
دمت�ضمن�طلب�ال���يل�وطرح�األوراق�املالية�بحسب�متطلبات�قواعد�طرح�األوراق�املالية�واالل��امات�املستمرة�الصادرة�عن�هيئة�السوق�املالية�باململكة�العر�ية�السعودية�(املشار�إل��ا�بـ"الهيئة")�وطلب�قبول�إدراج�
ُ
تحتوي��شرة�اإلصدار�هذه�ع���معلومات�ق

األوراق�املالية�بحسب�متطلبات�قواعد�اإلدراج�ا��اصة�بالسوق�املالية�السعودية.�و�تحمل�أعضاء�مجلس�اإلدارة�الذين�تظهر�أسماؤهم�ع���الصفحة�(ج)�مجتمع�ن�ومنفردين��امل�املسؤولية�عن�دقة�املعلومات�الواردة�����شرة�اإلصدار�هذه،�و�ؤكدون�بحسب�
علمهم�واعتقادهم،��عد�إجراء�جميع�الدراسات�املمكنة�وإ���ا��د�املعقول،�أنھ�ال�توجد�أّي�وقا�ع�أخرى�يمكن�أن�يؤدى�عدم�تضمي��ا�ال�شرة�إ���جعل�أّي�إفادة�واردة�ف��ا�مضللة.�وال�تتحمل�الهيئة�والسوق�املالية�السعودية�أّي�مسؤولية�عن�محتو�ات�هذه�ال�شرة،�

وال��عطيان�أّي�تأكيدات�تتعلق�بدق��ا�أو�اكتمالها،�وتخليان�نفس��ما�صراحة�من�أّي�مسؤولية�مهما��انت�عن�أّي�خسارة�ت�تج�عما�ورد����هذه�ال�شرة�أو�عن�االعتماد�ع���أّي�جزء�م��ا.

��/��/����هـ�(املوافق���/��/����م)� صدرت�هذه�ال�شرة�بتار�خ���

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية شركة أميانتيت العربية السعودية
رقم�(٨٨٦)�وتار�خ�١٤١٤/٠٨/٠٦هـ�(املوافق�١٩٩٤/٠١/١٩م) شركة�أميانت�ت�العر�ية�السعودية����شركة�مساهمة�سعودية�تأسست�بموجب�القرار�الوزاري

رقم�(٢٠٥٠٠٠٢١٠٣)�الصادر�من�مدينة�الدمام�بتار�خ�١٣٨٨/٠٣/١٧هـ�(املوافق�١٩٦٨/٠٦/١٣م) و���ل�تجاري

ر�االت�سعودية��للسهم�الواحد�عن�طر�ق�إصدار�أسهم�حقوق�أولو�ة�بقيمة�إجمالية�تبلغ�(١٢٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�وتمثل�ز�ادة����رأس�مال�الشركة�ب�سبة�(٦٠٪)�تقر�با�ليصبح�رأس� طرح�(١٢,٠٠٠,٠٠٠)�سهم�عادي��سعر�طرح�يبلغ�١٠
مال�الشركة�(٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي

ف��ة�التداول:�تبدأ�من�يوم���/��/١٤٤١هـ�(املوافق���/��/٢٠٢٠م)�و�ت�ت������يوم���/��/١٤٤١هـ�(املوافق���/��/٢٠٢٠م)
ف��ة�االكتتاب:�تبدأ�من�يوم���/��/١٤٤١هـ�(املوافق���/��/٢٠٢٠م)�و�ت�ت������يوم���/��/١٤٤١هـ�(املوافق���/��/٢٠٢٠م)

رقم�(٢٠٥٠٠٠٢١٠٣)�و�تار�ـخ�١٣٨٨/٠٣/١٧هـ�(املوافق�١٩٦٨/٠٣/١٤م)�ثم�تحولت�إ���شركة�مساهمة�سعودية� شركة�أميانت�ت�العر�ية�السعودية�("أميانت�ت"�أو�"الشركة")�شركة�مساهمة�سعودية،�تم�تأس�سها����البداية�كشركة�ذات�مسؤولية�محدودة����ل�تجاري
ً
�عاديا

ً
رقم�(٨٨٦)�وتار�خ�١٤١٤/٠٨/٠٦هـ�(املوافق�١٩٩٤/٠١/١٩م)�،�ومقرها�الرئ��������مدينة�الدمام����اململكة�العر�ية�السعودية.�و�بلغ�رأس�مال�الشركة�مئتان�مليون�(٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�مقسم�إ���عشرون�مليون�(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهما بموجب�القرار�الوزاري

٥٪�أو�أك���من�أسهم�الشركة)�هم:� ("األسهم")�بقيمة�اسمية�قدرها�عشرة�(١٠)�ر�االت�للسهم�الواحد�مدفوعة�القيمة�بال�امل�(و�شار�إل��ا�منفردة�بـ�"سهم�حا��"�ومجتمعة�بـ�"األسهم�ا��الية").�وكما����تار�خ�هذه�ال�شرة�("ال�شرة")،�املساهمون�الكبار����الشركة�(الذين�يمل�ون
األم��/�خالد�عبدهللا�عبدالرحمن�آل�سعود�الذي�يملك�(٧٫٤٧٪)�و�سمو�األم��/�محمد�بن�فهد�بن�عبدالعز�ز�آل�سعود�الذي�يملك�(٦٫٩٦٪)�و�السيد/�عبدهللا�صا���عبدهللا�ال�سام�الذي�يملك�(٥٫٨٪).�أو����مجلس�إدارة�الشركة����قراره�بتار�خ�١٤٤١/١٠/١٩هـ�(املوافق�
�وخمسمائة�وسبعة�

ً
٢٠٢٠/٠٦/١١م)�بز�ادة�رأس�مال�الشركة�من�خالل�طرح�أسهم�حقوق�أولو�ة�بقيمة�مائة�وعشرون�مليون�(١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�مشروطة�بموافقة�ا��معية�العامة�غ���العادية�ع���تخفيض�رأس�مال�الشركة�من�ثالثمائة�وأر�عة�وأر�عون�مليونا

عشر�ألف�(٣٤٤٫٥١٧٫٠٠٠)�إ���مئتان�مليون�(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي.

و���يوم���/��/��هـ�(املوافق���/��/��م)،�وافقت�ا��معية�العامة�غ���العادية�للشركة�ع���ز�ادة�رأسمال�الشركة�من�خالل�إصدار�أسهم�حقوق�أولو�ة�("االكتتاب")،�و�تمثل�االكتتاب����طرح�اثنا�عشر�مليون�(١٢٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم�عادي�جديد�("أسهم�حقوق�األولو�ة"�
أو�"األسهم�ا��ديدة")��سعر�طرح�يبلغ�(١٠)�عشرة�ر�االت�سعودية�للسهم�الواحد�("سعر�الطرح")،�و�قيمة�اسمية�قدرها�(١٠)�عشرة�ر�االت�سعودية�وذلك�لز�ادة�رأس�مال�الشركة�من�مئتان�مليون�(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�مقسم�إ���عشرون�مليون�(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم�
�وخمسمائة�

ً
عادي�إ���ثالثمائة�وعشرون�مليون�(٣٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�مقسم�إ���اثنان�وثالثون�مليون�(٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم�عادي،�وذلك��عد�موافقة�ا��معية�العامة�غ���العادية����نفس�االجتماع�ع���تخفيض�رأس�مال�الشركة�من�ثالثمائة�وأر�عة�وأر�عون�مليونا

وسبعة�عشر�ألف�(٣٤٤٫٥١٧٫٠٠٠)�إ���مئتان�مليون�(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي.

سوف�يتم�إصدار�حقوق�األولو�ة�كأوراق�مالية�قابلة�للتداول�(و�شار�إل��ا�مجتمعة�بـ�"حقوق�أولو�ة"�ومنفردة�بـ�"حق�أولو�ة")�للمساهم�ن�املالك�ن�لألسهم�ب��اية�تداول�يوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�املتضمنة�املوافقة�ع���ز�ادة�رأس�املال�("تار�خ�األحقية")�واملقيدين����
��ل�مساه���الشركة�لدى�مركز�اإليداع������اية�ثا�ي�يوم�تداول�ي���يوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�املتضمنة�املوافقة�ع���ز�ادة�رأس�املال�بتار�خ���/��/��م)�(و�شار�إل��م�مجتمع�ن�بـ�"املساهم�ن�املقيدين"�ومنفردين�بـ�"املساهم�املقيد")�ع���أن�تودع�تلك�ا��قوق�

����االعتبار�إجراءات�ال�سو�ة��عدد�(٠٫٨٧)�حق�تقر�با�ل�ل�(١)�سهم�من�أسهم�الشركة�و�عطي��ل�حق���املھ�أحقية�االكتتاب��سهم�واحد�جديد�وذلك��سعر�الطرح.
ً
���محافظ�املساهم�ن�املقيدين��عد�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�أخذا

وسي�ون�بإم�ان�املساهم�ن�املقيدين�وغ��هم�من�عامة�املس�ثمر�ن�("املس�ثمر�ن�ا��دد")�–�الذين�يجوز�لهم�تداول�ا��قوق�واالكتتاب����األسهم�ا��ديدة�-�التداول�واالكتتاب����أسهم�حقوق�األولو�ة����السوق�املالية�السعودية�("تداول"�أو�"السوق").�وتبدأ�ف��ة�التداول�و�ف��ة�
االكتتاب����يوم�����/��/��م)�ع���أن�ت�ت���ف��ة�التداول����يوم�����/��/��م)�("ف��ة�التداول")،�ب�نما��ستمر�ف��ة�االكتتاب�ح�����اية�يوم�����/��/��م)�("ف��ة�االكتتاب").�وتجدر�اإلشارة�إ���أن�ف��ة�التداول�وف��ة�االكتتاب�سوف�تبدآن����نفس�اليوم����ح�ن�

�ستمر�ف��ة�التداول�ح���ان��اء�اليوم�السادس�من�بداية�الف��ة،�ب�نما��ستمر�ف��ة�االكتتاب�ح�����اية�اليوم�التاسع�من�بداية�نفس�الف��ة.�

�عدم�اتخاذ�أي�إجراء�بخصوص�ا��قوق�ال���يمل�و��ا.�كما�سي�ون�بإم�ان�املس�ثمر�ن�
ً
وسي�ون�بإم�ان�املساهم�ن�املقيدين�تداول�حقوق�األولو�ة�خالل�ف��ة�التداول�وذلك�من�خالل�بيع�ا��قوق�املك�سبة�أو�جزء�م��ا�أو�شراء�حقوق�إضافية�عن�طر�ق�السوق�كما�يحق�لهم�أيضا

ا��دد�خالل�ف��ة�التداول�القيام��شراء�حقوق�عن�طر�ق�السوق�و�يع�ا��قوق�ال���يتم�شراؤها�خالل�ف��ة�التداول.��

وس�تاح�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة�ع���مرحلھ�واحدة�وفقا�ملا�ي��:

١-�س�تاح����هذه�الف��ة���ميع�املساهم�ن�املقيدين�واملس�ثمر�ن�ا��دد�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة.

٢-�س�تاح�للمساهم�املقيد�االكتتاب�مباشرة��عدد�أسهمھ�أو�أقل�من�عدد�أسهمھ�خالل�ف��ة�االكتتاب.�و���حال�شراءه�حقوقا�جديدة�فس�تاح�لھ�االكتتاب���ا��عد�ان��اء�ف��ة��سو���ا�(يومي�عمل).

٣-�س�تاح�للمس�ثمر�ن�ا��دد�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة��عد��سو�ة�عملية�شراء�ا��قوق�مباشرة�(يومي�عمل).�

٤-�س�تاح�االكتتاب�إلك��ونيا�عن�طر�ق�ا��فظة�االس�ثمار�ة����منصات�وتطبيقات�التداول�ال���يتم�من�خاللها�إدخال�أوامر�البيع�والشراء�باإلضافة�إ���االكتتاب����القنوات�والوسائل�األخرى�املتوفرة�لدى�الوسيط.

و���حال�تبقى�أسهم�لم�يكت�ب���ا��عد�ان��اء�ف��ة�االكتتاب�("األسهم�املتبقية")�فستطرح�تلك�األسهم�ع���عدد�من�املس�ثمر�ن�ذوي�الطا�ع�املؤس����(و�شار�إل��م�بـ�"املؤسسات�االس�ثمار�ة")�(و�شار�إ���عملية�الطرح�هذه�بـ�"الطرح�املتبقي").�وتقوم�تلك�املؤسسات�االس�ثمار�ة�
��/��/��م)�("ف��ة�الطرح�املتبقي").�وس�تم�تخصيص�األسهم�املتبقية�للمؤسسات�االس�ثمار�ة� ��/��/��م)�وح���الساعة�ا��امسة�مساءا�من�يوم��� �يوم��� بتقديم�عروضها�لشراء�األسهم�املتبقية�وس�تم�استقبال�تلك�العروض�ابتداء�من�الساعة�العاشرة�صباحاً
ذات�العرض�األع���ثم�األقل�فاألقل�(شرط�أن�ال�يقل�عن�سعر�الطرح)�ع���أن�يتم�تخصيص�األسهم�بالتناسب�ع���املؤسسات�االس�ثمار�ة�ال���تقدم�نفس�العرض.�أما�بال�سبة�لكسور�األسهم�فس�تم�إضاف��ا�لألسهم�املتبقية�ومعامل��ا�باملثل،�وس�تم��سديد�إجما���سعر�الطرح�

ا��صل�من�عملية�الطرح�املتبقي�للشركة،�وتوزع�با���متحصالت�عملية�الطرح�بدون�اح�ساب�أي�رسوم�أو�استقطاعات�(بما�يتجاوز�سعر�الطرح)�ع���مستحق��ا��ل�بحسب�ما��ستحقھ����موعد�أقصاه���/��/��م).

راجع�القسم�(١٢)�"شروط�وأح�ام�و�عليمات�االكتتاب").�وس�تم�اإلعالن�عن�عملية�التخصيص�
ً
و���حال�لم�تكت�ب�املؤسسات�االس�ثمار�ة����جميع�األسهم�املتبقية�وكسور�األسهم،�فسيخصص�ما�تبقى�من�أسهم�ملتعهد�التغطية�الذي�سيقوم��شرا��ا��سعر�الطرح�(فضال

ال��ائية����موعد�أقصاه���/��/��م)�("تار�خ�التخصيص")�(فضال�راجع�القسم�(١٢)�"شروط�وأح�ام�و�عليمات�االكتتاب").�و�عد�اكتمال�عملية�االكتتاب،�سيصبح�رأس�مال�الشركة�ثالثمائة�وعشرون�مليون�(٣٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�مقسم�إ���اثنان�وثالثون�مليون�
(٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم�عادي.�وس�تم�استخدام�صا���متحصالت�الطرح�لتمو�ل�رأس�العامل�و�سداد�القروض�و�السداد�للموردين�(فضال�راجع�القسم�(٦)�"استخدام�متحصالت�الطرح").�إن�جميع�أسهم�الشركة�من�فئة�واحد،�وال��عطي�أي�سهم���املھ�حقوق�تفضيلية.�وست�ون�
األسهم�ا��ديدة�مدفوعة�القيمة�بال�امل�ومساو�ة�تماما�لألسهم�القائمة.�و�عطي��ل�سهم���املھ�ا��ق����صوت�واحد�و�حق�ل�ل�مساهم����الشركة�("املساهم")�حضور�اجتماع�ا��معية�العامة�للمساهم�ن�("ا��معية�العامة")�(سواء�العادية�أو�غ���العادية)�والتصو�ت�فيھ.�

وس�ستحق�مال�و�األسهم�ا��ديدة�أي�أر�اح��علن�الشركة�عن�توز�عها��عد�تار�خ�إصدارها�(إن�وجدت).�

تم�إدراج�أسهم�الشركة����السوق�(�عدد�سبع�مالي�ن�(٧,٠٠٠,٠٠٠)�سهم�و�قيمة�إسمية�قدرها�خمسون�(٥٠)�ر�ال�للسهم�الواحد)�بتار�خ�١٤١٦/١٢/١٤هـ�(املوافق�١٩٩٦/٠٥/٠١م)�وذلك��عد�ا��صول�ع���موافقة��ل�من�وزارة�التجارة�ومؤسسة�النقد�العر�ي�السعودي.�كما�
�بز�ادة�رأس�مالها�بتار�خ�١٤٢١/٠١/٢٨هـ�(املوافق�٢٠٠٠/٠٥/٠٣م)�من�ثالثمائة�وخمسون�مليون�(٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���أر�عمائة�مليون�(٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�وذلك�من�خالل�منح�سهم�مجا�ي�ل�ل�٧�أسهم�ليصبح�عدد�األسهم�

ً
وقد�قامت�الشركة�الحقا

ثمان�مالي�ن�(٨٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم.�و�ز�ادة�رأس�مالها�بتار�خ�١٤٢٢/٠١/١٣هـ�(املوافق�٢٠٠١/٠٥/٠٢م)�من�أر�عمائة�مليون�(٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���خمسمائة�وخمسون�مليون�(٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�وذلك�من�خالل�توز�ع�ثالثة�(٣)�أسهم�مجانية�ل�ل�ثمانية�
(٨)�أسهم�باستخدام��امل�أر�اح�الشركة.�و�ز�ادة�رأس�مال�الشركة�بتار�خ�١٤٢٣/٠٢/٠١هـ�(املوافق�٢٠٠٢/٠٤/١٤م)�من�خمسمائة�وخمسون�مليون�(٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���ستمائة�وخمسون�مليون�(٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�و�ذلك�من�خالل�تحو�ل�معظم�
أر�اح�عام�٢٠٠١م�إ���رأاس�املال�و�توز�ع�سهم�ن�(٢)�ل�ل�أحد�عشر�(١١)�سهم�و�بالتا���ز�ادة�عدد�األسهم�من�أحد�عشر�مليون�(١١٫٠٠٠٫٠٠٠)�إ���ثالثة�عشر�مليون�(١٣٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم.�وز�ادة�رأس�مال�الشركة�بتار�خ�١٤٢٤/٠٤/٠٣هـ�(املوافق�٢٠٠٣/٠٦/٠٣م)�من�ستمائة�
ر�ال�سعودي�من�أر�اح�عام�٢٠٠٢م�إ���رأس�املال�و�توز�ع�سهم�واحد�مجا�ي�ل�ل�ثالثة�عشر�(١٣)�سهم�مما�ي��تب�عليھ�ز�ادة�عدد�األسهم�من� وخمسون�مليون�(٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���سبعمائة�مليون�(٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�و�ذلك�من�خالل�ترحيل�٥٠�مليون
ثالثة�عشر�مليون�(١٣٫٠٠٠٫٠٠٠)�إ���أر�عة�عشر�مليون�(١٤٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم.�و�ز�ادة�رأس�مال�الشركة�بتار�خ�١٤٢٥/٠٣/٣٠هـ�(املوافق�٢٠٠٤/٠٥/١٩م)�من�سبعمائة�مليون�(٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���سبعمائة�وسبعون�مليون�(٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي�و�ذلك�
�وأر�عمائة�ألف�(١٥٫٤٠٠٫٠٠٠)�سهم.�و�ز�ادة�رأس�مال�الشركة�

ً
ر�ال�سعودي�من�األر�اح�املبقاة�إ���رأس�املال�و�توز�ع�سهم�مجا�ي�ل�ل�عشرة�(١٠)�أسهم�مماي��تب�عليھ�ز�ادة�أسهم�الشركة�من�أر�عة�عشر�مليون�(١٤٫٠٠٠٫٠٠٠)�إ���خمسة�عشر�مليونا من�خالل�ترحيل�٧٠�مليون

بتار�خ�١٤٢٦/٠٦/١٢هـ�(املوافق�٢٠٠٥/٠٧/١٨م)�من�سبعمائة�وسبعون�مليون�(٧٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���مليار�ومائة�وخمسة�وخمسون�مليون�(١٫١٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�و�ذلك�عن�طر�ق�إصدار�أسهم�حقوق�أولو�ة�بمقدار�سبع�مالي�ن�وسبعمائة�ألف�
�ومائة�ألف�(٢٣٫١٠٠٫٠٠٠)�سهم.

ً
�وأر�عمائة�ألف�(١٥٫٤٠٠٫٠٠٠)�سهم�إ���ثالثة�وعشرون�مليونا

ً
(٧٫٧٠٠٫٠٠٠)�سهم�و�بإجما���قيمة�اسمية�تبلغ�ثالثمائة�وخمسة�وثمانون�مليون�(٣٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�و�التا���ز�ادة�عدد�األسهم�من�خمسة�عشر�مليونا

�وخمسمائة�وسبعة�عشر�ألف�(٣٤٤٫٥١٧٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�و�التا���تخفيض�
ً
قامت�الشركة�بتخفيض�رأس�مالها�بتار�خ�١٤٤١/٠١/٠٩هـ�(املوافق�٢٠١٩/٠٩/٠٨م)�من�مليار�ومائة�وخمسة�وخمسون�مليون�(١٫١٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���ثالثمائة�وأر�عة�و�أر�عون�مليونا

�وثالثمائة�(٨١٫٠٤٨٫٣٠٠)�سهم�و��سبة�
ً
�وثمانية�وأر�عون�ألفا

ً
�وسبعمائة�(٣٤٫٤٥١٫٧٠٠)�سهم�عن�طر�ق�إلغاء�واحد�وثمانون�مليونا

َ
�و�أر�عمائة�وواحد�و�خمسون�ألفا

ً
�(١١٥٫٥٠٠٫٠٠٠)�سهم�إ���أر�عة�وثالثون�مليونا

ً
�وخمسمائة�ألفا

ً
عدد�أسهم�الشركة�من�مائة�وخمسة�عشر�مليونا

تخفيض����رأس�املال�مقدارها�(٧٠٫٢٪)،�و�معدل�تخفيض�سهم�واحد�عن��ل�(١٫٤٢٥)�سهم.

وتخفيض�رأس�مالها�بتار�خ���/��/١٤٤١هـ�(املوافق���/��/٢٠٢٠م)�من�ثالثمائة�وأر�عة�وأر�عون�مليون�وخمسمائة�وسبعة�عشر�ألف�(٣٤٤٫٥١٧٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���مئتان�مليون�(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�و�التا���تخفيض�عدد�أسهم�الشركة�من�أر�عة�وثالثون�
مليون�وأر�عمائة�وواحد�وخمسون�ألف�وسبعمائة�(٣٤٫٤٥١٫٧٠٠)�سهم�إ���عشرون�مليون�(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم�عن�طر�ق�إلغاء�أر�عة�عشر�مليون�وأر�عمائة�وواحد�وخمسون�ألف�وسبعمائة�(١٤٫٤٥١٫٧٠٠)�سهم�و��سبة�تخفيض����رأس�املال�مقدارها�(٤١٫٩٥٪)،�و�معدل�

تخفيض�سهم�واحد�عن��ل�(٢٫٣٨٤)�سهم.

يتم�حاليا�تداول�األسهم�القائمة�للشركة����السوق�املالية�السعودية.�وقد�تقدمت�الشركة�بطلب�لهيئة�السوق�املالية�باململكة�العر�ية�السعودية�("الهيئة")�ل���يل�وطرح�األسهم�ا��ديدة�كما�قدمت�طلب�إ���تداول�لقبول�إدراجها،�وقد�تم�تقديم�جميع�املس�ندات�املطلو�ة�
والوفاء�ب�افة�متطلبات�ا��هات�ذات�العالقة�وتمت�املوافقة�ع����شرة�اإلصدار�هذه.�ومن�املتوقع�أن�يبدأ�تداول�األسهم�ا��ديدة����السوق�خالل�ف��ة�قص��ة��عد�االن��اء�من�عملية�تخصيص�األسهم�ا��ديدة�ورد�الفائض�(فضال�راجع�الصفحة�رقم�(ي)�"التوار�خ�املهمة�وإجراءات�
االكتتاب").�وسي�ون�التداول����األسهم�ا��ديدة�-��عد����يلها�وقبول�إدراجها�-�متاحا�ملواط���اململكة�العر�ية�السعودية�واملقيم�ن�ف��ا�إقامة�نظامية�ومواط���الدول�األعضاء����مجلس�التعاون�ا��لي���والشر�ات�وصناديق�االس�ثمار�السعودية�وا��ليجية�باإلضافة�إ���
املس�ثمر�ن�األجانب�املؤهل�ن�بموجب�القواعد�املنظمة�الس�ثمار�املؤسسات�املالية�األجن�ية�املؤهلة����األوراق�املالية�املدرجة.�وعالوة�ع���ذلك،�يحق�للفئات�األخرى�من�املس�ثمر�ن�األجانب�ا��صول�ع���الفوائد�االقتصادية�املرتبطة�باألسهم�ا��ديدة�من�خالل�إبرام�اتفاقيات�

مبادلة�مع�األ��اص�املرخص�لهم�من�قبل�الهيئة�("ال��ص�املرخص�لھ")،�مع�العلم�أن�ال��ص�املرخص�لھ�سي�ون����هذه�ا��الة�املالك�القانو�ي�امل��ل�لألسهم.

ي�ب���قراءة��شرة�اإلصدار�هذه�بال�امل�ودراسة�قسم�"إشعار�هام"����الصفحة�(أ)�والقسم�(٢)�"عوامل�ا��اطرة"�الواردين����هذه�ال�شرة�قبل�اتخاذ�قراراس�ثماري�يتعلق�با��قوق�أو�باألسهم�ا��ديدة.��

�لتوصية�مجلس�اإلدارة�وحصول�الشركة�ع���املوافقات�النظامية،�ولقد�تم��شر�دعوة�ال�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�للشركة�للموافقة�ع���إصدار�أسهم�حقوق�
ً
إن�طرح�أسهم�حقوق�األولو�ة�بموجب�هذه�ال�شرة�يتوقف�ع���موافقة�املساهم�ن�بز�ادة�رأس�املال�وفقا

،�و���ذلك�الوقت�سوف��عت���هذه�ال�شرة�الغية�وس�تم�
ً
األولو�ة�بتار�خ���/��/����هـ�(املوافق���/��/����م)،�وع���املساهم�ن�العلم�بأنھ�إذا�لم�يتم�ا��صول�ع���موافقة�املساهم�ن�ع���طرح�أسهم�حقوق�األولو�ة،�فإن�إصدار�أسهم�حقوق�األولو�ة�س�توقف�تلقائيا

إشعار�املساهم�ن�بذلك.�

مدير االكتتابالمستشار المالي ومتعهد التغطية





أ

إشعـــار هــــام
تحتوي نشرة اإلصدار هذه )»نشرة اإلصدار«( على تفاصيل وافية عن شركة أميانتيت العربية السعودية وعن أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. وعند التقدم بطلب 
لالكتتاب في األسهم الجديدة، ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلبـاتهم تستنـد إلى المعلـومات التي تحتـويها نشرة اإلصدار هذه والتي يمكن الحصـول على نسخة منها من 
المقر الرئي�سي للشركة ومن مدير االكتتاب أو من خالل زيارة المواقع اإللكترونية لكل من الشركة )www.amiantit.com( والمستشار المالي )www.wasatah.com.sa( وموقع 

 .)www.cma.org.sa( هيئة السوق المالية

 قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، وفي حال عدم 
ً
سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن )14( يوما

موافقة الجمعية العامة غير العادية خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُعّدت موافقة الهيئة ملغاة.

وقد قامت الشركة بتعيين شركة الوساطة المالية )»وساطة كابيتال«( كمستشار مالي )»المستشار المالي«( وشركة الجزيرة لألسواق المالية )»الجزيرة كابيتال«( مدير االكتتاب 
)»مدير االكتتاب«(. كما قامت الشركة بتعيين شركة الوساطة المالية )»وساطة كابيتال«( للعمل كمتعهد تغطية فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة 

بموجب هذه النشرة.

تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر 
أسماؤهم في الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات 
الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة 
السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت 

عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدار هذه أو عن االعتماد على أي جزء منه.

 من المعلومات الواردة في هذه 
ً
وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري عن صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها، إال أن جزءا

النشرة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من مدراءها أو أعضاء مجلس إدارتها أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الواردة 
أسماؤهم في الصفحة )د، هـ( )»المستشارون«( أي سبب لالعتقاد بأن هذه المعلومات غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات، وبالتالي 

ال يمكن تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها. 

إن المعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار هذه كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، السيما أن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم االكتتاب يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة 
للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة )فضال 
راجع القسم )2( »عوامل المخاطرة«(. وال يجوز اعتبار تقديم نشرة اإلصدار هذه أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها، بأي شكل من 

األشكال، على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم حقوق األولوية. وتعتبر 
المعلومات الموجودة في نشرة اإلصدار هذه ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة. 
ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار هذه، وقبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب 

لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار والمعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدار هذه لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( - الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة - التداول واالكتتاب 
في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«(. وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( على أن تنتهي فترة 
التداول في يوم • ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )»فترة التداول«(، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )»فترة االكتتاب«(. وتجدر 
اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية 

اليوم التاسع من بداية نفس الفترة. 

ق إضافية عن طريق السوق،  وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقو	
كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول. 

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحله واحدة وفقا لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.- 1

سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.- 2

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة)يومي عمل(. - 	

سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أومر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في - 4
القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي )ويشار إليهم بـ »المؤسسات 
االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء 
 يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وحتى الساعة الخامسة مساءا من اليوم التالي •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )»فترة الطرح 

ً
من الساعة العاشرة صباحا

المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم 
بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح 
المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح )إن وجدت( )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 
 بأن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي 

ً
••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(. علما

بسعر الطرح.
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ب

 
ً
وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضال

راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( )»تاريخ التخصيص«( 
)فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(.

المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و1	 ديسمبر 2018م 1	 ديسمبر 2019م مو الربع األول من2020م واإليضاحات 
 للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين 

ً
المرفقة بها وفقا

القانونيين )SOCPA(. وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة عن السنوات المالية المنتهية 1	 ديسمبر 2017م و1	 ديسمبر 2018م 1	 ديسمبر 2019م من قبل 
بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 1	 مارس 2020ممن قبل الخرا�سي وشركاه. وتقوم الشركة 

بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات المستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات ُمحددة وُمعلنة تم ذكرها في المواضع ذات العالقة. وقد تختلف ظروف التشغيل عن 
االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد أي ضمان أو تعهد في ما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء 

على العناية المهنية الالزمة. 

تمثل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات حول التطلعات المستقبلية. وُيستدل على هذه البيانات المستقبلية بصورة عامة من خالل طريقة استخدام بعض الكلمات 
مثل »تعتزم/تخطط« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« أو »من الممكن« أو »سوف« أو »ينوي« أو »ينبغي« أو »متوقع« أو »قد« أو »يعتقد« أو الصيغ النافية من هذه المفردات وغيرها 
 لألداء 

ً
من المفردات المقاربة أو المعاكسة لها في المعنى. وتعكس بيانات التطلعات هذه وجهة نظر الشركة الحالية وإدارتها فيما يتعلق بأحداث مستقبلية، ولكنها ليست ضمانا

المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى أن تكون النتائج الفعلية أو األداء أو اإلنجازات التي تحققها الشركة، مختلفة بشكل كبير عن أية نتائج أو أداء أو إنجازات 
 
ً
 في بيانات تلك التطلعات. وقد تم استعراض أهم المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال

ً
 أو ضمنا

ً
مستقبلية يمكن أن يعبر عنها صراحة

في أقسام أخرى من هذه النشرة )راجع القسم )2( »عوامل المخاطرة«(. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة، أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من 
االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه النشرة من توقعات واعتقادات أو تقديرات أو خطط. 

مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة 
اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. 
وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات تتضمنها هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات إضافية جديدة أو نتيجة حوادث مستقبلية 
أو غير ذلك تتعلق بالشركة أو القطاع أو عوامل المخاطرة. ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر، واالفتراضات، فإن األحداث وظروف التطلعات المستقبلية المبينة في هذه 
، وعليه فإنه يجب على المستثمرين المحتملن دارسة جميع بيانات التطلعات المستقبلية على ضوء 

ً
النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة، أو ربما ال تحدث إطالقا

هذه التفسيرات، مع عدم االعتماد غير الالزم على بيانات التطلعات المستقبلية.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة: 

 لـالمنصباالسم
ً
الصفةالعمرالجنسيةممثال

األسهم المملوكة

تاريخ العضوية
مباشر

غير 
مباشر*

نسبةإجمالي

سمو األمير أحمد بن خالد 
بن عبدالله بن عبدالرحمن 

آل سعود

01-01-2018م	.1%260,194-260,194غير تنفيذي60سعودي-الرئيس

األمير عبدالعزيز بن محمد بن 
فهد بن عبدالعزيز آل سعود

01-01-2018م0.11%9	22,9-9	22,9مستقل29سعودي-نائب الرئيس 

01-01-2018م0.00%582-582غير تنفيذي75سعودي-عضود. خليل عبدالفتاح كردي 

01-01-2018م0.00%271-271مستقل75سعودي-عضوسليمان عبدالله العمرو

01-01-2018م0.00%16-16مستقل47سعودي-عضومحمد عبدالرحمن اللحيدان

المصدر: إدارة الشركة

* تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة سواء بشكل مباشر أو من خالل 
ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة.

عنوان الشركة

شركة أميانتيت العربية السعودية

ص ب 589 الدمام 1421	

المدينة الصناعية األولى - الدمام

هاتــــف: 8471500 	1 966+

فاكس: 920004070 1588

 www.amiantit.com :موقع إلكتروني

info@amiantit.com :بريد إلكتروني

ممثل الشركة المفوض الثانيممثل الشركة المفوض األول

د. خليل بن عبدالفتاح كردي

عضو مجلس إدارة

شركة أميانتيت العربية السعودية 

حي الوزارات - الرياض

هاتــــف: 2	47842 11 966+

www.amiantit.com :موقع إلكتروني

khkurdi@amiantit.com :بريد إلكتروني

د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري

الرئيس التنفيذي

شركة أميانتيت العربية السعودية 

ص ب 589 الدمام 1421	

المدينة الصناعية األولى - الدمام

هاتــــف: 8471500 	1 966+ التحويلة 1588

فاكس: 920004070 

www.amiantit.com :موقع إلكتروني

dddsulaiman@amiantit.com :بريد إلكتروني

سوق األسهم

السوق المالية السعودية )تداول(

أبراج التعاونية، البرج الشمالي، 700 طريق الملك فهد

ص.ب 60612 الرياض 11555 

المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 2181200 11 966+

فاكس: 2181220 11 966+

www.tadawul.com.sa :موقع إلكتروني

webinfo@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني
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المستشارون

المستشار المالي ومتعهد التغطية

المستشار المالي

شركة الوساطة المالية 

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(

الرياض - شارع العليا العام 

ص.ب 50315، الرياض 11523

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4944067 11 966+

فاكس: 4944205 11 966+

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب

شركة الجزيرة لألسواق المالية

طريق الملك فهد

حي الوزارات - طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 20438 الرياض 11455

المملكة العربية السعودية

هاتف: 2256000 11 966+

فاكس: 2256068 11 966+

 www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني

contactus@aljaziracapital.com.sa:البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية

طريق الملك عبدالله، حي الورود

ص.ب 90549 الرياض 11623

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2054555 11 966+

فاكس: 2054222 11 966+

www.ssfirm.com.sa :الموقع اإللكتروني

corporate@ssfirm.com.sa :البريد اإللكتروني

تنويه: جميع الجهات المذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على اإلشارة إلى أسمائها وشعاراتها وإفاداتها في السياق الذي ورد في نشرة اإلصدار هذه، كما لم يتم سحب تلك 
الموافقة كما في تاريخ هذه النشرة. 
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المحاسبون القانونيون للشركة لعام 2017م و2018م و2019م

بيكر تيلي م ك م وشركاه - محاسبون قانونيون 

الرياض - طريق العليا - حي الملك فهد

ص.ب 00467	 الرياض 72	11

الرياض - المملكة العربية السعودية

+966 11 هاتــــف: 51600	8

+966 11 فاكس: 51601	8

www.bakertillymkm.com :الموقع اإللكتروني

saudi@bakertillyjfc.com :البريد اإللكتروني

المحاسبون القانونيون للشركة للربع األول من عام 2020م

شركة سليمان عبدالله الخرا�سي )الخرا�سي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون(

الرياض - حي الضباط

ص.ب 06	8 الرياض 11482

المملكة العربية السعودية 

+966 11 هاتــــف: 4784009

+966 11 فاكس: 4774924

www.alkharashicaa.com :الموقع اإللكتروني

general@alkharashicaa.com :البريد اإللكتروني

تنويه: أعطى المحاسب القانوني للشركة المذكورون أعاله موافقته الكتابية على نشر اسمه وشعاره في نشرة اإلصدار هذه، كما لم يتم سحب تلك الموافقة كما في تاريخ هذه 
النشرة. 
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و

ملخص الطرح 
يجب على المستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم االستثماري المتعلق باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية، حيث أن 

ملخص الطرح غير كافي التخاذ قرار استثماري. وفيما يلي ملخص عن الطرح:

شركة أميانتيت العربية السعودية )“أميانتيت” أو “الشركة”( تم تأسيسها في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم الشركة أو أميانتيت 
)	205000210( وتاريـخ 17/	88/0	1هـ )الموافق 	1968/06/1م( ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم )886( 

وتاريخ 1414/08/06هـ )الموافق 1994/01/19م(. وبتاريخ 1416/12/14هـ )الموافق 1996/05/01م( تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية 
السعودية )السوق الرئيسية(. 

تتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقا لنظامها األسا�سي في:أنشطة الشركة

إنشاء المصانع وامتالك وإدارة وتشغيل المنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها. أ.	

إقامة وامتالك المشاريع الصناعية عامة، ومشاريع إنتاج األنابيب بجميع أنواعها وكافة استخداماتها وامتالك ملحقاتها كالوصالت  ب.	
. كذلك مشاريع إنتاج مواد البناء 

ً
 وأفقيا

ً
، وجميع األنشطة الصناعية المكملة رأسيا

ً
والصمامات والحلقات المطاطية والمضخات خاصة

والصيانة بشكل عام. 

تشغيل وإدارة المصانع القائمة أو التي تنشئها الشركة أو تشارك فيها، وتقديم الدعم الفني والصيانة وتسويق منتجاتها لخدمة مشاريع  ج.	
الشركة والمشاريع الصناعية األخرى.

القيام بصفة الوكيل أو المتعهد ألي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات، سواًء أكانوا سعوديين أم أجانب. د.	

 لتحقيق أغراض الشركة.
ً
 وفرعا

ً
اإلشراف على والقيام باألعمال الفنية وأعمال الورش الالزمة أساسا ه.	

تملك البراءات واالختراعات واألسرار الصناعية المالئمة واستئجارها واستغاللها والترخيص للغير باستغالل ماتملكه أو تستأجره، وتطوير  و.	
 في المجاالت الممكنة عن طريق تدعيم القدرة على البحث والتطوير وتشجيع مواهب االبتكار واالختراع وإنشاء 

ً
التقنية الصناعية ذاتيا

معامل البحث والتطوير المتخصصة. 

التجارة فيما يتعلق بأعمال الشركة. ز.	

إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )السكنية(، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير السكنية(. ح.	

تملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات الالزمة لحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينها والمعارض الالزمة لعرضها، ولغير ذلك  ط.	
من الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء. 

القيام باألبحاث والدراسات الفنية المختلفة وافتتاح مراكز األبحاث والدراسات الالزمة لذلك. ي.	

استيراد األنابيب المصنعة ووصالتها وملحقاتها ومواد البناء الالزمة، وإكمال تصنيع األنابيب غير المكتبلة التصنيع وإعادة تأهليلها وإكمال  ك.	
تصنيعها، والتصدير.

تنظيف وتغليف وتبطين وطالء األنابيب وملحقاتها ووصالتها وتركيباتها والمعدات ومواد البناء واألسطح. ل.	

أعمال الهندسة والتصميم والتركيب والتشغيل سواًء لألنابيب أو لغيرها. م.	

االستيراد والتصدير.  ن.	

أعمال المقاوالت واإلنشاءات العامة، وكذلك أعمال المقاوالت الخاصة بتنفيذ مشاريع تركيب وتمديد األنابيب وتشغيل خطوطها. س.	

تقنية المعلومات.  ع.	

التوسط في استقدام العمالة الفنية وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاعات األخرى. ف.	

النقل. ص.	

أعمال المياه والمجاري: الري، الصرف الصحي، وشبكات المياه، وشبكات المجاري، وتصريف السيول. ق.	

األعمال الميكانيكية المتعلقة بمحطات تنقية المياه والمجاري، ومحطات الضخ والتنقية. ر.	

األعمال الصناعية المتعلقة بالتكرير، وأعمال البتروكيمياويات. ش.	

صيانة وتشغيل مرافق المياه، والمجاري، وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية.  ت.	

خدمات تأجير معدات المياه والطاقة، والبناء واإلنشاء. ث.	

خدمات بيع المياه بأنواعها من خالل شبكات التوزيع وعربات النقل. خ.	

تشغيل وصيانة وإنشاء شبكات المياه بأنواعها. ذ.	

إدارة وصيانة مشاريع نياه الشرب، والصرف الصحي، وتشغيل شبكات األنابيب، ومحطات الصرف الصحي بأحث الطرق الفنية والتقنية. ض.	

توليد وتوزيع الطاقة من غاز وكهرباء وغيرها. غ.	

أعمال المناجم والتعدين. ظ.	

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

إن كبار المساهمين في الشركة، الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، وحتى تاريخ هذه النشرة هم األمير/ خالد عبدالله عبدالرحمين كبار المساهمين
، أي مانسبته )7.47%( قبل الطرح، وسمو األمير/ 

ً
آل سعود والذي يملك مليون وأربعمائة وأربعة وتسعون ألف واثنان وسبعون )1,494,072( سهما

، أي مانسبته )%6.96( 
ً
محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود والذي يملك مليون وثالثمائة وثالثة وتسعون ألف وثالثة وسبعون )	07,	9	,1( سهما

، أي مانسبته 
ً
قبل الطرح، والسيد/عبدالله صالح عبدالله البسام والذي يملك مليون ومائة وواحد وستون ألف وخمسون )1,161,050( سهما

)5.8%( قبل الطرح.



ز

تعنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:الجمهور

تابعي المصدر.- 1

المساهمين الكبار في المصدر.- 2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.- 	

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 	، 4 أو 5( أعاله.- 6

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 	، 4، 5، أو 6( أعاله. أو- 7

 ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8
ً
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا

زيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح

تهدف الشركة من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين.الغرض من الطرح

إجمالي عدد أسهم الشركة القائمة 
والمصدرة قبل الطرح

عشرون مليون )20,000,000( سهم عادي.

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

مئتان مليون )200,000,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة قبل الطرح

إجمالي عدد األسهم الجديدة المطروحة 
لالكتتاب

اثنا عشر مليون )12,000,000( سهم عادي.

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

مائة وعشرون )120,000,000( ريال سعودي.القيمة اإلجمالية الطرح

تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية إلى )••( ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السعر المعدل
الخاصة بزيادة رأس المال، ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار )••( ريال سعودي للسهم الواحد.

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل الشركة بنهاية المساهمون المقيدون
تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات - غير المساهمين المقيدين- ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. المستثمرون الجدد 

المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد. المستثمرون المستهدفون

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع حقوق األولوية
المساهمين المقيدين. ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. 

وسيتم إيداع حقوق األولوية في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. وستظهر هذه 
الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.

اثنا عشر مليون )12,000,000( سهم عادي، والتي ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال.األسهم الجديدة

يمنح كل مساهم مقيد )0.6( حق تقريبا عن كل )1( سهم واحد يملكه وهذا المعامل هو ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية معامل األحقية
للشركة. 

اثنا عشر مليون )12,000,000( حق. عدد حقوق األولوية المصدرة

اثنا عشر مليون )12,000,000( سهم عادي.عدد األسهم الجديدة المتعهد بتغطيتها

إجمالي قيمة األسهم الجديدة المتعهد 
بتغطيتها

مائة وعشرون مليون )120,000,000( ريال سعودي.

اثنان وثالثون مليون )2,000,000	( سهم عادي.عدد األسهم المصدرة بعد زيادة رأس المال

ثالثمائة وعشرون مليون )20,000,000	( ريال سعودي.رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال

نسبة األسهم المطروحة من رأس مال 
الشركة

)60%( تقريبا.

إجمالي المتحصالت المتوقع الحصول 
عليها وتحليل ووصف االستخدام المقترح 

لها

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية مائة وعشرون مليون )120,000,000( ريال سعودي.

وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيس بعد خصم كافة تكاليف الطرح في تمويل رأس المال العامل والسداد للموردين والسداد 
للبنوك.

ويوضح الجدول التالي االستخدام المتوقع لمتحصالت الطرح:

بالريال السعودي

45,000,000رأس المال العامل 

17,205,250السداد للموردين 

50,000,000السداد للبنوك

7,794,750مصاريف الطرح

120,000,000اإلجمالي



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

ح

تبلغ قيمة تكاليف الطرح حوالي سبع ماليين وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون )7,794,750( ريال سعودي، علما بأن هذا المبلغ تكاليف الطرح
تقديري )فضال راجع القسم )6( »استخدام متحصالت الطرح«(. 

صافي متحصالت الطرح بعد خصم تكاليف 
الطرح

من المتوقع أن تبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي مائة واثنا عشر مليون ومئتان وخمسة أالف ومئتان وخمسون )112,205,250( ريال سعودي 
ريال سعودي وذلك بعد خصم جميع تكاليف الطرح والبالغة سبع ماليين وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون )7,794,750( ريال 

سعودي، علما بأن هذا المبلغ تقديري )فضال راجع القسم )6( »استخدام متحصالت الطرح«(.

سوف تستخدم الشركة صافي متحصالت الطرح في تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين )فضال راجع القسم )6( »استخدام استخدام متحصالت الطرح
متحصالت الطرح«(.

إجمالي المتحصالت التي سبق
الحصول عليها في آخر عملية إصدار

أسهم حقوق أولوية

بلـغ إجمالـي المتحصـالت التـي حصلـت عليهـا الشـركة فـي آخـر عمليـة إصـدار أسـهم حقـوق أولويـة مبلـغ ثالث مائـة وخمسة وثمانون مليـون 
)85,000,000	( ريـال سـعودي، وثمانية وثالثون مليون وخمسمائة ألف )8,500,000	( ريال سعودي عالوة إصدار. حيـث قامـت الشـركة فـي تاريـخ 

1426/06/12هـ )الموافـق 2005/07/18م( بزيـادة رأس مال الشركة مـن سبعمائة وسبعون مليـون )770,000,000( ريال سعودي إلى مليار ومئة 
وخمسة وخمسون مليـون )1,155,000,000( ريال سعودي عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بعــدد سبعة مليون وسبعمائة ألف )7,700,000( 

ســهم عــادي جديــد، وبقيمــة اســمية قدرهــا خمســون )50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد، وبقيمــة إجماليــة تبلــغ ثالثمائــة وخمسة وثمانون مليــون 
)85,000,000	( ريــال ســعودي، وعالوة إصدار تبلغ ثمانية وثالثون مليون وخمسمائة ألف )8,500,000	( ريال سعودي وبقيمة )5( للسهم. 

وكما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار ذات العالقة، تم استخدامه على الشكل التالي:

مبلغ 000,000,	22 ريال سعودي لمشروع إنشاء ثالثة مصانع إلنتاج األنابيب الفوالذية وأنابيب حديد الدكتايل بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ - 1
حوالي 50	 ألف طن تستخدم ألغراض نقل المياه، والنفط والغاز. 

مبلغ 162,000,000 ريال سعودي لمشروع االستثمار في مجاالت إدارة المياه والتي تتضمن توفير خدمات المياه والصرف الصحي وفقا لمبدأ - 2
البناء، التشغيل، والتحويل )BOT( أو حقوق االمتياز )CONCESSION( بحيث تقوم الشركة بتقديم كافة المتطلبات الخاصة بذلك مثل: تنفيذ 

اإلجراءات الهندسية، التخطيط، البناء، التشغيل، وتوفي كافة المعدات، والتجهيزات الالزمة. كما قامت الشركة باالستثمار في مرافق تحلية 
ومعالجة المياه وذلك من خالل الدخول في مشاريع حديثة مطروحة للقطاع الخاص أو تقديم الخدمات التقنية والتشغيلية للمشاريع الحالية أو 

المستقبلية المملوكة للدولة. 

مبلغ 8,500,000	 ريال سعودي لتمويل رأس المال العامل- 	

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة تاريخ األحقية
بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، وذلك بتاريخ ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(.

تبدأ فترة التداول يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( ويجوز خالل هذه الفترة فترة التداول 
لجميع حملة حقوق األولوية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق األولوية.

تبدأ فترة االكتتاب يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( ويجوز خالل هذه الفترة فترة االكتتاب
لجميع حملة حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.األسهم المتبقية

في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )األسهم المتبقية( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي الطرح المتبقي
)المؤسسات االستثمارية(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء 
 يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( وحتى الساعة الخامسة مساءا من اليوم التالي •• ••/•/••••هـ )الموافق 

ً
من الساعة العاشرة صباحا

••/•/••••م( )فترة الطرح المتبقي(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل 
عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم 

إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

سيتم دفع مبالغ التعويض النقدي لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور دفع مبالغ التعويض )إن وجدت(
األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(، علما بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل المبلغ الذي يزيد على 

سعر الطرح من صافي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم.

تدرج حقوق األولية في تداول ويتم تداولها خالل فترة تداول حقوق األولية. ويكون لحقوق األولوية رمز منفصل ومستقل عن رمز األسهم الحالية إدراج وتداول حقوق األولوية
للشركة على شاشة تداول.

 ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات والتي تتضمن قيامهم ببيع الحقوق أو جزء منها في السوق أو شراء حقوق إضافية من 
خالل السوق أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال حقوق األولوية سواء ببيعها أو شراء حقوق إضافية. وسيكون للمستثمرين الجدد خالل فترة التداول الحق 

في شراء حقوق عن طريق السوق أو بيع تلك الحقوق أو جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شراؤها خالل فترة التداول.

وسيقوم نظام »تداول« بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية، وبالتالي سيتوقف تداول حقوق 
األولوية مع انتهاء تلك الفترة. 

يتم تقديم طلبات االكتتاب إلكترونيا عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى طريقة االكتتاب
يقدمها الوسطاء.

يحق لألشخاص المستحقين ممارسة حقهم باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية عن طريق االكتتاب إلكترونيا عبر مواقع ومنصات الوسطاء ممارسة االكتتاب في حقوق األولوية
اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات االكتتاب أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء. كما يمكن لألشخاص المستحقين ممارسة حقوق 

األولوية كالتالي:

يحق للمساهمين المقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق الممنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي حقوق إضافية قاموا بشرائها خالل فترة - 1
التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها. 

يحق للمستثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق التي قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما - 2
يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.

وفي حال عدم قيام أي من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، فسيتم 
طرح األسهم المرتبطة بتلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي. 



ط

تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.قيمة الحق اإلرشادية

وستقوم »تداول« باحتساب ونشر قيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس دقائق، وسيقوم أيضا مزودو 
خدمات معلومات السوق بنشر هذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على قيمة الحق اإلرشادية عند إدخال األوامر.

هو السعر الذي يتم تداول الحق به علما بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.سعر تداول الحق

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(.تاريخ التخصيص

سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل. وسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها إلى األسهم تخصيص األسهم
المتبقية ومن ثم طرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي.

ستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع األسهم المتبقية، فيما ستوزع باقي متحصالت الطرح المتبقي بدون احتساب أي رسوم 
أو استقطاعات )أي ما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم )فضال راجع 

القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(.

يبدأ تداول األسهم الجديدة في »تداول« بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.تداول األسهم الجديدة 

سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارهااألحقية في األرباح

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحد، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما حقوق التصويت
لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )سواء 

العادية أو غير العادية( والتصويت فيه.

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة، باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام.القيود المفروضة على تداول األسهم 

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق إال باستثناء المساهمين األجانب الذين ال يحق لهم شراء حقوق إضافية إال بموافقة الجهات المعنية.القيود المفروضة على تداول الحقوق

تم إدراج أسهم الشركة في السوق )بعدد سبع ماليين )7,000,000( سهم وبقيمة إسمية قدرها خمسون )50( ريال للسهم الواحد( بتاريخ األسهم التي سبق للُمصدر إدراجها
 بزيادة رأس مالها بتاريخ 1421/01/28هـ )الموافق 	2000/05/0م( من 

ً
1416/12/14هـ )الموافق 1996/05/01م(. كما وقد قامت الشركة الحقا

ثالثمائة وخمسون مليون )50,000,000	( ريال سعودي إلى أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل منح سهم مجاني لكل 7 
أسهم ليصبح عدد األسهم ثمان ماليين )8,000,000( سهم. وزيادة رأس مالها بتاريخ 	1422/01/1هـ )الموافق 2001/05/02م( من أربعمائة مليون 

)400,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة وخمسون مليون )550,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل توزيع ثالثة )	( أسهم مجانية لكل 
ثمانية )8( أسهم باستخدام كامل أرباح الشركة. وزيادة رأس مال الشركة بتاريخ 02/01/	142هـ )الموافق 2002/04/14م( من خمسمائة وخمسون 

مليون )550,000,000( ريال سعودي إلى ستمائة وخمسون مليون )650,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل تحويل معظم أرباح عام 2001م 
إلى رأاس المال وتوزيع سهمين )2( لكل أحد عشر )11( سهم وبالتالي زيادة عدد األسهم من أحد عشر مليون )11,000,000( إلى ثالثة عشر مليون 

)000,000,	1( سهم. وزيادة رأس مال الشركة بتاريخ 	1424/04/0هـ )الموافق 	06/0/	200م( من ستمائة وخمسون مليون )650,000,000( 
ريال سعودي إلى سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل ترحيل 50 مليون ريال سعودي من أرباح عام 2002م إلى رأس المال 

وتوزيع سهم واحد مجاني لكل ثالثة عشر )	1( سهم مما يترتب عليه زيادة عدد األسهم من ثالثة عشر مليون )000,000,	1( إلى أربعة عشر مليون 
)14,000,000( سهم. وزيادة رأس مال الشركة بتاريخ 0	/	1425/0هـ )الموافق 2004/05/19م( من سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي 
إلى سبعمائة وسبعون مليون )770,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل ترحيل 70 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى رأس المال وتوزيع 
 وأربعمائة ألف 

ً
سهم مجاني لكل عشرة )10( أسهم ممايترتب عليه زيادة أسهم الشركة من أربعة عشر مليون )14,000,000( إلى خمسة عشر مليونا

)15,400,000( سهم. وزيادة رأس مال الشركة بتاريخ 1426/06/12هـ )الموافق 2005/07/18م( من سبعمائة وسبعون مليون )770,000,000( 
ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون )1,155,000,000( ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بمقدار سبع 

ماليين وسبعمائة ألف )7,700,000( سهم وبإجمالي قيمة اسمية تبلغ ثالثمائة وخمسة وثمانون مليون )85,000,000	( ريال سعودي، وبالتالي زيادة 
 ومائة ألف )100,000,	2( سهم. كما وقد قامت 

ً
 وأربعمائة ألف )15,400,000( سهم إلى ثالثة وعشرون مليونا

ً
عدد األسهم من خمسة عشر مليونا

الشركة بتخفيض رأس مالها بتاريخ 1441/01/09هـ )الموافق 2019/09/08م( من مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون )1,155,000,000( ريال 
 وخمسمائة وسبعة عشر ألف )44,517,000	( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 

ً
سعودي إلى ثالثمائة وأربعة وأربعون مليونا

 وسبعمائة )4,451,700	( 
َ
 وأربعمائة وواحد وخمسون ألفا

ً
 )115,500,000( سهم إلى أربعة وثالثون مليونا

ً
 وخمسمائة ألفا

ً
مائة وخمسة عشر مليونا

 وثالثمائة )00	,81,048( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )%70.2(، 
ً
 وثمانية وأربعون ألفا

ً
سهم عن طريق إلغاء واحد وثمانون مليونا

وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )1.425( سهم. وتخفيض رأس مالها بتاريخ ••/••/1441هـ )الموافق ••/••/2020م( من ثالثمائة وأربعة وأربعون 
مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف )44,517,000	( ريال سعودي إلى مئتان مليون )200,000,000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم 

الشركة من أربعة وثالثون مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة )4,451,700	( سهم إلى عشرون مليون )20,000,000( سهم عن طريق 
إلغاء أربعة عشر مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة )14,451,700( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )41.95%(، وبمعدل 

تخفيض سهم واحد عن كل )84	.2( سهم.

ينطوي االستثمار في أسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: )1( مخاطر تتعلق بأعمال الشركة، )2( مخاطر تتعلق عوامل المخاطرة
بالسوق والقطاع و)	( مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة، وقد تمت استعراض هذه المخاطر في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، والذي 

يتوجب دراسته بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري في الحقوق أو األسهم الجديدة.

يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة. ولالطالع على شروط وأحكام شروط االكتتاب في أسهم حقوق األولوية
وتعليمات االكتتاب يرجى مراجعة القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«.

التعديالت الجوهرية التي طرأت على
المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في

آخر نشرة إصدار

 راجع القسم الفرعي )9-14( »المعلومات الجوهرية التي تغيرت 
ً
تمت موافقة الهيئة على نشر آخر نشرة إصدار للشركة في تاريخ 2005/06/15م. فضال

منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم« من القسم )9( »المعلومات القانونية« للمعلومات الجوهرية التي تعتقد الشركة أنها تغيرت منذ ذلك 
التاريخ.

تنويه: ينبغي دراسة قسم »إشعار مهم« في الصفحة »أ« والقسم »2« )عوامل المخاطرة( من نشرة اإلصدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أّي قرار استثماري في الحقوق أو األسهم الجديدة.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

ي

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب 

التاريخالجدول الزمني

انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال 
 بأن المساهمين المستحقين 

ً
وتحديد تاريخ األحقية والمساهمين المستحقين علما

هم المساهمون المقيدون في سجل الشركة وال يتم تقييدهم إال بعد يومين من تاريخ 
االنعقاد

••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(

تبدأ فترة التداول يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق فترة التداول 
••/•/••••م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو 

مستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق األولوية.

تبدأ فترة االكتتاب يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/•/••••هـ فترة االكتتاب
)الموافق ••/•/••••م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين 

مقيدين أو مستثمرين جدد - ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

تنتهي فترة االكتتاب وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(تاريخ انتهاء فترة االكتتاب

 من يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( وتستمر إلى الساعة الخامسة فترة الطرح المتبقي
ً
تبدأ الساعة العاشرة صباحا

مساًء من يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(

يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(اإلشعار بالتخصيص النهائي 

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في 
االكتتاب كليا أو جزئيا ومستحقي كسور األسهم

يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(

بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة، سوف يتم اإلعالن عن تاريخ بدء التداول في األسهم الجديدة على التاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة
موقع تداول

.)www.tadawul.com.sa( تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول

تواريخ اإلعالنات المهمة

تاريخ اإلعالنالُمعلناإلعالن

يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(الشركةإعالن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(الشركةإعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(تداولإعالن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(إيداعإعالن إضافة حقوق األولوية لشركة أميانتيت العربية السعودية

يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(الشركةإعالن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(الشركةإعالن عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(الشركةإعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية والتنويه بأهمية قيام الذين ال يرغبون في االكتتاب 
ببيع الحقوق الذي يملكونها 

يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(الشركة

اإلعالن عن:

نتائج االكتتاب 	

تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فترة الطرح المتبقي 	

يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(الشركة

يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(الشركةإعالن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(إيداعإعالن بإيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(الشركةإعالن توزيع مبالغ التعويض )إن وجدت(

تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول )www.tadawul.com.sa( وذلك بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( لتحديد تاريخ 
إيداع الحقوق واألسهم.

كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار يجب أن يتضمن اإلعالن ما يلي: 1( اسم الُمصدر ورقم سجله التجاري و2( 
األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها و	( العناوين واألماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار و4( تاريخ نشر 
 المتالك األوراق المالية شرائها أو االكتتاب فيها و6( اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية )إن وجد( 

ً
 أو طرحا

ً
نشرة اإلصدار و5( بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوة

والمستشار المالي والمستشار القانوني و7( إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية: »ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات 
 من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو عن االعتماد 

ً
هذا اإلعالن، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة

على أّي جزء منه«.



ك

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو مستثمرين جدد. وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة 
باألشخاص المستحقين فإن أية أسهم متبقية لم يكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين سوف تطرح على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي، 
ويتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب من خالل الوسائل والخدمات التي يوفرها الوسيط للمستثمرين، وذلك بشرط 

أن يكون للشخص المستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء الذي يقدمون هذه الخدمات.

 إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل 
ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة

أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة كليا أو جزئيا، في حالة عدم استيفائه ألي من 
شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقدا ملزما بين الشركة والمساهم المستحق.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 

ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين الملكين لألسهم يوم 
انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين 
في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، 

ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات 
الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. وعليه فإن معامل األحقية هو )0.6( حق تقريبا لكل سهم )1( واحد مملوك للمساهم 

المقيد في تاريخ األحقية. ووفقا لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ألف )1,000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له ستمائة )600( حق مقابل ما يملكه من أسهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم، حيث سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر إغالق سهم 
الشركة في اليوم السابق خمسة عشر )15( ريال سعودي، وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة )5( رياالت سعودية.

من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.
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ل

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح 
أسهم حقوق أولوية؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

 إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل 
ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة

أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ألف )1,000( سهم في الشركة على النحو 
التالي: ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ( ومائتا )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع ستمائة )600( حق على اعتبار أن لكل سهم )0.6( حق تقريبا. عليه 

فسيتم إيداع أربعمائة وثمانون )480( حق في محفظة )أ( مائة وعشرون )120( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لَحَملة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة مركز إيداع األوراق 
المالية )»مركز اإليداع«(، وإحضار الوثائق الالزمة.

 تداولها مرة أخرى؟
ً
 إضافية

ً
هل يحق لمن اشترى حقوقا

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم، بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب. 

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال عدم ممارسة الحق يمكن أن 
يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية. 

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة التعويض )إن وجد( 
لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح. 

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة 
رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟

نعم، حيث انه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية(، 
مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ولكن لن 

يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.



م

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور، واذا أكملت 
رقما صحيحا أو اكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة وإعالنات 
الشركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. 

مساعدة إضافية: 

في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني: info@amiantit.com. وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور الشركة فقط تقديم المعلومات 
الواردة في هذا النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.

 ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام االكتتاب، فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب« وبقية المعلومات الواردة في هذه النشرة.
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ملخص المعلومات الرئيسية 
 ألنه ملخص، فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تهم المساهمين وغيرهم من عامة 

ً
يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة. ونظرا

المستثمرين من المؤسسات واألفراد. ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة.

نبذة عن الشركة 
شركة أميانتيت العربية السعودية )»أميانتيت« أو »الشركة«( شركة مساهمة سعودية، تم تأسيسها في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم )	205000210( 
وتاريـخ 17/	88/0	1هـ )الموافق 	1968/06/1م( ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم )886( وتاريخ 1414/08/06هـ )الموافق 1994/01/19م(، 

ومقرها الرئي�سي في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية. 

ملخص أنشطة الشركة
تتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقا لنظامها األسا�سي في:

إنشاء المصانع وامتالك وإدارة وتشغيل المنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها. أ.	

إقامة وامتالك المشاريع الصناعية عامة، ومشاريع إنتاج األنابيب بجميع أنواعها وكافة استخداماتها وامتالك ملحقاتها كالوصالت والصمامات والحلقات المطاطية  ب.	
. كذلك مشاريع إنتاج مواد البناء والصيانة بشكل عام. 

ً
 وأفقيا

ً
، وجميع األنشطة الصناعية المكملة رأسيا

ً
والمضخات خاصة

تشغيل وإدارة المصانع القائمة أو التي تنشئها الشركة أو تشارك فيها، وتقديم الدعم الفني والصيانة وتسويق منتجاتها لخدمة مشاريع الشركة والمشاريع الصناعية  ج.	
األخرى.

القيام بصفة الوكيل أو المتعهد ألي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات، سواًء أكانوا سعوديين أم أجانب. د.	

 لتحقيق أغراض الشركة.
ً
 وفرعا

ً
اإلشراف على والقيام باألعمال الفنية وأعمال الورش الالزمة أساسا ه.	

 
ً
تملك البراءات واالختراعات واألسرار الصناعية المالئمة واستئجارها واستغاللها والترخيص للغير باستغالل ماتملكه أو تستأجره، وتطوير التقنية الصناعية ذاتيا و.	

في المجاالت الممكنة عن طريق تدعيم القدرة على البحث والتطوير وتشجيع مواهب االبتكار واالختراع وإنشاء معامل البحث والتطوير المتخصصة. 

التجارة فيما يتعلق بأعمال الشركة. ز.	

إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )السكنية(، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير السكنية(. ح.	

تملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات الالزمة لحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينها والمعارض الالزمة لعرضها، ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج  ط.	
الشركة إلى استعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء. 

القيام باألبحاث والدراسات الفنية المختلفة وافتتاح مراكز األبحاث والدراسات الالزمة لذلك. ي.	

استيراد األنابيب المصنعة ووصالتها وملحقاتها ومواد البناء الالزمة، وإكمال تصنيع األنابيب غير المكتبلة التصنيع وإعادة تأهليلها وإكمال تصنيعها، والتصدير. ك.	

تنظيف وتغليف وتبطين وطالء األنابيب وملحقاتها ووصالتها وتركيباتها والمعدات ومواد البناء واألسطح. ل.	

أعمال الهندسة والتصميم والتركيب والتشغيل سواًء لألنابيب أو لغيرها. م.	

االستيراد والتصدير.  ن.	

أعمال المقاوالت واإلنشاءات العامة، وكذلك أعمال المقاوالت الخاصة بتنفيذ مشاريع تركيب وتمديد األنابيب وتشغيل خطوطها. س.	

تقنية المعلومات.  ع.	

التوسط في استقدام العمالة الفنية وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاعات األخرى. ف.	

النقل. ص.	

أعمال المياه والمجاري: الري، الصرف الصحي، وشبكات المياه، وشبكات المجاري، وتصريف السيول. ق.	

األعمال الميكانيكية المتعلقة بمحطات تنقية المياه والمجاري، ومحطات الضخ والتنقية. ر.	

األعمال الصناعية المتعلقة بالتكرير، وأعمال البتروكيمياويات. ش.	

صيانة وتشغيل مرافق المياه، والمجاري، وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية.  ت.	

خدمات تأجير معدات المياه والطاقة، والبناء واإلنشاء. ث.	

خدمات بيع المياه بأنواعها من خالل شبكات التوزيع وعربات النقل. خ.	

تشغيل وصيانة وإنشاء شبكات المياه بأنواعها. ذ.	

إدارة وصيانة مشاريع مياه الشرب، والصرف الصحي، وتشغيل شبكات األنابيب، ومحطات الصرف الصحي بأحث الطرق الفنية والتقنية. ض.	

توليد وتوزيع الطاقة من غاز وكهرباء وغيرها. غ.	

أعمال المناجم والتعدين. ظ.	



س

هيكل رأس مال الشركة
)الموافق  1416/12/14هـ  بتاريخ  الواحد(  للسهم  ريال   )50( خمسون  قدرها  إسمية  وبقيمة  سهم   )7,000,000( ماليين  سبع  )بعدد  السوق  في  الشركة  أسهم  إدراج  تم 
 بزيادة رأس مالها بتاريخ 1421/01/28هـ )الموافق 	2000/05/0م( من ثالثمائة وخمسون مليون )50,000,000	( ريال سعودي 

ً
1996/05/01م(. كما وقد قامت الشركة الحقا

إلى أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل منح سهم مجاني لكل 7 أسهم ليصبح عدد األسهم ثمان ماليين )8,000,000( سهم. وزيادة رأس مالها بتاريخ 
	1422/01/1هـ )الموافق 2001/05/02م( من أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة وخمسون مليون )550,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل 
توزيع ثالثة )	( أسهم مجانية لكل ثمانية )8( أسهم باستخدام كامل أرباح الشركة. وزيادة رأس مال الشركة بتاريخ 02/01/	142هـ )الموافق 2002/04/14م( من خمسمائة 
وخمسون مليون )550,000,000( ريال سعودي إلى ستمائة وخمسون مليون )650,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل تحويل معظم أرباح عام 2001م إلى رأاس المال 
وتوزيع سهمين )2( لكل أحد عشر )11( سهم وبالتالي زيادة عدد األسهم من أحد عشر مليون )11,000,000( إلى ثالثة عشر مليون )000,000,	1( سهم. وزيادة رأس مال الشركة 
بتاريخ 	1424/04/0هـ )الموافق 	06/0/	200م( من ستمائة وخمسون مليون )650,000,000( ريال سعودي إلى سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل 
ترحيل 50 مليون ريال سعودي من أرباح عام 2002م إلى رأس المال وتوزيع سهم واحد مجاني لكل ثالثة عشر )	1( سهم مما يترتب عليه زيادة عدد األسهم من ثالثة عشر مليون 
)000,000,	1( إلى أربعة عشر مليون )14,000,000( سهم. وزيادة رأس مال الشركة بتاريخ 0	/	1425/0هـ )الموافق 2004/05/19م( من سبعمائة مليون )700,000,000( ريال 
سعودي إلى سبعمائة وسبعون مليون )770,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل ترحيل 70 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى رأس المال وتوزيع سهم مجاني لكل 
 وأربعمائة ألف )15,400,000( سهم. وزيادة رأس مال الشركة 

ً
عشرة )10( أسهم ممايترتب عليه زيادة أسهم الشركة من أربعة عشر مليون )14,000,000( إلى خمسة عشر مليونا

بتاريخ 1426/06/12هـ )الموافق 2005/07/18م( من سبعمائة وسبعون مليون )770,000,000( ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون )1,155,000,000( 
ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بمقدار سبع ماليين وسبعمائة ألف )7,700,000( سهم وبإجمالي قيمة اسمية تبلغ ثالثمائة وخمسة وثمانون مليون 
 ومائة ألف )100,000,	2( سهم. 

ً
 وأربعمائة ألف )15,400,000( سهم إلى ثالثة وعشرون مليونا

ً
)85,000,000	( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم من خمسة عشر مليونا

كما وقد قامت الشركة بتخفيض رأس مالها بتاريخ 1441/01/09هـ )الموافق 2019/09/08م( من مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون )1,155,000,000( ريال سعودي إلى 
 
ً
 وخمسمائة ألفا

ً
 وخمسمائة وسبعة عشر ألف )44,517,000	( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من مائة وخمسة عشر مليونا

ً
ثالثمائة وأربعة وأربعون مليونا

 وثالثمائة 
ً
 وثمانية وأربعون ألفا

ً
 وسبعمائة )4,451,700	( سهم عن طريق إلغاء واحد وثمانون مليونا

َ
 وأربعمائة وواحد وخمسون ألفا

ً
)115,500,000( سهم إلى أربعة وثالثون مليونا

)00	,81,048( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )70.2%(، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )1.425( سهم. وتخفيض رأس مالها بتاريخ ••/••/1441هـ )الموافق 
••/••/2020م( من ثالثمائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف )44,517,000	( ريال سعودي إلى مئتان مليون )200,000,000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض 
عدد أسهم الشركة من أربعة وثالثون مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة )4,451,700	( سهم إلى عشرون مليون )20,000,000( سهم عن طريق إلغاء أربعة عشر 
مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة )14,451,700( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )41.95%(، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )84	.2( سهم.

رؤية الشركة 
الحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة في توفير أفضل أنظمة األنابيب لكل ركن من العالم مع المشاركة بشكل فعال في الجهد العالمي ليتمكن المستخدمين النهائيين الوصول إلى 

منتجاتنا وخدماتنا من خالل الحلول االجتماعية والبيئية المستدامة.

رسالة الشركة 
تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة من خالل عرضنا لعمالئنا أنظمة أنابيب موثوقة لتطبيقات البلدية، والمدنية، والصناعية، والنفط، والغاز، والزراعة، والبنية التحتية، 

تتمحور حول أحدث تقنيات األنابيب.

استراتيجية الشركة 
التوسع بقوة في السوق المحلية بشكل رئي�سي وذلك من خالل الحصول على حصة في السوق من المنتجات غير المعدنية البديلة. سيتم تحقيق ذلك بشكل رئي�سي من خالل توسيع 
نطاق االعتماد لدينا مع العمالء الرئيسيين )الوزارات، وتحلية المياه، وشركات البتروكيماويات(. تركز االستراتيجية أيًضا على الهيمنة على قطاع سوق خزانات الفايبرجالس من 
خالل تقديم أسعار تنافسية لكل من الخزانات السكنية والصناعية بمساعدة التصميم الفائق وتكلفة اإلنتاج المنخفضة. سيتم تعزيز األنشطة المذكورة أعاله من خالل التوسع 
الموازي في سوق المشتريات الهندسية والبناء وذلك من خالل شركة ISECC، ومن خالل توسيع وحدة أعمال الصمامات الجديدة )AMICON( عن طريق اختراق السوق بأسعار 

منخفضة لهذا المنتج على المدى القصير.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة 
: تملك نظام متكامل لمشاريع األنابيب، حيث أنها تملك شركات مملوكة لها بنسبة 100% تعمل في مجال التخطيط وهندسة مشاريع األنابيب، ومن ثم توصيف األنابيب 

ً
أوال

المستخدمة في المشاريع، وتصنيع األنابيب ووصالتها وملحقاتها وتوريدها وتركيبها. 

: تملك أميانتيت مراكز أبحاث وتطوير المنتجات في كل من السعودية والنرويج تقوم هذه المراكز على تطوير المنتجات وتحسين أدائها وتطوير منتجات جديدة، وتقديم الدعم 
ً
ثانيا

الفني إليجاد حلول هندسية لجميع المشاكل التي تمر بها المشاريع وتطوير طرق اإلنتاج وأساليب التصنيع.

: إمتالك أميانتيت لمصانع تنتج المواد المكملة لصناعة األنابيب مثل الوصالت والملحقات والحلقات المطاطية والفلنجات والخزانات.
ً
ثالثا

 حيث لديها فروع ومكاتب تسويق في كافة أرجاء العالم.
ً
 وعالميا

ً
: إمتالك أميانتيت لشبكة تسويق محليا

ً
رابعا

: إمتالك أميانتيت لكافة تقنيات األنابيب وترخص بها للغير، وتعطي الدعم الفني الالزم لمشاريع تسليم مفتاح.
ً
خامسا

: السمعة العالمية ألميانتيت في مجال تصنيع وتوريد وتركيب وتصنيع مصانع األنابيب.
ً
سادسا

: اإلدارة الفعالة والنشطة حيث أن لديها مجلس اإلدارة وإدارة تنفيذية متميزين ويحملون المؤهالت العلمية والخبرات المتخصصة في مجال أعمال الشركة.
ً
سابعا
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مقدمة عن السوق 
إن الطلب على أنابيب الفايبرجالس في العالم ينمو بشكل سريع، حيث يعود هذا النمو السريع إلى األسباب التالية: 

زيادة االستثمارات الحكومية في كل من االقتصادات المتقدمة والنامية لتحسين مرافق المياه والصرف الصحي بشكل عام. 	

زيادة الطلب على األداء العالي وخفة الوزن ومقاومة التآكل والقوة العالية واألنابيب المرنة خاصة في صناعة النفط والغاز والكيماويات. 	

من المتوقع أن ينمو سوق أنابيب الفايبرجالس العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.	% و2.7% من عام 2019م إلى 2024م من حيث القيمة والحجم على التوالي. من المتوقع 
أن تنمو أنابيب الفايبرجالس في صناعات النفط والغاز والمياه/مياه الصرف ومعالجة مياه الصرف الصحي لتحل محل األنابيب البالستيكية التقليدية واألنابيب المعدنية والتي 

تظهر خصائص ميكانيكية فائقة وتزيد من دورة الحياة.

ملخص عوامل المخاطرة
يوجد عدد من المخاطر التي تتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية، وهي تتلخص فيما يلي:

مخاطر تتعلق بأعمال الشركة 	

مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع 	

مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة 	

ملخص المعلومات المالية
إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م والفترة المنتهية في 

1	/	2020/0م واإليضاحات المرفقة بها.

قائمة المركز المالي )بآالف الرياالت السعودية(
السنة المالية

المنتهية في 2017/12/31م
)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 2018/12/31م

)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 2019/12/31م

)مدققة(

الفترة المنتهية في 
2020/03/31م

)غير مدققة(

الموجودات 

	79,2011,270,00	,01,552,6981	1,740,2مجموع الموجودات المتداولة

5,064	9,0751,0	8,6761,202,8021,0	1,4مجموع الموجودات غير متداولة

3,178,9062,755,5002,418,2762,305,067مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

1,847,1041,860,092	6	,	91,82	1,769,9مجموع المطلوبات المتداولة

040208,841,	422		,7245	410,9مجموع المطلوبات غير المتداولة

		2,180,8762,068,6972,070,1442,068,9مجموع المطلوبات

4	6,1	22	48,1		0686,80	998,0مجموع حقوق المساهمين

3,178,9062,755,5002,418,2762,305,067مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية للشركة

الفترة المنتهية في 
2020/03/31م
)غير مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 2019/12/31م

)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 2018/12/31م

)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 2017/12/31م

)مدققة(
قائمة الدخل )بآالف الرياالت السعودية(

162,044 780,409 947,594 792,	44 إجمالي اإليرادات

)167,918( )926,922( )851,484( )667,845( تكلفة اإليرادات

)5,874( )146,51	( 96,110 124,499 مجمل الربح )الخسارة(

)9	,592( )247,517( )41,118( )5,27	( الخسارة من العمليات

)128,109( )	21,252( )180,972( )102,609( صافي الربح )الخسارة( قبل الزكاة

)1	5,45	( )	44,817( )2	0,285( )91,546( صافي الربح )الخسارة(

المصدر: القوائم المالية للشركة



ف

الفترة المنتهية في 
2020/03/31م

)غير مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 2019/12/31م

)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 2018/12/31م

)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 2017/12/31م

)مدققة(
التدفقات النقدية )بآالف الرياالت السعودية(

89,819 93,280 119,552 116,064 النقد وما في حكمه في بداية السنة

)5,045( 216,191 298,178 247,686 صافي النقد وما في حكمه من األنشطة التشغيلية

10,652 9,688 4,	01 )971( صافي النقد وما في حكمه من األنشطة االستثمارية

15,174 )228,896( )	25,896( )2	1,497( صافي النقد وما في حكمه من األنشطة التمويلية

20,781 )3,017( )23,417( 15,218 صافي التغيير في النقد وما في حكمه للسنة

- - - )21,191( نقد ومافي حكمه محول عند استبعاد مجموعة 
االستبعاد

)1,455( )444( )2,855( 9,461 فروقات تحويل عموالت أجنبية من العمليات األجنبية

109,145 89,819 93,280 119,552 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية للشركة

الفترة المنتهية في 
2020/03/31م

)غير مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 2019/12/31م

)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 2018/12/31م

)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 2017/12/31م

)مدققة(
مؤشرات األداء الرئيسية

)%	0,5( )%17,6( %19.6 )%41.9( معدل نمو اإليرادات

%227,7 %49,1 %152.6 %60.6 معدل نمو صافي الخسارة

)%	.6( )%18.8( %10.1 %15.7 هامش مجمل الربح

%8	.6 %44.2 %24.4 %11.6 هامش خسارة السنة

0.7 0.7 0.9 1.1 الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة

1.1 1.2 1.	 1.4 إجمالي الموجودات / إجمالي المطلوبات

)%5,9( )%14,	( )%8,1( )%2,8( العائد على األصول

)%57,4( )%95,2( )%	2,4( )%9,6( العائد على حقوق المساهمين

المصدر: الشركة



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

ص

جدول المحتويات
1 التعريفات والمصطلحات� � -1

4 عوامل المخاطرة� � -2

4 المخاطر المتعلقة بالشركة	 	 1-2

1	 المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع	 	 2-2

14 مخاطر األوراق المالية المطروحة	 	 	-2

16 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها� � -3

24 الهيكل التنظيمي للشركة� � -4

28 مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات� � -5

99 استخدام متحصالت الطرح� � -6

99 صافي متحصالت الطرح	 	 1-6

99 استخدام متحصالت الطرح	 	 2-6

100 إفادات الخبراء� � -7

101 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة � � -8

102 المعلومات القانونية� � -9

145 10- تغطية االكتتاب�

145 متعهد التغطية	 	 1-10

145 ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية	 	 2-10

146 اإلعفاءات � �-11

147 شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب� �-12

147 الطرح	 	 1-12

147 كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(	 	 2-12

147 طلب االكتتاب	 	 	-12

147 مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي	 	 4-12

148 التخصيص ورد الفائض	 	 5-12

148 نشرة اإلصدار التكميلية	 	 6-12

149 تعليق أو إلغاء الطرح	 	 7-12

149 أسئلة وأجوبة عن اآللية المطورة لحقوق األولوية المتداولة	 	 8-12

151 القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها	 	 9-12

151 بنود متفرقة	 	 10-12

151 إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة	 	 11-12

152 التغيرات في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال� �-13

153 التعهدات الخاصة باالكتتاب� �-14

15	 نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب	 	 1-14

15	 عمليات التخصيص	 	 2-14

15	 السوق المالية السعودية )تداول(	 	 	-14

15	 تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي	 	 4-14

154 المستندات المتاحة للمعاينة� �-15



ق

فهرسة الجداول
8 الجدول رقم )2-1(: تفاصيل تراخيص البلدية المنتهية الصالحية:	

8 الجدول رقم )2-2(: تفاصيل التراخيص الصناعية المنتهية الصالحية:	

20 الجدول رقم )	-1(: منتجات »المجموعة« ونسبة مشاركتها في المبيعات الموحدة للمجموعة	

21 الجدول رقم )	-2(: األرقام الرئيسية لتصنيع وبيع األنابيب والتكنلوجيات المرتبطة بها )آالف الرياالت السعودية(	

21 الجدول رقم )	-	(: األرقام الرئيسية لنشاط إدارة المياه )آالف الرياالت السعودية(	

24 الجدول رقم )4-1(: أعضاء مجلس اإلدارة	

25 الجدول رقم )4-2(: تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى مدراء تنفيذيين	

26 الجدول رقم )4-	(: أعضاء لجنة المراجعة	

27 الجدول رقم )4-4(: أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات	

27 الجدول رقم )4-5(: اإلدارة التنفيذية للشركة	

44 الجدول رقم )5-1(: مؤشرات األداء الرئيسية للشركة	

45 الجدول رقم )5-2(: قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م	

48 الجدول رقم )5-	(: المعلومات التفصيلية للقطاعات للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م	

50 الجدول رقم )5-4(: اإليرادات ومجمل الربح حسب القطاع للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م	

52 الجدول رقم )5-5(: اإليرادات حسب المنطقة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م	

5	 الجدول رقم )5-6(: تكلفة اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م	

54 الجدول رقم )5-7(: نتائج اختبار هبوط القيمة التي تم إجراؤها في 0	 يونيو 2019م:	

56 الجدول رقم )5-8(: مصاريف بيع وعمومية وإدارية للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م	

58 الجدول رقم )5-9(: مصاريف تمويلية للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م	

59 الجدول رقم )5-10(: قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م و2020م	

61 الجدول رقم )5-11(: المعلومات التفصيلية للقطاعات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م و2020م	

62 الجدول رقم )5-12(: اإليرادات ومجمل الربح حسب القطاع لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م و2020م	

64 الجدول رقم )5-	1(: اإليرادات حسب المنطقة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م و2020م	

65 الجدول رقم )5-14(: تكلفة المبيعات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م و2020م	

66 الجدول رقم )5-15(: مصاريف بيع وعمومية وإدارية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م و2020م	

68 الجدول رقم )5-16(: مصاريف تمويلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م و2020م	

68 الجدول رقم )5-17(: قائمة المركز المالي كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م 	

70 الجدول رقم )5-18(: النقد وما في حكمه كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

72 الجدول رقم )5-19(: استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

7	 الجدول رقم )5-20(: نتائج اختبار هبوط القيمة التي تم إجراؤها في 0	 يونيو 2019م:	

76 الجدول رقم )5-21(: مخصص ضمان في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

78 الجدول رقم )5-22(: الذمم المدينة التجارية كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

78 الجدول رقم )5-	2(: الذمم المدينة - أطراف ذات عالقة كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

79 الجدول رقم )5-24(: الحركة على حساب مخصص الهبوط في القيمة كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

79 الجدول رقم )5-25(: أعمار الذمم المدينة التجارية كما في 1	 مارس 2020م	

80 الجدول رقم )5-26(: مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

81 الجدول رقم )5-27(: المخزون كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

82 الجدول رقم )5-28(: ذمم مدينة غير متداولة كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

ر

8	 الجدول رقم )5-29(: ذمم مدينة تجارية تحت التحصيل القانوني كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

الجدول رقم )5-0	(: الحركة مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة غير المتداولة كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 
8	 2020م	

84 الجدول رقم )5-1	(: عقارات ومصانع ومعدات كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

85 الجدول رقم )5-2	(: أصول غير متداولة اخرى كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

85 الجدول رقم )5-		(: أرا�سي تم منحها ألميانتيت كدفعات مقابل ذمم المدينة	

86 الجدول رقم )5-4	(: القروض قصيرة األجل كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

87 الجدول رقم )5-5	(: تفاصيل القروض قصيرة األجل كما في 1	 مارس 2020م )ال تشمل الجزء المتداول من القروض طويلة االجل المدرج ضمن االلتزامات المتداولة(	

89 الجدول رقم )5-6	(: تفاصيل الجزء المتداول من القروض طويلة األجل المدرج ضمن االلتزامات المتداولة كما في 1	 مارس 2020م	

89 الجدول رقم )5-7	(: مصاريف مستحقة والتزامات أخرى كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

90 الجدول رقم )5-8	(: الزكاة وضريبة الدخل كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

91 الجدول رقم )5-9	(: مخصص الزكاة المحمل كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

91 الجدول رقم )5-40(: القروض طويلة األجل كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

91 الجدول رقم )5-41(: القيم الدفترية للقروض طويلة االجل مقومة بالعمالت كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

92 الجدول رقم )5-42(: مخصص التزامات منافع موظفين في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م	

92 الجدول رقم )5-	4(: قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 	

94 الجدول رقم )5-44(: قائمة التدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م و2020م	

95 الجدول رقم )5-45(: التعديالت على قائمة المركز المالي للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م	

98 الجدول رقم )5-46(: التعديالت على قائمة الدخل للسنة المالية 2018م 	

99 الجدول رقم )6-1(: استخدام متحصالت الطرح	

10	 الجدول رقم )9-1(: مناصب إلزامية في مجلس اإلدارة	

105 الجدول رقم )9-2(: التراخيص والشهادات والتصاريح التي حصلت عليها الشركة:	

106 الجدول رقم )9-	(: السجالت التجارية لفروع الشركة	

107 الجدول رقم )9-4(: التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها شركة أفيل 	

107 الجدول رقم )9-5(: التراخيص والموافقات والشهادات التي حصل عليها فرع شركة أفيل:	

108 الجدول رقم )9-6(: التراخيص والموافقات والشهادات التي حصل عليها فرع شركة أفيل	

108 الجدول رقم )9-7(: التراخيص والموافقات والشهادات التي حصل عليها فرع شركة أفيل	

109 الجدول رقم )9-8(: التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )مصنع شركة اميانتيت لصناعة المطاط المحدودة(	

110 الجدول رقم )9-9(: التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب حديد الدكاتيل المحدودة(	

111 الجدول رقم )9-10(: نبذة عن الترخيص الصناعي لفرع شركة ساديب 	

111 الجدول رقم )9-11(: التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )مصنع بوند ستراند(	

112 الجدول رقم )9-12(: التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )شركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة(	

11	 الجدول رقم )9-	1(: التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة(	

114 الجدول رقم )9-14(: التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )شركة اميكون السعودية المحدودة(	

115 الجدول رقم )9-15(: التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )اميانتيت العربية السعودية لإلدارة المحدودة(	

116 الجدول رقم )9-16(: التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة )العربية لتجارة مواد البناء والمعدات الصناعية المحدودة(	

116 الجدول رقم )9-17(: قائمة الشركات التابعة )المملوكة بنسبة 100% من المجموعة( والتي تم تأسيسها خارج السعودية	

117 الجدول رقم )9-18(: قائمة الشركات التابعة التي تم تأسيسها خارج السعودية بالشراكة مع الغير	

119 الجدول رقم )9-19(: أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين 	

120 الجدول رقم )9-20(: أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين	



ش

120 الجدول رقم )9-21(: أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين	

121 الجدول رقم )9-22(: أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين	

121 الجدول رقم )9-	2(: أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين	

121 الجدول رقم )9-24(: أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين	

122 الجدول رقم )9-25(: أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين	

122 الجدول رقم )9-26(: أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين	

122 الجدول رقم )9-27(: أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين	

124 الجدول رقم )9-28(: تراخيص وشهادات وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني )وزارة الداخلية( 	

124 الجدول رقم )9-29(: تراخيص وشهادات وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني )وزارة الداخلية( 	

124 الجدول رقم )9-0	(: تراخيص وشهادات وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني )وزارة الداخلية( 	

125 الجدول رقم )9-1	(: تراخيص وشهادات وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني )وزارة الداخلية( 	

125 الجدول رقم )9-2	(: تراخيص وشهادات وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني )وزارة الداخلية( 	

125 الجدول رقم )9-		(: تراخيص وشهادات وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني )وزارة الداخلية( 	

125 الجدول رقم )9-4	(: تراخيص وشهادات وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني )وزارة الداخلية( 	

126 الجدول رقم )9-5	(: التراخيص الصناعية	

126 الجدول رقم )9-6	(: الرخص البيئية للتشغيل 

128 الجدول رقم )9-7	(: ملخص أهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة	

1	1 الجدول رقم )9-8	(: تفاصيل العقارات )األرا�سي( المملوكة من قبل الشركة داخل السعودية	

1	2 الجدول رقم )9-9	(: تفاصيل العقارات المستأجرة من قبل مجموعة الشركة:	

1		 	)SAAC( التسهيالت والقروض القائمة - شركة أميانيت العربية السعودية :)الجدول رقم )9-40

1	5 	)AFIL( التسهيالت والقروض القائمة - شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة :)الجدول رقم )9-41

1	6 الجدول رقم )9-42(: التسهيالت والقروض القائمة - الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة )ساديب(	

1	7 	)BSL( التسهيالت والقروض القائمة - شركة بوند ستراند المحدودة :)4	الجدول رقم )9-

1	8 الجدول رقم )9-44(: القضايا والدعاوى	

1	9 الجدول رقم )9-45(: الدعاوى والقضايا تحت المطالبات المالية	

142 الجدول رقم )9-46(: تفاصيل العالمات التجارية الخاصة بالشركة والشركات التابعة	



1

التعريفات والمصطلحات   	
التعريفالمصطلح

شركة أميانتيت العربية السعودية، شركة مساهمة عامة سعودية تم قيدها بالسجل التجاري في مدينة الدمام بموجب شهادة رقم )	205000210( »الشركة« أو »أميانتيت« أو »المصدر«
بتاريخ 17/	88/0	1هـ )الموافق 14/	1968/0م(.

شركة أميانتيت العربية السعودية والشركات التابعة لها )يشار إليهم مجتمعين بإسم »المجموعة«(.المجموعة

مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحتين )د، هـ(.المستشارون

إدارة الشركة.اإلدارة

مجلس إدارة الشركة والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج(.المجلس أو مجلس اإلدارة

المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، وهم: )1( األمير/خالد عبدالله عبدالرحمن آل سعود والذي يملك )7.47%(، )2( سمو كبار المساهمين
األمير/محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود والذي يملك )6.96%(، )	( السيد/عبدالله صالح عبدالله البسام والذي يملك )%5.8(.

يقصد بهم:األطراف ذوي العالقة

تابعي الشركة.- 1

المساهمين الكبار في الشركة.- 2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة.- 	

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.- 4

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.- 5

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 	، 4، أو 5( أعاله.- 6

أي شركة يسيطر عليها أي األشخاص مشار إليهم في )1، 2، 	، 4، 5،أو 6( أعاله.- 7

األشخاص الذين يعملون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8

 )وحده أو مع آخرين( من قبل الجهاز اإلداري للشركة أو من قبل عضو في الجهاز اإلداري للشركة بمهام إشراف وإدارة، كبار التنفيذيين
ً
أي شخص طبيعي يكون مكلفا

وتكون مرجعيته إلى أي من اآلتي بيانهم: )1( الجهاز اإلداري مباشرة و)2( عضو في الجهاز اإلداري و)	( الرئيس التنفيذي. 

مجموعة األفراد الذين بتخذون القرارات االستراتيجية للشركة، ويعد مجلس إدارة الشركة المساهمة الجهاز اإلداري لها.الجهاز اإلداري 

أحد الطرق المستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فترة زمنية محددة.معدل النمو السنوي المركب

النظام األسا�سي للشركة.النظام األسا�سي

الهيئة السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية )»مدن«(

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )»مدن«( وهي هيئة حكومية تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة، تم إنشاؤها بناًء على قرار 
مجلس الوزراء رقم )5	2( وتاريخ 1422/08/27هـ وهي ترتبط مباشرة بمعالي وزير الصناعة.

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.هيئة السوق المالية أو الهيئة

نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/	( وتاريخ 7/01/28	14هـ )الموافق 2015/11/10م( والذي نظام الشركات
دخل حيز التنفيذ في تاريخ 7/07/25	14هـ )الموافق2016/05/02م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 9/07/25	14هـ )الموافق 

2018/04/11م(.

السوق المالية السعودية )تداول(. سوق األسهم

المساهمون المؤسسون للشركة.المساهمون المؤسسون

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الذي يعقد وفق النظام األسا�سي للشركة.الجمعية العامة العادية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الذي يعقد وفق النظام األسا�سي للشركة.الجمعية العامة غير العادية

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.مجلس التعاون الخليجي

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية.الناتج المحلي

حكومة المملكة العربية السعودية. الحكومة

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ الئحة حوكمة الشركات 
8/05/16	14هـ )الموافق 	2017/02/1م( بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 	 وتاريخ 7/1/28	14هـ )الموافق 

2015/11/10م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )	-57-2019( وتاريخ 1440/09/15هـ )الموافق 2019/05/20م( وأي تعديالت 
تليها حتى تاريخ نشر نشرة اإلصدار.

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على الزيادة في رأس المال. وهو حق مكتسب لجميع الحقوق أو حقوق األولوية
المساهمين المقيدين، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. ويتم إيداع الحقوق بعد انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس مال. وستظهر هذه الحقوق في حسابات المساهمين. المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق 

األولوية. وسيتم إبالغ المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.
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نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/0	 بتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 08/01/	200م(.نظام السوق المالية

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 	-	12-2017 وتاريخ 9/4/9	14هـ 
)الموافق 2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/0	 وتاريخ 1424/6/2هـ والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 

)1-104-2019( وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 0	/2019/09م(.

قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية )تداول( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 	-	12-2017 بتاريخ قواعد اإلدراج
9/04/09	14هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بموجب قراره رقم )1-104-2019( بتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 0	/2019/09م(

إدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية أو - حيث يسمح سياق النص بذلك - تقديم طلب إدراج إلى السوق المالية السعودية )تداول(.اإلدراج

شركة الجزيرة لألسواق المالية.مدير االكتتاب

صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.صافي متحصالت الطرح

10 رياالت سعودية لكل سهم.سعر الطرح/االكتتاب

12,000,000 سهم عادي. أسهم مطروحة لالكتتاب

الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.قيمة الحق اإلرشادية

الفترة التي تبدأ من يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( إلى يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(.فترة الطرح 

طرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.الطرح المتبقي

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع فترة الطرح المتبقي
المؤس�سي )ويشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم 
 يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( وحتى 

ً
عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

الساعة الخامسة مساءا من يوم •• ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( )»فترة الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات 
االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات 

االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

جميع حملة حقوق األولوية سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.األشخاص المستحقون

المساهمون المالكون لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول المساهمون المقيدون
ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

الشخص الطبيعي.الشخص

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية.نشرة اإلصدار

الريال السعوديـ ـ العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال

الريال السعودي والتي يتم عرض القوائم المالية الموحدة بها.العملة الوظيفية

العملة الرسمية الحالية للواليات المتحدة األمريكية.دوالر أمريكي

العملة الرسمية الحالية للمنطقة األوروبية.يورو

مالك أو حامل األسهم اعتبارا من أي وقت محدد.المساهم

األسهم العادية للشركة والبالغ عددها عشرون مليون )20,000,000( سهم بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت للسهم الواحد. األسهم

شركة الوساطة المالية وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية بترخيص رقم )7	-08125( والذي يجيز لها التعامل شركة الوساطة المالية أو وساطة كابيتال
بصفة أصيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب والحفظ في األوراق المالية. 

شركة الجزيرة لألسواق المالية أو الجزيرة 
كابيتال

شركة الجزيرة لألسواق المالية وهي شركة مساهمة سعودية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية للقيام بأعمال اإلدارة، تقديم المشورة، الترتيب، 
التعامل، والحفظ في األوراق المالية وهي مملوكة بنسبة 100% لبنك الجزيرة.

هم مؤسسات السوق المرخص لهم عن طريق هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق المالية بصفة وكيل.الوسطاء
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تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:المؤسسات االستثمارية

الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة، أو أي هيئة دولية تعترف - 1
بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحا عاما إضافة إلى الصناديق الخاصة والتي تستثمر في - 2
األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باألحكام 

والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار. 

األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية المالية.- 	

عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط - 4
تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية نيابة عن العميل دون 

الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، آخذا باالعتبار - 5
ضوابط استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية، على أن ال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي تعارض في المصالح.

المستثمرين الخليجين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون - 6
لدول الخليج العربية.

المستثمرون األجانب المؤهلون.- 7

مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط اتفاقيات - 8
المبادلة.

)SOCPA( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.الهيئة السعودية للمحاسبين

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
)IFRS(

مجموعة من المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية )تم تعديل مسمى »وزارة التجارة واالستثمار« لتصبح »وزارة التجارة«(.وزارة التجارة 

أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب.المكتتب

نظام آلي لبيع وشراء األسهم السعودية. تداول

صندوق التنمية الصناعية السعودي.الصندوق الصناعي 

القوى العاملة المستأجرة من شركات تزويد األيدي العاملة المحلية عن طريق نظام أجير.القوى العاملة الخارجية

)VAT( 14هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضريبة القيمة المضافة	قرر مجلس الوزراء بتاريخ 8/05/02
والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات 

محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )5%(، وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة 
المضافة من 5% إلى 15% وذلك ابتداء من شهر يوليو 2020م، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها )األغذية األساسية والخدمات المتعلقة 

بالرعاية الصحية والتعليم(.

شركة الوساطة المالية.متعهد التغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمتعهد بالتغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية 

 إليها نتائج الشركة المرحلة من فترات سابقة والتي تمثل في مجموعها خسارة، والتي تظهر كبند مستقل ضمن الخسائر المتراكمة
ً
نتائج الشركة للفترة الحالية مضافا

حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي. بتاريخ 1	/	2020/0م بلغت الخسائر المتراكمة 149,588,000 ريال سعودي والتي تعادل 42.	4% من 
رأس مال الشركة البالغ 44,517,000	 مليون ريال سعودي.

الرصيد الظاهر كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.رأس المال

اللجوء إلى المحاكم أو اللجان القضائية وشبه القضائية للوصول إلى تسوية نزاع.التقا�سي

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات 
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية 

المدرجة

وهي قواعد خاصة بتنظيم االستثمار باألوراق المالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج المملكة. الصادرة عن مجلس هيئة السوق 
المالية بموجب القرار )1-42-2015( وتاريخ 6/07/15	14هـ )الموافق 2015/05/04م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )	-65-2019( وتاريخ 

1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات 
المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت 

خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأس 
مالها

قواعد خاصة بالشركات ذات الخسائر المتراكمة صادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار )4-48-	201( وتاريخ 5/01/15	14هـ )الموافق 
11/18/	201م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1-77-2018( وتاريخ 9/11/5	14هـ )الموافق 2018/07/18م(.
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عوامل المخاطرة   	
باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب باالستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها نشرة اإلصدار 
 بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل كافة المخاطر التي يمكن أن 

ً
هذه بعناية، بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه في هذا القسم قبل اتخاذ قرار شراء أسهم الطرح، علما

تواجهها الشركة، بل من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية، أو أنها قد التعيق عملياتها. وقد يتأثر نشاط 
الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطر المشار إليها أدناه.

كما يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة، بحسب علمهم واعتقادهم، بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من الممكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار المساهمين والمستثمرين المحتملين، 
 سوى للمستثمرين القادرين على تقييم 

ً
وتكون معلومة لديهم حتى تاريخ هذه النشرة غير ما تم اإلفصاح عنه ضمن هذا القسم. اليكون االستثمار في األسهم المطروحة مناسبا

مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يملكون موارد كافية لتحمل أية خسارة قد تنجم عن ذلك االستثمار، وينبغي على المستثمر المحتمل الذي لديه أي شكوك بشأن قرار االستثمار 
في الشركة أن يستعين بمستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية للحصول على المشورة المناسبة بشأن االستثمار في األسهم المطروحة.

وفي حال حدوث أو تحقق أي من عوامل المخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في 
الوقت الحاضر غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وقد يخسر المستثمر المحتمل كامل استثماره بهذه األسهم أو جزء منها.

 قد يكون لها التأثيرات المبينة في هذه 
ً
إن المخاطر المبينة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها، كما أن المخاطر اإلضافية غير المعلومة أو التي تعتبر غير جوهرية حاليا

النشرة.

المخاطر المتعلقة بالشركة  1 2
2 1 1 )Covid19( المخاطر المتعلقة بتأثير جائحة كرونا

إجتاح فايروس كرونا )Covid19( العالم خالل عام 2020م. وعصفت آثارة السلبية بتكاليفه الباهظة بكاقة قطاعات األعمال في أنحاء العالم. ومع تف�سي الفيروس قامت العديد 
من داول العام بإتخاذ إجراءات إحترازية للحد من إنتشاره السريع. وكانت حكومة المملكة العربية السعودية سباقة في إتخاذ عدة إجراءات إحترازية لمنع إنتشار الفيروس، وعليه 
. ال شـيء يضمـن مدى إستمرار الجائحة وتأثيرها. وقد 

ً
تأثرت جميع االنشطة في الممكلة العربية السعودية بتلك التدابير اإلحترازية كما أدت تلك التدابير إلى تأثر أعمال الشركة سلبيا

 على أعمال الشركة 
ً
يتطلب األمر تطبيق المزيد من اإلجراءات اإلحترازية , وبالتالي إذا طرأ أي أمر من شانه التأثير على أستمراية أعمال الشركة وشركاتها التابعة فإن ذلك سيؤثر سلبا

ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتغير في أسعار منتجات الشركة 2 1 2
تتكون مبيعات الشركة بشكل رئي�سي من مبيعات أنابيب الفيبرجالس المقواة والتي تشكل 50.88% لعام 2017م، و61.64% لعام 2018م، و57.81% لعام 2019م و48.95% في 
 وفي األسواق العاملية نتيجة لتغير العرض والطلب والمنافسة على هذه المنتجات، كما 

ً
الربع األول من عام 2020م وذلك من إجمالي المبيعات، تتغير أسعار منتجات الشركة محليا

يتغير سعر هذه األنابيب باختالف قطرها، حيث بلغ متوسط سعر بيع الشركة من أنابيب الفيبرجالس )قطر األنبوب 250 مم( 64 ريال سعودي في عام 2017م، و77 ريال سعودي 
في 2018م عام، و70 ريال سعودي في عام 2019م، و80 ريال سعودي في الربع األول من 2020م. وبلغ متوسط سعر بيع أنابيب الفيبرجالس )قطر األنبوب 1800 مم( 1,278 ريال 
سعودي في عام 2017م، و	1,24 ريال سعودي في 2018م، و1,288 ريال سعودي في عام 2019م، و1,298 ريال في الربع األول من عام 2020م. وبلغ متوسط سعر بيع أنابيب 
الفيبرجالس )قطر األنبوب 00		 مم( 1	0,	 ريال سعودي في عام 2017م، و057,	 ريال سعودي في 2018م، و057,	 ريال سعودي في عام 2019م، و199,	 ريال سعودي في 
الربع األول من عام 2020م وذلك لكل متر. إن انخفاض األسعار السوقية لمنتجات الشركة سيكون له تأثير سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتوفرالمواد الخام الرئيسية وتغير أسعارها 3 1 2
تعتمد منتجات شركة أميانتيت العربية السعودية على توفر مواد خام مصنعة من الفيبرجالس والراتينجات والحديد الخام والفوالذ والفوالذ الخردة. وتشكل المشتريات من أكبر 

أحد عشر مورد رئي�سي على حوالي )	9%( من اجمالي مشتريات الشركة من المواد الخام كما في األعوام 2017م، 2018م، 2019م، والربع األول من عام 2020م. 

وقد تتأثر عملياتها بشكل مباشر وسلبي في حال حدوث أي تاخير في تلك اإلمدادات أو أي تغير في شروط توفيرها او إنقطاعها. كما أن تغير أسعار المواد الخام الرئيسية المستخدمة 
في اإلنتاج بالشركة سوف يؤثر في نتائج عمليات الشركة وشركاتها التابعة، فقد تتأثر ربحية الشركة بأرتفاع أسعار المواد الخام إذا لم تنجح الشركة في رفع أسعار بيع منتجاتها أو 

تغطية العجز عن طريق خفض التكاليف التشغيلية االخرى مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة وشركاتها التابعة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتصدير منتجات الشركة 4 1 2
بلغت صادرات الشركة إلى خارج المملكة العربية السعودية حوالي مانسبته )49%( و)56.2%( و)51.58%( و)24%( من إجمالي المبيعات لألعوام 2017م و2018م و2019م والربع 
األول من عام 2020م على التوالي، ومثلت الصادارت إلى كل من الكويت واالمارات والبحرين ومصر وعمان مانسبته )55%( و)62%( و)68%( و)56%( من إجمالي الصادرات لألعوام 
2017م و2018م و2019م والربع األول من عام 2020م على التوالي. إن أي تغير في قوانين هذه الدول أو أي دولة أخرى تصدر إليها الشركة أو أي تغير في األنظمة واللوائح المحلية 
في المملكة العربية السعودية بشأن تصدير منتجات الشركة وشركاتها التاعبة سيؤثر على مقدرة الشركة وشركاتها التابعة على توفير منتجاتها لعمالئها في تلك الدول وبالتالي رفع 
تكلفة منتجاتها والتأثير على هوامش صافي الربح مماسيكون له تأثري سلبي وجوهري على أعمال الشركة وشركاتها التاعبة المستقبلية ونتائجها المالية وتوقعاتها ووضعها المالي 

وأسعار أسهمها.

المخاطر المتعلقة بجودة المنتجات - 1 2
تعتمد جودة المنتجات على فعالية نظام مراقبة الجودة الذي بدوره يعتمد على عدد من العوامل منها تصميم النظام وبرنامج التدريب على ضبط الجودة وضمان إلتزام الموظفين 
 على سمعتها في السوق ولدى عمالئها وعزوفهم عن 

ً
بسياسات ومعايير ضبط الجودة. إن عدم تكمن الشركة من المحافظة على مستوى وجودة المنتجات التي تقدمها سيؤثر سلبا

 على أعمالها وعملياتها ووضعها المالي، كذلك في حال فقدان الشركة أو شركاتها التابعة 
ً
التعامل معها، مما سيضعف من قدرتها على اإلحتفاظ بمزاياها التنافسية الذي سيؤثر سلبا

شهادات الجودة التي بحوزتها فإن ذلك سوف يؤثر على حجم الطلب على منتجات الشركة وشركاتها التابعة.



-

المخاطر المتعلقة باالعتماد على العمالء الرئيسيين - 1 2
إن معظم عمالء الشركة الرئيسيين من قطاع المقاولين الصناعيين. وقد بلغت المبيعات إلى )4	( عميل مانسبته 21.2% في عام 2017م، 24.78% في عام 2018م، 7.68	% في 
عام 2019م، 8.46% في الربع األول من عام 2020م وذلك من إجمالي مبيعات الشركة. وعليه فإن حدوث أي خالف مع العمالء الرئيسيين ألي سبب كان قد يؤدي إلى تأثر إيرادات 

 على عملياتها بشكل جوهري ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.
ً
وأرباح الشركة وسينعكس ذلك سلبا

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة التطورات التقنية - 1 2
تستخدم الشركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة لتصنيع منتجاتها، ولمواكبة التطور في صناعة األنابيب يجب إجراء تحسينات متكررة على المنتجات واستخدام التقنيات 
المتطورة. وال تضمن الشركة تعطل هذه األنظمة أو قدرتها على سرعة توفير التقنيات الجديدة وتطبيق األنظمة الخاصة بها على منتجاتها في الوقت والشكل المناسب كما أنها 
ستتكبد تكاليف عالية في هذا المجال مما سيؤثر على إنتاج المنتجات المطلوبة من عمالئها في المواعيد المحددة، وسيكون لذلك أثر سلبي على نتائج عملياتها وأدائها المالي 

والتشغيلي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر الحوادث غير المتوقعة - 1 2
تتألف المصانع التابعة للشركة من عدة خطوط إنتاج وآالت. وفي حال حدوث أي خلل أو عطل أو إنقطاع مفاجئ في عمل هذه الخطوط، فإن من شأن ذلك التأثير بصورة سلبية 

 على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عماليتها طيلة فترة توقف اإلنتاج.
ً
على إنتاج الشركة طيلة مدة الخلل أو العطل أو اإلنقطاع، وبالتالي التأثير سلبا

و عليه، فإن أعمال ونتائج الشركة تعتمد بشكل كامل على أعمال مصانعها واستمراريتها، وبالتالي فإذا ما طرأ أي أمر من شأنه التأثير على أعمالها سلبا سواء ألسباب فنية )كانقطاع 
إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو المياه( أو تعرضه ألي حادث أو طارئ يؤثر على استمرارية أعماله سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، أو أي من الكوارث الطبيعية )كالسيول( فإن ذلك 

سيؤثر بشكل جوهري على نتائج الشركة التشغيلية والمالية.

المخاطر المتعلقة بتوفر المرافق وتغير أسعارها - 1 2
إسـتفادت الشـركة والشركات التابعة )داخل المملكة( مـن الخدمات للمنشـآت الصناعيـة التـي تقـع فـي المدن الصناعيـة ولتجهيـزات المرافق المناسبة لهـا مـن قبـل الهيئـة 
السـعودية للمـدن الصناعيـة ومناطـق التقنيـة )»مـدن«( وبتكلفـة أقـل مـن ناحيـة اإليجار السـنوي مقارنـة بتلـك التـي يتـم تقدميهـا للمنشـآت الصناعيـة خـارج مـدن. باإلضافة إلـى توفيـر 
كافـة االخدمـات والتسـهيالت كالكهربـاء والميـاه والصـرف الصحـي واألمن الصناعـي والخدمـات البيئيـة واإلتصاالت واالخدمـات اللوجسـتية بأسـعار رمزيـة باإلضافة إلـى اإلعفاءات 
الجمركية التـي يسـتفيد منهـا أصحـاب المصانع والمستثمرين فـي األرا�سي التـي تخصصهـا مـدن لهم. تمتك الشركة جميع األرا�سي المقام عليها منشئآتها الصناعية، ماعدا المنشـآت 
الصناعية وسكن العمال للشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة )ساديب( وشركة أميكون السعودية المحدودة )أميكون( فهي مقامة على ارا�سي 

مستاجرة من قبل مدن. 

وعلى الرغم من أن عقود إيجارات االرا�سي المتسأجرة من قبل مدن تمتد لفترة )15( عام )لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية رقم )9-10( »العقود الجوهرية« من 
القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(، إال أن ال شـيء يضمـن اسـتمرار مـدن بتقـدمي هـذه الحوافز للمنشـآت الصناعيـة مـن حيـث قيمـة اإليجارات أو رسـوم الخدمات 
التـي تقدمهـا والتسـتطيع الشـركة أن تضمـن عـدم تأثيـر التغيـرات المسـتقبلية فـي هـذه الحوافز وقيمـة رسـوم الخدمـات والتـي سـتؤثر سـلبيا أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا 

المالي.

مخاطر مصادر االئتمان 11 1 2
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بإلتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة 
مدينة من العمالء، وعلى الرغم من وجود ضمانات مقابل إلتزامات الغير مع الشركة على سبيل المثال وليس الحصر سندات ألمر وإعتمادات بنكية إال أن الشركة التضمن فشل 

أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها.

 توقع قدرتهم المستقبلية باإللتزام بشكل دقيق. وفي حالة عدم التزام 
ً
ال تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معم في الوفاء بالتزاماتهم، وهي ال تستطيع أيضا

 وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها.
ً
الدائنين بسداد مستحقات الشركة، فسوف يؤثر ذلك سلبا

مخاطر مصادر التمويل 11 1 2
تعتمد اإلحتياجات التمويلية للشركة وشركاتها التابعة على رأسمالها وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية والتمويل التي تحصل عليه من الجهات والبنوك الممولة 
 على 

ً
لها، وال تضمن الشركة وشركاتها التابعة الحصول على التمويل الالزم في الوقت المناسب بشروط مقبولة إن دعت حاجة الشركة وشركاتها التابعة لذلك مما سيؤثر سلبا

تنفيذ أعمالها. 

كما من الممكن أن تتحمل الشركة وشركاتها التابعة نفقات رأسمالية إلجراء أعمال صيانة وتحسين مستمر لموجوداتها ومعداتها وذلك إما بهدف اإللتزام بأي متطلبات قانونية أو 
تنظيمية جديدة تستوجب القيام بهذه األعمال، أو بهدف اإللتزام بمعايير جديدة تعتمدها إدارة الشركة في اإلنتاج.

 على 
ً
وفي حال عدم الحصول أو التأخير في تأمين هذا التمويل عند الحاجة، أو توفر التمويل ولكن بشروط غير مناسبة ألوضاع الشركة أو شركاتها التابعة، سوف يؤثر ذلك سلبا

تنفيذ مشاريعها وأداء الشركة المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر السيولة 12 1 2
تواجه الشركة مخاطر السيولة عندما تعجز عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية والمطلوبات في الوقت المحدد. وقد بلغ معدل 
السيولة للشركة )1.05( مرة كما في ديسمبر 2017م، و)	0.9( مرة كما في ديسبمر 2018م، و)0.75( كما في ديسبمر 2019م، و)0.68( كما في 1	 مارس 2020م وال تضمن الشركة 

عدم وقوع أية أحداث مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية، مما قد يؤثر على أداء التشغيلي للشركة وعلى وضعها المالي.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

-

مخاطر عدم اإللتزام باتفاقيات التسهيالت االئتمانية القروض  13 1 2
تعتمد الشركة على تسهيالت القروض لتمويل عملياتها وقد ابرمت الشركة اتفاقيات مع بنوك محلية وجهات تسليف أخرى لتقديم تسهيالت متوسطة وطويلة االجل. وقد 
بلغ إجمالي قيمة التسهيالت للشركة وشركاتها التابعة مبلغ )49,718,000	,1( ريال سعودي وقد تم استخدام مبلغ )1,247,105,000( ريال سعودي كما بلغ الرصيد مبلغ 
)102,612,000( ريال سعودي كما في 1	/2019/12م )لمزيد من التفاصيل عن القروض فضال راجع الفقرة الفرعية »القروض والتسهيالت االئتمانية« من القسم )9( المعلومات 
القانونية(، تبلغ نسبة التمويل مقارنة بحقوق المساهمين حتى 1	 ديسمبر 2019م هي 46	%. بلغت عدد الجهات التمويلية 9 جهات وال يوجد هناك إعادة هيكلة للقروض آلخر 
ثالث سنوات سابقة. حتى نهاية يونيو 2019م كانت الشركة ملتزمة بسداد أقساط القروض والفوائد وبعد ذلك سددت فوائد القروض فقط. وتبلغ إجمالي التسهيالت الغير ملتزم 

بسدادها مبلغ )000,	1,204,95( ريال سعودي.

لم تلتزم الشركة وبعض شركاتها التابعة ببعض شروط وأحكام اتفاقيات القروض حيث تتطلب أحكام اتفاقيات بعض القروض قصيرة وطويلة األجل الحفاظ على الوضع المالي في 
مستويات محدده، كما تخلفت الشركة عن سداد بعض أقساط القروض طويلة األجل \ مما يسمح للجهات المقرضة بطلب سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات المقدمة 
من الشركة وشركاتها التابعة. وفي هذه الحالة، ال يوجد ضمان بأن الشركة وشركاتها التابعة ستتمكن من الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد تلك الديون. 
وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة وشركاتها التابعة ووضعها المالي. )لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية »قروض قصيرة االجل 

وقروض طويلة األجل« من القسم )5( »مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على موافقة المقرضين على إعادة جدولة قروضهم 14 1 2
قدمت الشركة إعادة جدولة لجميع البنوك والمصارف المقرضة لها، وحتى تاريخ هذه النشرة لم تحصل الشركة على موافقة أي من تلك البنوك والمصارف. وقد بلغت قيمة 

المبالغ المزمع إعادة جدولتها 000,	1,247,95 ريال سعودي وترجع أسباب إعادة الجدولة لقلة السيولة في الشركة نتيجة اآلتي.

التأخر في سداد مديونية الشركة حيث بلغت )907.9( مليون ريال سعودي كما قي الربع األول من عام 2020م وتراجع معدل دورانها مما أثرت على سيولة الشركة. - 1

اضطرار الشركة إلى تمويل شراء المواد الخام وتصنيعها لتكفي متطلبات المشاريع الجديدة وضمان استمرارها في السوق.- 2

 نتيجة األحداث السياسية في بعض الدول تم خسارة ما يقارب من 17% من إجمالي المبيعات في عام 2017م.- 	

 
ً
إن عدم تمكن الشركة على الحصول على موافقة البنوك والمصارف إلعادة جدولة قروضها سيؤثر على توفر السيولة الالزمة ألعمال الشركة وخططها التوسعية وسينعكس سلبا

على نتائج عملياتها ووضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بارتفاع مديونية الشركة -1 1 2
بلغت الذمم المدينة التجارية للشركة مبلغ )472( مليون ريال و)662( مليون ريال و)527( مليون ريال و)447( كما في و1	 ديسمبر 2017م و1	 ديسمبر 2018م و1	 ديسمبر 
2019م والربع األول من 2020م على التوالي. كما مثلت مديونية الشركة )81%( و)97%( و)156%( و)210%( من إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة كما في 1	 
ديسمبر 2017م و1	 ديسمبر 2018م و1	 ديسمبر 2019م و1	 مارس 2020م على التوالي. ويرجى إرتفاع مديونية الشركة إلى تعثر العمالئ في سداد مستحقاتهم وقامت الشركة 
بتصنيف العمالء المتعثرين في السداد في بند الذمم المدينة غير المتداولة للشركة والذي بلغ )424.1( مليون ريال و)450.5( مليون ريال و)424.2( ريال سعودي و)460.9( مليون 
ريال كما في 1	 ديسبمر 2017م و1	 ديسمبر 2018م و1	 ديسمبر 2019م والربع األول من 2020م على التوالي. وقامت الشركة برفع شكاوي إلى المحكمة لتحصيل مبالغ الذمم 

المدينة غير المتداولة، ويوضح الجدول التالي تفاصيل الذمم المدينة التجارية تحت التحصيل القانوني:

)آالف الرياالت السعودية(
السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2017م
معدلة

السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م

معدلة

الفترة المالية المنتهية في 
31 مارس 2020م

اإلدارة

 ألحكام قضائية 
ً
21150,455	,150,229146,256145أرصدة مجدول تحصيلها وفقا

األرصدة احكام قضائية لصالح المجموعة وال تزال 
التسويات مع العمالء قائمة

264,1	8168,69	222,686197,5	9

5112,987	5,56456,2	9,7191أرصدة ال تزال قيد اإلجراءات القانونية

424,086450,513424,242460,981اإلجمالي

 
ً
 على قدرة الشركة على تنفيذ مشاريعها وأداء الشركة المالي وتوقعاته المستقبلية )ولمزيد من المعلومات فضال

ً
إذا لم تتكمن الشركة من تخفيض مديونيتها فسوف يؤثر ذلك سلبا

راجع »قوائم المركز المالي المراجعة« من القسم )5( »مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات«(.

المخاطر المتعلقة بخسائر الشركة -1 1 2
 وخمسمائة 

ً
قامت الشركة بتخفيض رأس المال من )1,155,000,000( مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي إلى )44,517,000	( ثالثمائة وأربعة وأربعون مليونا

 وخمسمائة ألف سهم إلى )4,451,700	( أربعة وثالثون 
ً
وسبعة عشر ألف ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من )115,500,000( مائة وخمسة عشر مليونا

 وثالثمائة سهم، وبنسبة تخفيض قدرها )%70.2( 
ً
 وثمانية وأربعون ألفا

ً
 وسبعمائة سهم عن طريق إلغاء )00	,81,048( واحد وثمانون مليونا

ً
 وأربعمائة وواحد وخمسون ألفا

ً
مليونا

 والجمعية العامة غير العادية المنعقدة في يوم األحد 
ً
، وبمعدل تخفيض )1( سهم عن كل )1.425( أسهم، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة نظاما

ً
تقريبا

1441/01/09هـ )الموافق 2019/09/08م(. وقد تم اإلعالن عن تخفيض رأس المال بتاريخ 11 نوفمبر 2019م حيث قرر المساهمون تخفيض رأس مال الشركة بنسبة %70.2، 
وبلغت نسبة الخسائر المتراكمة كنسبة مئوية من رأس المال بعد التخفيض 1.44% من رأس المال كما في 0	 سبتمبر 2019م.

وتجدر باإلشارة بأنه في تاريخ 1	/	2020/0م بلغت خسائر الشركة المتراكمة 149,588,000 مليون ريال سعودي والتي تعادل 42.	4% من رأس المال البالغ 44,517,000	 
ريال سعودي. وال توجد أي ضمانات بعدم استمرار الشركة في تسجيل خسائر إضافية. وفي حال تجاوزت نسبة الخسائر المتراكمة )50%( أو أكثر فإن الشركة ستخضع لعدد من 
المتطلبات وعلى وجه الخصوص المادة )150( الخمسون بعد المائة من نظام الشركات التي تلزم أعضاء مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة )غير العادية( خالل خمسة عشر 



-

 من علمه بذلك للنظر في إمكانية استمرار أعمال الشركة أو حلها قبل انتهاء مدتها إذا تجاوزت خسائر الشركة المتراكمة نصف رأس مال الشركة أو تخفيضه أو حل الشركة 
ً
يوما

قبل األجل المحدد في نظامها األساس وقد تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها 
 من صدور قرار 

ً
إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل )90( تسعين يوما

الجمعية بالزيادة.

كذلك بتاريخ 20 أغسطس 2020م، أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني لعام 2020م حيث بلغت الخسائر المتراكمة 206,884,000 والتي تعادل حوالي 60% من رأس المال 
البالغ 44,517,000	 ريال سعودي، وبعد تدارس األمر من قبل لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة فقد تقرر رأس اإلدارة بتاريخ 26 أغسطس 2020م تخفيض االحتياطي النظامي 
والبالغ 189,472,000 لایر سعودي بنسبة 0.2	% وتحويل 57,296,000 لایر منهم إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بحيث تصبح الخسائر المتراكمة 149,588,000 مليون ريال 

سعودي والتي تعادل 42.	4% من رأس المال .

 على نتائج عملياتها ووضعها المالي.
ً
إن تكبد الشركة لخسائر إضافية في المستقبل سيؤثر على توفر السيولة الالزمة ألعمال الشركة وخططها التوسعية وسينعكس سلبا

مخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير -1 1 2
أبرمت الشركة على عدد من العقود واالتفاقيات )ولمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية رقم )9-10( »العقود الجوهرية« من القسم )9( »المعلومات القانونية« 
من هذه النشرة(. وتشمل هذه العقود عقود التوريد وعقود توزيع وعقود إيجار. وعليه تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة الجهة المتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها 
التعاقدية. وقد تخل الجهات التي تتعاقد مع الشركة وشركاتها التابعة بالتزاماتها ألي سبب من األسباب بما في ذلك نتيجة إلفالسها أو عدم مالءتها المالية أو تعطل عملياتها، وتصبح 

المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر حدة في ظل ظروف السوق الصعبة.

كما اليمكن التأكيد بان تلك االطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة، وفي حال عدم قدرة الشركة أو الشركات التابعة أو االطراف المتعاقد معها اإللتزام ببنود تلك 
 على مركزها المالي والتدفقات النقدية والنتائج 

ُ
العقود أو في حال وقوع منازعات مستقبلية أو قضايا وخسارة الشركة او الشركات التابعة لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبيا

التشغيلية للشركه وشركاتها التابعة.

مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات والتصاريح الحكومية -1 1 2
باستثناء تصاريح البلديات والدفاع المدني الخاصة بالمنشات التي يقع مقرها في أرض الشركة )ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة 
وشركاتها التابعة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية 6-9 »الموافقات والتراخيص الحكومية« من القسم 9 »المعلومات القانونية«( فقد حصلت الشركة وشركاتها التابعة على 
التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها. وتشمل هذه التراخيص على سبيل المثال ال الحصر: شهادة تسجيل الشركة 
الصادرة من وزارة التجارة، شهادات عضوية الغرفة التجارية، شهادات تسجيل العالمات التجارية، شهادات السعودة وشهادات الزكاة والدخل وشهادة تسجيل في ضريبة القيمة 
 لعدم االلتزام بهذه التصاريح خالل السنوات الثالث السابقة 

ً
المضافة والتأمينات االجتماعية والتراخيص الصناعية وال توجد عقوبات فرضت على الشركة وشركاتها التابعة نتيجة

باستثناء الغرامات التي فرضتها الهيئة على الشركة )ولمزيد من التفاصيل حول العقوبات )غرامات( التي فرضت على الشركة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية 9-9-7 »االلتزامات 
المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية« من القسم 9 »المعلومات القانونية«(.

لدى الشركة رخصة بلدية )مهنية( رقم )	2107( وتاريخ 9/07/19	14ه )الموافق 2018/04/05م( صادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية )بلدية شرق الدمام( انتهت في 
 لعمل الشركة على تحديث معلومات ملكية 

ً
1440/06/22هـ، ولم يتم تجديدها حتى تاريخ نشر هذه النشرة، وقد أفادت الشركة بأن سبب التأخر في تجديد الرخص البلدية نظرا

األرض المقام عليها المنشئات الصناعية. وفي حال عدم تمكنها من تجديد الرخص سيعرضها ذلك للعقوبات المنصوص عليها بالئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية 
)الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 1422/08/06هـ( والتي حددت غرامات تتراوح ما بين )1,000( ألف ريال بحد أدنى إلى )5,000( خمسة آالف ريال بحد أق�سى عن كل 

 على عمليات الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. 
ً
منشأة، وقد يتم إغالق الموقع باإلضافة تعليق الخدمات االلكترونية لمكتب العمل مما يؤثر سلبا

وقد أفادت الشركة بأن أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بإدارة التخطيط العمراني وإدارة الدفاع المدني بالدمام على علم بذلك ولم تقوم باتخاذ أي إجراء بذلك والسبب أن تلك 
الجهات هي التي تعمل على تحديث معلومات ملكية األرض. وقبل تطوير األرض كانت الشركة تستخرج جميع تصاريح الدفاع المدني ورخص البناء بشكل دوري دون أية عوائق وبعد 

 واستحداث إصدار الرخص المهنية طرأت هذه المشكلة.
ً
دخول النظام االلكتروني إلصدار الصكوك المحدثة الكترونيا

في  انتهت  )موقع سالمة(  المدني  للدفاع  العامة  المديرية  عن  2018/06/29م(  )الموافق  9/11/16	14هـ  وتاريخ   )1/000199/59/	9( رقم  شهادة سالمة  الشركة  لدى 
1441/11/21هـ )الموافق 2020/7/12م(، ولم يتم تجديدها حتى تاريخ نشر هذه النشرة، مما قد يعرض الشركة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة )0	( من نظام 
الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 10( وتاريخ 10-5-1406هـ )الموافق 1986/01/21م( والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم )م/ 66( وتاريخ 02-10-1424هـ )الموافق 
11/26/	200م( التي تنص على فرض عقوبة على المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر ضد 
 عن كل مخالفة، كما سيؤدي عدم حصول الشركة على رخص الدفاع المدني إلى 

ً
المسؤول األول المسجل اسمه في السجل التجاري، أو بغرامة ال تزيد على 0	 ألف ريال أو بهما معا

عدم تمكن الشركة من استخراج رخص بلدية جديدة أو تجديد الرخص الحالية وفي حال عدم قدرتها على استخراج تراخيص األمن والسالمة من الدفاع المدني قد يؤدي ذلك إلى 
 وبشكل جوهري على أعمال 

ً
إغالق المقر الرئي�سي أو الفروع أو المنشآت التابعة للشركة حتى يتم استكمال االجراءات النظامية الستخراج تراخيص الدفاع المدني مما سيؤثر سلبا

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، لم تجدد أميانتيت وشركاتها التابعة تراخيص البلدية للشركات الموضحة أدناه )لمزيد من التفاصيل حول التراخيص والشهادات التي حصلت عليها 
الشركات المذكورة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية »الموافقات والتراخيص الحكومية« من القسم )9( »المعلومات القانونية«( مما سيعرضها للعقوبات المنصوص عليها 
بالئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية )الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 1422/08/06هـ( والتي حددت غرامات تتراوح ما بين )1,000( ألف ريال بحد 

 على عمليات الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. 
ً
أدنى إلى )5,000( خمسة آالف ريال بحد أق�سى، وقد يتم إغالق الموقع )المكاتب أو الفرع أو نقطة البيع( مما يؤثر سلبا



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

-
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الشركة#
وجود ترخيص 

البلدية 
تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار

المخالفة 
المترتبة

خطة الشركة

9/07/19	14نعمشركة أميانتيت العربية السعودية1

2018/04/05م

1440/06/22

2019/02/28م

في طور التجديدال يوجد

9/11/12	14نعمشركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة وفروعها2

2018/07/25م

1440/09/01

2019/05/06م

في طور التجديدال يوجد

1441/01/27نعمشركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة 	

2019/09/26م

1441/01/26

2020/09/14م

في طور التجديدال يوجد

1441/01/27نعممصنع شركة بوند ستراند المحدودة4

2019/09/26م

1441/01/26

2020/09/14م

في طور التجديدال يوجد

1440/01/27نعمشركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة5

2019/09/26م

1442/01/26

2020/09/14م

ال يوجد

9/11/12	14نعمأميانتيت العربية السعودية لإلدارة المحدودة6

2018/07/25م

14	9/09/01

2020/04/24م

في طور التجديدال يوجد

1441/01/27نعمالشركة العربية لتجارة مواد البناء والمعدات الصناعية المحدودة7

2019/09/26م

1441/01/26

2020/06/14م

في طور التجديدال يوجد

لم تجدد أميانتيت وشركاتها التابعة شهادة سالمة الصادرة من الدفاع المدني وأي مخالفة في هذا الشأن سُتعرض الشركة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة )0	( 
من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 10( وتاريخ 10-5-1406هـ )الموافق 1986/01/21م( والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم )م/ 66( وتاريخ 02-10-1424هـ 
)الموافق 11/26/	200م( التي تنص على فرض عقوبة على المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة 
 عن كل مخالفة، كما سيؤدي عدم حصول الشركة على رخص الدفاع المدني إلى عدم تمكن الشركة من استخراج رخص بلدية 

ً
أشهر، أو بغرامة ال تزيد على 0	 ألف ريال أو بهما معا

جديدة أو تجديد الرخص الحالية وفي حال عدم قدرتها على استخراج تراخيص األمن والسالمة من الدفاع المدني قد يؤدي ذلك إلى إغالق المقر الرئي�سي أو الفروع أو المنشآت 
 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

ً
التابعة للشركة حتى يتم استكمال االجراءات النظامية الستخراج تراخيص الدفاع المدني مما سيؤثر سلبا

وتوقعاتها المستقبلية. 

وبالنسبة لرخص البلدية وتصاريح الدفاع المدني المنتهية أن بعض األرا�سي التي يتم استخدامها كمنشآت صناعية أو كمستودعات أو ورش صيانة لم تكن مخططة بسبب ِقدم 
إقامة المصانع عليها منذ حوالي أكثر من خمسة عقود، لذلك فإن جميع رخص البلديات والدفاع المدني تحت التجديد االن حتى االنتهاء من تخطيط األرض ومتوقع االنتهاء منها 

قبل نهاية العام الحالي 2020م.

تفاصيلر :تر خيصر :صناعيةر :منتهيةر :صالحية:جل لول :(1-2ر مقر 

تاريخ اإلنتهاءتاريخ االصداروجود الترخيصالشركة#
المخالفة 

المترتبة
خطة الشركة

في طور التجديدال يوجد1440/11/211441/11/21نعمشركة أميانتيت العربية السعودية1

في طور التجديدال يوجد9/06/14	7/06/1414	14نعمشركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة2

الشركة تحت مظلة ال يوجد 9/07/221452/07/21	14نعمشركة أميكون السعودية5
الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 

بموجب العقد

في طور التجديدال يوجد9/12/02	7/12/0214	14نعمشركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة 6

في طور التجديدال يوجد8/02/011440/02/01	14نعممصنع شركة بوند ستراند المحدودة7

في طور التجديدال يوجد1440/11/211441/11/21نعمشركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة8

في طور التجديدال يوجد7/01/021440/01/02	14نعمأميانتيت العربية السعودية لإلدارة المحدودة9

كما ان لدى الشركة وشركاتها التابعة وفروعها تراخيص صناعية ورخص بيئية للتشغيل والتي تصدر عن الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة سارية كما بتاريخ نشر هذه النشرة، 
وفي حال عدم تجديدها فإن هذا سيعرض هذه الشركات للعقوبات المنصوص عليها بالئحة المخالفات والعقوبات المرفقة بنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4	 
وتاريخ 1422/07/28هـ )الموافق 2001/10/15م( والتي حددت بغرامة مالية ال تتجاوز )10,000( عشرة االف ريال عن كل ترخيص وقد تصل إلى حد اغالق المنشأة، مما يؤثر 

 على عمليات الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. 
ً
سلبا

كما ان لدى فروع الشركة التابعة شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس )فرع مصنع شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة -الدمام( تراخيص صناعية سارية اال انها لم 
تستخرج رخص بيئية للتشغيل والتي تصدر عن الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة كما بتاريخ نشر هذه النشرة، مما سيعرض هذه الشركات للعقوبات المنصوص عليها بالئحة 
المخالفات والعقوبات المرفقة بنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4	 وتاريخ 1422/07/28ه )الموافق 2001/10/15م( والتي حددت بغرامة مالية ال تتجاوز 

 على عمليات الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. 
ً
)10,000( عشرة االف ريال عن كل ترخيص وقد تصل إلى حد اغالق المنشأة، مما يؤثر سلبا



-

إن الشركات التابعة )شركة بي دبليو تي السعودية( و)شركة بي دبليو تي العربية( لم تستخرج شهادة اشتراك بالغرفة التجارية، مما يشكل مخالفة للمادة )5( الخامسة من نظام 
 من تاريخ القيد، شهادة باالشتراك في الغرفة 

ً
السجل التجاري، التي توجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري، خالل )0	( ثالثين يوما

التجارية والصناعية. مما قد ُيعرض الشركة للغرامة المنصوص عليها في المادة )15( من نظام السجل التجاري والتي ال تزيد قيمتها عن )50.000( خمسين ألف ريال عن كل 
مخالفة، باإلضافة إلى عدم تمكن الشركة من االستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية ممثلة في التصديق على المستندات والوثائق الخاصة بأعمال الشركة من 

تصدير واستيراد مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة فيما يخص هذا االمر. 

كما ان الشركة التابعة )الشركة العربية لتجارة مواد البناء( غير مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل ومكتب العمل وبالتالي لم تتمكن 
الشركة من الحصول على شهادات التزام واالستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات المذكورة األخرى باإلضافة إلى امكانية فرض عقوبات وغرامات مالية قد تؤثر بشكل سلبي 

على أداء الشركة ووضعها المالي.

الشركة التابعة )بي دبليو تي السعودية( و)شركة بي دبليو تي العربية( لديها سجل تجاري منتهي منذ 	5/02/2	14هـ و5/08/01	14هـ على التوالي وترخيص استثمار أجنبي منتهي 
منذ 11/10/		14هـ و5/05/01	14هـ على التوالي، ان عدم تجديد هذه التراخيص سيؤدي إلى توقف اعمال الشركة لدى وزارة االستثمار )الهيئة العامة لالستثمار األجنبي( التي 
تملك صالحية عدم تمكين الشركة من االستفادة من الخدمات ومنعها من إجراء أي تعامالت مع القطاع العام أو القطاع الخاص من دون أن يتم تجديد التراخيص والتصاريح 
الالزمة لتمكينها من مزاولة أغراضها؛ وإن عدم تجديد تراخيص الشركة األساسية )كرخصة االستثمار وشهادة السجل التجاري( قد يعبر عن عدم الرغبة باستمرار نشاطها التجاري 

وبالتالي ينبغي اتباع اجراءات التصفية بشكل نظامي وإلغاء هذه التراخيص. وقد أفادت الشركة بعدم رغبتها في االستمرار في هذا النشاط.

إن عدم تمكن الشركة وشركاتها التابعة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من 
تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات اإلضافية التي 
طلب منها في المستقبل، فإن ذلك سيعرض الشركة للتوقف والمنع من القيام بأعمالها كإغالق المقر الرئي�سي للشركة أو تجميد جزء أو جميع الخدمات التي تقدمها الجهات 

ُ
قد ت

 على نتائج عملياتها ووضعها المالي.
ً
الرقابية للشركة، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية مما سيؤثر سلبا

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ اإلستراتيجية -1 1 2
تعتمـد قـدرة الشـركة فـي زيـادة إيراداتهـا وتحسـين ربحيتهـا علـى مـدى التنفيـذ الفعال لخطط اعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح على سبيل المثال ال الحصر تحسين خطوط 

اإلنتاج الحالية او التوسع في خطوط إنتاج جديدة.

إن قـدرة الشـركة علـى التوسـع فـي أعمالهـا فـي المسـتقبل تعتمـد علـى قدرتهـا علـى مواصلـة تنفيـذ وتحسـين نظـم المعلومـات التشـغيلية والماليـة واإلداريـة بكفـاءة وفـي الوقـت 
 على ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في السمتقبل سوف 

ً
المناسـب، وكذلـك علـى قدرتهـا علـى زيـادة قواهـا العاملـة وتدريبهـا وتحفيزهـا وإدارتها. عالوة

 للجدول 
ً
تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا

الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجو من هذه المشاريع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت 
تنفيذ هذه المشاريع أو خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثر على الوضع التناف�سي للشركة، وبالتالي نتائج أعمالها وربحيتها.

وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها كاألوضاع اإلقتصادية والسياسية والتنظيمية، وليس هناك أي ضمانات بعدم 
حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل خطوط اإلنتاج أثناء عملية التوسع، أو بأن الموظفين الذين تعينهم الشركة وشركاتها التابعة أو النظم واإلجراءات والضوابط التي 
تعتمدها ستكون كافية لدعم النمو والتوسع المستقبلي وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح، وفي حال إخفاق الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها ألي سبب من األسباب، فإن 

ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر األعتماد على الموظفين الرئيسيين 21 1 2
تعتمد إدارة الشركة بشكل رئي�سي على الموظفين المؤهلين لشغل المناصب الرئيسية في الشركة ويمثلون 25.5% من إجمالي عدد الموظفين )50% سعوديين و49.2% غير 
سعوديين(، وهي ال تضمن نجاحها باستقطاب الموظفين المؤهلين أو جذبهم للعمل لديها واالحتفاظ بهم. وإذا لم تستطع الشركة المحافظة على الموظفين الرئيسيين، وفي حال 

 على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
ً
فقدانهم أو فصلهم، فسوف ينعكس ذلك سلبا

تبلغ نسبة المواطنين السعوديين من العمالة 27% على مستوى المجموعة مقابل 	7% من العمالة الوافدة، إن النسبة الكبيرة من العمالة الوافدة هي عمالة غير ماهرة أما النسبة 
 نتيجة ارتفاع نسبة العمالة الوافدة. بالمقابل فإن الشركة تعمل على 

ً
الكبرى من العمالة الماهرة من مهندسين وفنيين وإداريين فهي من العمالة السعودية مما ال يشكل خطرا

تأهيل وتدريب الكوادر السعودية في سبيل احاللها محل العمالة الوافدة.

مخاطر أخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 21 1 2
تلتزم الشركة بإعداد الئحة لتنظيم العمل وفق النموذج الُمعّد من الوزارة. ويجوز للشركة تضمين الالئحة شروط وأحكام إضافية، بما ال يتعارض مع أحكام نظام العمل والئحته 
 له. ويجب على الشركة أن تعلن الئحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل عمل الخاضعين لها بأحكامها. 

ً
والقرارات اإلدارية تنفيذا

يوجد لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالرقم )	459( وتاريخ 	5/09/2	14ه )الموافق 24/	2014/0م(.

ال يوجد لدى الشركات التابعة )شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة - شركة مصنع شركة اميانتيت لصناعة المطاط المحدودة - الشركة العربية السعودية لصناعة 
انابيب حديد الدكاتيل المحدودة - مصنع شركة بوند ستراند - الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة - شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة 
- شركة اميكون السعودية المحدودة - شركة اميانتيت العربية السعودية لإلدارة المحدودة - شركة العربية لتجارة مواد البناء والمعدات الصناعية المحدودة - شركة بي دبيلو 
السعودية - شركة بي دبليو تي العربية( الئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وإن عدم االلتزام بذلك يعرض الشركة المخالفة 
للغرامات المنصوص عليها في المادة )229( من نظام العمل باإلضافة إلى غرامة عدم اعالن الئحة تنظيم العمل بعد اعتمادها في مكان ظاهر في الشركة تص تبلغ )10,000( عشرة 
االف ريال عن كل شركة المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم )	17874( وتاريخ 1440/09/27 هـ)الموافق 2019/06/01م( األمر 

الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.
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وقد تم اطالع كافة منسوبي الشركة من خالل وضعها في مكان ظاهر من أماكن العمل. ولكن على الرغم من ذلك فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن تالفي سوء سلوك الموظفين أو 
 عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة. 

ً
أخطائهم كالغش واألخطاء المتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة

 على سمعة الشركة. لذا فإن الشركة ال 
ً
وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سوف يؤثر سلبا

تستطيع أن تضمن أن سوء سلوك موظفيها لن يؤدي إلى اإلضرار بشكل جوهري على وضعها المالي أو نتائج عملياتها. 

المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة 22 1 2
صدرت الئحة حوكمة الشركات بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )8-16-2017( وتاريخ 8/05/16	14هـ )الموافق 	2017/02/1م( بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/	 وتاريخ 7/01/28	14هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )	-57-2019( وتاريخ 1440/09/15هـ )الموافق 1998/05/20م(، وتتضمن الالئحة 
 من تلك المضمنة في الالئحة السابقة، وتتضمن بنود الزامية حول تشكيل مجالس اإلدارة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، 

ً
المعدلة بنود الزامية وأحكام أكثر تفصيال

واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم وأحكام تعالج حاالت تعارض المصالح بين أعضائها والشركة ولضمان وضوح العالقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، 
ومجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات 

بشفافية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه.

وتجدر اإلشارة بأن الشركة غير ملتزمة ببعض المواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، )لمزيد من التفاصيل حول الحوكمة وأرقام المواد غير الملتزم بها، 
الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية »االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية« من القسم )9( »المعلومات القانونية«(.

إن إخفاق الشركة في تطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة قد يعرضها لغرامات تفرضها الجهات الرقابية مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتطلعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 23 1 2
قد يحد عدم قدرة الشركة في الحصول على الغطاء التأميني الكافي من قدرتها على ممارسة عملها بالشكل المطلوب، مما سيؤثر على أعمال الشركة. كما أنه من الممكن أن تتعرض 
الشركة أو أعمالها أو فروعها أو شركاتها التابعة أو المنشآت الصناعية التابعة لها للعديد من الحوادث التي تخرج عن نطاق سيطرتها والتي يمكن أن تؤثر على سير أعمالها، منها 
، باإلضافة إلى ذلك فإن 

ً
الكوارث الطبيعية والحوادث واألعمال اإلرهابية واألحداث المرتبطة بالحروب والتي ال تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها أو ال تتوفر بشروط معقولة تجاريا

تكرار أحداث أخرى مختلفة مثل الحوادث المفاجئة وانقطاعات العمل أو األضرار المحتملة لمرافق الشركة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة عن سوء األحوال أو الخطأ البشري أو 
 بأن لدى الشركة وشركاتها التابعة وثيقة تامين على ممتلكاتها 

ً
التلوث أو النزاعات العمالية أو الكوارث الطبيعية جميعها أمور سوف تؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة، علما

تخص المباني ومكاتب الشركة واآلالت واألثاث والتجهيزات وأجهزة الكمبيوتر مع شركة العربية السعودية للتأمين التعاوني سارية المفعول من تاريخ 01/	2020/0م وحتى تاريخ 
2021/02/28م.

وإن عدم قدرة الشركة على تجديد هذه الوثيقة او ابرام وثيقة جديدة قد يؤدي إلى عدم توافر التغطية التأمينية الكافية لحادث ما، وبالتالي قد تفقد الشركة و/او شركاتها التابعة 
رأس المال المستثمر في أي ممتلكات تضررت أو دمرت وقد تخسر كذلك اإليرادات المستقبلية المتوقعة من تلك الممتلكات، وقد تتعرض في بعض الحاالت اللتزامات مالية 
تتعلق بالملكية المتضررة، وبالمثل في حالة إجراء أي تقييم ضد الشركة بما يتجاوز أي تغطية تأمينية تحتفظ بها، فقد تتعرض موجوداتها للحجز أو المصادرة بموجب اإلجراءات 
القضائية المختلفة. وسيكون ألي من هذه الحوادث تأثير سلبي على األعمال المستقبلية للشركة ومنشآتها الصناعية التابعة وطاقتها اإلنتاجية وبالتالي ال تقدم الشركة ضمانات 
 بسبب عدم وجود أي تغطية تأمينية 

ً
 أو كليا

ً
للمستثمرين بعدم وقوع أي من هذه األحداث التي يمكن أن ينتج عنها أضرار تؤدي إلى خسائر مادية لن تتمكن الشركة من تعويضها جزئيا

 سيكون لذلك أثر على نتائجها المالية وأرباحها.
ً
 إلى توقف عملياتها مؤقتا

ً
 على عمليات الشركة وعلى قدرتها في تحمل المبالغ الناتجة عن الخسائر إضافة

ً
مناسبة مما سيؤثر سلبا

قامت الشركة والشركات التابعة بالتامين الطبي على موظفيها واسرهم من خالل وثيقة الضمان الصحي بتاريخ 2020/01/01م والتي تنتهي في 1	/2020/12م الموقعة مع شركة 
بوبا العربية للتأمين التعاوني باإلضافة إلى وثيقة تامين على السيارات التي تملكها المجموعة موقعة مع شركة تشب للتامين التعاوني وهي سارية من تاريخ 01/	2020/0م وحتة 
2021/02/28م. ويتضمن عقد تأمين الشركة على مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية مثل عوامل القوة القاهرة والكوارث الطبيعية والحريق والسرقة، 
باإلضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالغطاء التأميني يتم التفاوض عليه مع شركات التأمين، كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض المستحق لها من قبل شركة التأمين ذات 
العالقة على مالءتها المالية وقدرتها على الوفاء بقيمة هذا التعويض، لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان بأن لن تتكبد الشركة 
خسائر تتجاوز حدود وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة في هذه الوثائق. ومن الممكن أن تنشأ حاالت تتجاوز فيها قيمة المطالبة قيمة التأمين الذي تحتفظ به الشركة 
أو أن يتم رفض مطالبة التعويض المقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين ذات العالقة أو أن تطول فترة المطالبة والتعويض مما سيؤثر سلبيا على أعمال الشركة وتوقعاتها 
 راجع الفقرة الفرعية »عقود التأمين« من القسم )9( »المعلومات القانونية« من 

ً
المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي )لمزيد من المعلومات عن التغطية التأمينية، فضال

هذه النشرة(.

مخاطر حماية العالمة التجارية  24 1 2
 
ً
تعتمد قدرة الشركة وشركاتها التابعة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالماتها التجارية، والتي تدعم أعمالها ومركزها التناف�سي وتمنحها تميزا

 راجع القسم الفرعي )9-12( »العالمات التجارية« من القسم )9( 
ً
 في السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة بتسجيل عالماتها التجارية لدى الجهات المختصة )فضال

ً
واضحا

»المعلومات القانونية«(. إن أي إخالل بحقوق الملكية أو استخدام غير مشروع للعالمات التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة وشركاتها التابعة، ورفع دعاوى 
قضائية ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق. وهي عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل اإلدارة في متابعتها. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية 
 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ً
 على قيمتها، مما ينعكس سلبا

ً
عالماتها التجارية بشكل فعال عند تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات المشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلبا

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر تذبب أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت وتكاليف العمالت -2 1 2
تتمثل مخاطر أسعار صرف العمالت على الشركة وشركاتها التابعة عندما تربطها عالقات تجارية مع أطراف دولية منها التعامل معهم بعملتهم عند شراء اآلالت والمعدات والمواد 
منهم أوعند بيع منتجاتها في األسواق الخارجية. وحيث أن عمليات الشركة تتم بالريال السعودي واليورو والدوالر األمريكي والدرهم المغربي، وقد نتج عن التذبب في سعار صرف 
قيمة الدرهم المغربي هبوط قيمة اإلستثمار في شركة أميتيك في المغرب بقيمة )6.8( مليون ريال في عام 2018م كما نتج عن إنخفاض قيمة اليورو مقابل الدوالر األمريكي هبوط 
في قيمة اإلستثمار في شركة أميبلو بمبلغ )20.6( مليون ريال كما في 1	 ديسبمر 2018م و)12.5( مليون ريال كما في 1	 مارس 2020م. لذلك فإن الشركة معرضة لمخاطر أسعار 
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 على األداء المالي للشركة.
ُ
صرف العمالت االجنبية وأن أية تذبذبات كبيرة غير متوقعة في أسعار الصرف سوف يؤثر سلبيا

 
ً
كما أن للشركة عدة تسهيالت بمعدل فائدة متغير. إن ارتفاع معدالت األرباح سواء الثابتة أو المتغيرة )أي األرباح التي تتخذ من سعر اإلقتراض فيما بين البنوك السعودية أساسا

الحتسابه أو ما يعرف بـ »سايبور« )SIBOR(( والتي تستحق للجهات الممولة للشركة سوف تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل الذي تحتاجه الشركة في تمويل أعمالها، مما سوف يؤثر 
 على معدل ربحيتها ونتائجها المالية.

ً
سلبا

مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية -2 1 2
إن الشركة قد تتعرض في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها، وال تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معهم كالموردين والموزعين 
وسواهم، مما قد يؤدي إلى رفع قضايا لدى الجهات القضائية المختصة. ونتيجة لذلك، قد تكون الشركة ُعرضة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات. 
ع نتائج تلك المطالبات في حال حدوثها، كما ال تضمن أال يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. كما 

ُّ
وبطبيعة الحال، ال يمكن للشركة توق

أن الشركة ال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر 
 على الشركة.

ً
فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلبا

كما بتاريخ نشر هذه النشرة تعرضت الشركة لبعض الدعاوى التي نشأت في سياق ممارسة نشاطها خاصة تلك المرفوعة من بعض عمالء الشركة بصفتهم مدعيين وقد بلغ مجموع 
المطالبات مبلغ )08.78	,518,	2( ريال سعودي .

وإن هذه الدعاوى ال زالت قيد النظر. إن الشركة لم تقم بتجنيب احتياطات كافية لدرء أي مسؤولية عنها في حال تم الحكم بكامل قيمة كل مطالبة على حدة مما سيضع الشركة 
امام التزامات مالية ليست جوهرية وغير متوقعة وبالتالي يوجد هناك خطر عدم تجنيب احتياطيات كافية.

باستثناء ما ذكر في الفقرة الفرعية »القضايا« من القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة( فإن الشركة ليست طرفا في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات 
إدارية مجتمعة أو منفردة قائمة أو من المحتمل إقامتها، من شأنها أن تؤثر جوهريا على أعمال الشركة أو وضعها المالي. 

المخاطر المرتبطة باالتفاقيات التي تخضع لقوانين أجنبية والختصاص محاكم أجنبية أو التحكيم الدولي -2 1 2
أبرمت الشركات التابعة )خارج المملكة( على العديد من االتفاقيات التي تخضع في تفسيرها لقوانين أجنبية غير سعودية وتشمل اتفاقيات بيع وشراء مواد وإيجار مواقع وأصول 
تملكها الشركات، وتنص هذه العقود واالتفاقيات على إحالة أي نزاع ينشأ عنها للفصل من قبل محاكم أجنبية أو التحكيم األجنبي، وفي حالة حدوث نزاع مع أحد األطرف المتعاقد 
معهم وصدور حكم قضائي أجنبي أو حكم تحكيم ضد الشركة أو شركاتها التابعة بناًء على القانون األجنبي الواجب التطبيق، فإن من الممكن أن تكون التبعات القانونية والمالية 
 للنظام السعودي المطبق مما سيؤثر سلبيا على 

ً
التي ستتعرض لها الشركة أو شركاتها التابعة والناشئة عن مثل هذا الحكم أكبر مما لو صدر من قبل المحاكم السعودية وفقا

عمليات الشركة ووضعها.

مخاطر فرض عقوبة الغرامة المتعلقة بمخالفة نظام العمل والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة  -2 1 2
بالعمل والعمال

لم تلتزم الشركة وبعض من شركاتها التابعة بنظام العمل والئحته التنفيذية من ناحية عدم مطابقة بيانات واعداد العمالة لدى مختلف الجهات الحكومية ؛ وفي حال عدم التزام 
الشركة بنظام العمل والئحته التنفيذية فقد تعتبر مخالفة لنظام العمل والئحته التنفيذية وسيعرض الشركة لعقوبة الغرامة مقدارها )20( الف ريال عن كل موظف مخالف( 
وفق ما ورد في جدول المخالفات والعقوبات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم )	17874( وتاريخ 1440/09/27هـ )الموافق 2019/06/01م( األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

نصت عقود العمل الخاصة بالمنشات الصناعية التابعة للمجموعة وهي )شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة وشركة اميانتيت لصناعة المطاط المحدودة والشركة 
العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل وشركة بوند ستراند المحدودة وشركة اميكون السعودية المحدودة( على عدد ساعات العمل وهي )8( ثمان ساعات يوميا، من 
. وتؤكد 

ً
ويضاف لها ساعة راحة. تؤكد الشركة بأن جميع الموظفين في المنشآت الصناعية لديها يستفيدون من فترة راحة يومية تبدأ من الساعة الثانية عشر حتى الواحدة ظهرا

 إلى الساعة 	 مساًء، حتى 
ً
 بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتباًرا من ظهر يوم 2020/06/14م الساعة 12 ظهرا

ً
الشركة بأنها ملتزمة تماما

تاريخ 2020/09/15م، وفي حال مخالفة تطبيق القرار يتم معاقبة المخالفين بغرامة التقل عن 	 آالف ريال والتزيد عن 10 آالف ريال عن كل مخالف؛ ويأتي التزام الشركة وشركاتها 
التابعة في إطار حرصها على الحفاظ على سالمة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، 
وفق اعتبارات السالمة والصحة المهنية وينص القرار الوزاري رقم 7			 وتاريخ 5/7/15	14هـ، على »أنه ال يجوز تشغيل العامل في األعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من 
 إلى الساعة الثالثة مساًء خالل الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميالدي«، 

ً
الساعة الثانية عشر ظهرا

ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحاالت الطارئة، على أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

مخاطر فروقات في مبالغ الزكاة وعدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة -2 1 2
قدمت الشركة اقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن عام 2018م وحصلت على شهادة صالحة حتى تاريخ 0	/2020/04م تمكنها من مراجعة الجهات الحكومية 

 لألنظمة السارية في هذا الشأن بما في ذلك صرف المستحقات النهائية عن العقود.
ً
وإنهاء معامالتها لديها، كما تخول الشركة الحق في دخول المناقصات طبقا

كما بتاريخ نشر هذه النشرة ال يوجد أي ربوط زكوية عن سنوات سابقة، وحيث ان الشركة لم تقدم االقرارات الزكوية النهائية عن العام المالي 2019م وفي حال التأخر في 
 وفي حال أمتنعت الشركة عن دفع المبلغ المستحق، فإن الشركة شوف تتعرض إليقاف خدماتها 

ً
تقديم اإلقرارات الزكوية تقوم الهيئة العامة للزكاة بحساب مبلغ الزكاة جزافيا

 على ربحية الشركة 
ً
الحكومية، فإن هناك خطر بأن تكون الشركة ملزمة بدفع مبالغ للهيئة العامة للزكاة والدخل تزيد عن ما تم تخصيصه لتلك السنوات األمر الذي سيؤثر سلبا

وأدائها المالي ونتائج عملياتها. 

يوجد لدى الشركة مجموعة ضريبية تضم باإلضافة لها الشركات التابعة التالية )شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة( و)شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة( 
و)الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب حديد الدكاتيل( و)مصنع شركة بوند ستراند المحدودة( و)الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة( و)شركة البنية 
التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة( و)شركة أميانتيت العربية السعودية لإلدارة المحدودة(، اال انه ال يوجد لدى أي من الشركات التابعة المذكورة باإلضافة إلى الشركات 
التابعة التالية )الشركة العربية لتجارة مواد البناء والمعدات الصناعية المحدودة( و)شركة بي دبليو تي السعودية( و)شركة بي دبليو تي العربية( شهادة تسجيل في ضريبة القيمة 
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المضافة بصفتها الفردية وعلى الرغم من ان التسجيل ضمن المجموعة الضريبية اال ان ذلك ال يعني ان يتم اعفائهم من موجب التسجيل )للمؤهلين للتسجيل(. وتطبق احكام 
 فيها والتي قد تتعرض كمكلف مستقل إلى فرض غرامة مقدارها )10,000( عشرة االف ريال 

ً
نظام ضريبة القيمة المضافة على الشركة التي تخرج من المجموعة او لم تعد عضوا

باإلضافة إلى غرامة عدم تقديم اقرارات ضريبة القيمة المضافة خالل المدة التي تحددها الالئحة والتي ال تقل عن )5%( وال تزيد عن )25%( من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليها 
اإلقرار بها، كما ال يترتب على أعضاء المجموعة الضريبية أي التزامات ضريبية أخرى غير المفروضة على المجموعة طيلة مدة عضويتهم في المجموعة.

مخاطر تعامالت األطراف ذات العالقة 31 1 2
قد تتعرض الشركة في سياق ممارستها ألعمالها إلى وجود تعامالت مع أطراف ذات عالقة يتم عرضها على الجمعية العامة دون إعطاء الحق للمساهمين الذين لهم مصلحة في تلك 
العقود بالتصويت عليها، وإقرار أعضاء مجلس اإلدارة بعدم منافسة أعمال الشركة والتعامل مع األطراف ذات العالقة بناء على أسس تنافسية. كما أنه في حال قرر أي عضو 
من أعضاء المجلس االنسحاب من الشركة فقد يتم إيقاف التعامالت مع الشركات ذات العالقة بتلك العضو أو قد يتم طلب تعديل شروط االتفاق أو التعامل بشروط ال تر�سي 

 على اعمال الشركة وربحيتها. 
ً
الشركة مما سيضطرها الختيار شركات أخرى لتتعاقد معها وقد ال تحصل على نفس المعاملة منهم األمر الذي سيؤثر سلبا

كما بتاريخ نشر هذه النشرة ال يوجد لدى الشركة عقود وتعامالت مع أطراف ذات عالقة.

المخاطر المتعلقة بمخالفة نظام الشركات 31 1 2
التزمت الشركة بنظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/	( وتاريخ 7/01/28	14هـ )الموافق 2015/11/10م( والمنشر بالجريدة الرسمية )أم القرى( بتاريخ 
وتاريخ  )م/79(  رقم  الملكي  بالمرسوم  والمعدل  2016/05/04م(  )الموافق  7/07/27	14هـ  بتاريخ  النفاذ  حيز  دخل  والذي  2015/12/04م(،  )الموافق  7/01/22	14هـ 
 ألحكام نظام الشركات حيث وافقت الجمعية 

ً
9/07/25	14هـ )الموافق 2018/04/11م(. كما التزمت بالمادة )224( من نظام الشركات لناحية تعديل نظامها األسا�سي وفقا

العامة غير العادية على النظام األسا�سي المحدث للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد باجتماعها المنعقد بتاريخ 8/08/27	14ه )الموافق 	2017/05/2م(.

بتاريخ 9/07/25	14هـ )الموافق 2018/04/11م( صدر المرسوم الملكي رقم )م/79( بتعديل بعض مواد نظام الشركات الجديد ال سيما المادة )91( الخاصة بمدة نشر الدعوة 
النعقاد الجمعية العامة والمادة )104( الخاصة بتقرير لجنة المراجعة والفقرة رقم )	( من المادة )126( الخاصة بالوثائق المالية المادة )80( الخاصة بدعوى المسؤولية حيث 
أجاز النظام تحميل الشركة النفقات التي تكلفها المساهم إلقامة دعوى على الشركة أيا كانت نتيجتها. حصلت الشركة على موافقة وزارة التجارة - إدارة حوكمة الشركة بموجب 
الخطاب رقم )22558( تاريخ 0	/1441/06ه )الموافق 2020/02/24م( على تعديل المواد )28( و)9	( و)	4( من النظام األسا�سي لعكس التعديالت المذكورة أعاله )باستثناء 
التعديالت الخاصة بالمادة 80- دعوى المسؤولية( اال انه لم يتم عرضها على الجمعية العامة غير العادية العتمادها كما بتاريخ هذه النشرة، وفي حال استمرار هذه المخالفة وعدم 
حصول الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على تعديل بعض مواد النظام األسا�سي ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات بفرض غرامة 

ال تتجاوز )500.000( ريال وذلك ال يلزم الشركات التابعة.

كما بتاريخ 1	/	/2020م بلغت خسائر الشركات التابعة )شركة أميانيت لصناعة المطاط المحدودة وشركة أميكون السعودية وشركة أميانتيت لصناعة الفايبرجالس المحدودة 
والشركة العربية السعودية لصناعة حديد الدكتايل المحدودة( )50%( من رأسمالها، وقرر الشركاء لشركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة بتاريخ 1	/	2020/0م، ولشركة 
أميكون السعودية المحدودة بتاريخ 2020/06/17م، ولشركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة بتاريخ 2020/06/16م، والشركة العربية السعودية لصناعة حديد 

الدكتايل المحدودة بتاريخ 12/	2020/0م دعم الشركات وإستمرارها وإكمال اإلجراءات النظامية الالزمة لذلك.

 لنص المادة )181( من نظام الشركات، إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة )50%( نصف راس مالها، يجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في 
ً
وفقا

 من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة او حلها. ان عدم اتخاذ 
ً
السجل التجاري ودعوة الشركاء لالجتماع خالل مدة ال تزيد عن )90( تسعين يوما

هذه اإلجراءات النظامية قد يعرض كل مدير أو مسؤول أو مراجع حسابات ألي من الشركات التابعة )وجميعها ذات مسؤولية محدودة( التي قد تنطبق عليها احكام المادة )181( 
من نظام الشركات لفرض عقوبة )السجن مدة ال تزيد على 5 سنوات وبغرامة ال تزيد 5 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين( اذا لم يدُع إلى اجتماع للشركاء - أو لم يتخذ ما يلزم 
لذلك بحسب األحوال - عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة )وهي 50% أو أكثر(، أو لم يشهر الواقعة وينشر قرار الشركاء في موقع الوزارة االلكتروني، مما سيكون له تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي ووجودها ككيان قانوني. 

لم يتم تحديث عقود التأسيس لـ )مصنع شركة بوند ستراند المحدودة( و)الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة( تم تحديثه بتاريخ 1442/01/05هـ و)الشركة 
 لنظام الشركات الجديد الصادر 

ً
العربية لتجارة مواد البناء والمعدات الصناعية المحدودة( تم تحديثه بتاريخ 1442/01/05هـ و)شركة بي دبليو تي السعودية( وذلك وفقا

بالمرسوم الملكي رقم )م/	( وتاريخ 7/01/28	14هـ )الموافق 2015/11/10م( والمنشر بالجريدة الرسمية )أم القرى( بتاريخ 7/01/22	14هـ )الموافق 2015/12/04م(، 
والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 9/07/25	14هـ )الموافق 2018/04/11م( مما قد يعرضها للعقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات بفرض غرامة ال تتجاوز 

)500.000( ريال.

المخاطر المتعلقة باإلعتماد على الموظفين غير السعوديين 32 1 2
تشـكل نسـبة الموظفين غيـر السـعوديين حوالـي )52%( مـن إجمالـي الموظفين فـي الشركة وشركاتها التابعة )داخل المملكة(، ممـا قـد يؤثـر علـى نتائـج أعمـال الشـركة وشركاتها التابعة 
ووضعهـا المالي ونتائجهـا التشـغيلية بشـكل سـلبي إذا لـم تتمكـن مـن المحافظة علـى كوادرهـا مـن غيـر السـعوديين أو إيجـاد بـدالء عنهـم بنفـس المهارات والخبرات المطلوبة أو فـي حـال 
حـدوث أي تغيـر فـي سياسـات ولوائـح ونظـم وزارة الموارد البشـرية والتنمية اإلجتماعية نتـج عنهـا زيـادة فـي نسـبة سـعودة القطـاع؛ ممـا يصعـب معـه أن تحافـظ الشـركة علـى كوادرهـا 

مـن العمالـة غيـر السـعودية. ممـا يتسـبب فـي زيـادة التكلفـة المالية علـى الشـركة والـذي مـن شـأنه أن يؤثـر بشـكل سـلبي علـى أعمالهـا وأرباحهـا ونتائـج عملياتهـا.

مخاطر تباين أعداد موظفي الشركة وشركاتها التابعة لدى مكتب العمل والتأمينات االجتماعبة وبيانات مقيم 33 1 2
إن بيانات عدد الموظفين لدى الشركة وشركاتها التابعة مختلفة في الشهادات التي تصدرعن الجهات الحكومية وليست متطابقة بشكل كامل حيث تبين الجداول في الفقرة الفرعية 
)9-9-1( » االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية« من القسم 9 »المعلومات القانونية« التباين في أعداد الموظفين في شهادة التأمينات 
 ويعتبر ذلك مخالفة لنظام العمل 

ً
وفي نطاقات وبين أعداد الموظفين في مسير الواتب ومستخرج مقيم )بالنسبة لغير السعوديين( وقد تبين وجود تباين بعدد 120 موظف تقريبا

ونظام اإلقامة والتأمينات االجتماعية مما سيؤدي إلى فرض عقوبة )غرامة ال تزيد عن عشرون آالف ريال سعودي( عن كل موظف مخالف األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على 
أعمال الشركة وشركاتها التابعة ونتائج عملياتها. 
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ا إذا كان  اعتمدت الشركة وشركاتها التابعة على خدمة إعارة عدد )51	( موظف يسمح بموجبها لموظفي المجموعة باالنتقال للعمل لدى الشركة أو شركاتها التابعة بغض النظر عمَّ
نفس صاحب العمل هو الكفيل الذي استقدمه. لم تلتزم الشركة بنظام أجير بالشروط الذي وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية من ناحية االستفادة من خدمة 
إعارة الموظفين بين شركات المجموعة من جهة و/أو بيتها وبين شركات استقدام من جهة أخرى سّيما أنها لم تصدر إشعار إعارة للعمالة التي ستعمل في موقع المنشأة المستفيدة 
من الخدمة عبر البوابة اإللكترونية ألجير لخدمات األعمال، حيث ال يجوز البدء بتوفير الخدمة إال بعد موافقة النظام وصدور اإلشعار. كما يجب على العامل الوارد اسمه في اإلشعار 
حمل اإلشعار معه إلبرازه عند الحاجة لذلك طوال مدة سريان مفعول اإلشعار وقد يعتبر ذلك مخالفة لنظام العمل مما سيؤدي إلى فرض عقوبة )غرامة ال تزيد عن عشرة آالف 

ريال سعودي( عن كل موظف مخالف األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة وشركاتها التابعة ونتائج عملياتها. 

مخاطر تصفية شركات تابعة 34 1 2
بتاريخ 2019/02/21م باشرت الشركة بإجراءات التصفية االختيارية وليست قضائية لكل من الشركات التابعة االتية: شركة أميرون العربية السعودية المحدودة والشركة 
العربية السعودية للمنتجات الخرسانية ساكوب؛ وقامت الشركة كذلك ببدء إجراءات تصفية شركة بي دبليو تي السعودية في الربع الثاني من عام 2020م. على الرغم من أن هذه 
التصفيات تتم بشكل اختياري وبموافقة الشركاء في كل شركة )تحت التصفية( إال أنه ال يوجد ما يضمن تمكن مديري الشركات من أن يقدموا إلى المصفي دفاتر الشركات)تحت 
التصفية( وسجالتها ووثائقها واإليضحات والبيانات التي يطلبها مراجع الحسابات الستخراج شهادة الحساب الختامي لتبين ما لها وما عليها وذلك كشرط مسبق لشطب شهادات 
وتراخيص الشركات )تحت التصفية( خاصة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل التيعليها التأكد من عدم وجود أية مبالغ مستحقة قبل الشطب وبالنسبة لشركة بي دبليو تي 
السعودية تكون وزارة االستثمار هي الجهة المختصة لتقديم طلب التصفية االختيارية وتكون رخصة االستثمار اخر رخصة يتم شطبها ضمن إجراءات التصفية. إن عدم تزويد 
الجهات الحكومية بالمستندات المشار لها أعاله أوالتأخر في ذلك أو وجود أي مسألة معلقة تعيق عمل المصفي لناحية استكمال إجراءات التصفية الودية خالل 5 سنوات وال 
يجوز تمديدها إال بأمر قضائي. وفي حال التأخر في اإلجراءات أو في حال مخالفة المصفي لاللتزامات المستمرة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام االستثمار األجنبي )بالنسبة لشركة 
 على الشركة بصفتها المالك الوحيد سواء مباشرة 

ً
بي دبليو تي السعودية( ستعتبر مخالفة لنظام الشركات مما يؤدي إلى فرض عقوبة غرامة التزيد عن 500ألف ريال مما يؤثر سلبا

أو غير مباشرة للشركات التابعة الثالث أعاله )تحت التصفية( وتوقعاتها المستقبلية وايراداتها. 

المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع  2 2
مخاطر المتعلقة باألنظمة والمعايير البيئية 1 2 2

تتطلب أعمال الشركة المرتبطة بتصنيع االنابيب على اختالف أنواعها والخزانات والوصالت وتملك التقنية وتصنيع اآلالت الالزمة لألنابيب وإدارة مشاريع المياه االلتزام 
بالتشريعات واألنظمة والتعليمات البيئية المطبقة في المملكة وخاصة تلك المعمول بها في المدن االقتصادين التي تنظم »مدن« عدة جوانب منها المعايير البيئية والصحة 
والمهنية وسالمة المنشئات الصناعية والعاملين فيها. فعلى سبيل المثال يمكن أن ينتج عن عمليات الشركة وشركاتها التابعة عدد من مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي 

يمكن أن تؤدي، في حال لم يتم السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح إلى خطر تلوث بيئي مما سينتج عنه ضرر بالبيئة وصحة اإلنسان. 

إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق المنشئات الصناعية التابعة للشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات 
 على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو تراخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة 

ً
أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها والتي ستؤثر سلبا

 على نتائجها المالية وربحيتها. 
ً
أعمالها وبالتالي التأثير سلبا

مخاطر سحب التراخيص 2 2 2
تخضع أنشطة الشركة ألنظمة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركتين )شركة أميكون السعودية والشركة العربية السعودية لصناعة 
أنابيب حديد الديكتايل المحدودة( تقع ضمن نطاق الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )»مدن«( والشركة ملتزمة بتلك األنظمة حتى تاريخ هذه النشرة. وقد تتغير 
 على عملها. في حال عدم تمكن الشركة 

ً
األنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر وال تستطيع الشركة أن تضمن عدم تأثير التغيرات المستقبلية في هذه األنظمة والقوانين سلبيا

من االلتزام بهذه األنظمة.

المخاطر السياسية 3 2 2
 على اقتصاد المملكة، وبالتالي على قدرة عمالء الشركة على تجديد عالقتهم معها وعدم قدرتها على الحصول على 

ً
إن األوضاع السياسية المتوترة في الشرق األوسط قد تؤثر سلبا

عمالء جدد وبالتالي التأثير بشكل سلبي على إيراداتها وأرباحها ونتائج عملياتها. ومن شأن هذه المخاطر أن يكون لها أثر سلبي على أسواق المال وبالتالي ستؤدي إلى تأثير سلبي جوهري 
على سعر سهم الشركة وخسارة المستثمر كامل أو جزء من قيمة استثماره. وقد بلغت صادرات الشركة إلى الشرق األوسط مانسبته حوالي )27%( و)5	%( و)5	%( و)14%( من 
إجمالي المبيعات لألعوام 2017م و2018م و2019م والربع األول لعام 2020م على التوالي. وقد اوقفت الشركة مبيعاتها إلى قطر خالل عام 2017م، وقد مثلت مبيعات الشركة 

إلى دولة قطر مانستبه )17%( من إجمالي المبيعات لعام 2017م. 

مخاطر المنافسة 4 2 2
تعمل الشركة في بيئة تنافسية وتواجه منافسة قوية وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات األخرى في السوق. باإلضافة إلى ذلك، تؤثر 
 على 

ً
سياسات تسعير مناف�سي الشركة على أدائها المالي، وعالوة على ذلك، فإن الزيادة في العرض على المنتجات التي تصنعها بالمقارنة مع الطلب عليها سيؤدي إلى الضغط سلبا

 على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل عام.
ً
أسعارها، وبالتالي التأثير سلبا

تعتمد قدرة الشركة التنافسية على تمييز منتجات الشركة عن المنتجات األخرى المعروضة في السوق، وذلك من خالل توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة.

وفي حال قام المنافسين الحاليين أو المحتملين بتقديم منتجات ذات جودة أعلى أو ذات أسعار تنافسية أفضل من تلك التي تقدمها الشركة فال تضمن الشركة مواكبتها وتكيفها 
بشكل سريع مع اتجاهات الصناعة المتطورة أو متطلبات السوق المتغيرة مما سوف يكون له األثر السلبي على نتائج الشركة المالية وربحيتها.
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مخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين  - 2 2
 على الموظفين غير السعوديين. وال بد من 

ً
بلغ إجمالي عدد موظفي الشركة وشركاتها التابعة )داخل المملكة()459( من بينهم عدد )9	2( موظف أجنبي وتعتمد الشركة كثيرا

 لنظام العمل وأنظمة اإلقامة وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية 
ً
اإلشارة أن حكومة المملكة اتخذت تدابير وإجراءات أكثر صرامة لتنظيم عمل الموظفين غير السعوديين وفقا

االجتماعية بزيارات تفتيشية وتفرض إجراءات ضد الشركات والموظفين األجانب الذين ال يعملون لدى صاحب العمل الذي يكلفهم أو يقومون بأعمال ال تتطابق مع المسمى 
 لرخص إقاماتهم. 

ً
الوظيفي وفقا

إن تغريم الشركة أو فرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها بنظام العمل والئحته التنفيذية والقرارات والتعليمات المطبقة بهذا الخصوص سيكون له تأثير سلبي على أعمال 
الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وقد أفادت الشركة بأنه حتى اعداد هذه النشرة ال توجد على الشركة مخالفات بهذا الشأن. 

مخاطر متطلبات السعودة - 2 2
تندرج الشركة وشركاتها التابعة تتراوح بين النطاق »البالتيني« والنطاق »األخضر المتوسط« من برنامج نطاقات السعودة الذي تم إطالقه من قبل وزارة العمل )فضال راجع القسم 
 بخروج الموظفين السعوديين من عملهم في الشركة، وفي 

ً
الفرعي )	-12( »الموظفون والسعودة« من القسم )	( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«(. تتأثر نسبة السعودة سلبا

ظل صعوبة توفر األيدي العاملة المحلية الُمؤهلة، فليس هنالك أي ضمان من قبل الشركة بالمحافظة على نسبة السعودة المطلوبة في المستقبل. وفي حال انخفضت نسبة 
السعودة لدى الشركة إلى ما دون النسبة المطلوبة، فإنها ستتعرض إلى عقوبات قد تصل إلى إيقاف إصدار أي تصاريح عمل جديدة، وإيقاف عمليات نقل كفالة الموظفين غير 

 على عمليات الشركة وأدائها المالي.
ً
السعوديين، وحظر المشاركة في المناقصات الحكومية، ومنع الحصول على التمويالت والحوافز الحكومية األخرى، مما سيؤثر سلبا

المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باالنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة - 2 2
تخضع الشركة وشركاتها التابعة )داخل المملكة( إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها. بالتالي تخضع الشركة وشركاتها التابعة )داخل المملكة( لمخاطر التغييرات في االنظمة واللوائح 
والتعاميم والسياسات في المملكة. وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار عدد من األنظمة واللوائح، أي أنها أكثر عرضة للتغيير والتطوير. وتعتبر تكاليف االلتزام 
لهذه االنظمة مرتفعة. وفي حالة إدخال تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة وشركاتها التابعة )داخل المملكة( 
لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية 
 على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي المتوقع. أما الشركات الخارجية تتبع لجهات 

ً
المختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح واالنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلبا

رقابية حكومية أجنبية.

المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة - 2 2
قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 5% على عدد من المنتجات والخدمات 
وذلك حسب ما هو وارد في النظام. كما دخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ بتاريخ 1 يوليو 2020م. وبناًء على ذلك يتعين على الشركة التكيف مع 
التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تشمل تحصيلها وتسليمها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على أعمال الشركة. ولحداثة تطبيق هذا النظام فإن أي 
انتهاك أو تطبيق خاطئ له من قبل إدارة الشركة أو موظفيها قد يزيد من التكاليف والمصاريف التشغيلية التي سوف تتحملها الشركة أو يعرض الشركة لغراماٍت أو عقوبات أو 
يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التناف�سي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلي.

مخاطر التقارير المطلوبة - 2 2
يتطلب على الشركة اإلعالن على قوائمها المالية الربعية والسنويه وتقرير مجلس اإلدارة خالل المدة الزمنية المقرة من قبل هيئة السوق المالية كما يتطلب على الشركة اإلفصاح 
عن أي معلومات جوهرية فور وقوعها وقد تخضع الشركة لعقوبات وغرامات في حالة عدم استيفائها لمتطلبات هيئة السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية وقواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية )تداول(، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر األوراق المالية المطروحة  3 2
المخاطر المرتبطة بالتذبذب المحتمل في سعر الحقوق األولوية 1 3 2

قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل المؤثرة على سهم الشركة. وقد يكون هذا التذبذب كبيرا بسبب الفرق بين نسبة التذبذب اليومي 
 من سعر اإلغالق لليوم السابق( بالنسبة للحقوق، مقارنة بنسبة التذبذب اليومي المسموح بها بالنسبة ألسهم الشركة. ويعتمد 

ً
 وهبوطا

ً
المسموح بها )والتي تتمثل في 10% ارتفاعا

سعر تداول الحقوق على سعر تداول أسهم الشركة ورؤية السوق للسعر العادل للحقوق. وقد تؤثر هذه العوامل سلبا على سعر تداول الحقوق.

مخاطر متعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم  2 3 2
قد ال يكون السعر السوقي للحقوق أثناء فترة التداول مؤشرا على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد الطرح. وكذلك قد ال يكون سعر سهم الشركة مستقرا وقد يتأثر بشكل كبير 
بسبب التقلبات الناتجة عن ظروف السوق المتعلقة بالحقوق أو األسهم الحالية للشركة. وقد تنتج هذه التقلبات أيضا عن العديد من العوامل منها دون الحصر: ظروف سوق 
األسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء والمحللين لسوق األوراق 

المالية، وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية.

و سيؤثر بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل المساهمين أو االعتقاد باحتمالية حدوث مثل هذا البيع سلبا على سعر أسهم الشركة في السوق. باإلضافة إلى ذلك، قد ال يتمكن 
المساهمون من بيع أسهمهم في السوق دون أن يؤثر ذلك سلبا على سعر األسهم. ليس هناك ما يضمن أن السعر السوقي ألسهم الشركة لن يكون أقل من سعر الطرح، واذا حدث 
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هذا األمر بعد اكتتاب المستثمرين في األسهم الجديدة، فانه ال يمكن إلغاء االكتتاب أو تعديله. وعليه قد يتكبد المستثمرون خسائر نتيجة لذلك. عالوة على ما تقدم، ليس هناك 
ما يضمن أن المساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر يساوي سعر الطرح أو يزيد عنه بعد االكتتاب في األسهم الجديدة.

مخاطر عدم ربحية أو بيع الحقوق األولوية 3 3 2
ليس هنالك ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى. ويضاف إلى ذلك، عدم ضمان التمكن من بيعه من األساس، مما ينوه إلى عدم وجود ما يضمن الطلب الكافي 
 أن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد اليحصلون على أي مقابل 

ً
في السوق لممارسة حقوق األولوية أو استالم تعويض من قبل الشركة، علما

إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 4 3 2
 وقد تختلف عن ما هي موجودة في هذه النشرة. إذ أن إنجازات وقدرة الشركة على التطور هي من تحدد النتائج 

ً
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليا

الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي يجب على المساهم التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري. حيث أنه في 
 عن ماهو مذكور في هذه النشرة فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة المساهمين جزء أو كل استثماراتهم في أسهم الشركة. 

ً
 جوهريا

ً
حال اختالف النتائج المستقبلية وبيانات األداء اختالفا

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة - 3 2
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة )غير أسهم حقوق األولوية المذكورة في هذه النشرة(، وعدم ممارسة المساهمون الحاليين حقوقهم عند إصدار حقوق أولوية جديدة 
فإن ملكية األسهم سوف تنخفض بشكل تناسبي إضافة ومايلحقها من حق التصويت ووحق الحصول على األرباح وقد يكون ألي طرح إضافي أثرجوهري على السعر السوقي للسهم.

المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على أسهم الشركة والحقوق - 3 2
ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب كاف على حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك لتمكين حامل حقوق األولوية )سواء كان مساهم مقيد أو مستثمر جديد( من بيع 
حقوق األولوية وتحقيق ربح منها، أو تمكينه من بيع الحقوق على اإلطالق. كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كاف على أسهم الشركة من قبل المؤسسات 
االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وفي حال لم تقم المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر عالي، قد ال يكون هناك تعويض كافي لتوزيعه على أصحاب 
حقوق األولوية الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب ومستحقي كسور األسهم. وعالوة على ذلك، ليس هناك ضمان من وجود طلب كاف في السوق على األسهم التي حصل عليها 

مكتتب إما من خالل ممارسة حقوق األولوية لهذه األسهم، أو من خالل الطرح المتبقي أو من خالل السوق المفتوحة.

مخاطر انخفاض نسب الملكية - 3 2
إذا لم يكتتب أصحاب حقوق األولوية بكامل حقهم في األسهم الجديدة، سوف تنخفض ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها. كما أنه ليس هناك أي ضمان في حال رغب حامل 
حقوق األولوية المقيد ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداول، بأن يكون العائد الذي يتلقاه كافيا لتعويضه بالكامل عن انخفاض نسبة ملكيته في راس مال الشركة 

نتيجة لزيادة رأس مالها.

مخاطر عدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب - 3 2
تبدأ فترة االكتتاب في ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( وستنتهي في ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(. ويجب على مالكي الحقوق والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم اتخاذ 
التدابير المناسبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة االكتتاب. إذا لم يتمكن المساهمون المستحقون من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة 
االكتتاب، بناء على ما يملكونه من حقوق األولوية، فال يوجد ضمان أن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين غير المشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات 

ممارسة االكتتاب بشكل صحيح أو ألصحاب كسور األسهم.

مخاطر توزيع أرباح لحاملي األسهم - 3 2
تعتمد أرباح السهم في المستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة والمحافظة على مركزها المالي الجيد واالحتياجات الرأسمالية واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة 
االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة. قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى انخفاض ربحية السهم في المستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على 

عدد أكبر من األسهم نتيجة لزيادة رأس مالها.

، كما ال تضمن المبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة. يخضع توزيع األرباح لقيود وشروط معينة ينص عليها النظام 
ً
ال تضمن الشركة بأن أية أرباح على األسهم سوف توزع فعليا

األسا�سي للشركة.

المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية 11 3 2
تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر قد تتسبب في خسائر جوهرية. ويفوق نطاق التذبذب اليومي المسموح به لسعر تداول حقوق األولوية نطاق التذبذب اليومي المسموح 
به للسعر السوقي )والذي يمثل في 10% ارتفاعا وهبوطا من سعر اإلغالق لليوم السابق(. كما توجد عالقة طردية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق اإلرشادية. وعليه ستتأثر الحدود 
السعرية اليومية )أي نطاق التذبذب اليومي( لتداول الحقوق بالحدود السعرية اليومية لتداول األسهم. وفي حال عدم بيع المضارب للحقوق قبل نهاية فترة التداول، ولم يقم 
بممارسة هذه الحقوق لالكتتاب في األسهم الجديدة، قد يتكبد بعض الخسائر. وبالتالي يجب على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة عن آلية إدراج وتداول الحقوق واألسهم 

الجديدة وطريقة عملها، واإللمام بجميع العوامل المؤثرة فيها، وذلك للتأكد من استناد أي قرار استثماري على وعي وإدراك كاملين.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها   	

نبذة عن الشركة  1 3
17/	88/0	1هـ  بتاريخ  الدمام  في  الصادر   )205000210	( السجل  بموجب  الشركة  وتعمل  الدمام  ومقرها  محدودة  مسؤولية  ذات  سعودية  كشركة  الشركة  تأسست 
)الموافق	1968/06/1م(. ومن ثم تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم )886( في 1994/01/19م 

الموافق )1414/08/06هـ(. وقد تم إدراج اسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( في 1996/5/1م. 

يقع مقر الشركة في المدينة الصناعية األولى - الدمام، المملكة العربية السعودية، صندوق بريد: 589، الرمز البريدي: 1421	.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مئتان مليون )200,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرون مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة أسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم 
الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

لدى الشركة كبار مساهمين وهم: )1( سمو األمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود الذي يملك )7.47%(، و)2( سمو األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود الذي 
يملك )6.96%(، و)	( السيد/ عبدالله صالح عبدالله البسام الذي يملك )5.8%( من اسهم الشركة.

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها  2 3
تأسست الشركة كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ومقرها الدمام وتعمل الشركة بموجب السجل )	205000210( الصادر في الدمام بتاريخ 17/	88/0	1هـ  	

)الموافق	1968/06/1م(.

الموافق  	 في 1414/08/06هـ   )886( التجارة رقم  وزير  معالي  بموجب قرار  إلى شركة مساهمة سعودية  الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة  تحولت 
)1994/01/19م(.

قامت الشركة بإدراج سبعة ماليين )7.000.000( سهم في السوق المالية السعودية )تداول( والتي تمثل 100% من رأس مال الشركة البالغ ثالثمائة وخمسون  	
مليون )50.000.000	( مليون ريال سعودي. بقيمة خمسون )50( ريال سعودي للسهم الواحد بتاريخ 1416/12/14هـ )الموافق 1996/05/01م(.

بتاريخ 1421/01/28هـ )الموافق 	2000/05/0م( وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من  	
ثالثمائة وخمسون مليون )50.000.000	( ريال سعودي إلى أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي. وذلك من خالل منح سهم مجاني لكل سبعة )7( أسهم 

ليصبح عدد األسهم ثمان ماليين )8.000.000( سهم.

بتاريخ 	1422/01/1هـ )الموافق 2001/05/02م( وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من  	
أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي إلى خمسمائة وخمسون مليون )550.000.000( ريال سعودي. وذلك من خالل توزيع ثالثة )	( أسهم مجانية لكل 

ثمانية )8( اسهم باستخدام كامل أرباح الشركة.

بتاريخ 02/01/	142هـ )الموافق 2002/4/14م( وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من  	
خمسمائة وخمسون مليون )550.000.000( ريال سعودي إلى ستمائة وخمسون مليون )650.000.000( ريال سعودي.وذلك من خالل تحويل معظم أرباح 
عام 2001م إلى رأس المال وتوزيع سهمين لكل أحد عشر )11( سهم وبالتالي زيادة عدد االسهم من أحد عشر مليون )11.000.000( سهم إلى ثالثة عشر مليون 

)000.000.	1( سهم.

بتاريخ /1424/04هـ )الموافق 	06/0/	200م( وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من ستمائة  	
وخمسون مليون )650.000.000( ريال سعودي إلى سبعمائة مليون )700.000.000( ريال سعودي. وذلك من خالل ترحيل خمسون مليون )50.000.000( 
ريال سعودي من أرباح عام 2002م إلى رأس المال وتوزيع سهم واحد مجاني لكل ثالثة عشر )	1( سهم مما يترتب عليه زيادة عدد االسهم من ثالثة عشر مليون 

)000.000.	1( إلى أربعة عشر مليون )14.000.000( سهم. 

بتاريخ 0	/	1425/0هـ )الموافق 2004/05/19م( وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من  	
سبعمائة مليون )700.000.000( ريال سعودي إلى سبعمائة وسبعون مليون )770.000.000( ريال سعودي. وذلك من ترحيل سبعون مليون )70.000.000( ريال 
سعودي من األرباح المبقاة إلى رأس المال وتوزيع سهم مجاني لكل عشرة )10( أسهم مما يترتب عليه زيادة عدد االسهم من أربعة عشر مليون )14.000.000( إلى 

خمسة عشر مليون وأربعمائة ألف )15.400.000( سهم.

بتاريخ 1426/06/12هـ )الموافق 2005/07/18م(، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من  	
سبعمائة وسبعون مليون )770.000.000( ريال سعودي إلى مليار مائة وخمسة وخمسون مليون )1.155.000.000( ريال سعودي. وذلك من خالل إدراج سبعة 
ماليين وسبعمائة ألف )7.700.000( سهم وبإجمالي قيمة اسمية تبلغ ثالثمائة وخمسة وثمانون مليون )85.000.000	( ريال سعودي. وذلك لتعزيز مركزها المالي 

ودعم مشاريعها الصناعية المحلية في مجال صناعة األنابيب ومشاريع اداره المياه لمواكبة احتياجات البالد من انابيب المياه واالستخدامات اآلخرى.

بتاريخ 1441/01/09هـ )الموافق 2019/09/08م( وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تخفيض رأس مال الشركة من مليار مائة وخمسة وخمسون  	
مليون )1.155.000.000( ريال سعودي إلى ثالثمائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف )44.517.000	( ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها 
 وأربعمائة وواحد 

ً
 وخمسمائة ألف )115,500,000( سهم إلى أربعة وثالثون مليونا

ً
70.2%، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من مائة وخمسة عشر مليونا

 وسبعمائة )4,451,700	( سهم عن طريق إلغاء واحد وثمانون مليون وثمانية وأربعون ألف وثالثمائة )00	.81.048( سهم من األسهم المصدرة 
ً
وخمسون ألفا

للشركة.

بتاريخ ••/••/1441هـ )الموافق ••/••/2020م( وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تخفيض رأس مال الشركة من ثالثمائة وأربعة وأربعون مليون  	
وخمسمائة وسبعة عشر ألف )44,517,000	( ريال سعودي إلى عشرون مليون )200,000,000( ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها 41.95%، وبالتالي تخفيض 
عدد أسهم الشركة من أربعة وثالثون مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة )4,451,700	( سهم إلى عشرون مليون )20,000,000( سهم عن طريق 

إلغاء أربعة عشر مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة )14,451,700( سهم من األسهم المصدرة للشركة.
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الرؤية والرسالة واالستراتيجية  3 3
رؤية الشركة 

الحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة في توفير أفضل أنظمة األنابيب لكل ركن من العالم مع المشاركة بشكل فعال في الجهد العالمي ليتمكن المستخدمين النهائيين الوصول إلى 
منتجاتنا وخدماتنا من خالل الحلول االجتماعية والبيئية المستدامة.

رسالة الشركة 

تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة من خالل عرضنا لعمالئنا أنظمة أنابيب موثوقة لتطبيقات البلدية، والمدنية، والصناعية، والنفط، والغاز، والزراعة، والبنية التحتية، 
تتمحور حول أحدث تقنيات األنابيب.

استراتيجية الشركة 

التوسع بقوة في السوق المحلية بشكل رئي�سي وذلك من خالل الحصول على حصة في السوق من المنتجات غير المعدنية البديلة. سيتم تحقيق ذلك بشكل رئي�سي من خالل توسيع 
نطاق االعتماد لدينا مع العمالء الرئيسيين )الوزارات، وتحلية المياه، وشركات البتروكيماويات(. تركز االستراتيجية أيًضا على الهيمنة على قطاع سوق خزانات الفايبرجالس من 
خالل تقديم أسعار تنافسية لكل من الخزانات السكنية والصناعية بمساعدة التصميم الفائق وتكلفة اإلنتاج المنخفضة. سيتم تعزيز األنشطة المذكورة أعاله من خالل التوسع 
الموازي في سوق المشتريات الهندسية والبناء وذلك من خالل شركة ISECC، ومن خالل توسيع وحدة أعمال الصمامات الجديدة )AMICON( عن طريق اختراق السوق بأسعار 

منخفضة لهذا المنتج على المدى القصير.

فروع الشركة  4 3
يقدم هذا الجزء ملخص عن فروع المجموعة المتفرعة عن الشركة األم بموجب ترخيص صناعي أو سجل تجاري أو كالهما، بحيث تكون مملوكة للشركة األم بنسبة 100%. وال 

 عن الكيان القانوني للشركة األم كما أنها ليس لها رؤوس أموال أو أدوات دين تصدر عنها:
ً
 مستقال

ً
 قانونيا

ً
تملك تلك الفروع كيانا

الدولة محل التأسيسالدولة/ المحل الرئي�سينشاطهاالشركةالرقم
حصة 

أميانتيت %

المملكة العربية السعودية تسويق منتجات الشركةفرع شركة أميانتيت العربية السعودية1
- الدمام 

المملكة العربية السعودية 
- الرياض

100

المملكة العربية السعودية تسويق منتجات الشركةفرع شركة اميانتيت العربية السعودية2
- الدمام

المملكة العربية السعودية 
- جدة

100

المملكة العربية السعودية إنتاج أنابيب البولي إيثلينمصنع أميانتيت ألنظمة أنابيب البولي الوفينان	
- الدمام

المملكة العربية السعودية 
- جدة

100

شركة أميانتيت العربية السعودية لصناعة منتجات البالستيك 4
)أميبالست(

المملكة العربية السعودية لصناعة منتجات البالستيك
- الدمام

المملكة العربية السعودية 
- الدمام 

100

المملكة العربية السعودية مواسير اإليبوك�سيشركة أميانتيت إلنتاج مواسير اإليبوك�سي )أميبوكس(5
- الدمام

المملكة العربية السعودية 
- الدمام 

100

المملكة العربية السعودية أبحاث ودراسات فنيةمركز أميانتيت لألبحاث والتطوير6
- الظهران

المملكة العربية السعودية 
- الظهران

100

شركة أميانتيت العربية السعودية للتشييد والبناء والصيانة 7
والتشغيل

المقاوالت العامة وصيانة 
المشاريع الصناعية

المملكة العربية السعودية 
- الدمام

المملكة العربية السعودية 
- الدمام

100

المملكة العربية السعودية إنتاج األنابيبمصنع شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس 8
- جدة

المملكة العربية السعودية 
- جدة

100

المملكة العربية السعودية المقاوالتفرع شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة9
- الدمام

المملكة العربية السعودية 
- الدمام

100

المملكة العربية السعودية إنتاج االنابيبمصنع شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة10
- الدمام

المملكة العربية السعودية 
- الدمام

100

مصنع الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل 11
المحدودة

المملكة العربية السعودية إنتاج األنابيب
- الدمام

المملكة العربية السعودية 
- الدمام

100

فرع الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل 12
المحدودة

المملكة العربية السعودية المقاوالت
- الدمام

المملكة العربية السعودية 
- الدمام

100

المملكة العربية السعودية/إنتاج األنابيبفرع شركة أميرون العربية السعودية المحدودة	1
الدمام

المملكة العربية السعودية/
الجبيل

100

شركة البينة التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة )أيسك 14
الكويت(

100الكويتالكويتخدمات التصميم والتركيب

100اإلمارات العربية المتحدةدبيخدمات التصميم والتركيبشركة البينة التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة )أيسك دبي(15
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الدولة محل التأسيسالدولة/ المحل الرئي�سينشاطهاالشركةالرقم
حصة 

أميانتيت %

100قطرالدوحةخدمات التصميم والتركيبشركة البينة التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة )أيسك قطر(16

شركة البينة التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة )أيسك 17
أبوظبي(

100اإلمارات العربية المتحدةأبوظبيخدمات التصميم والتركيب

شركة البينة التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة )أيسك 18
عمان(

100عمانمسقطخدمات التصميم والتركيب

الشركات التابعة  - 3
لدى الشركة شركات تابعة تملكها بالكامل أو بأغلبية الحصص بشكل مباشر أو غير مباشر وشركات تملك فيها أقلية الحصص بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

الشركات التابعة التي تملكها المجموعة بالكامل أو بأغلبية الحصص بشكل مباشر أو غير مباشر:   1

الدولة محل التأسيسنشاطهاالشركةرقم
رأس مال 

الشركة التابعة
العملة

حصة 
أميانتيت %

شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة 1
)أفيل(

المملكة العربية السعودية إنتاج األنابيب
- الدمام

100ريال سعودي180.000.000

إنتاج الحلقات المطاطية شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة2
والمواد الالزمة لألنابيب

المملكة العربية السعودية 
- الدمام

100ريال سعودي8.750.000

الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد 	
الدكتايل المحدودة )ساديب(

المملكة العربية السعودية تسويق منتجات الشركة
- الدمام

100ريال سعودي180.000.000

المملكة العربية السعودية إنتاج األنابيبشركة أميرون العربية السعودية المحدودة4
- الدمام

100ريال سعودي76.500.000

المملكة العربية السعودية إنتاج األنابيبمصنع شركة بوندستراند المحدودة5
- الدمام

60ريال سعودي20.000.000

الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية 6
المحدودة )ساكوب(

المملكة العربية السعودية/إنتاج األنابيب
جدة

100ريال سعودي12,250.000

المملكة العربية السعودية إنتاج األنابيب والصماماتأميكون السعودية المحدودة )أميكون(7
- الدمام

	99.9ريال سعودي15.000.000

الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية 8
المحدودة )أميواتر(

إدارة وصيانة مشاريع المياه 
ومحطات التحلية وشركة 

قابضة

المملكة العربية السعودية 
- الدمام

100ريال سعودي100.000.000

100دوالر أمريكي2.000.000	مملكة البحرين - المنامةشركة قابضةشركة أميانتيت العالمية القابضة المحدودة9

100دينار بحريني20.000مملكة البحرين - المنامةبيع وشراء العقارات وتأجيرهاشركة تقنية الدكتايل المحدودة )دكتك(10

100يورو000.000.	ألمانياأدارة المياهشركة أكواموندو المحدودة11

شركة بي . دبليو . تي واسر اند اوسر تكنيتك جي 12
ام بي اتش

إنشاء وإدارة وصيانة محطات 
تنقية المياه والصرف الصحي

100يورو000.000.	ألمانيا

100يورو49.025.000مالطاشركة قابضةأميانتيت مالطا القابضة المحدودة	1

51تنجيـ  كازاخستان000.000.	40كازاخستانصناعة االنابيبشركة أميتيك أستانا لألنابيب14

100فرنكـ  سويسري10.500.000سويسراقابضةشركة أميتيك سويسرا15

100يورو0.000	ألمانيااستشارات وتقنيةفلوتايت للهندسة16

إنشاء وإدارة وصيانة محطات بي دبليوتي السعودية المحدودة17
تنقية المياه والصرف الصحي

المملكة العربية السعودية 
- الدمام

100ريال سعودي500.000

فرع شركة بي دبليو تي شركة بي دبليو تي العربية18
إلدارةإنشاء وإدارة وصيانة 

محطات تنقية المياه والصرف 
الصحي

المملكة العربية السعودية 
- الدمام

100ريال سعودي500.000

شركة بي دبليو تي إس يو دبل يو أوه أوه أوه 19
-تركمانستان

100دوالر أمريكي250.000تركمانستانإدارة المياه

شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت 20
المحدودة

المملكة العربية السعودية خدمات التصميم والتركيب
- الدمام

100ريال سعودي500.000
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الدولة محل التأسيسنشاطهاالشركةرقم
رأس مال 

الشركة التابعة
العملة

حصة 
أميانتيت %

شركة أميانتيت العربية السعودية لإلدارة 21
المحدودة

المملكة العربية السعودية االدارة
- الدمام

100ريال سعودي10,000

الشركة العربية لتجارة مواد البناء والمعدات 22
الصناعية المحدودة )العربية للتجارة(

المملكة العربية السعودية تجارة
- الدمام

100ريال سعودي2,000,000

100يورو11,888	ألمانياإدارة المياهجوس هانسن )تحت التصفية(	2

100كرون نرويجي1,000,000ألمانياالبيع والتجارةفلوتايت للتصدير اي اس24

الشركات التي تملك أميانتيت أقلية الحصص بصورة مباشرة أو غير مباشرة  2

الدولة محل/ التأسيسنشاطهاالشركةرقم
رأس مال 

الشركة التابعة
العملة

حصة 
أميانتيت %

50دينار جزائري262.769.000الجزائرصناعة االنابيبشركة أميتيك الجزائر1

50درهم مغربي122.000.000المغربصناعة االنابيبشركة أميتيك المغرب2

40ريال قطري7.200.000	قطرصناعة االنابيبشركة أميانتيت قطر المحدودة )أكاب( المحدودة	

المملكة العربية السعودية/توزيع الغازشركة غاز الشرق المحدودة4
الدمام

	1ريال سعودي40.000.000

7.	2يورو1.600.000سويسراصناعة االنابيبسار بالست5

40دينار ليبي1.000.000ليبياصناعة االنابيبشركة أميتيك ليبيا6

20.4ريال قطري200.000قطرصناعة االنابيبشركة ساربالست قطر المحدودة7

20ليرة تركية06.000	.48تركياصناعة األنابيبشركة سوبور بور صناعي فيكارت أيه . اس8

16ليرة تركية21.700.000تركياصناعة األنابيبشركة سوبور جاب صناعي فيكارت أيه . اس9

20آلي روماني27.620	رومانياتجارة األنابيبأميتك ألنظمة األنابيب10

أميتك لألنابيب رومانيا11

)قيد التصفية(

20آلي روماني116,000رومانياتحت التصفية

50يورو5.950.000النمساصناعة األنابيبشركة أميبلو القابضة جي.إم.بي.إتش12

المملكة العربية السعودية توزيع المياهالشركة الدولية لتوزيع المياه )توزيع(	1
/ جدة

50ريال سعودي101.000.000

15درهم مغربي100.000.000المغربتوزيع المياهأمينسوس إس أي14

4.48يورو700.000.	إيطالياصناعة األنابيبالمبادرة الصناعية إس بي أي 15

المملكة العربية السعودية توزيع المياهتوزيع أكواباور16
/ جدة

5	ريال سعودي500,000



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
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كبار مساهمي الشركة  - 3
يوضح الجدول التالي كبار مساهمي الشركة )المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة( كما في تاريخ هذه النشرة:

الجنسيةاالسمرقم
نسبة الملكية

* ً
المباشرة تقريبا

عدد األسهم
للملكية المباشرة

القيمة اإلسمية
)ريال سعودي(

7.471,494,07214,940,720%سعودياألمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود1

0	0,7	9,	1	07,	9	,6.961%سعوديسمو االمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود2

5.81,161,05011,610,500%سعوديعبدالله صالح عبدالله البسام	

*ليس لدى كبار المساهمين أسهم غير مباشرة في الشركة

نشاط الشركة  - 3
إن نشاط الشركة الرئي�سي يتمثل في إقامة وإدارة المشاريع الصناعية المتعلقة باألنابيب، وتسويق منتجاتها، وتقنياتها، وتجهيزات مشاريع معالجة المياه وإدارتها. وتمتلك 
 لصناعة األنابيب حول العالم )والمنتجات ذات العالقة مثل الوصالت، 

ً
يصها للغير. كما تتكون المجموعة من 22 مصنعا

ّ
رِخ

ُ
»المجموعة« عدة تقنيات تصنيعية لألنابيب تقوم بت

والفلنجات، والمنتجات المطاطية، والخزانات، والصمامات الصناعية وفتحات التصريف والكشف(، سواء كانت مملوكة بالكامل للشركة أو من خالل شراكات مع شركاء محليين. 
 في المملكة العربية السعودية، أما المصانع األخرى فهي ُمنتشرة في كٍل من أوروبا الغربية، وتركيا، وقطر، وشمال أفريقيا، 

ً
في 1	 ديسبمبر 2019م هذا العدد يشمل 9 مصنعا

 .)ISECC( وكازاخستان. كما تقدم الشركة خدمات تصميم وتركيب األنابيب من خالل شركتها السعودية، شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة

وتقوم المجموعة بنشاطات مختلفة في األبحاث والتطوير تخص صناعة األنابيب يتم تنفيذها عبر مراكز األبحاث والتطوير، والمتواجدة في مدينة الظهران لدى شركة وادي 
الظهران للتقنية، في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى مركز أبحاث تابع للمجموعة في مدينة سادفيورد بالنرويج. إضافة إلى ذلك فإن المجموعة تعمل في مجال هندسة 
 في مجال إدارة مشاريع المياه 

ً
وشراء وتشغيل محطات معالجة المياة من خالل شركتها التابعة بي دبليو تي )PWT( األلمانية )التي تملكها الشركة بالكامل(. وتعمل المجموعة أيضا

من خالل شركة توزيع المياه الدولية المحدودة »توزيع« في المملكة العربية السعودية، والتي تمتلك فيها الشركة حصة %50.

تصنيع وبيع األنابيب والتقنيات المتعلقة بها 1 - 3
تقوم المجموعة بتصميم وتصنيع األنابيب القياسية، واألنابيب غير القياسية، بحسب طلب العمالء، وكذلك تصنيع الخزانات، والوصالت المخصصة لنقل المياه، ولتغطية 
جميع االستخدامات، سواء مياه الشرب، أو مياه الري، أو المياه الصناعية، أو مياه الصرف الصحي، أو أنابيب سحب مياه البحر، أو تصريف مياه األمطار، ومياه السيول، وأنظمة 
مكافحة الحريق. كما تقدم لعمالئها خدمات واستشارات بخصوص تصميم المشاريع، وتركيب األنابيب من خالل شركتها، شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة. 

ويمثل هذا القطاع من أعمال المجموعة النشاط الجوهري والمصدر الرئي�سي لمبيعاتها وأرباحها السنوية.

منت(اتر» :م(موعة«ر-نسبةرمشا كتهارفير :مبيعاتر :موح1ةر:لم(موعةجل دول :(1-2ر مقر 

نوع المنتج
النسبة الموحدة للمبيعات 

الربع األول 2020م2019م

)GRP+GRE( 48.95%57,81%أنابيب الفيبرجالس المقواة، والخزانات والوصالت من البوليستر وااليبوك�سي

)DI( %أنابيب ووصالت الدكتايل	%0,45	7.97

8	.10%		.10%خدمات التصميم والتركيب 

2.70%1,41%منتجات آخرى

100%100%اإلجمالي 

إن »المجموعة« تملك وتطور باستمرار التقنيات ذات العالقة بمجال صناعة األنابيب والتي تغطي المجاالت التالية:

الدعم الفني.- 1

تطوير المنتجات.- 2

فحص وتأهيل المواد الخام.- 	

تطوير طرق اإلنتاج وأساليب التصنيع.- 4

إن قطاع التقنية يعمل من خالل مركزي أبحاث وتطوير. حيث يقع المركز األول في وادي الظهران للتقنية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في مدينة الظهران بالمملكة 
 متطورة وأجهزة اختبار تقدر قيمتها 68,4 مليون ريال 

ً
 يديرون أبحاثا

ً
العربية السعودية. أما المركز الثاني فيقع في مدينة ساندفيورد بالنرويج. إن كال المركزين شغلوا 59 باحثا

سعودي. وتقدر مصروفات قطاع األبحاث والتطوير بـحوالي 9,9 مليون ريال خالل عام2019م مقارنة بـ 48.7 مليون ريال خالل عام 2018م. وتعتمد مراكز االبحاث في عملها على 
نشاطات أنابيب الفيبرغالس وأنابيب اإليبوك�سي )GRE	/	GRP(. حيث تهدف هذه البحوث إلى تحسين تصميم المنتجات، وتوسيع نطاق تطبيقاتها، ورفع كفاءة عمليات اإلنتاج، 

وغيره ذلك من األنشطة البحثية ذات العالقة.
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 أل مامر :رئيسيةر:تصنيعر-بيعر ألنابيبر- :تكنلوجياتر :مرتبطةربهار)آالفر :رياالتر :سعودية(جل لول :(1-2ر مقر 

إجمالي الموجوداتاألرباح )الخسائر(صافي المبيعاتتصنيع وبيع األنابيب والتكنلوجيات المرتبطة بها

1,757,484)277,210(2019674,761م

2,170,906)1	205,0(		2018772,0م

1,424,460)7	127,7(	152,84الربع األول 2020م

نشاطات إدارة المياه 2 - 3
3 - 2 1  EPC هندسة وشراء وتشغيل مشاريع معالجة المياه

تمتلك الشركة كامل شركة بي. دبليو. تي واسر أند اوسر تكنيتك، جي إم بي اتش )األلمانية(، والتي يقع مقرها الرئي�سي قرب فرانكفورت في ألمانيا. وهي شركة متخصصة في 
إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية المياه المالحة، ومحطات تحلية المياه وتقنيتها، ومعالجة مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتقنيتها، ومعالجة تلوث المياه من 

المخلفات الصلبة وتقديم أنظمة تقنية الكهرباء وأنظمة أتمتة قطاع المياه.

 في وسط وجنوب شرق أوروبا ومنطقة بحر قزوين وتركيا وألبانيا ومنطقة الخيج العربي من خالل مشروعها الكبير في العراق إلنشاء مصنع معالجة 
ً
وتركز أعمال هذه الشركة حاليا

للمياه، وتركيب شبكة األنابيب المتعلقه بالمشروع في السماوه )جنوب العراق(. ،باإلضافة إلى أعمال الصيانة، بداية من عام 2016م، بدأت هذه الشركة بتطوير أسواق جديدة 
في شمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على تطوير أعمالها في المملكة العربية السعودية، تعمل الشركة على تطوير أسواق جديدة في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على المملكة العربية السعودية.

تأثرت نتائج وأعمال عام 2019م بالظروف السياسية واالقتصادية في األقاليم التي يتم فيها تنفيذ المشاريع الكبيرة، على سبيل المثال )محطة معالجة المياة الكبيرة( في العراق 
و)محطة تحلية المياة( في تركمانستان.

وفيما يتعلق بالنمواإلستراتيجي في قطاع المياة تميز عام 2019م باإلغالق التقني للمشاريع في السوق المحلية وفي تطوير أعمال مربحة جديدة وتم تحويلها إلى طلبات عام 2020م.

إدارة المياه 2 2 - 3

تملك المجموعة عبر شركتها التابعة والمملوكة بنسبة 100% وهي الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة )أميواتر( 50% من الشركة العالمية لتوزيع المياه 
المحدودة )توزيع( وهي متخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة باإلنشاء والتشغيل، وصيانة المياه، ومياه الصرف الصحي.

توزيع تعمل في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمدن الصناعية بموجب امتياز من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن(. وهي متخصصة في إدارة 
عد توزيع واحدة من الشركات الرائدة التي 

ُ
المياه في المدن الصناعية وتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي في العديد من المدن الصناعية في جميع أنحاء المملكة. وت

نجحت في خصخصة قطاع المياه في المملكة العربية السعودية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 تتكبد الشركة خسائر كبيرة في بداية عملها وتجاوزت خسائرها المتراكمة 50% من رأس مال الشركة. لكن الشركة بدأت في تحقيق األرباح منذ عام 2014م وكان معدل الربح في 
ازدياد مستمر. وكان من المتوقع أن يتم استرداد الخسائر المحتجزة بحلول الربع الثاني من عام 2019م.

لضمان أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية في إجراءاتها، طبقت توزيع نظام إدارة عالمي معتمد وفًقا للمعايير الدولية، ايزو 9001, 14001, و18001.

توزيع أكواباور هي شركة تابعة بنسبة 70% من شركة توزيع ولديها امتياز KPI مع تحسين رأس المال لفترة أولية تصل إلى 25 عاًما، وسيتم تنفيذها من خالل تحالف تم تأسيسه 
مع الشركة الرائدة في السوق البرتغالية أكواباور في نهاية عام 2018م. وإن الشركة تشارك في جمع المياه، ومعالجة المياه، وتحلية المياه، والتخلص من مياه الصرف الصحي، 

ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها من األنشطة ذات الصلة.

 أل مامر :رئيسيةر:نشاطرإد  ةر :مياهر)آالفر :رياالتر :سعودية(جل لول :(1-2ر مقر 

إجمالي الموجوداتاألرباح )الخسائر(صافي المبيعاتالسنة

660,792)67,607(2019105,648م

698,102)26,195(2018175,561م

880,607)7,516(16,294الربع األول 2020م
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المزايا التنافسية  - 3
: تملك نظام متكامل لمشاريع األنابيب، حيث أنها تملك شركات مملوكة لها بنسبة 100% تعمل في مجال التخطيط وهندسة مشاريع األنابيب، ومن ثم توصيف األنابيب 

ً
أوال

المستخدمة في المشاريع، وتصنيع األنابيب ووصالتها وملحقاتها وتوريدها وتركيبها. 

: تملك أميانتيت مراكز أبحاث وتطوير المنتجات في كل من السعودية والنرويج تقوم هذه المراكز على تطوير المنتجات وتحسين أدائها وتطوير منتجات جديدة، وتقديم الدعم 
ً
ثانيا

الفني إليجاد حلول هندسية لجميع المشاكل التي تمر بها المشاريع وتطوير طرق اإلنتاج وأساليب التصنيع.

: إمتالك أميانتيت لمصانع تنتج المواد المكملة لصناعة األنابيب مثل الوصالت والملحقات والحلقات المطاطية والفلنجات والخزانات.
ً
ثالثا

 حيث لديها فروع ومكاتب تسويق في كافة أرجاء العالم.
ً
 وعالميا

ً
: إمتالك أميانتيت لشبكة تسويق محليا

ً
رابعا

: إمتالك أميانتيت لكافة تقنيات األنابيب وترخص بها للغير، وتعطي الدعم الفني الالزم لمشاريع تسليم مفتاح.
ً
خامسا

: السمعة العالمية ألميانتيت في مجال تصنيع وتوريد وتركيب وتصنيع مصانع األنابيب.
ً
سادسا

: اإلدارة الفعالة والنشطة حيث أن لديها مجلس اإلدارة وإدارة تنفيذية متميزين ويحملون المؤهالت العلمية والخبرات المتخصصة في مجال أعمال الشركة.
ً
سابعا

انقطاع األعمال  - 3
في عام 2017م، انفصال شركات أميانتيت األوروبية )مع انشاء شركة Amiblu( أثرت على مبيعات الشركة في نفس السنة بقيمة 417 مليون ريال سعودي )مبيعات - 1

أوروبا لمدة عام كامل إذا لم يتم فصلها في أغسطس 2017م(

توقفت الشركتين أميرون العربية السعودية المحدودة والشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة )ساكوب( عن تصنيع بعض منتجاتها وذلك بسبب - 2
توقف الطلب على تلك المنتجات، ويوضح الجدول التالي األثر المالي لالنقطاع على المبيعات السنوية: 

ساكوبأميرونالعام

	2.98 مليون ريال سعودي25.265 مليون ريال سعودي2017م

6.980 مليون ريال سعودي5.294 مليون ريال سعودي2018م

	71.	 مليون ريال سعودي41.092 مليون ريال سعودي2019م

في 20 فبراير 2019م )الموافق 15 جمادى الثاني 1440هـ( قررت إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية إيقاف أنشطة شركتين من شركاتها التابعة وهما: - 	

شركة أميرون العربية السعودية المحدودة حيث نتج عن هذا اإلغالق خسائر تقدر بمبلغ إجمالي 8,6 مليون ريال سعودي.- 1

الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدوده )ساكوب( وحيث نتج عن هذا اإلغالق خسائر تقدر بمبلغ إجمالي 5,4 مليون ريال سعودي.- 2

الموظفون والسعودة  11 3
كما في 22 ديسمبر 2019م، بلغت نسبة التوطين الخاصة بشركة أميانتيت العربية السعودية )27.12%( ومصنفة ضمن النطاق األخضر المتوسط - متوسطة فئة )ب( لبرنامج 

 لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
ً
نطاقات، وذلك وفقا

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الشركات التابعة السعودية وفق برنامج نطاقات: 

التاريخالنطاقحجم الكياننسبة التوطيناسم الشركة 

22 ديسمبر 2019مأخضر متوسطمتوسطة )فئة ج(18.18%شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة

19 فبراير 2020مأخضر متوسطصغيرة )فئة ب(20%مصنع شركة اميانتيت لصناعة المطاط

19 فبراير 2020مأخضر متوسطصغيرة )فئة ج(22.65%الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب حديد الديكاتيل

19 فبراير 2020مأخضر متوسطصغيرة )فئة ب(20.85%شركة مصنع بوند ستراند

 )ب(-الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية
ً
22 ديسمبر 2019م-صغيرة جدا

19 فبراير 2020مبالتينيمتوسطة )فئة ب(12.04%شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت

19 فبراير 2020مأخضر متوسطمتوسطة )فئة ج(22.65%شركة اميكون السعودية
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برنامج أسهم الموظفين  11 3
لدى المجموعة برنامج تملك أسهم الشركة للموظفين والذي بموجبه يقدم مكافأة لمستوى معين من الموظفين والذين يوفون بشروط محددة. بلغ عدد األسهم التي تم تخصيصها 

للموظفين من خالل هذا البرنامج التحفيزي 2,515,691 سهم وذلك خالل فترة ممتدة من تاريخ 2012م حتى تاريخ 2015م حيث تم توزيع 09	,564 سهم خالل عام 2015م. 

يوضح الجدول التالي تفاصيل هذا البرنامج حتى تاريخ هذه النشرة:

برنامج أسهم الموظفين

2,515,691إجمالي األسهم المشتراة للبرنامج في السنة المالية 2012م 

 
ً
16.60السعر السائد في وقت الشراء )ريال/للسهم الواحد( - تقريبا

5,691	1,9عدد األسهم في 1 يناير 2017م 

ال يوجدناقص أو زائد: التسوية 

5,691	1,9عدد األسهم في 1	 ديسمبر 2017م 

ال يوجدناقص أو زائد: التسوية 

5,691	1,9عدد األسهم في 1	 ديسمبر 2018م

ال يوجدناقص أو زائد: التسوية

: تخفيض رأس المال 
ً
08	,58	,1ناقصا

	8	,577عدد األسهم في 1	 ديسمبر 2019م

ال يوجدناقص أو زائد: التسوية 

	8	,577عدد األسهم كما في 1	 مارس 2020م 

كما بتاريخ هذه النشرة ليس لدى الشركة أي ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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الهيكل التنظيمي للشركة   	

الهيكل التنظيمي  1 4
يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة: 

مجلس�اإلدارة

املس�شار�القانو�ي
وليد�محمد�أو�كشك

الرئ�س�التنفيذي
د.�سليمان�بن�عبدالعز�ز�التو�جري

مديرة�التدقيق�الداخ��/امل�لف
محمد�صبحات

رئ�س�الشؤون�املالية
فراس�ا��ر�ي

مدير�ا��دمات
أسامة�العن��ي

مدير�العمليات
محمد�الشمرا�ي

ال��نة�التنفيذية

ال��نة�املراجعة

ال��نة�امل�افآت
وال��شيحات

مدير�املبيعات�وال�سو�ق
حسام�رمضان

مجلس اإلدارة  2 4
وافقت الجمعية العامة العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/1/1م على تعيين )8( أعضاء في مجلس اإلدارة على أن يبدأ سريان التعيين في تاريخ 2018/1/1م لمدة ثالث 

سنوات تنتهي في تاريخ 1	/2020/12م، ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة كما بتاريخ هذه النشرة ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة:

أعضاءرم(لسر إلد  ةجل دول :(1-2ر مقر 

 لـالمنصباالسم
ً
الصفةالعمرالجنسيةممثال

األسهم المملوكة

تاريخ العضوية
مباشر

غير 
مباشر*

نسبةإجمالي

غير 60سعودي-الرئيساألمير أحمد بن خالد آل سعود
تنفيذي

2018/01/01م009	.448,207-448,207%1

األمير عبد العزيز بن محمد 
آل سعود

نائب 
الرئيس 

2018/01/01م0.2668%9,515	-9,515	مستقل29سعودي-

غير 75سعودي-عضود. خليل بن عبدالفتاح كردي
تنفيذي

2018/01/01م%0,0029	1,00-	1,00

2018/01/01م	0,001%81	-81	مستقل75سعودي-عضوأ.سليمان بن عبد الله العمرو

م.محمد بن عبدالرحمن 
اللحيدان

2018/01/01م0.0000%0		-0		مستقل47سعودي-عضو

المصدر: إدارة الشركة

تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة سواء بشكل مباشر أو من خالل 
ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة أخر ثالث سنوات

2019م2018م2017مالجهة اإلدارية

264أعضاء مجلس اإلدارة
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تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  3 4
تقع مسؤولية اقتراح التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ضمن إطار عمل لجنة المكافآت والترشيحات. ويوضح الجدول التالي قيمة 

الرواتب والمكافآت والبدالت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة( خالل الثالثة أعوام الماضية:

تعويضاتر-مكافآترأعضاءرم(لسر إلد  ةر-أعلىرم1  ءرتنفيذيينجل لول :(1-2ر مقر 

2019م2018م2017مبآالف الرياالت السعودية

029686856,1,	أعضاء مجلس اإلدارة

5,80612,6955,772.0المدراء التنفيذيين

المصدر: إدارة الشركة 

لجان مجلس اإلدارة  4 4
قام المجلس بتكوين عدد من اللجان المتخصصة، سواء وفق متطلبات نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية أو على ضوء حاجة العمل بالشركة، 

لمساعدة المجلس في إدارة مهامه بفعالية أكبر، وهي على النحو التالي:

لجنة التنفيذية 1 4 4
تعد اللجنة التنفيذية مسؤولة عن اإلشراف على عملية صنع القرار التنفيذي وتقوم بتمثيل دور المجلس اإلشرافي في الفترا مابين اجتماعات اإلدارة. وتختص اللجنة التنفيذية 

باآلتي:

مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى إلى اتخاذ القرارات عاجلة في االحداذ الطارئة في حدود الصالحيا الممنوحة لها من قبل مجلس  	
اإلدارة.

استالم التقارير من اإلدارة بشأن المسائل القانونية والدعاوى القضائية ذات األهمية النسبية للشركة. 	

التأكد من أن الخطط االستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات واعمال فعلية تهدف إلى تحقيق اهداف الشركة. 	

مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط االستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة  	
األجل.

المراجعة الدورية للخطط االستراتيجية للشركة واألهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع مهمة الشركة وأهدافها االستراتيجية. 	

 التوع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من اسواق  	
ً
إعداد التوصيات لمجلس اإلدارة النسبة للقرارات االستراتيجية المتعلقة باألولويات التشغيلية، متضمنا

ودول حالية.

إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس اإلدارة والمتعلقة بسياسة وتوزيعات األرباح للشركة وبكيفية تنفيذها. 	

 لها. 	
ً
المراجعة الدورية للنفقات الرأس مالية والفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا

مراجعة وتقييم سنوي لالئحتها بهد التأكد من قيامها لواجبانه ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن إجراء التعديالت بها. 	

تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس اإلدارة بحيث ال يقل عن مرة واحدة في كل ستة شهور. 	

تاريخ العضويةالمنصباالسم

2018/01/01مرئيساألمير أحمد بن خالد آل سعود

2018/01/01معضواألميرعبد العزيز بن محمد آل سعود

2018/01/01معضود. خليل بن عبدالفتاح كردي

2018/01/01معضود. سليمان بن عبد العزيز التويجري

المصدر: إدارة الشركة

عدد اجتماعات اللجنة أخر ثالث سنوات

2019م2018م2017مالجهة اإلدارية
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لجنة المراجعة 2 4 4
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة المراجعة وفقا لمتطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركة. وتختص لجنة المراجعة باآلتي:

مراقبة أعمال وأنشطة الشركة للتحقق من سالمة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة. 	

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة والتوصية في شانها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 	

البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي او مراجع الحسابات. 	

اإلشراف على وحدة المراجعة الداخلية بالشركة والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مسئول المراجعة الداخلية. 	

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية. 	

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم والتحقق من استقالليتهم وتقييم أدائهم. 	

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 	

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة. 	

مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. 	

مراجعة الئحة عمل اللجنة وتقييم المهام والضوابط من حين إلي آخر والتوصية بأي تغييرات لمجلس اإلدارة لدراستها والتوصية للجمعية العامة للمساهمين  	
باعتماد التعديل.

أعضاءر:(نةر :مر جعةجل لول :(1-2ر مقر 

تاريخ العضويةالمنصباالسم

2018/01/01مرئيسد. خليل بن عبدالفتاح كردي

2018/01/01معضوأ.سليمان بن عبد الله العمرو

2018/01/01معضود. سليمان بن عبدالله السكران

المصدر: إدارة الشركة

عدد اجتماعات اللجنة أخر ثالث سنوات

2019م2018م2017مالجهة اإلدارية

545لجنة المراجعة

لجنة المكافآت والترشيحات 3 4 4
تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقا لمتطلبات الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت اآلتي:

التوصية لمجلس االدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات وكالمعايير المعتمدة. 	

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس االدارة من قدرات ومؤهالت، بما في ذلك تحديد الوقت المخصص ألعمال مجلس  	
االدارة.

مراجعة هيكل مجلس االدارة ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 	

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس االدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 	

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 	

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين. 	

تقديم االقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس الذين سيتم تعيينهم في كل لجنة تابعة للمجلس. 	

مراجعة حوكمة الشركة سنويا واقتراح أي تعديالت. 	

مراجعة القوانين واإلجراءات التي يجب إتباعها في تقييم أداء كل عضو في المجلس أو لجنة وتقديم االقتراحات المتعلقة بها إلى المجلس. 	

مراجعة واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة وإجراءات التعويض. 	

تقييم فعالية إجراءات التعويض المتبعة في الشركة في انجاز األهداف االستراتيجية. 	

تحديد تعويض الرئيس التنفيذي والموافقة عليه. 	

تقييم أداء الرئيس التنفيذي على أساس األهداف والغايات المحددة. 	

المصادقة على تعويض اإلدارة التنفيذية المحدد من قبل الرئيس التنفيذي. 	

رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلي مجلس اإلدارة. 	
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أعضاءر:(نةر :مكافآتر- :ترشيحاتجل لول :(1-2ر مقر 

تاريخ العضويةالمنصباالسم

2018/01/01مرئيساألمير عبد العزيز بن محمد آل سعود

2018/01/01معضوأ.سليمان بن عبد الله العمرو

2018/01/01معضوم.محمد بن عبدالرحمن اللحيدان

المصدر: إدارة الشركة

عدد اجتماعات اللجنة أخر ثالث سنوات

2019م2018م2017مالجهة اإلدارية

111لجنة المكافآت والترشيحات

اإلدارة التنفيذية  - 4
يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:

 إلد  ةر :تنفيذيةر:لشركةجل دول :(1-2ر مقر 

الجنسيةالمنصباالسم

سعوديالرئيس التنفيذي د. سليمان عبد العزيز التويجري

أردنيرئيس الشؤون المالية فراس الحربي*

سعوديمدير الخدمات المساندة أحمد بن محمد قدام

أردنيمدير عام الشؤون القانونية وااللتزاموليد مصطفى أبو كشك

سعوديمدير العملياتمحمد الشمراني

سعوديمدير المبيعات والتسويقأسامة جاسم العنيزي

باكستانيمدير التدقيق الداخلي المكلفمحمد صبحات الله

المصدر: إدارة الشركة

 من د. عمرو خالد كردي تمت إستقالته في تاريخ 2019/04/01م
ً
*تم تعييين رئيس الشؤون المالية األستاذ/ فراس الحربي في تاريخ 2020/06/01م بدال

**تم تكليف مدير التدقيق الداخلي األستاذ / محمد صبحات الله في تاريخ 	2020/02/2م بدال من األستاذة/ مرايا السبيعي تمت استقالتها في تاريخ 0	/2019/06م
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مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات   	

مقدمة
يعرض قسم مناقشة وتحليل اإلدارة لشركة أميانتيت العربية السعودية )»الشركة«( فيما يلي مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي والمركز المالي خالل السنوات الثالثة الماضية 
المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م، والفترتين المنتهيتين في 1	 مارس 2019م و1	 مارس 2020م. وُيقرأ هذا القسم باالقتران مع القوائم المالية المراجعة للفترات 
المعنية التي تم مراجعتها من قبل شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه )محاسبون قانونيون( خالل السنوات المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م والقوائم المالية 

المراجعة للفترتين المنتهيتين في 1	 مارس 2019م و1	 مارس 2020م والتي راجعها مراجعو حسابات الشركة شركة الخرا�سي وشركاه )محاسبون ومراجعين قانونيون(.

يستند هذا القسم إلى القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م، و2019م والفترتين المنتهيتين في 1	 مارس 2019م و1	 
مارس 2020م والتي تم إعدادها وفقا للمعايير المحاسبية الدولية )IFRS( على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والتصريحات الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين باإلضافة إلى اإليضاحات المرفقة بها التي تم إعدادها من قبل شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه )محاسبون قانونيون( وشركة الخرا�سي وشركاه 

)محاسبون ومراجعين قانونيون(. وقد تم إدراج هذه القوائم المالية في القسم رقم )•( »القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني حولها« من هذه النشرة.

ال تمتلك شركة شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه )محاسبون قانونيون( وشركة الخرا�سي وشركاه )محاسبون ومراجعين قانونيون( وشركتها التابعة أو موظفيها وال أي من أقاربهم، أي 
أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة من شأنها أن تؤثر على استقالليتهم. وقد قّدموا مراجعوا حسابات الشركة، كما في تاريخ هذه النشرة، موافقتهما الخطية، ولم يقما بسحب 
تلك الموافقة، على اإلشارة في هذه النشرة إلى دورهما بصفتهما مراجعوا حسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م والفترتين المنتهيتين 

في 1	 مارس 2019م و1	 مارس 2020م.

تم عرض جميع المبالغ المذكورة في هذا القسم بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك، وتم تقريب المبالغ والنسب المئوية إلى أقرب عدد عشري، وعليه فإنه في حال تم جمع 
األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع المجاميع المذكورة في تلك الجداول أو مع القوائم المالية المراجعة للشركة.

قد يحتوي هذا القسم على إفادات مستقبلية للشركة بناًء على خطط اإلدارة والتوقعات الحالية فيما يتعلق بنمو أعمال الشركة ونتائج العمليات والظروف المالية. هذه 
المعلومات تشمل مخاطر وتوقعات غير مؤكدة وقد يختلف األداء الفعلي للشركة بشكل جوهري عن هذه التوقعات نتيجة عوامل مختلفة، بما فيها تلك العوامل التي تمت مناقشتها 

في هذا القسم أو قسم أخر من هذه النشرة وخاصة العوامل الواردة في قسم )2( »عوامل المخاطرة«.

إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية وتعمل بموجب سجل تجاري رقم 	205000210 صادر في الدمام بتاريخ 17 ربيع األول 88	1هـ )	1 
يونيو 1968م(. إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب 589، المنطقة الصناعية األولى، الدمام 1421	، المملكة العربية السعودية. ويتم تداول أسهم الشركة في سوق األسهم 

السعودية )»تداول«(.

فيما يلي اهم الشركات العاملة التابعة للمجموعة:

الشركة التابعة

نسبة من إجمالي 
اإليرادات

نسبة الملكية كما في 

2019م 
النشاط 
الرئي�سي

بلد 
التأسيس

31 مارس 
2020م

31 ديسمبر 
2019م

100100السعوديةأ4.4	مصنع شركة أميانتيت لصناعة الفيبرغالس المحدودة )أفيل(

100100السعوديةأ25.5مصنع الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة )ساديب(

100100السعوديةب0.0الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة )أميواتر(

100100السعوديةج9.0شركة هندسة البنية التحتية للمقاوالت المحدودة

100100السعوديةأ1.5مصنع شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة )أريل( 

عمليات غير شركة اميرون العربية السعودية المحدودة )أسال(
مستمرة

100100السعوديةأ,هـ

6060السعوديةأ7.8شركة بوندستراند المحدودة )بوندستراند(

عمليات غير الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة )ساكوب(
مستمرة

100100السعوديةأ,هـ

100100السعوديةأ0.0شركة مصنع أنابيب الفيبرجالس وحديد الدكتايل المحدودة )اف بي �سي(

البحث والتطوير فلوتايت تكنولوجي بحرين المحدودة
فقط

100100البحريند

100100ألمانياج12.9بي دبليو تي واسر اند ابواسرتكنيك جي ام بي اتش )بي دبليو تي( 

5151كازاخستانأ2.7أميتك استانا إل. إل. �سي

تصنيع األنابيبأ. 

إدارة المياهب. 
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المقاوالتت. 

البحث والتطوير ث. 

العمليات الغير مستمرة ج. 

إن بلد التأسيس للشركات التابعة هو نفسه البلد الذي تمارس به نشاطها الرئي�سي.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم مستخرجة دون تغييرات جوهرية من القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في - 1

1	 ديسمبر 2017م، و2018م، و2019م، باإليضافة إلى المعلومات المالية األولية المختصرة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م و1	 مارس 
2020م، واإليضاحات المرفقة بهم دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنها تشمل على معلومات مالية مقدمة على أساس موحد في شكل يتفق مع القوائم المالية التي 
 للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة 

ً
تقرها الشركة وشركاتها التابعة وفقا

.)SOCPA( السعودية للمحاسبين القانونيين

 على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة - 2
ً
ُيُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن لدى الشركة - منفردة أو بالمشاركة مع شركتها التابعة - رأس مال عامل يكفي مدة 12 اشهرا

اإلصدار.

ُيُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل األعوام المالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب - 	
التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة وحتى تاريخ اعتماد هذه النشرة.

يقر مجلس اإلدارة بأن الشركة ال تنوي إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاطها. - 4

 الماضية.- 5
ً
 على وضعها المالي خالل االثني عشر شهرا

ً
يقر مجلس اإلدارة أن عمليات الشركة لم تتوقف بطريقة يمكن أن تؤثر أو أثرت سلبا

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه قد تم االفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي وقائع أخرى قد يؤدي - 6
إغفالها إلى أن تكون أي بيانات في هذه النشرة مضللة.

يقر أعضاء مجلس االدارة بأن ليس لدى الشركة وشركتها التابعة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو - 7
يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة وشركتها التابعة لم تقدم أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة - 8
لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن رأس مال الشركة وشركتها التابعة ال يخضع ألي عقد من عقود الخيار.- 9

يقر مجلس اإلدارة بعدم وجود لدى الشركة أدوات دين صادرة أو قائمة أو موافق عليها ولم يتم إصدارها أو قروض ألجل أو قروض مضمونة برهن أو غير مضمونة برهن - 10
أو قروض مشمولة بضمان شخ�سي.

 يقر مجلس اإلدارة أنه ليس لدى الشركة قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، وااللتزامات تحت القبول وائتمان - 11
القبول أو التزامات الشراء التأجيري أو قروض مضمونة برهن أو غير مضمونة برهن أو قروض مشمولة بضمان شخ�سي.

 من تاريخ هذه النشرة.- 12
ً
يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة وشركتها التابعة اعتبارا

يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شراؤها أو استئجارها.- 	1

يقر مجلس اإلدارة بأنه باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، ليس لدى الشركة أّي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية - 14
متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في عمليات الشركة أو الشركات التابعة أو الشركات الزميلة.

األعمال والوضع المالي.يقر مجلس اإلدارة بأنه باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، ليس لدى الشركة معلومات عن - 15
أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( في عمليات الشركة أو 

الشركات التابعة أو الشركات الزميلة.

يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي تعديالت جوهرية في رأس مال الشركات التابعة الجوهرية خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم الطلب.- 16

يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي ضمانات ممنوحة للبنوك.- 17

أساس االعداد
 
ً
تم اعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م، 2018م، 2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م و2020م وفقا

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تم اعداد القوائم المالية الموحدة على اساس التكلفة التاريخية، باستثناء المشتقات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال 
السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة، ويتم تقريب كافة المبالغ ألقرب )ألف ريال سعودي(، ما لم يرد خالف ذلك.
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أساس التوحيد
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة. 

تتحقق السيطرة عندما تصبح المجموعة عرضة او لها الحق في الحصول على العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر بها، ولدى المجموعة القدرة على التأثير في 
هذه العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها. وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر على المنشأة المستثمر بها إذا، وفقط إذا، كان لدى الشركة بشكل مباشر 

أو غير مباشر:

نفوذ على المنشأة المستثمر بها )مثل: وجود حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها(. 	

التعرض لمخاطر ولديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة عالقتها مع المنشأة المستثمر بها. 	

القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة المستثمر بها في التأثير على عوائدها. 	

بشكل عام، هناك افتراض أن حيازة غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ومن اجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى الشركة مستوى اقل من غالبية حقوق 
التصويت او حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة سيطرة على 

المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:

الترتيب التعاقدي مع االخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها. 	

الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية االخرى. 	

حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للشركة. 	

 على عنصر او أكثر من العناصر الثالثة 
ً
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها ام ال إذا ما اشارت الحقائق والظروف ان هناك تغيرا

 من تاريخ سيطرة الشركة على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال السيطرة على الشركة التابعة. يتم ادراج األصول وااللتزامات 
ً
للسيطرة. يبدا توحيد الشركة التابعة اعتبارا

واإليرادات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة او المباعة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة وحتى تاريخ فقدان 
المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة.

يتم توزيع الربح او الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل الموحدة على المساهمين في الشركة والحصص غير المسيطرة حتى لو أن هذا التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد 
الحقوق غير المسيطرة. وعند اللزوم، يتم اجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة من اجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات المحاسبية للمجموعة. 
يتم استبعاد جميع األصول وااللتزامات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم 

المالية.

يتم احتساب اي تغير في حصة التملك في شركة تابعة ال يؤدي إلى فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم بـ:

استبعاد األصول )بما فيها الشهرة( وااللتزامات. 	

استبعاد الحصة غير المسيطرة. 	

استبعاد االثر المتراكم لفروقات ترجمة العمالت المقيد في حقوق الملكية. 	

االعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم. 	

االعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المتبقي. 	

االعتراف بأي فائض او عجز في قائمة األرباح والخسائر. 	

اعادة تصنيف حصة الشركة من العناصر المقيدة سابقا في الدخل الشامل االخر إلى قائمة الربح أو الخسارة او األرباح المبقاة، كما هو مناسب، كما هو مطلوب في  	
حال قامت المجموعة باستبعاد األصول او االلتزامات بشكل مباشر.

السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة التي استخدمتها المجموعة في اعداد هذه القوائم المالية الموحدة:

اإليرادات من العقود مع العمالءأ- 
يتم االعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء عندما يتم تحويل السيطرة على البضائع او الخدمات إلى العميل حسب القيمة التي تعكس العوض الذي تتوقع المجموعة 

استحقاقه مقابل هذه البضائع والخدمات. 

مبيعات البضائع

تتحقق اإليرادات من مبيعات البضائع عند انتقال المخاطر المحتملة والمنافع المتوقعة لها من المجموعة إلى المشتري، ويتم ذلك عادة عند تسليم البضائع للمشتري. تتضمن 
عادة عقود المبيعات التزام أداء واحد. قررت المجموعة انه يجب االعتراف باإليراد من مبيعات البضائع في لحظة نقل ملكية األصل إلى العميل، ويتم ذلك عادة عند تسليم 

البضائع.
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المقابل المتغير

تقوم المجموعة بتقدير المقابل المتغير مثل المرتجعات والبدالت وااللتزامات التجارية ومقدار الخصم كمبلغ محتمل على أساس معلومات السوق المتاحة. تضيف المجموعة 
في سعر المعاملة بعض أو كل قيمة المقابل المتغير فقط إلى الحد الذي قد يكون من المحتمل بشكل كبير حدوث انعكاس كبير في مقدار اإليرادات المتراكمة المعترف بها لن تظهر 

عندما يتم الحقا حل حالة عدم التأكد المرتبطة بالمقابل المتغير.

التزامات الضمان

 ويتم تسجيلها 
ً
نتقدم المجموعة عادة ضمانات إلصالح العيوب العامة المعتادة في سياق الممارسات التجارية المقدمة للعمالء. ال تتمثل هذه الضمانات التزام اداء منفصال

بموجب معيار المحاسبة الدولي 7	 »المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة«. - إيضاح السياسة المحاسبية »مخصصات الضمان«.

تقديم الخدمات

يتم االعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يتم فيها تنفيذ هذه الخدمات. فيما يتعلق بالعقود ذات األسعار المحددة، يتم إثبات اإليرادات بناًء على 
طريقة »نسبة االنجاز« التي تقيس التكاليف الفعلية المتكبدة حتى نهاية فترة التقرير كنسبة من إجمالي التكاليف التي سيتم تكبدها. تتم مراجعة تقديرات اإليرادات أو التكاليف أو 
مدى التقدم في االعمال ويتم تعديلها إذا حدث تغير في الظروف. تنعكس أي زيادة أو نقصان في اإليرادات أو التكاليف المقدرة في الربح أو الخسارة في الفترة التي تصبح فيها الظروف 

التي أدت إلى مراجعة التقديرات معروفة لدى اإلدارة.

المصاريفب- 
يتم توزيع جميع مصاريف التشغيل بشكل ثابت على تكلفة اإليرادات ومصاريف بيع وعمومية وإدارية باستخدام عوامل توزيع ثابتة يتم تحديدها بما يتناسب مع انشطة المجموعة.

الزكاة والضريبة ت- 

الزكاة

يجنب مخصص للزكاة للشركة وشركاتها التابعة السعودية وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يحمل المخصص على قائمة الربح أو الخسارة. يتم قيد الفروقات التي قد 
تنتج عن االنتهاء من الربوط عند االنتهاء منها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ضريبة الدخل األجنبية الحالية

تقاس أصول والتزامات ضريبة الدخل للفترة الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده او سداده إلى السلطات الضريبة. يتم استخدام معدالت الضرائب وقوانينها السارية او الواقعية في 
تاريخ قائمة المركز المالي في الدول حيث تعمل المجموعة وتولد الدخل الخاضع للضريبة.

فيما يتعلق بضريبة الدخل المتعلقة بالعناصر المقيدة مباشرة في حقوق الملكية يتم قيدها على حقوق الملكية وليس على قائمة الربح أو الخسارة. تقوم االدارة بتقييم االوضاع 
المأخوذة في االقرارات الضريبية بشكل دوري فيما يتعلق بالحاالت الخاضعة لتفسيرات وتقوم بتكوين مخصصات عند الحاجة.

الضريبة المؤجلة

يتم تقدير الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزامات على الفروق المؤقتة بين االساس الضريبي لألصول وااللتزامات وقيمتها الدفترية حسب القوائم المالية في تاريخ قائمة 
المركز المالي. يتم االعتراف بالتزامات الضرائب المؤجلة لجميع الفروق الضريبية المؤقتة باستثناء الحاالت االتية:

إذا نشأ االلتزام الضريبي المؤجل عن االثبات االولي للشهرة او ألصل او التزام في معاملة خالف تجميع االعمال وال تؤثر في وقت المعاملة- على الربح المحاسبي او  	
الربح او الخسارة الخاضعة للضريبة. 

الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة او الشركات الزميلة او المشاريع المشتركة، عندما يمكن السيطرة على توقيت  	
عكس الفروق المؤقتة ويكون من المحتمل أن الفروق المؤقتة ال تنعكس في المستقبل المنظور.

يتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة المسموح بخصمها وااللتزامات الضريبية غير المستخدمة او الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى المدى الذي 
يمكن عنده خصم هذه الفروق المؤقتة من الربح الضريبي باستثناء:

إذا نشأ أصل الضريبة المؤجل المتعلق بالفروق المؤقتة المسموح بخصمها من االعتراف االولى بأصل او التزام في معاملة خالف تجميع االعمال وال تؤثر- في وقت  	
المعاملة - على الربح المحاسبي او الربح او الخسائر الخاضعة للضريبة.

فيما يتعلق بالفروق المؤقتة المسموح بخصمها المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة او الشركات الزميلة او المشاريع المشتركة، تتحقق أصول ضرائب  	
الدخل المؤجلة فقط عند احتمال عكس الفروق المؤقتة في المستقبل القريب، وهناك ربح خاضع للضريبة ينتج عن استخدام الفروق المؤقتة.

يتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة في تاريخ اعداد كل مركز مالي وتخفض إلى الحد الذي ال يحتمل معه توافر ما يكفي من الربح الخاضع للضريبة بما يسمح 
باستخدام جزء او جميع األصول الضريبية المؤجلة. يعاد تقييم األصول المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ اعداد كل مركز مالي، ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يحتمل معه تغطية 

األصول الضريبية المؤجلة من األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة.

تقاس األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في الفترة التي يتحقق فيها األصل او يسوى االلتزام بناًء على نسب الضرائب )وقوانين 
الضرائب( السارية المفعول في تاريخ اعداد المركز المالي.

يتم ادراج الضريبة المؤجلة المتعلقة بمعاملة او حدث يسجل مباشرة ضمن حقوق الملكية مباشرة ضمن حقوق الملكية.
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يتم مقاصة أصول والتزامات الضرائب المؤجلة إذا منح القانون حق استخدام األصول الضريبية المتداولة في سداد التزامات ضرائب الدخل المتداولة وكانت ضرائب الدخل 
المؤجلة تخص نفس المنشأة الخاضعة للضريبة امام نفس سلطة الضرائب.

الضرائب التي يتم الحصول عليها نتيجة لعمليات تجميع االعمال دون أن تفي بمعايير االعتراف المستقل يتم االعتراف بها في مرحلة تالية في حالة توافر معلومة جديدة او وقوع تغيير 
في الحقائق. ويعامل التعديل بصفته انخفاض في الشهرة )طالما ال يتجاوز رصيد الشهرة( في حالة حصوله خالل فترة القياس، او في قائمة الربح أو الخسارة.

ضرائب المبيعات والقيمة المضافة

يتم االعتراف باإليرادات والمصروفات واألصول بالصافي من قيمة ضرائب المبيعات والقيمة المضافة باستثناء الحاالت االتية:

إذا استحقت ضرائب المبيعات على اقتناء أصول او خدمات ال يتم استردادها من الجهة المختصة بالضرائب، وفي هذه الحالة يعترف بضرائب المبيعات كجزء من  	
تكلفة شراء األصول او جزء من بند المصروفات بحسب الحالة.

تظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضرائب المبيعات والقيمة المضافة. 	

ويتم تسجيل صافي الضرائب على المبيعات الذي يمكن استرداده من - او دفعه إلى - الجهة المختصة بالضرائب ضمن الذمم المدينة والدائنة في قائمة للمركز المالي الموحدة.

النقد وما في حكمه ث- 
يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة االجل والتي لها تواريخ استحقاق أصلية من ثالثة شهور أو أقل والتي 

ليست معرضة لمخاطر تغير في القيمة جوهرية. 

األدوات المالية - االعتراف االولي والقياس الالحقج- 

االعتراف االولي والقياس

األداة المالية تمثل العقود التي ينتج عنها أصول مالية لمنشأة ما والتزامات مالية او أداة ملكية لمنشأة أخرى.

يتم قياس األصول وااللتزامات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة. تضاف او تخصم تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة إلى حيازة أو إصدار األصول المالية وااللتزامات المالية )بخالف 
األصول المالية وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( من القيمة العادلة لألصول المالية أو االلتزامات المالية، حسب ما هو مالئم، عند االعتراف األولي.

األصول المالية

التصنيف االولي والقياس الالحق  1
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية على أنها األصول التي سيتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة إذا كانت تستوفي المعايير التالية:

االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و 	

الشروط التعاقدية لألصل المالي تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ الرئي�سي المستحق. 	

يعتمد التصنيف على نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول المالية والشروط التعاقدية للتدفق النقدي لألصول المالية. 	

تقوم المجموعة في البداية بقياس الذمم المدينة بسعر المعاملة ألن الذمم المدينة ال تحتوي على عنصر تمويل جوهري.

الهبوط في قيمة األصول المالية  2
تقوم المجموعة باالعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة )»ECL«( لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة إما على مدى 
العمر أو 12 شهرا. تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر الخسائر التي ستنجم عن جميع أحداث خسائر االئتمان المحتملة على مدى العمر المتوقع لألصول المالية. 
بينما تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهًرا جزًءا من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والتي يتوقع أن تنتج عن احداث التعثر على األصول المالية 
التي يمكن تحقيقها خالل 12 شهًرا من تاريخ التقرير. يستند تقييم ما إذا كان يجب االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر على احتمالية الزيادة الجوهرية أو خطر 

 على وجود دليل تعثر فعلي في تاريخ التقرير.
ً
 من إثبات أن األصل المالي قد انخفضت قيمته االئتمانية بناءا

ً
حدوث تعثر منذ االعتراف األولي بدال

أخذت المجموعة بعين االعتبار احتمالية التعثر في السداد عند االعتراف المبدئي لألصل وما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان على أساس مستمر خالل مدة كل 
تقرير. لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، تقارن المجموعة مخاطر التعثر في السداد لألصل كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في السداد في تاريخ 

 المؤشرات التالية:
ً
االعتراف المبدئي. ويؤخذ بعين االعتبار المعلومات المستقبلية المعقولة والداعمة المتوفرة. خاصة

تغييرات سلبية فعلية أو متوقعة في األعمال أو الظروف المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تسبب تغييًرا كبيًرا في قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته. 	

تغييرات جوهرية فعلية أو متوقعة في نتائج األعمال للعميل. 	

زيادات جوهرية في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس العميل. 	

تغييرات جوهرية في األداء المتوقع وسلوك المقترض، بما في ذلك التغييرات في حالة الدفع للعمالء والتغييرات في نتائج اعمال العميل. 	

معلومات االقتصاد الكلي )مثل أسعار الفائدة في السوق أو معدالت النمو(. 	

معلومات االستحقاق السابقة المعدلة للحصول على معلومات مستقبلية 	
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بغض النظر عن التحليل الوارد أعاله، ُيفترض حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان إذا تجاوز تاريخ استحقاق الذمة المدينة المتعاقد عليه 0	 يوًما ما لم يكن لدى المجموعة 
معلومات معقولة وداعمة تثبت خالف ذلك.

فيما يتعلق بالمدينة التجارية، طبقت المجموعة الطريقة المبسطة على النحو المسموح به في المعيار الدولي للتقارير المالية 9 حيث تقوم بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي 
خسائر االئتمان المتوقعة لجميع الذمم التجارية المدينة الحالية الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء. تحدد المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية 
الحالية باستخدام مصفوفة المخصص، يتم تقديرها بناًء على الخبرة التاريخية للخسارة االئتمانية استناًدا إلى وضع الذمم المدينة المتأخرة سابقا، وتعديلها حسب مقت�سى 

الحال لتعكس الظروف الحالية وتقديرات الظروف االقتصادية المستقبلية.

يتم تقييم الموجودات المالية على أنها ذات مستوى ائتماني هابط عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل.

يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األصول المالية الصعوبات المالية الجوهرية، أو تعثر أو تأخر الطرف المقابل، وإعادة جدولة المبالغ المستحقة بشروط 
، أو إشارات إلى أن العميل سوف يصبح في حالة إفالس، أو بيانات أخرى يمكن مالحظتها تتعلق بعمالء مثل متغيرات سلبية في الظروف االقتصادية التي 

ً
ال تقبلها المجموعة عادة

ترتبط مع التعثر عن السداد من قبل العمالء.

اخذت المجموعة في االعتبار ادلة الهبوط في القيمة لألصول المالية بشكل فردي وعلى مستوى مجموعات. فيما يتعلق باألصول المالية الهامة بشكل فردي والتي لم يتم تحديد 
هبوط في قيمتها بشكل منفرد، يتم تقييمها ضمن مجموعات ذات خصائص ائتمانية متشابهة لتحديد الهبوط في القيمة المتكبدة ولكن لم يتم تحديدها بعد.

يتم االعتراف بخسائر الهبوط في قيمة األصول المالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ويتم إظهارها ضمن بند خسائر هبوط ائتمانية. عندما يتسبب حدث الحق في انخفاض 
قيمة خسارة الهبوط في القيمة، يتم عكس االنخفاض في الهبوط في القيمة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

عندما يكون األصل غير قابل للتحصيل، يتم شطبه مقابل المخصص المتعلق به. يتم شطب هذه األصول بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة وتحديد مبلغ الخسارة. تخفض 
المبالغ المستردة التي تم شطبها مسبًقا من المصاريف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استردادها.

استبعاد األصول المالية   3
تقوم المجموعة باستبعاد األصل المالي عندما تنتهي التدفقات النقدية التعاقدية من األصل أو تقوم بنقل حقوقها في تلقي التدفقات النقدية التعاقدية على األصل المالي في 
معاملة يتم فيها نقل جميع مخاطر وعوائد الملكية. يتم االعتراف بالجزء من األصول المالية المحولة التي تنشأ أو يحتفظ بها من قبل المجموعة كأصل أو التزام منفصل. يتم إلغاء 

االلتزام المالي من قائمة المركز المالي عندما تكون المجموعة قد أوفت بالتزاماتها أو عند إلغاء او نهاية العقد.

االلتزامات المالية

االعتراف االولي والقياس  1
يتم تصنيف االلتزامات المالية، عند االعتراف األولي، كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو كقروض أو ذمم دائنة أو مشتقات أدوات بحسب طبيعتها. يتم 

االعتراف بجميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والذمم الدائنة، بالصافي من تكاليف المعامالت المرتبطة مباشرة بها.

تتكون االلتزامات المالية للمجموعة من ذمم دائنة تجارية وأخرى وقروض وأدوات مالية مشتقة.

القياس الالحق  2
يعتمد قياس االلتزامات المالية على تصنيفها على النحو التالي:

القروض والسلف

بعد االعتراف االولي تقاس القروض التي تحمل العمولة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف باألرباح او الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند 
سداد االلتزامات، وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلية.

 ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلية. يدرج إطفاء معدل 
ً
تحسب التكلفة المطفأة بعد االخذ بعين االعتبار العالوة او الخصم عند الشراء وكذلك االتعاب او التكاليف التي تعتبر جزءا

العمولة الفعلية كتكاليف تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

تنطبق هذه الفئة بشكل عام على القروض الخاضعة للفوائد.

استبعاد االلتزامات المالية  3
يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتهاء االلتزام بموجب العقد. عندما يتم استبدال أحد االلتزامات المالية بآخر من نفس المقرض بشروط 
، عندئذ يعامل ذلك التعديل او االستبدال باعتباره استبعاد لاللتزامات األصلية واالعتراف بالتزامات جديدة 

ً
مختلفة جوهريا أو أن شروط االلتزامات القائمة تم تغييرها جوهريا

ويعترف باالختالف في القيمة الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

تعديل االلتزامات المالية  4
عندما يتم تعديل االلتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة دون أن ينتج عنها استبعاد لاللتزامات المالية، يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

يتم احتساب الربح أو الخسارة على أنها الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية األصلية والتدفقات النقدية المخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
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مقاصة االلتزامات المالية  -
يتم اجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية مع اظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة في حال وجود حق يكفله القانون لمقاصة المبالغ المعترف بها، وتوافر النية 

إلى التسوية بالصافي او تحقق وتسوية األصول وااللتزامات في نفس الوقت.

اإليجاراتح- 
يعتمد تحديد ما إذا كان أي اتفاق يمثل أو يتضمن إيجار على جوهر االتفاق في تاريخ بدايته. يمثل االتفاق أو يتضمن إيجار إذا اعتمد الوفاء به على استخدام أصل أو أصول معينة، 

او أن االتفاق يحول حق استخدام أصل او أصول معينة حتى لو لم يكن هذا الحق مذكور صراحة في العقد.

المجموعة كمستأجر 

في بداية االستئجار، يتم رسملة التأجير التمويلي الذي بناًء عليه تنتقل إلى المجموعة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بتملك البند المستأجر بالقيمة العادلة 
لألصل المستأجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل. ويتم توزيع دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة السائد بين المصاريف المالية واالنخفاض في التزام 

اإليجار للتوصل إلى معدل ثابت للفائدة على الرصيد المتبقي من االلتزام. ويتم االعتراف بالمصاريف المالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

المخزون	- 
يظهر المخزون بسعر التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل.

يتم احتساب تكلفة الوصول بالمخزون إلى مكانه وحالته الحالية كما يلي:

مواد خام:

تكلفة الشراء على اساس متوسط التكلفة المرجح. 	

بضاعة تحت التصنيع وبضاعة تامة للصنع:

 لمستوى النشاط العادي وال تتضمن تكاليف اقتراض. 	
ً
 جزء من المصاريف غير المباشرة الخاصة بها وفقا

ً
تكلفة المواد المباشرة والعمالة المباشرة زائدا

القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المتوقع في سياق االعمال المعتاد ناقصا تكاليف اكتمال التصنيع المتوقعة وتكاليف البيع المتوقعة.

استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكيةد- 
يعتبر المشروع المشترك نوًعا من الترتيبات المشتركة حيث يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي أصول المشروع المشترك. السيطرة المشتركة هي 
المشاركة المتفق عليها تعاقدًيا للتحكم في الترتيب، والتي ال توجد إال عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة جماعية من األطراف التي تتقاسم السيطرة.

. التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في القرارات المالية والسياسات التشغيلية للشركة المستثمر فيها، لكنه ال 
ً
 هاما

ً
الشركة الزميلة هي تلك التي تمارس عليها المجموعة تأثيرا

يصل إلى السيطرة، او السيطرة المشتركة على تلك السياسات.

ويتم استخدام نفس االعتبارات المستخدمة لتحديد ما إذا كانت الشركة تمارس تأثير هام او سيطرة مشتركة في تقييم السيطرة على الشركات التابعة.

يتم حساب استثمارات المجموعة في شركات زميلة ومشاريع مشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية.

 لطريقة حقوق الملكية، تدرج االستثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة مضافا اليها التغيرات التي تحدث نتيجة تغير في نصيب 
ً
طبقا

المجموعة من صافي أصول الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. تدرج الشهرة المرتبطة بالشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اجراء 
اختبار هبوط في قيمتها بصورة مستقلة.

تدرج ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الحصة من نتائج عمليات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ويدرج التغير في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات ضمن قائمة 
الدخل الشامل الموحدة للمجموعة. وفي حال وجود اي تغييرات مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة او المشروع المشترك تعترف المجموعة بحصتها من هذه التغييرات 

وتفصح عنها - إذا كان ذلك مناسبا - في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. 

عندما تتساوى أو تتجاوز حصة المجموعة في خسائر االستثمارات التي تتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية حصتها في المنشأة المستثمر بها، بما في ذلك أي ذمم مدينة 
أخرى طويلة األجل غير مضمونة، فئن المجموعة ال تقوم بتسجيل خسائر إضافية، ما لم تكن ملتزمة بالتزامات قانونية أو ضمنية نيابة عن المنشأة المستثمر بها. 

يتم حذف المكاسب او الخسائر غير المحققة الناتجة من عمليات بين المجموعة والشركة الزميلة او المشروع المشترك في حدود نصيب المجموعة في الشركة الزميلة او المشروع 
المشترك.

يتم عرض حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بعد أرباح التشغيل ويمثل حصة الشركة من نتائج الشركة الزميلة او 
المشروع المشترك بالصافي من ضريبة الشركة الزميلة او المشروع المشترك والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

يتم اعداد القوائم المالية للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة عن نفس الفترة المالية للمجموعة. ويتم اجراء التعديالت عند الضرورة لتتفق السياسات المحاسبية للشركات 
الزميلة والمشاريع المشتركة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
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بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسارة هبوط في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة او المشروع المشترك. تحدد المجموعة في 
تاريخ اعداد القوائم المالية مدى وجود دليل موضوعي على الهبوط في قيمة االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة 
باحتساب الهبوط وهو الفرق بين المبلغ الممكن استرداده من قيمة االستثمار والقيمة الدفترية ويتم قيد هذه الخسائر ضمن حصة الشركة في أرباح وخسائر الشركة الزميلة او 

المشروع المشترك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة او المشروع المشترك تقوم المجموعة بقياس واالعتراف بأي استثمارات متبقية بالقيمة العادلة. يعترف بأي اختالف بين القيمة 
الدفترية للشركة الزميلة والمشاريع المشتركة عند فقد التأثير الواضح والقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها ومتحصالت االستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

عقارات ومصانع ومعداتذ- 
يتم تسجيل العقارات والمصانع والمعدات بالتكلفة مخصوما منها االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة إن وجدت، وال يتم استهالك مشروعات تحت التنفيذ. 
تتضمن التكلفة تكلفة الجزء المستبدل من العقارات والمصانع والمعدات وتكاليف االقتراض لمشروعات االنشاءات طويلة األجل في حالة الوفاء باشتراطات االعتراف. عندما 
يتم استبدال اجزاء هامة من العقارات والمصانع والمعدات على فترات معينة، تقوم المجموعة باالعتراف بتلك األجزاء باعتبارها أصول فردية ذات عمر انتاجي محدد واستهالك 

محدد. ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.

 تقيد االرا�سي والمباني بالتكلفة ويخصم منها االستهالك المتراكم للمباني واي خسائر هبوط في القيمة.

يتم احتساب االستهالك على اساس القسط الثابت على مدار العمر االنتاجي المقدر لألصول كالتالي:

مباني: 	 إلى 5	 سنة 	

المصانع واآلالت والمعدات: 4 إلى 25 سنة 	

االثاث والتركيبات والمعدات المكتبية: 	 إلى 8 سنوات 	

يتم الغاء االعتراف بأي بند من بنود العقارات والمصانع والمعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية من استخدامه أو بيعه في المستقبل. يتم 
تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عن استبعاد األصل )تحسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استبعاد 

األصل.

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية، وطرق استهالك العقارات والمصانع والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء التعديالت على أساس مستقبلي، إذا تطلب األمر.

تكاليف االقتراضر- 
يتم االعتراف بتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده لالستخدام أو البيع كجزء من تكلفة ذلك األصل. 
ويتم تسجيل جميع التكاليف األخرى كمصروفات في فترة استحقاقها. وتتمثل تكاليف االقتراض في تكاليف الفائدة وغيرها من التكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما 

يتعلق بعملية اقتراض األموال.

تجميع االعمال والشهرةز- 
تتم المحاسبة عن عمليات تجميع االعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي المبلغ المحول والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ 
الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع االعمال، تقوم المجموعة بقياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها 

بنسبة حصتهم في صافي األصول المحددة للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ المتكبدة كمصاريف وتدرج ضمن المصاريف االدارية.

 للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واالوضاع السائدة 
ً
وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقييم تصنيف األصول وااللتزامات المالية التي تم تحملها وفقا

بتاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن االدوات المالية االخرى في العقود الرئيسية العائدة للشركة المستحوذ عليها.

يتم اثبات المبلغ المحتمل الذي سيتم تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. يتم قياس كل المبلغ المحتمل )باستثناء األصول المصنفة كحقوق 
ملكية( بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة. ال یتم إعادة قیاس المبالغ المحتملة المصنفة کحقوق ملکیة ویتم المحاسبة عن التسویة التالیة ضمن 

حقوق الملکیة. 

يتم مبدئيا، قياس الشهرة والتي تمثل الزيادة في تكلفة االستحواذ عن حصة المجموعة في صافي األصول المحددة التي تم االستحواذ عليها وااللتزامات التي تم التعهد بها. وفي حالة 
زيادة القيمة العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها عن تكلفة االستحواذ، تقوم المجموعة بإعادة تقديرها للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة األصول المستحوذ 
عليها وكافة االلتزامات التي تم التعهد بها، ومراجعة االجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد اثباتها بتاريخ االستحواذ. وإذا مازال ينتج عن اعادة التقدير هذه زيادة في القيمة 

العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها عن تكلفة االستحواذ، يتم اثبات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كربح من شراء مخفض.

 خسائر الهبوط المتراكمة. ولغرض اجراء االختبار للتأكد من وجود هبوط في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع االعمال، اعتبارا 
ً
تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا

من تاريخ االستحواذ، إلى كل وحده او مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع االعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت أصول او التزامات اخرى 
خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.

وعند تخصيص الشهرة إلى الوحدة المنتجة للنقد واستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، عندئذ يتم ادراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية 
للعملية عند تحديد أرباح او خسائر االستبعاد. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على اساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة 

المنتجة للنقد.
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األصول غير الملموسةس- 
يتم قياس األصول غير الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتراف االولي بالتكلفة. وتعتبر تكلفة األصول غير الملموسة التي تم اقتناؤها بناًء على عملية تجميع االعمال هي 
القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف االولي، تقيد األصول غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم واي خسائر متراكمة للهبوط في القيمة، إن وجدت. اما 

األصول غير الملموسة المطورة داخليا فال يتم رسملتها وتدرج المصروفات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في عند تكبدها.

يتم تقدير االعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصول غير الملموسة بفترة زمنية محددة او لمدة غير محددة.

بالنسبة لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد فيتم اطفاؤها على مدار فترة العمر اإلنتاجي االقتصادي لها ويتم تقييم الهبوط في القيمة عند وجود مؤشر على احتمال 
الهبوط في القيمة. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل سنة مالية. وتحسب التغيرات في العمر 
اإلنتاجي المتوقع او الطريقة المتوقعة إلطفاء المزايا االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل بتغيير فترة او طريقة اإلطفاء، وفق الحاجة، وتعامل كتغيرات في التقديرات 
المحاسبية. ويتم االعتراف بمصروفات اإلطفاء لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في قائمة الربح أو الخسارة ضمن المصروفات التي تتناسب مع وظيفة األصل 

غير الملموس.

بالنسبة لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد فال يتم اطفاؤها بل يتم اختبارها لقياس الهبوط في القيمة سنويا سواء بصورة منفردة او على مستوى الوحدات 
المنتجة للنقد. ويتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد لألصل سنويا لتحديد فيما إذا ما زال الستخدام العمر اإلنتاجي غير المحدد ما يبرره. وفي حالة عدم استمرار هذه المبررات 

يتم تغيير تقدير العمر اإلنتاجي إلى عمر انتاجي محدد على أساس مستقبلي.

تقاس األرباح او الخسائر الناشئة من استبعاد األصول غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة 
الموحدة عند استبعاد األصل.

تكاليف االبحاث والتطوير

يتم قيد نفقات البحث كمصاريف عند تكبدها. يتم االعتراف بنفقات التطوير لمشاريع محددة كأصول غير ملموسة عندما تثبت المجموعة ان:

هناك جدوى من اكمال األصل غير الملموس حيث يصبح متاح للبيع. 	

نيتها لإلكمال وقدرتها على استخدام او بيع األصل. 	

األصل سيدر منافع اقتصادية مستقبلية. 	

توافر الموارد إلكمال األصل. 	

امكانية قياس النفقات بشكل موثوق خالل مراحل التطوير. 	

الحقا لالعتراف بنفقات التطوير كأصل غير ملموس، يتم تطبيق مبدأ التكلفة والتي تتطلب قيد األصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم والهبوط في القيمة. يبدأ إطفاء األصل عند 
اكتمال التطوير وعندما يصبح األصل جاهز لالستخدام. ويتم اطفاؤه على مدار فترة االنتفاع المقدرة. يتم قيد مصروف اإلطفاء ضمن تكلفة اإليرادات. يتم اختبار الهبوط في قيمة 

األصل بشكل سنوي.

الهبوط في قيمة األصول غير المالية	- 
تقوم المجموعة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على هبوط قيمة أصل. وفي حالة وجود أي مؤشر على ذلك، أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار سنوي 
لهبوط قيمة األصل تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا تكلفة 
البيع أو القيمة قيد االستخدام لألصل أيهما أعلى، وتحدد لألصل المفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية غير مستقلة بشكل كبير عن التدفقات المتولدة من أصول 
أو مجموعات أخرى من األصول. وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القابلة لالسترداد لألصل يتعين تخفيض قيمة األصل وتخفض قيمته إلى القابلة 

لالسترداد له. 

وعند تحديد القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة بما يعكس التقديرات السوقية للقيمة 
الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع، يتم مراعاة المعامالت السوقية الحديثة - عند توافرها، أو يتم استخدام 
نموذج تقييم مناسب. ويتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة للشركات التابعة المطروحة للتداول للجمهور أو من خالل أي مؤشرات 

أخرى للقيمة العادلة.

تعتمد المجموعة في حساب الهبوط في القيمة على موازنات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة توليد نقد بالمجموعة التي يتم تخصيص األصول 
الفردية لها. وعادة ما تغطي هذه الموازنات التفصيلية والحسابات التقديرية خمس سنوات. لتغطية فترات أطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات 

النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.

يتم االعتراف بخسائر الهبوط في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن المصاريف المالئمة لوظيفة األصول التي تعرضت لهبوط في القيمة.

بالنسبة لألصول، باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر الهبوط المثبتة مسبًقا لم تعد موجودة أو قد انخفضت. 
 فقط 

ً
في حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير قيمة األصول أو الوحدة المدرة للنقد القابلة لالسترداد. يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة المعترف بها سابقا

في حالة حدوث تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل الحقا آلخر خسائر هبوط معترف بها. يتم عكس خسارة الهبوط بحيث ال تتجاوز القيمة 
. یتم إدراج خسارة الهبوط في القیمة لألصل في قائمة الربح أو 

ً
الدفترية ألصل قيمته القابلة لالسترداد أو قيمته الدفترية التي كان سيصل إليها فيما لو يتعرض لخسارة هبوط سابقا

الخسارة الموحدة.
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فيما يلي بعض معايير الهبوط في القيمة المحددة والخاصة ببعض األصول:

الشهرة

يتم اختبار الشهرة للهبوط سنوًيا كما في 1	 ديسمبر وعند وجود مؤشر للهبوط في القيمة الدفترية.

يتم تحديد الهبوط في قيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة مدرة للنقد )أو مجموعة من والوحدات المولدة للنقد( التي تتعلق بها الشهرة. عندما يكون 
المبلغ القابل لالسترداد من الوحدة المدرة للنقد أقل من قيمته الدفترية، يتم إثبات خسارة هبوط في القيمة. ال يتم عكس خسائر الهبوط في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات 

المستقبلية.

األصول غير الملموسة

یتم اختبار األصول غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة للهبوط في القیمة سنوًیا کما في 1	 دیسمبر إما بصورة فردیة أو علی مستوى الوحدة المدرة للنقد، حسب ما ھو 
مناسب وعندما تشیر الظروف إلی انخفاض القیمة الدفتریة.

المخصصاتص- 

عام

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن 
المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال 
. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة 

ً
بموجب عقد تأمين، فإنه يتم اثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعال

الربح أو الخسارة الموحدة بعد خصم أية مبالغ مستردة.

، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة 
ً
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا

لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم اثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويلية.

مخصصات ضمان

يتم االعتراف بمخصصات مقابل التكاليف المتعلقة بالضمانات عند بيع المنتجات او تقديم الخدمات للعميل. يتم االعتراف مبدئيا بناًء على التجارب السابقة، ثم مراجعته 
بشكل سنوي.

مخصص منافع إنهاء التوظيفض- 
يتم تحديد تكلفة المنافع للموظفين بموجب برامج محددة المنافع بشكل منفصل لكل برنامج باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة. 

يتم االعتراف بإعادة القياس، والتي تتألف من المكاسب والخسائر االكتوارية، على الفور في قائمة المركز المالي الموحدة وضمن األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في 
فترة حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات الالحقة. 

يتم تسجيل تكاليف الخدمات السابقة في قائمة الربح والخسارة الموحدة إما:

بتاريخ تعديل البرنامج أو تاريخ خفض مدة البرنامج، أو  	

	  .
ً

بتاريخ قيام المجموعة بتسجيل تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة. أيهما يقع أوال

يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام أو أصل برنامج المنافع المحددة. تقوم المجموعة بتسجيل التغيرات التالية في التزام محدد المنفعة تحت بند 
»تكلفة المبيعات« و»مصاريف بيع وعمومية وإدارية« في قائمة الربح والخسارة الموحدة )حسب الوظيفة(:

تكاليف الخدمة  	

صافي مصروف أو إيراد الفائدة. 	

احتياطي نظاميط- 
تماشيا مع متطلبات نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحويل 10% من ربحها للسنة لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 0	% من راس المال. إن هذا االحتياطي 

غير قابل للتوزيع كأرباح.

تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداول او غير متداول	- 
تعرض المجموعة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي الموحدة على اساس متداول او غير متداول. يتم تصنيف األصل ضمن األصول المتداولة في حالة:

توقع تحقق األصل او هناك نية لبيعه او استهالكه خالل دورة العمل العادية 	

محتفظ باألصل بشكل رئي�سي من اجل المتاجرة 	

 بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، او 	
ً
توقع تحقق األصل خالل 12 شهرا
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 على االقل من تاريخ قائمة المركز المالي. 	
ً
 تبادل األصل او استخدامه لتسوية التزام ما خالل 12 شهرا

ً
 او في حكم النقد اال إذا كان محظورا

ً
كونه نقدا

يتم تصنيف جميع األصول االخرى كأصول غير متداولة.

يعتبر االلتزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة:

توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية  	

محتفظ بااللتزام بشكل رئي�سي من اجل المتاجرة 	

 بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة او 	
ً
توقع تسوية االلتزام خالل 12 شهرا

 على االقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. 	
ً
عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة 12 شهرا

تقوم المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات االخرى كالتزامات غير متداولة.

يتم تصنيف أصول والتزامات الضريبة المؤجلة كأصول والتزامات غير متداولة.

قياس القيمة العادلةع- 
تقوم المجموعة بقياس االدوات المالية مثل المشتقات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة.

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استالمه عند بيع أصول او سداده عند تسوية التزامات بين طرفين بموجب معاملة تتم على اسس تجارية بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة 
العادلة بافتراض إن معاملة بيع األصول او تحويل االلتزامات ستتم اما:

في السوق الرئي�سي لهذه األصول او االلتزامات، او 	

في حالة عدم وجود السوق الرئي�سي، في أكثر األسواق منفعة لألصول او االلتزامات. 	

إن السوق الرئي�سي او االكثر منفعة يجب أن تكون قابلة للوصول اليها من قبل المجموعة.

تقاس القيمة العادلة لألصول او االلتزامات باستخدام االفتراضات التي قد يستخدمها المتعاملين في السوق عند تسعير األصول وااللتزامات، بافتراض انهم يسعون لما يحقق 
أفضل المصالح االقتصادية لهم.

عند قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية، يتم االخذ في االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من األصل عن طريق االستخدام االفضل واالق�سى 
له او عن طريق بيعه لمتعاملين اخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو االفضل وبأق�سى حد عند قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية.

تستخدم المجموعة طرق التقييم المناسبة للظروف، والتي تكون البيانات الالزمة لها لقياس القيمة العادلة متوفرة، والتي تمكن من استغالل المدخالت التي يمكن مالحظتها بأكبر 
قدر ممكن، وتمكن من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها بأقل قدر ممكن.

تصنف كافة األصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة او اإلفصاح عنها في القوائم المالية وفقا للتسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة، وهي مذكورة ادناه على 
اساس أدنى مستوى للمدخالت، الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى االول: االسعار المتداولة )الغير معدلة( في سوق نشط ألصول او التزامات مماثلة. 	

المستوى الثاني: طرق قياس يكون أدنى مستوى لمدخالتها الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها بصورة مباشرة او غير مباشرة. 	

المستوى الثالث: طرق قياس يكون أدنى مستوى لمدخالتها الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة. 	

بالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم اثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تم التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي عن 
طريق إعادة تقييم التصنيف )على أساس المستوى االدنى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل سنة مالية.

تحدد ادارة المجموعة السياسات واالجراءات للقياس المتكرر والغير متكرر للقيمة العادلة.

بتاريخ اعداد كل قوائم مالية موحدة، تقوم االدارة بتحليل التغيرات في قيم األصول وااللتزامات التي يجب اعادة قياسها او تقييمها طبقا للسياسات المحاسبية للمجموعة. 
وألغراض هذا التحليل، تقوم االدارة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في اخر تقييم عن طريق مطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود 

والمستندات االخرى ذات العالقة.

كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل ومطلوب مع مصادر خارجية ذات عالقة للتأكد من أن التغيير منطقي.

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات األصول وااللتزامات على اساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول وااللتزامات ومستويات التسلسل الهرمي 
للقيمة العادلة كما هو مبين اعاله.

العمالت األجنبية	- 
تعرض المجموعة القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهي العملة التشغيلية للشركة. تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية لكل منشأة ضمن المجموعة، ويتم قياس 
البنود المتضمنة في قوائمها المالية بهذه العملة. تستخدم المجموعة طريقة التوحيد المباشرة، وعند استبعاد عمليات اجنبية، تعكس األرباح او الخسائر المعاد تصنيفها إلى 

الربح أو الخسارة المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.
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المعامالت واالرصدة 

تسجل المعامالت بالعملة االجنبية مبدئيا من قبل منشآت المجموعة بالسعر السائد للعملة الوظيفية لكل منشأة في التاريخ التي تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف.

ويتم اعادة ترجمة األصول وااللتزامات النقدية القائمة بالعمالت االجنبية إلى العملة الوظيفية بالسعر السائد في تاريخ اعداد القوائم المالية. وتسجل جميع الفروق الناشئة من 
التسويات او المعامالت على البنود النقدية على الربح او الخسارة.

يتم ترجمة البنود غير النقدية التي تم قياس التكلفة التاريخية لها بعملة اجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعامالت أساسا. أما البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية التي تم 
قياس القيمة العادلة لها بعملة اجنبية فيتم ترجمتها بسعر العملة السائد في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. يتم معاملة األرباح او الخسائر الناتجة عن ترجمة البنود الغير النقدية 
التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافق مع االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لذلك البند. أي أن فروقات الترجمة للبنود التي يتم االعتراف بأرباح 
وخسائر قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل االخر يتم االعتراف بها في الدخل الشامل االخر، والبنود التي يتم االعتراف بأرباح وخسائر قيمتها العادلة في األرباح والخسائر يتم 

االعتراف بها في األرباح والخسائر.

شركات المجموعة

عند التوحيد يتم ترجمة األصول وااللتزامات للعمليات األجنبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد في تاريخ اعداد القوائم المالية، ويتم ترجمة قائمة الربح أو الخسارة 
بسعر التحويل السائد في تاريخ المعامالت. يتم االعتراف بفروقات العملة الناشئة من الترجمة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. وعند استبعاد احدى العمليات األجنبية فيتم 

االعتراف بالجزء المتعلق بها من الدخل الشامل االخر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

المعلومات القطاعيةف- 
القطاع هو جزء يمكن تمييزه من المجموعة يقوم إما بتقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي(، 

ويكون معرضا لمخاطر ومنافع تختلف عن تلك التي تتعرض لها القطاعات االخرى.

األعمال غير المستمرةق- 
تصنف المجموعة األصول غير المتداولة ومجموعات االستبعاد على انها محتفظ بها للبيع إذا كانت قيمتها الدفترية سيتم استردادها بشكل رئي�سي من خالل البيع بدال من 
االستخدام المستمر. ويتم قياس هذه األصول او مجموعات االستبعاد المصنفة على انها محتفظ بها للبيع بقيمتها الدفترية او العادلة مطروحا منها تكاليف البيع، ايهما اقل. 

وتتمثل تكاليف البيع في التكاليف التي سيتم تكبدها وهي متعلقة بشكل مباشر بإتمام عملية البيع باستثناء األعباء التمويلية وضرائب الربح أو الخسارة الموحدة.

يشترط لتصنيفها على انها محتفظ بها للبيع أن يكون البيع محتمال بدرجة عالية وأن تكون األصول او مجموعات االستبعاد متاحة للبيع الفوري في حالته الراهنة. وينبغي أن تشير 
االجراءات المطلوبة إلكمال الخطة إلى انه من غير المرجح اجراء تغييرات مهمة على الخطة، او ان قرار االستبعاد سيتم ايقافه. ويجب على اإلدارة االلتزام بخطة بيع متوقع اتمامها 

خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف على انها محتفظ بها للبيع.

يتوقف احتساب االستهالك واإلطفاء للعقارات والمصنع والمعدات واألصول الغير ملموسة عندما تصنف على انها محتفظ بها للبيع. يتم عرض األصول وااللتزامات المصنفة على 
انها محتفظ بها للبيع بشكل منفصل ضمن األصول وااللتزامات المتداولة في قائمة المركز المالي. 

تعتبر مجموعة االستبعاد عمليات غير مستمرة إذا تم استبعادها او تصنيفها على انها محتفظ بها للبيع وهي:

تمثل خط اعمال رئي�سي منفصل او منطقة جغرافية لعمليات  	

تعد جزء من خطة واحدة منسقة الستبعاد خط اعمال رئي�سي منفصل او منطقة جغرافية لعمليات 	

او تكون منشأة تابعة تم اقتناؤها حصريا بنية إعادة البيع.  	

ال تتضمن نتائج االعمال المستمرة نتائج االعمال غير المستمرة حيث يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل ببند أرباح او خسائر االعمال غير المستمرة بالصافي من الضريبة في قائمة 
الربح أو الخسارة الموحدة. 

جميع اإليضاحات حول القوائم المالية تتضمن مبالغ متعلقة بعمليات مستمرة ما لم يذكر خالف ذلك.

اإليجاراتك- 
يعتمد تحديد ما إذا كان أي عقد يمثل أو يتضمن إيجارا عند بدايته. يمثل العقد أو يتضمن إيجارا إذا كان يمنح حق بالسيطرة على أصل او أصول معينة لفترة زمنية مقابل عوض.

المجموعة كمستأجر

اصول حق االستخدام  	
 لالستعمال(. يتم قياس اصول حق االستخدام 

ً
تقوم المجموعة بإدراج اصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار )أي التاريخ الذي أصبح فيه األصل األسا�سي جاهزا

 اي استهالك متراكم وخسائر الهبوط في القيمة، وتعديلها بأي اعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة اصول حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجار 
ً
بالتكلفة ناقصا

 اي حوافز إيجار مستلمة. ويتم استهالك اصول حق االستخدام على 
ً
المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار المنفذة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصا

أساس القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المقدر.
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التزامات اإليجار 	
في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم الشركة بتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم خالل مدة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار 
 أي حوافز إيجار قد يتم استالمها ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر او معدل والمبالغ المتوقع دفعها 

ً
مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصا

بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن الشركة ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد 
اإليجار في حال كانت شروط اإليجار تنص على ممارسة الشركة لخيار اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر او معدل، فإنها تسجل كمصروف في 

الفترة التي يتم الدفع خاللها.

وفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تقوم الشركة باستخدام معدل االقتراض الهام�سي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا ما كان معدل الفائدة ضمن عقد اإليجار غير 
قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس استحقاق الفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة. إضافة إلى ذلك، 
يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار اذا ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشراء األصل األسا�سي.

عقود اإليجار قصيرة االجل وعقود ايجار ذات اصول منخفضة القيمة 	
عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود مدتها 12 شهرا أو أقل. االصول منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة بالشركة وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز 

المالي الموحدة ككل. يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات االصول منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت في قائمة الربح او الخسارة.

التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات

معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( »عقود االيجار« اعتبارا من 1 يناير 2019م، تم اإلفصاح عن طبيعة وأثر هذه التغيرات ادناه.

 أية معايير 
ً
 من 1 يناير 2020 أو في وقت الحق، على القوائم المالية للشركة. عالوة على ذلك، لم تعتمد المجموعة مبكرا

ً
ال تؤثر التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي، اعتبارا

أو تفسيرات أو تعديالت جديدة قد تم إصدارها ولم تصبح سارية بعد.

المعيار الدولي للتقرير المالي )16( عقود االيجارأ- 
صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 في 	1 يناير 2016م ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 17 »عقود اإليجار« وتفسير المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 4 »تحديد ما 
إذا كانت االتفاقية تشتمل على عقد إيجار« وتفسير معايير المحاسبة الدولية رقم 15 »حوافز عقود اإليجار التشغيلي« وتفسير معايير المحاسبة الدولية رقم 27 »تقييم مضمون 
المعامالت التي تتضمن الشكل النظامي لعقد اإليجار«. وينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 على مبادئ االعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها، وُيلزم 

المستأجرين بالمحاسبة عن كافة عقود اإليجار ضمن قائمة المركز المالي بما يماثل المحاسبة عن عقود اإليجار التمويلي حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 17.

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( باستخدام منهجية التطبيق بأثر رجعي معدل ومن ثم فإن األثر التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم )16( سيتم االعتراف به كتعديل على الرصيد االفتتاحي للخسائر المتراكمة كما في 1 يناير 2019م ولذلك فان معلومات المقارنة لعام 2018م لن يتم تعديلها. استخدمت 

المجموعة المعالجات العملية لتحديد تعريف عقد االيجار عند التحول، أي ان جميع العقود المبرمة قبل 1 يناير 2018م يتم تصنيفها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )17(.

اختارت المجموعة أيًضا عدم تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )16( على عقود اإليجار قصيرة األجل أو عقود إيجار األصول منخفضة القيمة. عقود اإليجار قصيرة 
األجل هي عقود بمدة إيجار 12 شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء. تشتمل عقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة على بنود صغيرة )أي أقل من 18,750 

ريال سعودي( تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات.

 تعريف عقود االيجار
سابقا حددت المجموعة في بداية العقد ما إذا كان الترتيب يشمل ايجار بناء على التفسير رقم 4 الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي »تحديد ما إذا كان الترتيب 
يشمل ايجار«. تقيم المجوعة حاليا ما إذا كان العقد يحتوي على ايجار بناء على تعريف االيجار الجديد. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، بان العقد يحتوي على ايجار 

إذا كان يعطي حق السيطرة على االستخدام ألصل محدد لفترة من الزمن بمقابل مالي. 

عند التحول للمعيار الدولي للتقارير المالي رقم 16، اختارت المجموعة تطبيق الوسيلة العملية لتحديد المعامالت التي تصنف كإيجار. حيث طبقت المجموعة المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية 16 فقط على العقود التي تم تحديدها سابًقا على أنها عقود إيجار. لم يتم إعادة تقييم العقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب المعيار المحاسبي 
الدولي رقم 17 وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 4. لذلك، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16 على العقود المبرمة 

أو التي تم تغييرها في أو بعد 1 يناير 2019م.

عند بداية العقد المحتوي على عنصر ايجار، او عند إعادة تقييمه تقوم المجموعة بتخصيص مبلغ لكل عنصر من العناصر المؤجرة وغير المؤجرة بناء على أسعارها المستقلة. 
ومع ذلك، بالنسبة لعقود االيجار للممتلكات والتي تعتبر فيها المجموعة هي المستأجر فقت اختارت عدم فصل عناصر االيجار غير المؤجرة وتقوم بالمحاسبة عن عناصر االيجار 

كمكون ايجار مستقل. 

المجموعة كمستأجر
تستأجر المجموعة عقارات. كمستأجر، قامت المجموعة بتصنيف عقود اإليجار سابًقا على أنها عقود إيجار تشغيلية أو مالية بناًء على تقييماتها حول ما إذا كان عقد اإليجار قد 
قام بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل كبير. بموجب المعيار الدولي للتقارير المالي رقم 16، تقوم المجموعة باالعتراف باألصول المتعلقة بحق االستخدام والتزام اإليجار 

لمعظم عقود اإليجار - أي أن عقود اإليجار هذه مدرجة في المركز المالي.
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أثر التحول
في السابق، صنفت المجموعة عقود إيجار العقارات على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي 17. وتشمل هذه األرا�سي والمستودعات. عادة ما تستمر عقود 

اإليجار لمدة تتراوح بين 5 إلى 20 سنة. تتضمن بعض عقود اإليجار خياًرا لتجديد عقد اإليجار لمدة عام إضافي بعد انتهاء الفترة غير القابلة لإللغاء.

عند التحول، فيما يتعلق بعقود اإليجار المصنفة سابقا على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي 17، تم قياس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات 
اإليجار المتبقية، مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة في 1 يناير 2019م. يتم قياس أصول حق االنتفاع على مبلغ مساٍو اللتزام اإليجار، ويتم تعديله بمبالغ االيجارات 

المدفوعة مقدما او المستحقة.

استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 لعقود التأجير المصنفة سابًقا على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار 
المحاسبة الدولي 17:

عاملت عقود االيجار التي تنتهي خالل فترة ال تتجاوز 12 شهرا من تاريخ التحول على انها عقود ايجار قصيرة. 	

استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس حق استخدام األصول في تاريخ التطبيق األولي. 	

التفسير )23( الصادرعن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي »عدم اليقين بشأن معاملة ضريبة الدخل« ب- 
يوضح هذا التفسير كيف يتم تطبيق متطلبات االعتراف والقياس لمعيار المحاسبة الدولي رقم )12( »ضرائب الدخل«، عندما يكون هناك عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة 
الدخل. لقد أوضحت لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي سابًق أن معيار المحاسبة الدولي رقم )12(، وليس معيار المحاسبة الدولي رقم )7	( »المخصصات والمطلوبات 
المحتملة والموجودات المحتملة«، تنطبق على المحاسبة لمعامالت ضريبة الدخل غير المؤكدة. يوضح التفسير )	2( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي كيفية 

االعتراف باألصول والمطلوبات لضريبة الدخل المؤجلة والحالية وقياسها عندما يكون هناك عدم يقين بشأن المعاملة الضريبية.

المعاملة الضريبية غير المؤكدة هي أي معاملة ضريبية يتم تطبيقها من ِقبل كيان عندما يكون هنالك عدم يقين بشأن ما إذا كان سيتم قبول هذه المعاملة من قبل السلطة 
الضريبية. على سبيل المثال، يعد قرار المطالبة بخصم مصروفات محددة أو عدم إدراج عنصر محدد من الدخل في اإلقرار الضريبي معاملة ضريبية غير مؤكدة إذا كان قبولها غير 
مؤكد بموجب قانون الضرائب. ينطبق التفسير )	2( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي على جميع جوانب محاسبة ضريبة الدخل عندما يكون هناك عدم يقين 
فيما يتعلق بمعاملة عنصر ما، بما في ذلك الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة، واألسس الضريبية لألصول والمطلوبات، والخسائر الضريبية واإلعفاآت ومعدالت الضرائب. إن 

تطبيق هذا التوضيح ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة خالل السنة.

التزامات محتملة والتعهدات
لدى المجموعة التزامات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق العمل المعتاد للمجموعة بمبلغ 0,	10 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م. لدى - 1

، مجتمعة مع شركاء آخرين في شركات زميلة ومشاريع مشتركة، التزامات محتملة عن ضمانات بمبلغ 172,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م 
ً
الشركة أيضا

متعلقة بتسهيالت قروض لهذه الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى 1	 مارس 2020م بمبلغ 2,5 مليون ريال سعودي.- 2

تمتلك المجموعة قطعة أرض صناعية في مدينة جدة تم االستحواذ عليها في عام 2009م، من طرف ذو عالقة إلحدى الشركات التابعة التي تملك هذه األرض. إن ملكية - 	
هذه األرض محل نزاع قانوني يتم النظر فيه أمام نظام القضاء السعودي. تعتقد ادارة المجموعة أنه لن ينتج عن هذا النزاع أي التزام.

كما في 1	 مارس 2020م، انخرطت المجموعة في دعاوى قضائية معينة بمبلغ 	,12 مليون ريال سعودي من قبل عدد البائعين والعمالء ضد المجموعة. تعتقد إدارة - 4
المجموعة أنه لن تنشأ أي خسائر جوهرية عند التوصل إلى حل نهائي لهذه األمور، وبالتالي، لم يتم تسجيل أي مخصص في القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة 

المرفقة. 

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات واألصول وااللتزامات واإلفصاحات 
المرفقة وإفصاحات االلتزامات المحتملة. إن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن ينتج عنه نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصول أو 

االلتزامات المعرضة للتأثر في الفترات المستقبلية.

يتم مراجعة االفتراضات الهامة بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات على أساس مستمر ويتم االعتراف 
بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها تعديل التقديرات إذا كان التعديل يؤثر على تلك السنة او سنة المراجعة أو السنوات المقبلة.

أن مجاالت عدم التأكد في التقديرات الجوهرية والتعديالت الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية والتي يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية هي 
كما يلي:

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  	

العمر االقتصادي المقدر والقيمة التخريدية للممتلكات واآلالت والمعدات. 	

المخصصات والمستحقات. 	

إلتزامات المنافع المحددةـ ـ منافع الموظفين. 	

االعتراف باإليرادات - األحكام المتعلقة بطبيعة وتوقيت الوفاء بااللتزام بما في ذلك شروط الدفع الهامة وسياسات االعتراف باإليرادات ذات الصلة. يؤدي ذلك إلى  	
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اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم االعتراف باإليرادات للعمل مع الوقت او في الوقت محدد. 

أثر كوفيد- 19، عند تقييم أثر جائحة كوفيد- 19، أصدرت المجموعة أحكاما وتقديرات وافتراضات هامة بشأن المبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تظهر  	
بسهولة من مصادر أخرى. وتستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إلى خبرة إدارة الفريق بعد النظر في جميع العوامل ذات الصلة. وقد تختلف النتائج الفعلية 

عن هذه التقديرات.

األحكام أ- 
في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي لها أكبر أثر على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:

مفهوم االستمرارية المحاسبي

تم إعداد القوائم المالية على أساس مفهوم االستمرارية والذي يفترض أن المجموعة سوف تكون قادرة على الوفاء بشروط السداد اإللزامية للذمم الدائنة التجارية والتسهيالت 
البنكية كما هي مبينة في إيضاح 6-	1-7 و6-	10-1.

تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 44,8	 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م )2018م: 1,2	2 مليون ريال سعودي(، وكما في ذلك التاريخ، تجاوزت 
االلتزامات المتداولة األصول المتداولة بمبلغ 467,9 مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى ذلك، اخلت المجموعة ببعض االحكام المالية المتعلقة بالتسهيالت البنكية المفصح عنها 
في إيضاح 26. عالوة على ذلك، كما هو مشار اليه في إيضاح 40، الحقا لنهاية السنة، تم انتشار فايروس وبائي على مستوى العالم، األمر الذي أدى إلى توقف جزئي مؤقت لمرافق 

المجموعة الصناعية في المملكة العربية السعودية. 

رفع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 4 أكتوبر 2019م توصيته بزيادة رأس المال بمبلغ 00	 مليون ريال سعودي من خالل اصدار أسهم جديدة. كما قامت اإلدارة بتعيين طرف ثالث 
كمستشار للعمل على خطة إعادة جدولة للقروض والتي ال يزال جاي العمل عليها كما في تاريخ التقرير. 

تقر اإلدارة بأنه ال يزال هناك حالة عدم تأكد بشأن قدرة المجموعة على تلبية متطلبات التمويل وإعادة تمويل أو سداد تسهيالت االئتمان عند استحقاقها. ومع ذلك، كما هو 
موضح أعاله، لدى اإلدارة توقعات معقولة بأن لدى المجموعة موارد كافية لمواصلة نشاطها التشغيلي في المستقبل المنظور. إذا لم تتمكن المجموعة ألي سبب من األسباب من 
االستمرار كمنشأة مستمرة، فقد يكون لذلك تأثير على قدرة المجموعة على تحقيق األصول بقيمها المعترف بها وسداد االلتزامات في سياق االعمال االعتيادية بالمبالغ المذكورة 

في القوائم المالية الموحدة.

التقديرات واالفتراضاتب- 
إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لتقدير حاالت عدم التأكد بتاريخ التقرير المالي والتي لها مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى تعديل جوهري 
على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية التالية، موضحة أدناه. استندت المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على البيانات المتاحة عند إعداد القوائم المالية 
الموحدة. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارج سيطرة المجموعة. تنعكس هذه 

التغيرات على االفتراضات عند حدوثها.

أوضاع زكوية وضريبية غير مؤكدة

تتعلق الزكاة والضريبة المستحقة الحالية للمجموعة بقيمة 146 مليون ريال سعودي بتقييم اإلدارة لمبلغ الزكاة والضريبة المستحقة على المراكز الزكوية والضريبية المفتوحة 
حيث ال يزال يتعين االتفاق على االلتزامات مع السلطات الضريبية ذات الصلة. البنود الزکویة والضريبية غير المؤکدة التي یتم تخصيص مخصص لها بقيمة 22,2 مليون ريال 
سعودي تتعلق أساسا بتفسير التشريعات الزكوية والضريبية المطبقة على الترتيبات التي أبرمتها المجموعة. وبسبب عدم التأكد المرتبط بهذه البنود الزكوية والضريبية، من 
المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية بشكل كبير عند اختتام المسائل الزكوية والضريبية المفتوحة في تاريخ مستقبلي. تم اإلفصاح عن الوضع الحالي للربوط الضريبية والزكوية 

في إيضاح 12.

الهبوط في قيمة العقارات والمصانع والمعدات

كانت نتائج الوحدات المدرة للنقد ألفيل وسديب وبوندستراند خالل عام 2019م أسوأ بشكل جوهري من توقعات اإلدارة المستخدمة في آخر اختبار الهبوط السنوي الذي تم 
 مرخًصا من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )تقييم( لمراجعة نماذج هبوط القيمة الخاصة 

ً
إجراؤه في ديسمبر 2018م. بناًء على ذلك، عينت اإلدارة مستشاًرا مستقال

بهم كما في 0	 يونيو 2019م. تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لتلك الوحدات المدرة للنقد بناًء على حساب القيمة قيد االستخدام. قدرت اإلدارة انه أيضا انه كما في 1	 ديسمبر 
2019م، لم يكن هناك مؤشرات لهبوط إضافي او عكس الهبوط المتكبد سابقا. تم اإلفصاح عن الهبوط في قيمة العقارات والمصنع والمعدات في إيضاح 24.

الهبوط في قيمة استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

إن تحديد ما إذا كانت مؤشرات االنخفاض في القيمة لالستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية كما في تاريخ التقرير وتقدير القيمة القابلة لالسترداد لهذه االستثمارات تتطلب 
احكام إدارية جوهرية.

التكاليف المقدرة لإلنجاز

تستخدم الشركة طريقة نسبة اإلنجاز في المحاسبة عن عقود االنشاءات طويلة األجل. يتطلب استخدام طريقة نسبة االنجاز من قبل الشركة تقدير إجمالي التكاليف إلكمال 
العقد. إذا كان إجمالي التكاليف المقدرة أعلى بنسبة 10% من تقديرات اإلدارة، فسيتم تخفيض مبلغ اإليرادات المحققة في السنة المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م بمبلغ 10,1 

مليون ريال سعودي.
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مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم التجارية المدينة وأصول العقود والذمم المدينة غير المتداولة

تستخدم المجموعة مصفوفة معينة الحتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تستند نسب المخصص إلى األيام منذ االستحقاق المستحقة 
لمجموعات من قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة )أي حسب نوع العميل والتغطية بالضمانات وغيرها من أشكال التأمين على االئتمان(.

تستند مصفوفة المخصص مبدئيا إلى نسب التعثر في السداد التاريخية للمجموعة ويعكس احتساب المخصص أوزان االحتماالت المتعلقة بالنتائج والقيمة الزمنية لألموال 
والمعلومات المعقولة في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة والظروف االقتصادية المستقبلية. تعتبر خطابات الضمان وغيرها من أشكال الضمان مقابل الذمم جزءا ال يتجزأ 
من الذمم المدينة التجارية ويتم أخذها في االعتبار عند احتساب االنخفاض في القيمة. وفي تاريخ كل تقرير مالي، يتم تحديث نسب التعثر في السداد ويتم تحليل التغيرات في 

التقديرات المستقبلية.

تعتبر العالقة بين نسب التعثر التاريخية الملحوظة، والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة تقدير جوهري. إن مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حساسة 
للتغيرات في الظروف والتوقعات االقتصادية. قد ال تعكس تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية للشركة وتوقعاتها للظروف االقتصادية أيًضا تقصير العميل الفعلي في المستقبل. 

تم اإلفصاح عن المعلومات حول الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية.

الرأي المتحفظ للمراجع القانوني عن القوائم المالية الموحدة

أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019مأ- 

الرأي المتحفظ

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة اميانتيت العربية السعودية )»الشركة«( وشركاتها التابعة )المشار إليها معا بلفظ »المجموعة«(؛ والتي تشمل قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في 1		 ديسمبر 2019	م	 وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية 

الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا؛ وباستثناء التأثير المحتمل لألمور الموضحة في قسم »أساس الرأي المتحفظ الوارد في تقريرنا فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل؛ من جميع 
 للمعايير 

ً
الجوانب الجوهرية؛ المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 1		 ديسمبر 2019	م وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا

الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية؛ والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي المتحفظ

بلغ رصيد الذمم المدينة التجارية المتداولة والذمم المدينة غير المتداولة واصول العقود كما في 1		 ديسمبر 2019	م مبلغ 527,4 مليون ريال سعودي و67,8	  	
مليون ريال سعودي و8,	5	 مليون ريال سعودي؛ على التوالي. تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذه األرصدة باستخدام طريقة التكلفة المستنفدة ويتم تقدير 
الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام المنهج المبسط. يعتمد تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على الظروف المالية لعمالء المجموعة؛ والذين يتكون 
غالبيتهم من شركات مقاوالت؛ ويعتمد أيضا على نتائج القضايا المنظورة أمام المحاكم ونتائج قرارات التنفيذ لألحكام الصادرة. وعلى الرغم من أن إدارة المجموعة 
تعتقد بأن مخصص الهبوط في هذه األرصدة كما في 1		 ديسمبر 2019	م يمثل أفضل تقدير لديها في ضوء المعلومات المتوفرة؛ إال أن إدارة المجموعة ال يمكنها 
لظروف خارجة عن إرادتها الحصول على معلومات موثوقة عن األحوال المالية لعمالئها أو التنبؤ بشكل موثوق بنتائج القضايا المنظورٍة أمام المحاكم ونتائج 
قرارات التنفيذ لألحكام الصادرة. ولو استطعنا إكمال مراجعتنا والحصول على هذه المعلومات« ربما كانت ستنمو إلى علمنا أمور تشير إلى أن ثمة تعديالت كان من 

الضروري إجراؤها على أرصدة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة غير المتداولة وأصول العقود.

بلغت القيمة الدفترية الستثمار المجموعة في اميبلو؛ والتي تمثل استثمار في مشروع مشترك يتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية؛ 	,258 مليون  	
ريال سعودي كما في 	 العقود كما في 1		 ديسمبر 2019	م )0,2	2 مليون ريال سعودي كما في 1		 ديسمبر 2018	م(، 	لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية 
ومناسبة حول تقييم اإلدارة للهبوط في قيمة استثمار المجموعة في اميبلو. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديل على هذا المبلغ.

 للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم »مسؤوليات المراجع 
ً
لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

عن مراجعة القوائم المالية الموحدة« الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة 
 بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه القواعد. وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية ومناسبة 

ً
بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة؛ وقد وفينا أيضا

لتوفير أساس إلبداء رأينا المتحفظ.

عدم التأكد الجوهري المتعلق باالستمرارية

نلفت االنتباه إلى إيضاح 4 حول القوائم المالية الموحدة والذي يشير؛ إلى جانب أمور أخرى؛ إلى ان المجموعة حققت صافي خسارة قدرها 44,8	 مليون ريال سعودي للسنة 
المنتهية في 1		 ديسمبر 2019	م )2018م: 1,2	2		 مليون ريال سعودي( وكما في ذلك التاريخ؛ تجاوزت االلتزامات المتداولة األصول المتداولة بمبلغ 467,9 مليون ريال سعودي. 
كما هو مشار اليه في إيضاح 4؛ تعتمد قدرٍة المجوعة على االستمرار كمنشأة مستمرة؛ بشكل كبير؛ على نجاح إدارة المجموعة في زيادة رأس مال الشركة وإعادة جدولة القروض 

البنكية.

ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا األمر.

المعلومات األخرى

تتمثل المعلومات األخرى في المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2019م؛ بخالف القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها. إن اإلدارة هي المسؤولة عن 
المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى. كما أننا ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيدات حولها. فيما يتعلق 
بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة؛ فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله عندما تصبح متاحة؛ وعند القيام بذلك؛ نقوم بتقييم ما إذا كانت المعلومات 
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األخرى ال تتوافق جوهرًيا مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي حصلنا عليها خالل عملية المراجعة؛ أو تظهر محرفة بشكل جوهري. عند قراءتنا للتقرير السنوي 
للمجموعة لعام 2019	م،	 إذا استنتجنا انه يحتوي تحريف جوهري؛ فإننا مطالبون باإلبالغ عن مثل هذه التحريفات إلى المسؤولين عن حوكمة المجموعة.

من المتوقع أن يتاح لنا تقرير المجموعة السنوي لعام 2019م بعد تاريخ هذا التقرير.

األمر الرئي�سي للمراجعة

الهبوط في قيمة العقارات والمصانع والمعدات 	
كما في 	 كما في 1		 ديسمبر 2019	م، بلغ صافي القيمة الدفترية لعقارات ومصانع ومعدات المجموعة 246,9 مليون ريال سعودي. خالل العام 2019م؛ كان هناك مؤشرات هبوط 
في القيمة لبعض وحدات المجموعة المدرة للنقد )»الوحدات«( نتيجة لالنخفاض الجوهري في المبيعات باإلضافة إلى عوامل السوق الخارجية السلبية. قامت إدارة المجموعة 

بإجراء اختبار الهبوط في يونيو 2019	م	 واعترفت بخسائر هبوط في القيمة لثالث من وحداتها بقيمة 125,7		 مليون ريال سعودي.

تم اعتبار ذلك كأمر رئي�سي للمراجعة حيث إن تقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدات تتطلب تقديرات إدارة جوهرية والتي من شأنها التأثير على القوائم المالية الموحدة 
بشكل جوهري. يبين إيضاح رقم 4؛ حول القوائم المالية الموحدة تفاصيل التقديرات المحاسبية الهامة كما يبين اإليضاح رقم 24 اإلفصاحات المتعلقة بالعقارات والمصانع 

والمعدات.

أساس الرأي المتحفظ للفترة المالية المنتهية 31 مارس 2020مب- 

أساس االستنتاج المتحفظ: 	
استثمار المجموعة في اميبلو والتي تمثل استثمار في مشروع مشترك مسجل بطريقة حقوق الملكية، بقيمة دفترية بلغت 	251,00 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م 
ا لقوائم 

ً
)ديسمبر 2019م: 	,258 مليون ريال سعودي(. متضمًنا قيمة شهرة بلغت 7	7,1	 مليون ريال سعودي. رأي المراجع المتعلق بالقيمة الدفترية لهذا االستثمار كان متحفظ

السنة المالية المنتهية 1	 ديسمبر 2019م لعدم التمكن من الحصول على ادلة مراجعة كافية ومناسبه حول تقييم االدارة للهبوط في قيمة استثمار المجموعة في اميبلو. تقييم 
االدارة للهبوط في قيمة االستثمار لم يتوفر للفترة المراجعة من قبلنا، وبالتالي لم نتمكن من اتمام فحص القيمة الدفترية لالستثمار في اميبلو ولم نتمكن من تحديد ما إذا كان من 

الضروري اجراء اي تعديالت للقوائم األولية المختصرة الموحدة.

االستنتاج المتحفظ:

 إلى فحصنا، باستثناء االمر الموضح بالفقرة السابقة فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد بأن القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة المرفقة غير معدة، من 
ً
 استنادا

 لمعيار المحاسبة الدولي رقم 4	: )التقرير المالي األولي( المعتمد في المملكة العربية السعودية.
ً
جميع النواحي الجوهرية، وفقا

لفت انتباه:

نود لفت االنتباه إلى كل من: 

عدم التأكد فيما يتعلق بتحديد خسائر الهبوط للذمم المدينة واصول العقود والذمم المدينة الغير متداولة.- 1

إخالل الشركة ببعض أحكام القروض وفًقا التفاقيات التسهيالت االئتمانية مع بنوك تجارية. إن ادارة المجموعة تؤمن بأن االخالل لن يؤثر على جدولة االستحقاق - 2
للقروض وال توفر التمويل. 

عدم التأكد الجوهري فيما يتعلق باالستمرارية.- 	

نود لفت االنتباه الي تكبد المجموعة صافي خسائر بقيمة 	5,45	1 مليون ريال سعودي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية 1	 مارس 2020م )1	 مارس 2019م: 			,41 مليون 
ريال سعودي( وفي 1	 مارس 2020م تجاوزت االلتزامات المتداولة األصول المتداولة بقيمة 590,089 مليون ريال سعودي )1	 ديسمبر 2019م 	467,90 مليون ريال سعودي( 

كما في 1	 مارس 2020م. هذه االحداث وامور اخرى تشير إلى عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بقدرة المجموعة على االستمرار.

مؤشرات األداء الرئيسية

مؤشر تر ألد ءر :رئيسيةر:لشركةجل دود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2017م
السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2018م
السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2019م
الفترة المالية المنتهية في 

31 مارس 2020م

)0.5	%()17.6%(19.6%)41.9%(معدل نمو اإليرادات

227.7%49.1%152.6%60.6%معدل نمو صافي الخسارة

)6.	%()18.8%(10.1%15.7%هامش مجمل الربح

6.	8%44.2%24.4%11.6%هامش خسارة السنة

)88.	()9.99()6.89()0.79(صافي األرباح/الخسائر لكل سهم

1.10.90.70.7الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة

1.21.1	.1.41إجمالي الموجودات / إجمالي المطلوبات
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)آالف الرياالت السعودية(
السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2017م
السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2018م
السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2019م
الفترة المالية المنتهية في 

31 مارس 2020م

)5.9%()	.14%()8.1%()2.8%(العائد على األصول

)57.4%()95.2%()2.4	%()9.6%(العائد على حقوق المساهمين

5.2	.	1.71.9نسبة الدين إلى حقوق الملكية

المصدر: معلومات اإلدارة

نتائج العمليات
قوائم الدخل المراجعة

مائمةر :1خلر:لسنو تر :ما:يةر :منتهيةرفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمجل لود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
2017م
معدلة 

2018م
معدلة 

2019م
معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو السنوي 
لـ 2017م - 2019م

األعمال المستمرة:

)0.8%()17.6%(19.6%44947,594780,409	,792اإليرادات من العقود مع العمالء

17.8%8.9%27.5%)926,922()851,484()667,845(تكلفة إيرادات 

ال ينطبق)252.4%()22.8%()146,513(124,49996,110إجمالي الربح/ )الخسارة(

)11.8%()26.4%(5.7%)101,001()7,228	1()129,772(مصاريف بيع وعمومية وإدارية 

585.1%502.0%679.8%)247,514()41,118()5,273(الخسارة التشغيلية

)52.5%()107.4%()406.0%(961)		0,	1(4,259إيرادات/ )مصاريف( أخرى، بالصافي

425.7%)161.7%()4578.9%(25,511)40	,41(	92الحصة في نتائج استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

)1.1%(16.0%)15.7%()100,210()86,422()102,518(مصاريف تمويلية

76.9%76.6%77.3%)321,252()181,913()102,609(الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل األجنبية

)5.2%()4.1%()	.6%()21,000()21,888()49	,	2(الزكـاة

ال ينطبق)79.8%()718.6%()597()2,957(478ضريبة الدخل األجنبية

65.3%65.8%64.8%)342,849()206,758()125,480(الخسارة من االعمال المستمرة

االعمال الغير مستمرة:

ال ينطبق92.0%)172.1%()1,968()24,468(4	9,		ربح/ )خسارة( االعمال غير المستمرة بالصافي من الزكاة

94.1%49.1%152.6%)344,817()231,226()91,546(خسارة السنة

العائدة ل:

94.0%44.9%159.7%)8,475		()5	5,		2()	89,92(المساهمين في الشركة

97.7%)74.7	%()	.242%()42	,6(09	,2)	1,62(الحصص الغير مسيطرة

94.1%49.1%152.6%)344,817()231,226()91,546(خسارة السنة

الدخل الشامل االخر
الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى قائمة الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة:

ال ينطبق)76.9%()120.7%()948,	()17,060(98	,82فروقات تحويل عمالت ناتجة عن ترجمة عمليات اجنبية

)51.2%()88.5%(107.8%24152	,71	6التغير في القيمة العادلة لمبادلة أسعار الفائدة

الدخل الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى قائمة الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة:

1.	9%7.2	4%)0.6	%()2.858()2	5()767(إعادة قياس التزام المنافع المحددة للموظفين

)17.6%()285.7%()6.5	1%()572(08	)	84(الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر من شركة زميلة

ال ينطبق)54.7%()119.6%()7,226()15,960(81,425الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر

489.8%42.4%2342.3%)352,043()247,186()10,121(مجموع الخسارة الشاملة للسنة

مؤشرات األداء 
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)آالف الرياالت السعودية(
2017م
معدلة 

2018م
معدلة 

2019م
معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو السنوي 
لـ 2017م - 2019م

نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات 

ال ينطبق)28.9()5.6()18.8%(10.1%15.7%مجمل الربح )الخسارة(

727.45.9.	1.7	%	.4%0.7%الخسارة التشغيلية

96.022.10.7.	4%21.8%15.8%الخسارة من االعمال المستمرة

44.212.819.81.0%24.4%11.6%خسارة السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م

اإليرادات

تتمثل إيرادات الشركة من ايرادات تصنيع وبيع أنواع مختلفة من األنابيب وتطوير ومنح التراخيص للتقنيات المتعلقة بها، وإدارة مشاريع المياه وما يتعلق بها من خدمات استشارية 
وهندسية وتشغيلية. يرجى الرجوع إلى الجدول 5-	 و5-4 للتحليل القطاعي.

تتكون معظم اإليرادات من الصادرات والشركات األجنبية األخرى بما يعادل 47% من إجمالي اإليرادات في السنوات المالية 2017م و2018م و2019م. ارتفعت اإليرادات بنسبة 
19.6% من 	,792 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 947,6 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى:

اإلرتفاع في اإليرادات من قطاع األنابيب غير معدنية بقيمة 52,5 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها تماشيا مع اإلرتفاع في الكميات المباعة من 647 ألف متر أ. 
إلى 778 ألف متر خالل الفترة ذاتها نتيجة إرتفاع الطلب من 4 عمالء رئيسيين مقارنة بالمبيعات في عام 2017م. كما وأرتفع متوسط سعر البيع في الفترة ذاتها من 
286 ريال للمتر إلى 06	 ريال للمتر خالل الفترة ذاتها نتيجة اختالفات في مزيج المنتجات المباعة على حسب المشروع، التي تختلف من حيث الصالبة والقوة إلى 

جانب اختالفات أخرى مثل الحجم وما إلى ذلك.

اإلرتفاع في المبيعات من قطاع التركيبات غير معدنية بقيمة 60,4 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها تمشيا مع اإلرتفاع في الكميات المباعة من 452 ألف قطعة ب. 
إلى 596 ألف قطعة خالل الفترة ذاتها حيث تعتمد الكميات المباعة على نوع المشاريع وتعاقدات الشركة.

اإلرتفاع في اإليرادات من قطاع الخدمات األخرى بقيمة 81,9 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها حيث يتم االعتراف باإليرادات على أساس نسبة اإلنجاز والتي ت. 
تحتوي على العديد من المتغيرات حسب نوع ومدة المشروع.

اإلرتفاع في اإليرادات من الصادرات والشركات األجنبية األخرى بقيمة 102,6 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.ث. 

اإلرتفاع في اإليرادات من المنطقة األوروبية بقيمة 41,7 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.ج. 

انخفضت اإليرادات بنسبة 17.6% إلى 780,4 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى التالي:

اإلنخفاض في اإليرادات من قطاع األنابيب غير معدنية بقيمة 0,	9 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها تمشيا مع اإلنخفاض في الكميات المباعة من 778 ألف أ. 
متر إلى 6	5 ألف متر خالل الفترة ذاتها نتيجة انخفاض الطلب من 4 عمالء رئيسيين مقارنة بالمبيعات في عام 2018م باإلضافة إلى اإلنخفاض في متوسط سعر 

التكلفة للمتر من 06	 ريال للمتر إلى 270 ريال للمتر خالل الفترة ذاتها حيث يعتمد على نوع المنتج المطلوب على حسب المشروع.

اإلنخفاض في اإليرادات من قطاع الخدمات األخرى بقيمة 0,8	 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها حيث يتم االعتراف باإليرادات على أساس نسبة اإلنجاز والتي ب. 
تحتوي على العديد من المتغيرات وليست في يد الشركة. 

اإلنخفاض في اإليرادات من الصادرات والشركات األجنبية األخرى بقيمة 60,4 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.ت. 

اإلنخفاض في اإليرادات من المنطقة األوروبية بقيمة 69,5 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.ث. 

تكلفة اإليرادات 

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 27.5% من 667,8 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 851,5 مليون ريال سعودي في عام 2018م بشكل رئي�سي نتيجة االرتفاع في:

المواد المستهلكة بقيمة 9,	7 مليون ريال سعودي تماشيا مع االرتفاع في اإليرادات، وأ. 

الهبوط في قيمة العقارات والمصانع والمعدات بقيمة 	.40 مليون ريال سعودي نتيجة إجراء الشركة الختبار هبوط في القيمة في ديسمبر 2018م لوحداتها المدرة ب. 
للنقد. ونتج عن الدراسة أن جميع الوحدات ذات قيمة قابلة لالسترداد اعلى من صافي قيمتها الدفترية بشكل جوهري فيما عدا الوحدة الخاصة لمصنع الشركة 

العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة )ساديب( والتي بلغت صافي قيمتها القابلة لالسترداد 85.5 مليون ريال كما في 1	 ديسمبر 2018م.

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 8.9% لتصل إلى 926,9 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعود ذلك إلى اإلرتفاع في هبوط قيمة العقارات والمصانع والمعدات بنسبة %211.9 
إلى 125,7 مليون ريال سعودي حيث أجرت الشركة اختبار هبوط في القيمة لفترة الستة أشهر المنتهية في 0	 يونيو 2019م، وعليه، كانت نتائج الوحدات المدرة للنقد لمصنع 
الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة )ساديب(، مصنع شركة أميانتيت لصناعة الفيبرغالس المحدودة )أفيل(، وشركة بوندستراند المحدودة 

)بوندستراند( أقل من توقعات اإلدارة المستخدمة في آخر اختبار هبوط سنوي تم إجراؤه في ديسمبر 2018م.
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اجمالي الربح

انخفض اجمالي الربح بنسبة 22.8% من 124,5 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى96,1 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة بشكل رئي�سي إلى التغيير في أكبر قطاعات 
الشركة )قطاع التركيبات واالنابيب المعدنية، قطاع التركيبات واالنابيب الغير معدنية، وقطاع المياه(:

االنخفاض في متوسط سعر بيع الوحدة في قطاع التركيبات المعدنية من 91	 ريال سعودي إلى 188 ريال سعودي، أ. 

االرتفاع في متوسط تكلفة المتر في قطاع األنابيب المعدنية من 100 ريال سعودي إلى 188 ريال سعودي،ب. 

االرتفاع في متوسط تكلفة المشروع في قطاع المياه من 9,099 ريال سعودي إلى 14,892 ريال سعودي.ت. 

انخفض اجمالي الربح بنسبة 252.4% إلى خسارة 146,5 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة:

االنخفاض في متوسط تكلفة المتر في قطاع األنابيب المعدنية من 188 ريال سعودي إلى 121 ريال سعودي،ث. 

ارتفاع في متوسط سعر بيع المتر في قطاع األنابيب المعدنية من 122 ريال سعودي إلى 		1 ريال.ج. 

أدى اإلنخفاض في إجمالي الربح من عام 2017م إلى عام 2018م وتحوله إلى خسارة في 2019م والناتج عن الزيادة في تكاليف المبيعات إلى هبوط مجمل ربح الشركة كنسبة من 
اإليرادات من 15،7% في عام 2017م إلى 10،1% في عام 2018م وإستمراره في الهبوط ليسجل مجمل خسارة كنسبة مئوية من اإليرادات والتي مثلت- 18،8% في عام 2019م. 

مصاريف بيع وعمومية وإدارية 

تتكون مصاريف البيع والعمومية واإلدارية بشكل أسا�سي من تكلفة الموظفين مما يعادل 4.1	%، 29.6%، 	.0	% من إجمالي مصاريف البيع والعمومية واإلدارية خالل األعوام 
2017م و2018م و2019م على التوالي واألتعاب المهنية مما يعادل 19.7%، 15.8%، 20.7% من إجمالي مصاريف البيع والعمومية واإلدارية خالل األعوام 2017م و2018م 

و2019م على التوالي.

ارتفعت مصاريف البيع والعمومية واإلدارية بنسبة 5.7% من 129,8 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 7,2	1 مليون ريال سعودي في عام 2018م، نتيجة االرتفاع في هبوط 
قيمة الذمم المدينة بقيمة 14,6 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك إلى تطبيق الشركة الطريقة المبسطة على النحو المسموح به في المعيار الدولي للتقارير المالية 9 نموذج خسائر 
االئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 لألصول المالية. قابل ذلك انخفاض في المصاريف األخرى بقيمة 	,7 مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى تصحيح 
مبالغ مستحقه في شركة بي بليو تي ألمانيا )شركة التابعة( بقيمة 6,	 مليون يورو مايعادل 16,2 مليون ريال سعودي التي تم حجزها في عام 2017م، ويعود ذلك إلى مشروعين؛ 
مشروع تركيا )بي اي اف اف - أمبارلي( ومشروع أذربيجان. باإلضافة إلى تصحيح مبالغ مستحقه في شركة فلوتايت تكنولوجي البحرين )شركة التابعة( بقيمة 	,1 مليون دوالر أمريكي 

مايعادل 5,0 مليون ريال سعودي، ويمثل رسوم إداريه مستحقه من شركة أمبيلو تكنو )قبل إنشاء شركه المشاركه مع أمبيلو(.

انخفضت مصاريف البيع والعمومية واإلدارية بنسبة 26.4% لتصل إلى 101,0 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة االنخفاض في هبوط قيمة الذمم المدينة بقيمة 15,0 
مليون ريال سعودي نتيجة كفايه المخصص في العام السابق من الذمم المدينة التجارية )أطراف ثالثة وأطراف ذات عالقة(، ويمثل إضافة السنة بقيمة 4,1 مليون ريال سعودي 
هبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية تحت التحصيل القانوني. باإلضافة إلى االنخفاض في منافع الموظفين بقيمة 10,1 مليون ريال سعودي نتيجة االنخفاض المستمر في 
متوسط الراتب الشهري لكل موظف بنسبة 14.5%، ويعود ذلك الرتفاع نسبة العمالة الغير ماهرة من عمال نظافه وصيانة، إلخ )زيادة في نسبة العمالة الغير ماهرة من 27% إلى 
 على 

ً
0	% من إجمالي عدد الموظفين الذين تم إدراجهم تحت بند مصاريف بيع وعمومية وإدارية(. باإلضافة إلى االنخفاض في عدد الموظفين من 460 موظف إلى 405 موظف بناءا

استراتيجية الشركة للحد من المصاريف الثابتة في ظل النقص في السيوله التي تواجهها الشركة.

اإليرادات/ المصاريف األخرى

انخفضت اإليرادات/ المصاريف األخرى من ايرادات 	,4 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى مصاريف -0,	1 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة االنخفاض في فروقات 
تحويل عمالت أجنبية بقيمة 	,7 مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى االنخفاض في اإليرادات المتنوعة بقيمة 7,1 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها والمتعلقة بعكس الديون 

المعدومة في عام 2017م.

ارتفعت اإليرادات/ المصاريف األخرى إلى ايرادات 961 ألف ريال سعودي في عام 2019م ويعود ذلك إلى االرتفاع نتيجة فروقات تحويل عمالت أجنبية بقيمة 8,0 مليون ريال 
سعودي، باإلضافة إلى أرباح من بيع استثمار مسجل بطريقة حقوق الملكية بقيمة 4,6 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

مصاريف تمويلية

تمثل المصاريف التمويلية بشكل أسا�سي عموالت مرابحة وتورق، فوائد على القروض وإطفاء خصم مكافأة نهاية الخدمة.

انخفضت المصاريف التمويلية بنسبة 15.7% من 102,5 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 86,4 مليون ريال سعودي في عام 2018م مدفوعة باالنخفاض في عموالت 
المرابحة والتورق بقيمة 17,9 مليون ريال سعودي. ونتج ذلك من انخفاض أرصدة القروض قصيرة األجل بقيمة 1,		1مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

ارتفعت المصاريف التمويلية بنسبة 16.0% إلى 100,2 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة ارتفاع عموالت المرابحة والتورق، ويعود ذلك إلى ارتفاع نسب الفوائد من قبل 
البنوك خالل الفترة ذاتها. 



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

4-

الزكاة

تخضع الشركة وشركاتها التابعة السعودية للزكاة. تستحق الزكاة بواقع 2.5% من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الربح المعّدل، أيهما أعلى. إن أهم مكونات الوعاء الزكوي لكل 
شركة وفقا ألنظمة الزكاة تتكون بشكل رئي�سي من حقوق المساهمين ومخصصات كما في بداية السنة وقروض طويلة األجل وصافي الربح المعّدل مخصوما منها صافي القيمة 

الدفترية للعقارات والمصانع والمعدات واالستثمارات وبعض البنود األخرى.

استلمت الشركة وشركاتها التابعة السعودية شهادات الزكاة وضريبة الدخل النهائية والمقيدة للسنوات حتى 2018م. استلمت الشركة ربوط نهائية من الهيئة العامة للزكاة 
والدخل حتى عام 2009م. إن الربوط النهائية لألعوام من 2010م حتى 2018م لم تصدر بعد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية 2-1-29 » مخاطر فروقات في مبالغ الزكاة وعدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة« من قسم 2 »عوامل المخاطرة« من 
هذه النشرة.

ضريبة الدخل األجنبية

تخضع الشركة وشركاتها التابعة األجنبية لضريبة الدخل وتستحق ضريبة الدخل بحسب نسب الضريبة في الشركات التابعة االجنبية. تم االعتراف بائتمانات لضريبة الدخل 
األجنبية من قبل الشركات األجنبية بقيمة 478 ألف ريال سعودي في عام 2017م حيث أن المبيعات كانت أقل مقارنة بالسنة السابقة والتالية. انخفضت ضريبة الدخل األجنبية 

من 0,	 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 597 ألف ريال سعودي في عام 2019م نتيجة االنخفاض في اإليرادات خالل الفترة ذاتها.

األعمال غير المستمرة بالصافي من الضريبة

تتعلق األعمال غير المستمرة بالصافي من الضريبة بشركة اميرون العربية السعودية المحدودة )أسال( وشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة )ساكوب(. في 
بداية عام 2019م، حيث قررت اإلدارة إيقاف انشطة كل من أسال وساكوب ونقل األصول وااللتزامات والعمليات الخاصة بهما إلى قوائم المركز المالي للشركة بالقيمة الدفترية، 

من تاريخ الحصول على موافقة السلطة التنظيمية.

انخفضت األرباح/)الخسائر( من األعمال غير المستمرة من أرباح 9,		 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى خسارة -24,5 مليون ريال سعودي في عام 2018م حيث بلغت 
الخسارة التشغيلية لشركة أسال 	,11 مليون ريال سعودي ولشركة ساكوب 8,7 مليون ريال سعودي في عام 2018م.

ارتفعت األرباح/)الخسائر( من األعمال غير المستمرة بالصافي بنسبة 92,0% حتى بلغت -2,0 مليون ريال سعودي في عام 2019م، حيث بدأت الشركة في إغالق العمليات وبالتالي 
انخفاض عدد الموظفين والتكاليف الثابتة األخرى المرتبطة بالمصانع.

المعلومات التفصيلية للقطاعات

 :معلوماتر :تفصيليةر:لقطاعاتر:لسنو تر :ما:يةر :منتهيةرفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمجل لود :(1-2ر مقر 

2019م2018م2017م)آالف الرياالت السعودية(
التغيير السنوي 
2017م - 2018م

التغيير السنوي 
2018م - 2019م

معدل النمو السنوي  
لـ 2017م - 2019م

االيرادات

)0.9%()14.1%(14.2%720,090822,198706,568قطاع األنابيب والتكنولوجيا

)9.2	%()6.6	%()41.6%()1,807	()50,165()85,952(االستبعادات

3.2%)17.2%(28.5%634,138815,163674,753قطاع التصنيع وتقنية األنابيب، بالصافي

)	.18%()9.8	%(11.0%158,206175,561105,658قطاع إدارة المياه

)0.8%()17.6%(19.6%792,344947,594780,409االجمالي االيرادات

تكلفة االيرادات

12.6%8.1%17.4%642,426754,111814,915قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

)1.7	%()28.5%()4.9	%()47,505()4	66,4()101,979(االستبعادات

19.2%11.6%27.2%540,456687,676767,478قطاع التصنيع وتقنية األنابيب، بالصافي

11.9%)2.7%(28.6%806159,444,	8916	,127قطاع إدارة المياه

17.8%8.9%27.5%667,845851,483926,922االجمالي تكلفة االيرادات

الربح

ال ينطبق)259.2%()	.12%()108,421(77,65468,087قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

)1.0%()5.	%(1.5%16,02716,27015,695االستبعادات

ال ينطبق)172.7%(36.1%)92,725(93,682127,486قطاع التصنيع وتقنية األنابيب، بالصافي

ال ينطبق)557.6%()61.9%()788,	5(0,81711,754	قطاع إدارة المياه



4-

2019م2018م2017م)آالف الرياالت السعودية(
التغيير السنوي 
2017م - 2018م

التغيير السنوي 
2018م - 2019م

معدل النمو السنوي  
لـ 2017م - 2019م

ال ينطبق)252.5%()22.8%()146,513(124,49996,111االجمالي الربح

مصاريف بيع وعمومية وإدارية

)14.2%()40.2%(	.	2%1	87,189107,49164,2قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

	.1%45.1%)	.29%(0,60244,401	280,	4قطاع إدارة المياه

1.0	2%782.6%24.2%)1	7,6()865()696(االستبعادات

)11.8%()26.4%(5.7%129,772137,229101,001االجمالي المصاريف

الربح الخسارة التشغيلية

25.5	%8.1		%	.	1	%)172,651()9,405	()5	9,5(قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

180.7%420.9%51.2%)98,189()18,848()12,462(قطاع إدارة المياه

18.1%6.1	%2.5%26	,	42	16,72417,1االستبعادات

585.1%502.0%697.7%)247,514()41119()5,273(االجمالي الخسارة التشغيلية

)مصاريف( إيرادات أخرى، بالصافي

)17.0%()9.9	1%()272.5%(5,089)12,759(94	,7قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

14.8%1405.4%)	.91%()4,129()274()5	1,	(قطاع إدارة المياه

)52.5%()107.4%()406.0%(961)13,033(4,259االجمالي

الحصة في نتا ئج استثمارات مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكي

ال ينطبق)128.4%(77.0	%14,247)50,174()10,519(قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

)0.8%(27.5%)22.8%(411,264	11,4428,8قطاع إدارة المياه

425.7%)161.7%()4578.9%(25,511)41,340(923االجمالي

مصاريف مالية

)1.1%(26.6%)22.7%()89,169()4	70,4()91,140(قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

)1.5%()0.9	%(40.5%)11,041()15,988()78	,11(قطاع إدارة المياه

)1.1%(16.0%)15.7%()100,210()86,422()102,518(االجمالي

الزكاة وضريبة الدخل

)0.8%()8.	%(2.4%)21,221()22,064()	21,54(قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

)46.8%()86.5%(109.4%)76	()2,781()28	,1(قطاع إدارة المياه

)2.8%()13.1%(8.6%)21,597()24,845()22,871(االجمالي

ال ينطبق92.0%)172.1%()1,968()24,468(33,934)خسارة(/ ربح االعمال غير المستمرة بالصافي من الضريبة 

صافي الخسارة

9.	21%5.2	%628.8%)277,210()1	205,0()4	28,1(قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

	.	%158.1%)58.7%()67,607()26,195()412,	6(قطاع إدارة المياه

94.1%49.1%152.6%)344,817()231,226()91,546(االجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة
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اإليرادات ومجمل الربح حسب القطاع

 إلير د تر-م(ملر :ربحرحسبر :قطاعر:لسنو تر :ما:يةر :منتهيةرفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمجل لود :(1-2ر مقر 

2019م2018م2017م)آالف الرياالت السعودية(
التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو السنوي 
لـ2017م - 2019م

االيرادات

قطاع التصنيع وتقنية األنابيب، بالصافي

5.6%	.	%8.0%01,769	4		,270,428290التركيبات 

)	.21%(29.0%)52.0%(5,80546,198	74,641معدني 

	.14%)	.0%(0.9	%255,571	195,787256,21غير معدني

)9.2%()8.	2%(8.1%68,296280,768	8	40,6	أنابيب 

)6.5%(4.2%)16.0%(	5,89	0,4621	421	,155معدني

)11.6%()9.1	%(28.4%144,875		7,8	185,2962غير معدني

6.6	%41.2%2.2	%6	8,8	20,79827,497منتجات أخرى

84.5	%)6.6	%(	.604	%80	,	5	2,27484,22خدمات أخرى

2.	%)12.6%(21.7%	674,75		8772,0	4,1	6اجمالي قطاع التصنيع وتقنية األنابيب، بالصافي

)	.18%()9.8	%(11.0%158,206175,561105,656قطاع إدارة المياه

)0.8%()17.6%(19.6%792,344947,594780,409المجموع

نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئويةمجمل الربح 

قطاع التصنيع وتقنية األنابيب، بالصافي

0.7)1.	(7.	1.6	%4.7	%0.9	%التركيبات 

17.41.5)15.9(46.6%29.2%45.1%معدني 

4.	)6.5(28.99.9%5.4	%25.5%غير معدني

)21.7()7.	2(2.0)26.9%()	.	%()	.5%(أنابيب 

)7.	1(62.2)75.9(8.5%)7.	5%(22.2%معدني

)1.9	()84.6(52.7)60.2%(24.4%)	.28%(غير معدني

)2.	6	()208.9()	.154()01.0	%()92.2%(62.2%منتجات أخرى

)6.	65()16.0()7.6	6(	.8%24.4%662.0%خدمات أخرى

)28.5()24.7()8.	()7.	1%(10.9%14.8%اجمالي قطاع التصنيع وتقنية األنابيب، بالصافي

)70.4()57.6()12.8()50.9%(6.7%19.5%قطاع إدارة المياه

)45.5()28.9()5.6()18.8%(10.1%15.7%المجموع

التغييرالتغييرالتغييرعدد الوحدات المباعة \ عدد المشاريع

62.0)81.9(787705144.0	64التركيبات )ألف قطعة(

	.0	.0)0.0(191191191معدني 

61.7)82.2(452596514144.0غير معدني

)295.5()282.9()12.6(1.8571.8441.561أنابيب )ألف متر(

)184.5()41.2()	.	14(1.2091.0661.025معدني

)111.0()241.6(0.7	61	6477785غير معدني

يوجد عدة منتجات بوحدات قياس مختلفة في منتجات أخرى
تلك المجموعة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

يوجد عدة خدمات بوحدات قياس مختلفة في خدمات أخرى
تلك المجموعة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

)6.0()0.	()0.	(14118قطاع إدارة المياه )عدد المشاريع(

المصدر: معلومات اإلدارة
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قطاع التصنيع وتقنية األنابيب
يشمل قطاع التصنيع وتقنية األنابيب مصنع شركة أميانتيت لصناعة الفيبرغالس المحدودة )أفيل(، مصنع الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة 
)ساديب(، مصنع شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة )أريل(، شركة بوندستراند المحدودة )بوندستراند(، شركة اميكون السعودية المحدودة )اميكون(، أميتك استانا إل. 

إل. �سي. والعمليات الغير مستمرة لشركة اميرون العربية السعودية المحدودة )أسال( والشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة )ساكوب(.

التركيبات المعدنية
انخفضت مبيعات التركيبات المعدنية بنسبة 52.0% من 74,6 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 5,8	 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويعود ذلك إلى توقف المبيعات 
إلى قطر من 47,0 مليون ريال سعودي في عام 2017م )والتي تمثل 5.9% من إجمالي مبيعات الشركة( إلى صفر في عام 2018م، حيث كانت أسعار البيع أعلى في المشاريع في قطر. كما 
ساهمت المنافسة في قطاع التركيبات من شركات محلية في الحد من قدرة الشركة على رفع األسعار. وعليه، تم خفض أسعار التركيبات المعدنية للحفاظ على حصتها في السوق 
)انخفضت من متوسط سعر بيع الوحدة من 91	 ريال سعودي إلى 188 ريال سعودي(. كما انخفض مجمل ربح التركيبات المعدنية بنسبة 15.9 نقطة مئوية من 45.1% في عام 
2017م إلى 29.2% في عام 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي االنخفاض في متوسط سعر البيع للوحدة من 91	 ريال سعودي إلى 188 ريال سعودي خالل الفترة ذاتها، تماشيا مع 

توقف المبيعات إلى قطر واالرتفاع في المنافسة في السوق المحلي. 

ارتفعت مبيعات التركيبات المعدنية بنسبة 29.0% إلى 46,2 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعود ذلك إلى قدرة الشركة لرفع متوسط سعر بيع الوحدة إلى 242 ريال سعودي 
خالل الفترة ذاتها. حيث ساهمت مبيعات الشركة لشركة هيدروتيك الكويت في تعزيز المبيعات في ظل المنافسة المحلية. باإلضافة إلى التغيير في مزيج المنتجات حيث تم بيع 
تركيبات معدنية ذات كثافة عالية )متوسط سعر بيع أعلى(. كما ارتفع مجمل ربح التركيبات المعدنية بنسبة 17.4 نقطة مئوية إلى 46.6% في عام 2019م نتيجة التحسن في 

.
ً
متوسط سعر بيع الوحدة خالل الفترة، في حين بقي متوسط التكلفة ثابتة نسبيا

التركيبات غير المعدنية
ارتفعت مبيعات التركيبات غير المعدنية بنسبة 0.9	% من 195,8 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 256,2 مليون ريال سعودي في عام 2018م مدفوعة بارتفاع عدد 
الوحدات المباعة لقطاع التركيبات غير المعدنية )من 452 ألف وحدة إلى 596 ألف وحدة( نتيجة االرتفاع في الطلب. كما وارتفع مجمل ربح التركيبات غير المعدنية بنسبة 9.9 
نقطة مئوية من 25.5% في عام 2017م إلى 5.4	% في عام 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى االنخفاض في متوسط تكلفة الوحدة من 22	 ريال سعودي اللى 277 ريال سعودي.

بقىت مبيعات التركيبات غير المعدنية ثابتة نسبيا على 255,6 مليون ريال سعودي في عام 2019م. انخفض مجمل ربح التركيبات غير المعدنية بنسبة 6.5 نقطة مئوية إلى %28.9 
في عام 2019م وذلك نتيجة ارتفاع متوسط تكلفة الوحدة بنسبة اعلى من االرتفاع في متوسط سعر بيع الوحدة.

األنابيب المعدنية
انخفضت األنابيب المعدنية بنسبة 16.0% من 	,155 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 0,4	1 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة انخفاض حجم المبيعات من 
1,209 ألف متر 1,066 ألف متر خالل الفترة ذاتها مدفوعة باالنخفاض في المبيعات مع احدى أكبر عمالء الشركة في قطر من 47,8 مليون ريال سعودي )والذي يمثل 6.0% من 
إجمالي مبيعات الشركة( في عام 2017م إلى صفر في عام 2018م و2019م تماشيا مع القيود بين المناطق. كما وانخفض مجمل ربح األنابيب المعدنية بنسبة 75.9 نقطة مئوية 

من 22.2% في عام 2017م إلى -7.	5% في عام 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام )من 100 ريال سعودي للمتر إلى 188 ريال سعودي للمتر(.

إرتفعت األنابيب المعدنية بنسبة 4.2% من 0,4	1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 5,9	1 مليون ريال سعودي في عان 2019م ويعود ذلك إلى االرتفاع الطفيف في متوسط 
سعر البيع )من 122 ريال سعودي للمتر إلى 		1 ريال سعودي للمتر(، في حين انخفضت الوحدات المباعة من 1,066 ألف متر إلى 1,025 ألف متر. كما وارتفع مجمل ربح األنابيب 

المعدنية بنسبة 62.2 نقطة مئوية من -7.	5% في عام 2018م إلى 8.5% في عام 2019م ويعود ذلك إلى انخفاض التكلفة للمتر وارتفاع متوسط سعر البيع في الفترة ذاتها.

األنابيب غير المعدنية
ارتفعت األنابيب غير المعدنية بنسبة 28.4% من 	,185 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 7,8	2 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة ارتفاع عدد الوحدات المباعة 
لقطاع األنابيب غير المعدنية من 647 ألف متر إلى 778 ألف متر خالل الفترة ذاتها، وذلك الرتفاع الطلب من بعض العمالء مثل شركة الحربن الدولية )+0	 ألف متر( وشركة 
الدوسان )+1	 ألف متر( والفوزان )+17 ألف متر( والهيونداي )+10 ألف متر(. باإلضافة إلى االرتفاع في متوسط سعر البيع من 286 ريال سعودي للمتر إلى 06	 ريال سعودي للمتر. 
كما وارتفع مجمل ربح األنابيب غير المعدنية بنسبة 52.7 نقطة مئوية من -	.28% في عام 2017م إلى 24.4% في عام 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى انخفاض في متوسط سعر 

التكلفة للوحدة من 67	 ريال سعودي للمتر إلى 1	2 ريال سعودي للمتر نتيجة التغيير في مزيج المبيعات. 

انخفضت األنابيب غير المعدنية بنسبة 9.1	% من 7,8	2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 144,9 مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى االنخفاض في عدد الوحدات المباعة 
لقطاع األنابيب غير المعدنية من 778 ألف متر إلى 6	5 ألف متر خالل الفترة ذاتها، نتيجة انخفاض الطلب من بعض العمالء مثل شركة الحربن الدولية )-9 ألف متر( وشركة 
الدوسان )-12 ألف متر( وشركة الفوزان )-17 ألف متر( وشركة إعمار )-10 ألف متر(. باإلضافة إلى االنخفاض في متوسط سعر البيع إلى 270 ريال سعودي للمتر. كما وانخفض 
مجمل ربح انابيب غير المعدنية بنسبة 84.6 نقطة مئوية من 24.4% في عام 2018م إلى -46.2% في عام 2019م وذلك نتيجة ارتفاع متوسط سعر التكلفة للمتر من 1	2 ريال 

سعودي للمتر إلى 		4 ريال سعودي للمتر خالل الفترة نتيجة التغيير في مزيج المبيعات، حيث االختالف في نوع، سماكة، صالبة وحجم المنتج يؤثر على متوسط تكلفة المنتج.
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منتجات أخرى
ارتفعت المنتجات األخرى بنسبة 2.2	% من 20,8 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 27,5 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويعود ذلك إلى بيع قطع غيار غير المعدنية من 

االكسسورات ومنتجات أخرى من الشركات التابعة.

ارتفعت المنتجات األخرى بنسبة 41.2% من 27,5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 8,8	 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعود ذلك إلى بدأ الشركة ببيع قطع غيار 
معدنية من االكسسورات ومنتجات أخرى من الشركات التابعة.

خدمات أخرى
تشمل الخدمات أخرى خدمات الهندسة والتركيب والتي تعتمد مستخلصاتها على نسب اإلنجاز في كل فترة. تقدم تلك الخدمات شركة هندسة البنية التحتية للمقاوالت المحدودة 

وبي دبليو تي واسر اند ابواسرتكنيك جي ام بي اتش )بي دبليو تي(.

ارتفعت الخدمات األخرى بنسبة 	.604	% من 	,2 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 84,2 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة تحقيق بعض المشاريع الكبيرة نسب 
أعلى من االنجاز. قابل ذلك انخفاض في مجمل ربح الخدمات األخرى بنسبة 7.6	6 نقطة مئوية من 662.0% في عام 2017م إلى 24.4% في عام 2018م وذلك نتيجة إلى التأخر في 
فوترة المشاريع أو التأخر في الحصول على الموافقة على الفوترة حيث أن في بعض األحيان يكون هناك تأخير من الموردين أو تغييرات في التصاميم أو تأخير من المهندسين المحليين 

وإدارة الموقع.

انخفضت الخدمات األخرى بنسبة 6.6	% من 84,2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 4,	5 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة القرب من انتهاء بعض المشاريع 
)مراحل متقدمة في المشاريع(. كما انخفض مجمل ربح الخدمات األخرى بنسبة 16.0 نقطة مئوية من 24.4% في عام 2018م إلى 	.8% في عام 2019م نتيجة إلى التأخر في فوترة 
المشاريع أو التأخر في الحصول على الموافقة على الفوترة حيث أن في بعض األحيان يكون هناك تأخير من الموردين أو تغييرات في التصاميم أو تأخير من المهندسين المحليين 

وإدارة الموقع.

قطاع إدارة المياه
يشمل قطاع إدارة المياه شركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة )أميواتر(.

ارتفع قطاع إدارة المياه بنسبة 11.0% من 158,2 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 175,6 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويعود ذلك إلى زيادة نسبة اإلنجاز في مشروعين 
السماوة )+1,9 مليون ريال سعودي( ودوريس )+9,2 مليون ريال سعودي( خالل الفترة ذاتها.

انخفض قطاع إدارة المياه بنسبة 9.8	% من 175,6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 105,7 مليون ريال سعودي في عام 2019م وذلك نتيجة لتباطؤ استكمال مشروع 
دوريس )-6,1 مليون ريال سعودي( وتعديالت إليرادات المشاريع الحالية بناء على أحدث تحليل للمخاطر.

اإليرادات حسب المنطقة

 إلير د ترحسبر :منطقةر:لسنو تر :ما:يةر :منتهيةرفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمجل دود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
2017م
معدلة 

2018م
معدلة 

2019م
معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو السنوي 
لـ2017م - 2019م

)7.0%()9.2%()4.8%(4100,660	116,467110,8المنطقة الوسطى

)1.2%(1.	2%)20.8%(2640,66950,081	,51المنطقة الغربية

)2.0%()8.	1%(11.5%7	617227,1,	2426	,6	2المنطقة الشرقية

)8.5	%()80.4%(92.9%44,85886,50916,974المنطقة األوروبية

6.0%)5.	1%(29.9%85,557	69445,965	,	4	الصادرات والشركات األجنبية التابعة األخرى

)0.8%()17.6%(19.6%792,344947,594780,409االجمالي

نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة من اجمالي االيرادات

)1.8(1.2 )0.	( 12.9% 11.7% 14.7% المنطقة الوسطى

)0.1(2.1 )2.2( 6.4% 	.4% 6.5% المنطقة الغربية

)0.7(	.1 )2.0(29.1% 27.8% 29.8% المنطقة الشرقية

)5.	()7.0( 5.	 2.2% 9.1% 5.7% المنطقة األوروبية

6.1 	.2 7.	 49.4% 47.1% 	.	4% الصادرات والشركات األجنبية التابعة األخرى

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م
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تمارس المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية وأوروبا وبعض المناطق الجغرافية األخرى. تمثل إيرادات الصادرات والشركات األجنبية التابعة األخرى من أكبر المناطق 
من حيث تحقيق اإليرادات للشركة، وتمثل ما نسبته 	.	4%، 47.1%، و49.4% في األعوام المالية 2017م، 2018م، و2019م، على التوالي. فيما تحقق المنطقة الشرقية ثاني 
أكبر منطقة من حيث تحقيق اإليرادات للشركة، وتمثل ما نسبته 29.8%، 27.8%، و29.1% في األعوام المالية 2017م، 2018م، و2019م، على التوالي. انخفضت نسبة المنطقة 
الشرقية والمنطقة الغربية )مجتمعة( من إجمالي اإليرادات من 	.6	% في عام 2017م إلى 2.1	% في عام 2018م وارتفعت إلى 5.5	% في عام 2019م. كما انخفضت اإليرادات في 
المنطقة الوسطى من 14.7% من إجمالي اإليرادات في عام 2017م إلى 11.7% في عام 2018م وارتفعت إلى 12.9% في عام 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى التحول في استراتيجية 
اإلدارة للتركيز على المبيعات الداخلية لتلبية احتياجات السوق المحلي. ارتفعت اإليرادات في المنطقة األوروبية بنسبة 92.9% من 44,9 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 
86,5 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى مشاريع جديدة بدأت في ألمانيا وتركيا ومن ثم انخفضت بنسبة 80.4% إلى 17,0 مليون ريال سعودي في عام 

2019م حيث أن المشاريع التي بدأت في السنة السابقة في ألمانيا وتركيا وصلت إلى المراحل النهائية.

تكلفة اإليرادات

تكلفةر إلير د تر:لسنو تر :ما:يةر :منتهيةرفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمجل دود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
2017م
معدلة 

2018م
معدلة 

2019م
معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو السنوي 
لـ2017م - 2019م

9.9%)0.4%(21.2%19	,2420	48,149422,0	المواد المستخدمة

4.0%)4.6%(4.	1%2225,178214,921	198,6تكلفة الموظفين

ال ينطبق211.9%ال ينطبق0	06125,7	,40-االنخفاض في قيمة عقارات ومصانع ومعدات

)14.4%()18.0%()10.6%(5		,7	50,97745,552االستهالك واالطفاء

6.2%)24.6%(49.6%597,	2	1	,1	8	20,9تكلفة النقل

)1.4%()9.5%(7.4%16,57417,80216,118الهاتف والكهرباء

5.1	%)40.2%(	.205%1,4774,5082,694إصالح وصيانة

66.5%1.		%	.108%86,208	1,09964,79	أخرى

17.8%8.9%27.5%667,845851,484926,922اإلجمالي

التغييرالتغييرالتغييرمؤشرات األداء الرئيسية

)98()259(2,7452,9062,647161عدد الموظفين

5.9%4.8%7.1%06,4576,766	6,0التكلفة الشهرية لكل موظف 

نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة من اإليرادات

9.9	.90.69.	5%44.5%9.	4%المواد المستخدمة

82.5.	)	.1(27.5%8.	2%25.1%تكلفة الموظفين

11.916.1	.16.14%	.4%-االنخفاض في قيمة عقارات ومصانع ومعدات

)1.6(-)1.6(4.8%4.8%6.4%االستهالك واالطفاء

0.4)	.0(00.7.	%	.	%2.6%تكلفة النقل

-0.2)0.2(2.1%1.9%2.1%الهاتف والكهرباء

0.2)0.1(	.0	.0%0.5%0.2%إصالح وصيانة

11.02.94.27.1%6.8%9.	%أخرى

118.85.628.934.5%89.9%84.3%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة
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المواد المستخدمة 
تمثل تكلفة المواد المستخدمة ما يقارب 48.7% من إجمالي تكلفة اإليرادات في السنوات المالية 2017م و2018م و2019م.

ارتفعت تكلفة المواد المستخدمة بنسبة 21.2% من 48,1	 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 422,0 مليون ريال سعودي في عام 2018م تماشيا مع االرتفاع في االيرادات 
)من 	,792 مليون ريال سعودي إلى 947,6 مليون ريال سعودي( خالل الفترة ذاتها.

انخفضت تكلفة المواد المستخدمة بنسبة 0.4% إلى 	,420 مليون ريال سعودي في عام 2019م تماشيا مع االنخفاض في اإليرادات )من 947,6 مليون ريال سعودي إلى 780,4 
مليون ريال سعودي(، قابل ذلك االرتفاع في أسعار بعض مواد الخام خالل الفترة ذاتها.

تكلفة الموظفين
تشمل تكلفة الموظفين بشكل أسا�سي رواتب موظفي المصانع، رواتب القوى العاملة المعارة، ساعات العمل اإلضافية وبدالت أخرى. تمثل تكلفة الموظفين ما يقارب 26.1% من 

إجمالي تكلفة اإليرادات في السنوات المالية 2017م و2018م و2019م.

ارتفعت تكلفة الموظفين بنسبة 4.	1% من 198,6 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 225,2 مليون ريال سعودي في عام 2018م، ويعود ذلك إلى الزيادة في عدد الموظفين 
بما يعادل 161 موظف )من 2,745 إلى 2,906 موظف( تماشيا مع الزيادة في اإلنتاج واالرتفاع في اإليرادات خالل الفترة ذاتها. باإلضافة إلى االرتفاع في متوسط الراتب الشهري لكل 
موظف بنسبة 7.1% من 0	6,0 ريال سعودي إلى 6,457 ريال سعودي، حيث اعتمدت الشركة على قوى عاملة خارجية خالل الفترة لتلبية متطلبات اإلنتاج خالل الفترة. من الجدير 

 اعلى من رواتب الموظفين األساسين. 
ً
بالذكر ان رواتب القوى العاملة الخارجية )outsourced( تعتبر نسبيا

انخفضت تكلفة الموظفين بنسبة 4.6% إلى 214,9 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويعود ذلك إلى االنخفاض في عدد الموظفين بما يعادل 259 موظف )من 2,906 إلى 2,647 
موظف( تماشيا مع االنخفاض في اإلنتاج واإليرادات خالل الفترة ذاتها. قابل ذلك ارتفاع في متوسط الراتب الشهري لكل موظف بنسبة 4.8% من 6,457 ريال سعودي إلى 6,766 

ريال سعودي نتيجة استمرار الشركة في التعامل مع القوى العاملة الخارجية )outsourced( في ظل االنخفاض في عدد الموظفين األساسين. 

االنخفاض في قيمة عقارات ومصانع ومعدات
بلغت قيمة االنخفاض في عقارات ومصانع ومعدات 	,40 مليون ريال سعودي في عام 2018م حيث قامت المجموعة بإجراء تقييم للعقارات والمصانع والمعدات( تقييم انخفاض 
القيمة)السنوية في ديسمبر 2018م لوحداتها المدرة للنقد. ونتج عن الدراسة أن جميع الوحدات ذات قيمة قابلة لالسترداد اعلى من صافي قيمتها الدفترية بشكل جوهري فيما عدا 
الوحدة الخاصة لمصنع الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة )ساديب( والتي بلغت صافي قيمتها القابلة لالسترداد 85,5 مليون ريال كما في 1	 
ديسمبر 2018م. وعليه، قامت اإلدارة بقيد خسائر هبوط في القيمة بمبلغ 41,9 مليون ريال سعودي خالل عام 2018م مقابل عقارات ومصانع ومعدات والتي كانت صافي قيمتها 
الدفترية 127,4 مليون ريال قبل الهبوط كما في 1	 ديسمبر2018م. تم قيد خسائر الهبوط بقيمة 	,40 مليون ريال سعودي ضمن تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة 

الموحدة و605 الف ريال سعودي ضمن مصاريف بيع وعمومية وإدارية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

تم احتساب القيمة القابلة لالسترداد عن طريق احتساب قيمة االستخدام باحتساب التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والتي تم استخراجها من الموازنة الموافق عليها من 
قبل اإلدارة لعام 2019م. بلغ معدل الخصم قبل الضرائب المستخدم لخصم التدفقات النقدية 8.5% وتم استخدام معدل نمو للتدفقات النقدية لألعوام الالحقة لعام 2019م 

بمعدل 1%. كما واستنتجت اإلدارة أن القيمة العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد ال يمكن احتسابها بشكل موثوق.

 مرخًصا من قبل الهيئة 
ً

كما ارتفعت قيمة االنخفاض في قيمة عقارات ومصانع ومعدات إلى 125,7 مليون ريال سعودي في عام 2019م حيث عينت اإلدارة مستشاًرا مستقال
السعودية للمقيمين المعتمدين )تقييم( لمراجعة نماذج هبوط القيمة الخاصة بهم كما في 0	 يونيو 2019م. تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لتلك الوحدات المدرة للنقد بناًء 
على حساب القيمة قيد االستخدام. وعليه، كانت نتائج الوحدات المدرة للنقد صنع الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة )ساديب(، مصنع شركة 
أميانتيت لصناعة الفيبرغالس المحدودة )أفيل(، وشركة بوندستراند المحدودة )بوندستراند( لفترة الستة أشهر المنتهية في 0	 يونيو 2019م أسوأ بشكل جوهري من توقعات 
اإلدارة المستخدمة في آخر اختبار هبوط سنوي تم إجراؤه في ديسمبر 2018م. بناًء على ذلك، كان على المجموعة إعادة اختبار تقييم هذه الوحدات بعد أخذ الظروف الحالية بعين 

االعتبار. لم يكن هناك مؤشرات لهبوط إضافي او عكس الهبوط المتكبد سابقا كما في 1	 ديسمبر 2019م.

نتائجر ختبا رهبوطر :قيمةر :تيرتقرإجر ؤهارفير0لريونيور9د0لم:جل 7ود :(1-2ر مقر 

الهبوط في القيمةالقيمة القابلة لالستردادالقيمة الدفتريةالوحدة المدرة للنقد

64027,810,	141,45011أفيل

81,67081,670ساديب

16,25016,250بوندستراند

239,370113,640125,730المجموع

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م

تراوح معدل خصم ما بعد الضريبة المطبق على توقعات التدفقات النقدية بين 8.7% إلى 10.4% ويتم تقدير التدفقات النقدية بعد عام 2019م باستخدام معدل نمو 1%. تم 
استنتاج أنه ال يمكن قياس القيمة العادلة مطروًحا منها تكاليف البيع بشكل موثوق.



--

االستهالك واالطفاء
انخفضت االستهالكات واالطفاءات بنسبة 10.6% من 51,0 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 45,6 مليون ريال سعودي في عام 2018م، كما انخفضت بنسبة 18.0% إلى 	,7	 

مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعود ذلك نتيجة استهالكات واطفاءات الفترة حيث أن تم استهالك بعض األصول بالكامل.

تكلفة النقل
تشمل تكلفة النقل بشكل أسا�سي تكلفة نقل عمليات التوريد والتخزين ونقل البضائع للعمالء بين المدن داخل المملكة، باإلضافة إلى نقل الموظفين وتكاليف نقل تشغيلية 

األخرى.

ارتفعت تكلفة النقل بنسبة 49.6% من 20,9 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 	,1	 مليون ريال سعودي في عام 2018م تماشيا مع االرتفاع في االيرادات خالل الفترة ذاتها. 
ولذلك يتطلب المزيد من استخدام وسائل النقل وبالذات للعاملين من وإلى المصانع.

انخفضت تكلفة النقل بنسبة 24.6% إلى 6,	2 مليون ريال سعودي في عام 2019م تماشيا مع االنخفاض في االيرادات خالل الفترة ذاتها. 

الهاتف والكهرباء
ارتفعت تكلفة الهاتف والكهرباء بنسبة 7.4% من 16,6 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 17,8 مليون ريال سعودي في عام 2018م، ويعود ذلك إلى االرتفاع في اإلنتاج 

والتشغيل خالل الفترة وتماشيا مع االرتفاع في اإليرادات. 

انخفضت تكلفة الهاتف والكهرباء بنسبة 9.5% إلى 16,1 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويعود ذلك إلى االنخفاض في اإلنتاج والتشغيل خالل الفترة تماشيا مع االنخفاض 
في اإليرادات. 

إصالح وصيانة
تشمل تكاليف اإلصالح والصيانة بشكل رئي�سي إصالحات وصيانة المصانع واآلالت والمعدات التشغيلية التي تستخدم لإلنتاج.

ارتفعت تكاليف اإلصالح والصيانة بنسبة 	.205% من 1,5 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 4,5 مليون ريال سعودي في عام 2018م تماشيا مع االرتفاع في اإلنتاج والتشغيل 
خالل الفترة.

انخفضت تكاليف اإلصالح والصيانة بنسبة 40.2% إلى 2,7 مليون ريال سعودي في عام 2019م تماشيا مع االنخفاض في اإلنتاج والتشغيل خالل الفترة ذاتها.

تكاليف أخرى
تتكون المصروفات األخرى بشكل رئي�سي من مصاريف اإليجار واألتعاب المهنية )مثل االستشارات الفنية( والتأمين وغيرها من المصاريف.

ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة 	.108% من 1,1	 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 64,8 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة تصنيف تكاليف السلع المشتراة 
لغرض البيع من بند تكلفة المواد المستخدمة إلى تكاليف أخرى بقيمة 4,5	 مليون ريال سعودي.

ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة 1.		% إلى 86,2 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة تصنيف تكاليف السلع المشتراة لغرض البيع من بند تكلفة المواد المستخدمة 
إلى تكاليف أخرى بقيمة 45,1 مليون ريال سعودي.
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مصاريف بيع وعمومية وإدارية 

مصا يفربيعر-عموميةر-إد  يةر:لسنو تر :ما:يةر :منتهيةرفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمجل 8ود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
2017م
معدلة 

2018م
معدلة 

2019م
معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو السنوي 
لـ2017م - 2019م

)17.0%()24.7%()	.8%(0,558	0740,608	,44منافع الموظفين

)9.6%()7.	%()15.2%(25,61621,72620,918أتعاب مهنية

)	.	%()9.2%(2.9%11,87512,21611,096تقنية المعلومات واتصاالت

)5.1%()	.0%()9.7%(927,5757,550	,8إستهالك وإطفاء

)4.4%()78.4%(22.2	%		4,52419,1014,1الهبوط في قيمة الذمم المدينة

)4.1%()8.0%()0.1%(129,	401,	404,	سفر

)26.8%()59.7%(2.7	%5,0566,7102,706تسويق وعموالت مبيعات

)0.5%(	.9%)9.5%(2,1681,9622,145إصالح وصيانة

هبوط في قيمة قروض إلى االستثمارات المسجلة بطريقة حقوق 
الملكية

ال ينطبق100.0%ال ينطبق-6,815-

)12.4%(9.7%)29.9%(017,11418,766	24,4أخرى

)11.8%()26.4%(5.7%129,772137,228101,001اإلجمالي

التغييرالتغييرالتغييرمؤشرات األداء الرئيسية

)60()55()5(465460405عدد الموظفين

)11.0%()14.5%()7.4%(576,288	,7,9407التكلفة الشهرية لكل موظف

نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة من اإليرادات

)1.7()0.4()	.1(9.	%	.4%5.6%منافع الموظفين

)0.6(0.4)0.9(2.7%	.2%2.	%أتعاب مهنية

)0.1(0.1)0.2(1.4%	.1%1.5%تقنية المعلومات واتصاالت

)0.1(0.2)	.0(1.0%0.8%1.1%إستهالك وإطفاء

-)1.5(0.51.4%2.0%0.6%الهبوط في قيمة الذمم المدينة

--)0.1(0.4%0.4%0.4%سفر

)	.0()0.4(0.1	.0%0.7%0.6%تسويق وعموالت مبيعات

-0.1)0.1(	.0%0.2%	.0%إصالح وصيانة

هبوط في قيمة قروض إلى االستثمارات المسجلة بطريقة حقوق 
الملكية

%0.0%0.7-0.7)0.7(-

)0.7(0.6)	.1(2.4%1.8%1.	%أخرى

)3.4()1.5()1.9(12.9%14.5%16.4%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م

منافع الموظفين
تشمل منافع الموظفين رواتب موظفي اإلدارة ورسوم تجديد إقامات ومنافع أخرى من تذاكر سفر ومصاريف نقل وسكن. تمثل منافع الموظفين ما يقارب 1.4	% من إجمالي 

مصاريف البيع والعمومية وإدارية في الفترة التاريخية.

انخفضت تكلفة الموظفين بنسبة 	.8% من 	,44 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 40,6 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة االنخفاض في متوسط الراتب الشهري 
لكل موظف بنسبة 7.4% من 7,940 ريال سعودي إلى 57	,7 ريال سعودي، ويعود ذلك إلرتفاع نسبة الموظفين األقل مهارة. باإلضافة إلى االنخفاض في عدد الموظفين من 465 

موظف إلى 460 موظف.

كما انخفضت منافع الموظفين بنسبة 24.7% إلى 0,6	 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة االنخفاض المستمر في متوسط الراتب الشهري لكل موظف بنسبة 14.5% من 
 
ً
57	,7 ريال سعودي إلى 6,288 ريال سعودي، ويعود ذلك إلرتفاع نسبة الموظفين األقل مهارة. باإلضافة إلى االنخفاض في عدد الموظفين من 460 موظف إلى 405 موظف بناءا

على استراتيجية الشركة للحد من المصاريف الثابتة في ظل ضعف السيولة التي تواجهها الشركة.



--

أتعاب مهنية
تمثل األتعاب المهنية خدمات التدقيق الداخلي والخارجي والخدمات الزكوية وضريبة القيمة المضافة وخدمات استشارية لقانونية ومالية. 

انخفضت األتعاب المهنية بنسبة 15.2% من 25,6 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 21,7 مليون ريال سعودي في عام 2018م، كما نخفضت بنسبة 7.	% إلى 20,9 مليون 
ريال سعودي في عام 2019م، حيث شمل حساب األتعاب المهنية في عام 2017م على رسوم استشارات قانونية وتدقيق لشركة أميانتيت الدولية القابضة فيما يخص صفقة 
هوباس بقيمة 1,8 مليون دوالر أمريكي مايعادل 6,7 مليون ريال سعودي. وتم في اغسطس 2017م، االنتهاء من غالبية اإلجراءات القانونية المطلوبة إلتمام اندماج مجموعة 

االستبعاد مع مجموعة شركات هوباس ايه جي في أوروبا تحت شركة مشتركة »أميبلو«.

تقنية المعلومات واتصاالت
 )بشكل متوسط( على 11,7 مليون ريال في السنوات المالية 2017م و2018م و2019م. 

ً
بقي مصاريف تقنية المعلومات واتصاالت ثابتا

ارتفعت تقنية المعلومات واتصاالت بنسبة 2.9% من 11,9 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 12,2 مليون ريال سعودي في عام 2018م، ويعود ذلك إلى تحسينات على أنظمة 
التكنولوجيا للشركة وتغيير بعض برمجيات األجهزة. ثم انخفضت تقنية المعلومات واتصاالت بنسبة 9.2% إلى 11,1 مليون ريال سعودي في عام 2019م تماشيا مع استراتيجية 

الشركة لخفض المصاريف في ظل ضعف السيولة التي تواجهها الشركة.

إستهالك وإطفاء 
انخفضت تكلفة إستهالك وإطفاء بنسبة 9.7% من 8,4 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 7,6 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة إستهالكات واالطفاءات الفترة حيث 

بعض األصول تم استهالكها بالكامل. وبقي ثابتا على 7,6 مليون ريال سعودي في عام 2019م. 

الهبوط في قيمة الذمم المدينة 
يمثل الهبوط في قيمة الذمم المدينة هبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية )أطراف ثالثة وأطراف ذات عالقة( والذمم المدينة التجارية تحت التحصيل القانوني.

إرتفع الهبوط في قيمة الذمم المدينة من 4,5 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 19,1 مليون ريال سعودي في عام 2018م حيث طبقت الشركة الطريقة المبسطة على 
النحو المسموح به في المعيار الدولي للتقارير المالية 9، وعليه، تقوم بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة لجميع الذمم التجارية المدينة الحالية 
الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء. تحدد الشركة خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية الحالية باستخدام مصفوفة المخصص، يتم تقديرها بناًء على 
الخبرة التاريخية للخسارة االئتمانية استناًدا إلى وضع الذمم المدينة المتأخرة سابقا، وتعديلها حسب مقت�سى الحال لتعكس الظروف الحالية وتقديرات الظروف االقتصادية 

المستقبلية.

انخفض الهبوط في قيمة الذمم الدينة إلى 4,1 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة لكفائة المخصص في العام السابق من الذمم المدينة التجارية )أطراف ثالثة وأطراف 
ذات عالقة(، ويمثل إضافة السنة بقيمة 4,1 مليون ريال سعودي هبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية تحت التحصيل القانوني.

مصاريف سفر
 نسبيا على 4,	 مليون ريال بين العام 2017م و2018م. ثم انخفض بنسبة 8.0% إلى 1,	 مليون ريال سعودي في عام 2019م تماشيا مع اإلنخفاض في 

ً
بقي مصاريف السفر ثابتا

عدد الموظفين خالل الفترة ذاتها.

تسويق وعموالت مبيعات
لدى الشركة وكالء مبيعات خارج المملكة في بالد مثل في الصين، االمارات، الكويت وغيرها. وتمثل اتعاب الوكالء ما يقارب 2.5% إلى 5% من المبيعات )حسب العقد(. 

ارتفعت مصاريف التسويق وعموالت مبيعات بنسبة 2.7	% من 5,1 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 6,7 مليون ريال سعودي في عام 2018م تماشيا مع إرتفاع في اإليرادات 
خالل الفترة ذاتها. 

انخفضت مصاريف التسويق وعموالت مبيعات بنسبة 59.7% م إلى 2,7 مليون ريال سعودي في عام 2019م تماشيا مع االنخفاض في اإليرادات خالل الفترة ذاتها. 

إصالح وصيانة
تتعلق تكاليف اإلصالح والصيانة بتصليح أجهزة المكاتب من الكمبيوتر وغيرها من المعدات المكتبية. إنخفضت مصاريف اإلصالح والصاينة بنسبة 9.5% من 2,2 مليون ريال 
سعودي في عام 2017م إلى 2,0 مليون ريال سعودي في عام 2018م، ثم ارتفعت المصاريف بنسبة 	.9% م إلى 2,1 مليون ريال سعودي في عام 2019م. يعود التغيير الطفيف بين 

الفترات نتيجة الحتياج الشركة لعمليات اإلصالح والصيانة للمكاتب من تكييف ووسائل نقل الموظفيين وغيرها.

هبوط في قيمة قروض إلى االستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية
يمثل الهبوط في قيمة قروض إلى االستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية إنخفاض في قيمة االستثمارات في أميتيك المغرب بقيمة 6,8 مليون ريال في عام 2018م والذي بلغ 

صفر في 2019م. تتوقع الشركة حدوث هبوط في قيمة االستثمارات في السنوات المقبلة نتيجة توقعات استمرار إنخفاض قيمة الدرهم المغربي مقابل الدوالر األمريكي.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

--

مصاريف األخرى
تتكون المصاريف األخرى من مصاريف تأمين على ممتلكات ومركبات، خدمات عامة من الكهرباء ومياه وغيرها من المصاريف اإلدارية. انخفضت مصاريف األخرى بنسبة %29.9 
من 24,4 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 17,1 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة تصحيح مبالغ مستحقه في شركة بي بليو تي ألمانيا )شركة التابعة( بقيمة 6,	 
مليون يورو مايعادل 16,2 مليون ريال سعودي التي تم حجزها في عام 2017م، ويعود ذلك إلى مشروعين؛ مشروع تركيا )بي اي اف اف - أمبارلي( ومشروع أذربيجان. باإلضافة إلى 
تصحيح مبالغ مستحقه في شركة فلوتايت تكنولوجي البحرين )شركة التابعة( بقيمة 	,1 مليون دوالر أمريكي مايعادل 5,0 مليون ريال سعودي، ويمثل رسوم إداريه مستحقه من 

شركة أمبيلو تكنو )قبل إنشاء شركه المشاركه مع أمبيلو(.

ارتفعت مصاريف األخرى بنسبة 9.7% إلى 18,8 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويعود ذلك إلى اإلرتفاع الطفيف في النفقات اإلدارية العامة، ونفقات التأمين على الممتلكات 
والمركبات، ونفقات الخدمات اإلدارية )الكهرباء والمياه(، ونفقات المكاتب األخرى بشكل عام.

مصاريف تمويلية

مصا يفرتمويليةر:لسنو تر :ما:يةر :منتهيةرفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمجل 9ود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
2017م
معدلة 

2018م
معدلة 

2019م
معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو السنوي 
لـ2017م - 2019م

	.1%0.0	%)21.0%(84,92667,06687,177عموالت مرابحة وتورق

)4.7%()4.1	%(8.0	%			,7015,68610	,11فوائد على القروض

)15.7%()15.9%()15.6%(1102,6262,208,	إطفاء خصم مكافأة نهاية الخدمة

)88.5%()96.1%()66.5%(1121,04441,	فروقات مبادلة سعر الفائدة

100.0%ال ينطبقال ينطبق451--فوائد على التزامات االيجار

ال ينطبق16.0%)15.7%(102,51886,422100,210اإلجمالي

نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة من اإلجمالي

9.44.2)5.2(87.0%77.6%82.8%عموالت مرابحة وتورق

)0.8()7.8(7.1	.10%18.2%11.1%فوائد على القروض

)0.8()0.8(ال ينطبق2.2%0.	%0.	%إطفاء خصم مكافأة نهاية الخدمة

)0.	()1.2()1.8(-1.2%0.	%فروقات مبادلة سعر الفائدة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---فوائد على التزامات االيجار

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م

عموالت مرابحة وتورق 
انخفضت عموالت مرابحة وتورق بنسبة 21.0% من 84,9 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 67,1 مليون ريال سعودي في عام 2018م تماشيا مع إنخفاض أرصدة القروض 

قصيرة األجل بقيمة 1,		1 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

ارتفعت عموالت مرابحة وتورق بنسبة 0.0	% م إلى 87,2 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعود ذلك إلى ارتفاع نسب الفوائد من قبل البنوك خالل الفترة ذاتها. 

فوائد على القروض
ارتفعت الفوائد على القروض بنسبة 8.0	% من 11,4 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 15,7 مليون ريال سعودي في عام 2018م، ويعود ذلك اإلرتفاع إلى تحميل الشركة 

بعض من المصاريف البنكية مع تكاليف الفوائد.

انخفضت الفوائد على القروض بنسبة 4.1	% م إلى 	,10 مليون ريال سعودي في عام 2019م تماشيا مع إنخفاض أرصدة القروض طويلة األجل بقيمة 70,1 مليون ريال سعودي 
خالل الفترة ذاتها.

إطفاء خصم مكافأة نهاية الخدمة
يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام أو أصل برنامج المنافع المحددة.

انخفض إطفاء خصم مكافأة نهاية الخدمة بنسبة 15.6% من 1,	 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 2,6 مليون ريال سعودي في عام 2018م، كما انخفض بنسبة 15.9% إلى 
2,2 مليون ريال سعودي في عام 2019م وذلك بناءا على االفتراضات االكتوارية الرئيسية.



--

فروقات مبادلة سعر الفائدة
انخفضت فروقات مبادلة سعر الفائدة بنسبة 66.5% من 1,	 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 1,0 مليون ريال سعودي في عام 2018م، كما انخفضت بنسبة 96.1% م إلى 

41 ألف ريال سعودي في عام 2019م وذلك للتغير في أسعار العمالت وفوائدها. 

فوائد على التزامات االيجار 
بلغت فوائد على التزامات االيجار 451 ألف ريال سعودي في عام 2019م أثر تطبيق المعيار رقم 16 من المعايير الدولية للتقرير المالي.

قوائم الدخل األولية المختصرة الموحدة

مائمةر :1خلر:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر9د0لمر-0ل0لمجل 0دود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
التغيير للفترة

األعمال المستمرة:

)0.5	%(162,044		0,		2اإليرادات من العقود مع العمالء

)22.8%()167,918()99	,217(تكلفة إيرادات 

)137.6%()5,874(15,634إجمالي الربح/ )الخسارة(

)17.0%()24,420()29,409(مصاريف بيع وعمومية وإدارية 

)1748.0%()298,	6(841,	صافي خسائر )أرباح( هبوط في قيمة األصول المالية

842.1%)93,592()9,934(الخسارة التشغيلية

7.5	6%)19,117()2,592(مصاريف أخرى، بالصافي

)5.	148%(7,291)527(الحصة في نتائج استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

)	.14%()22,691()26,465(مصاريف تمويلية

224.2%)128,109()39,518(الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل األجنبية

22.2%)7,024()5,750(الزكـاة

)7.9	1%()187(494ضريبة الدخل األجنبية

202.2%)135,320()44,774(الخسارة من االعمال المستمرة

االعمال الغير مستمرة:

)9.	10%()		1(441,	ربح/ )خسارة( االعمال غير المستمرة بالصافي من الزكاة

227.7%)135,453()41,333(خسارة الفترة

العائدة ل:

	.225%)1,294	1()66	,40(المساهمين في الشركة

0.1		%)4,159()967(الحصص الغير مسيطرة

227.7%)135,453()41,333(خسارة السنة

الدخل الشامل االخر
الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى قائمة الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة:

)254.5%(50	,9)6,052(فروقات تحويل عمالت ناتجة عن ترجمة عمليات اجنبية

ال ينطبق0	-التغير في القيمة العادلة لمبادلة أسعار الفائدة

)255.0%(9,380)6,052()الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

166.1%)126,073()47,385(مجموع الخسارة الشاملة للفترة

مؤشرات األداء 

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات 

)	.10()6.	%(6.7%مجمل الربح

5.	57.85%	.4%الخسارة التشغيلية

	.564.	8%19.2%الخسارة من االعمال المستمرة

665.9.	8%17.7%خسارة السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
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اإليرادات 
انخفضت اإليرادات بنسبة 0.5	% من 0,		2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 162,0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 1	 مارس 2020م نتيجة اإلنخفاض في اإليرادات من قطاع التركيبات غير معدنية بقيمة 7,1	 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها تماشيا مع إنخفاض الطلب مما أدى إلى 
إنخفاض حجم المبيعات من 	80 ألف قطعة إلى 706 ألف قطعة خالل الفترة ذاتها. كما وانخفضت إيرادات الصادرات ومبيعات الشركات التابعة األجنبية األخرى بقيمة 6,	9 
مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها ويعود ذلك إلى التركيز على األسواق المحلية بأسعار بيع أقل، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بالتصدير، وانخفاض المبيعات 

في المنطقة األوروبية ويعود ذلك إلى االنتهاء من عدة مشاريع في ألمانيا وتركيا. يرجى الرجوع إلى الجدول 5-10 و5-11 للتحليل القطاعي.

تكلفة اإليرادات 
تمثل تكلفة اإليرادات بشكل أسا�سي تكلفة المواد المستخدمة في التصنيع مما يعادل 55% من إجمالي تكلفة المبيعات خالل الفترة التارخية.

انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة 22.8% من 217,4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 167,9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 1	 مارس 2020م نتيجة انخفاض المواد المستخدمة بقيمة 29,6 مليون ريال سعودي تماشيا مع االنخفاض في االيرادات بقيمة 71,0 مليون ريال سعودي خالل الفترة 
ذاتها، باإلضافة إلى اإلنخفاض في أسعار المواد الخام )من 	,122 مليون ريال في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 92,8 مليون ريال في فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 1	 مارس 2020م( وبالذات للمنتجات الغير معدنية. 

اجمالي الربح
انخفض اجمالي الربح بنسبة 7.6	1% من 15,6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى خسارة -5,9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م بشكل رئي�سي نتيجة اإلنخفاض في متوسط سعر البيع لمشاريع قطاع المياه من 155,	 ريال سعودي في عام 2017م إلى 

28	,2 ريال سعودي خالل الفترة ذاتها، مدفوعة بوصول أغلب المشاريع إلى مرحلة التسليم.

مصاريف بيع وعمومية وإدارية 
تتكون مصاريف البيع والعمومية واإلدارية بشكل أسا�سي من تكلفة الموظفين مما يعادل 42% و	1% من إجمالي مصاريف البيع والعمومية واإلدارية خالل فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 1	 مارس 2019م و2020م، على التوالي.

ارتفعت مصاريف البيع والعمومية واإلدارية بنسبة 1.	24% من 25,6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 87,7 مليون ريال سعودي في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م، نتيجة إرتفاع الهبوط في الذمم المدينة بقيمة 0,	6 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها ويعود ذلك إلى تطبيق نموذج خسائر االئتمان 

المتوقعة التي تم إجراؤها لتلبية معايير إنخفاض قيمة األصول في المعيار الدولي للتقارير المالية 9.

المصاريف األخرى
زادت المصاريف األخرى بنسبة 7.5	6% من 2,6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 19,1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 1	 مارس 2020م نتيجة الزياده السلبية في فروقات تحويل عمالت أجنبية بقيمة 22,5 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

مصاريف تمويلية
تمثل المصاريف التمويلية بشكل أسا�سي عموالت مرابحة وتورق في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م وتتعلق ب 5 قروض طويلة األجل و18 قروض قصيرة األجل.

انخفضت المصاريف التمويلية بنسبة 	.14% من 26,5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 22,7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 1	 مارس 2020م نتيجة انخفاض عموالت المرابحة والتورق بقيمة 2,4 مليون ريال سعودي باإلضاقة إلى اإلنخفاض في الفوائد على القروض بقيمة 2,6 مليون ريال 
سعودي خالل الفترة ذاتها، ويعود ذلك إلى االنخفاض في رصيد القروض القصيرة والطويلة االجل في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م مقارنة بفترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 1	 مارس 2019م.

الزكاة
تقدم الشركة والشركات التابعة لها في المملكة العربية السعودية االقرارات الزكوية على أساس موحد. حصلت الشركة والشركات التابعة لها في المملكة العربية السعودية على 
شهادات مقيدة أو نهائية للزكاة وضريبة الدخل للسنوات السابقة وحتى عام 2019م. وقد تلقت الشركة الربوط النهائية من الهيئة العامة للزكاة والضرائب حتى عام 2009م. ولم 

ترفع الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد الربوط للسنوات من عام 2010م إلى عام 2018م. وبلغت الزكاة 21,0 مليون ريال سعودي في عام 2019م.

بلغت الزكاة 7,0 مليون ريال سعودي في 1	 مارس 2020م.

ضريبة الدخل األجنبية
تخضع الشركة وشركاتها التابعة األجنبية لضريبة الدخل. وتستحق ضريبة الدخل بحسب نسب الضريبة في الشركات التابعة االجنبية. بلغ ضريبة الدخل األجنبية 187 ألف ريال 

سعودي في 1	 مارس 2020م.
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األعمال غير المستمرة بالصافي من الضريبة
انخفضت األعمال غير المستمرة بالصافي بنسبة 9.	10% من 4,	 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى -		1 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة 

أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م حيث بدأت الشركة إغالق بعض العمليات وبالتالي إنخفاض عدد الموظفين والتكاليف الثابتة األخرى المرتبطة بالمصانع.

المعلومات التفصيلية للقطاعات

 :معلوماتر :تفصيليةر:لقطاعاتر:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر9د0لمر-0ل0لمجل ددود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
التغيير للفترة

االيرادات

)27.6%(	210,997152,84قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

)44.0%()	7,09()12,672(االستبعادات

)26.5%(25145,750	,198قطاع التصنيع وتقنية األنابيب، بالصافي

)1.	5%(4,70916,294	قطاع إدارة المياه

)30.5%(233,033162,044االجمالي االيرادات

تكلفة االيرادات

)21.0%(200,682158,581قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

)5.0	%()10,780()16,596(االستبعادات

)19.7%(184,086147,801قطاع التصنيع وتقنية األنابيب، بالصافي

)9.6	%(1420,117	,		قطاع إدارة المياه

)22.8%(217,399167,918االجمالي تكلفة االيرادات

الربح

)156.6%()8	5,8(15	,10قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

)6.0%(687,	924,	االستبعادات

)114.4%()2,051(9	14,2قطاع التصنيع وتقنية األنابيب، بالصافي

)74.0	%()	82,	(95	,1قطاع إدارة المياه

)137.6%()5,874(15,634االجمالي الربح

مصاريف بيع وعمومية وإدارية

64.0	%82,007	17,67قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

)27.0%(5,912	8,10قطاع إدارة المياه

)2.9%()202()208(االستبعادات

243.1%25,56887,717االجمالي المصاريف

الربح الخسارة التشغيلية

1094.0%)87,846()58	,7(قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

6.	4%)5	9,6()6,708(قطاع إدارة المياه

)5.9%(890,	2	4,1االستبعادات

842.2%)93,591()9,933(االجمالي الخسارة التشغيلية

)مصاريف( إيرادات أخرى، بالصافي

2708.8%)19,748()	70(قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

)4.		1%(1	6)1,889(قطاع إدارة المياه

637.5%)19,117()2,592(االجمالي

الحصة في نتا ئج استثمارات مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكي
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)آالف الرياالت السعودية(
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
التغيير للفترة

)7.8		%(5,724)2,407(قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

)16.6%(1,8801,567قطاع إدارة المياه

)1483.5%(7,291)527(االجمالي

مصاريف مالية

)5.0%()	22,42()614,	2(قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

)90.6%()268()2,851(قطاع إدارة المياه

)14.3%()22,691()26,465(االجمالي

الزكاة وضريبة الدخل

22.6%)7,052()5,752(قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

)2.1	1%()159(496قطاع إدارة المياه

37.2%)7,211()5,256(االجمالي

)9.	10%()		1(441,	ربح/ )خسارة( االعمال غير المستمرة بالصافي من الزكاة

صافي الخسارة

295.0%)7	127,9()89	,2	(قطاع التصنيع وتقنية األنابيب

)16.0%()7,516()8,944(قطاع إدارة المياه

227.7%)135,453()41,333(االجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

اإليرادات ومجمل الربح حسب القطاع

 إلير د تر-م(ملر :ربحرحسبر :قطاعر:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر9د0لمر-0ل0لمجل لدود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
التغيير للفترة

االيرادات

قطاع التصنيع وتقنية األنابيب، بالصافي

)42.2%(12	,97,49156التركيبات 

)29.0%(14,0149,955معدني 

)44.5%(57	,47646,	8غير معدني

)16.4%(6	864,7	77,4أنابيب

6.	1%	4	,7,28442	معدني

)44.2%(	9	,40,15422غير معدني

)5.0%(10,62110,091منتجات أخرى

14.4%12,77514,610خدمات أخرى

)26.5%(198,325145,749اجمالي قطاع التصنيع وتقنية األنابيب، بالصافي

)53.1%(34,70816,294قطاع إدارة المياه

)30.5%(233,033162,044المجموع

نقطة مئويةمجمل الربح

قطاع التصنيع وتقنية األنابيب، بالصافي

)2.1(	.2	%4.5	%التركيبات 

)1.4(	.6	%7.7	%معدني 
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)آالف الرياالت السعودية(
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
التغيير للفترة

)2.5(1.4	%9.		%غير معدني

)11.5()6.9	%()25.4%(أنابيب 

)2.4(1.	%5.5%معدني

)58.5()112.5%()54.1%(غير معدني

)6.3(24.7%31.0%منتجات أخرى

7.931.2%)23.3%(خدمات أخرى

)8.6()1.4%(7.2%اجمالي قطاع التصنيع وتقنية األنابيب، بالصافي

)27.5()23.5%(4.0%قطاع إدارة المياه

)10.3()3.6%(6.7%المجموع

عدد الوحدات المباعة \ عدد المشاريع

)81.6(851769التركيبات )ألف قطعة(

15.1	486معدني 

)96.7(706	80غير معدني

356578222.2أنابيب )ألف متر(

	.96	19729معدني

159285126.0غير معدني

ال ينطبقيوجد عدة منتجات بوحدات قياس مختلفة في تلك المجموعةمنتجات أخرى

ال ينطبقيوجد عدة خدمات بوحدات قياس مختلفة في تلك المجموعةخدمات أخرى

)4.0(117قطاع إدارة المياه )عدد المشاريع(

المصدر: معلومات اإلدارة

التركيبات المعدنية
انخفضت التركيبات المعدنية بنسبة 29.0% من 14,0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 10,0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 1	 مارس 2020م نتيجة اإلرتفاع في المنافسة مما أدى إلى اإلنخفاض في متوسط سعر البيع للوحدة )من 	29 ريال سعودي إلى 158 ريال سعودي(. كما وإنخفض مجمل 
ربح التركيبات المعدنية بشكل طفيف بنسبة 1.4 نقطة مئوية من 7.7	% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 	.6	% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 

2020م نتيجة اإلنخفاض في متوسط سعر البيع للوحدة )من 	29 ريال سعودي إلى 158 ريال سعودي( خالل الفترة ذاتها بسبب اإلختالف في مزيج المبيعات وإرتفاع المنافسة. 

التركيبات غير المعدنية
انخفضت التركيبات غير المعدنية بنسبة 44.5% من 5,	8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 46,4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 1	 مارس 2020م، ويعود ذلك إلى إنخفاض الطلب مما أدى إلى إنخفاض حجم المبيعات. باإلضافة إلى اإلنخفاض في متوسط سعر البيع للوحدة )من 104 ريال سعودي 

إلى 66 ريال سعودي( نتيجة التغيير في مزيج المبيعات.

كما وانخفض مجمل ربح التركيبات غير المعدنية بنسبة 2.5 نقطة مئوية من 9.		% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 1.4	% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
1	 مارس 2020م حيث إنخفض متوسط سعر البيع للوحدة بنسبة أعلى من االنخفاض في متوسط تكلفة الوحدة خالل الفترة ذاتها.

األنابيب المعدنية
ارتفعت األنابيب المعدنية بنسبة 6.	1% من 7,4	 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 	,42 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 1	 مارس 2020م ويعود ذلك إرتفاع حجم المبيعات من 197 ألف متر إلى 	29 ألف متر خالل الفترة ذاتها بسبب المشاريع الجديدة من قبل الوكاالت الحكومية ومتعاقدين 

آخرين. قابل ذلك انخفاض في متوسط سعر البيع للمتر )من 189 ريال سعودي إلى 144 ريال سعودي( نتيجة التغيير في مزيج المنتجات.

إنخفض مجمل الربح بنسبة 2.4 نقطة مئوية من 5.5% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 1.	% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م نتيجة 
إنخفاض متوسط سعر البيع للمتر بنسبة أعلى من االنخفاض في متوسط تكلفة المتر خالل الفترة ذاتها حيث يتم تحديد أسعار بيع المنتجات قبل بدء المشروع وتستند إلى 

متوسط أسعار المواد الخام عند تقديم عرض األسعار.
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األنابيب غير المعدنية
انخفضت األنابيب غير المعدنية بنسبة 44.2% من 40,2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 22,4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 1	 مارس 2020م تنيجة إنخفاض متوسط سعر البيع من 	25 ريال سعودي للمتر إلى 79 ريال سعودي للمتر بسبب اختالف نوع المنتج من ناحية الصالبة والقوة إلى 

جانب اختالفات أخرى مثل الحجم وما إلى ذلك على حسب المشروع. قابل ذلك ارتفاع في حجم المبيعات من 159 ألف متر إلى 285 ألف متر.

كما انخفض مجمل ربح األنابيب غير المعدنية بنسبة 58.5 نقطة مئوية من -54.1% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى -112.5% في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 1	 مارس 2020م تنيجة إنخفاض متوسط سعر البيع بسبب التغيير في مزيج المنتج من ناحية الصالبة والقوة.

خدمات أخرى
ارتفعت الخدمات األخرى بنسبة 14.4% من 12,8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 14,6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 1	 مارس 2020م ويعود ذلك إلى اإلرتفاع في خدمات الهندسة بقيمة 2,2 مليون ريال سعودي. كما وإرتفع مجمل ربح الخدمات األخرى بنسبة 1.2	 نقطة مئوية من -	.	2% في 

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 7.9% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م.

قطاع إدارة المياه

انخفضت إيرادات قطاع إدارة المياه بنسبة 1.	5% من 4,7	 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 	,16 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى االنتهاء من مشروع دوريس، وتخفيض العمل في مشروع السماوة. كما انخفض مجمل ربح قطاع إدارة المياه بنسبة 
27.5 نقطة مئوية من 4.0% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى -5.	2% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م حيث تكبدت الشركة خسائر نتيجة 

التأخر في تكملة المشاريع.

اإليرادات حسب المنطقة

 إلير د ترحسبر :منطقةر:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر9د0لمر-0ل0لمجل لدود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
التغيير للفترة

17.7%251,	92	19,8المنطقة الوسطى

215.4%02	,2		10,24المنطقة الغربية

)0.1%(67,56567,490المنطقة الشرقية

)1.	4%(848,	6,758المنطقة األوروبية

)72.7%(	5,05	128,628الصادرات والشركات األجنبية التابعة األخرى

)30.5%(233,033162,044االجمالي

نقطة مئويةكنسبة من اجمالي االيرادات

5.9 14.4% 8.5% المنطقة الوسطى

15.5 19.9% 4.4% المنطقة الغربية

12.7 41.6% 29.0% المنطقة الشرقية

)0.5(2.4% 2.9% المنطقة األوروبية

)6.		(21.6% 55.2% الصادرات والشركات األجنبية التابعة األخرى

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م و2020م

مثلت مبيعات المنطقة األوروبية والصادرات والشركات األجنبية التابعة األخرى )مجتمعة( 58.1% من إجمالي اإليرادات في 1	 مارس 2019م وإنخفضت إلى 24.0% من إجمالي 
اإليرادات في نفس الفتره من عام 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى االنخفاض اإلجمالي في اإليرادات لجميع دول الخليج. في حين زادت نسبة المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية 
)مجتمعة( من إجمالي اإليرادات من 4.		% في الربع األول من 2019م إلى 61.6% في نفس الفتره من عام 2020م. كما زادت أيضا اإليرادات في المنطقة الوسطى لتمثل 14.4% من 
إجمالي اإليرادات في الربع األول من 2020م مقابل 8.5% في نفس الفتره من عام 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى التحول في استراتيجية اإلدارة للتركيز على المبيعات الداخلية 

لتلبية إحتياجات السوق المحلي.



--

تكلفة اإليرادات

تكلفةر :مبيعاتر:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر9د0لمر-0ل0لمجل لدود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
التغيير للفترة

)24.2%(4092,754	,122المواد المستخدمة

)14.9%(		57,84149,2تكلفة الموظفين

)50.1%(12,2256,101اإلستهالك واالطفاء

)0.6	%(	2	,7,6675تكلفة النقل

20.7%972,	292,	الهاتف والكهرباء

5.4	%81,541	1,1التصليح والصيانة

)	.0	%(	12,8968,99أخرى

)22.8%(217,399167,918اإلجمالي

التغييرمؤشرات األداء الرئيسية

)475(6	1112,6,	عدد الموظفين

0.5%6,1976,226التكلفة الشهرية لكل موظف 

نقطة مئويةكنسبة من اإليرادات

57.24.7%52.5%المواد المستهلكة

0.45.6	%24.8%تكلفة الموظفين

)1.5(8.	%5.2%اإلستهالك واالطفاء

)0.0(	.	%	.	%تكلفة النقل

2.51.0%1.4%الهاتف والكهرباء

1.00.5%0.5%التصليح والصيانة

ال ينطبق5.5%5.5%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

المواد المستخدمة 
انخفضت المواد المستخدمة بنسبة 24.2% من 	,122 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 92,8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 1	 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى اإلنخفاض في اإليرادات خالل الفترة ذاتها، باإلضافة إلى اإلنخفاض في أسعار المواد الخام للمنتجات الغير معدنية. 

تكلفة الموظفين
انخفضت تكلفة الموظفين بنسبة 14.9% من 57,8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 49,2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 1	 مارس 2020م ويعود ذلك إلى االنخفاض في عدد الموظفين بما يعادل 475 موظف )من 111,	 موظف إلى 6	2,6 موظف( تماشيا مع االنخفاض في اإلنتاج 
واإليرادات خالل الفترة ذاتها حيث تكمل الشركة استراتيجيتها في الحد من المصاريف الثابتة في ظل ضعف السيولة التي تواجهها الشركة. بقي متوسط الراتب الشهري لكل موظف 

 على 6,226 ريال سعودي. 
ً
ثابت نسبيا

إستهالك وإطفاء 
انخفضت تكلفة إستهالك وإطفاء بنسبة 50.1% من 12,2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 6,1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 1	 مارس 2020م ويعود ذلك إلى إستهالك بعض األصول بشكل كامل في حين لم يتم إجراء أي إضافات بشكل كبير خالل الفترة.

تكلفة النقل
انخفضت تكلفة النقل بنسبة 0.6	% من 7,7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 	,5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

1	 مارس 2020م تماشيا مع اإلنخفاض في االيرادات خالل الفترة ذاتها حيث أن هناك إستخدام أقل لوسائل النقل.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
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الهاتف والكهرباء
ارتفعت تكلفة الهاتف والكهرباء بنسبة 20.7% من 	,	 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 4,0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 1	 مارس 2020م حيث إرتفعت تعرفة استهالك الكهرباء في المملكة خالل الفترة. 

التصليح والصيانة
ارتفعت تكاليف التصليح والصيانة بنسبة 5.4	% من 1,1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 1,5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 1	 مارس 2020م نتيجة لتصليحات وصيانات الزامية الحدى خطوط اإلنتاج بسبب الصيانة الدورية لألالت والمعدات.

تكاليف أخرى
انخفضت التكاليف األخرى بنسبة 	.0	% من 12,9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 9,0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 1	 مارس 2020م ويعود ذلك إلى االنخفاض في تكاليف استئجار اآلالت واستئجار األرا�سي )األرا�سي الفارغة( لجميع شركات شبه الجزيرة العربية، باإلضافة إلى االنخفاض في 

الرسوم المهنية الفنية للتصنيع خاصة على مجموعة أيسك.

مصاريف بيع وعمومية وإدارية 

مصا يفربيعر-عموميةر-إد  يةر:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر9د0لمر-0ل0لمجل ددود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2019م
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2020م
التغيير للفترة

	.2%10,82111,066منافع الموظفين

22905.8%266,	2756الهبوط في قيمة الذمم المدينة

8.	2%4,5685,655أتعاب مهنية

)5.9%(1,8911,780إستهالك وإطفاء

1.	%	1,2251,26تقنية المعلومات واتصاالت

)18.4%(1678	8سفر

)8.0	%(665412إصالح وصيانة

)94.1%(	2,09212تسويق وعموالت مبيعات

8.6%475,	200,	أخرى

243.1%25,56887,718اإلجمالي

التغييرمؤشرات األداء الرئيسية

)59(91	450عدد الموظفين

17.7%4	8,0169,4التكلفة الشهرية لكل موظف 

نقطة مئويةكنسبة من االيرادات

6.82.2%4.6%منافع الموظفين

8.9	9.0	%0.1%الهبوط في قيمة الذمم المدينة

51.5.	%2.0%أتعاب مهنية

	.1.10%0.8%إستهالك وإطفاء

	.0.80%0.5%تقنية المعلومات واتصاالت

0.40.1%0.4%سفر

-	.0%	.0%إصالح وصيانة

)0.8(0.1%0.9%تسويق وعموالت مبيعات

2.10.8%1.4%أخرى

54.143.2%11.0%اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة
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منافع الموظفين
ارتفعت تكلفة الموظفين بشكل طفيف بنسبة 	.2% من 10,8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 11,1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م نتيجة 2018م نتيجة االرتفاع في متوسط الراتب الشهري للموظفين بنسبة 17.7% من 8,017 ريال سعودي إلى 4	9,4 ريال سعودي حيث تكمل 
الشركة استراتيجيتها في الحد من المصاريف الثابتة في ظل ضعف السيولة التي تواجهها الشركة وابقاء الموظفين االدارين برواتب أعلى. ومن ثم انخفض عدد الموظفين من 450 

موظف إلى 91	 موظف خالل الفترة ذاتها.

الهبوط في الذمم المدينة 
إرتفعت قيمة الهبوط في الذمم المدينة بنسبة 22905.8% من 275 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 	,	6 مليون ريال سعودي في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م ويعود ذلك إلى تطبيق نموذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تم إجراؤها لتلبية معايير إنخفاض قيمة األصول في المعيار الدولي للتقارير 

المالية 9.

أتعاب مهنية
ارتفعت األتعاب المهنية بنسبة 8.	2% من 4,6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م إلى 5,7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

1	 مارس 2019م، ويعود ذلك إلى استشارت مالية بشأن إعادة هيكلة القروض وااللتزامات المالية للشركة.

مصاريف سفر
انخفضت مصاريف السفر بنسبة 18.4% من 1	8 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 678 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 1	 مارس 2020م تماشيا مع اإلنخفاض في المبيعات من 0,		2 مليون ريال سعودي إلى 162,0 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها وبالتالي إنخفاض ضرورة السفر لإلدارة.

تقنية المعلومات واتصاالت
ارتفعت تقنية المعلومات واتصاالت بشكل طفيف بنسبة 1.	% من 1,2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 	,1 مليون ريال سعودي في فترة 

الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م ويعود ذلك إلى تحسينات على أنظمة التكنولوجيا للشركة.

إستهالك وإطفاء 
انخفضت تكلفة اإلستهالك بشكل طفيف بنسبة 5.9% من 1,9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 1,8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة 

أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م.

إصالح وصيانة
انخفضت مصاريف اإلصالح والصاينة بنسبة 8.0	% من 665 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 412 ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 1	 مارس 2020م تماشيا مع استراتيجية الشركة لخفض المصاريف في ظل نقص السيولة التي تواجهها الشركة.

تسويق وعموالت مبيعات
انخفضت مصاريف التسويق وعموالت مبيعات بنسبة 94.1% من 2,1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 	12 ألف ريال سعودي في فترة 

الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م تماشيا مع االنخفاض في اإليرادات خالل الفترة ذاتها. 

مصاريف أخرى
ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة طفيفة 8.6% من 2,	 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 5,	 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 1	 مارس 2020م، ويعود ذلك إلى الزيادة في المصاريف المكتبية األخرى بشكل عام، ولم تتم مالحظه أي بنود استثنائية أخرى.
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مصاريف تمويلية

مصا يفرتمويليةر:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر9د0لمر-0ل0لمجل ددود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2019م
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2020م
التغيير للفترة

)10.1%(64621,255,	2عموالت مرابحة وتورق

ال ينطبق1,211-فوائد على التزامات االيجار

)92.0%(2,819225فوائد على القروض

)14.3%(26,46522,691اإلجمالي

نقطة مئويةكنسبة من اإلجمالي

	.74.	9%	.89%عموالت مرابحة وتورق

	.5	.5%-فوائد على التزامات االيجار

)9.7(1.0%10.7%فوائد على القروض

المصدر: معلومات اإلدارة

عموالت مرابحة وتورق 
انخفضت عموالت مرابحة وتورق بنسبة 10.1% من 6,	2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 	,21 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 1	 مارس 2020م ويعود ذلك إلى االنخفاض في رصيد القروض قصيرة االجل في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م.مقارنة بفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

1	 مارس 2019م.

فوائد على التزامات االيجار

بلغت الفوائد على التزامات االيجار 1,2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م أثر تطبيق المعيار رقم 16 من المعايير الدولية للتقرير المالي.

فوائد على القروض

انخفضت الفوائد على القروض بنسبة 92.0% من 2,8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م إلى 225 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 1	 مارس 2020م ويعود ذلك إلى االنخفاض في رصيد القروض طويلة االجل في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م مقارنة بفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

1	 مارس 2019م.

قوائم المركز المالي المراجعة 

مائمةر :مركزر :ما:يركمارفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمر-:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر0ل0لمرجل 7دود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

مراجعة

األصول

أصول متداولة

109,145)	.	1%()7.	%()22.0%(28089,819,	119,5529نقد وما في حكمه

447,674)15.7%()20.4%()10.7%(	8	,741,869662,252527ذمم مدينة تجارية

9	41,0	)2.6%()	.4%()0.8%(842,	5	69,709	72,720	أصول عقود

مدفوعات مقدمة وذمم مدينة 
أخرى

82,	0	80,91266,514)%1.7()%17.8()%10.1(69,824

21	,02	)19.4%()26.8%()	.11%(	41.64	526,140466,678مخزون

-0.0%)100.0%(ال ينطبق-1,469-أصول محتفظ بها لغرض البيع

1,270,003)13.5%()17.6%()9.1%(1,842,5841,674,3001,379,201مجموع األصول المتداولة

أصول غير متداولة

77,041	)6.5%()6.	%()9.2%(67,811	81,656	16	,420ذمم مدينة غير متداولة
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)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

مراجعة

استثمارات مسجلة بطريقة 
حقوق الملكية

411,795	66,948407,445)%10.9(%11.0)%0.5(402,90	

7,979	2)29.8%()8.7	%()19.5%(500,445402,788246,864عقارات، مصانع ومعدات

17,141)45.2%()	.60%()24.5%(5944,06117,496	,58اصول غير متداولة أخرى

1,035,064)13.5%()13.0%()14.1%(1,390,9151,195,4531,039,616مجموع األصول الغير متداولة

2,305,067)13.5%()15.7%()11.2%(3,233,4992,869,7532,418,817مجموع األصول 

االلتزامات والحقوق الملكية

التزامات متداولـة

4		,1,220)2.4%(1.8%)	.6%(1,265,2281,184,9701,206,260قروض قصيرة االجل

29	,6		27.9%2.7%59.4%2,785		24,125	85	,	20ذمم دائنة

مصاريف مستحقة والتزامات 
أخرى

7	,42274,41780,794%1.4%8.6%4.981,5		

68,267)12.1%()12.8%()	.11%(	67591,95780,15,	10التزامات عقود

الجزء المتداول من التزام 
اإليجار

0.0867%ال ينطبقال ينطبق6	1,1--

مخصص الزكاة وضريبة 
الدخل 

105,26	128,928145,976%22.5%1	.2%17.8152,762

2.71,860,092%2.4%3.1%1,750,9731,804,3971,847,104مجموع االلتزامات المتداولة

التزامات غير متداولـة

-0.0%)100.0%()50.7%(-20,409157,916	قروض طويلة االجل

2.270,817%2.7%1.6%66,60967,69169,522التزامات منافع موظفين

5,496)24.7%()6.	2%()25.8%(756,2164,752	,8مخصص ضمان

2.5125,871%8.0%)2.7%(122,428119,102128,655مخصص عقود غير مجدية

الجزء غير المتداول من التزام 
اإليجار

0.06,657%ال ينطبقال ينطبق6,547--

-)95.6%()4.	8%()98.8%(0	15,544181التزامات غير متداولة أخرى

مجموع االلتزامات الغير 
المتداولـة

533,365351,106209,506)%34.2()%40.3()%37.3(208,841

2,068,933)5.1%()4.6%()5.6%(2,284,3382,155,5032,056,610مجموع االلتزامات

حقـوق الملكية

44,517	)45.4%()70.2%(0.0%44,517	1,155,0001,155,000رأس المـــال

0.0189,472%0.0%0.0%189,472189,472189,472احتياطي نظامي

)149,588()9.	7%()96.2%(81.7%)18,294()486,920()		268,0(خسائر متراكمة

برنامج واحتياطي تملك 
الموظفين لألسهم

)	1,941()	1,914()	1,914(%0.0%0.0%0.0)	1,914(

تغير في القيمة العادلة لمبادلة 
أسعار الفائدة
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)8,802	1(7.7%2.8%12.8%)	146,48()2	142,4()2	126,2(احتياطي ترجمة عمالت اجنبية

مجموع حقوق المساهمين 
العائدة لمساهمي الشركة

916,787683,024337,268)%25.5()%50.6()%39.3(213,685

22,449)12.2%()20.1%()5.	%(9	1,22624,9	74	,2	الحصص غير المسيطرة

236,134)38.2%()49.3%()24.7%(949,161714,250362,207مجموع حقوق الملكية

مجموع االلتزامات وحقوق 
الملكية

3,233,4992,869,7532,418,817)%11.2()%15.7()%13.5(2,305,067

مؤشرات األداء
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)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

مراجعة

)57.4%()85.55()	62.8()	22.7()95.2%()2,4	%()9,6%(العائد على حقوق المساهمين

نسبة الدين إلى حقوق 
المساهمين

1.71.9	.	0.21.51.75.2

274)6.	6(7.8)	.71(42270278	متوسط فترة التحصيل

174)128.4()6.	5()74.8(159	28821معّدل أّيام دوران المخزون

18.2181	.1291.916	11111متوسط فترة الدفع

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

النقد وما في حكمه
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)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

اإلدارة

11.81,087%)2.5%(28.2%1,1811,5141,476نقد

80,604)18.1%()12.0%()7.	2%(5		,89,87068,52660ارصدة لدى البنوك

27,454)0.9%(20.5%)18.5%(24028,008,	28,5012ودائع ألجل

109,145)13.3%()3.7%()22.0%(119,55293,28089,819اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

يشمل النقد وما في حكمه بشكل رئي�سي على حسابات جارية لدى البنوك وودائع ألجل باستحقاق أقل من 	 شهور. انخفض النقد وما في حكمه من 119,6 مليون ريال سعودي 
كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 	,	9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة االنخفاض في االرصدة لدى البنوك الناتج عن دفع قروض قصيرة األجل وقروض طويلة 

األجل، باإلضافة إلى االنخفاض في الودائع ألجل بقيمة 	,5 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

كما انخفض النقد وما في حكمه من 	,	9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 89,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة االنخفاض في االرصدة 
لدى البنوك الناتج عن انخفاض التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ودفع قروض قصيرة األجل. قابل ذلك ارتفاع في الودائع ألجل بقيمة 4,8 مليون ريال سعودي خالل 

الفترة ذاتها. 

ارتفع النقد وما في حكمه إلى 109,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة اقتراض الشركة قروض قصيرة أجل بقيمة 15,4 مليون ريال سعودي ومتحصالت من بيع 
استثمارات في مصر بقيمة 7,5 مليون ريال سعودي، قابل ذلك انخفاض في التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للشركة. 

ذمم مدينة تجارية
يتعلق رصيد الذمم المدينة التجارية بشكل رئي�سي بعمالء أطراف ثالثة وأطراف ذات عالقة. ال تحمل الذمم المدينة التجارية فوائد وتستحق بشكل عام خالل 0	 إلى 90 يوم.

انخفضت الذمم المدينة التجارية من 741,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 	,662 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م بشكل رئي�سي نتيجة لـ:

تحصيل ذمم مدينة تجارية من أهم عمالء الشركة؛ وزارة الشؤون البلدية بقيمة 29,7 مليون ريال سعودي وشركة فهد الحمادي وأوالده بقيمة 22,1 مليون ريال - 1
سعودي،

تحويل رصيد الذمم المدينة التجارية لمجموعة بن الدن السعودية بقيمة 28,9 مليون ريال سعودي إلى ذمم مدينة تجارية تحت التحصيل القانوني،- 2

تحويل رصيد شركة أميتك المغرب )طرف ذو عالقة( بقيمة 15,2 مليون ريال سعودي من ذمم مدينة إلى استثمار في شركة أميتك المغرب، و- 	

تحصيل ذمم مدينة تجارية من شركة أمينتيت قطر )طرف ذو عالقة( بقيمة 5,6 مليون ريال سعودي.- 4

انخفضت الذمم المدينة التجارية من 	,662 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 527,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة تحصيل الذمم 
المدينة التجارية من عمالء الشركة؛ وزارة الشؤون البلدية بقيمة 29,1 مليون ريال سعودي، شركة دوسان للصناعات الثقيلة واإلنشاءات المحدودة بقيمة 19,0 مليون ريال 

سعودي. باإلضافة إلى تحصيل من أطراف ذات عالقة. كما ساهم االنخفاض في المبيعات إلى االنخفاض في الذمم المدينة التجارية في ذات الفترة.

كما استمرت الذمم المدينة التجارية بانخفاض إلى 447,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م وذلك تماشيا مع االنخفاض المستمر في المبيعات خالل الفترة ذاتها.
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أصول عقود
يتم االعتراف المبدئي بأصول عقود من اإليرادات المحققة من عقود اإلنشاءات، حيث أن استالم العوض مشروط باإلنهاء الناجح لمراحل رئيسية. عند االنتهاء من المراحل 

الرئيسية وقبولها من العميل، يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها كأصول عقود إلى الذمم المدينة. يتم إدراج أصول العقود بصافي تأثير خسائر االئتمان المتوقعة. 

يتكون رصيد أصول العقود بشكل رئي�سي من رصيد لشركة بي دبليو	 تي ألمانيا بقيمة 16,7	 ملبون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م.

انخفض رصيد أصول عقود من 72,7	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 69,7	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة االنخفاض في رصيد شركة 
بي دبليو	 تي ألمانيا بقيمة 8,4 مليون ريال سعودي الناتج عن فرق العملة من يورو إلى ريال السعودي. قابل ذلك ارتفاع في رصيد شركة ايسيك وفروعها بقيمة 6,6 مليون ريال 
سعودي الناتج عن عدة أسباب؛ منها التأخر في حصول الشركة على شهادة الموافقة من مدير المشروع على الجزء المكتمل من المشروع، أو التأخر في فوترة الجزء المكتمل من 

المشروع من قبل الشركة. يتم حساب الجزء المكتمل من المشروع بناًء على نسب اإلنجاز.

كما استمر رصيد أصول عقود في االنخفاض من 69,7	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 8,	5	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة االنخفاض 
في رصيد شركة ايسيك وفروعها بقيمة 2,	2 مليون ريال سعودي الناتج عن فوترة الجزء المكتمل من المشروع. قابل ذلك ارتفاع في رصيد شركة بي دبليو	 تي ألمانيا بقيمة 8,1 

مليون ريال سعودي الناتج عن انتهاء جزء من احدى مشاريع المياه ولكن تلك النسبة لم تصل إلى المراحل رئيسية )نسبة االنجاز المطلوبة( للفوترة للعميل.

واستمر رصيد أصول عقود في االنخفاض إلى 41,0	 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة االنخفاض في رصيد شركة بي دبليو	 تي بقيمة 19,5 مليون ريال سعودي 
الناتج عن فوترة مشاريع العراق وألبانيا. قابل ذلك ارتفاع في رصيد شركة ايسيك وفروعها بقيمة 6,9 مليون ريال سعودي الناتج عن عدم قدرة الشركة على الوصول أو انهاء مراحل 

رئيسية من المشروع بسبب ضعف السيولة خالل الفترة.

مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
بلغ رصيد المدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى 69,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م، ويتكون بشكل رئي�سي من مصاريف مدفوعة مقدما )بقيمة 56,4 

مليون ريال سعودي(، دفعات مقدمة لموردين )بقيمة 	,10 مليون ريال سعودي( وأرصدة مدينة أخرى. 

انخفض رصيد المدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى من 	,82 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 80,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م 
نتيجة االنخفاض في رصيد المصاريف المدفوعة مقدما بقيمة 5,1 مليون ريال سعودي، وذلك بناًء على إلغاء احدى خطابات ضمان الشركة وبالتالي استرداد الهامش النقدي على 
الضمان، باإلضافة إلى االنخفاض في رصيد الذمم المدينة األخرى بقيمة 1,9 مليون ريال سعودي حيث تم تصنيف جزء من األصول المعدة للبيع إلى قائمة المركز المالي تحت 
 مع 

ً
بند »أصول محتفظ بها لغرض البيع«. قابل ذلك ارتفاع في دفعات مقدمة لموردين بقيمة 5,6 مليون ريال سعودي، مدفوعة بشراء قطع غيار ومواد استهالكية أخرى تماشيا

الزيادة في اإلنتاج وااليرادات.

كما انخفض رصيد المدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى من إلى 80,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 66,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 
2019م نتيجة االنخفاض في رصيد المصاريف المدفوعة مقدما بقيمة 12,6 مليون ريال سعودي، مدفوعة باالنخفاض في الودائع والضمانات بقيمة 6,9 مليون ريال سعودي 
نتيجة لقرار الشركة في الحد من تقديم الودائع للشركات الدولية في ظل انخفاض سيولة الشركة خالل الفترة ذاتها. باإلضافة إلى االنخفاض في اإليجارات المدفوع مقدما بقيمة 

2,	 مليون ريال سعودي نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 حيث تم اعادة تصنيف اإليجارات المدفوعة مقدما لحق استخدام األصول.

ارتفع رصيد المدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى إلى 69,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة االرتفاع في رصيد المصاريف المدفوعة مقدما بقيمة 6,0 
مليون ريال سعودي، مدفوعة بشكل رئي�سي بدفعات مقدمة لموردين لتوفير قطع غيار ومواد استهالكية بشكل مستمر. من الجدير بالذكر انه تم تصنيف جزء من دفعات مقدمة 
لموردين في مصاريف مدفوعة مقدما، ولذلك يظهر رصيد الدفعات المقدمة لموردين منخفض بقيمة 	,4 مليون ريال. باإلضافة إلى االرتفاع في الدفعات األولى المقدمة لشراء 

أصول بقيمة 2,7 مليون ريال سعودي )من 6,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م إلى 9,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م(.

المخزون
تتمثل إستراتيجية الشركة في االحتفاظ بالمخزون دائًما من أجل تلبية أي احتياجات متوقعة. كما تعمل الشركة في إطار عملية مختلطة بين:

إنتاج للتخزين: والذي يرتبط أساًسا بالبضائع سريعة الحركة والتي تضمن الشركة االحتفاظ من تلك البضائع كحد أدنى في المخزون، 	

إنتاج للبيع: وهو يعتمد على أوامر الشراء الواردة من العمالء.  	

ولكن يجدر اإلشارة انه في ظل انخفاض سيولة الشركة وتكبد خسائر مستمرة فقد تغيرت اإلستراتيجية إلى إنتاج للبيع فقط منذ بداية تكبدها لخسائر.

يتكون المخزون بشكل رئي�سي من منتجات تامة الصنع ومواد خام. انخفض رصيد المخزون من 526,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 466,7 مليون ريال 
سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة:

االنخفاض في رصيد اللوازم غير المعدة للبيع؛ تتكون من قطع غيار ومواد استهالكية بقيمة 8,	4 مليون ريال سعودي بسبب عدم وجود شراء إضافي للمخزون، مع األخذ - 1
في االعتبار حالة السيولة الحالية للشركة.

االنخفاض في رصيد المواد الخام بقيمة 0,9	 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض التمويل المتاح لشراء المواد، و- 2

االنخفاض في رصيد البضائع تحت التصنيع بقيمة 0,9	 مليون ريال سعودي تماشيا مع جهود الشركة لخفض مستوى البضائع تحت التصنيع حيث تمثل منتجات ذات - 	
سيولة اقل مقارنة بالمنتجات التامة. 

في حين قابل ذلك، ارتفاع في رصيد المنتجات تامة الصنع بقيمة 45,9 مليون ريال سعودي بسبب التأخير في تسليم المنتجات للعمالء، باإلضافة إلى استعداد الشركة لطلبات 
العام الجديد.
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كما استمر رصيد المخزون باالنخفاض من 466,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 41,6	 مليون ريال سعودي في 1	 ديسمبر 2019م، ويعود ذلك بشكل رئي�سي 
إلى االنخفاض في رصيد المنتجات تامة الصنع والمواد الخام بقيمة 81,9 مليون ريال سعودي و6,5	 مليون ريال سعودي، على التوالي، نتيجة االنخفاض في المبيعات وبالتالي 

االنخفاض في اإلنتاج خالل الفترة ذاتها.

واستمر رصيد المخزون في االنخفاض إلى 	,02	 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م، ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى االنخفاض في رصيد المنتجات تامة الصنع والمواد 
الخام بقيمة 6,	2 مليون ريال سعودي و	,17 مليون ريال سعودي، على التوالي، نتيجة االنخفاض المستمر في المبيعات وبالتالي االنخفاض في اإلنتاج خالل الفترة ذاتها.

أصول محتفظ بها لغرض البيع
في 20 فبراير 2019م، قررت اإلدارة إيقاف انشطة كل من شركة اميرون العربية السعودية المحدودة )أسال( والشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة 
)ساكوب( ونقل األصول وااللتزامات والعمليات الخاصة بهما بالقيمة الدفترية في القوائم المالية الموحدة لشركة أميانتيت العربية السعودية، من تاريخ الحصول على موافقة 

السلطة التنظيمية. إن االجراءات القانونية المتعلقة بهذا االمر قيد التنفيذ.

بلغ رصيد األصول المحتفظ بها لغرض البيع التي تمثل عقارات ومصانع ومعدات اسال وساكوب 1,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م.	 

ذمم مدينة غير متداولة
يتعلق رصيد الذمم المدينة غير متداولة بشكل رئي�سي من ا( ذمم مدينة تجارية لم تتمكن الشركة في تحصيلها من العمالء فتم تصنيفه كذمم مدينة تجارية تحت التحصيل 
القانوني، وب( حجوزات مدينة التي تمثل كضمان لحسن تنفيذ الشركة للمشاريع. حيث تقوم الشركة بتنفيذ مشاريع المياه وتقنية األنابيب بناءا على نسب االنجاز في كل فترة، 
وعلى هذا االساس يقوم العميل أو المقاول الرئي�سي لكل مشروع باستقطاع جزء من كل مستخلص )يتراوح بين 5% و10% بناءا على العقد( كضمان لحسن التنفيذ. تتم تسوية 

كامل الرصيد عند اكتمال المشروع أو انتهاء فترة الضمان.

انخفضت الذمم المدينة الغير متداولة من 	,420 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 81,7	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة انخفاض رصيد 
الحجوزات المدينة بقيمة 46,5 مليون ريال سعودي 1( تماشيا مع استراتيجية الشركة في التقليل من منح العمالء حجوزات مدينة للحد من انخفاض السيولة لدى الشركة، و2( 
استالم بعض من هذه الحجوزات من العمالء النتهاء فترة الضمان. قابل ذلك ارتفاع في رصيد الذمم المدينة التجارية تحت التحصيل القانوني بقيمة 26,4 مليون ريال سعودي، 

حيث قامت الشركة بتقديم شكاوى إلى المحكمة للمبالغ المستحقة التي لم تتمكن من تحصيلها.

كما انخفضت الذمم المدينة الغير متداولة من 81,7	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 67,8	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة انخفاض 
الذمم المدينة التجارية تحت التحصيل القانوني بقيمة 	,26 مليون ريال سعودي بسبب التحصيل بعد قرار المحكمة لصالح الشركة. قابل ذلك ارتفاع في رصيد الحجوزات 
المدينة بقيمة 18,1 مليون ريال سعودي نتيجة النهاء مشاريع جديدة التي تتطلب ضمان لحسن التنفيذ، حيث لم تتمكن الشركة من اصدار اعتمادات مستندية أو ضمان أداء 

جديد من البنوك.

ارتفعت الذمم المدينة الغير متداولة إلى 77,0	 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة ارتفاع الذمم المدينة التجارية تحت التحصيل القانوني بقيمة 6,7	 مليون 
ريال سعودي الناتج عن إحالة بعض حسابات العمالء المتعثرين إلى القضاء، ولذلك تم تحويل الذمم المدينة التجارية الخاصة بهم من حساب الذمم المدينة التجارية إلى حساب 
ذمم مدينة تجارية تحت التحصيل القانوني. باإلضافة إلى االرتفاع في رصيد الحجوزات المدينة بقيمة 	,7 مليون ريال سعودي نتيجة النهاء مشاريع جديدة التي تتطلب ضمان 

لحسن التنفيذ، حيث لم تتمكن الشركة من اصدار اعتمادات مستندية أو ضمان أداء جديد من البنوك.

استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية
تتكون االستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية باستثمارات في مشاريع مشتركة واستثمارات في شركات زميلة. انخفضت االستثمارات المسجلة بطريقة الحقوق الملكية 
والناتج بشكل رئي�سي عن انخفاض االستثمارات في شركة أميبلو نتيجة الخسارة التشغيلية لشركة أميبلو في عامها األول، باإلضافة إلى استمرار ضعف عملة اليورو مقابل الدوالر 

األمريكي. 

 ستثما  ترمس(لةربطريقةرحقوقر :ملكيةركمارفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمر-:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر0ل0لمجل 9دود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

مراجعة

استثمارات في مشاريع مشتركة

اميبلو القابضة جي ام بي اتش 
)»اميبلو«(

274,14	2	0,179258,259)%16.0(%12.2)%2.9(251,00	

الشركة الدولية لتوزيع المياه 
المحدودة )»توزيع«(

6	,82571,90981,157%12.7%12.9%12.882,422

-)0.0%(ال ينطبق)100.0%(--16,044مشاريع مشتركة أخرى 

مجموع االستثمارات في مشاريع 
مشتركة

354,012302,088339,416)%14.7(%12.4)%2.1(333,425

استثمارات في شركات زميلة
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)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

مراجعة

شركة اميانتيت قطر لألنابيب 
المحدودة )»اقاب«(

	4,00541,28644,554%21.4%7.9%14.549,149

29	,20)0.6%()0.4%()0.9%(475,	5742,	7782,	2شركات زميلة أخرى 

مجموع االستثمارات في شركات 
زميلة 

8.569,478%4.9%12؟64,86068,029%2	57,78

مجموع االستثمارات المسجلة 
بطريقة حقوق الملكية

411,795	66,948407,445)%10.9(%11.0)%0.5(402,90	

 المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

انخفضت االستثمارات المسجلة بطريقة الحقوق الملكية من 411,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 66,9	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م، 
ويعود ذلك بشكل رئي�سي النخفاض االستثمارات في شركة أميبلو بقيمة 44,0 مليون ريال سعودي نتيجة الخسارة التشغيلية لشركة أميبلو في عامها األول، باإلضافة إلى استمرار 

ضعف عملة اليورو مقابل الدوالر األمريكي. 

ارتفعت االستثمارات المسجلة بطريقة الحقوق الملكية من 66,9	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 407,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م، 
ويعود ذلك بشكل رئي�سي الرتفاع االستثمارات في شركة أميبلو بقيمة 28,1 مليون ريال سعودي نتيجة تحقيق شركة أميبلو هامش ربح إيجابي في عام 2019م، باإلضافة إلى زيادة 

قيمة مساهمة شركة أميانتيت في شركة أميبلو )0,2	2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م و	,258 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م(. 

انخفضت االستثمارات المسجلة بطريقة الحقوق الملكية إلى 402,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م، ويعود ذلك بشكل رئي�سي النخفاض قيمة مساهمة في شركة 
أميبلو بقيمة 	,7 مليون ريال سعودي نتيجة استمرار ضعف عملة اليورو مقابل الدوالر األمريكي. 

عقارات ومصانع ومعدات 
انخفضت العقارات والمصانع والمعدات من 500,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 402,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م حيث قامت 
المجموعة بإجراء اختبار الهبوط في القيمة السنوي في 1	 ديسمبر 2018م لوحداتها المدرة للنقد. ونتج عن الدراسة أن جميع الوحدات ذات قيمة قابلة لالسترداد اعلى من صافي 

قيمتها الدفترية بشكل جوهري فيما عدا الوحدة الخاصة بشركة ساديب والتي بلغت صافي قيمتها القابلة لالسترداد 85,5 مليون ريال كما في 1	 ديسمبر 2018م.

تم احتساب القيمة القابلة لالسترداد عن طريق احتساب قيمة االستخدام باحتساب التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والتي تم استخراجها من الموازنة الموافق عليها من 
قبل اإلدارة لعام 2019م. بلغ معدل الخصم قبل الضرائب المستخدم لخصم التدفقات النقدية 8.5% وتم استخدام معدل نمو للتدفقات النقدية لألعوام الالحقة لعام 2019م 
بمعدل 1%. كما وتم استنتاج أن القيمة العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد ال يمكن احتسابها بشكل موثوق. وعليه، تم قيد خسائر هبوط في القيمة بمبلغ 41,9 مليون ريال سعودي 
خالل عام 2018م مقابل عقارات ومصانع ومعدات والتي كانت صافي قيمتها الدفترية 127,4 مليون ريال قبل الهبوط كما في 1	 ديسمبر 2018م. كما تم قيد خسائر الهبوط في 

القيمة ضمن تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

انخفضت العقارات والمصانع والمعدات من 402,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 246,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م حيث كانت نتائج 
الوحدات المدرة للنقد بشركة أفيل وسديب وبوندستراند لفترة الستة أشهر المنتهية في 0	 يونيو 2019م أسوأ بشكل جوهري من التوقعات المستخدمة في آخر اختبار هبوط 

سنوي تم إجراؤه في 1	 ديسمبر 2018م. وبناًء على ذلك، كان على المجموعة اعادة اختبار هبوط قيمة هذه الوحدات بعد أخذ الظروف الحالية بعين االعتبار.

 مرخًصا من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )تقييم( »شركة الثنيان محاسبون ومراجعون قانونيون« لمراجعة نماذج هبوط 
ً

ولهذا عينت اإلدارة مستشاًرا مستقال
القيمة كما في 0	 يونيو 2019م. تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لتلك الوحدات المدرة للنقد بناًء على حساب القيمة قيد االستخدام. يتراوح معدل خصم ما بعد الضريبة 
المطبق على توقعات التدفقات النقدية بين 8.7% إلى 10.4%. ويتم تقدير التدفقات النقدية بعد عام 2019م باستخدام معدل نمو 1%. تم استنتاج أنه ال يمكن قياس القيمة 

العادلة مطروًحا منها تكاليف البيع بشكل موثوق.

نتائجر ختبا رهبوطر :قيمةر :تيرتقرإجر ؤهارفير0لريونيور9د0لم:جل 0لود :(1-2ر مقر 

الهبوط في القيمةالقيمة القابلة لالستردادالقيمة الدفتريةالوحدة المدرة للنقد

64027,810,	141,45011شركة أفيل

81,670-81,670شركة سديب

16,250-16,250شركة بوندستراند

239,370113,640125,730المجموع

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م

كما في 1	 ديسمبر 2019م، لم يكن هناك مؤشرات لهبوط إضافي او عكس الهبوط المتكبد سابقا.

انخفضت العقارات والمصانع والمعدات إلى 8,0	2 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة بشكل رئي�سي إلستهالكات الفترة بقيمة 7,6 مليون ريال سعودي. 
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أصول غير متداولة أخرى
تتكون األصول غير المتداولة األخرى من قروض الستثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية، أصول غير ملموسة وعقارات استثمارية. ال تعتبر تلك أصول مجتمعة أو بشكل منفرد 

ذات أهمية نسبية للمجموعة.

انخفضت األصول غير المتداولة األخرى من 58,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 44,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م مدفوعة باالنخفاض في 
قروض الستثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية بقيمة 14,0 مليون ريال سعودي حيث قررت الشركة تحويل رصيد القروض المقدمة لشركة اميتك المغرب واميتك اسبانيا 

إلى استثمار في تلك الشركات بعد ان استحوذت عليها شركة أميبلو القابضة جي ام بي اتش )»أميبلو«(.

كما انخفضت األصول غير المتداولة األخرى من 44,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 17,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م مدفوعة باالنخفاض 
المستمر في قروض الستثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية بقيمة 26,5 مليون ريال سعودي حيث تم تحويل رصيد المتبقي من القروض المقدمة لشركة اميتك اسبانيا إلى 

استثمار في تلك الشركة بعد ان استحوذت عليها شركة أميبلو القابضة جي ام بي اتش )»أميبلو«(.

واستمرت األصول غير المتداولة األخرى باالنخفاض بشكل طفيف إلى 17,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة االنخفاض في قيمة األصول غير الملموسة بسبب 
اطفائات الفترة.

قروض قصيرة االجل
تمثل هذه القروض تسهيالت ائتمانية تم الحصول عليها من عدة بنوك تجارية وتحمل رسوم مالية باألسعار السائدة في السوق على أساس أسعار العرض بين البنوك باإلضافة إلى 

هامش ثابت. تنوي الشركة إعادة تدوير القروض قصيرة األجل عند استحقاقها. كما يشمل في القروض قصيرة االجل الجزء المتداول من القروض طويلة األجل.

انخفضت القروض قصيرة االجل من 1,265 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 1,185 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة تسديد األرصدة 
المستحقة للقروض القصيرة أجل بقيمة 1,		1 مليون ريال سعودي، قابل ذلك ارتفاع في الجزء المتداول من القروض طويلة األجل بقيمة 52,8 مليون ريال سعودي.

ارتفعت القروض قصيرة االجل من 1,185 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 1,206 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة ارتفاع الجزء المتداول 
من القروض طويلة األجل بقيمة 87,9 مليون ريال سعودي. قابل ذلك انخفاض في القروض قصيرة االجل بقيمة 66,6 مليون ريال سعودي نتيجة تسديد األرصدة المستحقة من 

القروض.

كما ارتفعت القروض قصيرة االجل إلى 1,220 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م مدفوعة بإقراض جديد للشركة بقيمة 14,8 مليون ريال سعودي لتمويل رأس المال 
 من شريك بمبلغ 8,148 مليون ريال سعودي.

ً
العامل. شمل ذلك أيضاً  قرضا

ذمم دائنة 
تتكون الذمم الدائنة من مبالغ مستحقة ألطراف ثالثة )مستحقة لموردين لمواد خام وقوى عاملة( ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة.

ارتفعت الذمم الدائنة من 4,	20 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 24,1	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م مدفوعة بمبالغ مستحقة لموردين 
 مع الزيادة في اإلنتاج والمبيعات خالل الفترة، وبالتي االرتفاع في مستحقة الموردين من مواد خام وقوى عاملة.

ً
بقيمة 124,4 مليون ريال سعودي تماشيا

كما ارتفعت الذمم الدائنة من 24,1	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 2,8		 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م مدفوعة بمبالغ مستحقة لموردين 
بقيمة 7,9 مليون ريال سعودي نتيجة تأخر السداد لما تواجهه الشركة من ضعف في السيولة في ظل انخفاض المبيعات خالل الفترة.

استمرت الذمم الدائنة االرتفاع بشكل طفيف إلى 	,6		 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م مدفوعة بمبالغ مستحقة لموردين بقيمة 5,1 مليون ريال سعودي نتيجة 
تأخر السداد لما تواجهه الشركة من ضعف في السيولة في ظل انخفاض المبيعات خالل الفترة.

مصاريف مستحقة والتزامات أخرى 
تتكون المصاريف المستحقة والتزامات أخرى الدائنة بشكل رئي�سي من تكاليف تمويل مستحقة، أتعاب وكالء مبيعات مستحقة وغيرها.

ارتفعت المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى بشكل طفيف من 4,	7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 74,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م 
حيث قابل االرتفاع في 1( عقود القوى العاملة بقيمة 8,6 مليون ريال سعودي نتيجة للتأخر في دفع الرسوم في الوقت المحدد، و2( رسوم أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة 2,1 مليون 
ريال سعودي نتيجة التأخر في سداد الرسوم في الوقت المحدد مقارنة بالعام السابق، 	( انخفاض في النفقات المالية المستحقة بقيمة 1,	1 مليون ريال سعودي نتيجة إلى 

انخفاض القروض خالل الفترة ذاتها.

كما ارتفعت المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى من 74,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 80,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة 
االرتفاع في مخصص العقود غير المجدية بمقدار 5,0 مليون ريال سعودي، وارتفاع مخصص التقا�سي ضد المساهمين بمقدار 7,	 مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى االرتفاع في 

النفقات المالية المستحقة بمقدار 5,2 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع رصيد التمويل للشركة ونسبة األرباح من قبل البنوك.

استمرت المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى باالرتفاع بشكل طفيف إلى 81,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م حيث قابل االرتفاع في 1( عقود القوى العاملة 
بقيمة 4,6 مليون ريال سعودي نتيجة للتأخر في دفع الرسوم في الوقت المحدد، و2( ضريبة القيمة المضافة بمقدار 	,4 مليون ريال سعودي، انخفاض في النفقات المالية 

المستحقة بقيمة 5,2 مليون ريال سعودي نتيجة إلى انخفاض القروض خالل الفترة ذاتها.



--

التزامات عقود
تشمل التزامات العقود الدفعات المقدمة طويلة األجل المستلمة مقابل عقود االنشاءات والدفعات المقدمة قصيرة األجل المستلمة لتركيب االنابيب وكذلك سعر المعاملة 

المخصص اللتزامات األداء التي لم يتم الوفاء بها بعد.

انخفض رصيد التزامات العقود من 7,	10 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 92,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م بشكل رئي�سي نتيجة االنخفاض 
في رصيد شركة واسير وأبواسيرتكنيك بقيمة 	,14 مليون ريال سعودي الناتج عن فوترة )اصدار فاتورة( مشاريع شركة واسير وأبواسيرتكنيك، حيث تم إنجازها وتم االعتراف بها 

كإيراد من عقود مع عمالء في عام 2018م.

كما انخفض رصيد التزامات العقود من إلى 92,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 80,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م بشكل رئي�سي نتيجة 
 مع االنخفاض في اإليرادات خالل الفترة ذاتها.

ً
االنخفاض في رصيد شركة واسير وأبواسيرتكنيك بقيمة 7,7 مليون ريال سعودي تماشيا

كما استمر رصيد التزامات العقود باالنخفاض إلى 	,68 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة االنخفاض في رصيد الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد 
 مع االنخفاض في اإليرادات خالل الفترة ذاتها.

ً
الدكتايل بقيمة 5,1 مليون ريال سعودي وشركة آيزيك بقيمة 2,5 مليون ريال سعودي تماشيا

الجزء المتداول والغير المتداول من التزام اإليجار

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( في عام 2019م باستخدام منهجية التطبيق بأثر رجعي معدل ومن ثم فإن األثر التراكمي لتطبيق المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم )16( سيتم االعتراف به كتعديل على الرصيد االفتتاحي للخسائر المتراكمة كما في 1 يناير 2019م ولذلك فان معلومات المقارنة لعام 2018م لن يتم تعديلها. 
استخدمت المجموعة المعالجات العملية لتحديد تعريف عقد االيجار عند التحول، أي ان جميع العقود المبرمة قبل 1 يناير 2018م يتم تصنيفها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

رقم )17(.

تقوم المجموعة بتأجير عدة أصول تتضمن أرا�سي ومباني ومعدات مكتبية، وبلغ رصيد التزام اإليجار )الجزء المتداول والغير المتداول( 7,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 
2020م.

مخصص الزكاة وضريبة الدخل 
تخضع الشركة وشركاتها التابعة السعودية للزكاة. تستحق الزكاة بواقع 2.5% من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الربح المعدل، أيهما أعلى. وتستحق ضريبة الدخل بحسب نسب 
 ألنظمة الزكاة تتكون بشكل رئي�سي من حقوق المساهمين ومخصصات، وقروض طويلة 

ً
الضريبة في الشركات التابعة األجنبية. إن أهم مكونات الوعاء الزكوي لكل شركة وفقا

 منها صافي القيمة الدفترية للعقارات والمصانع واالستثمارات وبعض البنود األخرى. بلغ رصيد مخصص الزكاة وضريبة الدخل 152,8 مليون 
ً
األجل وصافي الربح المعدل مخصوما

ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م.

ارتفع مخصص الزكاة وضريبة الدخل من 	,105 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 128,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة لإلضافات بقيمة 
26,1 مليون ريال سعودي خالل السنة، قابلها مدفوعات بقيمة 2,4 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

كما ارتفع مخصص الزكاة وضريبة الدخل من 128,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 146,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة لإلضافات 
بقيمة 22,2 مليون ريال سعودي خالل السنة، قابلها مدفوعات بقيمة 5,1 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

واستمر مخصص الزكاة وضريبة الدخل باالرتفاع إلى 152,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة لإلضافات بقيمة 7,2 مليون ريال سعودي خالل الفترة، قابلها 
مدفوعات بقيمة 425 ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

قروض طويلة االجل
حصلت المجموعة على عدد من القروض من بنك األهلي واالنماء والبالد وسامبا والخليج الدولي والبركة االسالمي والمؤسسة العربية المصرفية. يتم احتساب صافي القيمة 
 رسوم مالية على أساس أسعار 

ً
الدفترية للقروض عن طريق طرح أي استهالك متراكم أو إطفاء أو مصروفات انخفاض القيمة من التكلفة األساسية. تحمل هذه القروض عموما

 لجداول سدادها، تمتد من عام 2020م حتى 2022م.
ً
العرض بين البنوك باإلضافة إلى هامش ثابت. إن إجمالي استحقاقات القروض القائمة كما في 1	 مارس 2020م، طبقا

انخفضت القروض طويلة االجل من 20,4	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 157,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة تسديد األرصدة 
المستحقة للقروض بقيمة 108,4 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

تم ادراج كامل رصيد القروض طويلة األجل ضمن االلتزامات المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 1	 ديسمبر 2019م و1	 مارس 2020م ألن القروض قد تم 
استحقاقها بالفعل، كما هو موضح في جدول 2-5	.

التزامات منافع الموظفين
ارتفعت التزامات منافع الموظفين من 66,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 67,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة لإلضافات بقيمة 7,7 

مليون ريال سعودي خالل السنة، قابلها مدفوعات بقيمة 7,2 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

كما ارتفعت التزامات منافع الموظفين من 67,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 69,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة لإلضافات بقيمة 
	,7 مليون ريال سعودي خالل السنة، قابلها مدفوعات بقيمة 8,4 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

--

واستمرت التزامات منافع الموظفين باالرتفاع إلى 70,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة لإلضافات بقيمة 2,0 مليون ريال سعودي خالل الفترة، قابلها 
مدفوعات بقيمة 679 ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

مخصص ضمان
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)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

مراجعة

4,752)4.	4%()25.8%()56.9%(756,216	,119,4198 يناير

768)51.0%()1.	2%()68.8%()1,441()1,874()6,000(عكس

-0.0%)100.0%()95.7%(-)229()5,275(المستخدم والتعديالت

)24(ال ينطبق)58.9%()124.2%()	2()56(1	2تعديالت ترجمة عمالت اجنبية

5,496)24.7%()23.6%()25.8%(318,3756,2164,752 ديسمبر
المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

 على الشركة، حيث تقوم الشركة حساب واالعتراف بالتكاليف المتوقعة المتعلقة بالمشاريع كضمانات. يتم حساب المخصص واالعتراف به مبدئيا 
ً
يمثل مخصص ضمان التزاما

بناًء على التجارب السابقة، ثم يتم مراجعته بشكل سنوي. 

التغير مخصص الضمان يكون نتيجة المراجعة السنوية للمخصص من قبل الشركة بناءأ على التكاليف المتوقعة للمشاريع. 

انخفض مخصص الضمان من 8,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 	,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة عكس مخصص بقيمة 1,9 مليون 
ريال سعودي، وإلى 4,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة عكس مخصص بقيمة 1,4 مليون ريال سعودي، ثم ارتفع مخصص الضمان إلى 5,5 مليون ريال 

سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة إضافة على المخصص بقيمة 768 ألف ريال سعودي.

مخصص عقود غير مجدية
يتعلق هذا المخصص بشكل رئي�سي بالخسائر المتوقع تكبدها إلكمال عقد بسعر محدد في السماوة، العراق. من المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 	202م. التغير في مخصص 

الضمان ناتج عن المراجعة السنوية للمخصص من قبل الشركة بناءأ على التكاليف المتوقع تكبدها إلكمال مشروع في السماوة، العراق. 

انخفض رصيد مخصص عقود غير مجدية من 122,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 119,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة تعديالت 
بالسالب على ترجمة عمالت أجنبية بقيمة 5,4 مليون ريال سعودي، قابله رصيد محمل على السنة بقيمة 2,0 مليون ريال سعودي. كما ارتفع رصيد مخصص عقود غير مجدية 
إلى 128,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة الرصيد المحمل على السنة بقيمة 6,		 مليون ريال سعودي، قابله الرصيد المستخدم خالل السنة بقيمة 21,4 

مليون ريال سعودي وتعديالت ترجمة عمالت أجنبية بالسالب بقيمة 2,6 مليون ريال سعودي.

ثم انخفض رصيد مخصص عقود غير مجدية إلى 125,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة مراجعة للمخصص. 

التزامات غير متداولة أخرى
يتعلق رصيد التزامات غير متداولة أخرى مخصص ضمان ومخصصات أخرى. بلغ رصيد التزامات غير متداولة أخرى 15,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م وانخفض 

إلى 181 ألف ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م، وإلى 0	 ألف ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م حيث تم إعادة تصنيف الحساب إلى بنود أخرى.

رأس المـــال 
يتكون رأس المال من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل. بقي رصيد رأس المال 1,2 مليار ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م و1	 ديسمبر 2018م، ثم 
انخفض إلى 44,5	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م و1	 مارس 2020م بعد ان وافق مساهمو الشركة في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 8 سبتمبر 2019م 
على تخفيض رأس مال الشركة عن طريق تخفيض عدد األسهم من 115,5 مليون سهم إلى 4,5	 مليون سهم بقيمة 10 ريال سعودي لكل منها وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمة 

للشركة والتي بلغت 810,5 مليون ريال سعودي. وافقت هيئة السوق المالية بقرارها بتاريخ 21 أغسطس 2019م على هذا التخفيض.

احتياطي نظامي 
تماشيا مع متطلبات نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحويل 10% من ربحها للسنة لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 0	% من رأس المال. إن هذا االحتياطي 

غير قابل للتوزيع كأرباح.

بقي رصيد االحتياطي النظامي ثابتا على 189,5 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهي في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 
2020م.



--

بتاريخ 26 أغسطس 2020م قرر مجلس إدارة الشركة بتخفيض االحتياطي النظامي بنسبة 0.2	% من 189,5 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م 
إلى 2.2	1 مليون ريال سعودي وتحويل جزء منه بمبلغ 	,57 مليون ريال سعودي إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة البالغة 206,9 مليون ريال سعودي.

خسائر متراكمة
بلغت نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال 2.	2% و42.2% و	.5% و4.	4% كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفي 1	 مارس 2020م، على التوالي.

ارتفعت الخسائر المتراكمة من 268,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 486,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة الخسائر المتكبدة خالل 
الفترة.

انخفضت الخسائر المتراكمة من 486,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 	,18 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة إطفـاء الخسـائر بتخفيـض 
رأس المـال.

ارتفعت الخسائر المتراكمة إلى 149,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة الخسائر المتكبدة خالل الفترة.

برنامج واحتياطي تملك الموظفين لألسهم 
قامت الشركة بتطبيق برنامج تملك الموظفين لألسهم والذي ينص على تقديم مكافآت لدرجات وظيفية محددة ابتداء من 1 يناير 2012م. وبالتالي قامت الشركة بشراء 5,2 مليون 
سهم من أسهمها من خالل مؤسسة مالية لغرض برنامج تملك الموظفين لألسهم والتي تم قيدها تحت مسمى »برنامج احتياطي تملك الموظفين لألسهم« في قائمة المركز المالي 

الموحدة. 

تم منح الموظفين بناء على اشتراكاتهم في البرنامج واتمام ثالث سنوات في الخدمة والمحافظة على مستوى اداء معين أسهم مجانية حتى تاريخ االستحقاق خالل عام 2015م. ويمثل 
برنامج واحتياطي تملك الموظفين لألسهم قيمة األسهم المتبقية المحتفظ بها لدى الو�سي للخيارات المستقبلية لكي يتم عرضها على موظفي الشركة.

بلغ رصيد برنامج واحتياطي تملك الموظفين لألسهم 1,9	 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهي في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
1	 مارس 2020م.

تغير في القيمة العادلة لمبادلة أسعار الفائدة 
لدى المجموعة عقد مبادلة سعر فائدة )»العقد«( مع بنك محلي متعلق بقروض تحمل معدالت ربح متغيرة. كما في 1	 ديسمبر 2019م، بلغت القيمة االعتبارية للعقد 12,9 مليون 
ريال سعودي )116,2 مليون ريـال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م(. انخفضت القيمة العادلة للعقد كما في 1	 ديسمبر 2019م إلى 0	0,0 مليون ريـال سعودي )انخفاض بمقدار 

0,182 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م(.

قامت المجموعة بالمحاسبة عن العقد على انه تغطية فعالة لمخاطر تقلبات التدفقات النقدية. وعليه، قامت المجموعة بقيد االنخفاض في القيمة العادلة للعقد ضمن قائمة 
الدخل الشامل اآلخر وتم قيد االلتزام المقابل ضمن المطلوبات الغير متداولة في قائمة المركز المالي الموحدة.

احتياطي ترجمة عمالت اجنبية 
مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العمالت عندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات 
المعترف بها بعملة مختلفة عن عملة العرض للمجموعة. إن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكي واليورو وتعتقد 

إدارة المجموعة أن تعرضها لمخاطر العمالت المرتبطة بالدوالر األمريكي محدود ألن عملة عرض المجموعة مربوطة بالدوالر األمريكي.

ارتفع رصيد احتياطي ترجمة عمالت اجنبية من سالب 126,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى سالب 142,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م، 
والى سالب 146,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة التغيير السلبي في أسعار العمالت خالل الفترة.

 ثم انخفض رصيد احتياطي ترجمة عمالت اجنبية إلى سالب 8,8	1 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة تحسن في أسعار العمالت مثل اليورو خالل الفترة.

الحصص غير المسيطرة
يتعلق رصيد الحصص غير المسيطرة بـ 1( شركه بوند ستراند )مملوكه بنسبه 60%(؛ وهي شركه إلنتاج األنابيب )جي أر إي( تقع في الدمام بالمملكه العربيه السعوديه و2( شركه 

 شركه إلنتاج األنابيب )جي أر بي( تأسست في كازاخستان.
ً
إميتك استانا إل إل بي )مملوكه بنسبه 51%(؛ وهي ايضا

انخفض رصيد الحصص غير المسيطرة من 2,4	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 22,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م.
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الذمم المدينة التجارية 
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)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

مراجعة 

570,209)10.6%()18.0%()2.5%(624,676	781,660762,25ذمم مدينة - أطراف ثالثة

ذمم مدينة - أطراف ذات 
عالقة

69,95544,90424,175)%	5.8()%46.2()%41.2(2	,946

مخصص خسائر االئتمان 
المتوقعة 

)109,746()144,905()121,468(%	2.0)%16.2(%5.2)146,481(

447,674)15.7%()20.4%()10.7%(741,869662,252527,383اإلجمالي

274)64(8)72(42270278	متوسط فترة التحصيل

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

ذمم مدينة - أطراف ثالثةأ- 
تتعلق الذمم المدينة - أطراف ثالثة بالذمم المدينة التجارية في سياق األعمال المعتاد. انخفض رصيد الذمم المدينة - أطراف ثالثة من 781,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 

ديسمبر 2017م إلى 	,762 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م بشكل رئي�سي نتيجة لـ:

تحصيل ذمم مدينة تجارية من أهم عمالء الشركة؛ وزارة الشؤون البلدية بقيمة 29,7 مليون ريال سعودي وشركة فهد الحمادي وأوالده بقيمة 22,1 مليون ريال - 1
سعودي،

تحويل رصيد الذمم المدينة التجارية لمجموعة بن الدن السعودية بقيمة 28,9 مليون ريال سعودي إلى ذمم مدينة تجارية تحت التحصيل القانوني.- 2

كما ساهم االنخفاض في متوسط فترة التحصيل بشكل عام في االنخفاض في الذمم المدينة التجارية في ذات الفترة )من 42	 يوم إلى 270 يوم(.- 	

انخفض رصيد الذمم المدينة - أطراف ثالثة من 	,762 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 624,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة التحسن 
في التحصيل من أهم عمالء الشركة؛ شركة دوسان للصناعات الثقيلة واإلنشاءات المحدودة بقيمة 45,4 مليون ريال سعودي، هاربن الكتريك العالمية بقيمة 50,2 مليون ريال 
سعودي، ووزارة البلديات واألشغال العامة في العراق بقيمة 42,4 مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى تحويل رصيد الذمم المدينة التجارية لشركة عبد الله ناس وشركاه المحدودة 

إلى ذمم مدينة تجارية تحت التحصيل القانوني. قابل ذلك ارتفاع من شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة بقيمة 15,4 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

انخفض رصيد الذمم المدينة - أطراف ثالثة إلى 570,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م تماشيا مع االرتفاع في متوسط فترة التحصيل )من 278 يوم إلى 274 يوم(؛ 
بشكل رئي�سي من شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة وهاربن الكتريك العالمية. قابل ذلك ارتفاع من مشروع توسعة الحرم لمجموعة بن الدن السعودية حيث ارتفع 

الرصيد بقيمة 22,8 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

ذمم المدينة - أطراف ذات عالقةب- 
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)آالف الرياالت 
السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

اإلدارة

0.07,775%0.0%0.0%7,7757,7757,775شركة أميانتيت ليبيا

	0.05,65%0.0%0.0%	5,65	5,65	5,65شركة أميانتيت مصر

0.72,299%1.1%	.0%621,		58,	574,	أي بي اس رومانيا

0.02,244%ال ينطبق)100.0%(--58	,2أمينيسوس

2,070)52.2%()61.8%()	.40%(9,0745,4162,070اميتك الجزائر

25	,61.51%689.5%)66.9%(25	,5081681فلوتيت للتكتولوجيا

2,581)69.8%()	.	8%()45.6%(1	7,	09	,22	41,01األخرى

23,946)41.2%()46.2%()35.8%(69,95544,90424,175اإلجمالي
المصدر: معلومات االدارة



--

انخفض رصيد الذمم المدينة - أطراف ذات عالقة من 70,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 45,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة استالم 
المبالغ المستحقة. السبب األسا�سي لالنخفاض يعود إلى الذمم المدينة من شركة أميتك المغرب حيث انخفض الرصيد بقيمة 15,2 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى انخفاض 

الذمم المدينة من شركة أميانتيت قطر بقيمة 5,6 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

انخفض رصيد الذمم المدينة - أطراف ذات عالقة من 45,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 24,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة استالم 
المبالغ المستحقة. السبب األسا�سي لالنخفاض يعود إلى الذمم المدينة من شركة أميانتيت قطر حيث انخفض الرصيد بقيمة 5,9 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى انخفاض 

الذمم المدينة من شركة أميتك الجزائر بقيمة 	,	 مليون ريال سعودي وانخفاض الذمم المدينة من شركة سوبرجاب بقيمة 4,	 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

انخفض رصيد الذمم المدينة - أطراف ذات عالقة بشكل طفيف إلى 9,	2 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م. السبب األسا�سي لالنخفاض يعود إلى الذمم المدينة من 
شركة أي بي اس رومانيا حيث انخفض الرصيد بقيمة 	,1 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى انخفاض الذمم المدينة من شركة أميانتيت قطر بقيمة 864 ألف ريال سعودي خالل 

الفترة ذاتها. قابل ذلك االرتفاع في الذمم المدينة من شركة أمينيسوس بقيمة 2,2 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعةت- 

 :حركةرعلىرحسابرمخصصر :هبوطرفير :قيمةركمارفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمر-:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سرجل للود :(1-2ر مقر 
0ل0لم

)آالف الرياالت 
السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

اإلدارة

8.4121,468%2.0	%)11.0%(59109,746144,905	,	112 يناير

تطبيق المعيار الدولي 
رقم 9

-0.0%)100.0%(ال ينطبق-20,074-

51	,0.025%)100.0%(1.		17%-218,918	1,0اضافات

-0.0%ال ينطبق)100.0%(--)5	8,6(الغاء توحيد

-77.1%529.7%)50.2%()7	4,	2()722,	()7,470(عكس/ شطب

تعديالت ترجمة عمالت 
اجنبية

1,460)111(-)%107.6()%100.0(%0.0)		8(

5.2146,481%)16.2%(32.0%31109,746144,905121,468 ديسمبر
المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

أعما ر :ذمقر :م1ينةر :ت(ا يةركمارفيردلرما سر0ل0لمجل دلود :(1-2ر مقر 

لم تستحق)آالف الرياالت السعودية(
ارصدة تجاوزت موعد استحقاقها ولم تهبط قيمتها

المجموعأكثر من 730 يوم366 إلى 730 يوم81 إلى 365 يوماقل من 180يوم

570,209-06,590	9679,570	,86	97,65ذمم مدينة - أطراف ثالثة

947,	17,5422-4,161-2,244ذمم مدينة - أطراف ذات عالقة

99,89786,39683,731306,59017,542594,156اإلجمالي
المصدر: معلومات االدارة

تقوم المجموعة باالعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة )»ECL«( لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. يتم احتساب مخصص الهبوط في القيمة على أساس تقدير 
المستشارين القانونيين والمحامين للمبلغ الذي سيتم تحصيله. يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة إما على مدى العمر أو 12 شهرا. أخذت المجموعة بعين االعتبار 
احتمالية التعثر في السداد عند االعتراف المبدئي لألصل وما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان على أساس مستمر خالل مدة كل تقرير. لتقييم ما إذا كانت هناك 

زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، تقارن المجموعة مخاطر التعثر في السداد لألصل كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في السداد في تاريخ االعتراف المبدئي.

ارتفع رصيد مخصص خسائر االئتمان المتوقع من 109,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 144,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة مع 
االرتفاع في المبيعات من 	,792 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 947,6 مليون ريال سعودي في عام 2018م.

انخفض رصيد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من 144,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 121,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م تماشيا مع 
انخفاض القدرة المالية للعمالء نتيجة االنخفاض في المبيعات من 947,6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 780,4 مليون ريال سعودي في عام 2019م. 

ارتفع رصيد مخصص خسائر االئتمان المتوقع إلى 146,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة انخفاض القدرة المالية للعمالء باإلضافة إلى االرتفاع في التحصيل 
خالل الفترة ذاتها.
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مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
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)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

اإلدارة

10,286	.0	%2.9%65.0%	8,60514,20214,61دفعات مقدمة للموردين

56,401)14.0%()20.0%()7.5%(96	,68,06162,98950مصاريف مدفوعة مقدما

7	1,	)	.48%()59.6%()4.0	%(7211,505,	7	5,6أخرى

69,824)10.1%()17.8%()1.7%(82,30380,91266,514اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

دفعات مقدمة للموردين
ارتفع رصيد الدفعات المقدمة للموردين من 8,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 14,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م حيث بدأ بعض الموردون 

في نهاية 2018م طلب دفعات مسبقة كجزء من سياساتهم االئتمانية. 

ارتفع رصيد الدفعات المقدمة للموردين من 14,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 14,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م حيث أن بدأ الموردون 
في نهاية 2018م يصبحون أكثر صرامة في سياساتهم االئتمانية وبدأ بعضهم في طلب الدفع مسبقا.

انخفض رصيد الدفعات المقدمة للموردين إلى 	,10 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة استالم المنتجات والخدمات من قبل الموردين والتي تم دفعها مسبقا. 

مصاريف مدفوعة مقدما
انخفضت المصاريف المدفوعة مقدما من 68,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 0,	6 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة االنخفاض في 
الهامش النقدي على الضمان بقيمة 5,1 مليون ريال سعودي، وذلك بناًء على إلغاء احدى خطابات ضمان الشركة وبالتالي استرداد الهامش النقدي على الضمان، باإلضافة إلى 
االنخفاض في الودائع والضمانات لدى شركات أجنبية بقيمة 5,0 مليون ريال سعودي حيث تعزم الشركة إلى التقليل من تقديم الودائع لعمالء في ظل انخفاض سيولة الشركة. 
قابل ذلك ارتفاع في اإليجار المدفوع مسبقا بقيمة 6,2 مليون ريال سعودي )من 1,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 7,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 

2018م( نتيجة تأجير مستودعات لتخزين مواد خام والبضائع.

انخفضت المصاريف المدفوعة مقدما من 0,	6 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 50,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة االنخفاض في 
الودائع والضمانات بقيمة 6,9 مليون ريال سعودي )من 	,14 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 7,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م(، باإلضافة 
إلى االنخفاض في اإليجار المدفوع مسبقا بقيمة 2,	 مليون ريال سعودي )من 7,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 4,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 
2019م( نت نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 حيث تم اعادة تصنيف اإليجارات المدفوعة مقدما لحق استخدام األصول. قابل ذلك ارتفاع في الهامش النقدي على 
الضمان بقيمة 2,4 مليون ريال سعودي )من 15,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 18,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م( حيث طلبت بعض 

البنوك التي تتعامل معها الشركة بتقديم هامش ضمان عند اصدار خطاب الضمان جديد.

ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدما إلى 56,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م مدفوعة بشكل رئي�سي بدفعات مقدمة لموردين بقيمة 2,4 مليون ريال سعودي لتوفير 
قطع غيار ومواد استهالكية بشكل مستمر. من الجدير بالذكر انه تم تصنيف جزء من دفعات مقدمة لموردين في صاريف مدفوعة مقدما، ولذلك يظهر رصيد الدفعات المقدمة 
لموردين منخفض بقيمة 	,4 مليون ريال سعودي. باإلضافة إلى االرتفاع في الدفعات األولى المقدمة لشراء أصول بقيمة 2,7 مليون ريال سعودي )من 6,4 مليون ريال سعودي 
كما في 1	 ديسمبر 2019م إلى 9,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م(. قابل ذلك انخفاض في الودائع والضمانات بقيمة 2,8 مليون ريال سعودي )من 7,4 مليون ريال 
سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م إلى 4,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م( تماشيا مع استراتيجية الشركة للتقليل من تقديم الودائع لعمالء في ظل انخفاض سيولة 

الشركة.

أخرى
تتعلق المدفوعات المقدمة األخرى باألصول المحتفظ بها للبيع. انخفضت أرصدة المدفوعات المقدمة األخرى من 5,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 7,	 

مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م حيث صَنف المراجع جزء من قيمة األصول في قائمة المركز المالي تحت أصول متداولة أخرى.

انخفضت أرصدة المدفوعات المقدمة األخرى من 7,	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 1,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة خطأ في 
تصنيف بعض من األصول المحتفظ بها للبيع إلى دفعات مقدمة لموردين، حيث يمثل رصيد األصول المحتفظ بها للبيع ثابت على 1,	 مليون ريال سعودي. 

ارتفعت أرصدة المدفوعات المقدمة األخرى إلى 1,	 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة الخطأ في التصنيف في عام 2019م، حيث يمثل رصيد األصول المحتفظ 
بها للبيع ثابت على 1,	 مليون ريال سعودي. 
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)آالف الرياالت 
السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

مراجعة

64,006)26.0%()1.0	%()20.8%(52	,148,752117,85681مواد خام، بالصافي

بضاعة تحت التصنيع، 
بالصافي

	8,6997,8046,275)%79.8()%19.6()%59.7(5,770

لوازم، غير معدة للبيع، 
بالصافي

95,78452,00847,078)%45.7()%9.5()%29.9(47,914

منتجات تامة الصنع، 
بالصافي

241,864287,728205,857%19.0)%28.5()%7.7(182,248

	8	,1.92%)15.7%(2.	2%1,0411,2821,081بضاعة بالطريق، بالصافي

302,321)19.4%()26.8%()11.3%(526,140466,678341,643اإلجمالي، بالصافي

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

مواد خام
تشمل أرصدة المواد الخام المواد األساسية التي تصنع منها المنتجات. انخفض رصيد المواد الخام من 148,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 117,9 مليون 

ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة النخفاض التمويل لتغطية تكاليف للمشتريات. 

انخفض رصيد المواد الخام من 117,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 81,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة انخفاض التمويل المتاح 
للمشتريات. 

انخفض رصيد المواد الخام إلى 64,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة كميات أقل من اإلنتاج والمبيعات ورأس مال عامل أقل التي ساهمت في انخفاض 
المخزون. 

بضاعة تحت التصنيع
انخفض رصيد البضاعة تحت التصنيع من 8,7	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 7,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م بسبب جهود الشركة 

لتخفيض البضاعة تحت التصنيع ولذلك تم استكمال التصنيع ونقل تلك المنتجات إلى منتجات تامة الصنع. 

انخفض رصيد البضاعة تحت التصنيع من 7,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 	,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م بسبب جهود الشركة 
لتخفيض البضاعة تحت التصنيع ولذلك تم استكمال التصنيع ونقل تلك المنتجات إلى منتجات تامة الصنع. 

انخفض رصيد البضاعة تحت التصنيع إلى 5,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م بسبب جهود الشركة لتخفيض البضاعة تحت التصنيع ولذلك تم استكمال التصنيع 
ونقل تلك المنتجات إلى منتجات تامة الصنع. 

لوازم، غير معدة للبيع
انخفض رصيد لوازم، غير معدة للبيع من 95,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 52,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م تماشيا مع االنخفاض في 

اإلنتاج والمبيعات، باإلضافة إلى االنخفاض في الشراء في ظل حالة السيولة للشركة.

انخفض رصيد لوازم، غير معدة للبيع من 52,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 47,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م تماشيا مع االنخفاض في 
اإلنتاج والمبيعات.

ارتفع رصيد لوازم، غير معدة للبيع إلى 47,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م لتلبية الطلبات التي سيتم تسليمها في شهر أبريل.

منتجات تامة الصنع 
ارتفع رصيد منتجات تامة الصنع من 241,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 287,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة تجهيز الشركة 

للمبيعات في 2019م والتأخير في تسليم المنتجات من قبل العمالء.

انخفض رصيد منتجات تامة الصنع من 287,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 205,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة االنخفاض في 
المبيعات وبالتالي انخفاض اإلنتاج بسبب توفر أقل من المواد الخام. 
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انخفض رصيد منتجات تامة الصنع إلى 182,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة انخفاض المواد الخام والذي أدى إلى بيع كميات أكثر من منتجات تامة الصنع.

بضاعة بالطريق
تمثل البضائع بالطريق الشحنات الواردة التي يتم االحتفاظ بها حتى تخليصها من إجراءات الجمارك، وبعد ذلك يتم تحويلها من الرصيد. ارتفع رصيد البضاعة بالطريق من 1,0 
مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 	,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م تماشيا مع االرتفاع في عدد البضائع المستوردة. انخفض إلى 1,1 مليون ريال 
سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م بسبب االنخفاض في المشتريات من الخارج. وارتفع رصيد البضاعة بالطريق إلى 2,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م تماشيا مع 

االرتفاع في عدد البضائع المستوردة.

ذمم مدينة غير متداولة

ذمقرم1ينةرغيررمت1 -:ةركمارفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمر-:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر0ل0لمجل 8لود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت 
السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

مراجعة 

ذمم مدينة تجارية تحت 
التحصيل القانوني

424,086450,51	424,242%6.2)%5.8(%0.0460,981

16	,76)15.8%(5.5	%)47.7%(	97,40250,91968,99حجوزات مستحقة

: مخصص هبوط 
ً
ناقصا

في القيمة
)101,172()119,776()125,424(%18.4%4.7%11.	)160,256(

377,041)6.5%(3.6%)9.2%(420,316381,656367,811اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

ذمم مدينة تجارية تحت التحصيل القانونيأ- 
يتم تحصيل الذمم المدينة التجارية تحت التحصيل القانوني بعد فترة تتجاوز سنة واحدة من تاريخ التقرير. جميع أرصدة الذمم المدينة تحت التحصيل القانوني غير مسددة 

ألكثر من عامين. 

ارتفعت الذمم المدينة التجارية تحت التحصيل القانوني من 424,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 450,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م 
نتيجة للمبالغ المستحقة من العمالء والتي قامت الشركة بتقديم شكاوى لها إلى المحكمة حيث ارتفعت تلك المبالغ من 9,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 
5,6	1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م )لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية 2-1-15 »المخاطر المتعلقة بارتفاع مديونية الشركة« من القسم 2 
»عوامل المخاطرة«(. قابل ذلك بشكل رئي�سي االنخفاض في المبالغ المستحقة من قرارات المحكمة لصالح الشركة من 264,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 

168,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م حيث أن تم تحصيل جزء من تلك المبالغ بسبب جهود المحامين بتجهيز الوثائق المناسبة. 

انخفضت الذمم المدينة التجارية تحت التحصيل القانوني من 450,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 424,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م 
نتيجة االنخفاض في المبالغ تحت إجراءات المحكمة بسبب االرتفاع في التحصيل من 5,6	1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 56,2 مليون ريال سعودي كما في 

1	 ديسمبر 2019م ويعود ذلك إلى قرارات المحكمة لصالح الشركة. 

ارتفعت الذمم المدينة التجارية تحت التحصيل القانوني إلى 461,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م بسبب المبالغ المستحقة من العمالء والتي قامت الشركة 
بتقديم شكاوى لها إلى المحكمة حيث ارتفعت من 56,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م إلى 0,	11 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م. قابل ذلك بشكل 
رئي�سي االنخفاض في المبالغ المستحقة من قرارات المحكمة لصالح الشركة من 222,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م إلى 197,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 

مارس 2020م حيث أن تم تحصيل جزء من تلك المبالغ بسبب التجهيز المناسب من قبل المحامين والوثائق المناسبة من قبل فريق المحاسبة.

لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية 2-1-15 »المخاطر المتعلقة بارتفاع مديونية الشركة« من القسم 2 »عوامل المخاطرة«.
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)آالف الرياالت 
السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي 
المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

اإلدارة

أرصدة مجدول تحصيلها 
 ألحكام قضائية 

ً
وفقا

150,229146,256145,	21)%2.6()%0.6()%1.6(150,455

أرصدة احكام قضائية 
لصالح المجموعة وال تزال 
التسويات مع العمالء قائمة

264,1	8168,69	222,686)%	6.1(%	2.0)%8.2(197,5	9

أرصدة ال تزال قيد اإلجراءات 
القانونية

9,7191	5,56456,2	5%1294.8)%58.5(%140.5112,987

0.0460,981%)5.8%(6.2%424,086450,513424,242اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

حجوزات مستحقة ب- 
تمثل الحجوزات المستحقة المبالغ التي يحتفظ بها العميل والتي يجب عليه أن يسددها للشركة. إن الحجوزات المستحقة ال تحمل فائدة ويتم تحصيلها عادة عند إتمام 
المشروع. انخفضت الحجوزات المستحقة من 97,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 51,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة انخفاض 

المبالغ المحجوزة من العمالء وبالتالي ارتفع نسبة تحصيل تلك المبالغ.

ارتفعت الحجوزات المستحقة من 51,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 69,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة ارتفاع نسبة المبيعات 
للعمالء الذين لديهم شروط لحجوزات األرصدة. 

ارتفعت الحجوزات المستحقة إلى 	,76 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة ارتفاع نسبة المبيعات للعمالء الذين لديهم شروط لحجوزات األرصدة.

مخصص هبوط في القيمة ت- 

 :حركةرمخصصر :هبوطرفيرميمةر :ذمقر :م1ينةرغيرر :مت1 -:ةركمارفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمر-:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرجل 0لود :(1-2ر مقر 
فيردلرما سر0ل0لم

)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

اإلدارة

7.5125,424%18.4%)	.2%(101,172119,776	55,	110 يناير

-0.0%)100.0%(ال ينطبق-149,	4-أثر تطبيق المعيار المالي رقم 9

2	4,8	27.2%	.2986%)94.8%(5,648	49218,	إضافات

-0.0%)100.0%(21.0	%-)24,728()	5,87(عكس/ شطب

11.3160,256%4.7%18.4%31101,172119,776125,424 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

تتم مراقبة حسابات الذمم المدينة التجارية تحت التحصيل القانوني من قبل محامين من طرف ثالث ويتم حساب انخفاض القيمة بناء على حالة األرصدة تحت التحصيل 
القانوني من المحكمة والنتائج المحتملة المتوقعة. ارتفع مخصص الهبوط في القيمة من 101,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 119,8 مليون ريال سعودي 

كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة أثر تطبيق المعيار المالي رقم 9 بقيمة 1,	4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م.

ارتفع مخصص الهبوط في القيمة من 119,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 125,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة إضافات بقيمة 5,6 
مليون ريال سعودي تماشيا مع توقعات محامين من أطراف ثالثة لقرارات محكمة غير مواتية.

ارتفع مخصص الهبوط في القيمة إلى 	,160 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة إضافات بقيمة 4,8	 مليون ريال سعودي تماشيا مع توقعات محامين من أطراف 
ثالثة لقرارات محكمة غير مواتية.
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عقارات ومصانع ومعدات 
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)آالف الرياالت 
السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

مراجعة 

020,	5	.7%15.1%0.0%567,	46,54946,5495أرا�سي

مباني وتحسينات على 
أرا�سي

108,	0	91,77457,077)%15.	()%	7.8()%27.4(54,4	4

114,718)4.6	%()42.9%()25.1%(280,764210,159120,096مصانع وآالت ومعدات 

اثاث وتركيبات ومعدات 
مكتبية

1	,9	111,4	69,	1	)%17.8()%18.6()%18.2(8,611

اعمال رأسمالية تحت 
التنفيذ 

50,91642,8706,811)%15.8()%84.1()%6	.4(7,196

237,979)29.8%()38.7%()19.5%(500,445402,788246,864المجموع

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

اراضي
تقع بعض العقارات والمصانع والمعدات العائدة للمجموعة على أرا�سي مستأجرة من حكومة المملكة العربية السعودية بموجب عقود إيجار متعددة قابلة للتجديد. تمتلك 
المجموعة قطعة أرض صناعية في جدة منذ عام 2009م من خالل االستحواذ، من جهة ذات عالقة، على شركة تابعة تمتلك هذه االرض. إن ملكية هذه األرض محل نزاع قانوني 
يتم النظر فيه أمام النظام القضائي السعودي. األرض واقعة جنوب جدة في منطقة الخمرة بمساحة 500 ألف متر مربع ومسجلة باسم شركة الربيع للتجارة وهي شركة مملوكة 
بالكامل ألميانتيت. خالل عام 2009م حاولت الشركة نقل ملكية األرض من شركة الربيع إلى أميانتيت وتم التواصل مع الجهات المختصة ولكن تم إخطارنا من قبل الجهات 
المختصة بأن كل األرا�سي التي تقع في المخطط العام للمنطقه )مخطط المليسا( معلقة بسبب النزاع على ملكية األرض، وحصلت أميانتيت على حكم قضائي لصالحها، وجاري 

حاليا نقل صك الملكية لشركة أميانتيت.

إن القيمة الدفترية اإلجمالية لهذه األرض، قبل مخصص هبوط في القيمة، كما في 1	 ديسمبر 2019م كانت 150 مليون ريـال سعودي وتم عمل مخصص بكامل القيمة الدفترية 
في عام 2009م. يرجى الرجوع إلى »أ(المعيار الدولي للتقرير المالي )16( عقود االيجار« في قسم »معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة« للمعلومات اإلضافية.

بلغ رصيد االرا�سي 46,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م وارتفع إلى 6,	5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م وفي 1	 مارس 2020م نتيجة 
إضافات بقيمة 8,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م.

مباني وتحسينات على أراضي
انخفض رصيد المباني والتحسينات على األرا�سي من 	,108 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 91,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة إعادة 
تصنيف وإستبعادات بقيمة 	,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م وتكلفة االستهالك بقيمة 2,	1 مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها. قابل ذلك إضافات بقيمة 4,0 

مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م. 

انخفض رصيد المباني والتحسينات على األرا�سي من 91,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 57,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة تكلفة 
االستهالك بقيمة 6,7	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م. 

انخفض رصيد المباني إلى 54,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة تكلفة االستهالك بقيمة 1,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م.

مصانع وآالت ومعدات
انخفض رصيد المصانع واآلالت والمعدات من 280,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 210,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة تكلفة 

االستهالك بقيمة 77,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م. قابل ذلك إضافات بقيمة 	,7 مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها. 

انخفض رصيد المصانع واآلالت والمعدات من 210,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 120,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م ويعود ذلك بشكل 
رئي�سي إلى تكلفة االستهالك بقيمة 	,126 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م.

انخفض رصيد المصانع وآالت ومعدات إلى 114,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة تكلفة االستهالك بقيمة 4,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م.

اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
انخفض رصيد االثاث والتركيبات والمعدات المكتبية من 9,	1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 11,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة 

تكلفة االستهالك بقيمة 	,	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م.



--

انخفض رصيد االثاث والتركيبات والمعدات المكتبية من 11,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 	,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة تكلفة 
االستهالك بقيمة 5,	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م.

انخفض رصيد االثاث والتركيبات والمعدات المكتبية إلى 8,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة تكلفة االستهالك بقيمة 617 ألف ريال سعودي كما في 1	 مارس 
2020م باإلضافة إلى انخفاض رصيد تعديالت ترجمة عمالت أجنبية بقيمة 78	 ألف ريال سعودي في الفترة ذاتها.

اعمال رأسمالية تحت التنفيذ
إن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في 1	 ديسمبر 2019م تمثل بشكل رئي�سي الدفعات المقدمة إلى الموردين لشراء اآلالت والمعدات باإلضافة إلى مشاريع تحسينات والتي تم 
قيد مخصص هبوط في قيمتها بالكامل. انخفض رصيد االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ من 50,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 42,9 مليون ريال سعودي 

كما في 1	 ديسمبر 2018م حيث ال يتم تحويل النفقات الرأسمالية إلى جدول األصول الثابتة حتى يتم إنجازها بالكامل ويتم تشغيلها.

انخفض رصيد االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ من 42,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 6,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م حيث ال يتم 
تحويل النفقات الرأسمالية إلى جدول األصول الثابتة حتى يتم إنجازها بالكامل ويتم تشغيلها.

ارتفع رصيد االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى 7,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م والمتعلقة بمصانع مختلفة وفقا لسياسة النفقات الرأسمالية المعتمدة من 
الشركة.

أصول غير متداولة أخرى

أصو2رغيررمت1 -:ةر خرىركمارفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمر-:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر0ل0لمجل للود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت 
السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

اإلدارة

0.08,250%0.0%0.0%8,2508,2508,250عقارات استثمارية 

8,424)5.2%(1.2%)11.2%(9,6908,6068,705أصول غير ملموسة

األصول الضريبية 
المؤجلة

0.0467%)27.4%(ال ينطبق745541-

قروض لشركات زميلة 
ومشاريع مشتركة

40,41926,460-)%	4.5()%100.0(%0.0-

17,141)45.2%()60.3%()24.5%(58,35944,06117,496اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

تتمثل األصول غير المتداولة األخرى في أصول ال تعتبر مجتمعة أو بشكل منفرد ذات أهمية نسبية للمجموعة.

عقارات استثمارية 
بلغت العقارات االستثمارية 	,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفي 1	 مارس 2020م، على التوالي وتمثل أرا�سي تم استالمها من بعض العمالء 
كدفعة ألميانتيت مقابل ذمم مدينة التي لم يتمكنوا من دفعها، وليست مطروحة للبيع بسبب إستخدامها في التشغيل. كما واستلمت الشركة صك لكل أرض تم استالمه من 

العميل.

أ  ضيرتقرمنحهارألميانتيترك1فعاترمقابلرذمقر :م1ينةجل للود :(1-2ر مقر 

اسم العميلالموقعالمساحة )م2(المالك

هاشم عبدالرحمن أحمد الهاشمالرياض - طريق الخريص0,952	شركة أميانتيت العربية السعودية

هاشم عبدالرحمن أحمد الهاشمالرياض - حي الغرناطة75	,1شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة

مؤسسة صحراء الرياض للمقاوالتالرياض - حي الصناعية600شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة

شركة االرتقاع للتجارة والمقاوالت العامةالجبيل - غرب المزارع5,000شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة

المصدر: معلومات اإلدارة
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أصول غير ملموسة 
تتكون األصول غير الملموسة من تطوير البرمجيات وغيرها من التكنولوجيا باإلضافة إلى البحث والتطوير واألصول األخرى التي يتم إطفاؤها.

انخفضت األصول الغير ملموسة من 9,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 8,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة إطفاء تلك األصول خالل 
الفترة ذاتها.

ارتفعت األصول الغير ملموسة من 8,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 8,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة اإلضافات في التكنولوجيا مثل 
البرمجيات )بشكل رئي�سي( وغيرها من أصول التكنولوجيا خالل الفترة ذاتها وقابل ذلك عملية إطفاء تلك األصول. 

انخفضت األصول الغير ملموسة إلى 8,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة إطفاء تلك األصول خالل الفترة ذاتها.

األصول الضريبية المؤجلة
ارتفعت األصول الضريبية المؤجلة من صفر ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 745 ألف ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة إلى التغير في صافي الضريبة من 

سنة إلى سنة.

انخفضت األصول الضريبية المؤجلة من 745 ألف ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 541 ألف ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة إلى التغير في صافي 
الضريبة من سنة إلى سنة.

انخفضت األصول الضريبية المؤجلة إلى 467 ألف ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة إلى التغير في صافي الضريبة من سنة إلى سنة.

قروض لشركات زميلة ومشاريع مشتركة
انخفضت القروض لشركات زميلة ومشاريع مشتركة من 40,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 26,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م حيث 
قررت الشركة تحويل رصيد القروض المقدمة لشركة اميتك المغرب واميتك اسبانيا إلى استثمار في تلك الشركات بعد ان استحوذت عليها شركة أميبلو القابضة جي ام بي اتش 

)»أميبلو«(.

لم يسجل أي رصيد قروض لشركات زميلة ومشاريع مشتركة كما في 1	 ديسمبر 2019م وفي 1	 مارس 2020م بسبب االندماج مع شركة هوبارت إلنشاء شركة أميبلو وبالتالي تم 
إعادة تصنيف جزء من هذا الرصيد من أصول طويلة األجل إلى حقوق الملكية باإلضافة إلى سداد جزء من المبالغ. 

قروض قصيرة األجل

 :قر-ضرمصيرةر ألجلركمارفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمر-:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر0ل0لمجل للود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

مراجعة

816,252)6.0%()6.6%()5.4%(67809,565	,916,164866ريال سعودي

9	61,7)9.5	%()15.4%()56.8%(590,	595	,	146,6216دوالر امريكي

الجزء المتداول من القروض 
طويلة األجل المدرج ضمن 

االلتزامات المتداولة

202,44	255,244	4	,105%26.1%	4.4%	0.2	42,	4	

1,220,334)2.4%(1.8%)6.3%(1,265,2281,184,9701,206,260اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

تمثل القروض قصيرة األجل تسهيالت ائتمانية تم الحصول عليها من عدة بنوك تجارية محلية وأجنبية وتحمل رسوم مالية باألسعار السائدة في السوق على أساس أسعار العرض 
بين البنوك باإلضافة إلى هامش ربح ثابت. تنوي الشركة إعادة تدوير القروض قصيرة األجل عند استحقاقها وتبلغ قيمتها 878,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م.

كما يشمل أيضا حساب القروض قصيرة االجل، الجزء المتداول من القروض طويلة األجل بقيمة 	,42	 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م.



--

تفاصيلر :قر-ضرمصيرةر ألجلركمارفيردلرما سر0ل0لمر)الرتشملر :(زءر :مت1 -2رمنر :قر-ضرطويلةر الجلر :م1 جرضمنر ال:تز ماترجل دلود :(1-2ر مقر 
 :مت1 -:ة(

الشركة
الجهة 
الممولة

المبلغ
الرصيد كما 
في 31 مارس 

2020م
الضمانات

مصاريف 
تمويلية

تاريخ 
اإلصدار

تاريخ 
اإلنتهاء

الغرض من 
التمويل

األحكام المالية الرئيسية
حالة 
االلتزام

ضمان 271,880268,008بنك البالدأميانتيت
شركة

	 مارس %5.60
2020م

 12
ديسمبر 
2020م

تمويل رأس 
المال العامل

ال تتجاوز نسبة الرافعة المالية 
)نسبة الدين / الملكية( 2.5: 1 في 

نهاية كل سنة مالية

عدم 
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية

البنك 
األهلي

ضمان 104,57626,500
شركة

%4.64 27
أغسطس 

2019م

 27
أغسطس 

2020م

تمويل رأس 
المال العامل

50% من فواتير بن الدن - 1

يجب إيداع ما ال يقل عن 0	% - 2
من اإليرادات في البنك األهلي

ال تتجاوز الرافعة المالية - 	
2.5:1 في نهاية كل سنة مالية 

ال تقل النسبة بين إجمالي - 4
األصول الحالية وإجمالي 

الخصوم المتداولة عن 1:1

عدم 
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية

المؤسسة 
العربية 

المصرفية

ضمان 16,09016,090
شركة

%6.68 26
سبتمبر 
2017م

 26
سبتمبر 
2018م

تمويل رأس 
المال العامل

يجب أال يتجاوز إجمالي - 1
المطلوبات الموحدة %200 

من صافي القيمة المادية 
الموحدة.

يجب أال يقل صافي الثروة - 2
الملموسة المجمعة عن 

50,000,000	 ريال سعودي

يجب أال تقل األصول - 	
المتداولة الموحدة عن %125 

من المطلوبات المتداولة 
الموحدة

ال يجب أن تتجاوز المديونية - 4
المالية الموحدة 0	1% من 

صافي القيمة المادية الموحدة

عدم 
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية

بنك البركة 
اإلسالمي

ضمان 7,500	7,500	
شركة

25 يونيو %4.27
2015م

0	 أبريل 
2020م

تمويل رأس 
المال العامل

عدم ال يوجد
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية

بنك 
اإلنماء

ضمان 550,000256,029
شركة

22 نوفمبر 	%4.7
2017م

1 نوفمبر 
2018م

تمويل رأس 
المال العامل

ال تتجاوز نسبة الرافعة - 1
المالية 2: 1 في نهاية كل سنة 

مالية.

ال تقل النسبة بين إجمالي - 2
األصول الحالية وإجمالي 

الخصوم المتداولة عن 1: 1

االحتفاظ بحد أدنى من - 	
صافي حقوق الملكية 

)رأس المال واالحتياطيات 
واألرباح المبقاة( ال يقل عن 

950,000,000 ريال سعودي 
خالل فترة التمويل

عدم 
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية
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الشركة
الجهة 
الممولة

المبلغ
الرصيد كما 
في 31 مارس 

2020م
الضمانات

مصاريف 
تمويلية

تاريخ 
اإلصدار

تاريخ 
اإلنتهاء

الغرض من 
التمويل

األحكام المالية الرئيسية
حالة 
االلتزام

البنك أفيل
األهلي

ضمان 50,00050,000
شركة

%4.60 27
أغسطس 

2019م

 27
أغسطس 

2020م

تمويل رأس 
المال العامل

ال تتجاوز الرافعة المالية 2: 1 - 1
في نهاية كل سنة مالية.

ال تقل النسبة بين إجمالي - 2
األصول الحالية وإجمالي 
الخصوم المتداولة عن 

1.0 :1.2

يعتبر أي خرق للشروط المالية 
لالتفاقيات مع مؤسسة مالية 

ا في اتفاقية التسهيالت 
ً
أخرى خرق

لدينا.

عدم 
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية

بنك 
الخليج 
الدولي

ضمان 992992
شركة

%5.49 27
أغسطس 

2017م

27 مارس 
2018م

تمويل رأس 
المال العامل

ال تتجاوز النسبة بين إجمالي - 1
االلتزامات وصافي القيمة 

الملموسة 1.5: 1.0

القيمة الصافية الملموسة ال - 2
تقل عن 00	 مليون

ال تقل النسبة بين إجمالي - 	
األصول المتداولة وإجمالي 

االلتزامات المتداولة عن 1.2: 
1.0 ويتم تغييرها إلى 1: 1 على 

التوالي بدًءا من نهاية عام 
2017م.

ال توزيعات أرباح في نهاية السنة 
المالية.

عدم 
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية

ضمان 24,00021,500بنك سامبا 
شركة

1	 مايو %5.68
2019م

1	 مايو 
2020م

تمويل رأس 
المال العامل

قائمة مالية مدققة بعد 120 - 1
 من نهاية العام.

ً
يوما

البيان المالي لكل ربع سنة مع 
45 يوم

عدم 
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية

البنك سديب
األهلي

ضمان 175,000179,240
شركة

%4.50 27
أغسطس 

2019م

 27
أغسطس 

2020م

تمويل رأس 
المال العامل

ال تتجاوز النسبة بين إجمالي - 1
الخصوم وصافي القيمة 

الملموسة 2.5: 1

ال تقل النسبة بين إجمالي األصول 
الحالية وإجمالي االلتزامات 

المتداولة عن 1: 1

عدم 
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية

بنك 
الخليج 
الدولي

ضمان 1	12,7	2,7
شركة

%5.49 27
أغسطس 

2017م

27 مارس 
2018م

تمويل رأس 
المال العامل

ال تتجاوز النسبة بين إجمالي - 1
االلتزامات وصافي القيمة 

الملموسة 	: 1

صافي الثروة الملموسة ال يقل - 2
عن 225 مليون

ال تقل النسبة بين إجمالي األصول 
الحالية وإجمالي االلتزامات 

المتداولة عن 1.2: 1

عدم 
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية

بوند 
ستراند 

المحدودة

البنك 
األهلي

ضمان 20,00019,401
شركة

%4.46 27
أغسطس 

2019م

 27
أغسطس 

2020م

تمويل رأس 
المال العامل

يجب أن تكون الرافعة المالية - 1
أقل من أو تساوي 1.5: 1.0

ال تقل النسبة بين إجمالي - 2
األصول الحالية وإجمالي 

االلتزامات المتداولة عن 1: 1

يعتبر أي خرق للشروط - 	
المالية لالتفاقيات مع 

 في 
ً
مؤسسة مالية أخرى خرقا
اتفاقية التسهيالت لدينا.

يجب إيداع ما ال يقل عن 0	% من 
اإليرادات في البنك األهلي.

عدم 
اإللتزام 
ببعض 
األحكام 
المالية

1,610,056877,992المجموع

المصدر: معلومات اإلدارة
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المبلغالجهة الممولة
الرصيد كما في 31 

مارس 2020م
الضمانات

مصاريف 
تمويلية

الغرض من 
التمويل

شروط وأحكام

تمويل رأس المال 4.75%ضمان شركة55,51255,512البنك األهلي
العامل

50% من فواتير بن الدن - 1

يجب إيداع ما ال يقل عن 0	% من اإليرادات في - 2
البنك األهلي

ال تتجاوز الرافعة المالية 2.5:1 في نهاية كل - 	
سنة مالية 

ال تقل النسبة بين إجمالي األصول الحالية - 4
وإجمالي االلتزامات المتداولة عن 1:1

تمويل رأس المال 4.44%ضمان شركة250,000250,000بنك اإلنماء
العامل

ال تتجاوز الرافعة المالية 2: 1 في نهاية كل سنة - 1
مالية

ال تقل النسبة بين إجمالي األصول الحالية - 2
وإجمالي االلتزامات المتداولة عن 1: 1

االحتفاظ بحد أدنى من صافي حقوق الملكية - 	
)رأس المال واالحتياطيات واألرباح المبقاة( ال 
يقل عن 950,000,000 ريال سعودي خالل 

فترة التمويل

تمويل رأس المال 5.61%ضمان شركة28,12528,125بنك الجزيرة
العامل

ال يوجد

تمويل رأس المال ال يوجدضمان شركة8,1488,148الشريك أبيكاييف
العامل

ال يوجد

342,343342,343المجموع
المصدر: معلومات اإلدارة

مصاريف مستحقة والتزامات أخرى 

مصا يفرمستحقةر- :تز ماترأخرىركمارفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمر-:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر0ل0لمجل 7لود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي 
المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

17,802)6.	1%(29.6%)42.5%(0,79017,71122,959	نفقات مالية مستحقة

4.49,288%)9.	%(4.	1%	9,92911,25510,81أتعاب وكالء مبيعات مستحقة

6	5,6)22.9%()6.	5%(28.4%6	5,5	0111,94	,9رواتب وأجور ومزايا مستحقة

مصاريف مستحقة والتزامات 
أخرى

2	,402		,50841,486%4	.2%2	.8%		.148,807

4.981,533%8.6%1.4%73,42274,41780,794اإلجمالي 

المصدر: معلومات اإلدارة

نفقات مالية مستحقة
 مع االنخفاض 

ً
انخفضت النفقات المالية المستحقة من 0,8	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 17,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م تماشيا

في القروض مما أدى إلى انخفاض في تكاليف التمويل. 

ارتفعت النفقات المالية المستحقة من 17,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 22,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة إلى زيادة ونسبة 
الفوائد من قبل البنوك.

انخفضت النفقات المالية المستحقة إلى 17,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة الفرق في المدة حيث تمثل استحقاق 	 أشهر. 
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أتعاب وكالء مبيعات مستحقة 
لدى الشركة وكالء مبيعات خارج المملكة في بالد مثل في الصين، االمارات، الكويت وغيرها. وتمثل اتعاب الوكالء ما يقارب 2.5% إلى 5% من المبيعات )حسب العقد(. 

 مع االرتفاع في 
ً
ارتفعت أتعاب وكالء مبيعات مستحقة من 9,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 	,11 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م تماشيا

مبيعات التصدير خالل الفترة ذاتها. 

 مع 
ً
انخفضت أتعاب وكالء مبيعات مستحقة إلى من 	,11 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 10.8 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م تماشيا

االنخفاض في مبيعات التصدير خالل الفترة ذاتها. 

 مع االنخفاض في مبيعات التصدير خالل الفترة ذاتها.
ً
واستمرت أتعاب وكالء مبيعات مستحقة في االنخفاض إلى 	,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م تماشيا

رواتب وأجور ومزايا مستحقة
 مع االرتفاع 

ً
ارتفعت الرواتب واألجور والمزايا المستحقة من 	,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 11,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م تماشيا

في الموظفين في ظل ارتفاع اإلنتاج وااليرادات خالل الفترة ذاتها.

 مع 
ً
انخفضت الرواتب واألجور والمزايا المستحقة من 11,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 5,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م تماشيا

االنخفاض في عدد الموظفين في ظل انخفاض اإلنتاج وااليرادات خالل الفترة ذاتها.

 على 5,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م.
ً
كما بقت الرواتب واألجور والمزايا المستحقة ثابتة نسبيا

مصاريف مستحقة والتزامات أخرى 
ارتفعت المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى من 4,	2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 5,		 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة االرتفاع 
في عقود القوى العاملة بقيمة 8,6 مليون ريال سعودي حيث استعانت الشركة بموارد بشرية خارجية الستيعاب االرتفاع في اإلنتاج خالل الفترة. باإلضافة إلى االرتفاع في رسوم 
أعضاء مجلس اإلدارة بمقدار 2,1 مليون ريال سعودي ويمثل ذلك مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلداريين في إحدى الشركات التابعة المبنية على أداء الشركة خالل 

الفترة.

ارتفعت المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى من 5,		 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 41,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة ارتفاع 
مخصص العقود غير المجدية بمقدار 5,0 مليون ريال سعودي حيث تكبدت الشركة مصاريف أكثر من قيمة العقد لمشروع مع شركة بي دبليو تي ألمانيا. باإلضافة إلى االرتفاع في 

 من قبل الشركة ولكن لم يتم استالم المواد/ الخدمة.
ً
مخصص التقا�سي ضد احدى مساهمي شركة أميكون بقيمة 7,	 مليون ريال سعودي حيث تم الدفع مقدما

ارتفعت المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى إلى 48,8 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة ارتفاع عقود القوى العاملة بقيمة 4,6 مليون ريال سعودي 
الناتجة عن التأخر في استالم فاتورة اتعاب القوى العاملة خالل الفترة. باإلضافة إلى استحقاقات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 	,4 مليون ريال سعودي.

مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 :زكاةر-ضريبةر :1خلركمارفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمر-:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر0ل0لمجل 8لود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

مراجعة 

16.8145,976%22.5%11.4%128,928	105,26	194,46 يناير 

7,211)2.1%()15.0%(12.6%14126,06122,158,	2المحمل خالل العام

)425()5.7	%(	.	11%)80.6%()5,110()96	,2()41	,12(المدفوع خالل العام

17.8152,762%13.2%22.5%105,263128,928145,976اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م
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مخصصر :زكاةر :محملركمارفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمر-:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر0ل0لمجل 9لود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

مراجعة 

الزكاة وضريبة الدخل للسنة 
الحالية:

7,211)14.5%()1.	1%()15.8%(24,84521,597	29,51-العمليات المستمرة

-44.1%)9.	5%(50.4	%2701,216561-العمليات الغير مستمرة

التعديالت المتعلقة بالزكاة 
وضريبة الدخل لسنوات سابقة

-0.0%ال ينطبق)%100.0(--)6,642(

23,14126,06122,1587,211اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

تقوم الشركة وشركاتها التابعة السعودية بتقديم إقرارهم الزكوي على أساس موحد. استلمت الشركة وشركاتها التابعة السعودية شهادات الزكاة وضريبة الدخل النهائية والمقيدة 
للسنوات السابقة وحتى 2018م. استلمت الشركة ربوط نهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام 2009م. إن الربوط النهائية لألعوام من 2010م حتى 2018م لم تصدر 

بعد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

قروض طويلة االجل

 :قر-ضرطويلةر ألجلركمارفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمر-:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر0ل0لمجل 0لود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

اإلدارة

	4	,42	)19.0%()17.0%()21.0%(105,	4	160,	522,85241قروض من بنوك تجارية

الجزء المتداول المدرج ضمن 
االلتزامات المتداولة

)202,44	()255,244()	4	,105(%26.1%	4.4%	0.2)	42,	4	(

الجزء غير المتداول المدرج 
ضمن االلتزامات غير المتداولة

320,409157,916-)%50.7()%100.0(%0.0-

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

 :قيقر :1فتريةر:لقر-ضرطويلةر الجلرمقومةربا:عمالتركمارفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمر-:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردل جل دلود :(1-2ر مقر 
ما سر0ل0لم

)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

اإلدارة

4,194		)	.19%()	.17%()	.21%(8	6,			669,	512,87540ريال سعودي

8,149)2.6%()	.0%()4.9%(9,9779,4919,467دوالر امريكي

342,343)19.0%()17.0%()21.0%(522,852413,160343,105اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

انخفضت القروض طويلة االجل من 20,4	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 157,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة تسديد األرصدة 
المستحقة للقروض بقيمة 108,4 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

تم ادراج كامل رصيد القروض طويلة األجل ضمن االلتزامات المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 1	 ديسمبر 2019م و1	 مارس 2020م.

خالل عام 2019م، تعثرت المجموعة عن سداد بعض أقساط القروض طويلة األجل، وجاري العمل على إعادة جدولة هذه األقساط واتخاذ إجراءات احترازية من قبل اإلدارة.

من الجدير بالذكر ان المجموعة أخلت في بعض الشروط المالية المتعلقة باتفاقيات التسهيالت االئتمانية حيث تتطلب أحكام اتفاقيات بعض القروض قصيرة وطويلة األجل 
من المجموعة الحفاظ على الوضع المالي في مستويات محدده، وتتطلب الموافقة المسبقة من المقرضين على توزيعات األرباح التي تزيد عن مبالغ محددة، كما تحدد مبالغ 
المصاريف الرأس مالية وبعض االلتزامات األخرى. في الوقت الحالي، ال توجد أي طلبات موافقة متبقية. خالل عام 2019م، تعثرت المجموعة عن سداد بعض أقساط القروض 
طويلة األجل، وجاري العمل إعادة جدولة هذه األقساط واتخاذ إجراءات احترازية من قبل اإلدارة. تجري مناقشات إعادة ترتيبات مع البنوك لتلك القروض لتجنب حاالت التخلف 

عن السداد في عام 2020م.
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تتمثل االحكام المالية الرئيسية المخل بها من قبل المجموعة ما يلي:

المتطلباتاألحكام

200% - 250%مجموع المطلوبات لصافي القيمة الملموسة

100% - 125%النسبة الجارية

950 مليون ريال سعوديالحد األدنى لحقوق الملكية العائدة للمساهمين

بناءا على االخالل المذكور أعاله، يحق للبنوك المقرضة الغاء التسهيالت االئتمانية او تعجيل جدول الدفعات المستقبلية. وعليه، تم ادراج كامل رصيد القروض طويلة األجل 
ضمن االلتزامات المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 1	 مارس 2020م.

التزامات منافع موظفين 

مخصصر :تز ماترمنافعرموظفينرفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمر-:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر0ل0لمجل للود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

السنة المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

معدلة

التغيير السنوي 
2017م-2018م

التغيير السنوي 
2018م-2019م

معدل النمو 
السنوي المركب 

لـ2017م - 
2019م

الفترة المالية 
المنتهية في 31 
مارس 2020م

اإلدارة

0.569,522%1.6%)0.6%(167,01966,60967,691 يناير

المحمل على قائمة الربح أو 
الخسارة

11,	977,7257,	27)%	2.2()%5.2()%19.8(1,974

إعادة القياس األكتواري المحمل 
على قائمة الدخل الشامل اآلخر

7675	22,858)%	0.6(%4	7.2%9	.0-

)679()18.5%(16.4%)42.9%()54	,8()7,175()12,574(المدفوع خالل العام

2.270,817%2.7%1.6%3166,60967,69169,522 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2020م

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة، بدأت الشركة باحتساب مكافأة نهاية الخدمة باستخدام التقويم االكتواري. حيث يتطلب احتساب المخصص وضع 
ً
طبقا

افتراضات متعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم، معدل الزيادة في الرواتب، معدالت الوفيات، معدل دوران الموظفين وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية. وبشكل دوري، 
تقوم اإلدارة بالتشاور مع خبراء اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات.

يتم إثبات مبالغ إعادة قياس األرباح والخسائر االكتوارية على التزام المنافع المحددة، إن وجدت، وتدرج عمليات إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، بعد خصم الزكاة 
ضمن قائمة الدخل الشامل واألرباح االكتوارية المتراكمة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

قوائم التدفقات المالية المراجعة 

مائمةر :ت1فقاتر :نق1يةر:لسنو تر :ما:يةر :منتهيةرفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمر-9د0لمرجل للود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2017م
معدلة

السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م

مدققة

السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م

مدققة

)44,817	()0,285	2()91,546(خسائر السنة 

تعديالت لبنود غير نقدية:

18	,	1417	,62,96995استهالك وإطفاء وهبوط في القيمة

)25,511(99	,40)	92(الحصة في نتائج استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

14126,06122,158,	2الزكاة وضريبة الدخل األجنبية المحملة

5,119)2,076()4,891(مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي 

)1,441()1,874()11,275(عكس مخصص ضمان 

-12,259-خسارة محققة من تحويل العمالت

601,		-)596,	6(ربح استبعاد عقارات ومصانع ومعدات

---مكاسب بيع استثمارات

108,85986,422100,210مصاريف تمويلية

)1,868()1,590()72(خسارة استبعاد عقارات ومصانع ومعدات
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)آالف الرياالت السعودية(
السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2017م
معدلة

السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م

مدققة

السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م

مدققة

)4,578(--خسائر استبعاد استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

)43,809(22,66624,630إجمالي

تغيرات في رأس المال العامل:

157,491)105,489(101,821ذمم مدينة تجارية )متداولة وغير متداولة( وعقود األصول 

890,	1612191,	مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

5	0265,187125,0	78,6المخزون

122,8849,156	62,99ذمم دائنة

)10,675()6,857()9,244(مصاريف مستحقة وعقود التزامات والتزامات أخرى

)5,110()96	,2()41	,12(الزكاة وضريبة الدخل األجنبية المدفوعة

)54	,8()7,175(-مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

)		21,4(--استخدام المخصص للعقود المجيدة

247,686298,178216,191صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

9,000-4,421المتحصل من استبعاد مجموعة االستبعاد

-)1,800(-استحواذ حصص غير مسيطرة في شركة تابعة

949,	7471,590المتحصل من استبعاد عقارات ومصانع ومعدات

2,8781,7116,947توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

)8,948()5,008()21,454(شراء عقارات ومصانع ومعدات 

)1,260(77,808	12,4صافي التغير في األصول غير المتداولة األخرى

4,3019,688)971(صافي النقد الناتج عن )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

االنشطة التمويلية

)6,626	1()059,		1()5		,	7(التغير في قروض قصيرة االجل

-)71	,108()	64,14(صافي التغير في قروض طويلة االجل

)	0	,92()796,	8()70	,96(مصاريف تمويلية مدفوعة

)172(--التزامات االيجار المدفوعة

205)670(51	,2صافي التغير في التزامات غير متداولة أخرى

)228,896()325,896()231,497(صافي النقد المستخدمة في األنشطة التمويلية

)3,017()23,417(15,218صافي التغيير في النقد وما في حكمه

280,	116,064119,5529النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

-0)21,191(نقد وما في حكمه محول عند استبعاد مجموعة االستبعاد

)444()2,855(9,461أثر ترجمة العمالت األجنبية على النقد وما في حكمه

119,55293,28089,819النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2017م و2018م و2019م

التدفقات النقدية الناتجة من االنشطة التشغيلية
ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 247,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 298,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م نتيجة 
التغيرات اإليجابية في رأس المال العامل الناتج عن االرتفاع في المخزون من 78,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 265,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 

2018م والذمم الدائنة من 0,	6 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 122,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م.

انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية إلى 216,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة االنخفاض في المخزون من 265,2 مليون ريال سعودي كما في 
1	 ديسمبر 2018م إلى 125,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م والذمم الدائنة من 122,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 9,2 مليون ريال سعودي 

كما في 1	 ديسمبر 2019م باإلضافة إلى الزيادة في خسائر السنة من خسارة 1,2	2 مليون ريال سعودي إلى 44,8	 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية
ارتفع صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية من سالب 971 ألف ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 	,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 
2018م نتيجة انخفاض مشتريات العقارات ومصانع ومعدات من تدفقات نقدية 21,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى 5,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 

ديسمبر 2018م.
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ارتفع صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية إلى 9,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة ارتفاع التدفقات النقدية الداخلة من االستبعادات 
من صفر كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م باإلضافة إلى االرتفاع في توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات مسجلة بطريقة حقوق 

الملكية 1,7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى 6,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م.

التدفقات النقدية المستخدمة في النشاط التمويلي
انخفض صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي من سالب 1,5	2 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى سالب 26,7	 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 
2018م نتيجة االرتفاع في التغير في قروض قصيرة االجل من سالب 	,	7 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى سالب 1,		1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 

2018م والمصاريف التمويلية المدفوعة من سالب 64,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2017م إلى خسارة 108,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م.

ارتفع صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي إلى سالب 228,9 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2019م نتيجة االرتفاع في صافي التغير في قروض طويلة االجل من خسارة 
108,4 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م إلى صفر كما في 1	 ديسمبر 2019م.

مائمةر :ت1فقاتر :نق1يةر:فترةر :ثالثةرأشهرر :منتهيةرفيردلرما سر9د0لمر-0ل0لمجل للود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2019م
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2020م

)	5,45	1()			,41(خسائر السنة 

تعديالت لبنود غير نقدية:

14,1167,882استهالك وإطفاء وهبوط في القيمة

)7,291(527الحصة في نتائج استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

5,2756,785الزكاة وضريبة الدخل األجنبية المحملة

1,295)440(مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي 

768	70عكس مخصص ضمان 

190,	2-خسارة محققة من تحويل العمالت

)7,500(-مكاسب بيع استثمارات

26,46522,691مصاريف تمويلية

1,277-خسارة استبعاد عقارات ومصانع ومعدات

)86,355(5,313إجمالي

تغيرات في رأس المال العامل:

78,512	6,46	ذمم مدينة تجارية )متداولة وغير متداولة( وعقود األصول 

)4,528(12,809مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

8,110	980,	2المخزون

1,254)8,282(ذمم دائنة

)47	,9(6,984مصاريف مستحقة وعقود التزامات والتزامات أخرى

)22,691()26,465(الزكاة وضريبة الدخل األجنبية المدفوعة

)5,045(36,834صافي النقد الناتج عن )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

7,500-استحواذ حصص غير مسيطرة في شركة تابعة

-46المتحصل من استبعاد عقارات ومصانع ومعدات

544,	4,901توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

)92	()	1,92(شراء عقارات ومصانع ومعدات 

-21,269صافي التغير في األصول غير المتداولة األخرى

24,29210,652صافي النقد الناتج عن األنشطة االستثمارية

االنشطة التمويلية

	6	,15)4	17,5(التغير في قروض قصيرة االجل



--

)آالف الرياالت السعودية(
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2019م
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2020م

-6,564	صافي التغير في قروض طويلة االجل

--مصاريف تمويلية مدفوعة

)159(-التزامات االيجار المدفوعة

)0	(22صافي التغير في التزامات غير متداولة أخرى

19,05215,174صافي النقد الناتج عن األنشطة التمويلية

80,17820,781صافي التغيير في النقد وما في حكمه

28089,819,	9النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

)1,455()612(أثر ترجمة العمالت األجنبية على النقد وما في حكمه

172,846109,145النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1	 مارس 2019م و2020م

التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( االنشطة التشغيلية
انخفض صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية من 6,8	 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2019م إلى سالب 5,0 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 

2020م نتيجة االرتفاع في خسارة السنة من 	,41 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2019م إلى 5,5	1 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م.

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية
انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية من 	,24 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2019م إلى 10,6 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة 

االنخفاض في صافي التغير في األصول غير المتداولة األخرى من 	,21 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2019م إلى صفر كما في 1	 مارس 2020م. 

التدفقات النقدية الناتجة من النشاط التمويلي
انخفض صافي النقد الناتج من النشاط التمويلي من 19,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2019م إلى 15,2 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2020م نتيجة االنخفاض 

في صافي التغير في قروض طويلة االجل من 6,6	 مليون ريال سعودي كما في 1	 مارس 2019م إلى صفر كما في 1	 مارس 2020م.

تعديالت على القوائم المالية السابقة 

 :تع1يالترعلىرمائمةر :مركزر :ما:ير:لسنو تر :ما:يةر :منتهيةرفيردلرديسمبرر7د0لمر-8د0لمجل دلود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
2017م
مدققة

التعديالت
2017م
معدلة

2018م
مدققة

التعديالت
2018م
معدلة

االيضاح 

األصول

أصول متداولة

280,	9-119,552119,552-119,552نقد وما في حكمه

ت662,252		160,626741,869487,719174,5	581,24ذمم مدينة تجارية

ت-ث-ج69,709	585,	72,720216,12415	214,276158,444أصول عقود

78,4122,50080,912	0	,82-	0	,82مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

ث466,678)209,016(526,140675,694)216,716(742,856مخزون

1,469-1,469---أصول محتفظ بها لغرض البيع

1,740,230102,3541,842,5841,552,698121,6021,674,300مجموع األصول المتداولة

أصول غير متداولة

ب81,656	-81,656	16	,420)149,	4(465,	46ذمم مدينة غير متداولة

أ66,948	)5,594(72,542	411,795)4,612(416,407استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

402,788-500,445402,778-500,445عقارات، مصانع ومعدات

44,061)1,755(5945,816	,58-59	,58اصول غير متداولة أخرى
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)آالف الرياالت السعودية(
2017م
مدققة

التعديالت
2017م
معدلة

2018م
مدققة

التعديالت
2018م
معدلة

االيضاح 

1,195,453)7,349(1,390,9151,202,802)47,761(1,438,676مجموع األصول الغير متداولة

3,178,90654,5933,233,4992,755,500114,2532,869,753مجموع األصول 

االلتزامات والحقوق الملكية

التزامات متداولـة

1,184,970-1,265,2281,184,970-1,265,228قروض قصيرة االجل

24,125	-24,125	85	,	20-85	,	20ذمم دائنة

ب74,417)47,909(26	,422122,	7)195,	4(116,617مصاريف مستحقة والتزامات أخرى

ب91,957	01428,94,	6756,	79,44624,22910التزامات عقود

------الجزء المتداول من التزام اإليجار

128,928-128,928	105,26-	105,26الزكاة وضريبة الدخل األجنبية المستحقة

1,804,397)18,966(1,750,9731,823,363)18,966(1,769,939مجموع االلتزامات المتداولة

التزامات غير متداولـة

157,916-20,409157,916	-20,409	قروض طويلة االجل

67,691-66,60967,691-66,609التزامات منافع موظفين

6,216-756,216	,8-75	,8مخصص ضمان

ج119,102119,102-122,428122,428-مخصص عقود غير مجدية

------الجزء غير المتداول من التزام اإليجار

181)0		,	1(511,	15,5441-15,544التزامات غير متداولة أخرى

410,937122,428533,365245,334105,772351,106مجموع االلتزامات الغير المتداولـة

2,180,876103,4622,284,3382,068,69786,8062,155,503مجموع االلتزامات

حقـوق الملكية

1,155,000-1,155,0001,155,000-1,155,000رأس المـــال

189,472-189,472189,472-189,472احتياطي نظامي

)486,920(27,447)67	,514()		268,0()50,092()217,941(خسائر متراكمة

)1,914	(-)1,914	()1,941	(-)1,941	(برنامج واحتياطي تملك الموظفين لألسهم

)182(-)182()1,506(-)1,506(تغير في القيمة العادلة لمبادلة أسعار الفائدة

)2	142,4(-)2	142,4()2	126,2(-)2	126,2(احتياطي ترجمة عمالت اجنبية

916,787655,57727,447683,024)50,092(966,879مجموع حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة

1,226	-1,226	74	,2		1,1511,22	الحصص غير المسيطرة

949,161686,80327,447714,250)48,869(998,030مجموع حقوق الملكية

3,178,90654,5933,233,4992,755,500114,2532,869,753مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م



--

إيضاحات:

تعديالت سنوات سابقة - لها تأثير على حقوق الملكية 	

تعديالت تم التقرير عنها من اقاب )أحدي الشركات الزميلة(أ- 
قامت أحد الشركات الزميلة، اقاب، بتعديل سنوات سابقة فيما يتعلق بما يلي:

خطأ محاسبي متعلق باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. 	

إثر االستحواذ على حصص غير مسيطرة بدون تغيير في السيطرة. 	

كما في 31 ديسمبر 2018مكما في 1 يناير 2018م)آالف الرياالت السعودية(

االستثمار في اقاب

9	8,61746,8	المفصح عنه سابقا

)4,612()4,612(حصة المجموعة في التأثير المتراكم على األرباح المبقاة للشركة المستثمر فيها

)941(-حصة المجموعة من التأثير على أرباح اقاب المفصح عنها

4,00541,286	الرصيد المعدل

عكس مخصص لشركة اميتيك استاناب- 
كما في 1 يناير 2018م، كان لدى المجموعة مخصص مقابل وحدة اميتيك استانا المدرة للنقد بقيمة 19,0 مليون ريال سعودي. انتفت الحاجة إلى هذا المخصص في ذلك الوقت، 
حيث أصبحت وحدة اميتيك استانا مهلكة بشكل جوهري منذ قيد المخصص. عالوة على ذلك، تم عرض المخصص بشكل خاطئ تحت بند »مصاريف مستحقة والتزامات أخرى« 

 من حسمها من بند العقارات والمصنع والمعدات.
ً
بدال

كما في 31 ديسمبر 2018مكما في 1 يناير 2018م)آالف الرياالت السعودية(

مصاريف مستحقة والتزامات أخرى

ً
	8	,	9	8	,	9المفصح عنه سابقا

)18,966()18,966(عكس المخصص

74,41774,417الرصيد المعدل

18,96618,966)ب( اجمالي األثر على حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

	41,	1	41,	1)أ( + )ب( صافي األثر على حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

تعديالت سنوات سابقة - ليس لها تأثير على حقوق الملكية 	

تعديالت تم التقرير عنها من شركة بي دبليو تي فيما يتعلق بالذمم المدينة واصول العقودت- 
قامت بي دبليو تي، وهي شركة تابعة للمجموعة، بالتقرير بشكل خاطئ عن ذمم مدينة بمبلغ 174,5 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م ضمن أصول العقود )1 يناير 

2018م: 180,7 مليون ريال سعودي(.

تعديالت فيما يتعلق بأصول العقود والمخزون لشركة بي دبليو تيث- 
كما في 1	 ديسمبر 2018م قامت بي دبليو تي، بالتقرير عن أصول العقود والبالغة 209 مليون ريال سعودي تحت بند »اعمال تحت التنفيذ«. قامت المجموعة بإدراجها بشكل 

خاطئ ضمن »بضاعة قيد التصنيع« )1 يناير 2018م: 216,7 مليون ريال سعودي(.
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تعديالت تم التقرير عنها من شركة بي دبليو تي فيما يتعلق بأصول العقود ومخصص عقود غير مجديةج- 
قامت بي دبليو تي بعرض أصول العقود بشكل خاطئ بالصافي من مخصص عقود غير مجدية والتي بلغت 119,1 مليون ريال سعودي كما في 1	 ديسمبر 2018م )1 يناير 2018م: 

122,4 مليون ريال سعودي(.

 :تع1يالترعلىرمائمةر :1خلر:لسنةر :ما:يةر8د0لمرجل دلود :(1-2ر مقر 

)آالف الرياالت السعودية(
2018م
مدققة 

التعديل 
2018م
معدلة

االيضاح

األعمال المستمرة:

947,594-947,594اإليرادات من العقود مع العمالء

)851,484(-)851,484(تكلفة إيرادات 

96,110-96,110إجمالي الربح/ )الخسارة(

)7,228	1(-)7,228	1(مصاريف بيع وعمومية وإدارية 

)41,118(-)41,118(الخسارة التشغيلية

)		0,	1(-)		0,	1(إيرادات/ )مصاريف( أخرى، بالصافي

ج)40	,41()941()99	,40(الحصة في نتائج استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

)86,422(-)86,422(مصاريف تمويلية

)181,913()941()180,972(الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل األجنبية

)21,888(-)21,888(الزكـاة

)2,957(-)2,957(ضريبة الدخل األجنبية

)206,758()941()205,817(الخسارة من االعمال المستمرة

االعمال الغير مستمرة:

)24,468(-)24,468(ربح/ )خسارة( االعمال غير المستمرة بالصافي من الزكاة

)231,226(-)230,285(خسارة السنة

العائدة ل:

)5	5,		2()941()2,594	2(المساهمين في الشركة

09	,2-09	,2الحصص الغير مسيطرة

)231,226()941()230,285(خسارة السنة

الدخل الشامل االخر
الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى قائمة الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة:

)17,060(-)17,060(فروقات تحويل عمالت ناتجة عن ترجمة عمليات اجنبية

24	,1-24	,1التغير في القيمة العادلة لمبادلة أسعار الفائدة

الدخل الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى قائمة الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة:

)2	5(-)2	5(إعادة قياس التزام المنافع المحددة للموظفين

08	)41(49	الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر من شركة زميلة

)15,960()41()15,919(الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر

)247,186()982()246,204(مجموع الخسارة الشاملة للسنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م

إيضاحات:

يرجى اإلشارة إلى إيضاح إيضاح )أ( تعديالت سنوات سابقة عن اقاب.ح- 



--

استخدام متحصالت الطرح   	

صافي متحصالت الطرح  1 -
يقدر إجمالي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية مائة وعشرون مليون )120,000,000( ريال سعودي، سيدفع منها مبلغ حوالي سبع ماليين وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف 
وسبعمائة وخمسون )7,794,750( ريال سعودي لتغطية تكاليف الطرح والتي تشمل أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار القانوني ومصاريف 

التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب.

سيبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي )112,205,250( ريال سعودي، والذي سيستخدم في تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين. ولن يحصل المساهمون 
على أي من المتحصالت الناشئة عن الطرح.

وفي حال وجود اختالف بنسبة 5% أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت الطرح مقابل ما أفصح عنه في نشرة اإلصدار سيتم اإلفصاح للجمهور فور علم الشركة بذلك.

استخدام متحصالت الطرح  2 -
سيتم استخدام صافي متحصالت الطرح في تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين.

وفيما يلي الجدول المتوقع الستخدام متحصالت الطرح:

 ستخ1 مرمتحصالتر :طرحجل دود :(1-2ر مقر 

بالريال السعودي
2020م

اإلجمالي
الربع الرابعالربع الثالث

45,000,00045,000,000رأس المال العامل 

8,000,0009,205,25017,205,250السداد للموردين 

50,000,00050,000,000سداد القروض 

7,794,7507,794,750مصاريف الطرح

110,794,7509,205,250120,000,000اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

وتجدر اإلشارة إلى أن البنود المذكورة أعاله في الجدول سيتم تمويلها حصريا من متحصالت الطرح.
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إفادات الخبراء   	
تم الحصول على الموافقة الكتابية من كٍل من المستشار المالي والمستشار القانوني ومتعهد التغطية ومدير اإلكتتاب للشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحتين )د، هـ( على 
إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة. كما تم الحصول على الموافقة الكتابية من المحاسبين القانونيين للشركة على إدراج أسمائهم وشعاراتهم 
بالصيغة الواردة في هذه النشرة. ولم يتم سحب تلك الموافقات كما في تاريخ هذه النشرة، كما أنه ليس ألي من المذكورين أعاله أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو أية مصلحة في 

الشركة أو شركاتها التابعة مهما كان نوعها.
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة    	
يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

بخالف ما ورد في القسم )	( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها« من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المصدر أو أي شركة من شركاته التابعة  	
 األخيرة.

ً
 في الوضع المالي خالل الـ )12( شهرا

ً
 ملحوظا

ً
يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّي عوض غير نقدي من قبل المصدر أو أي شركة من شركاته التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة  	
ُ
لم ت

لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

بخالف ما ورد في الفقرة الفرعية »رأس المال« من قسم )5( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« فيما يتعلق بتخفيض رأس مالها، لم يكن هناك أّي تغير  	
سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر أو أي شركة من شركاته التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق 

المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

بخالف ما ورد في الصفحة »ج« من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أي نوع في المصدر أو في أي من شركاته  	
التابعة.
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المعلومات القانونية   	

تأسيس الشركة  1 -
نبذة عامة: تم تأسيس شركة أميانتيت العربية السعودية بموجب شهادة سجل تجاري رقم )	205000210( وتاريخ 17/	88/0	1هـ )الموافق 1968/06/14م(  	

وعقد التأسيس الموثق بتاريخ 1411/11/26هـ )الموافق 1991/06/09م( من قبل كاتب العدل بمدينة الدمام. وبتاريخ 1414/06/17هـ )الموافق 0	/11/	199م( 
وافقت الجمعية العامة للشركاء على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وقد صدر القرار الوزاري رقم )886( وتاريخ 
1414/08/06هـ )الموافق 1994/01/18م( بالموافقة على طلب التحول. وبتاريخ 1996/05/01م تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول - 

السوق الرئي�سي( وتحولت إلى مساهمة عامة. 

كبار المساهمين: كما بتاريخ نشر هذه النشرة، لدى الشركة 	 مساهمين رئيسين يملكون أكثر من خمسة بالمئة من أسهم الشركة وهم: سمو األمير خالد بن عبد الله  	
بن عبد الرحمن ال سعود )7.47%( وسمو األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود )6.96%( والسيد/عبد الله صالح عبد الله البسام )%5.8(.

مجلس اإلدارة: عند تأسيس الشركة عام )	199( عينت الجمعية التحويلية للشركة اول مجلس إدارة مكون من )7( سبعة اعضاء لمدة ثالث سنوات تبدأ مدة  	
عضويتهم من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة. وبتاريخ 1427/04/05هـ )الموافق 	2006/05/0م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( 
للمساهمين على تعديل المادة )16( من النظام األسا�سي وزيادة عدد أعضاء المجلس إلى )9( تسعة أعضاء. وبتاريخ 8/08/27	14هـ )الموافق 	2017/05/2م( 

وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للمساهمين على تعديل المادة )16( من النظام األسا�سي وخفض عدد أعضاء المجلس إلى )5( خمسة أعضاء.

النظام األسا�سي: أدخلت الشركة عدة تعديالت على نظامها األسا�سي بعد موافقة المساهمين في الجمعيات )غير العادية( وفيما يلي أبرز التغييرات: 	

تعديل رأس المال: تم تعديل المادة )7( من النظام األسا�سي الخاصة برأسمال الشركة عدة مرات وفق ما يلي: 	

بتاريخ 1421/01/28هـ )الموافق 	2000/05/0م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للمساهمين على زيادة رأسمال الشركة من )50,000,000	( ثالثمائة - 1
وخمسمائة مليون ريال إلى )400,000,000( اربعمائة مليون ريال، وزيادة عدد األسهم من )7,000,000( سبعة مليون إلى )8,000,000( ثمانية مليون سهم 
تبلغ القيمة األسمية للسهم الواحد )50( ريال سعودي عن طريق تحويل )50,000,000( خمسون مليون ريال من األرباح المدورة وتوزيع سهم مجاني لكل 

 للزيادة في راس المال المذكورة.
ً
سبعة أسهم، وقد تم التصويت على تعديل المواد )7 و8( من النظام األسا�سي وفقا

بتاريخ 1422/02/08هـ )الموافق 2001/05/02م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من )400,000,000( اربعمائة مليون ريال - 2
إلى )550,000,000( خمسمائة وخمسون مليون ريال وزيادة عدد األسهم من )8,000,000( ثمانية مليون إلى )11,000,000( أحد عشر مليون سهم تبلغ 
القيمة األسمية للسهم الواحد )50( ريال سعودي عن طريق تحويل كامل أرباح العام 2000م وجزء من االحتياطات إلى راس المال وتوزيع ثالثة أسهم مجانية 

 للزيادة في راس المال المذكورة.
ً
لكل ثمانية اسهم وقد تم التصويت على تعديل المواد )7 و8( من النظام األسا�سي وفقا

بتاريخ 02/01/	142هـ )الموافق 2002/04/14م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من )550,000,000( خمسمائة وخمسون - 	
مليون ريال إلى )650,000,000( ستمائة وخمسون مليون ريال وزيادة عدد األسهم من )11,000,000( أحد عشر مليون إلى )000,000,	1( ثالثة عشر مليون 
سهم تبلغ القيمة األسمية للسهم الواحد )50( ريال سعودي عن طريق تحويل معظم أرباح العام 2001م وتوزيع سهمين مجانية لكل أحد عشر سهم، وقد تم 

 للزيادة في راس المال المذكورة.
ً
التصويت على تعديل المواد )7 و8( من النظام األسا�سي وفقا

بتاريخ 	1424/04/0هـ )الموافق 	06/0/	200م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من )650,000,000( ستمائة وخمسون - 4
مليون ريال إلى )700,000,000( سبعمائة مليون ريال، وزيادة عدد األسهم من )000,000,	1( ثالثة عشر مليون إلى )14,000,000( اربعة عشر مليون سهم 
تبلغ القيمة األسمية للسهم الواحد )50( ريال سعودي عن طريق تحويل )50( مليون ريال من أرباح العام 2002م إلى راس المال وتوزيع سهم واحد مجاني لكل 

 للزيادة في راس المال المذكورة.
ً
ثالثة عشر سهم، وقد تم التصويت على تعديل المواد )7و 8( من النظام األسا�سي وفقا

بتاريخ 0	/	1425/0هـ )الموافق 2004/05/19م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من )700,000,000( سبعمائة مليون - 5
ريال إلى )770,000,000( سبعمائة وسبعون مليون ريال، وزيادة اسهم الشركة من )14,000,000( اربعة عشر مليون إلى )15,400,000( خمسة عشر مليون 
واربعمائة الف سهم تبلغ القيمة األسمية للسهم الواحد )50( ريال سعودي وذلك عن طريق تحويل )70,000,000( سبعين مليون ريال من األرباح المبقاة 
 للزيادة المذكورة في 

ً
إلى راس المال وبالتالي وتوزيع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم، وقد تم التصويت على تعديل المواد )7 و8( من النظام األسا�سي وفقا

راس المال.

بتاريخ 1426/06/12هـ )الموافق 2005/07/18م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على زيادة رأسمال الشركة من )770,000,000( سبعمائة وسبعون - 6
مليون ريال إلى )1,155,000,000( ريال مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون ريال وزيادة اسهم الشركة من )15,400,000( خمسة عشر مليون واربعمائة الف 
إلى )100,000,	2( ثالثة وعشرون مليون ومائة الف سهم وذلك عن طريق اصدار اسهم حقوق أولوية مقسم إلى )100,000,	2( سهم تبلغ القيمة االسمية 

 للزيادة المذكورة في راس المال.
ً
للسهم الواحد )50( ريال، وقد تم التصويت على تعديل المواد )7 و8( من النظام األسا�سي وفقا

بتاريخ 1441/01/09هـ )الموافق 2019/09/08م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على توصية مجلس االدارة )الصادرة بتاريخ 1440/11/29هـ - 7
)الموافق 2019/08/01م( بتخفيض رأس مال الشركة من )1,155,000,000( ريال مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون ريال إلى )44,517,000	( ثالثمائة 
وأربعة واربعون مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف ريال، وذلك عن طريق الغاء )00	,81,048( واحد وثمانون مليون وثمانية واربعون الف وثالثمائة 
سهم تبلغ القيمة األسمية للسهم الواحد )10( ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها 70.2%, ويعود السبب الرئيس لتخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر 

المتراكمة، وقد تم التصويت على تعديل المواد )7 و8( من النظام األسا�سي.

تحديث النظام األسا�سي: بتاريخ 8/08/27	14هـ )الموافق 	2017/05/2م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل وتحديث النظام األسا�سي للشركة  	
ليتطابق مع نظام الشركات الجديد. وفي العام 2019م صدرت النسخة النهائية والحالية للنظام األسا�سي الموافق عليه من قبل وزارة التجارة -إدارة حوكمة الشركات 
بتاريخ 1441/04/28هـ )الموافق 2019/12/25م( وذلك بناًء على قرار الجمعية العامة )غير العادية( المنعقدة بتاريخ 1441/01/01هـ )الموافق 2019/09/08م(.
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 على تصفيتهما  	
ً
مجموعة الشركة: كما بتاريخ نشر هذه النشرة، لدى الشركة )12( شركة تابعة في المملكة العربية السعودية )منها شركتين جاري العمل حاليا

وهما شركة أميرون العربية السعودية المحدودة والشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية - ساكوب( وفرع لشركة أجنبية )وهي شركة بي دبليو تي - شركة 
مؤسسة في المانيا-ومملوكة 100% من قبل شركة اميانتيت العربية السعودية( و)8( فروع )يشار لها اختصاراً بـ »المجموعة«(، باإلضافة إلى )24( شركة تابعة خارج 
المملكة العربية السعودية من بينها 15 شركة )تملك فيها نسبة أقل من 50%(. ولمزيد من التفاصيل حول مجموعة الشركة، يرجى مراجعة الفقرة 9-7 )الشركات 

التابعة داخل السعودية( و9-8 )الشركات التابعة خارج السعودية( من هذا القسم. 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في )القسم 2 عوامل المخاطرة والفقرة 9-9 االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها التابعة  	
 لألنظمة والتعليمات واللوائح 

ً
السعودية بصفتها »صاحب الترخيص«( من هذا القسم، تزاول الشركة نشاطها وفق تصاريح وسجالت وتراخيص صادرة وفقا

المعمول بها في المملكة العربية السعودية وهي ملتزمة بجميع األنظمة والتعليمات واللوائح ذات العالقة.

اسم الشركة  2 -
تم قيد الشركة بالسجل التجاري الخاص بالشركات المساهمة في مدينة الدمام تحت االسم التجاري شركة »شركة أميانتيت العربية السعودية«، ولم يطرأ أي تغيير على اسم 

الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ نشر هذه النشرة.

أغراض الشركة  3 -
حسب شهادة السجل التجاري، يجوز للشركة القيام باألنشطة االتية: »تمديدات خطوط المياه بين المدن وداخلها وإنشاء شبكات جديدة وصيانتها، إنشاء  	

وإصالح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، تمديدات الشبكات، بيع وتركيب االالت ومعدات المصانع«.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة )لمزيد من التفاصيل الرجاء االطالع على الفقرة 9-9  	
االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها التابعة السعودية بصفتها »صاحب الترخيص« من هذا القسم(. 

مدة الشركة  4 -
 من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بالموافقة على التحول. 

ً
 وتسعين سنة ميالدية تبدأ اعتبارا

ً
نصت المادة )6( السادسة من النظام األسا�سي على أن تكون مدة الشركة )99( تسعا

ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل. وتشير بيانات السجل التجاري إلى انتهاء مدة الشركة في 1464/08/06هـ 
)الموافق 	2 /2042/07م(.

مجلس اإلدارة   - -
تشكيل المجلس 1 - -

الشركة ملتزمة بالمادة )95( من نظام الشركات المتعلقة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء المجلس، بحيث ال يجوز استخدام حق  	
التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة؛ وقد تمت االشارة إلى ذلك في المادة )2	( من النظام األسا�سي. 

بتاريخ 9/04/14	14هـ )الموافق 2018/01/01م( انتخبت الجمعية العامة العادية للمساهمين أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 01/ 2018/01م  	
وتنتهي بتاريخ 2021/01/01م، وقد تشكل مجلس اإلدارة للدورة المذكورة من السادة المبينة أسماؤهم في الفقرة الفرعية رقم 4-2 »مجلس اإلدارة« من القسم )4( 

من هذه النشرة. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة لم يحصل أي تغيير أو تعديل على تشكيلة المجلس.

الشركة ملتزمة بنظام الشركات والئحة الحوكمة حيث تبين أن عدد أعضاء المجلس ال يقل عن )	( ثالثة وال يزيد على )11( أحد عشر. كما تبين التزام الشركة  	
بالمادة )16( من الئحة الحوكمة التي تلزم الشركات المدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد أعضائه المستقلين 

عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس )أيهما أكثر(، فأغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة هم من غير التنفيذيين وعدد األعضاء المستقلين ال يقل عن اثنين. 

رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر 2 - -

 وال يجوز  	
ً
 تنفيذيا

ً
 ورئيسا

ً
 منتدبا

ً
 للرئيس ويجوز أن يعين عضوا

ً
 ونائبا

ً
 للمادة )21( من النظام األسا�سي للشركة يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

ً
وفقا

 لسر المجلس. 
ً
الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أمينا

 للتالي:  	
ً
الشركة ملتزمة بالنظام األسا�سي والئحة الحوكمة لناحية التعيين االلزامي في هذه المناصب حيث وافق مجلس اإلدارة على التعيين في هذه المناصب وفقا

مناصبرإ:ز ميةرفيرم(لسر إلد  ة:جل دو9 :(1-2ر مقر 

اسم الشخص المعينتاريخ قرار المجلس بالتعيينالمنصب

األمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن ال سعود2018/01/01م رئيس المجلس 

االمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود 2018/01/01منائب الرئيس

وليد محمد ابوكشك 2020/06/21مأمين السر

المصدر: القرارات اإلدارية التي اطلع عليها المستشار القانوني

تم تحديد صالحيات مجلس اإلدارة في المادة )19( من النظام األسا�سي كما تم تفصيل صالحيات رئيس المجلس وأمين السر في المادة )21( من النظام األسا�سي.  	
ويتولى أمين سر المجلس المهام والصالحيات التي يحددها له مجلس اإلدارة.
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مكافآت المجلس 3 - -

تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المنصوص عليها في النظام األسا�سي للشركة )حيث نصت المادة )20( من النظام األسا�سي بأن تكون مكافأة مجلس اإلدارة  	
 للضوابط الصادرة بهذا الشأن(؛ ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة لعام 2018م والذي تمت الموافقة عليه من قبل 

ً
)500,000( ريال لكل عضو كحد اق�سى وفقا

الجمعية العامة )غير العادية( في تاريخ 	1440/09/0هـ )الموافق 08/ 05/ 2019م( على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 
من رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا؛ كما تضمن التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو 
 على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو منذ تاريخ آخر 

ً
إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية ويشتمل أيضا

اجتماع للجمعية العامة. 

اجتماعات المجلس 4 - -

وفق المادة )22( الثانية والعشرين من النظام األسا�سي، يجتمع المجلس )2( مرتين على األقل في السنة بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة برقيا او بالبريد المسجل  	
او بالفاكس او البريد االلكتروني قبل خمسة أيام عمل على األقل من الموعد المحدد لالجتماع ويجب على رئيس المجلس ان يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه 
ذلك اثنان من األعضاء على األقل، ويجب ارفاق جدول العمال وجميع الوثائق والمعلومات الالزمة بالدعوة. كما بتاريخ نشر هذه النشرة، فقد حقق المجلس الحد 

األدنى من اجتماعاته خالل العام 2018م حيث بلغ عدد اجتماعات المجلس )6( ست اجتماعات وخالل العام 2019م عقد المجلس عدد )	( ثالث اجتماعات.

لجان المجلس  - - -
لدى مجلس اإلدارة ثالث لجان تعاونه في أداء مهامه على النحو التالي:

لجنة المراجعة:  1 - - -

تتشكل لجنة المراجعة من ثالثة )	( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة )العادية( المنعقدة بتاريخ 9/04/14	14هـ )الموفق  	
2018/01/01م( وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 2021/01/01م، وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

د. خليل عبد الفتاح كردي )رئيس اللجنة(- 1

د. سليمان السكران )عضو( - 2

االستاذ/ سليمان العمرو )عضو(- 	

تم إقرار الئحة عمل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها المنعقد 9/04/14	14هـ الموافق 2018/01/01م. وتجتمع اللجنة بصفة دورية  	
عل أال تقل اجتماعاتها عن )4( أربعة اجتماعات خالل السنة 	المالية للشركة وتوجه الدعوة لحضور االجتماع من قبل رئيس اللجنة او احد األعضاء او بقرار من 

مجلس اإلدارة او رئيس المجلس. وقد عقدت اللجنة )4( أربعة اجتماعات خالل العام 2018م و)5( خمسة اجتماعات خالل العام )2019م(.

لجنة المكافآت والترشيحات:  2 - - -

تتشكل لجنة المكافآت والترشيحات من ثالثة )	( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 9/04/14	14هـ  	
)الموافق 2018/01/01م( وتنتهي بانتها دورة مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/01/01م، وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

االمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود )رئيس اللجنة(- 1

االستاذ/ سليمان عبد الله العمرو )عضو(- 2

األستاذ/ محمد عبد الرحمن اللحيدان )عضو(- 	

تم إقرار الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ 	0/04/2	14هـ )الموافق 2009/04/19م( بعد  	
 ان مجلس اإلدارة باجتماعه رقم 

ً
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بموجب محضر االجتماع رقم )117( بتاريخ 1429/12/24هـ )الموافق 2008/12/22م( علما

)151( وتاريخ 2019/11/14م قد وافق على مسودة الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة وقرر عرضها على الجمعية العامة العتمادها وقد وافقت 
الجمعية العامة على هذه الالئحة في االجتماع المنعقد في 2020/04/28م. 

	  
ً
تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما استدعت الحاجة وتوجه الدعوة لحضور االجتماع من قبل رئيس اللجنة او االعضاء او مجلس االدارة. وقد عقدت اللجنة اجتماعا

 )1( خالل العام 2019م.
ً
 واحدا

ً
 )1( خالل العام 2018م واجتماعا

ً
واحدا

اللجنة التنفيذية:  3 - - -

تتشكل اللجنة التنفيذية من اربعة )4( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 9/04/14	14هـ )الموافق 2018/01/01م(، وهي تتكون  	
من األعضاء التالية أسمائهم:

االمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن ال سعود )رئيس اللجنة(- 1

االمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود )عضو(- 2

د. خليل عبد الفتاح كردي )عضو(- 	

د. سليمان عبد العزيز التويجري )عضو(- 4

 ان  	
ً
تم إقرار الئحة عمل اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة بموجب محضر االجتماع رقم )117( بتاريخ 1429/12/24هـ )الموافق 2008/12/22م(. علما

مجلس اإلدارة باجتماعه رقم )151( وتاريخ 2019/11/14م قد وافق على مسودة الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة وقرر عرضها على الجمعية 
العامة العتمادها وقد وافقت الجمعية العامة على هذه الالئحة في االجتماع المنعقد في 2020/04/28م تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما استدعت الحاجة على اال 

تقل عن اجتماع واحد وتوجه الدعوة لحضور االجتماع من قبل رئيس اللجنة او االعضاء او مجلس االدارة. 
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وقد عقدت اللجنة اجتماعين )2( خالل العام 2018م وثالثة )	( اجتماعات خالل العام 2019م. 	

الموافقات والتراخيص الحكومية للشركة وفروعها  - -
التراخيص والشهادات والتصاريح الخاصة بالمقر الرئيسي للشركة 1 - -

حصلت الشركة على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية.  	

توضح الجداول التالية التراخيص والموافقات التي حصلت عليها الشركة. وتجدر اإلشارة أن الشركة لم تستطع أن تجدد شهادة البلدية وترخيص الدفاع المدني  	
حيث أن موقع المنشاة فيه مشكلة فنية اقتضتها تخطيط لألرض المملوكة للشركة والتي ما زالت طور التخطيط في حين أن المنشات التي تقع ضمن نطاق الهيئة 

السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تمكنت الشركة من تجديد تراخيصها الالزمة لتشغيلها. 

يبين الجدول االتي تفاصيل عن كل رخصة وشهادة وموافقة حصلت عليها الشركة وفروعها. 	

 :تر خيصر- :شهاد تر- :تصا يحر :تيرحصلترعليهار :شركة:جل لو9 :(1-2ر مقر 

الغرضنوع الترخيص
صاحب 
الترخيص

رقم الترخيص
تاريخ اإلصدار/ 

التجديد
تاريخ االنتهاء

الجهة 
المصدرة

مالحظة

قيد الشركة في سجل السجل التجاري
الشركات التجارية 

)شركة مساهمة(

شركة اميانتيت 
العربية السعودية

17/	88/0	1هـ 	205000210
)الموافق 

1968/06/14م(

0	/05/	144هـ 
)الموافق 	/2022/01م(

وزارة التجارة* 
-مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

الدمام

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية

)الدرجة الممتازة(

 بنظام السجل 
ً
التزاما

التجاري
شركة اميانتيت 

العربية السعودية
20/	8/0	14هـ 457

)الموافق 
2016/12/19م(

06/1/	144هـ )الموافق 
2022/01/4م(

الغرفة التجارية 
والصناعة 
بالمنطقة 

الشرقية

شهادة الزكاة 
والدخل 

لتمكين الشركة من 
مراجعة جميع الجهات 

الحكومية وإنهاء 
معاملتها لديها.

شركة اميانتيت 
العربية السعودية

1441/08/02هـ 46	1110724
)الموافق 

26/	2020/0م(

1442/09/18هـ 
)الموافق 

0	/2021/04م(

الهيئة 
العامة للزكاة 

والدخل***

شهادة تسجيل 
المجموعة بضريبة 

القيمة المضافة

لإلفادة بأن الشركة 
وشركاتها التابعة 
مسجلة بضريبة 
القيمة المضافة

شركة اميانتيت 
العربية السعودية 

وبعض شركاتها 
التابعة***

11/	9/0	14هـ 	425921000	004	
)الموافق 

2017/11/29م(

الهيئة العامة -
للزكاة والدخل

لإلفادة بأن الشركة شهادة سعودة
ملتزمة بنسبة التوطين 

المطلوبة منها وفق 
برنامج نطاقات

شركة اميانتيت 
العربية السعودية

1442/01/14هـ 20002009001997
)الموافق 

2020/09/02م(

1442/02/14هـ 
)الموافق 

2020/10/01م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية **

شهادة التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه 
أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

شركة اميانتيت 
العربية السعودية

1442/01/14هـ 4297002	
)الموافق 

2020/09/02م(

1441/01/29هـ 
)الموافق 

2020/10/16م(

المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية 

ترخيص بلدية

)رخصة مهنية( 

ترخيص مزاولة نشاط 
تجاري

شركة اميانتيت 
العربية السعودية

9/07/19	14هـ 	2107
)الموافق

2018/04/5م

1440/06/22هـ 
)الموافق 

2019/02/27م(

وزارة الشئون 
البلدية والقروية 

بلدية )شرق 
الدمام(****

جاري العمل 
على تجديدها

التزام الشركة بشروط سالمة
السالمة الخاصة 

بالدفاع المدني

شركة اميانتيت 
العربية السعودية

9/11/16	14هـ 9	/1/000199/59
)الموافق 

2018/06/29م(

1440/11/16هـ 
)الموافق 

2019/07/19م(

المديرية 
العامة للدفاع 

المدني****

جاري العمل 
على تجديدها

المصدر: الشهادات والتراخيص والموافقات التي اطلع عليها المستشار القانوني

*تم تعديل مسمى »وزارة التجارة واالستثمار« لتصبح »وزارة التجارة«.

**تم تعديل مسمى »وزارة العمل والتنمية االجتماعية« لتصبح »وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية«.

*** قائمة بأعضاء المجموعة الضريبية )وفق شهادة الزكاة( وهم:

1- مصنع شركة بوند ستراند المحدودة.

2- مصنة شركة انابيب الفيبرجالس وانابيب الدكتاتيل المحدودة

	- شركة اميانتيت العربية السعودية لإلدارة المحدودة

4- الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسان

5- شركة اميانتيت لصناعة المطاط المحدودة

6- شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة

7- شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت

8- الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة )اميواتر(

9- شركة اميرون السعودية المحدودة

10- الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب حديد الدكتايل المحدودة)ساديب(

ولمزيد من التفاصيل حول مجموعة الشركة، الرجاء االطالع على الفقرة 9-7 من هذا القسم.

**** األرض لم تكن مخططة بسبب ِقدم إقامة المصانع عليها منذ حوالي أكثر من خمسة عقود، لذلك فإن جميع رخص البلديات والدفاع المدني تحت التجديد االن حتى االنتهاء من تخطيط األرض وأفادت الشركة أنه متوقع 
االنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي 2020م.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

11-

فروع الشركة: 2 - -

لدى الشركة سبع )7( سجالت تجارية فرعية موزعة على مناطق المملكة اإلقليمية )الرياض- الدمام وجدة(، وفيما يلي نبذة عن هذه الفروع. 	

 :س(التر :ت(ا يةر:فر-عر :شركةجل لو9 :(1-2ر مقر 

النشاطالموقع اسم الفرع#
رقم السجل 

التجاري
تاريخ اإلصدار/ 

التجديد
مالحظةاالدارةتاريخ االنتهاء

فرع شركة اميانتيت 1
العربية السعودية

90/11/25	1هـ0006691	40تسويق منتجات الشركةجدة

الموافق 	1971/01/2م

0	/05/	144هـ

الموافق 	/2022/01م

سليمان عبد 
العزيز التويجري

مصنع اميانتيت إلنتاج 2
مواسير االيبوك�سي

انتاج مواسير راتنجات الدمام
االيبوك�سي بااللياف 
الزجاجية ووصالت 
راتنجات االيبوك�سي

12/4/	142هـ2050042140

الموافق 02/5/	200م

1442/12/1هـ

الموافق 
2021/07/11م

سليمان عبد 
العزيز التويجري

مصنع شركة اميانتيت 	
العربية السعودية 
لصناعة منتجات 

البالستيك )اميبالست(

صناعة منتجات نصف الدمام
مصنعة من الدائن

08/21/	142هـ2050041516

الموافق 2002/10/27م

08/15/	144هـ

الموافق 
18/	2022/0م

سليمان عبد 
العزيز التويجري

فرع شركة اميانتيت 4
العربية السعودية 

للتشييد والبناء والصيانة

االنشاءات العامة الدمام
للمباني السكنية- 

تشطيب مباني

5/09/19	14هـ8	20501016

الموافق 2014/07/16م

09/18/	144هـ

الموافق 
2022/04/19م

سليمان عبد 
العزيز التويجري

فرع شركة اميانتيت 5
العربية السعودية

مكتب تسويق منتجات الرياض
الشركة

92/04/10	1هـ4	10100062

الموافق 	1972/05/2م

0	/05/	144هـ

الموافق 	/2022/01م

سليمان عبد 
العزيز التويجري

المصدر: السجالت التجارية التي اطلع عليها المستشار القانوني.

الشركات التابعة داخل السعودية  - -
كما بتاريخ نشر هذه النشرة، لدى الشركة عدد )12( شركة تابعة تم تأسيسها داخل المملكة العربية السعودية منها عدد )	( شركات جاري العمل على تصفيتهما  	

وهم )شركة أميرون العربية السعودية المحدودة( و)الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية - ساكوب( )وشركة بي دبليو تي السعودية(، ويوضح الجدول 
التالي الشركات التابعة داخل السعودية:

اسم الشركة التابعة داخل السعودية#

شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة1

مصنع شركة اميانتيت لصناعة المطاط المحدودة2

الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب حديد الدكاتيل المحدودة	

مصنع شركة بوند ستراند المحدودة4

الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة5

شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة6

شركة اميكون السعودية المحدودة7

شركة اميانتيت العربية السعودية لإلدارة المحدودة 8

الشركة العربية لتجارة مواد البناء والمعدات الصناعية المحدودة9

شركة أميرون العربية السعودية المحدودة )تحت التصفية(10

الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية - ساكوب )تحت التصفية(11

شركة بي دبليو تي السعودية )تحت التصفية(12

شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة 1 - -
نبذة عن الشركة: 1 1 - -

تأسست شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة )ويشار لها اختصاراً بـ »شركة أفيل«( بموجب شهادة السجل التجاري رقم )2050005268( وتاريخ  	
تاريخ  في  العربية السعودية  بالكامل )100%( من شركة اميانتيت  إلى شركة شخص واحد مملوكة  )الموافق 1977/10/09م(. تم تحويلها  97/10/25	1هـ 
7/11/04	14هـ )الموافق 2016/08/07م(، وتقوم الشركة بنشاط صناعة خزانات المياه واالنابين والصهاريج واغطية غرف تفتيش الصرف الصحي. يقع المركز 
الرئي�سي للشركة في مدينة الدمام ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من مالك راس المال ومجلس 

المديرين. 
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يبلغ رأس مال الشركة الحالي )180,000,000( ريال مقسم إلى 180,000 حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة 1,000 ريال ومملوكة بالكامل من شركة أميانتيت  	
العربية السعودية )مالك رأس المال(. 

يدير الشركة مجلس مديرين مكون من خمسة أعضاء هم:  	

األمير احمد بن خالد بن عبد الله ال سعود - 1

د.سليمان عبد العزيز التويجري - 2

د.خليل عبد الفتاح كردي - 	

أ.ثامر بن سلمان المعثم- 4

أ. فراس غصاب الحربي - 5

ولمجلس المديرين كافة الصالحيات المنصوص عليها في عقد التأسيس. 

التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها شركة أفيل: 2 1 - -

 :تر خيصر- :شهاد تر- :مو فقاتر :تيرحصلترعليهارشركةرأفيلرجل لو9 :(1-2ر مقر 

رقم الترخيصالغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/ 

التجديد
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء

97/10/25	1هـ2050005268قيد الشركة في سجل الشركات التجاريةالسجل التجاري

الموافق 1977/10/9م

0	/05/	144هـ

الموافق 	/2022/01م

وزارة التجارة /مكتب السجل 
التجاري بمدينة الدمام

شهادة عضوية الغرفة 
التجارية الصناعية

 بنظام السجل التجاري
ً
20/	8/0	14هـ417التزاما

الموافق 2016/12/19م

06/1/	144هـ

الموافق 2022/01/4م

الغرفة التجارية والصناعية 
بالشرقية

شهادة التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية

1442/02/07هـ4569279	

الموافق 2020/09/24م

07/	1442/0هـ

الموافق 2020/10/24م*

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية 

شهادة تقييم كيان 
الشركة

 لبرنامج 
ً
تقييم كيان الشركة وفقا

نطاقات حيث تشير إلى ان الشركة في 
النطاق )البالتيني(

إدارة الخدمات االلكترونية / ---
وزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية

شهادة تسجيل في ضريبة 
القيمة المضافة(

لإلفادة بأن الشركة مسجلة بضريبة 
القيمة المضافة

الهيئة العامة للزكاة والدخل--79	004480	

لتمكين الشركة من مراجعة جميع شهادة زكاة 
الجهات الحكومية وإنهاء معاملته لديها.

1441/02/8هـ1110575578

الموافق 2019/10/07م

1442/09/18هـ

الموافق 0	/2021/04م

الهيئة العامة للزكاة والدخل 

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة شهادة سعودة
التوطين المطلوبة منها وفق برنامج 

نطاقات

1442/01/14هـ20002009002002

الموافق 2020/09/02م

1442/04/17 هـ

الموافق 2020/12/02م

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

المصدر: التراخيص والشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني

 .
ً
 أن مدة سريان شهادة التأمينات االجتماعية هي لفترة شهر واحد ويتم تجديدها شهريا

ً
*كما بتاريخ هذه النشرة. علما

فروع شركة أفيل: 3 1 - -

لدى الشركة ثالثة فروع موزعة على المدن التالية: )2( فرعين في الدمام - وفرع في جدة. وفيما يلي نبذة عن هذه الفروع:

سجل فرعي - الدمام )فرع شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس(أ- 

في العام 2015م تم تأسيس فرع للشركة تحت االسم التجاري فرع شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس وتم قيده في السجل التجاري في مدينة الدمام بالرقم  	
)2050106908( وتاريخ 6/12/28	14هـ )الموافق 2015/10/11م( وينتهي 1441/12/02هـ )الموافق 	2020/07/2م( حيث يتخذ مقرا له في مدينة الدمام 

الصناعية األولى الشارع العاشر، ويقوم الفرع بنشاط المقاوالت الخاصة بتنفيذ مشاريع تركيب وتمديد االنابيب وتشغيل خطوطها. 

يدير اعمال الفرع اليومية د. سليمان عبد العزيز التويجري. 	

 :تر خيصر- :مو فقاتر- :شهاد تر :تيرحصلرعليهارفرعرشركةرأفيل:جل دو9 :(1-2ر مقر 

نوع 
الترخيص

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصالغرض

السجل 
التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات 
التجارية

6/12/28	14هـ )الموافق 2050106908
2015/10/11م(

1444/12/02هـ )الموافق 
06/20/	202م(

وزارة التجارة

تصريح البلدية المعطى للشركة رخصة مهنية
لمزاولة نشاطها التجاري

9/11/12	14هـ )الموافق 	660	
2018/07/25م(

1449/09/1هـ )الموافق 
2028/01/28م(

وزارة الشئون البلدية 
والقروية بالدمام
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نوع 
الترخيص

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصالغرض

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة سعودة
التوطين المطلوبة منها وفق برنامج 

نطاقات

1441/01/18هـ )الموافق 20002009004810
2020/09/06م(

1441/04/21هـ )الموافق 
2020/12/06م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

المصدر: التراخيص والشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني

سجل فرعي - الدمام )فرع شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس(ب- 

في العام 2014م تم تأسيس فرع للشركة تحت االسم التجاري مصنع شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة وتم قيده في السجل التجاري في مدينة الدمام  	
بالرقم )2050104272( وتاريخ 01/	6/0	14هـ )الموافق 	2014/12/2م( وينتهي 02/29/	144هـ )الموافق2021/10/06م( حيث يتخذ مقرا له في مدينة 

الدمام الصناعية األولى الشارع العاشر، ويقوم الفرع بنشاط صناعة خزانات المياه واالنابين والصهاريج واغطية غرف تفتيش الصرف الصحي. 

يدير اعمال الفرع اليومية د. سليمان عبد العزيز التويجري. 	

 :تر خيصر- :مو فقاتر- :شهاد تر :تيرحصلرعليهارفرعرشركةرأفيلجل دو9 :(1-2ر مقر 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

قيد الفرع في سجل الشركات السجل التجاري
التجارية

01/	6/0	14هـ )الموافق 2050104272
	2014/12/2م(

02/29/	144هـ )الموافق 
2021/10/06م(

وزارة التجارة

ترخيص صناعي 
استثمار وطني 

التزام الشركة بأنظمة وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية

17/	1441/0هـ )الموافق 			1001007
2019/11/14م(

16/	1444/0هـ الموافق 
2022/10/12م

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية*

ترخيص الدفاع 
المدني

التزام الشركة بشروط 
السالمة الخاصة بالدفاع 

المدني

9/09/20	14ه )الموافق 9/000182952/1	
2018/06/1م(

1440/09/20هـ )الموافق 
2019/05/25م(**

وزارة الداخلية

المديرية العامة 
للدفاع المدني

المصدر: التراخيص والشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني

*تم تعديل مسمى »وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية« ليصبح »وزارة الطاقة«، كما استحدثت وزارة جديدة تحت مسمى »وزارة الصناعة والثروة المعدنية«.

**جاري العمل على تجديدها. تجدر اإلشارة أن األرض لم تكن مخططة بسبب ِقدم إقامة المصانع عليها منذ حوالي أكثر من خمسة عقود، لذلك فإن جميع رخص البلديات والدفاع المدني تحت التجديد االن حتى االنتهاء من 
تخطيط األرض ومتوقع االنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي 2020م.

سجل فرعي - جدة )مصنع شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس(ت- 

في العام 2001م تم تأسيس فرع للشركة تحت االسم التجاري مصنع شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس وتم قيده في السجل التجاري في مدينة جدة بالرقم  	
)5751	01	40( وتاريخ 1422/08/05هـ )الموافق 2001/10/21م( وينتهي 08/04/	144هـ )الموافق07/	2022/0م( حيث يتخذ مقرا له في مدينة جدة - 
جنوب جدة / شارع البحرية أمالك الشركة العربية لتجارة مواد البناء، ويقوم الفرع بنشاط صناعة مواسير وخراطيم وانابيب بالستيكية ووصالتها ولوازمها 

- صناعة خزانات مياه. 

يدير اعمال الفرع اليومية د. سليمان عبد العزيز التويجري. 	

 :تر خيصر- :مو فقاتر- :شهاد تر :تيرحصلرعليهارفرعرشركةرأفيلجل 7و9 :(1-2ر مقر 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

1422/08/05هـ )الموافق 5751	01	40قيد الفرع في سجل الشركات التجاريةالسجل التجاري
2001/10/21م(

08/04/	144هـ 
)الموافق 

07/	2022/0م(

وزارة التجارة

شهادة عضوية الغرفة 
التجارية الصناعية

التزام الشركة بنظام السجل التجاري 
الذي يوجب على الشركة االشتراك بالغرفة 

التجارية

1440/04/1هـ )الموافق 25	81
2018/12/8م(

08/4/	144هـ

)الموافق 
7/	2022/0م(

الغرفة التجارية 
والصناعية بجدة

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين شهادة سعودة
المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات

1442/01/18هـ )الموافق 4	200020090048
2020/09/06م(

1442/04/21هـ

)الموافق 
2020/12/06م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنميةة االجتماعية

التزام الشركة بأنظمة وزارة الصناعة ترخيص صناعي وطني
والثروة المعدنية

4/	1440/0هـ )الموافق 559
2018/11/12م(

2/	0/	144هـ 
)الموافق 

2021/10/8م(

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية

المصدر: التراخيص والشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني
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مصنع شركة اميانتيت لصناعة المطاط المحدودة 2 - -
نبذة عن الشركة: 1 2 - -

تأسست الشركة بموجب شهادة السجل التجاري رقم )2050004586( وتاريخ 97/02/20	1هـ )الموافق 1977/02/09م(، وتم تحويلها فيما بعد إلى شركة  	
شخص واحد مملوكة بالكامل )100%( من شركة اميانتيت العربية السعودية بصفتها مالك راس المال وذلك للقيام بأنشطة صناعة المطاط التركيبي المشتق من 
الزيوت بأشكالها االولية. يقع المركز الرئي�سي للشركة في مدينة الدمام ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك 

بقرار من مالك راس المال واإلدارة. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي )8,750,000( ريال مقسم إلى )8750( حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة 1,000 ريال ومملوكة بالكامل من شركة مصنع شركة  	
اميانتيت لصناعة المطاط المحدودة )مالك رأس المال(. 

يدير الشركة مجلس مديرين مكون من سبعة أعضاء هم:  	

األمير احمد بن خالد بن عبد الله ال سعود - 1

د. سليمان عبد العزيز التويجري - 2

د. خليل عبد الفتاح كردي - 	

أ. ثامر بن سلمان المعثم - 4

أ. فراس غصاب الحربي- 5

أ. سليمان عبدالله العمرو- 6

أ. وليد محمد أبوكشك- 7

ولمجلس المديرين كافة الصالحيات المنصوص عليها في عقد التأسيس.

التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة: 2 2 - -

 :تر خيصر- :شهاد تر- :مو فقاتر :تيرحصلترعليهار :شركةر :تابعةر)مصنعرشركةر ميانتيتر:صناعةر :مطاطر :مح1-دة(جل 8و9 :(1-2ر مقر 

رقم الترخيصالغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/ 

التجديد
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء

قيد الشركة في سجل الشركات السجل التجاري
التجارية

97/02/20	1هـ )الموافق 2050004586
1977/02/9م(

1442/02/26هـ )الموافق 
	2020/10/1م(

فرع وزارة التجارة بالمنطقة 
الشرقية

شهادة عضوية الغرفة 
التجارية الصناعية

 بنظام السجل التجاري
ً
8/02/17	14هـ )الموافق 600	التزاما

2016/11/17م
1442/02/26هـ )الموافق 

	2020/10/1م
الغرفة التجارية والصناعية

لإلفادة بأن الشركة قدمت إقرارها شهادة زكاة 
السنوي

	1441/08/0هـ )الموافق 	111082298
27/	2020/0م

1442/09/18هـ )الموافق 
0	/2021/04م(

الهيئة العامة للزكاة والدخل

شهادة التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية

1442/01/14هـ )الموافق 	4	4288	
2020/09/02م(

1442/02/14هـ )الموافق 
2020/10/01م(

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية 

 لبرنامج شهادة تقييم كيان الشركة
ً
تقييم كيان الشركة وفقا

نطاقات حيث تشير إلى ان الشركة في 
النطاق )اخضر متوسط(

إدارة الخدمات االلكترونية بدون
لوزارة الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة شهادة سعودة
التوطين المطلوبة منها وفق برنامج 

نطاقات

1442/01/14هـ )الموافق 20002009002000
2020/09/02م(

1442/04/17هـ )الموافق 
2020/12/02م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

ترخيص بلدية

)رخصه مهنية(

تصريح البلدية المعطى للشركة 
لمزاولة نشاطها التجاري

1440/01/27هـ )الموافق 61608
2018/10/27م(

1441/01/26هـ )الموافق 
2019/09/25م*

وزارة الشئون البلدية 
والقروية بلدية شرق الدمام

التزام الشركة بشروط السالمة تصريح الدفاع المدني
الخاصة بالدفاع المدني

9/12/2	14هـ )الموافق 9-000208812-1	
	2018/08/1م(

1440/12/2هـ )الموافق 
	/2019/08م(*

المديرية العامة للدفاع 
المدني

ترخيص صناعي استثمار 
وطني

التزام الشركة بأنظمة وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية

0	/	1441/0هـ )الموافق 195016
2019/09/27م(

29/	1444/0هـ )الموافق 
2022/10/25م(

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية

التزام الشركة بأنظمة الهيئة العامة رخصة بيئية للتشغيل
لألرصاد وحماية البيئة

1440/01/20هـ )الموافق 7 ش / 1708
0	/2018/09م(

1442/01/15هـ )الموافق 
	2020/09/0م(

الهيئة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة

المصدر: التراخيص والشهادات التي اطلع عليها المستشار القانون

*جاري العمل على تجديدها. تجدر اإلشارة أن األرض لم تكن مخططة بسبب ِقدم إقامة المصانع عليها منذ حوالي أكثر من خمسة عقود، لذلك فإن جميع رخص البلديات والدفاع المدني تحت التجديد االن حتى االنتهاء من 
تخطيط األرض ومتوقع االنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي 2020م.
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الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب حديد الدكاتيل المحدودة 3 - -
نبذة عن الشركة: 1 3 - -

تأسست الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل )ويشار لها اختصاراً بـ »شركة ساديب«( بموجب شهادة السجل التجاري رقم )	205001757(  	
وتاريخ 1408/06/08هـ )الموافق 1988/01/28م(، وتم تحويلها فيما بعد إلى شركة شخص واحد مملوكة بالكامل )100%( من شركة اميانتيت العربية السعودية 
وتقوم الشركة بنشاط صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن يشمل )الواح شرائح، صفائح، اشرطة( وصناعة االنابيب والمواسير واالشكال المجوفة من 
الحديد والصلب. يقع المركز الرئي�سي للشركة في مدينة الدمام ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من 

مالك راس المال ومجلس المديرين. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي )180,000,000( ريال مقسم إلى )180,000( حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة )1,000( ريال مملوكة بالكامل من الشركة العربية  	
لصناعة انابيب حديد الدكاتيل. 

يدير الشركة مجلس مديرين مكون من خمسة أعضاء هم:  	

األمير احمد بن خالد بن عبد الله ال سعود - 1

د.سليمان عبد العزيز التويجري - 2

د.خليل عبد الفتاح كردي - 	

أ.ثامر بن سلمان المعثم- 4

أ. فراس غصاب الحربي- 5

ولمجلس المديرين كافة الصالحيات المنصوص عليها في عقد التأسيس. 

التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة 2 3 - -

 :تر خيصر- :شهاد تر- :مو فقاتر :تيرحصلترعليهار :شركةر :تابعةر) :شركةر :عربيةر :سعوديةر:صناعةر نابيبرح1ي1ر :1كاتيلر :مح1-دة(جل 9و9 :(1-2ر مقر 

رقم الترخيصالغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/ 

التجديد
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء

قيد الشركة في سجل الشركات السجل التجاري 
التجارية

1408/06/8هـ )الموافق 	205001757
1988/01/28م(

0	/05/	144هـ )الموافق 
	2022/01/0م(

وزارة التجارة -مكتب السجل 
التجاري بمدينة الدمام

شهادة عضوية الغرفة 
التجارية الصناعية

 بنظام السجل التجاري
ً
0	/1441/06هـ )الموافق 95	1التزاما

2020/02/24م(
06/1/	144هـ )الموافق 

2022/01/4م(
الغرفة التجارية والصناعية

لإلفادة بأن الشركة قدمت إقرارها شهادة زكاة 
السنوي

	1441/08/0هـ )الموافق 1110820272
27/	2020/0م(

1442/09/18هـ )الموافق 
0	/2021/04م(

الهيئة العامة للزكاة والدخل

شهادة التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية

1442/02/07هـ )الموافق 4568902	
2020/09/24م(

07/	1442/2هـ )الموافق 
2020/10/24م(

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية 

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة شهادة سعودة
التوطين المطلوبة منها وفق برنامج 

نطاقات

1442/01/14هـ )الموافق 20002009002004
2020/09/02م(

1442/04/17هـ )الموافق 
2020/12/02م(

وزارة الموارد والتنمية 
االجتماعية

رخصة تشغيل

)مدن(

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بأنظمة 
مدن 

1442/05/16هـ )الموافق -008662	594144012
1	/2020/12م(

الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية 

المصدر: التراخيص والشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني

فروع شركة ساديب: 3 3 - -

لدى الشركة فرعين في مدينة الدمام، وفيما يلي نبذة عن الفروع المذكورة:

سجل فرعي - الدمام أ- 

في العام 2015م تم تأسيس فرع للشركة تحت االسم التجاري فرع الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب حديد الدكتايل المحدودة وتم قيده في السجل  	
التجاري في مدينة الدمام بالرقم )2050106909( وتاريخ 6/12/28	14هـ )الموافق 2015/10/11م( وينتهي1444/12/02هـ )الموافق 06/20/	202م( حيث 

يتخذ مقرا له في مدينة الدمام الصناعية الثانية، ويقوم الفرع بنشاط المقاوالت الخاصة بتنفيذ مشاريع تركيب وتمديد االنابيب وتشغيل خطوطها.

يدير اعمال الفرع اليومية د. سليمان عبد العزيز التويجري. 	

سجل فرعي - الدمام ب- 

في العام 2014م تم تأسيس فرع للشركة تحت االسم التجاري مصنع الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب حديد الدكتايل المحدودة وتم قيده في السجل  	
التجاري في مدينة الدمام بالرقم )	1	2050101( وتاريخ 5/08/28	14هـ الموافق 2014/06/26م وينتهي 08/27/	144هـ الموافق 0	/	2022/0م حيث يتخذ 

مقرا له في مدينة الدمام المنطقة الصناعية الثانية، ويقوم الفرع بنشاط صناعة االنابيب والمواسير واالشكال المجوفة من الحديد والصلب.
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يدير اعمال الفرع اليومية د.سليمان عبد العزيز التويجري. 	

لدى الفرع ترخيص صناعي وفقا للتفصيل ادناه: 	

نبذةرعنر :ترخيصر :صناعير:فرعرشركةرساديبرجل 0دو9 :(1-2ر مقر 

صاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص
رقم 

الترخيص
تاريخ اإلصدار/ 

التجديد
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء

ترخيص صناعي 
استثمار وطني

التزام الشركة بأنظمة وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية

مصنع الشركة العربية السعودية 
لصناعة انابيب حديد الدكتايل 

المحدودة

28/	1441/0هـ )الموافق 	90071
2019/11/25م(

27/	1444/0هـ )الموافق 
	2022/10/2م(

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

المصدر: بيانات الترخيص الذي اطلع عليه المستشار القانوني

شركة بوند ستراند المحدودة 4 - -
نبذة عن الشركة 1 4 - -

تأسست الشركة بموجب شهادة السجل التجاري رقم )2050011976( وتاريخ 1402/04/16هـ )الموافق 1982/02/11م(، وتقوم الشركة بنشاط صناعة  	
منتجات نصف مصنعة من اللدائن يشمل )الواح شرائح، صفائح، اشرطة( صناعة االنابيب والمواسير واالشكال المجوفة من الحديد والصلب ووصالت انابيب 
ومواسير. يقع المركز الرئي�سي للشركة في مدينة الدمام ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من الجمعية 

العمومية. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي )20,000,000( ريال مقسم إلى )20,000( حصة متساوية القيمة. قيمة كل حصة 1,000 ريال مملوكة من شركة اميانتيت العربية  	
السعودية بنسبة )60%( وشركة اميرون بي في )هولندا( بنسبة )%40(. 

يدير الشركة مجلس مديرين مكون من خمسة أعضاء هم:  	

األمير احمد بن خالد بن عبد الله ال سعود - 1

د. سليمان عبد العزيز التويجري - 2

د. خليل عبد الفتاح كردي - 	

أ. بينوي زاخاريا - 4

أ. هاني يوسف جوارجيوس - 5

ولمجلس المديرين كافة الصالحيات المنصوص عليها في عقد التأسيس.

التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة 2 4 - -

 :تر خيصر- :شهاد تر- :مو فقاتر :تيرحصلترعليهار :شركةر :تابعةر)مصنعربون1رستر ن1(جل ددو9 :(1-2ر مقر 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

قيد الشركة في سجل الشركات السجل التجاري
التجارية

1402/04/16هـ )الموافق 2050011976
1982/02/11م(

1442/02/26هـ )الموافق 
2020/10/14م(

وزارة التجارة -مكتب 
السجل التجاري بمدينة 

الدمام

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية

التزام الشركة بنظام السجل التجاري 
الذي يوجب على الشركة االشتراك 

بالغرفة التجارية

8/04/6	14هـ )الموافق 869
2017/01/4م(

1442/02/26هـ )الموافق 
	2022/10/1م(

الغرفة التجارية والصناعية

ترخيص استثمار 
أجنبي

 بأنظمة وزارة االستثمار
ً
1417/09/01هـ )الموافق 7121	10	10التزاما

)1997/01/10م(
1442/02/26هـ )الموافق 

2020/10/14م(
وزارة االستثمار**

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة شهادة سعودة
التوطين المطلوبة منها وفق برنامج 

نطاقات

1442/01/14هـ )الموافق 20002009002005
2020/09/02م(

1442/04/17هـ )الموافق 
2020/12/02م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

شهادة التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية

1442/01/04هـ )الموافق 4156497	
	2020/08/2م(

1442/02/04هـ )الموافق 
2020/09/21م(

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية 

تصريح البلدية المعطى للشركة رخصة البلدية
لمزاولة نشاطها التجاري

1440/01/27هـ )الموافق 61610
2018/10/7م(

1441/01/26هـ الموافق 
2019/09/25م(***

وزارة الشئون البلدية 
والقروية بلدية شرق 

الدمام

ترخيص الدفاع 
المدني )سالمة(

1440/01/10هـ )الموافق 1-000218819-9	التزاما بنظام الدفاع المدني
2018/09/20م(

1441/01/10هـ )الموافق 
2019/09/9م(***

المديرية العامة للدفاع 
المدني

شهادة الزكاة 
والدخل

لإلفادة بأن الشركة قدمت إقرارها 
السنوي

	1441/08/0هـ )الموافق 1110758774
27/	2020/0م(

1442/09/18هـ )الموافق 
0	/2021/04م(***

الهيئة العامة للزكاة 
والدخل 
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الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

ترخيص صناعي 
استثمار مشترك

التزام الشركة بأنظمة وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

29/	1441/0هـ )الموافق 11
2019/11/26م(

28/	1444/0هـ )الموافق 
2022/10/24م(

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية**

رخصة بيئية 
للتشغيل 

االلتزام بمواد النظام العام للبيئة 
والئحته التنفيذية

1440/02/02هـ )الموافق 77/ش/274	
2018/10/11م(

1442/02/16هـ )الموافق 
	2020/10/0م(

الهيئة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة

المصدر: التراخيص والشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني

*تم تعديل مسمى »الهيئة العامة لالستثمار« ليصبح »وزارة االستثمار«.

**تم تعديل مسمى »وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية« ليصبح »وزارة الطاقة«، كما استحدثت وزارة جديدة تحت مسمى »وزارة الصناعة والثروة المعدنية«.

***جاري العمل على تجديدها. تجدر اإلشارة أن األرض لم تكن مخططة بسبب ِقدم إقامة المصانع عليها منذ حوالي أكثر من خمسة عقود، لذلك فإن جميع رخص البلديات والدفاع المدني تحت التجديد االن حتى االنتهاء من 
تخطيط األرض ومتوقع االنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي 2020م.

الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة  - - -
نبذة عن الشركة: 1 - - -

تأسست الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة )ويشار لها اختصاراً بـ »شركة أميواتر«( بموجب شهادة السجل التجاري رقم )715	205008(  	
وتاريخ 07/02/		14هـ )الموافق 	2012/05/2م(، وتقوم الشركة بنشاط تنقية المياه، توزيع المياه، التخلص من مياه المجاري. يقع المركز الرئي�سي للشركة 
في مدينة الدمام ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من الشركاء، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 
)100,000,000( ريال مقسم إلى )100,000( حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة 1,000 ريال مملوكة من شركة اميانتيت العربية السعودية بنسبة )%80( 

وشركة اميانتيت لصناعة الفيبرغالس المحدودة بنسبة )%20(. 

يدير الشركة مجلس مديرين مكون من ستة أعضاء هم:  	

األمير احمد بن خالد بن عبد الله ال سعود - 1

د.سليمان عبد العزيز التويجري - 2

د.خليل عبد الفتاح كردي - 	

أ.ثامر سلمان المعثم - 4

أ.فراس غصاب الحربي- 5

أ. وليد محمد أبوكشك- 6

ولمجلس المديرين كافة الصالحيات المنصوص عليها في عقد التأسيس.

التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة 2 - - -

ن الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة: 	 ُيبّيِ

 :تر خيصر- :شهاد تر- :مو فقاتر :تيرحصلترعليهار :شركةر :تابعةر)شركةر :عا:ميةرإلد  ةر-تشغيلر :بنيةر :تحتيةر :مح1-دة(جل لدو9 :(1-2ر مقر 

رقم الترخيصالغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/ 

التجديد
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء

07/2/		14هـ )الموافق 715	205008قيد الشركة في سجل الشركات التجاريةالسجل التجاري
	2012/05/2م(

10/9/	144هـ )الموافق 
2022/05/10م(

فرع وزارة التجارة بالمنطقة 
الشرقية

شهادة عضوية الغرفة 
التجارية الصناعية

 بنظام السجل التجاري
ً
0	/1441/08هـ )الموافق 150100التزاما

	2020/04/2م(
10/09/	144هـ )الموافق 

2022/05/10م(
الغرفة التجارية والصناعية في 

الدمام 

	1441/08/0هـ )الموافق 	111067042لإلفادة بأن الشركة قدمت إقرارها السنويشهادة الزكاة والدخل
27/	2020/0م(

1442/09/18هـ )الموافق 
0	/2021/04م(

الهيئة العامة للزكاة والدخل 

شهادة التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية

1442/01/14هـ )الموافق 88	4288	
2020/09/02م(

1442/02/14هـ )الموافق 
2020/10/01م(

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية 

شهادة تقييم كيان 
الشركة

 لبرنامج نطاقات 
ً
تقييم كيان الشركة وفقا

حيث تشير إلى ان الشركة في النطاق )احمر 
صغير جدا(

إدارة الخدمات االلكترونية بدون-
وزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين شهادة سعودة
المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات

1441/04/25هـ )الموافق 20001912018581
2019/12/22م(

1441/07/27هـ )الموافق 
22/	2020/0م(*

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

المصدر: الشهادات والتراخيص والموافقات التي اطلع عليها المستشار القانوني

*جاري العمل على تجديدها.
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شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة - - -
نبذة الشركة 1 - - -

تأسست الشركة بموجب شهادة السجل التجاري رقم )2050097629( وتاريخ 26/	5/0	14هـ )الموافق 2014/01/27م(، وتقوم الشركة بنشاط مشروعات  	
الري، التخلص من مياه المجاري، معالجة مياه الصرف الصحي، تمديدات خطوط المياه بين المدن وداخلها وانشاء شبكات جديدة وصيانتها. يقع المركز الرئي�سي 
للشركة في مدينة الرياض ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من الشركاء. يبلغ رأس مال الشركة الحالي 

)500,000( ريال مقسم إلى 500 حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة 1,000 ريال مملوكة من شركة اميانتيت العربية السعودية بنسبة )%100(. 

يدير الشركة مجلس مديرين مكون من خمسة أعضاء هم: 	

د.سليمان عبد العزيز التويجري - 1

أ.فراس غصاب الحربي- 2

أ.أسامة جاسم عبد العزيز العنيزي - 	

أ.ثامر سلمان المعثم- 4

أ. وليد محمد أبوكشك - 5

التراخيص والموافقات والشهادات الخاصة بالشركة: 2 - - -

ن الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة: 	 ُيبّيِ

 :تر خيصر- :شهاد تر- :مو فقاتر :تيرحصلترعليهار :شركةر :تابعةر)شركةر :بنيةر :تحتيةر :هن1سيةر:لمقا-التر :مح1-دة(جل لدو9 :(1-2ر مقر 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

قيد الشركة في سجل الشركات التجاريةالسجل التجاري

شركة ذات مسؤولية محدودة

26/	5/0	14هـ )الموافق2050097629

2014/01/27م(

25/	1445/0هـ )الموافق 
10/10/	202م(

فرع وزارة التجارة في 
المنطقة الشرقية

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية

التزام الشركة بنظام السجل التجاري 
الذي يوجب على الشركة االشتراك بالغرفة 

التجارية

12/	1440/0هـ )الموافق109911

2018/11/20م(

25/	1445/0هـ )الموافق 
10/10/	202م(

الغرفة التجارية والصناعية

شهادة الزكاة 
والدخل

	1441/08/0هـ )الموافق8	11108098لإلفادة بأن الشركة قدمت إقرارها السنوي

27/	2020/0م(

1442/09/18هـ )الموافق 
0	/2021/04م(

الهيئة العامة للزكاة والدخل 

شهادة التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

1442/01/04هـ )الموافق6	41564	

	2020/08/2م(

1442/02/04هـ )الموافق 
2020/09/21م(

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية 

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين شهادة سعودة
المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات

1442/01/14هـ )الموافق 20002009002012
2020/09/02م(

1442/04/17هـ )الموافق 
2020/12/02م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

تصريح البلدية المعطى للشركة لمزاولة رخصة البلدية
نشاطها التجاري

1440/01/27هـ )الموافق 61612
2018/10/7م(

1441/01/26هـ )الموافق 
2019/09/25م(*

وزارة الشئون البلدية 
والقروية بلدية شرق الدمام

المصدر: الشهادات والتراخيص والموافقات التي اطلع عليها المستشار القانوني

*جاري العمل على تجديدها. وتجدر اإلشارة بان األرض لم تكن مخططة بسبب ِقدم إقامة المصانع عليها منذ حوالي أكثر من خمسة عقود، لذلك فإن جميع رخص البلديات والدفاع المدني تحت التجديد االن حتى االنتهاء من 
تخطيط األرض ومتوقع االنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي 2020م.

شركة اميكون السعودية المحدودة - - -
نبذة الشركة: 1 - - -

تأسست الشركة بموجب شهادة السجل التجاري رقم )5	97	20500( وتاريخ 1422/10/24هـ )الموافق 2002/01/08م(، وتقوم الشركة بنشاط صناعة  	
منتجات نصف مصنعة من اللدائن يشمل )الواح شرائح، صفائح، اشرطة( صناعة االنابيب والمواسير واالشكال المجوفة من الحديد والصلب وصناعة مشابك 
تثبيت. يقع المركز الرئي�سي للشركة في مدينة الدمام ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من الشركاء. 
يبلغ رأس مال الشركة الحالي )15,000,000( ريال مقسم إلى )15,000( حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة )1,000( ريال مملوكة من شركة اميانتيت العربية 

السعودية بنسبة )	99.9%( ومن السيد/فرنك هينز بنسبة )%0.07(. 

يدير الشركة مجلس مديرين مكون من أربعة أعضاء هم:  	

األمير احمد بن خالد بن عبد الله ال سعود - 1

د.سليمان عبد العزيز التويجري - 2

د.خليل عبد الفتاح كردي - 	

أ.ثامر سلمان المعثم - 4

ولمجلس المديرين كافة الصالحيات المنصوص عليها في عقد التأسيس.
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التراخيص والموافقات والشهادات الخاصة بالشركة: 2 - - -

ن الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة: 	 ُيبّيِ

 :تر خيصر- :شهاد تر- :مو فقاتر :تيرحصلترعليهار :شركةر :تابعةر)شركةر ميكونر :سعوديةر :مح1-دة(جل لدو9 :(1-2ر مقر 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

قيد الشركة في سجل الشركات السجل التجاري
التجارية

1422/10/24هـ )الموافق 5	97	20500
2002/01/8م(

	10/2/	144هـ )الموافق 
2022/05/24م(

فرع وزارة التجارة في 
المنطقة الشرقية

شهادة عضوية الغرفة 
التجارية الصناعية

التزام الشركة بنظام السجل 
التجاري الذي يوجب على 
الشركة االشتراك بالغرفة 

التجارية

9/10/20	14هـ )الموافق 1766
2018/07/4م(

	10/2/	144هـ )الموافق 
2022/05/24م(

الغرفة التجارية 
والصناعية

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة شهادة سعودة
بنسبة التوطين المطلوبة منها 

وفق برنامج نطاقات

1442/01/14هـ )الموافق 4	200020020258
2020/09/02م(

1442/04/17هـ )الموافق 
2020/12/02م(

الخدمات االلكترونية 
وزارة الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة شهادة التأمينات االجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية

1441/12/29هـ )الموافق 4119475	
2020/08/19م(

1442/01/29هـ )الموافق 
2020/09/17م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية 

لإلفادة بأن الشركة قدمت شهادة الزكاة والدخل
إقرارها السنوي

1441/08/29هـ )الموافق 1111147646
2020/04/22م(

1442/09/18هـ )الموافق 
0	/2021/04م(

الهيئة العامة للزكاة 
والدخل 

 بأنظمة وزارة االستثمارترخيص استثمار أجنبي
ً
8/12/21	14هـ )الموافق 81274859		1210التزاما

2017/09/12م(
	12/1/	144هـ )الموافق 

	2022/07/1م(
وزارة االستثمار

التزام الشركة بأنظمة وزارة ترخيص صناعي 
الصناعة والثروة المعدنية

9/04/1	14هـ )الموافق 969
2017/12/19م(

وزارة الصناعة والثروة -
المعدنية

 بأنظمة البيئةرخصة بيئية للتشغيل
ً
1440/06/08هـ )الموافق 18172التزاما

	2019/02/1م(
1442/06/12هـ )الموافق 

2021/01/25م(
الهيئة العامة لألرصاد 

وحماية البيئة

المصدر: الشهادات والتراخيص والموافقات التي اطلع عليها المستشار القانوني

شركة اميانتيت العربية السعودية لإلدارة المحدودة  - - -
نبذة الشركة 1 - - -

تأسست الشركة بموجب شهادة السجل التجاري رقم )2050105945( وتاريخ 6/08/17	14هـ )الموافق 2015/06/04م(، وتقوم الشركة بنشاط إدارة المشاريع  	
وخدمات االستشارات اإلدارية العليا وتشمل اإلدارة العامة اإلدارة المالية وإدارة التسويق وإدارة اإلنتاج والتسويق وإدارة الموارد البشرية وإدارة العالقات العامة. 
يقع المركز الرئي�سي للشركة في مدينة الدمام ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من الشركاء. ويبلغ رأس 
مال الشركة الحالي )10,000( ريال مقسم إلى )10( حصص متساوية القيمة قيمة كل حصة )1,000( ريال مملوكة من شركة اميانتيت العربية السعودية بنسبة 

)90%( والشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية )%10(. 

يدير الشركة مجلس مديرين مكون من ثالثة أعضاء هم:  	

أ. ثامر سلمان المعثم - 1

د. سليمان عبد العزيز التويجري - 2

أ. اسامة جاسم عبد العزيز العنيزي - 	

لمجلس المديرين كافة الصالحيات المنصوص عليها في عقد التأسيس.
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التراخيص والموافقات والشهادات الخاصة بالشركة 2 - - -

ن الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة: 	 ُيبّيِ

 :تر خيصر- :شهاد تر- :مو فقاتر :تيرحصلترعليهار :شركةر :تابعةر) ميانتيتر :عربيةر :سعوديةر:إلد  ةر :مح1-دة(جل ددو9 :(1-2ر مقر 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

قيد الشركة في سجل السجل التجاري
الشركات التجارية

6/08/17	14هـ )الموافق 2050105945
2015/06/4م(

1446/08/16هـ )الموافق 
2025/02/15م(

فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية 

شهادة عضوية الغرفة 
التجارية الصناعية

)الدرجة الثانية(

 بنظام السجل 
ً
التزاما

التجاري
0	/1441/06هـ )الموافق 177866

2020/02/24م(
1446/08/16هـ )الموافق 

2025/02/15م(
الغرفة التجارية والصناعية بالدمام

لإلفادة بأن الشركة شهادة الزكاة والدخل
مسجلة بضريبة القيمة 

المضافة

1441/08/02هـ )الموافق 1110486684
26/	2020/0م(

1442/09/18هـ )الموافق 
0	/2021/04م(

الهيئة العامة للزكاة والدخل 

شهادة التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه 
أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

1442/01/19هـ )الموافق 580	5	4	
2020/09/07م(

1442/02/19هـ )الموافق 
2020/10/06م(

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

لإلفادة بأن الشركة شهادة سعودة
ملتزمة بنسبة التوطين 

المطلوبة منها وفق 
برنامج نطاقات

1442/01/18هـ )الموافق 20002009004222
2020/09/06م(

1442/04/21هـ )الموافق 
2020/12/6م(

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

تصريح البلدية المعطى رخصة البلدية
للشركة لمزاولة 
نشاطها التجاري

9/11/12	14هـ )الموافق 4	46	
2018/07/25م(

1440/09/1هـ )الموافق 
2019/05/6م(*

وزارة الشئون البلدية والقروية بلدية 
شرق الدمام

المصدر: الشهادات والتراخيص والموافقات التي اطلع عليها المستشار القانوني

*جاري العمل على تجديدها. تجدر اإلشارة أن األرض لم تكن مخططة بسبب ِقدم إقامة المصانع عليها منذ حوالي أكثر من خمسة عقود، لذلك فإن جميع رخص البلديات والدفاع المدني تحت التجديد االن حتى االنتهاء من 
تخطيط األرض ومتوقع االنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي 2020م.

الشركة العربية لتجارة مواد البناء والمعدات الصناعية المحدودة - - -
نبذة الشركة 1 - - -

تأسست الشركة بموجب شهادة السجل التجاري رقم )	205000885( وتاريخ 	1402/12/0هـ )الموافق 1982/09/12م(، وتقوم الشركة بنشاط تأجير معدات  	
التشييد والبناء مع مشغل، بيع وتركيب اآلالت ومعدات المصانع، شراء وبيع األرا�سي والعقارات وتقسيمها وانشطة البيع على الخارطة. يقع المركز الرئي�سي 
للشركة في مدينة الدمام ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من اإلدارة. ويبلغ رأس مال الشركة 
الحالي )2,000,000( ريال مقسم إلى 200 حصص متساوية القيمة. قيمة كل حصة )10,000( عشرة االف ريال مملوكة بالكامل من قبل شركة أميانتيت العربية 

السعودية بشكل غير مباشر.

يدير الشركة مجلس مديرين مكون من اربعة أعضاء هم:  	

األمير احمد بن خالد بن عبد الله ال سعود - 1

د.سليمان عبد العزيز التويجري - 2

د.خليل عبد الفتاح كردي - 	

أ.ثامر سلمان المعثم - 4

ولمجلس المديرين كافة الصالحيات المنصوص عليها في عقد التأسيس.
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التراخيص والموافقات والشهادات الخاصة بالشركة: 2 - - -

ن الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة: 	 ُيبّيِ

 :تر خيصر- :شهاد تر- :مو فقاتر :تيرحصلترعليهار :شركةر :تابعةر) :عربيةر:ت(ا ةرمو در :بناءر- :مع1 تر :صناعيةر :مح1-دة(جل ددو9 :(1-2ر مقر 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصالغرضوع الترخيص

قيد الشركة في سجل الشركات السجل التجاري
التجارية شركة ذات مسؤولية 

محدودة مختلطة

	/1402/12هـ )الموافق	205000885

1982/09/12م(

0	/05/	144هـ )الموافق 
	/2022/01م(

فرع وزارة التجارة بالمنطقة 
الشرقية

شهادة عضوية الغرفة التجارية 
الصناعية

)الدرجة الثانية(

 بنظام السجل التجاري
ً
8/10/19	14هـ )الموافق 669	التزاما

	/2017/07م(
0	/04/	144هـ )الموافق 

2021/12/5م(
الغرفة التجارية والصناعية 

بالدمام

رخصة البلدية

)مهنية(

تصريح البلدية المعطى للشركة 
لمزاولة نشاطها التجاري

1440/01/27هـ )الموافق 61609
2018/10/7م(

1441/01/26هـ )الموافق 
2019/09/25م(*

وزارة الشئون البلدية والقروية 
بلدية الدمام

المصدر: الشهادات والتراخيص والموافقات التي اطلع عليها المستشار القانوني

*جاري العمل على تجديدها. تجدر اإلشارة أن األرض لم تكن مخططة بسبب ِقدم إقامة المصانع عليها منذ حوالي أكثر من خمسة عقود، لذلك فإن جميع رخص البلديات والدفاع المدني تحت التجديد االن حتى االنتهاء من 
تخطيط األرض ومتوقع االنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي 2020م.

تجدر االشارة إلى ان مجلس اإلدارة قد قرر في اجتماعه رقم )149( بتاريخ 1440/06/11هـ )الموافق 2016/02/16م( اغالق مصنع الشركة العربية السعودية  	
للمنتجات الخرسانية المحدودة )ساكوب( المقيد في السجل التجاري بمدينة جدة بالرقم )0015025	40( وتاريخ 	89/06/0	1هـ )الموافق 1978/05/11م( 
)الموافق  وتاريخ 	98/11/1	1هـ  بالرقم )0		2050006(  الدمام  بمدينة  التجاري  السجل  في  المقيد  المحدودة  السعودية  العربية  اميرون  ومصنع شركة 
1978/10/16م(، وذلك بسبب تخفيض رأس المال وإعادة هيكلة مجموعة الشركات الخاصة بها وما زال العمل جاري على انهاء اإلجراءات القانونية الالزمة 

لشطب السجالت التجارية حتى تاريخ نشر هذه النشرة.

كذلك لدى الشركة شركة زميلة )الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة )توزيع( والتي تمتلك فيها أميانتيت ما نسبته 50% )من خالل إحدى شركتها التابعة -  	
 مع شركة سيسكو.

ً
شركة أميواتر( مناصفة

الشركات التابعة خارج السعودية  - -
 بالمشاركة مع شركاء أجانب استراتيجيين وفقا للتالي:

ً
قامت الشركة بتأسيس عدد من الشركات خارج المملكة العربية السعودية تملكها شركة اميانتيت بالكامل أو جزئيا

مائمةر :شركاتر :تابعةر) :مملوكةربنسبةر00د%رمنر :م(موعة(ر- :تيرتقرتأسيسهارخا جر :سعوديةجل 7دو9 :(1-2ر مقر 

حصة 
اميانتيت %

العملة
راس مال 

الشركة التابعة
الدولة محل 

التأسيس
نشاطها الشركة رقم

100 دوالر امريكي 	2,000,000 مملكة البحرين- 
المنامة

شركة قابضة

أنابيب الفيبرغالس، وأنابيب اإليبوك�سي وانابيب الدكتايل والمواد 
الخام الالزمة لألنابيب )الراتنجات( وتقديم الخدمات الهندسية 

المتعلقة بصناعة األنابيب باالضافة إلى خدمات التصدير

شركة اميانتيت القابضة 
المحدودة

1

100 دينار بحريني 20,000 مملكة البحرين- 
المنامة

بيع وشراء العقارات وتأجيرها شركة تقنية الدكتايل المحدودة 
)دكتيك(

2

100 يورو 	,000,000 المانيا إدارة المياه شركة اكوامندو المحدودة 	

100 يورو 	,000,000 المانيا انشاء وإدارة وصيانة محطات تنقية المياه والصرف الصحي شركة بي دبليو تبي واسر اند 
اوسر تكنيتك جي ام بي اتش

4

100 يورو 49,025,000 مالطا شركة قابضة اميانتيت مالطا القابضة 
المحدودة

5

51 تنجي-كازاخستان 40	,000,000 كازاخستان صناعة االنابيب شركة اميتك استانا لألنابيب 6

100 فرنك-سويسري 10,500,000 سويسرا قابضة شركة اميتك سويسرا 7

100 يورو 	0,000 المانيا استشارات وتقنية فلوتايت للهندسة 8

100 دوالر امريكي 250,000 تركمانستان إدارة المياه شركة بي دبليو تي - تركمانستان 9

100 يورو 	11,888 المانيا إدارة المياه جوس هانسن )تحت التصفية( 10

100 كرون نرويجي 1,000,000 المانيا البيع والتجارة فلوتايت للتصدير أي اس 11

المصدر: الشركة
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الشركات )خارج المملكة( التي تملك اميانتيت اقلية الحصص بصورة مباشرة او غير مباشرة: 	

مائمةر :شركاتر :تابعةر :تيرتقرتأسيسهارخا جر :سعوديةربا:شر كةرمعر :غيرجل 8دو9 :(1-2ر مقر 

حصة اميانتيت % العملة راس مال الشركة التابعة
الدولة محل 

التأسيس
نشاطها الشركة رقم

50 دينار جزائري 262,769,000 الجزائر صناعة االنابيب شركة اميتك الجزائر 1

50 درهم مغربي 122,000,000 المغرب صناعية االنابيب شركة اميتك المغرب 2

40 ريال قطري 27,200,000 قطر صناعة االنابيب شركة اميانتيت قطر لالنابيب وملحقاتها المحدودة 	

2	,7 يورو 1,550,000 إيطاليا صناعة االنابيب سار بالست 4

40 دينار ليبي 1,000,000 ليبيا صناعة االنابيب شركة اميتك ليبيا 5

20,4 ريال قطري 200,000 قطر صناعة االنابيب شركة ساربالست قطر المحدودة 6

50 ليرة تركية 48,	06,000 تركيا صناعة االنابيب شركة سوبور صناعي فيكارت ايه.اس* 7

40 ليرة تركية 21,700,000 تركيا صناعة االنابيب شركة سوبور جاب صناعي فيكارت ايه اس* 8

50 الي روماني 	27,620 رومانيا تجارة االنابيب اميتك النظمة االنابيب 9

50 الي روماني 116,000 رومانيا تحت التصفية اميتك لألنابيب رومانيا )قيد التصفية( 10

50 يورو 5,950,000 النمسا صناعة االنابيب شركة امبيلو القابضة جي.ام.بي.اتش 11

15 درهم مغربي 100,000,000 المغرب توزيع المياه امينسوس اس أي 12

4,48 يورو 	,700,000 إيطاليا صناعة االنابيب المبادرة الصناعية اس بي أي 1	

المصدر: الشركة

 من 10/	2019/0م وقد أعلنت الشركة عن ذلك في تداول بتاريخ 10/	2019/0م، حيث قامت أميانتيت ببيع جزء من حصتها في 
ً
*جاري العمل على إعادة توزيع الحصص لتصبح شركة أميانتيت شريك األقلية وذلك اعتبارا

الشركة التابعة سابور وشركة سابور بور جاب البالغة 0	% من أصل 50% إلى الشريك الحالي في تلك الشركتين وهو شركة يابي مركزي مقابل مبلغ 2,400,000دوالر أمريكي )حوالي 9,0 مليون ريال سعودي(. وبقيت أميانتيت مالكة 
لـ 20% من حصص تلك الشركتين. ونتج عن ذلك أن شركة يابي مركزي اصبحت الشريك المسيطر باألغلبية وأميانتيت اصبحت شريك األقلية.

باإلضافة إلى اإلقرارات المشار لها في الفقرة 9-15 من هذا القسم، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة وشركاتها التابعة قد استخرجت كافة التراخيص  	
والموافقات والشهادات الالزمة لمزاولة أعمالها واالستمرار في ذلك؛ وليس لديها وشركاتها التابعة أية فروع خارج السعودية وال تملك الشركة وشركاتها التابعة أية 

أسهم أو حصص في شركات أخرى )سواء داخل السعودية أو بالخارج( باستثناء ما تم ذكره في الفقرتين 9-7 و9-8 أعاله. 

التابعة   - - وشركاتها  الشركة  على  الحكومية  الجهات  تفرضها  التي  المستمرة  االلتزامات 
السعودية بصفتها »صاحب الترخيص« 

تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة وشركاتها التابعة السعودية االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة  1 - -
الشركة األم -  1 1 - -

ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الدمام حيث المقر الرئي�سي للشركة بموجب شهادة رقم )	205000210(  	
وتاريخ 17/	88/0	1م )الموافق 1968/06/14م(، والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 0	/05/	144هـ )الموافق 	2022/01/0م(.

 مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/	( وتاريخ 7/01/28	14هـ )الموافق  	
ً
ملتزمة بنظام الشركات لناحية اعتماد النظام األسا�سي للشركة تماشيا

2015/11/10م( والمعتمد من قبل إدارة حوكمة الشركة )وزارة التجارة( بتاريخ 1441/04/28هـ )الموافق 2019/12/25م( بناء على مقررات الجمعية العامة )غير 
العادية( المنعقدة بتاريخ 1441/01/09هـ )الموافق 2019/09/08م( باستثناء بعض التعديالت األخيرة التي أدخلت على نظام الشركات بموجب المرسوم الملكي 
رقم )م/79( وتاريخ 9/07/25	14هـ )الموافق 2018/04/11م(، اال ان الشركة قد تقدمت بتاريخ 1441/06/26هـ )الموافق 2020/02/20م( إلى إدارة حوكمة 
الشركات بطلب الموافقة على تعديل المواد ذات الصلة بالتعديالت التي شملها المرسوم الملكي المذكور وهي المادة )28( المتعلقة بدعوة الجمعيات والمادة )9	( 
المتلقة بتقارير اللجنة والمادة )	4( المتعلقة بالوثائق المالية والمادة )44( المتعلقة بتوزيع األرباح، وقد وافقت إدارة الحوكمة على هذه التعديالت وسيتم عرضها 

على أول جمعية عامة )غير عادية( إلقرارها كما بتاريخ نشر هذه النشرة. 

ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية استخراج شهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة للمقر الرئي�سي بموجب الشهادة رقم )457( وتاريخ 20/	8/0	14هـ  	
)الموافق 2016/12/19م( م وتنتهي صالحيتها في 06/01/	144هـ )الموافق 2022/01/04م( ولفروعها. 

تاريخ  	 في  وتنتهي صالحيتها   14		08990 رقم  الشهادة  بموجب  مسجل  أنه  حيث  التالي   الشعار  الشركة  تستخدم 
07/29/	144هـ )الموافق 02/	2022/0م(.
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الشركة التابعة السعودية -  2 1 - -

باستثناء شركة بي دبليو تي السعودية وفرع شركة بي دبليو تي العربية )فرع شركة أجنبية(، التزمت الشركات التابعة السعودية بنظام السجل التجاري لناحية  	
 للتالي: 

ً
االشتراك في غرفة التجارة والصناعة وفقا

باستثناء شركة بوند ستراند المحدودة وشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية وشركة العربية لتجارة مواد البناء والمعدات وشركة بي دبليو تي  	
السعودية، قامت الشركات التابعة المذكورة أعاله بتحديث عقود تأسيسها وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/	( وتاريخ 7/01/28	14هـ 

)الموافق 2015/11/10م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 9/07/25	14هـ )الموافق 2018/04/11م(.

الكيان القانوني لجميع الشركات التابعة هو )ذات مسؤولية محدودة( وهي ملزمة بتقديم القوائم المالية وتقرير اإلدارة إلى وزارة التجارة خالل المدة النظامية  	
المحددة في نظام الشركات )120 يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة( وعليها في سبيل ذلك رفع القوائم المالية على موقع )قوائم( التابع لوزارة التجارة 

وعليها اتخاذ اإلجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة )181( من نظام الشركات في حال تبين ان خسائرها تجاوزت نصف راس المال. 

ملتزمة بتسجيل عدد من العالمات التجارية باسم الشركات التابعة السعودية وفق ما هو مبين في الفقرة الفرعية )9-12( من هذا القسم. 	

باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي القسم 2 )»عوامل المخاطرة«(، فإن الشركة وشركاتها التابعة السعودية ملتزمة بأنظمة وتعليمات وزارة التجارة كما بتاريخ نشر هذه النشرة.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل  2 - -
الشركة األم -  1 2 - -

الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم اقراراتها الزكوية والضريبية خالل 120 يوم من انتهاء السنة المالية وذلك  	
لغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. تم تسجيل الشركة بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي المميز )42592	004	( وقد حصلت 
على شهادة زكاة حتى عام 2019م بالرقم )46	1110724( وتاريخ 1441/08/02هـ )الموافق 26/	2020/0م( وهي صالحة حتى تاريخ 1442/09/18هـ )الموافق 

0	/2021/04م(. 

ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحت الرقم الضريبي )	425921000	004	( بموجب  	
شهادة صدرت بتاريخ 11/	9/0	14هـ )الموافق 2017/11/29م(.

لدى الشركة مجموعة ضريبية ممثلة بالمكلف شركة أميانتيت العربية السعودية وذلك بموجب شهادة تسجيل مجموعة ضريبية في ضريبة القيمة المضافة رقم  	
)	425921000	004	( وتاريخ 11/	9/0	14هـ )الموافق 2017/11/29م(. وتضم الشركات التابعة االتية كأعضاء في المجموعة الضريبية:

مصنع شركة بوند ستراند المحدودة- 1

مصنع شركة انابيب الفيبرجالس وانابيب حديد الدكاتيل المحدودة- 2

شركة اميانتيت العربية السعودية لإلدارة المحدودة - 	

الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية.- 4

شركة اميانتيت لصناعة المطاط.- 5

شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة- 6

شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت.- 7

الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة.- 8

شركة اميرون العربية السعودية.- 9

الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب حديد الدكاتيل المحدودة.- 10

الشركة التابعة السعودية -  2 2 - -

التزمت كل الشركات التابعة بنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل وهي مسجلة بصفتها مكلف وقد حصلت على شهادات زكاة صالحة حتى تاريخ 1441/09/07هـ  	
)الموافق 0	/2021/04م(. باستثناء الشركة العربية لتجارة مواد البناء والمعدات الصناعية المحدودة لم يتم تسجليها في نظام القيمة المضافة وذلك بسبب أن 

 
ً
إيرادات الشركة أقل من 75	 الف ريال سنويا

باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، فإن الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة بأنظمة الضريبة والدخل واللوائح 
التنفيذية والتعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  3 - -
الشركة األم -  1 3 - -

 لشهادة السعودة المستخرجة من مكتب العمل.  	
ً
تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )4- 4	79( وفقا

وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية للوزارة وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 2020/09/24م( 
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )29%( وهي مصنفة ضمن خدمات تجارة الجملة والتجزئة - تكنولوجيا، 

واآلالت والمالبس والخدمات وغيرها وتقع في النطاق األخضر المتوسط - متوسطة فئة )ب(. 

يبين الجدول أدناه عدد الموظفين في الشركة: 	

أع1 در :موظفينر :سعوديينر-غيرر :سعوديينرجل 9دو9 :(1-2ر مقر 

مالحظات عمالة مستأجرة المجموع
اعداد الموظفين 

غير السعوديين
اعداد الموظفين 

السعوديين
المرجع الجهة

كما في 2020/09/24م - 694 5	9 155 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية

- 18 760 5	2 228 تقرير الشركة نطاقات

2020/09/24م - 5	0 5	0 - مستخرج من مقيم الجوازات -مقيم

	2020/09/0م - 697 مسير الرواتب الشركة

المصدر: الشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني

* تجدر اإلشارة إلى أنه لدى الشركة شهادتي اشتراك لدى التأمينات االجتماعية الشهادة رقم 4568907	 خاصة باالشتراك رقم 129	11000 )الخاص بفرع الشركة في المنطقة الشرقية( وعدد المشتركين السعوديين )104( 
وغير السعوديين )	( والمجموع )107(؛ بينما الشهادة الثانية رقم 4569274	 خاصة باالشتراك رقم 510876644 )المتعلقة بالمركز الرئي�سي في المنطقة الشرقية وعدد المشتركين السعوديين )صفر( وغير السعوديين )528( 
والمجموع )528(. بسبب التعليمات الجديدة التي اوجدتها الدولة والتي تق�سي بتبادل المعلومات بين جميع الجهات المعنية. وبعد عمل ربط لقاعدة البيانات بين وزارة التجارة ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية وإجراء 
التحديثات الالزمة تم فتح الملفات الكترونيا عن طريق التأمينات االجتماعية، وتم التعديل على التأمينات االجتماعية حسب شهادة التأمينات بسبب وجود أكثر من ملف وسجل تحت الشركة االم يظهر جميع الموظفين تحت 

النشاط الموحد في نطاقات يظهر مجموع العمالة وبسبب ذلك ال يطابق مع التأمينات.

الشركة ملتزمة ويوضح الجدول أدناه جميع الملفات التي تندرج تحت ملف أميانتيت األم رقم. 4	4/79 ورقم 700 الموحد 7000017744، والملف رقم 2 يوضح عدد العمالة في 
جميع المنشئات المذكورة من سعوديين وغير سعوديين وعمالة مؤجرة، ويجدر التوضيح بأن إختالف عدد العمالة السعودبة بين وزارة الموارد البشرية والتأمينات بسبب تسجيل 
البعض في برنامج ساند أما األختالف في العمالة األجنبية هو أمرطبيعي يححدث بسبب بعض إجراءات الحركات اإلسبوعية من )إستقالة أو خروج نهائي أو خرج ولم يعد( أما عن 

مسيرات الرواتب فال يوجد إختالف والزيادة بسبب أن هناك موظفين سعوديين يتم نقلهم بين الفروع أدناه: 

النشاطالموقع اسم الفرع#
رقم السجل 

التجاري
رقم ملف مكتب 

العمل
شهادة سعودة

فرع شركة اميانتيت العربية 1
السعودية

رقم )20002009020269(9-000669115242	40تسويق منتجات الشركةجدة

وتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 
2020/09/24م(

مصنع اميانتيت إلنتاج مواسير 2
االيبوك�سي

انتاج مواسير راتنجات االيبوك�سي الدمام
بااللياف الزجاجية ووصالت 

راتنجات االيبوك�سي

رقم )20002009020275(801-4		2050042140

وتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 
2020/09/24م(

مصنع شركة اميانتيت العربية 	
السعودية لصناعة منتجات 

البالستيك )اميبالست(

صناعة منتجات نصف مصنعة الدمام
من الدائن

رقم )	2000200902027(514-4		2050041516

وتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 
2020/09/24م(

فرع شركة اميانتيت العربية 4
السعودية للتشييد والبناء والصيانة

االنشاءات العامة للمباني السكنية- الدمام
تشطيب مباني

رقم )20002009020276(81259405-4	20501016

وتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 
2020/09/24م(

فرع شركة اميانتيت العربية 5
السعودية

رقم )20002009020271(1-476706	10100062مكتب تسويق منتجات الشركةالرياض

وتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 
2020/09/24م(

لدى الشركة رقم استقدام -700 )7014779628( وفق ما هو مبين في تقرير العمالة المستخرج من وزارة الداخلية من خالل نظام مقيم.  	

لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية )Manual	HR( معتمدة من قبل مكتب العمل بالرقم )	459( وتاريخ 	5/09/2	14هـ )الموافق 24/	2014/0م(. 	

الشركات التابعة السعودية -  2 3 - -

شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة: تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )4- 860	(  	
 لشهادة السعودة المستخرجة من مكتب العمل. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية 

ً
وفقا

االجتماعية وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 2020/09/24م( لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج 
 رقم استقدام 

ً
نطاقات والبالغة )19%( وهي مصنفة ضمن خدمات ورش ومحالت الصيانة وتقع في النطاق األخضر المتوسط - متوسطة فئة )ج(. لدى الشركة أيضا

-700 )7000676747( وفق ما هو مبين في السجل التجاري.
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ويبين الجدول أدناه عدد الموظفين في الشركة:

أع1 در :موظفينر :سعوديينر-غيرر :سعوديينجل 0لو9 :(1-2ر مقر 

مالحظات
عمالة 
مؤجرة

المجموع
اعداد الموظفين غير 

السعوديين
اعداد الموظفين 

السعوديين
المرجع الجهة

كما في 2020/09/24م - 222 197 25 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية*

كما في 2020/09/24م 145 244 196 48 تقرير الشركة نطاقات

- 197 197 - مستخرج من مقيم الجوازات -مقيم

	2020/09/0م 2		 - - مسير الرواتب الشركة

المصدر: الشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني

*تجد اإلشارة إلى وجود شهادتين بأرقام اشتراك مختلفة وعدد موظفين مختلف حيث ان الشهادة رقم 4150118	 خاصة باالشتراك رقم 145	11000 وعدد المشتركين السعوديين )25( وغير السعوديين )05( والمجموع )0	( 
بينما الشهادة الثانية رقم 4298124	 خاصة باالشتراك رقم 50	519214 وعدد المشتركين السعوديين )صفر( وغير السعوديين )197( والمجموع )197(. بسبب التعليمات الجديدة التي اوجدتها الدولة والتي تق�سي بتبادل 
المعلومات بين جميع الجهات المعنية وبعد عمل تحديث بين وزارة التجارة ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية تم فتح الملفات الكترونيا عن طريق التأمينات االجتماعية. تم التعديل على التأمينات االجتماعية حسب شهادة 

التأمينات بسبب وجود أكثر من ملف وسجل تحت الشركة االم يظهر جميع الموظفين تحت النشاط الموحد في نطاقات يظهر مجموع العمالة وبسبب ذلك ال يطابق مع التأمينات.

كما تجدر اإلشارة بأن الشركة تقدمت بتاريخ 2020/04/16م بطلب دعم بسبب التوقف عن العمل بسسب جائحة كوفيد-19. وقد بلغ عدد المستفيدين 	2 موظف.

الشركة ملتزمة ويوضح الجدول أدناه جميع الملفات التي تندرج تحت الشركة التابعة )أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة( رقم 860	/4 ورقم 700 الموحد هو 7000676747 ويوضح في الجدول أعاله مجموع العمالة 
بين سعوديين وغير سعوديين وعمالة مؤجرة كما يجب التوضيح بأن هناك 	2 عامل تم تسجيلهم في ساند أما اإلختالف في مسيرات الرواتب فيرجع إلى أسباب عدة منها موظفين من ساند وموظفين تم إنهاء خدماتهم ولكن بسبب 

جائحة كوفيد 19 مازالوا بالمملكة وجاري العمل على تأمين خروجهم النهائي من المملكة وإعادتهم لبالدهم. 

رقم ملف نطاقات رقم إشتراك التأمينات  أسم الشركة )الفرع(

4/	860 11000	145 شركة أميانتيت العربية السعودية لصناعة الفيبر جالس 

9/117	18 100058022 فرع شركة أميانتيت العربية السعودية لصناعة الفيبر جالس 

4/1255777 509288607 فرع شركة أميانتيت العربية السعودية لصناعة الفيبر جالس للتشييد والبناء 

4/	860 519214	50 شركة أميانتيت العربية السعودية لصناعة الفيبر جالس فرع 

 لشهادة  	
ً
مصنع شركة اميانتيت لصناعة المطاط: تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )4- 6945( وفقا

السعودة المستخرجة من مكتب العمل. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية للوزارة وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ 
1442/02/07هـ )الموافق 2020/09/24م( لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )27%( وهي مصنفة ضمن 
 رقم استقدام -700 )62586	7001( 

ً
خدمات الصناعات البتروكيماوية والفحم والمطاط وتقع في النطاق األخضر المتوسط - صغيرة فئة )ب(. لدى الشركة أيضا

وفق ما هو مبين في شهادة السجل التجاري. 

يبين الجدول أدناه عدد الموظفين في الشركة: 	

أع1 در :موظفينر :سعوديينر-غيرر :سعوديينجل دلو9 :(1-2ر مقر 

مالحظات عمالة مؤجرة المجموع
اعداد الموظفين 

غير السعوديين
اعداد الموظفين 

السعوديين
المرجع الجهة

2020/09/24م - 27 2	 04 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية*

2020/09/24م - 28 22 06 تقرير الشركة نطاقات

- 22 22 - مستخرج من مقيم الجوازات -مقيم

	2020/09/0م 		 - - مسير الرواتب الشركة

المصدر: الشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني

* تجدر اإلشارة بأن الشركة تقدمت بتاريخ 2020/04/16م بطلب دعم بسبب التوقف عن العمل بسسب جائحة كوفيد-19. وقد بلغ عدد المستفيدين 2 موظفان.
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الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب حديد الديكتايل: تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )4-  	
 لشهادة السعودة المستخرجة من مكتب العمل. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية للوزارة وتم استخراج 

ً
1426765( وفقا

شهادة السعودة بتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 2020/09/24م( لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة 
 رقم 

ً
)22,65%( وهي مصنفة ضمن خدمات التصنيع والمعادن والصناعات الكيماوية، وتقع في النطاق األخضر المتوسط - صغيرة فئة )ج(. لدى الشركة أيضا

استقدام -700 )2	64		7001( وفق ما هو مبين في شهادة السجل التجاري. ويبين الجدول أدناه عدد الموظفين في الشركة كما في:

أع1 در :موظفينر :سعوديينر-غيرر :سعوديينجل للو9 :(1-2ر مقر 

مالحظات عمالة مؤجرة المجموع
اعداد الموظفين غير 

السعوديين
اعداد الموظفين 

السعوديين
المرجع الجهة

2020/09/24م - 55 4 51 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية

2020/09/24م - 506 272 2	4 تقرير الشركة نطاقات

- 272 272 ال ينطبق مستخرج من مقيم الجوازات -مقيم

	2020/09/0م 		6 - - مسير الرواتب الشركة

المصدر: الشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني

 لشهادة السعودة  	
ً
مصنع شركة بوند ستراند: تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )4- 7811( وفقا

المستخرجة من مكتب العمل. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية للوزارة وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ 1442/02/07هـ 
)الموافق 2020/09/24م( لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )17.24%( وهي مصنفة ضمن خدمات التصنيع 
 رقم استقدام -700 )0	70006766( وفق ما هو مبين 

ً
والمعادن والصناعات الكيماوية، وتقع في النطاق األخضر المتوسط - صغيرة فئة )ب(. لدى الشركة أيضا

في شهادة السجل التجاري. 

يبين الجدول أدناه عدد الموظفين في الشركة: 	

أع1 در :موظفينر :سعوديينر-غيرر :سعوديينجل للو9 :(1-2ر مقر 

مالحظات عمالة مؤجرة المجموع
اعداد 

الموظفين غير 
السعوديين

اعداد الموظفين 
السعوديين

المرجع الجهة

2020/09/24م - 1	5 12	 12 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية*

2020/09/24م - 145 120 25 تقرير الشركة نطاقات

- 120 120 - مستخرج من مقيم الجوازات -مقيم

	2020/09/0م 140 - - مسير الرواتب الشركة

المصدر: الشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني

* تجدر اإلشارة بأن الشركة تقدمت بتاريخ 2020/04/16م بطلب دعم بسبب التوقف عن العمل بسسب جائحة كوفيد-19. وقد بلغ عدد المستفيدين 	1 موظف.

	  
ً
الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية: تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )4- 09	98( وفقا

لشهادة السعودة المستخرجة من مكتب العمل. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية للوزارة وتم استخراج شهادة السعودة 
بتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 2020/09/24م( لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات وهي مصنفة كيانات مجمعة حيث 

 رقم استقدام -700 )8124	70017( وفق ما هو مبين في شهادة السجل التجاري. 
ً
 )ب(. لدى الشركة أيضا

ً
أنها تدار من الشركة األم، صغيرة جدا

يبين الجدول أدناه عدد الموظفين في الشركة: 	

أع1 در :موظفينر :سعوديينر-غيرر :سعوديينجل للو9 :(1-2ر مقر 

مالحظات عمالة مؤجرة المجموع
اعداد 

الموظفين غير 
السعوديين

اعداد الموظفين 
السعوديين

المرجع الجهة

كما في 2020/09/24م - 1 1 صفر شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية

- - - - - تقرير الشركة نطاقات

- - - ال ينطبق مستخرج من مقيم الجوازات -مقيم

- - - - مسير الرواتب الشركة

المصدر: الشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني

تجدر اإلشارة إلى أن الشخص المذكور أعالة مسجل في التأمينات على أنه غير سعودي لعدم وجود بطاقة أحوال لدية ويعتبر في وزارة العمل من القبائل النازحة لذلك ال يظهر مع 
السعوديين أو غير السعوديين في نطاقات. 
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ً
شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت: تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )4- 109518( وفقا
لشهادة السعودة المستخرجة من مكتب العمل. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية للوزارة وتم استخراج شهادة السعودة 
بتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 2020/09/24م( لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )12.04%( وهي مصنفة 
 رقم استقدام -700 )2	06	70018( وفق ما هو مبين في شهادة 

ً
ضمن خدمات التشييد والبناء، وتقع في النطاق البالتيني - متوسطة فئة )ب(. لدى الشركة أيضا

السجل التجاري.

يبين الجدول أدناه عدد الموظفين في الشركة: 	

أع1 در :موظفينر :سعوديينر-غيرر :سعوديينجل دلو9 :(1-2ر مقر 

مالحظات
عمالة 
مؤجرة

المجموع
اعداد الموظفين غير 

السعوديين
اعداد الموظفين 

السعوديين
المرجع الجهة

كما في 2020/09/24م - 90 7	 17 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية*

كما في 2020/09/24م 186 91 62 29 تقرير الشركة نطاقات

- 64 64 ال ينطبق مستخرج من مقيم الجوازات -مقيم

كما في 	2020/09/0م 98 مسير الرواتب الشركة

المصدر: الشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني

* كما تجدر اإلشارة بأن الشركة تقدمت بتاريخ 2020/04/16م بطلب دعم بسبب التوقف عن العمل بسسب جائحة كوفيد-19. وقد بلغ عدد المستفيدين 12 موظف.

وقد بلغ عدد المستفيدين 12 موظف. سبب إلختالف بين التأمينات ونطاقات بالنسبة لغير السعوديين لوجود عدد الموظفيين المنسوبين للقبئال النازحة والتي ال تسجل في وزارة الموارد البشرية. 

 لشهادة السعودة  	
ً
شركة اميكون السعودية: تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )4- 680		14( وفقا

المستخرجة من مكتب العمل. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية للوزارة وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ 1442/02/07هـ 
)الموافق 2020/09/24م( لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )22.65%( وهي مصنفة ضمن خدمات التصنيع 
 رقم استقدام -700 )0490	70014( وفق ما هو مبين 

ً
والمعادن والصناعات الكيماوية، وتقع في النطاق األخضر المتوسط - متوسطة فئة )ج(. لدى الشركة أيضا

في شهادة السجل التجاري. 

يبين الجدول أدناه عدد الموظفين في الشركة  	

أع1 در :موظفينر :سعوديينر-غيرر :سعوديينجل دلو9 :(1-2ر مقر 

مالحظات
عمالة 
مؤجرة

المجموع
اعداد الموظفين غير 

السعوديين
اعداد الموظفين 

السعوديين
المرجع الجهة

كما في 2020/09/01م  صفر صفر 1 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية*

- - 6 6 - تقرير الشركة نطاقات

- 6 6 - مستخرج من مقيم الجوازات -مقيم

كما في 1	/2020/08م 20 1	 7 مسير الرواتب الشركة

المصدر: الشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني

*تجدر اإلشارة بأن الشركة تقدمت بتاريخ 2020/04/16م بطلب دعم بسبب التوقف عن العمل بسسب جائحة كوفيد-19. وقد بلغ عدد المستفيدين 1 موظف واحد.

	  
ً
شركة اميانتيت العربية السعودية لإلدارة: تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )4- 4	12649( وفقا

لشهادة السعودة المستخرجة من مكتب العمل. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية للوزارة وتم استخراج شهادة السعودة 
 رقم استقدام 

ً
بتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 2020/09/24م( لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات. لدى الشركة أيضا

-700 )79665	7009( وفق ما هو مبين في شهادة السجل التجاري. 

يبين الجدول أدناه عدد الموظفين في الشركة:  	

أع1 در :موظفينر :سعوديينر-غيرر :سعوديينجل 7لو9 :(1-2ر مقر 

مالحظات
عمالة 
مؤجرة

المجموع
اعداد الموظفين غير 

السعوديين
اعداد الموظفين 

السعوديين
المرجع الجهة

كما في 2020/09/07م 10 5 5 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية

- - - - - تقرير الشركة نطاقات

- - - ال ينطبق مستخرج من مقيم الجوازات -مقيم

- - - -- مسير الرواتب الشركة

المصدر: الشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني
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إن بيانات عدد الموظفين لدى الشركة وشركاتها التابعة مختلفة في الشهادات التي تصدرعن الجهات الحكومية وليست متطابقة بشكل كامل حيث تبين الجداول  	
أعاله التباين في أعداد الموظفين في شهادة التأمينات وفي نطاقات وبين أعداد الموظفين في مسير الرواتب ومستخرج مقيم )بالنسبة لغير السعوديين( ويعتبر ذلك 

مخالفة لنظام العمل ونظام اإلقامة والتأمينات االجتماعية.

باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة بنظام العمل والالئحة التنفيذية والتعليمات 
والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 4 - -

تم فتح ملفات للشركة وشركاتها التابعة لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وفقا للتالي: 	

شركة اميانتيت العربية السعودية: المركز الرئي�سي بالدمام وفرع الرياض: تم تسجيل الشركة لدى مكتب الرياض )المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية( 
بموجب اشتراك رقم )	15	11000(. وقد تبين أنها مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع 
األخطار المهنية وذلك وفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم )4569205	( وتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 2020/09/24م( والتي تنتهي بتاريخ 07/	1442/0هـ 
)الموافق 2020/10/24م(. كما تم التسجيل لدى مكتب المنطقة الشرقية )المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية( بموجب اشتراك رقم )510876644( وشهادة 

التأمينات رقم )4569274	( وتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 2020/09/24م( والتي تنتهي بتاريخ 07/	1442/0هـ )الموافق 2020/10/24م(.

شركة اميانتيت لصناعة الفيبرغالس المحدودة: رقم االشتراك )145	11000( الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين 
)الموافق  التأمينات االجتماعية رقم )4568972	( وتاريخ 1442/02/07هـ  المهنية وذلك ووفقا لشهادة  بفرع األخطار  السعوديين االشتراك  لغير  وبالنسبة 

2020/09/24م( والتي تنتهي بتاريخ 07/	1442/0هـ )الموافق 2020/10/24م(. 

الشركة العالمية الدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة: رقم االشتراك )505585941(. الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين 
السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع األخطار المهنية وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم )4569109	( وتاريخ 1442/02/07هـ 

)الموافق 2020/09/24م( والتي تنتهي بتاريخ 07/	1442/0هـ )الموافق 2020/10/24م(. 

شركة اميانتيت لصناعة المطاط المحدودة: رقم االشتراك )210077200(. الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين 
)الموافق  التأمينات االجتماعية رقم )4568986	( وتاريخ 1442/02/07هـ  المهنية وذلك ووفقا لشهادة  بفرع األخطار  السعوديين االشتراك  لغير  وبالنسبة 

2020/09/24م( والتي تنتهي بتاريخ 07/	1442/0هـ )الموافق 2020/10/24م(. 

شركة اميرون العربية السعودية المحدودة: رقم االشتراك )210081801(. الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة 
لغير السعوديين االشتراك بفرع األخطار المهنية وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم )4568955	( وتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 2020/09/24م( 

 تحت التصفية.
ً
والتي تنتهي بتاريخ 07/	1442/0هـ )الموافق 2020/10/24م(. تجدر اإلشارة أن الشركة حاليا

شركة بوند ستراند المحدودة: رقم االشتراك )06		20000(. الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير 
السعوديين االشتراك بفرع األخطار المهنية وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم )4569008	( وتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 2020/09/24م( والتي 

تنتهي بتاريخ 07/	1442/0هـ )الموافق 2020/10/24م(. 

للمشتركين  المهنية  المعاشات واألخطار  في فرعي  الشركة مشتركة   .)5081	1496( االشتراك  رقم  المحدودة:  للمقاوالت  الهندسية  التحتية  البنية  شركة 
السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع األخطار المهنية وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم )4569172	( وتاريخ 1442/02/07هـ 

)الموافق 2020/09/24م( والتي تنتهي بتاريخ 07/	1442/0هـ )الموافق 2020/10/24م(. 

الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة: رقم االشتراك )110092709(. الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين 
السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع األخطار المهنية وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم )4569027	( وتاريخ 1442/02/07هـ 

 تحت التصفية.
ً
)الموافق 2020/09/24م( والتي تنتهي بتاريخ 07/	1442/0هـ )الموافق 24//2020م(. تجدر اإلشارة أن الشركة حاليا

واألخطار  المعاشات  فرعي  في  مشتركة  الشركة   .)200019512( االشتراك  رقم  المحدودة:  الدكتايل  حديد  انابيب  لصناعة  السعودية  العربية  الشركة 
المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع األخطار المهنية وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم )4568921	( وتاريخ 

1442/02/07هـ )الموافق 2020/09/24م( والتي تنتهي بتاريخ 07/	1442/0هـ )الموافق 2020/10/24م(. 

شركة اميكون السعودية المحدودة: رقم االشتراك )200096770(. الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير 
السعوديين االشتراك بفرع األخطار المهنية وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم )4568995	( وتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 2020/09/24م( والتي 

تنتهي بتاريخ 07/	1442/0هـ )الموافق 2020/10/24م(. 

شركة اميانتيت العربية لإلدارة: رقم االشتراك )509229856(. الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير 
السعوديين االشتراك بفرع األخطار المهنية وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم )580	5	4	( وتاريخ 1442/01/19هـ )الموافق 2020/09/07م( والتي 

تنتهي بتاريخ 1442/02/19هـ )الموافق 2020/10/06م(.

تجدر اإلشارة بأن المؤسسة العامة للتأمينات تمنح المنشآت المسجلة لديها شهادات التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد )بحد أق�سى( وهي قابلة للتجديد لمدة  	
مماثلة. 

. بينما  	
ً
بلغت قيمة االشتراكات المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن عام 2018م مبلغا وقدره )062.	9,75( ريال سعودي و)760,000( ريال شهريا

بلغت قيمة االشتراكات المسددة عن الشركة عن العام 2019م مبلغ )	7,767,97( ريال سعودي سنويا و)656,698( شهريا.

باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، ال يوجد أي مخالفات على الشركة وشركاتها التابعة في التأمينات االجتماعية.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية )»وزارة البلديات«( - - -

قامت الشركة باستئجار مكاتب وعقارات وفق ما هو مبين في الفقرة الفرعية )9-10-2-2( من هذا القسم. يجب استخراج رخصة بلدية للمكاتب اإلدارية والمنشآت  	
الصناعية حتى تتمكن الشركة من تشغيلها مع األخذ باالعتبار أن البلدية تتطلب الوثائق التالية: صورة السجل التجاري وصورة عقد التأسيس )النظام األسا�سي( 
وصورة من عقد اإليجار وصورة من فسح البناء للمبنى أو المنشاة الصناعية أو المحل التجاري والمستودع الذي تم االستئجار فيه وصورة من ترخيص المكتب 
العقاري وتصوير المبنى من بعد ويشمل اللوحة )مع نسخة عن فاتورة اللوحة وتسجيل ملكية العالمة التجارية للشركة ليتم استخدامها على الواجهة( باإلضافة 

إلى ترخيص الدفاع المدني.

الشركة ملتزمة بمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني وقامت باستخراج الرخص الالزمة لتشغيل منشاتها وفتح مكاتبها االدارية التي تشغلها  	
 للتفصيل التالي:

ً
وتمارس أنشطتها من خالل وفقا

تر خيصر-شهاد تر-ز  ةر :شؤ-نر :بل1يةر- :قر-يةر- :1فاعر :م1نير)-ز  ةر :1 خلية( جل 8لو9 :(1-2ر مقر 

رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/ 

التجديد
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء*

ترخيص بلدية

)رخصة مهنية(

ترخيص مزاولة نشاط 
تجاري

شركة اميانتيت 
العربية السعودية

9/07/19	14هـ	2107

)الموافق 2018/04/5م(

1440/06/22هـ

)الموافق 2019/02/27م(

وزارة الشئون البلدية 
والقروية بلدية - شرق 

الدمام

التزام الشركة بشروط سالمة
السالمة الخاصة بالدفاع 

المدني

شركة اميانتيت 
العربية السعودية

9/11/16	14هـ9	-1-000199-59

)الموافق 
2018/06/29م(

1440/11/16هـ

)الموافق 2019/07/19م(

المديرية العامة للدفاع 
المدني

المصدر: الشهادات والتراخيص التي اطلع عليها المستشار القانوني

*التراخيص منتهية الصالحية وقد أفادت إدارة الشركة انه جاري العمل على تجديدها. تجدر اإلشارة بأن األرض لم تكن مخططة بسبب ِقدم إقامة المصانع عليها منذ حوالي أكثر من خمسة عقود، لذلك فإن جميع رخص البلديات 
والدفاع المدني تحت التجديد االن حتى االنتهاء من تخطيط األرض ومتوقع االنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي 2020م.

الشركة التابعة شركة اميانتيت لصناعة المطاط المحدودة )شركة شخص واحد( - ملتزمة بمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني وقامت  	
 للتفصيل التالي:

ً
باستخراج الرخص الالزمة لتشغيل المكاتب التي تشغلها وتمارس أنشطتها من خاللها وفقا

تر خيصر-شهاد تر-ز  ةر :شؤ-نر :بل1يةر- :قر-يةر- :1فاعر :م1نير)-ز  ةر :1 خلية( جل 9لو9 :(1-2ر مقر 

رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/ 

التجديد
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء*

ترخيص بلدية

)رخصه مهنية(

ترخيص مزاولة نشاط 
تجاري

شركة اميانتيت 
لصناعة المطاط 

المحدودة

1440/01/27هـ61608

)الموافق 2018/10/27م(

1441/01/26هـ

)الموافق 2019/09/25م(

وزارة الشئون البلدية 
والقروية بلدية شرق الدمام

تصريح الدفاع 
المدني

التزام الشركة بشروط 
السالمة الخاصة بالدفاع 

المدني

شركة اميانتيت 
لصناعة المطاط 

المحدودة

9/12/2	14هـ9-000208812-1	

الموافق 	2018/08/1م(

1440/12/2هـ

)الموافق 	/2019/08م(

المديرية العامة للدفاع 
المدني

المصدر: الشهادات والتراخيص التي اطلع عليها المستشار القانوني

*التراخيص منتهية الصالحية وقد أفادت إدارة الشركة انه جاري العمل على تجديدها. تجدر اإلشارة بأن األرض لم تكن مخططة بسبب ِقدم إقامة المصانع عليها منذ حوالي أكثر من خمسة عقود، لذلك فإن جميع رخص البلديات 
والدفاع المدني تحت التجديد االن حتى االنتهاء من تخطيط األرض ومتوقع االنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي 2020م.

الشركة التابعة مصنع شركة بوند ستراند المحدودة ملتزمة بمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية وقامت باستخراج الرخص الالزمة لتشغيل المكاتب التي  	
 للتفصيل التالي:

ً
تشغلها وتمارس أنشطتها من خاللها وفقا

تر خيصر-شهاد تر-ز  ةر :شؤ-نر :بل1يةر- :قر-يةر- :1فاعر :م1نير)-ز  ةر :1 خلية( جل 0لو9 :(1-2ر مقر 

رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/ 

التجديد
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء*

ترخيص مزاولة نشاط رخصة البلدية
تجاري

مصنع شركة بوند ستراند 
المحدودة

1440/01/27هـ61610

)الموافق

2018/10/7م(

1441/01/26هـ

)الموافق

2019/09/25م(

وزارة الشئون البلدية والقروية 
بلدية شرق الدمام

ترخيص الدفاع المدني 
)سالمة(

التزاما بنظام الدفاع 
المدني

مصنع شركة بوند ستراند 
المحدودة

1440/01/10هـ9-000218819-1	

)الموافق

2018/09/20م(

1441/01/10هـ

)الموافق

2019/09/9م(

المديرية العامة للدفاع المدني

المصدر: الشهادات والتراخيص التي اطلع عليها المستشار القانوني

*التراخيص منتهية الصالحية وقد أفادت إدارة الشركة انه جاري العمل على تجديدها. تجدر اإلشارة بأن األرض لم تكن مخططة بسبب ِقدم إقامة المصانع عليها منذ حوالي أكثر من خمسة عقود، لذلك فإن جميع رخص البلديات 
والدفاع المدني تحت التجديد االن حتى االنتهاء من تخطيط األرض ومتوقع االنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي 2020م.
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الشركة التابعة شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة ملتزمة بمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية وقامت باستخراج الرخص الالزمة لتشغيل  	
 للتفصيل التالي:

ً
المكاتب التي تشغلها وتمارس أنشطتها من خاللها وفقا

تر خيصر-شهاد تر-ز  ةر :شؤ-نر :بل1يةر- :قر-يةر- :1فاعر :م1نير)-ز  ةر :1 خلية( جل دلو9 :(1-2ر مقر 

رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/ 

التجديد
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء*

ترخيص مزاولة نشاط رخصة البلدية**
تجاري

شركة البنية التحتية 
الهندسية للمقاوالت المحدود

1440/01/27هـ61612

)الموافق 2018/10/7م(

1441/01/26هـ

)الموافق 2019/09/25م(

وزارة الشئون البلدية 
والقروية بلدية - شرق 

الدمام

المصدر: الشهادات والتراخيص التي اطلع عليها المستشار القانوني

*التراخيص منتهية الصالحية وقد أفادت إدارة الشركة انه جاري العمل على تجديدها.

**األرض لم تكن مخططة بسبب ِقدم إقامة المصانع عليها منذ حوالي أكثر من خمسة عقود، لذلك فإن جميع رخص البلديات تحت التجديد االن حتى االنتهاء من تخطيط األرض ومتوقع االنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي 2020م 
ولم يتم إستخراج ترخيص الدفاع المدني

الشركة التابعة شركة اميانتيت العربية السعودية لإلدارة المحدودة ملتزمة بمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية وقامت باستخراج الرخص الالزمة لتشغيل  	
 للتفصيل التالي:

ً
المكاتب التي تشغلها وتمارس أنشطتها من خاللها وفقا

تر خيصر-شهاد تر-ز  ةر :شؤ-نر :بل1يةر- :قر-يةر- :1فاعر :م1نير)-ز  ةر :1 خلية( جل للو9 :(1-2ر مقر 

رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/ 

التجديد
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء*

ترخيص مزاولة رخصة البلدية
نشاط تجاري

شركة اميانتيت العربية 
السعودية لإلدارة المحدودة

9/11/12	14هـ4	46	

)الموافق 2018/07/25م(

1440/09/1هـ

)الموافق 2019/05/6م(

وزارة الشئون البلدية 
والقروية بلدية شرق الدمام

ترخيص الدفاع المدني 
)سالمة(

التزاما بنظام 
الدفاع المدني

شركة اميانتيت العربية 
السعودية لإلدارة المحدودة

المديرية العامة للدفاع 
المدني

المصدر: الشهادات والتراخيص التي اطلع عليها المستشار القانوني

*التراخيص منتهية الصالحية وقد أفادت إدارة الشركة انه جاري العمل على تجديدها. تجدر اإلشارة بأن األرض لم تكن مخططة بسبب ِقدم إقامة المصانع عليها منذ حوالي أكثر من خمسة عقود، لذلك فإن جميع رخص البلديات 
والدفاع المدني تحت التجديد االن حتى االنتهاء من تخطيط األرض ومتوقع االنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي 2020م.

الشركة التابعة الشركة العربية لتجارة مواد البناء والمعدات الصناعية المحدودة ملتزمة بمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية وقامت باستخراج الرخص  	
 للتفصيل التالي:

ً
الالزمة لتشغيل المكاتب التي تشغلها وتمارس أنشطتها من خاللها وفقا

تر خيصر-شهاد تر-ز  ةر :شؤ-نر :بل1يةر- :قر-يةر- :1فاعر :م1نير)-ز  ةر :1 خلية( جل للو9 :(1-2ر مقر 

رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/ 

التجديد
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء*

رخصة البلدية

)مهنية(

ترخيص مزاولة نشاط 
تجاري

الشركة العربية لتجارة مواد البناء 
والمعدات الصناعية المحدودة

1440/01/27هـ61609

)الموافق 2018/10/7م(

1441/01/26هـ

)الموافق 2019/09/25م(

وزارة الشئون البلدية 
والقروية بلدية الدمام

ترخيص الدفاع 
المدني )سالمة(

التزاما بنظام الدفاع 
المدني

الشركة العربية لتجارة مواد البناء 
والمعدات الصناعية المحدودة

المديرية العامة للدفاع 
المدني

المصدر: الشهادات والتراخيص التي اطلع عليها المستشار القانوني

*التراخيص منتهية الصالحية وقد أفادت إدارة الشركة انه جاري العمل على تجديدها. تجدر اإلشارة بأن األرض لم تكن مخططة بسبب ِقدم إقامة المصانع عليها منذ حوالي أكثر من خمسة عقود، لذلك فإن جميع رخص البلديات 
والدفاع المدني تحت التجديد االن حتى االنتهاء من تخطيط األرض ومتوقع االنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي 2020م.

الشركة التابعة شركة اميرون العربية السعودية المحدودة ملتزمة بمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية وقامت باستخراج الرخص الالزمة لتشغيل المكاتب  	
 للتفصيل التالي:

ً
التي تشغلها وتمارس أنشطتها من خاللها وفقا

تر خيصر-شهاد تر-ز  ةر :شؤ-نر :بل1يةر- :قر-يةر- :1فاعر :م1نير)-ز  ةر :1 خلية( جل للو9 :(1-2ر مقر 

رقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص
تاريخ اإلصدار/ 

التجديد
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء*

رخصة البلدية

)رخصه مهنية(

ترخيص مزاولة نشاط 
تجاري

شركة اميرون العربية 
السعودية المحدودة

1440/01/27هـ61611

)الموافق 2018/10/7م(

1441/01/26هـ

)الموافق 2019/09/25م(

وزارة الشئون البلدية 
والقروية بلدية شرق 

الدمام

ترخيص الدفاع 
المدني )سالمة(

التزاما بنظام الدفاع 
المدني

شركة اميرون العربية 
السعودية المحدودة

9/12/2	14ه25-1	9-000208	

)الموافق 	2018/08/1م

1440/12/2ه

)الموافق 	/2019/08م(

المديرية العامة للدفاع 
المدني

المصدر: الشهادات والتراخيص التي اطلع عليها المستشار القانوني

*التراخيص منتهية الصالحية وقد أفادت إدارة الشركة انه بتاريخ 1440/06/11هـ )الموافق 2019/02/16م( صدر قرار من مجلس اإلدارة بإغالق الشركة وشطب التراخيص.

باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، ال يوجد أي مخالفات على الشركة وشركاتها التابعة في البلدية أو الدفاع المدني.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية )»وزارة الصناعة«( - - -
لدى الشركة والشركات التابعة تراخيص صناعية ورخص أخرى مرتبطة بها وفقا لمتطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتي تلزم الشركة بااللتزام بالشروط االتية وذلك 

من اجل المحافظة على تراخيصها الصناعية:

االلتزام بمواد قانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية.  	

أن يتناسب إجمالي التمويل مع النشاط المرخص له. 	

يتقيد صاحب الترخيص بالتقدم فورا للوزارة للحصول على الترخيص الصناعي النهائي قبل البدء في اإلنتاج وتبليغ الوزارة بتاريخ اإلنتاج التجاري.  	

االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للحصول على مواصفات المنتجات والعمل بموجبها.  	

 االلتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية والحصول على موافقة بيئية للصناعات التي تقع ضمن الفئة الثالثة والفئة الثانية من هذا النظام قبل البدء  	
في تنفيذ المشروع*. 

الحصول على ترخيص الدفاع المدني وااللتزام بمعايير واشتراطات السالمة الصناعية حسب ما ورد بنظام الدفاع المدني ولوائحه التنفيذية. والتقيد بتعليمات  	
الهيئة العليا لألمن الصناعي بالنسبة للمصانع اإلستراتيجية والحيوية التي يصدر بها قرار من سمو وزير الداخلية - رئيس الهيئة العليا لألمن الصناعي**.

الحصول على موافقة البلدية المختصة والتقيد بما يصدر من تعليمات في حال اقامة المصنع خارج المدن الصناعية المرخصة***.  	

الصناعات التي تحتاج لمشتقات بترولية كلقيم أو كوقود في عملياتها اإلنتاجية، يلزمها الحصول على خطاب تخصيص من وزارة البترول والثروة المعدنية. 	

التقيد بمعايير كفاءة الطاقة. 	

عدم ضم شركاء آخرين قبل الحصول على موافقة الوزارة. 	

ال يعطي هذا الترخيص الحق لصاحبه القيام بجمع أموال أو بيعه أو التصرف دون الحصول على موافقة الوزارة. 	

 :تر خيصر :صناعيةجل دلو9 :(1-2ر مقر 

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصاسم الشركة
الرخص اإلضافية المتوفرة حسب 

متطلبات وزارة الصناعة

04/	1440/0هـ559مصنع شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس/ جدة

)الموافق 2018/11/12م(

04/02/	144هـ

)الموافق 2021/11/07م(

17/	1441/0هـ195017مصنع شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس / الدمام

)الموافق 2019/11/14م(

16/	1444/0هـ

)الموافق 2022/10/12م(

رخصة بلدية***

9/08/06	14هـ 2195مصنع اميانتيت إلنتاج مواسير االيبوك�سي

)الموافق 2018/04/22م(

1442/08/04هـ 

)الموافق 17/	2021/0م(

رخصة بلدية***

0	/	1441/0هـ 195016مصنع شركة اميانتيت لصناعة المطاط

)الموافق 2019/11/27م(

29/	1444/0هـ 

)الموافق 2022/10/25م(

رخصة بيئية للتشغيل 

29/	1441/0هـ 101160مصنع شركة بوند ستراند

)الموافق 2019/11/26م(

28/	1444/0هـ 

)الموافق 2022/10/24م(

رخصة بيئية للتشغيل

مصنع شركة اميانتيت العربية لصناعة منتجات 
البالستيك

14/	1440/0هـ 687

)الموافق 2018/11/22م(

12/	0/	144هـ 

)الموافق 2021/10/18م(

رخصة بيئية للتشغيل

مصنع الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب 
حديد الديكاتيل

28/	1441/0هـ 	90071

)الموافق 2019/11/25م(

27/	1444/0هـ 

)الموافق 	2022/10/2م(

رخصة تشغيل** صادرة عن مدن بالرقم 
594144012	008662

9/04/01	14هـ 969مصنع شركة اميكون السعودية

)الموافق 2017/12/19م(

0	/	1442/0هـ 

)الموافق 2020/11/16م(

رخصة بيئية للتشغيل**

المصدر: التراخيص التي اطلع عليها المستشار القانوني.

 :رخصر :بيئيةر:لتشغيلر*جل دلو9 :(1-2ر مقر 

تاريخ االنتهاءتاريخ االصداررقم الترخيصاسم صاحب الترخيص

1442/01/15هـ )الموافق	2020/09/0م(1440/01/20هـ )الموافق 0	/2018/09م(7/ش/1708مصنع اميانتيت لصناعة المطاط

1442/02/16هـ )الموافق 	2020/10/0م(1440/02/02هـ )الموافق 2018/10/11م(77/ش/274	مصنع شركة بوند ستراند

مصنع شركة اميانتيت العربية لصناعة 
منتجات البالستيك

1442/02/16هـ )الموافق 	2020/10/0م(1440/02/02هـ )الموافق 2018/10/11م(62/ش/6/40			

1442/06/12هـ )الموافق 2021/01/25م(1440/06/08هـ )الموافق 	2019/02/1م(18172شركة أميكون السعودية
المصدر: التراخيص التي اطلع عليها المستشار القانوني.

* تم االطالع على بعض التراخيص الصادرة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة وفقا لما هو مبين في الجدول )9-5	( اعاله.

** لم يتم االطالع على ترخيص الدفاع المدني لبعض المصانع علما ان المصانع الحاصلة على ترخيص بيئي للتشغيل غير ملزمة بمتطلبات الدفاع المدني.

***لدى شركة رخص صادرة من البلديات واالمانات حسب موقع المنشآت الصناعية وفق ما هو مبين في الجدول )9-4	( أعاله وفي الفقرة 9-7-2 من هذا القسم.
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باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة بأنظمة وتعليمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية كما بتاريخ نشر هذه النشرة.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية - - -

تلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج ال سّيما االلتزام  	
باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات 
 تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب 

ً
لنتائجها المالية، وعلى الشركة أيضا

جميع بنود إعالن النتائج المالية.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باإلفصاح على مراحل عن مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية. وبتاريخ 2017/02/27م، أعلنت  	
الشركة في موقع تداول عن التزامها بذلك. 

حصلت الشركة على موافقة الهيئة العتماد برنامج تحفيزي للموظفين من خالل تخصيص أسهم خالل فترة ممتدة من تاريخ 2012م حتى تاريخ 2015م. بلغ عدد  	
األسهم التي تم تخصيصها للموظفين 2,515,691 سهم كما تم توزيع 09	,564 سهم خالل عام 2015م أما األسهم المتبقية حاليا بعد تخفيض رأس المال هي 

0	577,2 سهم وال يوجد خطة برنامج تحفيزي نشطة كما بتاريخ نشر هذه النشرة. 

كما تجدر اإلشارة أنه بتاريخ 	8/01/2	14هـ )الموافق 2016/10/24م( صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-0	1-2016( بتعديل اإلجراءات والتعليمات  	
الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات وتم العمل بها ابتداء من تاريخ 
8/07/25	14هـ )الموافق 2017/04/22م(، كذلك تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت 
خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها« الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4 - 48 - 	201 وتاريخ 5/01/15	14هـ )الموافق 
11/18/ 	201م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 0	 وتاريخ 1424/06/02هـ )1	/07/	200م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة 
السوق المالية رقم 1 - 77 - 2018 وتاريخ 9/11/05	14هـ )الموافق 2018/07/18م(، والتي تنص على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 20% أو أكثر 
. وقد حددت المادة )5( اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي 

ً
من رأس مالها، يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث فورا

بلغت خسائرها المتراكمة )50%( أو أكثر من رأس المال على النحو االتي:

 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس المال، على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر - 1
ً
اإلفصاح للجمهور فورا

المتراكمة ونسبتها من رأس المال، واألسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر، مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات 
 لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل 

ً
عليها. وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقا

في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية.

تضيف السوق عالمة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق االلكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% من رأس مالها فور صدور اإلعالن - 2
المشار إليه في الفقرة )1( أعاله من هذه المادة.

مع مراعاة أحكام المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات، يجب على الشركة بعد إعالنها بلوغ خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس مالها اإلعالن - 	
عن االتي:

تاريخ اخر يوم يتسنى فيه لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة )غير العادية( لالجتماع، وتاريخ اخر يوم النعقاد الجمعية العامة )غير العادية( لمعالجة  	1-	
الخسائر المتراكمة.

توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة )غير العادية( حيال خسائرها المتراكمة فور صدورها، إما بزيادة رأس مال الشركة أو خفضه، أو حل الشركة قبل  	2-	
األجل المحدد في نظامها األسا�سي.

	-	 تاريخ اخر يوم إلتمام عملية االكتتاب في زيادة رأس المال لمعالجة الخسائر المتراكمة- حيثما ينطبق -. 

كذلك تشير تلك اإلجراءات إلى متطلبات المادة 150 من نظام الشركات التي تنص على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 50% أو أكثر من رأس مالها، في  	
أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ 
 
ً
 من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما

ً
 بذلك، وعلى مجلس اإلدارة - خالل خمسة عشر يوما

ً
أعضاء المجلس فورا

 ألحكام النظام - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف 
ً
من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقا

رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظام الشركة األساس. وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية 
خالل المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في 

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
ً
كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوما

بتاريخ 2020/08/20م أعلنت الشركة عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة )60%( من رأس المال وتم تحديد تاريخ 2020/10/05م كاخر يوم لعقد اجتماع الجمعية  	
العامة )غير العادية(. وبتاريخ 2020/08/27م قرر مجلس اإلدارة تخفيض االحتياطي النظامي بنسبة 0.2	% إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بتحویل مبلغ 
)57,296,000( لایر فقط سبعة وخمسون ملیون ومائتان وستة وتسعون ألف لایر من االحتیاطي النظامي للشركة والبالغ )189,472,000( لایر فقط مائة وتسعة 
وثمانون مليون واربعمائة واثنان وسبعون الف لایر، إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة )206,884,000( لایر فقط مائتان وستة مالیين وثمانمائة 

 وخمسمائة وثمانیة وثمانون ألف لایر. 
ً
وأربعة وثمانون ألف لایر لتصبح الخسائر المتراكمة )149,588,000( لایر فقط مائة وتسعة واربعون ملیونا

 وخمسمائة وثمانیة وثمانون  	
ً
وبتاريخ 2020/09/07م أعلنت الشركة عن انخفاض خسائرھا المتراكمة إلى )149,588,000( لایر فقط مائة وتسعة واربعون ملیونا

 لتقریرالمحاسب القانوني المرفق الصادر بتاریخ 2020/09/06م
ً
ألف لایر وبما یمثل نسبة وقدرھا 42.	4% من رأس المال وفقا

بالنسبة لقرار مجلس اإلدارة بالتصرف باالحتياطي النظامي لغرض تغطية الخسائر المتراكمة، فإنه ينبغي أن يتم عرضه على الجمعية العامة للمساهمين لالعتماد  	
وذلك لألسباب االتية:

: على الرغم من أن الصالحيات المنوطة بمجلس اإلدارة هي صالحيات عامة لدواعي تسيير أعمال الشركة اليومية وكذلك العمل على ما يحقق أغراض  	
ً
أوال

الشركة بالشكل األمثل. ولكن لم ينص النظام األسا�سي للشركة في المادة )19( على حق المجلس بالتصرف في االحتياطي النظامي. صالحيات مجلس اإلدارة 
 حتى، نظام الشركات لم يصرح بأحقية مجلس اإلدارة بالتصرف في االحتياطي النظامي.

ً
 أو جزئيا

ً
تشمل التوصية على تخفيض االحتياطي النظامي للشركة كليا
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 ألحكام النظام ونظام  	
ً
: وعلى سبيل االستئناس نصت المادة )2/76( من نظام الشركات على أن خصم االحتياطيات تقررها الجمعية العامة تطبيقا

ً
ثانيا

الشركة األساس، وبما أن الجمعية العامة هي من يقرر خصم االحتياطيات من عدمها من صافي األرباح، فاألولى أن تكون لها السلطة المفردة في استخدام هذا 
االحتياطي لتغطية الخسائر.

: نصت المادة )0	1( صراحة من نظام الشركات على »يستخدم االحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة، أو زيادة رأس المال. وإذا جاوز هذا  	
ً
ثالثا

 
ً
االحتياطي )0	%( من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي ال تحقق فيها الشركة أرباحا

صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة األساس«، وبما أن الجمعية العامة العادية هي من يقرر التوقف عن تجنيب األرباح كاحتياطي، 
فبطبيعة الحال هي من يقرر استخدام هذا االحتياطي لتغطية الخسائر من عدمها.

: نصت المادة )1/150( من نظام الشركات »إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على  	
ً
رابعا

 بذلك، وعلى 
ً
أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فورا

 من تاريخ علمه بالخسائر؛ 
ً
 من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما

ً
مجلس اإلدارة - خالل خمسة عشر يوما

 ألحكام النظام - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، 
ً
لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقا

أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس«. 

قامت تداول بتغيير العالمة بجانب أسم الشركة والخاصة ببلوغ خسائر الشركة 50% فأكثر من رأس المال إلى العالمة والخاصة ببلوغ خسائر الشركة 5	% فأكثر  	
وبما يقل عن 50% من رأس مالها وذلك حسب اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس 

المال الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية.

وبالنسبة لالئحة حوكمة الشركات، يتضمن الجدول أدناه ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة.  	

ملخصرأهقربنودرالئحةرحوكمةر :شركاتر :تير :تزمترأ-ر:قرتلتزمربهار :شركةجل 7لو9 :(1-2ر مقر 

المادة 
من الئحة 
حوكمة 
الشركات

التفصيل
الجهة 

المسؤولة
التعليق

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما 9/ب
 لنظام الشركة األساس.

ً
يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقا

1429/12/24ه مجلس اإلدارة بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قرار  بموجب  معتمدة   - ملتزمة 
)الموافق 12/22/ 2008م(. وتم تحديثها بموجب قرار الجمعية العامة في 

2020/04/28م

توفير نسخة من المعلومات عن المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع 8/أ
االلكتروني للشركة

في مجلس اإلدارة العامة  الجمعية  اجتماع  أثناء  المساهمين  المعلومات على  توزيع  تم 
2018/01/01م

الجمعية العامة تشكيل لجنة المراجعة5/12 و54
للمساهمين

بتاريخ  المنعقدة  العامة  الجمعية  قبل  من  التعيين  تم   - ملتزمة 
9/04/14	14هـ )الموفق 2018/01/01م(

تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة - الئحة 54/ج
عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل 

اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، 
ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد 

اللجنة. 

الجمعية العامة 
للمساهمين

بتاريخ  المنعقدة  العامة  الجمعية  قبل  من  الالئحة  اعتماد  تم   - ملتزمة 
9/04/14	14ه )الموفق 2018/01/01م(.

الجمعية العامة الموافقة على القوائم المالية لعام 2019م6/12
للمساهمين

ملتزمة - تم اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2019م من قبل الجمعية 
العامة المنعقدة بتاريخ 1441/09/06هـ )الموافق2020/04/29م(.

الجمعية العامة الموافقة على التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 2019م7/12
للمساهمين

2018م  المالية  للسنة  االدارة  مجلس  تقرير  اعتماد  تم   - ملتزمة 
1441/09/06هـ  بتاريخ  المنعقدة  العامة  الجمعية  قبل  من 

)الموافق2020/04/29م(.

تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، 9/12 و81
والموافقة على تقاريرهم.

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - تم اعتماد تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية 2018م وتم 
التصويت على تعيين مراجع حسابات )بيكرتيلي م كـ م وشركاه( كمراجع 
حسابات لشركة بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة 
وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من 
العام المالي 2019م وتحديد أتعابه من قبل الجمعية العامة المنعقدة 

بتاريخ 	1440/09/0هـ )الموافق2019/05/08م(

قبل 	1/د أعمالها  ومكان وجدول  العامة  الجمعية  انعقاد  موعد  اإلعالن عن  نشر 
 على األقل في الموقع االلكتروني للشركة.

ً
الموعد بواحد وعشرين يوما

ملتزمةمجلس اإلدارة

االتاحة للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للشركة - عند نشر الدعوة 14/ج
جدول  ببنود  المتعلقة  المعلومات  على  الحصول   - العامة  الجمعية  النعقاد 
الحسابات  ومراجع  اإلدارة  مجلس  تقرير  وبخاصة  العامة،  الجمعية  أعمال 

والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.

ملتزمة - يوجد رابط في الموقع االلكتروني للشركة يتيح للمساهمين مجلس اإلدارة
االطالع على معلومات الشركة



12-

المادة 
من الئحة 
حوكمة 
الشركات

التفصيل
الجهة 

المسؤولة
التعليق

وضـع 2/22 منها:  عليها  العام  واإلشراف  الداخلية  للرقابة  وضوابط  أنظمة  وضع 
سياسـة مكتوبـة لمعالجة حاالت »تعـارض المصـالح« الفعلية والمحتملـة لكـل 
مـن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة 
استخدام أصـول الشـركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج ع ن التعامالت مع 
األشخاص ذوي العالقة. والتأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما 
في ذلـك األنظمـة ذات الصـلة بإعـداد التقـارير المالية. والتأكـد مـن تطبيـق أنظمـة 
رقابيـة مناسـبة لقياس وإدارة المخـاطر، وذلـك بوضع تصـور عـام عن المخاطر 
التي قد تواجه الشركة، وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى 
الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة. 

ومراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

ملتزمة - تم اعتماد الئحة تعارض المصالح من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ مجلس اإلدارة
1429/12/24هـ )الموافق 12/22/ 2008م(. وتم تحديثها بموجب قرار 

الجمعية العامة في 2020/04/28م

وضـع سياسـات ومعـايير وإجراءات واضحة ومحـددة للعضـوية فـي مجلـس اإلدارة، 22/	
ووضـعها موضـع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - تم اعتماد الالئحة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1429/12/24هـ 
)الموافق 12/22/ 2008م(. وتم تحديثها بموجب قرار الجمعية العامة في 

2020/04/28م

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام الئحة 4/22
الحوكمة، ويجب أن تغطي -بشكل خاص- اآلتي:

آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة 
وتحميها العقود.

وأصحاب  الشركة  بين  تنشأ  قد  التي  الخالفات  أو  الشكاوى  تسوية  وآليات 
المصالح.

وآليـات مناسـبة إلقامـة عالقـات جيـدة مـع العمـالء والمـوردين والمحافظـة علـى 
سـرية المعلومـات المتعلقة بهم.

ملتزمة -تم اعتماد الالئحة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1429/12/24هـ مجلس اإلدارة
)الموافق 12/22/ 2008م(. وتم تحديثها بموجب قرار الجمعية العامة في 

2020/04/28م

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها 5/22
باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق 

من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.

ملتزمة - تم اعتماد الالئحة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1429/12/24هـ مجلس اإلدارة
)الموافق 12/22/ 2008م(. وتم تحديثها بموجب قرار الجمعية العامة في 

2020/04/28م

22/	1 و50 
و60 و60/أ 

و64

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها 
ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية 
وأعمال هذه  أداء  تقييم  مع  وواجباتهم،  مهامهم وحقوقهم  وتحديد  األعضاء 

اللجان وأعضائها

ملتزمة - يوجد ثالث لجان رئيسية )لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات مجلس اإلدارة
والمكافآت - اللجنة التنفيذية(.

في ذلك 	1/2 بما  الشركة وتطويرها،  بعمل  المتعلقة  الداخلية  السياسات  اعتماد 
تحديد المهام واالختصاصات والمسؤوليات الموكولة إلى المستويات التنظيمية 

المختلفة.

ملتزمة - اليوجد سساسات مستقلة وهي من ضمن الئحة عمل مجلس مجلس اإلدارة
إدارة الشركة المعتمدة من قبل الحميعة العامة العادية بتاريخ 

2020/4/28م 

اإلدارة 	2/2 إلى  المفوضة  الصالحيات  بتحديد  وتفصيلية  مكتوبة  اعتماد سياسة 
التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات، وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، 
بشأن  دورية  تقارير  رفع  التنفيذية  اإلدارة  من  يطلب  أن  اإلدارة  ولمجلس 

ممارساتها للصالحيات المفوضة.

غير ملتزمةمجلس اإلدارة

ملنزمة مجلس اإلدارةتعيين الرئيس التنفيذي25

وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في 5/26
اعتمادها.

ملتزمة - تم االطالع على الهيكل التنظيمي للشركة - لم يتم االطالع على قرار مجلس اإلدارة
المجلس باعتماده

الثابتة، 10/26 المكافآت  للعاملين، مثل  منح 
ُ
ت التي  المكافآت  وأنواع  اقتراح سياسة 

والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت في شكل أسهم.
يوجد برنامج منح أسهم لموظفي الشركةمجلس اإلدارة

أو 	4 الواقعة  المصالح  تعارض  حاالت  مع  للتعامل  وواضحة  مكتوبة  سياسة 
المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة 
العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع  التنفيذية أو غيرهم من 

أصحاب المصالح اآلخرين

ملتزمة - تم اعتماد الالئحة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1429/12/24هـ مجلس اإلدارة
)الموافق 12/22/ 2008م( وتم تحديثها بموجب قرار الجمعية العامة في 

2020/04/28م

عدم جواز الجمع بين منصب رئيس المجلس وعضوية لجنة المراجعة وتجوز 51
مشاركة رئيس المجلس في عضوية اللجان األخرى من دون أن يسمح له بترأسها.

ملتزمة - باستثناء تشكيل اللجنة التنفيذية ألن اللجنة التنفيذية ليست 
لجنة إلزامية بموجب نظام حوكمة الشركات )الرجاء االطالع على الفقرة 

الفرعية 9-5-5-	 من هذا القسم(

واقتراح 55/ب/4 و74 الداخلي  المراجع  أو  الداخلية  المراجعة  إدارة  أو  وحدة  مدير  تعيين 
مكافآته. 

يوجد مراجع داخلي مكلفمجلس اإلدارة
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المادة 
من الئحة 
حوكمة 
الشركات

التفصيل
الجهة 

المسؤولة
التعليق

60/ب 
و64/ب

تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة - الئحة عمل 
لجنة المكافآت والترشيحات على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات 

وخطة عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة 
عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد 

مقاعد اللجنة. 

الجمعية العامة 
للمساهمين

بتاريخ  المنعقدة  العامة  الجمعية  قبل  من  الالئحة  اعتماد  تم   - ملتزمة 
قرار  بموجب  تحديثها  وتم  2009/04/19م(  )الموافق  	0/04/2	14هـ 

الجمعية العامة في 2020/04/28م

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء 1/61
مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى 
 العتمادها من الجمعية العامة، عل أن يراع 

ً
مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من 
تنفيذها.

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - تمت اإلشارة لها ضمن الئحة مجلس اإلدارة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل 65/	
وظائف اإلدارة التنفيذية.

لجنة المكافآت 
والترشيحات

ملتزمة - تم إقرار الالئحة من قبل الجمعية العامة بتاريخ 09/	0/	201م 
وتم تحديثها بموجب قرار الجمعية العامة في 2020/04/28م

ملتزمة مجلس اإلدارةنشر إعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع االلكتروني للشركة.68

سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكواهم أو اإلبالغ عن 84
الممارسات المخالفة

غير ملتزمة مجلس اإلدارة

ملتزمة - يوجد سياسة معتمدة من قبل المجلس بتاريخ 1429/12/24هـ مجلس اإلدارةسياسة للسلوك المنهي والقيم األخالقية86
)الموافق 2008/12/22م( وتم تحديثها بموجب قرار الجمعية العامة في 

2020/04/28م

سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات وأنظمته اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات 89
اإلفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية

ملتزمة - يوجد سياسة معتمدة من قبل المجلس بتاريخ 1429/12/24ه مجلس اإلدارة
)الموافق 2008/12/22م( وتم تحديثها بموجب قرار الجمعية العامة في 

2020/04/28م

غير ملتزمةنشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع االلكتروني للشركة91/ب

بتاريخ مجلس اإلدارةقواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع األحكام اإللزامية94 اإلدارة  مجلس  من  معتمدة  حوكمة  الئحة  يوجد   - ملتزمة 
قرار  بموجب  تحديثها  وتم  2008/12/22م(  )الموافق  1429/12/24هـ 

الجمعية العامة في 2020/04/28م
المصدر: الشركة

 منها:
ً
*وإن مخالفة هذه القواعد واإلجراءات أو الفشل في تطبيقها يعرض الشركة للمساءلة من ِقبل هيئة السوق المالية التي يجوز لها القيام بكل ما يأتي أو أيا

إنذار الشركة 	-1

الزام الشركة باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لمعالجة نتائج المخالفة. 	-2

فرض غرامة مالية على أن التزيد على خمسة ماليين )5,000,000( ريال عن كل مخالفة ارتكتبتها الشركة.  	-	

خالل آخر ثالث سنوات تعرضت الشركة للعقوبات التالية: 

في 	2019/07/2م صدر قرار الهيئة القا�سي بفرض غرامة مالية مقدارها 10,000 ريال سعودي لمخالفتها الفقرة )ب( من المادة )46( من نظام السوق المالية وتعميم الهيئة رقم )ص/7/5/5977/18( وتاريخ  	-1
2018/09/20م وذلك لعد تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة في السنة المالية المنتهية في 1	/2018/12م خالل المدة المحددة لها وهو 2019/02/09م. 

في 2018/12/11م صدر قرار الهيئة القا�سي بفرض غرامة مالية مقدارها 20,000 ريال لمخالفتها الفقرة )أ( من المداة )61( من قواعد طرح القواعد المالية وااللتزامات المستمرة والفقرة الفرعية )5( من الفقرة )أ(  	-2
من التعليمات العامة بإعالنات الشركات وذلك بقيامها باإلفاص عن معلومات غير صحيحة في إعالنها المنشور على موقع تداول بتاريخ 2018/08/05م بشأن نتائجها المالية األولية للفترة المنتهية في 0	/2018/06م. 

باستثناء ما تمت اإلشارة إليه أعاله وما تم ذكره في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة باللوائح هيئة السوق المالية.
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العقود الجوهرية  11 -
عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة 1 11 -

ال يوجد لدى الشركة عقود وتعامالت مع أطراف ذات عالقة ويشمل ذلك أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين وكبار التنفيذيين أو أقاربهم. 

عقود وتعامالت ذات صلة باألصول العقارية  2 11 -
العقارات المملوكة من الشركة  1 2 11 -

تمتلك الشركة وشركاتها التابعة عدد من العقارات واالنشاءات بموجب صكوك نظامية صادرة عن كتابة العدل في الرياض. 	

تفاصيلر :عقا  تر) أل  ضي(ر :مملوكةرمنرمبلر :شركةرد خلر :سعوديةجل 8لو9 :(1-2ر مقر 

المالك القيمة المساحة
األرض /المخطط 

رقم
الموقع تاريخه رقم الصك رقم

شركة أميانتيت العربية السعودية

)SAAC( »مباشرة«

1,		0,977 0.952.95	2م قطعة األرض رقم1

مخطط 2782

الرياض / طريق خريص

كيلو 2	و 706 شرق 
الرياض

1425/01/16هـ 44105/	 1

شركة أميانتيت لصناعة 
 )AFIL( الفيبرجالس المحدودة

»غير مباشر«

1,805,775 75	21م قطعتين األرض

القطعة األولى رقم 761

القطعة الثانية رقم 
759

المخطط: 
1822و/1822هـ وهما 
مسجالن بنفس الصك

حي غرناطة /الرياض 	/5/		14هـ 410119020451 2

شركة أميانتيت لصناعة 
 )AFIL( الفيبرجالس المحدودة

»غير مباشر«

4,000,000 600م قطعة األرض رقم 2

المخطط رقم 2097

حي الصناعية/الرياض 5/7/12	14هـ 510122029409 	

شركة أميانتيت لصناعة 
 )AFIL( الفيبرجالس المحدودة

»غير مباشر«

4,250,000 25000م /62ج الجبيل/ غرب المزارع 1427/8/10هـ 1/	2 4

الشركة العربية لتجارة مواد البناء 
والمعدات الصناعية

)AL	ARABIA	FOR	TRADE(

»غير مباشر«

- 2500.000م 42 المليساء جنوب جدة 1401/1/11هـ 118 5

شركة أميانتيت العربية السعودية 
الدمام )SAAC( مباشر

1,416,500 7990	1م2 قطعة رقم 1 الصناعية األولى بالدمام 7/8/10	14هـ

14	7/8/5

		0108017988 6

شركة أميانتيت العربية السعودية 
الدمام )SAAC( مباشر

728.54.	21م2 قطعة رقم 2 الصناعية األولى بالدمام 7 14	7/8/5 7

المصدر: الشركة

 ال يوجد أي حقوق متصلة بعقارات الشركة سواء كان رهن او وقف. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة، بلغت القيمة الدفترية لعقارات المجموعة  	
ً
وباستثناء ما ذكر آنفا

داخل السعودية )أرا�سي( مبلغ 252,	12,80ريال.
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عقود ايجار العقارات 2 2 11 -

ابرمت الشركة وشركاتها التابعة عدد من عقود اإليجار بصفتها مستأجر وهي عبارة عن أرا�سي إلقامة منشاتها الصناعية أو لالستثمار أو الستخدامها كمكاتب إدارية أو كمستودعات. 
لم تبرم الشركة اي عقد بصفتها مؤجر. 

وفيما يلي نبذة عن عقود االيجار:

تفاصيلر :عقا  تر :مستأجرةرمنرمبلرم(موعةر :شركة:جل 9لو9 :(1-2ر مقر 

مالحظات مبلغ االتفاقية تاريخ االنتهاء مدة االتفاقية تاريخ االتفاقية الغرض من العقد أطراف االتفاقية #

قابل للتجديد
	0,000

ريال سعودي

8/02/06	14ه

)الموافق

2016/11/06م(

عشرين سنة

1418/02/6ه

)الموافق

1997/06/12م(

إقامة توسعة لمكاتب 
الشركة

امانة مدينة الدمام

و

شركة اميانتيت العربية 
السعودية

1

810,000

ريال سعودي

)قيمة االيجار لكامل 
مدة العقد(

0	/10/	144ه

)الموافق

1	/2022/05م(

ثالث سنوات هجرية

1440/11/1ه

)الموافق

2019/07/04م(

مكاتب لفرع الرياض

ايمن بن عقيل بن عبدالعزيز 
المقبل

و

شركة اميانتيت العربية 
السعودية

2

اخر إيصال 
دفع تاريخه 

2020/02/16م 
األمر الذي يثبت 
استمرار العقد

47750.00

ريال سعودي

سنوي.

5/06/17	14هـ

)الموافق

2017/04/17م(

06/18/		14هـ

)الموافق

2012/05/09م(

الغرض من ايجار 
األرض إقامة مصنع 

عليها / الدمام

هيئة المدن الصناعية )مدن(

و

الشركة العربية السعودية 
لصناعة انابيب الدكتايل-

ساديب

	

1	/2021/05م 2019/06/21م
عبارة عن ارض 

مساحتها 25,000م2

الشركة العربية السعودية 
لصناعة الدكتايل المحدودة

و

مؤسسة عبدالله الجضعي 
للنقليات

2021/06/24م4 2019/06/25م
عبارة عن مستودع 

مساحنه 5000م2 الشركة العربية السعودية 
لصناعة الفيبرجالس المحدودة

و

مؤسسة عبدالله الجضعي 
للنقليات

1	/2021/05م 2019/06/1م
عبارة عن ارض 

مساحتها 10,000م2

1	/2020/12م سنة 2020/01/1م

عقد ايجار

عبارة عن ارض 
مساحتها 5,000	م2

498,960

ريال سعودي

سنوي

1441/11/08ه

)الموافق

2020/06/29م(

5 سنوات

6/11/08	14هـ

)الموافق

	2015/08/2م(

سكن - الدمام الثانية

الهيئة السعودية للمدن 
الصناعي ومناطق التقنية 

)مدن(

و

الشركة السعودية العربية 
لصناعة انابيب حديد الدكتايل 

المحدودة

5

49812

ريال سعودي

1452/07/21ه

)الموافق

0/11/17	20م(

9/07/22	14ه

)الموافق

2018/04/08م(

عقد ايجار

ارض صناعية - الدمام 
الثانية

الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية )مدن(

و

شركة اميكون السعودية 
المحدودة

6

1452/09/6ه

)الموافق 
1	/0/12	20م(

15 سنة ميالدية )الموافق 2015/1/1م(
عقد ايجار

المساحة: 50	.	12م2

شركة اميانتيت العربية 
السعودية

و

شركة اميانتيت لصناعة 
الفيبرجالس المحدودة

7
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مالحظات مبلغ االتفاقية تاريخ االنتهاء مدة االتفاقية تاريخ االتفاقية الغرض من العقد أطراف االتفاقية #

1455/09/10ه

)الموافق 
12/2/		20م(

15 سنة ميالدية )الموافق 2017/12/1م(
عقد ايجار

المساحة:75,460م2

شركة اميانتيت العربية 
السعودية

و

شركة اميرون العربية 
السعودية

8

1451/10/4ه

)الموافق 
0/02/7	20م(

15 سنة ميالدية
)الموافق 2015/02/8م( عقد ايجار

المساحة:220,	1م2

شركة اميانتيت العربية 
السعودية

و

مصنع شركة اميانتيت لصناعة 
المطاط

9

1451/07/25ه

)الموافق 
2029/12/2م(

15 سنة ميالدية
)الموافق 	/2014/12م( عقد ايجار

المساحة:5,708	م2

شركة اميانتيت العربية 
السعودية

و

مصنع شركة بوند ستراند 
المحدودة

9

1451/04/21ه

)الموافق 
2029/01/1م(

20 سنة ميالدبة
)الموافق 2019/01/1م( عقد ايجار

المساحة: 60.229م2

شركة اميانتيت العربية 
السعودية

و

مصنع شركة اميانتيت لصناعة 
الفيبرجالس 

10

المصدر: عقود االيجار التي اطلع عليها المستشار القانوني

كذلك لدى الشركة عقد ايجار تم ابرامه بتاريخ 2008/12/20م مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتأسيس مركز شركة اميانتيت للبحوث والتطوير في مجمع  	
الملك عبد الله بن عبد العزيز لألبحاث الصناعية بوادي الظهران للتقنية في المدينة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. مدة العقد 15 سنة. وعلى 
أساس هذا العقد سوف تقوم اميانتيت بإنشاء مركز لها ألغراض متابعة أنشطتها البحثية والتطويرية في المملكة على ارض مساحتها 7.250م2 بقيمة ايجارية سنوية 

تبلغ 62.500	 ريال بالسنة ولمدة خمس عشرة سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ التوقيع. 

القروض والتسهيالت االئتمانية:  3 11 -
فيما يلي نبذة حول اتفاقيات التسهيالت والقروض التي حصلت عليها المجموعة والتي ما زالت قائمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة: 

- 11 3 1 )SAAC( شركة اميانتيت العربية السعودية

 :تسهيالتر- :قر-ضر :قائمةر-رشركةرأميانيتر :عربيةر :سعوديةر)SAAC(جل 0لو9 :(1-2ر مقر 

الجهة 
الممولة

االتفاقيات والتعهدات
نوع 

القرض

قيمة 
التسهيالت
)بأالف 
الرياالت(

تاريخ االتفاقيةالمستخدم
تاريخ انتهاء 
االتفاقية

المسدد 
من 

القرض

حالة 
اإللتزام 
بالسداد

حالة التجديد 
كما في تاريخ 
نشر هذه 

النشرة

 ABC
Baharin

يجب أال يتجاوز إجمالي - 1
المطلوبات الموحدة 

200% من َصاِفي 
قيمة األصول المادية 

الموحدة.

يجب أال يقل َصاِفي قيمة - 2
األصول المادية المجمعة 
عن 50.000.000	 ريال 

سعودي

يجب أال تقل األصول - 	
المتداولة الموحدة عن 

125% من المطلوبات 
المتداولة الموحدة

يجب أال تتجاوز - 4
المديونية المالية 

الموحدة 0	1% من َصاِفي 
قيمة األصول المادية 

الموحدة.

16,090تسهيالت 
16,090

%100

9/01/06	14هـ

)الموافق 
2017/09/26م(

1440/01/16هـ

)الموافق 
2018/09/26م(

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 
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الجهة 
الممولة

االتفاقيات والتعهدات
نوع 

القرض

قيمة 
التسهيالت
)بأالف 
الرياالت(

تاريخ االتفاقيةالمستخدم
تاريخ انتهاء 
االتفاقية

المسدد 
من 

القرض

حالة 
اإللتزام 
بالسداد

حالة التجديد 
كما في تاريخ 
نشر هذه 

النشرة

7,500	تسهيالت ال يوجدبنك البركة
	7,500

%100
2015م

1441/09/07هـ

)الموافق 
0	/2020/04م(

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 

بنك االنماء

ال تتجاوز نسبة االقتراض - 1
2: 1 في نهاية كل سنة 

مالية.

ال تقل النسبة بين إجمالي - 2
األصول المتداولة 
وإجمالي الخصوم 

المتداولة عن 1: 1.

االحتفاظ بحد أدنى - 	
من صافي حقوق 

الملكية )رأس المال 
واالحتياطيات واألرباح 
المحتجزة( ال يقل عن 
950.000.000 ريال 
سعودي خالل فترة 

التمويل.

550,000تسهيالت 
506,029

%92

04/	9/0	14هـ

)الموافق 
2017/11/22م(

	1440/02/2هـ

)الموافق 
2018/11/01م(

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 

بنك البالد
ال تتجاوز نسبة االقتراض - 1

2.5 : 1 في نهاية كل سنة 
مالية.

271.880تسهيالت
268.008

%99

1441/07/06هـ

)الموافق 
01/	2020/0م(

1442/07/17هـ

)الموافق 
2021/02/28م(

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 

28,682تسهيالتال يوجدبنك الجزيرة
28,682

%100

1440/01/28هـ

)الموافق 
2018/10/8م(

1440/05/17هـ

)الموافق 
	2019/01/2م(

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 

البنك األهلي

الحصول على 50% من - 1
فواتير بن الدن. 

يجب إيداع ما ال يقل عن - 2
0	% من اإليرادات في 

البنك األهلي.

ال تتجاوز نسبة االقتراض - 	
1 : 2.5 في نهاية كل سنة 

مالية. 

ال تقل النسبة بين إجمالي - 4
األصول المتداولة 
وإجمالي الخصوم 
المتداولة عن 1:1.

104,576تسهيالت
82.	77

%79

1440/12/26هـ

)الموافق 
2019/08/27م(

1442/01/08هـ

)الموافق 
2020/08/27م(

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 

بنك ساب

يجب أال تكون النسبة بين - 1
إجمالي الخصوم والقيمة 

الصافية للملكية أكثر 
من 2.5: 1

11,000تسهيالت
7.428

%68

9/11/18	14هـ

)الموافق 
1	/2018/07م(

1440/11/28هـ

)الموافق 
1	/2019/07م(

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 
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الجهة 
الممولة

االتفاقيات والتعهدات
نوع 

القرض

قيمة 
التسهيالت
)بأالف 
الرياالت(

تاريخ االتفاقيةالمستخدم
تاريخ انتهاء 
االتفاقية

المسدد 
من 

القرض

حالة 
اإللتزام 
بالسداد

حالة التجديد 
كما في تاريخ 
نشر هذه 

النشرة

بنك سامبا

ال تزيد النسبة بين إجمالي - 1
المطلوبات وَصاِفي قيمة 

األصول المادية عن 
2.25: 1.0 في نهاية كل 

ربع سنة مالي.

ال تقل النسبة بين إجمالي - 2
األصول المتداولة 

وإجمالي المطلوبات 
المتداولة عن 1: 1

يجب أال ينخفض رأس - 	
المال عن 1،000،000 

ريال سعودي.

التدفق النقدي من - 4
العمليات التجارية / 
)النفقات المالية + 

الجزء الحالي من LTL( ال 
يقل عن 1.1: 1.0 في نهاية 

كل عام.

19,500تسهيالت
18,862

%97

1440/09/26هـ

)الموافق 
1	/2019/05م(

1441/10/8هـ

)الموافق 
1	/2020/05م(

لم يتم 
السداد

غير ملتزمة 

تم التجديد

بتاريخ:

	1441/09/2هـ

)الموافق 
2020/05/16م(

الى تاريخ:

1442/10/04هـ

)الموافق 
2021/05/16م(

1.039.228964.976المجموع

- 11 3 2  :)AFIL( شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة

 :تسهيالتر- :قر-ضر :قائمةر-رشركةر ميانتيتر:صناعةر :فيبرجالسر :مح1-دةر)AFIL(جل دلو9 :(1-2ر مقر 

الجهة 
الممولة

االتفاقيات والتعهدات
نوع 

القرض

قيمة 
التسهيالت
)بأالف 
الرياالت(

تاريخ االتفاقيةالمستخدم
تاريخ انتهاء 
االتفاقية

المسدد 
من 

القرض

حالة 
اإللتزام 
بالسداد

حالة التجديد 
كما في تاريخ 
نشر هذه 

النشرة

بنك الخليج 
الدولي

ال تزيد النسبة بين إجمالي - 1
المطلوبات وَصاِفي قيمة 

األصول المادية عن 
.1.0 :1.5

ال تقل َصاِفي قيمة - 2
األصول المادية عن 00	 

مليون ريال سعودي.

ال تقل النسبة بين إجمالي - 	
األصول المتداولة 

وإجمالي المطلوبات 
المتداولة عن 1.2: 1.0 
ويجب تغييرها إلى 1: 1 
على التوالي اعتباًرا من 

نهاية عام 2017م.

992تسهيالت 
992

%100

8/12/05	14هـ

)الموافق 
2017/08/27م(

9/07/10	14هـ

)الموافق 
27/	2018/0م(

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 

البنك األهلي

يجب أال تتجاوزنسبة - 1
االقتراض عن 2: 1 في 

نهاية كل سنة مالية.

ال تقل النسبة بين إجمالي - 2
األصول المتداولة 

وإجمالي المطلوبات 
المتداولة عن 1.2: 1.0

يعتبر أي خرق للشروط - 	
المالية لالتفاقيات مع 
مؤسسة مالية أخرى 

ا التفاقية منشأتنا.
ً
انتهاك

50,000تسهيالت
50.000

%100

1440/12/26هـ

)الموافق 
2019/08/27م(

1442/01/08هـ

)الموافق 
2020/08/27م(

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 
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الجهة 
الممولة

االتفاقيات والتعهدات
نوع 

القرض

قيمة 
التسهيالت
)بأالف 
الرياالت(

تاريخ االتفاقيةالمستخدم
تاريخ انتهاء 
االتفاقية

المسدد 
من 

القرض

حالة 
اإللتزام 
بالسداد

حالة التجديد 
كما في تاريخ 
نشر هذه 

النشرة

بنك ساب

يجب أال تكون النسبة بين - 1
إجمالي الخصوم والقيمة 
الصافية للملكية أكثر من 

.1 :2.5

425تسهيالت
425

%100

9/11/18	14هـ

)الموافق 
1	/2018/07م(

1440/11/28هـ

)الموافق 
1	/2019/07م(

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 

بنك سامبا

قوائم مالية مدققة بعد - 1
 من نهاية العام.

ً
120 يوما

قوائم مالية دورية عن - 2
كل ربع سنة بعد 45 يوم.

24,000تسهيالت
21,500

%90

1440/09/26هـ

)الموافق 
1	/2019/05م(

1441/10/8هـ

)الموافق 
1	/2020/05م(

لم يتم 
السداد

غير ملتزمة 

تم التجديد

بتاريخ :

)الموافق 
2020/05/16م(

	1441/09/2هـ

الى تاريخ:

1442/10/04هـ

)الموافق 
2021/05/16م(

75.41772.916المجموع:

الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة )ساديب(:  3 3 11 -

 :تسهيالتر- :قر-ضر :قائمةر-ر :شركةر :عربيةر :سعوديةر:صناعةرأنابيبرح1ي1ر :1كتايلر :مح1-دةر)ساديب(جل للو9 :(1-2ر مقر 

الجهة 
الممولة

االتفاقيات والتعهدات
نوع 

القرض

قيمة 
التسهيالت
)بأالف 
الرياالت(

تاريخ االتفاقيةالمستخدم
تاريخ انتهاء 
االتفاقية

المسدد 
من 

القرض

حالة 
اإللتزام 
بالسداد

حالة التجديد 
كما في تاريخ 
نشر النشرة

بنك الخليج 
الدولي

ال تتجاوز النسبة بين - 1
إجمالي االلتزامات وَصاِفي 

قيمة األصول المادية 
.1 :	

َصاِفي قيمة األصول - 2
المادية ال يقل عن 225 

مليون

ال تقل النسبة بين إجمالي - 	
األصول الحالية وإجمالي 
االلتزامات المتداولة عن 

1.2:1

1	2,7تسهيالت 
2,7	1

%100

8/11/05	14هـ

)الموافق 
2017/08/27م(

9/06/15	14هـ

)الموافق 
27/	2018/0م(

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 

البنك األهلي

ال تتجاوز النسبة بين - 1
إجمالي الخصوم وَصاِفي 

قيمة األصول المادية 
1 :2.5

ال تقل النسبة بين إجمالي - 2
األصول المتداولة 
وإجمالي االلتزامات 
المتداولة عن 1: 1

175,000تسهيالت 
179.240

%102

40/12/26	1هـ

)الموافق 
2019/08/27م(

1442/01/08هـ

)الموافق 
2020/08/27م(

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 

بنك ساب

يجب أال تكون النسبة بين - 1
إجمالي الخصوم والقيمة 

الصافية للملكية أكثر 
من 2.5: 1

-4	11,4تسهيالت

9/11/18	14هـ

)الموافق 
1	/2018/07م(

1440/11/28هـ

)الموافق 
1	/2019/07م(

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 
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الجهة 
الممولة

االتفاقيات والتعهدات
نوع 

القرض

قيمة 
التسهيالت
)بأالف 
الرياالت(

تاريخ االتفاقيةالمستخدم
تاريخ انتهاء 
االتفاقية

المسدد 
من 

القرض

حالة 
اإللتزام 
بالسداد

حالة التجديد 
كما في تاريخ 
نشر النشرة

بنك سامبا

قوائم مالية مدققة بعد - 1
 من نهاية العام.

ً
120 يوما

قوائم مالية دورية عن - 2
كل ربع سنة بعد 45 يوم.

6,000تسهيالت
	,147

%52

1440/09/26هـ

)الموافق 
1	/2019/05م(

1441/10/8هـ

)الموافق 
1	/2020/05م(

لم يتم 
السداد

غير ملتزمة 

تم التجديد

بتاريخ :

	1441/09/2هـ

)الموافق 
2020/05/16م(

الى تاريخ:

1442/10/04هـ

)الموافق 
2021/05/16م(

195.165185.118المجموع:

- 11 3 4 :)BSL( شركة بوند ستراند المحدودة

 :تسهيالتر- :قر-ضر :قائمةر-رشركةربون1رستر ن1ر :مح1-دةر)BSL(جل للو9 :(1-2ر مقر 

الجهة 
الممولة

االتفاقيات والتعهدات
نوع 

القرض

قيمة 
التسهيالت
)بأالف 
الرياالت(

تاريخ االتفاقيةالمستخدم
تاريخ انتهاء 
االتفاقية

المسدد 
من 

القرض

حالة 
اإللتزام 
بالسداد

حالة التجديد 
كما في تاريخ 
نشر النشرة

البنك األهلي

يجب أن تكون نسبة - 1
االقتراض أقل من أو 

تساوي 1.5: 1.0

ال تقل النسبة بين إجمالي - 2
األصول المتداولة 
وإجمالي االلتزامات 
المتداولة عن 1: 1

يعتبر أي خرق للشروط - 	
المالية لالتفاقيات 
مع مؤسسة مالية 

ا في اتفاقية 
ً
أخرى خرق

التسهيالت لدينا.

يجب إيداع ما ال يقل عن - 4
0	% من اإليرادات في 

البنك األهلي.

20,000تسهيالت 
19,401

%97

1440/12/26هـ

)الموافق 
2019/08/27م(

1442/01/08هـ

)الموافق 
2020/08/27م(

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 

بنك ساب

يجب أال تكون النسبة بين - 1
إجمالي الخصوم والقيمة 

الصافية للملكية أكثر 
من 2.5: 1

22	تسهيالت 
	22

%100

9/11/18	14هـ 
)الموافق 

1	/2018/07م(

)الموافق 
1	/2019/07م(

1440/11/28هـ

لم يتم 
السداد

جاري التفاوضغير ملتزمة 

20,32219,723المجموع:
المصدر: الشركة

تلزم الجهات المقرضة التالية بنك البركة وبنك البالد وبنك الجزيرة بأن يتم اشعارهم بعملية تعديل رأس المال سواء بالتخفيض أو الزيادة وذلك وفق أحكام  	
 منها بخطة إعادة الهيكلة التي وضعها المجلس 

ً
وشروط كل اتفاقية. وبتاريخ 2020/04/19م قامت الشركة بإشعار الجهات المقرضة برغبتها زيادة رأس المال التزاما

والتي تشمل التخفيض والزيادة في رأس المال.هذا وال ينطوي على عملية االشعار أي قرارات قد تؤثر على عملية زيادة رأس المال.

باستثناء ما ذكر أعاله، ال يوجد لدى الشركة وشركاتها التابعة أي قروض أو تسهيالت بنكية ولم تبرم أي اتفاقيات من نوع اإليجار التمويلي مع أي من البنوك  	
السعودية وغير السعودية. 

 من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها وأنها لم تقدم أي ضمانات ألي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة أو موظفيها مع الغير،  	
ً
 نقديا

ً
كما تؤكد الشركة بأنها لم تقدم قرضا

ولم تفتح أي اعتمادات بنكية. كما ان الشركة لم تمنح قروضا ألي من الموظفين باستثناء الدفعات المقدمة على الراتب والتي تحتسب من بدل السكن و/أو النقل 
بحسب عقد العمل. 
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العقود والتعامالت المتعلقة بالموردين 4 11 -

ال يوجد لدى الشركة اتفاقيات مع موردين اذ تتعامل معهم من خالل أوامر شراء وبدون عقود طويلة االجل أو اتفاق مكتوب. 	

التقاضي  11 -
تعرضت الشركة لعدد من القضايا والدعاوى المرفوعة ضدها وذلك وفقا للتالي:

 :قضايار- :1عا-ىجل للو9 :(1-2ر مقر 

اخر التطورات قيمة الدعوى ملخص الدعوى
تاريخ بدء 
الدعوى 

صفة المدعي المدينة المدعي  الرقم

تم الحكم برفض الدعوى وهو 
حكم ابتدائي

14,000,000.00

كيدية* تطالب هذه الشركة 
بالتعويض عن الضرر الناتج عن 

السيول وعن التأخير المزعوم 
بتسليم المواد

9/08/16	14هـ

2018/05/02م

شركة ذات 
مسؤولية محدودة

ابها شركة االسس  1

تم اصدار حكم ابتدائي 
ضدنا بقيمة 6.7 مليون وتم 

استئنافه بتاريخ 2020/7/14م
5	,000,000.00

كيدية* تطالب هذه الشركة بالضرر 
عن التعويض عن التأخير المزعوم في 

تأخير تسليم المواد

9/05/05	14هـ

2018/01/22م

شركة ذات 
مسؤولية محدودة

جدة
شركة عمر عبد 

المعطي
2

تم رفض الدعوى بسبب 
الحكم بها مسبقا - وهو حكم 
ابتدائي وقد استأنف المدعي 

الحكم

	8,000,000.00
كيدية* تدعي هذه المؤسسة بأننا 

 في المواد 
ً
نغش تجاريا

1440/08/20هـ

2019/04/25م
مؤسسة فردية  الرياض

مؤسسة الثنادي 
)حشر العتيبي(

	

تم تقديم اعتراض على 
الحكم وتم حضور جلسة 

االستئناف وتبين بأن المدعي 
قام باالعتراض على الحكم وتم 
الرد على االعتراض المقدم من 
المدعي بالهيئة العليا لتسوية 

الخالفات العمالية

صدر حكم ابتدائي 
لصالح صالح قدره 
46,456 ريال من 

ضمنها مبلغ 9,800 
ريال بدل هاتف

قام صالح برفع دعوى ضدنا يطالب 
بتعويض قدره 12	,	7 ريال و9,800 

ريال بدل هاتف و40% قيمة اتعاب 
محاماة من قيمة الحكم المحكوم به

بصفة شخصية الدمام صالح مصالحة 4

حكمت المحكمة بالزام شركة 
اميانتيت العربية السعودية 

بدفع 850,288.41 يورو والزام 
باتخاذ اإلجراءات النظامية 

الستالم الطابعة ثالثية 
االبعاد بحكم نهائي وتم تقديم 

إلتماس إعادة النظر بتاريخ 
2020/9/21م

	,522,811.40
تطالب هذه الشركة بقيمة طابعة 

ثالثية األبعاد لم يكتمل التعاقد 
بشأنها

1440/11/26هـ

2019/07/29م

شركة ذات 
مسؤولية محدودة 

قائمة باإلمارات
الدمام

شركة دي 2 ام 
سشلوشنز

5

تم الحكم برفض الدعوى بعد 
االستئناف.

	60,000

كان يطالب بقيمة التعويض عن 
العطل والضرر الناتج عن سوء 

تركيب الخزان الذي تم بيعه له في 
حين أن التركيب لم يكن من ضمن 

عمل أميانتيت

بصفة شخصية زيد السبيعي  6

تم الصلح فيها وانتهت وتم دفع 
المبلغ بالكامل

1.6 مليون
تطالب هذه المؤسسة بأجور عمالة 

تم تأجيرها على الشركة 
مؤسسة فردية

مؤسسة فكرة 
التشييد للمقاوالت 

العامة
7

مازالت المرافعات قائمة 2 مليون
تدعي هذه الشركة بأنها قدد سددت 

هذه المبلغ مقابل مواد تم شرائها من 
 وطالبت بإرجاع المبلغ 

ً
الشركة سابقا

9/09/01	14هـ

2018/05/16م

شركة ذات 
مسؤولية محدودة

شركة عبد العزيز 
المفوز للمقاوالت

8

تم صدور حكم ابتدائي على 
الشركة بتاريخ 2020/09/02م

1	,256,	06.4	
تم شراء بعض المواد الخام بموجب 
طلبيات شراء وحصلت المدعية على 

مطابقات رصيد

1441/12/26هـ

2020/08/16م

شركة ذات 
مسؤولية محدودة

الجبيل
شركة الخليج 

للكيماويات والزيوت 
الصناعية

8

المصدر: الشركة

 إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية يحق للمحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها أنها صورية أو كيدية، ويقصد بالكيدية هنا أن الدعوى قائمة على غير موضوع بل يقصد منها االنتقام من 
ً
*استنادا

الشركة لغاية ردها عن دعاوى أقيمت ضد المدعين.
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كما أفادت إدارة الشركة بان هناك بعض الدعاوى والقضايا وهي تندرج تحت المطالبات المالية بالذمم المدينة المستحقة على المقاولين والتي يبلغ إجماليها  	
)7	448.086.8 ريال( وهذه القضايا نشطة حتى تاريخ نشر هذه النشرة وهي كالتالي:-

 :1عا-ىر- :قضايارتحتر :مطا:باتر :ما:يةجل دلو9 :(1-2ر مقر 

رقم #
العميل

المدينةاسم العميل 
تاريخ إقامة 

الدعوى
تاريخ 

االستنئناف
ملخص الدعوى

أصل مبلغ 
الدعوى

المبلغ المتبقي

110006
شركة حسن مرزوق 

العتيبي
8/09/02	7/04/0914	14الرياض

حكم نهائي للقضية رقم 4141 / 1 / 
ق لعام 7	14هـ وتم التنفيذ وتم عمل 

جدولة وغير ملتزم بها العميل
4,7	9,929.26 1,9	4,	74.00

210010
شركة المرافق 

االنشائية
10/22/		14الرياض

حكم نهائي للقضية رقم 81	7 / 1 / 1 
لعام 		14هـ وتم تقديمة للتنفيذ كما 
ان المنفذ ضدها تقدم بطلب التماس 
اعادة نظر للمحكمة التجارية بالرياض

6,117,182.14 5,2	0,445.00

8/11/09	14الرياضشركة سعودي اوجية10021	
تم صدور حكم نهائي ولم نستطيع 

الحصول على التنفيذ وذلك بسبب 
اقفال الشركة

594,000.00 594,000.00

5.00	728,1,	 00,000.00	,5تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 2/02/11	14الرياضمؤسسة الباز الوطنية410076

258,000.00 258,000.00تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 1/04/25	14الرياضثالب محمد السبيعي510115

610276
مؤسسة جزر القمر 

للمقاوالت
9/04/281441/04/15	14الرياض

تم صدور حكم حكم نهائي وتم 
التنفيذ

104,560.00 104,560.00

710480
شركة أعمال النمال 

للمقاوالت
9/09/21	7/11/2914	14الرياض

تم صدور حكم حكم نهائي وتم 
التنفيذ

650,0	5.00 650,0	5.00

9/02/25	14الرياضمؤسسة طيور الخليج810668
تم صدور حكم ابتدائي وقد طلب 
الدائرة في االستئناف لتعيين خبير 

محاسبي
1,700,6	2.00 1,700,6	2.00

910680
شركة النسمة 

الشرقية للمقاوالت
01,881.00	 01,881.00	تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 10/	9/06/051441/0	14القصيم

1010984
شركة تقنية الروابط 

للمقاوالت
2,927,690.00 2,927,690.00تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 9/07/05	1214/	9/0	14الرياض

1111176
مؤسسة عبدالعزيز 

الكنعان
242,291.00,	 242,291.00,	تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 8/11/15	7/08/1814	14القصيم

1211460
مؤسسة مضامين 

للمقاوالت
178,445.00,	 178,445.00,	ما زالت تحت المرافعة لدى المحكمة8/10/19	14الرياض

1	11610
مؤسسة الثنادي 

للمقاوالت
1,747,475.00 1,747,475.00تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 1440/05/281440/07/19الرياض

1411967
مؤسسة عبدالله 
المغير للمقاوالت

668,757.00 668,757.00تم تنفيذ الحكم 9/09/21	7/08/1714	14الرياض

1511997
شركة محمد العلي 

السويلم للتجارة
1441/06/02الرياض

تم الصلح مع العميل وعمل جدوله 
لسداد

8,101,800.00 4,	12,14	.00

1612618
شركة النجمة 

الموحدة للمقاوالت
9,801.00	5 9,801.00	5تم تنفيذ الحكم 9/08/29	8/04/2014	14الرياض

17126		
مجموعة االقتصاد 

الكلي
599,014.00 599,014.00مازالت مرافعه لدى المحكمه 	1440/05/2الرياض

181	4	4
مؤسسة نهضة االمن 

األمنية
401,778.00 1,461,778.00عمل جدوله مع العميل 1440/07/19الرياض

1920015
شركة الخليج العربي 

للمقاوالت
00.	7,169,40 00.	7,169,40تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 8	5/01/1722/07/14	14الرياض

2020019
شركة بن سمار 

للمقاوالت
1440/06/05الرياض

تم صدور الحكم وتم التوجيه إلى 
التنظيم المالي 

	7,5	7,195.00 	7,5	7,195.00

212002	
شركة هوتا لالعمال 

البحرية المحدودة
1440/10/071441/02/24جدة

تم التماس الحكم ومازالت منظوره في 
محكمة االسئناف 

9,079,7	6.00 7,67	,754.00

447.00,	2,80	 447.00,	2,80	تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 8/07/20	7/07/1714	14مكةيحيى عمر عبدالمعطي2220056

701,871.00,	 701,871.00,	تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 7/06/19	1614/	7/0	14جدةشركة قرملي للمقاوالت20092	2
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رقم #
العميل

المدينةاسم العميل 
تاريخ إقامة 

الدعوى
تاريخ 

االستنئناف
ملخص الدعوى

أصل مبلغ 
الدعوى

المبلغ المتبقي

2420094
مجمع المقاوالت 

الدولي
2,584,877.00 2,584,877.00تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 9/09/061440/02/01	14الرياض

2520095
مؤسسة علي األسود 

للتجارة
29,480,822.00 29,480,822.00تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 8/06/27	7/09/1014	14جدة

2620520
شركة االوالت 

للصناعة والمحدودة
20,202.00	,11 20,085,988.50مازالت تحت المرفعه لدى المحكمه 1441/04/15الرياض

27206	0
شركة األسس الحديثة 

للمقاوالت
902,782.00 902,782.00مازالت تحت المرفعه لدى المحكمه9/06/11	14ابها

99,999.00	 1,222,562عمل جدوله مع العميل 9/05/21	9/01/1214	14جدةمستور بن مرفاع7	28206

2921057
المجموعة الصينية 

لسكك الحديد
00.	291,84 00.	291,84منظوره لدى المحكمه17/	1441/0جيزان

	021142
شركة سعودي اوجية 

المحدودة
1,904,699.00 1,904,699.00تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 9/06/09	8/11/0914	14جدة

	121682
مؤسسة احمد يوسف 

شاهين
المدينة 
المنورة 

2,148,918.00	 42,874,165.00تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 9/01/14	14	6/08/0	14

مؤسسة المدائن221896	
المدينة 
المنورة 

4,919,014.00 4,919,014.00تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 7/08/11	5/05/0814	14

		2209	
مؤسسة حسين 

عبداللطيف
27,415,090.00 27,415,090.00 تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 8/12/01	7/09/1114	14جدة

	4221	6
مؤسسة عبدالله 

زيادي الزهراني
خميس 
مشيط 

176,620.00 176,620.00مازالت تحت المرفعه لدى المحكمه 1441/07/17

	5221	7
شركة التكوين 

الحديث
42.00	,2,877 42.00	,2,877 تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 9/10/01	8/10/0614	14جدة

	622	41
مؤسسة نما العمران 

للمقاوالت
10,720,052.00 10,720,052.00مازالت تحت المرفعه لدى المحكمه 7/08/08	14ابها 

	722412
مؤسسة عطية 

الزهراني للمقاوالت
9/07/05	14الباحة

مازالت تحت المرفعه لدى محكمة 
االسئناف 

749,	62.00 749,	62.00

78.00	,8	2 77.51	,8	2مازالت تحت المرافعه لدى المحكمه1441/10/11جدةشركة انل السعودية822485	

1,078,541.00 8,826	1,6 مازالت تحت المرافعه لدى المحكمه1441/11/02جدةشركة انماء المرافق922564	

4022571
مؤسسة البريقاء 

للمقاوالت
580,600.00 580,600.00مازالت تحت المرافعه لدى المحكمه9/09/15	14نجران 

1440/08/24مكةمؤسسة سواعد مكة4122597
مازالت تحت المرافعه لدى محكمة 

االستئناف
471,998.00 471,998.00

474,774.00 499,774.00مازالت تحت المرافعه لدى المحكمه1440/04/29الدمام مجموعة كوادر الوطن4222642

4	22677
شركة االوالت 

للصناعة والمحدودة
2,665,787.00 20,085,988.50مازالت تحت المرافعه لدى المحكمه1440/05/01الرياض

مؤسسة االعتمادات4422700
المدينة 
المنورة 

019,442.00,	 4,019,442.00مازالت تحت المرافعه لدى المحكمه01/	1441/0

4522764
مؤسسة الهتان األول 

التجارية
566,926.00 566,926.00مازالت تحت المرافعه لدى المحكمه1440/07/05ابها

00.00	,515 00	,515مازالت تحت المرافعه لدى المحكمه1441/05/09نجران مؤسسة در العربية 4622804

4722847
مؤسسة المدار الرفيع 

للمقاوالت
2,166,685.00 2,166,685.00مازالت تحت المرافعه لدى المحكمه19/	1440/0ابها 

1440/12/04جدةمؤسسة البجادين4822911
مازالت تحت المرافعه لدى محكمة 

االستئناف
265,000 265,000.00

29,686,074.00 29,686,074.00بانتظار استالم الحكم االبتدائي 8/05/16	14الرياضشركة السويح		49229

502	0	5
مؤسسة عصر الكون 

للمقاوالت
المدينة 
المنورة 

1,591,980.00 1,591,980.00تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 9/09/071441/01/10	14

400,000.00 400,000.00تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 8/04/161440/02/20	14مكةشركة ملتقي العالم 060	512

1,805,022.00 1,805,022.00عمل جدوله مع العميل 7/02/12	14الدمام مؤسسة اوتاد الجنوب076	522
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رقم #
العميل

المدينةاسم العميل 
تاريخ إقامة 

الدعوى
تاريخ 

االستنئناف
ملخص الدعوى

أصل مبلغ 
الدعوى

المبلغ المتبقي

2,211,499.00 915.00,	45,	تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 8/01/28	14الرياضشركة قطوف المملكة195	2	5

542	216
مؤسسة شادي حسن 

صالح ابوحشه
2.00		,184 2.08		,184مازالت مرافعه لدى المحكمه 08/	/6/09/081441	14جدة

552	261
مؤسسة انابيب مفيدة 

للتجارة
2,719,084.00 249,226.19,	عمل جدوله مع العميل 21/	1441/0جدة

562		10
الشركة الصناعية 
المتقدمة لصناعة 

االنابيب الفخارية
1,250,000.00 1,617,000عمل جدوله مع العميل 17/	1440/0جدة

1440/02/11الدمام عبدالله الخضري0006	57
تم صدور الحكم وتم التوجيه إلى 

التنظيم المالي 
927,544 8	7,484.00

58	00	4
شركة الشرقية للتجارة 

والتعهدات
84,086.00	,	 750,000,	عمل جدوله مع العميل 9/07/011440/10/01	14الدمام 

1441/06/28الدمام شركة أزميل للمقاوالت0	02	59
تم صدور الحكم وتم التوجيه إلى 

التنظيم المالي 
10,205,781 10,1	9,49	.00

60	0	18
شركة أي بي في روك 

جروب السعودية
8,847.00	15,0 54,062,791.00مازالت منظوره لدى المحكمه1441/01/25الرياض

61	05	8
شركة تكنيب 

السعودية
81.00	,250 297,422.72مازالت منظوره لدى المحكمه1441/01/05الدمام 

2,155,614.00 8,501,540تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 9/05/141441/12/20	14الدمام عبدالعزيز فهد الهريش1066	62

6		1495
شركة ساس للمقاوالت 

العامة
00.	1,480,71 00.	1,480,71تحت التنفيذ 1441/05/26الدمام 

64	1941
شركة ليندي 

للمقاوالت
	9/05/101441/11/2	14الدمام 

تم صدور الحكم النهائي وتم تذليل 
الحكم وتم التقديم على اجراء التنفيذ 

2,171,10	 2,170,918.00

65	21	0
الخفجي لالنشاءات 

المدنية
1,608,404.00 1,608,404.00تم صدور حكم نهائي وتم التنفيذ 18/	8/0	1814/	7/0	14الدمام 

4.00	11,8	,2 		6,511,8عمل جدوله مع العميل 9/07/27	14الدمام شركة شموس الدولية6	22	66

67	2951
شركة البترول 

والكيماويات والتعدين
2,996,069.00	 2,996,069.00	مازالت منظوره لدى المحكمه0	/1441/11الدمام 

68	400	
الشركة العالمية 
ألنابيب الدكتايل

174,640.00 174,640.00مازالت منظوره لدى المحكمه	9/10/071441/02/2	14الرياض

6940000
شركة اف بي اس 
العالمية - الكويت

6,548,102.00	 6,548,102.00	مازالت منظوره لدى المحكمه7/08/18	14الكويت 

7041924
شركة جي أي �سي 
للمقاوالت - قطر 

14,862,614.00 862,614.00مازالت منظوره لدى المحكمه06/	1441/0قطر

159,761.00 159,761.00مازالت منظوره لدى المحكمه05/	1441/0الرياضشركة اتحاد المقاولين 7150051

7250069
شركة البترول 

والكيماويات والتعدين
6,015.00	20,6 6,015.00	20,6مازالت منظوره لدى المحكمه1441/04/28الدمام 

7	50180
شركة بمكو العربية 

للمقاوالت 
899.00,	4,28 9,895,909.01مازالت منظوره لدى المحكمه1441/01/19جدة

7450	24
شركة الطوخي 

)مشروع ينبع للطاقة(
00.	259,79 00.	259,79مازالت منظوره لدى المحكمه1441/06/07الرياض

المصدر: الشركة

باستثناء ما ذكر أعاله، يؤكد مجلس إدارة الشركة بأن الشركة )وشركاتها التابعة( - كما بتاريخ نشر هذه النشرة - ليست طرفا في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية مجتمعة أو منفردة قائمة أو من المحتمل 
إقامتها، من شأنها أن تؤثر جوهريا على أعمال الشركة أو وضعها المالي. 
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العالمات التجارية  12 -
لدى المجموعة عالمات تجارية تم تسجيلها وسيمكن ذلك الشركات صاحبة الترخيص من وضع اسمها وشعارها على الواجهة الخارجية للمنشأة الصناعية أو المبنى أو - 1

المكاتب التي تشغلها الشركات أو وضعها على منتجاتها كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقا لنظام العالمات التجارية. 

تجدر اإلشارة بأن ليس لدى الشركة أي أصول غير ملموسة فيما عدا عالماتها التجارية كما في تاريخ نشر هذه النشرة.- 2

ويوضح الجدول التالي تفاصيل العالمات التجارية الخاصة بالشركة والشركات التابعة:- 	

تفاصيلر :عالماتر :ت(ا يةر :خاصةربا:شركةر- :شركاتر :تابعةجل دلو9 :(1-2ر مقر 

نهاية الحمايةبداية الحمايةالفئةتاريخ التسجيلالشركة المالكةرقم الشهادة شكل العالمة

14	7015504
شركة اميانتيت لصناعة 

المطاط المحدودة 
	7/10/1	14هـ )الموافق 

2016/07/18م(
17

7/07/07	14هـ )الموافق 
2016/04/14م(

1447/07/06هـ )الموافق 
2025/12/26م(

14	7014818
الشركة العربية السعودية 

لصناعة حديد انابيب 
الدكاتيل المحدودة

7/06/29	14هـ )الموافق 
2016/04/07م(

6
7/06/29	14هـ )الموافق 

2016/04/07م(
1447/10/20هـ )الموافق 

2026/04/08م(

14	7015995
الشركة العربية السعودية 

للمنتجات الخرسانية 
)ساكوب(

7/10/28	14هـ )الموافق 
2016/08/02م(

19
	7/07/1	14هـ )الموافق 

2016/04/20م(
1447/07/12هـ )الموافق 

2026/01/01م(

14	7015744
شركة اميرون العربية 

السعودية المحدودة
7/10/20	14هـ )الموافق 

2016/07/25م(
19

7/07/11	14هـ )الموافق 
2016/04/18م(

1447/07/10هـ )الموافق 
0	/2025/12م(

14	8021148
شركة اميكون السعودية 

المحدودة

	8/09/1	14هـ

الموافق
6

	8/09/1	14هـ )الموافق 
2017/06/8م(

1448/09/12هـ )الموافق 
2027/02/19م(

14	7001827
شركة البنية التحتية 
الهندسية للمقاوالت

7/01/26	14هـ

الموافق
42

	7/01/2	14هـ )الموافق 
2015/11/5م(

1447/01/25هـ )الموافق 
2025/07/20م(

مصنع شركة بوند ستراند 
المحدودة

.B.S.	Factory,	LTD

مصنع شركة بوند ستراند 
المحدودة

17في طور تسجيل العالمة*

941441
شركة اميانتيت لصناعة 

الفيبرقالس المحدودة
4/07/19	14ه )الموافق 

05/29/	201م(
17

08/7/		14هـ )الموافق 
2012/06/27م(

08/6/	144ه )الموافق 
9/	2022/0م(

89/1441
مصنع شركة اميانتيت 

العربية السعودية لصناعة 
منتجات البالستيك

4/07/19	14ه )الموافق 
05/29/	201م(

17
0	/07/		14هـ )الموافق 

2018/06/20م(
07/29/	144هـ )الموافق 

	0/	2022/0م(

90/1441
شركة اميانتيت العربية 

السعودية

4/07/19	14ه )الموافق

05/29/	201م(
	7

0	/07/		14هـ )الموافق 
2018/06/20م(

07/29/	144هـ )الموافق 
	0/	2022/0م(

91/1441
مصنع اميانتيت النتاج 

مواسير االيبوك�سي
4/07/19	14ه )الموافق 

05/29/	201م(
17

0	/07/		14هـ )الموافق 
2018/06/20م(

07/29/	144هـ )الموافق 
	0/	2022/0م(

14	7001826
ثامر بن سلمان بن علي 

المعثم

7/01/26	14هـ

)الموافق 2015/11/08م(
	7

	7/01/2	14ه

)الموافق 2015/11/05م(

1447/01/25ه

الموافق 2025/07/20م(
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92/1441
شركة بي دبليو تي 

السعودية

4/07/19	14ه

)الموافق 05/29/	201م(
	7

08/07/		14هـ

)الموافق 2012/06/27م(

08/06/	144هـ

)الموافق 09/	2022/0م(

95/1441
شركة مصنع انابيب 

الفيبرجالس المحدودة 

4/07/19	14ه

)الموافق 05/29/	201م(
17

08/07/		14هـ

الموافق 2012/06/27م(

08/06/	144هـ

الموافق 09/	2022/0م(

شركة ياقوت اميانتيت97/1441
4/07/19	14ه

)الموافق 05/29/	201م(
17

0	/07/		14هـ

)الموافق 2018/06/20م(

07/29/	144هـ

الموافق 	0/	2022/0م(

شركة ياقوت اميانتيت96/1441
4/07/19	14ه

)الموافق 05/29/	201م(
	7

0	/07/		14هـ

)الموافق 2018/06/20م(

07/29/	144هـ

)الموافق 	0/	2022/0م(

المصدر: الشهادات التي اطلع عليها المستشار القانوني 

*مازالت تحت الدراسة من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية

التأمين  13 -
لدى الشركة وثيقة تأمين صحي لموظفيها واسرهم مبرمة مع بوبا العربية للتأمين التعاوني وهي شركة مرخص لها للعمل في المملكة وذلك بموجب وثيقة الضمان  	

غطي هذه الوثيقة الرعاية الصحية من خالل شبكة مقدمي الخدمة 
ُ
الصحي الموقعة بتاريخ 2020/01/01م ومدتها سنة واحدة وتنتهي بتاريخ 1	/2020/12م. ت

المعينين من ِقبل الشركة وبشرط أن تكون الحالة مشمولة بالتغطية التأمينية. ومن الجدير بالذكر أن وثيقة التأمين تشمل الشركة األم وشركاتها التابعة.

كما يوجد لدى الشركة وثيقة تامين خاصة بالسيارات التي تملكها مبرمة مع شركة تشب للتأمين التعاوني وهي شركة مرخص لها للعمل في المملكة وذلك بموجب  	
الوثيقة الصادرة بتاريخ 01/	2020/0م وتمتد التغطية حتى 2021/02/28م وتغطي عدد )101( مركبة وتمتد حدود المسؤولية حتى )10.000.000( ريال.

 يوجد لدى الشركة وثيقة تأمين موقعة شركة العربية السعودية للتامين التعاوني وهي سارية المفعول من تاريخ 01/	2020/0م وحتى تاريخ 2021/02/28م،  	
ً
ايضا

تغطي الوثيقة جميع المخاطر التي تخص المباني ومكاتب الشركة واآلالت واألثاث والتجهيزات وأجهزة الكمبيوتر

المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم  14 -
فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم والتي صدرت بتاريخ 2005/06/15م: 

 مع التعديالت التي طرأت على نظام الشركات الجديد.  	
ً
النظام األسا�سي: تم تحديثه تماشيا

	 .)IFRS( القوائم المالية: تم تعديل طريقة االعداد لتصبح وفق المعايير المحاسبية الدولية

رأس المال: وفق ما جاء في الفقرة الفرعية 9-1 من هذا القسم فقد تم تخفيض رأس المال عن طريق الغاء )00	.81.048( سهم بنسبة انخفاض قدرها %70٬2،  	
ويعود السبب الرئيس لتخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة وقد حصلت الشركة على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.

اإلدارة العليا: اجراء بعض التعديالت أهمها تعيين رئيس تنفيذي جديد منذ منتصف عام 2008م. 	

مجلس اإلدارة: تم زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من )8( ثمانية أعضاء إلى )9( تسعة أعضاء في العام 2006م ومن ثم تخفيض عدد أعضاء مجلس اإلدارة من  	
 لذلك باإلضافة إلى إلغاء منصب العضو المنتدب. 

ً
)8( ثمانية أعضاء إلى )5( خمسة أعضاء في العام 2017م وتعديل المادة )16( من النظام األسا�سي وفقا

إعادة هيكلة مجموعة الشركة: قامت الشركة بإجراء بعض التعديالت على استثماراتها سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية - وفيما يلي نبذة عن أبرز  	
التغييرات:

التخارج من شركات سعودية: قامت الشركة ببيع كامل حصصها في كل من: الشركة العربية للمواد العازلة من الفيبرغالس المحدودة )افيكو( البالغة نسبتها - 1
51% إلى شركة الزامل لالستثمار الصناعي بقيمة 65 مليون ريال.

شطب شركات: تم اغالق مصنع الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة )ساكوب( المقيد في السجل التجاري بمدينة جدة بالرقم - 2
)0015025	40( وتاريخ 	89/06/0	1هـ )الموافق 1978/05/11م( ومصنع شركة اميرون العربية السعودية المحدودة المقيد في السجل التجاري بمدينة 

الدمام بالرقم )0		2050006( وتاريخ 	98/11/1	1هـ )الموافق 1978/10/16م(.

هيكلة بعض االستثمارات الدولية: قامت الشركة بإعادة هيكلة بعض استثماراتها في القطاع الدولي حيث تم بيع أصول مصنعها في الواليات المتحدة - 	
األمريكية )شركة امتيك أمريكا ليمتد( وبيع حصتها في شركة تشونج ينج بولي كوم العالمية )CPIC( وبيع حصتها البالغة في شركة تشونج ينج بولي كوم 
انترناشيونال كوربوريشن الصينية؛ وأيضا بيع حصصها في الهند )شركة اميتك بايب سيستمز ليمتد - انديا( والبرازيل )شركة أميتك البرازيل توبوس 
المحدودة( واألرجنتين )شركة اميتك ارجنتينا( وجنوب افريقيا )شركة اميتك بايب سيستمز( واسبانيا )شركة اميتك سبين( ودبي )شركة مصنع دبي لألنابيب 
المحدودة( وسلطنة عمان )شركة صناعة األنابيب المحدودة( ومصر )شركتين: شركة اميانتيت مصر للفايبرجالس وشركة أميرون مصر( البحرين )6 شركات 
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وفق اآلتي: 1- فلوتايت تكنولوجي ليمتد و2- �سي تك المحدودة و	- اميبوكس انترناشيونال ليمتد و4-أميانتيت ماير بولي كريت المحدودة و5-كايبل تيك 
المحدودة و6- تي بي دبليو انترناشونال ليمتد(.

الحوكمة: قامت الشركة بإعداد الئحة الحوكمة واللوائح األخرى ذات الصلة واعتمدها من مجلس اإلدارة والجمعية العامة. 	

تأسيس شركات جديدة: تم تأسيس شركات جديدة سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية )على سبيل المثال ال الحصر في البحرين وقطر وتركيا والمغرب  	
والجزائر(.

استخدام متحصالت طرح أسهم حقوق أولوية لعام2005م: لم يحصل أي انحراف أو تغيير عما هو مذكور في نشرة إصدار طرح أسهم حقوق األولوية لعام  	
2005م. 

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية  -1 -
إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

بأن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعوديةأ. 

 فيها. ب. 
ً
أن ال يخّل اإلصدار بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة أو شركاتها التابعة طرفا

أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة في نشرة اإلصدار. ت. 

 في أعمالها أو في وضعها المالي باستثناء ما تم ذكره ث. 
ً
أن الشركة وشركاتها التابعة ليست خاضعة ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

في هذه النشرة. 

 في أعمال الشركة أو في وضعها المالي. ج. 
ً
أن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا
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تغطية االكتتاب   		

متعهد التغطية  1 11
شركة الوساطة المالية

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال( 

الرياض - شارع العليا العام 

ص.ب 15	50، الرياض 	1152

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4944067 11 966+

فاكس: 4944205 11 966+

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية  2 11
 لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتاب، فإنه:

ً
طبقا

تتعهد الشركة لمتعهدي التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخص لمتعهدي التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد بتغطيتها في هذا االكتاب التي لم - 1
يكتب بها المساهمون المستحقون كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتاب.

يتعهد متعهدي تغطية االكتاب لشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتاب، والتي لم يتم االكتاب بها من قبل - 2
المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتقا�سى متعهدي التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.- 	
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اإلعفاءات    		
لم تحصل الشركة على أي إعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بالطرح.
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شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب   		
تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى السوق إلدراج األسهم الجديدة وتم الوفاء بكافة المتطلبات بموجب قواعد طرح األوراق المالية 

وااللتزامات المستمرة.

يجب على جميع المساهمين المستحقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدمي العروض قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل االكتتاب اإللكتروني أو تقديم طلب 
االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط واألحكام 

المذكورة.

الطرح  1 12
يتمثل االكتتاب في طرح اثنا عشر مليون )12,000,000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية، 
وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مائة وعشرون )120,000,000( ريال، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مئتان مليون )200,000,000( ريال سعودي إلى ثالثمائة وعشرون مليون 

)20,000,000	( ريال سعودي.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(  2 12
يتعين على المساهمين المقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي 
يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب. وفي حال 

وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.

بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب 	

أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها 	

الموافقة على النظام األسا�سي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار 	

أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب 	

قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار 	

ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط 	

طلب االكتتاب  3 12
على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم باالكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية 

في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.

يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب بضرب عدد 
حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في )10( ريال.

مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي  4 12
يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ يوم ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( 

وتنتهي ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(.

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. 
وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح اثنا عشر مليون )12.000.000( سهم عادي لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل حوالي )60%( من رأس مال الشركة قبل االكتتاب 
وبسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد شامال قيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مائة وعشرون مليون )120.000.000( ريال، 
وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق األولوية. وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين 
في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول 

حقوق األولوية، بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصال.

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها 
من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية )تداول(. وتعتبر هذه الحقوق حق مكتسب لجميع المساهمين 
المقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد 
جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم 

حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

14-

وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(.- 1

مرحلة التداول واالكتتاب: تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( على أن تنتهي فترة التداول في يوم ••/••/••••هـ )الموافق - 2
••/••/••••م( وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(.

فترة الطرح المتبقي: تبدأ يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساًء من اليوم التالي بتاريخ ••/••/••••هـ - 	
)الموافق ••/••/••••م(. وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي )ويشار إليهم بـ»المؤسسات االستثمارية«( على 
أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء األسهم المتبقية. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل 
فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية 
ومعاملتها بالمثل. وسوف يكون سعر االكتتاب في السهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى سعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير المكتتب بها أعلى من 

سعر الطرح يوزع الفرق )إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم وأصحاب كسور األسهم بنسبة ما يملكون من حقوق.

التخصيص النهائي لألسهم: سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، - 4
فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي 
متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه 

يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

تداول األسهم الجديدة في السوق: سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام )تداول( عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحة - 5
وتخصيصها.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى السوق المالية السعودية )تداول( لقبول إدراجها.

التخصيص ورد الفائض  - 12
ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع 
كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم 
المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(. وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير 

مكتتب فيها فسيقوم متعهدي التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين. ويجب 
على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد 

أقصاه يوم ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(.

سيتم رد الفائض )باقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرح( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا كليا أو جزئيا في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية )إن وجدت( من 
دون أي استقطاعات في موعد أقصاه ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(.

نشرة اإلصدار التكميلية  - 12
يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، إذا علمت الشركة في أي وقت بعد تاريخ 

نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأٍي من اآلتي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 	

ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 	

ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء فترة الطرح.
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تعليق أو إلغاء الطرح  - 12
 بتعليق الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. كما أنه من 

ً
لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدر قرارا

الممكن أن يتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح.

 سقرتوضيحير:آل:يةر :مع1:ةر:ت1 -2ر- كتتابرحقوقر أل-:ويةر :مت1 -:ة:

التداول

فترة التخصيص ورد املتبقيفترة طرح املتبقي )إن وجد(

*بداية ونهاية الفترات حسب ما تحدده نشرة اإلصدار 
واعالنات الشركة املصدرة

مرحلة التداول واالكتتاب لجميع املستثمرين دون فصل الفترات  	)2
حسب فئتي املقيدين في سجل الشركة واملستثمرين الجدد

فترة انعقاد الجمعية غير  	)1
العادية وما قبل بداية التداول

6 أيام للتداول، 9 أيام لالكتتاب

الخميساالثنيناالثنين

االكتتاب

أسئلة وأجوبة عن اآللية المطورة لحقوق األولوية المتداولة  - 12

ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين الملكين لألسهم يوم 
انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين 
في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، 

ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات 
الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. وعليه فإن معامل األحقية هو )0.6( حق تقريبا لكل سهم )1( واحد مملوك للمساهم 

المقيد في تاريخ األحقية. ووفقا لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ألف )1,000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له ستمائة )600( حق مقابل ما يملكه من أسهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم، حيث سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر إغالق سهم 
الشركة في اليوم السابق خمسة عشر )15( ريال سعودي، وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة )5( رياالت سعودية.
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من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح 
أسهم حقوق أولوية؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

 إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل 
ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة

أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ألف )1,000( سهم في الشركة على النحو 
التالي: ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ( ومائتا )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع ثمانمائة وواحد وسبعون )600( حق على اعتبار أن لكل سهم )0.6( 

حق تقريبا. عليه فسيتم إيداع أربعمائة وثمانون )480( حق في محفظة )أ( مائة وعشرون )120( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لَحَملة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة مركز إيداع األوراق 
المالية )»مركز اإليداع«(، وإحضار الوثائق الالزمة.

 تداولها مرة أخرى؟
ً
 إضافية

ً
هل يحق لمن اشترى حقوقا

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم، بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب. 

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال عدم ممارسة الحق يمكن أن 
يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية. 

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة التعويض )إن وجد( 
لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح. 

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة 
رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.



1-1

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟

نعم، حيث انه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية(، 
مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ولكن لن 

يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور، واذا أكملت 
رقما صحيحا أو اكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة وإعالنات 
الشركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. 

مساعدة إضافية: 

في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني: info@amiantit.com. وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور الشركة فقط تقديم المعلومات 
الواردة في هذا النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.

 ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام االكتتاب، فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب« وبقية المعلومات الواردة في هذه النشرة.

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها  - 12
أو�سى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 1441/10/19هـ )الموافق 2020/06/11م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة وعشرون مليون 

)120,000,000( ريال سعودي وذلك للتوجه اإلستراتيجي ورفع المالءة المالية للمجموعة من خالل إعادة هيكلة المجموعة وتطبيق خطة عمل تركز على أنشطتها الرئيسية.

وفي يوم ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأسمال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية )»الكتتاب«(، ويتمثل 
االكتتاب في طرح اثنا عشر مليون )12,000,000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية 

وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مئتان مليون )200,000,000( ريال سعودي إلى ثالثمائة وعشروم مليون )20,000,000	( ريال سعودي.

وافقت السوق المالية السعودية )تداول( على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ 1441/12/21هـ )الموافق 2020/08/11م(. كما تمت الموافقة على نشر نشرة اإلصدار هذه 
وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم 1442/02/14هـ )الموافق 2020/10/01م(. 

بنود متفرقة  11 12
سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. 
ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف 

المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر طبقا لها. وقد يتم توزيع نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية 
واإلنجليزية، وفي حالة التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة  11 12
ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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التغيرات في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال   		
أن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية هو )••( ريال سعودي ومن المتوقع أن يصل إلى )••( ريال سعودي في افتتاحية اليوم الذي يليه والتغيير يمثل 

نقص بنسبة )••%(.

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:

: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية:
ً
أوال

عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية x سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية 
العمومية غير العادية.

: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير العادية:
ً
ثانيا

)القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية + قيمة األسهم المطروحة( / )عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية + عدد األسهم 
المطروحة لالكتتاب( = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية.

في حال عدم اكتتاب أي من حملة األسهم المقيدين، يوضح المثال التالي أثر انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة مقارنة بحملة األسهم المقيدين الذين اكتتبوا بجميع حقوقهم: 

في حال االكتتاب بجميع األسهمفي حال عدم االكتتاب

نسبة الملكيةالعددنسبة الملكيةالعدد

5%51,000,000%1,000,000عدد األسهم المملوكة قبل عملية زيادة رأس المال 

5%5600,000%600,000عدد الحقوق المخصصة

5%11,600,000.	%1,000,000عدد األسهم المملوكة بعد عملية زيادة رأس المال
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التعهدات الخاصة باالكتتاب   		

نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب  1 14
ُيمكن االكتتاب باستخدام منّصات التداول أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقا لما يلي: 

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.- 1

سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.- 2

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. - 	

 عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أومر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في - 4
ً
سيتاح االكتتاب إلكترونيا

القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط، على أن يتم فقط الموافقة على االكتتاب بعدد من األسهم الجديدة المستحقة بموجب حقوق األولوية الموجودة 
في المحفظة االستثمارية. 

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:

قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه. 	

بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	

قبوله للنظام األسا�سي للشركة. 	

التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه. 	

عمليات التخصيص  2 14
يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع 
كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم 
المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م( وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير 

مكتتب فيها فسيقوم متعهدي التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه 
يوم ••/•/••••هـ )الموافق ••/•/••••م(.

السوق المالية السعودية )تداول(  3 14
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م. تتم عملية التداول من 
خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 

.
ً
 وحتى الساعة 10 صباحا

ً
 ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 0	:9 صباحا

ً
 وحتى الساعة 	 عصرا

ً
10 صباحا

 وهي األوامر المشتملة على أفضل 
ً
 للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال

ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا

 لتوقيت اإلدخال.
ً
األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقا

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات 
.)T+2( خالل يومي عمل حسب 

ً
المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آليا

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، بهدف ضمان عدالة 
التداول وكفاءة عمليات السوق.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي  4 14
تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وطلب لدى السوق المالية )تداول( إلدراجها وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه 

وتم الوفاء بالمتطلبات كافة.

ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم حقوق األولوية، وسوف يعلن عن 
ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة هيئة السوق المالية.

وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في سوق األسهم السعودية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق المالية )تداول(، إال أنه ال يمكن التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد 
التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين. ويحظر حظرا تاما التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.

يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في 
هذه الحالة.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
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المستندات المتاحة للمعاينة   		
 حتى الساعة 4:00 

ً
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئي�سي للشركة الكائن في مدينة الدمام وذلك خالل ساعات العمل الرسمية )من الساعة 7:00 صباحا

مساًء( قبل 14 يوم من تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال وستبقى هذه المستندات متاحة للمعاينة حتة نهاية الطرح:

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:

شهادة السجل التجاري للشركة. 	

عقد التأسيس للشركة. 	

النظام األسا�سي للشركة. 	

الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال:

قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس المال. 	

موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية. 	

موافقة السوق المالية السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية. 	

التقارير والخطابات والمستندات:

التراخيص لتشغيل مصانع الشركة. 	

اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب. 	

الموافقات الخطية من قبل المستشار المالي ومدير االكتتاب والمتعهد بالتغطية، والمستشار القانوني على استخدام اسمهم وشعارهم وإفاداتهم ضمن نشرة  	
اإلصدار.

الموافقات الخطية من قبل المحاسبين القانونيين على استخدام اسمهم وشعارهم ضمن نشرة اإلصدار. 	



دمت�ضمن�طلب�ال���يل�وطرح�األوراق�املالية�بحسب�متطلبات�قواعد�طرح�األوراق�املالية�واالل��امات�املستمرة�الصادرة�عن�هيئة�السوق�املالية�باململكة�العر�ية�السعودية�(املشار�إل��ا�بـ"الهيئة")�وطلب�قبول�إدراج�
ُ
تحتوي��شرة�اإلصدار�هذه�ع���معلومات�ق

األوراق�املالية�بحسب�متطلبات�قواعد�اإلدراج�ا��اصة�بالسوق�املالية�السعودية.�و�تحمل�أعضاء�مجلس�اإلدارة�الذين�تظهر�أسماؤهم�ع���الصفحة�(ج)�مجتمع�ن�ومنفردين��امل�املسؤولية�عن�دقة�املعلومات�الواردة�����شرة�اإلصدار�هذه،�و�ؤكدون�بحسب�
علمهم�واعتقادهم،��عد�إجراء�جميع�الدراسات�املمكنة�وإ���ا��د�املعقول،�أنھ�ال�توجد�أّي�وقا�ع�أخرى�يمكن�أن�يؤدى�عدم�تضمي��ا�ال�شرة�إ���جعل�أّي�إفادة�واردة�ف��ا�مضللة.�وال�تتحمل�الهيئة�والسوق�املالية�السعودية�أّي�مسؤولية�عن�محتو�ات�هذه�ال�شرة،�

وال��عطيان�أّي�تأكيدات�تتعلق�بدق��ا�أو�اكتمالها،�وتخليان�نفس��ما�صراحة�من�أّي�مسؤولية�مهما��انت�عن�أّي�خسارة�ت�تج�عما�ورد����هذه�ال�شرة�أو�عن�االعتماد�ع���أّي�جزء�م��ا.

��/��/����هـ�(املوافق���/��/����م)� صدرت�هذه�ال�شرة�بتار�خ���

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية شركة أميانتيت العربية السعودية
رقم�(٨٨٦)�وتار�خ�١٤١٤/٠٨/٠٦هـ�(املوافق�١٩٩٤/٠١/١٩م) شركة�أميانت�ت�العر�ية�السعودية����شركة�مساهمة�سعودية�تأسست�بموجب�القرار�الوزاري

رقم�(٢٠٥٠٠٠٢١٠٣)�الصادر�من�مدينة�الدمام�بتار�خ�١٣٨٨/٠٣/١٧هـ�(املوافق�١٩٦٨/٠٦/١٣م) و���ل�تجاري

ر�االت�سعودية��للسهم�الواحد�عن�طر�ق�إصدار�أسهم�حقوق�أولو�ة�بقيمة�إجمالية�تبلغ�(١٢٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�وتمثل�ز�ادة����رأس�مال�الشركة�ب�سبة�(٦٠٪)�تقر�با�ليصبح�رأس� طرح�(١٢,٠٠٠,٠٠٠)�سهم�عادي��سعر�طرح�يبلغ�١٠
مال�الشركة�(٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي

ف��ة�التداول:�تبدأ�من�يوم���/��/١٤٤١هـ�(املوافق���/��/٢٠٢٠م)�و�ت�ت������يوم���/��/١٤٤١هـ�(املوافق���/��/٢٠٢٠م)
ف��ة�االكتتاب:�تبدأ�من�يوم���/��/١٤٤١هـ�(املوافق���/��/٢٠٢٠م)�و�ت�ت������يوم���/��/١٤٤١هـ�(املوافق���/��/٢٠٢٠م)

رقم�(٢٠٥٠٠٠٢١٠٣)�و�تار�ـخ�١٣٨٨/٠٣/١٧هـ�(املوافق�١٩٦٨/٠٣/١٤م)�ثم�تحولت�إ���شركة�مساهمة�سعودية� شركة�أميانت�ت�العر�ية�السعودية�("أميانت�ت"�أو�"الشركة")�شركة�مساهمة�سعودية،�تم�تأس�سها����البداية�كشركة�ذات�مسؤولية�محدودة����ل�تجاري
ً
�عاديا

ً
رقم�(٨٨٦)�وتار�خ�١٤١٤/٠٨/٠٦هـ�(املوافق�١٩٩٤/٠١/١٩م)�،�ومقرها�الرئ��������مدينة�الدمام����اململكة�العر�ية�السعودية.�و�بلغ�رأس�مال�الشركة�مئتان�مليون�(٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�مقسم�إ���عشرون�مليون�(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهما بموجب�القرار�الوزاري

٥٪�أو�أك���من�أسهم�الشركة)�هم:� ("األسهم")�بقيمة�اسمية�قدرها�عشرة�(١٠)�ر�االت�للسهم�الواحد�مدفوعة�القيمة�بال�امل�(و�شار�إل��ا�منفردة�بـ�"سهم�حا��"�ومجتمعة�بـ�"األسهم�ا��الية").�وكما����تار�خ�هذه�ال�شرة�("ال�شرة")،�املساهمون�الكبار����الشركة�(الذين�يمل�ون
األم��/�خالد�عبدهللا�عبدالرحمن�آل�سعود�الذي�يملك�(٧٫٤٧٪)�و�سمو�األم��/�محمد�بن�فهد�بن�عبدالعز�ز�آل�سعود�الذي�يملك�(٦٫٩٦٪)�و�السيد/�عبدهللا�صا���عبدهللا�ال�سام�الذي�يملك�(٥٫٨٪).�أو����مجلس�إدارة�الشركة����قراره�بتار�خ�١٤٤١/١٠/١٩هـ�(املوافق�
�وخمسمائة�وسبعة�

ً
٢٠٢٠/٠٦/١١م)�بز�ادة�رأس�مال�الشركة�من�خالل�طرح�أسهم�حقوق�أولو�ة�بقيمة�مائة�وعشرون�مليون�(١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�مشروطة�بموافقة�ا��معية�العامة�غ���العادية�ع���تخفيض�رأس�مال�الشركة�من�ثالثمائة�وأر�عة�وأر�عون�مليونا

عشر�ألف�(٣٤٤٫٥١٧٫٠٠٠)�إ���مئتان�مليون�(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي.

و���يوم���/��/��هـ�(املوافق���/��/��م)،�وافقت�ا��معية�العامة�غ���العادية�للشركة�ع���ز�ادة�رأسمال�الشركة�من�خالل�إصدار�أسهم�حقوق�أولو�ة�("االكتتاب")،�و�تمثل�االكتتاب����طرح�اثنا�عشر�مليون�(١٢٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم�عادي�جديد�("أسهم�حقوق�األولو�ة"�
أو�"األسهم�ا��ديدة")��سعر�طرح�يبلغ�(١٠)�عشرة�ر�االت�سعودية�للسهم�الواحد�("سعر�الطرح")،�و�قيمة�اسمية�قدرها�(١٠)�عشرة�ر�االت�سعودية�وذلك�لز�ادة�رأس�مال�الشركة�من�مئتان�مليون�(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�مقسم�إ���عشرون�مليون�(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم�
�وخمسمائة�

ً
عادي�إ���ثالثمائة�وعشرون�مليون�(٣٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�مقسم�إ���اثنان�وثالثون�مليون�(٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم�عادي،�وذلك��عد�موافقة�ا��معية�العامة�غ���العادية����نفس�االجتماع�ع���تخفيض�رأس�مال�الشركة�من�ثالثمائة�وأر�عة�وأر�عون�مليونا

وسبعة�عشر�ألف�(٣٤٤٫٥١٧٫٠٠٠)�إ���مئتان�مليون�(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي.

سوف�يتم�إصدار�حقوق�األولو�ة�كأوراق�مالية�قابلة�للتداول�(و�شار�إل��ا�مجتمعة�بـ�"حقوق�أولو�ة"�ومنفردة�بـ�"حق�أولو�ة")�للمساهم�ن�املالك�ن�لألسهم�ب��اية�تداول�يوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�املتضمنة�املوافقة�ع���ز�ادة�رأس�املال�("تار�خ�األحقية")�واملقيدين����
��ل�مساه���الشركة�لدى�مركز�اإليداع������اية�ثا�ي�يوم�تداول�ي���يوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�املتضمنة�املوافقة�ع���ز�ادة�رأس�املال�بتار�خ���/��/��م)�(و�شار�إل��م�مجتمع�ن�بـ�"املساهم�ن�املقيدين"�ومنفردين�بـ�"املساهم�املقيد")�ع���أن�تودع�تلك�ا��قوق�

����االعتبار�إجراءات�ال�سو�ة��عدد�(٠٫٨٧)�حق�تقر�با�ل�ل�(١)�سهم�من�أسهم�الشركة�و�عطي��ل�حق���املھ�أحقية�االكتتاب��سهم�واحد�جديد�وذلك��سعر�الطرح.
ً
���محافظ�املساهم�ن�املقيدين��عد�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�أخذا

وسي�ون�بإم�ان�املساهم�ن�املقيدين�وغ��هم�من�عامة�املس�ثمر�ن�("املس�ثمر�ن�ا��دد")�–�الذين�يجوز�لهم�تداول�ا��قوق�واالكتتاب����األسهم�ا��ديدة�-�التداول�واالكتتاب����أسهم�حقوق�األولو�ة����السوق�املالية�السعودية�("تداول"�أو�"السوق").�وتبدأ�ف��ة�التداول�و�ف��ة�
االكتتاب����يوم�����/��/��م)�ع���أن�ت�ت���ف��ة�التداول����يوم�����/��/��م)�("ف��ة�التداول")،�ب�نما��ستمر�ف��ة�االكتتاب�ح�����اية�يوم�����/��/��م)�("ف��ة�االكتتاب").�وتجدر�اإلشارة�إ���أن�ف��ة�التداول�وف��ة�االكتتاب�سوف�تبدآن����نفس�اليوم����ح�ن�

�ستمر�ف��ة�التداول�ح���ان��اء�اليوم�السادس�من�بداية�الف��ة،�ب�نما��ستمر�ف��ة�االكتتاب�ح�����اية�اليوم�التاسع�من�بداية�نفس�الف��ة.�

�عدم�اتخاذ�أي�إجراء�بخصوص�ا��قوق�ال���يمل�و��ا.�كما�سي�ون�بإم�ان�املس�ثمر�ن�
ً
وسي�ون�بإم�ان�املساهم�ن�املقيدين�تداول�حقوق�األولو�ة�خالل�ف��ة�التداول�وذلك�من�خالل�بيع�ا��قوق�املك�سبة�أو�جزء�م��ا�أو�شراء�حقوق�إضافية�عن�طر�ق�السوق�كما�يحق�لهم�أيضا

ا��دد�خالل�ف��ة�التداول�القيام��شراء�حقوق�عن�طر�ق�السوق�و�يع�ا��قوق�ال���يتم�شراؤها�خالل�ف��ة�التداول.��

وس�تاح�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة�ع���مرحلھ�واحدة�وفقا�ملا�ي��:

١-�س�تاح����هذه�الف��ة���ميع�املساهم�ن�املقيدين�واملس�ثمر�ن�ا��دد�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة.

٢-�س�تاح�للمساهم�املقيد�االكتتاب�مباشرة��عدد�أسهمھ�أو�أقل�من�عدد�أسهمھ�خالل�ف��ة�االكتتاب.�و���حال�شراءه�حقوقا�جديدة�فس�تاح�لھ�االكتتاب���ا��عد�ان��اء�ف��ة��سو���ا�(يومي�عمل).

٣-�س�تاح�للمس�ثمر�ن�ا��دد�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة��عد��سو�ة�عملية�شراء�ا��قوق�مباشرة�(يومي�عمل).�

٤-�س�تاح�االكتتاب�إلك��ونيا�عن�طر�ق�ا��فظة�االس�ثمار�ة����منصات�وتطبيقات�التداول�ال���يتم�من�خاللها�إدخال�أوامر�البيع�والشراء�باإلضافة�إ���االكتتاب����القنوات�والوسائل�األخرى�املتوفرة�لدى�الوسيط.

و���حال�تبقى�أسهم�لم�يكت�ب���ا��عد�ان��اء�ف��ة�االكتتاب�("األسهم�املتبقية")�فستطرح�تلك�األسهم�ع���عدد�من�املس�ثمر�ن�ذوي�الطا�ع�املؤس����(و�شار�إل��م�بـ�"املؤسسات�االس�ثمار�ة")�(و�شار�إ���عملية�الطرح�هذه�بـ�"الطرح�املتبقي").�وتقوم�تلك�املؤسسات�االس�ثمار�ة�
��/��/��م)�("ف��ة�الطرح�املتبقي").�وس�تم�تخصيص�األسهم�املتبقية�للمؤسسات�االس�ثمار�ة� ��/��/��م)�وح���الساعة�ا��امسة�مساءا�من�يوم��� �يوم��� بتقديم�عروضها�لشراء�األسهم�املتبقية�وس�تم�استقبال�تلك�العروض�ابتداء�من�الساعة�العاشرة�صباحاً
ذات�العرض�األع���ثم�األقل�فاألقل�(شرط�أن�ال�يقل�عن�سعر�الطرح)�ع���أن�يتم�تخصيص�األسهم�بالتناسب�ع���املؤسسات�االس�ثمار�ة�ال���تقدم�نفس�العرض.�أما�بال�سبة�لكسور�األسهم�فس�تم�إضاف��ا�لألسهم�املتبقية�ومعامل��ا�باملثل،�وس�تم��سديد�إجما���سعر�الطرح�

ا��صل�من�عملية�الطرح�املتبقي�للشركة،�وتوزع�با���متحصالت�عملية�الطرح�بدون�اح�ساب�أي�رسوم�أو�استقطاعات�(بما�يتجاوز�سعر�الطرح)�ع���مستحق��ا��ل�بحسب�ما��ستحقھ����موعد�أقصاه���/��/��م).

راجع�القسم�(١٢)�"شروط�وأح�ام�و�عليمات�االكتتاب").�وس�تم�اإلعالن�عن�عملية�التخصيص�
ً
و���حال�لم�تكت�ب�املؤسسات�االس�ثمار�ة����جميع�األسهم�املتبقية�وكسور�األسهم،�فسيخصص�ما�تبقى�من�أسهم�ملتعهد�التغطية�الذي�سيقوم��شرا��ا��سعر�الطرح�(فضال

ال��ائية����موعد�أقصاه���/��/��م)�("تار�خ�التخصيص")�(فضال�راجع�القسم�(١٢)�"شروط�وأح�ام�و�عليمات�االكتتاب").�و�عد�اكتمال�عملية�االكتتاب،�سيصبح�رأس�مال�الشركة�ثالثمائة�وعشرون�مليون�(٣٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�مقسم�إ���اثنان�وثالثون�مليون�
(٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم�عادي.�وس�تم�استخدام�صا���متحصالت�الطرح�لتمو�ل�رأس�العامل�و�سداد�القروض�و�السداد�للموردين�(فضال�راجع�القسم�(٦)�"استخدام�متحصالت�الطرح").�إن�جميع�أسهم�الشركة�من�فئة�واحد،�وال��عطي�أي�سهم���املھ�حقوق�تفضيلية.�وست�ون�
األسهم�ا��ديدة�مدفوعة�القيمة�بال�امل�ومساو�ة�تماما�لألسهم�القائمة.�و�عطي��ل�سهم���املھ�ا��ق����صوت�واحد�و�حق�ل�ل�مساهم����الشركة�("املساهم")�حضور�اجتماع�ا��معية�العامة�للمساهم�ن�("ا��معية�العامة")�(سواء�العادية�أو�غ���العادية)�والتصو�ت�فيھ.�

وس�ستحق�مال�و�األسهم�ا��ديدة�أي�أر�اح��علن�الشركة�عن�توز�عها��عد�تار�خ�إصدارها�(إن�وجدت).�

تم�إدراج�أسهم�الشركة����السوق�(�عدد�سبع�مالي�ن�(٧,٠٠٠,٠٠٠)�سهم�و�قيمة�إسمية�قدرها�خمسون�(٥٠)�ر�ال�للسهم�الواحد)�بتار�خ�١٤١٦/١٢/١٤هـ�(املوافق�١٩٩٦/٠٥/٠١م)�وذلك��عد�ا��صول�ع���موافقة��ل�من�وزارة�التجارة�ومؤسسة�النقد�العر�ي�السعودي.�كما�
�بز�ادة�رأس�مالها�بتار�خ�١٤٢١/٠١/٢٨هـ�(املوافق�٢٠٠٠/٠٥/٠٣م)�من�ثالثمائة�وخمسون�مليون�(٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���أر�عمائة�مليون�(٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�وذلك�من�خالل�منح�سهم�مجا�ي�ل�ل�٧�أسهم�ليصبح�عدد�األسهم�

ً
وقد�قامت�الشركة�الحقا

ثمان�مالي�ن�(٨٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم.�و�ز�ادة�رأس�مالها�بتار�خ�١٤٢٢/٠١/١٣هـ�(املوافق�٢٠٠١/٠٥/٠٢م)�من�أر�عمائة�مليون�(٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���خمسمائة�وخمسون�مليون�(٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�وذلك�من�خالل�توز�ع�ثالثة�(٣)�أسهم�مجانية�ل�ل�ثمانية�
(٨)�أسهم�باستخدام��امل�أر�اح�الشركة.�و�ز�ادة�رأس�مال�الشركة�بتار�خ�١٤٢٣/٠٢/٠١هـ�(املوافق�٢٠٠٢/٠٤/١٤م)�من�خمسمائة�وخمسون�مليون�(٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���ستمائة�وخمسون�مليون�(٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�و�ذلك�من�خالل�تحو�ل�معظم�
أر�اح�عام�٢٠٠١م�إ���رأاس�املال�و�توز�ع�سهم�ن�(٢)�ل�ل�أحد�عشر�(١١)�سهم�و�بالتا���ز�ادة�عدد�األسهم�من�أحد�عشر�مليون�(١١٫٠٠٠٫٠٠٠)�إ���ثالثة�عشر�مليون�(١٣٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم.�وز�ادة�رأس�مال�الشركة�بتار�خ�١٤٢٤/٠٤/٠٣هـ�(املوافق�٢٠٠٣/٠٦/٠٣م)�من�ستمائة�
ر�ال�سعودي�من�أر�اح�عام�٢٠٠٢م�إ���رأس�املال�و�توز�ع�سهم�واحد�مجا�ي�ل�ل�ثالثة�عشر�(١٣)�سهم�مما�ي��تب�عليھ�ز�ادة�عدد�األسهم�من� وخمسون�مليون�(٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���سبعمائة�مليون�(٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�و�ذلك�من�خالل�ترحيل�٥٠�مليون
ثالثة�عشر�مليون�(١٣٫٠٠٠٫٠٠٠)�إ���أر�عة�عشر�مليون�(١٤٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم.�و�ز�ادة�رأس�مال�الشركة�بتار�خ�١٤٢٥/٠٣/٣٠هـ�(املوافق�٢٠٠٤/٠٥/١٩م)�من�سبعمائة�مليون�(٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���سبعمائة�وسبعون�مليون�(٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي�و�ذلك�
�وأر�عمائة�ألف�(١٥٫٤٠٠٫٠٠٠)�سهم.�و�ز�ادة�رأس�مال�الشركة�

ً
ر�ال�سعودي�من�األر�اح�املبقاة�إ���رأس�املال�و�توز�ع�سهم�مجا�ي�ل�ل�عشرة�(١٠)�أسهم�مماي��تب�عليھ�ز�ادة�أسهم�الشركة�من�أر�عة�عشر�مليون�(١٤٫٠٠٠٫٠٠٠)�إ���خمسة�عشر�مليونا من�خالل�ترحيل�٧٠�مليون

بتار�خ�١٤٢٦/٠٦/١٢هـ�(املوافق�٢٠٠٥/٠٧/١٨م)�من�سبعمائة�وسبعون�مليون�(٧٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���مليار�ومائة�وخمسة�وخمسون�مليون�(١٫١٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�و�ذلك�عن�طر�ق�إصدار�أسهم�حقوق�أولو�ة�بمقدار�سبع�مالي�ن�وسبعمائة�ألف�
�ومائة�ألف�(٢٣٫١٠٠٫٠٠٠)�سهم.

ً
�وأر�عمائة�ألف�(١٥٫٤٠٠٫٠٠٠)�سهم�إ���ثالثة�وعشرون�مليونا

ً
(٧٫٧٠٠٫٠٠٠)�سهم�و�بإجما���قيمة�اسمية�تبلغ�ثالثمائة�وخمسة�وثمانون�مليون�(٣٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�و�التا���ز�ادة�عدد�األسهم�من�خمسة�عشر�مليونا

�وخمسمائة�وسبعة�عشر�ألف�(٣٤٤٫٥١٧٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�و�التا���تخفيض�
ً
قامت�الشركة�بتخفيض�رأس�مالها�بتار�خ�١٤٤١/٠١/٠٩هـ�(املوافق�٢٠١٩/٠٩/٠٨م)�من�مليار�ومائة�وخمسة�وخمسون�مليون�(١٫١٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���ثالثمائة�وأر�عة�و�أر�عون�مليونا

�وثالثمائة�(٨١٫٠٤٨٫٣٠٠)�سهم�و��سبة�
ً
�وثمانية�وأر�عون�ألفا

ً
�وسبعمائة�(٣٤٫٤٥١٫٧٠٠)�سهم�عن�طر�ق�إلغاء�واحد�وثمانون�مليونا

َ
�و�أر�عمائة�وواحد�و�خمسون�ألفا

ً
�(١١٥٫٥٠٠٫٠٠٠)�سهم�إ���أر�عة�وثالثون�مليونا

ً
�وخمسمائة�ألفا

ً
عدد�أسهم�الشركة�من�مائة�وخمسة�عشر�مليونا

تخفيض����رأس�املال�مقدارها�(٧٠٫٢٪)،�و�معدل�تخفيض�سهم�واحد�عن��ل�(١٫٤٢٥)�سهم.

وتخفيض�رأس�مالها�بتار�خ���/��/١٤٤١هـ�(املوافق���/��/٢٠٢٠م)�من�ثالثمائة�وأر�عة�وأر�عون�مليون�وخمسمائة�وسبعة�عشر�ألف�(٣٤٤٫٥١٧٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي�إ���مئتان�مليون�(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�و�التا���تخفيض�عدد�أسهم�الشركة�من�أر�عة�وثالثون�
مليون�وأر�عمائة�وواحد�وخمسون�ألف�وسبعمائة�(٣٤٫٤٥١٫٧٠٠)�سهم�إ���عشرون�مليون�(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)�سهم�عن�طر�ق�إلغاء�أر�عة�عشر�مليون�وأر�عمائة�وواحد�وخمسون�ألف�وسبعمائة�(١٤٫٤٥١٫٧٠٠)�سهم�و��سبة�تخفيض����رأس�املال�مقدارها�(٤١٫٩٥٪)،�و�معدل�

تخفيض�سهم�واحد�عن��ل�(٢٫٣٨٤)�سهم.

يتم�حاليا�تداول�األسهم�القائمة�للشركة����السوق�املالية�السعودية.�وقد�تقدمت�الشركة�بطلب�لهيئة�السوق�املالية�باململكة�العر�ية�السعودية�("الهيئة")�ل���يل�وطرح�األسهم�ا��ديدة�كما�قدمت�طلب�إ���تداول�لقبول�إدراجها،�وقد�تم�تقديم�جميع�املس�ندات�املطلو�ة�
والوفاء�ب�افة�متطلبات�ا��هات�ذات�العالقة�وتمت�املوافقة�ع����شرة�اإلصدار�هذه.�ومن�املتوقع�أن�يبدأ�تداول�األسهم�ا��ديدة����السوق�خالل�ف��ة�قص��ة��عد�االن��اء�من�عملية�تخصيص�األسهم�ا��ديدة�ورد�الفائض�(فضال�راجع�الصفحة�رقم�(ي)�"التوار�خ�املهمة�وإجراءات�
االكتتاب").�وسي�ون�التداول����األسهم�ا��ديدة�-��عد����يلها�وقبول�إدراجها�-�متاحا�ملواط���اململكة�العر�ية�السعودية�واملقيم�ن�ف��ا�إقامة�نظامية�ومواط���الدول�األعضاء����مجلس�التعاون�ا��لي���والشر�ات�وصناديق�االس�ثمار�السعودية�وا��ليجية�باإلضافة�إ���
املس�ثمر�ن�األجانب�املؤهل�ن�بموجب�القواعد�املنظمة�الس�ثمار�املؤسسات�املالية�األجن�ية�املؤهلة����األوراق�املالية�املدرجة.�وعالوة�ع���ذلك،�يحق�للفئات�األخرى�من�املس�ثمر�ن�األجانب�ا��صول�ع���الفوائد�االقتصادية�املرتبطة�باألسهم�ا��ديدة�من�خالل�إبرام�اتفاقيات�

مبادلة�مع�األ��اص�املرخص�لهم�من�قبل�الهيئة�("ال��ص�املرخص�لھ")،�مع�العلم�أن�ال��ص�املرخص�لھ�سي�ون����هذه�ا��الة�املالك�القانو�ي�امل��ل�لألسهم.

ي�ب���قراءة��شرة�اإلصدار�هذه�بال�امل�ودراسة�قسم�"إشعار�هام"����الصفحة�(أ)�والقسم�(٢)�"عوامل�ا��اطرة"�الواردين����هذه�ال�شرة�قبل�اتخاذ�قراراس�ثماري�يتعلق�با��قوق�أو�باألسهم�ا��ديدة.��

�لتوصية�مجلس�اإلدارة�وحصول�الشركة�ع���املوافقات�النظامية،�ولقد�تم��شر�دعوة�ال�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�للشركة�للموافقة�ع���إصدار�أسهم�حقوق�
ً
إن�طرح�أسهم�حقوق�األولو�ة�بموجب�هذه�ال�شرة�يتوقف�ع���موافقة�املساهم�ن�بز�ادة�رأس�املال�وفقا

،�و���ذلك�الوقت�سوف��عت���هذه�ال�شرة�الغية�وس�تم�
ً
األولو�ة�بتار�خ���/��/����هـ�(املوافق���/��/����م)،�وع���املساهم�ن�العلم�بأنھ�إذا�لم�يتم�ا��صول�ع���موافقة�املساهم�ن�ع���طرح�أسهم�حقوق�األولو�ة،�فإن�إصدار�أسهم�حقوق�األولو�ة�س�توقف�تلقائيا

إشعار�املساهم�ن�بذلك.�

مدير االكتتابالمستشار المالي ومتعهد التغطية




