
 1010039827 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g (zQó°üŸG{ hCG zácô°ûdG{) (∫RGƒY) á«Hô©dG ∫õ©dG äÉYÉæ°U ácô°T
.(Ω2005/03/07 ≥aGƒŸG) `g1426/01/26 ïjQÉJh 1247 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dGh (Ω1981/06/17 ≥aGƒŸG) `g1401/08/14 ïjQÉJh

 ó«ª◊G ∑QÉÑŸG óªM øe πc πÑb øe (Ω1981/04/18 ≥aGƒŸG) ``̀g1401/06/14 ïjQÉàH IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°ûc ácô°ûdG â°ù°SCÉJ
 (12^000^000) √Qóbh ∫Ée ¢SCGôH ôé«à°S ôfQGh π«°SQÉe h Ò≤°üdG ídÉ°U óªM h Ò≤°üdG º«gGôHEG  »∏Y h áeÓ°ùdG õjõ©dG óÑY ô°UÉf h
 ïjQÉJh  1010039827  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  â∏é°Sh  áª«≤dG  ájhÉ°ùàe  ájó≤fh  á«æ«Y  ¢ü°üM  øY  IQÉÑY  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  ô°ûY  ÉæKEG
 ≥aGƒŸG `g1402/1/21 ïjQÉàHh .…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ô°ûY ÉæKEG (12^000^000) ≠∏H ∫Éª°SCGôH (Ω1981/06/17 ≥aGƒŸG) `g1401/08/14
 ájó≤ædG IOÉjõdG ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e  ô°ûY á©HQCG  (14^000^000) ≠∏Ñe ≈dEG  É¡dÉª°SCGQ IOÉjõH ácô°ûdG âeÉb (Ω1981/11/18
 ”   ,…Oƒ©°S  ∫ÉjQ  1^000  ájó≤f  á°üM  πc  áª«b  ájó≤f  á°üM  ∞dG  ô°ûY  á©HQG  (14^000)  ≈dG  áª°ù≤e  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  ¿ÉæKG  ™bGƒH
 ≈dEG É¡dÉª°SCGQ IOÉjõH ácô°ûdG âeÉb (Ω1992/10/20) ≥aGƒŸG `g1413/4/23  ïjQÉàHh  .º¡à«µ∏e Ö°ùf ≈∏Y kGAÉæH AÉcô°ûdG πÑb øe É¡©aO
 ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ô°ûY áà°S (16^000^000) ÉgQób IOÉjõH …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÚKÓK (30^000^000) ≠∏Ñe
 ≈dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º«°ù≤J ” óbh ,Ω1991 ΩÉ©d Ióªà©e á«fGõ«e ôNG Ö°ùM IQhóŸG ìÉHQC’G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ô°ûY áà°S (16^000^000)
 ≥aGƒŸG) ``̀g1425/9/11 ïjQÉàH .…Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dG (1^000) É¡æe á°üM πc áª«b áª«≤dG ájhÉ°ùàe ájó≤f á°üM ∞dG ÚKÓK (30^000)
 ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒà°Sh ¢ùªN (65^000^000) √Qób ∫Éª°SCGôH ájOƒ©°S á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG πjƒ– AÉcô°ûdG Qôb (Ω2004/10/25

.…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒà°Sh á°ùªN  (65^000^000) ≠∏Ñe ≈dEG ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ IOÉjR QGô≤dG ¢ùØf ‘ ∂dòc AÉcô°ûdG Qôb å«M ,…Oƒ©°S

 ∫ƒ–  ¿ÓYEÉH  (Ω2005/03/07  ≥aGƒŸG)  ```g1426/01/26  ïjQÉàH  1247º`̀bQ  …QGRƒ`̀dG  QGô≤dG  QÉªãà°S’Gh  IQÉéàdG  ôjRh  ‹É©e  Qó°UCG  ób
 ¿ƒ«∏e (1^300^000) ≈dG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒà°Sh ¢ùªN (65^000^000) √Qób ∫Éª°SCGôH á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG
 ≠∏Ñe  á∏ª°SQ  ≥jôW øY ácô°ûdG  ∫Éª°SCGQ  IOÉjR  â“ å«M ,óMGƒdG  º¡°ù∏d  ÉjOƒ©°S  ’ÉjQ  ¿ƒ°ùªN (50) á«ª°SG  áª«≤H  º¡°S  ∞dG  áFÉªKÓKh
 ∫ÓN øe  ácô°ûdG ‘ ÚªgÉ°ùªc OóL øjôªãà°ùe ∫ƒNO ” Éªc ,IQhóŸG ìÉHQ’G ÜÉ°ùM øe ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÚKÓKh á°ùªN (35^000^000)

.º¡°SCÓd ¢UÉN ìôW

 ≈dEG  ácô°ûdG  ∫Ée ¢SCGQ  IOÉjR  ≈∏Y á≤aGƒŸG  ácô°û∏d  ájOÉ©dG  ÒZ áeÉ©dG  á«©ª÷G äQôb ,(Ω2006/9/10 ≥aGƒŸG) ``̀g1427/8/17 ïjQÉàHh
 áà°S (16^250^000) ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY IOÉjõdG á«£¨J ”h …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dG ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉeh Éfƒ«∏e ¿ƒfÉªKh óMGh (81^250^000)

.IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dG ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉeh ¿ƒ«∏e ô°ûY

 ≈dEG  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  IOÉjR  ≈∏Y  á≤aGƒŸG  ácô°û∏d  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  äQôb  ,(Ω2007/9/5  ≥aGƒŸG)  ``̀g1428/8/23  ïjQÉàHh
 ìÉHQC’G øe ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR πjƒ“ ”h ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚfÉªKh ÚàFÉeh ∞dG ÚKÓKh çÓKh áFÉªKÓKh ¿ƒ«∏e á«fÉªKh áFÉe (108^333^280)

 .á°ù∏÷G OÉ≤©fG Ωƒj ájÉ¡æH ácô°ûdG äÓé°ùH á∏é°ùe á≤HÉ°S º¡°SG áKÓK ≈∏Y õFÉM πµd ójóL óMGh º¡°S QGó°UEÉH ∂dPh IÉ≤ÑŸG

 ≈dEG  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  IOÉjR  ≈∏Y  á≤aGƒŸG  ácô°û∏d  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  äQôb  ,(Ω2008/7/1  ≥aGƒŸG)  ``̀g1429/6/27  ïjQÉàHh
 øe ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR πjƒ“ ”h ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ Ú©°ùJh áÄª°ùªNh ∞dG Úà°Sh áà°Sh áFÉªà°Sh ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh óMGhh áFÉe (151^666^590)

 .á°ù∏÷G OÉ≤©fG Ωƒj ájÉ¡æH ácô°ûdG äÓé°ùH á∏é°ùe á≤HÉ°S º¡°SG Iô°ûY ≈∏Y õFÉM πµd IójóL º¡°SG ™HQG QGó°UEÉH ∂dPh IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G

 ≈dEG  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  IOÉjR  ≈∏Y  á≤aGƒŸG  ácô°û∏d  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  äQôb  ,(Ω2009/7/26  ≥aGƒŸG)  ``̀g1430/8/4  ïjQÉàHh
 ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR πjƒ“ ”h ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ Iô°ûYh áFÉ‰ÉªKh ∞dG Ú©°ùJh á©°ùJh áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e ÚfÉªKh óMGhh áFÉe (181^999^810)

 .á°ù∏÷G OÉ≤©fG Ωƒj ájÉ¡æH ácô°ûdG äÓé°ùH á∏é°ùe á≤HÉ°S º¡°SG á°ùªN ≈∏Y õFÉM πµd GóMGh Éª¡°S QGó°UEÉH ∂dPh IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G øe

 ≈dEG  ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äQôb ,(Ω2015/9/29 ≥aGƒŸG) `g1436/12/16 ïjQÉàHh
 óMGh º¡°S íæÃ ∂dPh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒfÉªKh  áFÉª©Ñ°Sh  ∞dG  Ú©°ùJh  á©°ùJh  áFÉª©°ùJh  ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh  ¿ÉæKGh  ¿ÉàFÉe (272^999^780)
 IOÉjõdG á«£¨J ºàj ¿CG ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤fG Ωƒj ácô°ûdG πé°ùH ¿hó«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡µ∏Á ÚæKG Úª¡°S πc πHÉ≤e ÊÉ›
 óæH øe ∫ÉjQ ¿ƒ©Ñ°Sh áFÉª©°ùJh ∞dCG Ú©°ùJh á©°ùJh áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áKÓK (23^999^970) ≠∏Ñe πjƒëàH ∫ÉŸG ¢SGQ ‘ áMÎ≤ŸG
 á©LGôŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ‘ Éªc »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G óæH øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒà°Sh á©Ñ°S (67^000^000) ≠∏Ñe πjƒ–h IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G

 .ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y É¡©«Hh º¡°SC’G Qƒ°ùc ™«ªŒh ,Ω2016 ¢SQÉe 31 ‘ á«¡àæŸG á≤bóŸGh

 ∫ÉjQ  ¿ƒfÉªKh  áFÉª©Ñ°Sh  ∞dG  Ú©°ùJh  á©°ùJh  áFÉª©°ùJh  ¿ƒ«∏e  ¿ƒ©Ñ°Sh  ¿ÉæKGh  ¿ÉàFÉe  (272^999^780)  kÉ«dÉM  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  ≠∏Ñjh
 ÉgQób á«ª°SG áª«≤H  .º¡°S ¿ƒ©Ñ°Sh á«fÉªKh áFÉª©°ùJh ¿ƒ©°ùJh á©°ùJh ¿ÉàFÉeh Éfƒ«∏e ¿hô°ûYh á©Ñ°S (27^299^978) ≈dG º°ù≤e …Oƒ```©°S

  .óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (10)

 º¡°S Ú©°ùJh á©HQCGh áFÉª©°ùJ h ∞dG ¿ƒfÉªKh á©°ùJh áFÉeh ÚjÓe á«fÉªK (8^189^994) ìôW (zÜÉààc’G{) ΩÉ©dG ÜÉààc’G á«∏ªY πª°ûJ
 ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQóbh πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H (zÜÉààcG º¡°S{ `H É¡æe óMGh πµd QÉ°ûjh zÜÉààc’G º¡°SCG{ `H É¡«dEG QÉ°ûj) …OÉY
 øe áFÉŸÉH ¿ƒKÓK %30 áÑ°ùf É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h .óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (•) ìô£dG ô©°S ¿ƒµ«°Sh ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S

:Éªg øjôªãà°ùŸG øe Úàëjô°T ≈∏Y ÜÉààc’G º¡°SG ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤jh .ácô°û∏d Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ

 á©ªà› kÉ©e É¡«dEG QÉ°ûjh) QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U É¡æª°V øeh äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª› áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG :(CG) áëjô°ûdG
 É«FóÑe  É¡°ü«°üîJ ºà«°S »àdG  ÜÉààc’G º¡°SCG  OóY ≠∏Ñjh.(zäÉë∏£°üŸGh äÉØjô©àdG{ 1 ºbQ º°ù≤dG  ™LGQ kÓ°†a ,záÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG{ `H
 ∫ÉM ‘ ¬fCÉH kÉª∏Y ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG øe %100 . πã“ ÜÉààc’G º¡°SCG øe º¡°S (8^189^994) áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d
 ó©H ,äÉ°ù°SDƒª∏d ÜÉààc’G πé°S ôjóŸ ≥ëj ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’ÉH (√ÉfOCG zÜ{ áëjô°ûdÉH ¿ƒaô©ŸG) OGôaC’G ÚÑààµŸG ΩÉ«b
 »àdGh º¡°S (6^551^995) ≈dEG áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,(záÄ«¡dG{) á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
 QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G øe %80 áÑ°ùf ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe %80 πã“
 ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ hCG %20á«bÉÑdG áÑ°ùædG πeÉµH iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ πjó©à∏d á∏HÉb áÑ°ùædG √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y
 ácô°ûdGh  ‹ÉŸG  QÉ°ûà°ùŸG  ÚH  ≥«°ùæà∏d  kÉ≤ah  (CG)  áëjô°û∏d  ÜÉààc’G  º¡°SCG  ¢ü«°üîJ  ºà«°Sh  %80º¡d  á°ü°üîŸG  áÑ°ùædG  πeÉµH  QÉªãà°S’G

.ájQÉ«àN’G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«dBG ΩGóîà°SÉH

 á∏eQC’G  hCG  á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG  ICGôŸG  ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG  ÚjOƒ©°ùdG  ¢UÉî°TC’G  áëjô°ûdG  √òg πª°ûJh  :OGôaC’G  ÚÑààµŸG  :(Ü) áëjô°ûdG
 Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG á£jô°T É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG É¡d »àdG
 ÚÑààµŸG{ `H Ú©ªà› ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûj) á«©«Ñ£dG á«°üî°ûdG …hP øe Úé«∏ÿG øjôªãà°ùŸG ≈dG áaÉ°VE’ÉH ,ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj
 âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG É«Z’ ó©jh ,(zÚÑààµŸG{ `H  áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG ™e º¡«dEG  QÉ°ûjh ,zÖààµŸG{ `H  øjOôØæeh zOGôaC’G
 ÉÃ ≈°übCG óëc ÜÉààc’G º¡°SG øe º¡°S (1^637^999) ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG
 ,º¡d á°ü°üîŸG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY πeÉµH OGôaC’G ÚÑààµŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘h .ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe (%20) ∫OÉ©j
 º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd OGôaC’G ÚÑààµª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,ÜÉààc’G πé°S ôjóŸ ≥ë«a

.ÚÑààµŸG A’Dƒg πÑb øe É¡H ÜÉààc’G ” »àdG

 º¡«dEG QÉ°ûjh) Iô°ûædG √òg øe (30) áëØ°üdG ‘  º¡FÉª°SCG IOQGƒdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πÑb øe ÜÉààcÓd áMhô£ŸG ácô°ûdG º¡°SCG ™«H ºà«°Sh
 ±ƒ°S ,ÜÉààc’G á«∏ªY ∫Éªµà°SG ó©Hh .ÜÉààc’G πÑb ácô°ûdG º¡°SCG øe %100 Ú©ªà› ¿ƒµ∏àÁ øjòdGh (z¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùŸG{ `H Ú©ªà›
 ™jRƒJ ºà«°Sh .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùŸG á°ü◊ÉH ¿ƒ¶Øàë«°S º¡fEÉa ‹ÉàdÉHh .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%70) Ú©ªà› ¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùŸG ∂∏àÁ
 áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ º¡æe πc á«µ∏Ÿ kÉ≤ah ¿ƒ©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y (zäÓ°üëàŸG ‘É°U{) ÜÉààc’G ∞«dÉµJ º°üN ó©H ÜÉààc’G äÓ°üëàe
 .zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ 8  ºbQ º°ù≤dG ‘ ¬Ø°Uh OQh ÉªÑ°ùM ÜÉààc’G äÓ°üëàe øe AõL …CG ≈∏Y ácô°ûdG π°ü– ødh .ÜÉààcÓd
 √òg øe zÜÉààc’G á«£¨àH  ó¡©àdG{  12 ºbQ º°ù≤dG  ™LGQ kÓ°†a) á«£¨àdG  ó¡©àe πÑb øe πeÉµdÉH  ÜÉààc’G á«£¨àH  ó¡©àdG  ” ób ¬fCG  kÉª∏Y
 ±ô°üàdG ΩóY (30) áëØ°üdG ‘ í°Vƒe ƒg Éªc ácô°ûdG ‘ kÉª¡°SCG ¿ƒµ∏Á º¡fCG QGó°UE’G Iô°ûf ô¡¶J øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y Öéj .(Iô°ûædG
 √òg AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG º¡d Rƒéj ’h .(zô¶◊G IÎa{) É¡dhGóJ AóH ïjQÉàd á«dÉàdG áà°ùdG Qƒ¡°ûdG ∫ÓN º¡°SC’G ∂∏J øe …CG ‘
 IQƒcòŸG ºg É¡ª¡°SCG øe ÌcCG hCG %5 ¿ƒµ∏Á øjòdGh ácô°ûdG ‘ QÉÑµdG ÚªgÉ°ùŸG ¿CG Éªc .á≤Ñ°ùŸG áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG IÎØdG

.Iô°ûædG √òg øe (32) áëØ°üdGh (∑) ºbQ áëØ°üdG ≈∏Y ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e Ö°ùfh ºgDhÉª°SCG

 »¡àæ«d ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ,ΩÉjCG  á©Ñ°S (7) IóŸ ôªà°ùjh ,(Ω2017/10/30 ≥aGƒŸG) `g1439/02/10 Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
 äÉ¡÷G ´hôa øe …CG iód ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ å«M ,(zÜÉààc’G IÎa{) (Ω2017/11/05 ≥aGƒŸG) `g1439/02/16 Ωƒj ájÉ¡æH
 äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN Iô°ûædG √òg øe (ì) áëØ°üdG ‘ áLQóŸG (záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) áª∏à°ùŸG
 ôjóe ∫ÓN øe ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe ÚÑààµª∏d øµÁh .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ 15 ºbQ º°ù≤dGh zÜÉààc’G

.OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ª©H ΩÉ«≤dG ∫ÓN äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S

 Éªæ«H ,Öààµe πµd º¡°SCG (10) ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿EG .≈fOCG óëc º¡°SCG (10) `H ÜÉààc’G OGôaC’G ÚÑààµŸG øe Öààµe πc ≈∏Y Öéj
 ¢SÉ°SCG ≈∏Y (óLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe »≤ÑàŸG Oó©dG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .º¡°S (250^000) ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈°übC’G ó◊G
 ¿EÉa ,Öààµe (•) OGôaC’G ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG ≈dEG Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »Ñ°SÉæJ
 ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG ™«ªL ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG
 kÉ≤ah ¢ü«°üîàdG ºà«°S ádÉ◊G √òg ‘h ,Öààµe πµd º¡°SCG (10) ≠dÉÑdGh ≈fOC’G ó◊G ¢ü«°üîJ øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (•) OGôaC’G
 ôjóe øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO ÚÑààµŸG ≈dEG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàj ±ƒ°Sh .‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸGh ácô°ûdG ¬MÎ≤J ÉŸ
 ``̀g1439/02/23 √É°übCG  óYƒe ‘ (óLh ¿EG) ¢†FÉØdG  OQh »FÉ¡ædG  ¢ü«°üîàdG  á«∏ªY øY ¿ÓYE’G  ºà«°Sh  .áª∏à°ùŸG  äÉ¡÷G hCG  ÜÉààc’G
 øe zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ 15 ºbQ º°ù≤dG øª°V z¢†FÉØdG OQh ¢ü«°üîàdG{ »YôØdG º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a).(Ω2017/11/12 ≥aGƒŸG)

.(Iô°ûædG √òg

 Qƒ°†M ácô°ûdG ‘ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G á∏eÉM º¡°S πc »£©jh ,ájOÉ©dG º¡°SC’G »gh º¡°SC’G øe IóMGh áÄa ácô°û∏d
 ≥ëà°ùà°Sh .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M ájCÉH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ødh É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG
 ™LGQ kÓ°†a) .É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh QGó°UE’G Iô°ûf ïjQÉJ øe GQÉÑàYG ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G

.(Iô°ûædG √òg øe zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ (7) ºbQ º°ù≤dG

 âeó≤J óbh .ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 äGóæà°ùŸG áaÉc AÉØ«à°SG ”h √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h .(∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG
 º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh , áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG
 äÉÑ∏£àŸG  ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh  º¡°SC’G  ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G  ó©H  Öjôb âbh ‘ (z∫hGó`̀J{  hCG  z¥ƒ°ùdG{) ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘
 Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°S .(zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG { º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG
 º¡°SCG ‘ ∫hGóàdÉH »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh á«eÉ¶f áeÉbEG É¡«a
 (zπgDƒŸG  »ÑæLC’G  ôªãà°ùŸG{) `H  ¬«dEG  QÉ°û ojh  πgDƒŸG  »ÑæLC’G  ôªãà°ùŸG  ¿ÉµeEÉH  ¿ƒµ«°Sh  .(∫hGóJ) á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘ É¡dhGóJ  AóH  ó©H  ácô°ûdG
 á«dÉŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  QÉªãà°S’ áª¶æŸG  óYGƒ≤dG  Ö°ùM ácô°ûdG  º¡°SCG  ‘ ∫hGóàdG  (z¬«∏Y ≥aGƒŸG  π«ª©dG{) `H  ¬«dEG  QÉ°ûojh   ¬«∏Y ≥aGƒŸG  π«ª©dGh
 `H  º¡«dEG  QÉ°ûjh  áµ∏ªŸG  êQÉN  á∏é°ùŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh  áµ∏ªŸG  êQÉN  Úª«≤ŸG  ÚjOƒ©°ùdG  ÒZ  OGôaCÓd  ≥ëj  Éªc  ,º¡°SC’G  ‘  á∏gDƒŸG  á«ÑæLC’Gh
 äÉ«bÉØJG  ‘ ∫ƒNódG ≥jôW øY º¡°SCÓd ájOÉ°üàb’G á©ØæŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ô°TÉÑe ÒZ πµ°ûH QÉªãà°S’ÉH ΩÉ«≤dG  (zÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG{)
 ídÉ°üd É¡«a ∫hGóàdGh á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG º¡°SC’G AGô°ûH áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G óMCG ∫ÓN øe (SWAP) ádOÉÑŸG
 ≈≤Ñj ±ƒ°S ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ÖLƒÃ ¬fCG  ≈dEG  IQÉ°TE’G QóŒh .(zº¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G{ `H  ó©H Éª«a º¡«dEG  QÉ°ûjh) ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG

.º¡°SCÓd ¿ƒ«fƒfÉ≤dG ¿ƒµdÉŸG ºg º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G

.áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉaƒdG ” óbh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g ≈dEG êGQOE’G ∫ƒÑbh π«é°ùàdG Ö∏W Ëó≤àH ácô°ûdG âeÉb 

 QGôb  …CG  PÉîJG  πÑb  áeÉJ  ájÉæ©H  Iô°ûædG  √òg  øe  (2  º°ù≤dG)  zIôWÉîŸG  πeGƒY{h  (Ü)  áëØ°üdG  ‘  zº¡e  QÉ©°TEG{  »ª°ùb  á°SGQO  Öéj
 .ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH

 á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ Ü É¡«dEG QÉ°ûŸGh)  ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf iƒà–
 á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY iODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ)  ájOƒ©°ùdG

.(Ω2017/10/01 ≥aGƒŸG) `g1439/01/11 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة

نشرة إصدار شركة صناعات العزل العربية (عوازل)
 1247 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dGh (Ω1981/06/17 ≥aGƒŸG) `g1401/08/14 ïjQÉJh 1010039827 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T

(Ω2005/03/07 ≥aGƒŸG) `g1426/01/26 ïjQÉJh

 øe áFÉŸÉH ¿ƒKÓK (%30) πã“ …OÉY º¡°S Ú©°ùJh á©HQCGh áFÉª©°ùJ h ∞dCG ÚfÉªKh á©°ùJh áFÉeh ÚjÓe á«fÉªK (8^189^994) ácô°ûdG º¡°SCG ìôW
 óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (•) √Qób ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW ∫ÓN øe (∫RGƒY) á«Hô©dG ∫õ©dG äÉYÉæ°U ácô°T ∫Ée ¢SCGQ

(Ω2017/11/05 ≥aGƒŸG) `g1439/02/16 Ωƒj ≈dEG (Ω2017/10/30 ≥aGƒŸG) `g1439/02/10 Ωƒj CGóÑJ ΩÉjCG 7 :ÜÉààc’G IÎa

.ìô£dG ô©°S ≈∏Y …ƒà– ’h ,ÜÉààc’G ôeGhCG πé°S AÉæH á«∏ªY ‘ äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG ≈∏Y É¡°VôY ¢Vô¨H »g √òg á«dhC’G QGó°UE’G Iô°ûf ¿EG
.ìô£dG ô©°S ójó–h ÜÉààc’G ôeGhCG πé°S AÉæH á«∏ªY øe AÉ¡àfE’G ó©H ìô£dG ô©°S áæª°†àŸG á«FÉ¡ædG QGó°UE’G Iô°ûf ô°ûf ºà«°Sh





ب

إشعار مهم
من  املكتتبني  معاملة  �ستتم  االكتتاب،  اأ�سهم  يف  لالكتتاب  طلب  تقدمي  وعند  لالكتتاب.  املطروحة  واالأ�سهم  ال�سركة  عن  وافية  تف�سيلية  معلومات  على  الن�سرة  هذه  حتتوي 
اأو  االكتتاب  اأو مدير  ال�سركة  ن�سخ منها من  والتي ميكن احل�سول على  الن�سرة  التي حتتوي عليها هذه  املعلومات  ت�ستند على  اأن طلباتهم  اأ�سا�س  واالأفراد على  املوؤ�س�سات 
اجلهات امل�ستلمة اأو عن طريق زيارة موقع ال�سركة )www.awazel.com(، اأو موقع هيئة ال�سوق املالية )www.cma.org.sa(، اأو موقع امل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب 

.)www.riyadcapital.com(

عينت ال�سركة �سركة الريا�س املالية )»الريا�ض المالية«( كم�ست�سار مايل )»الم�شت�شار المالي«( لها فيما يخت�س باالكتتاب، ومديرًا لالكتتاب )»مدير االكتتاب«(، ومديرا 
ل�سجل اكتتاب املوؤ�س�سات، ومتعهد التغطية )»متعهد التغطية«( فيما يتعلق بعملية طرح اأ�سهم االكتتاب املذكورة يف هذه الن�سرة )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 12 »التعهد بتغطية 

االكتتاب« من هذه الن�سرة(.

حتتوي ن�سرة االإ�سدار هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن الهيئة، ويتحمل اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم 
على ال�سفحة )د( جمتمعني ومنفردين، كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�سرة االإ�سدار هذه، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم وبعد اإجراء جميع الدرا�سات 
املمكنة واإلى احلد املعقول اأنه ال توجد اأية وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف الن�سرة اإلى جعل اأية اإفادة واردة فيها م�سللة. وعلى الرغم من اأن ال�سركة قد اأجرت كافة 
الدرا�سات املعقولة للتحري عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة كما يف تاريخ �سدورها، اإال اأن جزءًا كبريًا من املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة بخ�سو�س ال�سوق والقطاع 

الذين تعمل فيهما ال�سركة مت احل�سول عليها من التقرير املعد من قبل م�سادر خارجية. 

وبالرغم من اأنه لي�س لدى ال�سركة اأو اأي من م�ست�ساريها الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )و( من هذه الن�سرة اأي �سبب لالعتقاد باأن املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع تعترب 
غري دقيقة يف جوهرها، اإال اأنه مل يتم التحقق ب�سورة م�ستقلة من هذه املعلومات من قبل ال�سركة اأو اأي من م�ست�ساريها. وعليه فاإنه ال يوجد اأي تاأكيد اأو �سمان ب�ساأن �سحة اأو 

اكتمال اأي من هذه املعلومات.

اإن املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�سرة عر�سة للتغري، وعلى وجه اخل�سو�س فيما يتعلق بالو�سع املايل لل�سركة وقيمة االأ�سهم والتي ميكن اأن تتاأثر �سلبًا بالتطورات امل�ستقبلية 
املتعلقة بعوامل الت�سخم ومعدالت الفائدة وال�سرائب، اأو اأي عوامل اقت�سادية اأو �سيا�سية اأخرى خارجة عن �سيطرة ال�سركة. وال ينبغي اعتبار تقدمي هذه الن�سرة اأو اأي معلومات 

�سفهية اأو خطية اأو مطبوعة متعلقة باالكتتاب وال يجب تف�سريها اأو االعتماد عليها باأي �سكل على اأنه وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار بتحقق االإيرادات اأو النتائج اأو االأحداث امل�ستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه الن�سرة على اأنها تو�سية من ال�سركة اأو من اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو امل�ساهمني البائعني اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة للم�ساركة يف هذا االكتتاب. وتعترب 
املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة، وقد مت اإعدادها دون االأخذ بعني االعتبار اأهداف اال�ستثمار الفردية، اأو الو�سع املايل، اأو االحتياجات اال�ستثمارية 
اخلا�سة لل�سخ�س الراغب يف اال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب. وقبل اتخاذ اأي قرار باال�ستثمار، يعترب كل م�ستلم لهذه الن�سرة م�سوؤواًل عن احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة من 
م�ست�سار مايل مرخ�س له من الهيئة بخ�سو�س االكتتاب لتقييم مدى مالءمة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة لالأهداف واالأو�ساع املالية واالحتياجات اال�ستثمارية اخلا�سة به. 

»التعريفات   1 رقم  الق�سم  راجع  )ف�ساًل  اال�ستثمار  �سناديق  �سمنها  ومن  وال�سركات  املوؤ�س�سات  من  عددًا  وت�سمل  المكتتبة:  الم�ؤ�ش�شات  )اأ(  على  االكتتاب  هذا  يقت�شر 
والم�شطلحات« من هذه الن�سرة( و)ب( المكتتبين االأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد 
ر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة وما يثبت امومتها لالأوالد الق�سر، ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب  ق�سّ

با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

كما يحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم االكتتاب يف اأي دولة اأخرى غري اململكة العربية ال�سعودية. وتطلب ال�سركة وامل�ساهمون البائعون وامل�ست�سار املايل من متلقي 
هذه الن�سرة االطالع على القيود التنظيمية املتعلقة باأ�سهم االكتتاب و االلتزام بها.

معلومات عن السوق والقطاع
مت تقدمي املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع الذي تعمل فيه ال�سركة والواردة يف هذه الن�سرة من قبل م�ست�سار اأبحاث ال�سوق والقطاع »م�شت�شار ال�ش�ق«، وهي �سركة فرو�ست و 

�سوليفان للفرتة )2009م – 2014م(. 

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن �سركة فرو�ست و �سوليفان هي �سركة ا�ست�سارية م�ستقلة تعمل يف جمال اال�ست�سارات املهنية واإعداد البحوث وت�سميم وتنفيذ امل�سوحات امليدانية واإجراء 
درا�سات اجلدوى االقت�سادية. وقد مت تاأ�سي�سها يف عام 1960م ومركزها الرئي�سي يف نيويورك، الواليات املتحدة االأمريكية، ولها مكاتب يف اأغلب دول العامل. وت�ستخدم فريقًا 

من اال�ست�ساريني املتخ�س�سني يف جمال و�سع وتنفيذ اال�سرتاتيجيات واإدارة االأداء وحت�سني الربحية امل�ستدامة.

تعتقد ال�سركة اأن املعلومات والبيانات التي مت احل�سول عليها اأو ا�ستخراجها من تقرير درا�سة ال�سوق الذي اأعده م�ست�سار ال�سوق موثوقة بحد ذاتها. اإال اأنه مل تقم ال�سركة اأو 
اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو م�ست�ساريها بالتحقق من �سحة تلك املعلومات والبيانات ب�سكل م�ستقل وبالتايل ال ميكنهم تقدمي اأي �سمان ب�ساأن دقتها اأو �سحتها اأو اكتمالها.

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن م�ست�سار ال�سوق ال ميلك هو اأو اأي من م�ساهميه اأو اأع�ساء جمل�س اإدارته اأو اأقربائهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة اأو اأي �سركة تابعة 
لها. وقد اأعطى م�ست�سار ال�سوق موافقته اخلطية على ا�ستخدام بيانات اأبحاث ال�سوق بال�سكل والطريقة الواردة يف هذه الن�سرة ومل ي�سحب املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

المعلومات المالية
مت اعداد القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و القوائم املالية املوحدة واالفرتا�سية واملراجعة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2014م و2015م و2016م، واالإي�ساحات املرفقة بها وفقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني من قبل مراجع احل�سابات القانوين 
لل�سركة »�سركة براي�س ووترهاو�س كوبرز«. كما مت اعداد القوائم املالية املوحدة واملراجعة لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م واالإي�ساحات املرفقة بها وفقًا 
ال�سركة  . ت�سدر  و�سركائهم«  يونغ  اند  ارن�ست  »�سركة  لل�سركة  القانوين  القانونيني من قبل مراجع احل�سابات  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  ال�سادرة عن  املحا�سبية  للمعايري 

قوائمها املالية بالريال ال�سعودي.
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اأقرب عدد �سحيح. وعليه، فاإنه يف حال مت جمع االأرقام الواردة يف  اإلى  اإن بع�س املعلومات املالية واالإح�سائية التي حتتوي عليها هذه الن�سرة مت تقريبها من خالل جربها 
اجلداول، قد ال يتوافق جمموعها مع ما مت ذكره يف الن�سرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
مت اإعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة بناًء على افرتا�سات مبنية على معلومات ال�سركة ح�سب خربتها يف ال�سوق باالإ�سافة اإلى معلومات ال�سوق املعلنة واملتاحة للعامة. وقد 
تختلف االأو�ساع الت�سغيلية امل�ستقبلية عن االفرتا�سات امل�ستخدمة. وبالتايل، فاإنه ال يوجد اأي �سمان اأو تاأكيد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات. وتوؤكد ال�سركة باأن 

االإفادات الواردة يف هذه الن�سرة متت بناًء على العناية املهنية الالزمة.

متثل بع�س التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة »اإفادات م�ستقبلية«. وي�ستدل على هذه االإفادات امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�س الكلمات مثل »تعتزم« اأو »تقدر« اأو »تعتقد« 
و»يتوقع« اأو »من املمكن« اأو »�سوف« اأو »ينبغي« اأو »متوقع« اأو »قد«، اأو �سيغ النفي لتلك الكلمات اأو امل�سطلحات امل�سابهة اأو املعاك�سة لها يف املعنى. وتعك�س هذه االإفادات وجهة 
نظر ال�سركة احلالية واإدارتها فيما يتعلق باالأحداث امل�ستقبلية، ولكنها ال ُت�سّكل �سمانًا لالأداء امل�ستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد توؤدي اإلى اختالف كبري عن النتائج 
الفعلية اأو االأداء الفعلي اأو االإجنازات الفعلية التي حتققها ال�سركة عما كان متوقعًا �سراحًة اأو �سمنًا يف االإفادات املذكورة. وقد مت ا�ستعرا�س بع�س املخاطر اأو العوامل التي ميكن 
اأن توؤدي اإلى مثل هذا االأمر ب�سور اأكرث تف�سياًل يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة( ف�ساًل راجع الق�سم رقم 2 »ع�امل المخاطرة« من هذه الن�سرة(. ويف حالة حتقق اأي واحد 
اأو اأكرث من املخاطر اأو االأمور غري املتيقنة، اأو يف حالة ثبت عدم دقة اأي من االفرتا�سات التي مت االعتماد عليها، اأو عدم �سحتها، فاإن النتائج الفعلية لل�سركة قد تختلف ب�سورة 

جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�سرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج، تلتزم ال�سركة بتقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإذا تبني لل�سركة يف اأي وقت بعد موافقة الهيئة على هذه الن�سرة وقبل ت�سجيل االأ�سهم 
وقبول االإدراج يف ال�سوق ما يلي: )اأ( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة االإ�سدار، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب هذه القواعد، اأو )ب( ظهور اأي م�سائل مهمة كان 
يجب ت�سمينها يف ن�سرة االإ�سدار. وفيما عدا هاتني احلالتني، فاإن ال�سركة ال تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق الواردة يف هذه الن�سرة، �سواء كان ذلك 
نتيجة لظهور معلومات جديدة اأو وقوع اأحداث م�ستقبلية، اأو غري ذلك. ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر االأخرى واالأمور غري اليقينية واالفرتا�سات، فاإن توقعات االأحداث والظروف 
امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�سرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة اأو قد ال حتدث على االإطالق. وعليه، يجب على املكتتبني درا�سة جميع االإفادات امل�ستقبلية على 

�سوء هذه التف�سريات وعدم االعتماد عليها ب�سكل اأ�سا�سي.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة
اأع�شاء جمل�ض االإدارة(:   اودول )

ال�شفةالعمراون�شيةممثاًل لـاملن�شباال�شمم

ن�شبة امللكية املبا�شرة*
ن�شبة امللكية الغري 

تاريخ مبا�شرة***
الع�ش�ية** قبل

الطرح
بعد

الطرح
قبل

الطرح
بعد 
الطرح

الدكتور وليد بن 1
�سليمان اأبامني 

رئي�س 
املجل�س

ب�سفته 
ال�سخ�سية

غري تنفيذي 50�سعودي
وم�ستقل

2014/9/22م%1.85%1.30%0%0

فرا�س علي اإبراهيم 2
ال�سقري

نائب 
الرئي�س

ب�سفته 
ال�سخ�سية

تنفيذي وغري 49�سعودي
م�ستقل 

2014/9/22م%5.47%3.83%0%0

من�سور علي اإبراهيم 3
ال�سقري

ب�سفته ع�سو
ال�سخ�سية

تنفيذي وغري 49�سعودي
م�ستقل

2014/9/22م%5.47%3.83%0%0

نا�سر علي اإبراهيم 4
ال�سقري

ب�سفته ع�سو
ال�سخ�سية

تنفيذي وغري 40�سعودي
م�ستقل

2014/9/22م%6.09%4.26%0%0

حممد عبد العزيز 5
البحر

�سركة بوبيان ع�سو
للبرتوكيماويات

غري تنفيذي 55كويتي
وغري م�ستقل

2014/9/22م%20.78%14.55%0%0

تركي نا�سر حممد 6
املطوع العتيبي

ب�سفته ع�سو
ال�سخ�سية

غري تنفيذي 38�سعودي
وم�ستقل

2014/9/22م%0.95%0.67%0%0

اإبراهيم علي 7
اإبراهيم ال�سقري

الع�سو 
املنتدب

ب�سفته 
ال�سخ�سية

تنفيذي وغري 54�سعودي
م�ستقل

2014/9/22م0.36%0.25 %6.73%4.71%

جمال عبد الرحمن 8
الزامل

ب�سفته ع�سو
ال�سخ�سية

غري تنفيذي 55�سعودي
وم�ستقل

2014/9/22م%0.40%0.28%0%0

طارق بن مطلق 9
املطلق

ب�سفته ع�سو
ال�سخ�سية

غري تنفيذي 54�سعودي
وم�ستقل

2016/7/20م%0%0%0.12%0.08

امل�سدر: ال�سركة
* ميتلك اأع�ساء جمل�س االدارة اأ�سهًما ل�سمان الع�سوية يف ال�سركة قيمتها اال�سمية )40.000( اأربعون األف ريال �سعودي لكل ع�سو وذلك مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�سركة

** التواريخ املذكورة يف هذا اجلدول هي تواريخ التعيني يف املنا�سب احلالية املذكورة يف ذات اجلدول. وتو�سح ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة تاريخ بداية تعيني كل منهم يف ال�سركة �سواء يف املجل�س اأو يف اأي 

من�سب اآخر �سابق على هذه املنا�سب.)للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم  5-2 »جمل�س االإدارة« من هذه الن�سرة( 
*** ن�ساأت امللكية الغري مبا�سرة لـ اإبراهيم علي ال�سقري عن طريق ابنائه الق�سر هتون ابراهيم ال�سقري ومتلك 50.000 �سهم و علي ابراهيم ال�سقري وميلك 50.000 �سهم، كما ن�ساأت امللكية الغري مبا�سرة لـ 

طارق مطلق املطلق عن طريق امللكية يف �سركة جمموعة املطلق
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عن�ان ال�شركة

�شركة �شناعات العزل العربية )ع�ازل(

الريا�س 

�س ب 2955 الريا�س 11461

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2876 478 )11( 966+

فاك�س: 1078 478 )11( 966+

 www.awazel.com :املوقع االإلكرتوين

 info@awazel.com :الربيد االإلكرتوين

ممثلي ال�شركة

فرا�ض علي اإبراهيم ال�شقير 

ع�سو جمل�س االإدارة 

�سركة �سناعات العزل العربية )عوازل(

�س ب 2955 الريا�س 11461

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2666 556 50 966+

فاك�س: 1078 478 )11( 966+

www.awazel.com :املوقع االإلكرتوين

firas@awazelcompany.com :الربيد االإلكرتوين

اإبراهيم علي اإبراهيم ال�شقير

الع�سو املنتدب

�سركة �سناعات العزل العربية )عوازل(

�س ب 2955 الريا�س 11461

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 7056 546 50 966+ 

فاك�س: 1707 498 )11( 966+

www.awazel.com :املوقع االإلكرتوين

ibrahim@awazelcompany.com :الربيد االإلكرتوين

�شكرتري جمل�ض االإدارة

عالء الدين برغ�ث

�سكرتري جمل�س االإدارة 

�سركة �سناعات العزل العربية )عوازل(

�س ب 2955 الريا�س 11461

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 7054 546 50 966+

فاك�س: 1707 498 )11( 966+

www.awazel.com :املوقع االإلكرتوين

aladin@awazelcompany.com :الربيد االإلكرتوين

�ش�ق االأ�شهم

ال�ش�ق المالية ال�شع�دية )تداول(

اأبراج ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين

700 طريق امللك فهد

�س ب 60612 الريا�س 11555 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 1200 218 )11( 966+

فاك�س: 1220 218 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :املوقع االإلكرتوين

webinfo@tadawul.com.sa :الربيد االإلكرتوين
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المستشارون
امل�شت�شار املايل ومدير �شجل اكتتاب امل�ؤ�ش�شات ومدير االكتتاب

�شركة الريا�ض المالية

�سارع التخ�س�سي – مبنى بر�ستيج �سنرت

�س ب 21116 الريا�س 11475

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4865649 )11( 966+

فاك�س: 4865908 )11( 966+

 www.riyadcapital.com :املوقع االإلكرتوين

project.aislar@riyadcapital.com :الربيد االإلكرتوين

امل�شت�شار القان�ين 

مكتب محمد ال�شبعان و�شركاه محام�ن وم�شت�شارون قان�ني�ن بالتعاون مع 
ايفر�شيد�ض �شذرالند

مكتب 11 البيوت املكتبية

طريق العروبة

�س.ب 245555 الريا�س 11312

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4844448 )11( 966+

فاك�س: 2816611 )11( 966+

www.aldhabaan.eversheds.com :املوقع االإلكرتوين

aldehais@aldhabban.eversheds.com :الربيد االإلكرتوين

م�شت�شار العناية املالية املهنية 

كي. بي. اإم. جي الف�زان و�شركاه

برج كي. بي. اإم. جي

طريق �سالح الدين

�س.ب. 92876 الريا�س 11663

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 8748500 )11( 966+

فاك�س: 8748600 )11( 966+

 www.kpmg.com.sa :املوقع االإلكرتوين

marketingsa@kpmg.com :الربيد االإلكرتوين

ا�شت�شاري اأبحاث ال�ش�ق والقطاع

�شركة فرو�شت و �ش�ليفان

210 مبنى بي تي، مدينة االنرتنت دبي �س.ب 502395

دبي، االمارات العربية املتحدة

هاتف: 4331893 )4( 971+

فاك�س: 4278784 )4( 971+

 ww2.frost.com :املوقع االإلكرتوين

enquiries@frost.com :الربيد االإلكرتوين
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املحا�شب القان�ين احلايل )املحا�شب القان�ين لل�شنة املنتهية يف  3 مار�ض 7 20م(

�شركة اإيرن�شت اآند ي�نغ 

العليا، طريق امللك فهد

�س ب 2732 الريا�س 11461 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2734740 )11( 966+

فاك�س :2734730 )11( 966+

 www.ey.com :املوقع االإلكرتوين

riyadh@sa.ey.com :الربيد االإلكرتوين

 

املحا�شب القان�ين ال�شابق )املحا�شب القان�ين لالأع�ام املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م(

�شركة براي�ض وترهاو�ض ك�برز

طريق امللك فهد

�س ب 8282 الريا�س 11482 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2110400 )11( 966+

فاك�س: 4651663 )11( 966+

 www.pwc.com :املوقع االإلكرتوين

muhammad.hammad.khan@sa.pwc.com :الربيد االإلكرتوين

مالحظة: قدم امل�ست�سارون املذكورون اأعاله موافقتهم الكتابية على االإ�سارة اإلى اأ�سمائهم و�سعاراتهم وعلى ت�سمني اإفاداتهم بال�سكل وامل�سمون الواردين يف هذه الن�سرة، ومل 
يقم اأي منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�سرة. هذا وال ميتلك اأي من امل�ست�سارين اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة 

اأو اأي �سركة تابعة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

متعهد التغطية 

�شركة الريا�ض المالية

�سارع التخ�س�سي – مبنى بر�ستيج �سنرت

�س ب 21116 الريا�س 11475

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4865649 )11( 966 +

فاك�س: 4865908 )11( 966 +

www.riyadcapital.com :املوقع االإلكرتوين

project.aislar@riyadcapital.com :الربيد االإلكرتوين
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اوهات امل�شتلمة 

بنك الريا�ض

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 22622 الريا�س 11416، اململكة العربية اال�سعودية

هاتف: 4013030 )11( 966 +

فاك�س: 4042618 )11( 966 +

www.riyadbank.com :املوقع االإلكرتوين

custmercare@riyadbank.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�شع�دي البريطاني

�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي

�س ب 9084 الريا�س 11413، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4050677 )11( 966 +

فاك�س: 4050660 )11( 966 +

www.sabb.com :املوقع االإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد االإلكرتوين

مجم�عة �شامبا المالية

الفرع الرئي�سي، طريق امللك عبدالعزيز

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

هاتف: 0477 477 )11( 966 +

فاك�س: 9402 479 )11( 966 +

www.samba.com :املوقع االإلكرتوين

customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

م�شرف الراجحي

طريق العليا

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

هاتف: 6000 211 )11( 966 +

فاك�س: 0705 460 )11( 966 +

www.alrajihibank.com.sa :املوقع االإلكرتوين

contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي

طريق املعذر

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

هاتف: 4042222 )11( 996+

فاك�س: 4042311 )11( 966+

  communications@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين

www.alfransi.com.sa :املوقع االإلكرتوين
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 البن�ك التي تتعامل معها ال�شركة

البنك العربي ال�طني

�سارع امللك في�سل

�س ب 56921 الريا�س 11564

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9000 402 )11( 966 +

فاك�س: 7747 402 )11( 966 +

www.anb.com.sa :املوقع االإلكرتوين

abinayba@anb.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�شع�دي البريطاني

�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي

�س ب 9084 الريا�س 11413

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4050677 )11( 966 +

فاك�س: 4050660 )11( 966 +

www.sabb.com :املوقع االإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد االإلكرتوين

البنك االأول

االإدارة العامة، الريا�س

�سارع ال�سباب

�س.ب. 1467 الريا�س 11431

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف : 7888 406 / 0288 401 )11( 966+

فاك�س: 1104 403 )11( 966+

www.alawwalbank.com :املوقع االإلكرتوين

ca-cbg@alawwalbank.com :الربيد االإلكرتوين
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ملخص الطرح
يهدف ملخ�س الطرح هذا الى اإعطاء نبذه عامة عن املعلومات املتعلقة باالكتتاب والواردة يف هذه الن�سرة ب�سكل مف�سل. اإال اأن هذا امللخ�س ال يت�سمن جميع املعلومات التي يجب 
اأن توؤخذ بعني االعتبار قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة، لذا ينبغي علي من يرغب يف االكتتاب باأ�سهم االكتتاب مراجعة ق�سم »اإ�سعار مهم« والق�سم رقم 2 »عوامل 
املخاطرة« من هذه الن�سرة بدقة باالإ�سافة اإلى ن�سرة اال�سدار باأكملها قبل اتخاذه قرارًا باالكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة. ويجب اأن ال يعتمد يف اتخاذ قراره على هذا امللخ�س فقط.

ال�سركة 

وقــدره  مــال  بــراأ�ــس  1981/04/18م(  )املــوافــق  1401/06/14هـــــ  بتاريخ  حمــدودة  م�سوؤولية  ذات  ك�سركة  العربية  العزل  �سناعات  �سركة  تاأ�س�ست 
)12.000.000( اإثنا ع�سر مليون ريال �سعودي عبارة عن ح�س�س عينية ونقدية مت�ساوية القيمة و�سجلت بال�سجل التجاري رقم 1010039827 وتاريخ 

1401/08/14هـ )املوافق 1981/06/17م( براأ�سمال بلغ )12.000.000( اإثنا ع�سر مليون ريال �سعودي.

بتاريخ 1425/9/11هـ )املوافق 2004/10/25م( قرر ال�سركاء حتويل ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية براأ�سمال قدره )65.000.000( خم�س 
و�ستون مليون ريال �سعودي، حيث قرر ال�سركاء كذلك يف نف�س القرار زيادة راأ�سمال ال�سركة اإلى مبلغ )65.000.000( خم�سة و�ستون مليون ريال �سعودي.

قد اأ�سدر معايل وزير التجارة واال�ستثمار القرار الوزاري رقم1247 بتاريخ 1426/01/26هـ )املوافق 2005/03/07م( باإعالن حتول ال�سركة اإلى �سركة 
م�ساهمة مقفلة براأ�سمال قدره )65.000.000( خم�س و�ستون مليون ريال �سعودي مق�سمة الى )1.300.000( مليون وثالثمائة الف �سهم بق�سمة ا�سمية 
)50( خم�سون ريااًل �سعوديًا لل�سهم الواحد، حيث متت زيادة راأ�سمال ال�سركة عن طريق ر�سملة مبلغ )35.000.000( خم�سة وثالثني مليون ريال من 
ح�ساب االرباح املدورة، كما مت دخول م�ستثمرين جدد كم�ساهمني يف ال�سركة من خالل طرح خا�س لالأ�سهم.وقد مت زيادة راأ�سمال ال�سركة على مراحل حتى 
بلغ )272.999.780( مائتان واثنان و�سبعون مليون وت�سعمائة وت�سعة وت�سعني الف و�سبعمائة وثمانون ريال �سعـــودي مق�سم الى )27.299.978( �سبعة 

وع�سرون مليونا ومائتان وت�سعة وت�سعون وت�سعمائة وثمانية و�سبعون �سهم. بقيمة ا�سمية قدرها )10( ريال �سعودي لل�سهم الواحد. 

ن�شاط ال�شركة 

يتمثل الن�شاط الرئي�شي احلايل لل�شركة وفقًا لنظامها الأ�شا�شي مبا يلي: 

اإنتاج املواد العازلة وموانع ت�سريب املياه من االأ�سا�س االإ�سفلتي والبرتوكيمائي على �سكل لفات اأو األواح اأو لوا�سق باأنواعها املختلفة.- 1

اإنتاج كافة درجات االإ�سفلت املوؤك�سد واملعدل امل�ستخدم يف الطرق ويف العزل.- 2

اإنتاج كافة اأنواع امل�ستحلبات والدهانات واملركبات واملعاجني التي يدخل البرتول وم�ستقاته يف ت�سنيعها.- 3

اإنتاج االإ�سافات الكيمائية لتح�سني خوا�س اخللطات االأ�سمنتية وجعلها عازلة.- 4

اإنتاج كافة اأ�سناف العوازل احلرارية وال�سوتية.- 5

اإنتاج العبوات اخلا�سة ملنتجات ال�سركة.- 6

ت�سويق منتجات ال�سركة داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها مبا فيها امتالك واإدارة و�سائل النقل التي ت�سمح بذلك.- 7

والفروع - 8 الرئي�سي  املركز  م�ساريع  فيها  مبا  اأعمالها  وت�سيري  ال�سركة  منتجات  وبيع  وتخزين  لعر�س  الالزمة  وامل�ستودعات  العقارات  واإن�ساء  متلك 
واالإ�سكان اخلا�سة بالعاملني بال�سركة.

امتالك وتنفيذ امل�سروعات الالزمة لتزويد ال�سركة مبتطلباتها من املواد اخلام.- 9

اإ�شترياد املواد اخلام الالزمة لن�شاط ال�شركة.- 10

جتارة وت�سنيع كافة مواد البناء مبا فيها مواد تك�سية واجهات االإن�ساءات من احلجر والرخام والزجاج – وكذا من االألواح املعدنية العازلة وغريها.- 11

امل�ساهمون الكبار

امل�ساهمون الكبار الذين ميتلك كل منهم اكرث من 5% من راأ�سمال ال�سركة هم كل من:

�سركة بوبيان للبرتوكيماويات- 1

اإبراهيم علي اإبراهيم ال�سقري- 2

هيلة عبدالرحمن عي�سى الرميح- 3

�سركة �سمامة لال�ستثمار- 4

نا�سر علي اإبراهيم ال�سقري- 5

فرا�س علي اإبراهيم ال�سقري- 6

من�سور علي اإبراهيم ال�سقري- 7

�سقري علي اإبراهيم ال�سقري- 8

رميح علي اإبراهيم ال�سقري - 9

ويو�سح اجلدول اأدناه عدد اأ�سهمهم ون�سب ملكيتهم قبل الطرح وبعده.
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امل�ساهمون الكبار وعدد 
اأ�سهمهم قبل وبعد الطرح 

امل�ساهمون
بعد الطرحقبل الطرح

الن�سبةعدد الأ�سهم
القيمة

)ريال �سعودي(
الن�سبةعدد الأ�سهم

القيمة 
)ريال �سعودي(

14.5439.704.240%20.7856.720.3603.970.424%5.672.036�سركة بوبيان للبرتوكيماويات1
4.7112.862.820%6.7318.375.4701.286.282%1.837.547اإبراهيم علي اإبراهيم ال�سقري2
4.5712.481.150%6.5317.830.2301.248.115%1.783.023هيلة عبدالرحمن عي�سى الرميح3
4.4512.158.630%6.3617.369.4901.215.863%1.736.949�سركة �سمامة لال�ستثمار4
4.2711.646.170%6.0916.637.4001.164.617%1.663.740نا�سر علي اإبراهيم ال�سقري5
3.8310.457.420%5.4714.939.1901.045.742%1.493.919فرا�س علي اإبراهيم ال�سقري6
3.8310.457.430%5.4714.939.1901.045.743%1.493.919من�سور علي اإبراهيم ال�سقري7
3.569.707.590%5.0813.867.980970.759%1.386.798�سقري علي اإبراهيم ال�سقري8
3.569.707.570%5.0813.867.950970.757%1.386.795رميح علي اإبراهيم ال�سقري9

47129.183.082%68184.547.26012.918.308%18.454.726الإجمايل

)272.999.780( مائتان واثنان و�سبعون مليون وت�سعمائة وت�سعة وت�سعني الف و�سبعمائة وثمانون ريال �سعـــوديراأ�س مال ال�سركة 

)27.299.978( �سبعة وع�سرون مليونا ومائتان وت�سعة وت�سعون وت�سعمائة وثمانية و�سبعون �سهماإجمايل عدد اأ�سهم ال�سركة 

)10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحدالقيمة الإ�سمية لل�سهم

الكتتاب 
�سيكون الطرح لالكتتاب العام يف اأ�سهم ال�سركة لعدد )8.189.994( ثمانية ماليني ومائة وت�سعة وثمانني األف و ت�سعمائة واأربعة وت�سعني �سهم عادي بقيمة 
ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة بالكامل. و�سيكون �سعر الطرح )•( ريال �سعودي لل�سهم الواحد. ومتثل اأ�سهم الكتتاب 

مبجملها ن�سبة )30%( ثالثون باملائة من راأ�س املال

عدد الأ�سهم املطروحة 
لالكتتاب

)8.189.994( �سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل

ن�سبة الأ�سهم املطروحة من 
راأ�س مال ال�سركة

متثل اأ�سهم الكتتاب 30% من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة

)•( ريال �سعودي لل�سهم العادي الواحد �سعر الطرح 

)•( ريال �سعودياإجمايل قيمة الطرح

ا�ستخدام متح�سالت 
الكتتاب

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

متح�سالت الطرح )يرجى مراجعة الق�سم رقم  8 »ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب« ملزيد من املعلومات حول ا�ستخدام متح�سالت الطرح(

عدد اأ�سهم الطرح املتعهد 
بتغطيتها

)8.189.994( �سهم

اإجمايل قيمة الطرح املتعهد 
بتغطيته

)•( ريال �سعودي

فئات امل�ستثمرين 
امل�ستهدفني 

ال�سريحة )اأ( – املوؤ�س�سات املكتتبة: وت�سمل هذه ال�سريحة جمموعة من املوؤ�س�سات وال�سركات ومن �سمنها �سناديق ال�ستثمار )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 1 
»التعريفات وامل�سطلحات« من هذه الن�سرة(.

ال�سريحة )ب( – املكتتبني الأفراد: ي�سمل ذلك الأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�سر من 
زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأولد الق�سر، وامل�ستثمرين 
اخلليجني من ذوي ال�سخ�سية الطبيعية ويعد الكتتاب لغيا ملن اكتتب با�سم مطلقته. واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم 

الطلب

اإجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

عدد الأ�سهم املطروحة 
للموؤ�س�سات املكتتبة 

اأ�سهم  يف  باأعاله(  ال�سريحة  يف  )املعرفون  الأفــراد  امل�ستثمرون  اكتتاب  حال  يف  اأنه  علمًا  املطروحة،  الأ�سهم  من   %100 متثل  عادي  �سهم   8.189.994
الكتتاب، فاإنه يحق ملدير الكتتاب، بعد احل�سول على موافقة الهيئة، تخفي�س عدد الأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات وال�سركات املكتتبة اإلى )6.551.995( 

�سهم عادي، متثل 80% من اجمايل اأ�سهم الكتتاب

عدد الأ�سهم املطروحة 
للمكتتبني الأفراد 

�سوف يخ�س�س للمكتتبني الأفراد ما مقداره )1.637.999( �سهم عادي كحد اأق�سى، متثل )20%( من اإجمايل الأ�سهم املطروحة

طريقة الكتتاب لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

كيفية التقدم بطلب الكتتاب 
للموؤ�س�سات املكتتبة

�سوف يوفر مدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات مناذج طلبات الكتتاب للم�ستثمرين من املوؤ�س�سات املكتتبة اأثناء عملية بناء �سجل الأوامر
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
للمكتتبني االأفراد

�ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فرتة االكتتاب لدى مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة. ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليمات املبينة يف الق�سم رقم )15( 
»�شروط وتعليمات الكتتاب« من هذه الن�شرة. وباإمكان املكتتبني الأفراد الذين �شبق لهم امل�شاركة يف اإحدى عمليات الكتتاب ال�شابقة الكتتاب عن طريق 
االإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو ال�سراف االآيل، اأو من خالل اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة لعمالئها �سريطة اأن )1( يكون 
لدى املكتتب ح�ساب لدى اإحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات و)2( ال يكون قد طراأ اأي تغيري على املعلومات اخلا�سة باملكتتب منذ اكتتابه 

يف طرح جرى حديثًا

احلد االأدنى لعدد االأ�شهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�شبة لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني

احلد االأدنى لعدد االأ�سهم 
التي ميكن طلب االكتتاب 
فيها بالن�سبة للموؤ�س�سات 

املكتتبة

)100.000( اأ�سهم

احلد االأدنى لعدد االأ�سهم 
التي ميكن طلب االكتتاب 

فيها بالن�سبة للمكتتبني 
االأفراد

)10( اأ�سهم عادية

قيمة احلد االأدنى لعدد االأ�شهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�شبة لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني

قيمة احلد االأدنى لعدد 
االأ�سهم التي ميكن طلب 

االكتتاب فيها بالن�سبة 
للموؤ�س�سات املكتتبة

)•( ريال �سعودي

قيمة احلد االأدنى لعدد 
االأ�سهم التي ميكن طلب 

االكتتاب فيها بالن�سبة 
للمكتتبني االأفراد

)•( ريال �سعودي

احلد االأق�شى لعدد االأ�شهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�شبة لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني

احلد االأق�سى لعدد االأ�سهم 
التي ميكن طلب االكتتاب 
فيها بالن�سبة للموؤ�س�سات 

املكتتبة

)1.346.998( �سهمًا من اأ�سهم االكتتاب

احلد االأق�سى لعدد االأ�سهم 
التي ميكن طلب االكتتاب 

فيها بالن�سبة للمكتتبني 
االأفراد

)250.000( �سهم

قيمة احلد االأق�شى لعدد االأ�شهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�شبة اإجمايل عدد االأ�شهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني

قيمة احلد االأق�سى لعدد 
االأ�سهم التي ميكن طلب 

االكتتاب فيها بالن�سبة 
للموؤ�س�سات املكتتبة

)•( ريال �سعودي

قيمة احلد االأق�سى لعدد 
االأ�سهم التي ميكن طلب 

االكتتاب فيها بالن�سبة 
للمكتتبني االأفراد

)•( ريال �سعودي

طريقة تخ�شي�ض اأ�شهم االكتتاب لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني

تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب 
للموؤ�س�سات وال�سركات 

املكتتبة

يراه  ملا  االأفراد وفقًا  اكتتاب  اإمتام عملية  بعد  املوؤ�س�سات  اكتتاب  املكتتبة عن طريق مدير �سجل  للموؤ�س�سات  نهائي  ب�سكل  الطرح  اأ�سهم  �سيتم تخ�سي�س 
مبدئيا  تخ�سي�سها  �سيتم  التي  الطرح  اأ�سهم  عدد  ويبلغ  االإختيارية.  االأ�سهم  تخ�سي�س  اآلية  با�ستخدام  امل�سدر  مع  بالتن�سيق  منا�سبًا  املايل  امل�ست�سار 
للموؤ�س�سات املكتتبة عدد 8.189.994 �سهم عادي، متثل )100%( من اإجمايل عدد االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، علمًا باأنه يف حال اكتتاب املكتتبني االأفراد 
يف االأ�سهم املطروحة، يحق ملدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات، بعد احل�سول على موافقة الهيئة، تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة حتى 
6.551.995 �سهم عادي، متثل )80%( من اإجمايل االأ�سهم املطروحة لالكتتاب بعد اإمتام عملية اكتتاب االأفراد. و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة )80%( من 
االأ�سهم املخ�س�سة لهذه ال�سريحة ل�سناديق االإ�ستثمار على اأن تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�س�سات االأخرى بكامل الن�سبة الباقية 

)20%( اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق االإ�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�س�سة لهم )%80(



م

تخ�سي�ص اأ�سهم االكتتاب 
للمكتتبني االأفراد

يتوقع اأن يتم تخ�سي�ص اأ�سهم االكتتاب يف موعد اأق�ساه يوم 1439/02/23هـ )املوافق 2017/11/12م(. اإن احلد االأدنى للتخ�سي�ص هو )10( اأ�سهم لكل 
مكتتب، بينما احلد االأق�سى للتخ�سي�ص هو )250.000( �سهم. و�سيتم تخ�سي�ص العدد املتبقي من االأ�سهم املطروحة لالكتتاب )اإن وجد( وفقًا ملا يقرتحه 
امل�سدر وامل�ست�سار املايل. واإذا جاوز عدد املكتتبني االأفراد )•( مكتتب، فاإن ال�سركة ال ت�سمن تخ�سي�ص احلد االأدنى، ويف هذه احلالة �سيتم تخ�سي�ص 

اأ�سهم االكتتاب بالت�ساوي بني املكتتبني االأفراد. و�سيتم توزيع االأ�سهم املطروحة على �سريحة املكتتبني االأفراد وفقًا ملا يقرتحه امل�سدر وامل�ست�سار املايل

رد فائ�ص اأموال االكتتاب
�سوف يتم اإعادة مبالغ فائ�ص االكتتاب، اإن وجدت، اإلى املكتتبني دون خ�سم اأي ر�سوم اأو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة. و�سوف 
يتم االإ�سعار بالتخ�سي�ص النهائي واإعادة مبالغ فائ�ص االكتتاب، اإن وجدت، يف موعد اأق�ساه يوم 1439/02/23هـ )املوافق 2017/11/12م( )ف�ساًل راجع 

الق�سم رقم 15 »�شروط وتعليمات االكتتاب – التخ�سي�ص ورد الفائ�ص« من هذه الن�سرة(

فرتة الطرح
يوم  بنهاية  لتنتهي  االكتتاب،  الإغــالق  يوم  اآخــر  �ساملة  اأيــام   )7( ملدة  وت�ستمر  2017/10/30م(،  )املوافق  1439/02/10هــــ  يف  االكتتاب  فرتة  تبداأ 

1439/02/16هـ )املوافق 2017/11/05م(

 االحقية يف االأرباح
ت�ستحق اأ�سهم االكتتاب ن�سيبها من اأية اأرباح تعلنها ال�سركة من تاريخ هذه الن�سرة ولل�سنوات املالية التي تليها )للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم 

رقم 7 »�شيا�شة توزيع االأرباح« من هذه الن�شرة(

حقوق الت�سويت
اأ�سهم ال�سركة اأ�سهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي اأي م�ساهم اأي حقوق تف�سيلية، حيث مينح كل �سهم حامله احلق يف �سوت واحد، ويحق لكل م�ساهم 
يف ال�شركة ح�شور اجتماعات اجلمعية العامة للم�شاهمني والت�شويت فيها )ف�شاًل راجع الق�شم الفرعي »ملخ�ص النظام االأ�شا�شي لل�شركة« والق�شم الفرعي 

»و�شف االأ�شهم – حقوق الت�سويت« من الق�سم رقم 11 »املعلومات القانونية« من هذه الن�شرة(

فرتة احلظر / القيود 
املفرو�سة على االأ�سهم

يجب على االأ�سخا�ص الذين تظهر ن�سرة االإ�سدار اأنهم ميلكون اأ�سهمًا يف ال�سركة عدم الت�سرف يف اأي من تلك االأ�سهم خالل ال�سهور ال�ستة التالية لتاريخ 
بدء تداولها )»فرتة احلظر«(، وال يجوز لهم الت�شرف يف اأ�شهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�شول على موافقة الهيئة امل�شبقة

اإدراج وتداول االأ�سهم

مل ي�سبق ادراج اأ�سهم ال�سركة �سواء داخل اململكة اأو يف اأي مكان اآخر قبل طرحها لالكتتاب العام. وقد تقدمت ال�سركة بطلب للهيئة لت�سجيل االأ�سهم لديها 
وقبول اإدراجها، وقد تقدمت ال�سركة بطلب للهيئة الإدراج االأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، ومت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة 
للقيام بعملية طرح االأ�سهم، ومن املتوقع اأن يبداأ تداول االأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( بعد عملية التخ�سي�ص النهائية لالأ�سهم. )ف�ساًل راجع 

ق�شم »التواريخ املهمة واإجراءات االكتتاب« �شفحة رقم )ن( من هذه الن�شرة(

عوامل املخاطرة
هناك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح. وميكن ت�سنيف هذه املخاطر كما يلي: )اأ( املخاطر املتعلقة بعمليات ال�سركة وال�سركات التابعة، 
)ب( خماطر متعلقة بال�سوق، و)ج( خماطر متعلقة باالأ�سهم العادية. وقد مت ا�ستعرا�ص هذه املخاطر يف الق�سم رقم 2 »عوامل املخاطرة« من هذه الن�شرة 

والتي يجب درا�ستها بعناية قبل اتخاذ اأي قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب

امل�ساريف
امل�ستلمة،  بالتغطية واجلهات  التعهد  املايل ومدير االكتتاب، ور�سوم  امل�ست�سار  اأتعاب  ت�سمل  بالطرح بحوايل )•( ريال �سعودي  تقدر امل�ساريف اخلا�سة 
واأتعاب امل�ست�سار القانوين وم�ست�سار العناية املالية وا�ست�ساري درا�سة ال�سوق، وم�ساريف الت�سويق والرتتيب والطباعة والتوزيع، باالإ�سافة اإلى ر�سوم اأخرى 

ترتبط بعملية الطرح. و�سوف يتحمل امل�ساهمون البائعون تلك امل�ساريف بالكامل والتي �سيتم خ�سمها من متح�سالت االكتتاب

مالحظة: يجب درا�شة ق�شم »اإ�شعار مهم« �شفحة )ب( والق�شم رقم 2 »عوامل املخاطرة« من هذه الن�شرة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باال�شتثمار يف اأ�شهم االكتتاب مبوجب 
هذه الن�سرة.



ن

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

التواريخاحلدث

يبداأ االكتتاب من يوم 1439/02/10هـ )املوافق 2017/10/30م( وي�ستمر ملدة )7( �سبعة اأيام فرتة االكتتاب
تنتهي بانتهاء يوم 1439/02/16هـ )املوافق 2017/11/05م(

يبداأ االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة اعتبارًا من يوم 1439/01/25هـ )املوافق 2017/10/15م(  فرتة االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة وعملية بناء اأوامر االكتتاب 
وي�ستمر ملدة )8( اأيام تنتهي بانتهاء يوم 1439/02/02هـ )املوافق 2017/10/22م(

اآخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب للموؤ�س�سات وال�سركات املكتتبة بناء على عدد 
االأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل منهم

يوم 1439/02/11هـ )املوافق 2017/10/31م(

اآخر موعد ل�سداد قيمة االكتتاب للموؤ�س�سات وال�سركات املكتتبة بناء على عدد 
االأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل منهم

يوم 1439/02/16هـ )املوافق 2017/11/05م(

يوم 1439/02/16هـ )املوافق 2017/11/05م(اآخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب )للمكتتبني االأفراد(

يوم 1439/02/23هـ )املوافق 2017/11/12م(االإعلن عن التخ�سي�ص النهائي للأ�سهم 

يوم 1439/02/23هـ )املوافق 2017/11/12م(اإعادة مبالغ االكتتاب الفائ�سة )يف حالة جتاوز حد االكتتاب(

يتوقع اأن يبداأ تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جمع التاريخ املتوقع لبدء تداول االأ�سهم يف ال�سوق 
االإجراءات النظامية ذات العلقة. و�سيتم االعلن عن بدء تداول االأ�سهم يف ال�سحف املحلية 

)www.tadawul.com.sa( وموقع تداول االإلكرتوين

ملحظة: يعترب اجلدول الزمني والتواريخ امل�سار اإليها اأعله تقريبية، و�سوف يتم االإعلن عن التواريخ الفعلية من خلل اإعلنات تظهر يف ال�سحف املحلية اليومية يف اململكة 
.)www.cma.org.sa( وهيئة ال�سوق املالية )www.tadawul.com.sa( العربية ال�سعودية والتي ت�سدر باللغة العربية وعلى موقع تداول االإلكرتوين

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�سر االكتتاب على �سريحتني من امل�ستثمرين هما:

ال�سريحة )اأ(: الموؤ�س�سات المكتتبة: وتت�سمن عددًا من املوؤ�س�سات وال�سركات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار )ف�سًل راجع الق�سم رقم 1 »التعريفات وامل�سطلحات« من هذه 
الن�سرة(. ويحق لهوؤالء امل�ستثمرين التقدم بطلب للكتتاب وفقًا ملا ورد يف هذه الن�سرة. وميكن احل�سول على منوذج طلبات / طلب االكتتاب من مدير �سجل االكتتاب للموؤ�س�سات 

وال�سركات املكتتبة.

ال�سريحة )ب(: المكتتبين الأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غري 
�سعودي، حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها للأوالد الق�سر، وامل�ستثمرين اخلليجني من ذوي ال�سخ�سية 
الطبيعية. ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. ميكن احل�سول على مناذج طلب االكتتاب 
خلل فرتة االكتتاب فقط من مدير االكتتاب وفروع اجلهات امل�ستلمة. وميكن االكتتاب اأي�سًا عن طريق االإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو اأجهزة ال�سراف االآيل التابعة للجهات 

امل�شتلمة التي تقدم هذه اخلدمة لعمالئها �شريطة ا�شتيفاء ال�شروط التالية:

اأن يكون للمكتتب ح�ساب م�سريف لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة.- 1
اأال يكون قد طراأت اأي تغريات على املعلومات اأو البيانات اخلا�سة باملكتتب )بحذف اأو اإ�سافة اأحد اأفراد عائلته( منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا.- 2

يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب وفًقا للتعليمات الواردة يف هذه الن�سرة يف الق�سم رقم 15 »�شروط وتعليمات االكتتاب« وعلى كل مقدم طلب اأن يوافق على جميع بنود منوذج 
طلب االكتتاب ذات العالقة. وحتتفظ ال�شركة باحلق يف رف�ض اأي طلب اكتتاب ب�شورة جزئية اأو كلية يف حالة عدم ا�شتيفائه الأي من �شروط وتعليمات االكتتاب. ويف حال مت 
االكتتاب مرتني، يعترب االكتتاب الثاين الغًيا ويتم االأخذ باالعتبار االكتتاب االأول. وال ي�سمح باإجراء اأي تعديلت على طلب االكتتاب اأو �سحبه بعد اأن يتم تقدميه. ويعترب طلب 

االكتتاب يف حال ت�سليمه اتفاًقا ملزًما بني مقدم الطلب وال�سركة (ف�سًل راجع الق�سم رقم 15 »�شروط وتعليمات االكتتاب« من هذه الن�شرة(.



�س

ملخص المعلومات األساسية
اأن هذا امللخ�س ال ي�سمل كافة املعلومات التي قد تهم امل�ستثمرين  اإلى توفري ملحة عامة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة. غري  يهدف ملخ�س املعلومات االأ�سا�سية هذا 
قبل  من  االكتتاب  اأ�سهم  يف  باال�ستثمار  قرار  اأي  اأن  حيث  بالكامل،  قراءتها  الن�سرة  هذه  م�ستلم  على  ويتعني  الن�سرة،  لهذه  كمقدمة  امللخ�س  هذا  قراءة  يجب  فاإنه  وعليه، 
امل�ستثمرين املحتملني يجب اأن ي�ستند اإلى درا�سة هذه الن�سرة يف جمملها. ويكون للتعريفات واالخت�سارات الواردة يف هذه الن�سرة ذات املعاين املحددة لها يف ق�سم «التعريفات 

وامل�سطلحات«، ويف اأماكن اأخرى فيها.

1( الشركة

1- )أ( نظرة عامة

�سركة �سناعات العزل العربية )عوازل( )»ال�سركة« اأو »امل�سدر«( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010039827 وتاريخ 1401/08/14هـ )املوافق 
1981/06/17م( والقرار الوزاري رقم 1247 وتاريخ 1426/01/26هـ )املوافق 2005/03/07م(.

تاأ�س�ست ال�سركة ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة بتاريخ 1401/06/14هـ )املوافق 1981/04/18م( من قبل كل من حمد املبارك احلميد و نا�سر عبد العزيز ال�سالمة و علي 
اإبراهيم ال�سقري و حمد �سالح ال�سقري و مار�سيل وارنر �ستيجر براأ�س مال وقدره )12.000.000( اإثنا ع�سر مليون ريال �سعودي عبارة عن ح�س�س عينية ونقدية مت�ساوية 
القيمة و�سجلت بال�سجل التجاري رقم 1010039827 وتاريخ 1401/08/14هـ )املوافق 1981/06/17م( براأ�سمال بلغ )12.000.000( اإثنا ع�سر مليون ريال �سعودي. وبتاريخ 
1402/1/21هـ املوافق 1981/11/18م( قامت ال�سركة بزيادة راأ�سمالها اإلى مبلغ )14.000.000( اأربعة ع�سر مليون ريال �سعودي عن طريق الزيادة النقدية بواقع اثنان 

مليون ريال �سعودي مق�سمة الى )14.000( اربعة ع�سر الف ح�سة نقدية قيمة كل ح�سة نقدية 1.000 ريال �سعودي، مت دفعها من قبل ال�سركاء بناءًا على ن�سب ملكيتهم. 

 وبتاريخ 1413/4/23هـ املوافق )1992/10/20م( قامت ال�سركة بزيادة راأ�سمالها اإلى مبلغ )30.000.000( ثالثني مليون ريال �سعودي بزيادة قدرها )16.000.000( �ستة 
ع�سر مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة مبلغ )16.000.000( �ستة ع�سر مليون ريال �سعودي من االأرباح املدورة ح�سب اخر ميزانية معتمدة لعام 1991م، وقد مت تق�سيم 
راأ�س املال الى )30.000( ثالثني الف ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة منها )1.000( الف ريال �سعودي. بتاريخ 1425/9/11هـ )املوافق 2004/10/25م( قرر 
ال�سركاء حتويل ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية براأ�سمال قدره )65.000.000( خم�س و�ستون مليون ريال �سعودي، حيث قرر ال�سركاء كذلك يف نف�س القرار زيادة 

راأ�سمال ال�سركة اإلى مبلغ )65.000.000( خم�سة و�ستون مليون ريال �سعودي.

م�ساهمة مقفلة  �سركة  اإلى  ال�سركة  باإعالن حتول  )املوافق 2005/03/07م(  بتاريخ 1426/01/26هـ  رقم 1247  الوزاري  القرار  واال�ستثمار  التجارة  وزير  اأ�سدر معايل  قد 
براأ�سمال قدره )65.000.000( خم�س و�ستون مليون ريال �سعودي مق�سمة الى )1.300.000( مليون وثالثمائة الف �سهم بقيمة ا�سمية )50( خم�سون رياال �سعوديا لل�سهم 
م�ستثمرين جدد  دخول  كم مت  املدورة،  االرباح  ريال من ح�ساب  مليون  وثالثني  مبلغ )35.000.000( خم�سة  ر�سملة  ال�سركة عن طريق  راأ�سمال  زيادة  الواحد، حيث متت 

كم�ساهمني يف ال�سركة من خالل طرح خا�س لالأ�سهم.

وبتاريخ 1427/8/17هـ )املوافق 2006/9/10م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )81.250.000( واحد وثمانون مليونا 
ومائتان وخم�سون الف ريال �سعودي ومت تغطية الزيادة عن طريق ر�سملة مبلغ )16.250.000( �ستة ع�سر مليون ومائتان وخم�سون الف ريال �سعودي من ح�ساب االأرباح املبقاة.

وبتاريخ 1428/8/23هـ )املوافق 2007/9/5م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )108.333.280( مائة وثمانية مليون 
وثالثمائة وثالث وثالثني الف ومائتني وثمانني ريال �سعودي، ومت متويل زيادة راأ�س املال من االأرباح املبقاة وذلك باإ�سدار �سهم واحد جديد لكل حائز على ثالثة ا�سهم �سابقة 

م�سجلة ب�سجالت ال�سركة بنهاية يوم انعقاد اجلل�سة. 

وبتاريخ 1429/6/27هـ )املوافق 2008/7/1م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )151.666.590( مائة وواحد وخم�سني 
مليون و�ستمائة و�ستة و�ستني الف وخم�سمئة وت�سعني ريال �سعودي، ومت متويل زيادة راأ�س املال من االأرباح املبقاة وذلك باإ�سدار اربع ا�سهم جديدة لكل حائز على ع�سرة ا�سهم 

�سابقة م�سجلة ب�سجالت ال�سركة بنهاية يوم انعقاد اجلل�سة. 

وبتاريخ 1430/8/4هـ )املوافق 2009/7/26م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )181.999.810( مائة وواحد وثمانني 
مليون وت�سعمائة وت�سعة وت�سعني الف وثمامنائة وع�سرة ريال �سعودي، ومت متويل زيادة راأ�س املال من االأرباح املبقاة وذلك باإ�سدار �سهما واحدا لكل حائز على خم�سة ا�سهم �سابقة 

م�سجلة ب�سجالت ال�سركة بنهاية يوم انعقاد اجلل�سة. 

وبتاريخ 1436/12/16هـ )املوافق 2015/9/29م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )272.999.780( مائتان واثنان 
ب�سجل  املقيدون  امل�ساهمون  ميلكها  اثنني  �سهمني  كل  مقابل  جماين  واحد  �سهم  مبنح  وذلك  �سعودي،  ريال  وثمانون  و�سبعمائة  الف  وت�سعني  وت�سعة  وت�سعمائة  مليون  و�سبعون 
املبقاة وحتويل مبلغ  االأرباح  بند  بتحويل مبلغ )23.999.970( ريال من  املال  الزيادة املقرتحة يف را�س  يتم تغطية  اأن  العادية على  العامة غري  انقاد اجلمعية  يوم  ال�سركة 
)67.000.000( �سبعة و�ستون مليون ريال �سعودي من بند االحتياطي النظامي كما يف القوائم املالية املراجعة واملدققة املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وجتميع ك�سور االأ�سهم 

وبيعها على امل�ساهمني . 

ويبلغ راأ�س مال ال�سركة حاليًا )272.999.780( مائتان واثنان و�سبعون مليون وت�سعمائة وت�سعة وت�سعني الف و�سبعمائة وثمانون ريال �سعـــودي مق�سم الى )27.299.978( 
�سبعة وع�سرون مليونا ومائتان وت�سعة وت�سعون وت�سعمائة وثمانية و�سبعون �سهم. بقيمة ا�سمية قدرها )10( ريال �سعودي لل�سهم الواحد. 



ع

هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد االكتتاب العام
هيكل ملكية ال�شركة (: 2 اودول )

امل�شاهم�نم

بعد الطرحقبل الطرح

الن�شبةعدد االأ�شهم
ن�شبة امللكية 

الغري 
مبا�شرة*

القيمة
 )ريال �شع�دي(

الن�شبةعدد االأ�شهم
ن�شبة امللكية 

الغري مبا�شرة*
القيمة

 )ريال �شع�دي(

�سركة بوبيان 1
للبرتوكيماويات

5.672.036%20.78%0.0056.720.3603.970.424%14.54%0.0039.704.240

اإبراهيم علي اإبراهيم 2
ال�سقري

1.837.547%6.73%0.3618.375.4701.286.282%4.71%0.2512.862.820

هيلة عبدالرحمن عي�سى 3
الرميح

1.783.023%6.53%0.0017.830.2301.248.115%4.57%0.0012.481.150

0.0012.158.630%4.45%0.0017.369.4901.215.863%6.36%1.736.949�سركة �سمامة لال�ستثمار4

نا�سر علي اإبراهيم 5
ال�سقري

1.663.740%6.09%0.0016.637.4001.164.617%4.27%0.0011.646.170

فرا�س علي اإبراهيم 6
ال�سقري

1.493.919%5.47%0.0014.939.1901.045.742%3.83%0.0010.457.420

من�سور علي اإبراهيم 7
ال�سقري

1.493.919%5.47%0.0014.939.1901.045.743%3.83%0.0010.457.430

�سقري علي اإبراهيم 8
ال�سقري

1.386.798%5.08%0.0013.867.980970.759%3.56%0.009.707.590

0.009.707.570%3.56%0.0013.867.950970.757%5.08%1.386.795رميح علي اإبراهيم ال�سقري9

0.004.853.810%1.78%0.006.934.010485.381%2.54%693.401لولوة علي اإبراهيم ال�سقري10

0.004.853.810%1.78%0.006.934.010485.381%2.54%693.401نورة على اإبراهيم ال�سقري11

منرية علي اإبراهيم 12
ال�سقري

693.401%2.54%0.006.934.010485.381%1.78%0.004.853.810

فاطمة علي اإبراهيم 13
ال�سقري

693.401%2.54%0.006.934.010485.381%1.78%0.004.853.810

0.004.853.810%1.78%0.006.934.010485.381%2.54%693.401هدى علي اإبراهيم ال�سقري14

0.004.853.810%1.78%0.006.934.010485.381%2.54%693.401�سارة علي اإبراهيم ال�سقري15

وليد �سليمان عبداملح�سن 16
اأبامني

506.292%1.85%0.005.062.920354.404%1.30%0.003.544.040

0.003.054.070%1.12%0.004.362.950305.407%1.60%436.295�سركة جمموعة املطلق 17

يزيد �سليمان عبداحلم�سن 18
اأبامني

397.176%1.45%0.003.971.760278.023%1.02%0.002.780.230

حممد �سليمان 19
عبداحلم�سن اأبامني

397.176%1.45%0.003.971.760278.023%1.02%0.002.780.230

مو�سي �سالح عبداهلل 20
امل�سفر

312.071%1.14%0.003.120.710218.450%0.80%0.002.184.500

تركي نا�سر حممد املطوع 21
العتيبي

260.316%0.95%0.002.603.160182.221%0.67%0.001.822.210

0.001.527.020%0.56%0.002.181.450152.702%0.80%218.145�سليمان القويز22

0.001.527.020%0.56%0.002.181.450152.702%0.80%218.145عبداهلل بن �سعد الرا�سد 23

�سركة ع�سام حممد خريي  24
قباين القاب�سة االأولى 

209.999%0.77%0.002.099.990146.999%0.54%0.001.469.990

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588رهام �سليمان ابامني25



ف

امل�شاهم�نم

بعد الطرحقبل الطرح

الن�شبةعدد االأ�شهم
ن�شبة امللكية 

الغري 
مبا�شرة*

القيمة
 )ريال �شع�دي(

الن�شبةعدد االأ�شهم
ن�شبة امللكية 

الغري مبا�شرة*
القيمة

 )ريال �شع�دي(

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588رمي �سليمان ابامني26

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588اأمل �سليمان ابامني27

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588�سلطانة �سليمان ابامني28

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588مي �سليمان ابامني29

0.001.050.000%0.38%0.001.500.000105.000%0.55%150.000هناء عبدالرحمن ال�سقري30

0.00763.510%0.28%0.001.090.73076.351%0.40%109.073جمال عبدالرحمن الزامل31

0.00763.510%0.28%0.001.090.73076.351%0.40%109.073ه�سام عبدالرحمن الزامل 32

0.00458.110%0.17%0.00654.44045.811%0.24%65.444�سعد عبداملح�سن ال�سويلم33

0.00350.000%0.13%0.00500.00035.000%0.18%50.000هتون اإبراهيم ال�سقري34

0.00350.000%0.13%0.00500.00035.000%0.18%50.000هديل اإبراهيم ال�سقري35

0.00350.000%0.13%0.00500.00035.000%0.18%50.000علي اإبراهيم ال�سقري36

اإبراهيم عبداملح�سن 37
ال�سويلم

43.629%0.16%0.00436.29030.540%0.11%0.00305.400

0.00152.710%0.06%0.00218.15015.271%0.08%21.815�سلوى عبداملح�سن ال�سويلم38

0.00152.710%0.06%0.00218.15015.271%0.08%21.815منى عبداملح�سن ال�سويلم39

0.00152.700%0.06%0.00218.14015.270%0.08%21.814اإبتهاج عبداملح�سن ال�سويلم40

0.00152.700%0.06%0.00218.14015.270%0.08%21.814اأمل عبداملح�سن ال�سويلم41

اإبت�سام عبداملح�سن 42
ال�سويلم

21.814%0.08%0.00218.14015.270%0.06%0.00152.700

30.0081.899.943%8.189.994---اجلمهور43

100272.999.780%100272.999.78027.299.978%27.299.978االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة
مت معاجلة وتقريب ك�سور االأ�سهم الى اأقرب عدد �سحيح

* ن�ساأت امللكية الغري مبا�سرة لـ اإبراهيم علي ال�سقري عن طريق ابنائه الق�سر هتون ابراهيم ال�سقري ومتلك 50.000 �سهم و علي ابراهيم ال�سقري وميلك 50.000 �سهم.

يتمثل الن�شاط الرئي�شي احلايل لل�شركة يف اإنتاج وبيع املواد العازلة وموانع ت�شريب املياه من الأ�شا�ض الإ�شفلتي والبرتوكيميائي على �شكل لفات اأو األواح اأو لوا�شق باأنواعها املختلفة 
و االإ�سفلت املوؤك�سد واملعدل وكافة اأنواع امل�ستحلبات والدهانات واملركبات واملعاجني التي يدخل البرتول وم�ستقاته يف ت�سنيعها و كافة اأ�سناف العوازل احلرارية وال�سوتية. كما 
تت�شمن اأن�شطة ال�شركات التابعة يف اململكة على اإنتاج وبيع كافة مواد البناء مبا فيها مواد تك�شيه واجهات الإن�شاءات من احلجر والرخام. ويتمثل ن�شاط ال�شركات التابعة خارج 

اململكة يف توزيع وبيع منتجات �سناعات العزل و�سناعات احلجر والرخام خارج اململكة.

1-)ب( األنشطة الرئيسية للشركة

يتمثل الن�شاط الرئي�شي احلايل لل�شركة يف 

اإنتاج املواد العازلة وموانع ت�سريب املياه من االأ�سا�س االإ�سفلتي والبرتوكيمائي على �سكل لفات اأو األواح اأو لوا�سق باأنواعها املختلفة.- 1
اإنتاج كافة درجات االإ�سفلت املوؤك�سد واملعدل امل�ستخدم يف الطرق ويف العزل.- 2
اإنتاج كافة اأنواع امل�ستحلبات والدهانات واملركبات واملعاجني التي يدخل البرتول وم�ستقاته يف ت�سنيعها.- 3
اإنتاج االإ�سافات الكيمائية لتح�سني خوا�س اخللطات االأ�سمنتية وجعلها عازلة.- 4
اإنتاج كافة اأ�سناف العوازل احلرارية وال�سوتية.- 5
اإنتاج العبوات اخلا�سة ملنتجات ال�سركة.- 6
ت�سويق منتجات ال�سركة داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها مبا فيها امتالك واإدارة و�سائل النقل التي ت�سمح بذلك.- 7
متلك واإن�ساء العقارات وامل�ستودعات الالزمة لعر�س وتخزين وبيع منتجات ال�سركة وت�سيري اأعمالها مبا فيها م�ساريع املركز الرئي�سي والفروع واالإ�سكان اخلا�سة - 8

بالعاملني بال�سركة.
امتالك وتنفيذ امل�سروعات الالزمة لتزويد ال�سركة مبتطلباتها من املواد اخلام.- 9

اإ�شترياد املواد اخلام الالزمة لن�شاط ال�شركة.- 10
جتارة وت�سنيع كافة مواد البناء مبا فيها مواد تك�سية واجهات االإن�ساءات من احلجر والرخام والزجاج – وكذا من االألواح املعدنية العازلة وغريها.- 11



�س

1-)ت( منتجات الشركة

ويو�سح ال�سكل التايل املنتجات التي تقوم ال�سركة باإنتاجها.

ر�شم ت��شيحي  : املنتجات التي تق�م ال�شركة باإنتاجها.

ácô°ûdG äÉéàæeá©HÉàdG ácô°ûdG äÉéàæe

áeó≤àŸG ácô°ûdG
á«°ûZC’G áYÉæ°üd

á«°ûZC’GπFGƒ°ùdGiôNC’G äÉéàæŸG

ôéM ™æ°üe ácô°T
ΩÉNôdGh ôéë∏d πeÉµàdG

 IOhóëŸG ¿É£∏°ùdG ácô°T
 IQÉéàdGh ä’hÉ≤ª∏d

áYÉæ°üdGh

á«æ«eƒà«ÑdG ÒZ á«°ûZC’G
(ájÒª«dƒÑdG)

á«æ«eƒà«ÑdG á«°ûZC’G

Ú∏«HhôH ‹ƒÑdÉH ádó©e á«°ûZCG
(APP) (»µ«à°SÓH)

øjOÉJƒH øjôjÉà°ùdÉH ádó©e á«°ûZCG
(SBS) (»WÉ£e) øjôjÉà°S

øjOÉJƒH øjôjÉà°ùdÉH ádó©e á«°ûZCG
(í∏°ùe ÒZ) øjôjÉà°S

Ió°ùcDƒe á«°ûZCG

ájÉª◊G ìGƒdCG

¥É°üàd’G äGP á«°ûZCG

áWô°TC’G

(Liquid Asphalt) Ö∏ëà°ùe áHƒWQ ∫RÉY

∫ó©ŸG ¥ô£dG ∞≤°SG
(Performance Grade Asphalt)

(Primer) »FGóàH’G ¿ÉgódG

(Damp Coat) áHƒWôdG ∫RÉY

á«æ«eƒà«ÑdG πFGƒ°ùdG

ÚãjQƒj ‹ƒÑdG

á«æ«eƒà«ÑdG ÒZ πFGƒ°ùdG

¢UÉN πµ°T hP »µ«à°SÓÑdG ´ƒædG øe á«°ûZCG
(Dimple Board)
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امل�سدر: ال�سركة

2( رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها

2-)أ( رؤية الشركة

العمل املتوا�سل لتحقيق الريادة واال�ستمرار فيها يف جمال �سناعة العزل يف ال�سرق االأو�سط.

2-)ب( رسالة الشركة

العمل الدائم لتطوير املنتجات لتلبية تطلعات العمالء وايجاد حلول مبتكرة مل�ساكل العزل �
احلفاظ على عالقة متميزة مع العمالء واملجتمع والبيئة  �
حتقيق عوائد مالية جمزية مل�ساهمي ال�سركة �
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 2-)ت( استرتيجية الشركة

ت�سعى �سركة �سناعات العزل العربية لتكون امل�سنع الرئي�سى ملنتجات العزل بكافة ا�سكاله يف اململكة ودول اخلليج العربى من خالل العمل على املحاور التالية؛

ن�شاط العزل المائى البيتومينى

موا�سلة الريادة يف هذا القطاع واحلفاظ على احل�سة ال�سوقية �
دعم العمالء اال�سرتاتيجيون والت�سهيالت املمنوحة لهم �
زيادة الهتمام املنتجات اخلا�شة بن�شاط الطرق �

مجال كيماويات البناء

تعميق املنظومة ال�سناعية الدخال الت�سنيع املحلى يف جمال كيماويات البناء والعمل على الدخول يف �سراكات مع ال�سركات العاملية يف هذا املجال �
ا�ستحداث ق�سم بال�سركة لت�سويق وتقدمي الدعم لعمالء هذه املواد �

مجال العزل الحرارى

 تعتزم ال�سركة الدخول يف جمال ت�سنيع العزل احلراري وذلك بتنفيذ امل�سروعيني الذيني مت ذكرهما يف ق�سم امل�ساريع امل�ستقبلية. كما تعتزم ال�سركة البحث عن  �
�سركات وا�ستحوذات يف هذا املجال. 

مجال التك�شيات الحجرية والرخام

القيام باعمال التو�سعات وتطوير االنتاج املخطط له �

تعميق االنت�شار البيعى عن طريق: 

الدخول يف �سراكات وا�ستحواذات مع املنتجني االخرين

العمل على االنت�سار خارج نطاق الدول اخلليجية 

تطبيق نظام احلوكمة وتعظيم اال�ستفادة من التطور املهنى للموظفني ووالئهم لل�سركة

3- ملخص المزايا التنافسية واآلفاق المستقبلية ونواحي القوة

 ا�ستخدام اأحدث معدات الت�سنيع واالإنتاج يف مواقع ا�سرتاتيجية مميزة متلكها ال�سركة �
القوة املالية واالأداء املميز لل�سركة وال�سركات التابعة �
املقدرة على املحافظة على الكفاءات االإدارية والفنية واملالية وتطويرها �
خربات وكفاءات فريق االإدارة العليا يف جمال �سناعة وجتارة مواد العزل وفهمهم العميق ملعطيات ال�سوق �
العالقات الوطيدة والقوية مع عدد متنوع من العمالء والتي مت بناوؤها على مدى فرتة زمنية طويلة �
قوة التفاو�س يف توفري اخلامات نتيجة حجم الطلبات ال�سهرية والعالقة املمتازة مع املوردين �
التعديل  � ويتم  ال�سوق  ومتطلبات  باملوازنة  ومقارنتها  و�سهريا  ا�سبوعيا  متابعة اخلطة  وتتم  واملخازن  واالإنتاج  املبيعات  اإدارة  الأعمال  ال�سنوي  بالتخطيط  االهتمام 

با�ستخدام احدث برامج التخطيط )SAP( الذي بداأت ال�سركة العمل به مع بداية عام 2015م 
اال�ستفادة من اخلربة املرتاكمة لل�سركة حل�سن اإدارة املخازن ومراقبة تكلفة اخلامات �
توفري عمليات النقل والتو�سيل جمانا جلميع عمالء ال�سركة يف جميع اأنحاء اململكة �
توفري خدمات ما بعد البيع كاخلدمات اال�ست�سارية يف عمليات الرتكيب �
تقوم ال�سركة بعمل ) دورات تدريبية وندوات( للتعريف باملنتجات اجلديدة �
بقاء ال�سركة �سمن اأكرب منتجي موانع الت�سريب يف املنطقة  �

2( معلومات عن السوق والقطاع 

عينت �سركة �سناعات العزل العربية �سركة فرو�ست و�سوليفان )Frost & Sullivan( الإجراء درا�سة ل�سوق العزل املائي والعزل احلراري على ال�سعيد العاملي ب�سكل عام، ومنطقة 
ال�سرق االأو�سط ب�سكل خا�س. ومت احل�سول على جميع املعلومات من تقرير ال�سوق املعد من قبلهم.

�سركة فرو�ست و�سوليفان )Frost & Sullivan( هي �سركة ا�ست�سارات الأبحاث االأ�سواق وترتكز اأعمال ال�سركة على اإعداد درا�سات اجلدوى وتقارير االأ�سواق يف خمتلف القطاعات.

 )Frost & Sullivan( وما مل ين�س على خالف ذلك، فقد مت احل�سول على املعلومات املتعلقة ب�سناعة العزل املائي والعزل احلراري من تقرير اأعدته �سركة فرو�ست و�سوليفان
وقد اأعطت �سركة فرو�ست و�سوليفان )Frost & Sullivan( موافقتها اخلطية على ا�ستخدام التقرير بال�سكل وال�سياق الواردين يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب هذه املوافقة حتى 

تاريخ هذه الن�سرة. ولي�س لهذه ال�سركة اأو موظفيها اأو اأي من اأقربائهم اأو �سركاتها التابعة اأي م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة و�سركاتها التابعة.
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نظره عامة على االقتصاد في المملكة 
منا الناجت املحلي يف اململكة مبعدل �سنوي مركب بلغ 4.2% للفرتة من 2010م الى 2015م. ويو�سح اجلدول اأدناه املوؤ�سرات االقت�سادية لالقت�ساد ال�سعودي للفرتة من 2010م 

الى 2015م.

املوؤ�سرات االقت�سادية الرئي�سية يف اململكة العربية ال�سعودية، 2010م- 2015م

5 20م 4 20م 3 20م 2 20م 0 20م  20م امل�ؤ�شرات الرئي�شية

31.6 30.8 29.9 29.2 28.4 27.5 تقديرات عدد ال�سكان )مليون ن�سمة(

)200.5( 276.6 507.9 617.9 594.5 250.3 احل�ساب اجلاري )مليار ريال �سعودي(

2.2 2.7 3.5 2.9 3.7 3.8 الت�سخم )%(

2422.5  2826.9 2.791.3 2.752.3 2.510.7 1.975.5 الناجت املحلي االإجمايل االإ�سمي )مليار ريال �سعودي(

615.9 1.044.3 1.156.4 1.247.4 1.117.8 741.6 االيرادات العامة الفعلية )مليار ريال �سعودي(

978.14 1.109.9 976 873.3 826.7 653.9 امل�سروفات العامة الفعلية )مليار ريال �سعودي(

5.7 1.6 2.15 3.05 5.4 8.5 ن�سبة الدين العام اإلى الناجت املحلي االجمايل )%(

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

العزل المائي:
ميكن ت�سنيف اأنظمة ومواد العزل املائي كما هو مو�سح يف ال�سكل التايل:

 اأنظمة وم�اد العزل املائي

االأغ�سية البوليمريةاالأغ�سية البيتومينية

• • )APP( )اأغ�سية معدلة بالبويل بروبالني )بال�ستيكي

• •)SBS( )اأغ�سية معدلة بال�ستايرين و بوتادين و �ستارين )مطاطي

• اأغ�سية موؤك�سدة ، وغريها•

• •)PVC( اأغ�سية البويل فينيل كلورايد

• •)EPDM( اأغ�سية اإيثلني بروبلني ديني مونومر

• •)TPO( اأغ�سية البويل اوليفني امللدن باحلرارة

اأنظمة اأخرىاالأغ�سية ال�سائلة

• اأنظمة البويل يوريثني •

• امل�ستحلبات البيتومينية•

• اأنظمة االأكريليك، وغريها•

• الكري�ستالني•

• االأ�سمنتية•

• اأنظمة خليطة، وغريها•

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان

العزل الحراري:
ميكن ت�سنيف اأنظمة ومواد العزل احلراري كما هو مو�سح يف ال�سكل التايل:

 اأنظمة وم�اد العزل احلراري

)PU( اأنظمة اأخرىاأنظمة البويل يوريثني

• رغوة البويل يوريثني•

• رغوة البويل ايزو ي�سيانورايت•

• اأنظمة ر�س البويل يوريثني•

• األياف خمتلفة•

• اأ�سا�سه من االأخ�ساب اأو�سليولوز•

• اأنظمة مركبة•

• البرياليت/ الزجاج اخللوي•

البول�سرتين املبثوق )XPS(ال�سوف املعدين

• ال�سوف ال�سخري )ال�سوف احلجري(•

• ال�سوف الزجاجي•
)EPS( البول�سرتين املنفوخ

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان
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العوامل المؤثرة على صناعة العزل المائي والحراري من منظور اقتصادي
النمو املتوا�سل يف قطاع البناء يف دول اخلليج، وُيعزى ذلك اإلى: �

تزايد ال�سكان -
توا�سل املنا�سبات الكربى يف املنطقة – اإك�سبو 2020م، وكاأ�س العامل 2022م، جذب اال�ستثمارات لقطاع البناء ال�سيما يف قطاعي ال�سيافة والبيع بالتجزئة. -
زيادة حكومات دول اخلليج العربي ملخ�س�سات تطوير البنية التحتية يف ميزانياتها ما يوؤدي اإلى تزايد ن�ساطات البناء يف املطارات والقطارات عالية ال�سرعة،  -

والطرق
زيادة م�ستوى الوعي باأنظمة العزل املائي واملنتجات احلديثة بني اال�ست�ساريني �
تفر�س الالئحة الفنية للهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة رقم 2856 على جميع املباين اخلا�سة تركيب العزل مبا يتوافق مع قيم معامل االنتقال  �

احلراري املحددة اعتبارا من 2014م ب�سفتها املرحلة االأولى. وكجزء من املرحلة الثانية، من 2017م ف�ساعدا، �سوف ت�سبح هذه القيم اأكرث �سرامة، حيث يتوجب 
على املباين احلكومية التقيد بقيم معامل االنتقال احلراري للمرحلة الثانية. 

ملخص المعلومات المالية 
يجب قراءة املعلومات املالية الواردة اأدناه جنبًا اإلى جنب مع القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م والقوائم املالية املوحدة واملدققة 
لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م، وفقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني �ساملًة يف كل حالة االإي�ساحات 

املتعلقة بها، والتي جرى ت�سمني كل منها يف مو�سع اآخر من هذه الن�سرة.

اأهم امل�ؤ�شرات املالية )االرقام باالف الرياالت ال�شع�دية((: 3 اودول )

ال�شنة املنتهية يف  3 مار�ض 
الف ريال �شع�دي

7 20م 6 20م 5 20م 4 20م

موؤ�سرات قائمة الدخل 

341.026 413.279  416.810  374.334 املبيعات

)214.970( )265.569( )288.542( )275.038( تكلفة املبيعات 

126.055 147.710  128.268  99.296 اجمايل الربح

)27.000( )26.611( )22.108( )19.469( م�ساريف بيع وت�سويق

)21.574( )23.615( )19.632( )17.718( م�ساريف عمومية وادارية

77.480  97.483  86.527  62.108 اإيرادات الت�سغيل

4.871  5.511 )10.939(  2.817 ايرادات )م�ساريف( اخرى، �سايف

82.352  102.994  75.588  64.925 الدخل قبل الزكاة وح�س�س االأقلية

)9.376( )9.371( )7.410( )7.200( الزكاة

72.975  93.623  68.178  57.725 الدخل قبل حقوق االأقلية

 217 )733( )1.234( )69.435( حقوق االأقلية

73.192  92.889  66.943  57.656 �سايف الدخل 

موؤ�سرات قائمة املركز املايل 

 363.212  342.313  337.258  311.703 اإجمايل املوجودات املتداولة

 119.357  123.321  115.609  92.880 اإجمايل املوجودات الغري متداولة

 482.570  465.635  452.868  404.583 اإجمايل املوجودات

 48.496  61.404  65.823  56.624 اإجمايل املطلوبات املتداولة

 11.158  8.815  6.808  1.017 اإجمايل املطلوبات الغري متداولة

 59.655  70.220  72.631  57.642 اإجمايل املطلوبات

 422.914  395.414  380.236  346.637 اإجمايل حقوق امللكية

 482.570  465.635  452.868  404.583 اإجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

موؤ�سرات قائمة التدفقات النقدية

 58.577  107.040  80.803  41.476 �سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية

)5.721( )18.148( )32.907(  32.903 �سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

)45.179( )78.343( )28.947( )37.506( �سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة التمويلية

 137.040  129.664  119.189  101.254 النقد ومايعادلة كما يف نهاية ال�سنة
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7 20م 6 20م 5 20م 4 20م م�ؤ�شرات االأداء الرئ�شية

%37.0 %35.7 %30.8 %26.5 هام�س الربح االإجمايل

%21.5 %22.5 %16.1 %15.4 هام�س الربح ال�سايف

 7.49  5.57  5.12  5.50 املوجودات املتداولة/املطلوبات املتداولة

%12.4 %15.1 %16.0 %14.2 اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات

%14.1 %17.8 %19.1 %16.6 اإجمايل املطلوبات / اإجمايل حقوق امللكية

%17.3 %23.5 %17.6 %16.6 العائد على حقوق امللكية

%15.2 %19.9 %14.8 %14.3 العائد على املوجودات 

)%21.2( )%0.9( %10.2 - معدل منو االإيرادات 

)%26.9( %27.9 %13.9 - معدل منو �سايف الدخل

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة
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فهرس الجداول
د  اجلدول )1(: اأع�ساء جمل�س االإدارة 

ع  اجلدول )2(: هيكل ملكية ال�سركة  

�س  اجلدول )3(: اأهم املوؤ�سرات املالية )االرقام باالف الرياالت ال�سعودية( 

12  اجلدول )4(: اأبرز املوؤ�سرات االقت�سادية الرئي�سية يف دول اخلليج، 2014م 

12  اجلدول )5(: املوؤ�سرات االقت�سادية الرئي�سية يف اململكة العربية ال�سعودية، 2010م-2015م 

13  اجلدول )6(: م�ساهمة قطاع البناء والت�سييد يف الناجت املحلي االإجمايل باالأ�سعار اجلارية، 2014م 

13  اجلدول )7(: ا�ستثمارات دول اخلليج يف م�ساريع البناء، 2010م -2014م )مليار دوالر( 

15  اجلدول )8(: حتليل احلجم ال�سوقي ملواد العزل املائي يف منطقة اخلليج ح�سب الدولة و نوع املنتج، 2014م 

16  اجلدول )9(: حتليل احلجم ال�سوقي ملواد العزل املائي يف منطقة اخلليج ح�سب نوع املنتج واال�ستخدام النهائي، 2014م 

16  اجلدول )10(: الطلب على مواد العزل املائي يف دول اخلليج، 2010م-2014م 

16  اجلدول )11(: الطلب على مواد العزل املائي يف دول اخلليج ح�سب املنتج، 2010م-2014م 

17  اجلدول )12(: توجهات ت�سعري مواد العزل املائي يف دول اخلليج، 2014م 

18  اجلدول )13(: حتليل احلجم ال�سوقي ملواد العزل احلراري يف منطقة اخلليج ح�سب الدولة و نوع املنتج، 2014م 

19  اجلدول )14(: حتليل حجم �سوق مواد العزل احلراري يف منطقة اخلليج ح�سب نوع املنتج واال�ستخدام النهائي، 2014م 

19  اجلدول )15(: الطلب على مواد العزل احلراري يف دول اخلليج، 2010م-2014م 

19  اجلدول )16(: الطلب على مواد العزل احلراري يف دول اخلليج ح�سب املنتج، 2010م-2014م 

20  اجلدول )17(: توجهات ت�سعري مواد العزل احلراري يف دول اخلليج، 2014م 

20  اجلدول )18(: الطاقة االإنتاجية لعوازل مقارنة مبناف�سيها، 2014م 

20  اجلدول )19(: الطاقة االإنتاجية اال�ستيعابية ملنتجي االأغ�سية، 2010م-2014م 

21  اجلدول )20(: احل�سة ال�سوقية ملنتجي االأغ�سية يف اخلليج، 2014م 

21  اجلدول )21(: احل�سة ال�سوقية لعوازل ح�سب الدولة – لكافة اأنواع العزل املائي، 2014م 

23  اجلدول )22(: اأهم التغيريات يف راأ�سمال ال�سركة ونظامها االأ�سا�سي 

24  اجلدول )23(: نبذة عن ال�سركات التابعة خارج اململكة 

25  اجلدول )24(: نبذة عن ال�سركات التابعة داخل اململكة 

26  اجلدول )25(: �سايف اأرباح ال�سركات التابعة لل�سنوات االأربع املا�سية )الف ريال �سعودي( 

 اجلدول )26(: القيمة ال�سافية لالأ�سول الثابتة يف �سركة �سناعات العزل العربية داخل وخارج اململكة ون�سبة املوجودات خارج اململكة الى اإجمايل االأ�سول الثابتة لل�سركة كما يف 31 مار�س2015م، 
26 و2016م و2017م 

لل�سركة كما يف 31  املتداولة  االأ�سول  اإجمايل  الى  اململكة  املوجودات خارج  ون�سبة  اململكة  العربية داخل وخارج  العزل  �سركة �سناعات  املتداولة يف  لالأ�سول  ال�سافية  القيمة   اجلدول )27(: 
26 مار�س2015م، و2016م و2017م 

 اجلدول )28(: القيمة ال�سافية للموجودات يف �سركة �سناعات العزل العربية داخل وخارج اململكة ون�سبة املوجودات خارج اململكة الى اإجمايل موجودات ال�سركة كما يف 31 مار�س2015م، 
27 و2016م و2017م 

27  اجلدول )29(: هيكل ملكية ال�سركة عند تاأ�سي�سها ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة بقيمة احل�سة الواحدة 1000 ريال �سعودي  

27  اجلدول )30(: هيكل ملكية ال�سركة بتاريخ1402/1/21 هـ ) املوافق 1981/11/18م( بقيمة احل�سة الواحدة 1000 ريال �سعودي 

27  اجلدول )31(: هيكل ملكية ال�سركة مبوجب التعديل الثاين لعقد تاأ�سي�س ال�سركة بقيمة احل�سة الواحدة 1000 ريال �سعودي 

28  اجلدول )32(: هيكل ملكية ال�سركة بتاريخ 1412/02/08هـ ) املوافق 1991/08/18م( مبوجب التعديل الثالث لعقد تاأ�سي�س ال�سركة بقيمة احل�سة الواحدة 1000 ريال �سعودي  

28  اجلدول )33(: هيكل ملكية ال�سركة بتاريخ 1412/02/08هـ ) املوافق 1991/8/18م( بقيمة احل�سة الواحدة 1000 ريال �سعودي 

28  اجلدول )34(: هيكل ملكية ال�سركة بتاريخ 1413/4/23هـ بقيمة احل�سة الواحدة 1000 ريال �سعودي 

28  اجلدول )35(: هيكل ملكية ال�سركة مبوجب �سك ح�سر الورثة رقم 16/8 ال�سادر بتاريخ 14/1/8/ 1420هـ بقيمة ا�سميه لل�سهم الواحد 500 ريال �سعودي 

29  اجلدول )36(: هيكل ملكية ال�سركة بتاريخ 1425/09/11هــ )واملوافق 2004/10/25م( عند حتويلها اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة بقيمة ا�سميه لل�سهم الواحد 50 ريال �سعودي  

30  اجلدول )37(: هيكل ملكية ال�سركة احلايل بقيمة ا�سميه لل�سهم الواحد 10 ريال �سعودي 



31  اجلدول )38(: هيكل ملكية اأ�سهم ال�سركة قبل وبعد الطرح 

32  اجلدول )39(: تفا�سيل امل�ساهمني الكبار الذين ميلكون 5% اأو اأكرث من راأ�س مال ال�سركة ب�سكل مبا�سر 

33  اجلدول )40(: بيان باأ�سماء من ميتلكون 5% فاأكرث يف �سركة بوبيان للبرتوكيماويات 

33  اجلدول )41(: هيكل ملكية �سركة �سمامة لال�ستثمار 

34  اجلدول )42(: هيكل ملكية �سركة جمموعة املطلق 

34  اجلدول )43(: هيكل ملكية �سركة ع�سام قباين القاب�سة االأولى 

37  اجلدول )44(: و�شف خطوط/وحدات اإنتاج م�شانع ال�شركة 

38  اجلدول )45(: و�شف خطوط/وحدات اإنتاج م�شانع ال�شركات التابعة 

38  اجلدول )46(: ملخ�س عن اأهم التطورات التي �سهدها م�سنع الريا�س -1 

39  اجلدول )47(: الطاقة االنتاجية واال�ستيعابية مل�سنع الريا�س-1 وكميات االإنتاج للفرتة من 2014م وحتى 2017م 

39  اجلدول )48(: ملخ�س عن اأهم التطورات التي �سهدها م�سنع الريا�س -2 

40  اجلدول )49(: الطاقة االنتاجية واال�ستيعابية مل�سنع الريا�س-2 وكميات االإنتاج للفرتة من 2014م وحتى 2017م 

40  اجلدول )50(: ملخ�س عن اأهم التطورات التي �سهدها م�سنع جدة 

40  اجلدول )51(: الطاقة االنتاجية واال�ستيعابية مل�سنع جده وكميات االإنتاج للفرتة من 2014م وحتى 2017م 

41  اجلدول )52(: الطاقة االنتاجية واال�ستيعابية مل�سنع ال�سلطان-1 وكميات االإنتاج للفرتة من 2014م وحتى 2017م 

41  اجلدول )53(: الطاقة االنتاجية واال�ستيعابية مل�سنع ال�سلطان-2 وكميات االإنتاج للفرتة من 2014م وحتى 2017م 

43  اجلدول )54(: حجم املبيعات و مبيعات عوازل )املواد العازلة( ح�سب نوع املنتج لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م ، و2017م 

43  اجلدول )55(: حجم املبيعات ومبيعات ال�سركات التابعة )االأحجار( يف اململكة ح�سب نوع املنتج لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م ، و2017م 

45  اجلدول )56(: مبيعات ال�سركة الكرب ع�سرة عمالء يف االأعوام 2014م و 2015م و 2016م و 2017م )الف ريال �سعودي( 

46  اجلدول )57(: م�ساريع ال�سركة  

48  اجلدول )58(: مناف�سي ال�سركة يف منطقة اخلليج العربي، كما يف 31 مار�س 2017م 

48  اجلدول )59(: اأ�سواق الت�سدير الرئي�سية لل�سركة 

49  اجلدول )60(: اأعداد املوظفني يف ال�سركة لالأعوام 2014م، 2015م، 2016م، 2017م  

49  اجلدول )61(: تفا�سيل املوظفني يف ال�سركة ح�سب الق�سم  

50  اجلدول )62(: تفا�سيل املوظفني يف ال�سركات التابعة خارج اململكة كما يف 31 مار�س 2017م* 

52  اجلدول )63(: اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة 

56  اجلدول )64(: االإدارة التنفيذية لل�سركة 

 اجلدول )65(: املكافات والرواتب واملميزات التي ح�سل عليها جمل�س االإدارة وموظفي االإدارة العليا خالل االأعوام املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و 2016م، و2017م ) مليون 
62 ريال �سعودي( 

62  اجلدول )66(: ملخ�س عقود ال�سركة مع موظفي االدارة العليا 

64  اجلدول )67(: اأع�ساء جلنة املراجعة 

65  اجلدول )68(: اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافئات 

65  اجلدول )69(: اأع�ساء جلنة اال�ستثمار وتطوير االأعمال 

67  اجلدول )70(: التغيريات اجلوهرية التي طراأت على راأ�س مال ال�سركات التابعة 

68  اجلدول )71(: ال�سركات التابعة 

69  اجلدول )72(: اأثر التعديل املحا�سبي 

70  اجلدول )73(: اأثر التعديل املحا�سبي 

73  اجلدول )74(: قائمة الدخل املوحدة لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م 

79  اجلدول )75(: الن�سب الرئي�سية للربحية 

80  اجلدول )76(: �سايف املبيعات املوحدة ح�سب ال�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م:  



83  اجلدول )77(: �سايف املبيعات لعوازل ح�سب املنتج عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م* 

84  اجلدول )78(: تكاليف البيع املوحدة بال�سركة ح�سب البند عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

88  اجلدول )79(: جممل الربح املوحد ح�سب ال�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

88  اجلدول )80(: ن�سبة جممل الربح لكل �سركة تابعة اإلى اإجمايل ربح ال�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

91  اجلدول )81(: امل�سروفات املوحدة للبيع والت�سويق بال�سركة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

93  اجلدول )82(: م�سروفات البيع والت�سويق املوحدة ح�سب ال�سركة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

94  اجلدول )83(: امل�سروفات العامة واالإدارية املوحدة لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

95  اجلدول )84(: الرواتب واالأجور واملزايا املوحدة لل�سركة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

97  اجلدول )85(: امل�سروفات واالإيرادات االأخرى املوحدة لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

99  اجلدول )86(: )امل�سروفات( /االإيرادات االأخرى املوحدة ح�سب ال�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

100  اجلدول )87(: م�سروفات الزكاة املوحدة لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

101  اجلدول )88(: ن�سيب حقوق االأقلية من �سايف الدخل قبل حقوق االأقلية املوحدة لل�سركة ح�سب ال�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

102  اجلدول )89(: �سافى الدخل لل�سركة ح�سب ال�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

104  اجلدول )90(: قائمة املركز املايل كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

106  اجلدول )91(: الن�سب الرئي�سية للميزانية العمومية يف 31 مار�س 2014م، و2015م و2016م و2017م 

106  اجلدول )92(: املوجودات املتداولة يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

107  اجلدول )93(: النقد وما يعادله كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

107  اجلدول )94(: القوائم املالية املوحدة للنقد يف البنوك ح�سب ال�سركة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

108  اجلدول )95(: الذمم املدينة وامل�سروفات املدفوعة مقدمًا واملوجودات االأخرى املوحدة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

109  اجلدول )96(: �سايف الذمم املدينة لل�سركة يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

110  اجلدول )97(: الذمم املدينة ال�سافية ح�سب ال�سركة يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

110  اجلدول )98(: خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م 

111  اجلدول )99(: تقادم اأعمار املدينني التجاريني لل�سركة كما يف 31 مار�س 2017م 

111  اجلدول )100(: احل�سابات املدينة الأطراف ذي عالقة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

111  اجلدول )101(: امل�سروفات املدفوعة مقدمًا واملوجودات االأخرى كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

113  اجلدول )102(: خمزون ال�سركة املوحد كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

114  اجلدول )103(: املخزون ح�سب ال�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

114  اجلدول )104(: املوجودات غري املتداولة لل�سركة كما يف 31مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م 

115  اجلدول )105(: املوجودات غري املتداولة ح�سب ال�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

115  اجلدول )106(: املمتلكات اال�ستثمارية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

116  اجلدول )107(: اال�ستثمارات املتاحة للبيع لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

117  اجلدول )108(: املمتلكات واملن�ساآت واملعدات كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

119  اجلدول )109(: خطة تو�سع ال�سركة بعد تاريخ هذه الن�سرة 

119  اجلدول )110(: املطلوبات املتداولة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

120  اجلدول )111(: الذمم الدائنة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

120  اجلدول )112(: امل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة االأخرى لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

121  اجلدول )113(: الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

122  اجلدول )114(: املطلوبات غري املتداولة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

122  اجلدول )115(: مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املوحدة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

123  اجلدول )116(: مكافاآت ومزايا نهاية اخلدمة للموظفني بال�سركة ح�سب ال�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 



123  اجلدول )117(: حقوق امللكية كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

124  اجلدول )118(: التغيريات يف حقوق ملكية امل�ساهمني كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

126  اجلدول )119(: االأرباح التاريخية لل�سركة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

126  اجلدول )120(: راأ�س املال العامل لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

127  اجلدول )121(: ملخ�س قائمة التدفقات النقدية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

128  اجلدول )122(: التدفق النقدي من اأن�سطة الت�سغيل لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

129  اجلدول )123(: التدفق النقدي امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

130  اجلدول )124(: التدفق النقدي من االأن�سطة التمويلية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

131  اجلدول )125(: الر�سملة واملديونية املوحدة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

131  اجلدول )126(: معامالت االأطراف ذات العالقة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

132  اجلدول )127(: امل�ستحق من اأطراف ذوي عالقة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

132  اجلدول )128(: امل�ستحق اإلى اأطراف ذوي عالقة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

133  اجلدول )129(: التعامالت مع اأطراف ذات عالقة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م 

135  اجلدول )130(: اأثر التحول على قائمة الدخل يف ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م 

135  اجلدول )131(: اأثر التحول على قائمة املركز املايل يف ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م  

137  اجلدول )132(: االأرباح التاريخية بالريال ال�سعودي خالل االعوام 2014م، و 2015م، و2016م، و2017م  

143  اجلدول )133(: هيكل ملكية اأ�سهم ال�سركة قبل وبعد االكتتاب  

145  اجلدول )134(: ال�سركات التابعة  

146  اجلدول )135(: ال�سركات اململوكة نفعيًا لل�سركة 

147  اجلدول )136(: الرتاخي�س واملوافقات االأ�سا�سية 

155  اجلدول )137(: ملخ�س بنود اتفاقيات ال�سركة اجلوهرية 

156  اجلدول )138(: عقود االإيجار اخلا�سة بال�سركة 

157  اجلدول )139(: عقود االإيجار اخلا�سة بال�سركات التابعة* 

159  اجلدول )140(: �شروط اتفاقية الت�شهيالت الئتمانية مع البنك ال�شعودي الربيطاين 

159  اجلدول )141(: �شروط اتفاقية الت�شهيالت الئتمانية مع البنك الأول 

159  اجلدول )142(: ملخ�س تفا�سيل القرو�س والت�سهيالت امل�سرفية اخلا�سة  

160  اجلدول )143(: عقود التاأمني 

162  اجلدول )144(: االأ�سول اململوكة لل�سركة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر  

163  اجلدول )145(: ملخ�س اتفاقيات االأطراف ذات العالقة كما يف 31 مار�س 2017م )ريال �سعودي( 

165  اجلدول )146(: ملخ�س بيانات اأع�ساء جمل�س االإدارة الذين ي�سغلون منا�سب اأخرى، اأو لهم م�ساهمات مبا�سرة، يف �سركات متار�س اأعمااًل �سبيهة اأو قد تكون مناف�سة الأعمال ال�سركة 

فهرس الرسوم البيانية
�س ر�سم تو�سيحي 1: املنتجات التي تقوم ال�سركة باإنتاجها. 

24 ر�سم تو�سيحي 2 هيكل ال�سركة 

35 ر�سم تو�سيحي 3: منتجات ال�سركة 

51 ر�سم تو�سيحي 4: الهيكل التنظيمي لل�سركة 
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التعريفات والمصطلحات.11

اتفاقية التعهد بالتغطية املوقعة بني ال�سركة ومتعهد التغطية اتفاقية التعهد بالتغطية

اإدارة ال�سركةاالإدارة 

اإدراج اأ�سهم االكتتاب يف ال�سوق الرئي�سية، وحيث ي�سمح �سياق الن�س بذلك، تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراجاالإدراج

ا�ستمارة الطلب امل�ستخدمة لالكتتاب يف اأ�سهم االكتتابا�ستمارة طلب االكتتاب

)27.299.978( �سهم يف ال�سركة واملدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها )10( رياالت �سعودية لل�سهم الواحد االأ�سهم 

)8.189.994( �سهم يف ال�سركةاأ�سهم االكتتاب

اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة الذين مت تعيينهم من قبل اجلمعية العامة لل�سركة والذين تظهر اأ�سماوؤهم يف الق�سم »الهيكل التنظيمي لل�سركة« على اأع�ساء املجل�س اأو االع�ساء
ال�سفحة )52( من هذه الن�سرة

الزوج، الزوجة واالأوالد الق�سراالأقارب

�سركة النفط العربية ال�سعودية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، ان�سئت مبوجب املر�سوم امللكي رقم 8/م بتاريخ 1409/04/04هـاأرامكو ال�سعودية

النظام االآيل لتداول االأ�سهم ال�سعوديةتداول

�سحيفة اأم القرى وهي اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعوديةاجلريدة الر�سمية

اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�سركة اجلمعية العامة

اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�سركة اجلمعية العامة العادية

اجلمعية العامة غري العادية مل�ساهمي ال�سركة اجلمعية العامة غري العادية

ي�سمل املوؤ�س�سات وال�سركات املكتتبة واملكتتبني االأفراد الذين يحق لهم االكتتاب باأ�سهم االكتتاباجلمهور

اجلهات امل�ستلمة املذكورة اأ�سماوؤها يف ال�سفحة )ح( من هذه الن�سرةاجلهات امل�ستلمة

حكومة اململكة العربية ال�سعوديةاحلكومة

الريال ال�سعودي، العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعوديةريال اأو ر.�س.

الريال القطري؛ العملة الر�سمية لدولة قطرريال قطري

الدينار الكويتي؛ العملة الر�سمية لدولة الكويتدينار كويتي

الدرهم االإماراتي؛ العملة الر�سمية لدولة االإمارات العربية املتحدةدرهم اإماراتي

)•( ريال �سعودي لل�سهم الواحد�سعر الطرح

ال�سوق املالية ال�سعوديةال�سوق اأو ال�سوق املالية

ال�سخ�س الطبيعي اأو االعتباريال�سخ�س

�سركة �سناعات العزل العربية )عوازل( �سركة م�ساهمة �سعودية، مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010039827 وتاريخ 1401/08/14هـ )املوافق ال�سركة
1981/06/17م(

ويق�سد بها:ال�سركات التابعة 

�سركة عوازل الدولية قطر- 1

�سركة عوازل الدولية - 2

�سركة عوازل الكويت ملواد البناء- 3

ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية- 4

�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة- 5

�سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام- 6

�سركة عوازل الدولية اإندوني�سيا )مت ت�سفية ال�سركة يف �سهر ابريل 2016م(- 7

االكتتاب مبا جمموعه )8.189.994( �سهم والتي متثل 30% من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة الطرح اأو االكتتاب

امل�سنع التابع واململوك من قبل ال�سركةامل�سنع
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يق�سد به يف قواعد الت�سجيل واالإدراج وقائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية وقواعدها ما يلي:طرف ذو عالقة

تابعي امل�سدر )ال�سركة(. ويق�سد بالتابع ال�سخ�س الذي ي�سيطر على �سخ�س اآخر، اأو ي�سيطر عليه ذلك ال�سخ�س االآخر، اأو ي�سرتك معه يف - 1
كونه م�سيطرًا عليه من قبل �سخ�س ثالث، ويف اأي مما �سبق تكون ال�سيطرة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر )ال�سركة( الذين ميلكون خم�سة باملائة )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة.- 2

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني يف امل�سدر )ال�سركة(.- 3

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�سدر )ال�سركة(.- 4

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر )ال�سركة(.- 5

امل�ست�سار القانوين وامل�ست�سار املايل للم�سدر )ال�سركة(.- 6

اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف الفقرات )1، 2، 3، 4 اأو 5( اأعاله.- 7

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي �سخ�س م�سار اإليه يف الفقرات )1، 2، 3، 4، 5، 6 اأو 7( اأعاله.- 8

القدرة على التاأثري على اأفعال اأو قرارات �سخ�س اآخر، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، منفردًا اأو جمتمعًا مع قريب اأو تابع، من خالل اأي من االآتي:ال�سيطرة

)اأ( امتالك ن�سبة ت�ساوي 30% اأو اأكرث من حقوق الت�سويت يف �سركة.

)ب( حق تعيني 30% اأو اأكرث من اأع�ساء اجلهاز االإداري.

وتف�سر كلمة »امل�سيطر« وفقًا لذلك.

الفرتة التي تبداأ من يوم 1439/02/10هـ )املوافق 2017/10/30م(، وت�ستمر ملدة )7( اأيام �ساملة اآخر يوم اإغالق االكتتاب، وتنتهي بنهاية يوم فرتة االكتتاب
1439/02/16هـ )املوافق 2017/11/05م(

يجب على االأ�سخا�س الذين تظهر ن�سرة االإ�سدار اأنهم ميلكون اأ�سهمًا يف ال�سركة عدم الت�سرف يف اأي من تلك االأ�سهم خالل ال�سهور ال�ستة التالية فرتة احلظر
لتاريخ بدء تداولها، وال يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة امل�سبقة(.

قواعد الت�سجيل واالإدراج يف ال�سوق 
الرئي�سية

قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبقت�سى املادة 6 من نظام ال�سوق املالية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/30( 
وتاريخ 1424/6/2هـ )املوافق 2003/7/31م( املعدلة مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 1-64-2016 وتاريخ 1437/08/19هـ )املوافق 

2016/05/26م(

القواعد املنظمة ال�ستثمار املوؤ�س�سات 
املالية االأجنبية املوؤهلة يف االأ�سهم 

املدرجة

-42-1 رقم  القرار  مبوجب  املالية  ال�سوق  هيئة  عن  ال�سادرة  املدرجة  االأ�سهم  يف  املوؤهلة  االأجنبية  املالية  املوؤ�س�سات  ال�ستثمار  املنظمة  القواعد 
2015 وتاريخ 1436/7/15هـــ )املوافق 2015/5/4م( واملعدلة مبوجب قرار جمل�س الهيئة رقم 3-104-2016 بتاريخ 1437/11/5هـــ )املوافق 

2016/8/8م(

عميل امل�ستثمر االأجنبي املوؤهل املوافق عليه وفقا للقواعد املنظمة ال�ستثمار املوؤ�س�سات املالية االجنبية يف االأ�سهم املدرجة عن جمل�س ادارة هيئة العميل املوافق عليه
ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 1-42-2015 وتاريخ 1436/7/15هـ ) املوافق 2015/5/4م( بناء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم 
امللكي رقم م/30 تاريخ 1424/6/2هـ واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 3- 104- 2016 وتاريخ 1437/11/5هـ )املوافق 2016/8/8م(

الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 1-2012-2006 وتاريخ 21 �سوال 1427هـ )املوافق 12 نوفمرب الئحة حوكمة ال�سركات
2006م(، واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 1-10-2010 وتاريخ 30 ربيع االأول 1431هـ )املوافق 16 مار�س 2010م(

�سركة الريا�س املالية والتي عينتها ال�سركة كمتعهد تغطية ح�سري لالكتتابمتعهد التغطية 

املوؤ�س�سات وال�سركات املكتتبة واملكتتبون االأفراداملتقدمون بطلبات االكتتاب

جمل�س اإدارة ال�سركةاملجل�س اأو جمل�س االإدارة

�سركة براي�س ووترهاو�س كوبرز، �سركة اإيرن�ست اآند يونغ املحا�سب القانوين

�سركة الريا�س املاليةمدير االكتتاب

حملة االأ�سهم يف اأي وقتامل�ساهمون

�سخ�س ميلك )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركةم�ساهم كبري

امل�ساهمون احلاليون يف ال�سركة بتاريخ هذه الن�سرة والواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحة رقم )30(امل�ساهمون البائعون

مكتب حممد ال�سبعان و�سركاه حمامون وم�ست�سارون قانونيون بالتعاون مع ايفر�سيد�سامل�ست�سار القانوين

�سركة الريا�س املاليةامل�ست�سار املايل

م�ست�سارو ال�سركة فيما يتعلق باالكتتاب والذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )و( من هذه الن�سرةامل�ست�سارون

اأي �سخ�س يكتتب يف اأ�سهم االكتتاباملكتتب

االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب املكتتبني االأفراد
باأ�سمائهم ل�ساحلها.

ويق�سد بها احل�س�س اأو االأ�سهم التي تعك�س امللكية احلقيقية ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر الأي �سريك اأو م�ساهم يف اأي �سركة، �سواء قد حتققت هذه امللكية الفعلية
امللكية قانونًيا ب�سورة مبا�سرة اأو نفعيا عن طريق ترتيبات تعاقدية. 

اململكة العربية ال�سعوديةاململكة اأو ال�سعودية
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ت�سمل جمموعة من املوؤ�س�سات وال�سركات، وهي كالتايل:املوؤ�س�سات املكتتبة

• �سناديق اال�ستثمار املوؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرحًا عامًا والتي ت�ستثمر يف االأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية اإذا كانت •
�شروط واأحكام ال�شندوق تتيح له ذلك، مع اللتزام بالأحكام والقيود املن�شو�ض عليها يف لئحة �شناديق ال�شتثمار.

• االأ�سخا�س املرخ�س لهم يف التعامل يف االأوراق املالية ب�سفة اأ�سيل، مع التزام متطلبات الكفاية املالية.•

• البنوك والتاأمني • اأ�سخا�س مرخ�س لهم. و�سركات قطاعي  التي يديرها  ال�سعودية من خالل حمافظها  ال�سوق املالية  ال�سركات املدرجة يف 
املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية، وذلك وفقًا لل�سوابط التي اأ�سدرتها الهيئة، على اأن ال توؤدي م�ساركة ال�سركة اإلى اأي تعار�س يف امل�سالح.

هذه الوثيقة والتي اأعدتها ال�سركة فيما يتعلق باالكتتاب ن�سرة االإ�سدار اأو الن�سرة

النظام االأ�سا�سي لل�سركة واملوافق عليه من قبل اجلمعية العامةالنظام االأ�سا�سي 

نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )املوافق 2003/07/31م(، وتعديالتهنظام ال�سوق املالية

النفاذ بتاريخ نظام ال�سركات ال�سركات ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/3( بتاريخ 1437/1/28هـــ )املوافق 2015/11/10م( والذي دخل حيز  نظام 
1437/07/25هـ )املوافق 2016/5/2م( 

منوذج طلب االكتتاب يف االأ�سهم املطروحةمنوذج طلب االكتتاب

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعوديةالهيئة

وزارة التجارة واال�ستثمار ال�سعودية املعروفة �سابًقا بوزارة التجارة وال�سناعةوزارة التجارة واال�ستثمار

م�ستثمر اأجنبي م�سجل لدى هيئة ال�سوق املالية وفًق للقواعد املنظمة ال�ستثمار املوؤ�س�سات املالية االأجنبية املوؤهلة يف االأ�سهم املدرجة ال�سادرة عن امل�ستثمر االأجنبي املوؤهل
رقم  الهيئة  قرار جمل�س  واملعدلة مبوجب  )املوافق 2015/5/4م(  وتاريخ 1436/7/15هـــ  رقم 2015-42-1  القرار  املالية مبوجب  ال�سوق  هيئة 

3-104-2016 بتاريخ 1437/11/5هـ )املوافق 2016/8/8م( وذلك لال�ستثمار يف االأ�سهم املدرجة. 

يعد ال�سخ�س مالًك نفعًيا لالأ�سهم اإذا كان حائزا للملكية النفعية احلقيقية النهائية اأو ال�سيطرة على االأ�سهم من خالل عدد من االأفراد اأو ال�سركات امللكية النفعية
املت�سل�سلة اأو غري ذلك.

هو حماية املبنى من تاأثري املياه التي توؤثر على مواد االأن�ساء و تقلل عمرها و له نظم خمتلفة و مواد متعددة منها اأ�سا�س بيتوميني اأو بال�ستيكي اأو العزل املائي
كيمائي وقد تكون ب�سكل �سوائل او اأغ�سية.

�سيفـًا العزل احلراري داخلـه  اإلـى  املبنـى  خـارج  مـن  وانتقالهـا  ت�سـرب احلـرارة  مـن  علـى احلـد  ت�سـاعد  بحيـث  للحـرارة  عازلـة  لهـا خـوا�س  مـواد  ا�سـتخدام  هو 
والعكـ�س فـي ال�سـتاء

هي مواد على �سكل روالت يتم ت�سنيعها با�ستخدام ن�سيج من البولي�سرت اأو مواد م�سابهه و يتم تك�سيتها من اجلهتني بخليط خا�س من البيتومني و االأغ�سية البيتومينية
املواد الكيماوية االأخرى و يتم معاجلة �سطحها بعد ذلك لتكون غ�ساء غري منفذ للمياه و تركب يف الغالب بت�سخينها عند احلواف حتى تكون غ�ساء 

ملحوم معا يغطى ال�سطح املراد عزله.

هي مواد �سائله م�سنوعه من الكيماويات املختلفة و يدهن بها املبنى على البارد دون احلاجة للت�سخني و قد تكون من خليط متجان�س من مواد االأغ�سية ال�سائلة
البيتومني واال�سافات الكيماوية اأو تكون من مواد غري بيتومينيه مثل االأ كريلك اأو البويل يوريثني اأو االأيبوك�سيات.

و هي اأغ�سية من مواد غري بيتومينيه مثل بي يف ثي ) بال�ستكية( اأو مطاطيه ) اي ب دي اأم( و هي يتم فردها على ال�سطح اأو اجلدار و حلامها معًا االغ�سية البوليمريية
بالهواء ال�ساخن اأو املواد الال�سقة املنا�سبة وهي اأخف وزنًا من االأغ�سية البيتومينيه و اأفل �سماكه .

هي مواد تهدف اإلى جعل اخلر�سانة اأو املواد البناء غري منفذه للمياه و هي اإ�سافات كيمائية.اأنظمة اأخرى 

)PU( هي اأحد اأنظمه االأغ�سية ال�سائلة و يتم تطبيقها بالدهان اأو بالر�س و يكرث ا�ستخدامها على االأ�سطح املعدنية بامل�سانع.اأنظمة البويل يوريثني

هو اأحد اأنواع العزل احلراري و يتم اإنتاجه على �سكل لفافات اأو األواح و يتم االإنتاج ب�سهر نوع معني من ال�سخور و حتويل امل�سهور اإلى �سعريات ال�سوف املعدين
دقيقة و جتميعها مثل ال�سوف و ي�ستخدم ب�سكل كبري يف جمال التربيد و الت�سخني.

)XPS( هو اأحد اأنواع العزل احلراري االأكرث انت�سارا يف االأبنية ال�سكنية و اخلدمية و يتم ب�سهر حبيبات البولي�سرتين يف اأجهزة خا�سة و خلطها مع مواد البول�سرتين املبثوق
كيمائية و حقنها بالغازات فتخرج على �سكل األواح ذو �سماكه و ميكن التحكم ب�سماكتها ووزنها وبالتايل يف خ�سائ�س العزل .

)EPS( هو اأحد اأنواع العزل احلراري الذي يتم اإنتاجه على �سكل األواح من حبيبات منفوخه متال�سقة جدرانها بع�سها مع بع�س ولكن حبيباتها تكون اأقل البول�سرتين املنفوخ
الت�ساقا مع بع�سها مقارنه بالنوع املبثوق.
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عوامل المخاطرة.21

يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية يف �سوء ظروفهم واأهدافهم اال�ستثمارية مبا فيها 
عوامل املخاطرة املبينة اأدناه قبل اتخاذ قرار �سراء االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، علمًا باأن املخاطر املو�سحة اأدناه قد ال ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة، 
بل اإنه من املمكن وجود عوامل اإ�سافية لي�ست معلومة لل�سركة يف الوقت احلايل والتي من �ساأنها التاأثري على عملياتها، كما يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة بعدم وجود اأية خماطر 
اإدارة ال�شركة باأنه ح�شب علمهم  اأناه كما يف تاريخ هذه الن�شرة. ويقر اأع�شاء جمل�ض  جوهرية اأخرى قد توثر �شلبًا على ن�شاط ال�شركة واأدائها املايل خالف املخاطر املبينة 

واعتقادهم، ال توجد اأية خماطر اأخرى، غري املذكورة يف هذا الق�سم، ميكن اأن يوؤثر عدم ذكرها على قرار امل�ستثمرين كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

اإن اأعمال ال�سركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية �سوف تتاأثر �سلبًا اإذا ما حتققت اأي من املخاطر التي ت�سمنها هذا الق�سم والتي يرى 
اأع�ساء جمل�س االإدارة حاليًا انها جوهرية. 

يف حال وقوع اأي من املخاطر التي يرى اأع�ساء جمل�س االإدارة حاليًا اأنها جوهرية اأو وقوع خماطر اأخرى مل يحددها اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو يرون اأنها غري جوهرية يف الوقت 
احلا�سر، اأو يف حال اأ�سبحت هذه املخاطر جوهرية، فاإن �سعر تداول االأ�سهم قد يرتاجع ب�سبب اأي من هذه املخاطر وقد يخ�سر امل�ستثمرون املحتملون ا�ستثمارهم كليًا اأو جزئيًا.

اإن املخاطر واالحتماالت املبينة اأدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن مدى اأهميتها. كما اأن املخاطر واالحتماالت االإ�سافية، مبا يف ذلك تلك غري املعلومة حاليًا اأو التي تعترب غري 
جوهرية، قد يكون لها التاأثريات املبينة اأعاله. ويكون االكتتاب مالئم للم�ستثمرين القادرين على تقييم املخاطر او امل�ستثمرين الذين ي�ستعينوا باأ�سخا�س مرخ�س لهم لتقييم 

هذه املخاطر.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياتها 2-1

االعتماد على موظفين رئيسيين2-1-12
املوظفني ذوي  ا�ستقطاب  اأي�سًا على  يعتمد  ال�سركة  اأن جناح  كما  الرئي�سيني،  االإداريني  وموظفيها  التنفيذين  اأعمالها على قدرات وخربات مدرائها  ال�سركة حاليًا يف  تعتمد 
الكفاءات العالية وخربات معينة ملواجهة خماطر فقدان املوظفني الرئي�سيني وتقليل االآثار النا�سئة عن ترك اأي منهم العمل لدى ال�سركة، وقد ال تتمكن ال�سركة يف امل�ستقبل من 

جذب هوؤالء املوظفني اأو االحتفاظ باملوظفني الرئي�سيني مما �سيوؤثر على عمليات ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

التعامالت مع األطراف ذات العالقة 2-1-22
تتعامل ال�سركة بعدة تعامالت و�سفقات �سواء لبيع منتجاتها او ل�سراء منتجات تامة ال�سنع من اأطراف ذوي عالقة. وحيث انه يتم احل�سول على موافقة اجلمعية العادية لدخول 
يف مثل هذه التعامالت وال�سفقات مع االأطراف ذات العالقة ومل ترف�س اجلمعية العامة اأي تعامالت مع االأطراف ذات العالقة يف ال�سنوات االأخرية. كما بلغت جمموع التعامالت 
مع االأطراف ذات العالقة مبلغ 5.351.425 ريال �سعودي متثل مان�سبته 1.6% من اجمايل املبيعات كما يف 31 مار�س 2017م. ولكن يف حال عدم موافقة اجلمعية العامة على اأي 
من �سفقات او تعامالت مع االأطراف ذات العالقة فان ذلك �سيوؤثر على عمليات ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. وللمزيد من املعلومات ف�سال راجع )اجلدول 

رقم 116- التعامالت مع اأطراف ذات عالقة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م( من هذه الن�سرة.

انخفاض االنفاق الحكومي وتأثيره 2-1-32
ت�سكل م�ساريع البنية التحتية احلكومية من طرق عامة ومدار�س وخالفه جزًءا رئي�سًيا من عمليات ال�سركة عرب التعاقد مع املقاولني املعينني من قبل اجلهات احلكومية املعنية 
الإمتام هذه امل�ساريع. اإن االإجراءات املتبعة حالًيا من قبل االأجهزة احلكومية من اإعادة هيكلة النفقات واإعادة ترتيب اأولوية امل�ساريع مما اأدى اإلى تقلي�س وتاأجيل بع�سها واإلغاء 

االأخرى �سيوؤثر ب�سكل مبا�سر على اأعمال ال�سركة االأمر الذي �سيوؤثر �سلًبا على عمليات ال�سركة وبالتايل على مركزها املايل.

ارتفاع رسوم الطاقة 2-1-42
تعتمد ال�سركة يف عملياتها وانتاجها على حموالت الطاقة الكهربائية يف م�سانعها واملرتبطة مبا�سرة ب�سبكة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء )وملزيد من املعلومات ميكن مراجعة 
الق�سم )4-13( احتياجات امل�سنع من الكهرباء واملياه(. بالتايل فاإن ا�ستهالكها للطاقة يحت�سب على اأ�سا�س تعرفة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء. كما قامت ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء موؤخًرا خالل العام املا�سي )2016م( برفع تعرفة اال�ستهالك مبا يزيد قلياًل عن اخلم�سة وثالثني باملائة )35.7%(. بالتايل فاإن ارتفاع اأ�سعار الطاقة وكذلك التوجه 
احلايل لدى احلكومة واالأجهزة املعنية وال�سركة ال�سعودية للكهرباء اإلى اإعادة هيكلة تعريفة ا�ستخدام وا�ستهالك الطاقة ورفع قيمة التعرفة �سيكون له االأثر املبا�سر على ارتفاع 
تكلفة االإنتاج مما �سيكون له االأثر اجلوهري على عمليات ال�سركة وطريقة ت�سعرية املنتجات االمر الذي �سيوؤدي اإلى رفع اأ�سعار منتجات ال�سركة وبالتايل قدرتها على املناف�سة يف 

ال�سوق املحلية واالإقليمية كما �سيوؤدي اإلى تقلي�س هوام�س اأرباحها مما �سيوؤثر �سلًبا على املركز املايل لل�سركة.

توفر المواد الخام وتقلب أسعارها2-1-52
حت�سل ال�سركة على جزء من متطلباتها من املواد اخلام من �سركة اأرامكو ال�سعودية، وتبلغ م�سرتيات ال�سركة من �سركة اأرامكو ال�سعودية ما ن�سبته 14.1% من اجمايل املواد 
اخلام الداخلة يف االنتاج كما يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. كما حت�سل ال�سركة على مواد خام اأخرى من عدة موردين عامليني وحمليني، ومل تدخل ال�سركة يف 
اأي عقود طويلة االأجل مع كل اأولئك املوردين، ونظرًا الأن اأ�سعار املواد اخلام الرئي�سية التي ت�ستخدمها ال�سركة تخ�سع للعر�س وللطلب املحلي والعاملي، ففي حالة زيادة اأ�سعار 
املواد اأو اأ�سبحت ال�سركة غري قادرة على تعوي�س تلك الزيادة من خالل زيادة �سعر بيع منتجاتها، ف�سيتاأثر اإنتاج ال�سركة كما �ستتاأثر اأ�سعار بيع منتجات ال�سركة بح�سب تذبذب 

اأ�سعار املواد اخلام واإمكانية ال�سركة من احل�سول عليها االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.
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تغير القوانين واألنظمة المنظمة لتصدير منتجات الشركة2-1-62
حتى تاريخ ال�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م، مت ت�سدير ما ن�سبته حوايل 28.6% من منتجات ال�سركة يف تلك الفرتة اإلى خارج اململكة العربية ال�سعودية اإلى كل من دولة 
قطر ودولة الكويت ودولة االمارات العربية املتحدة ب�سكل اأ�سا�سي. اإن اأي تغري يف قوانني هذه الدول اأو اأي دولة اأخرى ت�سدر اإليها ال�سركة اأو اأي تغري يف االأنظمة واللوائح املحلية 
يف اململكة العربية ال�سعودية ب�ساأن ت�سدير منتجات ال�سركة �سيوؤثر على مقدرة ال�سركة على خدمة عمالءها يف تلك الدول االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات 

لل�سركة ومركزها املايل.

ارتفاع تعرفة الرسوم الجمركية2-1-72
حت�سل ال�سركة على املواد اخلام )ا�سفلت 70/60 و بي - 300( موردة من قبل �سركة اأرامكو ال�سعودية بناء على ال�سعر املدعوم من قبل الدولة وعلية تدفع ال�سركة ر�سوم جمركية 
للت�سدير يف وقت ت�سدير الب�سائع خارج اململكة العربية ال�سعودية. حتت�سب الر�سوم اجلمركية من قبل م�سلحة اجلمارك بناء على التعرفة املقدرة م�سبقا. والتي يتم تعديلها 
اأ�سعار  اأ�سعار النفط العاملية. وقد تقوم م�سلحة اجلمارك باعتماد تغري وتعديل التعرفة اجلمركية على الت�سدير فاإن ذلك �سوف يعك�س بارتفاع  ب�سكل دوري مبا يتوافق مع 

منتجات ال�سركة االمر الذي �سيوؤثر على قدرة ال�سركة التناف�سية ب�سكل �سلبي وبالتايل على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل. 

مخاطر عدم االلتزام بنظام مراقبة الجودة 2-1-82
 تعتمد جودة املنتجات على فعالية نظام مراقبة اجلودة الداخلي لل�سركة الذي بدوره يعتمد على عدد من العوامل منها برامج التدريب الذاتية لل�سركة على �سبط اجلودة و�سمان 
التزام املوظفني ب�سيا�سات ومعايري �سبط اجلودة، اإن عدم متكن ال�سركة من املحافظة على م�ستوى وجودة املنتجات التي تقدمها �سيوؤثر �سلبًا على جودة منتجاتها وعلى �سمعتها 
يف ال�سوق ولدى عمالئها وعزوفهم عن التعامل معها، مما �سي�سعف من قدرتها على االحتفاظ مبزاياها التناف�سية يف قطاع اإنتاج املواد العازلة االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي 

على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

تغيير األنظمة الخاصة بتنظيمات المناطق الصناعية التي تقع ضمنها مصانع الشركة 2-1-92
تقع م�سانع ال�سركة يف املنطقة ال�سناعية الثانية يف مدينة الريا�س ويف املدينة ال�سناعية بجدة، كما تقع م�سانع �سركاتها التابعة الإنتاج احلجر يف منطقة �سناعية املناخ يف 
الريا�س وم�سانع انتاج االأغ�سية على طريق اخلرج وقد قامت ال�سركة باحل�سول على الرتاخي�س النظامية الالزمة الإقامة امل�سانع فيها ومل يردها حتى تاريخ هذه الن�سرة 
ما يفيد العزم على نقل موقعها. اإال اأن اأي تغري يف تنظيمات املناطق ال�سناعية وخا�سة القريبة من املناطق املاأهولة بال�سكان كما هو احلال يف مدينة جدة قد يوؤدي م�ستقباًل 
الى اإجبار جميع امل�سانع على االنتقال الى مناطق �سناعية اخرى. اإن مثل هذا االأمر �سوف يوؤدي اإلى اإغالق امل�سنع وبالتايل توقف اأعمال ال�سركة اإلى اأن يتم نقله اإلى املوقع 
اجلديد وكذلك التاأثري على تكاليف ال�سركة يف حال بناء امل�سنع اجلديد نفقات راأ�سمالية �سخمة، االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل. 

مخاطر االعتماد على عمالء رئيسيين2-1-102
تعتمد ال�سركة على جمموعة من العمالء املحليني والدوليني الرئي�سيني لت�سويق منتجاتها يف االأ�سواق. حيث تقوم ال�سركة يف املعدل ببيع ما ن�سبته 24.7% من منتجاتها اإلى 
العمالء الع�سرة االأكرث تعاماًل مع ال�سركة. ففي عام 2014م �سكلت املبيعات اإلى اأهم ع�سرة عمالء لل�سركة 27.1%، ويف عام 2015م كانت الن�سبة 24.8% بينما يف عام 2016م 
كانت الن�سبة الأهم ع�سرة عمالء هي 25.3% ويف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م كانت الن�سبة الأهم ع�سرة عمالء هي 25.6%. اإن اأي انخفا�س يف الطلب من اأهم 
العمالء االأ�سا�سيني لل�سركة وال�سركات التابعة على منتجات ال�سركة �سيوؤدي اإلى انخفا�س مبيعات واأرباح ال�سركة وتذبذب وانخفا�س �سايف ربح ال�سركة االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل 

�سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل. )وملزيد من املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم رقم 4-15 العمالء الرئي�سيون(

مخاطر تنفيذ استراتيجية التوسع بإنتاج منتجات جديدة2-1-112
يعتمد اأداء ال�سركة يف امل�ستقبل على التنفيذ الفعال خلطط اأعمالها وا�سرتاتيجيات منوها التي ت�سمل ت�سنيع منتجات جديدة وتو�سيع قاعدة املنتجات التي ت�سنعها ال�سركة ببناء 

وجتهيز وتطوير خطوط الإنتاج وان�شاء او ال�شتحواذ على �شركات تابعة ت�شاند اعمال ال�شركة. 

اإن قدرة ال�سركة على اإدارة التو�سع يف اأعمالها يف امل�ستقبل تعتمد على قدرتها على موا�سلة تنفيذ وحت�سني نظم املعلومات الت�سغيلية واملالية واالإدارية بكفاءة ويف الوقت املنا�سب 
الطاقة  زيادة  التنظيمية على  موافقة اجلهات  اأعمالها  التو�سع يف  ال�سركة على  تعتمد قدرة  كما  واإدارتها،  وتدريبها وحتفيزها  العاملة  قوتها  زيادة  وكذلك على قدرتها على 

االإنتاجية املرخ�سة لها. 

ولي�س هناك اأي �سمانات باأن املوظفني الذين تعينهم ال�سركة اأو النظم واالإجراءات وال�سوابط التي تعتمدها �ستكون كافية لدعم النمو والتو�سع امل�ستقبلي كما ال توجد �سمانات 
اأن ال�سركة �ستتمكن من احل�سول على املوافقات التنظيمية الالزمة لزيادة الطاقة االإنتاجية املرخ�سة. واإن اأي خطط تو�سع يف االأعمال تعتزم ال�سركة تنفيذها يف امل�ستقبل �سوف 

تخ�سع للتكاليف املقدرة وجدول التنفيذ الزمني املحدد لها، وقد حتتاج ال�سركة اإلى متويل الإجناز اأي خطط تو�سع.

اإن عدم متكن ال�سركة من اإدارة و/او تنفيذ خططها التو�سعية وفقًا للجدول الزمني املحدد لها ف�سوف يوؤدي بدوره اإلى زيادة التكاليف عرب اإعادة تعيني موظفني جدد على كفاءة 
ودراية واإعادة تعيني م�ست�سارين جدد واإعادة اإعداد الدرا�سات للو�سول اإلى خطط بديلة للتو�سع واآلية اإدارتها مما يوؤدي اإلى انخفا�س الربحية. اإ�سافة اإلى ذلك، واإذا مل تتمكن 
ال�سركة من تنفيذ خطط التو�سع �سوف يوؤدي ذلك اإلى عدم حتقيق الفائدة االقت�سادية املرجوة منها طيلة فرتة التاأخري، مما �سيوؤثر �سلًبا على الو�سع التناف�سي لل�سركة وعلى 

نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل. 
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المخاطر المتعلقة في االستثمار في شركات تابعة2-1-122
او ملكية  قانونية  �سواء كانت عن طريق ملكية  تابعة من خالل م�ساهمات نقدية  باال�ستثمار يف عدة �سركات  املالية 2014م و2015م و2016م  ال�سنوات  ال�سركة خالل  قامت 
نفعية. متتلك ال�سركة ب�سكل نفعي 95% من �سركة عوازل الدولية قطر وراأ�سمالها مائتان الف ريال قطري، حيث ان امللكية القانونية هي 50% لل�سركة القطرية العاملية للتجارة 
واال�ستثمارات و50% لفرا�س ال�سقري و 99% من �سركة �سركة عوازل الدولية وراأ�سمالها ثالثمائة الف درهم اماراتي حيث ان امللكية القانونية هي 99% الإبراهيم ال�سقري و %1 
لفرا�س ال�سقري و 99% من �سركة عوازل الكويت ملواد البناء وامللكية القانونية هي 51% لفرا�س ال�سقري و49% الإبراهيم ال�سقري. كما متتلك ب�سكل مبا�سر 90% من ال�سركة 
املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية وراأ�سمالها ع�سرة ماليني ريال �سعودي و 80% يف كل من �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة وراأ�سمالها مليون ومائتان الف ريال �سعودي 

و�سركة م�سنع حجرالتكامل للحجر والرخام وراأ�سمالها مليونان و�ستمائة الف ريال �سعودي. 

ان اال�ستثمار يف �سركات تابعة وخا�سة عن طريق اال�ستثمار النقدي ي�سكل خطورة يف حالة تقل�س االإيرادات اأو عدم حتقيق هذه ال�سركات التابعة اأرباح او يف حالة اع�سارها او 
افال�سها، كذلك اال�ستثمار يف �سركات تقع يف دول لي�ست م�ستقرة �سيا�سًيا اأو ال تتمتع بعالقات دبلوما�سية �سحية مع اململكة العربية ال�سعودية �سوف يكبد ال�سركة خ�سائر راأ�سمالية 

من حيث �سعوبة مناقلة االأ�سول واالأرباح بعد قطع العالقات وبالتايل التاأثري على مركز ال�سركة املايل. 

المخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع لألعمال2-1-132
تتاألف م�شانع ال�شركة من عدة خطوط واآلت لإنتاج املواد العازلة، ويف حالة حدوث اأي خلل اأو عطل اأو انقطاع مفاجئ يف عمل هذه اخلطوط اأو الآلت فاإن من �شاأن ذلك التاأثري 
ب�سورة �سلبية على اإنتاج ال�سركة طيلة مدة اخللل اأو العطل اأو االنقطاع، وبالتايل التاأثري �سلبًا على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها طيلة فرتة توقف االإنتاج، ويكون هذا 
التاأثري جوهريًا يف حال طال التعطل الأكرث من خط انتاج يف وقت واحد، كما ترتكز اأعمال ال�سركة حاليًا يف امل�سنعني اللذين متتلكهما ال�سركة يف الريا�س وم�سنع جدة، بحيث 
ي�سكل انتاج هذه امل�سانع الثالث ن�سبة 95% تقريبا من احمايل انتاج ال�سركة. وعليه فاإن اعمال ونتائج ال�سركة تعتمد ب�سكل كامل على اأعمال امل�سانع وا�ستمراريتها وبالتايل 
فاإذا ما طراأ اأي اأمر من �سانه التاأثري على اعمال امل�سانع �سلبًا �سواء الأ�سباب فنية )كانقطاع اإمدادات الكهرباء اأو الطاقة اأو املياه( اأو تعر�سها الأي حادث اأو طارئ يوؤثر على 
ا�ستمرارية اأعمالها ب�سورة موؤقته اأو دائمة، اأو اأي من الكوارث الطبيعية كال�سيول فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكل جوهر على نتائج ال�سركة الت�سغيلية واملالية االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل 

�سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل. 

المخاطر المتعلقة بمخزون الشركة2-1-142
تقوم ال�سركة بتخزين كميات كبرية من املواد اخلام الالزمة لعمليات ت�سنيع منتجات ال�سركة واملنتجات تامة ال�سنع وقطع الغيار مبا يقدر جمموعها بـ 60.4 مليون ريال �سعودي 
كما يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. والتي يتم �سراوؤها من قبل ال�سركة اما نقدا او من خالل اعتمادات بنكية. وقد بلغت قيمة املخزون من املواد اخلام 27.8 
مليون ريال �سعودي، بينما بلغ خمزون املنتجات تامة ال�سنع 25.8 مليون ريال �سعودي، وقد بلغ قيمة املخزون من قطع الغيار 6.8 مليون ريال �سعودي قد تتعر�س هذه املواد 
اخلام ملخاطر متكررة منها احلريق اأو التعر�س للتلف. اإال اأنه ويف حال حدوث اأي من احلوادث غري املتوقعة اأو االخفاق يف العناية باملخزون اأو تعر�س خمزون ال�سركة الأي تلف 
اأو خماطر �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على قدرة ال�سركة على اال�ستمرار يف انتاج منتجاتها باأ�سعار مناف�سة، وبالتايل خف�س اأرباح ال�سركة والتاأثري على هوام�س �سايف الربح 

االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل. 

المخاطر المتعلقة باالعتماد على مورد واحد2-1-152
تقوم ال�سركة ب�سراء املواد اخلام االأ�سا�سية وبالتحديد م�ستقات اال�سفلت و املنتجات النفطية من مورد واحد وهو �سركة اأرامكو ال�سعودية حيث انه املورد املحلي الوحيد. اإن 
املخاطر املتعلقة باالعتماد على مورد واحد خ�سو�سا يف مواد اخلام االأ�سا�سية ي�سكل خطورة يف االنقطاع عن التوريد او رفع االأ�سعار ب�سكل ملحوظ والذي من �سانه ان يرفع �سعر 
منتجات ال�سركة. وبالتايل يوؤثر يف الطلب على منتجات ال�سركة او يوؤدي ايل انقطاع وتاأخر يف االإنتاج يف حالة توقفت �سركة ارامكو ال�سعودية عن توريد املواد اخلام هذه االمر 

الذي �سيوؤثر �سلًبا على التزامات ال�سركة وبالتايل على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل. 

المخاطر المتعلقة بطول دورة تحويل النقد2-1-162
اأن ال�سركة متنح مهلة �سداد لعمالئها ترتاوح بني 60 و 180 يوًما للعمالء املحليني والدوليني ويف حاالت ا�ستثنائية لبع�س العمالء ذوي العالقات التاريخية اجليدة مع ال�سركة 
)من حيث حجم التعامل وااللتزام بال�سداد( قد ت�سل مهلة ال�سداد الى �سنة وفقا لل�سيا�سة املعتمدة من قبل ال�سركة.اإن زيادة خمزون ال�سركة وطول اأمد مهلة ال�سداد يوؤدي 
لطول دورة حت�سيل النقد مما يوؤثر ب�سكل جوهري على راأ�س املال العامل. يتم تغطية بع�س حاجات ال�سركة للتمويل ق�سري االأجل عن طريق خطابات ال�سمان. اال انه يف حال 
احتياج ال�سركة للح�سول على متويل لدعم راأ�س املال العامل يف ظل طول دورة حت�سيل النقد، فاإنه �سيكون لهذا االأمر اأثر رئي�سي وجوهري على قدرة ال�سركة على اال�ستمرار يف 
اأعمالها. لذلك فاإن اأي تعطل يف دورة حت�سيل النقد اأو توفري متويالت لتوفري راأ�س املال العامل �سيكون له االأثر ال�سلبي واجلوهري والتاأثري على هوام�س �سايف الربح االأمر الذي 

�سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل. 

المخاطر المتعلقة بدورة رأس المال العامل 2-1-172
اإن دورة الراأ�سمال العامل هي 199 يوم كما هو يف ال�سنة املالية املنتيهة يف 2014م و182 يوم كما هو يف ال�سنة املالية املنتهية يف 2015م و193 يوم كما يف ال�سنة املالية املنتهية يف 
2016م، و 207 يوم كما يف ال�سنة املالية املنتهية يف 2017م بناء على امليزانية املوحدة. وباأخذ االعتبار بان دورة راأ�س املال العامل مرتفعة، يوجد اأر�سدة مدينني مرتفعة مقارنة 
مع اأر�سدة الدائنني وب�سكل عام زيادة التمويل مطلوبة لالمداد الدائنني واملخزون. وقد حافظت ال�سركة على نقد وار�سدة بنكية بقيمة 101.254.974 )مائة وواحد مليون 
ومائتان واأربعة وخم�سني الف و ت�سعمائة واربعة و�سبعني( ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2014م و119.100.000 )مائة وت�سعة ع�سر مليون ومائة الف( ريال �سعودي كما يف 31 
مار�س 2015م و 129.700.000 )مائة وت�سع وع�سرون مليون و�سبعمائة الف( ريال �سعودي كما هو يف 31 مار�س 2016م و 137.040.864 )مائة و�سبعة وثالثون مليون واأربعون 
االف وثمامنائة واربعة و�ستني ( ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2017م . اإال اأن نق�س النقد يف اأر�سدة ال�سركة اأو تاأثري طول فرتة دورة راأ�س املال العامل �سيكون له االأثر ال�سلبي 

على توفر النقد حلاجات ال�سركة وم�ساريفها االأمر الذي �سيكون له االأثر ال�سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.
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مخاطر صالحية سريان الشهادات والتصاريح 2-1-182
حتمل ال�سركة عدة �سهادات وت�ساريح من عدة جهات رقابية منهاال�سجل التجاري من وزارة التجارة واال�ستثمار والرتخي�س ال�سناعي من وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة 
مع  العقود  وبع�س  ال�سركة  اأعمال  وتتطلب  االجتماعية،  للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  من  اال�سرتاكات  و�سهادة  البيئة  وحماية  االأر�ساد  م�سلحة  من  البيئي  والرتخي�س  املعدنية 
اجلهات املرتبطة بالدولة مثل هيئة املدن ال�سناعية التي جتدد على فرتات دورية )�سهرية اأو �سنوية( وجود ونفاذ مثل هذه ال�سهادات واأن تكون �سارية، اإن بع�س هذه ال�سهادات 
والت�ساريح قد توقف اأو تنتهي خالل فرتة التقدم بطلب االكتتاب كما اأنه قد تواجه ال�سركة عقبات اأو متطلبات اإ�سافية متنعها من جتديد هذه ال�سهادات، كما اأن اإيقاف اأو 
عدم جتديد رخ�سة املحجر لل�سركة التابعة �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام اأو الت�سريح البيئي اأو اأي من ت�ساريح الدفاع املدين الأي �سبب من االأ�سباب مبا يف ذلك 

االأ�سباب التنظيمية �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

باالإ�سافة لذلك، فاإن رخ�سة املحجر لل�سركة التابعة �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة قد انتهت بتاريخ 1437/3/25هـ، وان هذه الرخ�سة هي قيد التجديد ومل 
يتم جتديدها حتى تاريخ هذه الن�سرة، كما ان جتديدها متوقف على �سدور االأنظمة والتعليمات اخلا�سة من قبل اجلهات الر�سمية. وبالتايل فاإن عدم جتديد هذه الرخ�سة 

�سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

المخاطر المتعلقة بتغيرات بيئة القطاع وبيئة االستهالك 2-1-192
يرتكز ن�شاط ال�شركة يف اإنتاج املواد العازلة وموانع ت�شريب املياه بكافة اأنواعها وكذلك اإنتاج كافة اأنواع امل�شتحلبات والدهانات واملركبات واملعاجني التي يدخل البرتول وم�شتقاته 
يف ت�سنيعها وكذلك ت�سنيع وجتارة مواد البناء مبا فيها مواد تك�سية واجهات االإن�ساءات من احلجر والرخام والزجاج واالألواح املعدنية العازلة وغريها. اإن النمو يف االإنتاج 
ال�سناعي والزراعي، وزيادة النمو ال�سكاين واإنفاق الفرد، يعترب من العوامل االأ�سا�سية املوؤثرة يف هذه ال�سناعة �سواء ب�سورة �سلبية اأو اإيجابية، وبالتايل اإن اأي تغري يف هذه 
العوامل �شيوؤثر على عمليات ال�شركة وتوقعاتها امل�شتقبلية وو�شعها املايل ب�شكل عام. كذلك فاإن تطور اأمناط واأ�شاليب �شناعة املواد العازلة من قبل امل�شنعني املناف�شني تعترب 

عوامل ا�سا�سية موؤثرة يف هذه ال�سناعة. وبالتايل، فاإن اأي تغري �سلبي على هذه العوامل اأي�سا �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

المخاطر المرتبطة بالنقل 2-1-202
ال متلك ال�سركة اأ�سطول نقل خا�س بها كايف لنقل منتجاتها اإلى عمالء ال�سركة، وتعتمد ال�سركة على مقدمي خدمات نقل خارجيني لنقل منتجاتها لعمالئها. اإن اأي تعطل اأو تغري 
جوهري يف توفر خدمات النقل هذه �سواء ب�سبب تغيري اأنظمة النقل اأو اال�سرتاطات النظامية لنقل منتجات ال�سركة �سوف يوؤثر على قدرة ال�سركة على توريد منتجاتها لعمالئها 

االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

وتت�سمن الت�سعرية النهائية ملنتجات ال�سركة تكاليف ال�سحن عدا اأن ال�سركة تقوم بدفع تكاليف ال�سحن للناقلني مبا�سرة؛ اإال اأنه اإذا كان هناك اأي خلل يف عملية النقل بعد بيع 
املنتجات اأدى اإلى زيادة يف تكلفة نقل منتجات ال�سركة من قبل ناقلني بدالء، فاإن ال�سركة لن تكون قادرة على تعديل �سعر املنتجات و اإ�سافة هذه التكلفة يف ت�سعريتها ملنتجاتها 

املباعة وبالتايل �سيوؤدي اإلى انخفا�س هام�س الربحية من املنتجات، االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

مخاطر التذبذب في أسعار البيع و صافي الربح 2-1-212
يتوقف االأداء امل�ستقبلي لل�سركة على قدرتها على احلفاظ على ح�ستها يف ال�سوق، وزيادة تلك احل�سة من خالل التو�سع يف االنتاج والت�سويق. اإن انخفا�س الطلب على منتجات 
ال�سركة الأي �سبب من االأ�سباب من �ساأنه اأن يوؤثر �سلًبا على نتائج عمليات ال�سركة. كذلك يتوقف هذا االأداء امل�ستقبلي لل�سركة على مقدرتها على املحافظة على ربحيتها من خالل 
املحافظة على اأ�سعار منا�سبة ملنتجاتها والقدرة على حتويل اأي زيادة يف تكاليف االإنتاج اإلى عمالئها من خالل رفع اأ�سعار املنتجات؛ وهذا اأمر يعتمد على العر�س والطلب يف 

ال�سوق املحلي والدويل. االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

المخاطر المتعلقة بااللتزام بشروط السعودة وتكاليف العمالة 2-1-222
يعترب االلتزام مبتطلبات ال�سعودة توجهًا حكوميا يطلب من ال�سركات العاملة يف اململكة توظيف ن�سبة حمددة من املواطنني ال�سعوديني ومن يف حكمهم �سمن طاقم عمالتها 
ووفقًا لتعميم وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية ال�سادر بتاريخ 1423/05/01هـ )املوافق 2002/08/10م(. يتعني على ال�سركة احل�سول على �سهادة بذلك من وزارة العمل 
وال�سوؤون االجتماعية. وعلى الرغم من ان ال�سركة ملتزمة حاليا بن�سب ال�سعودة املطلوبة يف قطاعها فقد تقرر وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية فر�س �سيا�سات �سعودة اأكرث �سدة 
يف امل�ستقبل. كما اأن وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية ووزارة الداخلية قد بداأت موؤخرا برفع تكلفة توظيف العمالة االأجنبية واال�ستمرار يف كفالتها مع ا�سرها املقيمة يف اململكة 

وكذلك ر�سوم دخولهم وخروجهم وا�ستقدامهم، االمر الذي يوؤثر ب�سورة مبا�سرة على مركز ال�سركة املايل. 

وبالتايل فاإن ال�سركة ال ت�سمن ا�ستمرار وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية يف �سيا�ساتها احلالية يف ا�سدار التاأ�سريات وبالتايل ال ت�سمن قدرة ال�سركة على توفري العمالة الالزمة 
الإنتاج املواد العازلة االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

المخاطر المتعلقة بالدعاوي القضائية 2-1-232
اإن من �سان الدعاوى واملطالبات التي تقيمها ال�سركة اأو التي تقام �سدها التاأثري �سلبًا على نتائجها املالية وعملياتها الت�سغيلية اإذا ما متخ�س عنها نتائج �سلبية يحكم بها ل�سالح 
الطرف االآخر، وال ت�ستطيع ال�سركة التنبوؤ بنتائج مثل هذه الدعاوى اأو املطالبات. االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل. يوجد دعوى مقامة 
من قبل ال�سركة على م�سلحة اجلمارك ال�سعودية ومو�سوعها مطالبة مالية بقيمة )89.565.086( ت�سع وثمانون مليونا وخم�سمائة وخم�سون و�ستون الفا و�ست وثمانون ريال 
�سعودي والتي ت�سكل ر�سوم ت�سدير على منتجات ال�سركة وامل�سدرة الى اخلارج. حيث تطالب ال�سركة با�سرتداد هذه القيمة على اأ�سا�س عدم �سحة تقدير وفر�س الر�سم على 

ال�سركة. وقد �سدر قرار اللجنة اجلمركية اال�ستئنافية يف نهاية �سهر يوليو 2017 برف�س اال�ستئناف.

كما توؤكد ال�سركة على انه مل يتم ذكر هذه الدعوى يف قيود ال�سركة، كون انه يف حال ك�سب هذه الدعوى وا�سرتداد املبلغ املذكور فانه �سوف يتم توزيعه على ال�سركاء احلاليون كل 
بح�سب ن�سبة م�ساهمته. )وملزيد من املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم رقم )6( املعلومات املالية ومناق�سة و حتليل االإدارة والق�سم رقم )11( الق�سم القانوين( 
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وقوع احداث غير خاضعة للتأمين2-1-242
ال ميكن اأن تعطي ال�سركة اأي تاأكيدات بان الغطاء التاأميني �سيكون كافيا يف كل احلاالت او �سيغطي جميع املخاطر اأو حاالت االنقطاع عن العمل التي من املمكن اأن تتعر�س لها 
ال�سركة، فمن املمكن ان تقع احداث يف امل�ستقبل ال تكون ال�سركة موؤمنة �سدها ب�سكل يغطي اخل�سائر املحتملة اأو قد ال تكون موؤمنة �سدها اطالقا. باالإ�سافة لذلك، فاأن وثائق 
التامني احلالية قد ت�سمل ا�ستثناءات او حدودا للتغطية، كما انه من املمكن اأن ال تتوفر وثائق وبرامج التاأمني احلالية يف امل�ستقبل )وملزيد من املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم 
)11- 7( التاأمني(، ونتيجة لذلك، فقد ال ت�سمل التغطية التاأمينية يف امل�ستقبل حجم املطالبات املقدمة �سد ال�سركة وبالتايل فاإن اخل�سائر وامل�سوؤوليات الناجمة عن املخاطر 

غري املوؤمنة على نحو كاف ميكن ان تزيد تكاليف ال�سركة ب�سكل ملحوظ االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

مخاطر الربط الزكوي2-1-252
كان اآخر ربط زكوي لل�سركة عن �سنتها املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م وت�ستمر �سالحية �سهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى 31 يوليو 2017م. ويف كل االأحوال قد 
تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل مبطالبة ال�سركة بدفع مبالغ اإ�سافية عن ما اأف�سحت عنه ال�سركة االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

المخاطر المتعلقة باألخالل بقواعد إدارة الشركات المساهمة العامة 2-1-262
تدار ال�سركة منذ تاأ�سي�سها ك�سركة ذات م�سئولية حمدودة ومن ثم ك�سركة م�ساهمة مقفلة منذ حتولها يف عام 2005م، لذلك فاإن موظفو االإدارة العليا لديهم خربة حمدودة يف 
اإدارة ال�سركات امل�ساهمة العامة، ويف كيفية التقيد باللوائح واالأنظمة اخلا�سة بال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق املالية اأو لي�س لديهم خربة يف هذا اخل�سو�س، ويتوجب 
على ال�سركة االلتزام بالقواعد التنظيمية والقواعد املتعلقة باالإف�ساح املفرو�سة على ال�سركات املدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية، ويف حال عدم التزام ال�سركة بهذه القواعد 
نتائج  �سلبي على  ب�سكل  �سيوؤثر  الذي  االأمر  املخت�سة،  قبل اجلهات  تتعر�س خلطر فر�س غرامات وعقوبات من  �سوف  ال�سركة  فاإن  واالإف�ساح  ال�سفافية  واإخاللها مبتطلبات 

العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

المخاطر المتعلقة بالتدقيق الداخلي وبأتمتة نظام المخزون 2-1-272
ان �سيا�سة املراجعة الداخلية يف ال�سركة تعتمد ب�سكل رئي�سي على ق�سم املراجعة الداخلية والتي تت�سكل من مدير عام واحد فقط كما تعتمد على امل�سرف العام على اأ�سول ال�سركة 
مبا فيها خمزون ال�سركة. ويقوم مدير عام املراجعة الداخلية بانتداب موظفني يعملون يف االإدارة املالية ملهام التدقيق الداخلي على ال�سركات التابعة خارج اململكة العربية 
الداخلي يقدمون  التدقيق  ال�سعودية. وعند امتامهم ملهام  العربية  اململكة  التابعة داخل  ال�سركات  للتدقيق على  االئتمانية  الت�سهيالت  العام على  امل�سرف  وبانتداب  ال�سعودية 
تقاريرهم ملدير عام املراجعة الداخلية يف ال�سركة. كما واأن هذا املدقق الداخلي ال يقوم بزيارة ال�سركات التابعة ب�سكل م�ستمر بل ب�سكل انتقائي فيقوم بالتايل بالتدقيق ومراجعة 
اعمالها وح�سابتها ويعتمد على التقارير الداخلية الواردة من املدققني املكلفني واملنتدبني. ومع اأن ال�سركة قد قامت باإدخال تطبيقات مراقبة املخزون اآلًيا وبع�س االآليات االأخرى 
املتعلقة مبراقبة الدفعات واإدارة املوارد عرب نظام )SAP( اإال اأن كل هذه االنظمة هي من م�سوؤولية موظف متفرغ واحد فقط. اإن اعتماد ال�سركة على مدقق داخلي متفرغ واحد 
فقط والذي يقوم وحده مبراجعة احل�سابات اخلا�سة بال�سركة وال�سركات التابعة ومن دون اال�ستعانة مبدقق خارجي م�ستقل من �ساأنه ان يحدث اأخطاء كثرية فيما يتعلق مبراقبة 
احل�سابات وتاأخري يف املراجعة والتدقيق على احل�سابات واملخزون يف امل�ستودعات يف ال�سركة وال�سركات التابعة. االأمر الذي �سيكون له االأثر ال�سلبي على دقة النتائج املالية 

لل�سركة و�سحة البيانات الواردة واملدخلة االأمر الذي �سيكون له االأثر ال�سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

مخاطر متعلقة بنظام المعلوماتية الخاصة بالشركة 2-1-282
كانت �سركة �سناعات العزل العربية ت�ستخدم نظام معلوماتي )PBCS( وقد قامت باال�ستعا�سة عنه بنظام )SAP( يف جميع اأن�سطة ال�سركة من خمازن وعمليات االنتاج والبيع 
واملحا�سبة وكافة العمليات االأخرى وذلك فى داخل اململكة العربية ال�سعودية وقد قامت ال�سركة بدءًا من �سهر يونيو من عام 2017م لفرتة زمنية متتد الى ت�سعة ا�سهر بتطبيق 
هذا النظام اأي�سا يف ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية داخل اململكة وفى جميع ال�سركات التابعة خارج اململكة العربية ال�سعودية. بينما �ست�ستمر �سركة ال�سلطان للمقاوالت 
والتجارة وال�سناعة و�سركة حجر التكامل للحجر والرخام با�ستخدام النظام االألى املطبق فيهما حاليا برنامج )SMACC(. وبالرغم من اأن ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية 
وال�سركات التابعة خارج اململكة العربية ال�سعودية �ستعمل على نظامني )SAP( و )PBCS( يف اآن واحد خالل فرتة االنتقال ال�ستخدام نظام )SAP( فقط، وذلك لغاية التاأكد 
من جودة نظام )SAP( وباأنه يعمل ب�سكل كامل و�سحيح، علما باأن املخطط له اأن يتم التحول كامال بنهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018م. اإن التحويل من نظام 
)PBCS( الى نظام )SAP( قد يوؤدي الى توقف العمل يف خمازن و م�ستودعات ال�سركة خالل فرتة التحويل بني النظامني ال تتجاوز خم�سة ايام عمل. كما من �سانه ان يوؤخر 
تدقيق ومراجعة القيود املالية و�سجالت املخزون اخلا�سة باملخازن وامل�ستودعات االأمر الذي �سيكون له االأثر ال�سلبي على العالقات مع العمالء وعلى نتائج العمليات لل�سركة 

ومركزها املايل. 

المخاطر المتعلقة باألصول والمصانع و المعدات 2-1-292
ان ال�شركة تتبع �شيا�شة ا�شتهالك لالأ�شول واخلطوط الإنتاجية واملعدات بقوة، حيث تبلغ ن�شبة ا�شتهالك الآلت واملعدات 12.5% �سنويا والرتكيبات امليكانيكية الثابتة بن�سبة 
7.5% �سنويا. ونتيجة لذلك فان هذه االأ�سول قد مت ا�ستهالكها  حما�سبيا بن�سبة 82%. ومتتلك ال�شركة عدة م�شانع حتتوي على العديد من خطوط النتاج واملعدات التي حتتاج 
الى �سيانة دورية بتكلفة مالية بحدود 3.5 مليون ريال �شعودي �شنويا نظرا لعدد امل�شانع واخلطوط واملعدات الذي متلكها ال�شركة. اأن عدم القيام بال�شيانة الدورية اأو ارتفاع 
تكلفتها ال�سنوية �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على القدرة االإنتاجية اخلا�سة بامل�سانع خالل فرتات ال�سيانة املتكررة واملتقاربة والذي كذلك �سيوؤثر �سلًبا على نتائج العمليات لل�سركة 

ومركزها املايل. 

مخاطر التمويل والتسهيالت االئتمانية 2-1-302
تعتمد احتياجات ال�سركة التمويلية على راأ�سمالها واأرباحها وعلى و�سعها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية. اأن ال�سركة وبا�ستثناء خطابات ال�سمان التي ت�سدرها عن 
طريق البنوك الأطراف ثالثة ال تعتمد حاليا على التمويل من البنوك واجلهات املمولة، وبالتايل ال ميكن اإعطاء اأي تاأكيد وال ت�سمن ال�سركة باأنها �ستتمكن من احل�سول على 
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التمويل الالزم يف الوقت املنا�شب اأو ب�شروط مقبولة اإن دعت حاجة ال�شركة لذلك مما قد يوؤثر �شلبًا على تنفيذ اأعمال ال�شركة. كما قد حتتاج ال�شركة اإلى متويل يف امل�شتقبل، 
وعليه �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل. )وملزيد من املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم رقم )6( املعلومات املالية ومناق�سة حتليل تقرير االإدارة والق�سم 

رقم )11( الق�سم القانوين(

أخطار تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العمالت وتكاليف التمويل2-1-312
تتمثل خماطر اأ�سعار �سرف العمالت على ال�سركة عندما تربطها عالقات جتارية مع اأطراف دولية تتطلب منها التعامل معهم بعملتهم عند �سراء االآالت واملعدات واملواد منهم 
او عند بيع منتجاتها يف االأ�سواق اخلارجية، وحيث ان عمليات ال�سركة تتم بالريال فاإن اأي تقلب كبري يف �سعر العملة �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها 
املايل. وقد قابل عوامل ارتفاع �سايف الدخل خ�سائر عر�سية وغري متكررة نتجت عن حتويل عمالت اأجنبية بلغت 13.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2015م، والتي نتجت عن حتويل ر�سيد بلغ 11.0 مليون يورو اإلى ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، كخ�سائر عر�سية اأو ا�ستثنائية، كما اأن 
انخفا�س �سعر �سرف الدينار الكويتي مقارنة بالريال ال�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م ادى الى انخفا�س قيمة مبيعات �سركة عوازل الكويت ملواد البناء 
بحدود ن�سف مليون ريال �سعودي. وعلى الرغم من ان هذه خ�سائر عر�سية اال انها قد تتكرر ن�سبة الى تذبذب اأ�سعار �سرف العمالت االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج 

العمليات لل�سركة ومركزها املايل. 

وبالرغم من اأن ال�سركة مل تتح�سل على ت�سهيالت ائتمانية كبرية اإال اأنها قد حتتاج اإلى متويالت من البنوك وامل�سارف وذلك يف مقابل ن�سبة فائدة اأو مرابحة ح�سب احلالة. 
االأمر الذي �سريفع التكلفة الت�سغيلية على ال�سركة ويوؤثر على مركزها املايل ب�سكل �سلبي. 

المسؤولية البيئية2-1-322
تنطوي اعمال ال�سركة على بع�س املخاطر التي من �ساأنها اأن تعر�سها مل�سوؤولية قانونية مبوجب االأنظمة البيئية، فا�سرتاطات الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة تتطلب من 
ال�سركة احلفاظ على ال�سالمة البيئية للهواء واملاء وعدم االإزعاج للمنطقة املحيطة، واأي خمالفة لهذه املتطلبات �سيعر�س ال�سركة لعقوبات وتكاليف اإزالة هذه املخالفات حيث 

اإن هذه االأ�سرار ال تدخل �سمن نطاق التاأمني االأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

المخاطر االئتمانية 2-1-332
اإن خماطر االئتمان هي خماطر تكبد خ�سارة مالية ب�سبب عدم قدرة عمالء ال�سركة على الوفاء بالتزاماتهم. وتتعلق املخاطر االئتمانية لل�سركة اأ�سا�سًا بالذمم التجارية املدينة. 
وقد بلغت ن�سبة الديون التي جتاوزت فرتة �سدادها �سنة واحدة كما يف 31 مار�س 2017م ما ن�سبته 14.9% من اجمايل املدينني التجاريني لل�سركة، واأن ن�سبة الديون املعدومة 
ت�ساوي 0.2% من اجمايل املدينني التجاريني لل�سركة خالل اخلم�س �سنوات املا�سية. ال ت�سمن ال�سركة اأنها �ستتمكن من تقييم الو�سع املايل احلايل لعمالئها وحتديد قدرتهم 
ال�سركة من حتليل املخاطر االئتمانية لهذه  تتمكن  اأداء مايل متدن، كما قد ال  ال�سركة مواجهة  لعدد كبري من عمالء  املالية ب�سورة دقيقة. وميكن  بالتزاماتهم  الوفاء  على 

االأطراف. وميكن الأي انخفا�س يف النوعية االئتمانية العامة للعمالء اأن يوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

المخاطر المتعلقة بعدم حماية الملكية الفكرية2-1-342
اإن اال�سم والعالمات التجارية امل�سجلة با�سم ال�سركة وال�سركات التابعة تدعم اأعمالهم وت�ساعد يف متيزهم يف ال�سوق ب�سورة وا�سحة للعمالء واملوردين على حد �سواء. وقد 
قامت ال�سركة بت�سجيل عالمتها التجارية »عوازل« كعالمة جتارية مبوجب �سهادتني بت�سميمني فنيني خمتلفني لدى وزارة التجارة واال�ستثمار بتاريخ 1429/11/28هـ حتت رقم 
85/1027 ورقم 86/1027، وكال الت�سجيلني �ساحلني حتى تاريخ 1438/10/9هـ )املوافق 2017/7/30م(. ومل ت�سجل ال�سركة هذه العالمات خارج اململكة العربية ال�سعودية 
االأمر الذي قد ي�سمح لالآخرين من ا�ستخدام العالمة واال�سم التجاري لل�سركة يف �سناعة منتجات مناف�سة ومزاحمة ال�سركة يف ح�ستها ال�سوقية االمر الذي �سي�ستدعي ال�سركة 
اأن تدافع عن ا�سمها وعالمتها وحقها يف ا�سبقية الت�سجيل لكل حالة على حدة. كما يعتمد و�سع ال�سركة وال�سركات التابعة التناف�سي على عدة عوامل منها القدرة على اال�ستمرار 
يف ا�ستخدام هذه العالمة التجارية لتقدمي خدماتهم يف القطاع الذي يعملون فيه، وحماية احلقوق املرتبطة بها من اأي ا�ستخدام غري م�سروع. ويف حالة عدم متكن ال�سركة من 

حماية هذه العالمة التجارية الأي �سبب من االأ�سباب فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل.

مخاطر عدم تجديد االتفاقيات المتعلقة بالمعرفة الفنية2-1-352
تعتمد ال�سركة على معرفة فنية ومعلومات �سناعية ب�ساأن اإعادة تدوير املخلفات ال�سناعية وا�ستخدامها كمواد خام غري م�سجلة كحقوق ملكية فكرية وغري مملوكة من ال�سركة 
وت�ستخدم هذه احلقوق غري امل�سجلة مبوجب اتفاقية ترخي�س مع احدى ال�سركات ذات العالقة وامل�سار اليها يف الق�سم 11- 9 من هذه الن�سرة، ويف حال عدم جتديد اأو األغاء اأو 

تعديل االتفاقية �سيوؤثر ذلك ب�سكل �سلبي على نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل. 

المخاطر المتعلقة باألنظمة واللوائح والتصاريح والتراخيص2-1-362
تخ�سع ال�سركة واأعمالها يف جمال اإنتاج املواد العازلة الإ�سراف ورقابة عدة جهات حكومية مثل وزارة التجارة واال�ستثمار والرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة والبلديات 
املعنية وهيئة املدن ال�سناعية ووزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية، وت�سعى تلك اجلهات دائمًا لتطبيق االأنظمة واللوائح ومراجعتها ب�سورة م�ستمرة، ويف حالة اإدخال 
تعديالت على االأنظمة اأو اللوائح احلالية اأو �سدور اأنظمة اأو لوائح جديدة تتعلق مبجال عمل ال�سركة فقد ت�سطر ال�سركة يف �سبيل االلتزام بها اإلى اإجراء تعديالت على عملياتها 
اأو اأ�شاليب ت�شويق وبيع منتجاتها اأو اإدخال تعديالت على منتجاتها اأو خطوط اإنتاجها مبا ين�شجم مع املتطلبات التي تفر�شها هذه الأنظمة، الأمر الذي �شيوؤدي اإلى حتملها لنفقات 
مالية اإ�سافية غري متوقعة تبعًا لذلك اأو التاأثري على عملياتها ب�سكل جوهري. وقد انتهت بالفعل رخ�سة اإحدى ال�سركات التابعة )م�سنع ال�سلطان( يف ا�ستغالل حمجر حجر 
جريي والرخ�سة قيد التجديد االآن يف ظل تغري وتعديل اللوائح والتعليمات ذات ال�سلة وقد ال ت�ستطيع ال�سركة جتديد هذه الرخ�سة االمر الذي �سيكون له االأثر ال�سلبي على 
نتائج العمليات لل�سركة ومركزها املايل. حيث اأنه يف حال عدم التجديد �ستزيد التكلفة الت�سغيلية ل�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة بقيمة مليون الى مليوين ريال 

�سعودي �سنويا وقد تنخف�س اأرباح ال�سركة ال�سافية مبا يوازي هذا املبلغ.
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كما تتطلب االأنظمة والتعليمات املطبقة يف اململكة اأن تقوم ال�سركة باحل�سول على عدة ت�ساريح وتراخي�س متعلقة مبزواله اأعمالها والتاأكد من ا�ستمرار �سالحية تلك الت�ساريح 
والرتاخي�س وااللتزام ب�سروطها، ويف حال عدم متكن ال�سركة من احل�سول على مثل هذه الرتاخي�س اأو جتديدها اأو زيادة كميات االإنتاج املرخ�سة الأي �سبب من االأ�سباب، 
فاإن ذلك �سوف يعر�سها اإلى خمالفات اأو غرامات اأو عقوبات قد تفر�سها اجلهات الرقابية عليها والتي �ستوؤثر �سلبًا على عمليتها بحيث حتد من منو اإيراداتها اأو تعليق عملها اأو 

ترخي�سها و�سوف يوؤثر ذلك على مقدرة ال�سركة على مزاولة اأعمالها وبالتايل التاأثري �سلبًا على نتائجها املالية وربحيتها.

المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار 2-1-372
يقع مقر ال�سركة الرئي�سي يف الريا�س وم�سانع ال�سركة يف الريا�س وجدة ومكاتبها ومعار�سها يف الريا�س وجدة والدمام وكذلك مكاتب ومعار�س ال�سركات التابعة جميعها 
م�ستاأجرة، والعديد من هذه العقود قيد التجديد خالل فرتة االكتتاب. اإن عدم جتديد اأي من هذه العقود �سيوؤثر على قدرة ال�سركة اأو ال�سركات التابعة على اال�ستمرار يف اأعمالها 
وزيادة التكلفة الت�سغيلية يف ال�سركة نتيجة االنتقال ملواقع جديدة وما يرتتب على هذه االأمر من توقف يف اعمال ال�سركة. كما ان عقود ايجار امل�سانع جميعها مربمة مع هيئة 
املدن ال�سناعية ال�سعودية مبوجب عقود ملدة 25 �شنة وببدلت ايجار تناف�شية، واأن عدم جتديد هذه العقود بنف�ض ال�شروط �شيوؤدي الى رفع تكلفة الإنتاج وبالتايل خف�ض الأرباح 

نتيجة الرتفاع تكاليف االإيجار. 

كما اأن �سركة عوازل الدولية متتلك عقارا موؤجرا يف مدينة دبي، وان تعرث اأي من امل�ستاأجرين يف ت�سديد بدالت االيجار اأو عدم جتديدهم لعقود االيجار اأو عدم متكن �سركة 
عوازل الدولية من تاأجري العقار ب�سكل م�ستمر �سيوؤثر �سلبًا على نتائج ال�سركة املالية وربحيتها.

المخاطر المتعلقة برسوم األراضي البيضاء2-1-382
تبعًا الإقرار جمل�س الوزراء لنظام ر�سوم االأرا�سي البي�ساء بتاريخ 12 / 02 / 1437هـ )املوافق 24 / 11 / 2015 م(، والذي �سيوؤدي اإلى تغري يف اأ�سعار االأرا�سي وبالتايل التاأثري 
�سلبًا اأو اإيجابًا يف اأ�سعار العقارات باالإ�سافة اإلى اأ�سعار تاأجريها. بناءا عليه �سوف تتاأثر العقارات بهذا القرار مما قد يوؤثر �سلبًا على اأ�سعار التاأجري اإلى ال�سركة وارتفاعها والذي 

بدوره �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

المخاطر الجيوسياسية2-1-392
متتلك ال�سركة ب�سكل نفعي 95% من �سركة عوازل الدولية قطر وراأ�سمالها مائتان الف ريال قطري )حوايل 205.890 ريال �سعودي(، حيث اأن امللكية القانونية حالًيا هي %50 
لل�سركة القطرية العاملية للتجارة واال�ستثمارات )ال�سريك القطري املحلي( و50% لفرا�س ال�سقري نيابة عن ال�سركة حلني اإمتام االإجراءات الداخلية يف قطر مبناقلة احل�س�س. 
هذا اال�ستثمار هو يف �سركة تقع يف دولة ال تتمتع حالًيا بعالقات دبلوما�سية �سحية مع اململكة العربية ال�سعودية. كما اأن هناك مقاطعة �سيا�سية واقت�سادية بني اململكة العربية 
ال�سعودية وقطر االأمر الذي ال ي�سمن انتقال اأرباح و/اأو دخل اال�ستثمارات يف قطر. وقد بلغت اأرباح �سركة عوازل الدولية قطر 1.6 مليون ريال �سعودي متثل 2.2% من �سافى 
ربح ال�سركة كما يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و1 مليون ريال �سعودي متثل 1.07% من �سافى ربح ال�سركة كما يف ال�سنة املالية املنتيهة يف 31 مار�س 2016م، 
وخ�سارة 60 الف ريال �سعودى متثل اأقل من 1% من �سافى ربح ال�سركة كم يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. وال ي�سمن الو�سع ال�سيا�سي الراهن اأو يف امل�ستقبل 
القريب ا�ستعادة قيمة وال عوائد اال�ستثمار الراأ�سمايل البالغ ح�سب اخر ميزانية 3.4 مليون ريال �سعودي. كما تقدر املوجودات يف �سركة عوازل الدولية قطر ح�سب اآخر قوائم 
مالية مدققة 26 مليون ريال �سعودى. االأمر الذي �سوف يكبد ال�سركة خ�سائر راأ�سمالية من حيث �سعوبة ا�سرتداد قيمة االأ�سول اأو بيعها اأو توزيع وا�ستالم االأرباح اأو اتخاذ اأي 
قرارات �سركاء اأو قرارات اإدارية على امل�ستوى املحلي يف قطر بعد قطع العالقات مما �سيكون له االأثر ال�سلبي على احل�سة ال�سوقية لل�سركة يف قطر وبالتايل ربحية ال�سركة 

ومركزها املايل.

علما باأن الظروف احلالية خارجة عن اإرادة ال�سركة، فلذلك فاأن ال�سركة حاليا لي�س لديها خطة للتعامل مع الظروف احلالية، وتقوم ال�سركة مبراقبة االأمور عن كثب مع العلم 
ان خ�سارة عوازل قطر 60 األف ريال �سعودي متثل اقل من 1% من �سايف ربح  ال�سركة  كم يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

المخاطر المتعلقة بالملكية النفعية للشركات التابعة2-1-402
ان ال�سركات التابعة اململوكة نفعيا لل�سركة هي كل من:

�سركة عوازل الدولية )بدولة االإمارات( حيث ان امللكية القانونية كما تظهر يف �سجالت �سركة عوازل الدولية )بدولة االإمارات ( هي 99% من احل�س�س م�سجلة  �
با�سم اإبراهيم علي ال�سقري و 1% من احل�س�س م�سجلة با�سم فرا�س علي ال�سقري، اال ان ال�سركة متتلك 99% من ح�س�س عوازل الدولية )االمارات( نفعيا وميتلك 

فرا�س علي ال�سقري 1% من احل�س�س 
�سركة عوازل الدولية قطر، حيث ان امللكية القانونية كما هي م�سجلة يف �سجالت �سركة عوازل الدولية قطرهي 50% من ح�س�س �سركة عوازل الدولية قطرم�سجلة  �

با�سم ال�سركة القطرية العاملية للتجارة واال�ستثمارات و50% من احل�س�س م�سجلة با�سم فرا�س علي ال�سقري، اال ان ال�سركة متتلك 95% من ح�س�س �سركة عوازل 
الدولية قطرنفعيا وميتلك فرا�س علي ال�سقري 5% من ح�س�س �سركة عوازل الدولية قطر

�سركة عوازل الكويت ملواد البناء، حيث ان امللكية القانونية كما هي م�سجلة يف �سجالت �سركة عوازل الكويت ملواد البناء هي 51% من احل�س�س م�سجلة با�سم  �
فرا�س علي ال�سقري و49% م�سجلة اإبراهيم علي ال�سقري، اال ان ال�سركة متتلك 99% من ح�س�س �سركة عوازل الكويت ملواد البناء نفعيا و1% من احل�س�س مملوكة 

لفرا�س علي ال�سقري 

ان ملكية ال�سركة النفعية لهذه احل�س�س يف هذه ال�سركات التابعة هي مثبتة مبوجب اتفاقيات ملكية نفعية ملا جمموعه 99% من ح�س�س عوازل الدولية )االمارات( و99% من 
ح�س�س عوازل الكويت ملواد البناء و95% من ح�س�س عوازل الدولية  قطر.

ان ملكية ال�سركة النفعية لهذه احل�س�س يف هذه ال�سركات التابعة هي مثبتة مبوجب اتفاقيات ملكية نفعية ملا جمموعه 99% من ح�س�س �سركة عوازل الدولية و99% من ح�س�س 
عوازل الكويت ملواد البناء و95% من ح�س�س عوازل قطر. حيث متتلك ال�سركة 99% من احل�س�س نفعيا و1% من احل�س�س املتبقية مملوكة لفرا�س ال�سقري ، حيث ان امللكية 
القانونية هي 51% لفرا�س ال�سقري و49% الإبراهيم ال�سقري. حيث ان ملكية ال�سركة النفعية لهذه احل�س�س يف هذه ال�سركات هي مبوجب اتفاقيات ملكية نفعية ملا جمموعه %99 

من �سركة عوازل الدولية وعوازل الكويت ملواد البناء و95% من عوازل الدولية قطر. 
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اإن االتفاقيات النفعية جميعها خا�سعة لقوانني اململكة العربية ال�سعودية اال اأنه ال ميكن اجلزم باأن القوانني واالأنظمة التي تخ�سع لها ال�سركات النفعية ت�سمح بنقل ملكية هذه 
ال�سركات وت�سجيلها قانونيا ونظاميا با�سم ال�سركة، وبالتايل فانه يف حال حدوث اأي نزاع ق�سائي حول هذه امللكيات النفعية فاإن حقوق ال�سركة يف ملكية اأ�سول ال�سركات التابعة 
واململوكة لها نفعيا ويف احل�سول على االأرباح املتحققة من تلك ال�سركات غري م�سمونة، وهو االأمر الذي �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها امل�ستقبلية 

ونتائج نتائجها واأو�ساعها املالية وربحيتها املتحققة من تلك ال�سركات اململوكة لها نفعيا.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع  2-2

إستحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها2-2-12
تخ�سع اأعمال ال�سركة لالأنظمة ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية، علمًا باأن البيئة النظامية التي تعمل فيها ال�سركة تخ�سع للتغري، اإن التغريات التنظيمية الناجتة عن العوامل 
ال�سيا�سة واالقت�سادية والتقنية والعوامل البيئية ميكن ان توؤثر على عمليات ال�سركة واأن حتد من تطور ال�سركة اأو اأعمالها، واإذا فر�ست االأنظمة اأو اللوائح اجلديدة متطلبات 
جديدة من ال�سعب االلتزام بها، واذا ا�سطرت ال�سركة اإلى تعديل منتجاتها او عملياتها لاللتزام بهذه االأنظمة فمن املحتمل اأن ينتج عن ذلك زيادة يف تكلفة املنتجات، واأن يوؤثر 

ذلك ب�سكل �سلبي على اأرباح ال�سركة وعلى تدفقها النقدي واأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وعلى اأ�سعار اأ�سهمها.

المخاطر المتعلقة بالحصة السوقية2-2-22
خالل ال�سنتني املاليتيني املنتهيتني يف 31 مار�س 2016م و 31 مار�س 2017م، انخف�ست اأ�سعار النفط العاملية ب�سكل ملحوظ، مما اأدى اإلى تناق�س اأ�سعار املواد اخلام ملنتجات 
ال�سركة، والذي اأدى اإلى زيادة مناف�سة منتجات مماثلة يف دولة الكويت واالإمارات عرب ت�سدير الدول املجاورة للدول املذكورة باأ�سعار منخف�سة، مما اأثر �سلبًا على مبيعات 
ال�سركة يف الدول املذكورة. كما يتوقف االأداء امل�ستقبلي لل�سركة على اكت�ساب ح�سة �سوقية، واحلفاظ على ح�ستها يف ال�سوق، وزيادة تلك احل�سة من خالل التو�سع يف االإنتاج 
والت�سويق، وانخفا�س الطلب على منتجات ال�سركة الأي �سبب من االأ�سباب من �ساأنه اأن يوؤثر �سلبًا على نتائج عمليات ال�سركة، كذلك يتوقف االأداء امل�ستقبلي لل�سركة على مقدرتها 
على املحافظة على ربحيتها من خالل املحافظة على اأ�سعار منا�سبة ملنتجاتها والقدرة على حتويل اأي زيادة يف تكاليف االإنتاج اإلى عمالئها من خالل رفع اأ�سعار املنتجات، وهو 

اأمر خارج عن �سيطرة ال�سركة الأن ال�سعر النهائي الذي ميكن اأن حت�سل عليه ال�سركة ملنتجاتها يعتمد على العر�س والطلب يف ال�سوق املحلي. 

المخاطر المتعلقة بالتنافسية 2-2-32
ال يوجد �سمان با�ستمرار قدرة ال�سركة على املناف�سة ب�سكل فعال �سد ال�سركات احلالية اأو اجلديدة يف ال�سوق، وقد تت�سبب التغريات يف البيئة التناف�سية لل�سركة يف انخفا�س 
االأ�سعار ملنتجات ال�سركة وهوام�س الربح وفقدان جزء من ح�سة ال�سوق وهذا من �ساأنه اأن يوؤثر �سلًبا على اأرباح ال�سركة، كما قد توؤدي �سدة املناف�سة اإلى قيام املناف�سون بزيادة 

االإنفاق على االأن�سطة الت�سويقية والرتويجية اأو اأن يقوموا بخف�س اأ�سعار منتجاتهم.

وتعتمد قدرة ال�سركة على مناف�سة ال�سركات املحلية واالقليمية والعاملية اإلى حد كبري على ا�ستحواذها على دورة اإنتاج متكاملة وتقدمي منتجات ذات جودة تتنا�سب مع متطلبات 
عمالئها باأ�سعار مقبولة.

المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح  2-3

عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة واحتمال تذبذب سعر السهم 2-3-12
مل ي�سبق وجود �سوق الأ�سهم ال�سركة ومل ي�سبق تداولها يف ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول«، ولقد مت حتديد �سعر ال�سهم املطروح لالكتتاب وفًقا لعدة عوامل منها تاريخ وتوقعات 
ال�سركة وال�سناعة التي تتناف�س فيها، وتقييم نتائج ال�سركة االإدارية، والت�سغيلية، واملالية. وال يوجد اأي تاأكيد باأن �سعر االكتتاب �سيكون م�ساوًيا ل�سعر تداول ال�سهم يف ال�سوق بعد 
عملية االكتتاب، وقد يخ�سع �سعر ال�سهم يف ال�سوق لتقلبات كبرية تبًعا للعديد من العوامل التي ت�سمل االختالفات يف نتائج االأعمال الفعلية اأو املتّوقعة، والتغيريات اأو االإخفاق يف 

حتقيق االإيرادات التقديرية اأو املتوقعة، واأو�ساع ال�سركة مقارنة بال�سناعة، اإ�سافة اإلى االإجراءات النظامية واالأو�ساع االقت�سادية العامة.

عدم القدرة على توزيع اأرباح يعتمد توزيع االرباح على عدة عوامل منها قدرة ال�سركة على حتقيق االأرباح ومركزها املايل ومتطلبات االحتياطات القانونية، وحدود االئتمان 
املتوفرة، واالأو�ساع االقت�سادية العامة، وعوامل اأخرى تخ�سع لتو�سية جمل�س االإدارة يف اإعالن توزيع االأرباح ح�سبما يراه منا�سبًا. وال توؤكد ال�سركة على توفر تلك العوامل التي 

ت�ساعد على قيامها بتوزيع االأرباح ب�سكل م�ستمر ولذلك فاإن ال�سركة ال ت�سمن مل�ساهميها اأنه �سيتم توزيع اأية اأرباح م�ستقبلية.

مخاطر السيطرة المؤثرة والفعلية من قبل المساهمين الحاليين.2-3-22
�سوف ي�ستمر امل�ساهمون البائعون يف ال�سيطرة على كافة االأمور التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�سركة مبا فيها اختيار اأع�ساء جمل�س االإدارة واالأن�سطة الهامة لل�سركة. وبعد 
االنتهاء من االكتتاب، �سيمتلك امل�ساهمون البائعون 70 %من اأ�سهم ال�سركة والواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحة )ع( من هذه الن�سرة، وعليه ف�سيكون مبقدورهم جمتمعني التاأثري يف 

جميع الأمور التي تتطلب موافقة م�شاهمي ال�شركة، ورمبا يقومون بذلك على نحو قد يوؤثر على ن�شاط املجموعة وو�شعها املايل ونتائج الأعمال.

بيع األسهم وطرح أسهم لالكتتاب مستقبال 2-3-32
بالرغم من اأن امل�ساهمني البائعني �سيخ�سعون لفرتة حظر مدتها )6( اأ�سهر تبداأ من تاريخ بدء تداول االأ�سهم، يحظر عليهم خاللها الت�سرف باأي من اأ�سهمهم، وبعد مرور 
املدة املذكورة واأن اأي بيع مقرتح لالأ�سهم من قبل امل�ساهمني البائعني يتطلب املوافقة امل�سبقة من الهيئة، اإال اأن بيع كمية كبرية من اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق اأو توقع حدوث مثل 

هذا البيع قد يوؤثر �سلًبا على �سعر االأ�سهم.

كما اأن ال�سركة ال تنوى اإ�سدار اأ�سهم اإ�سافية يف الوقت احلا�سر ومع ذلك فاإن قيام ال�سركة باإ�سدار اأ�سهم اإ�سافية اأو قيام امل�ساهمون البائعون ببيع عدد كبري من االأ�سهم بعد 
فرتة احلظر قد يكون له تاأثري �سلبي على �سعر االأ�سهم.
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نظرة عامة عن السوق والقطاع.31

عينت �سركة �سناعات العزل العربية )عوازل( �سركة فرو�ست و�سوليفان )Frost & Sullivan( الإجراء درا�سة على �سوق العزل يف اململكة العربية ال�سعودية للفرته )2009م 
ومت احل�سول على جميع املعلومات من تقرير ال�سوق املعد من قبل فرو�ست و�سوليفان. وقد تاأ�س�ست �سركة فرو�ست و�سوليفان يف عام 1961م يف مدينة نيويورك،  – 2014م(. 

الواليات املتحدة االأمريكية.

وما مل ين�س على خالف ذلك، فقد مت احل�سول على املعلومات املتعلقة ب�سوق العزل من تقرير الذي اأعدته �سركة فرو�ست و�سوليفان. وقد اأعطت �سركة فرو�ست و�سوليفان 
موافقتها اخلطية على ا�ستخدام التقرير بال�سكل وال�سياق الواردين يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة. ولي�س ل�سركة فرو�ست و�سوليفان اأو 

موظفيها اأو اأي من اأقربائهم اأو �سركاتها التابعة اأي م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة.

نظره عامة عن االقتصاد في الخليج 3-1

المؤشرات االقتصادية الرئيسية في منطقة الخليج 3-1-12
يو�سح اجلدول اأدناه اأبرز املوؤ�سرات االقت�سادية الرئي�سية يف دول اخلليج، خالل عام 2014م

اأبرز امل�ؤ�شرات االقت�شادية الرئي�شية يف دول اخلليج، 4 20م(: 4 اودول )

البحرين الك�يت عمان قطر االمارات اململكة امل�ؤ�شرات الرئي�شية

33.9 172.4 77.8 210.1 399.5 746 الناجت املحلي االإجمايل االإ�سمي )مليار دوالر(

26.710 43.168 20.927 93.990 42.943 24.252 الناجت املحلي االإجمايل للفرد )دوالر(

%2.70 %2.90 %1.00 %3.00 %2.30 %2.70 الت�سخم )%(

%3.30 %31.00 %2.00 %26.10 %13.70 %10.30 احل�ساب اجلاري )% من الناجت املحلي االإجمايل(

)%5.30( )%10.60( )%2.40( )%1.5( )%5.1( )%9.40( منو الناجت املحلي االإجمايل - القطاع النفطي )%(

%5.90 %6.20 %10.10 %11.5 %8.10 )%8.60( منو الناجت املحلي االإجمايل - القطاع الغري نفطي )%(

)%8.90( %7.00 %4.80 %4.40 %14.20 %1.10 منو الواردات )%(

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان

منا الناجت املحلي يف اململكة مبعدل �سنوي مركب بلغ 4.2% للفرتة من 2010م الى 2015م. ويو�سح اجلدول اأدناه املوؤ�سرات االقت�سادية لالقت�ساد ال�سعودي للفرتة من 2010م 
الى 2015م.

امل�ؤ�شرات االقت�شادية الرئي�شية يف اململكة العربية ال�شع�دية، 0 20م-5 20م(: 5 اودول )

5 20م 4 20م 3 20م 2 20م 0 20م  20م امل�ؤ�شرات الرئي�شية

31.6 30.8 29.9 29.2 28.4 27.5 تقديرات عدد ال�سكان )مليون ن�سمة(

)200.5( 276.6 507.9 617.9 594.5 250.3 احل�ساب اجلاري )مليار ريال �سعودي(

2.2 2.7 3.5 2.9 3.7 3.8 الت�سخم )%(

2422.5  2826.9 2.791.3 2.752.3 2.510.7 1.975.5 الناجت املحلي االإجمايل االإ�سمي )مليار ريال �سعودي(

615.9 1.044.3 1.156.4 1.247.4 1.117.8 741.6 االيرادات العامة الفعلية )مليار ريال �سعودي(

978.14 1.109.9 976 873.3 826.7 653.9 امل�سروفات العامة الفعلية )مليار ريال �سعودي(

5.7 1.6 2.15 3.05 5.4 8.5 ن�سبة الدين العام اإلى الناجت املحلي االجمايل )%(

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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قطاع التشييد والبناء في منطقة الخليج3-1-22
توؤدي اجلهود الكبرية التي تبذلها دول اخلليج العربي لتنويع اقت�ساداتها التي تعتمد على النفط والغاز اإلى اقت�سادات اأكرث تنوعا وا�ستدامة اإلى مزيد من اال�ستثمارات يف قطاع 

البناء. وتعد م�ساهمة قطاع البناء يف الناجت املحلي االإجمايل االأعلى يف االمارات العربية املتحدة تليها قطر وال�سعودية بن�سب بلغت 9%، 5.5%، و 5.47% على التوايل. 

م�شاهمة قطاع البناء والت�شييد يف الناجت املحلي االإجمايل باالأ�شعار اوارية، 4 20م(: 6 اودول )

البحرين الك�يت عمان قطر  االمارات اململكة  

%5.10 %2.10 %3.90 %5.50 %9.00 %5.50 م�ساهمة قطاع البناء والت�سييد يف الناجت املحلي االإجمايل باالأ�سعار اجلارية )%(

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان

وخالل الفرتة من 2010م-2014م بلغت ا�ستثمارات االمارات العربية املتحدة 215 مليار دوالر تليها اململكة العربية ال�سعودية بنحو 204 مليار دوالر اأمريكي.

ا�شتثمارات دول اخلليج يف م�شاريع البناء، 0 20م -4 20م )مليار دوالر((: 7 اودول )

4 20م 3 20م 2 20م 0 20م  20م الدولة

56.7 45 36.7 35 30.7 اململكة

52.7 47 43.2 35.8 36.3 االمارات

19.8 15.1 13.8 19.5 23.4 قطر 

6.3 6.3 4.5 4.2 4 عمان

9.6 6.6 4.3 3.6 4.3 الكويت

2.3 2.1 2.1 2.9 3.2 البحرين

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان

محركات الطلب على مواد العزل  3-2
النمو املتوا�سل يف قطاع البناء يف دول اخلليج، وُيعزى ذلك اإلى: �

تزايد ال�سكان -
توا�سل املنا�سبات الكربى يف املنطقة – اإك�سبو 2020م يف دبي- االمارات، وكاأ�س العامل 2022م يف قطر، جذب اال�ستثمارات لقطاع البناء ال�سيما يف قطاعي  -

ال�سيافة والبيع بالتجزئة
والقطارات عالية  - املطارات  البناء يف  ن�ساطات  تزايد  اإلى  يوؤدي  ما  التحتية يف ميزانياتها  البنية  تطوير  العربي ملخ�س�سات  زيادة حكومات دول اخلليج 

ال�سرعة، والطرق
زيادة م�ستوى الوعي باأنظمة العزل املائي واملنتجات احلديثة بني اال�ست�ساريني �
تفر�س الالئحة الفنية للهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة رقم 2856 على جميع املباين اخلا�سة تركيب العزل مبا يتوافق مع قيم معامل االنتقال  �

احلراري املحددة اعتبارا من 2014م ب�سفتها املرحلة االأولى. وكجزء من املرحلة الثانية، من 2017 ف�ساعدا، �سوف ت�سبح هذه القيم اأكرث �سرامة، حيث يتوجب 
على املباين احلكومية التقيد بقيم معامل االنتقال احلراري للمرحلة الثانية.

العزل المائي 3-3

نظره عامة عن العزل المائي 3-3-12
يعد العزل املائي متطلبًا اأ�سا�سيًا يف اأي بناء الأجل حمايته من الظروف البيئية ال�سلبية. وهو عبارة عن جمموعة من املواد و/اأو االأنظمة امل�سممة ملنع دخول املاء اإلى االأق�سام 
املختلفة ل�سطح املبنى اأو هيكله. ويتوفر نطاق وا�سع من مواد وحلول العزل املائي يف الوقت احلايل يف دول اخلليج العربي من اأجل تلبية متطلبات العزل املائي يف قطاعات البناء 

املختلفة.

دواعي استخدامه:

تكون الركائز )مادة البناء االأ�سا�سية( القائمة على اخلر�سانة اال�سمنتية عر�سة للحركة، والتقل�س والت�سقق، ولذلك، فاإن دخول املياه عرب الفراغات وال�سقوق والو�سالت ميكن 
اأن يت�سبب من خالل ال�سغط الهيدرو�ستاتيكي، بتلف يف الهيكل وتدهور عنا�سر اجلمال فيه.

وقت تركيبه:

اأثناء اإن�ساء مبنى اأو هيكل جديد اأو ت�سليحه اأو ترميمه و/اأو جتديده.
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أماكن تركيبه:

من خارج البناء حلماية االأ�سا�سات: نف�س اجلانب من هيكل املبنى الذي يعد م�سدر حمتمل لدخول املاء. �
من داخل البناء حلماية االأ�سا�سات: اجلانب املقابل للجانب الذي يوجد فيه �سغط املاء. �
االأماكن الداخلية: دورات املياه، املطبخ، امل�سعد، وغري ذلك. �
االأماكن اخلارجية: ال�سرفة، ال�سطح، خزان املاء، اجلدار اخلارجي، املن�سة، القبو، النفق، بركة ال�سباحة، وغري ذلك. �

اعتبارات اختيار نظام العزل المائي:

نوع الهيكل/ البناء �
عمق االأ�سا�س �
ارتفاع املياه اجلوفية �
الظروف البيئية )احلرارة، الرقم الهيدروجيني، الرطوبة، امللوحة وغريها( �
طبيعة الركيزة �
�سهولة الرتكيب �
 الكفاءة التاريخية للنظام  �
تكلفة االإن�ساء �
تكلفة ال�سيانة �

 اأنظمة وم�اد العزل املائي

االأغ�سية البوليمريةاالأغ�سية البيتومينية

• • )APP( )اأغ�سية معدلة بالبويل بروبالني )بال�ستيكي

• •)SBS( )اأغ�سية معدلة بال�ستايرين و بوتادين و �ستارين )مطاطي

• اأغ�سية موؤك�سدة ، وغريها•

• •)PVC( اأغ�سية البويل فينيل كلورايد

• •)EPDM( اأغ�سية اإيثلني بروبلني ديني مونومر

• •)TPO( اأغ�سية البويل اوليفني امللدن باحلرارة

اأنظمة اأخرىاالأغ�سية ال�سائلة

• اأنظمة البويل يوريثني •

• امل�ستحلبات البيتومينية•

• اأنظمة االأكريليك، وغريها•

• الكري�ستالني•

• االأ�سمنتية•

• اأنظمة خليطة، وغريها•

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان

نظره على منتجات العزل المائي3-3-22

أ- األغشية البيتومينية

االأغ�سية  مثل  املتوفرة  البدائل  مع  باملقارنة  اأ�سعارها  وانخفا�س  املتميز،  الأدائها  بالنظر  اخلليج،  دول  يف  ا�ستخداما  املائي  العزل  اأنظمة  اأكرث  من  البيتومينية  االأغ�سية  تعترب 
البوليمرية بانواعها املختلفة. 

وهي عبارة عن طبقة ت�سليح من االألياف الزجاجية او البولي�سرت م�سبعة ومطلية من اجلانبني بالبيتومني املح�سن ) املعدل( اأو املوؤك�سد ويتم و�سع طبقة حماية على �سطح املنتج 
من اجلهتني وذلك ملنع الت�ساق اللفائف بع�سها ببع�س وكذلك للح�سول على �سطح مقاوم لالأ�سعة فوق البنف�سجية ولعك�س اأ�سعة ال�سم�س- فيما لو كانت طبقة احلماية من 

االأملونيوم- وغري ذلك.

منتجات عوازل من األغشية البيتومينية

�  )APP( )اأغ�سية معدلة بالبويل بالربوبالني )بال�ستيكي 
� )SBS( )اأغ�سية معدلة بال�ستايرين و بوتادين و �ستارين )مطاطي
اأغ�سية موؤك�سدة وغريها �

طريقة التركيب:

اأو مثبت جزئيا على ال�سطح  اأن يكون مثبت على ال�سطح بالكامل  اإما  يتم تركيبها غالبا من خالل الت�سخني املنا�سب بوا�سطة الدافور. ويتم تركيب العزل املائي بطرق عدة 
)بوا�سطة الدافور( اأو يكون املنتج ذاتي الل�سق اأو يتم تركيبه بطرق اأخرى وذلك ح�سب اال�ستخدام املطلوب.
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ب- األغشية السائلة

تعترب االأغ�سية ال�سائلة اأنظمة �سائلة ذات مكون واحد اأو مكونات متعددة، معدلة اأو غري معدلة، وغالبًا ما ينح�سر ا�ستخدام االأغ�سية ال�سائلة يف دول اخلليج العربي اإلى حد كبري 
يف املناطق الرطبة مثل دورات املياه واملطابخ وال�سرفات ال�سغرية.

طريقة التركيب:

يركب با�ستخدام الفر�ساة، اأو املدحلة اأو بوا�سطة الر�س. ويتم يف بع�س االأحيان تدعيم االأغ�سية ال�سائلة باأغ�سية من االألياف الزجاجية اأو االأغ�سية املن�سوجة )ال�سبكية( اأثناء 
الرتكيب وذلك للح�سول على قوة �سد اأكرب.

منتجات عوازل من األغشية السائلة

امل�ستحلبات البيتومينية �
اأنظمة البويل يوريثني )ال�سركة ال ت�سنع املنتج يف الوقت احلايل ، واإمنا وكيل ح�سري ل�سركة ماري�س بوليمر وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( �

ت- األغشية البوليمرية

عبارة عن اأغ�سية ذات طبقة مفردة م�سنوعة من البوليمرات مثل البوليي فينيل كلورايد )PVC( ، والبويل اأوليفينات امللدنة باحلرارة )TPO(، واإيثلني بروبلني دين مونومر 
اجلوية،  الظروف  ومقاومة  العالية،  واحلرارية  امليكانيكية  املقاومة  مثل  خوا�س  على  وت�ستمل  معززة.  غري  اأو  الزجاجية  االألياف  �سبكات  اأو  بالبولي�سرت  واملعززة   ،)EPDM(

واالنثقاب، ومقاومة دورة درجة احلرارة ال�ساخنة – الباردة.

طريقة التركيب:

يتم فرد على ال�سطح وو�سلها االأغ�سية مع بع�سها البع�س وربطها من خالل اللحام بالهواء ال�ساخن اأو بوا�سطة مواد ال�سقة خا�سة.

منتجات عوازل من األغشية البوليمرية

�  * )Dimple Board(اأغ�سية من النوع البال�ستيكي ذو �سكل خا�س

وهي عبارة عن اأغ�سية بال�ستيكية ذات موا�سفات خا�سة يتم اإنتاجها با�ستخدام البويل ايثيلني عايل الكثافة وت�ستخدم حلماية خمتلف اأنظمة العزل كما ي�ستخدم لت�سريف املياه 
و كجزء من نظام عزل االأ�سطح اخل�سراء.

*تقوم ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية بت�سنيع هذا املنتج

تحليل حجم سوق مواد العزل المائي في منطقة الخليج حسب الدولة و نوع المنتج، 2014م 3-3-32
يقدر احلجم ال�سوقي ملواد العزل املائي يف دول اخلليج العربي يف عام 2014م ما يقارب 230.9 مليون مرت مربع. ويو�سح اجلدول اأدناه احلجم ال�سوقي ملواد العزل املائي يف 

منطقة اخلليج ح�سب الدولة و نوع املنتج يف عام 2014م.

حتليل احلجم ال�ش�قي مل�اد العزل املائي يف منطقة اخلليج ح�شب الدولة و ن�ع املنتج، 4 20م(:   اودول )

بقية دول اخلليج الك�يت قطر االمارات اململكة املنتج

22.1 25.5 34.5 64.1 84.7 مليون مرت مربع

%80 %75 %58 %69 %78 االأغ�سية البيتومينية

%6 %7 %12 %9 %6 االأغ�سية البوليمرية

%11 %14 %23 %17 %12 االأغ�سية ال�سائلة

%3 %4 %7 %5 %3 اأنظمة اأخرى

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان
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تحليل الحجم السوقي لمواد العزل المائي في منطقة الخليج حسب نوع المنتج واالستخدام 3-3-42  
النهائي، 2014م 

ي�سكل ا�ستهالك املباين ال�سكنية والتجارية واملباين االأخرى )التعليم، ال�سحة، ...الخ( جمتمعة اأكرث من 75% من ا�ستهالك ال�سوق اخلليجي ملواد العزل املائي. وتعد االأغ�سية 
البيتومينية النظام االأكرث ا�ستخداما يف العزل املائي يف جميع قطاعات اال�ستخدام النهائي ماعدا القطاع ال�سناعي الذي ي�سود ا�ستخدام االأغ�سية ال�سائلة فيه. كما ي�ستهلك 

قطاع االإن�ساءات االأخرى )املطارات، حمطات املرتو ...الخ( الن�سبة االأكرب من االأغ�سية البوليمرية.

حتليل احلجم ال�ش�قي مل�اد العزل املائي يف منطقة اخلليج ح�شب ن�ع املنتج واال�شتخدام النهائي، 4 20م(:   اودول )

اال�شتخدام النهائي
املنتج

اإن�شاءات اأخرى مباين اأخرى �شناعي ال�شكنية جتاري

34.6 23.1 57.7 46.2 69.3 مليون مرت مربع

%49 %36 %77 %83 %87 االأغ�سية البيتومينية

%30 %50 %9 %7 %7 االأغ�سية ال�سائلة

%21 %14 %14 %10 %6 اأخرى

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان

الطلب على مواد العزل المائي في دول الخليج، 2010م-2014م3-3-52
تعد اململكة واالمارات اأكرب اأ�سواق البناء يف دول اخلليج حيث ي�سكل الطلب منهما 65% من اإجمايل الطلب يف دول اخلليج. 

الطلب على م�اد العزل املائي يف دول اخلليج، 0 20م-4 20م(: 0  اودول )

معدل النم� 
ال�شن�ي املركب

4 20م 3 20م 2 20م 0 20م  20م ملي�ن مرت مربع

%19 25.5 21.4 18 15.1 12.7 الكويت 

%13 34.5 30.5 27 24 21.4 قطر

%10 64.1 58.2 53.1 48.5 44.5 االمارات

%12 84.7 75.6 67.7 60.7 54.5 ال�سعودية

%17 22.1 18.3 15.5 13.3 11.6 بقية دول اخلليج

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان

الطلب على مواد العزل المائي في دول الخليج حسب المنتج، 2010م-2014م 3-3-62
باأ�سعار مناف�سة، والظروف املناخية  تعترب االأغ�سية البيتومينية االأكرث ا�ستخداما من بني حلول العزل املائي يف دول اخلليج العربي، وذلك ب�سبب توفر املواد اخلام الرئي�سة 
العامة، وممار�سات البناء التقليدية وغريها. وقد �سجل منو الطلب على االأغ�سية البوليمرية ما ن�سبته 20% خالل الفرتة ما بني 2010م - 2014م وذلك لتف�سيل بع�س مكاتب 
اال�ست�سارات الدولية االأغ�سية البوليمرية على االأغ�سية البيتومينية يف م�ساريع البناء والبنى التحتية املختلفة القائمة واملقررة. ويعترب م�سروع قطار االأنفاق القائم يف قطر واحدا 
من اأكرب الدوافع الرئي�سية للطلب على االأغ�سية البوليمرية، حيث يتطلب امل�سروع ا�ستخدام ما يقرب من مليون مرت مربع من مواد العزل املائي يف اأنفاقه وحمطاته الواقعة حتت 

االأر�س. 

الطلب على م�اد العزل املائي يف دول اخلليج ح�شب املنتج، 0 20م-4 20م(:    اودول )

معدل النم� 
ال�شن�ي املركب

4 20م 3 20م 2 20م 0 20م  20م ملي�ن مرت مربع

%22 35.2 28.6 23.4 19.1 15.7 االأغ�سية ال�سائلة

%22 18 14.6 12 9.9 8.1 االأغ�سية البوليمرية

%10 167.7 152.3 138.6 126.3 115.4 االأغ�سية البيتومينية

%16 10 8.5 7.3 6.3 5.5 اأنظمة اأخرى

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان
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توجهات تسعير مواد العزل المائي في دول الخليج، 2014م 3-3-72
ُتعد اأ�سعار االأغ�سية البيتومينية االأقل من بني مثيالتها من مواد العزل املائي، كما اأن اأ�سعار مواد العزل املائي يف اململكة اأقل يف العادة عن بقية دول اخلليج.

ت�جهات ت�شعري م�اد العزل املائي يف دول اخلليج، 4 20م(: 2  اودول )

االأغ�شية ال�شائلة االأغ�شية الب�ليمرية االأغ�شية البيت�مينية دوالر اأمريكي/ مرت مربع

6-5 5-4 3-2 اململكة

7-6 7-6 4-3 االمارات

7-6 6-5 4-3 قطر 

7-6 6-5 4-3 عمان

6-5 6-5 4-3 الكويت

6-5 5-4 4-3 البحرين

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان

العزل الحراري 3-4

نظره عامة عن العزل الحراري3-4-12
يتمثل الغر�س الرئي�سي للعزل احلراري يف املحافظة على مناخ مريح و�سحي داخل املباين بغ�س النظر عن الظروف اخلارجية، يف نف�س الوقت الذي يتم فيه حماية عنا�سر 
البناء، وحتقيق الكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة. وهو عبارة عن مواد اأو جمموعة من املواد التي تقلل من تدفق احلرارة من خالل االأ�سطح، مما يزيد من الكفاءة الت�سغيلية للتدفئة، 
اأو التهوية اأو التربيد. ويتوفر نطاق وا�سع من مواد وحلول العزل يف الوقت احلايل يف دول اخلليج العربي، من اأجل تلبية متطلبات العزل احلراري. وينق�سم العزل احلراري اإلى 

نظامني وهما نظام العزل احلراري احلار و نظام العزل احلراري البارد.

أماكن تركيبه:

اأنظمة العزل احلراري )احلار(: تركب ب�سورة اأ�سا�سية على واجهات واأ�سطح املباين ال�سكنية والتجارية، واجلدران حيث ت�ساعد يف املحافظة على ظروف مناخية  �
منا�سبة داخل املباين.

اأنظمة العزل احلراري )البارد(: ي�ستخدم الأغرا�س �سناعية مثل اأنظمة التخزين املربد/ املجمد، مبا يف ذلك عزل اأنابيب نقل الغاز الطبيعي واأنابيب التدفئة  �
والتهوية والتكييف.

دواعي استخدامه:

تقليل املفقود اأو املكت�سب من احلرارة �
املحافظة على الطاقة �
منع اأو تقليل التكثف على اجلدران �
زيادة الكفاءة الت�سغيلية للتدفئة والتهوية والتربيد �
حماية البيئة حماية غري مبا�سرة من خالل تقليل انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون، واأك�سيد النرتوجني �

وقت تركيبه:

ب�سفة اأ�سا�سية يكون وقت الرتكيب اأثناء اإن�ساء مبنى جديد، كما ميكن تركيبه عند القيام يف عمليات ترميم املباين

 اأنظمة وم�اد العزل احلراري

)PU( اأنظمة اأخرىاأنظمة البويل يوريثني

• رغوة البويل يوريثني•

• رغوة البويل ايزو ي�سيانورايت•

• اأنظمة ر�س البويل يوريثني•

• األياف خمتلفة•

• اأ�سا�سه من االأخ�ساب اأو�سليولوز•

• اأنظمة مركبة•

• البرياليت/ الزجاج اخللوي•

البول�سرتين املبثوق )XPS(ال�سوف املعدين

• ال�سوف ال�سخري )ال�سوف احلجري(•

• ال�سوف الزجاجي•
)EPS( البول�سرتين املنفوخ

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان
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نظره على منتجات العزل الحراري3-4-22

ال��شفن�ع/ �شكل املنتج

يتكون هذا العزل من �سوف زجاجي، وبول�سرتين ) منفوخ/ مبثوق( اأو بويل يوريثني، وهو عايل اجلودة، وياأتي ب�سماكة خمتلفة ب�سكل األواح. �شلب )بالط اأو لوح(
وميكن ا�ستعماله يف جدران املباين وفوق االأ�سطح اخلر�سانية.

تتكون من األياف معدنية، اإما من ال�سوف الزجاجي اأو ال�سوف ال�سخري املعالج، وتاأتي ب�سكل لفائف من االأغطية املختلفة يف عر�سها. )االأغطية اأو اللفائف اأو االأغ�سية( املرنة
وتركب بني جماري خا�سة لرتكيبها حتت االأر�سيات، اأو فوق االأ�سقف، بني اجلدران، وهي من اأرخ�س اأنواع العزل، ولكن يجب توخي احلر�س 

اأثناء الرتكيب.

يتكون هذا النوع من العزل من األياف رخوة، وكريات يتم نفخها بني الفراغات. وهي متوفرة بنوع م�سنوع من األياف ال�سليلوز، ونوع م�سنوع �سائب
من البرياليت، واآخر م�سنوع من مزيج من ال�سوف الزجاجي وال�سوف ال�سخري، وممكن اأن يكون ال�سليلوز من منتجات معاد تدويرها. 

وتركيب هذا النوع يعد عايل ال�سعر وحمدود اال�ستخدام.

يتكون هذا العزل من جزئني، وي�ستمل على عامل بوملري واآخر ب�سكل رغوة. ويتم ر�سه يف الفراغات لعزلها عن الهواء. وهو ُير�س ب�سورته ر�س
ال�سائل، لكنه يتمدد ب�سرعة اإلى مادة بال�ستيكية �سلبة. وهو اأغلى واأف�سل اأنواع العزل.

اأخرىاأ�شا�ض املنتج خ�شبياأ�شا�ض النتج معدينا�شا�ض املنتج بال�شتيكي

برياليت/ زجاج خلوياألواح ليفيةاألياف �سليولوز�سوف �سخري�سوف زجاجيبويل يوريثنيبول�سرتيناأ�سكال املنتج

üüüüûüü�سلب/ متما�سك

ûûüüûûüمرن

ûûüüüûü�سائب

ûüûûûûûر�س

ال تنتج �سركة عوازل حاليا اأي مواد عزل حراري.

تحليل حجم سوق مواد العزل الحراري في منطقة الخليج حسب الدولة و نوع المنتج، 2014م3-4-32
يعترب البول�سرتين املبثوق )XPS( اأكرث مواد العزل ا�ستخداما يف اململكة، ال�سيما يف ال�سطوح واجلدران، يليه البول�سرتين املنفوخ )EPS( وال�سوف ال�سخري. كما بداأت اأنظمة 
البويل يوريثني يف االنت�سار ال�سيما بعد تطبيق الئحة الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س �سا�سو 2856. ولوحظ اجتاه مماثل يف دولة الكويت ومملكة البحرين فيما يتعلق 
باختيار مواد العزل. كما ي�سهد الطلب على اأنظمة العزل اجلديدة واملبتكرة، مثل االأنظمة الهجينة )وهي االأنظمة التي جتمع بني اأكرث من مادة من مواد العزل يف نظام عزل 

واحد( حيث تعترب قليلة اال�ستهالك للطاقة، زيادة بطيئة يف االإمارات مع اأن حجم الطلب ما زال �سغريا للغاية ن�سبيًا. 

حتليل احلجم ال�ش�قي مل�اد العزل احلراري يف منطقة اخلليج ح�شب الدولة و ن�ع املنتج، 4 20م(: 3  اودول )

بقية دول اخلليج الك�يت قطر االمارات اململكة املنتج

0.44 0.51 0.69 1.28 1.69 مليون مرت مكعب

%60 %62 %57 %62 %62 )XPS( البول�سرتين املبثوق

%15 %15 %15 %14 %15 )EPS( البول�سرتين املنفوخ

%10 %10 %10 %9 %10 ال�سوف ال�سخري

%10 %8 %13 %11 %8 )PU( اأنظمة البويل يوريثني

%5 %5 %5 %4 %5 اأنظمة اأخرى

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان
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واالستخدام 3-4-42 المنتج  نوع  حسب  الخليج  منطقة  في  الحراري  العزل  م��واد  سوق  حجم  تحليل   
النهائي، 2014م 

ي�سكل ا�ستهالك املباين ال�سكنية والتجارية جمتمعة اأكرث من 77% من ا�ستهالك ال�سوق اخلليجي ملواد العزل احلراري. و يعد البول�سرتين املبثوق اأكرث اأنظمة العزل احلراري 
ا�ستخداما يف قطاعي ال�سكني والتجاري حيث �سكل ما ن�سبته 80%، 62% على التوايل. مع العلم باأن حجم �سوق مواد العزل احلراري يف عام 2014م يف منطقة اخلليج ككل بلغ 

4.6 مليون مرت مكعب.

حتليل حجم �ش�ق م�اد العزل احلراري يف منطقة اخلليج ح�شب ن�ع املنتج واال�شتخدام النهائي، 4 20م(: 4  اودول )

اال�شتخدام النهائي
املنتج

ال�شكنية جتاري �شناعي

1.06 1.81 1.75 مليون مرت مكعب

%26 %62 %80 )XPS( البول�سرتين املبثوق

%20 %17 %10 )EPS( البول�سرتين املنفوخ

%28 %8 %1 ال�سوف ال�سخري

%20 %6 %6 )PU( اأنظمة البويل يوريثني

%5 %7 %3 اأنظمة اأخرى

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان

الطلب على مواد العزل الحراري في دول الخليج، 2010م-2014م 3-4-52  
يو�سح اجلدول اأدناه الطلب على مواد العزل احلراري يف دول اخلليج خالل الفرتة ما بني 2010م - 2014م

الطلب على م�اد العزل احلراري يف دول اخلليج، 0 20م-4 20م(: 5  اودول )

معدل النم� ال�شن�ي املركب 4 20م 3 20م 2 20م 0 20م  20م ملي�ن مرت مكعب 

%13 0.69 0.61 0.54 0.48 0.43 قطر

%10 1.28 1.16 1.06 0.97 0.89 االمارات

%12 1.69 1.51 1.35 1.21 1.09 ال�سعودية

%18 0.95 0.79 0.67 0.57 0.49 بقية دول اخلليج

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان

الطلب على مواد العزل الحراري في دول الخليج حسب المنتج، 2009م - 2014م3-4-62  
يعترب العزل بالبول�سرتين املبثوق )XPS( ب�سفته اأحد اأ�سكال العزل املتما�سك االأكرث ا�ستخداما يف دول اخلليج، حيث ي�ستخدم يف القطاعني ال�سكني والتجاري وذلك لكفاءته 

و�سهولة تركيبة وقلة تكاليفه ن�سبيًا. وغالبًا ما ي�ستخدم البول�سرتين املبثوق على ال�سطح، واجلدران اإ�سافة اإلى ا�ستخداماته حتت االأر�س. 

الطلب على م�اد العزل احلراري يف دول اخلليج ح�شب املنتج، 0 20م-4 20م(: 6  اودول )

معدل النم� ال�شن�ي املركب 4 20م 3 20م 2 20م 0 20م  20م ملي�ن مرت مكعب

%28 0.46 0.38 0.29 0.24 0.17 )PU( اأنظمة البويل يوريثني

%6 0.45 0.41 0.4 0.36 0.35 ال�سوف ال�سخري

%13 0.67 0.59 0.53 0.47 0.41 )EPS( البول�سرتين املنفوخ

%11 2.81 2.51 2.26 2.03 1.87 )XPS( البول�سرتين املبثوق

%25 0.22 0.19 0.14 0.13 0.09 اأنظمة اأخرى

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان
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توجهات تسعير مواد العزل الحراري في دول الخليج، 2014م 3-4-72
اأنظمة  اأ�سعار  ترتاوح  ما  وغالبًا  كجم/م3،   50  -  40 بني  ما  كثافتها  ترتاوح  عزل  مواد  ا�ستخدام  يتم  ما  وعادة  كثافتها،  م�ستوى  بارتفاع  احلراري  العزل  مواد  اأ�سعار  تزداد 

البول�سرتين املبثوق واأنظمة البويل يوريثني يف نف�س النطاق. 

ت�جهات ت�شعري م�اد العزل احلراري يف دول اخلليج، 4 20م(: 7  اودول )

ال�ش�ف ال�شخري** *)PU( اأنظمة الب�يل ي�ريثني *)XPS( الب�ل�شرتين املبث�ق دوالر اأمريكي/ مرت مكعب

70-40 90-60 90-60 اململكة

70-50 95-65 90-60 االمارات

70-50 95-65 90-60 قطر 

70-40 90-60 90-60 عمان

70-40 90-60 90-60 الكويت

70-40 90-60 90-60 البحرين

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان
* كثافة ترتاوح ما بني 20-50 كجم/م3

** كثافة ترتاوح م ابني 20-150 كجم/م3

تحليل المنافسة 3-5

الطاقة اإلنتاجية لشركة عوازل مقارنة بمنافسيها، 2014م3-5-12
بلغت الطاقة االإنتاجية االإجمالية لالأغ�سية يف عام 2014م يف دول اخلليج 261 مليون مرت مربع )االأغ�سية البيتومينية: 249، االأغ�سية البوليمرية: 12(. وتعد �سركة عوازل اأكرب 

منتج لالأغ�سية يف دول اخلليج حيث ت�سكل طاقتها االإنتاجية ما ن�سبته 18% من الطاقة االإنتاجية يف ال�سوق.

الطاقة االإنتاجية لع�ازل مقارنة مبناف�شيها، 4 20م(:    اودول )
% من اإجمايل الطاقة الدولة ال�شركة

%16 االمارات-اململكة �سركة هنكل بويل بت

%11 اململكة �سركة �سناعات املواد العازلة للماء ديرمابيت املحدودة 

%8 قطر �سركة بيتومود قطر

%6 االمارات �سركة اميربيت ل�سناعات االأغ�سية

%18 اململكة عوازل

%33 - اأخرى
امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان

الطاقة اإلنتاجية االستيعابية لمنتجي األغشية، 2010م-2014م3-5-22
ازدادت الطاقة االإنتاجية اال�ستيعابية ملنتجي االأغ�سية البيتومينية يف دول اخلليج مبقدار 34 مليون مرت مربع خالل الفرتة ما بني 2010م -2014م مبعدل منو �سنوي مركب 
2.7%. وتعد �سركة بيتومود قطر )20 مليون مرت مربع(، �سركة كيو �سيل- قطر )10 مليون مرت مربع(، و بوالري�س –البحرين )4 مليون مرت مربع( اأبرز املنتجني اجلدد يف 

ال�سوق اخلليجي.

الطاقة االإنتاجية اال�شتيعابية ملنتجي االأغ�شية، 0 20م-4 20م(:    اودول )

4 20م 3 20م 2 20م 0 20م  20م الدولة ملي�ن مرت مربع

15 15 15 15 15 االمارات-اململكة �سركة دو بروف

20 0 0 0 0 قطر �سركة بيتومود قطر

21 21 21 21 21 اململكة �سركة �سناعات املواد العازلة للماء ديرمابيت املحدودة

28 28 28 28 28 اململكة �سركة بيتومات

42 42 42 42 42 االمارات �سركة هنكل بويل بت

60 60 60 60 60 اململكة عوازل

87 87 87 73 73 - اأخرى

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان
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الحصة السوقية لمنتجي األغشية في الخليج، 2014م3-5-32
يو�سح اجلدول اأدناه احل�سة ال�سوقية ملنتجي االأغ�سية يف اخلليج )االأغ�سية البيتومينية و االأغ�سية اللويحية البوليمرية( يف عام 2014م.

احل�شة ال�ش�قية ملنتجي االأغ�شية يف اخلليج، 4 20م(: 20 اودول )

احل�شة ال�ش�قية )%( الدولة  

%18 االمارات-اململكة �سركة هنكل بويل بت

%12 اململكة �سركة بيتومات

%9 اململكة �سركة �سناعات املواد العازلة للماء ديرمابيت املحدودة 

%9 قطر �سركة بيتومود قطر

%6 االمارات �سركة دو بروف

%20 اململكة عوازل

%26 - اأخرى

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان

الحصة السوقية لعوازل حسب الدولة – لكافة أنواع العزل المائي، 2014م3-5-42
يو�سح اجلدول اأدناه احل�سة ال�سوقية ل�سركة عوازل يف قطاع مواد العزل املائي ح�سب الدولة.

احل�شة ال�ش�قية لع�ازل ح�شب الدولة – لكافة اأن�اع العزل املائي، 4 20م(:  2 اودول )

الك�يت  قطر االإمارات اململكة  

25.5 34.5 64.1 84.7 احلجم ال�سوقي )مليون مرت مربع(

5.1 1.9 3.6 27.5 مبيعات �سركة عوازل )مليون مرت مربع(

%20 %6 %6 %32 احل�سة ال�سوقية ل�سركة عوازل )%(

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها.41

مقدمة 4-1
�سركة �سناعات العزل العربية )عوازل()»ال�سركة«( هي �سركة م�ساهمة �سعودية ومقرها الرئي�سي يف مدينة الريا�س )طريق اخلرج( مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010039827 
بتاريخ 1401/08/14هـ )املوافق 1981/06/17م( والقرار الوزاري رقم 1247 وتاريخ 1426/01/26هـ )املوافق 2005/03/07م(. يتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة يف �شناعة 
وبيع مواد العزل مبا يف ذلك العزل املائي والعزل احلراري. تنتج ال�سركة نوعني من اأنظمة العزل املائي وهما االأغ�سية البيتومينية واالأغ�سية ال�سائلة يف حني اأن ال�سركة مل تبداأ 
باإنتاج العزل احلراري حتى االآن. اإن ما ورد يف الق�سم رقم )4-4 ال�سركات التابعة( والق�سم رقم )4-5 موجودات ال�سركة داخل اململكة وخارجها( والق�سم رقم )11-8 اأ�سول 

ال�سركة العقارية( من هذه الن�سرة، ميثل كافة اأ�سول و اأعمال ال�سركة واأرباحها وتدفقاتها النقدية داخل و خارج اململكة العربية ال�سعودية.

التطورات الرئيسية لرأس مال الشركة  4-2
تاأ�س�ست �سركة �سناعات العزل العربية ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة بتاريخ 1401/06/14هـ )املوافق 1981/04/18م( من قبل كل من حمد املبارك احلميد و نا�سر عبد 
العزيز ال�سالمة و علي اإبراهيم ال�سقري و حمد �سالح ال�سقري و مار�سيل وارنر �ستيجر براأ�س مال وقدره )12.000.000( اإثنا ع�سر مليون ريال �سعودي عبارة عن ح�س�س 
عينية ونقدية مت�ساوية القيمة و�سجلت بال�سجل التجاري رقم 1010039827 وتاريخ 1401/08/14هـ )املوافق 1981/06/17م( براأ�سمال بلغ )12.000.000( اإثنا ع�سر مليون 
ريال �سعودي. وبتاريخ 1402/1/21هـ املوافق 1981/11/18( قامت ال�سركة بزيادة راأ�سمالها اإلى مبلغ )14.000.000( اأربعة ع�سر مليون ريال �سعودي عن طريق الزيادة 
النقدية بواقع اثنان مليون ريال �سعودي مق�سمة الى )14.000( اربعة ع�سر الف ح�سة نقدية قيمة كل ح�سة نقدية 1.000 ريال �سعودي، مت دفعها من قبل ال�سركاء بناءًا على 

ن�سب ملكيتهم. 

وبتاريخ 1413/4/23هـ املوافق )1992/10/20م( قامت ال�سركة بزيادة راأ�سمالها اإلى مبلغ )30.000.000( ثالثني مليون ريال �سعودي بزيادة قدرها )16.000.000( �ستة 
ع�سر مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة مبلغ )16.000.000( �ستة ع�سر مليون ريال �سعودي من االأرباح املدورة ح�سب اخر ميزانية معتمدة لعام 1991م، وقد مت تق�سيم 
راأ�س املال الى )30.000( ثالثني الف ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة منها )1.000( الف ريال �سعودي. بتاريخ 1425/9/11هـ )املوافق 2004/10/25م( قرر 
ال�سركاء حتويل ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية براأ�سمال قدره )65.000.000( خم�س و�ستون مليون ريال �سعودي، حيث قرر ال�سركاء كذلك يف نف�س القرار زيادة 

راأ�سمال ال�سركة اإلى مبلغ )65.000.000( خم�سة و�ستون مليون ريال �سعودي.

�سركة م�ساهمة مقفلة  اإلى  ال�سركة  باإعالن حتول  )املوافق 2005/03/07م(  بتاريخ 1426/01/26هـ  الوزاري رقم1247  القرار  واال�ستثمار  التجارة  وزير  اأ�سدر معايل  وقد 
براأ�سمال قدره )65.000.000( خم�س و�ستون مليون ريال �سعودي مق�سمة الى )1.300.000( مليون وثالثمائة الف �سهم بقيمة ا�سمية )50( خم�سون رياال �سعوديا لل�سهم 
م�ستثمرين جدد  املدورة، كما مت دخول  االرباح  ريال من ح�ساب  مليون  وثالثني  مبلغ )35.000.000( خم�سة  ر�سملة  ال�سركة عن طريق  راأ�سمال  زيادة  الواحد، حيث متت 

كم�ساهمني يف ال�سركة من خالل طرح خا�س لالأ�سهم.

وبتاريخ 1427/8/17هـ )املوافق 2006/9/10م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )81.250.000( واحد وثمانون مليونا 
ومائتان وخم�سون الف ريال �سعودي ومت تغطية الزيادة عن طريق ر�سملة مبلغ )16.250.000( �ستة ع�سر مليون ومائتان وخم�سون الف ريال �سعودي من ح�ساب االأرباح املبقاة.

وبتاريخ 1428/8/23هـ )املوافق 2007/9/5م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )108.333.280( مائة وثمانية مليون 
وثالثمائة وثالث وثالثني الف ومائتني وثمانني ريال �سعودي، ومت متويل زيادة راأ�س املال من االأرباح املبقاة وذلك باإ�سدار �سهم واحد جديد لكل حائز على ثالثة ا�سهم �سابقة 

م�سجلة ب�سجالت ال�سركة بنهاية يوم انعقاد اجلل�سة. 

وبتاريخ 1429/6/27هـ )املوافق 2008/7/1م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )151.666.590( مائة وواحد وخم�سني 
مليون و�ستمائة و�ستة و�ستني الف وخم�سمئة وت�سعني ريال �سعودي، ومت متويل زيادة راأ�س املال من االأرباح املبقاة وذلك باإ�سدار اربع ا�سهم جديدة لكل حائز على ع�سرة ا�سهم 

�سابقة م�سجلة ب�سجالت ال�سركة بنهاية يوم انعقاد اجلل�سة. 

وبتاريخ 1430/8/4هـ )املوافق 2009/7/26م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )181.999.810( مائة وواحد وثمانني 
مليون وت�سعمائة وت�سعة وت�سعني الف وثمامنائة وع�سرة ريال �سعودي، ومت متويل زيادة راأ�س املال من االأرباح املبقاة وذلك باإ�سدار �سهما واحدا لكل حائز على خم�سة ا�سهم �سابقة 

م�سجلة ب�سجالت ال�سركة بنهاية يوم انعقاد اجلل�سة. 

وبتاريخ 1436/12/16هـ )املوافق 2015/9/29م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )272.999.780( مائتان واثنان 
ب�سجل  املقيدون  امل�ساهمون  ميلكها  اثنني  �سهمني  كل  مقابل  جماين  واحد  �سهم  مبنح  وذلك  �سعودي،  ريال  وثمانون  و�سبعمائة  الف  وت�سعني  وت�سعة  وت�سعمائة  مليون  و�سبعون 
املبقاة وحتويل مبلغ  االأرباح  بند  بتحويل مبلغ )23.999.970( ريال من  املال  الزيادة املقرتحة يف را�س  يتم تغطية  اأن  العادية على  العامة غري  انقاد اجلمعية  يوم  ال�سركة 
)67.000.000( �سبعة و�ستون مليون ريال �سعودي من بند االحتياطي النظامي كما يف القوائم املالية املراجعة واملدققة املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ، وجتميع ك�سور االأ�سهم 

وبيعها على امل�ساهمني . 

ويبلغ راأ�س مال ال�سركة حاليًا )272.999.780( مائتان واثنان و�سبعون مليون وت�سعمائة وت�سعة وت�سعني الف و�سبعمائة وثمانون ريال �سعـــودي مق�سم الى )27.299.978( 
�سبعة وع�سرون مليونا ومائتان وت�سعة وت�سعون وت�سعمائة وثمانية و�سبعون �سهم عادي. بقيمة ا�سمية قدرها )10( ريال �سعودي لل�سهم الواحد مدفوعة بالكامل. 
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اأهم التغيريات يف راأ�شمال ال�شركة ونظامها االأ�شا�شي(: 22 اودول )

نظام ال�شركةالتاريخ
راأ�ض املال قبل التغيري 

)ريال(
راأ�ض املال بعد 
التغيري )ريال(

�شبب التغيريطبيعة التغري

1401/06/14هـ 

املوافق 1981/04/18م

ذات م�سوؤولية 
حمدودة

م�سوؤولية ح�س�س نقدية وعينية12.000.000ال يوجد ذات  ك�سركة  ال�سركة  تاأ�س�ست 
حمدودة برا�س مال12.000.000 ريال 
�سعودي مكون من 12.000 ح�سة منها 
ح�سة   2.400 و  عينية  ح�سة   9.600
 1.000 نقدية  ح�سة  كل  قيمة  نقدية 

ريال �سعودي.

1402/1/21هـ املوافق 
1981/11/18م

ذات م�سوؤولية 
حمدودة

زيادة راأ�س املال مبقدار  2.000.000 ح�س�س نقدية 12.000.00014.000.000
من  مدفوعة  نقدية  كح�س�س  مقدمة 
نقدية  ح�سة  كــل  قيمة  ال�سركاء  قبل 

1.000 ريال �سعودي. 

1413/4/23هـ املوافق 
1992/10/20م

ذات م�سوؤولية 
حمدودة

 مت متويل زيادة راأ�س املال من االأرباح 14.000.00030.000.000
املبقاة

طريق  عــن  ال�سركة  املــال  راأ�ـــس  زيـــادة 
ريـــال   16.000.000 مــبــلــغ  ر�ــســمــلــة 

�سعودي

1425/9/11هـ املوافق 
2004/10/25م

ذات م�سوؤولية 
حمدودة

مت متويل زيــادة راأ�ــس املــال من خالل 30.000.00065.000.000
مبلغ )35.000.000( خم�سة  ر�سملة 
وثالثني مليون ريال من ح�ساب االرباح 
ـــزامـــن ذلـــك مـــع دخـــول  املــــــدورة، وت
خالل  من  ال�سركة  يف  جدد  م�ساهمني 

طرح خا�س 

م�ساهمة  �سركة  اإلــى  ال�سركة  حتولت 
ـــس مــــال قـــدره  ـــراأ� ــة ب ــعــودي مــقــفــلــة �ــس

65.000.000 ريال �سعودي

1427/8/17هـ املوافق 
2006/9/10م

االأرباح 65.000.00081.250.000م�ساهمة مقفلة املال من  راأ�س  مت متويل زيادة 
بــاإ�ــســدار �سهم واحــد  املــبــقــاة وذلـــك 
جديد لكل اربعة ا�سهم �سابقة م�سجلة 
انعقاد  يوم  بنهاية  ال�سركة  ب�سجالت 

اجلل�سة.

طريق  عــن  ال�سركة  ــال  م ـــس  راأ� ـــادة  زي
�ست   )16.250.000( مبلغ  ر�سملة 
الف  وخم�سون  ومائتان  مليون  ع�سرة 
ريال �سعودي من ح�ساب االأرباح املبقاة 

1428/8/23هـ املوافق

 2007/9/5 م

االأرباح 81.250.000108.333.280م�ساهمة مقفلة املال من  راأ�س  مت متويل زيادة 
بــاإ�ــســدار �سهم واحــد  املــبــقــاة وذلـــك 
جديد لكل ثالثة ا�سهم �سابقة م�سجلة 
انعقاد  يوم  بنهاية  ال�سركة  ب�سجالت 

اجلل�سة. 

زيـــادة راأ�ـــس املــال مــن االأربــــاح املبقاة 
لكل  جديد  واحــد  �سهم  باإ�سدار  وذلــك 

ثالثة ا�سهم �سابقة. 

1429/6/27هـ املوافق

2008/7/1 م

االأرباح 108.333.280151.666.590م�ساهمة مقفلة املال من  راأ�س  مت متويل زيادة 
املبقاة وذلك باإ�سدار �سهما واحدا لكل 
�سابقة م�سجلة  ال�سهم  ون�سف  �سهمني 
انعقاد  يوم  بنهاية  ال�سركة  ب�سجالت 

اجلل�سة. 

زيـــادة راأ�ـــس املــال مــن االأربــــاح املبقاة 
وذلك باإ�سدار �سهما واحدا لكل �سهمني 

ون�سف ال�سهم �سابقة م�سجلة

1430/8/4هـ املوافق 
2009/7/26 م

االأرباح 151.666.590181.999.810م�ساهمة مقفلة املال من  راأ�س  مت متويل زيادة 
املبقاة وذلك باإ�سدار �سهما واحدا لكل 
خم�سة ا�سهم �سابقة م�سجلة ب�سجالت 

ال�سركة بنهاية يوم انعقاد اجلل�سة. 

زيـــادة راأ�ـــس املــال مــن االأربــــاح املبقاة 
وذلك باإ�سدار �سهما واحدا لكل خم�سة 

ا�سهم �سابقة م�سجلة

 1436/12/16هـ 
املوافق 2015/9/29 م

�سهمني 181.999.810272.999.780م�ساهمة مقفلة  لكل  جمــاين  واحــد  �سهم  منح 
املــقــيــدون  املــ�ــســاهــمــون  ميلكها  اثــنــني 
اجلمعية  انعقاد  يــوم  ال�سركة  ب�سجل 

العامة غري العادية. 

املال  راأ�ــس  يف  املقرتحة  الزيادة  تغطية 
ريال   )23.999.970( مبلغ  بتحويل 
باالإ�سافة  املحتجزة  االأربــــاح  بند  مــن 
من  ريــال   )67.000.000( مبلغ  اإلــى 
يف  وا�سح  هو  كما  النظامي  االحتياطي 
املالية  لل�سنة  املدققة  املالية  القوائم 
وبيعها  االأ�سهم  ك�سور  وجتميع   ،2016

على امل�ساهمني .
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الهيكل القانوني للشركة والشركات التابعة لها: 4-3
يو�سح ال�سكل التايل الهيكل القانوين لل�سركة وال�سركات التابعة لها: 

ر�شم ت��شيحي 2 هيكل ال�شركة

(∫RGƒY) á«Hô©dG ∫õ©dG äÉYÉæ°U ácô°T

á«fƒfÉb á«µ∏e Iô°TÉÑe

á«°ûZC’G ácô°T øe
áYÉæ°ü∏d áeó≤àŸG

 IQÉéàd á«æWƒdG ∫Éµ∏c ácô°T

 *IOhóëŸG AÉæÑdG OGƒe
∑QÉÑŸG ó«©°S »∏Y∑QÉÑŸG ó«©°S »∏YÒ≤°üdG »∏Y ¢SGôaÒ≤°üdG »∏Y ¢SGôaÒ≤°üdG »∏Y ¢SGôa

 ôéM ™æ°üe ácô°T øe
ΩÉNôdGh ôéë∏d πeÉµàdG äGQÉe’G ∫RGƒY ácô°T øe∫RGƒY ácô°T øe

AÉæÑdG OGƒŸ âjƒµdG
∫RGƒY ácô°T øe

 ô£b á«dhódG

¿É£∏°ùdG ácô°T øe
 IQÉéàdGh ä’hÉ≤ª∏d

 áYÉæ°üdGh

**á«©Øf á«µ∏e

%90%80%80

%10%20%20%1%1%5

%99%99%95

*�سركة كلكال مملوكة من قبل ابراهيم علي ال�سقري و فرا�س علي ال�سقري ومن�سور علي ال�سقري

** وملزيد من املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم رقم 4-4 )ال�سركات التابعة( جدول 23 )نبذة عن ال�سركات التابعة خارج اململكة(

امل�سدر: ال�سركة

الشركات التابعة 4-4
متتلك ال�سركة ب�سكل نفعي 95% من �سركة عوازل الدولية قطر، حيث ان امللكية القانونية هي 50% لل�سركة القطرية العاملية للتجارة واال�ستثمارات و50% لفرا�س ال�سقري و %99 
من �سركة عوازل الدولية حيث ان امللكية القانونية هي 99% الإبراهيم ال�سقري و 1% لفرا�س ال�سقري و 99% من �سركة عوازل الكويت ملواد البناء، حيث ان املكية القانونية %50 
لفرا�س ال�سقري و 49% الإبراهيم ال�سقري. كما متتلك ب�سكل مبا�سر 90% من ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية و 80% يف كل من �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة 

و�سركة م�سنع حجرالتكامل للحجر والرخام.

نبذة عن ال�شركات التابعة خارج اململكة(: 23 اودول )

ا�شم ال�شركة
مكان 

التاأ�شي�ض
تاريخ 
التاأ�شي�ض

الكيان القان�ين
هيكل امللكية

الن�شاط الرئي�شي
النفعيةالقان�نية

�سركة عوازل 
الدولية

�سركة ذات م�سئولية 2002ماالمارات
حمدودة

• 99% اإبراهيم ال�سقري•

• 1% فرا�س ال�سقري•

• 99% �سركة عوازل•

• 1% فرا�س ال�سقري•

جتارة مواد البناء ومواد عزل 
االأ�سطح و االأر�سيات

�سركة عوازل 
الدولية قطر

�سركة ذات م�سئولية 2008مقطر
حمدودة

• 50% ال�سركة القطرية •
العاملية للتجارة واال�ستثمار

• 50% فرا�س ال�سقري •

• 95% �سركة عوازل•

• 5% فرا�س ال�سقري•

جتارة مواد البناء ومواد عزل 
االأ�سطح و االأر�سيات

�سركة عوازل 
الكويت ملواد البناء

�سركة ذات م�سئولية 2003مالكويت
حمدودة

• 49% اإبراهيم ال�سقري•

• 51% فرا�س ال�سقري•

• 99% �سركة عوازل•

• 1% فرا�س ال�سقري•

جتارة مواد البناء ومواد عزل 
االأ�سطح و االأر�سيات
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نبذة عن ال�شركات التابعة داخل اململكة(: 24 اودول )

ا�شم ال�شركة
مكان 

التاأ�شي�ض
تاريخ 
التاأ�شي�ض

الن�شاط الرئي�شيهيكل امللكيةالكيان القان�ين

ال�سركة املتقدمة 
ل�سناعة االأغ�سية

�سركة ذات م�سئولية 2013ماململكة
حمدودة

• 90% �سركة عوازل•

• 10% �سركة كلكال الوطنية لتجارة مواد البناء •
املحدودة

اإنتاج االأغ�سية البال�ستيكية

�سركة ال�سلطان 
للمقاوالت والتجارة 

وال�سناعة

�سركة ذات م�سئولية 2014ماململكة
حمدودة

• 80% �سركة عوازل•

• 20% علي �سعيد املبارك•

تقطيع االأحجار مبقا�سات خمتلفة من 
الرتابيع احلجرية التي ت�ستخدم لتك�سية 

الواجهات

�سركة م�سنع حجر 
التكامل للحجر 

والرخام

�سركة ذات م�سئولية 2015ماململكة
حمدودة

• 80% �سركة عوازل•

• 20% علي �سعيد املبارك•

ا�ستخراج االأحجار من املحاجر ونحتها 
النتاج القطع احلجرية املنحوته

شركة عوازل الدولية4-4-12
�سركة ذات م�سئولية حمدودة تاأ�س�ست بتاريخ 2002/5/13م بني كل من �سامل اجلابري و فرا�س ال�سقري، ويبلغ راأ�س مال ال�سركة ثالثمائة األف )300.000( درهم اإماراتي 
مق�سم اإلى 300 �سهم بحيث ميتلك �سامل اجلابري 51% من االأ�سهم وميتلك فرا�س ال�سقري 49%، ومت االتفاق على تعيني فرا�س ال�سقري رئي�سًا ملجل�س اإدارة ال�سركة. وبتاريخ 
02/28/ 2013م مت بيع جميع االأ�سهم اخلا�سة ب�سامل اجلابري ل�سالح اإبراهيم ال�سقري كطرف ثالث، كما قام فرا�س ببيع 48% من اأ�سهم ال�سركة ل�سالح اإبراهيم ال�سقري، 
1% من االأ�سهم يف ال�سركة ويف نف�س الوقت مت رفع راأ�س املال الى ثالثة ماليني )3.000.000( درهم امارتي عن طريق ر�سملة االرباح املبقاة، حيث ان امللكية  واحتفظ بـ 

القانونية هي 99% الإبراهيم ال�سقري و 1% لفرا�س ال�سقري وتعمل ال�سركة يف جمال جتارة مواد البناء ومواد عزل االأ�سطح و االأر�سيات.

ومتتلك عوازل الدولية دونا عن بقية ال�سركات التابعة خارج اململكة العربية ال�سعودية قطعتي ار�س يف منطقة راأ�س اخلور ال�سناعية يف امارة دبي يف دولة االمارات العربية 
املتحدة مب�ساحة اجمالية )5.641.42( مرتا مربعا وقيمتها الدفرتية )15.442.429( مليون ريال �سعودي. ومقام عليها ان�ساءات عباره عن م�ستودعات ومكاتب ومعار�س 

وتبلغ القيمة الدفرتية لالن�ساءات )25.000.000( مليون ريال �سعودي. 

ومتتلك ال�سركة نفعًيا 99% من االأ�سهم يف �سركة عوازل الدولية مبوجب االتفاقية املربمة بتاريخ 2016/1/3م، و 1% من االأ�سهم املتبقية مملوكة لفرا�س ال�سقري.

شركة عوازل الدولية قطر 4-4-22
دولة قطر  وم�سجلة يف  ريال قطري  األف )200.000(  مائتان  وقدره  مال  براأ�س  م�سئولية حمدودة  ك�سركة ذات  بتاريخ 2008/03/16م  الدولية قطر  �سركة عوازل  تاأ�س�ست 
مبوجب ال�سجل التجاري رقم 38673 وتعمل اأ�سا�سا يف جمال جتارة مواد البناء ومواد عزل االأ�سطح و االأر�سيات. ينق�سم راأ�س مال ال�سركة اإلى مائتان ح�سة قيمة كل ح�سة 
األف )1.000( ريال قطري ميتلك منها ال�سركة القطرية العاملية للتجارة واال�ستثمار 50% وميلك فرا�س ال�سقري املتبقي )50%(. ومتتلك ال�سركة ح�سة قدرها 95% من �سركة 
»عوازل الدولية قطر« مملوكة نفعيا لل�سركة مبوجب االتفاقية املربمة بني فرا�س ال�سقري وال�سركة القطرية العاملية للتجارة واال�ستثمار يف عام 2008م، والتي مت مبوجبها التنازل 
عن كامل امللكية النفعية ل�سالح فرا�س علي اإبراهيم ال�سقري وكذلك االإقرار ال�سادر من فرا�س علي ال�سقري بتاريخ 2009/1/1م والذي مت التاأكيد مبوجبه بان ال�سركة متلك 

95% من راأ�سمال عوازل الدولية قطروا�سولها، علما باأن احل�سة املتبقية وقدرها 5% م�سجلة با�سم فرا�س ال�سقري.

علما باأن الظروف احلالية خارجة عن اإرادة ال�سركة، فلذلك فاأن ال�سركة حاليا لي�س لديها خطة للتعامل مع الظروف احلالية، وتقوم ال�سركة مبراقبة االأمور عن كثب مع العلم 
ان خ�سارة عوازل قطر 60 األف ريال �سعودي متثل اقل من 1% من �سايف ربح  ال�سركة  كم يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

شركة عوازل الكويت لمواد البناء4-4-32
مت تاأ�سي�س �سركة عوازل الكويت ملواد البناء بتاريخ 2003/09/22م باالتفاق بني فرا�س ال�سقري واإبراهيم ال�سقري براأ�س مال وقدره خم�سون األف )50.000( دينار كويتي 
ينق�سم اإلى مائة )100( ح�سة قيمة كل ح�سة خم�سمائة )500( دينار كويتي، بحيث ميتلك فرا�س 51% من احل�س�س وميتلك اإبراهيم 49%. ومتتلك ال�سركة نفعًيا ما ن�سبته 
99% من �سركة عوازل الكويت ملواد البناء مبوجب االتفاقية املربمة بني اإبراهيم وفرا�س ال�سقري وبني ال�سركة بتاريخ 2016/1/3م، و1% من احل�س�س املتبقية مملوكة لفرا�س 
ال�سقري وتعمل ال�سركة يف جمال جتارة مواد البناء ومواد عزل االأ�سطح واالأر�سيات. ويف عام 2016م مت زيادة راأ�س مال ال�سركة الى مائتان األف )200.000( دينار كويتي 

مق�سم الى اأربعمائة )400( ح�سة قيمة كل ح�سة خم�سمائة )500( دينار كويتي، عن طريق بند االأرباح املبقاة.

الشركة المتقدمة لصناعة األغشية4-4-42
ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية هي �سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية وتعمل مبوجب ال�سجل التجاري رقم: 1010386193 وتعمل يف جمال 
اإنتاج االأغ�سية البال�ستيكية. وقد تاأ�س�ست »ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية« بتاريخ 1434/4/6هـ )املوافق 2013/2/16م(. وقد مت تركيب خطوط الإنتاج واإجراء الختبارات 

العملية بنجاح. وقد بداأت ال�سركة انتاجها الفعلي يف �سهر اكتوبر 2016م.

ويبلغ راأ�س املال ال�سركة ع�سرة )10( ماليني ريال �سعودي، ينق�سم اإلى )1( مليون ح�سة نقدية بقيمة ع�سرة )10( رياالت للح�سة الواحدة متتلك �سركة عوازل منها ح�سة 
قدرها 90% ومتتلك �سركة كلكال الوطنية لتجارة مواد البناء املحدودة )اململوكة من فرا�س ال�سقري واإبراهيم ال�سقري ومن�سور ال�سقري( ح�سة الـ 10% املتبقية.
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شركة السلطان للمقاوالت والتجارة والصناعة4-4-52
�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة هي �سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية وتعمل مبوجب ال�سجل التجاري رقم: 1010192171 بتاريخ 
1424/10/22هـ )املوافق 2003/12/16( ويبلغ راأ�س املال ال�سركة مليوًنا ومائتا األف )1.200.000( ريال �سعودي، ينق�سم اإلى مائة وع�سرون األف )120.000( ح�سة نقدية 
بقيمة ع�سرة )10( رياالت للح�سة الواحدة متتلك �سركة عوازل منها 80% مايعادل 96.000 ح�سة وميتلك علي �سعيد املبارك 20% مايعادل 24.000 ح�سة. تعمل ال�سركة يف 

ن�شاط تقطيع الأحجار مبقا�شات خمتلفة من الرتابيع احلجرية التي ت�شتخدم لتك�شية الواجهات.

شركة مصنع حجر التكامل للحجر والرخام4-4-62
كانت �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام يف ال�سابق فرًعا من �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة اإلى اأن مت حتويلها اإلى �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. وتعمل مبوجب ال�سجل التجاري رقم: 1010272852 بتاريخ 1430/8/28هـ )املوافق 2009/8/16م( براأ�س مال يبلغ مليونان 
و�ستمائة األف )2.600.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى مائتان و�ستون األف )260.000( ح�سة نقدية بقيمة ع�سرة )10( رياالت للح�سة الواحدة ومتتلك �سركة عوازل %80 
مايعادل 208.000 ح�سة، و ميتلك علي �سعيد املبارك 20% مايعادل 52.000 ح�سة. تعمل ال�سركة با�ستخراج االأحجار من املحاجر ونحتها النتاج القطع احلجرية املنحوته 

مثل قطع العواميد املنحوته وديكور الواجهات احلجرية.

�شايف اأرباح ال�شركات التابعة لل�شن�ات االأربع املا�شية )الف ريال �شع�دي((: 25 اودول )

 �شركة م�شنع حجر
 التكامل للحجر

والرخام

 �شركة ال�شلطان
 املحدودة للتجارة

 واملقاوالت

 ال�شركة
 املتقدمة
 ل�شناعة
 االغ�شية

 �شركة ع�ازل
 الك�يت مل�اد البناء

 �شركة ع�ازل
 اندوني�شيا
*الدولية

 �شركة ع�ازل قطر
 الدولية

 �شركة ع�ازل
 الدولية

 كما يف ال�شنة املالية
 املنتهية يف  3 مار�ض

�سايف الربح

- - )152( 3.375 )622( 2014م 2.023 1.235

- 5.782 )185( 2.200 )664( 2015م 2.857 1.580

549 2.733 )252( 2.405 )551( 2016م 5.478 1.019

)379( )510( )984( 2.508 )119( )60( 4.283 2017م

امل�سدر: ال�سركة
* مت اتخاذ القرار بت�سفية هذه ال�سركة بتاريخ 2015/4/12م وللمزيد من املعلومات راجع ق�سم اال�ستثمارات املتنازل عنها.

موجودات الشركة داخل المملكة وخارجها 4-5

القيمة ال�شافية لالأ�ش�ل الثابتة يف �شركة �شناعات العزل العربية داخل وخارج اململكة ون�شبة امل�ج�دات خارج اململكة الى اإجمايل االأ�ش�ل (: 26 اودول )
الثابتة لل�شركة كما يف  3 مار�ض5 20م، و6 20م و7 20م

7 20م 6 20م 5 20م االآف الرياالت

78.179 83.681 88.222 اململكة

41.155 39.651 27.346 دول اخلليج )با�ستثناء اململكة( واندوني�سيا

119.334 123.332 115.568 اإجمايل املوجودات

%34.49 %32.15 %23.66 ن�سبة املوجودات خارج اململكة بالتنا�سب مع اإجمايل املوجودات الثابتة

امل�سدر: ال�سركة

القيمة ال�شافية لالأ�ش�ل املتداولة يف �شركة �شناعات العزل العربية داخل وخارج اململكة ون�شبة امل�ج�دات خارج اململكة الى اإجمايل (: 27 اودول )
االأ�ش�ل املتداولة لل�شركة كما يف  3 مار�ض5 20م، و6 20م و7 20م

7 20م 6 20م 5 20م االآف الرياالت

282.400 260.000 251.200 اململكة

80.300 81.600 84.800 دول اخلليج )با�ستثناء اململكة( واندوني�سيا

362.700 341.600 336.000 اإجمايل املوجودات

%22.14 %23.89 %25.24 ن�سبة املوجودات خارج اململكة بالتنا�سب مع اإجمايل املوجودات املتداولة

امل�سدر: ال�سركة
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القيمة ال�شافية للم�ج�دات يف �شركة �شناعات العزل العربية داخل وخارج اململكة ون�شبة امل�ج�دات خارج اململكة الى اإجمايل م�ج�دات (:  2 اودول )
ال�شركة كما يف  3 مار�ض5 20م، و6 20م و7 20م

7 20م 6 20م 5 20م االآف الرياالت

360.579 343.681 339.422 اململكة

121.455 121.251 112.146 دول اخلليج )با�ستثناء اململكة( واندوني�سيا

482.034 464.932 451.568 اإجمايل املوجودات مع ا�ستبعاد اندوني�سيا

%25.2 %26.1 %24.8 ن�سبة املوجودات خارج اململكة بالتنا�سب مع اإجمايل املوجودات 
امل�سدر: ال�سركة

التغييرات في ملكية الشركة  4-6
)املوافق - 1 1401/08/14هـ  وتاريخ   1010039827 رقم  التجاري  بال�سجل  �سجلت  حيث  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ك�سركة  العربية  العزل  �سناعات  �سركة  تاأ�س�ست 

1981/06/17م( براأ�س مال عيني ونقدي وقدره )12.000.000( اثنى ع�سر مليون ريال �سعودي.

هيكل ملكية ال�شركة عند تاأ�شي�شها ك�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة بقيمة احل�شة ال�احدة 000  ريال �شع�دي (:  2 اودول )

ن�شبة امللكيةقيمة احل�شة )ريال �شع�دي(عدد احل�ش�ضاون�شيةا�شم ال�شريك

20%2.4002.400.000�سعوديحمد املبارك احلميد

25%3.0003.000.000�سعودينا�سر عبد العزيز ال�سالمة

20%2.4002.400.000�سعوديعلي اإبراهيم ال�سقري

15%1.8001.800.000�سعوديحمد ال�سالح ال�سقري

20%2.4002.400.000�سوي�سريمار�سيل �ستيجر

100%12.00012.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

بتاريخ 1402/1/21هـ املوافق 1981/11/18م قامت ال�سركة برفع راأ�سمالها الى 14.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 14.000 ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة، - 2
قيمة كل ح�سة )1000( الف ريال �سعودي للح�سة الواحدة.

هيكل ملكية ال�شركة بتاريخ 2/ /402  هـ ) امل�افق   /  /    م( بقيمة احل�شة ال�احدة 000  ريال �شع�دي(: 30 اودول )

ن�شبة امللكيةقيمة احل�شة )ريال �شع�دي(عدد احل�ش�ضاون�شيةا�شم ال�شريك

20%2.8002.800.000�سعوديحمد املبارك احلميد

25%3.5003.500.000�سعودينا�سر عبد العزيز ال�سالمة

20%2.8002.800.000�سعوديعلي اإبراهيم ال�سقري

15%2.1002.100.000�سعوديحمد ال�سالح ال�سقري 

20%2.8002.800.000�سوي�سريمار�سيل �ستيجر

100%14.00014.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة 

مبوجب التعديل الثاين لعقد تاأ�سي�س ال�سركة ، قام حمد �سالح ال�سقري بالتنازل عن ح�سته لعلي ابراهيم ال�سقري ومل يحدث اأي تغيري لراأ�سمال ال�سركة.- 3

هيكل ملكية ال�شركة مب�جب التعديل الثاين لعقد تاأ�شي�ض ال�شركة بقيمة احل�شة ال�احدة 000  ريال �شع�دي(:  3 اودول )

ن�شبة امللكيةقيمة احل�شة )ريال �شع�دي(عدد احل�ش�ضاون�شيةا�شم ال�شريك

20%2.8002.800.000�سعوديحمد املبارك احلميد

25%3.5003.500.000�سعودينا�سر عبد العزيز ال�سالمة

35%4.9004.900.000�سعوديعلي اإبراهيم ال�سقري

20%2.8002.800.000�سوي�سريمار�سيل �ستيجر

100%14.00014.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة 

مبوجب التعديل الثالث لعقد تاأ�سي�س ال�سركة ،قام حمد املبارك احلميد بالتنازل عن ح�سته ل�سركة خالد علي الرتكي واأوالده ومل يحدث اأي تغيري يف راأ�س املال- 4
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هيكل ملكية ال�شركة بتاريخ  2/02/0 4 هـ ) امل�افق   / 0/    م( مب�جب التعديل الثالث لعقد تاأ�شي�ض ال�شركة بقيمة احل�شة (: 32 اودول )
ال�احدة 000  ريال �شع�دي 

ن�شبة امللكيةقيمة احل�شة )ريال �شع�دي(عدد احل�ش�ضاون�شيةا�شم ال�شريك

20%2.8002.800.000�سعودي�سركة خالد علي الرتكي واأوالده

25%3.5003.500.000�سعودينا�سر عبد العزيز ال�سالمة

35%4.9004.900.000�سعوديعلي اإبراهيم ال�سقري

20%2.8002.800.000�سوي�سريمار�سيل �ستيجر

100%14.00014.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة 

اأي - 5 بتاريخ 1412/12/08هـ املوافق 1991/08/18م قام نا�سر عبدالعزيز ال�سالمه و مار�سيل �ستيجر بالتنازل عن ح�ستهم لعلي ابراهيم ال�سقري ومل يحدث 
تغيري يف راأ�س املال.

هيكل ملكية ال�شركة بتاريخ  2/02/0 4 هـ ) امل�افق   / /    م( بقيمة احل�شة ال�احدة 000  ريال �شع�دي(: 33 اودول )

ن�شبة امللكيةقيمة احل�شة )ريال �شع�دي(عدد احل�ش�ضا�شم ال�شريك

95%11.20011.200.000علي اإبراهيم ال�سقري

5%2.8002.800.000�سركة خالد علي الرتكي واأوالده

100%14.00014.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

بتاريخ 1413/04/23هـ املوافق 1992/10/20م قامت �سركة خالد علي الرتكي واأوالده بالتنازل عن ح�ستها لعلي ابراهيم ال�سقري، كما قام علي ابراهيم ال�سقري - 6
بالتنازل عن 700 ح�سة الإبراهيم علي ال�سقري. مت رفع راأ�س املال اإلى 30.000.000 ريال �سعودي مق�سمة على 30.000 ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة، قيمة كل 

ح�سة 1000 ريال �سعودي.

هيكل ملكية ال�شركة بتاريخ 3/4/23 4 هـ بقيمة احل�شة ال�احدة 000  ريال �شع�دي(: 34 اودول )

ن�شبة امللكيةقيمة احل�شة )ريال �شع�دي(عدد احل�ش�ضا�شم ال�شريك

95%28.50028.500.000علي اإبراهيم ال�سقري

5%1.50015.000.000اإبراهيم علي اإبراهيم ال�سقري

100%30.00030.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

بتاريخ 1420/07/15هـ املوافق 1999/10/24م مت توزيع ح�سة الفقيد علي ابراهيم ال�سفري على ورثته. مت تق�سيم راأ�س املال اإلى 60.000 ح�سة نقدية مت�ساوية - 7
القيمة، قيمة كل ح�سة 500 ريال �سعودي.

هيكل ملكية ال�شركة مب�جب �شك ح�شر ال�رثة رقم  /6  ال�شادر بتاريخ  / /4 / 420 هـ بقيمة ا�شميه لل�شهم ال�احد 500 ريال �شع�دي(: 35 اودول )

ن�شبة امللكية قيمة احل�شة )ريال �شع�دي( عدد احل�ش�ض ا�شم ال�شريك

%14.23 4.270.000 8.540 اإبراهيم علي اإبراهيم ال�سقري

%9.23 2.770.000 5.540 فرا�س علي اإبراهيم ال�سقري

%9.23 2.770.000 5.540 من�سور علي اإبراهيم ال�سقري

%9.23 2.770.000 5.540 نا�سر علي اإبراهيم ال�سقري

%9.23 2.770.000 5.540 �سقري علي اإبراهيم ال�سقري 

%9.23 2.770.000 5.540 رميح علي اإبراهيم ال�سقري

%11.90 3.570.000 7.140 هيلة عبدالرحمن عي�سى الرميح

%4.62 1.385.000 2.770 هدى علي اإبراهيم ال�سقري

%4.62 1.385.000 2.770 لولوه علي اإبراهيم ال�سقري

%4.62 1.385.000 2.770 نورة علي اإبراهيم ال�سقري

%4.62 1.385.000 2.770 منرية علي اإبراهيم ال�سقري

%4.62 1.385.000 2.770 فاطمة علي اإبراهيم ال�سقري

%4.62 1.385.000 2.770 �سارة علي اإبراهيم ال�سقري

%100.00 30.000.000 60.000 االجمايل 

امل�سدر: ال�سركة
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قد اأ�سدر معايل وزير التجارة واال�ستثمار القرار الوزاري رقم 1247 بتاريخ 1426/01/26هـ )املوافق 2005/03/07م( باإعالن حتول ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة - 8
مقفلة براأ�سمال قدره )65.000.000( خم�س و�ستون مليون ريال �سعودي مق�سمة الى )1.300.000( مليون وثالثمائة الف �سهم بقيمة ا�سمية )50( خم�سون 
رياال �سعوديا لل�سهم الواحد، حيث متت زيادة راأ�سمال ال�سركة عن طريق ر�سملة مبلغ )35.000.000( خم�سة وثالثني مليون ريال من ح�ساب االرباح املدورة، كما 

مت دخول م�ستثمرين جدد كم�ساهمني يف ال�سركة من خالل طرح خا�س لالأ�سهم.

هيكل ملكية ال�شركة بتاريخ   / 425/0 هــ )وامل�افق 0/25 /2004م( عند حت�يلها اإلى �شركة م�شاهمة مقفلة بقيمة ا�شميه لل�شهم ال�احد (: 36 اودول )
50 ريال �شع�دي 

ن�شبة امللكية قيمة ال�شهم اال�شمية )ريال �شع�دي( عدد اال�شهم ا�شم امل�شاهم

%20.00 13.000.000 260.000 �سركة بويان للبرتوكيماويات

%7.83 5.089.400 101.788 اإبراهيم علي اإبراهيم ال�سقري

%7.69 5.000.000 100.000 �سليمان بن عبد املح�سن ابامني 

%6.53 4.245.300 84.906 هيلة عبدالرحمن عي�سى الرميح

%5.77 3.750.000 75.000 نا�سر بن حممد املطوع العتيبي

%5.08 3.301.950 66.039 فرا�س علي اإبراهيم ال�سقري

%5.08 3.301.950 66.039 من�سور علي اإبراهيم ال�سقري

%5.08 3.301.900 66.038 نا�سر علي اإبراهيم ال�سقري

%5.08 3.301.900 66.038 �سقري علي اإبراهيم ال�سقري 

%5.08 3.301.900 66.038 رميح علي اإبراهيم ال�سقري

%2.54 1.650.950 33.019 هدى علي اإبراهيم ال�سقري

%2.54 1.650.950 33.019 لولوه علي اإبراهيم ال�سقري

%2.54 1.650.950 33.019 نورة علي اإبراهيم ال�سقري

%2.54 1.650.950 33.019 منرية علي اإبراهيم ال�سقري

%2.54 1.650.950 33.019 فاطمة علي اإبراهيم ال�سقري

%2.54 1.650.950 33.019 �سارة علي اإبراهيم ال�سقري

%2.31 1.500.000 30.000 عبد الرحمن �سعد ال�سدحان 

%1.54 1.000.000 20.000 �سركة جمموعة املطلق 

%1.54 1.000.000 20.000 �سركة عبد اهلل بن �سعيدان للعقارات 

%0.77 500.000 10.000 �سركة ه�سام وجمال عبد الرحمن الزامل 

%0.77 500.000 10.000 عبد املح�سن العبد املح�سن ال�سويلم 

%0.77 500.000 10.000 �سليمان بن عبد الرحمن القويز 

%0.77 500.000 10.000 عمر بن عبد العزيز الزبن 

%0.77 500.000 10.000 �سركة ع�سام قباين و�سركاه املحدودة 

%0.77 500.000 10.000 �سعيد بن حممد املداح 

%0.77 500.000 10.000 عبد اهلل �سعد الرا�سد

%0.38 250.000 5.000 وليد �سليمان ابامني 

%0.38 250.000 5.000 تركي نا�سر حممد املطوع العتيبي

%100.00  65.000.000 1.300.000 االجمايل 

امل�سدر: ال�سركة 

بتاريخ 1427/08/17هـ املوافق 2006/09/10م قرر ال�سركاء زيادة راأ�س مال ال�سركة بقيمة 16.250.000 ريال �سعودي لي�سل اإلى 81.250.000 ريال �سعودي - 9
مدفوع بالكامل ومق�سم اإلى 8.125.000 �سهم عادي بقيمة ا�سمية بلغت 10 ريال لل�سهم.

بتاريخ 1428/08/23هـ املوافق 2007/09/05م قرر ال�سركاء زيادة راأ�س مال ال�سركة بقيمة 27.83.280 ريال �سعودي لي�سل اإلى 108.333.280 ريال �سعودي - 10
مدفوع بالكامل ومق�سم اإلى 10.833.378 �سهم عادي بقيمة ا�سمية بلغت 10 ريال �سعودي لل�سهم.

بتاريخ 1429/06/27هـ املوافق 2008/07/01م قرر ال�سركاء زيادة راأ�س مال ال�سركة بقيمة 43.333.310 ريال �سعودي لي�سل اإلى 151.666.590 ريال �سعودي - 11
مق�سم اإلى 15.166.659 �سهم عادي بقيمة ا�سمية بلغت 10 ريال �سعودي لل�سهم.
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بتاريخ 1430/08/04هـ املوافق 2009/07/26م قرر ال�سركاء زيادة راأ�س مال ال�سركة بقيمة 30.333.220 ريال �سعودي لي�سل اإلى 181. 999.810 ريال مق�سم - 12
اإلى 18.199.981 �سهم عادي بقيمة ا�سمية بلغت 10 ريال لل�سهم.

بتاريخ 1436/12/16هـ املوافق 2015/09/29م قرر ال�سركاء زيادة راأ�س مال ال�سركة بقيمة 90.900.970 ريال �سعودي لي�سل اإلى 272.999.780 ريال �سعودي - 13
مق�سم اإلى 27.299.978 �سهم عادي بقيمة ا�سمية بلغت 10 ريال لل�سهم.

هيكل ملكية ال�شركة احلايل بقيمة ا�شميه لل�شهم ال�احد 0  ريال �شع�دي(: 37 اودول )

امللكية الغري مبا�شرةالن�شبةالقيمة االأ�شمية )ريال(عدد االأ�شهم ا�شم امل�شاهم

0.00%20.78%5.672.036.0056.720.360.00�سركة بوبيان للبرتوكيماويات

0.36%6.73%1.837.547.0018.375.470.00اإبراهيم علي اإبراهيم ال�سقري

0.00%6.53%1.783.023.0017.830.230.00هيلة عبدالرحمن عي�سى الرميح

0.00%6.36%1.736.949.0017.369.490.00�سركة �سمامة لال�ستثمار

0.00%6.09%1.663.740.0016.637.400.00نا�سر علي اإبراهيم ال�سقري

0.00%5.47%1.493.919.0014.939.190.00فرا�س علي اإبراهيم ال�سقري

0.00%5.47%1.493.919.0014.939.190.00من�سور علي اإبراهيم ال�سقري

0.00%5.08%1.386.798.0013.867.980.00�سقري علي اإبراهيم ال�سقري

0.00%5.08%1.386.795.0013.867.950.00رميح علي اإبراهيم ال�سقري

0.00%2.54%693.401.006.934.010.00لولوة علي اإبراهيم ال�سقري

0.00%2.54%693.401.006.934.010.00نورة على اإبراهيم ال�سقري

0.00%2.54%693.401.006.934.010.00منرية علي اإبراهيم ال�سقري

0.00%2.54%693.401.006.934.010.00فاطمة علي اإبراهيم ال�سقري

0.00%2.54%693.401.006.934.010.00هدى علي اإبراهيم ال�سقري

0.00%2.54%693.401.006.934.010.00�سارة علي اإبراهيم ال�سقري

0.00%1.85%506.292.005.062.920.00وليد �سليمان عبداملح�سن اأبامني

0.00%1.60%436.295.004.362.950.00جمموعة املطلق 

0.00%1.45%397.176.003.971.760.00يزيد �سليمان عبداحلم�سن اأبامني

0.00%1.45%397.176.003.971.760.00حممد �سليمان عبداحلم�سن اأبامني

0.00%1.14%312.071.003.120.710.00مو�سي �سالح عبداهلل امل�سفر

0.00%0.95%260.316.002.603.160.00تركي نا�سر حممد املطوع العتيبي

0.00%0.80%218.145.002.181.450.00�سليمان القويز

0.00%0.80%218.145.002.181.450.00عبداهلل بن �سعد الرا�سد 

0.00%0.77%209.999.002.099.990.00�سركة ع�سام حممد خريي قباين القاب�سة االأولى 

0.00%0.73%198.588.001.985.880.00رهام �سليمان ابامني

0.00%0.73%198.588.001.985.880.00رمي �سليمان ابامني

0.00%0.73%198.588.001.985.880.00اأمل �سليمان ابامني

0.00%0.73%198.588.001.985.880.00�سلطانة �سليمان ابامني

0.00%0.73%198.588.001.985.880.00مي �سليمان ابامني

0.00%0.55%150.000.001.1500.000.00هناء عبدالرحمن ال�سقري

0.00%0.44%109.073.001.090.730.00جمال عبدالرحمن الزامل

0.00%0.44%109.073.001.090.730.00ه�سام عبدالرحمن الزامل 

0.00%0.24%65.444.00654.440.00�سعد عبداملح�سن ال�سويلم

0.00%0.18%50.000.00500.000.00هتون اإبراهيم ال�سقري

0.00%0.18%50.000.00500.000.00هديل اإبراهيم ال�سقري

0.00%0.18%50.000.00500.000.00علي اإبراهيم ال�سقري
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امللكية الغري مبا�شرةالن�شبةالقيمة االأ�شمية )ريال(عدد االأ�شهم ا�شم امل�شاهم

0.00%0.16%43.629.00436.290.00اإبراهيم عبداملح�سن ال�سويلم

0.00%0.08%21.815.00218.150.00�سلوى عبداملح�سن ال�سويلم

0.00%0.08%21.815.00218.150.00منى عبداملح�سن ال�سويلم

0.00%0.08%21.814.00218.140.00اإبتهاج عبداملح�سن ال�سويلم

0.00%0.08%21.814.00218.140.00اأمل عبداملح�سن ال�سويلم

0.00%0.08%21.814.00218.140.00اإبت�سام عبداملح�سن ال�سويلم

0.36%100%27.299.978.00272.999.780.00املجموع

امل�سدر: ال�سركة

هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح 4-7
يبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل مائتان واثنان و�سبعون مليوًنا وت�سعمائة وت�سعة وت�سعني الف و�سبعمائة وثمانون )272.999.780( ريال مق�سم اإلى �سبعة وع�سرون مليونا ومائتان 

وت�سعة وت�سعون وت�سعمائة وثمانية و�سبعون )27.299.978( �سهًما قيمة كل �سهم ع�سرة )10( رياالت.

هيكل ملكية اأ�شهم ال�شركة قبل وبعد الطرح(:  3 اودول )

امل�شاهم�نم

بعد الطرحقبل الطرح

الن�شبةعدد االأ�شهم
ن�شبة امللكية 

الغري 
مبا�شرة*

القيمة
 )ريال �شع�دي(

الن�شبةعدد االأ�شهم
ن�شبة امللكية 

الغري مبا�شرة*
القيمة

 )ريال �شع�دي(

0.0039.704.240%14.54%0.0056.720.3603.970.424%20.78%5.672.036�سركة بوبيان للبرتوكيماويات1

0.2512.862.820%4.71%0.3618.375.4701.286.282%6.73%1.837.547اإبراهيم علي اإبراهيم ال�سقري2

هيلة عبدالرحمن عي�سى 3
الرميح

1.783.023%6.53%0.0017.830.2301.248.115%4.57%0.0012.481.150

0.0012.158.630%4.45%0.0017.369.4901.215.863%6.36%1.736.949�سركة �سمامة لال�ستثمار4

0.0011.646.170%4.27%0.0016.637.4001.164.617%6.09%1.663.740نا�سر علي اإبراهيم ال�سقري5

0.0010.457.420%3.83%0.0014.939.1901.045.742%5.47%1.493.919فرا�س علي اإبراهيم ال�سقري6

0.0010.457.430%3.83%0.0014.939.1901.045.743%5.47%1.493.919من�سور علي اإبراهيم ال�سقري7

0.009.707.590%3.56%0.0013.867.980970.759%5.08%1.386.798�سقري علي اإبراهيم ال�سقري8

0.009.707.570%3.56%0.0013.867.950970.757%5.08%1.386.795رميح علي اإبراهيم ال�سقري9

0.004.853.810%1.78%0.006.934.010485.381%2.54%693.401لولوة علي اإبراهيم ال�سقري10

0.004.853.810%1.78%0.006.934.010485.381%2.54%693.401نورة على اإبراهيم ال�سقري11

0.004.853.810%1.78%0.006.934.010485.381%2.54%693.401منرية علي اإبراهيم ال�سقري12

0.004.853.810%1.78%0.006.934.010485.381%2.54%693.401فاطمة علي اإبراهيم ال�سقري13

0.004.853.810%1.78%0.006.934.010485.381%2.54%693.401هدى علي اإبراهيم ال�سقري14

0.004.853.810%1.78%0.006.934.010485.381%2.54%693.401�سارة علي اإبراهيم ال�سقري15

وليد �سليمان عبداملح�سن 16
اأبامني

506.292%1.85%0.005.062.920354.404%1.30%0.003.544.040

0.003.054.070%1.12%0.004.362.950305.407%1.60%436.295�سركة جمموعة املطلق 17

يزيد �سليمان عبداحلم�سن 18
اأبامني

397.176%1.45%0.003.971.760278.023%1.02%0.002.780.230

حممد �سليمان عبداحلم�سن 19
اأبامني

397.176%1.45%0.003.971.760278.023%1.02%0.002.780.230

0.002.184.500%0.80%0.003.120.710218.450%1.14%312.071مو�سي �سالح عبداهلل امل�سفر20

تركي نا�سر حممد املطوع 21
العتيبي

260.316%0.95%0.002.603.160182.221%0.67%0.001.822.210
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امل�شاهم�نم

بعد الطرحقبل الطرح

الن�شبةعدد االأ�شهم
ن�شبة امللكية 

الغري 
مبا�شرة*

القيمة
 )ريال �شع�دي(

الن�شبةعدد االأ�شهم
ن�شبة امللكية 

الغري مبا�شرة*
القيمة

 )ريال �شع�دي(

0.001.527.020%0.56%0.002.181.450152.702%0.80%218.145�سليمان القويز22

0.001.527.020%0.56%0.002.181.450152.702%0.80%218.145عبداهلل بن �سعد الرا�سد 23

�سركة ع�سام حممد خريي  24
قباين القاب�سة االأولى 

209.999%0.77%0.002.099.990146.999%0.54%0.001.469.990

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588رهام �سليمان ابامني25

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588رمي �سليمان ابامني26

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588اأمل �سليمان ابامني27

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588�سلطانة �سليمان ابامني28

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588مي �سليمان ابامني29

0.001.050.000%0.38%0.001.500.000105.000%0.55%150.000هناء عبدالرحمن ال�سقري30

0.00763.510%0.28%0.001.090.73076.351%0.40%109.073جمال عبدالرحمن الزامل31

0.00763.510%0.28%0.001.090.73076.351%0.40%109.073ه�سام عبدالرحمن الزامل 32

0.00458.110%0.17%0.00654.44045.811%0.24%65.444�سعد عبداملح�سن ال�سويلم33

0.00350.000%0.13%0.00500.00035.000%0.18%50.000هتون اإبراهيم ال�سقري34

0.00350.000%0.13%0.00500.00035.000%0.18%50.000هديل اإبراهيم ال�سقري35

0.00350.000%0.13%0.00500.00035.000%0.18%50.000علي اإبراهيم ال�سقري36

0.00305.400%0.11%0.00436.29030.540%0.16%43.629اإبراهيم عبداملح�سن ال�سويلم37

0.00152.710%0.06%0.00218.15015.271%0.08%21.815�سلوى عبداملح�سن ال�سويلم38

0.00152.710%0.06%0.00218.15015.271%0.08%21.815منى عبداملح�سن ال�سويلم39

0.00152.700%0.06%0.00218.14015.270%0.08%21.814اإبتهاج عبداملح�سن ال�سويلم40

0.00152.700%0.06%0.00218.14015.270%0.08%21.814اأمل عبداملح�سن ال�سويلم41

0.00152.700%0.06%0.00218.14015.270%0.08%21.814اإبت�سام عبداملح�سن ال�سويلم42

30.0081.899.943%8.189.994---اجلمهور43

100272.999.780%100272.999.78027.299.978%27.299.978االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة 4-8

تفا�شيل امل�شاهمني الكبار الذين ميلك�ن 5% اأو اأكرث من راأ�ض مال ال�شركة ب�شكل مبا�شر(:  3 اودول )

امل�شاهم�ن

بعد الطرحقبل الطرح

عدد االأ�شهم
القيمة االأ�شمية 

)ريال(

ن�شبة 
امللكية 
املبا�شرة

ن�شبة 
امللكية غري 
املبا�شرة

عدد االأ�شهم
القيمة االأ�شمية 

)ريال(
ن�شبة امللكية 

املبا�شرة
ن�شبة امللكية 
غري املبا�شرة

-14.55%3.970.42439.704.240-20.78%5.672.036.0056.720.360.00�سركة بوبيان للبرتوكيماويات

0.25%4.71%0.361.286.28212.862.820%6.73%1.837.547.0018.375.470.00اإبراهيم علي اإبراهيم ال�سقري

-4.57%1.248.11512.481.150-6.53%1.783.023.0017.830.230.00هيلة عبدالرحمن عي�سى الرميح

-4.45%1.215.86312.158.630-6.36%1.736.949.0017.369.490.00�سركة �سمامة لال�ستثمار

-4.26%1.164.61711.646.170-6.09%1.663.740.0016.637.400.00نا�سر علي اإبراهيم ال�سقري

-3.83%1.045.74210.457.420- 5.47%1.493.919.0014.939.190.00فرا�س علي اإبراهيم ال�سقري

-3.83%1.045.74310.457.430 -5.47%1.493.919.0014.939.190.00من�سور علي اإبراهيم ال�سقري
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امل�شاهم�ن

بعد الطرحقبل الطرح

عدد االأ�شهم
القيمة االأ�شمية 

)ريال(

ن�شبة 
امللكية 
املبا�شرة

ن�شبة 
امللكية غري 
املبا�شرة

عدد االأ�شهم
القيمة االأ�شمية 

)ريال(
ن�شبة امللكية 

املبا�شرة
ن�شبة امللكية 
غري املبا�شرة

-3.56%970.7599.707.590 -5.08%1.386.798.0013.867.980.00�سقري علي اإبراهيم ال�سقري

-3.56%970.7579.707.570- 5.08%1.386.795.0013.867.950.00رميح علي اإبراهيم ال�سقري

امل�سدر: ال�سركة

نبذة عن الشركات المالكة ألسهم في الشركة 4-9

شركة بوبيان للبتروكيماويات4-9-12
مال  براأ�س  1995/02/12م(  )املوافق  1415/09/12هـ  يف  تاأ�س�ست  وقد  املالية  لالأوراق  الكويت  �سوق  يف  مدرجة  كويتية  م�ساهمة  �سركة  هي  للبرتوكيماويات  بوبيان  �سركة 
قدره خم�سون مليوًنا وت�سعمائة وخم�سة وثالثون األف وخم�سمائة دينار كويتي )53.482.000( اأي ما يعادل �ستمائة وخم�سة و�ستون مليوًنا وثمامنائة وخم�سون األًفا وت�سعمائة 
)665.850.900( ريال �سعودي واغرا�س ال�سركة تتمحور يف ت�سنيع جميع اأنواع املواد الكيماوية البرتولية وم�ستقاتها وبيع و�سراء وتوريد وتوزيع وت�سدير وتخزين هذه املواد 
وامل�ساركة يف جميع الن�ساطات املتعلقة بذلك، وي�سمل ذلك اإن�ساء وتاأجري اخلدمات الالزمة ويكون لل�سركة مبا�سرة االأعمال ال�سابقة ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج ب�سفة 
وال�سيانة  الفني  الدعم  وتقدمي  ذلك،  كل  وامل�ساهمة يف  امل�ساندة  ال�سناعية  واخلدمات  ال�سناعية  واملناطق  ال�سناعية  امل�ساريع  واإقامة  وتطوير  وامتالك  بالوكالة  اأو  اأ�سلية 
ال�سناعية ومتويل امل�ساريع وتطويرها بعد احل�سول علي املوافقات من اجلهات الر�سمية ذات االخت�سا�س وامل�ساهمة يف تاأ�سي�س اأو حيازة �سركات لها اأن�سطة مماثلة اأو تلك التي 

تعاون ال�سركة يف حتقيق اأغرا�سها يف الكويت اأو يف اخلارج. و�سركة بوبيان مازالت متار�س ن�ساطها حاليًا.

تدار �سركة بوبيان للبرتوكيماويات من قبل جمل�س اإدارة مكون من ال�سادة التالية اأ�سمائهم: 

دبو�س مبارك الدبو�س: رئي�س جمل�س االإدارة  �
خالد علي الغامن: نائب رئي�س جمل�س االإدارة  �
�سعود عبد العزيز البابطني: ع�سو �
خالد املريخي: ع�سو �
خالد حممد ال�سيد االأمري: ع�سو �

ملجل�س االدارة اأو�سع ال�سلطات الإدارة ال�سركة والقيام بجميع االعمال التي تقت�سي ادارة ال�سركة وفقا الأغرا�سها وال يحد من هذه ال�سلطة اال ما ن�س عليه القانون   او هذا النظام 
او قرارات اجلمعية العامة، ويجوز ملجل�س االدارة بيع عقارات ال�سركة او رهنها او اعطاء الكفاالت او عقد   القرو�س بناء على ما تفت�سيه م�سلحة ال�سركة.

بيان باأ�شماء من ميتلك�ن 5% فاأكرث يف �شركة ب�بيان للبرتوكيماويات(: 40 اودول )

ن�شبة امللكية )%( عدد االأ�شهم ا�شم امل�شاهم

%5.45 29.147.840 �سركة اوالد علي الغامن للتجارة واملقاوالت

%6.56 35.084.372 املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية

%5.51 29.506.171 �سركة اأبناء مبارك الدبو�س للتجارة العامة واملقاوالت

امل�سدر: موقع �سوق الكويت لالأوراق املالية بتاريخ 2016/8/24م

شركة سمامة لالستثمار4-9-22
بتاريخ  تاأ�س�ست   )1010279036( رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب  الريا�س  يف  م�سجلة  �سعودية،  حمدودة(  م�سوؤولية  )ذات  واحد  �سخ�س  �سركة  هي  لال�ستثمار  �سمامة  �سركة 
وال�سناعات  وفروعها  والبرتول  واملناجم  وال�سيد  الزراعة  يف  تتمحور  ال�سركة  واأغرا�س  �سعودي.  ريال  مليون  قدره  مال  برا�س  )املوافق 2010/01/03م(  1431/01/17هـ 
التحولية وفروعها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية والكهرباء والغاز واملاء وفروعه والت�سييد والبناء والتجارة والنقل والتخزين والتربيد وخدمات املال واالعمال واخلدمات االأخرى 

وخدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية وتقنية املعلومات واالمن وال�سالمة. و�سركة �سمامة لال�ستثمار مازالت متار�س ن�ساطها حاليًا. 

ان ال�سريك الوحيد ومالك را�س املال يف �سركة �سمامة لال�ستثمار هو املهند�س/نا�سر بن حممد بن حمود املطوع العتيبي. وهو املدير الوحيد لل�سركة. 

هيكل ملكية �شركة �شمامة لال�شتثمار(:  4 اودول )

ن�شبة امللكية )%( القيمة االأ�شمية للح�شة )ريال �شع�دي( عدد احل�ش�ض ا�شم امل�شاهم

%100 1.000 1.000 نا�سر حممد املطوع العتيبي

%100 االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة
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شركة مجموعة المطلق4-9-32
�سركة جمموعة املطلق هي �سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010073881 بتاريخ 1409/02/22هـ املوافق 1988/10/05م، براأ�س مال قدره 

ثالثمائة مليون ريال �سعودي )300.000.000( ريال �سعودي.

واملاكينات  واملعدات  واملدر�سي  واملكتبي  املنزيل  واالأثاث  وال�سجاد  املفرو�سات  يف  والتجزئة  اجلملة  وجتارة  والعقاري  والتجاري  ال�سناعي  اال�ستثمار  ال�سركة  اأن�سطة  تت�سمن 
الزراعية وم�سخات املياه واأجهزة الري ومقاوالت املباين ومقاوالت اأعمال الطرق واالأعمال الكهربائية وامليكانيكية وال�سناعية واأعمال الديكور والتزال �سركة جمموعة الطلق 

متار�س ن�ساطها حاليًا. 

هيكل ملكية �شركة جمم�عة املطلق(: 42 اودول )

ن�شبة امللكية )%( القيمة االأ�شمية لالأ�شهم )ريال �شع�دي( عدد االأ�شهم ا�شم امل�شاهم

%20 60.000.000 6.000.000 عبداملح�سن عبداهلل املطلق

%20 60.000.000 6.000.000 مطلق عبداهلل املطلق 

%3.75 11.250.000 1.250.000 بدرية جا�سم الق�سري

%10.5 31.500.000 3.150.000 بدر عبد املح�سن املطلق 

%7.5 22.500.000 2.250.000 طارق مطلق املطلق

%7.5 22.500.000 2.250.000 عبد اهلل مطلق املطلق

%5.25 15.750.000 1.575.000 خلود عبد املح�سن املطلق

%5.25 15.750.000 1.575.000 فاتن عبد املح�سن املطلق

%5.25 15.750.000 1.575.000 ب�سمة عبد املح�سن املطلق

%3.75 11.250.000 1.125.000 الفت مطلق املطلق 

%3.75 11.250.000 1.125.000 حنان مطلق املطلق 

%3.75 11.250.000 1.125.000 رزان مطلق املطلق 

 %100 300.000.000 30.000.000 االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

شركة عصام محمد خيري قباني القابضة األولى4-9-42
�سركة ع�سام قباين القاب�سة االأولى هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف جدة بال�سجل التجاري رقم 4030218309 بتاريخ 1432/12/04هـ املوافق 2011/10/31م، 

براأ�س مال قدره خم�سمائة الف ريال �سعودي 500.000 ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة امل�ساركة يف تاأ�سي�س ال�سركات وذلك بن�سبة متكنها من ال�سيطرة على تلك ال�سركات و�سراء ومتلك االأرا�سي الإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع او 
االيجار ل�سالح ال�سركة. وتدار من ال�سركة من قبل مديرين هما ع�سام حممد خريي قباين وال�سيد ح�سان ع�سام حممد قباين جمتمعني او منفردين. وميلك كل ال�سركاء 

حقوق مت�ساوية بالت�سويت. 

هيكل ملكية �شركة ع�شام قباين القاب�شة االأولى(: 43 اودول )

ن�شبة امللكية )%( القيمة االأ�شمية للح�شة )ريال �شع�دي( عدد احل�ش�ض ا�شم امل�شاهم

%90 450.000 450 ع�سام حممد قباين

%10 50.000 50 ح�سان ع�سام قباين 

%100 500.000 500 االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة
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الطبيعة العامة ألعمال الشركة ووصف للمنتجات الرئيسية  4-10
يتمثل الن�شاط الرئي�شي احلايل لل�شركة يف اإنتاج وبيع املواد العازلة وموانع ت�شريب املياه من الأ�شا�ض الإ�شفلتي والبرتوكيمائي على �شكل لفات اأو األواح اأو لوا�شق باأنواعها املختلفة 
و االإ�سفلت املوؤك�سد واملعدل و كافة اأنواع امل�ستحلبات والدهانات واملركبات واملعاجني التي يدخل البرتول وم�ستقاته يف ت�سنيعها و كافة اأ�سناف العوازل احلرارية وال�سوتية. كما 
تت�شمن اأن�شطة ال�شركات التابعة يف اململكة على اإنتاج وبيع كافة مواد البناء مبا فيها مواد تك�شيه واجهات الإن�شاءات من احلجر والرخام. ويتمثل ن�شاط ال�شركات التابعة خارج 

اململكة يف توزيع وبيع منتجات �سناعات العزل و�سناعات احلجر والرخام خارج اململكة.

ويو�سح ال�سكل التايل منتجات ال�سركة و�سركاتها التابعة:

ر�شم ت��شيحي 3: منتجات ال�شركة

ácô°ûdG äÉéàæeá©HÉàdG ácô°ûdG äÉéàæe

áeó≤àŸG ácô°ûdG
á«°ûZC’G áYÉæ°üd

á«°ûZC’GπFGƒ°ùdGiôNC’G äÉéàæŸG

ôéM ™æ°üe ácô°T
ΩÉNôdGh ôéë∏d πeÉµàdG

 IOhóëŸG ¿É£∏°ùdG ácô°T
 IQÉéàdGh ä’hÉ≤ª∏d

áYÉæ°üdGh

á«æ«eƒà«ÑdG ÒZ á«°ûZC’G
(ájÒª«dƒÑdG)

á«æ«eƒà«ÑdG á«°ûZC’G

Ú∏«HhôH ‹ƒÑdÉH ádó©e á«°ûZCG
(APP) (»µ«à°SÓH)

øjOÉJƒH øjôjÉà°ùdÉH ádó©e á«°ûZCG
(SBS) (»WÉ£e) øjôjÉà°S

øjOÉJƒH øjôjÉà°ùdÉH ádó©e á«°ûZCG
(í∏°ùe ÒZ) øjôjÉà°S

Ió°ùcDƒe á«°ûZCG

ájÉª◊G ìGƒdCG

¥É°üàd’G äGP á«°ûZCG

áWô°TC’G

(Liquid Asphalt) Ö∏ëà°ùe áHƒWQ ∫RÉY

∫ó©ŸG ¥ô£dG ∞≤°SG
(Performance Grade Asphalt)

(Primer) »FGóàH’G ¿ÉgódG

(Damp Coat) áHƒWôdG ∫RÉY

á«æ«eƒà«ÑdG πFGƒ°ùdG

ÚãjQƒj ‹ƒÑdG

á«æ«eƒà«ÑdG ÒZ πFGƒ°ùdG

¢UÉN πµ°T hP »µ«à°SÓÑdG ´ƒædG øe á«°ûZCG
(Dimple Board)

»©«Ñ£dG ôé◊G»©«Ñ£dG ôé◊G

امل�سدر: ال�سركة



36

منتجات الشركة وشركاتها التابعة4-10-12

أ- منتجات الشركة

1- األغشية

األغشية البيتومينية 
هي مواد على �سكل روالت يتم ت�سنيعها با�ستخدام ن�سيج من البول�سرت اأو اأن�سجه م�سابهه ويتم تك�سيتها من اجلهتني بخليط خا�س من البيتومني املمزوج مبواد كيميائية خا�سة 

ويتم معاجلة �سطحها بعد ذلك لتكون غ�ساء غري منفذ للمياه وتركب بالت�سخني عند حوافها حتى يتكون غ�ساء ملحوم يغطي ال�سطح املراد عزله.

�  )APP( )أغشية معدلة بالبولي بروبيلين )بالستيكي
اأن هذا املنتج عبارة عن اأغ�سية م�سلحة ومك�سوه بخليط بيتوميني ذي خوا�س بال�ستيكية وت�ستخدم يف االأ�سا�سات واالأ�سطح 

� )SBS( )أغشية معدلة بالستايرين بوتادين ستايرين )مطاطي
اأن هذا املنتج عبارة عن اأغ�سية م�سلحة ومك�سوه بخليط بيتوميني ذي خوا�س مطاطية وت�ستخدم يف العزل بجميع اأنواعه وخا�سة يف املناطق الباردة 

أغشية مؤكسدة �
اإ�سافات اأخرى وت�ستخدم يف العزل وخا�سة باالأماكن احلارة ويعترب هذا املنتج منتج  اأن هذا املنتج مكّون من اأغ�سية م�سلحة ومك�سوه بخليط بيتوميني معدل باالأك�سدة دون 

اقت�سادي 

ألواح الحماية �
اأن هذا املنتج مكّون من اأغ�سية م�سلحة ومك�سوه بخليط بيتوميني معدل باالأك�سدة ذات موا�سفات خا�سة وت�ستخدم يف حماية العزل 

أغشية معدلة بالستايرين بوتادين ستايرين )غير مسلح( �
اأن هذا املنتج مكّون من خليط بيتوميني ذي خوا�س مطاطية وي�ستخدم غالبَا يف االن�ساءات الهند�سية اخلا�سة العالية اجلودة 

أغشية ذاتية االلتصاق  �
غ�ساء مزود مك�سو باالملنيوم او البال�ستيك وهو ذو خوا�س مطاطية �سديدة ويتم تركيبه دون احلاجة للت�سخني وي�ستخدم يف عزل املطابخ ودورات املياه والقبو واال�سطح املعدنية

األشرطة �
ي�ستخدم منتج اال�سرطة الال�سق يف عملية تثبيت وتركيب االأغ�سية كما ي�ستخدم يف عزل االنابيب املعدنية املدفونة، وتقوم ال�سركة باإنتاج اال�سرطة مبوا�سفات خا�سة ومقا�سات 
خا�سة ح�سب طبيعة اال�ستخدام با�ستخدام روالت االأغ�سية البيتومينية التي �سبق انتاجها )ذاتية الل�سق( ليتم حتميلها على ماكنه خا�سة اوتوماتيكيا تقوم بقطع الروالت اإلى 

املقا�سات املطلوبة ولفها وتغليفها اآليا

2- السوائل 

السوائل البيتومينية: �
هي مواد �سائلة م�سنوعة من مواد بيتومينية بعد معاجلتها مبواد كميائية خا�سة ويتم ا�ستخدامها يف الدهان على البارد دون احلاجه للت�سخني با�ستخدام الفر�ساة

� )Primer( الدهان االبتدائي
�سائل بيتوميني ي�ستخدم يف دهان ال�سطح قبل عزله للم�ساعدة على الت�ساق العزل وثباته

� )Damp Coat( عازل رطوبة
�سائل بيتوميني ي�ستخدم يف دهن االأ�سا�سات املدفونة اأو الغري ظاهرة حلمايتها من الرطوبة

� )Liquid Asphalt( عازل رطوبة مستحلب
�سائل بيتوميني ي�ستخدم يف دهن اال�سطح اخلارجية من املبنى للحماية من الرطوبة

� )Performance Grade Asphalt( اسفلت الطرق المعدل
هو اأحد املنتجات اخلا�سة التي تقوم ال�سركة ب�سناعتها وي�ستخدم يف عمل خلطات ا�سفلت الطرق ذات املوا�سفات العالية
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السوائل غير البيتومينية:
هي مواد �سائلة م�سنوعة من مواد كيميائية بوليمريية خا�سة ويتم ا�ستخدامها يف الدهان على البارد دون احلاجه للت�سخني با�ستخدام الفر�ساة.

البولي يوريثين  �
ي�ستخدم يف عزل اال�سطح وخا�سة اال�سطح املعدنية حلمايتها من تاأثري العوامل اجلوية اأو من التاأكل جراء اال�ستخدامات املكثفة عن طريق دهانها بالفر�ساة او بالر�س )ال�سركة 

ال ت�سنع املنتج، واإمنا تقوم ببيعه كوكيل ح�سري ل�سركة م�سنعة اأوروبية(.

ب- منتجات اخرى:

منتجات متنوعة �سابقة التجهيز لعزل اركان املبنى اأو لعزل فوا�سل الكباري اأو املوا�سري املخرتقة وغري ذلك من القطاعات اخلا�سة. باال�سافة الى )Geo Tex Style( وهومنتج 
ن�سيج من البولي�سرت ي�ستخدم كطبقة خا�سة بني العزل املائي واحلراري او لتثبيت جوانب الطرقات.

منتجات الشركات التابعة

أغشية غير بيتومينية )البوليميرية(:

هي اأغ�سية من مواد غري بيتومينية اأما ان تكون من النوع البال�ستيكي اأو املطاطي.

� )Dimple Board( االغشية من نوع بالستيكي خاص
غ�ساء بال�ستيكي ذو موا�سفات خا�سة يتم اإنتاجه با�ستخدام البويل ايثيلني عايل الكثافة ي�ستخدم حلماية خمتلف اأنظمة العزل كما ي�ستخدم لت�سريف املياه و كجزء من نظام 

عزل االأ�سطح اخل�سراء.

منتجات الحجر الطبيعي �
تقوم ال�سركة مبعاجلة احلجر الطبيعي وبذلك بق�سة وجلية ملقا�سات خمتلفة )الرتابيع احلجرية( اأو نق�سه مثل قطع العواميد املنحوتة وديكور الواجهات احلجرية.

وصف خطوط اإلنتاج4-10-22
يو�شح اجلدول ادناه و�شف خطوط/ وحدات اإنتاج م�شانع ال�شركة:

و�شف خطوط/وحدات اإنتاج م�شانع ال�شركة(: 44 اودول )

املنتجات ال��شف خط/وحدة االإنتاج امل�شنع

اأغ�سية معدلة بال�ستايرين و بوتادين و �ستارين )مطاطي( خط اتوماتيك قادر على انتاج العديد من املواد  خط انتاج متعدد )روم 1(

م�سنع الريا�س-1

اأغ�سية معدلة بالبويل بروبيلني )بال�ستيكي( 

اأغ�سية موؤك�سدة 

اأغ�سية معدلة بال�ستايرين و بوتادين و �ستارين )مطاطي( خط اتوماتيك قادر على انتاج العديد من املواد  خط انتاج متعدد )روم 2(

اأغ�سية معدلة بالبويل بروبيلني )بال�ستيكي(

اأغ�سية موؤك�سدة 

)Primer( الدهان االبتدائي وحدة خا�سة باإنتاج اأنواع خمتلفة من املنتجات ال�سائلة وحدة اإنتاج �سوائل 

)Damp Coat( عازل رطوبة

)Liquid Asphalt( عازل رطوبة م�ستحلب

)Performance Grade Asphalt( ا�سفلت طرق معدل( وحدة اإنتاج وتعديل ا�سفلت ح�سب املوا�سفات القيا�سية وحدة اإنتاج ا�سفلت

)PIPE MASTIC( معجون لزوم عزل االأنابيب خط اإنتاج متخ�س�س خط انتاج معجون لزوم 
عزل االأنابيب
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املنتجات ال��شف خط/وحدة االإنتاج امل�شنع

اأغ�سية معدلة بال�ستايرين و بوتادين و �ستارين )مطاطي(  خط اتوماتيك قادر على انتاج العديد من املواد  خط انتاج متعدد )نارد(

م�سنع الريا�س-2

اأغ�سية معدلة بالبويل بروبيلني )بال�ستيكي(

اأغ�سية موؤك�سدة

الواح احلماية خط انتاج متخ�س�س )1( خط اتوماتيكي متخ�س�س

اأغ�سية ذاتية االلت�ساق خط انتاج متخ�س�س )2( خط اتوماتيكي متخ�س�س

االأ�سرطة

اأغ�سية معدلة بال�ستايرين و بوتادين و �ستارين )مطاطي( – 
)غري م�سلح( 

خط اإنتاج متخ�س�س )3( خط اتوماتيكي متخ�س�س

اأغ�سية معدلة بال�ستايرين و بوتادين و �ستارين )مطاطي( خط اتوماتيك قادر على انتاج العديد من املواد  خط انتاج متعدد )1(

م�سنع جدة

اأغ�سية معدلة بالبويل بروبيلني )بال�ستيكي(

اأغ�سية موؤك�سدة 

اأغ�سية معدلة بال�ستايرين و بوتادين و �ستارين )مطاطي( خط اتوماتيك قادر على انتاج العديد من املواد  خط انتاج متعدد )2(

اأغ�سية معدلة بالبويل بروبيلني )بال�ستيكي(

))Peroformance Grade Asphlt( وحدة انتاج وتعديل ا�سفلت ح�سب املوا�سفات القيا�سية )ا�سفلت طرق معدل وحدة انتاج ا�سفلت 

امل�سدر: ال�سركة

ويو�شح اجلدول ادناه و�شف خطوط/ وحدات اإنتاج م�شانع ال�شركات التابعة

و�شف خطوط/وحدات اإنتاج م�شانع ال�شركات التابعة(: 45 اودول )

املنتجات ال��شف خط/وحدة االإنتاج امل�شنع

ترابيع حجرية مبقا�سات خمتلفة خطي اإنتاج ن�سف اوتوماتيكية خط اإنتاج )1( و خط اأنتاج )2( م�سنع ال�سلطان -1

اإنتاج اخللطة اال�سبانية خط اإنتاج متخ�س�س خط اإنتاج )1( م�سنع ال�سلطان -2

عواميد منحوتة وديكور الواجهات احلجرية طبيعة عملية النحت يف امل�سنع يدوية  م�سنع التكامل

اأغ�سية من نوع بال�ستيكي خا�س خط اإنتاج متخ�س�س خط اإنتاج )1( م�سنع املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية

امل�سدر: ال�سركة

نبذه عن مصانع الشركة وشركاتها التابعة4-10-32

أ- مصنع عوازل الرياض – 1

يف عام 1981م مت افتتاح م�سنع عوازل الريا�س -1 واملقام يف املنطقة ال�سناعية الثانية على طريق اخلرج جنوب مدينة الريا�س على اأر�س موؤجرة من قبل الهيئة ال�سعودية 
للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية تبلغ م�ساحتها احلالية 32.500 مرت مربع. 

ويو�سح اجلدول التايل اأهم التطورات التي �سهدها امل�سنع منذ تاأ�سي�سه وحتى تاريخ هذه الن�سرة.

ملخ�ض عن اأهم التط�رات التي �شهدها م�شنع الريا�ض - (: 46 اودول )

الطاقة االإنتاجية االإجمالية للم�شنع الطاقة االإنتاجية امل�شافة التط�ر  ال�شنة

5.000 طن 5.000 طن اإن�ساء امل�سنع بوحدة اإنتاج �سوائل 1981م

5.000 طن 5.000 طن بدء االإنتاج التجريبي للم�سنع 1982م

5.000 طن 5.000 طن بدء االإنتاج التجاري 1983م

9.000.000 مرت مربع 5.000 طن/ 9.000.000 مرت مربع 1984م  االنتهاء من تركيب خطي انتاج لفات

5.000 طن/ 20.000.000 مرت مربع 5.000 طن 20.000.000 مرت مربع االنتهاء من جتديد امل�سنع بالكامل باإ�سافة خطي انتاج )روم 1( و)روم 2( 
وا�سافة وحدة انتاج �سوائل جديدة وا�سافة اأبراج اأك�سدة مع كافة امللحقات )مت 

ا�شتبعاد خطوط الإنتاج القدمية بالكامل(

1997م

33.000 طن/ 20.000.000 مرت مربع 28.000 طن اإ�سافة خط انتاج وحدة ا�سفلت طرق معدل  2010م

34.000 طن/ 20.000.000 مرت مربع 1.000 طن ا�سافة خط اإنتاج معجون لزوم عزل االأنابيب  2013م

امل�سدر: ال�سركة
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ويو�سح اجلدول التايل الطاقة االنتاجية واال�ستيعابية مل�سنع الريا�س-1 وكميات االإنتاج للفرتة من 2014م وحتى 2017م

الطاقة االنتاجية واال�شتيعابية مل�شنع الريا�ض-  وكميات االإنتاج للفرتة من 4 20م وحتى 7 20م(: 47 اودول )

االإنتاج الفعلي 

الطاقة 
االإنتاجية

الطاقة 
اال�شتيعابية

ال�حدة ن�شبة خط االإنتاج / ال�حدة
الطاقة 
امل�شتغلة

7 20م
ن�شبة 
الطاقة 
امل�شتغلة

6 20م
ن�شبة 
الطاقة 
امل�شتغلة

5 20م
ن�شبة 
الطاقة 
امل�شتغلة

4 20م

%70.45 7.750.124 %88.81 9.769.366 %88.03 9.682.964 %81.67 8.983.300 10.000.000 11.000.000
مرت 

مربع
خط انتاج متعدد )روم1(

%76.15 8.376.870 %90.25 9.927.818 %87.97 9.676.162 %79.70 8.766.860 10.000.000 11.000.000
مرت 

مربع
خط انتاج متعدد )روم2(

%38.60 1.930 %47.33 2.603 %43.29 2.381 %41.44 2.279

5.000 5.500 طن

الدهان االبتدائي 
)Primer( وحدة اإنتاج �سوائل

%2.282 155 %9.42 518 %9.45 520 %6.40 352
عازل رطوبة 

)Damp Coat(

%0.78 43 %3.51 193 %5.25 289 %6.13 337
عازل رطوبة 

 Liquid( م�ستحلب
)Asphalt

%0.14 44 %0.48 145 %1.13 339 %3.61 1.082 28.000 30.000 طن وحدة اإنتاج ا�سفلت

%0.00 0 %0.00 0 %1.55 17 %13.09 144 1.000 1.100 طن
خط انتاج معجون لزوم 

عزل االأنابيب

امل�سدر: ال�سركة

ب- مصنع عوازل الرياض – 2

يف عام 2007م مت افتتاح م�سنع عوازل الريا�س-2 واملقام يف املنطقة ال�سناعية الثانية على طريق اخلرج جنوب مدينة الريا�س على اأر�س موؤجرة من قبل الهيئة ال�سعودية 
للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية تبلغ م�ساحتها 12.500 مرت مربع. 

ويو�سح اجلدول التايل اأهم التطورات التي �سهدها امل�سنع منذ تاأ�سي�سه وحتى تاريخ هذه الن�سرة.

ملخ�ض عن اأهم التط�رات التي �شهدها م�شنع الريا�ض -2(:  4 اودول )

الطاقة االإنتاجية االإجمالية للم�شنع الطاقة االإنتاجية امل�شافة التط�ر ال�شنة

4.500.000 مرت مربع  4.500.000 مرت مربع  افتتاح م�سنع الريا�س -2 بخط انتاج متخ�س�س )1( 2007م

7.500.000 مرت مربع  3.000.000 مرت مربع اإ�سافة خط انتاج متخ�س�س )2( 2008م

8.000.000 مرت مربع 500.000 مرت مربع اإ�سافة خط انتاج متخ�س�س )3( 2009م

20.000.000 مرت مربع  12.000.000 مرت مربع  اإ�سافة خط انتاج متعدد )نارد( 2010م

امل�سدر: ال�سركة
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ويو�سح اجلدول التايل الطاقة االنتاجية واال�ستيعابية مل�سنع الريا�س-2 وكميات االإنتاج للفرتة من 2014م وحتى 2017م

الطاقة االنتاجية واال�شتيعابية مل�شنع الريا�ض-2 وكميات االإنتاج للفرتة من 4 20م وحتى 7 20م(:  4 اودول )

االإنتاج الفعلي 

الطاقة 
االإنتاجية

الطاقة 
اال�شتيعابية

ال�حدة ن�شبة خط االإنتاج / ال�حدة
الطاقة 
امل�شتغلة

7 20م
ن�شبة 
الطاقة 
امل�شتغلة

6 20م
ن�شبة 
الطاقة 
امل�شتغلة

5 20م
ن�شبة 
الطاقة 
امل�شتغلة

4 20م

%52.26 8.361.624 %58.70 9.391.758 %58.58 9.372.132 %57.29 9.166.600 12.000.000 16.000.000

مرت مربع

خط انتاج متعدد )نارد(

%50.82 2.541.000 %59.59 2.979.400 %49.38 2.469.000 %51.82 2.591.000 4.500.000 5.000.000
خط انتاج متخ�س�س 

)1(

%12.86 450.300 %21.69 759.150 %28.38 993.270 %28.68 1.003.700 3.000.000 3.500.000
خط انتاج متخ�س�س 

)2(

%7.27 36.368 %12.93 64.650 %18.41 92.042 %0.00 0 500.000 500.000
خط اإنتاج متخ�س�س 

)3(

امل�سدر: ال�سركة

ج- مصنع عوازل جدة

يف عام 1981م مت افتتاح م�سنع عوازل جدة واملقام يف املدينة ال�سناعية يف جدة على اأر�س موؤجرة من قبل الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية تبلغ م�ساحتها 
احلالية 20.000 مرت مربع. 

ويو�سح اجلدول التايل اأهم التطورات التي �سهدها امل�سنع منذ تاأ�سي�سه وحتى تاريخ هذه الن�سرة.

ملخ�ض عن اأهم التط�رات التي �شهدها م�شنع جدة(: 50 اودول )

الطاقة االإنتاجية االإجمالية للم�شنع الطاقة االإنتاجية امل�شافة التط�ر ال�شنة

5.000 طن 5.000 طن اإن�ساء امل�سنع بوحدة اإنتاج �سوائل واأك�سدة 1981م

20.000.000 مرت مربع  20.000.000 مرت مربع  االنتهاء من جتديد امل�سنع بالكامل اإ�سافة خطي انتاج متعدد )1( و )2( )مت 
ا�ستبعاد وحدة االإنتاج القدمية(

2010م 

28.000 طن 28.000 طن 20.000.000 مرت مربع ان�ساء وحدة اإنتاج اال�سفلت  2013م

امل�سدر: ال�سركة

ويو�سح اجلدول التايل الطاقة االنتاجية واال�ستيعابية مل�سنع جدة وكميات االإنتاج للفرتة من 2014م وحتى 2017م

الطاقة االنتاجية واال�شتيعابية مل�شنع جده وكميات االإنتاج للفرتة من 4 20م وحتى 7 20م(:  5 اودول )

االإنتاج الفعلي 
الطاقة 
االإنتاجية

الطاقة 
اال�شتيعابية

ال�حدة
خط 

االإنتاج / 
ال�حدة

ن�شبة الطاقة 
امل�شتغلة

7 20م
ن�شبة الطاقة 

امل�شتغلة
6 20م

ن�شبة الطاقة 
امل�شتغلة

5 20م
ن�شبة الطاقة 

امل�شتغلة
4 20م

%61.00 6.768.120 %60.71 6.677.980 %55.53 6.108.380 %47.39 5.213.100 10.000.000 11.000.000
مرت 

مربع

خط انتاج 
متعدد 

)1(

%0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 10.000.000 11.000.000
خط انتاج 

متعدد 
)2(

%10.65 3.196 %17.62 5.288 %04.86 1.406 %17.94 5.382 28.000 30.000 طن
وحدة انتاج 

ا�سفلت 

امل�سدر: ال�سركة
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مصانع الشركات التابعة:

أ- مصنع السلطان– 1

يف عام 2003م مت افتتاح م�سنع ال�سلطان-1 واملقام يف املنطقة ال�سناعية – املناخ يف مدينة الريا�س على اأر�س مملوكة ل�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة تبلغ 
م�ساحتها 2.660 مرت مربع. يحتوي امل�سنع على عدد من املنا�سري الكهربائية التي تقوم بق�س ال�سخور اإلى قطع كبريه ويتم بعد ذلك نقلها اإلى خطي اإنتاج ن�سف اوتوماتيكية 

تقوم بق�س القطع اإلى مقا�سات خمتلفة من الرتابيع احلجرية وبعد ذلك يتم جليها وتنعيمها.

ويو�سح اجلدول التايل الطاقة االنتاجية واال�ستيعابية مل�سنع ال�سلطان-1 وكميات االإنتاج للفرتة من 2014م وحتى 2017م

الطاقة االنتاجية واال�شتيعابية مل�شنع ال�شلطان-  وكميات االإنتاج للفرتة من 4 20م وحتى 7 20م(: 52 اودول )

االإنتاج الفعلي
الطاقة 
االإنتاجية

الطاقة 
اال�شتيعابية

ال�حدة
خط االإنتاج / 

ال�حدة
ن�شبة 
الطاقة 
امل�شتغلة

7 20م
ن�شبة الطاقة 

امل�شتغلة
6 20م

ن�شبة الطاقة 
امل�شتغلة

5 20م
ن�شبة 
الطاقة 
امل�شتغلة

4 20م*

%70.83 170.000 %83.33 200.000 %83.33 200.000 %0.00 0 200.000 240.000 مرت 
مربع

خط اإنتاج )1( و 
خط اأنتاج )2(

امل�سدر: ال�سركة
* ا�ستحوذت �سركة عوازل على �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة يف مايو 2014م 

ب- مصنع السلطان– 2

يف عام 2014م مت افتتاح م�سنع ال�سلطان-2 واملقام يف املنطقة ال�سناعية – املناخ يف مدينة الريا�س على اأر�س موؤجره تبلغ م�ساحتها 600 مرت مربع. ويتكون امل�سنع من خط 
اإنتاج واحد الإنتاج اخللطة اال�سبانية.

ويو�سح اجلدول التايل الطاقة االنتاجية واال�ستيعابية مل�سنع ال�سلطان-2 وكميات االإنتاج للفرتة من 2014م وحتى 2017م

الطاقة االنتاجية واال�شتيعابية مل�شنع ال�شلطان-2 وكميات االإنتاج للفرتة من 4 20م وحتى 7 20م(: 53 اودول )

االإنتاج الفعلي
الطاقة 
االإنتاجية

الطاقة 
اال�شتيعابية

ال�حدة
خط االإنتاج / 

ال�حدة
ن�شبة 
الطاقة 
امل�شتغلة

7 20م
ن�شبة الطاقة 

امل�شتغلة
6 20م

ن�شبة 
الطاقة 
امل�شتغلة

5 20م
ن�شبة 
الطاقة 
امل�شتغلة

4 20م

%91.00 1.001 %99.00 1.089 %98.00 1.078 %0.00 - 1.000 1.100 طن خط اإنتاج )اخللطة 
اال�سبانية(

امل�سدر: ال�سركة

ج- مصنع التكامل

يف عام 2015م مت افتتاح م�سنع التكامل واملقام يف املنطقة ال�سناعية – املناخ يف مدينة الريا�س على اأر�س موؤجره تبلغ م�ساحتها 1.500 مرت مربع. ويقوم امل�سنع باإنتاج القطع 
احلجرية املنقو�سة مثل قطع العواميد املنحوتة وديكور الواجهات احلجرية. باالإ�سافة الى ت�سغيل املحاجر. وتتم عملية النحت يف امل�سنع ب�سكل يدوي �سبه اوتوماتيكي. وبلغت 

كمية االإنتاج من القطع املنحوتة يف عام 2015م 500 مرت مكعب.

د- مصنع المتقدمة لصناعة األغشية

يف عام 2015م مت افتتاح م�سنع املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية واملقام يف منطقة هيت-طريق اخلرج يف مدينة الريا�س على اأر�س مملوكة ل�سركة �سناعات العزل العربية تبلغ 
م�ساحتها 30.000 مرت مربع. وبداأ االإنتاج التجاري للم�سنع يف اكتوبر 2016م. ويتكون امل�سنع من خط اإنتاج واحد الإنتاج اأغ�سية من النوع البال�ستيكي ذو �سكل خا�س. وتبلغ 

طاقة امل�سنع اال�ستيعابية 3.500.000 مرت مربع وطاقته االإنتاجية 3.000.000 مرت مربع.

طريقة تصنيع منتجات الشركة وشركاتها التابعة4-10-42

أ- األغشية البيتومينية: 

يتم ا�ستالم املواد اخلام وتخزينها بال�سكل املنا�سب ويف املكان املخ�س�س لها �سواء كانت �سائلة اأم �سلبة ويتم تخزين املواد البيتومينية ال�سائلة يف تنكات خا�سة معزولة حتتوي 
على اأجهزة ت�سخني بحيث تكون املواد دائمًا يف حالتها ال�سائلة وعند درجة احلرارة الالزمة للت�سنيع.

يتم �سخ املواد البيتومينية الى وحدة االأك�سدة وهي عبارة عن اأبراج خا�سة يتم فيها رفع درجة حرارة املواد البيتومينية وادخال الهواء عليها للقيام بعملية االأك�سدة وهذه العملية 
تهدف اإلى حت�سني خوا�س اخلام البيتوميني الداخل يف عملية الت�سنيع

يتم �سخ املواد املوؤك�سدة اإلى وحدة اخللط حيث يتم خلطها بح�سب املادة التي يراد انتاجها نهائيًا فاإما ان يتم خلطها باملح�سنات البال�ستيكية فيكون املنتج النهائي ذي خوا�س 
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بال�ستيكية اأو تتم عملية اخللط باإ�سافة مادة )مطاطية( فيكون املنتج النهائي ذي خوا�س مطاطية او ال يتم اإ�سافة حم�سنات الى اخللطة فيكون املنتج النهائي مواد موؤك�سدة 
ويف كل االأحوال ت�ساف املواد املالئة وبع�س الكيماويات الدقيقة ويتم اخللط الدقيق حتى تتجان�س املواد متامًا ثم يتم اأخذ عينات بوا�سطة املعمل التابع الإدارة اجلودة املوجود 

بال�سركة للتاأكد من �سالحية املنتج النهائي.

اأحوا�ض مملوءة باخللطة التي �شبق اختبارها ويتم ت�شريب  يتم �شخ اخللطة التامة بعد اجتيازها لختبارات اجلودة الى خطوط النتاج حيث يتم مترير الغ�شاء احلامل يف 
الغ�ساء احلامل وتك�سيته من اجلهتني ثم متريره بني ا�سطوانات معدنية خا�سة من ال�ستينل�س �ستيل للح�سول على ال�سماكة املطلوبة ويتم بعد ذلك ا�سافة فيلم بال�ستيكي على 
كال الوجهني ويدخل املنتج بعدها يف ق�سم خا�س للتربيد والتح�سني ثم يتم نقله اوتوماتيكيًا لق�سم اللف حيث يتم اللف والق�س على ح�سب الطول اخلا�س لكل منتج ويف الغالب 

يرتاوح بني 8-10 اأمتار.

يتم حتويل الروالت املنتجة اوتوماتيكيًا اإلى ق�سم التعبئة والتغليف حيث يتم ر�سها اآليًا على بالتات خا�سة وتغطيتها بالبال�ستيك وو�سع املل�سقات اخلا�سة با�سم املنتج ورقم 
اخللطة وجودة املادة النهائية )1 او 2( ويتم هذا مع حتت اإ�شراف اإدارة اجلودة التي تقوم باإخذ عينات من خطوط النتاج ب�شفة م�شتمرة وتقوم بفح�شها وحتدد على اأ�شا�ض 

ذلك جودة الروالت املنتجة 

يتم حتويل هذه املواد املنتجة واملغلفة على بالتات الى ق�سم اإدارة املواد حيث يتم تخزينها يف خمازن املواد التامة ويتم كل هذا حتت اإ�سراف برنامج SAP اوتوماتيكيًا. 

ب- السوائل البيتومينية:

يتم �شخ املواد البيتومينية من تنكات احلفظ اإلى وحدة انتاج ال�شوائل حيث يتم خلطها باملذيبات اأو املواد الكيميائية اخلا�شة وتعبئتها يف العبوات املنا�شبة لها.

ج- اسفلت الطرق المعدل

ال�سائلة وخلطها باملح�سنات املطاطية اخلا�سة وبالن�سب املتفق عليها مع وزارة  البيتومينية  الكمبيوتر حيث يتم �سخ املواد  انتاج خا�سة حتت ا�سراف  انتاجه يف وحدات  يتم 
املوا�سالت ال�سعودية. 

د- الترابيع الحجرية:

يتم ادخال ُكتل االأحجار وا�ستالمها يف املخازن طبقًا للونها وحجمها، وعند القيام بتنفيذ طلبية معينة يتم اختيار االأحجار املنا�سبة لها من امل�ستودع بوا�سطة امل�سرف العام على 
النتاج ويتم توزيعها على منا�شري القطع املنا�شبة حيث يتم تقطيعها الى �شرائح بكامل طول الكتلة احلجرية ويتم نقل هذه ال�شرائح الى خطوط النتاج التي تقوم بتقطيع هذه 
ال�سرائح الى املقا�سات املطلوبة وجتهيز اأحرفها ح�سب املطلوب ثم يتم حتويلها الى ق�سم اجللي والتنعيم حيث يتم جليها وتلميع ال�سطح ويتم بعد ذلك ر�سها على قواعد من 

االلواح اخل�سبية خا�سة وتكون جاهزة للبيع. 

ه�- القطع الحجرية المنحوتة:

يقوم ق�سم االنتاج با�ستالم احلجر املطلوب نق�سه من م�سرف االنتاج ويتم ا�ستالم �سورة ال�سكل النهائي املراد اإنتاجه. بعد ذلك يقوم االخ�سائيني بالق�سم بتوقيع هذا الر�سم 
على االأحجار ثم القيام بعمليات النق�س الى ان يتم الو�سول الى ال�سكل اخلا�س املطلوب ويتم معظم هذا يدويًا كما يوجد ق�سم ن�سف اوتوماتيك وذلك الإنتاج اال�سكال النمطية 

والتي يتم عملها با�شتخدام خمارط خا�شة.

و- طريقة انتاج الخلطة االسبانية:

 يتم جتهيز جمرو�س الرخام بلونه املحدد املطلوب، بعد ذلك يتم عمل اخللطة باإ�سافة اال�سمنت االبي�س واالألوان واملواد الكيميائية اخلا�سة التي ت�ساعد على التما�سك وذلك يف 
خالطات خا�سة ويتم بعد ذلك تعبئتها اوتوماتيكيا يف اأكيا�س ويتم قفلها اوتوماتيكيا وتكون جاهزة للبيع.

ز- االغشية من نوع بالستيكي خاص:

يحتوي م�شنع الغ�شية املتقدمة على خط اإنتاج يعد من احدث خطوط النتاج بالعامل ويتم النتاج بطريقة اآلية كاملة حيث يتم �شحب حبيبات املادة اخلام )البويل ايثيلني عايل 
الكثافة HDPE( اآليًا ويتم خلطها مع االألوان اخلا�سة بها ثم حتول اآليا اإلى اأجهزة الب�سق والتي تقوم بتحويل هذه احلبيبات الى مادة بال�ستيكية �سائلة و�سخها على ا�سطوانات 
معدنية لديها ا�سكال خا�سة حيث يتم عملية ت�سكيل املنتج البال�ستيكي ثم بعد ذلك تربيده ولفه الى االطوال واالحجام املنا�سبة كما يتم جمع االجزاء الزائدة من عملية االنتاج 

اآليًا وتقطيعها اإلى االأحجام الدقيقة املنا�سبة واإعادة ا�ستخدامها.
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حجم مبيعات الشركة والشركات التابعة حسب نوع المنتج 4-11
يو�سح اجلدول التايل حجم مبيعات �سركة عوازل ح�سب نوع املنتج لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و 2017م

حجم املبيعات و مبيعات ع�ازل )امل�اد العازلة( ح�شب ن�ع املنتج لل�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م ، و7 20م(: 54 اودول )

7 20م 6 20م 5 20م 4 20م

وحدة املنتج
الن�شبة 
من 

اجمايل 
املبيعات

املبيعات )األف 
ريال �شع�دي(

كمية

الن�شبة 
من 

اجمايل 
املبيعات

املبيعات )األف 
ريال �شع�دي(

كمية

الن�شبة 
من 

اجمايل 
املبيعات

املبيعات )األف 
ريال �شع�دي(

كمية

الن�شبة 
من 

اجمايل 
املبيعات

املبيعات )األف 
ريال �شع�دي(

كمية 

%96.85 273.967 33.7 %96.06 344.000 39.6 %96.95 360.480 38.5 %95.40 334.980 36.2 مليون 
مرت 

مربع

االأغ�سية 

%2.89 9.659 5.4 %3.65 15.107 9 %2.41 10.038 5 %3.34 13.047 10 الف/
طن 

ال�سوائل 

%0.00 0 0 %0.00 5 0 %0.31 1.296 5 %0.86 3.359 14 األف رولة االأ�سرطة

%0.00 34 150 %0.01 26 130 %0.00 8 49 %0.02 70 397 لكل 
�سندوق

ملحقات 
منتجات 

العزل املائي 

%0.30 800 ال ينطبق %0.28 1.178 ال 
ينطبق

%0.33 1.356 ال 
ينطبق

%0.38 1.482 ال 
ينطبق

ال ينطبق منتجات 
اأخرى*

%100.00 284.460  %100.00 360.316  %100.00 373.178  %100.00 352.983 جممل مبيعات عوازل**

امل�سدر: ال�سركة
* املنتجات االخرى مواد خمتلفة بوحدات خمتلفة وغالبيتها من مواد البويل يورثني و جيوتتك�س �ستايل

** ميثل رقم �سايف املبيعات لعوازل 

كما يو�سح اجلدول التايل حجم مبيعات ال�سركات التابعة يف اململكة ح�سب نوع املنتج لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م

حجم املبيعات ومبيعات ال�شركات التابعة )االأحجار( يف اململكة ح�شب ن�ع املنتج لل�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، (: 55 اودول )
و6 20م ، و7 20م

7 20م 6 20م 5 20م 4 20م
وحدة املبيعات )األف املنتج

ريال �شع�دي(
كمية

املبيعات )األف 
ريال �شع�دي(

كمية
املبيعات )األف 
ريال �شع�دي(

كمية*
املبيعات )األف 
ريال �شع�دي(

كمية 

�سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة

16.976 170.000 21.112 200.000 18.851 200.000 - - مرت مربع الرتابيع احلجرية 

1.001 1000 1.008 1.089 899 1.078 - - طن اخللطة اال�سبانية

�سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام

140 700 1500 5.000 - - - - مرت مكعب تقطيع االحجار

763 200 1678 500 - - - - مرت مكعب عواميد املنحوتة وديكور 
الواجهات احلجرية

امل�سدر: ال�سركة
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المواد الخام الالزمة لتصنيع منتجات الشركة 4-12
اال�شفلت: هي اأحد املواد االأ�سا�سية التي تقوم عليها �سناعة املواد العازلة البيتومينية ، ويتم �سراء اال�سفلت من اأرامكو وياأتي بدرجات خمتلفة مثل درجة 70/60 - 1

B300 ودرجة
زي�ت ملدنة )ملينة للمنتج(: لتح�سني خوا�س اخللطة البيتومينية ويتم احل�سول عليها من ال�سوق املحلي - 2
مذيبات مثل الكريو�سني او ما يعادله ويتم احل�سول عليه حمليًا - 3
م�اد معدلة ومح�شنة للخ�ا�ض البي�تيمينية: هي مواد ت�ستخدم لتح�سني وتعديل خوا�س اخللطة البيتومينية وتنق�سم اإلى ق�سمني رئي�سيني:-- 4

�شتايرين ب�تادين �شتارين )SBS( )مطاطي(: وهي مواد تعطي خوا�س مطاطية للخلطة البيتومينية ويتم ا�ستريادها من اخلارج  اأ- 
ب�لي بروبالين: وهي حبيبات بال�ستيكية يتم ا�ستخدامها لتعديل وحت�سني خوا�س اخللطة البيتومينية ويتم احل�سول عليها من ال�سوق املحلي �سواء كانت  ب- 

ب�سورتها النقية او معاد ا�ستخدامها 

م�اد مالئة )ب�درة(: وهي مواد تاأتي ب�سكل بودرة وت�ستخدم يف تعديل قوام اخللطة ويتم احل�سول عليها حمليًا - 5
االأغ�شية الحاملة: هي اأغ�سية من مادة البول�سرت اأو الفايرب جال�س اأو مواد م�سابهة ويتم احل�سول عليها من ال�سوق املحلي اأو اال�سترياد - 6
)Servicing Material(: وهي اأغ�سية رقيقة جدًا من مواد بال�ستيكية ويتم احل�سول عليها من ال�سوق املحلي - 7
اأغ�سية خا�سة من مواد خمتلفة مثل PVC. و HDPE ورقائق االأملنيوم- 8
م�اد خا�شة لتغطية �شطح المنتج: وهي مواد عبارة عن �سخور باألوان خا�سة مطحونة ُتر�س على �سطح املنتج - 9

م�اد تعبئة وتغليف: هي مواد للتعبئة والتغليف مثل البالتة اخل�سبية واالأكيا�س البال�ستيكية ال�سخمة التي يتم بها تغليف املنتج ويتم احل�سول عليها من ال�سوق - 10
املحلي

المواد الخام الالزمة لتصنيع منتجات الشركات التابعة 4-13

الشركة المتقدمة لصناعة األغشية4-13-12
ب�لي ايثيلين عالي الكثافة )م�اد بال�شتيكية(: ويتم احل�سول عليها حمليا مثل �سابك والت�سنيع- 1
ما�شتر بات�ض )مل�نات بال�شتيكية(: ويتم احل�سول عليها حمليا - 2
مواد تغليف من مادة PP )بويل بروبالني( و �سناديق خ�سبية- 3

شركة مصنع حجرالتكامل للحجر والرخام وشركة السلطان للمقاوالت والتجارة والصناعة4-13-22
االأحجار والرخام على هيئة بلكات ويتم احل�سول عليها حمليًا - 1
جمرو�س رخام باألوان خمتلفة ومواد كيميائية وا�سمنتية لزوم اخللطة اال�سبانية - 2

احتياجات المصنع من الكهرباء والمياه  4-14

الكهرباء4-14-12
يقع م�سنعي ال�سركة يف املدينة ال�سناعية الثانية يف الريا�س وهي تابعة لهيئة املدن ال�سناعية وبالتايل ت�ستهلك الكهرباء من �سبكة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء. وتبلغ الطاقة 
الكهربائية التي توفرها ال�سركة ال�سعودية للكهرباء للم�سنع 4000 كيلو/واط للم�شنعني. وي�شتهلك م�شنعي الريا�ض ما معدله 1.400 كيلو واط يف ال�شاعة بقيمة تعادل 250 

ريال يف ال�ساعة كمتو�سط. 

يقع م�سنع جدة يف املدينة ال�سناعية يف جدة وي�ستهلك حاليا مبعدل 260 كيلو/واط مبا يعادل ما قيمته 50 ريال يف ال�ساعة كمتو�سط من �سبكة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء.

اأما بالن�سبة لل�سركات التابعة؛ مت تزويد م�سنعي ال�سلطان والتكامل بالطاقة الكهربائية مبعدل 400 كيلو واط يف ال�شاعة من ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

تبلغ الطاقة الكهربائية التي توفرها ال�سركة ال�سعودية للكهرباء للمكان الذي يقع م�سنع املتقدمة على جزء منه 2000 كيلو/واط. حيث ي�شتهلك م�شنع ال�شركة املتقدمه منه 
600 كيلو/واط.

المياه4-14-22
ال ت�سكل املياه جزء من منظومة االإنتاج وت�ستخدم فقط الأغرا�س التربيد والفلرتة )الرت�سيح(. بالتايل ت�ستهلك م�سانع ال�سركة يف الريا�س وجدة جمتمعني ما معدله 30 مرت 

مكعب يومًيا.

اأما بالن�سبة لل�سركات التابعة؛ فتتم اإعادة تدوير املياه عن طريق فالتر خا�سة وتوؤثر جودة الفالتر على كمية اال�ستخدام اإال اأنها مبعدل 100 مرت مكعب يوميا مل�سنعي ال�سلطان 
والتكامل جمتمعني.

اأما بالن�سبة ل�سركة املتقدمة فاإن ال�سركة ال ت�ستخدم املياه كجزء اأ�سا�سي يف عملياتها االنتاجية.
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الشركات واالستثمارات المتنازل عنها خالل الثالثة أعوام المالية السابقة 4-15

شركة عوازل الدولية إندونيسيا 4-15-12
تاأ�س�ست �سركة »عوازل الدولية اإندوني�سيا« مبوجب عقد التوثيق رقم )3( املحرر بتاريخ 13 يناير 2009م اأمام كاتب العدل بجاكرتا اإ�سكندر اإ�س اإت�س. وقد اعتمد وزير العدل 
عقد التاأ�سي�س مبوجب خطاب القرار رقم: AHU-29936. AH.O1.O1. Tahun. 2009 ال�سادر بتاريخ 2 يوليو 2009م، وكذلك اإ�سعار املوافقة الرئا�سي ال�سادر من جمل�س 
ا�ستثمارات راأ�س املال )BKPM( رقم: PMA/|/1812/2008 ال�سادر بتاريخ 10 نوفمرب 2008م. وتعمل ال�سركة ب�سكل اأ�سا�سي يف جمال جتارة مواد منع ت�سريب املياه. وتوجد 

ال�سركة و خمازنها مبنطقة بيجاتن بارتا رايا، جنوب جاكرتا/ اإندوني�سيا. 

وخالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م، توقفت ال�سركة الرئي�سية عن ت�سدير االأغ�سية اإلى »عوازل اإندوني�سيا الدولية« و مت بيع خمزون �سركة عوازل اإندوني�سيا 
خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. وقد اتخذت ال�سركة بتاريخ 12 اأبريل 2015م قرار اإيقاف وت�سفية ال�سركة. �سدر قرار حل وت�سفية ال�سركة من قبل 

ال�سلطات االأندوني�سية بتاريخ 4 اأبريل 2016م.

العمالء الرئيسيون  4-16
ويو�سح اجلدول التايل اإيرادات ال�سركة من اأكرب ع�سرة عمالء لل�سركة.

مبيعات ال�شركة الكرب ع�شرة عمالء يف االأع�ام 4 20م و 5 20م و 6 20م و 7 20م )الف ريال �شع�دي((: 56 اودول )

الن�شبة 
من 

اجمايل 
املبيعات 

كما يف 
ال�شنة 
املالية 

املنتهية يف 
 3 مار�ض 
7 20م 

ال�شركة 

الن�شبة 
من 

اجمايل 
املبيعات

كما يف 
ال�شنة املالية 
املنتهية يف 
 3 مار�ض 
6 20م(

ال�شركة 
الن�شبة من 
اجمايل 
املبيعات

كما يف 
ال�شتة اأ�شهر 
املنتهية 

املنتهية يف 
 3 مار�ض 
5 20م 

ال�شركة 

الن�شبة 
من 

اجمايل 
املبيعات

كما يف 
ال�شنة 
املالية 

املنتهية يف 
 3 مار�ض 
4 20م 

ال�شركة 

%5.57 19.633 الراجحي للتجارة 
وال�سناعة

%4.94 20.400 الراجحي للتجارة 
وال�سناعة

%3.61 15.063 الراجحي للتجارة 
وال�سناعة

%3.58 13.414 الراجحي للتجارة 
وال�سناعة

%4.11 14.033 بي ام �سي - قباين 
لالن�سات ال�سعودية

%3.08 12.717 3.26% �سالح ال�سرثي 13.593 �سركة البحر 
بردويل -الكويت

%3.55 13.300 �سركة البحر 
بردويل -الكويت

%3.09 10.542 �سركة البحر 
بردويل -الكويت

%2.75 11.360 �سركة اب�سار %2.98 12.415 موؤ�س�سة جواد 
عبد اهلل ال�سفار 

-الكويت

%3.23 12.103 موؤ�س�سة جواد 
عبد اهلل ال�سفار 

-الكويت

%2.35 8.022 �سالح ال�سرثي %2.74 11.327 �سركة البحر 
بردويل -الكويت

%2.88 11.995 اب�سار  %2.96 11.087 بي ام �سي - 
قباين لالن�سات 

ال�سعودية

%2.23 7.590 �سركة اب�سار %2.50 10.345 موؤ�س�سة جواد 
عبد اهلل ال�سفار 

-الكويت

%2.26 9.424 موؤ�س�سة حممد 
الن�سمي للتجارة

%2.60 9.723 اب�سار 

%2.04 6.960 موؤ�س�سة حممد 
الن�سمي للتجارة

%2.20 9.089 بي ام �سي - 
قباين لالن�سات 

ال�سعودية

%2.22 9.260 بي ام �سي - 
قباين لالن�سات 

ال�سعودية

%2.51 9.392 �سركة بروتيك-
ال�سرق االو�سط

%1.93 6.592 موؤ�س�سة جواد 
عبد اهلل ال�سفار 

-الكويت

%2.05 8.482 موؤ�س�سة �سعيد 
عثمان باجنيد

%2.19 9.129 �سركة احلمرا-
الكويت

%2.40 8.970 �سركة احلمرا-
الكويت

%1.48 5.049 �سركة احلمرا-
الكويت

%1.86 7.672 �سركة احلمرا-
الكويت

%2.01 8.393 �سركة بروتيك 
ال�سرق االو�سط

%2.30 8.627 عوازل اجلزيرة

%1.32 4.495 موؤ�س�سة املحطه 
للتجارة واملقاوالت

%1.71 7.052 موؤ�س�سة حممد 
الن�سمي للتجارة

%1.81 7.551 �سالح ال�سرثي %2.13 7.957 �سعيد باجنيد

%1.28 4.357 �سركة بروتيك-
ال�سرق االو�سط

%1.51 6.229 �سركة بروتيك-
ال�سرق االو�سط

%1.57 6.532 عوازل اجلزيرة %1.90 7.109 موؤ�س�سة حممد 
الن�سمي للتجارة

%25.59 87.273 مبيعات اأكرب ع�سر 
عمالء

%25.33 104.673 مبيعات اأكرب ع�سر 
عمالء

%24.80 103.355 مبيعات اأكرب ع�سر 
عمالء

%27.16 101.682 مبيعات اأكرب 
ع�سر عمالء

امل�سدر: ال�سركة
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أعمال البحث والتطوير  4-17
لدى ال�سركة ق�سم خا�س بالبحث والتطوير يتكون من اأربعة موظفني ويتبع الق�سم املدير العام للعمليات. تتمثل االأعمال الرئي�سية للق�سم يف االآتي:

جتربة خلطات جديدة لتح�سني موا�سفات املادة النهائية للمنتجات او للو�سول اإلى مواد بديلة تتمتع بذات اجلودة وبتكلفة اأقل. �
جتربة حلول معينة مل�ساكل العزل ثم حتويل هذه احللول ايل منتجات. �

يقوم الق�سم بتدوين جميع التجارب التي متت مع نتائجها يف �سجالت خا�سة، وتنتقل التجارب التي جنحت مبدئيا اإلى مرحله اأخرى من االختبارات حيث يتم �سنع منتج جتريبي 
)Prototype( ويتم اختبار املنتج من االإنتاج التجريبي اختبارا معمليا كامال يف خمترب اجلودة التابع لل�سركة. واذا ثبت جناح املنتج يتم اإدخاله �سمن منتجات ال�سركة ويتم 

اإنتاجه وت�سويقه.

فيما يلي اأمثله من االأعمال التي قام بها ق�سم البحث والتطوير:

قامت ال�سركة بالتعاون مع وزارة املوا�سالت لتجربة و اإدخال �سنف جديد يف اإ�سفلت الطرق التي لها خا�سيه ديناميكية تنا�سب االأجواء املحلية وقد بداأ التعاون يف  �
عام 1419هـ، وبعد اأعوام يف التجارب مت تعميم املنتج من قبل وزارة املوا�سالت و تعترب عوازل اأحد املنتجني املعتمدين لهذا املنتج

قامت ال�سركة بالعديد من االأبحاث و جنحت يف اإحالل مواد يف خلطاتها بداًل من املواد التي كانت ت�ستورد من اخلارج. �
ا�ستطاعت ال�سركة بالبحث اأن تطوع ا�ستخدام البال�ستيك املعاد ا�ستخدامه يف اخللطات �
ا�ستحدثت ال�سركة قطاعات خا�سة م�سبقة ال�سنع ال�ستخدامها يف عزل املناطق احل�سا�سة من املباين مثل االأركان و االأنابيب املخرتقة لل�سطح و مثل فوا�سل الكباري   �

إدارة الجودة 4-18
تقوم ادارة ال�سركة بتحديد معايري جودة املنتجات التي �سيتم بيعها على العمالء من خالل فروع وم�سانع ال�سركة، والتاأكد من مطابقتها ملعايري اجلودة العاملية ح�سب املنظمة 
الدولية للمعايري- االآيزو )ISO( واملعايري العاملية يف �سناعة العزلASTM االأمريكية وموا�سفات العمالء حيث يتم اعداد تقارير لقيا�س جودة املنتج وفح�س العينات للتاأكد 
من جودتها ويتم اي�سا تطبيق اإجراءات الفح�س الع�سوائي يف عمليات الت�سليم واال�ستالم مما يوؤدي اإلى احلر�س التام على ترتيب املعرو�سات ونظافة البيئة املحيطة والتعامل 

مع العمالء باحرتافية كاملة

الخطط المستقبلية 4-19
اعتمدت ال�سركة امل�ساريع التو�سعية التالية:

ان�ساء م�سنع جديد تابع ل�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة يف مدينة الريا�س ويتم ذلك على قطعة ار�س يف املدينة ال�سناعية يف �سرما مب�ساحة  �
15.000 مرت مربع

�  )XPS( اإ�سافة خط انتاج مل�سنع عوازل الريا�س النتاج البولي�ستريين مبثوق
اإ�سافة خط النتاج البولي�ستريين مبثوق )XPS( يف مدينة جدة �

يو�سح اجلدول التايل اأهم امل�ساريع احلالية لل�سركة.

م�شاريع ال�شركة (: 57 اودول )

ا�شم امل�شروع
ن�شبة ملكية 
�شركة ع�ازل

الطاقة االإنتاجية 
للم�شروع

تاريخ بدء امل�شروع
تاريخ انتهاء 

امل�شروع التقديري
اإجمايل التكلفة 

التقديري
طريقة 
التم�يل

ن�شبة 
االإجناز

ان�ساء م�سنع تابع ل�سركة ال�سلطان 
للمقاوالت والتجارة وال�سناعة

300.000 مرت %80
مربع

5.3 مليون ريال مار�س 2018ممار�س 2016
�سعودي

10%متويل ذاتي

اإ�سافة خط انتاج م�سنع عزل حرارى 
- الريا�س

 150.000 مرت %100
مكعب

15.5 مليون مار�س 2018مابريل 2016
ريال �سعودي

15%متويل ذاتي

اإ�سافة خط انتاج م�سنع عزل حرارى 
- جدة

72.00   مرت %100
مكعب

8.7 مليون ريال يونيو 2018منوفمرب 2017
�سعودي

0متويل ذاتي

امل�سدر: ال�سركة

2- رؤية الشركة ورسالتها واسترتيجيتها 

2-أ رؤية الشركة

العمل املتوا�سل لتحقيق الريادة يف جمال �سناعة العزل يف ال�سرق االأو�سط.

2-ب رسالة الشركة

العمل الدائم لتطوير املنتجات لتلبية تطلعات العمالء وايجاد حلول مبتكرة مل�ساكل العزل �
احلفاظ على عالقة متميزة مع العمالء واملجتمع والبيئة  �
حتقيق عوائد مالية جمزية مل�ساهمي ال�سركة  �
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استرتيجية الشركة

ت�سعى �سركة �سناعات العزل العربية لتكون امل�سنع الرئي�سى ملنتجات العزل بكافة ا�سكاله يف اململكة ودول اخلليج العربى من خالل العمل على املحاور التالية؛

نشاط العزل المائى البيتومينى
موا�سلة الريادة يف هذا القطاع واحلفاظ على احل�سة ال�سوقية �
دعم العمالء اال�سرتاتيجيون والت�سهيالت املمنوحة لهم �
زيادة الهتمام باملنتجات اخلا�شة بن�شاط الطرق �

مجال كيماويات البناء
تعميق املنظومة ال�سناعية الدخال الت�سنيع املحلى يف جمال كيماويات البناء والعمل على الدخول يف �سراكات مع ال�سركات العاملية يف هذا املجال �
ا�ستحداث ق�سم بال�سركة لت�سويق وتقدمي الدعم لعمالء هذه املواد �

مجال العزل الحرارى
تعتزم ال�سركة الدخول يف جمال ت�سنيع العزل احلراري وذلك بتنفيذ امل�سروعيني الذيني مت ذكرهما يف ق�سم امل�ساريع امل�ستقبلية. كما تعتزم ال�سركة البحث عن  �

�سركات وا�ستحوذات يف هذا املجال. 

مجال التكسيات الحجرية والرخام
القيام باعمال التو�سعات وتطوير االنتاج املخطط له �

تعميق األنتشار البيعى عن طريق: 
الدخول يف �سراكات او ا�ستحواذات مع املنتجني االخرين �
العمل على االأنت�سار خارج نطاق الدول اخلليجية  �
تطبيق نظام احلوكمة وتعظيم االأ�ستفادة من التطور املهنى للموظفني ووالئهم لل�سركة �

المزايا التنافسية ونواحي القوة 4-20

المزايا التنافسية ونواحي القوة4-20-12
ترى ال�سركة اأن قوتها تكمن يف املزايا التناف�سية التالية:

ا�ستخدام اأحدث معدات الت�سنيع واالإنتاج يف مواقع ا�سرتاتيجية مميزة متلكها ال�سركة �
القوة املالية واالأداء املميز لل�سركة وال�سركات التابعة �
املقدرة على املحافظة على الكفاءات االإدارية والفنية واملالية وتطويرها �
خربات وكفاءات فريق االإدارة العليا الكبرية واملميزة يف جمال �سناعة وجتارة مواد العزل وفهمهم العميق ملعطيات ال�سوق �
العالقات الوطيدة والقوية مع عدد متنوع من العمالء والتي مت بناوؤها على مدى فرتة زمنية طويلة �
قوة التفاو�س يف توفري اخلامات نتيجة حجم الطلبات ال�سهرية والعالقة املمتازة مع املوردين �
التعديل  � ويتم  ال�سوق  ومتطلبات  باملوازنة  ومقارنتها  و�سهريا  ا�سبوعيا  متابعة اخلطة  وتتم  واملخازن  واالإنتاج  املبيعات  اإدارة  الأعمال  ال�سنوي  بالتخطيط  االهتمام 

با�ستخدام احدث برامج التخطيط )SAP( الذي بداأت ال�سركة العمل به مع بداية عام 2015م 
اال�ستفادة من اخلربة املرتاكمة لل�سركة حل�سن اإدارة املخازن ومراقبة تكلفة اخلامات �
توفري عمليات النقل والتو�سيل جمانا جلميع عمالء ال�سركة يف جميع اأنحاء اململكة �
توفري خدمات ما بعد البيع كاخلدمات اال�ست�سارية يف عمليات الرتكيب �
تقوم ال�سركة بعمل ) دورات تدريبية وندوات( للتعريف باملنتجات اجلديدة �
بقاء ال�سركة �سمن اأكرب منتجي موانع الت�سريب يف املنطقة  �
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تعترب ال�سركة اأحد اأكرب املنتجني ملوانع الت�سريب يف منطقة اخلليج مع طاقة ا�ستيعابية تبلغ 60 مليون مرت من االأغ�سية يف عام 2014م. ويظهر اجلدول التايل توزيع القدرة 
االإنتاجية ملنتجي مواد العزل يف املنطقة.

مناف�شي ال�شركة يف منطقة اخلليج العربي، كما يف  3 مار�ض 7 20م(:  5 اودول )

طاقة االإنتاج اال�شتيعابية ) ملي�ن مرت مربع �شن�يا( الدولة امل�شنع

35 اململكة العربية ال�سعودية �سركة املنتجات البيتومينية املحدودة )بيتومات(

21 اململكة العربية ال�سعودية �سركة �سناعات املواد العازلة للماء )ديرمابيت(

42 اململكة العربية ال�سعودية واالمارات العربية املتحدة �سركة هنكل بويل بت لل�سناعات املجدودة

7 اململكة العربية ال�سعودية ال�سركة ال�سعودية ل�سناعة البيتومني )�سابت(

7 اململكة العربية ال�سعودية �سركة عوازل اخلليج ال�سناعية )جولف �سيل(

7 اململكة العربية ال�سعودية �سركة منتجات العزل والتغليف )ان�سوراب(

15 االمارات العربية املتحدة �سركة اأي ام اأي اإمبريبت

15 االمارات العربية املتحدة �سركة داأبرواوف ال ال �سي

7 االمارات العربية املتحدة �سركة اوا�سي�س واتريبواوفينج 

10 قطر �سركة كيو �سيل

20 قطر �سركة بيتومود قطر

7 الكويت �سركة العوازل الدولية )بيتوجلف(

7 الكويت ال�سركة االأهلية للكيماويات

10 البحرين �سركة جي ام �سي )بدر(

4 البحرين �سركة بوالري�س الدولية

امل�سدر: فرو�ست و�سوليفان 

محفظة منتجات متنوعة4-20-22
يف حني اأن ال�سركة بداأت عملياتها باإنتاج ال�سوائل املوؤك�سدة يف عام 1981م، اإال انها ويف الوقت احلايل متتلك ما يقارب 150 منتج من منتجات العزل املائي املتنوعة اال�ستخدامات 

والتي تندرج حتت اأربعة اأنظمة وهي االأغ�سية البيتومينية واالأغ�سية البوليمريية واالأغ�سية ال�سائلة وانظمة اأخرى.

اأ�ش�اق الت�شدير الرئي�شية لل�شركة(:  5 اودول )

7 20م 6 20م 5 20م 4 20م
الدولة

% األف ريال % األف ريال % األف ريال % األف ريال

%37.3 49.106 %40.2 59.994 %43.9 73.572 %47.2 71.490 الكويت 

%40.8 53.757 %35.8 53.503 %35.0 58.658 %33.9 51.303 االإمارات

%21.9 28.893 %23.6 35.223 %19.6 32.812 %17.3 26.140 قطر

%0.0 - %0.4 596 %1.6 2.739 %1.7 2.569 اندوني�سيا

%100 131.756 %100 149.316 %100 167.781 %100 151.502 اإجمايل مبيعات الت�سدير

امل�سدر: ال�سركة

األمن والسالمة 4-21
توفر ال�شركة الو�شائل الالزمة حلماية و�شالمة موظفيها وممتلكاتها مبا يتنا�شب مع �شروط التاأمني �شد احلريق وال�شرقة وا�شابات العمل. بالإ�شافة الى تاأمني وحرا�شة مواقع 
ال�سركة وتاأمينها. يتم تزويد كافة مواقع ال�سركة وفقًا ملتطلبات ال�سالمة والوقاية مبعدات مكافحة احلريق واأنظمة االإنذار �سد احلريق واأي و�سائل حماية اخرى ل�سالمة املوظفني 
التي تقت�سيها طبيعة العمل يف مواقع معينة. يقوم مراقب االأمن وال�سالمة  باإعداد دليل االأمن وال�سالمة يف ال�سركة وتوزيع الكتيبات والتعليمات التي تر�سد املوظفني الى كيفية 

ا�ستخدام معدات ال�سالمة، باالإ�سافة الى التدريب النظري والعملي على اجراءات االأمن وال�سالمة. 

الموظفون 4-22
كما يف1438/09/20هـ املوافق )2017/06/15م( يبلغ اجمايل عدد موظفي ال�سركة 379 موظفا منهم 79 موظف �سعودي و300 موظف غري �سعودي وتبلغ ن�سبة االإدارة العليا 

واملدراء التنفيذيني بال�سركة حوايل 3.95% من اجمايل القوة العاملة بال�سركة. 
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كما ت�سنف ال�سركة �سمن النطاق االأخ�سر املتو�سط لربنامج نطاقات ال�سعودة ح�سب �سهادة ال�سعودة ال�سادرة عن تطبيق نطاقات يف موقع وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية 
بتاريخ 1438/09/20 هـ )املوافق 2017/06/15م(. ويجري التوظيف يف ال�سركة مبا ين�سجم مع نظام العمل. وال تتوقع ال�سركة اأي اأثر �سلبي ناجت عن نظام االإقامة والعمل 

حيث اأن ال�سركة ملتزمة م�سبقًا باالأنظمة اخلا�سة بذلك.

ويو�سح اجلدول التايل اأعداد موظفي ال�سركة خالل االأعوام 2014م، و 2015م، و2016م، و2017م.

اأعداد امل�ظفني يف ال�شركة لالأع�ام 4 20م، 5 20م، 6 20م، 7 20م (: 60 اودول )

امل�ظفني
7 20م6 20 م5 20 م4 20 م

الن�شبةالعددالن�شبةالعددالن�شبةالعددالن�شبةالعدد

20.84%19.479%2072%14.574%51�سعوديون

79.16%80.6300 %80299%85.5301%300غري �سعوديون

100%100379%100371%100.0375%351املجموع

امل�سدر: ال�سركة 

تفا�شيل امل�ظفني يف ال�شركة ح�شب الق�شم (:  6 اودول )

الق�شم
7 20م6 20 م5 20 م4 20 م

�شع�دي�ن
غري 

�شع�دي�ن
�شع�دي�ناملجم�ع

غري 
�شع�دي�ن

�شع�دي�ناملجم�ع
غري 

�شع�دي�ن
�شع�دي�ناملجم�ع

غري 
�شع�دي�ن

املجم�ع

16768261632606226163ال�سكن والنقل

43741341443414434144املبيعات

املوارد 
الب�سرية

8210222242022219221

088128201081810818املالية

13334135361313213435املحالت

2140142114414531451485142147االنتاج

325325325325امل�سرتيات

31031210212202228028االأمن 

022022044044ال�سالمة

تقنية 
املعلومات 

066066167167

134909707707الت�سويق

51300351743013757229937179300379املجموع 

امل�سدر: ال�سركة 

ويبلغ عدد العاملني يف �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة 159 موظف منهم 14 �سعودي و145 غري �سعودي كما يف �سهادة املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية 
ال�سادرة يف 1438/09/20هــ )املوافق 2017/06/15م( وتنتهي بتاريخ 1438/10/20هـ )املوافق 2017/07/14م(. 

كما اأن �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة قد حققت ن�سبة التوطني املطلوبة منها كما يف �سهادة ال�سعودة ال�سادرة من وزارة العمل يف تاريخ 1438/09/20هـ.

ويبلغ عدد موظفي م�سنع حجر التكامل 3 موظف منهم ثالثة �سعودين و 0 موظف غري �سعودي كما يف �سهادة املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية ال�سادرة يف1438/09/20هـ 
)املوافق 2017/06/15م( وتنتهي بتاريخ 1438/10/20هـ )املوافق 2017/07/14م(.

ال يوجد عمالة لدى ال�سركة املتقدمة لالغ�سية على كفالتها الأنها يف انتظار الرخ�سة النهائية. ويقوم فردين من ال�سركة االأم )�سركة �سناعات العزل العربية( بعمل االإنتاج 
التجريبي.
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تفا�شيل امل�ظفني يف ال�شركات التابعة خارج اململكة كما يف  3 مار�ض 7 20م*(: 62 اودول )

املجم�عق�شم امل�شت�دعاتاالأدارية واملاليةق�شم امليبعاتال�شركة

78722�سركة عوازل الدولية

45817عوازل الكويت ملواد البناء

52411عوازل الدولية قطر

امل�سدر: ال�سركة
* مل تتغري اعداد العمالة خالل الفرتة من 2014م الى 2017م

برنامج تدريب وتأهيل الموظفين 4-22-12
التدريب خلم�س وثالثون موظفا �سعوديا من كال اجلن�سني  اإلى توفري  للتدريب ،تهدف هذه االتفاقية  العاملي  اتفاقية مع مركز ريتال  ال�سركة  اأبرمت  بتاريخ 2015/09/01م 
يعملون لدى لتح�سني مهارات العمل اخلا�س بهم مبا ي�سمن اداءهم الأعمالهم على اكرب قدر من املهنية خالل مدة هذه االتفاقية وهي اربعة وع�سرين �سهرا، من تاريخ ابرامها. 

كما يتلقى موظفو ال�سركة فور االلتحاق بالعمل تدريبًا خا�سًا بال�سالمة يف موقع العمل باالإ�سافة اإلى تدريب خا�س بالوظيفة املحددة لكل منهم.

كما ركزت اإدارة املوارد الب�سرية بال�سركة على عدة جوانب مت�سلة لديها لتطوير وتدريب موظفيها بتنفيذ عدة برنامج بهدف حتقيق الفوائد املرجوة من اأجل االأفراد واملنظمات 
واملجتمع ب�سكل عام. وتهدف ا�سرتاتيجية ال�سعودة يف ال�سركة بتوفري وظائف تقنية للمواطنني وخلف�س اعتماد ال�سركة ب�سكل خا�س )واململكة ب�سكل عام( على العمالة الوافدة 

من خارج اململكة حيث اأمكن.
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الهيكل التنظيمي للشركة.55

الهيكل التنظيمي5555
يو�شح ال�شكل التايل الهيكل التنظيمي لل�شركة:

ر�شم تو�شيحي 4: الهيكل التنظيمي لل�شركة

IQGOE’G ¢ù∏›

áeÉ©dG á«©ª÷G

‹ÉŸG ôjóŸG

§«£îàdGh åëÑdG IQGOEG ôjóe

ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG ôjóe

/IQGOE’G ºYO IóMh ôjóe
SAP èeÉfôH

äÉeƒ∏©ŸG º¶f ôjóe
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

»∏NGódG ™LGôŸG

á©LGôŸG áæ÷

QÉªãà°S’G áæ÷

äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷¢ù∏éŸG ÒJôµ°S

äÉ«∏ª©dG ΩÉY ôjóe

áfÉ«°üdGh êÉàf’G ôjóe

øµ°ùdGh π≤ædG ôjóe

äÉjÎ°ûŸG ôjóe

OGƒŸG IQGOEG ôjóe

OGƒŸGh äGOƒLƒŸG ÖbGôe

áeÓ°ùdGh áÄ«ÑdG º°ùb

IOƒ÷G IQGOEG äGÈàfl

≥jƒ°ùàdG ôjóe

á«∏ëŸG ´hôØdG äÉ©«Ñe ôjóe

ôjó°üJ ≥°ùæe

á«dhódG ´hôØdG äÉ©«Ñe ôjóe

≥jƒ°ùàdGh äÉ©«ÑŸG ΩÉY ôjóe

امل�شدر: ال�شركة

مجلس اإلدارة5555
يدير ال�شركة حاليًا جمل�س اإدارة يتاألف من ت�شعة )9( اأع�شاء، خم�شة )5( منهم غري تنفيذيني و ثالثة )3( م�شتقلني. مت تعيني جميع الأع�شاء من قبل اجلمعية العامة العادية 
ملدة ثالث )3( �شنوات اعتبارًا من تاريخ )2014/9/22م( با�شتثناء الع�شو طارق بن مطلق املطلق )ممثل �شركة جمموعة املطلق ( والذي مت تعينه بتاريخ )2016/7/20م( 
وذلك عند تعديل عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة من )8( اأع�شاء لي�شبحوا )9(. وحيث ان فرتة املجل�س احلايل قاربت على النتهاء، فقد مت ار�شال دعوات للرت�شح لع�شوية جمل�س 
الإدارة  للفرتة املقبلة وقد رغب جميع الأع�شاء احلاليني يف جتديد الرت�شح ماعدا طارق املطلق حيث تعذر عن الرت�شح للفرتة قادمة، ومازال باب الرت�شح مفتوحا اإلى يوم انعقاد 

اجلمعية العادية املخطط لها يف يوم 24-9-2017 )بانتظار موافقة الوزارة على التاريخ املقرتح( و�شيتم انتخاب اأع�شاء املجل�س.

وقد قام جمل�س ادارة ال�شركة بت�شكيل عدد من اللجان التابعة له وهي: جلنة الرت�شيحات واملكافات و جلنة ال�شتثمار وتطوير الأعمال. ولهذه اللجان لوائح واأنظمة معتمدة ت�شكل 
جزء من نظام حوكمة ال�شركة الداخلي وحتدد املهام وامل�شوؤوليات املنوطة بكل منها. ترفع اللجان التقارير واملقرتحات الى جمل�س الدارة، ويقوم املجل�س باإجراء مراجعة �شنوية 

لقواعد اللجان بناء على تو�شيتها. 

وفيما يلي ملخ�س مل�شوؤوليات رئي�س جمل�س الدارة واأع�شاء جمل�س الإدارة.

رئيس مجلس االدارة:
تنظيم عمل جمل�س الإدارة واإدارة املناق�شة بني اأع�شاء املجل�س للموا�شيع التي تدرج يف جدول الأعمال.- 1
ترتيب مواعيد انعقاد اجتماعات املجل�س والدعوة لنعقادها واإعداد جدول الأعمال ورئا�شة الجتماعات وتنظيم عملية الت�شويت على القرارات.- 2
الإ�شراف على تنظيم حما�شر الجتماعات والتوقيع عليها.- 3
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التاأكد من �سالحية املر�سح ملن�سب الرئي�س التنفيذي وعر�سه على املجل�س للموافقة على تعيينه. - 4
رئا�سة اجلمعية العامة للم�ساهمني اأو تفوي�س من ينوب عنه يف رئا�سة اجلمعية من االأع�ساء يف حال غياب نائب رئي�س املجل�س اأو عدم متكنه هو كذلك من ذلك.- 5
االإ�سراف على اإعداد تقرير جمل�س االإدارة الذي يعترب من �سمن حمتويات التقرير ال�سنوي لل�سركة، ال�سامل الأن�سطة املجل�س خالل العام.- 6
ممار�سة ال�سالحيات املوكلة اإليه مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�سركة اأو التي يفو�سها اإليه جمل�س االإدارة من وقت الآخر.- 7
الت�ساور مع االأع�ساء االآخرين والرئي�س التنفيذي عند اإعداد جدول حمدد باملو�سوعات التي �ستعر�س على املجل�س. - 8

أعضاء مجلس اإلدارة:
والت�سغيلية - 1 املالية  ال�سنوية  والتي حتتوي على اخلطط  لها  الرئي�سية  االأهداف  الرئي�سية وحتديد  العمل  لل�سركة وخطط  ال�ساملة  اال�سرتاتيجية  التوجهات  اعتماد 

لل�سركة، وذلك من خالل التو�سيات املقدمة من اجلهاز التنفيذي بال�سركة. 
تعيني ومتابعة اأداء الرئي�س التنفيذي لل�سركة.- 2
و�سع الئحة توجيهية ل�سيا�سة اإدارة املخاطر بال�سركة ومراجعتها وتوجيهها. - 3
حتديد الهيكل الراأ�س مايل االأمثل لل�سركة وا�سرتاتيجيتها واأهدافها املالية واإقرار امليزانيات ال�سنوية.- 4
االإ�سراف على النفقات الراأ�سمالية الرئي�سية لل�سركة، ومتلك االأ�سول والت�سرف بها. - 5
و�سع اأهداف االأداء ومراقبة التمثيل واالأداء ال�سامل لل�سركة. - 6
املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�سركة واعتمادها.- 7
– مبا ال يتعار�س مع احكام الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية- واال�سراف العام عليه ومراقبة مدى - 8 و�سع نظام حوكمة خا�س بال�سركة 

فاعليته وتعديله عند احلاجة.
و�سع الئحة �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�س امل�سالح ومعاجلة حاالت التعار�س املحتملة لكل من اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية وامل�ساهمني، وي�سمل ذلك - 9

اإ�ساءة ا�ستخدام اأ�سول ال�سركة ومرافقها، واإ�ساءة الت�سرف الناجت عن التعامالت مع االأ�سخا�س ذوي العالقة.
التاأكد من �سالمة االأنظمة املالية واملحا�سبية، مبا يف ذلك االأنظمة ذات ال�سلة باإعداد التقارير املالية. - 10
التاأكد من تطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة الإدارة املخاطر، وذلك من خالل حتديد الت�سور العام عن املخاطر التي قد تواجه ال�سركة وطرحها ب�سفافية.- 11
املراجعة ال�سنوية الإجراءات الرقابة الداخلية لل�سركة وفعاليتها. - 12
و�سع �سيا�سات ومعايري واجراءات وا�سحة وحمددة للع�سوية يف جمل�س االإدارة وو�سعها مو�سع التنفيذ بعد اقرار اجلمعية العامة لها. - 13

وفيما يلي جدول يو�سح اأع�ساء جمل�س االدارة احلايل

اأع�شاء جمل�ض اإدارة ال�شركة(: 63 اودول )

ال�شفةالعمراون�شيةممثاًل لـاملن�شباال�شمم.
ن�شبة امللكية املبا�شرة*

ن�شبة امللكية الغري
تاريخ مبا�شرة***

الع�ش�ية** قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

الدكتور وليد بن �سليمان 1
اأبامني 

ب�سفته رئي�س املجل�س
ال�سخ�سية

غري تنفيذي 50�سعودي
وم�ستقل

2014/9/22م--%1.85%1.30

فرا�س علي اإبراهيم 2
ال�سقري

ب�سفته نائب الرئي�س
ال�سخ�سية

2014/9/22م--3.83%5.47%تنفيذي49�سعودي

من�سور علي اإبراهيم 3
ال�سقري

ب�سفته ع�سو
ال�سخ�سية

2014/9/22م--3.83%5.47%تنفيذي49�سعودي

نا�سر علي اإبراهيم 4
ال�سقري

ب�سفته ع�سو
ال�سخ�سية

2014/9/22م--4.26%6.09%تنفيذي40�سعودي

�سركة بوبيان ع�سوحممد عبد العزيز البحر5
للبرتوكيماويات

غري تنفيذي 55كويتي
وغري م�ستقل

2014/9/22م--%20.78%14.55

تركي نا�سر حممد 6
املطوع العتيبي

ب�سفته ع�سو
ال�سخ�سية

غري تنفيذي 38�سعودي
وم�ستقل

2014/9/22م--%0.95%0.67

اإبراهيم علي اإبراهيم 7
ال�سقري

الع�سو 
املنتدب

ب�سفته 
ال�سخ�سية

2014/9/22م0.25%0.36%4.71%6.73%تنفيذي54�سعودي

جمال عبد الرحمن 8
الزامل

ب�سفته ع�سو
ال�سخ�سية

غري تنفيذي 55�سعودي
وم�ستقل

2014/9/22م--%0.40%0.28

ب�سفته ع�سوطارق بن مطلق املطلق9
ال�سخ�سية

غري تنفيذي 54�سعودي
وم�ستقل

2016/7/20م%0%0%0.12%0.08

امل�سدر: ال�سركة
* ميتلك اأع�ساء جمل�س االدارة اأ�سهًما ل�سمان الع�سوية يف ال�سركة قيمتها اال�سمية )40.000( اأربعون األف ريال �سعودي لكل ع�سو وذلك مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�سركة واأحكام نظام ال�سركات احلايل. 

**التواريخ املذكورة يف هذا اجلدول هي تواريخ التعيني يف املنا�سب احلالية املذكورة يف ذات اجلدول. وتو�سح ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة تاريخ بداية تعيني كل منهم يف ال�سركة �سواء يف املجل�س اأو يف اأي 

من�سب اآخر �سابق على هذه املنا�سب.)للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم  5-2 »جمل�س االإدارة« من هذه الن�سرة(. 
*** ن�ساأت امللكية الغري مبا�سرة لـ اإبراهيم علي ال�سقري عن طريق ابنائه الق�سر هتون ابراهيم ال�سقري ومتلك 50.000 �سهم و علي ابراهيم ال�سقري وميلك 50.000 �سهم، كما ن�ساأت امللكية الغري مبا�سرة لـ 

طارق مطلق املطلق عن طريق ملكيتة يف �سركة جمموعة املطلق.
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ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة5-2-12
فيما يلي ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة احلاليني:

وليد �شليمان عبد املح�شن اأبامنىاال�شم

50 العمر

�سعودياجلن�سية

رئي�س جمل�س االإدارةاملن�سب

املوؤهالت العلمية

• دكتوراه يف االإدارة املالية، جامعة جنوب الينوي، الينوي، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1997م•

• ماج�ستري ادارة نظم املعلومات، جامعة الينوي، الينوي، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1990م•

• بكالوريو�س علوم كمبيوتر، جامعة جنوب الينوي، الينوي، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1988م•

املنا�سب احلالية

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق منذ عام 2016م•

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اإمنائية لال�ستثمار والتطوير العقاري وال�سياحي، �سركة م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال التطوير العقاري منذ عام 2006م•

• مدير وع�سو املنتدب يف �سركة املعرفة ال�سعودية �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال جتارة التجزئة واالأدوات التعليمية منذ عام 1997م•

املنا�سب االأخرى
• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق منذ عام 2005م حتى •

2016م

فرا�ض علي ابراهيم ال�شقرياال�شم

50العمر

�سعودياجلن�سية

نائب رئي�س جمل�س االإدارة ومدير عام الت�سويق واملبيعاتاملن�سب

املوؤهالت العلمية
• ماج�ستري يف اإدارة االأعمال، جامعة الفي�سل، الريا�س ، امللكة العربية ال�سعودية، عام 2012م•

• بكالوريو�س يف الكيمياء احليوية، جامعة امللك �سعود، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية عام 1989م•

املنا�سب احلالية

• مدير يف �سركة ليمار العربية لال�ستثمار والتطوير العقاري، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال اال�ستثمار و التطوير العقاري منذ 2015م•

• مدير يف �سركة مركز ريتال الدولية للتدريب، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال اإدارة اجلامعات واإقامة املعاهد واالأكادمييات، منذ •
2014م

• مدير يف �سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال ت�سنيع وتركيب حجر الريا�س، •
منذ 2014م

• مدير يف �سركة االأقمار التعليمية املحدودة، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال ت�سميم وابتكار البحوث والو�سائل التعليمية، منذ 2014م•

• مدير يف �سركة �سرعة التوظيف، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال اال�ست�سارات االإدارية وتوظيف ال�سعوديني، منذ 2014م•

• مدير يف �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال �سناعة حجر الريا�س املزخرف وك�سر الرخام •
لواجهات املباين، منذ 2014م

• مدير يف �سركة االأغ�سية املتقدمة لل�سناعة، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال اإنتاج االأغ�سية البال�ستيكية والعزل احلراري، منذ •
2013م

• مدير يف �سركة كلكال الوطنية ملواد البناء املحدودة، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال ان�ساء امل�سانع وجتارة اجلملة يف مواد البناء، •
منذ 2009م

• مدير يف �سركة عوازل الدولية قطر، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال جتارة مواد البناء، منذ 2008م•

• مدير يف �سركة عوازل الكويت ملواد البناء، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال جتارة مواد البناء، منذ 2003م•

• مدير يف �سركة عوازل الدولية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال جتارة مواد البناء، منذ 2002م•

• نائب رئي�س جمل�س ادارة �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق منذ 1999م•

• مدير الت�سويق واملبيعات يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق منذ 1996م•

اليوجداملنا�سب االأخرى
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ابراهيم علي ابراهيم ال�شقري اال�شم

55العمر

�سعودياجلن�سية

الع�سو املنتدباملن�سب

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س نظم معلومات احلا�سب، جامعة فريي�س �ستيت، الواليات املتحدة االمريكية، عام 1992م•

املنا�سب احلالية

• مدير يف �سركة ليمار العربية لال�ستثمار والتطوير العقاري، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال اال�ستثمار والتطوير العقاري، منذ •
2015م

• ع�سو جمل�س ادارة �سركة امنائية لال�ستثمار والتطوير العقاري وال�سياحي، �سركة م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال التطوير العقاري، منذ 2008•

• مدير يف �سركة اوزرك�س الدولية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال معاجلة الزيوت وت�سنيع وتعبئة جميع م�ستقات اال�سفلت، منذ •
2005م

• ع�سو جمل�س ادارة يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق منذ 1992م•

• مدير �سركة رمت ل�سيانة املعدات الهيدروليكية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال �سيانة املعدات الهيدروليكية، منذ 1999م•

اليوجداملنا�سب االأخرى

حممد عبدالعزيز علي البحراال�شم

55العمر

كويتياجلن�سية

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب

املوؤهالت العلمية
• ماج�ستري بحوث العمليات، جامعة جنوب كاليفورنيا، كاليفورنيا، الواليات املتحدة االمريكية، 1985م•

• بكالوريو�س هند�سة �سناعية ونظم، جامعة جنوب كاليفورنيا، كاليفورنيا، الواليات املتحدة االمريكية، 1982م•

املنا�سب احلالية

• رئي�س جمل�س ادارة �سركة بويبان لل�سناعات البال�ستيكية، �سركة م�ساهمه كويتية مقفلة، تعمل يف جمال �سناعة منتجات البال�ستيك، منذ 2001م•

• ع�سو جمل�س ادارة ال�سركة الكويتية لالوليفينات، �سركة م�ساهمة كويتية مقفلة، �سناعة االوليفينات، منذ 2009م•

• رئي�س جمل�س ادارة �سركة اجلبيل املتكاملة للتعبئة، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال �سناعات املنتجات البال�ستيكية، منذ 2008م•

• ع�سو جمل�س ادارة �سركة مناء للكيماويات، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال �سناعة الكيماويات الو�سيطة، منذ 2007م•

• ع�سو جمل�س ادارة يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق منذ 2007م•

• املدير العام يف �سركة بويبان للبرتوكيماويات، �سركة م�ساهمة كويتية، تعمل يف جمال اال�ستثمار ال�سناعي، منذ 2001م•

اليوجداملنا�سب االأخرى

تركي نا�شر حممد املط�ع العتيبياال�شم

38العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س ادارة اأعمال، جامعة امللك �سعود، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية، 2001م•

املنا�سب احلالية

• نائب الرئي�س لال�ستثمار يف �سركة �سمامة القاب�سة، م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال املقاوالت واال�ستثمارات، منذ 2010م•

• ع�سو جمل�س ادارة �سركة �سمامة القاب�سة، م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال املقاوالت واال�ستثمارات، منذ 2009م•

• ع�سو جمل�س ادارة يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق منذ 2005م•

اليوجداملنا�سب االأخرى



55

طارق مطلق عبداهلل املطلقاال�شم

54العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س ادارةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س جتارة، اجلامعة االمريكية يف وا�سنطن، وا�سنطن العا�سمة، الواليات املتحدة االمريكية، 1986م•

املنا�سب احلالية

• ع�سو جمل�س ادارة يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق منذ 2016م•

• رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة دايكن العربية ال�سعودية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال ا�سترياد وت�سدير وجتارة االأجهزة املنزلية •
والكهربائية وااللكرتونية، منذ 2014م

• ع�سو جمل�س ادارة �سركة كابالت الريا�س، م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال انتاج الكابالت، منذ 2014م•

• رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة املطلق لال�ستثمار العقاري، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال اال�ستثمار العقاري، منذ 2009م•

• ع�سو جمل�س االدارة يف ال�سركة العربية مل�ساريع املياه والطاقة اأكوا بور، م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال حتلية املياه، منذ عام 2007م•

املنا�سب االأخرى

• ع�سو جمل�س ادارة �سركة اوريك�س ال�سعودية للتاأجري التمويلي، م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال التمويل، منذ عام 2008م حتى 2014م•

• ع�سو جمل�س ادارة �سركة التق�سيط الوطنية، م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال التمويل، منذ عام 2007م حتى 2014م•

• ع�سو جمل�س ادارة �سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات، م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال انتاج املواد الكيميائية، منذ عام 2007م حتى 2014م•

• ع�سو جمل�س ادارة �سركة بيت التمويل الوطني، م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال التمويل، منذ عام 2006م حتى 2012م•

• ع�سو جمل�س ادارة �سركة العربية للتاأمني، م�ساهمة، تعمل يف جمال التاأمني، منذ عام 2006م حتى 2012م•

• ع�سو جمل�س ادارة �سركة الواحة للبرتوكيماويات، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال انتاج املواد الكيميائية، منذ عام 2006م حتى •
2012م

• رئي�س جمل�س االدارة يف �سركة �سعاع كابيتال العربية ال�سعودية، م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال اخلدمات املالية ، منذ عام 2007م حتى 2012م•

نا�شر علي ابراهيم ال�شقرياال�شم

40العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االدارة و املدير العام للت�سويقاملن�سب

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س اإدارة اأعمال، جامعة الفي�سل، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية ، 2015م•

املنا�سب احلالية
• م�ساعد مدير الت�سويق واملبيعات يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق منذ 2002م•

• ع�سو جمل�س ادارة �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق منذ 2005م•

اليوجداملنا�سب االأخرى

جمال عبدالرحمن عبداهلل الزاملاال�شم

55العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االدارةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س ادارة اأعمال، جامعة القاهرة، القاهرة، جمهورية م�سر العربية، 1996م•

املنا�سب احلالية
• ع�سو جمل�س املديرين ورئي�س اللجنة التنفيذية يف �سركة الزامل لل�سناعة والتجارة والنقل، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال جتارة •

اجلملة والتجزئة وخدمات اال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري، منذ 2013م

• ع�سو جمل�س ادارة �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق منذ 1999م•

املنا�سب االأخرى

• املدير العام يف �سركة الزامل الإنتاج اأغطية فتحات االأر�سيات، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال ت�سنيع وا�سترياد وجتارة اأغطية •
فتحات االأر�سيات، منذ عام 2012م حتى 2013م

• املدير العام يف �سركة الزامل لالأبواب االأتوماتيكية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال جتارة اجلملة والتجزئة يف جميع الكراجات •
واالأبواب االأتوماتيكية واالأبواب احلديدية، منذ عام 2006م حتى 2013م

• املدير العام يف �سركة جمال عبدالرحمن الزامل و�سركاه للمقاوالت، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال املقاوالت العامة والعزل •
احلراري واملائي للمباين، منذ عام 2002م حتى 2013م

• املدير العام �سركة خزانات مياه الزامل، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال اإنتاج اخلزانات البال�ستيكية، منذ عام 1998م حتى 2013م•

• املدير العام يف �سركة الزامل لل�سناعة والتجارة والنقل، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات اال�سترياد •
والت�سدير والت�سويق للغري، منذ عام 1991 حتى 2013م
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من�ش�ر علي ابراهيم ال�شقري اال�شم

49العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االدارة ومدير عام العملياتاملن�سب

املوؤهالت العلمية
• دبلوم قانون، جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية، 2012م•

• بكالوريو�س هند�سة ميكانيكية، جامعة امللك �سعود، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية، 1994م•

املنا�سب احلالية

• املدير العام للعمليات يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق منذ 1996م •

• املدير العام يف �سركة اأفاأ ئل العاملية للتجارة، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال التجارة وال�سناعة، منذ عام 2014م•

• مدير يف �سركة اوزرك�س الدولية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال الزيوت وت�سنيع وتعبئة جميع م�ستقات اال�سفلت، منذ 2005م•

• ع�سو جمل�س ادارة �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق منذ 2005م•

اليوجداملنا�سب االأخرى

عالء الدين حممد حممد برغ�ثاال�شم

65العمر

م�سرياجلن�سية

•املن�سب �سكرتري جمل�س االإدارة وم�ست�سار ال�سركة •

املوؤهالت العلمية

• ماج�ستري علوم الهند�سة من جامعة امربيال للعلوم والتكنولوجيا، لندن، اململكة املتحدة، عام 1979م•

• دبلوم زماله الكلية االإمرباطورية للعلوم و التكنلوجيا عام 1976م•

• بكالوريو�س هند�سة ات�ساالت، جامعة االأ�سكندرية، اال�سكندرية، جمهورية م�سر العربية، عام 1974م•

• درا�سة العلوم االدارية يف املعهد الفيدرايل لعلوم االأدارة التابع لـ) ETH ( من زيورخ، �سوي�سرا عام 1986م واالنتهاء من الدرا�سة واالأبحاث بنجاح •
1988م

اخلربات العملية

• �سكرتري جمل�س االدارة يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة مغلقة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق، من 2007م •
وحتى تاريخه

• م�ست�سار مقيم يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة مغلقة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق، من 2005م وحتى •
تاريخه

• �سريك ومدير يف �سركة قون�سوليد م�سر، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال كيماويات ان�ساء الطرق، من 1996م حتى 1998م •

• تاأ�سي�س وادارة مكتب عالء الدين لال�ست�سارات يف زيورخ ، موؤ�س�سة فردية، تعمل يف جمال درا�سات اجلدوى، من 1990م حتى عام 1995م•

• مدير الت�سويق يف �سركة توب اك�سبورت املحدودة ب�سوي�سرا، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال الت�سدير، من عام 1983م حتى عام •
1985م 

• ادارة م�ساريع يف �سركة ال�سقري املحدودة ، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال املقاوالت، من 1982م حتى 1983م •

• مهند�س تطوير يف �سركة ا�ست�سارات ورلد لوردز املحدودة باإجنلرتا ، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال اال�ست�سارات، منذ عام 1979م •
حتى عام 1981م 

اليوجداملنا�سب االأخرى

اإلدارة التنفيذية 5-3
تتاألف االإدارة التنفيذية من فريق يتمتع باملهارات واخلربات الالزمة الإدارة ال�سركة بكفاءة وفعالية وفقًا للتوجيهات ال�سادرة من جمل�س االإدارة. 

االإدارة التنفيذية لل�شركة(: 64 اودول )

العمراون�شيةاملن�شباال�شم
تاريخ االلتحاق بالعمل 

يف ال�شركة
االأ�شهم التي ميلكها 

قبل الطرح
االأ�شهم التي 

ميلكها بعد الطرح

19931.837.5471.286.283م55�سعوديالع�سو املنتدبابراهيم علي ال�سقري 

19961.493.9191.045.743م50�سعودياملدير العام للمبيعات والت�سويقفرا�س علي ال�سقري 

19961.493.9191.045.743م49�سعوديمدير عام العملياتمن�سور علي ال�سقري

20021.663.7401.164.618م40�سعوديمدير الت�سويقنا�سر علي ال�سقري 

199200م73باك�ستاين املدير املايلزاهد ح�سن 

199100م55فل�سطينيمدير االنتاجخالد يو�سف �سعيفان
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العمراون�شيةاملن�شباال�شم
تاريخ االلتحاق بالعمل 

يف ال�شركة
االأ�شهم التي ميلكها 

قبل الطرح
االأ�شهم التي 

ميلكها بعد الطرح

198800م65�سوداينمدير امل�سرتياتجعفر االمني

199000م55م�سرياملراجع الداخليحممد رجب دروي�س

199000م57�سوداينمدير املبيعات املحليةجيلي علي ابراهيم حممد

199500م62فل�سطينيمدير ادارة املواد فوؤاد ابراهيم املقيد

199900م42�سعوديمدير النقل حممد عبداهلل ال�سعوي

200200م54لبناينمدير تقنية املعلوماتبالل م�سطفى االأو�سطة

200400م65م�سري�سكرتري جمل�س االإدارة وم�ست�سار ال�سركةعالء الدين حممد برغوث

201300م27�سعوديمدير وحدة دعم االدارة / برنامج SAP�سليمان ابراهيم ال�سقري 

201400م31�سعوديمدير املوارد الب�سريةنايف �ساكر الدلبحي

امل�سدر: ال�سركة

مسؤوليات العضو المنتدب )الرئيس التنفيذي(5-3-12
اأو جمتمعا مع رئي�س جمل�س االإدارة ونائب الرئي�س، حق متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري وال�سلطات وال�سالحيات االإدارية واملالية والفنية  يكون للع�سو املنتدب، منفردا 
باأنواعها ودرجاتها واملرافعة واملدافعة  العامة واجلزئية واالإدارية وديوان املظامل  اأمام اجلهات احلكومية والق�سائية واملحاكم  ال�سركة  االإدارة، وحق متثيل  الالزمة لعمليات 
واملخا�سمة وقبول ال�سلح ورف�سه وقبول التحكيم ورف�سه واالإقرار واالإنكار و �سماع الدعاوى والرد عليها، وحق مراجعة كاتب العدل و اإدارة احلقوق املدنية ومكاتب اال�ستقدام 
والعمل والتاأمينات االجتماعية واجلوازات، و اإبرام العقود واملعامالت با�سم ال�سركة، وتوقيع عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سارك فيها ال�سركة ومالحق تعديلها وفتح الفروع 
داخل وخارج اململكة والتوقيع على ذلك اأمام كاتب العدل، ولهم احلق يف �سراء احل�س�س واالأ�سهم وبيع و �سراء وتاأجري وا�ستئجار العقارات واإفراغها والتوقيع على ذلك اأمام 
كاتب العدل وفتح احل�سابات بامل�سارف املحلية واخلارجية باأنواعها و اإدارة هذه احل�سابات من اإيداع و �سحب مل�سلحة ال�سركة و اإبرام اتفاقيات القرو�س والت�سهيالت البنكية 
واتفاقيات التمويل االإ�سالمية بكافة اأنواعها واتفاقيات اخلزينة مع �سناديق وموؤ�س�سات التمويل احلكومي والبنوك وامل�سارف والبيوت املالية وال�سمانات والكفاالت والرهون 
وفكها وفتح االعتمادات والتوقيع على كافة امل�ستندات ال�سرورية لذلك و اأي�سًا اإعداد الئحة العمل الداخلية ل�سوؤون املوظفني وتعيينهم حمليًا اأو ا�ستقدامهم من اخلارج وحتديد 
رواتبهم ومكافاآتهم وتوظيفيهم وف�سلهم وتعيني املحا�سبني وامل�ست�سارين واخلرباء واملحاميني وحتديد اأتعابهم ومكافاآتهم وراتبهم واتخاذ كل ما هو �سروري من الت�سرفات 

الأعمال ال�سركة �سمن نطاق اأغرا�سها والوفاء بالتزاماتها املختلفة كما يكون لهم حق توكيل الغري يف مبا�سرة عمل معني اأو اأعمال معينة. 

مسؤوليات مدير عام العمليات5-3-22
ت�سمل م�سوؤوليات مدير عام العمليات على اإدارة اخلطط الت�سغيلية مل�سانع ال�سركة، ادارة كافة اإدارات الت�سغيل والعمليات امل�ساندة والوحدات التابعة لها وي�سمل ذلك االإ�سراف 
على خطط االنتاج وال�سيانة والتو�سعات وامل�سرتيات وعتمادها واعتماد م�سادرها واالإ�سراف على اأق�سام النقل. باال�سافة الى اال�سراف على ق�سم البحث والتطوير وو�سع اأ�س�س 

اال�سراف على اجلودة والتاأكد من تطبيق نظم ومعايري ال�سالمة.

مسؤوليات المدير المالي5-3-32
وحتديد  واالأ�س�س  املحا�سبية  الدورة  و�سع  التايل،  للعام  التخطيطية  امليزانية  اعداد  يف  وامل�ساركة  املالية  التقارير  واعداد  اإدارة  على  لل�سركة  املايل  املدير  م�سوؤوليات  ت�سمل 
اأداء ال�سركة وفروعها املايل، اعداد  االخت�سا�سات داخل االدارة، اعتماد الدفعات والتحويالت بكافة ا�سكالها، حتديد ومناق�سة الت�سهيالت البنكية واإدارة االأموال، مراقبة 

امليزانيات املجمعة )�سهريا، ربع �سنوي، و�سنوي(، التعاون والتن�سيق مع املراجعني الداخلني واخلارجيني.

مسؤوليات مدير عام التسويق والمبيعات5-3-42
ت�سمل م�سوؤوليات مدير عام الت�سويق واملبيعات على حتديد اخلطط الت�سويقية املثلى لل�سركة واال�سراف وو�سع ال�سيا�سات للمبيعات املحلية وكذلك الت�سدير ومتابعة االأعمال 
املالية واالإدارية اخلا�سة باالدارة مثل �سيا�سة التح�سيل و�سيا�سة منح االإئتمان واالإ�سرتاك يف عمل اخلطة ال�سنوية التقديرية للبيع، والتوا�سل الفعال مع كبار العمالء ومع �سانعي 

القرار الإعتماد منتجات ال�سركة وتاأهيلها.

مسؤوليات مدير ادارة الموارد البشرية5-3-52
ت�سمل م�سوؤوليات مدير ادارة املوارد الب�سرية على تعيني املوظفني املوؤهليني وتطوير املوار املالئمة واحلفاظ عليها من اأجل م�ساعدة ال�سركة على حتقيق اأهدافها، باال�سافة الى 
اعداد الو�سف الوظيفي ونظام حتديد الفئات الوظيفية، وتقدمي االر�سادات واملتابعة املتعلقة بالتقييمات الدورية، �سمان االلتزام مبتطلبات ال�سعودة واأنظمة التاأمني االجتماعي 

واللوائح االخرى ذات ال�سلة.

مسؤوليات مدير ادارة االنتاج5-3-62
ت�سمل م�سوؤوليات مدير ادارة االنتاج على تنفيذ كميات االأنتاج املخطط لها من ال�سركة و�سمان توفري املنتجات امل�سنعة املطلوبة مب�ستوى اجلودة العالية ويف اطار اخلطط 
املحددة، باال�سافة الى حتليل و�سبط مدخالت االنتاج مع االأنتاج الفعلى، اعداد اخلطط لطلبات االنتاج واال�ستفادة من القوى العاملة واملعدات املتاحة، املقارنة بني كمية االنتاج 
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الفعلى واملخطط له واالهداف املحددة من االدارة، �سمان ال�سالمة للمرافق والعاملني. باال�سافة الى اعداد خطط ال�سيانة الدوريه واال�سراف على اال�سالح.

السير الذاتية لإلدارة التنفيذية5-3-72

ابراهيم علي ابراهيم ال�شقري اال�شم

55العمر

�سعودياجلن�سية

الع�سو املنتدب املن�سب

الرجاء مراجعة الق�سم رقم 2-2-1 » ملخ�س ال�سري الذاتية لالأع�ساء و�سكرتري جمل�س االدارة«املوؤهالت العلمية

اخلربات العملية

املنا�سب االأخرى

فرا�ض علي ابراهيم ال�شقري اال�شم

50العمر

�سعودي اجلن�سية

نائب رئي�س جمل�س االإدارة و املدير العام للمبيعات والت�سويقاملن�سب

الرجاء مراجعة الق�سم رقم 2-2-1 » ملخ�س ال�سري الذاتية لالأع�ساء و�سكرتري جمل�س االدارة«املوؤهالت العلمية

اخلربات العملية

املنا�سب االأخرى

من�ش�ر علي ابراهيم ال�شقري اال�شم

49العمر

�سعودي اجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارة ومدير عام العملياتاملن�سب

الرجاء مراجعة الق�سم رقم 2-2-1 » ملخ�س ال�سري الذاتية لالأع�ساء و�سكرتري جمل�س االدارة«املوؤهالت العلمية

اخلربات العملية

املنا�سب االأخرى

نا�شر علي ابراهيم ال�شقري اال�شم

40العمر

�سعودي اجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارة و مدير الت�سويقاملن�سب

الرجاء مراجعة الق�سم رقم 2-2-1 » ملخ�س ال�سري الذاتية لالأع�ساء و�سكرتري جمل�س االدارة«املوؤهالت العلمية

اخلربات العملية

املنا�سب االأخرى
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زاهد ح�شن غالم ح�شناال�شم

 73العمر

باك�ستايناجلن�سية

املدير املايلاملن�سب

املوؤهالت العلمية
• ماج�ستري اإدارة االأعمال من جامعة ديرتويت، الواليات املتحدة االمريكية، 1975م•

• ماج�ستري جتارة من جامعة بنجاب – باك�ستان، 1970م •

اخلربات العملية

• املدير املايل يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة مغلقة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق، منذ عام 1994م حتى •
تاريخه

• املدير املايل يف �سركة املوارد لالإن�ساءات ، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال املقاوالت منذ عام 1990م حتى عام 1994م•

• املدير املايل يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة مغلقة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق، منذ عام 1988م حتى •
عام 1990م

• حما�سب يف ال�سركة العربية للمقاوالت، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال املقاوالت، منذ عام 1981م حتى عام 1988م•

• حما�سب يف جمموعة اأتفاق - باك�ستان، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال املقاوالت، منذ عام 1979م حتى 1981م •

• حما�سب تكاليف يف �سركة بورتك االأمريكية – الواليات املتحدة االأمريكية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال املقاوالت، منذ عام •
1974 م حتى عام 1979 م

• حما�سب يف مركز القلب املقد�س للرعاية ال�سحية– اأمريكا، موؤ�س�سة خريية، تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام  1973م حتى عام 1974م •

• حما�سب يف �سركة بي�سكي للتغليف – الواليات املتحدة االمريكية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال التغليف، منذ عام 1970م حتى •
عام 1973م 

• حما�سب يف �سركة املياه والكهرباء – باك�ستان، �سركة حكومية، تعمل يف جمال الكهرباء واملياه، منذ عام 1965م الى 1970م •

اليوجداملنا�سب االأخرى

خالد ي��شف �شعيفاناال�شم

55العمر

فل�سطينياجلن�سية

مدير اإدارة االإنتاج وال�سيانة املن�سب

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س هند�سة كهربائية من جامعة كاليفورنيا، الواليات املتحدة االمريكية، عام 1986م•

اخلربات العملية

• مدير اإدارة االإنتاج وال�سيانة مدير اإدارة امل�سرتيات يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة مغلقة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل •
وا�سفلت الطرق، منذ عام 1990م الى تاريخه

• مهند�س �سيانه يف �سركة حممد اأبراهيم اأبو نيان، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال حفر االأبار، منذ عام 1987م حتى عام 1989م•

• مهند�س �سيانة يف �سركة �سعودي �سامي ، �سركة �سعودية اإيطالية، تعمل يف جمال االلكرتو ميكانك، منذ عام 1985م حتى عام 1987م•

اليوجداملنا�سب االأخرى

جعفر االأمني حممداال�شم

65العمر

�سودايناجلن�سية

مدير اإدارة امل�سرتياتاملن�سب

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية من جامعة اخلرطوم، اخلرطوم، ال�سودان 1974م•

اخلربات العملية

• مدير اإدارة امل�سرتيات يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة مغلقة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق، منذ عام •
1986م الى تاريخه

• مدير امل�سرتيات يف �سركة دلة الربكة، �سركة م�ساهمة مقفلة، تعمل يف قطاعات متعددة، منذ عام 1983م حتى 1986م•

• مدير جتاري يف �سركة الظفرة املحدودة للتجارة– ال�سودان، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال اال�سترياد والت�سدير، منذ عام 1980م •
حتى عام 1983م

• باحث اقت�سادي يف وزارة املالية واالقت�ساد الوطني – ال�سودان، وزارة حكومية، منذ عام1977م حتى عام 1980م •

• باحث يف وزارة التجارة – ال�سودان، وزارة حكومية، منذ عام 1974م حتى عام 1977م•

اليوجداملنا�سب االأخرى
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حممد رجب دروي�ض حممداال�شم

55العمر

م�سرياجلن�سية

املراجع املايل الداخلىاملن�سب

املوؤهالت العلمية
• دبلوم حا�سب اآلى من جامعة االأ�سكندرية، اال�سكندرية، جمهورية م�سر العربية، عام 1987م•

• بكالوريو�س جتارة من جامعة اال�سكندرية، اال�سكندرية، جمهورية م�سر العربية عام 1982م •

اخلربات العملية

• املراجع املايل الداخلى يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة مغلقة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق، منذ عام •
1989م حتى تاريخه

• مربمج كمبيوتر يف �سركة اأنظمة ت�سغيل املعلومات – جمهورية م�سر العربية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال تقنية املعلومات، منذ •
عام 1982م حتى 1988م 

اليوجداملنا�سب االأخرى

جيلي علي اأبراهيم حممداال�شم

57العمر

�سودايناجلن�سية

مدير املبيعات املحليةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س علم نف�س من جامعة ال�سودان، اخلرطوم، ال�سودان، 1982م•

اخلربات العملية

• مدير املبيعات املحلية يف �سركة �سناعات العزل العربية، �سركة م�ساهمة مغلقة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق، منذ عام •
1989م الى تاريخه

• مدير الت�سويق يف �سركة البالد االأ�سمنتية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال �سناعة االأنابيب اخلر�سانية امل�سلحة ، منذ عام 1987م •
حتى عام 1989م 

• م�سوؤول مبيعات يف �سركة اأب�سل لت�سكيل احلديد، �سركة م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال فربكة احلديد اخلا�س باملباين واالإن�ساءات، منذ عام •
1983م حتى عام 1986م

اليوجداملنا�سب االأخرى

ف�ؤاد اأبراهيم ح�شني املقيداال�شم

62العمر

فل�سطينياجلن�سية

مدير اإدارة املواد املن�سب

املوؤهالت العلمية
• ماج�ستري علوم تقنية التعليم من جامعة امللك �سعود، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية، 1983م•

• بكالوريو�س كيمياء من جامعة امللك �سعود، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية، 1975م•

اخلربات العملية

• مدير اإدارة املواد يف �سركة �سناعة العزل العربية، �سركة م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق، منذ عام 1996م •
حتى تاريخة

• املدير التنفيذي يف مركز اخلربات الطبي، موؤ�س�سة طبية، تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 1990 م حتى عام  1995م•

• فنى خمتربات يف الرئا�سة العامة لتعليم البنات، موؤ�س�سة حكومية، تعمل يف جمال التعليم، منذ عام 1975م حتى عام 1990م•

اليوجداملنا�سب االأخرى
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حممد عبداهلل �شليمان ال�شع�ياال�شم

42العمر

�سعودي اجلن�سية

مدير اإدارة النقل واحلركة واالإ�سكان والتغذيةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية ال�سهادة الثانوية•

اخلربات العملية

• مدير اإدارة النقل واحلركة واالإ�سكان والتغذية يف �سركة �سناعة العزل العربية، �سركة م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت •
الطرق، منذ عام 1998م الى تاريخه 

• مدير يف �سركة رتــم ، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال �سيانة املعدات الهيدروليكية، منذ عام 1996م حتى عام 1998م•

• م�سوؤول العالقات العامة يف موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي، موؤ�س�سة حكومية، تعمل يف جمال اخلدمات اللوج�ستية واخلدمات الربيدية منذ عام 1993م •
حتى عام 1996م

اليوجداملنا�سب االأخرى

بالل م�شطفى االأو�شطهاال�شم

54العمر

لبنايناجلن�سية

مدير اإدارة احلا�سب االآيلاملن�سب

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري علوم الكمبيوتر من جامعة جنوب اإلينوي، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1985م•

اخلربات العملية

• مدير اإدارة احلا�سب االآيل يف �سركة �سناعة العزل العربية، �سركة م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق، منذ عام •
2002م حتى تاريخة

• مهند�س حا�سب ايل موؤ�س�سة االأمثال، موؤ�س�سة فردية، تعمل يف جمال اال�سترياد والت�سدير، منذ عام 1992م حتى عام 2002م •

• مهند�س حا�سب ايل يف �سركة االآيل – الكويت، ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال تقنية املعلومات، منذ عام 1988م حتى عام 1990م •

• مهند�س حا�سب ايل يف �سركة �سوليكرتون – لبنان، تعمل يف جمال تقنية املعلومات، منذ عام 1987م حتى عام 1988م •

• مهند�س حا�سب ايل يف �سركة مريت الواليات املتحدة االأمريكية، تعمل يف جمال تقنية املعلومات، منذ عام 1986م حتى عام 1987م •

اليوجداملنا�سب االأخرى

عالء الدين حممد حممد برغ�ثاال�شم

65العمر

م�سرياجلن�سية

م�ست�سار ال�سركة املن�سب

الرجاء مراجعة الق�سم رقم 2-2-1 » ملخ�س ال�سري الذاتية لالأع�ساء و�سكرتري جمل�س االدارة«املوؤهالت العلمية

اخلربات العملية

املنا�سب االأخرى

�شليمان ابراهيم علي ال�شقرياال�شم

27العمر

�سعودياجلن�سية

مدير وحدة دعم االدارة / برنامج SAPاملن�سب

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س هند�سة �سناعية من جامعة الفي�سل، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية، عام 2012م•

اخلربات العملية
• مدير وحدة دعم االدارة / برنامج SAP يف �سركة �سناعة العزل العربية، �سركة م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت •

الطرق، منذ عام 2013م حتى تاريخة

• درا�سة امل�ساريع يف �سركة �ســـاب ال�سعودية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال تقنية املعلومات، منذ عام 2012م حتى عام 2013م•

اليوجداملنا�سب االأخرى
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نايف �شقر �شرار الدلبحياال�شم

31العمر

�سعودياجلن�سية

مدير اإدارة املوارد الب�سريةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية دبلوم متقدم يف املوارد الب�سرية من كلية تدريب اأك�سفورد، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية، 2005م•

اخلربات العملية

• مدير اإدارة املوارد الب�سرية يف �سركة �سناعة العزل العربية، �سركة م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال �سناعة مواد العزل وا�سفلت الطرق، منذ •
2014م الى تاريخه

• م�سوؤول ال�سوؤون االدارية يف �سركة امل�سار لالإت�ساالت وتقنية املعلومات، �سركة ذات م�سئولية حمدودة، تعمل يف جمال االت�ساالت وتقنية املعلومات، •
منذ عام 2011م حتى عام 2013م

• م�سوؤول يف ال�سوؤون االدارية يف البنك االأهلي التجاري، �سركة م�ساهمة، تعمل يف املجال امل�سريف، منذ عام 2006م حتى عام 2011م•

اليوجداملنا�سب االأخرى

امل�سدر: ال�سركة

عقود ومكافئات أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين 5-4
ال يوجد عقود مع اأع�ساء جمل�س االإدارة، وان �سيا�سات املكافاة مقررة يف النظام االأ�سا�سي ويتم الت�سويت عليها يف اجتماع اجلمعية العمومية . تكون مكافاأة جمل�س االإدارة بن�سبة 

ال تزيد عن ع�سرة )10%( يف املائة من الباقي بعد توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية وبعد خ�سم ما يلي:

10% احتياطي الزامي،- 1
10% احتياطي اتفاقي،- 2
اأي احتياطات عامة يقررها اجلمعية العمومية ح�سب احكام نظام ال�سركة االأ�سا�سي،- 3
5% من راأ�سمال ال�سركة املدفوع اأرباح توزع على امل�ساهمني. - 4

وي�ستمل تقرير جمل�س االإدارة اإلى اجلمعية العامة العادية علي بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء جمل�س االإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب ون�سيب يف االأرباح وبدل ح�سور 
الجتماعات جمل�س االإدارة وم�سروفات خالل ال�سنة املالية وغري ذلك من املزايا كما ي�ستمل التقرير املذكور على بيان ما قب�سه اأع�ساء املجل�س بو�سفهم موظفني اأو اإداريني اأو 

ما قب�سوه نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية �سبق اأن وافقت عليها اجلمعية العامة لل�سركة.

ويبني اجلدول التايل املكافاآت والرواتب واملميزات التي ح�سل عليها جمل�س االإدارة وموظفي االإدارة العليا مبا فيهم كبار التنفيذيني اخلم�سة ممن تلقوا اأعلى املكافاآت خالل 
االأعوام املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، 2015م و 2016م، و2017م

املكافات والرواتب واملميزات التي ح�شل عليها جمل�ض االإدارة وم�ظفي االإدارة العليا خالل االأع�ام املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، (: 65 اودول )
و5 20م، و 6 20م، و7 20م ) ملي�ن ريال �شع�دي(

7 20م 6 20م 5 20م 4 20م ملي�ن ريال �شع�دي

*0 1.5 1.5 1.5 اأع�ساء جمل�س االإدارة

11.2 12.2 11.22 10.25 موظفي االإدارة العليا

امل�سدر: ال�سركة
*مكافات جمل�س االإدارة يتم اقرارها يف اجتماعات اجلمعية العامة ال�سنوية والتي مل تعقد بعد. 

عقود الشركة مع موظفي اإلدارة العليا

عقود املدراء التنفيذين يف ال�سركة عقود موحدة وتت�سمن نف�س االحكام واالختالف الوحيد هو املن�سب واالجر.

ملخ�ض عق�د ال�شركة مع م�ظفي االدارة العليا(: 66 اودول )

نهاية العقد بداية العقد املن�شب اال�شم الرقم

ملدة �سنة واحدة يتجدد تلقائيا ملدد مماثلة  2015/4/1م املدير املايل زاهد ح�سن  1

ملدة �سنة واحدة يتجدد تلقائيا ملدد مماثلة  2015/4/1م مدير اإدارة االنتاج وال�سيانة خالد �سعيفان  2

ملدة �سنة واحدة جتدد ملدة مماثلة مبوافقة الطرفني 2015/1/1م املراجع املايل  حممد رجب دروي�س حممد 3

ملدة �سنة واحدة جتدد ملدة مماثلة مبوافقة الطرفني 2015/1/1م مدير اإدارة املوارد الب�سرية نايف �سقر �سرار الدلبحي  4

امل�سدر: ال�سركة
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حوكمة الشركات 5-5
بتاريخ  بال�سركة  اخلا�س  احلوكمة  دليل  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  اقر  حيث  وتداول  املالية  ال�سوق  وهيئة  واال�ستثمار  التجارة  وزارة  عن  ال�سادرة  احلوكمة  بلوائح  ال�سركة  تلتزم 
املنبثقة وحتديد كيفية اختياره،  واللجان  االإدارة  ت�سكيل جمل�س  اليات  املثال  ت�سمل على �سبيل  والتي  بال�سركة  املتبعة  اإجراءات وقواعد احلوكمة  والذي ينظم  2016/7/12م 
وكذلك حاالت انهاء ع�سوية جمل�س االإدارة او اأي من اللجان املنبثقة عنه اأع�سائها مبا يتفق مع اأنظمة تعليمات احلوكمة ال�سادرة عن وزارة ال�سناعة واال�ستثمار وهيئة ال�سوق 

املالية وتداول. 

كما يت�سمن دليل احلوكمة اخلا�س بال�سركة كمعيار التعامل مع حاالت ت�سارب امل�سالح واآليات حلها. 

تعهدات أعضاء مجلس اإلدارة بعد الطرح واإلدراج 5-6
يتعهد اأع�ساء جمل�س االإدارة باإمتام مايلي بعد الطرح واالإدراج:

عر�س املعامالت والعقود مع اأع�ساء جمل�س االإدارة بال�سركة وفقًا لنظام ال�سركات اجلديد والئحة حوكمة ال�سركات ب�سكل �سنوي على جمل�س االإدارة واجلمعيات  �
العامة للح�سول على موافقة امل�ساهمني وبعد ا�ستبعاد االطراف ذات العالقة.

عر�س اأي ت�سارب يف امل�سالح بني اأعمال ال�سركة واأعمال كبار م�ساهميها واأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو ال�سركات التي ي�ساهمون فيها ب�سكل �سنوي على اجلمعيات  �
العامة للح�سول على موافقة جمل�س االإدارة وامل�ساهمني بعد ا�ستبعاد االطراف ذات العالقة.

اإبالغ الهيئة بتاريخ انعقاد اجلمعيات العامة التي �ستعقدها ال�سركة بعد االإدراج حتى يت�سنى ملمثل الهيئة احل�سور. �
االإلتزام بجميع املواد االإلزامية من الئحة حوكمة ال�سركات بعد االإدراج مبا�سرة. �
يتعهد جمل�س االإدارة خالل عام من دخول نظام ال�سركات حيز النفاذ بنقل مرجعية جلنة املراجعة من جمل�س االإدارة اإلى اجلمعية العامة لل�سركة. �
نقل ملكية جميع االأ�سهم واحل�س�س اململوكة نفعًيا لل�سركة يف ال�سركات التابعة لت�سبح مملوكة مبا�سرة با�سم ال�سركة. �
االإلتزام مبا ورد يف قوعد الت�سجيل واالإدراج والئحة حوكمة ال�سركات عند اإعداد تقرير جمل�س االإدارة. �
اأو �سوت  � اإمتام عمليات التو�سعة وان�ساء م�سنع جديد واالف�ساح عن التطورات كما هي مذكورة يف اجلدول 51 من هذه الن�سرة ما مل يكن هناك عائق نظامي 

امل�ساهمون خلالف ذلك كما يلي:

ا�شم امل�شروع
ن�شبة ملكية 
�شركة ع�ازل

الطاقة االإنتاجية 
للم�شروع

تاريخ بدء 
امل�شروع

تاريخ انتهاء 
امل�شروع التقديري

اإجمايل التكلفة التقديري
طريقة 
التم�يل

ن�شبة 
االإجناز

10%متويل ذاتي5.3 مليون ريال �سعوديمار�س 2018ممار�س 300.0002016 مرت مربع80%ان�ساء م�سنع تابع ل�سركة ال�سلطان

اإ�سافة خط انتاج م�سنع عزل 
حرارى - الريا�س

15%متويل ذاتي15.5 مليون ريال �سعوديمار�س 2018مابريل 150.0002016 مرت مكعب%100

اإ�سافة خط انتاج م�سنع عزل 
حرارى - جدة

0متويل ذاتي8.7 مليون ريال �سعودييونيو 2018منوفمرب 72.002017 مرت مكعب%100

تضارب المصالح 5-7
ال مينح النظام االأ�سا�سي لل�سركة اأو اأي من اللوائح وال�سيا�سات الداخلية اأية �سالحيات متكن ع�سو جمل�س االإدارة من الت�سويت على عقد اأو عر�س له فيه م�سلحة جوهرية 
�سواًء ب�سفة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. وذلك تنفيذًا لن�س املادة )71( من نظام ال�سركات التي تن�س على اأنه ال يجوز اأن يكون لع�سو جمل�س االإدارة اأية م�سلحة مبا�سرة اأو غري 

مبا�سرة يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة اإال مبوافقة من اجلمعية العامة العادية يتم جتديدها كل �سنة.

ووفقًا لن�س املادة املذكورة فاإنه يتعني على ع�سو جمل�س االإدارة اأن يبلغ جمل�س االإدارة مبا له من م�سالح �سخ�سية يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، ويف�سح 
رئي�س املجل�س للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت والعقود التي يكون الأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها، على اأن يكون االإف�ساح م�سفوعًا بتقرير 

خا�س من مراقب احل�سابات. ويتم اإثبات هذا التبليغ يف حم�سر اجتماع املجل�س. وال يجوز للع�سو ذي امل�سلحة اال�سرتاك يف الت�سويت

على القرار الذي يطرح للت�سويت يف هذا ال�ساأن. وبناًء على ما �سبق، يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة مبا يلي:

االلتزام بالعمل طبقًا للمواد )71( و)72( من نظام ال�سركات، واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات. اأ- 

عدم الت�سويت على العقود املربمة مع اأطراف ذي عالقة يف اجتماعات اجلمعية العامة اإذا كانت لهم م�سلحة فيها ب �سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر. ب- 

االلتزام بعدم الدخول يف مناف�سة �سد اأعمال ال�سركة وباأن كافة التعامالت مع االأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على اأ�سا�س تناف�سي تطبيقًا لن�س املادة  ج- 
)72( من نظام ال�سركات.
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اللجان الداخلية ومسؤولياتها 5-8

لجنة المراجعة5-8-12
تتطابق اأحكام النظام االأ�سا�سي لل�سركة مع متطلبات نظام ال�سركات حيث ن�س نظام ال�سركة االأ�سا�سي �سراحة على ت�سكيل ومرجعية جلنة املراجعة اإلى اجلمعية العامة العادية 

للم�ساهمني 

وتعد الوظيفة االأ�سا�سية للجنة يف الوقت احلايل املراقبة على اأعمال ال�سركة، ولها يف �سبيل ذلك حق االطالع على �سجالتها ووثائقها وطلب اأي اإي�ساح اأو بيان من اأع�ساء جمل�س 
االإدارة اأو االإدارة التنفيذية، ويجوز لها اأن تطلب من جمل�س االإدارة دعوة اجلمعية العامة لل�سركة لالنعقاد اإذا اأعاق جمل�س االإدارة عملها اأو تعر�ست ال�سركة الأ�سرار اأو خ�سائر 
ج�سيمة. كما اأن للجنة املراجعة النظر يف القوائم املالية لل�سركة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع احل�سابات، واإبداء مرئياتها حيالها اإن وجدت، وعليها كذلك اإعداد 
تقرير عن راأيها يف �سان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف ال�سركة وعما قامت به من اأعمال اأخرى تدخل يف نطاق اخت�سا�سها. ومن املهام التف�سيلية للجنة ما يتم حتديده 

يف قرار تعيني اأع�ساء اللجنة يف كل دورة و�سوابط عملها ومكافاآت اأع�سائها.

وتتكون اللجنة من ثالثة )3( اأع�ساء من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة التنفيذيني �سواء من امل�ساهمني اأو من غريهميتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني، 
التايل  الأ�شوات.ويبني اجلدول  ت�شاوي  الرئي�ض عند  ترجيح �شوت  اأغلبية احلا�شرين مع  بت�شويت  قراراتها  وت�شدر  اأع�شائها  اأغلب  اللجنة ح�شور  اجتماع  وي�شرتط ل�شحة 

االأع�ساء احلاليني للجنة املراجعة: 

اأع�شاء ونة املراجعة(: 67 اودول )

املن�شب اال�شم 

ع�سو تركي املطوع العتيبي

ع�سو حممد البحر

ع�سو جمال الزامل

امل�سدر: ال�سركة
* مل تعقد اللجنة اجتماعها االأول بعد لتحدد رئي�سها

وفيما يلي ال�سري الذاتية الأع�ساء جلنة املراجعة:

تركي املطوع العتيبي ) ف�سال راجع الق�سم رقم 2-2-1 »ملخ�س ال�سري الذاتية لالأع�ساء و�سكرتري جمل�س االدارة«(

حممد البحر ) ف�سال راجع الق�سم رقم 2-2-1 »ملخ�س ال�سري الذاتية لالأع�ساء و�سكرتري جمل�س االدارة«(

جمال الزامل ) ف�سال راجع الق�سم رقم 2-2-1 »ملخ�س ال�سري الذاتية لالأع�ساء و�سكرتري جمل�س االدارة«(

لجنة الترشيحات والمكافئات5-8-22
تتولى جلنة الرت�سيحات واملكافئات املهام التالية:

التو�سية ملجل�س االإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س وفقا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة واملن�سو�س عليها يف الئحة جمل�س االإدارة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س  �
�سبق ادانته بجرمية خملة بال�سرف واالمانة.

املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�س االإدارة واإعداد و�سف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�سوية جمل�س االإدارة، مبا يف ذلك  �
حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو الأعمال املجل�س.

مراجعة هيكل جمل�س االإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها. �
حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س االإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. �
و�سع معايري لتحديد ا�ستقاللية ع�سو جمل�س االإدارة، واآلية منا�سبة الإعالم امل�ساهمني عن اأي متغريات قد توؤدي اإلى فقد الع�سو ال�ستقالليته، والتاأكد من ا�ستقاللية  �

االأع�ساء امل�ستقلني ومن عدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى ويتم ذلك ب�سكل �سنوي.
اإعداد توجيهات وبرامج تعريفية الأع�ساء جمل�س االإدارة امل�ستقلني وغري التنفيذيني اجلدد عن طبيعة اأعمال ال�سركة وو�سف تف�سيلي عن م�سوؤولياتهم وواجباتهم  �

كاأع�ساء جمل�س االإدارة.
اإعداد تو�سيات ملجل�س االإدارة بتحديد معايري معينة الختيار االأ�سخا�س ل�سغل وظيفة الرئي�س التنفيذي وروؤ�ساء االأق�سام الرئي�سية بال�سركة  �
واملدير  � االإدارة  بال�سركة وتنظيم جهود كل ع�سو يف جمل�س  التنفيذيني  واملديرين  االإدارة  الأع�ساء جمل�س  واملكافاآت واحلوافز  للتعوي�سات  �سيا�سة وا�سحة  و�سع 

التنفيذي يف تطبيق االأهداف اال�سرتاتيجية لل�سركة، وا�ستخدام معايري ترتبط باالأداء وتقييم اللجنة لالأداء ال�سخ�سي لهم يف مقابل االأهداف التي و�سعها جمل�س 
االإدارة.

و�سع معايري ملكافاآت اأع�ساء ورئي�س جمل�س االإدارة متكن ال�سركة من احل�سول على اأداء متميز بدون التاأثري على ا�ستقاللية االأع�ساء.  �
والعالوات  � ال�سنوية  الثابتة  باملرتبات  تتعلق  دوري،  ب�سكل  اللجنة مبراجعتها  تقوم  بال�سركة،  والوحدات  االأق�سام  وروؤ�ساء  التنفيذي  الرئي�س  ملكافاآت  معايري  و�سع 

املتغرية القائمة على نظام التقييم املايل والغري مايل لالأداء، هذا باالإ�سافة اإلى و�سع معايري باحلوافز طويلة االأجل لربط م�سالح املديرين مب�سالح م�ساهمي 
ال�سركة.

املراجعة امل�ستمرة ملدى مالئمة معايري املكافاآت بال�سركة مقابل اأداء ال�سركة واملركز املايل لها واالجتاهات االأ�سا�سية يف �سوق العمل.  �
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وتتكون اللجنة من ثالثة )3( اأع�ساء على االأقل يتم تعيينهم من قبل جمل�س االإدارة. كما يجب ان التتجاوز مدة ع�سو اللجنة املدة املخ�س�سة ملجل�س االإدارة على اأن تنتهي 
ع�سوية ع�سو اللجنة عند انتهاء ع�سويته باملجل�س.

ويبني اجلدول التايل اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافئات:

اأع�شاء ونة الرت�شيحات واملكافئات(:  6 اودول )

املن�شب اال�شم 

رئي�س د. وليد �سليمان ابامني

ع�سو فرا�س علي ال�سقري

ع�سو تركي نا�سر حممد املطوع العتيبي

امل�سدر: ال�سركة

وفيما يلي ال�سري الذاتية الأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافئات:

د. وليد �سليمان اأبامني ) ف�سال راجع الق�سم رقم 2-2-1 »ملخ�س ال�سري الذاتية لالأع�ساء و�سكرتري جمل�س االدارة«(

فرا�س علي ال�سقري) ف�سال راجع الق�سم رقم 2-2-1 »ملخ�س ال�سري الذاتية لالأع�ساء و�سكرتري جمل�س االدارة«(

تركي نا�سر حممد املطوع العتيبي ) ف�سال راجع الق�سم رقم 2-2-1 »ملخ�س ال�سري الذاتية لالأع�ساء و�سكرتري جمل�س االدارة«(

لجنة االستثمار وتطوير األعمال5-8-32
تتولى جلنة اال�ستثمار وتطوير االأعمال درا�سة الفر�س اال�ستثمارية واال�ستحواذات وتقدمي الراأي ب�ساأنها وكذلك درا�سة امل�ساريع املقرتحة من قبل املجل�س واالإدارة التنفيذية 
ب�شان املنتجات وخطوط وقطاعات الت�شنيع والإنتاج والتخطيط ال�شرتاتيجي ب�شاأن الفر�ض ال�شتثمارية واأي ت�شييل ل�شتثمارات قائمة لل�شركة يف جمال عمل ال�شركة اأو م�شاند 
له اأو قريب اإليه، باالإ�سافة اإلى القيام مب�ساعدة املجل�س يف اأداء مهامه االإ�سرافية بكفاءة وفعالية، وخا�سة فيما يتعلق بتحديد االأهداف اال�سرتاتيجية لل�سركة واالأولويات املالية 

والت�سغيلية لها، باالإ�سافة اإلى قيامها بتقييم االإنتاجية طويلة االأجل لعمليات ال�سركة الت�سغيلية. 

وتتكون اللجنة من ع�سوين )2( على االأقل يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل جمل�س االإدارة. تكون ع�سوية اللجنة من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو غري االأع�ساء باملجل�س، كما يجب 
اأن يكون لدى اأع�ساء اللجنة اخلربة واملعرفة واملهارة االإدارية والفنية الالزمة لتويل الع�سوية فيها، كما يجب ان ال تتجاوز مدة ع�سو اللجنة املدة املخ�س�سة ملجل�س االإدارة على 

اأن تنتهي ع�سوية ع�سو اللجنة عند انتهاء ع�سويته باملجل�س.

ويبني اجلدول التايل اأع�ساء جلنة اال�ستثمار وتطوير االأعمال:

اأع�شاء ونة اال�شتثمار وتط�ير االأعمال(:  6 اودول )

املن�شب اال�شم 

رئي�س فرا�س علي ال�سقري

ع�سو عالء الدين برغوث

امل�سدر: ال�سركة

وفيما يلي ال�سري الذاتية الأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافات:

فرا�س علي ال�سقري )ف�سال راجع الق�سم رقم 2-2-1 »ملخ�س ال�سري الذاتية لالأع�ساء و�سكرتري جمل�س االدارة«(

عالء الدين برغوث )ف�سال راجع الق�سم رقم 2-2-1 »ملخ�س ال�سري الذاتية لالأع�ساء و�سكرتري جمل�س االدارة«(
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يحتوي ق�سم مناق�سة وحتليل االإدارة لعوازل على عر�س مراجعة حتليلية لنتائج عمليات ال�سركة ومركزها املايل خالل ال�سنوات املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، 
و2017م. ينبغي اأن يقراأ هذا الق�سم جنبًا اإلى جنب مع القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س املوحدة واملدققة لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م واالإي�ساحات 
املرفقة بها )»القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س«(، وكذلك القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م واالإي�ساحات املرفقة 
بها )»القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة«(. جتدر االإ�سارة اإلى اأن �سركة »براي�س واتر هاو�س كوبرز« قد تولت عملية مراجعة القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س لل�سركة 
عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، وكذلك القوائم املالية املوحدة واملدققة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م، للمزيد من املعلومات يرجى 
مراجعة الق�سم)6-5-3( )اإعادة الت�سنيف والتعديل( وقد قامت �سركة اإرن�ست ويونغ مبراجعة القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 

2017م، وقد مت اإدراج جميع القوائم املالية املذكورة يف هذه الن�سرة.

ال متتلك �سركتي »براي�س واتر هاو�س كوبرز« و »اإرن�ست ويونغ« اأو اأي من �سركاتهم الفرعية اأو �سركاتهم التابعة اأي اأ�سهم اأو اأي م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة، اإذ اأنهن قد قدمتا 
موافقتهم اخلطية –ومل يتم �سحبها- على االإ�سارة الواردة بالن�سرة اإلى دورهما كمراجعي ح�سابات لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م 

و2017م. 

قد يت�سمن هذا الق�سم على اإفادات ذات طبيعة م�ستقبلية مرتبطة باإمكانيات ال�سركة امل�ستقبلية ا�ستنادًا اإلى خطط االإدارة وتوقعاتها احلالية فيما يتعلق بنمو ال�سركة ونتائج 
عملياتها واأو�ساعها املالية قد تنطوي على خماطر وتوقعات غري موؤكدة. لذلك قد تختلف نتائج ال�سركة الفعلية جوهريًا عن تلك التوقعات وذلك نتيجة لعوامل واحداث م�ستقبلية 
متعددة مبا يف ذلك العوامل التي متت مناق�ستها يف هذا الق�سم من ن�سرة اال�سدار اأو يف اأماكن اأخرى منها وخا�سة تلك الواردة يف ق�سم عوامل املخاطرة يف هذه الن�سرة. 
ُيرجى مالحظة اأن االأرقام الواردة يف ق�سم املناق�سة والتحليل هذا مقربة اإلى اأقرب ريال �سعودي، ومن ثم -فعند جمعها– قد تختلف عن تلك االأرقام املدرجة باجلداول والتي 
ا اإلى اأن جميع الن�سب املئوية ال�سنوية، والهوام�س، والنفقات، ومعدالت النمو ال�سنوي املركبة قائمة على تلك االأرقام  مت تقريبها اإلى اأقرب ريال �سعودي، كما جتدر االإ�سارة اأي�سً
املقربة. كما وقد مت احت�ساب املعدل النمو ال�سنوي املركب لبنود قائمة الدخل على اأ�سا�س اأربع �سنوات مالية، وذلك من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى ال�سنة 

املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. 

جتدر االإ�سارة اإلى اأنه قد مت تعديل القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، وذلك باإعادة ت�سنيف الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات خالل 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م من االلتزامات املتداولة يف قائمة املركز املايل اإلى تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل، وذلك ب�سبب اأن ال�سركة كانت يف فرتة تقدمي 
احتجاج �سد ر�سوم هيئة اجلمارك ال�سعودية املفرو�سة على �سادراتها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، فلم يكن التزام دفع الر�سوم موؤكد احلدوث خالل 
الفرتة املذكورة. وبعد تاأكد االلتزام، متت اإعادة الت�سنيف ومت تعديل بنود قائمة املركز لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م لتعك�س اأثر تلك الر�سوم املفرو�سة. اإ�سافة اإلى 
ذلك، فقد مت تعديل القوائم املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م لتعك�س اأثر تعديل خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة جلميع موظفي ال�سركة، حيث اأنه مت اكت�ساف 
اأن طريقة احت�ساب و�سداد املخ�س�س ال تتما�سى مع اأنظمة ولوائح واأحكام نظام العمل والعمال املتبعة يف اململكة العربية ال�سعودية، لذلك مت تعديل ر�سيد املخ�س�س واالأر�سدة 
ذات العالقة لتتما�سى مع اأنظمة ولوائح واأحكام نظام العمل والعمال. وقد مت ذكر تف�سيل التعديل واإعادة الت�سنيف يف الفقرة رقم )6-5-3 اإعادة الت�سنيف والتعديل( من 

ق�سم املعلومات املالية ومناق�سة وحتليل االإدارة.

إقرار مجلس اإلدارة بالمعلومات المالية  6-1
اإعداد هذه الن�سرة–اأن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�سرة قد ا�ستخرجت من القوائم املالية املعدة لغر�س  –بقدر علمهم واعتقادهم عند  اأع�ساء جمل�س االإدارة  يقر 
خا�س لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م لل�سركة وال�سركات التابعة 
واالإي�ساحات امل�سمولة معها بدون اإجراء اأي تعديل جوهري عليها، واأن القوائم املالية املذكورة مت اإعدادها من قبل اإدارة ال�سركة مبا يتفق مع معايري املحا�سبة ال�سادرة عن 

.)»SOCPA«( الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

كما يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة بعدم وجود اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل اأو التجاري لل�سركة و�سركاتها التابعة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م 
و2015م و2016م و2017م وحتى تاريخ هذه الن�سرة.

وباالإ�سافة اإلى ذلك، يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن ال�سركة و�سركاتها التابعة لديها التمويل الكايف لتلبية متطلبات راأ�س املال العامل ملدة 12 �سهًرا بدءًا من تاريخ هذه الن�سرة.

يقر اأع�شاء جمل�ض الإدارة باأنه ل توجد نية لإجراء اأي تغيري جوهري لطبيعة ن�شاط ال�شركة يف امل�شتقبل.

كما يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة والرئي�س التنفيذي، و�سكرتري جمل�س االإدارة، وكبار التنفيذيني اأنهم مل يتعر�سوا –يف اأي وقت- لالإفال�س اأو يخ�سعون الإجراءات االإفال�س 
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

ويوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة اأنه قد مت االإف�ساح يف هذه الن�سرة عن جميع احلقائق الرئي�سية املتعلقة بال�سركة و�سركاتها التابعة واأدائها املايل، كما يوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة 
اأنه ال يوجد اأي حقائق رئي�سية اأخرى مل يتم ذكرها اأو قد مت جتاهلها، والتي قد يت�سبب اإغفالها يف ت�سليل القارئ باأي من القوائم املالية.

كما يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن ال�سركة و�سركاتها التابعة مل تقم مبنح عموالت اأو اأتعاب و�ساطة اأو غريها من التعوي�سات غري النقدية خالل االأربع �سنوات ال�سابقة مبا�سرة 
لتاريخ التقدم بطلب الت�سجيل الإ�سدار اأو بيع اأي اأ�سهم عدا ما مت االإف�ساح عنه يف الق�سم رقم )10( االإقرارات من هذه الن�سرة. 

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن ال�سركة مل ت�سدر اأية �سكوك اأو اأٍي من اأدوات الدين حتى تاريخ هذه الن�سرة.

كما يوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن لي�س لدى ال�سركة وال�سركات التابعة اأي ممتلكات مبا يف ذلك اأوراق مالية تعاقدية اأو غريها من االأ�سول التي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات 
اأو ي�سعب التاأكد من قيمتها مما يوؤثر ب�سكل كبري يف تقييم املوقف املايل.

كما يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن راأ�س مال ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة ال يخ�سع حلق اخليار، كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
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كما يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن ال�سركة لي�ست على علم باأي معلومات تتعلق باأٍي من ال�سيا�سات احلكومية النقدية اأو االقت�سادية اأو املالية اأو ال�سيا�سية اأو العوامل االأخرى التي 
اأثرت اأو قد توؤثر جوهرًيا -ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر- على عمليات ال�سركة عدا ما يتم االإف�ساح عنه يف الق�سم رقم )10( االإقرارات من هذه الن�سرة.

كما يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن ال�سركة و�سركاتها التابعة مل ت�ستخدم اأدوات متويل خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م وحتى 
تاريخ هذه الن�سرة.

كما يف تاريخ 31 مار�س 2017م، بلغت اخلطابات املمنوحة للغري مقدار 14.0 مليون ريال �سعودي. وكما يف تاريخ 27 مار�س 2017م، وافق جمل�س االإدارة يف اجتماعه على 
توزيعات اأرباح للربع ال�سنوي املنتهي يف 31 دي�سمرب 2016م وقدرها 10.9 مليون ريال �سعودي بواقع 0.4 ريال �سعودي وذلك بناء على االأ�سهم املقيدة للم�ساهمني بتاريخ 27 
مار�س 2017م وقد مت الدفع بتاريخ 31 مار�س 2017م. وعدا ما مت ذكره فيما يخ�س خطابات ال�سمان املمنوحة للغري وتوزيعات االأرباح، فاإنه يقر جمل�س االإدارة بعدم وجود اأي 
رهونات عقارية اأو حقوق اأو نفقات م�ستحقة على ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة. للمزيد من املعلومات حول اخلطابات املمنوحة للغري، الرجاء االطالع على ق�سم االلتزامات 

وامل�سروفات الطارئة، �سفحة رقم )127(. للمزيد من املعلومات حول توزيعات االأرباح، الرجاء االطالع على ق�سم االأحداث الالحقة، �سفحة رقم )134(.

زيادة رأس المال  6-2
وافقت اجلمعية العمومية لل�سركة –املنعقدة يف 29 �سبتمرب 2015م– على زيادة راأ�س املال من 182 مليون ريال �سعودي اإلى 273.0 مليون ريال �سعودي وذلك بتحويل مبلغ 67.0 

مليون ريال �سعودي من االحتياطي النظامي و24.0 مليون ريال �سعودي من االأرباح املحتجزة. 

يبني اجلدول التايل التغيريات اجلوهرية التي طراأت على راأ�س مال ال�سركات التابعة:

التغيريات او�هرية التي طراأت على راأ�ض مال ال�شركات التابعة(: 70 اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية
كما يف  3 مار�ض

7 20م6 20م5 20م4 20م

6656242.4802.460�سركة عوازل الكويت ملواد البناء **

206206206206�سركة عوازل قطر الدولية 

3.0623.0623.0603.063�سركة عوازل الدولية *

1.098962923937�سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية *

1.2001.2001.200-�سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة

10.00010.00010.00010.000ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية

2.6002.600--�سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام 

امل�سدر: ال�سركة 
** متت زيادة راأ�س مال �سركة عوازل الكويت ملواد البناء خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م من 50.000 دينار كويتي اأي ما يعادل 62.142 ريال �سعودي اإلى 200.000 دينار كويتي اأي ما يعادل 

2.485.680 ريال �سعودي. وخالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2017م، مل يتغري راأ�س مال �سركة عوازل الكويت ملواد البناء، ويعود �سبب االختالفات ما بني ال�سنوات املالية املنتهية يف 
31 مار�س 2014م و2015م و2017م اإلى فروقات حتويل العملة من الدينار الكويتي اإلى الريال ال�سعودي.

* جتدر االإ�سارة اإلى اأن راأ�س مال كل من �سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية و�سركة عوازل الدولية مل يتغري خالل ال�سنوات املالية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م، والتغري املوجود يف اجلدول اأعاله نتج 

عن فروقات حتويل العملة املحلية لل�سركات املذكورة اإلى الريال ال�سعودي.

مالحظة: ب�سبب حتويل العمالت االأجنبية من العملة املحلية يف الدولة املعنية اإلى الريال ال�سعودي، فقد مت بيان راأ�س املال لل�سركات التابعة بالريال ال�سعودي ح�سب �سعر ال�سرف 
كما يف تاريخ 31 مار�س من كل عام. اأو مبعنى اأخر، مت ا�ستخدام اأ�سعار ال�سرف لراأ�س مال ال�سركات التابعة املقيمة بالعمالت االأجنبية كما يف 31 مار�س من كل عام، وذلك 

لتحويل العملة من العمالت املحلية يف الدول املعنية اإلى الريال ال�سعودي. 

العوامل الرئيسية المؤثرة في نتائج العمليات  6-3
يعر�س الق�سم )6( من هذه الن�سرة مناق�سة تف�سيلية الأهم العوامل املوؤثرة – اأو التي من املتوقع اأن توؤثر– يف الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

يعتمد الطلب على منتجات ال�شركة على م�شتوى ن�شاط قطاع الت�شييد والبناء يف املنطقة والذي يتاأثر بدوره بالأو�شاع القت�شادية كالإنفاق احلكومي على امل�شاريع التنموية والبنى 
التحتية يف القطاع نف�سه.

عوامل مرتبطة بالنمو السكاني واالحتياجات للتشييد: �

تزايد السكان:
يعد النمو ال�شكاين اأحد اأهم العنا�شر الدافعة لن�شاط الت�شييد والبناء. بلغ معدل النمو ال�شنوي املركب يف عدد �شكان اململكة كاأكرب واأ�شرع منو بني دول اخلليج 2.9% خالل الفرتة 

ما بني عام 2009م اإلى عام 2014م. كما بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب لعدد ال�سكان يف دولة االإمارات 2.6% للفرتة نف�سها.
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عوامل اقتصادية �

تواصل المشاريع الكبرى في المنطقة 
اإن امل�سروفات على امل�ساريع القادمة كاإك�سبو 2020 يف دولة االمارات العربية املتحدة، وكاأ�س العامل 2022 يف دولة قطر، �سيكون جاذبًا لال�ستثمارات يف قطاع البناء ال�سيما يف 

قطاعي ال�سيافة والبيع بالتجزئة.

زيادة مخصصات البنى التحتية:
تتوجه حكومات دول اخلليج العربي لزيادة خم�س�سات تطوير البنى التحتية يف ميزانياتها والذي يوؤدي بدوره اإلى تزايد ن�ساطات البناء يف املطارات والقطارات عالية ال�سرعة، 

والطرق وغريها من امل�ساريع املواكبة لهذه االأعمال.

عوامل تشريعية �
تفر�س الئحة الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة )�سا�سو2856( على جميع املباين اخلا�سة تركيب العزل مبا يتوافق مع قيم االنبعاث احلراري املحددة اعتبارا 
من 2014م ب�سفتها املرحلة االأولى. وكجزء من املرحلة الثانية، من 2017م ف�ساعدا، �سوف ت�سبح هذه القيم اأكرث �سرامة، حيث يتوجب على املباين احلكومية التقيد بقيم 

املرحلة الثانية اعتبارا من 2014م ف�ساعدًا.

عوامل ذات عالقة بأعمال الشركة �
اإن نتائج العمليات ذات طبيعة مو�سمية وبوجه عام تنخف�س حركة االأعمال يف ف�سل ال�سيف وتنخف�س اأي�سا يف �سهر رم�سان ويف فرتة االأعياد ويكون التاأثري م�ساعفًا باجتماع 

اأكرث من عامل من العوامل التي �سبق ذكرها يف الوقت نف�سه.

نظرة عامة عن الشركة 6-4
تاأ�س�ست �سركة �سناعات العزل العربية )»ال�سركة« اأو »عوازل«( مبوجب )�سجل التجاري رقم: 1010039827( ال�سادر يف تاريخ 14 �سعبان 1401هـ املوافق 17 يونيو 1981م، 
ويقع مقرها الرئي�سي يف مدينة الريا�س، كما اأن لل�سركة فرع يف مدينة جدة )ب�سجل جتاري رقم: 4030045288( وفرع يف مدينة الدمام )�سجل جتاري رقم: 2050020686(، 

وتقع م�سانع ال�سركة يف مدينتي الريا�س وجدة.

وقد حتولت ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة يف تاريخ 15 �سفر 1426هـ املوافق 25 مار�س 2005م.ويتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة يف �شناعة 
املواد العازلة وموانع ت�سريب املياه من االأ�سا�س االإ�سفلتي والبرتوكيميائي على �سكل لفات اأو األواح اأو لوا�سق باأنواعها املختلفة و االإ�سفلت املوؤك�سد واأ�سفلت الطرق املعدل و كافة 
اأنواع امل�ستحلبات والدهانات واملركبات واملعاجني و كافة اأ�سناف العوازل احلرارية وال�سوتية وت�سنيع وجتارة مواد تك�سية واجهات االإن�ساءات من احلجر والرخام واالألواح 

املعدنية العازلة وغريها وملزيد من املعلومات حول منتجات ال�سركة الرجاء االطالع على ق�سم منتجات ال�سركة املبني يف �سفحة رقم )36(.

يظهر اجلدول التايل ال�سركات التابعة لل�سركة:

ال�شركات التابعة(:  7 اودول )

بلد التاأ�شي�ضن�ع ال�شركةال�شركة
و�شع 
ال�شركة

ن�شبة امللكية الفعلية

كما يف  3 مار�ض

7 20م6 20م5 20م4 20م

99.0%99.0%99.0%99.0%تابعة الكويت ذات م�سئولية حمدودة�سركة عوازل الكويت ملواد البناء

99.0%99.0%99.0%99.0%تابعةاالإماراتذات م�سئولية حمدودة�سركة عوازل الدولية

95.0%95.0%95.0%95.0%تابعة قطرذات م�سئولية حمدودة�سركة عوازل الدولية قطر 

0.0%95.0%95.0%95.0%تابعة اإندوني�سيا ذات م�سئولية حمدودة�سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية *

90.0%90.0%90.0%90.0%تابعة ال�سعودية ذات م�سئولية حمدودةال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية

80.0%80.0%80.0%-تابعة ال�سعوديةذات م�سئولية حمدودة�سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة

80.0%80.0%--تابعة ال�سعودية ذات م�سئولية حمدودة�سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام 
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*: مت اإيقاف الن�شاط خالل ال�شنة املالية املنتهية يف مار�ض 2016م بناء على قرار ت�سفية ال�سركة الر�سمي ال�سادر يف تاريخ 4 اإبريل 2016م.

للمزيد من املعلومات حول ال�سركات التابعة، الرجاء الرجوع اإلى �سفحة )24(.
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ملخص السياسات المحاسبية المهمة  6-5
مت اإدراج ال�سيا�سات املحا�سبية يف الق�سم )17( اخلا�س بـ »القوائم املالية املوحدة وتقرير املحا�سب القانوين« يف هذه الن�سرة، حيث مت تطبيق تلك ال�سيا�سات ب�سكل متوافق على 

ال�سنوات املالية املنتهية يف31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

وفيما يلي اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

أسس اإلعداد 6-5-12
الرتاكمي  اال�ستحقاق  اأ�سا�س  وعلى  العادلة  بالقيمة  للبيع  املتاحة  اال�ستثمارات  تقييم  باإعادة  املعدلة  التاريخية  التكلفة  اأ�سا�س  على  واملدققة  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  مت 

.)»SOCPA«( للمحا�سبة وطبقا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

تقديرات وافتراضات محاسبية مهمة 6-5-22
امل�سجلة  املبالغ  يف  التاأثري  �ساأنها  من  معينة  مهمة  وافرتا�سات  تقديرات  ا�ستخدام  عليها  املتعارف  املحا�سبية  للمبادئ  طبقا  واملدققة  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  يتطلب 
للموجودات و املطلوبات، واالإف�ساح عن املوجودات و املطلوبات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية املوحدة واملدققة، وكذلك املبالغ امل�سجلة يف حالة وجود اإيرادات وم�سروفات، 
ويتم تقييم التقديرات واالفرتا�سات با�ستمرار وتعتمد على اخلربة ال�سابقة وغريها من العوامل االأخرى مبا يف ذلك التوقعات امل�ستقبلية لالأحداث املالئمة للظروف، اإذ ت�سع 

ال�سركة تقديرات و افرتا�سات م�ستقبلية، ونادًرا ما تكون التقديرات املحا�سبية الناجتة متوافقة -من حيث تعريفها-مع النتائج الفعلية املتعلقة بها.

إعادة التصنيف والتعديل6-5-32
اإعادة الت�سنيف: ت�سرتي ال�سركة املواد اخلام )B-300 و60/70( من �سركة اأرامكو ال�سعودية ب�سعر مدعوم، وبالتايل تدفع ال�سركة ر�سوما جمركية عند ت�سدير �سلع تامة 
ال�سنع خارج اململكة العربية ال�سعودية، ويتم ح�ساب الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات بناًء على اأ�سعار حمددة م�سبقًا من قبل هيئة اجلمارك ال�سعودية. ولقد تقدمت ال�سركة 
باحتجاج �سد ر�سوم اجلمارك املفرو�سة على �سادراتها، لذلك مل تدرج ال�سركة ر�سوم اجلمارك على ال�سادرات كجزء من تكلفة املبيعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2014م، يف حني مت اإدراج ر�سوم اجلمارك على ال�سادرات خالل ال�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2015م �سمن تكلفة املبيعات كما اأُعْيَد اأي�سا اإدراج ر�سوم اجلمارك على 
اإعادة الت�سنيف على �سايف الدخل ال�سنوي  اأثر من  ال�سادرات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م �سمن تكلفة املبيعات كي تكون القوائم املالية متوافقة، وال 

لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م.

التعديل: خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، طالبت هيئة اجلمارك ال�سعودية ال�سركة ب�سداد ر�سوم جمركية على وارداتها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2015م وال�سنوات االأربع ال�سابقة لها. وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، قامت ال�سركة بقيد م�ستحقات اجلمارك على الواردات مبقدار 31.1 مليون 
ريال �سعودي، وهو اأق�سى قيمة ملا ميكن مل�سلحة اجلمارك املطالبة به، وهذا الر�سيد ميثل ر�سيد متعلق بال�سنوات اخلم�س ال�سابقة. ومت حتميل الر�سوم اجلمركية ال�سنوية على 
الواردات وقدرها 4.3 مليون ريال �سعودي على قائمة الدخل لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، كما مت تعديل قوائم الدخل لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م 
مببلغ 7.0 مليون ريال �سعودي لعر�س تاأثري الر�سوم اجلمركية على الواردات على قائمة الدخل، كما مت تعديل قوائم الدخل لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2013م مببلغ 6.7 
مليون ريال �سعودي، وقد مت حتميل باقي الر�سيد الذي بلغ 13.5 مليون ريال �سعودي على بند اأرباح املحتجزة يف 1 اأبريل 2012م. يبني اجلدول التايل البنود التي تاأثرت من 

تعديل الر�سوم اجلمركية على الواردات، وذلك يف قائمة الدخل وقائمة املركز املايل لل�سركة:

اأثر التعديل املحا�شبي(: 72 اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية
كما يف  3 مار�ض

7 20م6 20م5 20م4 20م

قائمة املركز املايل:

7.24930.63321.68214.927الر�سوم اجلمركية على الواردات امل�ستحقة )قبل التعديل(

26.73331.08121.68214.927الر�سوم اجلمركية على الواردات امل�ستحقة )بعد التعديل(

62.25166.4858.77416.094االحتياطي النظامي )قبل التعديل(

59.79166.4858.77416.094االحتياطي النظامي )بعد التعديل(

68.74175.09267.87375.192االحتياطي اتفاقي )قبل التعديل(

65.05175.09267.87375.192االحتياطي اتفاقي )بعد التعديل(

51.33052.46841.34854.635االأرباح املحتجزة )قبل التعديل(

32.88052.46841.34854.635االأرباح املحتجزة )بعد التعديل(

قائمة الدخل:

275.038288.309265.569214.971تكلفة املبيعات )قبل التعديل(

275.180288.542265.569214.971تكلفة املبيعات )بعد التعديل(
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التعديل: خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م، يتم احت�ساب خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة جلميع املوظفني ومت �سداد امل�ستحق من خم�س�س مكافاأة 
نهاية اخلدمة على اأ�سا�س �سنوي بناًء على عقود املوظفني. وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، مت اكت�ساف اأن طريقة احت�ساب وال�سداد للمخ�س�س ال تتما�سى 
مع اأنظمة ولوائح واأحكام نظام العمل والعمال املتبعة يف اململكة العربية ال�سعودية. ولتعديل ذلك حما�سبيا، مت اإعادة احت�ساب املخ�س�س جلميع موظفي ال�سركة، كما مت تعديل 
ر�سيد االأرباح املحتجزة وجميع االأر�سدة االأخرى ذات العالقة كما يف 1 اإبريل 2014م، وتعديل ح�سابات اأخرى معينة يف قائمة الدخل وقائمة املركز املايل لل�سنة املالية املنتهية 

يف 31 مار�س 2015م، وقد كان التعديل على جميع االأر�سدة واحل�سابات املذكورة �سابقًا على اأ�سا�س مرتاكم. 

يتما�سى ر�سيد خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة بعد التعديل مع اأنظمة ولوائح واأحكام نظام العمل والعمال املتبع يف اململكة العربية ال�سعودية، ومتثل الدفعات املقدمة مقابل 
تعديالت مكافاأة نهاية اخلدمة مبالغ �سنوية مدفوعة للموظفني الذين انتهت خدماتهم ل�سنوات مالية �سبقت ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ومتثل تلك املبالغ �سايف 
الر�سيد امل�ستحق على املوظفني بعد خ�سم خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة بناًء على اأنظمة ولوائح واأحكام نظام العمل والعمال، وقد مت بيان االأثر من التعديل على البنود ذات 

العالقة يف االأرقام املقارنة لل�سنوات املالية امل�سمنة يف هذه الن�سرة. يعر�س اجلدول التايل اأثر التعديل املحا�سبي:

اأثر التعديل املحا�شبي(: 73 اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية
كما يف  3 مار�ض

7 20م *6 20م *5 20م4 20م

7841.01820.16022.167كما يف 1 اإبريل قبل التعديل

--15.19616.972التعديالت

15.98017.99020.16022.167كما يف 1 اإبريل اإجمايل، )معدل(

)13.030()13.351()12.051()10.890(دفعات مقدمة للموظفني، )معدل(

5.0905.9396.8089.137كما يف 1 اإبريل �سايف، )معدل(

1.6321.4562.0362.562خم�س�سات

)540()29()1.315()1.398(مدفوعات

--615719خم�س�س، )معدل(

5.9396.8088.81511.159كما يف 31 مار�س، �سايف )معدل(
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* االأرقام الواردة يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م و2017م مل تتاأثر من تعديل مكافاأة نهاية اخلدمة املوظفني.

االستثمارات 6-5-42
ال�شركات التابعة: تعترب ال�سركات التابعة كيانات تتحكم ال�سركة يف توجيه �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية للح�سول على منافع اقت�سادية تكون مقرتنة بوجه عام مب�ساهمة تزيد 
عن ن�سف احلقوق الت�سويتية، وتكمن اأهمية وجود وتاأثري حقوق الت�سويت املحتملة التي يجوز لل�سركة ممار�ستها وحتوليها يف الوقت احلايل عند التحديد ما اإذا كان لل�سركة 
�سيطرة على كيان ما. ويتم دمج ال�سركات التابعة من تاريخ نقل ال�سيطرة عليها اإلى ال�سركة، ويتم اإلغاء دجمها من تاريخ توقف �سيطرة ال�سركة عليها، كما يتم ا�ستخدام طريقة 
للموجودات املمنوحة واملطلوبات  العادلة  القيمة  التابعة، ويجري حتديد تكلفة اال�ستحواذ باعتبارها  ال�سركات  بيان بخ�سو�س اال�ستحواذ على  ال�سراء املحا�سبية عند تقدمي 
املتكبدة اأو املحتملة يف تاريخ اال�ستحواذ، م�سافا اإليها التكاليف التي تعود مبا�سرة اإلى عملية اال�ستحواذ. ويتم ت�سجيل الزيادة يف تكلفة اال�ستحواذ عن القيمة العادلة حل�سة 
ال�سركة من �سايف املوجودات القائمة التي مت اال�ستحواذ عليها باعتبارها )»�سهرة«(. ويتم ت�سجيل ال�سهرة الناجتة عن اال�ستحواذ على ال�سركات التابعة بقائمة املركز املايل 
حتت بند »املوجودات غري امللمو�شة«. ويتم اختبار ر�شيد ال�شهرة �شنويًا للتحقق من هبوط ر�شيد ال�شهرة وتقيد ح�شب التكلفة مطروًحا منها اأي خ�شائر متعلقة بهبوط ر�شيد 
ا. مت تغيري ال�سيا�سات  ال�سهرة، اإن وجدت. وُت�ْسَتْبَعد اأي�سا املعامالت بني ال�سركات واالأرباح غري املحققة منها واالأر�سدة املتعلقة بها ف�ساًل عن ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة اأي�سً
املحا�سبية لل�سركات التابعة عند ال�سرورة ل�سمان توافقها مع ال�سيا�سات املتبعة بال�سركة، متثل حقوق االأقلية ن�سبة من االأرباح اأو اخل�سائر و�سايف املوجودات التي ال متتلكها 

ال�سركة ويتم اإدراجها على نحو منف�سل بقائمة الدخل املوحدة وقائمة املركز املايل املوحدة.

اال�شتثمارات المتاحة للبيع: تتكون اال�ستثمارات املتاحة للبيع اأ�سا�سا من اال�ستثمارات التي تقل عن 20.0% من راأ�س مال ال�سركات االأخرى واال�ستثمارات يف االأدوات املدرة 
للعموالت، وت�سجل هذه اال�ستثمارات حتت بند موجودات غري متداولة اإال اإذا كان لدى االإدارة النية لبيع تلك اال�ستثمارات خالل اثني ع�سر �سهًرا من تاريخ قائمة املركز املايل. 

يتم ت�سجيل هذه اال�ستثمارات –مبدئيا– بح�سب تكلفتها ثم يعاد تقييمها الحقا بالقيمة العادلة بتاريخ كل تقرير كما يلي:

يتم حتديد القيمة العادلة لالأوراق املالية املدرجة باالأ�سواق بناًء على اأ�سعار ال�سوق املتاحة يف تاريخ تقدمي التقرير املعدل باأي قيد على نقل اأو بيع تلك اال�ستثمارات. �
د بالرجوع اإلى القيمة ال�سوقية احلالية الأوراق مالية ا�ستثمارية مماثلة اأو بناًء  � َدّ يتم حتديد القيمة العادلة لالأوراق املالية غري املتداولة بناًء على تقدير مالئم حُمَ

على التدفقات النقدية املخ�سومة املتوقعة.
يتم ت�سجيل التعديالت املرتاكمة النا�سئة عن اإعادة تقييم هذه اال�ستثمارات باعتبارها بنًدا منف�ساًل �سمن حقوق امللكية حتت بند احتياطي القيمة العادلة حلني  �

ا�ستبعاد تلك اال�ستثمارات.

ا�شتثمارات في ممتلكات عقارية: يتم ت�شنيف املمتلكات املحتفظ بها لغر�ض حتقيق عائد من تاأجريها اأو لغر�ض حتقيق مكا�شب راأ�شمالية اأو لالإثنني معًا، والتي ل ت�شتخدمها 
ال�سركة، كا�ستثمارات يف ممتلكات عقارية. يتم قيد اال�ستثمارات يف ممتلكات بالتكلفة التاريخية، بال�سايف بعد خ�سم اال�ستهالكات املرتاكمة وخ�سائر االنخفا�س يف القيمة، اإن 
وجدت. تت�سمن التكلفة التاريخية م�ساريف تتعلق مبا�سرة باقتناء املوجودات. يتم قيد التكاليف الالحقة �سمن القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو كاأ�سل م�ستقل، ح�سبما هو مالئم، 
فقط اإذا كان من املحتمل اأن املنافع االقت�سادية امل�ستقبلية املرتبطة بالقيمة الدفرتية لالأ�سل �ستتدفق اإلى ال�سركة واإذا اأمكن قيا�س تكلفة االأ�سل ب�سكل يعتمد عليه. يتم ا�ستبعاد 
القيمة الدفرتية للجزء امل�ستبدل. يتم قيد جميع م�ساريف االإ�سالح وال�سيانة االأخرى �سمن قائمة الدخل املوحدة خالل ال�سنة املالية التي يتم تكبدها فيها. ال تخ�سع االأر�س 

لال�ستهالك. يتم ا�ستهالك اال�ستثمارات العقارية وفق طريقة الق�سط الثابت على مدار اأعمارها االإنتاجية املقدرة.
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التقرير القطاعي 6-5-52

)أ( قطاع األعمال 

ميثل قطاع االأعمال جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو الكيانات التي:

ة لالإيرادات- 1 تعمل يف اأن�سطة ُمُدَرّ
يتم حتليل نتائج عملياتها مبعرفة االإدارة با�ستمرار ليمكنها اتخاذ القرارات املتعلقة بتوزيع املوارد وتقييم االأداء - 2
تتوافر معلوماتها املالية ب�سكل منف�سل- 3

)ب( القطاع الجغرافي

تحويالت العمالت األجنبية 6-5-62
العملة الرئي�شية: يتم عر�س هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي الذي يعد هو العملة الرئي�سية لل�سركة.

اإعادة حتويل املوجودات واملطلوبات  ال�سائد يف تاريخ املعاملة، يف حني يتم  ال�سعودي ب�سعر ال�سرف  بالعملة االأجنبية بالريال  المعامالت واالأر�شدة: يتم ت�سجيل املعامالت 
النقدية املقومة بالعمالت االأجنبية على اأ�سا�س �سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ قائمة املركز املايل. ويتم اإدراج جميع الفروق بقائمة الدخل املوحدة.

ال�شركات التابعة: يتم حتويل جميع النتائج واملراكز املالية لكافة ال�سركات التابعة التي ت�ستخدم عمالت خمتلفة عن عملة العر�س اإلى عملة العر�س كما يلي:

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات بكل ميزانية عمومية على اأ�سا�س �سعر االإقفال يف تاريخ قائمة املركز املايل. �
ل بنود حقوق امللكية -عدا االأرباح املحتجزة - على اأ�سا�س ال�سعر ال�سائد يف تاريخ اال�ستحواذ على ال�سركة. � َوّ حُتَ
يتم حتويل الدخل وامل�سروفات بكل قائمة دخل على اأ�سا�س متو�سط اأ�سعار ال�سرف. �
يتم ت�سجيل جميع الفروق الناجتة كعن�سر منف�سل �سمن حقوق امللكية. �

النقد وما يعادله 6-5-72
ي�سمل النقد وما يعادله النقد بال�سندوق واأر�سدة البنوك وغريها من اال�ستثمارات ق�سرية االأجل عالية ال�سيولة القابلة للتحويل اإلى مبالغ حمددة ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر 

اأو اأقل من تاريخ اال�ستحواذ.

ودائع قصيرة األجل6-5-82
تت�سمن الودائع ق�سرية االأجل ودائع البنوك واأي ا�ستثمارات اأخرى ق�سرية االأجل وعالية ال�سيولة ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأكرث على اأال تتجاوز عام واحد من تاريخ ال�سراء.

الذمم المدينة 6-5-92
يتم تقدير الذمم املدينة باملبلغ االأ�سلي بالفاتورة مطروًحا منها خم�س�س الديون امل�سكوك فيها. واتباعًا ل�سيا�سة ال�سركة، يتم حتميل خم�س�س الديون امل�سكوك فيها بن�سبة 
10.0% ملقابلة الذمم املدينة التجارية التي ترتاوح اأعمارها ما بني 181 و360 يوم، ون�سبة 20.0% ملقابلة الذمم املدينة التجارية التي تزيد اأعمارها عن 360 يومًا. ويتم حتميل 
ُي�ْسَطب مقابل  فاإنه  اأحد احل�سابات املدينة  القدرة على حت�سيل  بيع وت�سويق«. ويف حالة عدم  هذه املخ�س�سات على قائمة الدخل املوحدة وت�سجيلها حتت بند »م�سروفات 

خم�س�سات الديون امل�سكوك فيها، وعند ا�سرتداد اأي من هذه الذمم التي �سبق �سطبها، فاإنها ُتقَيّد الحقا �سمن االإيرادات بقائمة الدخل املوحدة. 

المخزون6-5-102
يتم تقييم املخزون بالتكلفة اأو ب�سايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل. ويتم حتديد التكلفة كما يلي:

املواد اخلام مبتو�سط التكلفة. �
ب�سائع تامة ال�سنع بالتكلفة املعيارية. �
قطع الغيار ب�سعر ال�سراء. �

ت�سمل تكلفة الب�سائع تامة ال�سنع تكلفة املواد اخلام والعمالة والنفقات غري املبا�سرة لالإنتاج.

تكون �سايف القيمة املمكن حتقيقها هي ال�سعر التقديري للبيع يف �سياق االأعمال العادية مطروًحا منه تكلفة م�سروفات االإمتام والبيع.
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الممتلكات والمنشآت والمعدات6-5-112
ل  يتم تقدير املمتلكات واملن�ساآت واملعدات ب�سعر التكلفة مطروًحا منه االإهالك الرتاكمي ما عدا امل�ساريع قيد التنفيذ التي ُتقدر ب�سعر التكلفة، وال يوجد اإهالك لالأرا�سي، وُيحَمّ

ع تكلفة االأ�سول ذات ال�سلة على قيمها املتبقية على مدار اأعمارها االإنتاجية كما يلي: االإهالك على قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت بحيث ُتوَزّ

عدد ال�شن�ات

20تطوير االأرا�سي 

33املباين 

33حت�سينات على املباين

10اأثاث وتركيبات 

4اأجهزة احلا�سوب ومعدات تقنية املعلومات

4�سيارات

4–13م�سنع ومعدات 

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

حُتدد االأرباح واخل�سائر اخلا�سة باال�ستبعاد من خالل مقارنة املتح�سالت بالقيمة الدفرتية ويتم اإدراجها بقائمة الدخل املوحدة.

ُتَقَيّد اأعمال ال�سيانة واالإ�سالحات العادية –التي ال تزيد جوهرًيا من العمر االإنتاجي للموجودات– بقائمة الدخل املوحدة يف حالة تكبدها. ويتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات 
الكربى –اإن وجدت- عند احتمال تدفق املنافع االقت�سادية امل�ستقبلية املتعلقة بهذه البنود اإلى ال�سركة واإمكانية قيا�س تكلفة البند على نحو موثوق، ويتم ا�ستبعاد القيمة الدفرتية 

لقطع الغيار امل�ستبدلة.

انخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة6-5-122
اإثبات اخل�سائر الناجتة عن  اأن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لال�سرتداد، ويتم  اإلى  اأو التغري يف الظروف  تتم مراجعة املوجودات غري املتداولة عندما ت�سري االأحداث 
االنخفا�س للمبلغ الذي تزيد مبقداره القيمة الدفرتية لالأ�سل عن القيمة القابلة لال�سرتداد وهي القيمة العادلة لالأ�سل مطروًحا منها تكلفة البيع اأو قيمة اال�ستخدام اأيهما اأعلى. 
ولتقييم االنخفا�س، يتم جتميع املوجودات على اأدين م�ستوى لها بحيث يكون هناك تدفقات نقدية حمددة ب�سكل منف�سل -وحدات مدرة للنقد-، وتتم مراجعة املوجودات غري 
املتداولة االأخرى –بخالف ال�سمعة الطيبة– التي واجهت هبوطا يف قيمتها، وذلك الحتمال ا�سرتداد ذلك االنخفا�س يف تاريخ تقدمي التقرير. وعندما يجري الحقا ا�سرتداد 
ل لقيمتها القابلة لال�سرتداد مبا ال يتجاوز القيمة الدفرتية  اخل�سائر الناجتة عن االنخفا�س، يتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو الوحدة املدرة للنقد اإلى م�ستوى التقدير املَُعَدّ
املحددة فيما لو مل يتم اإثبات انخفا�س االأ�سل اأو الوحدة املدرة للدخل يف �سنوات �سابقة. ويتم اإثبات ا�سرتداد خ�سائر االنخفا�س فورا باعتبارها اإيرادات بقائمة الدخل املوحدة. 

وتكون خ�سائر االنخفا�س املثبتة �سمن املوجودات غري امللمو�سة غري القابلة لال�سرتداد.

ذمم دائنة ومستحقات6-5-132
يتم اإثبات املبالغ التي �سيتم دفعها مقابل الب�سائع واخلدمات املُ�ْسَتَلمة �سواء مت اإ�سدار فواتري مبوجبها لل�سركة اأم ال.

المخصصات 6-5-142
يتم اإثبات املخ�س�سات عندما يكون على ال�سركة التزام حايل قانوين اأو تقديري نتيجة حلدث �سابق ويكون من املحتمل ظهور حاجة لتدفق املوارد لت�سوية هذا االلتزام مع تقدير 

هذا االلتزام على نحو موثوق به.

الزكاة 6-5-152
تدفع ال�سركة الزكاة طبقًا الأنظمة م�سلحة الزكاة والدخل باململكة العربية ال�سعودية، ويكون خم�س�س الزكاة –اإن وجد- مرتاكًما ويتم حتميل الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة 
على قائمة الدخل املوحدة. يتم ت�شجيل املبالغ الإ�شافية للربوط الزكوية النهائية امل�شتحقة –اإن وجدت– عند حتديدها. وت�ستقطع ال�سركة �سرائب على بع�س املعامالت مع 
اأطراف غري مقيمة باململكة العربية ال�سعودية وفًقا الأحكام نظام �سرائب الدخل ال�سعودي. وباالإ�سافة اإلى ذلك، تخ�سع ال�سركات التابعة التي تقع يف دولة الكويت، واالإمارات 

املوحدة. الدخل  قائمة  العربية املتحدة، وقطر، واإندوني�سيا ل�سرائب الدخل يف بالدها االأ�سلية، ويتم حتميل هذه ال�سرائب –اإن وجدت– على 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين6-5-162
يتم قيد خم�ش�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني ويحمل على قائمة الدخل مبوجب �شروط واأنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�شعودية من قبل ال�شركة وذلك لكل من 
يعملون بها يف اململكة العربية يف ال�سعودية، كما يتم احت�ساب مبلغ االلتزام على اأ�سا�س القيمة احلالية للمكافاأة املحت�سبة التي ت�ستحق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف 
تاريخ قائمة املركز املايل، كما يتم احت�ساب املبالغ امل�سددة عند نهاية اخلدمة على اأ�سا�س رواتب وبدالت املوظفني االأخرية وعدد �سنوات خدماتهم املرتاكمة، كما هو مو�سح يف 
اأنظمة اململكة العربية ال�شعودية ويتم قيد خم�ش�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني الذين يعملون بال�شركات التابعة خارج ال�شعودية ويحمل على قائمة الدخل مبوجب �شروط 
واأنظمة العمل والعمال ال�سائدة يف موطن ال�سركة التابعة .ملزيد من املعلومات حول خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة، الرجاء االطالع على ق�سم املطلوبات غري املتداولة املبني 

يف �سفحة رقم )122(.
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إثبات اإليرادات 6-5-172
يتم اإثبات االإيرادات عند ت�سليم املنتجات ويتم قيدها بال�سايف بعد ح�سم اخل�سومات وبعد ا�ستبعاد املبيعات بني �سركات ال�سركة.

مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العامة واإلدارية6-5-182
ت�سمل م�سروفات البيع والت�سويق وامل�سروفات العامة واالإدارية التكاليف املبا�سرة وغري املبا�سرة التي ال ُتعد جزًءا –بال�سرورة- من تكاليف االإنتاج طبقا للمبادئ املحا�سبية 

املتعارف عليها. ويتم توزيع م�سروفات البيع والت�سويق وامل�سروفات العامة واالإدارية وتكاليف االإنتاج –عند ال�سرورة-بطريقة منتظمة.

توزيع األرباح 6-5-192
تقيد توزيعات االأرباح يف القوائم املالية يف الفرتة التي يتم اعتمادها فيها من قبل جمل�س االإدارة وفقًا لل�سالحيات املمنوحة له من قبل امل�ساهمني بعوازل خالل اجتماع اجلمعية 

العمومية.

نتائج العمليات 

قائمة الدخل  6-6
يعر�س اجلدول التايل قائمة الدخل املوحدة لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

قائمة الدخل امل�حدة لل�شركة عن ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م، و7 20م(: 74 اودول )

باآالف الرياالت 
ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض
معدل من� 
�شن�ي 
مركب %

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م–
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م– 
6 20م

6 20م– 
20 7 قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

)3.1%()72.254()3.530(42.475)17.5%()0.8%(11.3%374.335416.810413.280341.026املبيعات

)7.9%(22.97350.598)13.362()19.1%()8.0%(4.9%)214.971()265.569()288.542()275.180(تكلفة املبيعات

8.3%)21.655(29.11419.443)14.7%(15.2%29.4%99.154128.268147.711126.056جممل الربح

هام�س جممل 
الربح )%(

%26.5%30.8%35.7%37.0%16.2%15.9%3.6%4.3%4.9%1.3%11.8

م�سروفات 
البيع والت�سويق

)19.565()22.108()26.612()27.001(%13.0%20.4%1.5)2.543()4.504()389(%11.3

امل�سروفات 
العمومية 
واالإدارية

)18.096()19.633()23.616()21.574(%8.5%20.3)%8.6()1.537()3.983(2.042%6.0

الدخل من 
عمليات 
الت�سغيل

61.49486.52797.48377.481%40.7%12.7)%20.5(25.03310.956)20.002(%8.0

)م�سروفات(/
اإيرادات اأخري، 

�سايف

2.817)10.939(5.5124.871)%488.3()%150.4()%11.6()13.756(16.451)641(%20.0

الدخل قبل 
الزكاة وحقوق 

االأقلية 

64.31175.588102.99582.352%17.5%36.3)%20.0(11.27727.407)20.643(%8.6

9.2%)5()1.962()210(0.1%26.5%2.9%)9.377()9.372()7.410()7.200(الزكاة

الدخل قبل 
حقوق االأقلية 

57.11168.17893.62372.975%19.4%37.3)%22.1(11.06725.445)20.648(%8.5

)246.5%(501950)1.165()129.6%()40.6%(1688.4%217)733()1.234()69(حقوق االأقلية 

8.7%)19.698(9.90325.946)21.2%(38.8%17.4%57.04166.94492.89073.192الدخل ال�سايف

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

مالحظة: مت تعديل اأر�سدة قائمة الدخل املوحدة لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، وذلك لتعك�س اأثر اإعادة الت�سنيف والتعديل التي طراأت خالل ال�سنة املالية 
املذكورة. للمزيد من التفا�سيل، الرجاء االطالع على �سفحة رقم )69(.

تعمل ال�سركة يف �سناعة وبيع منتجات العزل املائي ب�سفة اأ�سا�سية ويف عام 2014 متت اإ�شافة ن�شاط انتاج احلجر. وتنق�شم منتجات عزل املاء اإلى نوعني رئي�شيني، تتمثل يف 
منتجات االأغ�سية واملنتجات ال�سائلة، وت�ستخدم هذه املنتجات يف العزل املائي، وعزل الرطوبة، واأن�ساء الطرق، وال�سيانة، واحلماية من التاآكل واإحكام االإغالق.

معظم  لفات  �سكل  على  تباع  التي  البيتومينة  املنتجات  ومتثل  بيتومينيه،  غري  ومنتجات   )»Bitumen«( بيتومينية  منتجات  اإلى  ال�سائلة  واملنتجات  االأغ�سية  منتجات  وتنق�سم 



74

منتجات ال�سركة. كما تنتج ال�سركة وتبيع العديد من املواد العازلة ال�سائلة وا�سفلت الطرق املح�سن وتبيع ال�سركة اي�سا املنتجات ال�سائلة للعزل امل�سنعة من مادة البوليوريثان 
)»Polyurethane«(. ملزيد من املعلومات حول منتجات ال�سركة الرجاء االطالع على ق�سم منتجات ال�سركة املبني يف �سفحة رقم )36(.

وت�ستخدم منتجات ال�سركة يف جماالت متعددة من �سمنها عزل االأ�سقف، واخلزانات، وعزل احلماية للطبقات االإ�سمنتية �سد االأحما�س واالأمالح البحرية، وعزل احلماية �سد 
تاآكل اأ�سا�سات وقواعد املن�ساأ اخلر�ساين، واأن�ساء الطرق.

ت�سمل املبيعات املحلية على مبيعات عوازل و�سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام و�سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة وال�سركة املتقدمة ل�سناعات 
االأغ�سية التي تاأ�س�ست يف تاريخ 06 ربيع ثاين 1434هـ )املوافق 16 فرباير 2013م(.

كما ت�سمل مبيعات ال�سركات الدولية على مبيعات �سركات تابعة خارج اململكة )�سركة عوازل الكويت ملواد البناء يف دولة الكويت، و�سركة عوازل الدولية يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة، و�سركة عوازل الدولية قطر يف دولة قطر، و�سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية يف دولة اندوني�سيا، والتي قد قرر جمل�س االدارة اإيقاف ن�ساطها بتاريخ 12 ابريل 2015م 

ومت اإيقاف الن�شاط ر�شميا يف 4 اأبريل 2016م.

انخف�ست املبيعات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 3.1% من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويرجع �سبب ذلك 
االنخفا�س ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س كمية املبيعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م و2017م ب�سبب انخفا�س الطلب على منتج االأغ�سية ب�سكل اأ�سا�سي، وذلك 
ب�شبب انخفا�ض اأعمال البناء ون�شاط املقاولت يف اململكة العربية ال�شعودية والكويت وقطر والإمارات. مل ت�شهد اأ�شعار منتجات ال�شركة ارتفاع خالل ال�شنوات املالية املنتهية 
يف 31 مار�س 2014م و2015م، وقد انخف�ست اأ�سعار منتجات ال�سركة يف عامي 2016م و2017م لتتنا�سب مع اأ�سعار املناف�سني، وذلك ب�سبب انخفا�س اأ�سعار النفط العاملية 

وانخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات.

وقد ارتفعت مبيعات ال�سركة مبقدار 42.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 11.3% من 374.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 416.8 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع �سبب ذلك االرتفاع اإلى زيادة مبيعات ال�سركة املحلية مبقدار 6.4 مليون ريال ب�سبب زيادة اأعمال البناء 
ون�شاط املقاولت داخل اململكة العربية ال�شعودية، وب�شبب زيادة مبيعات �شركتي عوازل الدولية وعوازل الدولية قطر التي زادت مبقدار 7.4 مليون ريال و6.7 مليون ريال على 
التوايل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، ويعود �سبب ارتفاع املبيعات يف دولتي االإمارات وقطر اإلى ارتفاع 
كمية املبيعات من منتجات الأغ�شية، وذلك ب�شبب زيادة ن�شاط املقاولت امل�شهود يف الدول املذكورة. اإ�شافة اإلى ذلك، فقد ا�شتحوذت ال�شركة على �شركة ال�شلطان املحدودة 
للمقاوالت والتجارة وال�سناعة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، وهو ما اأ�ساف 19.8 مليون ريال �سعودي اإلى ر�سيد املبيعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 

31 مار�س 2015م.

يف حني تراجعت املبيعات مبقدار 3.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 0.8% من 416.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 413.3 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويعود ذلك االنخفا�س اإلى تراجع مبيعات �سركة عوازل الكويت ملواد البناء مبقدار 13.6 مليون ريال �سعودي و�سركة 
عوازل الدولية مبقدار 5.2 مليون ريال �سعودي و �سركة عوازل اإندوني�سيا مبقدار 2.1 مليون ريال �سعودي، ويرجع �سبب انخفا�س مبيعات �سركة عوازل الكويت ملواد البناء ب�سكل 
اأ�سا�سي اإلى تخفي�س ال�سركة الأ�سعار منتجاتها يف دولة الكويت وذلك النخفا�س اأ�سعار املواد اخلام وانخفا�س ال�سرائب املفرو�سة على الت�سدير ولتقليل التفاوت بني اأ�سعار 
منتجاتها واأ�سعار املناف�سني. اإ�سافة اإلى انخفا�س اأ�سعار املنتجات، فقد ت�سبب االنتهاء من اإكمال بع�س عقود التوريد مع بع�س كبار عمالء �سركة عوازل الكويت ملواد البناء يف 
انخفا�س مبيعاتها اإ�سافًة اإلى ذلك، فقد انخف�س �سعر �سرف الدينار الكويتي مقارنة بالريال ال�سعودي خالل عام 2016م. ويرجع �سبب انخفا�س مبيعات �سركة عوازل االإمارات 
اإلى تخفي�ض ال�شركة ملتو�شط اأ�شعار منتجاتها يف دولة الإمارات، وذلك ب�شبب زيادة املناف�شة وتباطوؤ ن�شاط املقاولت يف دولة الإمارات خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 

2016م. ويرجع �سبب انخفا�س مبيعات �سركة عوازل اإندوني�سيا اإلى اإيقاف ت�سدير ال�سركة لدولة اإندوني�سيا كخطوة لت�سفية �سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية. 

انخف�ست مبيعات ال�سركة مبقدار 72.3 مليون ريال �سعودي بن�سبة 17.5% من 413.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 341.0 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س كمية مبيعات االأغ�سية التي انخف�ست مبقدار 66.9 مليون ريال 
�سعودي بن�سبة 19.6%، وذلك االنخفا�س انعك�س على كل من عوازل حمليًا وعوازل يف دولة قطر والكويت ب�سكل اأ�سا�سي. يعود �سبب انخفا�س كمية املبيعات من االأغ�سية اإلى 
تباطوؤ الن�شاط العمراين يف اململكة والكويت وقطر، اإ�شافة اإلى ذلك، فقد �شبب انخفا�ض الر�شوم اجلمركية على ال�شادرات تقليل �شعر البيع منتجات الأغ�شية. يعود �شبب 
اإلى  ال�سادرات  على  اجلمركية  الر�سوم  انخفا�س  يعود  كما  البيتومينية،  االأغ�سية  منتجات  من  ال�سادرات  كمية  انخفا�س  اإلى  ال�سادرات  على  اجلمركية  الر�سوم  انخفا�س 

انخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة على وحدة املبيعات )املرت املربع( من االغ�سية امل�سدرة، وذلك ب�سبب العالقة املبا�سرة الطردية بني اأ�سعار النفط وال�سريبة املفرو�سة.

تت�سمن تكلفة املبيعات ب�سكل رئي�سي تكلفة املواد اخلام وتكلفة العمالة املبا�سرة ونفقات الت�سنيع غري املبا�سرة والر�سوم اجلمركية على ال�سادرات، وقد انخف�ست تكلفة املبيعات 
مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 7.9% من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وياأتي �سبب تناق�س تكلفة املبيعات 
بوجه عام الى زيادة كفاءة العملية الت�سنيعية عن طريق اإعادة تخطيط االإنتاج بحيث يتم ح�سب جداول اأ�سبوعية ت�سمح باالإنتاج بكميات اقت�سادية، وكذلك حتديد حدود عليا 
للمخزون من كل مادة، واإلى التغري يف اأ�سعار املواد اخلام واإلى التغري يف الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات وخا�سة خالل عامي 2016م و2017م. يعود �سبب التغري يف الر�سوم 
اجلمركية على ال�سادرات اإلى انخفا�س كميات �سادرات منتجات االأغ�سية البيتومينية )»Bitumen«( لل�سركة واإلى انخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة على وحدة املبيعات )املرت 

املربع( من االغ�سية امل�سدرة كنتيجة مبا�سرة للعالقة الطردية بني اأ�سعار النفط وال�سريبة املفرو�سة.

ارتفعت تكلفة املبيعات مبقدار 13.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 4.9% من 275.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 288.5 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع �سبب الزيادة يف تكلفة املبيعات املذكورة اإلى منو كمية املبيعات واإلى ارتفاع الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات 
خالل نف�س الفرتة. ويف الوقت نف�سه زادت كفاءة ا�ستخدام ومعاجلة املواد خالل الت�سنيع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، مما اأدى اإلى انخفا�س تكلفة املبيعات 

-كن�سبة من املبيعات- اإلى 69.2% مقارنة بـ 73.5% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، انخف�ست تكلفة املبيعات مبقدار 23.0 مليون ريال �سعودي، بن�سبة 8.0%، لت�سل اإلى 265.6 مليون ريال �سعودي، وذلك نتيجة 
انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات ب�سكل اأ�سا�سي والنخفا�س اأ�سعار املواد اخلام خالل ال�سنة املالية املذكورة مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. وقد 
كان �سبب انخفا�س قيمة الر�سوم اجلمركية االجمالية على ال�سادرات هو انخفا�س كميات �سادرات منتجات االأغ�سية البيتومينية )»Bitumen«( لل�سركة واإلى انخفا�س قيمة 
ال�سريبة املفرو�سة على وحدة املبيعات )املرت املربع( من االغ�سية امل�سدرة كنتيجة مبا�سرة للعالقة الطردية بني اأ�سعار النفط وال�سريبة املفرو�سة. ملزيد من املعلومات حول 
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تكلفة املبيعات، الرجاء االطالع على ق�سم تكلفة املبيعات كما هو مبني يف ال�سفحة )84(.

انخف�ست تكلفة املبيعات مبقدار 50.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 19.1% من 265.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 215.0 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. وقد كان �سبب االنخفا�س يعود اإلى ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س كمية املبيعات من منتج االأغ�سية يف عوازل حمليًا 
مبقدار 5.0 مليون مرت ويف عوازل الكويت مبقدار 1.0 مليون مرت ومن منتج االأحجار والرخام يف �سركة ال�سلطان. يعود �سبب انخفا�س كمية املبيعات يف عوازل اإلى انخفا�س 
مبيعات منتجاتها وبالأخ�ض منتج الأغ�شية ب�شبب تباطوؤ الن�شاط العمراين يف اململكة العربية ال�شعودية، ويعود �شبب انخفا�ض مبيعات عوازل يف دولة الكويت ب�شكل اأ�شا�شي اإلى 
انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات والتي اأدت اإلى جعل عوازل تخف�س �سعر بيع منتجاتها املباعة يف دولة الكويت. ويعود �سبب انخفا�س كمية مبيعات �سركة ال�سلطان 
اإلى قلة املعرو�س من احلجر اخلام نتيجة عدم جتديد رخ�سة معظم املحاجر ومنها املحجر التابع ل�سركة ال�سلطان، انتظارا الإجراءات تنظيمية يف هذا القطاع. كما ويعود 
�سبب انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات اإلى انخفا�س كمية ال�سادرات من منتجات االأغ�سية البيتومينية واإلى انخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة على وحدة االغ�سية 

امل�سدرة.

ارتفع جممل الربح مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 8.5% من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويعود �سبب ارتفاع 
جممل الربح اإلى انخفا�س تكلفة املبيعات ب�سبب انخفا�س كمية املبيعات من منتج االأغ�سية كما �سبق ذكره.

 وقد ارتفع جممل الربح مبقدار 29.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 29.4%، من 99.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 128.3 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويعود �سبب ذلك اإلى ارتفاع املبيعات مبقدار 42.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 11.3% بينما ارتفعت تكلفة املبيعات 

مبقدار 13.4 مليون ريال �سعودي فقط وبن�سبة 4.9%، حيث كان النمو جيدا يف قطاع املقاوالت مما مكن ال�سركة من اال�ستفادة من الطاقات االإنتاجية لديها ب�سكل جيد. 

وقد ارتفع جممل الربح مبقدار 19.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 15.2%، من 128.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 147.7 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويعود �سبب ذلك اإلى انخفا�س تكلفة املبيعات، حيث انخف�ست تكلفة املبيعات مبقدار 23.0 مليون ريال �سعودي 
وبن�سبة 8.1% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بانخفا�س املبيعات مبقدار 3.5 مليون ريال �سعودي وبن�سبة 0.8% خالل الفرتة املذكورة، ويعود �سبب 
انخفا�س تكلفة املبيعات اإلى انخفا�س اأ�سعار املواد اخلام ب�سكل اأ�سا�سي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م وانخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات خالل 

الفرتة نف�سها.

انخف�س جممل ربح ال�سركة مبقدار 21.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 14.7% من 147.7 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 126.1 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وقد كان �سبب االنخفا�س يعود ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س مبيعات ال�سركة مبقدار 72.3 مليون ريال �سعودي 

داخل وخارج اململكة ب�شبب انخفا�ض الن�شاط العمراين خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

ارتفع هام�س جممل الربح من 26.5% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 30.8% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م بن�سبة 16.2%، ويرجع �سبب 
ارتفاع هام�س جممل الربح اإلى ارتفاع املبيعات مبقدار 42.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2014م، ُيذكر اأن ارتفاع املبيعات كان نتيجة الرتفاع كمية مبيعات عوازل ب�سكل اأ�سا�سي، حيث مثل جممل الربح لعوازل – كن�سبة من اإجمايل جممل الربح لل�سركة- %81.6 

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

وقد ارتفع هام�س جممل الربح من 30.8% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س2015م اإلى 35.7% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وقد كان �سبب ذلك هو 
انخفا�س تكلفة املبيعات مبقدار 23.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س2015م على الرغم من زيادة 
كمية االإنتاج بحوايل مليون مرت مربع من االأغ�سية العازلة، وذلك ب�سبب انخفا�س اأ�سعار املواد اخلام وباالأخ�س مادة البولي�سرت حيث بلغ مقدار االنخفا�س يف املواد اخلام حوالى 
11 مليون ريال، واأي�سا ب�سبب انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. وجتدر اال�سارة الى العالقة الطردية املبا�سرة بني 
�سعر النفط وال�سريبة املفرو�سة على ال�سادرات حيث تبع انخفا�س اأ�سعار النفط خالل ال�سنة املالية املذكورة انخفا�س ملتو�سط قيمة اجلمارك على املرت املربع بن�سبة 34% عنها 
يف �سنة 2015م، وت�سرى اأي�سا عالقة طردية بني �سعر النفط و�سعر املواد اخلام اال اأن التغري يف �سعر املواد اخلام اقل ب�سكل كبري من التغري يف �سعر النفط ب�سفة عامة. يعود 
�سبب انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات اإلى انخفا�س كميات �سادرات منتجات االأغ�سية البيتومينية )»Bitumen«( لل�سركة واإلى انخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة 

على االغ�سية امل�سدرة كنتيجة مبا�سرة للعالقة الطردية بني اأ�سعار النفط وال�سريبة املفرو�سة.

ارتفع هام�س جممل ربح ال�سركة مبقدار 1.3% من 35.7% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 37.0% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وقد 
كان �سبب االرتفاع يعود ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س تكلفة املبيعات بن�سبة اأعلى من االنخفا�س يف ن�سبة املبيعات وذلك ب�سبب �سغط بع�س النفقات مثل اأوقات العمل االإ�سافية 

وحوافز امل�ستخدمني خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

ت�سمل م�سروفات بيع وت�سويق ب�سكل اأ�سا�سي على جميع م�سروفات ال�سركات التابعة وعلى م�سروفات البيع والت�سويق ملنتجات ال�سركة من م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا، 
وعموالت البيع، وم�سروفات االإيجارات واال�ستهالكات املتعلقة بوظيفة البيع والت�سويق، وخم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها، وم�سروفات الدعاية والرتويج. وقد زادت 
م�سروفات بيع وت�سويق مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 11.3% من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويرجع �سبب 
ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى ت�ساعد م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا من 8.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 11.8 مليون ريال �سعودي 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك ب�سبب ارتفاع متو�سط الرواتب، وكذلك اإلى الزيادة يف خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها من 0.3 مليون ريال 

�سعودي الى 2.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م.

 وقد ارتفعت م�سروفات البيع والت�سويق مبقدار 2.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 13.0% لرتتفع من 19.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م 
اإلى 22.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويعود ذلك -ب�سكل رئي�سي– اإلى ارتفاع م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا مبقدار 1.0 مليون 
ريال �سعودي بن�سبة 11.7% وذلك يعود ب�سكل رئي�سي اإلى م�سروفات البيع والت�سويق ل�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة التي بداأت ن�ساطها خالل ال�سنة املالية 
املنتهية يف 31 مار�س 2015م. اإ�سافة اإلى ارتفاع م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا، فقد كانت الزيادة يف خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها مبقدار 1.4 مليون ريال 

�سعودي بن�سبة 420.0% �سببًا رئي�سيًا الرتفاع م�سروفات البيع والت�سويق خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.
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وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ارتفعت م�سروفات البيع والت�سويق مبقدار 4.5 مليون ريال �سعودي وبن�سبة 20.4%، ويعود �سبب االرتفاع ب�سكل رئي�سي اإلى 
زيادة م�سروفات الرواتب واملزايا مبقدار 2.4 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة نف�سها وقد كان ذلك ب�سبب زيادة متو�سط رواتب املوظفني وتعديالت نهاية اخلدمة والى اإ�سافة 
م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا ل�سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام ويعود االرتفاع اأي�سًا اإلى الزيادة يف خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها مبقدار 0.7 

مليون ريال �سعودي. علمًا باأن امل�سروفات العامة واالإدارية اخلا�سة بال�سركات التابعة مت قيدها �سمن م�سروفات البيع والت�سويق.

 مل ت�سهد م�سروفات البيع والت�سويق ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، حيث 
ارتفعت مبقدار 0.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 1.5%، ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى احت�ساب م�سروف اإهالك للمباين اجلديدة املعدة للتاأجري للغري يف �سركة عوازل 

الدولية يف االإمارات مبقدار0.5 ريال �سعودي. 

ارتفعت امل�سروفات العامة واالإدارية من 18.1 مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 21.6 مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2017م اأي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 6.0% من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويرجع �سبب ذلك– ب�سفة 
اإلى 15.6 مليون ريال �سعودي  ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م  اإلى التغري يف م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا من 15.5 مليون ريال �سعودي خالل  رئي�سية- 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، والذي يعود اإلى ارتفاع متو�سط الرواتب واملزايا واإلى زيادة عدد موظفي ق�سم تقنية املعلومات بعدد 5 اأ�سخا�س واإلى تعديالت 
نهاية اخلدمة حتى تتوافق مع نظام العمل والعمال ال�سعودي. اإ�سافة اإلى التغري م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا، فقد ارتفع م�سروف اال�ستهالك مبعدل منو �سنوي مركب 
 31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  خالل  الريا�س  يف  لعوازل  الرئي�سي  للمقر  املباين  حت�سينات  ا�ستهالك  م�سروف  احت�ساب  بدء  اإلى  اال�ستهالك  منو  �سبب  ويرجع   ،%146.2 بلغ 
مار�س2017م، واإلى احت�ساب م�سروف ا�ستهالك على اأجهزة ونظم املعلومات )نظام �ساب( التي ادخلتها ال�سركة يف 2016 م و2017م، وكذلك ارتفاع م�سروفات اخلدمات 
املهنية من 0.5 مليون ريال �سعودي اإلى 1.8مليون ريال �سعودي خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 31 مار�س 2017م، اأي مبقدار 1.3 مليون ريال �سعودي 

خالل تلك الفرتة وذلك ب�سبب اأنه قد مت احل�سول على خدمات ا�ست�سارية ومهنية تتعلق بالنظم االإدارية وبنظم االإعفاءات اجلمركية.

زادت امل�سروفات العامة واالإدارية مبقدار 1.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 8.5% من 18.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 19.6 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا مبقدار 0.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 

4.7%. وارتفاع م�سروف اخلدمات املهنية مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي. 

ارتفعت امل�سروفات العامة واالإدارية مبقدار 4.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، اأي بن�سبة 20.3%، مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2015م، ويرجع �سبب تلك الزيادة اإلى ارتفاع الرواتب واالأجور واملزايا مبقدار 2.8 مليون ريال �سعودي ب�سبب زيادة عدد موظفي ق�سم تقنية املعلومات بعدد 5 اأ�سخا�س 
وتعديالت نهاية اخلدمة وزيادة املكافاآت خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، اإ�سافة اإلى ذلك، فقد ارتفع م�سروف اال�ستهالك مبقدار 1.5 مليون ريال �سعودي ، 

ويرجع �سبب ذلك االرتفاع اإلى احت�ساب م�سروف اال�ستهالك على اأجهزة ونظم املعلومات )�ساب( التي ادخلتها ال�سركة يف 2016م. 

انخف�ست امل�سروفات العامة واالإدارية مبقدار 2.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 8.6% من 23.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 21.6 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك ب�سكل اأ�سا�سي يعود اإلى انخفا�س مكافاآت ورواتب ومزايا االإدارة العليا يف عوازل خالل ال�سنة املالية 
املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك ب�سبب عدم حتقيق اأهداف البيع املحددة من قبل ال�سركة حيث كانت اخلطة ت�ستهدف املحافظة على نف�س قيمة املبيعات املحقق يف 2016م.

ارتفع الدخل من عمليات الت�سغيل من 61.5 مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 77.5 مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2017م اأي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 8.0% وذلك خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

وقد ارتفع الدخل من عمليات الت�سغيل مبقدار 25.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 40.7% من 61.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 
86.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى زيادة املبيعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وذلك 
ب�سبب ارتفاع كمية املبيعات من منتجات االأغ�سية ب�سبب زيادة الطلب على منتجات ال�سركة من قبل العمالء. اإ�سافة اإلى ذلك، فقد �ساهمت �سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت 
والتجارة وال�سناعة يف زيادة الدخل من عمليات الت�سغيل ب مقدار4.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م والتي مت اال�ستحواذ عليها من قبل 

ال�سركة خالل ال�سنة املالية املذكورة.

كما زاد الدخل من عمليات الت�سغيل مبقدار 11.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 12.7% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2015م، وقد كان �سبب ذلك االرتفاع هو انخفا�س تكلفة املبيعات ب�سكل اأكرب من انخفا�س املبيعات حيث �سجال انخفا�س مبقدار 23.0 مليون ريال �سعودي وانخفا�س مبقدار 
3.5 مليون ريال �سعودي على التوايل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويعود �سبب انخفا�س تكلفة املبيعات اإلى انخفا�س اأ�سعار املواد اخلام ب�سكل عام واإلى 
انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويعود �سبب انخفا�س املبيعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م 
ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�س �سعر البيع الت�سديري وانخفا�س كمية املبيعات يف �سركة عوازل الكويت ملواد البناء- والتي انخف�ست مبقدار 13.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وذلك يعود اإلى انخفا�س كمية مبيعات �سركة عوازل الكويت ملواد البناء ب�سبب انهاء عقود 
التوريد مع بع�س كبار العمالء يف دولة الكويت، اإ�سافة اإلى انخفا�س �سعر ال�سرف للدينار الكويتي مقارنة بالريال ال�سعودي. يعود �سبب انخفا�س مقدار الر�سوم اجلمركية على 
ال�سادرات اإلى انخفا�س كميات �سادرات منتجات االأغ�سية البيتومينية )»Bitumen«( لل�سركة واإلى انخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة على الوحدة )مرت مربع( من االغ�سية 

امل�سدرة كنتيجة مبا�سرة للعالقة الطردية بني اأ�سعار النفط وال�سريبة املفرو�سة.

انخف�س الدخل من عمليات الت�سغيل مبقدار 20.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 20.5% من 97.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 77.5 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك يعود ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س مبيعات عوازل من منتجات االأغ�سية وانخفا�س مبيعات ال�سلطان 

من منتجات الأحجار/الرخام ومبيعات عوازل يف الكويت وقطر من الأغ�شية وذلك لتباطوؤ الن�شاط يف قطاع الت�شييد والبناء.

ت�شمل )امل�شروفات( /الإيرادات الأخرى العمليات الت�شغيلية الفرعية التي ل متثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة مثل الدخل من تاأجري املخازن، والدخل من رفع املخلفات النفطية، 
الربح /  املتكررة مثل  والغري  العر�سية  الت�سغيلية  العمليات  ت�سمل  ال�سعودي-، وكما  الريال  واإلى  –من  اأجنبية  والربح / )اخل�سارة( من حتويل عمالت  الودائع،  والدخل من 
)اخل�سارة( من بيع املمتلكات واملن�ساآت واملعدات، والدخول االأخرى والديون املعدومة التي متت ا�ستعادتها. ارتفع الدخل من )امل�سروفات( /االإيرادات االأخرى من 2.8 مليون 
ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 4.9 مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م اأي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 20.0% وذلك 
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خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

انخف�ست )امل�سروفات( /االإيرادات االأخرى خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مبقدار 13.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 488.3% من قيمة موجبة مبقدار 2.8 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى قيمة �سالبة مبقدار 10.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع 
ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى حتقيق خ�سائر حتويل العمالت االأجنبية التي بلغت 13.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي 
اإلى اأنه خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، �سكل ر�سيد ح�ساب البنك الربيطاين اليورو لعوازل  معظم ر�سيد ح�سابات البنوك – حيث مثل كن�سبة من اإجمايل 
ر�سيد ح�سابات البنوك لعوازل 46.4% كما يف 31 مار�س 2015م ، ويعترب ر�سيد احل�ساب املذكور البالغ 11.0 مليون يورو ر�سيدًا قد مت االحتفاظ به ملدة �سنة، وقد تاأثر بتقلبات 
�سعر �سرف عملة اليورو مقابل الريال ال�سعودي خالل الفرتة املذكورة ب�سكل �سلبي بدون خ�سائر حمققة، حتى مت حتويل كامل املبلغ البالغ 11.0 مليون يورو اإلى الريال ال�سعودي 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، مما اأدى اإلى خ�سائر حمققة بلغت 13.3 مليون ريال �سعودي مت االعرتاف بها خالل ال�سنة املالية املذكورة كخ�سائر عر�سية 

اأو ا�ستثنائية.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ارتفعت )امل�سروفات(/ االإيرادات االأخرى من القيمة ال�سالبة والتي بلغت 10.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 
املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى قيمة موجبة بلغت 5.5 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م بن�سبة 150.4%، ويرجع �سبب ذلك حتقيق ربح 
من حتويل العمالت االأجنبية مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي واإلى ا�سرتداد مبالغ كانت قد �سجلت كديون معدومة مبقدار 1.8 مليون ريال �سعودي، كما زاد الدخل من تاأجري 
املخازن واملكاتب باالإمارات العربية مبقدار 0.8 مليون ريال �سعودي ومت حتقيق دخل من رفع املخلفات النفطية مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية 
يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة باخل�سائر العر�سية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م املتمثلة يف خ�سائر حتويل 
العمالت االأجنبية التي بلغت 13.8 املذكورة �سابقا. ملزيد من املعلومات حول )امل�سروفات( /االإيرادات االأخرى لل�سركة، الرجاء االطالع على ق�سم )امل�سروفات( /االإيرادات 

االأخرى كما هو مبني يف ال�سفحة )99(.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مل ت�سهد )امل�سروفات(/ االإيرادات االأخرى ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ، حيث انخف�ست مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي 
بن�سبة 11.6% من 5.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 4.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. 
ويعود �سبب االنخفا�س ب�سكل اأ�سا�سي اإلى عدم حتقيق دخل من حتويل العمالت االأجنبية وعدم وجود دخل من رفع املخلفات النفطية اأو ديون معدومة مت ا�ستعادتها خالل ال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ومقابل هذه االنخفا�سات يف االإيرادات االأخرى فقد مت زيادة االيراد من املبنى اال�ستثماري يف مدينة دبي بقيمة 0.9 مليون ريال �سعودي 
ومت اأي�سًا احل�سول على ايرادات على الودائع لدى البنوك مبقدار 1.6 مليون ريال �سعودي. ملزيد من املعلومات حول )امل�سروفات( /االإيرادات االأخرى لل�سركة، الرجاء االطالع 

على ق�سم )امل�سروفات( /االإيرادات االأخرى )99(.

ارتفع الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 8.6% من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، 
ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع الدخل من عمليات الت�سغيل الذي بلغ معدل منوه ال�سنوي املركب 8.0% خالل نف�س الفرتة. اأ�سافة اإلى ذلك، فقد ارتفعت )امل�سروفات( /

االإيرادات االأخرى خالل ال�سنوات املالية املذكورة والتي �سببت يف ارتفاع الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

زاد الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية مبقدار 11.3 مليون ريال بن�سبة 17.5% من 64.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 75.6 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وكان ذلك ب�سكل اأ�سا�سي نتيجة لزيادة يف الدخل من عمليات الت�سغيل مبقدار 25.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 

40.7% وذلك على الرغم من ارتفاع امل�سروفات االأخرى مبقدار 13.7 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، زاد الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية مبقدار 27.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 36.3%، وقد كان �سبب تلك الزيادة ارتفاع 
ال�سنة املالية  اإلى 5.5 مليون ريال �سعودي -قيمة موجبة- خالل  الت�سغيل مبقدار 11.6 مليون ريال �سعودي وارتفاع )امل�سروفات( /االإيرادات االأخرى  الدخل من عمليات 

املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بالقيمة ال�سالبة امل�سجلة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م والتي بلغت 10.9 مليون ريال �سعودي.

انخف�س الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية مبقدار 20.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 20.0% من 103.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م 
اإلى 82.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س الدخل من عمليات الت�سغيل مبقدار 19.4 مليون 
ريال �سعودي ب�سبب انخفا�س مبيعات ال�سركة مبقدار 72.2 مليون ريال �سعودي وانخفا�س االإيرادات االأخرى مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي. يعود �سبب انخفا�س مبيعات 
ال�سركة اإلى انخفا�س مبيعات عوازل من منتجات االأغ�سية وانخفا�س مبيعات ال�سلطان من منتجات االأحجار/الرخام ومبيعات عوازل يف الكويت وقطر من االأغ�سية وذلك لتباطوؤ 
الن�شاط يف قطاع البناء خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. ملزيد من التفا�سيل الرجاء االطالع على ق�سم )امل�سروفات( /االإيرادات االأخرى )127( وق�سم الدخل 

من عمليات الت�سغيل )97(.

تطبيقًا الأنظمة م�سلحة الزكاة و�سريبة الدخل يف اململكة العربية ال�سعودية، تدفع ال�سركة م�سروف الزكاة عن عوازل و�سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة 
وال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية و�سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام، وقد ا�ستلمت ال�سركة من امل�سلحة �سهادات نهائية للزكاة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2014م و2015م، 2016م، ومن املتوقع ا�ستالم ال�سهادة النهائية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م بعد تاريخ اإ�سدار الن�سرة. ارتفع م�سروف الزكاة مبعدل منو �سنوي 
مركب بلغ 9.1% من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك نتيجة الرتفاع الوعاء الزكوي ب�سبب ارتفاع الدخل 

اخلا�سع للزكاة خالل الفرتة املالية املذكورة.

ومل يطراأ على م�سروف الزكاة ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، فقد زاد م�سروف الزكاة مبقدار 0.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 
2.9%، لرتتفع من 7.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 7.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. اإال اأن 
م�سروف الزكاة ارتفع مبقدار 2.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 26.5% لي�سل اإلى 9.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويرجع ذلك للزيادة 
يف الدخل اخلا�سع للزكاة -نتيجة زيادة �سايف ربح ال�سركة- مبنيًا على الوعاء الزكوي لل�سركة. وقد انخف�س م�سروف الزكاة مبقدار 0.005 بن�سبة 0.1% من 9.4 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 9.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. ملزيد من املعلومات عن طريقة احت�ساب 

الزكاة، الرجاء االطالع على �سفحة رقم )72(.
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ارتفع الدخل قبل حقوق االأقلية من 57.1 مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 73.0 مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م 
اأي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 8.5% للفرتة من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وكان ذلك ب�سكل رئي�سي 
نتيجة الرتفاع الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 8.6% خالل نف�س الفرتة املذكورة. اإ�سافة اإلى ذلك، مل يوؤثر م�سروف الزكاة –ب�سكل ملحوظ- 
على الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية، حيث مَثل م�سروف الزكاة –كن�سبة من الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية- 11.2% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، 
و9.8% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و11.2% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و11.4% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

زاد الدخل قبل حقوق االأقلية مبقدار 11.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 19.4% من 57.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 68.2 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع �سبب ذلك اإلى النمو امل�ستمر ملجمل الربح، وقد كانت الزيادة املذكورة �سابقا متماثلة – بدرجة كبرية– مع 

حركة جممل الربح، والدخل من عمليات الت�سغيل، والدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، زاد الدخل قبل حقوق االأقلية مبقدار 25.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 37.3%، وقد كان �سبب تلك الزيادة ارتفاع الدخل قبل 
الزكاة وحقوق االأقلية مبقدار 28.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. ويت�سح اأثر ارتفاع الزكاة مبقدار 2.0 مليون ريال �سعودي وهو نف�س 

الفرق بني الدخل قبل حقوق االأقلية وبني الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية.

وقد انخف�س الدخل قبل حقوق االأقلية مبقدار 20.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 22.1% من 93.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 73.0 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، اأن مقدار االنخفا�س املذكور يعادل قيمة انخفا�س الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية )20.6 مليون ريال 

�سعودي(. ملزيد من التفا�سيل الرجاء االطالع على بند الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية �سفحة رقم )100(.

ت�سري »حقوق االأقلية« اإلى الدخل امل�ستحق للم�ساهمني بال�سركات التابعة من �سايف الدخل االإجمايل الذي حتققه تلك ال�سركات التابعة، وقد ارتفعت حقوق االأقلية من ربح موزع 
لهم مبقدار 0.069 مليون ريال خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى خ�سارة مت حتميلها عليهم مبقدار 0.2 مليون ريال خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2015م. ويرجع �سبب ذلك اإلى ارتفاع �سايف دخل ال�سركات التابعة، حيث ارتفع الدخل مبقدار 5.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 97.5% من 5.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 11.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وقد كان ذلك ب�سبب ارتفاع كمية مبيعات �سركة عوازل 
الكويت ملواد البناء وعوازل الدولية وعوازل الدولية قطر وعوازل اإندوني�سيا، وكذلك ب�سبب اال�ستثمار يف �سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة خالل ال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، حيث اأن حقوق االأقلية قد مثلت 20.0% من �سايف دخل �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة، والذي بلغ 5.8 مليون ريال �سعودي 

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

وقد انخف�س الدخل املن�سوب اإلى حقوق االأقلية مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي وبن�سبة )40.6%( من 1.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م 
اإلى انخفا�س �سايف دخل �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة  اإلى 0.7 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويرجع �سبب ذلك االنخفا�س 
وال�سناعة مبقدار 3.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، الذي قد قابله ب�سكل اأ�سا�سي 
ارتفاع �سايف دخل �سركة عوازل الدولية مبقدار 2.6 مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة املذكورة. ويرجع �سبب انخفا�س �سايف دخل �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة 
اأ�سعار منتجات �سركة  اأ�سعار املنتجات، فقد خف�ست ال�سركة متو�سط  اإلى ارتفاع تكلفة املبيعات وم�سروفات البيع والت�سويق ب�سبب زيادة كمية االإنتاج وانخفا�س  وال�سناعة 
ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة، وذلك ب�سبب توقف ت�سدير ال�سركة املذكورة خارج اململكة العربية ال�سعودية، وب�سبب اأن اأ�سعار املنتجات داخل اململكة العربية ال�سعودية 
تعترب اأقل ن�سبيًا من االأ�سعار الدولية للمنتجات. انخف�س الدخل املن�سوب اإلى حقوق االأقلية مبقدار 1.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 129.6% من ربح مبقدار 0.7 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى خ�سارة بقيمة 0.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. وذلك يعود اإلى حتقيق 

ال�سركات التابعة لعوازل خ�سائر خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م وباالأخ�س �سركة ال�سلطان والتكامل وعوازل يف اإندوني�سيا.

زاد �سايف الدخل مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 8.7% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، حيث ارتفع �سايف 
الدخل من 57.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 73.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويرجع 
�سبب النمو يف �سايف الدخل ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�س تكلفة املبيعات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 7.9% مقارنة بانخفا�س املبيعات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 3.1%، وقد 
ا�سفر هذا عن زيادة يف جممل الربح بلغت 26.9 مليون ريال �سعودي من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. ويف 
مقابل الزيادة املوجبة يف جممل الربح والزيادة يف االإيرادات االأخرى مبقدار 2.0 مليون ريال �سعودي. زادت التاأثريات ال�سالبة مثل ارتفاع م�ساريف البيع والت�سويق مبقدار 
7.4 مليون ريال �سعودي وارتفاع امل�سروفات العمومية واالإدارية مبقدار 3.5 مليون ريال و ارتفاع م�سروف الزكاة مبقدار 2.2 مليون ريال �سعودي، اأن حم�سلة البنود ال�سابقة 
الذكر تف�سر زيادة �سايف الدخل مبقدار 17.4 مليون ريال �سعودي توؤدى وذلك كله للفرتة من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2017م، ويعود �سبب انخفا�س تكلفة املبيعات ب�سكل اأ�سا�سي اإلى زيادة كفاءة الت�سنيع وانخفا�س اأ�سعار املواد اخلام واإلى انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، هذا باالإ�سافة اإلى انخفا�س كمية املبيعات ب�سكل اأ�سا�سي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. يعود �سبب انخفا�س 
الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات اإلى انخفا�س كمية ال�سادرات من منتجات االأغ�سية البيتومينية واإلى انخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة على الوحدة )مرت مربع( من االغ�سية 
امل�سدرة. جتدر االإ�سارة اإلى اأنه هناك عالقة طردية مبا�سرة بني اأ�سعار النفط والر�سوم اجلمركية على ال�سادرات. اإن زيادة م�ساريف البيع والت�سويق وامل�ساريف االإدارية 
اأ�سا�سا الى االإهالك يف ق�سم تقنية املعلومات نتيجة اأجهزة وبرنامج احلا�سب االآيل )�ساب( ويف املن�ساآت املعدة للتاأجري بدولة االإمارات العربية وفى زيادة  والعمومية ترجع 

خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها واإلى زيادة خم�س�س الزكاة.

ارتفع �سايف الدخل مبقدار 9.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 17.4% من 57.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 66.9 مليون ريال �سعودي 
خالل ال�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وكان ذلك ب�سبب منو املبيعات مبقدار 42.5 مليون ريال �سعودي، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع كمية املبيعات، حيث ارتفعت 
املبيعات مبقدار 42.5 مليون ريال �سعودي وبن�سبة 11.3% من 374.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 416.8 مليون ريال �سعودي خالل 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. وقد قابل ارتفاع املبيعات تكوين خ�سارة نتجت عن حتويل عمالت اأجنبية بلغت 13.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية 

يف 31 مار�س 2015م، والتي نتجت عن حتويل عملة اليورو اإلى ريال �سعودي خالل الفرتة املذكورة، والتي تعترب عر�سية وغري متكررة.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، زاد �سايف الدخل مبقدار 25.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 38.8%، ويعود 
�سبب االرتفاع ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�س تكلفة املبيعات مبقدار 23.0 مليون ريال )بينما انخف�ست املبيعات مبقدار 3.5 مليون ريال �سعودي(. اإن انخفا�س تكلفة املبيعات كان 
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ب�سبب انخفا�س اأ�سعار املواد اخلام وب�سبب انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات خالل ال�سنة املالية املذكورة مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وذلك 
�سبب انخفا�س كميات �سادرات منتجات االأغ�سية البيتومينية وقيمة ال�سريبة املفرو�سة على الوحدة )مرت مربع( من االغ�سية امل�سدرة. وذلك ب�سبب العالقة الطردية املبا�سرة 
بني اأ�سعار النفط وال�سريبة املفرو�سة. اإن الزيادة يف �سايف الدخل هي ح�سيلة الزيادة يف الدخل من عمليات الت�سغيل مبقدار 11.0 مليون ريال �سعودي وارتفاع )امل�سروفات( 
/االإيرادات االأخرى اإلى 5.5 مليون ريال �سعودي )قيمة موجبة( خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بالقيمة ال�سالبة امل�سجلة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 

31 مار�س 2015م والتي بلغت 10.9 مليون ريال �سعودي.

انخف�س �سايف الدخل مبقدار 19.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 21.2% من 92.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 74.2 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وقد كان �سبب ذلك االنخفا�س ب�سكل رئي�سي يعود اإلى انخفا�س املبيعات مبقدار 72.3 مليون ريال �سعودي مما اأ�سفر 
عن انخفا�س جممل الربح مبقدار 21.4 مليون ريال �سعودي كما �ساهم بن�سبة �سغرية يف انخفا�س �سايف الدخل ارتفاع م�سروفات البيع والت�سويق مبقدار 0.1 مليون ريال 
�سعودي وانخفا�س االإيرادات االأخرى مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي. ميكن الرجوع الى ق�سم املبيعات، ق�سم م�سروفات البيع والت�سويق، و ق�سم امل�سروفات /االيرادات االأخرى 

ملعرفة اأ�سباب االرتفاعات واالنخفا�سات املذكورة يف ال�سفحات )80(، )91(، و)97( على التوايل.

الن�شب الرئي�شية للربحية(: 75 اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

معدل من� مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض
�شن�ي 
مركب %

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

11.8%1.3%4.9%4.3%3.6%15.9%16.2%37.0%35.7%30.8%26.5%هام�س جممل الربح )%(

11.4%)0.9%(2.8%4.3%)3.7%(13.6%26.4%22.7%23.6%20.8%16.4%هام�س الربح الت�سغيلي

12.1%)1.0%(6.4%0.8%)4.5%(39.9%5.4%21.5%22.5%16.1%15.2%هام�س �سايف الربح

امل�سدر: ال�سركة

ارتفع هام�س �سايف الربح من 15.2% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 21.5% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مبعدل منو �سنوي مركب 
بلغ 12.1%، ارتفع هام�س �سايف الربح من 15.2%خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 16.1% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س2015م، ومن ثم اإلى 
22.5% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س2016م، ومن ثم انخف�س اإلى 21.5% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. ويرجع �سبب منو هام�س �سايف الربح 

خالل الفرتات املذكورة اإلى منو هام�س جممل الربح وهام�س الربح الت�سغيلي وقد مت يف الفقرة ال�سابقة بيان هذا النمو.

ارتفع هام�س جممل الربح من 26.5% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 37.0% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مبعدل منو �سنوي مركب 
بلغ 11.8%، ارتفع هام�س جممل الربح من 26.5% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 30.8% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع �سبب 

ارتفاع هام�س جممل الربح اإلى زيادة معدل كفاءة ا�ستخدام ومعاجلتها املواد خالل مراحل الت�سنيع.

املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويرجع  املالية  ال�سنة  اإلى 35.7% خالل  املنتهية يف 31 مار�س 2015م  املالية  ال�سنة  ارتفاعًا من 30.8% خالل  الربح  كما �سهد هام�س جممل 
هذا االرتفاع اإلى انخفا�س تكلفة املبيعات -ب�سكل اأعلى من انخفا�س املبيعات –)انخف�ست تكلفة املبيعات مبقدار 8.0% بينما انخف�ست املبيعات بواقع 0.8% لنف�س الفرتة 
الزمنية( ب�سبب انخفا�س اأ�سعار املواد اخلام ب�سكل اأ�سا�سي اإ�سافة اإلى انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات. ويعود ذلك اإلى انخفا�س كميات �سادرات منتجات االأغ�سية 

البيتومينية واإلى انخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة على الوحدة من االغ�سية امل�سدرة، وذلك كنتيجة مبا�سرة للعالقة الطردية بني اأ�سعار النفط وال�سريبة املفرو�سة.

ارتفع هام�س جممل الربح لل�سركة مبقدار 3.6% من 35.7% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 37.0% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، 
وقد كان �سبب االرتفاع يعود ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س تكلفة املبيعات-ب�سكل اأعلى من انخفا�س املبيعات –)انخف�ست تكلفة املبيعات بن�سبة 19.1% بينما انخف�ست املبيعات 
بواقع 17.5% لنف�ض الفرتة الزمنية(، وذلك ب�شبب انخفا�ض الطلب على الأغ�شية داخل اململكة ب�شكل اأ�شا�شي ب�شبب انخفا�ض الن�شاط العمراين خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 

31 مار�س 2017م. وقد قامت ال�سركة مبزيد من االإجراءات التخطيطية يف االإنتاج لتقليل النفقات مثل تقليل اأوقات العمل االإ�سايف.

ارتفع هام�س ربح الت�سغيل من 16.4% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 22.7% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مبعدل منو �سنوي مركب 
بلغ 11.4%.هذا يرجع حلد كبري الى ارتفاع هام�س جممل الربح خالل نف�س الفرتة 2014م اإلى 2017م )معدل منو �سنوي مركب بلغ 11.8%(، ارتفع هام�س ربح الت�سغيل من 
16.4% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 20.8% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. ومن ثم زاد هام�س ربح الت�سغيل لي�سل اإلى 23.6% خالل 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س2016م، ومن ثم انخف�س اإلى 22.7% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وميكن تف�سري االنخفا�س يف هام�س ربح الت�سغيل على 
الرغم من انخفا�س امل�ساريف البيعية وامل�ساريف االإدارية معا مبقدار 1.7 مليون ريال يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م عنها يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2016م باأن امل�ساريف البيعية وامل�ساريف االإدارية كن�سبة من املبيعات �سارت متثل 14.2% يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م(. وقد كانت متثل 12.2% يف ال�سنة 

املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م(.
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معدل مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض
من� 
�شن�ي 
مركب %

4 20م – 7 20م 6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

�سايف الربح 
)باالآلف 
الرياالت 

ال�سعودية(

57.04166.94492.89073.192%17.4%38.8)%21.2(9.90325.946)19.698(%8.7

املتو�سط 
املرجح لعدد 

االأ�سهم)�سهم(
18.199.98118.199.98122.776.43027.299.978%0.0%25.1%19.8-4.576.4494.523.548%15

ربحية ال�سهم 
)بالريال 

ال�سعودي(
3.133.674.082.68%17.4%10.9)%34.3(0.540.40)0.14()%5.1(

ربحية ال�سهم 
)بالريال 

ال�سعودي( 
باملتو�سط 

املرجح يف �سنة 
2017م*

2.092.453.402.68%17.4%38.8)%21.2(0.360.95)0.72(%8.7

امل�سدر: ال�سركة
* يق�سد بـ »ربحية ال�سهم )بالريال ال�سعودي( باملتو�سط املرجح لعام 2017م« ربحية ال�سهم بناًء على �سايف دخل ال�سنة مق�سومًا على مقام ثابت وهو عدد االأ�سهم كما يف 31 مار�س 2017م. وذلك لغر�س املقارنة 

بني ربحية ال�سهم لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م. وبناًء على ذلك، فقد مت حتليل ربحية ال�سهم على االأ�سا�س املذكور.

ارتفعت ربحية ال�سهم مبقدار 0.36 ريال �سعودي لل�سهم بن�سبة 17.4% من 2.09 ريال �سعودي لكل �سهم خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 2.45 ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وكانت هذه الزيادة متماثلة مع حركة �سايف الدخل.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، فقد ارتفعت ربحية ال�سهم مبقدار 0.95 ريال �سعودي لكل �سهم بن�سبة 38.8% لت�سل اإلى 3.40 ريال �سعودي لكل �سهم، 
ويعترب ذلك االرتفاع متماثل مع حركة �سايف الدخل.

انخف�ست ربحية ال�سهم مبقدار 0.72 ريال �سعودي من 3.40 ريال �سعودي لكل �سهم خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 2.68 ريال �سعودي لكل �سهم خالل 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. وكانت هذه الزيادة متماثلة مع حركة �سايف دخل ال�سركة.

المبيعات 

1- المبيعات حسب الشركة 

يعر�س اجلدول التايل �سايف املبيعات املوحدة ح�سب ال�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

�شايف املبيعات امل�حدة ح�شب ال�شركة عن ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م: (: 76 اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض

معدل من� 
�شن�ي مركب %

4 20م– 7 20م 6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

)5.1%()45.152(6.4399.350)19.2%(2.7%2.9%222.833229.272235.422190.270�سايف مبيعات عوازل *

م�سنع حجر التكامل للحجر 
والرخام 

ال ينطبق)2.297(3.200-)71.8%(ال ينطبق3.200903%0.0--

�سركة ال�سلطان املحدودة 
للمقاوالت والتجارة 

وال�سناعة 

ال ينطبق)7.361(19.7575.582)29.1%(28.3%ال ينطبق019.75725.33817.977

ال�سركة املتقدمة ل�سناعة 
االأغ�سية

ال ينطبق119--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق000119

)2.1%()54.694(26.19514.935)20.7%(6.0%11.8%222.833249.028263.963209.269�سايف املبيعات املحلية

  ال�سركات الدولية

�سركة عوازل الكويت ملواد 
البناء

71.49073.57259.99449.106%2.9)%18.5()%18.1(2.083)13.578()10.888()%11.8(

1.6%254)5.155(0.57.356%)8.8%(14.3%51.30358.65853.50353.757�سركة عوازل الدولية
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باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض

معدل من� 
�شن�ي مركب %

4 20م– 7 20م 6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

3.4%)6.330(6.6722.410)18.0%(7.3%25.5%26.14032.81235.22328.893�سركة عوازل الدولية قطر 

�سركة عوازل اإندوني�سيا 
الدولية

2.5692.739596-%6.6)%78.2()%100.0(170)2.143()596()%100.0(

)3.1%()72.254()3.531(42.476)17.5%()0.8%(11.3%374.335416.810413.280341.026�سايف مبيعات ال�سركة

امل�سدر: ال�سركة
* مبيعات عوازل يف ال�سوق املحلي ملنتجات العزل.

مالحظة: ي�سري م�سطلح »ال ينطبق«اإلى ن�سب ال تبني معنى والذي ُي�ستخدم للن�سب املئوية للنمو/ االنخفا�س التي تزيد عن 1.000% -ب�سبب ق�سمة ر�سيد �سالب على موجب 
والعك�س اأو الق�سمة على �سفر-.

المبيعات المحلية
تتكون املبيعات املحلية من مبيعات منتجات العزل املائي ومواد العزل احلراري، ومبيعات �سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة ال�سناعة )منتجات االأحجار/الرخام(، 

ومبيعات �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام )من منتجات االأحجار/الرخام( اإلى عمالء داخل اململكة العربية ال�سعودية. 

ارتفعت املبيعات املحلية مبقدار 26.2 مليون ريال بن�سبة 11.8% من 222.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 249.0 مليون ريال �سعودي 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع �سبب الزيادة اإلى االرتفاع يف مبيعات االأغ�سية يف عوازل مبقدار 6.4 مليون ريال �سعودي وارتفاع مبيعات االأحجار يف 

�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة مبقدار 19.8 مليون ريال �سعودي.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بـال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ارتفعت املبيعات املحلية مبقدار 14.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة %6.0، 
اإلى ارتفاع الطلب على منتجات ال�سركة داخل اململكة العربية ال�سعودية، وباالأخ�س مبيعات منتجات االأغ�سية التي زادت مبقدار 9.5 مليون ريال  ويرجع �سبب تلك الزيادة 
�سعودي واإلى ارتفاع الطلب على االأحجار داخل اململكة التي ارتفعت مبقدار 5.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويرجع �سبب زيادة الطلب 

على املنتجني اإلى زيادة ن�شاط املقاولت واأعمال البناء داخل اململكة العربية ال�شعودية خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

تك�سية  وبيع حجر  تعمل يف ت�سنيع  التي  وال�سناعة  والتجارة  للمقاوالت  ال�سلطان  �سركة  ال�سركة على 80% من  ا�ستحوذت  املنتهية يف 31 مار�س 2015م،  املالية  ال�سنة  خالل 
الواجهات والرخام ال�ستخدامات املنازل و غريها من م�سروعات البناء باململكة العربية ال�سعودية، وقد بلغت م�ساهمة �سركة ال�سلطان للتجارة واملقاوالت وال�سناعة يف اإجمايل 
مبيعات ال�سركة 19.8 مليون ريال خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و25.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. يعود �سبب 

االرتفاع يف املبيعات والذي بلغ 5.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 28.3% اإلى ارتفاع كمية املبيعات. 

كانت �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام« -يف ال�سابق- فرًعا من �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة اإلى اأن مت تاأ�سي�سها ككيان قانوين م�ستقل براأ�س مال 
بلغ 2.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. وتعمل �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام يف ا�ستخراج احلجر الطبيعي من املحاجر 
ونحته و بيعه اإلى �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة، ومتتلك ال�سركة ن�سبة ملكية يف �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام قدرها 80.0% واإجمايل ا�ستثمار 

يف �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام بلغ 2.1 مليون ريال �سعودي حتى يف تاريخ 31 مار�س 2016م. 

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مقارنة بـال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، انخف�ست املبيعات املحلية مبقدار 54.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة %20.7، 
ويرجع �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س مبيعات عوازل مبقدار 45.2 مليون ريال �سعودي، ومبيعات �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة مبقدار 7.4 مليون 
ريال �سعودي، ومبيعات التكامل مبقدار 2.3 مليون ريال �سعودي. يعود �سبب انخفا�س مبيعات عوازل اإلى انخفا�س كمية الطلب على منتجات العزل )وباالأخ�س االأغ�سية( داخل 
اململكة العربية ال�شعودية ب�شكل اأ�شا�شي، وذلك ب�شبب انخفا�ض الن�شاط العمراين داخل اململكة، فقد انخف�شت كمية مبيعات الأغ�شية لعوازل يف ال�شوق املحلية من 29.0 مليون 
مرت مربع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 23.5 مليون مرت مربع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، والذي ت�سبب يف انخفا�س قيمة املبيعات 
مبقدار 41.9 مليون ريال �سعودي، اإ�سافة اإلى ذلك، فقد خف�ست عوازل متو�سط �سعر االأغ�سية من 7.6 ريال لكل مرت مربع اإلى 7.46 ريال لكل مرت مربع، مما �سبب انخفا�س 
يف قيمة املبيعات مبقدار 3.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. يعود �سبب انخفا�س مبيعات �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة 
و�سركة التكامل ال�ستخراج احلجر والرخام ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س كمية مبيعاتهما من منتج االأحجار )وباالأخ�س احلجر االأبي�س( ب�سبب قلة املعرو�س من احلجر اخلام 
نتيجة عدم جتديد رخ�سة معظم املحاجر ومنها املحجر التابع ل�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة انتظارًا الإجراءات تنظيمية يف هذا القطاع جتدر االإ�سارة اإلى 
اأنه خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، انخف�س متو�سط اأ�سعار البيع ملنتجات �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة، وذلك ب�سبب توقف ت�سدير ال�سركة 
املذكورة خارج اململكة العربية ال�سعودية )وذلك نتيجة لقلة املعرو�س(، جتدر االإ�سارة اإلى اأن اأ�سعار املنتجات داخل اململكة العربية ال�سعودية تعترب اأقل من االأ�سعار الدولية 

للمنتجات. 

بداأت ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية ممار�سة اأن�سطة االإنتاج والبيع لالأغ�سية داخل اململكة من اأكتوبر 2016م، وقد حققت اعتماد ملنتجها يف مرتو الريا�س يف م�ساريع االأنفاق 
داخل اململكة، كما وقد مت توريد للعميل كمية 21.700 مرت مربع من االأغ�سية، وقد حققت ال�سركة املذكورة مبيعات مبقدار 0.1 مليون ريال �سعودي، وجاري العمل العتماد املواد 

امل�سنعة من قبل املكاتب اال�ست�سارية واجلهات احلكومية املعنية. جتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة املذكورة يف مراحل ترويج واعتماد منتجاتها.
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مبيعات الشركات الدولية
اإلى عمالء دوليني من خالل ال�سركات التابعة لل�سركة التي تقع يف دولة الكويت،  متثل مبيعات ال�سركات الدولية مبيعات منتجات موانع ت�سريب املياه ومواد العزل احلراري 
واالإمارات العربية املتحدة، وقطر، واإندوني�سيا، وجميع ال�سركات التابعة املذكورة �سابقًا متثل مراكز بيع وت�سويق ملنتجات ال�سركة. وذلك اإ�سافة اإلى مبيعات �سركة ال�سلطان 

املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة ومبيعات �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام اإلى عمالء دوليني من خالل الت�سدير.

خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م و2017م، انخف�ست اأ�سعار النفط العاملية ب�سكل ملحوظ، مما اأدى اإلى تناق�س اأ�سعار بع�س املواد اخلام الداخلة يف منتجات 
ال�سركة، والذي اأدى اإلى زيادة مناف�سة منتجات م�سابهة يتم انتاجها يف دولة الكويت وقطر واالإمارات ومنتجات يتم ت�سديرها من دول جماورة للدول املذكورة باأ�سعار منخف�سة، 
مما اأثر �سلبًا على مبيعات ال�سركة يف الدول املذكورة. ويف املقابل، فقد متكنت ال�سركة من خالل زيادة كفاءة االإنتاج وانخفا�س اأ�سعار بع�س املواد اخلام وانخفا�س ال�سريبة 

املفرو�سة على الت�سدير من تخفي�س اأ�سعار منتجاتها وباالأخ�س االأغ�سية .

ارتفعت مبيعات �سركة عوازل الكويت ملواد البناء مبقدار 2.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 2.9% من 71.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م 
اإلى 73.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وترجع هذا االرتفاع ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الزيادة يف كمية مبيعات منتجات االأغ�سية ب�سكل رئي�سي، 

وذلك ب�شبب زيادة اأعمال البناء ون�شاط املقاولت امل�شهود داخل دولة الكويت خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. 

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، انخف�ست مبيعات �سركة عوازل الكويت ملواد البناء مبقدار 13.6 مليون 
ريال �سعودي بن�سبة 18.5%، ويرجع �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى تخفي�س ال�سركة الأ�سعار منتجاتها يف دولة الكويت وذلك النخفا�س اأ�سعار املواد اخلام وللحفاظ على اأ�سعار 
مناف�سة لزيادة كمية املبيعات. اإ�سافة اإلى انخفا�س اأ�سعار املنتجات، فقد ت�سبب اإمتام بع�س عقود البيع مع بع�س كبار عمالء �سركة عوازل الكويت ملواد البناء يف انخفا�س 
مبيعات �سركة عوازل الكويت ملواد البناء. اإ�سافًة اإلى ذلك، فقد انخفا�س �سعر �سرف الدينار الكويتي مقارنة بالريال ال�سعودي خالل عام 2016م، مما اأدى اإلى انخفا�س قيمة 

املبيعات بعد حتويل عملتها – الدينار الكويتي - اإلى الريال ال�سعودي.

انخف�ست مبيعات �سركة عوازل الكويت ملواد البناء مبقدار 10.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 18.1% من 60.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2016م اإلى 49.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك نتيجة خف�س �سعر بيع املنتج كنتيجة مبا�سرة النخفا�س الر�سوم اجلمركية على 
ال�سادرات والتي اأدت اإلى جعل عوازل تخف�س �سعر بيع منتجاتها يف دولة الكويت، اإ�سافة اإلى ذلك فقد انخف�ست الكمية املباعة من االأغ�سية باالأخ�س يف دولة الكويت نتيجة 

تباطوؤ الن�شاط العمراين، حيث انخف�شت الكمية املباعة مبقدار 1.0 مليون مرت مربع خالل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

 ارتفعت مبيعات �سركة عوازل الدولية مبقدار 7.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 14.3% لرتتفع من 51.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 
58.7 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع ذلك اإلى الزيادة يف كمية مبيعات منتجات االأغ�سية ب�سكل رئي�سي، والتي زادت نتيجة الرتفاع 

الطلب الذي زاد ب�سبب منو اعمال البناء واملقاوالت يف دولة االإمارات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، انخف�ست مبيعات �سركة عوازل الدولية مبقدار 5.2 مليون ريال �سعودي 
بن�سبة 8.8%، ويعود �سبب ذلك االنخفا�س اإلى تخفي�س ال�سركة ملتو�سط اأ�سعار منتجاتها يف دولة االإمارات، وذلك لزيادة كمية املبيعات وللمحافظة على اأ�سعار مناف�سة، وقد كان 

ذلك ب�شبب زيادة املناف�شة يف دولة الإمارات وتباطوؤ ن�شاط املقاولت يف دولة الإمارات خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

ريال  بن�سبة 0.5% من 53.5 مليون  �سعودي  ريال  املبيعات مبقدار 0.3 مليون  ارتفعت  انخفا�س ملحوظ يف رقم مبيعاتها، حيث  اأو  ارتفاع  الدولية  ت�سهد مبيعات عوازل  مل 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 53.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وجتدر االإ�سارة اإلى اأنه برغم املناف�سة 
واالنخفا�س العام يف االأ�سعار فقد ا�ستطاعت ال�سركة حتقيق النتيجة االإيجابية نتيجة تركيز ال�سركة على ت�سويق املنتجات عالية املوا�سفات التي ي�سعب على املناف�سني املناف�سة 

فيها.

زادت مبيعات �سركة عوازل الدولية قطر مبقدار 6.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 25.5% لرتتفع من 26.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م 
اإلى 32.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وكانت الزيادة ناجتة ب�سكل اأ�سا�سي عن زيادة يف كمية مبيعات منتجات االأغ�سية ب�سكل رئي�سي 

ب�شبب الزيادة يف طلب العمالء، وقد نتج ذلك عن زيادة الن�شاط يف اأعمال البناء واملقاولت امل�شهود يف دولة قطر خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ارتفعت مبيعات �سركة عوازل الدولية قطر مبقدار 2.4 مليون ريال �سعودي 
بن�سبة 7.3%، ويرجع �سبب ذلك اإلى ارتفاع الطلب على منتجات االأغ�سية ب�سكل رئي�سي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وذلك ب�شبب زيادة ن�شاط املقاولت 

واأعمال البناء يف دولة قطر خالل الفرتة املذكورة.

انخف�ست مبيعات عوازل يف قطر مبقدار 6.3 مليون ريال �سعودي بن�سبة 18.0% من 35.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 28.9 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويعود �شبب ذلك اإلى تباطوؤ ن�شاط املقاولت يف قطر واإلى خف�ض �شعر بيع املنتج ب�شبب انخفا�ض قيمة ال�شريبة 

املفرو�سة على االغ�سية امل�سدرة كنتيجة مبا�سرة للعالقة الطردية بني اأ�سعار النفط وال�سريبة املفرو�سة.

مل ت�سهد مبيعات �سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ يف املبيعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2014م. 

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، انخف�ست مبيعات �سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية مبقدار 2.1 مليون ريال 
�سعودي بن�سبة 78.2% لت�سل اإلى 0.6 مليون ريال �سعودي، وكان ذلك ب�سبب توقف الت�سدير لها بناًء على قرار ال�سركة، حيث مت اإيقاف ت�سدير االأغ�سية اإلى عوازل اإندوني�سيا 
الدولية ب�سبب اأدائها املايل الذي كان اأقل من املتوقع، وميثل ر�سيد املبيعات البالغ 0.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م ر�سيد املخزون 

املراد ت�سفيته. 

مل حتقق �سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية اأي مبيعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م ب�شبب اإيقاف ن�شاط البيع بالكامل من بداية ال�شنة املالية املذكورة.
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2- المبيعات حسب المنتج

يعر�س اجلدول التايل �سايف مبيعات مواد العزل لعوازل ح�سب املنتج عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

�شايف املبيعات لع�ازل ح�شب املنتج عن ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م*(: 77 اودول )

باآالف الرياالت 
ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض
معدل من� 

�شن�ي مركب %
4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م

5 20م
5 20م – 
6 20م

6 20م–  
7 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

)6.5%()66.885()19.566(25.434)19.6%()5.4%(7.6%334.984360.418340.852273.967االأغ�سية

)9.5%()5.448(5.069)3.009()36.1%(50.5%)23.1%(13.04710.03815.1079.659املنتجات ال�سائلة

)100.0%()5()1.291()2.063()100%()99.6%()61.4%(-3.3591.2965االأ�سرطة

)18.7%()370()160()188()30.7%()11.7%()12.1%(1.5521.3641.204834منتجات اأخرى

)6.9%()72.708()15.948(20.174)20.4%()4.3%(5.7%352.942373.116357.168284.460�سايف املبيعات

امل�سدر: ال�سركة
* هذا اجلدول يبني مبيعات ال�سركة من وجهة نظر عوازل ال�سعودية )ت�سمل مبيعاتها بال�سوق املحلي والكميات التي ت�سدرها لالأ�سواق اخلارجية من منتجات العزل(. 

مبيعات األغشية 
مثلت مبيعات االأغ�سية –كن�سبة من �سايف مبيعات عوازل - 94.9% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و96.6% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، 
و95.4% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و96.3% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. وقد زادت مبيعات االأغ�سية مبقدار 25.4 مليون ريال 
�سعودي بن�سبة 7.6%، حيث بلغت 360.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015 مقارنة بـ 335.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 
31 مار�س 2014م، ويرجع �سبب تلك الزيادة اإلى ارتفاع كمية مبيعات االأغ�سية لعوازل، والتي كانت مدعومة بزيادة الطلب من العمالء على االأغ�سية يف اململكة العربية ال�سعودية 

وخارجها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وذلك ب�شبب زيادة ن�شاط املقاولت واأعمال الإن�شاء يف اململكة العربية ال�شعودية.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، انخف�ست مبيعات االأغ�سية مبقدار 19.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة %5.4، 
ويرجع �سبب ذلك اإلى تخفي�س املناف�سني الأ�سعار منتجاتهم، مما دفع عوازل اإلى تخفي�س اأ�سعار االأغ�سية، والذي قد اأدى اإلى انخفا�س قيمة املبيعات من منتجات االأغ�سية ب�سكل 
عام، ويرجع اأي�شا للهبوط الوا�شح للمبيعات يف دولة الكويت فقد ت�شبب النتهاء من اإمتام توريدات بع�ض امل�شاريع لدى كبار عمالء �شركة عوازل الكويت ملواد البناء وتاأخر البدء 

يف م�شاريع جديدة مما ادى اإلى هبوط وا�شح للمبيعات.

انخف�ست مبيعات االأغ�سية مبقدار 66.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 19.6% من 340.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 274.0 مليون 
ريال �سعودي ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م ب�سبب انخفا�س كمية املبيعات املحلية من االأغ�سية ب�سكل اأ�سا�سي وقد بلغ االنخفا�س يف ال�سوق املحلي 40.0 مليون ريال 
�شعودي، بالإ�شافة اإلى انخفا�ض �شادرات الأغ�شية ب�شبب تباطوؤ الن�شاط العمراين يف الكويت وقطر، اإ�شافة اإلى ذلك، فقد �شبب انخفا�ض الر�شوم اجلمركية على ال�شادرات 
تقليل �سعر البيع منتجات االأغ�سية كما �سبق ذكره. يعود �سبب انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات اإلى انخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة على الوحدة )مرت مربع( من 

االغ�سية امل�سدرة، وذلك ب�سبب العالقة املبا�سرة الطردية بني اأ�سعار النفط وال�سريبة املفرو�سة.

مبيعات المنتجات السائلة
تقت�سر مبيعات املنتجات ال�سائلة على مبيعات عوازل املحلية داخل اململكة العربية ال�سعودية، حيث اأن املنتجات ال�سائلة تعترب منتجات ال ميكن ت�سديرها خارج اململكة ح�سب 
اأنظمة اململكة. تقوم ال�سركة بت�سنيع املنتجات ال�سائلة ذات االأ�سا�س البيتوميني يف م�سانعها يف الريا�س وت�ستخدم يف العزل املائي يف جميع اأنواع املباين، وال توجد �سريحة معينة 
من املجتمع تقت�سر مبيعات املنتجات ال�سائلة عليها، حيث اأن قاعدة عمالء املنتجات ال�سائلة ت�سمل اجلهات احلكومية واالأفراد وال�سركات على حِد �سواء. انخف�ست مبيعات 
املنتجات ال�سائلة مبقدار 3.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 23.1%، وذلك من 13.0مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 10.0 مليون ريال 

�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع ذلك ب�سكل اأ�سا�سي الى انخفا�س الكميات املباعة من منتج ا�سفلت الطرق املعدل.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ارتفعت مبيعات املنتجات ال�سائلة مبقدار 5.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 
50.5%، ويرجع �سبب تلك الزيادة اإلى ارتفاع كمية املبيعات من منتجات اإ�سفلت الطرق املعدل، وذلك خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وتنتج ال�سركة اال�سفلت 

املعدل يف كل من م�سنعي ال�سركة يف الريا�س وجدة.

كما قامت ال�سركة موؤخرا باإدخال منتج العزل ال�سائل من مادة بويل يوريثني »Polyurethane« يف اأ�سواقها املحلية والدولية.

انخف�ست مبيعات املنتجات ال�سائلة مبقدار 5.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 36.1% من 15.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 9.7 
مليون ريال �سعودي ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويعود �شبب النخفا�ض ب�شكل اأ�شا�شي اإلى انخفا�ض الن�شاط العمراين يف اململكة العربية ال�شعودية )هذه ال�شوائل 

ال ي�سمح بت�سديرها(.  
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مبيعات األشرطة
ي�ستخدم منتج االأ�سرطة الال�سقة يف عملية تثبيت وتركيب االأغ�سية، كما ي�ستخدم يف اإ�سالح االأغ�سية امل�ستخدمة يف العزل املائي وت�ستخدم لعزل االأنابيب وقد ي�ستخدم يف تركيب 
االأغ�سية، وال يوجد نوع معني من العمالء لهذا املنتج، حيث ي�ستخدمها الأفراد واملقاولني يف اأن�سطة املقاوالت. انخف�ست مبيعات االأ�سرطة مبقدار 2.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 
61.4%، وذلك من 3.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 1.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، 

ويرجع ذلك اإلى انخفا�س كمية املبيعات ب�سبب انخفا�س الطلب على االأ�سرطة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

االأ�سرطة مبقدار 1.3 مليون ريال �سعودي بن�سبة  املنتهية يف 31 مار�س 2015م، انخف�ست مبيعات  املالية  بال�سنة  املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة  املالية  ال�سنة  وخالل 
99.6%، ويرجع �سبب ذلك اإلى تراجع وترية منو االأعمال االإن�سائية املرتبطة مب�ساريع البنى التحتية.

مل يتم بيع اأ�سرطة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م ب�سبب اأنه مل يتم طرح م�ساريع بنية حتتية داخل اململكة، والتي تعترب العامل الرئي�سي ملبيعات االأ�سرطة.

منتجات أخرى
ت�سري املنتجات االأخرى اإلى منتجات متنوعة �سابقة التجهيز لعزل اأركان املبنى اأو لعزل فوا�سل اجل�سور واالأنفاق اأو املوا�سري املخرتقة للمبنى وغري ذلك والتي يتم اإنتاجها يف 
عوازل. كما يندرج حتت هذا البند اأي�سًا كيمائيات البناء التي مت اإدخال ال�سركة لها يف قائمة منتجاتها وكذلك ان�سجه خا�سة م�سممة ملجال االإن�ساءات )Geo textile( وقد 
الحظت ال�سركة ان هناك منوا يف هذا املنتج ومت اإدخاله الى الفروع اخلارجية. مت ت�سمني جميع املنتجات املذكورة يف بند واحد، وذلك ح�سب االأهمية الن�سبية. وقد انخف�ست 
مبيعات املنتجات االأخرى مبقدار 0.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 12.1% من 1.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 1.4 مليون ريال 

�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع �سبب ذلك اإلى انخفا�س الطلب على املنتجات االأخرى خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

وانخف�ست مبيعات املنتجات االأخرى مبقدار 0.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 11.7% من 1.4 خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 1.2 مليون ريال �سعودي 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ب�شبب التباطوؤ يف ن�شاط املقاولت داخل وخارج اململكة العربية ال�شعودية خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

كما وقد انخف�ست مبيعات املنتجات االأخرى مبقدار 0.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 31.7% من 1.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 
0.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك نتيجة لتباطوؤ ن�شاط املقاولت.

تكلفة المبيعات 6-6-12

1- تكلفة المبيعات حسب البنود 

يعر�س اجلدول التايل تكاليف البيع املوحدة بال�سركة ح�سب البند عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

تكاليف البيع امل�حدة بال�شركة ح�شب البند عن ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(:  7 اودول )

باآالف 
الرياالت 
ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض

معدل من� 
�شن�ي مركب %

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

)10.5%()39.264()9.907()908()23.7%()5.6%()0.5%(176.730175.822165.915126.651املواد اخلام

ر�سوم جمركية 
م�ستحقة على 

ال�سادرات

54.19255.13730.21419.225%1.7)%45.2()%36.4(945)24.923()10.989()%29.2(

نفقات 
الت�سنيع غري 

مبا�سرة

20.34619.55919.63015.536)%3.9(%0.4)%20.9()787(71)4.094()%8.6(

التكاليف 
االأخرى

12.06511.16912.2059.678)%7.4(%9.3)%20.7()896(1.036)2.527()%7.1(

العمالة 
املبا�سرة

4.4884.6314.8924.657%3.2%5.6)%4.8(143261)235(%1.2

تكاليف اإقامة 
العمالة

2.2972.4962.6732.782%8.7%7.1%4.1199177109%6.6

تعديل الر�سوم 
اجلمركية 

امل�ستحقة على 
الواردات

)100.0%(--580ال ينطبقال ينطبق)%100.0(---)580(

التعديل يف 
املخزون

155)91(72-)%158.7()%179.1()%100.0()246(163)72()%100.0(

تكلفة املبيعات 
التي تكبدتها 

ال�سركات 
التابعة

135.595163.713151.952130.868%20.7)%7.2()%13.9(28.118)11.761()21.084()%1.2(



85

باآالف 
الرياالت 
ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض

معدل من� 
�شن�ي مركب %

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

)10.1%(21.91027.558)13.786()22.6%()15.2%(10.6%)94.426()121.984()143.894()130.108(ا�ستبعادات

)7.9%()50.598()22.973(13.362)19.1%()8.0%(4.9%275.180288.542265.569214.971االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

ت�سمل تكلفة املبيعات تكلفة املواد اخلام وتكلفة العمالة املبا�سرة ونفقات الت�سنيع غري املبا�سرة والر�سوم اجلمركية على ال�سادرات، انخف�ست تكلفة املبيعات مبعدل منو �سنوي 
مركب بلغ 8.0% من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وقد كان ذلك االنخفا�س نتيجة النخفا�س اأ�سعار املواد 

اخلام ب�سكل اأ�سا�سي واإلى انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م.

وقد زادت تكلفة املبيعات مبقدار 13.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 4.9% من 275.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 288.5 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويعود ذلك اإلى منو كمية املبيعات خالل نف�س الفرتة بحوايل 2.2 مليون مرت من االأغ�سية.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، انخف�ست تكلفة املبيعات مبقدار 23.0 مليون ريال �سعودي، وذلك بن�سبة 
8.0%، لت�سل اإلى 265.6 مليون ريال �سعودي، وذلك نتيجة النخفا�س اأ�سعار املواد اخلام ب�سكل اأ�سا�سي واإلى انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات خالل ال�سنة املالية 
االأغ�سية  ال�سادرات من منتجات  انخفا�س كمية  اإلى  ال�سادرات  الر�سوم اجلمركية على  انخفا�س  �سبب  يعود  املنتهية يف 31 مار�س 2015م.  املالية  بال�سنة  املذكورة مقارنة 

البيتومينية، واإلى انخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة على االغ�سية امل�سدرة، وذلك ب�سبب العالقة املبا�سرة الطردية بني اأ�سعار النفط وال�سريبة املفرو�سة.

انخف�ست تكلفة املبيعات مبقدار 50.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 19.1% من 265.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 215.0 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. وقد كان �سبب االنخفا�س يعود اإلى ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س كمية املبيعات من منتج االأغ�سية يف عوازل حمليًا 
ويف عوازل الكويت ومن منتج االأحجار والرخام يف �سركة ال�سلطان. يعود �سبب انخفا�س كمية املبيعات يف عوازل اإلى انخفا�س مبيعات منتجاتها وباالأخ�س منتج االأغ�سية ب�سبب 
اإلى انخفا�ض الر�شوم اجلمركية على ال�شادرات  اأ�شا�شي  تباطوؤ الن�شاط العمراين يف اململكة العربية ال�شعودية، ويعود �شبب انخفا�ض مبيعات عوازل يف دولة الكويت ب�شكل 
والتي اأدت اإلى جعل عوازل تخف�ض �شعر بيع منتجاتها املباعة يف دولة الكويت هذا بالإ�شافة اإلى انخفا�ض كمية املبيعات نتيجة تباطوؤ الن�شاط العمراين وزيادة من املناف�شة 
من امل�سنعني يف دولة الكويت. ويعود �سبب انخفا�س كمية مبيعات �سركة ال�سلطان اإلى قلة املعرو�س من احلجر اخلام نتيجة عدم جتديد رخ�سة معظم املحاجر ومنها املحجر 
التابع ل�سركة التكامل ال�ستخراج احلجر والرخام، انتظارا الإجراءات تنظيمية يف هذا القطاع. كما ويعود �سبب انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات اإلى انخفا�س كمية 

ال�سادرات من منتجات االأغ�سية البيتومينية واإلى انخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة على االغ�سية امل�سدرة.

ومن جانب اأخر، فقد انخف�ست تكلفة املبيعات ب�سبب انخفا�س تكلفة املواد اخلام، والر�سوم اجلمركية على ال�سادرات، والتكاليف االأخرى، وفيما يلي تفا�سيل تلك االنخفا�سات:

المواد الخام
ت�سري »املواد اخلام« اإلى االأ�سناف املرتبطة مبنتجات ال�سركة، حيث يرتبط حوايل 35.0% من املواد اخلام بالغ�ساء املدعم )البولي�سرت )»Polyester«( اأو الفايرب جال�س(، 
اآ�سيا )ويتم �سراء ما يقارب 10.0% من الغ�ساء  اأوروبا و�سرق  وما يقارب 20.0% من املواد اخلام بالبوليمري )»Polymers«(، وت�ستورد كال املادتني يف معظم احلاالت من 
املدعم من ال�سوق املحلي(، ويتم اال�سترياد من خارج اململكة بخطابات ال�سمان، يف حني يرتبط ما يقارب 25.0% من املواد اخلام باالإ�سفلت الذي يتم �سرائه من �سركة اأرامكو 
ال�سعودية، ويرتبط ما يقارب 10.0% مواد بال�ستيكية ملعاجلة �سطح املنتج )ت�سرتى من ال�سوق املحلية(، ويرتبط ما يقارب 10.0% من املواد اخلام لتعباأة وتغليف املنتجات، 

ت�سرتى معظمها حمليًا.

وب�سكل عام، ترتبط جميع تكاليف املواد اخلام املذكورة ب�سكل مبا�سر مع اأ�سعار النفط العاملية. وال توجد عقود طويلة اأجل مع موردي ال�سركة ولكن توجد عالقات م�ستدامة 
امتدت لع�شرات ال�شنني، ويتم التوريد طبقا للتخطيط ال�شنوي لالإنتاج وتعديالته وحتتفظ ال�شركة مبخزون ا�شرتاتيجي حلوايل �شهرين للمواد امل�شتوردة. ومل ت�شهد املواد اخلام 
ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، حيث انخف�ست تكلفة املواد اخلام مبقدار 1.0 
مليون ريال �سعودي بن�سبة 0.5% من 176.7 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 175.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية 
يف 31 مار�س 2015م. عالوة على ذلك، فقد انخف�ست تكلفة املواد اخلام – كن�سبة مئوية من اإجمايل تكلفة مبيعات ال�سركة– من 64.2% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2014م، اإلى 60.9% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، نتيجة لرفع االإدارة ملعدل كفاءة ا�ستخدام ومعاجلة املواد اخلام خالل الت�سنيع، وذلك خالل 

الفرتة نف�سها. 
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وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، انخف�ست تكلفة املواد اخلام مبقدار 9.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة %5.6، 
ويعود �سبب ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�س اأ�سعار املواد اخلام خالل ال�سنة املالية املنتية يف 31 مار�س 2016م. اإ�سافة اإلى ذلك، فقد ارتفعت تكلفة املواد اخلام – كن�سبة مئوية 
من اإجمايل تكلفة مبيعات ال�سركة– من 60.7% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، اإلى 62.3% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويرجع ذلك 
اإلى انخفا�س تكلفة مبيعات ال�سركة نتيجة تاأثري انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات والتي تعترب جزء من تكلفة مبيعات ال�سركة. يعود �سبب انخفا�س الر�سوم اجلمركية 
على ال�سادرات اإلى انخفا�س كمية ال�سادرات من منتجات االأغ�سية البيتومينية، كما يعود انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات اإلى انخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة 

على الوحدة )مرت مربع( من االغ�سية امل�سدرة، وذلك ب�سبب العالقة املبا�سرة الطردية بني اأ�سعار النفط وال�سريبة املفرو�سة.

انخف�ست املواد اخلام مبقدار 39.3 مليون ريال �سعودي بن�سبة 23.7% من 165.9 مليون ريال �سعودي �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 126.7 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. يعود �سبب انخفا�س املواد اخلام ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س االإنتاج، فتتبع عوازل �سيا�سة تخطيط االإنتاج 
تبعًا الأحدث الربامج التخطيطية، وب�سبب انخفا�س كمية املبيعات. انخف�ست تكلفة املواد اخلام – كن�سبة مئوية من اإجمايل تكلفة مبيعات ال�سركة– من 62.4%خالل ال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، اإلى 59.0%خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م ويرجع االنخفا�س اإلى انخفا�س اأ�سعار بع�س املواد نتيجة تنويع م�سادر ال�سراء 

وقدرة ال�سركة املالية التي تي�سر لها احل�سول على اأ�سعار تفا�سلية.

رسوم جمركية مستحقة على الصادرات
ت�سري ر�سوم جمركية م�ستحقة على ال�سادرات« اإلى الر�سوم اجلمركية التي تدفعها ال�سركة على �سادراتها من ال�سلع تامة ال�سنع. وقد ارتفعت الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على 
ال�سادرات مبقدار 0.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 1.7% من 54.2 مليون ريال خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 55.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م نتيجة للزيادة يف كمية مبيعات ال�سادرات التي قابلها –جزئًيا- انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات خالل ال�سنة املالية املنتهية 

يف 31 مار�س 2015م.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، انخف�ست الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على ال�سادرات مبقدار 24.9 
مليون ريال �سعودي بن�سبة 45.2% لت�سل اإلى 30.2 مليون ريال �سعودي، وقد كان ذلك ب�سبب انخفا�س كميات �سادرات منتجات االأغ�سية البيتومينية )»Bitumen«( لل�سركة 
وب�سبب انخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة على االغ�سية امل�سدرة كنتيجة مبا�سرة للعالقة الطردية بني اأ�سعار النفط وال�سريبة املفرو�سة، ُيذكر اأن اأ�سعار النفط قد انخف�ست 

يف �سنة 2016 م مقارنة يف �سنة 2015م. 

وللعلم فاإن الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات تن�ساأ نتيجة اأن �سركة اأرامكو داخل اململكة العربية ال�سعودية تبيع املنتجات البيتومينية ب�سعر مدعوم من اململكة العربية ال�سعودية، 
وعليه تدفع ال�سركات امل�سدرة لالأغ�سية البيتومينية ر�سوم جمركية على �سادراتها يعادل الفرق بني ال�سعر العاملي وال�سعر املدعوم داخل اململكة.

انخف�ست امل�ساريف اجلمركية على ال�سادرات مبقدار 11.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 36.4% من 30.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م 
اإلى 19.2 خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك ب�سبب انخفا�س كمية ال�سادرات من منتجات االأغ�سية البيتومينية وانخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة على 
االغ�سية امل�سدرة. وقد كان �سبب ذلك تخفي�س م�سلحة اجلمارك للر�سوم اجلمركية على ال�سادرات، وذلك بالتنا�سب مع اأ�سعار النفط العاملية، التي تتنا�سب ب�سكل طردي 
ومبا�سر مع الر�سوم املفرو�سة على ال�سركة، ولذلك فقد انخف�ست تكلفة ت�سدير عوازل اإلى �سركاتها التابعة الدولية بنف�س املقدار خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 

2017م.

نفقات التصنيع غير مباشرة
انخف�ست نفقات الت�سنيع غري املبا�سرة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 8.6% من 20.3 مليون ريال �سعودي من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 15.5 مليون ريال 
يف نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وقد انخف�ست نفقات الت�سنيع غري املبا�سرة مبقدار 0.8 مليون ريال �سعودي بن�سبة 3.9%، حيث انخف�ست من 20.3 مليون 
ريال خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 19.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م وقد كان ذلك نتيجة لعدم وجود حاجة اإلى 

عمليات ال�سيانة رئي�سية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م .

ومل ت�سهد نفقات الت�سنيع غري املبا�سرة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

انخف�ست نفقات الت�سنيع غري املبا�سرة مبقدار 4.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 20.9% من 19.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 
15.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك ب�سبب انخفا�س عمليات ال�سيانة واملواد امل�ساعدة مثل الزيوت والكهرباء وغريها يف امل�سنع 

النخفا�س عملية االإنتاج خالل الفرتة كما �سبق ذكره.

التكاليف األخرى
ت�سري »التكاليف االأخرى« اإلى التكاليف املتعلقة بالنقل، وقد مثلت التكاليف االأخرى –كن�سبة من املبيعات- 4.4% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و%3.9 

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و4.6% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. وب�سفة عامة تنخف�س ن�سبة التكاليف االأخرى مع زيادة املبيعات.

وقد انخف�ست التكاليف االأخرى مبقدار 0.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 7.4% من 12.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 11.2 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع ذلك اإلى االتفاق على اأ�سعار نقل اأكرث اأقت�ساديُا من الناقلني خالل ال�سنة املالية ملنتهية يف 31 مار�س 

2015م.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ارتفعت التكاليف االأخرى مبقدار 1.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 9.3% من 11.2 مليون ريال �سعودي اإلى 12.2 مليون ريال 
�سعودي، ويعود �سبب ذلك ب�سكل رئي�سي ب�سبب التغري يف اأ�سعار نقل منتجات ال�سركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

انخف�ست التكاليف االأخرى مبقدار 2.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 20.7% من 12.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 9.7 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، يعود �سبب انخفا�س التكاليف االأخرى اإلى انخفا�س كمية املبيعات املنقولة لل�سركات التابعة ب�سكل اأ�سا�سي ب�سبب تباطوؤ 

الن�شاط العمراين حمليًا ويف الكويت وقطر بوجه خا�ض.
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العمالة المباشرة
ت�سري تكلفة »العمالة املبا�سرة« اإلى رواتب واأجور املوظفني املتواجدين يف عملية االإنتاج، وقد مثلت تكلفة العمالة املبا�سرة كن�سبة من تكلفة االإنتاج – 1.63% خالل ال�سنة املالية 
املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و1.6% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و1.85% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و2.16% خالل ال�سنة املالية 

املنتهية يف 31 مار�س 2017م و. وب�سفة عامة تنخف�س ن�سبة التكاليف مع زيادة االإنتاج.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، ارتفعت تكاليف العمالة املبا�سرة مبقدار 0.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 
3.2%، ويعود �سبب ذلك اإلى زيادة متو�سط رواتب العمالة املبا�سرة وامتيازاتها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 

2014م.

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ارتفعت تكلفة العمالة املبا�سرة مبقدار 0.3 مليون ريال �سعودي بن�سبة 
5.6%، ويرجع �سبب ذلك اإلى الزيادة ال�سنوية ملتو�سط مزايا العمالة املبا�سرة، وباالأخ�س مكافاأة نهاية خدمتهم خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

انخف�ست تكلفة العمالة املبا�سرة مبقدار 0.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 4.8% من 4.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 4.7 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك ب�سبب انخفا�س االإنتاج الذي �سبب يف انخفا�س املكافاآت التحفيزية مقابل العمل االإ�سايف املمنوحة للعمالة 

يف ق�سم االإنتاج.

تكاليف إقامة العمالة
ت�سري »تكاليف اإقامة العمالة« اإلى التكاليف املتكبدة نظري الطعام وا�ستخدام املرافق واخلدمات مبن�ساآت اإقامة العمالة بالريا�س. ومل ت�سهد تكاليف اإقامة العمالة ارتفاع اأو 

انخفا�س ملحوظ خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م.

تعديل الرسوم الجمركية المستحقة على الواردات
ي�سري »تعديل الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على الواردات« اإلى مبلغ قدره )0.6( مليون ريال �سعودي مت ت�سجيله خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م كاإ�سافة اإلى 
ر�سيد امل�ساريف امل�ستحقة على الواردات مل�سلحة اجلمارك ال�سعودية، وقد مت ذلك لتعديل ح�ساب الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على الواردات ليتنا�سب مع ر�سيد االإلتزام 

امل�ستحق.

جتدر االإ�سارة اإلى اأنه خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، طالبت هيئة اجلمارك ال�سعودية ال�سركة ب�سداد ر�سوم جمركية على وارداتها خالل ال�سنة املالية املنتهية 
يف 31 مار�س 2015م وال�سنوات االأربع ال�سابقة عليها. وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، قامت ال�سركة بقيد م�ستحقات اجلمارك على الواردات مبقدار 31.1 
مليون ريال �سعودي، وهو ر�سيد متعلق بال�سنوات اخلم�س ال�سابقة. ومت حتميل الر�سوم اجلمركية ال�سنوية على الواردات وقدرها 4.3 مليون ريال �سعودي على قائمة الدخل لل�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، كما مت تعديل قوائم الدخل لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م مببلغ 7.0 مليون ريال �سعودي لعر�س تاأثري الر�سوم اجلمركية على 
الواردات على قائمة الدخل، كما مت تعديل قوائم الدخل لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2013م مببلغ 6.7 مليون ريال �سعودي، وقد مت حتميل باقي الر�سيد الذي بلغ 13.5 

مليون ريال �سعودي على بند اأرباح املحتجزة يف 1 اأبريل 2012م. 

تكاليف المبيعات التي تتكبدها الشركات التابعة 
ت�سري »تكاليف املبيعات التي تتكبدها ال�سركات التابعة« اإلى تكلفة املبيعات املتعلقة بال�سركات التابعة داخل اململكة مثل �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة و�سركة 
م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام وال�سركات التابعة التي تقع يف دولة الكويت، واالإمارات العربية املتحدة، وقطر، واإندوني�سيا. ولغر�س حتليل تكاليف املبيعات التي تتكبدها 
ال�سركات التابعة، يتم احت�ساب تكاليف املبيعات التي تتكبدها ال�سركات التابعة كقيمة �سافية بعد ا�ستبعاد تكلفة املبيعات بني ال�سركات التابعة وعوازل وبني ال�سركات التابعة 

فيما بينها. 

ارتفعت تكلفة املبيعات التي تتكبدها ال�سركات التابعة مبقدار 28.1 مليون ريال من 135.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 163.7 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع �سبب الزيادة ب�سكل اأ�سا�سي اإلى اإ�سافة تكلفة مبيعات �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة 

التي بلغت 14.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م والتي مت اال�ستحواذ عليها خالل ال�سنة املالية املذكورة.

ارتفعت تكاليف املبيعات التي تتكبدها ال�سركات التابعة مبقدار 11.8 مليون ريال �سعودي بن�سبة 7.2%، من 163.7 مليون ريال �سعودي وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2015م اإلى 151.9 مليون ريال �سعودي وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويعود �سبب ذلك اإلى زيادة تكلفة مبيعات �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة 
وال�سناعة مبقدار 6.3 مليون ريال �سعودي وتكلفة مبيعات �سركة م�سنع حجرالتكامل للحجر والرخام مبقدار 2.4 مليون ريال �سعودي وذلك ب�سبب ادراج قوائم �سركة م�سنع 

حجرالتكامل للحجر والرخام للقوائم املالية املوحدة خالل ال�سنة املالية املذكورة.

ارتفعت التكاليف التي تتكبدها ال�سركات التابعة مبقدار 21.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 13.9% من 151.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2016م اإلى 130.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وقد كان �سبب ارتفاع التكاليف هو قيام ال�سركات التابعة خارج اململكة ب�سراء منتجات 

عازلة كيمائية من م�سادر اأجنبية )اأوربية( بغر�س البيع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.
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مجمل الربح

مجمل الربح حسب الشركة6-6-22
يعر�س اجلدول التايل جممل الربح املوحد ح�سب ال�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

جممل الربح امل�حد ح�شب ال�شركة عن ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(:  7 اودول )

باآالف الرياالت 
ال�شع�دية

معدل من� مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض
�شن�ي 
مركب %

4 20م– 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م– 
6 20م

6 20م–
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

اململكة العربية ال�سعودية

8.4%)15.655(21.19417.382)12.9%(16.6%25.5%83.248104.441121.823106.168عوازل 

�سركة ال�سلطان 
للمقاوالت والتجارة 

وال�سناعة 

ال ينطبق)2.597()760(5.464)55.2%()13.9(%ال ينطبق5.4644.7042.107-

م�سنع حجر التكامل 
للحجر والرخام

ال ينطبق)875(740-)118.2%(ال ينطبقال ينطبق)135(740--

ال�سركة املتقدمة 
ل�سناعة االأغ�سية 

ال ينطبق)899(--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)899(0--

9.0%)19.855(26.65817.617)15.6%(16.0%32.0%83.248109.905127.522107.667املجموع اجلزئي

     ال�سركات الدولية

�سركة عوازل الكويت 
ملواد البناء

6.5107.0496.3356.377%8.3)%10.1(%0.7539)714(42)%0.7(

16.2%1.59392.283139%33.3%15.9%5.9226.8619.1449.283�سركة عوازل الدولية

�سركة عوازل الدولية 
قطر 

3.1973.9454.8763.155%23.4%23.6)%35.3(748931)1.721()%0.4(

�سركة عوازل اإندوني�سيا 
الدولية

279508890%82.1)%82.5()%100.0(229)419()89()%100.0(

8.3%)21.655(29.11419.443)14.7%(15.2%29.4%99.154128.268147.711126.056االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

ن�شبة جممل الربح لكل �شركة تابعة اإلى اإجمايل ربح ال�شركة لل�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 0  اودول )

%

ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض

7 20م6 20م5 20م4 20م

قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

اململكة العربية ال�سعودية

84.2%82.5%81.4%84.0%عوازل 

1.7%3.3%4.3%0.0%�سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة

)0.1%(0.5%0.0%0.0%م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام

)0.7%(0.0%0.0%0.0%ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية

5.1%4.3%5.5%6.6%�سركة عوازل الكويت ملواد البناء

7.4%6.2%5.3%6.0%�سركة عوازل الدولية

2.5%3.3%3.1%3.2%�سركة عوازل الدولية قطر 

0.0%0.1%0.4%0.3%�سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية

100.0%100.0%100.0%100.0%جممل ربح ال�سركة

امل�سدر: ال�سركة
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مجمل ربح الشركة
ارتفع جممل ربح ال�سركة مبقدار 29.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 29.4% وذلك من 99.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 128.3 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وذلك ب�سبب ارتفاع املبيعات ب�سكل اأكرب من تكلفة املبيعات، وباالأخ�س عوازل، ويعود �سبب ارتفاع املبيعات 
مبعدل اأعلى من التكاليف اإلى ارتفاع كمية املبيعات من منتجات االأغ�سية، والتي اأدت اإلى ارتفاع املبيعات مبقدار 42.5 مليون ريال �سعودي مقارنة بارتفاع تكلفة املبيعات مبقدار 
13.4 مليون ريال �سعودي )نتيجة لرفع االدارة ملعدل كفاءة ا�ستخدام ومعاجلة املواد اخلام خالل الت�سنيع( خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة بال�سنة 

املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ارتفع جممل ربح ال�سركة مبقدار 19.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة %15.2، 
ويرجع �سبب ذلك اإلى انخفا�س تكلفة املبيعات ب�سكل عام خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وذلك ب�سكل اأ�سا�سي ب�سبب انخفا�س اأ�سعار املواد اخلام والر�سوم 

اجلمركية على ال�سادرات.

انخف�س جممل ربح ال�سركة مبقدار 21.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 14.7% من 147.7 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 126.1 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وقد كان �سبب االنخفا�س يعود لنق�س مبيعات ال�سركة مبقدار 72.3 مليون ريال �سعودي داخل وخارج اململكة 

وب�شكل اأ�شا�شي انخفا�ض الن�شاط العمراين خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

عوازل
ارتفع جممل ربح عوازل مبقدار 21.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 25.5% من 83.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 104.4 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. ويعود �سبب االرتفاع املذكور اإلى ارتفاع املبيعات املحلية وانخفا�س تكلفة ت�سنيع املنتجات نتيجة لرفع كفاءة الت�سغيل.

كما وقد ارتفع جممل ربح عوازل مبقدار 17.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 16.6% من 104.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 121.8 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وقد كان ذلك نتيجة الرتفاع كمية املبيعات املحلية وانخفا�س تكلفة الت�سنيع ب�سبب انخفا�س املواد اخلام.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مقارنة بـ 2016م، انخف�س جممل ربح عوازل مبقدار 15.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 12.9%. وقد كان ذلك يعود ب�سكل 
اأ�شا�شي اإلى انخفا�ض كمية الطلب على منتجات عوازل داخل اململكة ب�شبب تباطوؤ الن�شاط العمراين.

شركة السلطان المحدودة للمقاوالت والتجارة والصناعة
حققت �سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة جممل ربح مبقدار 5.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و4.7 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وقد بلغ انخفا�س جممل ربح ال�سركة املذكورة 0.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م 
مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويعود �سبب انخفا�س جممل الربح اإلى نق�س الكميات امل�سدرة خارج اململكة، والتي يزيد ربحها عن �سعر املنتجات املباعة 
حمليًا. وقد ارتفعت تكلفة املبيعات مبقدار 6.3 مليون ريال �سعودي مقارنة بارتفاع املبيعات الذي بلغ 5.6 مليون ريال �سعودي وذلك خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 

2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. 

انخف�س جممل ربح �سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة مبقدار 2.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 55.2% من 4.7 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 
املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 83.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويعود �سبب االنخفا�س املذكور اإلى انخفا�س كمية االإنتاج لقلة توافر 
االأحجار وارتفاع ثمنها، كما �سبق اإي�ساحه، واأدى ذلك اإلى انخفا�س مبيعات ال�سركة املذكورة مبقدار 7.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

شركة مصنع حجر التكامل للحجر والرخام
كانت �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام يف ال�سابق فرًعا من �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة اإلى اأن مت حتويلها اإلى �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة خالل 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م براأ�س مال قدره 2.6 مليون ريال �سعودي. حققت �سركة م�سنع حجرالتكامل للحجر والرخام جممل ربح بلغ 0.7 مليون ريال �سعودي 

وذلك من تاريخ بدء الن�شاط يف �شهر يوليو 2015م وحتى تاريخ 31 مار�س 2016م.

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، انخف�س جممل ربح �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام مبقدار 0.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 118.2% من جممل 
ربح مبقدار 0.7 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى جممل خ�سارة مبقدار 0.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 

2017م. وقد كان �سبب جممل اخل�سارة عدم جتديد رخ�س معظم املحاجر يف اململكة ومن �سمنها املحجر الذي تديره ال�سركة املذكورة كما �سبق ذكره.

الشركة المتقدمة لصناعة األغشية 
حققت ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية جممل خ�سارة قدرها 0.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م ب�سبب اأنها يف فرتة ترويج ملنتجاتها، 

وجاري العمل على اعتماد منتجاتها من قبل املكاتب اال�ست�سارية واجلهات احلكومية ذات العالقة.

شركة عوازل الكويت لمواد البناء
ارتفع جممل الربح ب�سركة عوازل الكويت ملواد البناء خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 8.3% من 6.5 مليون ريال �سعودي 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 7.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وب�سكل اأ�سا�سي كان ذلك نتيجة لزيادة كمية 

مبيعات �سركة عوازل الكويت ملواد البناء خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، انخف�س جممل الربح مبقدار 0.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة %10.1، 
ويعود �شبب ذلك ب�شكل رئي�شي اإلى انخفا�ض قيمة املبيعات ب�شركة عوازل الكويت ملواد البناء ب�شبب تخفي�ض �شعر البيع للحفاظ على اأ�شعار تناف�شية، وذلك نتيجة لتباطوؤ ن�شاط 
الت�سييد والبناء خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، اإ�سافة اإلى اإمتام بع�س امل�ساريع الكبرية لدى كبار عمالء 

�سركة �سركة عوازل الكويت ملواد البناء، وب�سبب انخفا�س �سعر �سرف الدينار الكويتي مقارنة بالريال �سعودي.
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اأو انخفا�س ملحوظ خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مقارنة بـ 2016م، حيث انخف�ست تكلفة  مل ي�سهد جممل ربح �سركة عوازل الكويت ملواد البناء ارتفاع 
املبيعات مبقدار 10.9 مليون ريال �سعودي وانخف�ست املبيعات بنف�س القدر خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، والذي ت�سبب يف املحافظة على جممل ربح ال�سركة 

املذكورة.

شركة عوازل الدولية 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، زاد اإجمايل الربح مبقدار 0.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 15.9% من 5.9 مليون ريال خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2014م اإلى 6.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع �سبب الزيادة اإلى ارتفاع كمية املبيعات من منتجات االأغ�سية ب�سكل رئي�سي.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ارتفع جممل ربح �سركة عوازل الدولية مبقدار 2.3 مليون ريال �سعودي بن�سبة 33.3% لي�سل اإلى 9.1 مليون ريال �سعودي، 
ويعود �سبب ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�س تكلفة امل�سرتيات من عوازل خالل ال�سنة املالية املذكورة، )انخفا�س تكلفة امل�سرتيات كان ب�سبب انخفا�س الر�سوم اجلمركية خالل 

ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م(.

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ا�ستطاعت ال�سركة املحافظة على نف�س م�ستوى جممل الربح املحقق خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

 شركة عوازل الدولية قطر
ارتفع اإجمايل الربح ب�سركة عوازل الدولية قطر مبقدار 0.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 23.4% من 3.2 مليون ريال خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 3.9 

مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع �سبب ذلك اإلى ارتفاع كمية مبيعات منتجات االأغ�سية ب�سكل رئي�سي.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ارتفع جممل ربح ال�سركة مبقدار 0.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 23.6%، ويرجع �سبب ذلك اإلى زيادة الطلب على منتجات 
ال�سركة– وباالأخ�س منتج االأغ�سية - يف دولة قطر، والذي اأدى اإلى ارتفاع كمية املبيعات يف دولة قطر، اإ�سافة اإلى انخفا�س �سعر م�سرتيات ال�سركة املذكورة من عوازل. فب�سبب 
اإلى  اأدى  انخفا�س اأ�سعار النفط العاملية كما �سبق ذكره، انخف�س �سعر م�سرتات املنتجات البيتومينية ل�سركة عوازل الدولية قطر من عوازل )مثل املنتجات االأغ�سية(، مما 

انخفا�س تكلفة ال�سراء لل�سركة املذكورة، والذي انعك�س اإيجابيًا على جممل الربح.

انخف�س جممل ربح �سركة عوازل الدولية قطر مبقدار 1.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 35.3% من من 4.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م 
اإلى 2.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويعود �شبب النخفا�ض املذكور اإلى انخفا�ض مبيعات الأغ�شية يف دولة قطر ب�شبب تباطوؤ الن�شاط 

العمراين يف الدولة املذكورة.

عوازل إندونيسيا الدولية
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اوقفت �سركة عوازل الت�سدير اإلى �سركة عوازل اندوني�سيا وقد قامت �سركة عوازل اإندوني�سيا بالعمل من خالل املخزون لديها، 

وقد بلغ جممل الربح ب�سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م 0.5 مليون ريال �سعودي ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

وقد انخف�س جممل ربح ال�سركة املذكورة مبقدار 0.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 82.5% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م لي�سل اإلى 0.1 مليون ريال �سعودي، 
اإندوني�سيا يف و�سع الت�سفية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وميثل جممل الربح مبيعات وتكاليف ت�سفية �سركة عوازل  اإلى اأن �سركة عوازل  ويرجع ذلك 

اندوني�سيا الدولية، وذلك حتى نهاية �سهر اإبريل من عام 2016م، حيث مت اإقفالها ر�سميًا.

مل ت�سجل عوازل اإندوني�سيا الدولية جممل ربح ب�سبب اإقفال االأن�سطة الت�سغيلية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.
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مصروفات البيع والتسويق6-6-32

2- مصروفات البيع التسويق حسب البند

يعر�س اجلدول التايل امل�سروفات املوحدة للبيع والت�سويق بال�سركة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

امل�شروفات امل�حدة للبيع والت�ش�يق بال�شركة خالل ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(:    اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

معدل من� مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض
�شن�ي 
مركب %

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م– 
6 20م

5 20م– 
6 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م– 
6 20م

5 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

11.3%)177(1.0022.422)1.5%(25.3%11.7%8.5639.56511.98711.810الرواتب واالأجور واملزايا

)1.9%()629(141341)20.5%(12.5%5.5%2.5802.7213.0622.433عموالت البيع

6.2%4.4224115116%4.5%9.7%2.3072.5312.6462.762االإيجار

خم�س�سات الديون امل�سكوك يف 
حت�سيلها

3431.7832.4932.456%419.8%39.8)%1.5(1.440710)37(%92.7

6.0%)67(318)35()4.7%(28.9%)3.1%(1.1371.1021.4201.353الدعاية والرتويج

8.0%)21(70158)2.0%(18.2%8.8%7988681.0261.005ا�ستهالك املعدات واالآت

)7.6%(24)111(-7.9%)26.8%(0.0%414414303327م�سروفات االت�ساالت

2.1%)79(5838)21.6%(11.6%21.5%270328366287التامني

ال ينطبق548--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق548---ا�ستهالك عقارات ا�ستثمارية

ال ينطبق600--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق600---اإ�سالح و�سيانة

26.2%90)20(35.2104%)7.2%(60.5%172276256346ال�سفر

12.0%)21(173)60()6.2(%103.6%)26.4%(227167340319ر�سوم بنكية

ال ينطبق)303(303-)100.0%(ال ينطبقال ينطبق-303--م�سروف عموالت

ال ينطبق236--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق236---مرافق املكتب

)2.9%()191(359)400()7.0%(15.3%)14.5%(2.7532.3532.7122.521م�سروفات اأخري

11.3%1.52.5434.504389%20.4%13.0%19.56522.10826.61227.001االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

ت�سمل م�سروفات البيع والت�سويق ب�سكل اأ�سا�سي جميع م�سروفات ال�سركات التابعة وعلى م�سروفات البيع والت�سويق ملنتجات ال�سركة من م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا، 
وعموالت البيع، وم�سروفات االإيجارات واال�ستهالكات املتعلقة بوظيفة البيع والت�سويق، وخم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها، وم�سروفات الدعاية والرتويج. وقد زادت 
م�سروفات البيع والت�سويق مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 11.3% من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويرجع 
اإلى 11.8 مليون  اإلى ت�ساعد م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا من 8.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م  اأ�سا�سي  �سبب ذلك ب�سكل 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك ب�سبب زيادة متو�سط الرواتب واملزايا وتعديل مكافاأة نهاية اخلدمة خالل الفرتات املذكورة، واإلى زيادة 
خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها من 0.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 2.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية 

يف 31 مار�س 2017م.

اإلى  ارتفعت م�سروفات بيع وت�سويق مبقدار 2.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 13.0% لرتتفع من 19.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م 
22.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويعود ذلك –ب�سكل رئي�سي– اإلى ارتفاع م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا التي ارتفعت مبقدار 
1.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 11.7%، وذلك يعود ب�سكل رئي�سي اإلى م�سروفات البيع والت�سويق ل�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة التي بداأت ن�ساطها خالل 
اإلى زيادة م�سروفات خم�س�سات الديون امل�سكوك فيها من 0.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31  ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. اإ�سافة 
مار�س 2014م اإلى 1.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مبقدار 1.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 419.8% والتي كانت �سببًا رئي�سيًا الرتفاع 

م�سروفات البيع والت�سويق خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

وقد ارتفعت م�سروفات بيع وت�سويق مبقدار 4.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 20.4% لرتتفع من 22.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 
26.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويعود �سبب االرتفاع ب�سكل رئي�سي اإلى زيادة م�سروفات االأجور والرواتب واملزايا مبقدار 2.4 مليون 
ريال �سعودي خالل الفرتة نف�سها، وقد كان ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى تعديل م�سروفات نهاية اخلدمة، اإ�سافة اإلى زيادة الرواتب لدى ال�سركات التابعة، واإلى اإ�سافة م�سروفات 
الرواتب واالأجور واملزايا ل�سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام. هذا اإ�سافة اإلى زيادة م�سروفات خم�س�سات الديون امل�سكوك فيها من 1.8 مليون ريال �سعودي خالل 

ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 2.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مبقدار 0.7 مليون ريال �سعودي.
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مل ت�سهد م�سروفات البيع والت�سويق ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، حيث ارتفعت 
مبقدار 0.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 1.5%، ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى احت�ساب م�سروف اإهالك للمباين اجلديدة املعدة للتاأجري للغري يف �سركة عوازل الدولية يف 

دولة االإمارات مبقدار 0.5 ريال �سعودي.

تتكون م�سروفات البيع والت�سويق املوحدة بال�سركة مما يلي:

الرواتب واألجور ومزايا
ت�سري »الرواتب واالأجور واملزايا« اإلى التعوي�سات املقدمة للموارد الب�سرية التي تعمل يف اأن�سطة البيع، وقد مثلت الرواتب واالأجور واملزايا - كن�سبة من اإجمايل م�سروفات البيع 
والت�سويق – 43.8% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و43.3% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و45.0% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 

مار�س 2016م.

زادت الرواتب واالأجور واملزايا مبقدار 1.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 11.7% من 8.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 9.6 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وتعود تلك الزيادة ب�سكل رئي�سي اإلى م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا ل�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة 

وال�سناعة التي بداأت ن�ساطها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ارتفعت م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا لل�سركة مبقدار 2.4 مليون 
ريال �سعودي بن�سبة 25.3%، ويرجع �سبب ذلك الى اإ�سافة رواتب �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام، اإ�سافة اإلى تعديل م�سروفات نهاية اخلدمة وزيادة الرواتب لدى 

ال�سركات التابعة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

مل ت�سهد الرواتب واالأجور واملزايا ارتفاع اأو انخفا�س يذكر، حيث انخف�ست مبقدار 0.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 1.5% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م 
مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

عموالت البيع
يتم ح�ساب عموالت البيع على اأ�سا�س م�ستهدفات البيع التي يحققها املوظفون، و مل ت�سهد عموالت البيع تقلبات ملحوظة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س2014م 
و2015م و2016م، حيث بلغت عموالت البيع 2.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2.7 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 
31 مار�س 2015م و3.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويرجع �سبب ارتفاع عموالت البيع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م 
اإلى ارتفاع كمية املبيعات، ويرجع �سبب ارتفاع عموالت البيع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م ب�سكل رئي�سي اإلى حتقيق املبيعات امل�ستهدفة من قبل موظفي ق�سم 

املبيعات، واإلى زيادة حتفيزهم من قبل ال�سركة لتحقيق مبيعات اأكرث.

انخف�ست عموالت البيع مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 20.5% من 3.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 2.4 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويعود �سبب ذلك اإلى انخفا�س قيمة املبيعات حيث اأن عمولة البيع مرتبطة طرديا مع قيمة املبيعات. 

اإليجار 
ت�سري تكلفة »االإيجار« اإلى تكلفة اإيجارات مكاتب البيع بالريا�س وجدة والدمام وكذلك تكلفة اإيجار املخازن ومن�ساأة االإقامة يف الدمام، بينما يتم تقييد م�سروف من�ساآت االإقامة 
يف الريا�س كجزء من تكلفة املبيعات – وذلك الأن هذه املن�ساآت تخدم العاملني يف االإنتاج ب�سكل اأ�سا�سي، ومل ي�سهد االإيجار ارتفاع اأو انخفا�س كبري خالل ال�سنوات املالية املنتهية 
يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م، حيث بلغت م�سروفات االإيجار 2.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و 2.5 مليون ريال �سعودي 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و2.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويرجع �سبب الزيادة يف م�سروفات االإيجار خالل 

ال�سنوات املالية املذكورة ب�سكل اأ�سا�سي اإلى زيادة قيمة االإيجار يف ال�سركات التابعة.

مل ت�سهد م�ساريف االإيجار ارتفاع اأو انخفا�س يذكر، حيث ارتفعت مبقدار 0.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 4.4% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مقارنة بال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها
ارتفعت خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها مبقدار 1.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 419.8% من 0.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م 
اإلى 1.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وقد كان ذلك نتيجة ملخ�س�سات قد مت قيدها مقابل ذمم مدينة يف �سركة عوازل اإندوني�سيا على 

خلفية اتخاذ جمل�س االدارة قرار بت�سفيتها.

كما ارتفعت خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها مبقدار 0.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 39.8% لت�سل اإلى 2.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2016م، ويرجع ذلك اإلى زيادة تقادم بع�س املديونيات يف 31 مار�س 2016م.

مل ت�سهد خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها ارتفاع اأو انخفا�س يذكر، حيث انخف�ست مبقدار 0.03 مليون ريال �سعودي بن�سبة 1.5% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2017م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

إعالن وترويج
ي�سري »م�سروف اإعالن وترويج« اإلى امل�سروفات التي تتكبدها ال�سركة نظري ت�سويق منتجاتها داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية. ومل ت�سهد م�سروفات الدعاية والرتويج 
ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، وكذلك خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 

2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.
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مل ي�سهد م�سروف اإعالن وترويج ارتفاع اأو انخفا�س يذكر، حيث انخف�ست مبقدار 0.07 مليون ريال �سعودي بن�سبة 4.7% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م 
مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

مصروفات أخرى
ت�سري »م�سروفات اأخرى« اإلى امل�سروفات املتعلقة بالتجهيزات املكتبية وامل�سروفات املتعلقة بال�سيارات وغريها من امل�سروفات االأخرى، ومل ت�سهد امل�سروفات االأخرى ارتفاع اأو 
انخفا�س ملحوظ خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، وكذلك خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م 

مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

ارتفعت امل�سروفات االأخرى مبقدار 0.3 مليون ريال �سعودي بن�سبة 15.1% من 2.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 3.5 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

3- مصروفات البيع والتسويق حسب الشركة

يعر�س اجلدول التايل م�سروفات البيع والت�سويق املوحدة ح�سب ال�سركة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

م�شروفات البيع والت�ش�يق امل�حدة ح�شب ال�شركة خالل ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 2  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

معدل من� مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض
�شن�ي 
مركب %

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م 
– 5 20م

5 20م 
– 6 20م

6 20م 
– 7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ مدققةُمَدقَّ

اململكة العربية ال�سعودية

2.3%)480()416(1.521)4.8%()4.0%(17.2%10.3519.9359.455 8.830 عوازل

�سركة ال�سلطان للمقاوالت 
والتجارة وال�سناعة 

ال ينطبق6.51.0581.758184%166.2%ال ينطبق1.0582.8163.000-

�سركة م�سنع حجر التكامل 
للحجر والرخام

ال ينطبق1913-1.6%ال ينطبقال ينطبق191194--

ال�سركة املتقدمة ل�سناعة 
االأغ�سية

15118518043%22.5%)2.7()%76.1(34)5()137()%34.2(

12.2%)430(2.6131.528)3.3%(13.2%29.1%8.98111.59413.12212.692املجموع اجلزئي

ال�سركات الدولية

5.3%)355(118789)8.5(%23.1%3.6%3.2913.4094.1983.843�سركة عوازل الكويت ملواد البناء

20.9%48.0167552.285%18.9%0.4%3.9884.0044.7597.044�سركة عوازل الدولية

18.6%)569(4061.470)14.8%(62.2%20.7%1.9582.3643.8343.265�سركة عوازل الدولية قطر 

)51.2%()542()38()610()77.5%()5.2(%)45.3%(1.347737699157�سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية

11.3%1.52.5434.504389%20.4%13.0%19.56522.10826.61227.001االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

مثلت م�سروفات البيع والت�سويق لعوازل 45.1% – كن�سبة من اإجمايل م�سروفات البيع والت�سويق لل�سركة- خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و46.8% خالل 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و37.3% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و35.0% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وقد مثلت 
الن�سب املذكورة لعوازل الن�سب االأعلى من م�سروفات البيع والت�سويق لل�سركة خالل ال�سنوات املالية املذكورة مقارنة بباقي �سركات عوازل، وذلك ب�سبب اأن م�سروفات عوازل 

البيعية والت�سويقية يف اململكة العربية ال�سعودية متثل اجلزء االأكرب من م�سروفات البيع والت�سويق.

املنتهية يف 31 مار�س 2014م،  املالية  ال�سنة  لل�سركة- خالل  والت�سويق  البيع  اإجمايل م�سروفات  الدولية 20.4% - من  ل�سركة عوازل  والت�سويق  البيع  وقد مثلت م�سروفات 
و18.1% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و17.9% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و26.1 خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، 
ويرجع ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى اأن ارتفاع تكلفة اأداء االأعمال يف �سركة عوازل الدولية يف االإمارات واجلدير بالذكر اأن ارتفاع م�سروفات البيع ل�سركة عوازل الدولية بن�سبة %48 
كما يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م عنه يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م ناجت عن احت�ساب ا�ستهالك املباين اال�ستثمارية وعن مزيد من خم�س�سات 
الديون امل�سكوك يف حت�سيلها. وقد مثلت م�سروفات البيع والت�سويق لل�سركة يف دولة قطر - من اإجمايل م�سروفات البيع والت�سويق لل�سركة- 10.0% خالل ال�سنة املالية املنتهية 
يف 31 مار�س 2014م، و10.7% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و14.4% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و12.1% خالل ال�سنة املالية املنتهية 
يف 31 مار�س 2017م. وقد مثلت م�سروفات البيع والت�سويق لل�سركة يف دولة الكويت - من اإجمايل م�سروفات البيع والت�سويق لل�سركة- 16.8% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 
31 مار�س 2014م، و15.4% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و15.8% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و14.2% خالل ال�سنة املالية املنتهية 

يف 31 مار�س 2017م. وت�سكل ال�سركات التابعة الن�سبة املتبقية.
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المصروفات العامة واإلدارية6-6-42
يعر�س اجلدول التايل امل�سروفات العامة واالإدارية املوحدة لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

امل�شروفات العامة واالإدارية امل�حدة لل�شركة عن ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 3  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

معدل من� مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض
�شن�ي 
مركب %

4 20– 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

 –20 4
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

0.2%)3.449(7342.789)18.1%(17.1%4.7%15.54716.28119.07015.621الرواتب واالأجور واملزايا

54.1%1.305)459(263.6462%)48.1%(93.9%4929544951.800اخلدمات املهنية

)40.3%()174()368()16()53.5%()53.1%()2.3%(709693325151م�سروفات ال�سفر

8.7%1690)6(25.0%4.7%)1.7%(350344360450التامني

)4.1%(46)135(124.378%)78.5%(83.0%941723783ر�سوم بنكية

146.2%1.497107)2(6.6%1324.8%)1.7%(1151131.6101.717اال�ستهالك ممتلكات ومعدات

30.4%1.928564433%59.9%36.1%7901.0751.7191.752م�سروفات اأخري

6.0%)2.042(1.5373.983)8.6%(20.3%8.5%18.09619.63323.61621.574االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

تقت�سر »امل�سروفات العامة واالإدارية« على م�سروفات عوازل فقط، اأما امل�سروفات العامة واالإدارية اخلا�سة بال�سركات التابعة فقد مت قيدها �سمن م�سروفات البيع والت�سويق، 
وت�سمل امل�سروفات العامة واالإدارية م�سروفات عوازل من رواتب واأجور ومزايا وم�سروف ا�ستهالك املوجودات غري املتداولة الغري ت�سويقية، وجميع امل�سروفات االأخرى الغري 
م�سنفة يف البنود الرئي�سية واملتعلقة بعوازل. وقد زادت امل�سروفات العامة واالإدارية من 18.1 مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 21.6 مليون 
ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مبقدار 3.5 مليون ريال �سعودي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 5.2% من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى 
نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويرجع �سبب ذلك ب�سفة رئي�سية اإلى التغري يف م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا من 15.5 مليون ريال �سعودي اإلى 16.3 
مليون ريال �سعودي الى 19.1 مليون ريال �سعودي اإلى 15.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015 م و2016م و2017م على التوايل 
والذي يعود اإلى تعيني موظفني اإ�سافيني يف ق�سم تقنية املعلومات وتعديل املزايا واملكافاآت اخلا�سة باملوظفني و تعديل مكافاأة نهاية اخلدمة لتتما�سى مع قانون العمل والعمال 
ال�سعودي-، اإ�سافة اإلى ذلك فقد ارتفعت اخلدمات املهنية من 0.5 مليون ريال �سعودي اإلى 1.8 مليون ريال �سعودي من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى ال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مبقدار 1.3 مليون ريال �سعودي خالل تلك الفرتة الزمنية. وذلك ب�سبب اأنه قد مت احل�سول على خدمات ا�ست�سارية ومهنية تتعلق بالنظم 
االإدارية وبنظم االإعفاءات اجلمركية. كما ارتفع م�سروف اال�ستهالك من 0.2 مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 1.7 مليون ريال �سعودي يف 
31 مار�س 2017م مبقدار 1.6 مليون ريال �سعودي خالل تلك ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك ب�سبب ح�ساب اال�ستهالك على اإ�سافات وحت�سينات قد متت 
على مباين املقر الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، واأي�سا الى احت�ساب م�سروف ا�ستهالك على اأجهزة احلا�سب االألى ونظم 
املعلومات )نظام �ساب( التي ادخلتها ال�سركة يف 2016م و2017م. وترجع الزيادة اأي�سا الى الزيادة يف بند امل�سروفات االأخرى حيث ارتفع بند امل�سروفات االأخرى من 0.8 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، الى 1.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مبقدار 1.0 مليون ريال 

�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك ب�سبب احلاجة لتجديد بع�س الرتاخي�س اأو ال�سهادات اخلا�سة بالبيئة.

زادت امل�سروفات العامة واالإدارية مبقدار 1.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 8.5% من 18.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 19.6 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا مبقدار 0.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 
4.7%، وذلك ب�سبب الزيادة ال�سنوية ملتو�سط رواتب املوظفني – وباالأخ�س عالوات املدراء التنفيذيني واملدراء - ب�سبب حتقيق عوازل دخل متزايد خالل ال�سنوات املالية املنتهية 
يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م. اإ�سافة اإلى ذلك فقد ارتفعت اخلدمات املهنية مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م نتيجة 

م�سروفات ا�ست�سارات مالية وقانونية لت�سحيح اأو�ساع مكافاأة نهاية اخلدمة حتى تتفق مع قوانني العمل والعمال يف اململكة واأي�سا للقيام باإعداد اللوائح اخلا�سة باحلكومة. 

ارتفعت امل�سروفات العامة واالإدارية مبقدار 4.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، اأي بن�سبة 20.3%، مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2015م، ويرجع �سبب تلك الزيادة اإلى ارتفاع الرواتب واالأجور واملزايا مبقدار 2.4 مليون ريال �سعودي ب�سبب تعيني موظفني اإ�سافيني يف ق�سم تقنية املعلومات )وعددهم 
خم�سة موظفني( وتعديل املزايا اخلا�سة باملوظفني )مكافاأة نهاية اخلدمة( وزيادة خم�س�س عالوات كبار املدراء التنفيذيني واملدراء وزيادة متو�سط رواتب املوظفني و هذا 
باالإ�سافة اإلى ارتفاع م�سروف اال�ستهالك مبقدار 1.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م وذلك ب�سبب احت�ساب م�سروف ا�ستهالك على 

اأجهزة احلا�سب االآيل ونظم املعلومات )نظام �ساب( التي ادخلتها ال�سركة يف 2016م.

وقد انخف�ست امل�سروفات العامة واالإدارية مبقدار 2.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 8.6% من 23.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 
21.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك ب�سكل اأ�سا�سي يعود اإلى انخفا�س مكافاآت ورواتب ومزايا االإدارة العليا يف عوازل واإلى انخفا�س 
مكافاآت العاملني خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك ب�سبب عدم حتقيق اأهداف البيع املحددة من قبل ال�سركة وجتدر االإ�سارة اإلى اأن املكافاآت واحلوافز 

تخ�سع لل�سيا�سة املعتمدة من جلنة املكافاآت بال�سركة وهي �سيا�سات مرتبطة مبعايري اأداء. 



95

الرواتب واألجور والمزايا
يعر�س اجلدول التايل الرواتب واالأجور واملزايا املوحدة لل�سركة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

الرواتب واالأج�ر واملزايا امل�حدة لل�شركة خالل ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 4  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

معدل من� مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض
�شن�ي 
مركب %

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م 
– 5 20م

5 20م 
– 6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

مكافاآت ورواتب ومزايا االإدارة 
العليا

6.7336.7818.6036.053%0.7%26.9)%29.6(481.822)2.550()%3.5(

0.8%)202()48(351)4.4%()1.0%(8.3%4.2394.5904.5424.340الرواتب

6.1%)568(818)9()27.8%(66.7%)0.7%(1.2361.2272.0451.477املكافاآت

بدالت اأخرى

2.9%609)544(92.838%)45.3%(3.3%1.1621.2006561.265بدالت ال�سكن

)100.0%()519(5833)100.0%(6.8%13.6%-428486519 بدالت العالج

خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة 
للموظفني

836744700689)%11.0()%5.9()%1.6()92()44()11()%6.2(

)3.5%()48(52)44()11.8%(14.6%)11.0%(399355407359النقل

)4.2%()59()26(43)16.0%()6.6%(12.3%351394368309االإجازات

90.6%)101(341726)8.2%(144.0%209.2%1635041.2301.129اأخرى

4.0%)129(344197)3.3%(5.3%10.3%3.3393.6833.8803.751املجموع اجلزئي

0.2%)3.449(7342.789)18.1%(17.1%4.7%15.54716.28119.07015.621املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

ارتفعت م�سروفات الرواتب واالأجور واملزايا مبعدل منو �سنوي مركب 0.2% من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويرجع 
�سبب ذلك اإلى االرتفاع واالنخفا�س يف رواتب ومزايا االإدارة العليا ورواتب املوظفني والبدالت االأخرى من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى نهاية ال�سنة املالية 
املنتهية يف 31 مار�س 2017م وجتدر االإ�سارة اإلى اأن املكافاآت واحلوافز لها الدور الرئي�سي يف التغري يف هذا البند. وكما قد ارتفع بند الرواتب واالأجور واملزايا لل�سركة مبقدار 
0.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م واأرتفع مبقدار 2.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م وانخف�س مبقدار 

3.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م على الرتتيب. 

متثل امل�سروفات االأخرى »اأخرى« م�سروفات التاأمينات االجتماعية ملوظفي عوازل، وجتديد االإقامات، وتاأمني احلياة واالأخطار ومكافاآت خارج �ساعات العمل. يتم احت�ساب 
مكافاأة نهاية اخلدمة على اأ�سا�س الراتب االأ�سا�سي وبدل ال�سكن والنقل.

مكافآت ورواتب ومزايا اإلدارة العليا 
ت�سري »مكافاآت ورواتب ومزايا االإدارة العليا« اإلى املكافاآت والرواتب واملزايا التي يتقا�ساها اأع�ساء االإدارة العليا، وقد مثلت ن�سبة مكافاآت ورواتب ومزايا االإدارة العليا %43.3 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و41.6% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و%45.1  خالل  واملزايا-  واالأجور  للرواتب  الكلي  املجموع  من  –كن�سبة 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و38.7% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. اإن االرتفاع الوا�سح لقيمة البند للعام املايل املنتهي يف 31 مار�س 

2016م واالنخفا�س الوا�سح يف قيمة نف�س البند للعام املايل املنتهي يف 31 مار�س 2017م اإمنا يعك�س �سيا�سة وا�سحة لل�سركة يف املكافاآت وفقًا للنتائج املحققة اإيجابًا و�سلبًا.

الرواتب
اإلى رواتب موظفي عوازل فقط، بينما يتم ت�سجيل جميع م�ساريف الرواتب لل�سركات التابعة لعوازل �سمن م�ساريف البيع والت�سويق. مل ت�سهد م�سروفات  ت�سري »الرواتب« 
الرواتب لعوازل ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ، حيث زادت الرواتب مبقدار 0.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 8.3% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة بال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، كما انخف�ست خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مبقدار 0.05 مليون ريال �سعودي بن�سبة 1.0% مقارنة بال�سنة املالية املنتهية 
يف 31 مار�س 2015م، ومن ثم انخف�ست مبقدار 0.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 4.4% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 

مار�س 2016م.

المكافآت
ت�سري »املكافاآت« اإلى ما يتم توزيعه خالل العام اإلى موظفي عوازل، وال يت�سمن موظفي ق�سم املبيعات يف هذه املكافاآت، والتي يتم احت�سابها وتوزيعها بناًء على �سيا�سة حمددة 
يدخل فيها اأقدمية املوظف ومكانته يف االإدارة والتقييم ال�سنوي له بجانب عوامل اأخرى، ويتم تقييم وحتديث هذا النظام من قبل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت التابعة ملجل�س 
االإدارة، ويتم حتديد مبلغًا كليًا للمكافاآت كن�سبة من �سايف دخل ال�سركة، وقد بلغت 1.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و1.2 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و2.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و1.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة 

املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م ويالحظ اأن النخفا�ض يف قيمة املكافاآت للعام املايل املنتهي يف 31 مار�س 2017م يتما�سى مع النتائج املالية املحققة.
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بدالت أخرى
متثل »بدالت االأخرى« جميع البدالت املدفوعة ملوظفي عوازل خالفًا للرواتب واملكافاآت، وت�سمل م�سروف مكافاأة نهاية اخلدمة، وبدل االإعا�سة والنقل والعالج واالإجازات وجميع 
البدالت االأخرى، وقد مثل ر�سيد البدالت االأخرى–كن�سبة من جمموع امل�سروفات العامة واالإدارية – 19.0% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و20.3% خالل 

ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و20.3% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

ارتفعت البدالت االأخرى مبقدار 0.3 مليون ريال �سعودي بن�سبة 10.3%خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، كما زادت مبقدار 0.2 وبن�سبة 5.3% خالل ال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

متثل م�سروفات »اأخرى« كجزء من بدالت اأخرى، جميع البدالت االأخرى املختلفة خالفًا لل�سكن والعالج والنقل واالإجازات وم�سروف خم�س�س مكافاأ نهاية اخلدمة. وقد ارتفع 
امل�سروف مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 122.5% من 0.5 خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 1.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 

31 مار�س 2016م. ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى زيادة م�سروف بدل الطعام ب�سبب تعيينات جديدة للعمالة يف عوازل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

انخف�ست م�سروفات اأخرى مبقدار 0.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 8.2% من 1.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 1.1 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويعود �سبب االنخفا�س اإلى بدل الطعام ب�سبب اأن بع�س العمالة يف اإجازة �سنوية ومل يتم دفع لهم خالل فرتة اإجازاتهم.

مصروفات الخدمات المهنية

ت�سري »م�سروفات اخلدمات املهنية« اإلى اأتعاب اال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات واملحاماة، ومل ت�سهد م�سروفات اخلدمات املهنية ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ خالل ال�سنوات 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م، وكان ر�سيد م�سروفات اخلدمات املهنية 0.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و1.0 

مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و0.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. 

ارتفعت م�سروفات اخلدمات املهنية مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 93.9% من 0.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 1.0 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويعود �سبب تلك الزيادة اإلى امل�سروفات اخلا�سة ب�سركة خربة لو�سع النظم االإدارية )�سركة تريالين الهندية(.

انخف�ست م�سروفات اخلدمات املهنية مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 48.1% من 1.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 0.5 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م ب�سبب انتهاء بع�س اأعمال اال�ست�سارات املهنية، ارتفعت م�سروفات اخلدمات املهنية مبقدار 1.3 مليون 
ريال �سعودي بن�سبة 263.6% من 0.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 1.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
اإلى امل�سروفات اخلا�سة مبراجع ح�سابات عوازل وذلك نظري اإعداد القوائم املالية ومراجعة ح�سابات ال�سركة. باالإ�سافة اإلى م�سروفات  2017م، ويعود �سبب تلك الزيادة 
متعلقة باأتعاب خبري باالإعفاءات اجلمركية. جتدر االإ�سارة اإلى اأن اأتعاب اخلبري املتعلقة باالإعفاءات هي لفرتة خم�سة �سنوات ولكن مت حتميلها على قائمة املركز املايل خالل 

عام 2017م.

مصروفات التأمين
ترتبط م�شروفات التاأمني بالأق�شاط املدفوعة للتاأمني اخلا�شة بح�شة ق�شم الإدارة من م�شروفات التاأمني الكلية والتي ت�شمل جميع الأ�شول الق�شرية اأجل التابعة لق�شم الإدارة 
يف عوازل مثل االأجهزة مكتبية واالأثاث واأجهزة احلا�سب االآيل، ومل ت�سهد م�سروفات التاأمني ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م 

و2015م و2016م و2017م.

وب�سبب اأن ر�سيد �سايف القيمة الدفرتية لالأ�سول الق�سرية اأجل كان متقارب خالل الفرتات املذكورة، كان ر�سيد م�سروفات التاأمني متقاربًا، حيث بلغ ر�سيد م�سروفات التاأمني 
0.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و0.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و0.4 مليون ريال �سعودي 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و0.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. جتدر االإ�سارة اإلى اأن م�سروفات التاأمني املذكورة 

ال ت�سمل م�ساريف تاأمني م�سانع ال�سركة ، بل يتم اإ�سافتها كجزء من تكلفة املنتجات اتباعًا ل�سيا�سة ال�سركة.

استهالك ممتلكات ومعدات
ت�سري م�سروفات ا�ستهالك ممتلكات ومعدات اإلى م�سروفات عوازل من ا�ستهالك املوجودات غري املتداولة والغري مرتبطة بعملية البيع والت�سويق والغري مرتبطة باالإنتاج، حيث 
اأنه مل ت�سهد م�سروفات اال�ستهالك ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، حيث 
انخف�س م�سروف اال�ستهالك من 0.115 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، اإلى 0.113 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 

31 مار�س 2015م بن�سبة %1.7.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ارتفعت م�سروفات اال�ستهالك مبقدار 1.5 مليون ريال �سعودي من 0.113 
مليون ريال �سعودي اإلى 1.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 1234.8%، ويرجع �سبب ذلك اإلى بدء احت�ساب م�سروف اال�ستهالك على معدات واأجهزة احلا�سب االأيل ونظام �ساب 
)»SAP«( التي مت �سراءها من قبل عوازل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. ومل ت�سهد ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2017م حيث زاد م�سروف اال�ستهالك مبقدار 0.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 6.6%، وذلك يعود ب�سكل اأ�سا�سي اإلى احت�ساب ا�ستهالك على التح�سينات والتجديدات التي مت 

اإدخالها على مباين ال�سركة بالريا�س.

مصروفات أخرى
يت�سمن بند م�سروفات اأخرى م�سروفات االت�ساالت النرثيات املتنوعة ور�سوم اال�سرتاكات ونفقات التوظيف، مل ي�سهد هذا البند تغريات ملحوظة خالل ال�سنوات املالية املنتهية 
يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م، حيث بلغ ر�سيد امل�سروفات االأخرى 0.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و1.1 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و1.7مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و1.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة 

املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.
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الدخل من عمليات التشغيل6-6-52
ارتفع الدخل من عمليات الت�سغيل مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 8.0% وذلك خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 

2017م.

ارتفع الدخل من عمليات الت�سغيل مبقدار 25.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 40.7% من 61.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 86.5 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع املبيعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وذلك 
ب�سبب ارتفاع كمية املبيعات من منتجات االأغ�سية ب�سبب زيادة الطلب على منتجات ال�سركة من قبل العمالء. اإ�سافة اإلى ذلك، فقد �ساهمت �سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت 
والتجارة وال�سناعة يف مبيعات ال�سركة مبقدار 19.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م والتي مت اال�ستحواذ عليها من قبل ال�سركة خالل 

ال�سنة املالية املذكورة.

كما ارتفع الدخل من عمليات الت�سغيل مبقدار 11.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 12.7% من 86.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 97.5 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وقد كان �سبب ذلك االرتفاع هو انخفا�س تكلفة املبيعات ب�سكل اأكرب من انخفا�س املبيعات، حيث �سجلت 
تكلفة املبيعات انخفا�س مبقدار 23.0 مليون ريال �سعودي، والتي قد قابلها انخفا�س املبيعات مبقدار 3.5 مليون ريال خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويعود 
�سبب انخفا�س تكلفة املبيعات اإلى انخفا�س اأ�سعار املواد اخلام ب�سكل عام واإلى انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، 
ويعود �سبب انخفا�س املبيعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�س قيمة املبيعات، وذلك ب�سبب تخفي�س ال�سركة ل�سعر املنتج والذي 
مت نتيجة تخفي�س املناف�سني الأ�سعارهم وتباطوؤ النمو العمراين ب�سكل رئي�سي داخل اململكة العربية ال�سعودية والكويت واالإمارات. كما ويعود �سبب انخفا�س الر�سوم اجلمركية 
على ال�سادرات اإلى انخفا�س كمية ال�سادرات من منتجات االأغ�سية البيتومينية واإلى انخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة على الوحدة )مرت مربع( من االغ�سية امل�سدرة. جتدر 

االإ�سارة اإلى اأنه هناك عالقة طردية مبا�سرة بني اأ�سعار النفط والر�سوم اجلمركية على ال�سادرات.

انخف�س الدخل من عمليات الت�سغيل مبقدار 20.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 20.5% من 97.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 77.5 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك يعود ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س مبيعات عوازل من منتجات االأغ�سية وانخفا�س مبيعات ال�سلطان 

من منتجات الأحجار/الرخام ومبيعات عوازل يف الكويت وقطر من الأغ�شية وذلك لتباطوؤ الن�شاط يف قطاع الت�شييد والبناء.

)المصروفات( / اإليرادات األخرى 6-6-62

4- )المصروفات( / اإليرادات األخرى حسب البند

يعر�س اجلدول التايل امل�سروفات واالإيرادات االأخرى املوحدة لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

امل�شروفات واالإيرادات االأخرى امل�حدة لل�شركة عن ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 5  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض
معدل من� 
�شن�ي 
مركب %

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م– 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ مدققةُمَدقَّ

93.8%823886)52(85.6%388.2%)19.7%(2642121.0351.921الدخل من تاأجري املخازن

)100.0%()468(391)1.113()100.0%(507.8%)93.5%(-1.19077468الدخل من رفع املخلفات النفطية

100.2%1.619)50()149(53966.7%)94.3%()73.8%(2025331.622الدخل من الودائع

ربح )خ�سارة( حتويل عمالت 
اأجنبيه

563)13.275(572)50()%2457.9()%104.3()%108.7()13.838(13.847)622()%144.6(

الربح من بيع املمتلكات واملن�ساآت 
واملعدات

39182169200)%79.0(%106.1%18.3)309(8731)%20.0(

0.7%33)59(253.827%)81.9%(60.0%45721346مبيعات خردة ومواد خام

91.2%)346()363(1.679)23.4%()19.7%(1036.4%1621.8411.4781.132دخول اأخرى

الديون املعدومة التي متت 
ا�ستعادتها

ال ينطبق)1.774(1.774-)100.0%(ال ينطبقال ينطبق-1.774--

20.4%)591(16.451)13.756()10.7%()150.4%()488.3%(5.5124.921)10.939(2.817املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

ت�شمل )امل�شروفات( / الإيرادات الأخرى العمليات الت�شغيلية الفرعية التي ل متثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة مثل الدخل من تاأجري املخازن، والدخل من رفع املخلفات النفطية، 
الربح /  املتكررة مثل  والغري  العر�سية  الت�سغيلية  العمليات  ت�سمل  ال�سعودي-، وكما  الريال  واإلى  –من  اأجنبية  والربح / )اخل�سارة( من حتويل عمالت  الودائع،  والدخل من 

)اخل�سارة( من بيع املمتلكات واملن�ساآت واملعدات، والدخول االأخرى والديون املعدومة التي متت ا�ستعادتها.

انخف�ست )امل�سروفات( / االإيرادات االأخرى خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مبقدار 13.8 مليون ريال �سعودي بن�سبة 488.3% من قيمة موجبة مبقدار 2.8 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى قيمة �سالبة مبقدار 10.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع 
ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى حتقيق خ�سائر حتويل العمالت االأجنبية التي بلغت 13.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وذلك ب�سبب حتويل مبلغ 

من يورو اإلى ريال �سعودي، وتعترب تلك اخل�سائر عر�سية وغري متكرره.
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وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ارتفعت )امل�سروفات(/ االإيرادت االأخرى من القيمة ال�سالبة والتي بلغت 10.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 
املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى قيمة موجبة بلغت 5.5 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويرجع ذلك ب�سفة اأ�سا�سية اإلى حتقيق ربح من 
حتويل العمالت االأجنبية مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. اإ�سافة اإلى ذلك، مت ا�سرتداد مبالغ كانت قد �سجلت كديون معدومة 
مبقدار 1.8 مليون ريال �سعودي، وزيادة الدخل من تاأجري املخازن مبقدار 0.8 مليون ريال �سعودي وحتقيق دخل من رفع املخلفات النفطية مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي 

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. 

مل ت�سهد )امل�سروفات(/ االإيرادت االأخرى ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، حيث انخف�ست مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 
10.7% من 5.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 4.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. ويعود �سبب 
االنخفا�س ب�سكل اأ�سا�سي اإلى عدم حتقيق اأرباح من حتويل العمالت االأجنبية وعدم وجود دخل من رفع املخلفات النفطية اأو ايراد كنتيجة ال�سرتداد ديون معدومة خالل ال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. ومقابل هذه االنخفا�سات يف االأيرادات االأخرى فقد مت زيادة االيراد من املبنى االإ�ستثماري بدبى بقيمة 0.9 مليون ريال �سعودي ومت اأي�سا 

احل�سول على ايرادات على الودائع لدى البنوك مبقدار 1.6 مليون ريال �سعودي.

الدخل من تأجير المخازن
ي�سري الدخل من تاأجري املخازن اإلى الدخل الناجت عن تاأجري خمزن موجود مبنطقة الريا�س لطرف ثالث. انخف�س الدخل من تاأجري املخازن من 0.3 مليون ريال �سعودي خالل 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 0.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. يعود �سبب االنخفا�س املذكور اإلى اأنه خالل ال�سنة املالية 
املنتهية يف 31 مار�س 2014م، يوجد دفعة متاأخرة من العام ال�سابق م�سمنة يف املبلغ املدفوع من عمالء ال�سركة مبقدار 50.000 ريال �سعودي، ومل تكن موجودة خالل ال�سنة 

املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. مع العلم اأن التاأجري ثابت مبقدار 212.000 ريال �سعودي خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ارتفع الدخل من تاأجري املخازن مبقدار 0.8 مليون ريال �سعودي من 0.2 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 1.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويرجع �سبب ذلك ب�سكل 
رئي�سي اإلى بدء تاأجري م�ستودع وبع�س املكاتب اململوكة ل�سركة عوازل الدولية يف دولة االإمارات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، حيث اأن �سركة عوازل الدولية 

قد بداأت تاأجري امل�ستودع للغري خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م بقيمة اإيجار ق�سرية اأجل مبقدار 1.0 مليون ريال �شعودي تدفع على اأربعة اأق�شاط مت�شاوية.

ارتفع الدخل من تاأجري املخازن واملكاتب مبقدار 0.9 بن�سبة 85.6% من 1.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 1.9 مليون ريال �سعودي 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويعود �سبب االرتفاع ب�سكل اأ�سا�سي اإلى اكتمال اأعمال البناء يف مبنى عوازل يف دولة االإمارات وبدء تاأجري جزء كبري من م�ساحة 
املمتلكات اال�ستثمارية )املتمثل يف املبنى املذكور املعد للتاأجري( خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. للمزيد من املعلومات حول املمتلكات اال�ستثمارية لل�سركة، 

الرجاء االطالع على �سفحة رقم )115(.

الدخل من رفع المخلفات النفطية
ي�سري الدخل من رفع املخلفات النفطية اإلى الدخل الناجت عن خدمات رفع املخلفات النفطية املقدمة ل�سركة اأرامكو ال�سعودية، وتتولى عوازل القيام برفع نوعية حمددة من 

املخلفات من مقر �سركة اأرامكو ال�سعودية مقابل مبلغ متفق عليه مبوجب اتفاق رفع خملفات نفطية مع �سركة اأرامكو ال�سعودية.

انخف�س الدخل من رفع املخلفات النفطية مبقدار 1.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 93.5% من 1.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 
0.08 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وقد كان ذلك نتيجة النتهاء مدة عقد رفع املخلفات النفطية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 

مار�س 2015م.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م ومقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ارتفع الدخل من رفع املخلفات النفطية مقدار 0.4 مليون ريال �سعودي 
بن�سبة 507.8% من 0.08 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 0.5 مليون ريال �سعودي، ويعود �سبب ذلك االرتفاع اإلى جتديد عقد رفع 
املخلفات النفطية املربم مع �سركة اأرامكو ال�سعودية يف تاريخ 16 اأكتوبر 2015م. ويتم اإعادة معاجلة وتدوير املخلفات النفطية يف م�سنع عوازل. جتدر االإ�سارة اإلى اأن طبيعة 
العقود لنقل املخلفات النفطية املربمة مع �سركة اأرامكو لي�ست على اأ�سا�س منتظم، بل يتم جتديدها يف حال وجود كمية من املخلفات النفطية لدى �سركة اأرامكو، فتقوم اأرامكو 

بالبحث عن �سركات تنقل وتعالج املخلفات النفطية، وتعترب عوازل من ال�سركات املوؤهلة لذلك.

انخف�س الدخل من رفع املخلفات النفطية مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 100.0% من 0.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 
�سفر خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. وذلك ب�سبب اأنه مل يتم اإبرام عقد مع �سركة اأرامكو ال�سعودية لرفع املخلفات النفطية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 

مار�س 2017م. جتدر االإ�سارة اأن الدخل املذكور ال يعترب م�ستمر، ويتم اإبرام عقد رفع املخلفات النفطية عند طلب �سركة اأرامكو لذلك. 

الدخل من الودائع
ي�سري الدخل من الودائع اإلى الفائدة املكت�سبة من ودائع ق�سرية االأجل املودعة يف املوؤ�س�سات املالية، وقد انخف�س الدخل من الودائع مبقدار 0.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 
73.9% من 0.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 0.05 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وكذلك قد 
انخف�س الدخل من الودائع مبقدار 0.05 مليون ريال �سعودي بن�سبة 94.3% من 0.05 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 0.003 مليون 

ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وجتدر االأ�سارة الى اأن ال�سركة مل ت�ستفد من ار�سدتها يف البنوك لتحقيق دخل خالل هذه الفرتة.

زاد الدخل من الودائع مبقدار 1.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 53966.7% من 0.003 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 1.6 خالل 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. ويعود �سبب ذلك اإلى اإيداع عوازل يف البنك ملبلغ قدره 70.0 مليون ريال �سعودي كوديعة ق�سرية اأجل، والتي نتج منها دخل مبقدار 

1.6 مليون ريال �سعودي.
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أرباح/ )خسائر( تحويل العمالت االجنبية
بلغت املكا�سب من »اأرباح/)خ�سائر( حتويل العمالت االأجنبية« 0.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، وقد كان ذلك نتيجة الأ�سعار ال�سرف 

املواتية، وكانت اأرباح حتويل العمالت تتعلق بعوازل .

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، بلغت خ�سائر بند اأرباح/ ) خ�سائر( حتويل العمالت 13.8 مليون ريال �سعودي، وذلك نتيجة انخفا�س قيمة احل�ساب اجلاري 
مقيم باليورو يف مقابل الريال ال�شعودي، وكانت ال�شركة قد احتفظت بهذا املبلغ املقيم باليورو ل�شراء اأحد خطوط الأنتاج. وقد انخف�شت اأ�شعار ال�شرف لعملة اليورو مقابل 
الريال ال�سعودي يف وقت ق�سري وب�سكل حاد، وعليه قامت ال�سركة بتحويل الر�سيد من اليورو اإلى الريال ال�سعودي، وتعترب هذه اخل�سارة ا�ستثنائية وعر�سية خالل ال�سنة املالية 

املنتهية يف 31 مار�س 2015م. وقد قررت اإدارة ال�سركة عدم االحتفاظ بعمالت اأجنبية اإال يف حال ال�سراء املوؤكد الحتياجات ال�سركة.

كما حققت ال�سركة مكا�سب من اأرباح حتويل العمالت االأجنبية مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وترجع تلك االأرباح اإلى تغري 
اأ�سعار ال�سرف املواتية واملتعلقة بعمليات الت�سغيل لعوازل.

وقد حققت ال�سركة خ�سائر حتويل العمالت االأجنبية مبقدار 0.05 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وذلك ب�سبب تفاوت اأ�سعار ال�سرف 
امل�ستخدمة يف �سركات عوازل الدولية خالل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، والتي يتم ا�ستخدامها يف حتويل العملة 

امل�ستخدمة يف القوائم املالية لل�سركات الدولة اإلى العملة املحلية لعوازل )الريال ال�سعودي(.

الديون المعدومة التي تمت استعادتها
ت�سري الديون املعدومة التي متت ا�ستعادتها اإلى الدخل الناجت عن تخفي�س ر�سيد خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها ب�سبب اإعادة التقدير الإمكانية التح�سيل من مديني 
ال�سركة، وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، مت تخفي�س ر�سيد خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها مبقدار 1.8 مليون ريال �سعودي، وذلك يف عوازل، و�سركة 
عوازل الكويت ملواد البناء، و�سركة عوازل الدولية وذلك ب�سبب حت�سيل املبلغ البالغ 1.8 مليون ريال �سعودي، ومت االعرتاف بها كاإيرادات اأخرى خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 

31 مار�س 2016م.

مل يتم ا�ستعادة اأي ديون معدومة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

5- )المصروفات( / اإليرادات األخرى حسب الشركة

يعر�س اجلدول التايل )امل�سروفات( / االإيرادات املوحدة االأخرى ح�سب ال�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

)امل�شروفات( /االإيرادات االأخرى امل�حدة ح�شب ال�شركة لل�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 6  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض
معدل من� 
�شن�ي 
مركب %

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

5 20م– 
6 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م – 
6 20م

5 20م– 
6 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

اململكة العربية ال�سعودية 

11.1%)350(13.921)12.780()10.7%()130.7%()600.0%(3.2712.921)10.650(2.130عوازل

�سركة ال�سلطان املحدودة 
للمقاوالت والتجارة وال�سناعة

ال ينطبق)340()742(1.586)40.3%()46.8%(ال ينطبق1.586844504-

�سركة م�سنع حجر التكامل 
للحجر والرخام

ال ينطبق10--ال ينطبق010%0.0%0.0--

ال�سركة املتقدمة ل�سناعة 
االأغ�سية

ال ينطبق00084%0.0%0.0%0.00084

ال�سركات الدولية

�سركة عوازل الكويت ملواد 
البناء

156)1.441(267)26()%1023.7()%118.5()%109.8()1.597(1.708)293()%155.2(

183.2%1.091951)89(87.1%109100%)98.9%(9011.0922.043�سركة عوازل الدولية

)315.8%(73)21(3)318.6%(1050%)60.0%(50)23()2()5(�سركة عوازل الدولية قطر

�سركة عوازل اإندوني�سيا 
الدولية

447)434(6038)%197.1()%113.8()%36.2()881(494)22()%55.9(

20.4%)591(16.451)13.756()10.7%()150.4%()488.3%(5.5124.921)10.939(2.817املجموع

امل�سدر: ال�سركة

جميع تغريات بند )امل�سروفات( /االإيرادات االأخرى قد مت ذكر تفا�سيلها يف �سفحة رقم )99(.
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الدخل قبل الزكاة وحقوق األقلية6-6-72
ارتفع الدخل قبل الزكاة وحقوق االقلية مبقدار 11.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 17.5% من 64.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 
75.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وقد َنَتج ذلك ب�سورة رئي�سية من الزيادة يف الدخل من العمليات مبقدار 25.0 مليون ريال �سعودي 

بن�سبة 40.7% التي قابلها جزئًيا الزيادة يف بند م�سروفات اأخرى مبقدار 13.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

كما زاد الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية مبقدار 27.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 36.3% من 75.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م 
اإلى 103.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويرجع ذلك اإلى زيادة الدخل من عمليات الت�سغيل مبقدار 11.6 مليون ريال �سعودي وزيادة 
)امل�سروفات( / االإيرادات االأخرى مبقدار 16.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. 
وتعترب الزيادة يف ر�سيد )امل�سروفات( /االإيرادات االأخرى البالغة 16.5 مليون ريال �سعودي متثل الفرق بني ر�سيد اخل�سارة املحققة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2015م التي بلغت 10.9 مليون ريال �شعودي )ن�شاأت اخل�شارة ب�شبب انخفا�ض عملة اليورو التي كانت حتتفظ بها ال�شركة( واملكا�شب املحققة خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 

مار�س 2016م التي بلغت 5.5 مليون ريال �سعودي.

انخف�س الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية مبقدار 20.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 20.0% من 103.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 
82.4 خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى نق�س الدخل من عمليات الت�سغيل مبقدار 19.5 مليون ريال �سعودي وذلك ب�سبب 
انخفا�س مبيعات ال�سركة مبقدار 72.3 مليون ريال �سعودي وانخفا�س االإيرادات االأخرى مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي. يعود �سبب انخفا�س مبيعات ال�سركة اإلى انخفا�س 
مبيعات عوازل من منتجات االأغ�سية وانخفا�س مبيعات ال�سلطان من منتجات االأحجار/الرخام ومبيعات عوازل يف الكويت وقطر من االأغ�سية ب�سبب التباطوؤ العام يف قطاع 

البناء خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

مصروفات الزكاة6-6-82
يعر�س اجلدول التايل م�سروفات الزكاة املوحدة لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

م�شروفات الزكاة امل�حدة لل�شركة عن ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 7  اودول )

باآالف الرياالت 
ال�شع�دية

معدل من� مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض
�شن�ي 
مركب %

4 20م– 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

9.2%)5()1.962()210(0.1%26.5%2.9%)9.377()9.372()7.410()7.200(م�سروفات الزكاة
امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

مل ت�سهد م�سروفات الزكاة ارتفاع اأو انخفا�س كبري خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م، حيث بلغ ر�سيد م�سروفات الزكاة 7.2 مليون ريال �سعودي 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و7.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ارتفعت م�سروفات الزكاة لت�سل اإلى 9.3 مليون ريال �سعودي بن�سبة 
26.5%، وقد َنَتج االرتفاع ب�سورة رئي�سية من الزيادة يف الدخل اخلا�سع للزكاة.

مل ت�سهد م�سروفات الزكاة ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، حيث انخف�ست 
مبقدار 0.005 بن�سبة 0.1% من 9.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 9.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 

2017م.

الدخل قبل حقوق األقلية 6-6-92
ارتفع الدخل قبل حقوق االأقلية من 57.1 مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 73.0 مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م 
مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 8.5% من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وكان ذلك ب�سكل رئي�سي نتيجة الرتفاع الدخل 
قبل الزكاة وحقوق االأقلية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 8.6% خالل نف�س الفرتة املذكورة. اإن التغري امل�سهود يف م�سروف الزكاة بزيادتها مبقدار 2.0 مليون ريال �سعودي )خالل 
ال�سنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 مار�س 2016م و31 مار�س 2017م( عنها يف )خالل ال�سنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 مار�س 2014م و31 مار�س 2015م( قد اأثر مبا�سرة بنف�س 

املقدار �سلبًا على قيمة الدخل قبل حقوق االأقلية )خالل ال�سنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 مار�س 2016م و31 مار�س 2017م(.

ارتفع الدخل قبل حقوق االقلية مبقدار 11.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 19.4% من 57.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س2014م اإلى 68.2 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

 وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، زاد الدخل قبل حقوق االأقلية مبقدار 25.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 37.3%، وقد كان �سبب تلك الزيادة ارتفاع الدخل قبل 
الزكاة وحقوق االأقلية مبقدار 27.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م ويت�سح هنا اأثر ارتفاع الزكاة مبقدار 2.0 مليون ريال �سعودي وهو نف�س 

الفرق بني الدخل قبل حقوق االأقلية وبني الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية.

وقد انخف�س الدخل قبل حقوق االأقلية مبقدار 20.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 22.1% من 93.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 73.0 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س الدخل من عمليات الت�سغيل مبقدار 20.0 مليون ريال �سعودي 

وانخفا�س االإيرادات االأخرى مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي. 
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حقوق األقلية 6-6-102
يعر�س اجلدول التايل ن�سيب حقوق االأقلية من �سايف الدخل قبل حقوق االأقلية املوحدة لل�سركة ح�سب ال�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، 

و2016م، و2017م.

ن�شيب حق�ق االأقلية من �شايف الدخل قبل حق�ق االأقلية امل�حدة لل�شركة ح�شب ال�شركة عن ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، (:    اودول )
و5 20م، و6 20م و7 20م

باآالف الرياالت ال�شع�دية

معدل من� مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض
�شن�ي 
مركب %

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

5 20م – 
7 20م

4 20م 
– 5 20م

5 20م– 
6 20م

5 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

اململكة العربية ال�سعودية 
�سركة ال�سلطان املحدودة 

للمقاوالت والتجارة وال�سناعة
ال ينطبق)649()609(1156)118.6%()52.7%(ال ينطبق)102(1.156547-

ال�سركة املتقدمة ل�سناعة 
االأغ�سية

15)18()25()98()%220.0(%38.9%293.5)33()7()73()%287.2(

 �سركة م�سنع حجر التكامل 
للحجر والرخام

ال ينطبق)186(110-)168.8%(ال ينطبق%0.0)76(110--

ال�سركات الدولية
7.8%)30(926)54.4%(89.7%45.0%20295525�سركة عوازل الكويت ملواد البناء

8.0%219)12(78.5%9.1%)35.3%(34222443�سركة عوازل الدولية
)136.4%()54()28(17)105.9%()35.4(%27.4%)3(627951�سركة عوازل الدولية قطر 

)42.4%(522)2()78.8%()15.2%(6.5%)6()28()33()31(�سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية
)246.5%()950()501(1.165)129.6%()40.6%(1688.4%)217(691.234733املجموع

امل�سدر: ال�سركة

ت�سري »حقوق االأقلية« اإلى ن�سبة االأ�سهم العادية لكل �سركة تابعة والتي ال متتلكها ال�سركة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

صافي الدخل6-6-112
ارتفع �سايف الدخل مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 8.7% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، حيث ارتفع 
�سايف الدخل من 57.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 73.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، 
ويرجع �سبب النمو يف �سايف الدخل ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�س تكلفة املبيعات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 7.9% من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م وحتى نهاية 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. ويعود �سبب انخفا�س تكلفة املبيعات ب�سكل اأ�سا�سي اإلى زيادة كفاءة الت�سنيع وانخفا�س اأ�سعار املواد اخلام واإلى انخفا�س الر�سوم 
اجلمركية على ال�سادرات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، باالإ�سافة اإلى انخفا�س كمية املبيعات خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 2017م. يعود �سبب انخفا�س 
الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات اإلى انخفا�س كمية ال�سادرات من منتجات االأغ�سية البيتومينية واإلى انخفا�س قيمة ال�سريبة املفرو�سة على الوحدة )مرت مربع( من االغ�سية 

امل�سدرة. جتدر االإ�سارة اإلى اأنه هناك عالقة طردية مبا�سرة بني اأ�سعار النفط والر�سوم اجلمركية على ال�سادرات.

يف خالل الفرتة من 31 مار�س 2014 اإلى 31 مار�س 2017م، انخف�ست تكلفة املبيعات مبقدار 61.0 مليون ريال �سعودي مقابل انخفا�س املبيعات مبقدار 33.3 مليون ريال 
�سعودي وقد اأ�سفر ذلك عن زيادة يف جممل الربح بلغت 26.9 مليون ريال �سعودي باالإ�سافة لذلك فقد زادت االإيرادات االأخرى مبقدار 2.0 مليون ريال �سعودي يف مقابل ذلك 
زادت التاأثريات ال�سالبة مثل ارتفاع م�ساريف البيع والت�سويق مبقدار 7.4 مليون ريال �سعودي وارتفاع امل�سروفات العمومية واالإدارية مبقدار 3.5 مليون ريال ارتفاع م�سروف 
الزكاة مبقدار 2.2 مليون ريال �سعودي، اأن حم�سلة االأرقام املذكورة �سابقا تف�سر ارتفاع �سايف الدخل مبقدار 16.2 مليون ريال �سعودي للفرتة الزمنية من 31 مار�س 2014م 

وحتى 31 مار�س 2017م.

ارتفع �سايف الدخل مبقدار 9.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 17.4% من 57.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 66.9 مليون ريال �سعودي 
خالل ال�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وكان ذلك ب�سبب منو املبيعات مبقدار 42.5 مليون ريال �سعودي، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع كمية املبيعات. ويجدر االإ�سارة 
اأن �سايف الربح لعام 2015م ا�ستمل على خ�سارة نتجت عن حتويل عمالت اأجنبية بلغت 13.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، والتي نتجت 

عن حتويل عملة اليورو اإلى ريال �سعودي خالل الفرتة املذكورة، والتي تعترب عر�سية وغري متكررة.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م ومقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، زاد �سايف الدخل مبقدار 25.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 38.8%، ويعود 
�سبب االرتفاع ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�س تكلفة املبيعات مبقدار 23.0 مليون ريال �سعودي )بينما انخف�ست املبيعات فقط بـ 3.5 مليون ريال �سعودي( ب�سبب انخفا�س اأ�سعار 
اأ�سعار املواد اخلام اإلى انخفا�س  املواد اخلام وب�سبب انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويرجع �سبب انخفا�س 
اأ�سعار النفط العاملية. ويرجع انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات خالل ال�سنة املالية املذكورة مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م الى انخفا�س كميات 
�سادرات منتجات االأغ�سية البيتومينية وقيمة ال�سريبة املفرو�سة على الوحدة )مرت مربع( من االغ�سية امل�سدرة. وذلك ب�سبب العالقة الطردية املبا�سرة بني اأ�سعار النفط 

وال�سريبة املفرو�سة.
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انخف�س �سايف الدخل مبقدار 19.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 21.2% من 92.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 74.2 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، وقد كان �سبب ذلك االنخفا�س ب�سكل رئي�سي يعود اإلى انخفا�س املبيعات مبقدار 72.3 مليون ريال �سعودي مما اأ�سفر 
عن انخفا�س جممل الربح مبقدار 21.4 مليون ريال �سعودي وفى املقابل ارتفعت م�سروفات البيع والت�سويق مبقدار 0.2 مليون ريال �سعودي وانخف�ست االإيرادات االأخرى 
مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي. يعود �سبب انخفا�س مبيعات ال�سركة اإلى انخفا�س مبيعات عوازل من منتجات االأغ�سية وانخفا�س مبيعات ال�سلطان من منتجات االأحجار/
الرخام ومبيعات عوازل يف الكويت وقطر من االأغ�سية. يعود �سبب انخفا�س مبيعات عوازل واملبيعات يف الكويت وقطر اإلى انخفا�س كمية الطلب على منتجات االأغ�سية ب�سبب 
انخفا�ض الن�شاط لعمراين وتباطوؤ الن�شاط القت�شادي يف الدول املذكورة، ويعود �شبب انخفا�ض مبيعات ال�شلطان اإلى قلة املعرو�ض من احلجر اخلام، وذلك نتيجة عدم جتديد 

رخ�سة معظم املحاجر ومنها املحجر الذي كان مرخ�سا ل�سركة ال�سلطان للتجارة واملقاوالت )وهي �سركة تابعة(.

صافي الدخل حسب الشركة

ميكن الرجوع اإلى ق�سم املبيعات، ق�سم م�سروفات البيع والت�سويق، و ق�سم امل�سروفات /االيرادات االأخرى ملعرفة اأ�سباب االرتفاعات واالنخفا�سات املذكورة  يف ال�سفحات 
)80(، )91(، و)97( على التوايل.

يبني اجلدول التايل �سايف الربح ح�سب ال�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

�شافى الدخل لل�شركة ح�شب ال�شركة عن ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(:    اودول )

باآالف الرياالت 
ال�شع�دية

معدل من� مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض
�شن�ي 
مركب %

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

5 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م– 
6 20م

5 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

اململكة العربية ال�سعودية 
10.1%)12.624(10.59819.178)15.6%(31.0%20.7%51.18261.78080.95868.334عوازل

�سركة ال�سلطان املحدودة 
للمقاوالت والتجارة 

وال�سناعة

ال ينطبق)3.243(3.377)644()118.7%()524.4%(ال ينطبق)510(2.733)664(-

ال�سركة املتقدمة 
ل�سناعة االأغ�سية

)152()185()252()984(%21.1%36.2%290.5)33()67()732(%86.4

�سركة م�سنع حجر 
التكامل للحجر والرخام

ال ينطبق)928(549-)169.0%(ال ينطبقال ينطبق)379(549--

ال�سركات الدولية
�سركة عوازل الكويت 

ملواد البناء
3.3752.2002.4052.508)%34.8(%9.3%4.3)1.175(205103)%9.4(

28.4%)1.195(8342.621)21.8%(91.7%41.2%2.0232.8575.4784.283�سركة عوازل الدولية
�سركة عوازل الدولية 

قطر 
1.2351.5801.019)60(%27.9)%35.5()%105.9(345)561()1.079()%136.5(

�سركة عوازل اإندوني�سيا 
الدولية

)100.0%(-644)22(ال ينطبق)%100.0(%3.5--)664()622(

8.7%)19.698(9.90325.946)21.2%(38.8%17.4%57.04166.94492.89073.192�سايف ربح ال�سركة
امل�سدر: ال�سركة

ارتفع �سايف دخل عوازل مبقدار 10.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 20.7% من 51.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 61.8 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى ارتفاع املبيعات كما �سبق ذكره. 

كما ارتفع �سايف دخل عوازل مبقدار 19.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 31.0% من 61.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 81.0 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي الى ارتفاع املبيعات وانخفا�س تكلفة املبيعات.

انخف�س �سايف دخل عوازل مبقدار 12.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 15.6% من 81.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 68.3 مليون ريال 
�سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. ويعود �سبب االنخفا�س ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س كمية املبيعات املحلية )وباالأخ�س االأغ�سية(. 

انخف�س �سايف دخل �سركة عوازل الكويت ملواد البناء مبقدار 1.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 34.8% من 3.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2014م اإلى 2.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س الدخل االآخر مبقدار 1.6 مليون ريال 
�سعودي. ويعود �سبب انخفا�س الدخل االآخر اإلى تكوين خ�سائر اأخرى مبقدار 1.4 مليون ريال �سعودي نتجت ب�سكل اأ�سا�سي عن خ�سائر عر�سية ومن اأهمها خ�سائر حتويل عمالت 
)من الدينار الكويتي للريال ال�شعودي( وم�شروفات اأخرى وجميع تلك اخل�شائر تعترب عر�شية ل ترتبط بالن�شاط الرئي�شي لل�شركة املذكورة. وقد ارتفع �شايف دخل عوازل 
الكويت ملواد البناء مبقدار 0.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 9.3% من 2.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 2.4 مليون ريال �سعودي 
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س تكلفة املبيعات بني ال�سركة وال�سركة التابعة نتيجة انخفا�س الر�سوم اجلمركية 
على ال�سادرات وباالأخ�س على االغ�سية امل�سدرة التي مت توريدها لدولة الكويت. جتدر االإ�سارة اإلى اأنه هناك عالقة طردية مبا�سرة بني اأ�سعار النفط والر�سوم اجلمركية على 

ال�سادرات.
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زاد �سايف دخل �سركة عوازل الكويت ملواد البناء مبقدار 0.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 4.3% من 2.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م 
اإلى 2.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س م�سروفات الت�سويق والبيع مبقدار 0.4 مليون ريال 
�سعودي. يعود �سبب انخفا�س م�سروفات البيع والت�سويق اإلى انخفا�س املكافاأة ال�سنوية ب�سبب عدم حتقيق اأهداف البيع املحددة من عوازل. جتدر اال�سارة الى ان انخفا�س 

املبيعات مبقدار 10.8 مليون ريال �سعودي قد قابله انخفا�س يف تكلفة املبيعات مبقدار 10.9 مليون ريال �سعودي.

زاد �سايف دخل عوازل الدولية قطر مبقدار 345. مليون ريال �سعودي بن�سبة 27.9% من 1.235 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 1.580 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. ويعود �سبب ذلك الى زيادة كمية املبيعات.

وقد انخف�س �سايف دخل عوازل الدولية قطر مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 35.5% من 1.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 
1.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى ارتفاع م�ساريف التوزيع والبيع مبقدار 1.5 مليون ريال �سعودي. 
ويعود �سبب ارتفاع م�ساريف التوزيع والبيع ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع متو�سط م�ساريف الرواتب واالأجور واملزايا، واالإيجارات وذلك خالل ال�سنة املايل املنتهية يف 31 مار�س 

2016م.

حققت عوازل الدولية قطر خ�سارة مبقدار 0.06 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مقارنة ب�سايف ربح مبقدار 1.0 مليون ريال �سعودي خالل 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. ويعود �سبب االنخفا�س يف الدخل اإلى انخفا�س املبيعات )وباالأخ�س كمية مبيعات االأغ�سية( مبقدار 6.3 مليون ريال �سعودي ب�سبب 

تباطوؤ الن�شاط العمراين يف دولة قطر. ويعود انخفا�ض الربح اأي�شا ملزيد من خم�ش�ض الديون امل�شكوك يف حت�شيلها.

زاد �سايف دخل �سركة عوازل الدولية يف دولة االإمارات مبقدار 0.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة بـ 2014م، ويعود �سبب ذلك ب�سكل 
اأ�سا�سي اإلى ارتفاع املبيعات مبقدار 7.4 مليون ريال �شعودي، وذلك ب�شبب زيادة الطلب على منتجات ال�شركة )وبالأخ�ض الأغ�شية( يف الدولة املذكورة ب�شبب زيادة الن�شاط 

العمراين خالل ال�سنة املالية املنتهية يف31 مار�س 2015م.

كما وقد ارتفع �سايف دخل �سركة عوازل الدولية مبقدار 2.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بـ 2015م، ويعود �سبب ارتفاع �سايف 
اإلى خف�س ال�سعر بني ال�سركة  اإلى انخفا�س تكلفة املبيعات وارتفاع الدخل االآخر مبقدار 1.1 مليون ريال �سعودي. يعود �سبب انخفا�س تكلفة املبيعات  الدخل ب�سكل رئي�سي 
وال�سركات التابعة نتيجة انخفا�س الر�سوم اجلمركية على ال�سادرات وباالأخ�س على االغ�سية امل�سدرة. جتدر االإ�سارة اإلى اأنه هناك عالقة طردية مبا�سرة بني اأ�سعار النفط 

والر�سوم اجلمركية على ال�سادرات، ويعود �سبب ارتفاع الدخل االآخر اإلى بدء ال�سركة يف تاأجري اأجزاء من ممتلكاتها اال�ستثمارية لعمالء جتاريني.

انخف�س �سايف دخل �سركة عوازل الدولية مبقدار 1.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 21.8% من 5.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى 
4.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويعود �سبب االنخفا�س ب�سكل اأ�سا�سي اإلى ارتفاع م�سروفات الت�سويق والبيع مبقدار 2.3 مليون ريال 
�سعودي، وذلك ب�سبب ارتفاع م�سروف ا�ستهالك املمتلكات اال�ستثمارية ب�سبب اكتمال اأعمال البناء يف املباين املعدة للتاأجري لعمالء جتاريني وب�سبب زيادة خم�س�سات الديون 

امل�سكوك يف حت�سيلها.

ارتفعت �سايف خ�سارة �سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية مبقدار 0.04 مليون ريال �سعودي بن�سبة 6.8% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة بـ 2014م. يعود 
�سبب انخفا�س �سايف الدخل اإلى انخفا�س املبيعات مبقدار 0.9 مليون ريال �سعودي، وذلك يعود اإلى �سعف القدرة البيعية يف ال�سركة املذكورة.

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بـ 2015م، انخف�ست �سايف خ�سارة �سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية مبقدار 0.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة %17.0. 
ويعود �سبب ذلك اإلى ارتفاع الدخل االآخر مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي، وذلك ب�سبب بيع موجودات ال�سركة املذكورة قبيل اإغالقها الر�سمي. حيث قرر جمل�س االإدارة اإيقاف 

ن�ساطها بتاريخ 12 ابريل 2015م، ومت اإيقاف الن�شاط ر�شميا يف اأبريل 2016م.

حققت �سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية �سايف خ�سارة مبقدار 0.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مقارنة ب�سايف خ�سارة مبقدار 0.6 
مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ويعود �سبب انخفا�س اخل�سائر اإلى اإيقاف اأن�سطة الت�سغيل كليًا خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 

2017م كما �سبق ذكره.

انخف�س �سايف دخل �سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة مبقدار 3.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 511.6% من 0.7 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 
املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 2.7 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى ارتفاع تكلفة املبيعات مبقدار 
6.3 مليون ريال �سعودي وم�ساريف الت�سويق والبيع مبقدار 1.8 مليون ريال �سعودي. يعود �سبب ارتفاع تكلفة املبيعات اإلى اأن ال�سركة املذكورة خف�ست متو�سط اأ�سعار منتجاتها، 
وذلك ب�سبب توقف ت�سدير ال�سركة املذكورة خارج اململكة العربية ال�سعودية، ويعود �سبب ارتفاع م�ساريف الت�سويق والبيع ب�سكل اأ�سا�سي اإلى زيادة متو�سط رواتب املوظفني 

وتعديالت نهاية اخلدمة.

انخف�س �سايف دخل �سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة مبقدار 3.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 118.7% من �سايف ربح 2.7 مليون ريال �سعودي خالل 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى �سايف خ�سارة مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، ويعود �سبب االنخفا�س ب�سكل 
اأ�سا�سي اإلى انخفا�س املبيعات مبقدار 7.4 مليون ريال �سعودي ب�سبب اإلى قله املعرو�س من االأحجار يف ال�سوق املحلي ب�سبب عدم جتديد رخ�س معظم املحاجر داخل اململكة 

كما �سبق ذكره.

االأغ�سية مقدار 0.2 مليون ريال �سعودي و0.2 مليون ريال �سعودي و0.3 مليون ريال �سعودي و0.9 مليون ريال �سعودي خالل  املتقدمة ل�سناعة  ال�سركة  بلغ �سايف خ�سارة 
ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م على الرتتيب. ويعود �سبب تلك اخل�سائر ب�سكل اأ�سا�سي اإلى م�ساريف الت�سويق والبيع التي تكبدتها 
ال�سركة املذكورة بدون حتقيق مبيعات خالل الفرتات املالية املذكورة. جتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية كانت يف مرحلة جتهيز امل�سنع واجراء جتارب 

الت�سغيل وهي ال تزال يف فرتة ترويج منتجاتها، وجاري اعتماد منتجاتها من قبل املكاتب الهندية ومن اجلهات احلكومية ذات العالقة.

بلغ �سايف ربح �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام مقدار 0.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. ويعود �سبب حتقيق �سايف دخل 
موجب ب�سكل رئي�سي اإلى حتقيق ال�سركة املذكورة مبيعات مبقدار 3.2 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املذكورة.
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انخف�س �سايف دخل �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام مبقدار 0.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 169.0% من �سايف ربح مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى �سايف خ�سارة مبقدار 0.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى 
انخفا�س املبيعات مبقدار 2.3 مليون ريال �سعودي وب�سبب �سداد م�سروف زكاة مبقدار 0.06 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م وتعديل 
اأو�ساع العاملني بها بعد اال�ستحواذ على ال�سركة. يعود �سبب انخفا�س املبيعات اإلى قله املعرو�س من االأحجار يف ال�سوق املحلي ب�سبب عدم جتديد رخ�س معظم حماجر احلجر 

داخل مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية. 

قائمة المركز المالي 6-7
ا لقائمة املركز املايل املوحدة لل�سركة يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م. يعر�س اجلدول التايل ملخ�سً

قائمة املركز املايل كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 0  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

املوجودات املتداولة

5.717.93510.4747.377%8.8%17.7%101.255119.190129.664137.041النقد وما يعادله

5.02914.053)548(10.2%3.8%)0.4%(132.889132.341137.370151.423ذمم مدينة

)1.199()4.070(2.266)2.1%()6.6%(3.8%59.60861.87457.80456.605خمزون

م�سروفات مدفوعة م�سبًقا 
وموجودات اأخري

17.95223.85417.47618.144%32.9)%26.7(%3.85.902)6.378(668

6.125.5555.05620.899%1.5%8.2%311.703337.258342.314363.213جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

33.2841.340-4.0%ال ينطبقال ينطبق33.28434.624--ممتلكات اال�ستثمار

)1()7()2()4.0%()21.9%()5.9%(34322524ا�ستثمارات املتاحة للبيع

)5.303()25.565(22.731)5.9%()22.1%(24.5%92.847115.57890.01384.710ممتلكات ومن�ساآت ومعدات

)3.964(22.7297.712)3.2%(6.7%24.5%92.881115.610123.322119.358جمموع املوجودات غري املتداولة

3.648.28412.76716.935%2.8%11.9%404.584452.868465.635482.570جمموع املوجودات

املطلوبات

املطلوبات املتداولة

2.462)4.073(42.02.904%)41.0%(41.3%7.0359.9395.8668.328ذمم دائنة

م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات 
اأخرى

42.07548.48246.05230.536%15.2)%5.0()%33.7(6.407)2.430()15.516(

2.084147)113(1.5%28.2%)1.5%(7.5157.4029.4869.633الزكاة امل�ستحقة

)12.908()4.418(9.198)21.0%()6.7%(16.2%56.62565.82361.40548.497جمموع املطلوبات املتداولة 

املطلوبات غري املتداولة

26.69191.9572.344%28.5%15.5%5.9396.8588.81511.159خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

26.69191.9572.344%28.5%15.5%5.9396.8588.81511.159جمموع املطلوبات غري املتداولة

)10.564()2.461(10.117)15.0%()3.4%(16.2%62.56472.68170.22059.656جمموع املطلوبات

حقوق ملكية العائدة مل�ساهمي ال�سركة

-91.000-0.0%50.0%0.0%182.000182.000273.000273.000راأ�س املال

7.320)57.711(83.46.694%)86.8%(11.2%59.79166.4858.77416.094االحتياطي النظامي

7.319)7.219(10.810.041%)9.6%(15.4%65.05175.09267.87375.192االحتياطي اتفاقي

)1()7()2()50.0%()77.8%()18.2%(11921احتياطي القيمة العادلة

)172()94()1.013(139.8%324.1%)102.9%()295()123()29(984احتياطي حتويالت عمالت اأجنبية

4.287)11.120(10.419.588%)21.2%(59.6%32.88052.46841.34845.635االرباح املحتجزة
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باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

7.135.31014.84827.753%3.9%10.4%340.716376.026390.874418.627 جمموع حقوق ملكية امل�ساهمني

)253(2.907330)5.6%(7.8%222.9%1.3044.2114.5414.288حقوق االأقلية

7.038.21615.17927.500%4.0%11.2%342.020380.236395.415422.915جمموع حقوق امللكية

3.648.28412.76716.935%2.8%11.9%404.584452.868465.635482.570جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

مالحظة: مت تعديل اأر�سدة قائمة املركز املايل املوحدة لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، وذلك لتعك�س اأثر اإعادة الت�سنيف والتعديل التي حدثت على ال�سنة 
املالية املذكورة. للمزيد من التفا�سيل، الرجاء االطالع على �سفحة رقم )69(.

مثلت املوجودات املتداولة –كن�سبة من جمموع املوجودات- 77.0% كما يف 31 مار�س 2014م، و74.5% كما يف 31 مار�س 2015م، و73.5% كما يف 31 مار�س 2016م، و%75.3 
كما يف 31 مار�س 2017م.

ارتفع جمموع املوجودات مبقدار 48.3 مليون ريال �سعودي بن�سبة 11.9%، من 404.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2014م اإلى 452.9 مليون ريال ال�سعودي كما يف 31 
مار�س 2015م، ويرجع ذلك اإلى الزيادة يف جمموع املوجودات املتداولة مبقدار 25.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 8.2% والغري متداولة مبقدار22.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 
24.5%، ويرجع �سبب زيادة يف املوجودات املتداولة اإلى زيادة النقد وما يف حكمه، كما يرجع زيادة املوجودات الغري متداولة اإلى املمتلكات واملن�ساآت واملعدات ب�سبب احت�ساب 
جزء من االأعمال االإن�سائية التي متت على ار�س مملوكة ل�سركة عوازل الدولية يف االإمارات وهي عبارة عن م�ستودعني ومعار�س ومكاتب وب�سبب اإ�سافة ممتلكات �سركة ال�سلطان 

التي ا�ستحوذت عليها ال�سركة الى بند املمتلكات واملن�ساآت واملعدات.

كما ارتفع جمموع املوجودات مبقدار 12.8 مليون ريال �سعودي بن�سبة 2.8% من 452.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2015م اإلى 465.6 مليون ريال �سعودي كما يف 
31 مار�س 2016م، وذلك نتيجة لزيادة يف املوجودات الغري املتداولة مبقدار7.7 مليون ريال �سعودي، ويرجع ذلك ب�سفة اأ�سا�سية ال�ستكمال معظم االأعمال االإن�سائية )املذكورة 

اأعاله( يف االإمارات.

وقد ارتفعت جمموع املوجودات مبقدار 16.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 3.6% من 465.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 482.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2017م. وذلك يعود ب�سكل اأ�سا�سي ارتفاع املوجودات املتداولة مبقدار 20.9 مليون ريال �سعودي، وذلك يعود ب�سكل اأ�سا�سي اإلى ارتفاع املدينون التجاريون مبقدار 14.1 مليون 

ريال �سعودي وارتفاع ر�سيد النقد وما يعادله مبقدار 7.4 مليون ريال �سعودي.

مثل جمموع املطلوبات املتداولة –كن�سبة من جمموع املطلوبات- 90.5% كما يف 31 مار�س 2014م، و90.6% كما يف 31 مار�س 2015م، 99.9% كما يف 31 مار�س 2016م، 
و99.9% كما يف 31 مار�س 2017م.

زاد جمموع املطلوبات مبقدار 10.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 16.2%، من 62.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2014م اإلى 72.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 
2015م، ويرجع ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الزيادة يف جمموع املطلوبات املتداولة مبقدار 9.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 16.2%. ويعد ارتفاع الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على 

الواردات العامل االأ�سا�س يف ارتفاع املطلوبات.

اإلى انخفا�س املطلوبات  وقد انخف�س جمموع املطلوبات مبقدار 2.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 3.4%، حيث بلغ 70.2 مليون ريال كما يف 31 مار�س 2016م، ويرجع ذلك 
املتداولة مبقدار 4.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 6.7% كما يف 31 مار�س 2016م.

وقد انخف�ست جمموع املطلوبات مبقدار 10.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 15.0% من 70.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 59.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2017م ويرجع ذلك ب�سفة اأ�سا�سية اإلى �سداد جزء من الر�سوم اجلمركية وامل�ساريف امل�ستحقة. 

كان راأ�س مال ال�سركة 181.999.810 ريال �سعودي قبل 29 �سبتمرب 2015م مق�سم اإلى 18.199.981�سهم ب�سعر 10 رياالت �سعودية لكل �سهم. ويف تاريخ 29 �سبتمرب 2015م، 
مت زيادة راأ�س املال باإ�سدار �سهم اإ�سايف لكل �سهمني لي�سل عدد االأ�سهم اإلى 27.299.978 �سهم ب�سعر 10 رياالت �سعودية لل�سهم الواحد، وعليه اأ�سبح راأ�س املال املدفوع 
273.0 مليون ريال �سعودي، وقد متت الزيادة من خالل حتويل 67.0 مليون ريال �سعودي من ر�سيد االحتياطي النظامي، وحتويل 24.0 مليون ريال �سعودي من ر�سيد االأرباح 

املحتجزة. 

وفقًا لنظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية، حتتفظ ال�شركة باحتياطي نظامي، كما حتتفظ باحتياطي اتفاقي تبعًا لنظامها الأ�شا�شي.
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يعر�س اجلدول التايل الن�سب الرئي�سية للميزانية العمومية املوحدة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

الن�شب الرئي�شية للميزانية العم�مية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م و6 20م و7 20م(:    اودول )

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

0.51.9)0.4(34.3%8.8%)6.8%(5.55.15.67.5الن�سبة املتداولة )مره(

32.31.01.32.0%25.8%23.2%4.15.16.48.4ن�سبة ال�سيولة الفورية )مره(

)4.7%(5.3%0.7%)23.3%(36.0%4.8%15.4%20.1%14.8%14.1%العائد على املوجودات )%(

)6.3%(6.1%1.1%)26.4%(34.2%6.6%17.6%23.9%17.8%16.7%العائد على حقوق امل�ساهمني )%(

امل�سدر: ال�سركة

مقارنة  املتداولة  املطلوبات  االرتفاع يف  ب�سبب  وذلك  مار�س 2015م،   31 مره يف  اإلى 5.1  انخف�ست  ثم  ومن  مار�س 2014م،   31 مرة يف  املتداولة 5.5  ال�سيولة  ن�سبة  بلغت 
باملوجودات املتداولة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، وكان هذا االرتفاع يف املطلوبات املتداولة ناجتًا عن الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على الواردات التي زادت 
مبقدار 4.3 مليون ريال �سعودي والذمم الدائنة التي زادت مبقدار 2.9 مليون ريال �سعودي وامل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات االأخرى التي زادت مبقدار 2.1 مليون ريال 
�سعودي. وقد بلغت الن�سبة املتداولة 5.6 مره يف 31 مار�س 2016م، ويعود ذلك اإلى انخفا�س الر�سوم اجلمركية على الواردات ب�سبب �سداد خطابات ال�سمان امل�ستحقة مل�سلحة 
اجلمارك ال�سعودية. كما وقد بلغت الن�سبة املتداولة 7.5 مره بزيادة بن�سبة 34.3% كما يف 31 مار�س 2017م وذلك ب�سبب ارتفاع ر�سيد الذمم املدينة التجارية واإلى ارتفاع 

ر�سيد النقد وما يعادله ويف نف�س الوقت �سداد جزء من الر�سوم اجلمركية وامل�ساريف امل�ستحقة.

وحيث اأن املخزون مل يتغري ب�سكل موؤثر خالل االأعوام من 2014م الى 2017م وعليه فان ن�سب ال�سيولة الفورية قد تعر�ست لنف�س العوامل التي اأثرت على ن�سبة ال�سيولة املتداولة 
وعليه فاإن ن�سبة ال�سيولة الفورية ارتفعت من 4.1 مرة كما يف 31 مار�س 2014م اإلى 5.1 مرة كما يف 31 مار�س 2015م، ومن ثم ارتفعت اإلى 6.4 مره كما يف 31 مار�س 2016م، 

ومن ثم ارتفعت اإلى 8.4 مره يف 31 مار�س 2017م.

ارتفع العائد على املوجودات من 14.1% كما يف 31 مار�س 2014م اإلى 14.8% كما يف 31 مار�س 2015م، وثم اإلى 20.1% كما يف 31 مار�س 2016م، وترجع هذه الزيادات 
اإلى منو �سايف الدخل خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م. وقد انخف�س العائد على املوجودات اإلى 15.2% كما يف 31 مار�س 2017م ب�سبب 

انخفا�س �سايف الدخل وب�سبب زيادة جمموع املوجودات. 

كما ارتفع العائد على حقوق امل�ساهمني من 16.7% كما يف 31 مار�س 2014م اإلى 17.8% خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ثم اإلى 23.9% كما يف 31 مار�س 
2016م، وقد كان ذلك نتيجة الرتفاع يف �سايف الدخل خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م. بينما انخف�س اإلى 17.6% كما يف 31 مار�س 2017م 

ب�سبب انخفا�س �سايف الدخل وارتفاع حقوق امللكية.

الموجودات المتداولة 6-7-12
يعر�س اجلدول التايل املوجودات املتداولة املوحدة لل�سركة يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

امل�ج�دات املتداولة يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 2  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20– 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

 –20 4
5 20م

 –20 5
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

5.717.93510.4747.377%8.8%17.7%101.255119.190129.664137.041النقد وما يعادله

5.02914.053)548(10.2%3.8%)0.4%(132.889132.341137.370151.423ذمم مدينة

)1.199()4.070(2.266)2.1%()6.6%(3.8%59.60861.87457.80456.605خمزون

م�سروفات مدفوعة مقدما واملوجودات 
االأخرى

17.95223.85417.47618.144%32.9)%26.7(%3.85.902)6.378(668

6.125.5555.05620.899%1.5%8.2%311.703337.258342.314363.213جمموع املوجودات املتداولة

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

زاد جمموع املوجودات املتداولة مبقدار 25.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 8.2%، من 311.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2014م اإلى 337.3 مليون ريال �سعودي كما 
يف 31 مار�س 2015م، ويرجع �سبب تلك الزيادة يف االأ�سا�س اإلى الزيادة يف النقد وما يعادله مبقدار 17.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة %17.7.

كما ارتفع جمموع املوجودات املتداولة مبقدار 5.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 1.5%، وذلك من 337.3 مليون ريال يف 31 مار�س 2015م اإلى 342.3 مليون ريال كما يف 31 مار�س 
2016م، َنَتج ذلك ب�سورة اأ�سا�سية عن الزيادة يف النقد وما يعادله مبقدار 10.5 مليون ريال �سعودي، وارتفاع الذمم املدينة مبقدار 5.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 
املنتهية يف 31 مار�س 2016م. وقد قابل تلك االرتفاعات انخفا�س يف املخزون وانخفا�س مبقدار 4.1 مليون ريال �سعودي وانخفا�س م�سروفات املدفوعة مقدمًا واملوجودات 

االأخرى مبقدار 6.4 مليون ريال �سعودي.
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ارتفعت املوجودات املتداولة مبقدار 20.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 6.1% من 342.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 363.2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 
مار�س 2017م. ويرجع �سبب االرتفاع املذكور ب�سكل اإلى ارتفاع الذمم املدينة مبقدار 14.1 مليون ريال �سعودي وارتفاع النقد وما يعادله مبقدار 7.4 مليون ريال �سعودي. يعود 
�سبب ارتفاع الذمم املدينة اإلى ارتفاع الذمم املدينة التجارية لكل من عوازل وال�سركات التابعة لها ب�سبب زيادة ت�سهيالت ال�سداد التي متنحها ال�سركة لعمالئها لتقليل اأثر تباطوؤ 

الن�شاط يف قطاع املقاولت، ويعود �شبب ارتفاع ر�شيد النقد وما يعادله اإلى ارتفاع التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية ب�شكل اأ�شا�شي.

النقد وما يعادله 

يعر�س اجلدول التايل النقد وما يعادله املوحد لل�سركة يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

النقد وما يعادله كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 3  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

)2.321(87192)0.2%(23.6%12.0%7258111.0031.000النقد يف ال�سندوق
)62.620(17.84810.283)48.7%(8.7%17.8%100.530118.378128.66166.041نقد لدى البنك

70.000--ال ينطبق--70.000---وديعة ق�سرية االأجل
5.717.93510.4747.377%8.8%17.7%101.255119.190129.664137.041املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

ي�شري النقد يف ال�شندوق اإلى النقد املحتفظ به لدى ال�شركات لتلبية امل�شروفات اليومية غري املبا�شرة املتعلقة بالعمليات التجارية، وكان ر�شيد النقد يف ال�شندوق يرتاوح ما 
بني 0.7 مليون ريال �سعودي و1.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م.

ي�سري النقد لدى البنك اإلى ر�سيد النقد املودع لدى البنوك لل�سركة. وقد ارتفع ر�سيد النقد وما يعادله مبقدار 17.9 مليون ريال �سعودي من 101.3 مليون ريال �سعودي كما يف 
31 مار�س 2014م اإلى 119.2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2015م بن�سبة 17.8%، وذلك يعود اإلى �سايف التدفق النقدي الداخل بقيمة 18.9 مليون ريال �سعودي املتولد 

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م ب�سبب �سايف التدفق النقدي من االأن�سطة الت�سغيلية ب�سكل رئي�سي. 

وقد زاد ر�سيد النقد وما يعادله مبقدار 10.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 8.8% من 119.2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2015م اإلى 129.7 مليون ريال �سعودي كما 
يف 31 مار�س 2016م، وقد نتج االرتفاع يف الر�سيد ب�سبب �سايف التدفقات النقدية البالغة 10.5 مليون ريال �سعودي واملتولد خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، 

الناجتة عن االأن�سطة الت�سغيلية لل�سركة.

وقد ارتفع ر�سيد النقد وما يعادله مبقدار 7.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 5.7% من 129.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 137.0 مليون ريال �سعودي كما 
يف 31 مار�س 2017م. ويعود �سبب االرتفاع ب�سكل اأ�سا�سي انخفا�س التدفقات النقدية اخلارجة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مقارنة بال�سنة ال�سنة املالية 
املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وباالأخ�س انخفا�س التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة اال�ستثمارية التي انخف�ست مبقدار 12.4 مليون ريال �سعودي والتدفقات النقدية 

امل�ستخدمة يف االأن�سطة التمويلية التي انخف�ست مبقدار 33.3 مليون ريال �سعودي خالل الفرتات املالية املذكورة.

نقد لدى البنوك

يعر�س اجلدول التايل القوائم املالية املوحدة للنقد يف البنوك لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

الق�ائم املالية امل�حدة للنقد يف البن�ك ح�شب ال�شركة لل�شركة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 4  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

)56.807(14.33319.811)50.3%(21.3%18.2%78.79893.131112.94256.135عوازل
)593()2.438(1.739)16.5%()40.4%(40.5%4.2906.0293.5912.998الكويت

211)863()327(16.2%)39.8%()13.1%(2.4932.1661.3031.514قطر
)2.546()2.207(3.323)49.6%()30.1%(82.7%4.0167.3395.1322.586االإمارات

)202()239()1.382()100.0%()54.2%()75.8%(-1.823441202اإندوني�سيا
�سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت 

والتجارة وال�سناعة
)2.413(1622.940)77.8%(1814.8%ال ينطبق1623.102689 - 

)270()6.721(-)11.3%()73.8%(0.0%9.1109.1102.3892.119ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية
�سركة م�سنع حجر التكامل للحجر 

والرخام
---ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-- -  - 

100.530118.378128.66166.041%17.8%8.7)%48.7(17.84810.283)62.620(

امل�سدر: ال�سركة
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مثل ر�سيد عوازل يف البنوك –كن�سبة من اإجمايل اأر�سدة ال�سركة يف البنوك- 78.4% كما يف 31 مار�س 2014م، و78.7% كما يف 31 مار�س 2015م، و87.8% كما يف 31 مار�س 
2016م، و85.0% كما يف 31 مار�س 2017م.

اإلى 118.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31  ارتفع ر�سيد البنك مبقدار 17.8 مليون ريال �سعودي بن�سبة 17.8% من 100.5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2014م 
مار�س2015م، ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى �سايف التدفق النقدي الداخل والناجت من االأن�سطة الت�سغيلية.

ارتفع ر�سيد النقد يف البنك مبقدار 10.3 مليون ريال �سعودي بن�سبة 8.7% من 118.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2015م اإلى 128.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 
مار�س 2016م، وذلك ب�سبب �سايف التدفق النقدي الداخل من االأن�سطة الت�سغيلية.

انخف�س ر�سيد النقد مبقدار 62.8 مليون ريال �سعودي بن�سبة 48.8% من 128.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2017م اإلى 65.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 
2017م. ويعود �سبب ذلك اإلى اأن عوازل قد حولت مبلغ وقدره 70.0 مليون ريال �سعودي اإلى وديعة ق�سرية االأجل. للمزيد من املعلومات حول الوديعة، الرجاء االطالع على ق�سم 

االإيرادات/)امل�سروفات( االأخرى �سفحة رقم )99(.

الذمم المدينة والمصروفات المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى

يعر�س اجلدول التايل الذمم املدينة وامل�سروفات املدفوعة مقدمًا واملوجودات االأخرى املوحدة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

الذمم املدينة وامل�شروفات املدف�عة مقدماً وامل�ج�دات االأخرى امل�حدة لل�شركة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 5  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م-
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

5.02914.053)548(10.2%3.8%)0.4%(132.889132.341137.370151.423ذمم مدينة

م�سروفات مدفوعة مقدما 
وموجودات اأخرى

17.95223.85417.47618.144%32.9)%26.7(%3.85.902)6.378(668

14.721)1.349(9.55.354%)0.9%(3.5%150.841156.195154.846169.567املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

ومل ي�سهد �سايف الذمم املدينة ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ يف 31 مار�س 2015م مقارنة بـ 31 مار�س 2014م. وقد ارتفع ر�سيد �سايف الذمم املدينة مبقدار 5.0 مليون ريال 
�سعودي بن�سبة 3.8% من 132.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 132.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، وذلك نتيجة الرتفاع معدل عدد اأيام املبيعات 
القائمة من 116 يوما كما يف 31 مار�س 2015م اإلى 127 يومًا كما يف 31 مار�س 2016م. وقد ارتفعت الذمم املدينة مبقدار 14.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 10.2% من 137.4 
مليون ريال �سعودي اإلى 151.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2017م، ويرجع �سبب ارتفاع الذمم املدينة اإلى ارتفاع الذمم املدينة التجارية لكل من عوازل وال�سركات 

التابعة لها ب�شبب زيادة ت�شهيالت ال�شداد التي متنحها ال�شركة لعمالئها لتقليل اأثر تباطوؤ الن�شاط يف قطاع املقاولت.

ارتفعت امل�سروفات املدفوعة مقدمًا مبقدار 5.9 مليون ريال بن�سبة 32.9% من 18.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2014م اإلى 23.9 مليون ريال، وذلك نتيجة لزيادة 
الدفعات املقدمة للموردين مبقدار 3.3 مليون ريال �سعودي والدفعات املقدمة لغر�س اال�ستثمار يف �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام مبقدار 2.1 مليون ريال �سعودي.

وقد انخف�ست امل�سروفات املدفوعة مقدمًا واملوجودات االخرى مبقدار 6.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 26.7% من 23.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 17.5 
اإلى حتويل ر�سيد الدفعات  مليون ريال يف 31 مار�س 2016م، وَنَتج ذلك ب�سورة رئي�سية من انخفا�س الدفعات املقدمة للموردين ب�سبب ا�ستالم ال�سلع واخلدمات باالإ�سافة 

املقدمة لال�ستثمار يف �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام اإلى حقوق امللكية.

ارتفعت امل�سروفات املدفوعة مقدمًا مبقدار 0.7 مليون ريال بن�سبة 3.8% من 17.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 18.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 
2017م، ويعود �سبب ذلك اإلى ارتفاع الذمم املدينة االأخرى غري التجارية )مثل اإيجار امل�ستودعات املدفوع مقدمًا واإيجارات مقر ال�سركات التابعة(.
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صافي الذمم المدينة 

يعر�س اجلدول التايل �سايف الذمم املدينة لل�سركة يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

�شايف الذمم املدينة لل�شركة يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 6  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م 6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م– 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

6.66310.325)4.778(12.7%8.9%)6.0%(79.69474.91681.57991.904جممل مدينون - عوازل 
جممل مدينون – ال�سركات 

التابعة
56.97663.22261.61668.290%11.0)%2.5(%10.86.246)1.606(6.674

اأطراف ذات عالقة – مت 
اإيقاف ن�ساطها

2.377--ال ينطبق--2.377---

ناق�سا: خم�س�س الديون 
امل�سكوك يف حت�سيلها

)4.534()6.308()6.953()9.179(%39.1%10.2%34.6)1.774()645()2.404(

5.25113.935)307(10.2%4.0%)0.2%(132.136131.829137.080151.015املجموع
)290()221()242()40.7%()43.2%()32.1%(753511290408االأطراف ذو العالقة 

5.02914.053)548(10.2%3.8%)0.4%(132.889132.341137.370151.423�سايف احل�سابات املدينة
امل�سدر: ال�سركة

انخف�س �سايف الذمم املدينة مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة )0.4%( من 132.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2014م اإلى 132.3 مليون ريال �سعودي كما يف 
31 مار�س 2015م، ويرجع �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س �سايف ر�سيد مديني عوازل )يف ال�سوق ال�سعودي( مبقدار 6.8 مليون ريال �سعودي وانخفا�س �سافى ر�سيد 
مديني عوازل يف دولة الكويت مبقدار 4.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، وذلك ب�سبب 
زيادة التح�سيل، ويف الفرتة نف�سها ارتفع ر�سيد مديني �سركة ال�سلطان، حيث بلغت الزيادة يف ر�سيد مديني �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة 6.4 مليون ريال 
�سعودي ومديني �سركة عوازل الدولية قطر3.5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2015م مقارنة بـ 31 مار�س 2014م، ويعود �سبب ذلك االرتفاع اإلى زيادة كمية املبيعات 

االآجلة يف قطر، بينما تعود الزيادة يف مديني �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة اإلى انه قد مت اال�ستحواذ عليها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

وقد ارتفع �سايف الذمم املدينة مبقدار 5.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 3.8% من 132.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2015م اإلى 137.4 مليون ريال �سعودي كما يف 
31 مار�س 2016م، وقد كان ذلك نتيجة لزيادة ر�سيد املدينني لل�سركة، ب�سبب زيادة �سافى ر�سيد مديني عوازل )يف ال�سوق ال�سعودي( مبقدار 9.5 مليون ريال �سعودي و�سافى 
ر�سيد مديني عوازل يف دولة قطر مبقدار 3.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، والتي 
قد قابلها جزئيُا انخفا�س �سايف ر�سيد مديني �سركة عوازل الكويت ملواد البناء مبقدار 3.8 مليون ريال �سعودي واأي�سا انخفا�س �سافى ر�سيد مديني �سركة ال�سلطان مبقدار 
3.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م مقارنة بـ 31 مار�س 2015م، و يعود االنخفا�س بالكويت الى انخفا�س كمية املبيعات يف الدولة املذكورة .ويعود االنخفا�س يف 
مديني �سركة ال�سلطان اإلى حت�سيل اعتمادات م�ستنديه موؤجلة ويعود �سبب ارتفاع �سافى ر�سيد مديني عوازل اإلى زيادة املبيعات املحلية مبقدار 6.2 مليون ريال �سعودي، ويعود 

�سبب ارتفاع �سايف ر�سيد مديني عوازل الدولية قطر اإلى زيادة املبيعات يف دولة قطر مبقدار2.4 مليون ريال �سعودي.

كما وقد زادت الذمم املدينة مبقدار 14.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 10.2% من 137.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 151.4 مليون ريال �سعودي كما يف 
31 مار�س 2017م، ويرجع �سبب الزيادة اإلى ارتفاع الذمم املدينة التجارية لكل من عوازل وال�سركات التابعة لها ب�سبب زيادة املبيعات على احل�ساب. حيث زاد �سايف الذمم 
املدينة لدى عوازل )يف ال�سوق ال�سعودي( مبقدار 9.3 مليون ريال �سعودي، وال�سلطان مبقدار 0.7 مليون ريال �سعودي، و�سركة عوازل الدولية مبقدار 4.1 مليون ريال �سعودي. 
ويعود �سبب زيادة �سايف الذمم املدينة ب�سكل اأ�سا�سي اإلى تباطوؤ النمو االقت�سادي مما يدفع ال�سركة ملنح عمالوؤها تي�سريات يف ال�سداد عن طريق زيادة فرتة التح�سيل االآجل 

للمبيعات.
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الذمم المدينة حسب الشركة

يعر�س اجلدول التايل احل�سابات املدينة املوحدة لل�سركة ح�سب ال�سركة يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

الذمم املدينة ال�شافية ح�شب ال�شركة يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 7  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م– 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

اململكة العربية ال�سعودية

9.4649.262)6.794(11.8%13.7%)8.9%(75.91369.11978.58387.845عوازل 

�سركة ال�سلطان للمقاوالت 
والتجارة وال�سناعة

671)3.585(-23.9%)56.1%(ال ينطبق6.3902.8053.476-

�سركة م�سنع حجر التكامل 
للحجر والرخام

--------- -

ال�سركات الدولية

6)3.795()4.809(0.0%)19.7%()20.0%(24.07019.26115.46615.472�سركة عوازل الكويت ملواد البناء

4.146)416(20.21.082%)2.0%(5.5%19.82820.91020.49424.640�سركة عوازل الدولية

)8(3.4763.170)0.0%(19.3%26.8%12.97416.45019.62019.612�سركة عوازل قطر الدولية 

)24(106192)5.9%(91.4%101.9%104210402378�سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية

5.02914.053)548(10.2%3.8%)0.4%(132.889132.341137.370151.423املجموع

امل�سدر: ال�سركة

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

يعر�س اجلدول التايل خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها املوحدة لل�سركة ح�سب ال�سركة يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

خم�ش�ض الدي�ن امل�شك�ك يف حت�شيلها كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م، و7 20م(:    اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

زيادة/)نق�ض(زيادة/)نق�ض(

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

10.2231.774645%39.1%0.5%4.5114.5346.3086.953كما يف 1 اأبريل

)48(1.439710)1.9%(39.8%418.3%3441.7832.4932.445اإ�سافات خالل ال�سنة املالية

1.629)1.840(313)88.2%(23000%)97.5%()219()1.848()8()321(ديون معدومة خالل ال�سنة املالية*

32.01.7746452.226%10.2%39.1%4.5346.3086.9539.179كما يف 31 مار�س

امل�سدر: ال�سركة

* االأرقام بداخل االأقوا�س تعني ديون كانت يف حكم املعدومة ومت ا�سرتدادها.

لدى ال�سركة �سيا�سة مطبقة الحت�ساب الديون امل�سكوك يف حت�سيلها تتلخ�س يف احت�ساب 10.0% من قيمة اإجمايل الديون التي بني 181 يوم اإلى 360 يوم، ون�سبة 20.0% ملا 
فوق 360 يوم.

ارتفع ر�سيد خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها مبقدار 1.8 مليون ريال �سعودي بن�سبة 39.1% من 4.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2014م اإلى 6.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع �سبب ذلك اإلى الزيادة يف املبيعات )زادت املبيعات مبقدار 42.5 مليون ريال 

�سعودي( وتقادم اأعمار بع�س ديون العمالء لدى ال�سركة.

وقد زاد ر�سيد خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 10.2% من 6.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2015م اإلى 7.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وقد كان ذلك نتيجة لتقادم اأعمار ديون العمالء لدى ال�سركة لزيادة فرتة ال�سماح من قبل 

ال�سركة، وجدير بالذكر اأن ال�سركة ا�سافت للمخ�س�س 2.5 مليون ريال �سعودي بينما ا�ستطاعت ا�سرتداد 1.8 مليون ريال �سعودي كانت تعترب ديون معدومة.

ارتفع ر�سيد خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها مبقدار 2.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 32.0% من 7.0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 9.2 مليون 
ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2017م. نتيجة لتقادم اأعمار مزيد من ديون العمالء لدى ال�شركة وذلك نتيجة منح ال�شركة عمالئها فرتات �شماح اأعلى نتيجة تباطوؤ الن�شاط 

االقت�سادي.
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يبني اجلدول التايل تقادم اأعمار املدينني التجاريني لل�سركة كما يف 31 مار�س 2017م:

تقادم اأعمار املدينني التجاريني لل�شركة كما يف  3 مار�ض 7 20م(:    اودول )

املجم�عاأكرث من 720 36-720   -360  -0    -20 0-0 باآالف الرياالت ال�شع�دية

53.00718.08429.68935.45917.9386.016160.149جممل املدينون التجاريون

امل�سدر: ال�سركة

الحسابات المدينة ألطراف ذي عالقة

يعر�س اجلدول التايل خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها املوحدة لل�سركة ح�سب ال�سركة يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م. 

احل�شابات املدينة الأطراف ذي عالقة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 00  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

زيادة/)نق�ض(زيادة/)نق�ض(

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

موؤ�س�سة موانع ال�سريعة للمقاوالت 
واالإن�ساءات

33670276364)%79.2(%294.3%31.9)266(20688

30)428(214.326%)96.8%(6.3%4164421444�سركة الزامل

117)221()242(40.3%)43.2%()32.1%(753511290407املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

الزامل وهي  اإدارة( والى �سركة  للمقاوالت واالإن�ساءات )مملوكة لفرا�س ال�سقري ع�سو جمل�س  ال�سريعة  اإلى موؤ�س�سة موانع  اأطراف ذوي عالقة مببيعات  امل�ستحق من  يتعلق 
�سركات مملوكة ب�سكل جزئي جلمال الزامل )ع�سو جمل�س اإدارة(. تعمل ال�سركتني املذكورتني يف تثبيت مواد العزل املائي واحلراري لعمالئهم التجاريني، وقد نتج اال�ستحقاق 
خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م من موؤ�س�سة موانع ال�سريعة للمقاوالت واالإن�ساءات ومن �سركة الزامل عن مبيعات عوازل من مواد 
العزل املائي واحلراري لتلك ال�سركات، التي تعترب اعتيادية و�سمن �سياق التعامل التجاري البحت. للمزيد من التفا�سيل حول تعامالت عوازل و�سركاتها التابعة مع اأطرافها 

ذات العالقة، الرجاء االطالع على �سفحة رقم )131(.

المصروفات المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى

يعر�س اجلدول التايل امل�سروفات املدفوعة مقدمًا واملوجودات االأخرى املوحدة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

امل�شروفات املدف�عة مقدماً وامل�ج�دات االأخرى كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(:  0  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

)1.950()6.054(3.281)28.1%()46.6%(33.8%9.71512.9966.9424.992الدفعات املقدمة ملوردين 

)169()105(261)3.8%()2.3%(6.1%4.3114.5724.4674.298م�سروفات مدفوعة مقدمًا

دفعات مقدمة لال�ستثمار يف �سركة 
م�سنع حجر التكامل للحجر 

والرخام

-)2.080(2.080ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق--2.080-

ذمم موظفني وم�سروفات مدفوعة 
مقدمًا واأخرى ذات العالقة

12.48915.47616.50614.594%23.9%6.7)%11.6(2.9871.030)1.912(

150)567(36.7456%)58.1%(87.7%520976409559تامني �سمانات بنكية 

)12()195()997()2.6%()29.9%()60.5%(1.649652457445ذمم خدمات رفع املخلفات النفطية 

1.5954.239)867(207.1%352.9%)65.7%(1.3194522.0476.286ذمم مدينة اأخرى

347)6.379( 1.17.204%)17.1%( 24.0%30.00237.20630.82731.174املجموع

ناق�سًا: دفعات مقدمة مقابل 
تعديالت مكافاأة نهاية اخلدمة

)12.051()13.351()13.351()13.030(%10.8%0.0 )%2.4()1.300(-321

17.95223.85417.47618.144%32.9)%26.7(%3.85.902)6.378(668

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة
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الدفعات مقدمة لموردين 

بن�سبة  للموردين مبقدار 3.3 مليون ريال �سعودي  املقدمة  الدفعات  املواد اخلام. زادت  اإلى موردي  املقدمة  الدفعات  اإلى  اأ�سا�سي-  املقدمة ملوردين«–ب�سكل  »الدفعات  ت�سري 
33.8% من 9.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2014م اإلى 13.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م، وَنَتج ذلك -ب�سورة رئي�سية- من الزيادة يف الدفعات املقدمة 

حتت ح�ساب املواد امل�ستوردة.

يف 31 مار�س 2016م، انخف�ست الدفعات املقدمة للموردين مبقدار 6.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 46.6%، حيث بلغت 6.9 مليون ريال �سعودي، وهو ما يرجع -يف االأ�سا�س- 
ال�ستالم مواد م�ستوردة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

انخف�ست الدفعات املقدمة اإلى املوردين مبقدار 2.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 28.1% من 6.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 5.0 مليون ريال �سعودي 
كما يف 31 مار�س 2017م. ويعود �سبب ذلك اإلى دفع املبالغ امل�ستحقة اإلى موردي عوازل مقابل م�سرتيات خارجية من مواد خام لعوازل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 

2017م كما يرجع لتقلي�س حجم امل�سرتيات نتيجة التباطوؤ االقت�سادي املذكور �سابقًا.

مصروفات مدفوعة مقدمًا

امل�سروفات  ت�سهد  اأجل ومل  بقيت ق�سرية  االأخرى، حيث  وامل�سروفات  واالإيجار  التاأمني  بغر�س  �سدادها مقدمًا  التي مت  املدفوعات  اإلى  املدفوعة مقدمًا«  »امل�سروفات  ت�سري 
املدفوعة مقدما ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ يف 31 مار�س 2015م مقارنة بـ 31 مار�س 2014م، وكذلك وكما يف 31 مار�س 2016م مقارنة بـ 31 مار�س 2015م، وكذلك كما يف 

31 مار�س 2017م مقارنة بـ 2016م.

دفعات مقدمة لالستثمار في شركة مصنع حجر التكامل للحجر والرخام 

ت�سري »الدفعات املقدمة لال�ستثمار يف �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام« يف 31 مار�س 2015م اإلى املبلغ املدفوع البالغ 2.0 مليون ريال �سعودي لال�ستحواذ على ما 
ن�سبته 80% من اأ�سهم �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام. وقد مت دفع الدفعة املقدمة دفعة واحدة. 

ذمم موظفين ومصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى ذات العالقة 

ت�سري »ذمم موظفني وم�سروفات مدفوعة مقدمًا واأخرى ذات العالقة باملوظفني« اإلى م�ستحقات قائمة لل�سركة نظري �سلف قدمتها ملوظفيها يف ال�سركات التابعة يف حاالت خا�سة 
مثل حاالت ال�سفر والطوارئ للعمال واملوظفني وكذلك ت�سري »ذمم موظفني وم�سروفات مدفوعة مقدمًا واأخرى ذات العالقة باملوظفني« اإلى م�سروفات مدفوعة مقدمًا بالنيابة 
عن املوظفني واأر�سدة مدينة اأخرى لل�سركة مرتبطة بهم مثل العهد النقدية ل�سراء مواد خام وقطع غيار وخالفه، كما ت�سمل الر�سيد املدين للتعديل املحا�سبي الذي مت تعديله 
املبني يف �سفحة )69(. وتبلغ م�ستحقات ال�سركة جتاه املوظفني احلقيقة بعد ا�ستبعاد مكافاأة نهاية اخلدمة 0.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2014م و2.1 مليون ريال 
�سعودي كما يف 31 مار�س 2015م و3.2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م. جتدر االإ�سارة اأن ال�سركة ال متنح �سلف ملوظفي عوازل، ومتنح ال�سلف ملوظفي ال�سركات 

التابعة ب�شرط موافقة اأ�شحاب ال�شالحية وكفاية ر�شيد م�شتحقات نهاية اخلدمة لهم ك�شمان لل�شداد.

 وقد ارتفعت ذمم املوظفني املدينة -بدون تعديل مكافاأة نهاية اخلدمة- مبقدار 3.0 مليون ريال �سعودي من 12.5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2014م اإلى 15.5 مليون 
ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2015م، ويرجع �سبب ذلك اإلى ارتفاع مبلغ ال�سلف التي مت تقدميها للموظفني يف ال�سركات التابعة مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي ومنح اأحد 
ال�سركاء �سلفة مبقدار 1.1 مليون ريال �سعودي. جتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سلفة املمنوحة الأحد ال�سركاء قد مت حت�سيلها بالكامل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

 كما ارتفعت ذمم املوظفني املدينة -بدون تعديل مكافاأة نهاية اخلدمة مبقدار 1.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 6.7%، من 15.5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2015م 
اإلى 16.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، ويرجع �سبب ذلك –اأ�سا�سًا- اإلى ال�سلف التي مت تقدميها للموظفني يف ال�سركات التابعة.

وقد انخف�ست ذمم موظفني وم�سروفات مدفوعة مقدمًا واأخرى ذات العالقة باملوظفني مبقدار 1.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 11.6% من 16.5 مليون ريال �سعودي كما يف 
31 مار�س 2016م اإلى 14.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2017م. ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى �سداد املوظفني جلزء من هذه ال�سلف.

الذمم المدينة األخرى 

ت�شري الذمم املدينة الأخرى اإلى ذمم مدينة متنوعة مثل الودائع لأجل والدفعات املقدمة ل�شراء م�شتلزمات ل تتعلق بالن�شاط الرئي�شي لل�شركة والعهد النقدية املمنوحة للموظفني 
ل�شراء م�شتلزمات ل تتعلق بالن�شاط الرئي�شي لل�شركة. انخف�شت الذمم املدينة الأخرى مبقدار 0.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 65.7% من 1.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 

2014م اإلى 0.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م، وهو ما يرجع -يف االأ�سا�س- اإلى م�ستحقات ح�ساب الودائع الأجل. 

اإال اأن الذمم املدينة االأخرى قد ارتفعت كما يف 31 مار�س 2016م مبقدار1.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 352.9%، حيث بلغت 2.0 مليون ريال �سعودي، وترجع نتيجة االرتفاع 
اإلى ارتفاع الذمم املدينة املتنوعة غري جتارية، ويتمثل االرتفاع يف ح�سابات متنوعة يف ح�ساب الذمم املدينة االأخرى ارتفعت يف عمومها دون حتديد. ومن االأمثلة للح�سابات التي 
تندرج حتت هذا البند الدفعات املقدمة ل�سراء مواد تنظيف، وعهد للم�ساريف النرثية مثل م�سروفات ال�سيافة وخالفه، وتعوي�سات التاأمني امل�ستحقة، ومبلغ وديعة كتاأمني 

حمتجزة لدى الغري.

ارتفعت الذمم املدينة االأخرى مبقدار 4.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 207.1% من 4.2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 6.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 
مار�س 2017م. ويعود �سبب ذلك اإلى م�ستحقات ح�ساب الودائع الأجل ب�سبب الوديعة املودعة لدى البنك البالغة 70.0 مليون ريال �سعودي. للمزيد من املعلومات حول الوديعة 

ق�سرية االأجل، الرجاء االطالع على ق�سم نقد لدى البنوك، �سفحة رقم )107(.

جتدر االإ�سارة اإلى اأن م�ساريف الطرح العام االأويل مت ت�سنيفها �سمن الذمم املدينة االأخرى، وقد بلغ اإجمايل تلك امل�ساريف 3.1 مليون ريال �سعودي كما يف 30 مار�س 2017م.
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دفعات مقدمة مقابل تعديالت مكافأة نهاية الخدمة

متثل »الدفعات املقدمة مقابل تعديالت مكافاأة نهاية اخلدمة« املبالغ ال�سنوية التي مت دفعها للموظفني يف ال�سنوات ال�سابقة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م حتت 
ح�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة، وكما مت بيانه يف ق�سم التعديل واإعادة الت�سنيف املبني يف �سفحة )69(، فب�سبب معاجلة حما�سبية يف ت�سجيل خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة قد 
مت تعديل ر�سيد مكافاأة نهاية اخلدمة ليتما�سى مع اأحكام نظام العمل والعمال املتبع يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م 

و2016م و2017م.

المخزون

يعر�س اجلدول التايل مكونات خمزون ال�سركة املوحد يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

خمزون ال�شركة امل�حد كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 02  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

)4.193()8.908(1.647)13.1%()21.8%(4.2%39.21040.85731.94927.756مواد خام

3.9912.762)1.248(12.1%21.1%)6.2%(20.13318.88522.87625.638منتجات تامة ال�سنع

)346(1.221)512()4.9%(20.7%)8.0%(6.4175.9057.1266.780قطع غيار

)556()407(116)70.9%()34.2%(10.8%1.0751.191784228ب�سائع منقولة

2.263311.136)23.0%()0.6%()31.3%()3.797()4.933()4.964()7.227(خم�س�س ب�ساعة بطيئة احلركة 

)1.199()4.070(2.266)2.1%()%6.6(3.8%59.60861.87457.80456.605�سايف املخزون

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

ارتفعت املواد اخلام مبقدار 1.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 4.2% من 39.2 يف 31 مار�س 2014م اإلى 40.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م، وكانت هذه الزيادة ناجتة 
عن زيادة االحتياجات نظرًا لزيادة كمية املبيعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م.

وقد انخف�ست املواد اخلام مبقدار 8.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 21.8% من 40.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 31.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2016م، وقد نتج االنخفا�س يف قيمة املواد اخلام عن انخفا�س اأ�سعار املواد اخلام خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وذلك ب�سبب اأن معظم اأ�سعار املواد اخلام 

مرتبطة باأ�سعار البرتول العاملية التي انخف�ست خالل ال�سنة املالية املذكورة.

كما وقد انخف�ست املواد اخلام مبقدار 4.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 13.1% من 31.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 27.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 
مار�س 2017م. يعود �سبب ذلك اإلى انخفا�س االحتياجات من املواد اخلام ب�سبب انخفا�س االإنتاج خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. 

ت�سري »املنتجات تامة ال�سنع« –ب�سكل اأ�سا�سي- اإلى خمزون االأغ�سية، وقد انخف�ست املنتجات تامة ال�سنع مبقدار 1.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 6.2% من 20.1 مليون ريال 
�سعودي يف 31 مار�س 2014م اإلى 18.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2015م، نتج ذلك -ب�سورة رئي�سية- من زيادة الطلب على منتجات ال�سركة، مما اأدى اإلى نق�س 

املخزون. 

وكما يف 31 مار�س 2016م، ارتفعت خمزون املنتجات تامة ال�سنع مبقدار 4.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 21.1% لت�سل اإلى 22.9 مليون ريال �سعودي، وقد نتج ذلك عن ارتفاع 
كمية االإنتاج قرب نهاية العام.

وقد ارتفع املنتجات تامة ال�سنع مبقدار 2.8 مليون ريال �سعودي بن�سبة 12.1% من 22.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 25.6 مليون ريال �سعودي كما يف 
31 مار�س 2017م، ويعود �سبب ذلك اإلى انخفا�س الطلب على املنتجات وباالأخ�س االأغ�سية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م كما �سبق ذكره.

انخف�س ر�سيد قطع الغيار مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 8% من 6.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2014م اإلى 5.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 
2015م، اإال اأن قطع الغيار ارتفعت مبقدار1.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 20.7% من 5.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 7.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2016م نتيجة ل�شراء املزيد من قطع الغيار اجلديدة التي �شيتم ا�شتخدامها يف ال�شيانة واإعادة التحديث اأجزاء من خطوط الإنتاج املخطط لها خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2016م و2017م، وبوجه عام فان ال�سركة تقوم بربامج ال�سيانة والتحديث خالل �سهر رم�سان واجازة عيد االأ�سحى وال يرتتب على هذا التوقف اآثار �سلبية نظرًا لوجود 

احتياطي ا�سرتاتيجي من املنتجات تامة ال�سنع. ومل ت�سهد قطع الغيار ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ كما يف 31 مار�س 2017م مقارنة بـ 31 مار�س 2016م.

ي�سري بند الب�سائع املنقولة اإلى الب�سائع التي مت �سرائها ومل ت�سل اإلى املخازن بعد.

ي�سري خم�س�س ب�ساعة بطيئة احلركة ب�سورة رئي�سية اإلى قطع الغيار ومواد التغليف واملواد اخلام، وقد انخف�س خم�س�س ب�ساعة بطيئة احلركة مبقدار 2.3 مليون ريال 
للتعديل بعد اجلرد الفعلي  اإلى 4.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م، وكان ذلك نتيجة  �سعودي بن�سبة 31.3% من 7.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2014م 

للمخزون. ومل ي�سهد خم�س�س ب�ساعة بطيئة احلركة ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ كما يف 31 مار�س 2016م.

انخف�ست الب�ساعة بطيئة احلركة مبقدار 1.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 23.0% من 4.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 3.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 
مار�س 2017م. ويعود �سبب ذلك اإلى التعديل بعد اجلرد الفعلي لل�سركة كما �سبق ذكره.
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المخزون حسب الشركة

يعر�س اجلدول التايل خمزون ال�سركة املوحد ح�سب ال�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

املخزون ح�شب ال�شركة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 03  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

5 20م– 
6 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

اململكة العربية ال�سعودية

2.478)8.690(6.02.204%)17.5%(4.6%47.49749.70141.01143.489عوازل 

�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة 
وال�سناعة

533906ال ينطبق1.1041.6372.543%100.0%48.3%55.4-

662195-29.5%ال ينطبقال ينطبق662857 -  - �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام

200142-64.1%ال ينطبقال ينطبق222364--ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية

ال�سركات الدولية

)957(519280)24.3%(7.6%16.5%3.1453.6643.9442.987�سركة عوازل الكويت ملواد البناء

)966(7161.578)16.6%(37.2%20.4%3.5204.2365.8144.848�سركة عوازل الدولية

)2.507(1.374)1.048()56.8%(45.2%)25.6%(4.0893.0414.4151.908�سركة عوازل الدولية قطر 

1)510()1.320(1.3%)83.6%()68.4%(1.930610100101�سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية

)492(91483ال ينطبق)100.0%()15.8%()492(-)483()574(ا�ستبعادات الإقفال احل�ساب

)1.199()4.070(2.266)2.1%()6.6%(3.8%59.60861.87457.80456.605�سايف املخزون

امل�سدر: ال�سركة

ميثل املخزون لدى عوازل و�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة و�سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام وال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية يف االأ�سا�س املواد 
اخلام وقطع الغيار واملنتجات تامة ال�سنع، بينما ميثل املخزون لدي باقي ال�سركات التابعة املنتجات تامة ال�سنع فقط، وذلك الأن مرافق االإنتاج تقع باململكة العربية ال�سعودية، 

حيث تقت�سر فقط عمليات ال�سركات التابعة التي تقع يف دولة الكويت، واالإمارات العربية املتحدة، وقطر، واإندوني�سيا على التجارة وت�سويق املنتجات تامة ال�سنع.

وقد مّثل املخزون لدى عوازل -كن�سبة من اإجمايل ر�سيد املخزون املوحد لل�سركة- ما ن�سبته 79.7% كما يف 31 مار�س 2014م، و80.3% كما يف 31 مار�س 2015م، و70.9% كما 
يف31 مار�س 2016م، و76.8% كما يف 31 مار�س 2017م.

الموجودات غير المتداولة 6-7-22
يعر�س اجلدول التايل املوجودات غري املتداولة املوحدة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

امل�ج�دات غري املتداولة لل�شركة كما يف  3مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م، و7 20م(: 04  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

1.340ال ينطبق-4.0%ال ينطبق0.0%33.28434.624--ممتلكات ا�ستثمارية

)1()7()2()5.6%()22.4%()5.1%(34322524اال�ستثمارات املتاحة للبيع

)5.303()25.565(22.731)5.9%()22.1%(24.5%92.847115.57890.01384.710املمتلكات واملن�ساآت واملعدات

)3.964(22.7297.712)3.2%(6.7%24.5%92.881115.610123.322119.358جمموع املوجودات الغري متداولة 

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

ت�سمل املوجودات غري املتداولة -يف االأ�سا�س- املمتلكات واملن�ساآت واملعدات، وقد ارتفعت املوجودات غري املتداولة مبقدار 22.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 24.5% من 92.9 
واملعدات  واملن�ساآت  املمتلكات  ارتفاع مماثل يف  نتج عن  قد  االرتفاع  وهذا  مار�س 2015م،   31 �سعودي يف  ريال  مليون  اإلى 115.6  مار�س 2014م   31 �سعودي يف  ريال  مليون 

وا�ستثمارات ال�سركة يف �سركة ال�سلطان، اإ�سافة خط اإنتاج ل�سركة �سناعة االأغ�سية البال�ستيكية وا�سافة ان�ساءات ب�سركة عوازل الدولية يف االإمارات.

وقد زادت املوجودات غري املتداولة مبقدار 7.7 مليون ريال �سعودي بن�سبة 6.7%، حيث بلغت 123.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، ويرجع ذلك اإلى اإ�سافة اإن�ساءات 
ا�ستثمارية ب�سركة عوازل الدولية يف االإمارات. 
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انخف�ست املوجودات الغري متداولة مبقدار 4.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 3.2% من 123.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 119.4 مليون ريال �سعودي كما 
يف 31 مار�س 2017م. و�سيعود �سبب ذلك اإلى انخفا�س املمتلكات واملن�ساآت واملعدات ب�سبب احت�ساب اال�ستهالك ال�سنوي.

يعر�س اجلدول التايل املوجودات غري املتداولة املوحدة لل�سركة ح�سب ال�سركة كما يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م.

امل�ج�دات غري املتداولة ح�شب ال�شركة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 05  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

اململكة العربية ال�سعودية
)3.919()6.420()2.835()5.9%()8.8%()3.7%(76.14273.30766.88762.968عوازل 

�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة 
وال�سناعة

 - 8.1488.3988.002-%48.3)%4.7(8.148250)396(

)329(1.407-)23.4%(--1.4071.078 -  - �سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام
)858(6.662222)12.3%(3.3%6344.8%1056.7676.9896.131ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية

ال�سركات الدولية
39)92()94(29.5%)41.3%()29.7%(317223131170�سركة عوازل الكويت ملواد البناء

3.710.82112.4191.462%46.1%67%16.13926.96039.37940.841�سركة عوازل الدولية
3)22(2.136%)13.5%(28.3%127163141144�سركة عوازل الدولية قطر 

-)41()10(--)19.6%(--5141�سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية
)3.988(22.7297.712)3.2%(6.7%24.5%92.881115.610123.322119.358املجموع

امل�سدر: ال�سركة

وقد مّثلت املمتلكات واملن�ساآت واملعدات لدى عوازل -كن�سبة من اإجمايل ر�سيد املوجودات غري املتداولة املوحدة لل�سركة- ما ن�سبته 82% كما يف 31 مار�س 2014م، و63.4% كما 
يف 31 مار�س 2015م، و54.2% كما يف31 مار�س 2016م، و52.8% كما يف 31 مار�س 2017م.

ممتلكات استثمارية

يعر�س اجلدول التايل القوائم املالية املوحدة للممتلكات اال�ستثمارية بال�سركة يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

املمتلكات اال�شتثمارية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 06  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م– 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م– 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

التكلفة

33.284--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق33.284---1 اإبريل

)31454(33.342-)94.3%(ال ينطبقال ينطبق33.3421.888--املحول خالل العام

33.3421888-5.7%ال ينطبقال ينطبق33.34235.230--

اال�ستهالك املرتاكم

)58(--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)58(---1 اإبريل

)490()58(-844.8%ال ينطبقال ينطبق)548()58(--املحول خالل العام

)548()58(-944.8%ال ينطبقال ينطبق)606()58(--

33.2841340-4.0%ال ينطبقال ينطبق33.28434.624--�سايف القيمة الدفرتية

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

ت�سري »املمتلكات اال�ستثمارية« اإلى م�ستودعات ومكاتب ومعار�س مملوكه ل�سركة عوازل الدولية ومقامة على ار�س مملوكة لل�سركة، متثل جزء من م�ساحة املبنى الكلي لل�سركة 
املذكورة، وقد ارتفع ر�سيد املمتلكات اال�ستثمارية مبقدار 33.3 مليون ريال �سعودي، وذلك من �سفر كما يف 31 مار�س 2015م اإلى 33.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 
2016م، ويرجع �سبب ذلك اإلى حتويل ر�سيد امل�سروعات حتت التنفيذ بنف�س املقدار خالل ال�سنة املالية املنتهية 31 مار�س 2016م بعد ا�ستكمال اأعمال البناء على تلك االأرا�سي. 
وقد مت حتويل امل�سروعات حتت التنفيذ اإلى املمتلكات اال�ستثمارية ب�سبب تاأجري �سركة عوازل الدولية جزء من م�ساحة املبنى كم�ستودع لعمالء جتاريني والأن عوازل تخطط 

لتخ�سي�س 85.0% من االإن�ساءات لالإيجار لعمالء جتاريني.



116

 وقد متت اإ�سافة اإلى املمتلكات اال�ستثمارية مبقدار 1.9 مليون ريال �سعودي من امل�سروعات حتت التنفيذ خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م ب�سبب اكتمال االأعمال 
حتت االإن�ساء، تتمثل املمتلكات اال�ستثمارية يف مبنيني. يتمثل املبنى االأول من م�ستودعني، الذي يتكون من اأر�سي وميزانني، بينما يتمثل املبنى الثاين يف 4 معار�س و20 مكتب 

معدة لالإيجار للغري يف االإمارات.

يبني اجلدول التايل �سري اأعمال امل�سروعني كما يف 31 مار�س 2017م.

منجزن�شبة االإمتامقيمة العقد )ريال �شع�دي(امل�شروع

100.84.856.621%*4.571.195املبنى االأول

100.020.954.882%19.405.080املبنى الثاين

-100.0%1.835.228اأعمال تكميلية

25.811.503ال ينطبق25.811.503املجموع

امل�سدر: ال�سركة 
*مالحظة: ارتفعت ن�سبة االإمتام عن 100.0%، وذلك ب�سبب اإ�سافة بنود تكلفة مل تكن من �سمن العقد.

جتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة قد فر�ست غرامة على مقاول البناء للمن�ساآت اال�ستثمارية يف دولة االإمارات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، حيث اأنه مت فر�س 
غرامه على املقاول »�سركه دبي �سيتي بيلديرز« بعد االنتهاء من بناء م�ستودع راأ�س اخلور، يف مدينة دبي، يف االإمارات العربية املتحدة، وذلك ب�سبب تاأخر املقاول يف تنفيذ االأعمال 
يف املوعد املتفق عليه واملن�سو�س عليه يف العقد، ومت فر�س غرامه من قبل اال�ست�ساري على املقاول متثل 6.0% من اإجمايل االأعمال مببلغ 276.439 ريال �سعودي. وقد متت 

الت�سوية بني الطرفني وال وجود الأي نزاع ق�سائي قائم حيال الغرامة.

االستثمارات المتاحة للبيع

يعر�س اجلدول التايل اال�ستثمارات املتاحة للبيع املوحدة لل�سركة يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

اال�شتثمارات املتاحة للبيع لل�شركة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 07  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

7 20م6 20م5 20م4 20م
4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

)7()2()4()22.5%()5.9%()10.6%(138343225 اإبريل 

6)5(2)82.8%(250.0%)57.5%()1()7()2()4(تعديالت القيمة العادلة

)1()7()2()5.0%()21.9%()5.1%(3134322524 مار�س 

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

ت�شري »ال�شتثمارات املتاحة للبيع«-يف الأ�شا�ض- اإلى ال�شتثمارات يف الأ�شهم املدرجة التي حتتفظ بها عوازل، ومتثل تلك ال�شتثمارات الأ�شهم املحتفظ بها يف بنك الريا�ض، ومل 
ت�سهد ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ كما يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م.
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الممتلكات والمنشآت والمعدات

يعر�س اجلدول التايل القيمة الدفرتية ال�سافية املوحدة للممتلكات واملن�ساآت واملعدات كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

املمتلكات واملن�شاآت واملعدات كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(:  0  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

التكلفة

-)13.139(0.04.994%)39.0%(17.4%28.68633.68120.54220.542اأرا�سي

املباين والتح�سينات على 
االأرا�سي واملباين

58.60158.78162.88963.364%0.3%7.0%0.81804.108475

3.41.5101.1751.632%2.5%3.3%45.63147.14148.31649.948اأثاث وتركيبات و�سيارات 

اأجهزة حا�سوب ومعدات 
تقنية معلومات

5.20910.83311.41511.850%108.0%5.4%3.85.624582435

0.79.3823.000847%2.7%9.1%102.798112.179115.179116.026من�ساآت ومعدات

اأعمال راأ�سمالية حتت 
التنفيذ

30111.414365391%3696.1)%96.8(%7.011.113)11.049(26

3.418)15.323(1.332.803%)5.6%(13.6%241.225274.029258.706262.124املجموع

اال�ستهالك املرتاكم

---ال ينطبقال ينطبقال ينطبق----اأرا�سي

املباين والتح�سينات على 
االأرا�سي واملباين

)16.466()18.182()20.028()21.959(%10.4%10.2%9.6)1.716()1.846()1.931(

)1.174()1.319()1.179(2.6%3.1%2.8%)45.572()44.398()43.079()41.900(اأثاث وتركيبات و�سيارات

اأجهزة حا�سوب ومعدات 
تقنية معلومات

)5.056()5.130()6.648()8.278(%1.5%29.6%24.5)75()1.518()1.630(

)3.986()5.560()7.103(4.1%6.0%8.4%)101.605()97.619()92.059()84.956(من�ساآت ومعدات

اأعمال راأ�سمالية حتت 
التنفيذ

---ال ينطبقال ينطبقال ينطبق----

)8.721()3.595()10.073(5.2%2.3%6.8%)177.414()168.693()158.451()148.378(املجموع

)5.303()25.565(22.731)5.9%()22.1%(24.5%92.847115.57890.01384.710�سايف القيمة الدفرتية

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

جتدر االإ�سارة اإلى اأن جميع املمتلكات واملن�ساآت واملعدات مبا ذلك قيمة االأرا�سي مقيمة بالتكلفة التاريخية، وذلك بقيمتها يف تاريخ �سراءها دون تعديل.

جتدر االإ�سارة اإلى اأن اجلدول ال�سابق ال ي�سمل »املمتلكات اال�ستثمارية« حيث اأنها بند منف�سل.

األراضي

ت�سري »االأرا�سي«-يف االأ�سا�س- اإلى االأرا�سي املوجودة اململوكة لل�سركة املوجودة داخل وخارج اململكة –يف دبي يف راأ�س اخلور-. وقد زادت االأرا�سي مبقدار 5.0 مليون ريال 
�سعودي بن�سبة 17.4% من 28.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2014م اإلى 33.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م، ويرجع ذلك -يف االأ�سا�س- اإلى اإ�سافة اأرا�سي 

�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة اإلى اأ�سول ال�سركة. 

اإلى 20.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س  وقد انخف�ست االأرا�سي مبقدار 13.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 39.0% من 33.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م 
2016م، وذلك نتيجة لتحويل جزء من االأر�س اخلا�سة ب�سركة عوازل الدولية اإلى املمتلكات اال�ستثمارية كما �سبق ذكره، ملزيد من املعلومات، الرجاء االطالع على ق�سم املمتلكات 

اال�ستثمارية املبني يف ق�سم )115(.

ومل ت�سهد االأرا�سي اأي ارتفاع اأو انخفا�س كما يف 31 مار�س 2017م مقارنة بـ 31 مار�س 2016م.
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المباني والتحسينات على األراضي والمباني

ت�سري »املباين والتح�سينات على االأرا�سي واملباين« اإلى مباين ال�سركة اإ�سافًة اإلى التح�سينات التي مت اإجراوؤها على مباين واأرا�سي، وت�سمل مباين امل�سانع واملكاتب وامل�ستودعات 
ومبنى �سكن العمال، ومل ي�سهد البند ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ كما يف 31 مار�س 2015م مقارنة بـ 31 مار�س 2014م، وقد ارتفعت التح�سينات على االأرا�سي واملباين مبقدار 
4.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 7.0% من 58.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 62.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، وذلك نتيجة للنفقات الراأ�سمالية 

الإ�سافة وا�ستكمال اإن�ساءات �سركة عوازل الدولية ب�سكل رئي�سي.

ارتفعت املباين مبقدار 0.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 0.8% كما يف 31 مار�س 2017م مقارنة بـ 31 مار�س 2016م، وذلك نتيجة للنفقات الراأ�سمالية الإ�سافة وا�ستكمال اإن�ساءات 
�سركة عوازل االإمارات ب�سكل رئي�سي.

أثاث وتركيبات وسيارات

ي�سري بند »اأثاث وتركيبات و�سيارات« ب�سورة رئي�سية اإلى االأثاث املكتبي والرتكيبات وال�سيارات وال�ساحنات امل�ستخدمة يف اأغرا�س العمل، وقد ارتفع بند اأثاث وتركيبات و�سيارات 
مبقدار 1.5 مليون ريال �سعودي بن�سبة 3.3% من 45.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2014م اإلى 47.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م، وذلك نتيجة الإ�سافات 

الرتكيبات امليكانيكية وال�سيارات �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة.اإ�سافة اإلى ال�سيارات التي ا�سرتتها عوازل  خالل الفرتة املذكورة.

وقد زاد بند« اأثاث وتركيبات و�سيارات« مبقدار 1.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 2.5% من 47.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 48.3 مليون ريال �سعودي يف 31 
مار�س 2016م، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى �سيارات لعوازل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. كما وقد ارتفع بند اأثاث وتركيبات و�سيارات مبقدار 1.6 مليون 

ريال �سعودي بن�سبة 3.4% كما يف 31 مار�س 2017م مقارنة بـ 31 مار�س 2016م. وذلك للتجديد الكامل لالأثاث املكتبي ملبنى ال�سركة بالريا�س.

أجهزة حاسوب ومعدات تقنية المعلومات

املكاتب  امل�ستخدمة يف  االأخرى  النظم والربجميات  اأو تطبيقات  العالقة ومَنَتجات  الكمبيوتر واملعدات ذات  اأجهزة  اإلى  املعلومات«  »اأجهزة حا�سوب ومعدات تقنية  بند  ي�سري 
ومرافق الت�سنيع، وقد زاد بند »اأجهزة حا�سوب ومعدات تقنية املعلومات« مبقدار 5.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 108.0% من 5.2 مليون ريال يف 31 مار�س 2014م اإلى 10.8 

مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م، ونتج ذلك -يف االأ�سا�س- من تكلفة برنامج �ساب املر�سملة ومعدات حوا�سيب جديدة كاملة خالل العام.

وكما يف 31 مار�س 2016م مقارنة بـ 31 مار�س 2015م، زادت مبقدار 0.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 5.4% من 10.8 مليون ريال يف 31 مار�س 2015م اإلى 11.4 مليون ريال 
اأو  اأجهزة حا�سوب ومعدات تقنية املعلومات ارتفاع  SAP املر�سملة خالل العام. ومل ي�سهد بند  اإلى مزيد من اال�ستثمار يف برنامج  �سعودي يف 31 مار�س 2016م، يعود ذلك 

انخفا�س ملحوظ كما يف 31 مار�س 2017م مقارن بـ 31 مار�س 2016م.

المنشآت والمعدات 

ي�سري بند »املن�ساآت واملعدات« -ب�سورة رئي�سية- اإلى م�سانع االإنتاج الواقعة يف الريا�س وجدة، وقد زاد بند »املن�ساآت واملعدات« مبقدار 9.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 9.1% من 
102.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2014م اإلى 112.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م، وترجع الزيادة -يف االأ�سا�س- اإلى ا�ستثمارات املعدات اخلا�سة ب�سركة 

ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة التي امتلكتها ال�سركة وخط االإنتاج لل�سركة املتقدمة يف ل�سناعات االأغ�سية. 

وقد ارتفعت قيمة امل�سنع واملعدات مبقدار3.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 2.7%، حيث بلغت 115.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، ويعود ذلك االرتفاع اإلى �سراء 
ال�سركة ل�سركة التكامل للحجر والرخام واملعدات اخلا�سة لها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. ومل ي�سهد بند املنت�سات واملعدات ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ 

كما يف 31 مار�س 2017م مقارن بـ 31 مار�س 2016م.

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

للمقر  والرتميم  التح�سينات  اأعمال  وكذلك  االإن�ساء(  كانت حتت  )التي  الدولية  �سركة عوازل  ومكتب  راأ�سمالية على خمزن  نفقات  التنفيذ«  الراأ�سمالية حتت  »االأعمال  متثل 
الرئي�سي لعوازل  يف مدينة الريا�س، وقد ارتفع ر�سيد االأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ مبقدار 11.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2015م وانخف�س مبقدار 11.0 
مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م، ويعود ذلك االرتفاع واالنخفا�س اإلى النفقات الراأ�سمالية على االإن�ساءات اململوكة لل�سركة يف االإمارات التي مت نقلها اإلى املمتلكات 
اال�ستثمارية فور االنتهاء من اأعمال البناء، وذلك خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م. كما يف 31 مار�س 2017م، بلغت قيمة االأعمال حتت االإن�ساء )وهي عبارة عن 

جتديد مبنى االإدارة بالريا�س( بقيمة 0.4 مليون ريال �سعودي.
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يعر�س اجلدول التايل امل�ساريع املخططة لتو�سع ال�سركة، وذلك بعد تاريخ هذه الن�سرة.

خطة ت��شع ال�شركة بعد تاريخ هذه الن�شرة(:  0  اودول )

امل�شروع
التاريخ املت�قع لبدء 

االإنتاج
التكلفة املت�قعة 

للم�شروع )ريال �شع�دي(
و�شف م�جزال�شعة

اإن�ساء م�سنع تابع ل�سركة 
ال�سلطان 

اآيل، 300.000 م5.300.0002مار�س 2018م �سبه  بنظام  ال�سلطان  م�سنع  يعمل  2017م،  مار�س   31 يف  كما 
وذلــك  متكامل،  ب�سكل  اآيل  ــى  اإل النظام  تطوير  يف  ال�سركة  وتــرغــب 
�سركة  نقل  �سيتم  لذلك،  املنتجات.  وجــودة  االإنــتــاج  تكلفة  لتخفي�س 

ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة اإلى موقع جديد يف �سرما.

خط اإنتاج للعزل احلراري االأول 
يف م�سنع عوازل يف الريا�س

ت�شتطيع ال�شركة بخطوط اإنتاجها احلالية توفري حاجة ال�شوق ومقابلة 150.000 م15.500.0003مار�س 2018م
منوه يف جمال العزل املائي.

اإنتاج قدمي ومت  لل�سركة خط  العزل احلــراري، فقد كان  اأما يف جمال 
احليوي  املجال  هذا  يف  ح�سة  على  للح�سول  ال�سركة  وتهدف  اإيقافه 
العزل  جمــال  يف  عــايل  منــو  هــنــاك  اأن  وخا�سة  املــائــي  للعزل  املكمل 
احلراري ولذا بهدف ا�ستيعاب الطلب احلايل واملتوقع، يف هذا املجال 
بثبات  تتميز عوازل  للعزل احلراري.  اإنتاج  وتثبيت خطني  �سيتم �سراء 
م�ساريف نقل منتجاتها، لذلك �ستنخف�س م�ساريف النقل يف جمملها 

مع زيادة االإنتاج والطلب املتوقع.

خط اإنتاج للعزل احلراري الثاين 
يف م�سنع عوازل يف جدة

72.000 م8.700.0003يونيو 2018م

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: تقر اإدارة ال�سركة بعدم وجود اأي اأ�سول مهمة مزمع ا�ستئجارها كما يف تاريخ هذه الن�سرة. كما جتدر االإ�سارة اإلى اأن خطة تو�سع �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة 
وال�سناعة تاأخرت �ستة اأ�سهر وذلك ب�سبب اإجراءات تنظيمية يف القطاع.

المطلوبات المتداولة 6-7-32
يعر�س اجلدول التايل املطلوبات املتداولة املوحدة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

املطل�بات املتداولة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 0   اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

2.462)4.073(42.02.904%)41.0%(41.3%7.0359.9395.8668.328ذمم دائنة

)15.516()2.430(6.407)33.7%()5.0%(15.2%42.07548.48246.05230.536م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

2.084147)113(1.5%28.2%)1.5%(7.5157.4029.4869.633الزكاة امل�ستحقة

)12.908()4.418(9.198)21.0%()6.7%(16.2%56.62565.82361.40548.497جمموع املطلوبات املتداولة 

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

ارتفعت املطلوبات املتداولة مبقدار 9.2 مليون ريال �سعودي بن�سبة 16.2% من 56.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2014م اإلى 65.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2015م، ونتج ذلك -يف االأ�سا�س- عن الزيادة يف الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على الواردات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م التي بلغت 4.3 مليون ريال �سعودي 

بن�سبة 16.3% واحل�سابات الدائنة مبقدار 2.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 41.3% وامل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات االأخرى مبقدار 2.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة %13.4.

كما انخف�ست املطلوبات املتداولة مبقدار 4.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 6.7% من 65.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 61.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2016م، وذلك نتيجة النخفا�س يف الر�سوم اجلمركية على الواردات مبقدار 9.4 مليون ريال �سعودي مقابل ارتفاع لذمم الدائنة بـ 1.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 

املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وارتفاع امل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات االأخرى مبقدار 1.8 مليون ريال �سعودي وزيادة الزكاة امل�ستحقة مبقدار 2.1 مليون ريال �سعودي.

انخف�ست املطلوبات املتداولة مبقدار 12.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 21.0% من 61.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 48.5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 
مار�س 2017م، وذلك نتيجة النخفا�س م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات اأخرى مبقدار 3.6 مليون ريال �سعودي وانخفا�س الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على الواردات مبقدار 6.8 
مليون ريال �سعودي وانخفا�س الذمم الدائنة بـ 2.7 مليون ريال �سعودي. يعود �سبب انخفا�س امل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات االأخرى اإلى انخفا�س الرواتب واملزايا امل�ستحقة، 
وحوافز املبيعات امل�ستحقة. ويعود �سبب انخفا�س م�سروفات املواد اخلام امل�ستحقة اإلى ت�سديد االلتزامات ويعود �سبب انخفا�س الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على الواردات اإلى 

�سداد املبلغ امل�ستحق على ال�سركة اإلى م�سلحة اجلمارك ال�سعودية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.
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الذمم الدائنة

يعر�س اجلدول التايل الذمم الدائنة املوحدة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

الذمم الدائنة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(:     اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م– 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م– 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

2.405)4.018(41.03.051%)40.7%(44.7%6.8339.8845.8668.271ذمم جتارية دائنة

57)55()147(ال ينطبق)100.0%()72.7%(57-20255اأطراف ذو عالقة

2.462)4.073(42.02.904%)41.0%(41.3%7.0359.9395.8668.328املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

ت�سري »الذمم الدائنة« ب�سفة اأ�سا�سية اإلى املوردين/ والبائعني املتواجدين باململكة العربية ال�سعودية، وقد ارتفعت الذمم التجارية الدائنة مبقدار 3.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 
44.7% من 6.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2014م اإلى 9.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م، وذلك نتيجة للزيادة يف امل�سرتيات املحلية من املواد اخلام ور�سيد 

الدائنني ذوي ال�سلة ب�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة.

وكما يف 31 مار�س 2016م، انخف�ست الذمم التجارية الدائنة مبقدار 4.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 40.7% لت�سل اإلى 5.9 مليون ريال �سعودي، وذلك نتيجة للزيادة يف 
امل�سرتيات املحلية من املواد اخلام باالإ�سافة اإلى اإعادة ت�سنيف بع�س البنود داخل احل�ساب اإلى ح�سابات م�ستقلة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م وذلك اتباعًا 

ملعايري االإف�ساح املتعارف عليها لتتما�سى مع املعايري الدولية.

ارتفعت الذمم الدائنة التجارية مبقدار 2.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2017م مقارنة بـ 31 مار�س 2016م. ويعود �سبب ذلك اإلى زيادة امل�سرتيات من مواد خام 
وم�ستلزمات من موردين حمليني ودوليني. 

ت�سري »الذمم الدائنة لطرف ذي عالقة« اإلى امل�ستحقات املتعلقة ب�سراء عوازل يف دولة الكويت واالإمارات وقطر منتجات الربامير ال�سائل من �سركة بيتو تريد لل�سناعة املحدودة 
اململوكة لطرف ذي عالقة.

المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى

يعر�س اجلدول التايل امل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة االأخرى املوحدة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

امل�شروفات امل�شتحقة واملطل�بات املتداولة االأخرى لل�شركة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 2   اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

ر�سوم جمركية م�ستحقة على 
الواردات

26.73331.08021.68214.927%16.3)%30.2()%31.2(4.347)9.398()6.755(

)1.875(1.0923.410)17.1%(45.3%17.0%6.4377.52910.9399.064رواتب ومزايا م�ستحقة

)52(145175)1.5%(5.4%4.7%3.1113.2563.4313.379عموالت بيع م�ستحقة

)1.661(44517)89.3%(38.5%3.4%1.3001.3441.861200حوافز مبيعات

)5.373(1.6882.220)100.0%(70.4%115.2%-1.4653.1535.373م�سروفات مواد خام م�ستحقة

)459(236)58()30.7%(18.8%)4.4%(1.3151.2571.4931.034م�سروفات نقل م�ستحقة

234764-326.5%ال ينطبقال ينطبق234998--حمتجزات دائنة

)296(264241)54.1%(78.8%628.6%42306547251منافع

2.1135116%4.0%98.5%137272283289اأتعاب مهنية

ر�سوم جمركية امل�ستحقة على 
ال�سادرات

--)196(ال ينطبقال ينطبق)%100.0(---196

)50(159)1.053()11.3%(55.8%)78.7%(1.338285444394ذمم دائنة اأخرى

)15.516()2.430(6.407)33.7%()5.0%(15.2%42.07548.48246.05230.536املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة
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الرسوم الجمركية على الواردات

مت حتليل البند يف ق�سم تعديل الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على الواردات يف �سفحة رقم )87(.

الرواتب والمزايا المستحقة

 متثل الرواتب واملزايا امل�ستحقة كل الرواتب واملزايا امل�ستحقة املرتاكمة ملوظفي ال�سركة قبل مدة �سهر واحد من قبل اإقفال احل�سابات ال�سنوية. ارتفعت الرواتب واملزايا امل�ستحقة 
مبقدار 1.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 17.0%، من 6.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2014م اإلى 7.5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2015م، ويعود �سبب ذلك اإلى 
ارتفاع متو�سط الرواتب وعدد املوظفني وكذلك ب�سبب اإ�سافة موظفي �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة التي بداأت ن�ساطها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 

2015م، وبالتايل ارتفع الر�سيد بزيادة رواتبهم امل�ستحقة ومزاياهم.

وكذلك ارتفعت الرواتب واملزايا مبقدار 3.4 مليون ريال �سعودي بن�سبة 45.3% من 7.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 10.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2016م، وذلك ب�سبب ارتفاع متو�سط الرواتب واملزايا وتعديل مكافاأة خم�س�س نهاية اخلدمة وزادت املكافاآت ب�سكل اأ�سا�سي ب�سبب حتقيق �سايف دخل متزايد خالل ال�سنوات 

املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م.

انخف�ست الرواتب واملزايا امل�ستحقة مبقدار 1.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 17.1% كما يف 31 مار�س 2017م مقارنة بـ 31 مار�س 2016م. ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى 
�سداد م�ستحقات بع�س موظفي عوازل.

عموالت البيع المستحقة 

مل ت�سهد عموالت البيع امل�ستحقة ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ، حيث بلغت 3.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2014م، و3.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2015م، 
و3.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م، و3.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2017م.

ذمم دائنة أخرى

انخف�ست الذمم الدائنة االأخرى مبقدار1.1 مليون ريال �سعودي بن�سبة 78.7% من 1.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2014م اإلى 0.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2015م، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ت�سوية م�ستحقات دائنة للموردين املحليني. ومل ت�سهد الذمم الدائنة االأخرى ارتفاع اأو انخفا�س ملحوظ يف ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 

مار�س 2016 م بـ 31مار�س 2017م.

الزكاة المستحقة 

يعر�س اجلدول التايل الزكاة امل�ستحقة املوحدة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

الزكاة امل�شتحقة على ال�شركة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 3   اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م– 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م– 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م– 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

2.084)113(28.2327%)1.5%(4.6%17.1887.5157.4029.486 اأبريل

0.12101.9625%26.5%2.9%7.2007.4109.3729.377املخ�س�سات 

)1.943(236)650(26.7%)3.1%(9.5%)9.230()7.287()7.523()6.873(الت�سديدات

2.084147)113(1.5%28.2%)1.5%(317.5157.4029.4869.633 مار�س

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

تخ�سع ال�سركة للزكاة وفقا لالأنظمة املعمول بها من م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية. يتم احت�ساب خم�س�س الزكاة وحتميله على قائمة الدخل املوحدة 
لل�سركة، وعند وجود اأي مبالغ اإ�سافية م�ستحقة الدفع عند اإنهاء التقييمات النهائية، يتم احت�سابها عند حتديد تلك املبالغ.

تخ�سع ال�سركات التابعة يف دولة االإمارات وقطر والكويت واإندوني�سيا الأحكام نظام �سريبة الدخل يف موطنها االأ�سلي، ويتم حتميل مثل تلك ال�سرائب -اإن وجدت–على قوائم 
الدخل املوحدة لل�سركة.

اململكة اخلا�س  اململكة ح�سب نظام  املقيمني خارج  ال�سركاء  االأرباح على  توزيع  ال�سعودية قبل  العربية  اململكة  املقيمني يف  ال�سريبة اخلا�سة على غري  باقتطاع  ال�سركة  تقوم 
با�ستقطاع ال�سريبة الدخل لغري املقيمني.
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المطلوبات غير المتداولة 6-7-42
يعر�س اجلدول التايل املطلوبات غري املتداولة املوحدة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

املطل�بات غري املتداولة لل�شركة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 4   اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م - 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

26.69191.9572.344%28.5%15.5%5.9396.8588.81511.159خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

26.69191.9572.344%28.5%15.5%5.9396.8588.81511.159جمموع املطلوبات غري املتداولة

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يعر�س اجلدول التايل حركة مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املوحدة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

مكافاأة نهاية اخلدمة للم�ظفني امل�حدة لل�شركة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 5   اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

10.023419.1422.007%1880.4%29.8%17841.01820.16022.167 اإبريل، قبل اإعادة الت�سنيف

-)16.972(1.776ال ينطبق)100.0%(11.7%--15.19616.972اإعادة الت�سنيف

االإجمايل، بعد اإعادة 
الت�سنيف

15.98017.99020.16022.167%12.6%12.1%10.02.0102.1702.007

221)1.200()1.161()1.7%(10.0%10.7%)13.030()13.251()12.051()10.890(ناق�سا: دفعات مقدمة

اإجمايل مكافاأة نهاية اخلدمة 
كما يف 1 اإبريل، بعد اإعادة 

الت�سنيف

5.0905.9396.8089.137%16.7%14.6%34.28498692.329

571526)168(25.8%39.0%)10.3%(1.6331.4652.0362.562ي�ساف: خم�س�س

)511(1762.1821.287%)97.8%()5.9%()540()29()1.316()1.398(ناق�سًا: مدفوعات

-)719(104ال ينطبق)100.0%(16.9%--615719خم�س�س )معدل(

ر�سيد مكافاأة نهاية اخلدمة، 
كما يف 31 مار�س

5.9396.8588.81511.159%15.5%28.5%26.69191.9572.344

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

متثل مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني مبالغ م�ستحقة تدفع كمبالغ مقطوعة جلميع املوظفني املعينني عند انتهاء عقودهم وفقا لنظام العمل املتبع باململكة العربية ال�سعودية.

جتدر االإ�سارة اإلى اأنه يف نهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، مت تعديل خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة لعوازل وجميع االأر�سدة ذات العالقة لل�سنة املالية املنتهية 
يف 31 مار�س 2014م، وذلك لتعك�س التعديل املحا�سبي يف ت�سجيل خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة، والذي مت اإعادة احت�سابه جلميع موظفي ال�سركة على اأ�سا�س �سنوي، كما 
مت �سداد امل�ستحق من خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة على اأ�سا�س �سنوي بناًء على عقود املوظفني. ويتما�سى ر�سيد خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة بعد التعديل مع االأنظمة 
ولوائح وفًقا الأحكام نظام العمل والعمال املتبع يف اململكة العربية ال�سعودية. ملزيد من املعلومات حول التعديل الرجاء االطالع على ق�سم اإعادة الت�سنيف املبني يف �سفحة )69(.

ارتفع خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة مبقدار 0.9 مليون ريال �سعودي بن�سبة 15.5% من 5.9 مليون ريال يف 31 مار�س 2014م اإلى 6.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2015م، وذلك ب�سبب التعديل الذي مت �سرحه م�سبقًا.

زاد خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة مبقدار 2.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 28.5% من 6.9 مليون ريال يف 31 مار�س 2015م اإلى 8.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، 
ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى اإ�سافة الر�سيد البالغ 7.4 مليون ريال �سعودي يف �سجالت عوازل، وذلك لتعك�س ت�سحيح )اأو التعديل( املحا�سبي امل�سار اإليه �سابقًا.

وقد ارتفع ر�سيد خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة مبقدار 2.3 مليون ريال �سعودي بن�سبة 26.6% من 8.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 11.2 مليون ريال 
�سعودي كما يف 31 مار�س 2017م. ويعود �سبب ذلك اإلى ا�ستحقاق موظفي عوازل و�سركة ال�سلطان وال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية مكافاآت نهاية خدمة مقابل مدة خدمتهم 

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الموحدة حسب الشركة

يعر�س اجلدول التايل مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املوحدة بال�سركة ح�سب ال�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

مكافاآت ومزايا نهاية اخلدمة للم�ظفني بال�شركة ح�شب ال�شركة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 6   اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م 
– 5 20م

5 20م 
– 6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

اململكة العربية ال�سعودية

)1.231(23.77691.734%29.4%15.6%4.9215.6907.3619.105عوازل 

388--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق388---�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة

---ال ينطبقال ينطبقال ينطبق----�سركة م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام

5--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق5---ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية

ال�سركات الدولية

12.653179110%25.7%8.2%643696875985�سركة عوازل الكويت ملواد البناء

13.4726862%17.2%22.3%323395463525�سركة عوازل الدولية

30.2253935%50.6%48.1%5277116151�سركة عوازل الدولية قطر 

---ال ينطبقال ينطبقال ينطبق----�سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية

26.69191.9572.344%28.5%15.5%5.9396.8588.81511.159املجموع

امل�سدر: ال�سركة

يتما�سى ر�سيد مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني بال�سركات التابعة مع اأعداد املوظفني وفرتات خدمتهم وم�ساهمتهم وذلك تبعا لالأنظمة والقوانني املحلية املعمول بها يف كل دولة.

ويالحظ اأن ر�شيد مكافاأة نهاية اخلدمة ل�شركة التكامل بلغ �شفر كما يف 31 مار�س 2017م، وذلك الأن جميع موظفي ال�سركة املذكورة مل يكملوا املدة الالزمة ليتم احت�ساب 
مكافاأة نهاية اخلدمة �سمن م�ستحقاتهم، وذلك الإثبات االلتزام يف ال�سجالت املحا�سبية.

حقوق الملكية 6-7-52
يعر�س اجلدول التايل حقوق امللكية املوحدة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

حق�ق امللكية كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 7   اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

-91.000-0.0%50.0%0.0%182.000182.000273.000273.000راأ�س املال

7.320)57.711(83.46.694%)86.8%(11.2%59.79166.4858.77416.094االحتياطي النظامي

7.319)7.219(10.810.041%)9.6%(15.4% 65.05175.09267.87375.192االحتياطي اتفاقي

)1()7()2()50.0%()77.8%()18.2%(11921احتياطي القيمة العادلة

)172()94()1.013(139.8%324.1%)102.9%( )295()123()29( 984احتياطي حتويالت عمالت اأجنبية

4.287)11.120(10.419.588%)21.2%(59.6%32.88052.46841.34845.635االرباح املحتجزة

7.135.31014.84827.753%3.9%10.4%340.716376.026390.874418.627 جمموع حقوق ملكية امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة
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التغييرات في حقوق ملكية المساهمين

يعر�س اجلدول التايل التغيريات يف حقوق ملكية امل�ساهمني كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

التغيريات يف حق�ق ملكية امل�شاهمني كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(:     اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية
راأ�ض املال 
امل�شاهم

االحتياطي 
النظامي

االحتياطي 
االتفاقي

احتياطي 
القيمة العادلة

احتياطي 
حت�يالت 

عمالت اأجنبية

االأرباح 
املحتجزة

املجم�ع

1182.00054.08756.4951583828.908322.343 اإبريل 2013م كما مت تعديله

57.04157.041-----�سايف الدخل لل�سنة )معّدل(

-)5.704(---5.704-املحول اإلى االحتياطي النظامي)معّدل(

-)8.556(--8.556--املحول اإلى االحتياطي االتفاقي)معّدل(

)37.310()37.310(-----توزيعات االأرباح

)1.500()1.500(-----مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة

)4(--)4(---التغري يف القيمة العادلة

146-146----حتويل العمالت االأجنبية

31182.00059.97165.0511198432.880340.717 مار�س 2014م، كما مت تعديله

66.94466.944-----�سايف الدخل لل�سنة

-)6.694(---6.694-املحّول اإلى االحتياطي النظامي

-)10.042(--10.042--املحّول اإلى االحتياطي االتفاقي

)29.120()29.120(-----توزيعات االأرباح

)1.500()1.500(-----مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة

)2(--)2(---التغري يف القيمة العادلة

)1.013(-)1.013(----حتويل العمالت االأجنبية

52.468376.026)29(31182.00066.48575.0929 مار�س 2015م، كما مت تعديله

-)24.000(---)67.000(91.000الزيادة يف راأ�س املال

92.89092.890-----الدخل ال�سايف للفرتة

-)9.289(---9.289-املحول اإلى االحتياطي النظامي 

-)10.182(--10.182--املحول اإلى االحتياطي االتفاقي

-17.401--)17.401(--املحول من االحتياطي االتفاقي

)76.440()76.440(-----توزيعات االأرباح

)1.500()1.500(-----مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة

)7(--)7(---التغري يف القيمة العادلة

)94(-)94(----تاأثري حتويل العملة االأجنبية

41.348390.874)123(273.0008.77467.8732الر�سيد كما يف 1 اإبريل 2016م

73.19273.192-----الدخل ال�سايف للفرتة

-)7.319(---7.319-املحول اإلى االحتياطي النظامي 

-)7.319(--7.319--املحول اإلى االحتياطي االتفاقي

)86()86(-----اخل�سائر حلقوق االأقلية

)43.680()43.680(-----توزيعات االأرباح

)1.500()1.500(-----مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة

)1(--)1(---التغري يف القيمة العادلة

)172(-)172(----تاأثري حتويل العملة االأجنبية

54.635418.627)295(273.00016.09475.1921الر�سيد كما يف 31 مار�س 2017م

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

كما يف 31 مار�س 2017م، تتاألف حقوق امللكية ب�سكل رئي�سي من راأ�س املال وقدره 273.0 مليون ريال �سعودي، واالحتياطي النظامي قدره 16.1 مليون ريال �سعودي، واحتياطي 
اتفاقي قدره 75.2 مليون ريال �سعودي، واحتياطي القيمة العادلة قدره 0.001 مليون ريال واحتياطي حتويل عمالت اأجنبية واالأرباح املحتجزة �سالب قدره 0.3 مليون ريال 

�سعودي، وقد بلغت االأرباح املبقاة 54.6 مليون ريال �سعودي 31 مار�س 2017م.
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بلغ ر�سيد جمموع حقوق امللكية 422.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2017م، بينما كان كما يف 31 مار�س 2014م 342.0 مليون ريال �سعودي، وبلغ 380.2 مليون ريال 
�سعودي كما يف 31 مار�س 2015م وبلغ 395.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م.

رأس المال المساهم

بلغ ر�سيد راأ�س املال املدفوع كما يف 31 مار�س 2017م 272.999.780 ريال �سعودي، بعدد اأ�سهم 27.299.978 �سهم ب�سعر اأ�سمي لل�سهم بلغ 10 رياالت �سعودية لل�سهم الواحد. 
جتدر االإ�سارة اإلى اأنه قبل 29 �سبتمرب 2015م كان راأ�س املال ينق�سم اإلى 18.199.981 �سهم ب�سعر 10 رياالت �سعودية لكل �سهم. ويف تاريخ 29 �سبتمرب 2015م، مت زيادة راأ�س 
املال باإ�سدار �سهم اإ�سايف لكل �سهمني للو�سول اإلى راأ�س املال كما يف 31 مار�س 2016م، وقد متت الزيادة من خالل حتويل 67.000.000 ريال �سعودي من ر�سيد االحتياطي 

النظامي، وحتويل 24.000.000 ريال �سعودي من ر�سيد االأرباح املحتجزة. 

وفقًا لنظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية، حتتفظ ال�شركة باحتياطي نظامي، كما حتتفظ باحتياطي اتفاقي تبعًا لنظامها الأ�شا�شي.

االحتياطي النظامي 

وفقا لنظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة، قد قامت ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي وذلك بتخ�سي�س 10.0% من �سايف االأرباح ال�سنوية 
لهذا املخ�س�س حتى يبلغ ر�سيده ما يعادل 50.0% من راأ�س املال امل�ساهم، على اأال يتم توزيع هذا االحتياطي كاأرباح �سنوية.

وقد بلغ ر�سيد االحتياطي النظامي 59.8 مليون ريال �سعودي كما يف تاريخ 31 مار�س 2014م، و66.5 مليون ريال �سعودي كما يف تاريخ 31 مار�س 2015م، و8.8 مليون ريال 
�سعودي كما يف تاريخ 31 مار�س 2016م، وقد كان �سبب انخفا�س االحتياطي النظامي حتويل 67.0 مليون ريال �سعودي اإلى راأ�س املال امل�ساهم بهدف زيادة راأ�س املال خالل 

ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، وقد بلغ الر�سيد 16.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2017م.

االحتياطي االتفاقي

كما يف 31 مار�س 2017م، طبقا الأحكام النظام االأ�سا�سي لل�سركة فاإنه يتم جتنيب 10.0% كاحتياطي توزيعات االأرباح امل�ستقبلية، و2.5% كاحتياطي االأبحاث والتطوير. وطبقًا 
الأحكام لنظام االأ�سا�سي لل�سركة، فاإن احتياطي االأبحاث والتطوير يجب اأال يزيد عن 5.0% من راأ�س مال ال�سركة.

احتياطي القيمة السوقية العادلة

كما يف 31 مار�س 2017م، بلغ ر�سيد احتياطي القيمة ال�سوقية العادلة مقدار 0.001 مليون ريال �سعودي. وجتدر االإ�سارة اإلى اأنه يتم االحتفاظ باحتياطي القيمة ال�سوقية العادلة 
لت�شجيل تقلبات القيمة العادلة لأ�شهم بنك الريا�ض املحتفظ بها كا�شتثمارات متاحة للبيع.

احتياطي تحويل العمالت األجنبية 

العمالت  انخف�س احتياطي حتويل  االأجنبية. وقد  بالعملة  بتعامالت مالية  القيام  اأو خ�سائر ناجتة عن  اأرباح  اأي  لت�سجيل  االأجنبية  العمالت  باحتياطي حتويل  يتم االحتفاظ 
االأجنبية مبقدار 1.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة 102.9% من 0.9 مليون ريال �سعودي كما يف تاريخ 31 مار�س 2014م اإلى ر�سيد �سالب بلغ 0.03 مليون ريال �سعودي كما يف 
تاريخ 31 مار�س 2015م، وقد كان ذلك نتيجة انخفا�س قيمة احل�ساب اجلاري لعوازل املقيم باليورو يف مقابل الريال ال�سعودي، وتعترب هذه اخل�سارة ا�ستثنائية وعر�سية. وقد 
بلغ االحتياطي ر�سيد �سالب مقدار 0.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م و0.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2017م. ويتنا�سب ر�سيد االحتياطي مع اأرباح 

اأو خ�سائر ترجمة العمالت املحلية لل�سركات التابعة خارج اململكة العربية ال�سعودية اإلى عملة عوازل املحلية )الريال ال�سعودي(.

األرباح المحتجزة

ارتفعت االأرباح املحتجزة مبقدار 19.6 مليون ريال �سعودي بن�سبة 59.6% من 32.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2014م اإلى 52.5 مليون ريال �سعودي كما يف تاريخ 
31 مار�س 2015م، ويرجع �سبب ذلك اإلى زيادة �سايف الدخل لل�سركة خالل الفرتات املالية املذكورة.

اإلى 41.3 مليون ريال �سعودي، ويرجع ذلك  االأرباح املحتجزة مبقدار 11.1 مليون ريال �سعودي لي�سل  املنتهية يف 31 مار�س 2016م، انخف�س ر�سيد  املالية  ال�سنة  وخالل 
االنخفا�س على الرغم من الزيادة املرتفعة يف ال�سايف الدخل ب�سكل رئي�سي اإلى قيام ال�سركة بتوزيعات االأرباح التي بلغت 76.7 مليون ريال �سعودي والزيادة يف راأ�س املال 

امل�ساهم مبقدار 24.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

وقد ارتفع ر�سيد االأرباح املحتجزة مبقدار 4.3 مليون ريال �سعودي بن�سبة 10.4% من 41.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 45.6 مليون ريال �سعودي كما يف 
31 مار�س 2017م نتيجة ل�سايف دخل ال�سنة املالية بعد توزيعات اأرباح قدرها 32.7 مليون ريال. 

توزيعات األرباح

قامت ال�سركة باإعالن توزيعات اأرباح يف تاريخ 29 �سبتمرب 2015م قدرها 7.3 مليون ريال �سعودي ومبقدار 0.4 ريال �سعودي لكل �سهم كما يف �سجالت ال�سركة يف تاريخ 31 
مار�س 2015م واملتعلقة بالربع الرابع املنتهي يف 31 مار�س 2015م، وقد مت توزيع تلك االأرباح خالل الفرتة املالية املنتهية يف 31 اأكتوبر 2015م. كما مت اإعالن توزيعات اأرباح 
ا�ستثنائية قدرها 36.4 مليون ريال �سعودي ومبقدار 2.0 ريال �سعودي لكل �سهم كما يف �سجالت ال�سركة يف تاريخ 31 مار�س 2015م، وقد مت توزيع تلك االأرباح خالل الفرتة 
املالية املنتهية يف 31 اأكتوبر 2015م. ويف تاريخ 29 �سبتمرب 2015م، مت اإعالن توزيعات مبقدار 10.9 مليون ريال �سعودي ومبقدار 0.4 ريال �سعودي لكل �سهم واملتعلقة بالربع 
االأول املنتهي يف 30 يونيو 2015م بناًء على عدد االأ�سهم اجلديد يف 30 �سبتمرب 2015م و مت دفعها يف 31 دي�سمرب 2015 م، وافق جمل�س االإدارة يف اجتماعه 5 يناير 2016 م على 
توزيع اأرباح متعلقة بالربع الثاين املنتهي يف 30 �سبتمرب 2015م مبقدار 0.4 ريال �سعودي لكل �سهم بقيمة اجمالية قدرها 10.9 مليون ريال �سعودي وقد مت توزيع تلك االأرباح 
يف يناير من عام 2016م. وقد مت اإعالن توزيعات اأرباح تتعلق بالربع الثالث املنتهي يف 31 دي�سمرب 2015م مبقدار 0.4 ريال �سعودي لكل �سهم للم�ساهمني املقيدين يف �سجالت 
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ال�سركة يف تاريخ 21 مار�س 2016م، وقد مت التوزيع وقدره 10.9 مليون ريال �سعودي يف تاريخ 27 مار�س 2016م. وقامت ال�سركة باإعالن توزيعات اأرباح يف تاريخ 20 يوليو 2016م 
مبقدار 0.4 ريال �سعودي لكل �سهم بقيمة 10.9 مليون ريال �سعودي واملتعلقة بالربع الرابع املنتهي يف 31 مار�س 2016م، وقد مت توزيع تلك االأرباح خالل �سهر اغ�سط�س 2016م 
.فيما يخت�س بال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، فقد مت اإعالن و توزيع اأرباح بواقع 0.4 ريال �سعوي لكل �سهم، عن الربع االأول و0.4 ريال �سعوي عن الربع الثاين و0.4 
ريال �سعودي عن الربع الثالث من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م. وبلغ اإجمايل التوزيع 32.7 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

االأرباح التاريخية لل�شركة خالل ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(:     اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

كما يف  3 مار�ض

7 20م6 20م*5 20م4 20م

قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

29.12029.12043.67943.679االأرباح املعلنة

29.12029.12043.67932.760االأرباح املدفوعة خالل الفرتة

57.04166.94492.89073.192�سايف الدخل

59.7%47.0%43.5%51.1%ن�سبة االأرباح املعلنة اإلى �سايف الدخل

امل�سدر: ال�سركة
*جتدر االإ�سارة اإلى اأن عوازل قد وزعت اأرباح ا�ستثنائية اإ�سافية مبقدار 36.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ومل يتم اإ�سافتها �سمن اجلدول وذلك ب�سبب طبيعتها الغري 

متكررة. وقد وزعت هذه االأرباح من بند االأرباح املبقاة.

جتدر االإ�سارة اإلى اأنه يف تاريخ 20 يوليو 2016م، انعقدت اجلمعية العامة ومت اإقرار توزيع اأرباح الربع الرابع من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م وقدرها 10.9 مليون 
ريال �سعودي على امل�ساهمني املقيدين ب�سجالت ال�سركة يوم انعقاد جمعية ال�سركاء وقد مت التوزيع خالل �سهر اأغ�سط�س 2016م.

كما جتدر االإ�سارة اإلى اأنه جمل�س االإدارة قد وافق يف اجتماعه املنعقد يف 15 اأكتوبر 2016م على توزيعات اأرباح للربع ال�سنوي املنتهي يف 30 يونيو 2016م وقدرها 10.9 مليون 
ريال �سعودي بواقع 0.4 ريال �سعودي، وذلك بناًء على االأ�سهم املقيدة للم�ساهمني بتاريخ 13 اأكتوبر 2016م.

كما جتدر االإ�سارة اإلى موافقة جمل�س االإدارة يف اجتماعه املنعقد يف 20 دي�سمرب 2016م على توزيعات اأرباح للربع ال�سنوي املنتهى يف 30 �سبتمرب 2016م وقدرها 10.9 مليون 
ريال �سعودي بواقع 0.4 ريال �سعودي وذلك بناء على االأ�سهم املقيدة للم�ساهمني بتاريخ 20 دي�سمرب 2016 م وقد مت الدفع بتاريخ 25 دي�سمرب 2016م.

كما جتدر االإ�سارة الى موافقة جمل�س االإدارة يف اجتماعه املنعقد يف 27 مار�س 2017م على توزيعات اأرباح للربع ال�سنوي املنتهي يف 31 دي�سمرب 2016م وقدرها 10.9 مليون ريال 
�سعودي بواقع 0.4 ريال �سعودي وذلك بناء على االأ�سهم املقيدة للم�ساهمني بتاريخ 27 مار�س 2017م وقد مت الدفع بتاريخ 31 مار�س 2017م.

حقوق األقلية6-7-62
ت�سري »حقوق االأقلية« اإلى ر�سيد م�ساهمات اآخرين –غري م�ساهمني مبا�سرين يف ال�سركة- يف �سايف حقوق ملكية ال�سركة. وقد مت ذكر تفا�سيل البند يف ق�سم حقوق االأقلية كما 

هو مبني يف �سفحة )101(.

رأس المال العامل6-7-72
يعر�س اجلدول التايل راأ�س املال العامل لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

راأ�ض املال العامل لل�شركة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 20  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

5.02914.053)548(10.2%3.8%)0.4%(132.889132.341137.370151.423ذمم مدينة
)1.199()4.070(2.266)2.1%()6.6%(3.8%59.60861.87457.80456.605خمزون

)2.462(4.073)2.904(42.0%)41.0%(41.3%)8.328()5.866()9.939()7.035(ذمم دائنة
5.03210.392)1.186(5.5%2.7%)0.6%(185.462184.276189.308199.700راأ�س املال الت�سغيلي اجلاري

541)14(33.9%4.7%)10.6%(130116121162اأيام البيع امل�ستحقة
اأيام املخزون القائمة

)معدل دوران املخزون باالأيام(
79787996)%1.1(%1.6%21.7)1(117

)6(5)3(76.8%)35.8%(34.6%)14()8()13()9(االأيام الدائنة امل�ستحقة 
1152)18(27.1%6.2%)8.9%(199182193244دورة راأ�س املال اجلاري)اأيام(

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة
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بلغ معدل دورة راأ�س املال العامل 199 يومًا خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و182 يومًا خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و193يومًا خالل ال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م.

انخف�س معدل دوره راأ�س املال العامل من 199 يومًا خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م اإلى 182 يومًا خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، ويرجع ذلك 
ب�سفة اأ�سا�سية اإلى انخفا�س اأيام البيع امل�ستحقة للمدينني.

وقد ارتفع معدل دوران راأ�س املال العامل من 182 يومًا خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م اإلى 193يومًا خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م ويرجع 
ارتفاع معدل دوران راأ�س املال العامل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م اإلى ارتفاع اأر�سدة املدينني ونق�س اأر�سدة الدائنني.

وقد ارتفع معدل دورة راأ�س املال العامل من 193 يومًا كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 207 يومًا كما يف 31 مار�س 2017م ويرجع �سبب ذلك اإلى ارتفاع عدد اأيام البيع امل�ستحقة 
اإلى زيادة ر�شيد املدينني التجاريني لتباطوؤ الن�شاط )بينما ارتفع ر�شيد املدينيني بن�شبة 10% يت�سح اأن اأيام البيع امل�ستحقة قد قفزت بن�سبة 34% وهذا بتاأثري انخفا�س املبيعات( 

واإلى ارتفاع معدل دوران املخزون ب�سبب انخفا�س تكلفة املبيعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

االلتزامات والمصروفات الطارئة

كما يف تاريخ 31 مار�س 2017م، كان لدى ال�سركة خطابات �سمان ممنوحة للغري التي بلغت 14.0 مليون ريال �سعودي. ومن �سمن تلك اخلطابات خطاب �سمان مايل م�سدر 
ل�سالح م�سلحة اجلمارك ال�سعودية مببلغ 6.2 مليون ريال �سعودي. ويعترب �سالح ملدة �سنة واحدة من تاريخ اإ�سداره. وي�سمل باقي ر�سيد خطابات ال�سمان بلغ جممل قيمتها 
7.8 مليون ريال �سعودي. حيث ي�سمل الر�سيد املتبقي مبلغ 7.0 مليون ريال �سعودي مقابل خطاب �سمان مايل ممنوح ل�سركة اأرامكو مقابل م�سرتيات عوازل من االإ�سفلت. كما 

ي�سمل الر�سيد املتبقي خطاب �سمان مايل مبقدار 140.000 ريال �سعودي يتعلق باأر�س م�ستاأجرة من عوازل، والتي مت ا�ستئجارها من هيئة �سكك احلديد ال�سعودية.

قائمة التدفقات النقدية  6-8
يلخ�س اجلدول التايل قائمة التدفقات النقدية لل�سنوات املالية املنتهية كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

ملخ�ض قائمة التدفقات النقدية لل�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(:  2  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م– 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

النقد ال�سايف املتولد من 
االأن�سطة الت�سغيلية 

41.54680.803107.04158.578%94.5%32.5)%45.3(39.25726.238)48.463(

النقد ال�سايف املتولد من 
االأن�سطة اال�ستثمارية

32.904)32.908()18.148()5.722()%200.0()%44.9()%68.5()65.812(14.76012.426

النقد ال�سايف امل�ستخدم يف 
االأن�سطة التمويلية

)37.576()28.947( )78.344()45.180()%23.0(%170.6)%42.3(8.629 )49.39(33.164

زيادة/)نق�س( يف النقد 
وما يعادله

36.87418.94810.5497.676)%48.6()%44.3()%27.2()17.926()8.399()2.873(

تاأثري حتويل �سعر ال�سرف 
يف النقد وما يعادله 

146)1.013()75()300()%793.8()%92.6(%300.0)1.159(938)225(

النقد وما يعادله بداية 
الفرتة

64.235101.255119.190129.664%57.6%17.7%8.837.02017.93510.474

النقد وما يعادله نهاية 
الفرتة

101.255119.190129.664137.041%17.7%8.8%5.717.93510.4747.377

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

نتج �سايف التدفق النقدي الداخل البالغ 36.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م عن �سايف التدفق النقدي الداخل من اأن�سطة الت�سغيل و�سايف 
التدفق النقدي الداخل من االأن�سطة اال�ستثمارية التي قابلها -جزئيًا- �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدم يف اأن�سطة التمويل. وقد بلغت التدفقات النقدية الداخلة )املوجبة( 
من االأن�سطة الت�سغيلية 41.5 مليون ريال �سعودي وبلغت التدفقات النقدية الداخلة )املوجبة( من االأن�سطة اال�ستثمارية 32.9 مليون ريال �سعودي. بينما بلغت التدفقات النقدية 

اخلارجة )ال�سالبة( من االأن�سطة التمويلية 37.576 مليون ريال �سعودي.

وقد نتج �سايف التدفق النقدي الداخل البالغ 18.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م عن �سايف التدفق النقدي الداخل من اأن�سطة الت�سغيل 
الداخلة  النقدية  التدفقات  ارتفعت  وقد  التمويل.  اأن�سطة  يف  امل�ستخدم  النقدي  التدفق  و�سايف  اال�ستثمارية  االأن�سطة  يف  امل�ستخدم  النقدي  التدفق  �سايف  جزئًيا  قابلها  التي 
)املوجبة( من االأن�سطة الت�سغيلية بـ 94.5% لت�سل اإلى 80.8 مليون ريال �سعودي. بينما بلغت التدفقات النقدية اخلارجة )ال�سالبة( من االأن�سطة اال�ستثمارية 32.9 مليون ريال 

بانخفا�س قدره 200%، وعلى النقي�س، ارتفعت التدفقات النقدية اخلارجة )ال�سالبة( من االأن�سطة التمويلية بـ 22.8% حيث بلغت 28.9 مليون ريال �سعودي.

اأما خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، فقد نتج �سايف التدفق النقدي الداخل البالغ 10.5 مليون ريال �سعودي عن �سايف التدفق النقدي الداخل من عمليات 
الت�سغيل الذي بلغ 107.0 مليون ريال �سعودي، الذي قابلها جزئًيا �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة اال�ستثمارية الذي بلغ 18.1 مليون ريال �سعودي ويف االأن�سطة 
التمويلية الذي بلغ 78.4 مليون ريال �سعودي. وقد كان للتعديالت على امل�سروفات املدفوعة مقدما وامل�سروفات امل�ستحقة االأثر االأكرب على �سايف التدفق النقدي الداخل من 
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االأن�سطة الت�سغيلية. 

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، نتج �سايف التدفق النقدي املوجب البالغ 7.7 مليون ريال �سعودي ب�سكل اأ�سا�سي عن �سايف التدفق النقدي الداخل من اأن�سطة 
الت�سغيل البالغ 58.6 مليون ريال �سعودي، التي قابلها جزئًيا �سايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية البالغة 5.7 مليون ريال �سعودي و�سايف التدفق النقدي 
امل�ستخدم يف اأن�سطة التمويل البالغة 45.2 مليون ريال �سعودي. وقد انخف�ست التدفقات النقدية الداخلة )املوجبة( من االأن�سطة الت�سغيلية بن�سبة 45.3% وذلك يعود ب�سكل 

اأ�سا�سي اإلى انخفا�س �سايف الدخل وامل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات االأخرى وكذلك ارتفاع �سايف الذمم املدينة التجارية.

�ساهم الر�سيد النقدي االفتتاحي بدرجة كبرية يف االأر�سدة النقدية كما يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م، فقد بلغ الر�سيد االفتتاحي النقدي 64.2 مليون ريال 
�سعودي و101.3 مليون ريال �سعودي و119.2 مليون ريال �سعودي و129.7 مليون ريال �سعودي على الرتتيب.

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل6-8-12
يلخ�س اجلدول التايل التدفق النقدي املوحد لل�سركة من اأن�سطة الت�سغيل لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

التدفق النقدي من اأن�شطة الت�شغيل لل�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 22  اودول )

باآالف الرياالت 
ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

7 20م6 20م5 20م4 20م
4 20م – 
5 20م

5 20م –
 6 20م

6 20م– 
7 20م

 –20 4
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

)19.698(9.90325.946)21.2%(38.8%17.4%57.04166.94492.89073.192�سايف الدخل �سنة

تعديالت البنود غري النقدية
خم�س�س الديون 

امل�سكوك يف حت�سيلها
3441.7832.4932.456%418.3%39.8)%1.5(1.439710)37(

خم�س�س ب�ساعة بطيئة 
احلركة املخزون. �سايف

)2.117()2.263()32()1.136(%6.9)%98.6(%3450.0)146(2.231)1.104(

)9.371(2.101.961)100.0%(26.5%2.9%-7.2007.4109.371خم�س�س الزكاة
خم�س�س مكافاأة نهاية 

اخلدمة للموظفني
2.2472.1852.0362.562)%2.8()%6.8(%25.8)62()149(526

)689(349)722()6.5%(3.4%)6.6%(10.95210.23010.5799.890اال�ستهالك
الربح من بيع ممتلكات 

م�سنع معدات
)391()82()169()200()%79.0(%106.1%18.3309)87()31(

الدخل العائد اإلى حقوق 
االأقلية 

691.234733-%1688.4)%40.6()%100.0(1.165)501()733(

75.34587.441117.90195.924%16.1%34.8)%18.6(12.09630.460)21.977(

التغريات يف راأ�س املال العامل 
)8.987()6.287(119.514.516%509.1%)92.2%()16.509()7.522()1.235()15.751(الذمم املدينة

)1.767(6.8444.105)43.1%()136833.3%()100.0%(4.1022.335)3()6.847(املخزون
امل�سروفات املدفوعة 

مقدما وموجودات اأخري
)8.773()5.903(6.378)668()%32.7()%208.0()%110.5(2.87012.281)7.046(

1.396)6.977(4.116)34.3%()240.3(%)339.6(%)2.677()4.073(2.904)1.212(الذمم الدائنة
امل�سروفات امل�ستحقة 

واملطلوبات االأخرى
5802.088 6.969)10.378(%260.0%233.8)%248.9(1.5084.881)17.347(

الر�سوم امل�ستحقة على 
الواردات

6.4744.348)9.399(-)%32.8()%316.2()%100.0()2.126()13.747(9.399

2367.287)650()100.0%()3.1%(9.5%-)7.287()7.523()6.873(الزكاة املدفوعة
مكافاأة نهاية اخلدمة 

املدفوعة للموظفني
)1.398()1.315()29()219()%5.9()%97.8(%655.2831.286)190(

النقد ال�سايف املتولد من 
االأن�سطة الت�سغيلية 

41.54680.803107.04158.578%94.5%32.5)%45.3(39.25726.238)48.463(

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة
* جتدر االإ�سارة اإلى اأنه مت اإعادة تبويب الر�سوم امل�سحقة على الواردات �سمن امل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات االأخرى خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

بلغ �سايف النقد املتولد عن االأن�سطة الت�سغيلية 41.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و80.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية 
يف 31 مار�س 2015م، و107.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و58.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، بلغ الر�سيد املتولد من االأن�سطة الت�سغيلية 41.5 مليون ريال �سعودي، حيث نتج الر�سيد ب�سكل رئي�سي عن ت�سويات امل�سروفات 
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غري النقدية ل�سايف الربح والتي بلغت 17.6 مليون ريال �سعودي. وفى املقابل كان هناك تاأثريًا �سالبًا نتج عن �سايف التغري يف راأ�س املال العامل مبقدار 33.8 مليون ريال 
�سعودي، والتي نتجت ب�سكل رئي�سي ب�سبب ارتفاع الذمم املدينة واملخزون وامل�سروفات املدفوعة مقدمًا.

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، بلغ الر�سيد املتولد من االأن�سطة الت�سغيلية 80.8 مليون ريال �سعودي. نتج الر�سيد ب�سكل رئي�سي عن ت�سويات امل�سروفات 
غري النقدية ل�سايف الربح املوجبة والتي بلغت 20.5 مليون ريال �سعودي. ويف املقابل كان هناك تاأثريًا �سالبًا نتج عن �سايف التغري يف راأ�س املال العامل مبقدار 6.6 مليون ريال 

�سعودي، والتي تعود ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع امل�سروفات املدفوعة مقدمًا.

وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، بلغ الر�سيد املتولد من االأن�سطة الت�سغيلية 107.0 مليون ريال، وقد نتج الر�سيد ب�سكل رئي�سي عن ت�سويات امل�سروفات غري 
النقدية ل�سايف الربح املوجبة والتي بلغت 25.0 مليون ريال �سعودي، ويف املقابل كان هناك تاأثريًا �سالبًا نتج عن �سايف التغري ال�سالب يف راأ�س املال العامل مبقدار 10.9 مليون 

ريال �سعودي، ويرجع ذلك -ب�سكل رئي�سي- اإلى ارتفاع الذمم املدينة والر�سوم امل�ستحقة على الواردات.

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، بلغ الر�سيد املتولد من االأن�سطة الت�سغيلية 58.6 مليون ريال �سعودي، حيث نتج الر�سيد ب�سكل رئي�سي عن ت�سويات امل�سروفات 
غري النقدية ل�سايف الربح والتي بلغت موجبة 13.6 مليون ريال �سعودي. ويف املقابل كان هناك تاأثريًا �سالبًا نتج عن �سايف التغري ال�سالب يف راأ�س املال العامل مبقدار 28.1 

مليون ريال �سعودي وذلك يعود ب�سكل اأ�سا�سي اإلى ارتفاع �سايف الذمم املدينة وانخفا�س امل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات االأخرى حيث �سددت ال�سركة جزء منها.

بلغت املكافاآت املدفوعة الأع�ساء جمل�س االإدارة 1.5 مليون ريال �سعودي خالل كل من ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م و2015م و2016م و2017م. 

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية 6-8-22
يعر�س اجلدول التايل التدفق النقدي املوحد لل�سركة من االأن�سطة اال�ستثمارية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

التدفق النقدي امل�شتخدم يف االأن�شطة اال�شتثمارية لل�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 23  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م– 
6 20م

6 20م– 
7 20م

4 20م – 
5 20م

 –20 5
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

13.88215.101)30.570()78.7%()42.0%(1223.3%)4.086()19.187()33.069()2.499(�سراء مملكات، وم�سنع ومعدات
)1.888(--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)1.888(---�سراء ممتلكات ا�ستثمارية

املح�سل من بيع ممتلكات، 
وم�سنع ومعدات

4031621.038253)%59.8(%540.7)%75.6()241(876)785(

--)35.000(ال ينطبقال ينطبق)100.0%(---35.000الودائع ق�سرية االأجل
النقد ال�سايف الناجت من 
)امل�ستخدم يف( االأن�سطة 

اال�ستثمارية

32.904)32.908()18.148()5.722()%200.0()%44.9()%68.5()65.812(14.76012.426

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

حققت ال�سركة نقدًا �سافيًا من االأن�سطة اال�ستثمارية بلغ 32.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، وذلك نتيجة للتدفق النقدي الداخل من 
ا�سرتجاع اال�ستثمار من الودائع ق�سرية االأجل البالغ 35.0 مليون ريال �سعودي. بينما ا�ستخدمت ال�سركة نقدًا �سافيًا يف االأن�سطة اال�ستثمارية بلغ 32.9 مليون ريال �سعودي، 

و18.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و5.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2017م.

يغطي النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية -ب�سورة اأ�سا�سية - �سراء ممتلكات، وم�سنع ومعدات خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 2014م و2015م و2016م.

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، بلغ الر�سيد املتولد من االأن�سطة اال�ستثمارية 32.9 مليون ريال �سعودي، ومثل الر�سيد ب�سكل رئي�سي مدفوعات الإ�سافات يف 
ح�ساب ممتلكات ومعدات وامل�سنع مبقدار 2.5 مليون ريال �سعودي، ونقد متولد من �سحوبات ودائع ق�سرية االأجل بلغت 35.0 مليون ريال.

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، بلغ الر�سيد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية 32.9 مليون ريال �سعودي، ومثل الر�سيد ب�سكل رئي�سي مدفوعات الإ�سافات يف 
ح�ساب ممتلكات ومعدات وامل�سنع مبقدار 33.1 مليون ريال �سعودي وذلك الإن�ساء مباين )لغر�س اال�ستثمار( لل�سركة االإماراتية التابعة ول�سراء 80 % من م�سنع �سركة ال�سلطان 

للمقاوالت والتجارة وال�سناعة، واأرا�سي ومعدات ل�سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة، واأ�سول ل�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية.

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، بلغ الر�سيد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية 18.1 مليون ريال �سعودي، ومثل الر�سيد ب�سكل رئي�سي مدفوعات الإ�سافات 
يف ح�ساب ممتلكات ومعدات وامل�سنع مبقدار 19.2 مليون ريال �سعودي ب�سورة اأ�سا�سية ال�ستكمال اأعمال االإن�ساء يف املباين اخلا�سة لل�سركة االإماراتية التابعة واأ�سول ل�سركة 

م�سنع حجر التكامل للحجر والرخام ول�سراء برنامج احلا�سب االألى نظام �ساب.

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، بلغ الر�سيد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية 5.7 مليون ريال �سعودي، واإلى مدفوعات الإ�سافات يف ح�ساب ممتلكات ومعدات 
وامل�سنع مبقدار 4.1 مليون ريال �سعودي ومدفوعات ل�سراء ممتلكات ا�ستثمارية مبقدار 1.9 مليون ريال �سعودي واملرتبطة ب�سكل اأ�سا�سي بتح�سينات املباين االإدارية واملكاتب 

واملعامل للمركز الرئي�سي.

جتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة لديها وديعة ق�سرية االأجل مت االحتفاظ بها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م مبقدار 70.0 مليون ريال �سعودي لدى بنك حملي. 
ملزيد من املعلومات حول الوديعة ق�سرية االأجل، الرجاء االطالع على ق�سم االإيرادات / )امل�سروفات( االأخرى، يف �سفحة رقم )99(.
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التدفق النقدي من أنشطة التمويل6-8-32
يعر�س اجلدول التايل التدفق النقدي املوحد لل�سركة من اأن�سطة التمويل لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

التدفق النقدي من االأن�شطة التم�يلية لل�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 24  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م– 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

32.760)47.320(8.190)42.9%(162.5%)22.0%()43.680()76.440()29.120()37.310(توزيعات االأرباح املدفوعة

404)2.077(439)100.0%()124.1%(35.6%-)404(1.2341.673التغري يف حقوق االأقلية

مكافاأة اأع�ساء جمل�س 
االإدارة

)1.500()1.500()1.500()1.500(%0.0%0.0%0.0---

النقد ال�سايف امل�ستخدم 
يف االأن�سطة التمويلية 

)37.576()28.947()78.344()45.180()%23.0(%170.6)%42.3(8.629 )49.397(33.164

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

ا�ستخدمت ال�سركة النقد ال�سايف يف االأن�سطة التمويلية مبقدار 37.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و28.9 مليون ريال �سعودي خالل 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، و78.3 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و45.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية 
يف 31 مار�س 2017م. ويغطي النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية -ب�سورة اأ�سا�سية - توزيعات االأرباح التي مت دفعها اإلى امل�ساهمني ومكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة خالل 

ال�سنوات املالية 2014م و2015م و2016م و2017م.

وقد مت توزيع اأرباح مبقدار 37.3 مليون ريال خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و29.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، 
و76.4 مليون ريال �سعودي ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و43.7 مليون ريال �سعودي. ملزيد من املعلومات حول توزيعات االأرباح يف خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 

31 مار�س 2017م، الرجاء قراءة ق�سم االأحداث الالحقة املبني يف �سفحة )134(. 

ارتفع الر�سيد امل�ستحق حلقوق االأقلية والذي اأدى اإلى تدفقات نقدية متولدة مبقدار 1.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و1.7 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، كما ا�ستخدمت ال�سركة النقد لت�سوية حقوق االأقلية مبقدار 0.4 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية 

يف 31 مار�س 2016م.

بلغت مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة 1.500 ريال �سعودي خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014من و2015م، و2016م، و2017م.
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الرسملة والمديونية 6-9
يعر�س اجلدول التايل الر�سملة واملديونية املوحدة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

الر�شملة واملدي�نية امل�حدة لل�شركة لل�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 25  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

املطلوبات

)12.908()4.418(9.198)21.0%()6.7%(16.2%56.62565.82361.40548.497جمموع املطلوبات املتداولة 

26.68692.0072.344%29.5%14.6%5.9396.8088.81511.159جمموع املطلوبات غري املتداولة

)10.564()2.411(10.076)15.0%()3.3%(16.1%62.56472.63170.22059.656جمموع املطلوبات

حقوق ملكية العائدة مل�ساهمي ال�سركة

-91.000-0.0%50.0%0.0%182.000182.000273.000273.000راأ�س املال

7.320)57.711(83.46.694%)86.8%(11.2%59.79166.4858.77416.094االحتياطي النظامي

7.319)7.219(10.810.041%)9.6%(15.4%65.05175.09267.87375.192االحتياطي اتفاقي

)1()7()2()50.0%()77.8%()18.2%(11921احتياطي القيمة العادلة

)172()94()1.013(139.8%324.1%)102.9%()295()123()29(984احتياطي حتويالت عمالت اأجنبية

4.287)11.120(10.419.588%)21.2%(59.6%32.88052.46841.34845.635االرباح املحتجزة

7.135.31014.84827.753%3.9%10.4%340.716376.026390.874418.627 جمموع حقوق ملكية امل�ساهمني

)253(2.907330)5.6%(7.8%222.9%1.3044.2114.5414.288حقوق االأقلية

7.038.21615.17927.500%4.0%11.2%342.020380.236395.415422.915جمموع حقوق امللكية

3.648.28412.76716.935%2.8%11.9%404.584452.868465.635482.570جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

معامالت األطراف ذات العالقة 6-10
يعر�س اجلدول التايل معامالت االأطراف ذات العالقة لل�سركة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

معامالت االأطراف ذات العالقة لل�شركة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 26  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

399)1.226()321(42.1%)56.4%()12.9%(2.4952.1749481.347املبيعات

)464(93)17()100.0%(25.1%)4.4%(-388371464م�سروفات حقوق ا�ستخدام ترخي�س 

1.046260)716(8.8%54.9%)27.3%(2.6201.9042.9503.210م�سرتيات

526162-30.8%ال ينطبق0.0%526688--م�ساريف

)2.550(8.603-)29.6%(ال ينطبق0.0%8.6036.053--حمفزات بيع

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

تدخل ال�شركة يف معامالت مالية معينة مع اأطراف ذوي عالقة وفقا ل�شروط وبنود توافق عليها اإدارة ال�شركة، ويتم موافقة جمل�ض الإدارة على هذه العمليات التي تتم وتراعى 
فيها م�سلحة ال�سركة يف املقام االأول، وتوؤخذ موافقة اجلمعية العامة على تلك املعامالت كل عام مع جتديد التعامل مع هذه االأطراف لعام اآخر. 
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المستحق من أطراف ذوي عالقة 

يعر�س اجلدول التايل االأر�سدة املوحدة لل�سركة امل�ستحقة من اأطراف ذوي عالقة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

امل�شتحق من اأطراف ذوي عالقة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(: 27  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م 
– 7 20م

4 20م 
– 5 20م

5 20م 
– 6 20م

6 20م 
– 7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

20688)266(31.9%294.3%)79.2%(33670276364موؤ�س�سة موانع ال�سريعة للمقاوالت واالإن�ساءات

30)428(214.326%)96.8%(6.3%4164421444�سركة الزامل

117)221()242(40.3%)43.2%()32.1%(753511290407املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

يتعلق امل�ستحق من اأطراف ذوي عالقة مببيعات اإلى موؤ�س�سة موانع ال�سريعة للمقاوالت واالإن�ساءات وهي �سركة مملوكة الأحد م�ساهمي ال�سركة. بينما تتعلق م�ستحقات اأطراف 
ذوي عالقة مع �سركة الزامل ب�سركة ميلكها اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة، وهي تعمل يف جمال تركيب العزل منذ زمن طويل، وال توجد �سيا�سة تف�سيل لهذه ال�سركات عن مثيالتها 

من عمالء ال�سركة. 

مستحق إلى أطراف ذوي عالقة

يعر�س اجلدول التايل االأر�سدة املوحدة لل�سركة امل�ستحقة اإلى اأطراف ذوي عالقة كما يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م و2017م.

امل�شتحق اإلى اأطراف ذوي عالقة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(:  2  اودول )

باآالف الرياالت ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م
5 20م

5 20م – 
6 20م

5 20م– 
6 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م– 
7 20م قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

57)55()147(ال ينطبق)100.0%()72.7%(57-20255�سركة بتو تريد لل�سناعات املحدودة 

57)55()147(ال ينطبق)100.0%()72.7%(57-20255املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املعدة لغر�س خا�س والقوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة

يتعلق امل�ستحق الأطراف ذوي عالقة مب�سرتيات الرخام من �سركة ال�سلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة وال�سناعة و�سركة عوازل الدولية قطر، وم�سرتيات الربامير ال�سائل بني 
�سركة بيتو تريد للتجارة وال�سناعة وال�سركات التابعة الدولية.
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يعر�س اجلدول التايل املعامالت املالية لل�سركة مع اأطراف ذوي عالقة خالل ال�سنوات املنتهية يف 31 مار�س 2014م، و2015م، و2016م، و2017م.

التعامالت مع اأطراف ذات عالقة كما يف  3 مار�ض 4 20م، و5 20م، و6 20م و7 20م(:  2  اودول )

باآالف الرياالت 
ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

طبيعة 
املعامالت 
املالية

الن�ع
4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م

5 20م
5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

عوازل  واملعامالت املالية مع االأطراف ذو العالقة 

�سركة عوازل الدولية 
اإل اإل �سي

طرف ذو املبيعات
عالقة 

42.11649.09341.01836.780%16.6)%16.4()%10.3(6.977)8.075()4.238(

�سركة عوازل الكويت 
ملواد البناء

)12.557()16.310(6.698)24.2%()23.9%(10.9%61.50168.19951.88939.332�سركة تابعةمبيعات

�سركة عوازل الدولية 
قطر

)18.702()181(1.691)73.3%()0.7%(7.0%23.99325.68425.5036.801�سركة تابعةمبيعات

�سركة عوازل 
اإندوني�سيا الدولية 

-)918()1.581(ال ينطبق)100.0%()63.3%(--2.499918�سركة تابعةمبيعات

ال�سركة املتقدمة 
ل�سناعة االأغ�سية

متويل �سراء 
خط اإنتاج

-)5.574(5.574ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق--5.574-�سركة تابعة

�سركة ال�سلطان 
املحدودة للمقاوالت 
والتجارة وال�سناعة

 %80
ا�ستثمارات

-)6.720(6.720ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق--6.720-�سركة تابعة

�سركة الزامل 
)ال�سعودية(

مملوكة املبيعات
الأحد 

م�ساهمي 
ال�سركة

1.5431.847548971%19.7)%70.3(%77.2304)1.299(423

موؤ�س�سة موانع 
ال�سريعة للمقاوالت 

واالإن�ساءات

مملوكة املبيعات
الأحد 

م�ساهمي 
ال�سركة

951327400375)%65.6(%22.3)%6.3()624(73)25(

�سركة اوزارك�س 
البحرين 

�سداد 
م�سروفات 
الرتخي�س 
ا�ستخدام 

التقنية 
امل�ستخدمة 

يف جتميع 
وتكرير 

املخلفات 
النفطية

مملوكة 
لعدد من 
م�ساهمي 

ال�سركة

388371464-)%4.4(%25.1)%100.0()17(93)464(

�سركة مركز ريتال 
الدولية للتدريب

مدفوعات 
تدريب 

املوظفني 
ال�سعوديني 

اجلدد

مملوكة 
الأحد 

م�ساهمي 
ال�سركة 

494182-36.8%ال ينطبقال ينطبق-494--

�سركة عوازل الدولية 
اإل اإل �سي

متويل 
ت�سييد 

مبني

طرف ذو 
عالقة 

-)15.597(4.470ال ينطبق)%100.0(%40.2--11.12715.597

املعامالت املالية ل�سركة بيتوتريد مع ال�سركات التابعة لها 

�سركة عوازل الدولية 
اإل اإل �سي

�سراء 
برامير

مملوكة 
لعدد من 
م�ساهمي 

ال�سركة

8747039381.236)%19.6(%33.4%31.8)171(235298

�سركة عوازل الكويت 
ملواد البناء

�سراء 
برامير

مملوكة 
لعدد من 
م�ساهمي 

ال�سركة

1.166826902807)%29.2(%9.2)%10.5()340(76)95(

�سركة عوازل الدولية 
قطر

�سراء 
برامير

مملوكة 
الأحد 

م�ساهمي 
ال�سركة

5795791.1101.166%0.0%91.7%5.0-53156
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باآالف الرياالت 
ال�شع�دية

مقدار زيادة/)نق�ض(ن�شبة زيادة/)نق�ض(كما يف  3 مار�ض

طبيعة 
املعامالت 
املالية

الن�ع
4 20م – 7 20م6 20م5 20م4 20م

5 20م
5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

4 20م – 
5 20م

5 20م – 
6 20م

6 20م – 
7 20م

قة قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ قةُمَدقَّ ُمَدقَّ

املعامالت املالية بني ال�سركات التابعة
�سركة عوازل قطر – 

ال�سلطان
�سراء 

اأحجار 
ورخام

مملوكة 
الأحد 

م�ساهمي 
ال�سركة

)132(132-)100.0%(ال ينطبقال ينطبق1320--

�سركة م�سنع حجر 
التكامل للرخام 

لل�سلطان

مبيعات 
حجر 

منحوت

�سركة 
مملوكة 

تابعة عوازل

)2.284(3.187-)71.7%(ال ينطبقال ينطبق3.187903--

�سركة االأغ�سية 
املتقدمة لل�سناعة - 

الريا�س

�سراء 
منتجات 

اأغ�سية 
بال�ستيكية

119--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق119---�سركة تابعة

امل�سدر: ال�سركة

توجد معلومات وتفا�سيل اإ�سافية عن اأطراف ذوي عالقة يف الق�سم )املعلومات القانونية( من ن�سرة االكتتاب.

األحداث الالحقة 6-11
مت عقد اجتماع اجلمعية العامة الغري عادية بتاريخ 14 اأغ�سط�س 2017م، ومت فيه اعتماد النظام االأ�سا�سى املعدل واختيار اأع�ساء جلنة املراجعة اجلدد.

خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية 6-12
قامت اإدارة ال�سركة باإعداد خطة حتول من معايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني اإلى معايري املحا�سبة الدولية، والتي تهدف اإلى التاأكد من اأن 
عملية التحول اإلى املعايري الدولية تتم بكفاءة وي�سر، بحيث يت�سمن يف نهاية املطاف التحول الكامل من االإطار املحا�سبي احلايل الذي حتكمه معايري املحا�سبة ال�سعودية اإلى 
معايري املحا�سبة الدولية طبقًا لن�سختها املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني وذلك عند اإعداد القوائم املالية لل�سركة عن الفرتات املالية التي تبداأ من 1 

اإبريل 2017م وتنتهي يف 31 مار�س 2018م.

تت�سمن خطة التحول االإجراءات الرئي�سية التالية: 

متت موافقة جمل�س االإدارة على تطبيق املعايري الدولية، وعليه مت توقيع العقد مع »�سركة يو اإت�س واي عبد اجلبار حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون« يف تاريخ 29  �
مار�س 2017م كخبري خارجي للم�ساعدة يف عمل درا�سة حتديد التعديالت املطلوبة يف االأنظمة املحا�سبية بال�سركة للوفاء مبتطلبات القيا�س واالإف�ساح، ومت قيا�س 
االآثار على النتائج املالية لل�سركة ومركزها املايل مع حتويل القوائم املالية طبقًا للمعايري املحا�سبية الدولية، ومت االتفاق طبقًا للجدول الزمني اأن يتم اإعداد قائمة 

املركز املايل املوحدة باالأر�سدة االفتتاحية كما يف 1 اأبريل 2015م. 
بداأ العمل يف امل�سروع يف 25 اإبريل 2017م ومت حتليل امليزانيات ال�سابقة لل�سركة واإعداد الدرا�سة، ومت مقارنة املعايري املحا�سبة الدولية مبعايري املحا�سبة ال�سادرة  �

عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، ومت حتديد املعايري التي يوجد بها اختالفات واالأثر على القوائم املالية لل�سركة. كما ومت حتديد التعديالت املطلوبة يف 
االأنظمة املحا�سبية بال�سركة للوفاء مبتطلبات القيا�س واالإف�ساح، ومت قيا�س االآثار على النتائج املالية لل�سركة ومركزها املايل، و�سدر هذا التقرير 10 مايو 2017م.

مت حتويل امليزانيات الربع �سنوية طبقًا للمعايري املحا�سبة ال�سادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني اإلى املعايري املحا�سبة الدولية عن الفرتات املالية  �
املنتهية يف 30 يوليو 2016م، و30 �سبتمرب 2016م، و31 دي�سمرب 2016م، وذلك يف 20 مايو 2017م.

مت اإ�سدار القوائم املالية املوحدة واملراجعة لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م واالإي�ساحات املرفقة بها وفقًا للمعايري املحا�سبية الدولية من قبل  �
مراجع احل�سابات القانوين »�سركة يو اإت�س واي عبداجلبار حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون«، يف تاريخ 5 يونيو 2017م. 

من واقع درا�سة حتديد التعديالت املطلوبة يف االأنظمة املحا�سبية بال�سركة للوفاء مبتطلبات القيا�س واالإف�ساح، فاإن االأثر املايل على كل من قائمة الدخل وقائمة  �
املركز املايل يتلخ�س فيما يلي:
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بني اجلدول التايل اأثر التحول على قائمة الدخل يف ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م

اأثر التح�ل على قائمة الدخل يف ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 5 20م و6 20م و7 20م(: 30  اودول )

ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض 7 20م ال�شنة املالية املنتهية يف  3 مار�ض 6 20م
 باالآالف الرياالت ال�شع�دية

املعايري الدولية االأثر
املعايري ال�شادرة من الهيئة

 ال�شع�دية للمحا�شبني القان�نيني
املعايري الدولية االأثر

املعايري ال�شادرة من الهيئة
 ال�شع�دية للمحا�شبني القان�نيني

341.026 - 341.026 413.280 - 413.280 املبيعات

)214.544( 426 )214.971( )265.314( 255 )265.569( تكلفة املبيعات

126.482 426 126.056 147.966 255 147.711 جممل الربح

4.921 50 4.871 5.512 - 5.512 اإيرادات اأو امل�سروفات اأخري، �سايف

)26.702( 299 )27.001( )26.527( 85 )26.612( م�سروفات البيع والت�سويق

)21.047( 528 )21.574( )23.247( 369 )23.616( امل�سروفات العمومية واالإدارية

83.655 1.303 82.352 103.704 709 102.995 الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية

)9.377( - )9.377( )9.372( - )9.372( الزكاة

74.278 1.303 72.975 94.332 709 93.623 �سايف الدخل قبل حقوق االأقلية

217 - 217 )733( - )733( حقوق االأقلية

74.496 1.303 73.192 93.599 709 92.890 الدخل ال�سايف

امل�سدر: ال�سركة

يبني اجلدول التايل اأثر التحول على قائمة املركز املايل يف ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م

اأثر التح�ل على قائمة املركز املايل يف ال�شن�ات املالية املنتهية يف  3 مار�ض 5 20م و6 20م و7 20م (:  3  اودول )

كما يف  3 مار�ض 7 20م كما يف  3 مار�ض 6 20م كما يف  3 مار�ض 5 20م

املعايري باالآالف الرياالت ال�شع�دية
الدولية

االأثر

املعايري 
ال�شادرة من 

الهيئة
 ال�شع�دية 
للمحا�شبني 
القان�نيني

املعايري 
الدولية

االأثر

املعايري 
ال�شادرة من 

الهيئة
 ال�شع�دية 
للمحا�شبني 
القان�نيني

املعايري الدولية االأثر

املعايري 
ال�شادرة 
من الهيئة
 ال�شع�دية 
للمحا�شبني 
القان�نيني

املوجودات املتداولة

136.872 169 137.041 129.664 - 129.664 119.190 - 119.190 النقد وما يعادله

153.421 1.998 151.423 137.370 - 137.370 132.341 - 132.341 ذمم مدينة

56.503 )101( 56.605 57.804 - 57.804 61.874 - 61.874 خمزون

18.144 - 18.144 17.476 - 17.476 23.854 - 23.854 م�سروفات مدفوعة م�سبًقا 
وموجودات اأخري

364.941 1.728 363.213 342.314 - 342.314 337.258 - 337.258 جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

24 - 24 25 - 25 32 - 32 ا�ستثمارات املتاحة للبيع

34.624 - 34.624 33.284 - 33.284 - - - ممتلكات اال�ستثمار

84.710 - 84.710 90.013 - 90.013 115.578 - 115.578 ممتلكات ومن�ساآت ومعدات

119.358 - 119.358 123.322 - 123.322 115.610 - 115.610 جمموع املوجودات غري 
املتداولة

484.298 1.728 482.570 465.635 - 465.635 452.868 - 452.868 جمموع املوجودات

املطلوبات املتداولة

8.328 - 8.328 5.866 - 5.866 9.939 - 9.939 ذمم دائنة

30.536 - 30.536 46.052 - 46.052 48.482 - 48.482 م�سروفات م�ستحقة 
ومطلوبات اأخرى
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كما يف  3 مار�ض 7 20م كما يف  3 مار�ض 6 20م كما يف  3 مار�ض 5 20م

املعايري باالآالف الرياالت ال�شع�دية
الدولية

االأثر

املعايري 
ال�شادرة من 

الهيئة
 ال�شع�دية 
للمحا�شبني 
القان�نيني

املعايري 
الدولية

االأثر

املعايري 
ال�شادرة من 

الهيئة
 ال�شع�دية 
للمحا�شبني 
القان�نيني

املعايري الدولية االأثر

املعايري 
ال�شادرة 
من الهيئة
 ال�شع�دية 
للمحا�شبني 
القان�نيني

9.633 - 9.633 9.486 - 9.486 7.402 - 7.402 الزكاة امل�ستحقة

48.497 - 48.497 61.405 - 61.405 65.823 - 65.823 جمموع املطلوبات املتداولة 

املطلوبات غري املتداولة

8.247 )2.912( 11.159 7.878 )938( 8.815 6.859 50 6.808 خم�س�س مكافاأة نهاية 
اخلدمة

8.247 )2.912( 11.159 7.878 )938( 8.815 6.859 50 6.808 جمموع املطلوبات غري 
املتداولة

حقوق ملكية العائدة مل�ساهمي ال�سركة

273.000 - 273.000 273.000 - 273.000 182.000 - 182.000 راأ�س املال

16.094 - 16.094 8.774 - 8.774 66.485 - 66.485 االحتياطي النظامي

- )75.192( 75.192 - )67.873( )67.873( - )75.092( 75.092 االحتياطي اتفاقي

1 - 1 2 - 2 9 - 9 احتياطي القيمة العادلة

)295( )1( )295( )123( - )123( )29( - )29( احتياطي حتويالت عمالت 
اأجنبية

870 870 - 80 80 - )199( )199( - اأرباح / )خ�سائر( من 
عمليات اكتوارية

133.512 78.877 54.635 110.079 67.873 41.348 127.709 75.242 52.468 االأرباح املحتجزة

423.181 4.554 418.627 391.812 938 390.874 375.975 )50( 376.026 حقوق م�ساهمي عوازل

4.374 86 4.288 4.541 - 4.541 4.211 - 4.211 حقوق االأقلية

427.555 4.640 422.915 396.353 938 395.415 380.186 )50( 380.236 جمموع حقوق امللكية

484.298 1.728 482.570 465.635 - 465.635 452.868 - 452.868 جمموع املطلوبات وحقوق 
امللكية

امل�سدر: ال�سركة
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سياسة توزيع األرباح.71

وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة، يخ�سع توزيع االأرباح النقدية ملوافقة اجلمعية العامة العادية بناًء على تو�سيات املجل�س بعد االأخذ يف االعتبار العوامل املختلفة يف ذلك الوقت 
مثل الو�سع املايل لل�سركة، وتعهداتها التي قد تقيد توزيع اأرباح نقدية مبوجب اتفاقيات الت�سهيالت االئتمانية التي اأبرمتها ال�سركة مع البنوك املمولة لها وكذلك نتائج اأعمالها 

احلالية واملتوقعة، ومتطلباتها النقدية، وخططها التو�سعية.

تعتزم ال�سركة توزيع اأرباح على م�ساهميها بهدف تعزيز قيمة ا�ستثماراتهم فيها بطريقة تتما�سى مع م�ساريفها الراأ�س مالية ومتطلباتها اال�ستثمارية، وذلك بناًء على االأرباح 
التي حتققها ال�سركة وو�سعها املايل، وحالة ال�سوق، واملناخ االقت�سادي العام، وعوامل اأخرى والتي ت�سمل حاجة ال�سركة الطارئة الإعادة ا�ستثمار تلك االأرباح، ومتطلباتها الراأ�س 

مالية، وتوقعاتها امل�ستقبلية، ون�ساطها االقت�سادي، واالعتبارات القانونية والتنظيمية االأخرى. و�سيتم توزيع االأرباح بالريال ال�سعودي.

اإ�سافة لذلك، يتعني على امل�ستثمرين الراغبني يف اال�ستثمار يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب اأن يدركوا اأن �سيا�سة توزيع االأرباح ميكن اأن تتغري من وقت الآخر.

على الرغم من قرار ال�سركة بتوزيع اأرباح مل�ساهميها، اإال اأنها ال تقدم اأي �سمانات باأنها �ستدفع اأرباحًا، وال ت�سمن قيمة تلك االأرباح التي تعتزم توزيعها يف اأي �سنة حمددة، 
وتخ�سع عملية توزيع االأرباح اإلى قيود معينة وفقًا لنظام ال�سركة االأ�سا�سي، حيث ن�ست املادة )40( من النظام االأ �سا�سي لل�سركة على اأن يتم توزيع اأرباح �سنوية �سافية بعد 

خ�سم كافة امل�ساريف والتكاليف االأخرى على النحو التايل:

يجنب )10%( من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية بقرار منها وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�سف راأ�س - 1
املال.

يجنب احتياطي اتفاقي لالأغرا�س االآتية وبالن�سبة املحددة كما يلي:- 2
احتياطي ل�سمان توزيع اأرباح م�ستقبلية بواقع 10% من االأرباح ال�سافية.  -1-2

احتياطي للتطوير واالأبحاث بواقع 2.5% من االأرباح ال�سافية على اأن يتم اإيقاف احتياطي التطوير واالأبحاث عند و�سول الر�سيد املرتاكم 5% من راأ�س املال.  -2-2
للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة اأن جتنب اأي�سا ن�سبة معينة من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطات عامة بحيث ال يزيد جممل االحتياطات - 3

االتفاقية واالحتياطات العامة على 40% �سنويًا ، على اأن يقف االقتطاع متى بلغ االحتياطي االتفاقي والعام معا ن�سف راأ�س املال.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل )5%( خم�سة يف املائة على االأقل من راأ�س املال االإ�سمي املدفوع.- 4
يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة ال تزيد عن )10%( ع�سرة يف املائة من الباقي ملكافاأة جمل�س االإدارة مع مراعاة االأنظمة والتعليمات ال�سادرة من وزارة التجارة - 5

واال�ستثمار بهذا ال�ساأن ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية يف االأرباح.

االأرباح التاريخية بالريال ال�شع�دي خالل االع�ام 4 20م، و 5 20م، و6 20م، و7 20م (: 32  اودول )

7 20م**6 20م*5 20م4 20م)الف ريال �شع�دي(

29.12029.12043.67943.679االأرباح املعلنة

29.12029.12043.67932.759االأرباح املدفوعة خالل العام

57.04166.94492.89073.192�سايف الدخل

59.7%47.0%43.5%51.1%ن�سبة االأرباح املعلنة اإلى �سايف الدخل

امل�سدر: ال�سركة
* خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م مت توزيع اأرباح ا�ستثنائية على ال�سركاء مبقدار 36.4 مليون ريال �سعودي

** توزيعات الربع الرابع من العام املنتهي يف 31 مار�س 2017م والبالغة 10.919 الف ريال �سعودي �سوف يتم توزيعها بعد اجتماع اجلمعية العامة 
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استخدام متحصالت االكتتاب.81

تبلغ القيمة املتوقعة الإجمايل متح�سالت االكتتاب مبلغ )•( ريال �سعودي، �سيدفع منها تقريبًا )•( مليون ريال �سعودي كم�ساريف وتكاليف مت حتملها لالإ�سدار، والتي ت�سمل 
والتكاليف  وامل�ساريف  والتوزيع،  والطباعة  الت�سويق  وتكاليف  امل�ستلمة،  االكتتاب، واجلهات  بتغطية  واملتعهد  واملحا�سبني،  للطرح،  القانوين  وامل�ست�سار  املايل،  امل�ست�سار  اأتعاب 
االأخرى املتعلقة باالكتتاب. وجتدر االإ�سارة الى اأن ال�سركة لن تتحمل اأي من هذه امل�ساريف املتعلقة باالكتتاب والبالغة )•( ريال �سعودي، واإمنا �سيتم خ�سمها من متح�سالت 

االكتتاب، و�سيقوم امل�ساهمون البائعون ب�سداد م�ساريف االكتتاب التي حتملتها ال�سركة عنهم فور االنتهاء من عملية االكتتاب.

و�سيتم توزيع �سايف متح�سالت االكتتاب واملقدرة بحوايل )•( مليون ريال �سعودي على امل�ساهمني البائعني كل ح�سب الن�سبة التي ميتلكها يف راأ�س مال ال�سركة. ولن ت�ستلم 
ال�سركة اأي مبلغ من متح�سالت االكتتاب ال�ستخدامها يف متويل اأي م�ساريع م�ستقبلية.
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إفادات الخبراء.91

مت احل�سول على املوافقة الكتابية لكل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين ومراجعي احل�سابات وم�ست�سار العناية املهنية املالية وم�ست�سار درا�سة ال�سوق الواردة اأ�سمائهم يف 
ال�سفحة )و( الإدراج اأ�سمائهم و�سعاراتهم واإفادتهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة، ومل يتم �سحب اأي من تلك املوافقات وينبغي التو�سيح باأنه لي�س الأي من امل�ست�سارين اأو من 

يعمل لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأي اأ�سهم اأو اأي م�سلحة مهما كان نوعها يف امل�سدر اأو اأي �سركة تابعة لها.
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اإلقرارات.101

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

مل ُي�سهر اأي منهم اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو �سكرتري جمل�س االإدارة يف اأي وقت من االوقات افال�سه اأو خ�سع الإجراءات افال�س.- 1
مل يتم االعالن عن اأي اع�سار اأو افال�س خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�سركة كان اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو �سكرتري جمل�س - 2

االإدارة معينًا مبن�سب اداري اأو ا�سرايف فيها.
با�ستثناء ما هو مو�سح بالق�سم رقم 11-9 )االتفاقيات مع االأطراف ذات العالقة( لي�س الأي منهم اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو اأمني �سر املجل�س اأو اأي �سخ�س من - 3

اقربائهم اأو التابعني لهم اأي م�سلحة جوهرية يف اأي عقود اأو ترتيبات قائمة �سواًء خطية اأو �سفهية اأو عقود اأو ترتيبات قيد الدرا�سة حتى تاريخ هذه الن�سرة ولها 
تاأثري على اأعمال ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة.

با�ستثناء ما هو مو�سح بالق�سم رقم 2-2 ) جمل�س االإدارة(، وبخالف اأ�سهم ال�سمان، لي�س الأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو �سكرتري جمل�س - 4
االإدارة اأو الأي من اقاربهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة يف ال�سركة اأو يف �سركاتها التابعة، وال يجوز لل�سركة و�سركاتها التابعة اأن تقدم قر�سًا نقديًا من اأي نوع الأع�ساء 

جمل�س االإدارة اأو اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم.
مل يتم منح عموالت اأو خ�سومات اأو اتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة اأو من قبل اأي من �سركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ - 5

تقدمي طلب الت�سجيل وقبل االدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اوراق مالية.
مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة اأو �سركاتها التابعة ميكن اأن يوؤثر اأو اأن يرتتب عليه تاأثريا ملحوظا يف او�ساعها املالية خالل االثني ع�سر )12( �سهرًا - 6

ال�سابقة لتاريخ هذه الن�سرة.
لي�شت هناك نية لإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة اأو �شركاتها التابعة.- 7
لن ي�سرتك اأع�ساء جمل�س االإدارة يف الت�سويت على القرارات املتعلقة باالأعمال والعقود مع االطراف ذوي العالقة والعقود التي يكون لهم فيها م�سلحة مبا�سرة - 8

اأو غري مبا�سرة.
مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة اأو �سركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل - 9

وقبول االدراج، ا�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى تاريخ اعتماد هذه الن�سرة.
كما يف تاريخ هذه الن�سرة، لي�س هنالك اأي برامج اأ�سهم ملوظفي ال�سركة ولي�س هنالك اأي ترتيبات اأخرى قائمة.- 10
ال متلك ال�سركة اأي اوراق مالية )تعاقدية اأو غريها( اأو اأي من اال�سول التي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات مما يوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري يف تقييم املوقف املايل.- 11
با�ستثناء ما مت االف�ساح عنه يف الق�سم )2( )املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة و�شركاتها التابعة وعماليتها(، لي�شت ال�شركة على دراية باي معلومات تتعلق باي - 12

�سيا�سات حكومية اأو اقت�سادية اأو مالية اأو نقدية اأو �سيا�سية اأو اأي عوامل اأخرى اثرت اأو ميكن اأن توؤثر ب�سكل جوهري )مبا�سر اأو غري مبا�سر(على عملياتها.
با�ستثناء ما مت االف�ساح عنه يف الق�سم )2( )املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة و�شركاتها التابعة وعماليتها(، لي�شت ال�شركة على دراية باي عوامل مو�شمية اأو - 13

دورات اقت�سادية متعلقة بن�ساطها قد يكون لها تاأثري على اأعمال ل�سركة اأو و�سعها املايل.
ان املعلومات االح�سائية امل�ستخدمة يف الق�سم )3( )معلومات عن ال�سوق والقطاع( والتي مت احل�سول عليها من م�سادر خارجية متثل احدث املعلومات املتاحة - 14

من م�سدرها املعني، كما يف تاريخ اعداد درا�سة ال�سوق.
اأن وثائق التامني اخلا�سة بال�سركة توفر غطاء تاأميني بحدود كافية ملمار�سة ال�سركة الأعمالها، وتقوم ال�سركة بتجديد وثائق وعقود التامني ب�سكل دوري ل�سمان - 15

وجود تغطية تاأمينية ب�سكل م�ستمر.
با�ستثناء ما مت ذكرة يف هذه الن�سرة، مت االف�ساح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد ال�سركة باأهميتها اأو جوهريتها اأو التي من املمكن اأن توؤثر على قرارات - 16

امل�ستثمرين باال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح، وال يوجد هناك اأي عقود اتفاقيات جوهرية اأخرى مل يتم االف�ساح عنها. 
مت الف�شاح عن كافة ال�شروط والحكام التي من املمكن اأن توؤثر على قرارات امل�شتثمرين بال�شتثمار يف اأ�شهم الطرح.- 17
كما يف تاريخ هذه الن�سرة، ال توجد عقود اأو معامالت جوهرية مع اأطراف ذوي عالقة ذات تاأثري كبري على اأعمال ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة.- 18
اأن امللكية القانونية والنفعية لالأ�سهم يف ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة تعود لالأ�سخا�س الواردة ا�سمائهم يف اجلدول رقم )2( ) هيكل ملكية ال�سركة(- 19
اأن ال�سركة لها ال�سيطرة املطلقة على اأعمال ال�سركات التابعة نفعًيا يف كل من االمارات وقطر والكويت ح�سبما تتيح له احلقوق املرتبطة باحل�س�س واالأ�سهم وفق - 20

االتفاقيات املوقعة مع ال�سركاء املالكيني �سورًيا للح�س�س واالأ�سهم نيابة عن ال�سركة.
اأن جميع الزيادات التي طراأت على راأ�س مال ال�سركة ال تتعار�س مع االأنظمة واللوائح املعمل بها يف اململكة ومل تلجا ال�سركة فيها ال�ستخدام متويل خارجي.- 21
با�ستثناء ما مت االف�ساح عنه يف الق�سم )2( )عوامل املخاطرة(، وعلى ح�سب علمهم واعتقادهم، انه ال يوجد اأي خماطر جوهرية اأخرى من املمكن اأن توؤثر على - 22

قرار امل�ستثمرين املحتملني يف اال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح.
كما يف تاريخ هذه الن�سرة، فان ال�سركة حا�سلة على جميع الرتاخي�س واملوافقات ا االأ�سا�سية املطلوبة ملمار�سة ان�سطتها.- 23
با�ستثناء ما مت االف�ساح عنه يف الق�سم )1-1-15( )املخاطر املتعلقة بالدعاوي الق�سائية( اأن ال�سركة و�سركاتها التابعة لي�سوا اأطرافًا يف اأي نزاعات اأو دعاوى اأو - 24

ق�سايا اأو اجراءات حتقيق قائمة ميكن اأن يكون لها تاأثري جوهري على عمليات ال�سركة اأو مركزها املايل.
مل ت�سدر ال�سركة وال�سركات التابعة اأية ادوات دين، اأو حت�سل على اأية قرو�س اآجلة اأو اأية قرو�س اأو دين م�ستحقة )مبا يف ذلك ال�سحب على املك�سوف من البنك، - 25

وااللتزامات املالية قيد القبول، واعتمادات القبول اأو التزامات ال�سراء(.
ال يوجد اأي �سمان اأو رهن اأو عبء مايل على اأي من ا�سول ال�سركة او على االأ�سهم اأو احل�س�س يف ال�سركات التابعة اأو من قبل تلك ال�سركات التابعة على اأي من - 26

اأ�سولها.
لي�س هناك من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة من هم اأع�ساء جمل�س مديرين او مالكي ا�سهم/ح�س�س عن طريق ملكية مبا�سرة او غري مبا�سرة يف �سركات ذات - 27

عالقة تناف�س اعمالها اعمال ال�سركة.
متلك ال�سركة منفرده اأو بامل�ساركة مع �سركاتها التابعة مبالغ كافية لتلبية متطلبات راأ�س املال العامل ملدة اثني ع�سر �سهرًا اعتبارًا من تاريخ هذه الن�سرة.- 28
ال يخ�سع اأي من اأ�سهم ال�سركة اأو اأ�سهم اأو ح�س�س ال�سركات التابعة الأي حقوق خيار.- 29
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اأن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�سرة والقوائم املالية املراجعة واملوحدة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س من ال�سنوات املالية 2014م و2015م و2016م، - 30
و2017م، واالي�ساحات املرفقة مت اعدادها ومراجعتها من قبل املحا�سب القانوين وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعدية وال�سادرة 

.)SOCPA( عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني
با�ستثناء ما ذكر يف ق�سم رقم )1-1-17( )الزكاة( من هذه الن�سرة، ال يوجد حالًيا اأو اعرتا�س مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.- 31
با�ستثناء ما ورد يف الق�سم رقم 4-4 ال�سركات التابعة، ال متلك ال�سركة خارج اململكة العربية ال�سعودية اأ�سواًل اأو اأعمااًل ت�سكل جزء اأو ن�سبة جوهرية من اأ�سول اأو - 32

اأعمال ال�سركة واأرباحها وتدفقاتها النقدية.
اأن ع�سوية كل من االأ�ستاذ فرا�س بن علي ال�سقري ب�سفته مدير يف جمل�س اإدارة �سركة االأغ�سية املتقدمة لل�سناعة واالأ�ستاذ جمال بن عبدالرحمن الزامل ب�سفته - 33

ع�سو يف جمل�س اإدارة �سركة الزامل لل�سناعة والتجارة والنقل ال تناف�سان اأعمال ال�سركة وبالتايل ال تتعار�س مع اأحكام النظام االأ�سا�سي احلايل لل�سركة وال مع 
نظام ال�سركات. حيث اأن ع�سوية االأ�ستاذ فرا�س ال�سقري هي يف �سركة مملوكة بح�سة اأغلبية عظمى )90%( من قبل ال�سركة وبالتايل تعود املنفعة االقت�سادية 

لل�سركة التابعة اإلى ال�سركة. كما اأن ع�سوية االأ�ستاذ جمال الزامل هي يف �سركة تعمل يف جتارة مواد العزل و�سناعات خزانات املياه ولي�س �سناعات العزل. 
اأن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�سرة مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املراجعة واملعدة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س من ال�سنوات املالية 2014م - 34

و2015م و2016م، و2017م، دون اجراء اأي تعديل جوهري عليها با�ستثناء التقريب.
اأن ال�سركة قادرة على اعداد التقارير املطلوبة يف اوقاتها املحددة ح�سب اللوائح التنفيذية ال�سادرة عن الهيئة.- 35
اأنه لي�س هناك اأي جهات مقر�سة تلتزم ال�سركة باحل�سول على موافقتهم لطرح ثالثني باملائة )30%( من اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام لتكون ال�سركة بذلك - 36

�سركة م�ساهمة عامة.
اأن ال�شركة ملتزمة بجميع الأحكام وال�شروط مبوجب التفاقيات املربمة مع اجلهات املانحة جلميع الت�شهيالت والتمويل.- 37
ان �سركة بوبيان ال تخ�سع لقوانني اال�ستثمار االأجنبي كونها �سركة م�ساهمة عامة مدرجة يف ال�سوق الكويتية. - 38
ب�ساأن - 39 اململكة  يف  االأجنبي  اال�ستثمار  نظام  ومتطلبات  اأحكام  مع  متوافقة  ال�سركة  يف  م�ساهمة  بدورها  والتي  )ال�سركات(  املعنيني  االأ�سخا�س  ملكيات  جميع  ان 

ال�سركات اململوكة بالكامل من �سركاء اأو م�ساهمني خليجيني اأو �سعوديني وعدم انطباق نظام اال�ستثمار االأجنبي عليهم.
ال توجد اأية اأرباح معلنة مل يتم توزيعها ومل يتم ذكرها يف هذه الن�سرة.- 40
اأن اأحكام جلنة املراجعة يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة غري خمالفة الأحكام نظام ال�سركات.- 41
اأن ال�سركة وجمل�س االإدارة ملتزمون باأحكام نظام ال�سركات يف اأعمالهم اليومية واجراءاتهم الداخلية، واأن النظام االأ�سا�سي احلايل لل�سركة هو وفقا للمتطلبات - 42

االأخرية لوزارة التجارة واال�ستثمار.

اضافًة إلى االقرارات المشار اليها اعاله، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

اأن املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الن�سرة والتي مت احل�سول عليها من اأطراف اخرى، مبا يف ذلك املعلومات التي مت احل�سول عليها من تقرير درا�سة ال�سوق - 1
التي اعدها م�ست�سار ال�سوق ميكن االعتماد عليها وال يوجد اأي �سبب يدعو ال�سركة لالعتقاد بان تلك املعلومات غري دقيقة ب�سكل جوهري.

اأن اأنظمة و�سوابط الرقابة الداخلية قد اعدت من قبل ال�سركة على ا�س�س �سليمة حيث مت و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�س امل�سالح ومعاجلة حاالت التعار�س - 2
املحتملة. باالإ�سافة اإلى ذلك، قامت ال�سركة بالتاأكد من �سالمة االأنظمة املالية والت�سغيلية ومن تطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة الإدارة املخاطر وفقًا ملتطلبات املادة 

العا�سرة )10( من الئحة حوكمة ال�سركات. كما يقوم اأع�ساء جمل�س االإدارة مبراجعة �سنوية الإجراءات الرقابة الداخلية لل�سركة.
اأن اأنظمة الرقابة الداخلية واملحا�سبية وتقنية املعلومات كافية ومالئمة.- 3
كما يف تاريخ هذه الن�سرة، ال يوجد هناك اأي تعار�س يف امل�سالح متعلق باأع�ساء جمل�س االإدارة بخ�سو�س العقود اأو املعامالت املرُبمة مع ال�سركة.- 4
مل ي�سارك اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة يف اأي ان�سطة مماثلة اأو مناف�سة لل�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة، ويتعهد اأع�ساء جمل�س االإدارة بااللتزام بهذا املتطلب - 5

النظامي م�ستقباًل وفقًا للمادة )72( من نظام ال�سركات واملادة 18 من الئحة حوكمة ال�سركات.
ال يجوز الأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة وال اأمني �سر املجل�س وال الأي من كبار التنفيذيني اأن يكن له م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف االعمال والعقود التي - 6

تتم حل�ساب ال�سركة اال برتخي�س من اجلمعية العامة.
يلتزم اأع�ساء جمل�س االإدارة باإخطار املجل�س عن م�ساحلهم ال�سخ�سية املبا�سرة اأو غري املبا�سرة يف االعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة على اأن ي�سجل ذلك - 7

يف حم�سر اجتماع جمل�س االإدارة.
اأن كافة التعامالت مع االطراف ذات العالقة �سوف تتم على ا�سا�س تناف�سي و�سيتم الت�سويت على جميع االعمال والعقود مع االطراف ذات العالقة يف اجتماعات - 8

جمل�س االإدارة واجلمعية العامة لل�سركة مع امتناع ع�سو جمل�س االإدارة اأو امل�ساهم عن الت�سويت على القرارات املتعلقة باالأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة 
والتي يكون له م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة فيها �سواء يف جمل�س االإدارة اأو اجلمعية العامة وفقًا للمادة )71( من نظام ال�سركات واملادة 18 من الئحة حوكمة 

ال�سركات.
لي�س الأع�ساء جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي احلق يف الت�سويت على االأتعاب واملكافاآت املمنوحة لهم.- 9

ال يجوز الأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني االقرتا�س من ال�سركة اأو �سركاتها التابعة اأو اأن ت�سمن ال�سركة اأي قر�س يح�سل عليه اأي من اأع�ساء - 10
جمل�س االإدارة.

يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة باالتي:

اأنه ل توجد هناك اأي نية اأو توجه اأو درا�شة حتى تاريخ هذه الن�شرة لإجراء اأي تغيري جوهري لن�شاط ال�شركة.- 1
ت�سجيل جميع قرارات املجل�س ومداوالته يف �سكل حم�سر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.- 2
االف�ساح عن تفا�سيل اأية معامالت مع اأطراف ذوي عالقة ح�سب متطلبات نظام ال�سركات والئحة حوكمة ال�سركات يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة بحيث يعطي - 3

للم�ساهمني الفر�سة للموافقة على مثل هذه املعامالت يف مثل هذا االجتماع.
االلتزام باأحكام املواد )71( و )72( و )73( من نظام ال�سركات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات.- 4
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المعلومات القانونية.111

الشركة 11-1
تاأ�س�ست �سركة �سناعات العزل العربية ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة بتاريخ 1401/06/14هـ )املوافق 1981/04/18م( من قبل كل من حمد املبارك احلميد و نا�سر عبد 
العزيز ال�سالمة و علي اإبراهيم ال�سقري و حمد �سالح ال�سقري و مار�سيل وارنر �ستيجر براأ�س مال وقدره )12.000.000( اإثنا ع�سر مليون ريال �سعودي عبارة عن ح�س�س 
عينية ونقدية مت�ساوية القيمة و�سجلت بال�سجل التجاري رقم 1010039827 وتاريخ 1401/08/14هـ )املوافق 1981/06/17م( براأ�سمال بلغ )12.000.000( اإثنا ع�سر مليون 
ريال �سعودي. وبتاريخ 1402/1/21هـ املوافق 1981/11/18م( قامت ال�سركة بزيادة راأ�سمالها اإلى مبلغ )14.000.000( اأربعة ع�سر مليون ريال �سعودي عن طريق الزيادة 
النقدية بواقع اثنان مليون ريال �سعودي مق�سمة الى )14.000( اربعة ع�سر الف ح�سة نقدية قيمة كل ح�سة نقدية 1.000 ريال �سعودي، مت دفعها من قبل ال�سركاء بناءًا على 

ن�سب ملكيتهم. 

وبتاريخ 1413/4/23هـ املوافق )1992/10/20م( قامت ال�سركة بزيادة راأ�سمالها اإلى مبلغ )30.000.000( ثالثني مليون ريال �سعودي بزيادة قدرها )16.000.000( �ستة 
ع�سر مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة مبلغ )16.000.000( �ستة ع�سر مليون ريال �سعودي من االأرباح املدورة ح�سب اخر ميزانية معتمدة لعام 1991م، وقد مت تق�سيم 
راأ�س املال الى )30.000( ثالثني الف ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة منها )1.000( الف ريال �سعودي. بتاريخ 1425/9/11هـ )املوافق 2004/10/25م( قرر 
ال�سركاء حتويل ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية براأ�سمال قدره )65.000.000( خم�س و�ستون مليون ريال �سعودي، حيث قرر ال�سركاء كذلك يف نف�س القرار زيادة 

راأ�سمال ال�سركة اإلى مبلغ )65.000.000( خم�سة و�ستون مليون ريال �سعودي.

�سركة م�ساهمة مقفلة  اإلى  ال�سركة  باإعالن حتول  )املوافق 2005/03/07م(  بتاريخ 1426/01/26هـ  الوزاري رقم1247  القرار  واال�ستثمار  التجارة  وزير  اأ�سدر معايل  وقد 
براأ�سمال قدره )65.000.000( خم�س و�ستون مليون ريال �سعودي مق�سمة الى )1.300.000( مليون وثالثمائة الف �سهم بقيمة ا�سمية )50( خم�سون رياال �سعوديا لل�سهم 
م�ستثمرين جدد  املدورة، كما مت دخول  االرباح  ريال من ح�ساب  مليون  وثالثني  مبلغ )35.000.000( خم�سة  ر�سملة  ال�سركة عن طريق  راأ�سمال  زيادة  الواحد، حيث متت 

كم�ساهمني يف ال�سركة من خالل طرح خا�س لالأ�سهم.

وبتاريخ 1427/8/17هـ )املوافق 2006/9/10م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )81.250.000( واحد وثمانون مليونا 
ومائتان وخم�سون الف ريال �سعودي ومت تغطية الزيادة عن طريق ر�سملة مبلغ )16.250.000( �ستة ع�سر مليون ومائتان وخم�سون الف ريال �سعودي من ح�ساب االأرباح املبقاة.

وبتاريخ 1428/8/23هـ )املوافق 2007/9/5م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )108.333.280( مائة وثمانية مليون 
وثالثمائة وثالث وثالثني الف ومائتني وثمانني ريال �سعودي، ومت متويل زيادة راأ�س املال من االأرباح املبقاة وذلك باإ�سدار �سهم واحد جديد لكل حائز على ثالثة ا�سهم �سابقة 

م�سجلة ب�سجالت ال�سركة بنهاية يوم انعقاد اجلل�سة. 

وبتاريخ 1429/6/27هـ )املوافق 2008/7/1م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )151.666.590( مائة وواحد وخم�سني 
مليون و�ستمائة و�ستة و�ستني الف وخم�سمئة وت�سعني ريال �سعودي، ومت متويل زيادة راأ�س املال من االأرباح املبقاة وذلك باإ�سدار اربع ا�سهم جديدة لكل حائز على ع�سرة ا�سهم 

�سابقة م�سجلة ب�سجالت ال�سركة بنهاية يوم انعقاد اجلل�سة. 

وبتاريخ 1430/8/4هـ )املوافق 2009/7/26م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )181.999.810( مائة وواحد وثمانني 
مليون وت�سعمائة وت�سعة وت�سعني الف وثمامنائة وع�سرة ريال �سعودي، ومت متويل زيادة راأ�س املال من االأرباح املبقاة وذلك باإ�سدار �سهما واحدا لكل حائز على خم�سة ا�سهم �سابقة 

م�سجلة ب�سجالت ال�سركة بنهاية يوم انعقاد اجلل�سة. 

وبتاريخ 1436/12/16هـ )املوافق 2015/9/29م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى )272.999.780( مائتان واثنان 
ب�سجل  املقيدون  امل�ساهمون  ميلكها  اثنني  �سهمني  كل  مقابل  جماين  واحد  �سهم  مبنح  وذلك  �سعودي،  ريال  وثمانون  و�سبعمائة  الف  وت�سعني  وت�سعة  وت�سعمائة  مليون  و�سبعون 
املبقاة وحتويل مبلغ  االأرباح  بند  بتحويل مبلغ )23.999.970( ريال من  املال  الزيادة املقرتحة يف را�س  يتم تغطية  اأن  العادية على  العامة غري  انقاد اجلمعية  يوم  ال�سركة 
)67.000.000( �سبعة و�ستون مليون ريال �سعودي من بند االحتياطي النظامي كما يف القوائم املالية املراجعة واملدققة املنتهية يف 31 مار�س 2016م، ، وجتميع ك�سور االأ�سهم 

وبيعها على امل�ساهمني . 

ويبلغ راأ�س مال ال�سركة حاليًا )272.999.780( مائتان واثنان و�سبعون مليون وت�سعمائة وت�سعة وت�سعني الف و�سبعمائة وثمانون ريال �سعـــودي مق�سم الى )27.299.978( 
�سبعة وع�سرون مليونا ومائتان وت�سعة وت�سعون وت�سعمائة وثمانية و�سبعون �سهم. بقيمة ا�سمية قدرها )10( ريال �سعودي لل�سهم الواحد. 
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هيكل المساهمين 11-2
يبني اجلدول التايل ملكية االأ�سهم وامل�ساهمني البائعني يف ال�سركة قبل وبعد عملية االكتتاب:

هيكل ملكية اأ�شهم ال�شركة قبل وبعد االكتتاب (: 33  اودول )

امل�شاهم�نم

بعد الطرحقبل الطرح

الن�شبةعدد االأ�شهم
ن�شبة امللكية 

الغري 
مبا�شرة*

القيمة
 )ريال �شع�دي(

الن�شبةعدد االأ�شهم
ن�شبة امللكية 

الغري 
مبا�شرة*

القيمة
 )ريال �شع�دي(

�سركة بوبيان 1
للبرتوكيماويات

5.672.036%20.78%0.0056.720.3603.970.424%14.54%0.0039.704.240

اإبراهيم علي اإبراهيم 2
ال�سقري

1.837.547%6.73%0.3618.375.4701.286.282%4.71%0.2512.862.820

هيلة عبدالرحمن عي�سى 3
الرميح

1.783.023%6.53%0.0017.830.2301.248.115%4.57%0.0012.481.150

0.0012.158.630%4.45%0.0017.369.4901.215.863%6.36%1.736.949�سركة �سمامة لال�ستثمار4

نا�سر علي اإبراهيم 5
ال�سقري

1.663.740%6.09%0.0016.637.4001.164.617%4.27%0.0011.646.170

فرا�س علي اإبراهيم 6
ال�سقري

1.493.919%5.47%0.0014.939.1901.045.742%3.83%0.0010.457.420

من�سور علي اإبراهيم 7
ال�سقري

1.493.919%5.47%0.0014.939.1901.045.743%3.83%0.0010.457.430

�سقري علي اإبراهيم 8
ال�سقري

1.386.798%5.08%0.0013.867.980970.759%3.56%0.009.707.590

0.009.707.570%3.56%0.0013.867.950970.757%5.08%1.386.795رميح علي اإبراهيم ال�سقري9

0.004.853.810%1.78%0.006.934.010485.381%2.54%693.401لولوة علي اإبراهيم ال�سقري10

0.004.853.810%1.78%0.006.934.010485.381%2.54%693.401نورة على اإبراهيم ال�سقري11

منرية علي اإبراهيم 12
ال�سقري

693.401%2.54%0.006.934.010485.381%1.78%0.004.853.810

فاطمة علي اإبراهيم 13
ال�سقري

693.401%2.54%0.006.934.010485.381%1.78%0.004.853.810

0.004.853.810%1.78%0.006.934.010485.381%2.54%693.401هدى علي اإبراهيم ال�سقري14

0.004.853.810%1.78%0.006.934.010485.381%2.54%693.401�سارة علي اإبراهيم ال�سقري15

وليد �سليمان عبداملح�سن 16
اأبامني

506.292%1.85%0.005.062.920354.404%1.30%0.003.544.040

0.003.054.070%1.12%0.004.362.950305.407%1.60%436.295�سركة جمموعة املطلق 17

يزيد �سليمان عبداحلم�سن 18
اأبامني

397.176%1.45%0.003.971.760278.023%1.02%0.002.780.230

حممد �سليمان 19
عبداحلم�سن اأبامني

397.176%1.45%0.003.971.760278.023%1.02%0.002.780.230

مو�سي �سالح عبداهلل 20
امل�سفر

312.071%1.14%0.003.120.710218.450%0.80%0.002.184.500

تركي نا�سر حممد املطوع 21
العتيبي

260.316%0.95%0.002.603.160182.221%0.67%0.001.822.210

0.001.527.020%0.56%0.002.181.450152.702%0.80%218.145�سليمان القويز22

0.001.527.020%0.56%0.002.181.450152.702%0.80%218.145عبداهلل بن �سعد الرا�سد 23

�سركة ع�سام حممد خريي  24
قباين القاب�سة االأولى 

209.999%0.77%0.002.099.990146.999%0.54%0.001.469.990

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588رهام �سليمان ابامني25

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588رمي �سليمان ابامني26

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588اأمل �سليمان ابامني27
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امل�شاهم�نم

بعد الطرحقبل الطرح

الن�شبةعدد االأ�شهم
ن�شبة امللكية 

الغري 
مبا�شرة*

القيمة
 )ريال �شع�دي(

الن�شبةعدد االأ�شهم
ن�شبة امللكية 

الغري 
مبا�شرة*

القيمة
 )ريال �شع�دي(

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588�سلطانة �سليمان ابامني28

0.001.390.120%0.51%0.001.985.880139.012%0.73%198.588مي �سليمان ابامني29

0.001.050.000%0.38%0.001.500.000105.000%0.55%150.000هناء عبدالرحمن ال�سقري30

0.00763.510%0.28%0.001.090.73076.351%0.40%109.073جمال عبدالرحمن الزامل31

0.00763.510%0.28%0.001.090.73076.351%0.40%109.073ه�سام عبدالرحمن الزامل 32

0.00458.110%0.17%0.00654.44045.811%0.24%65.444�سعد عبداملح�سن ال�سويلم33

0.00350.000%0.13%0.00500.00035.000%0.18%50.000هتون اإبراهيم ال�سقري34

0.00350.000%0.13%0.00500.00035.000%0.18%50.000هديل اإبراهيم ال�سقري35

0.00350.000%0.13%0.00500.00035.000%0.18%50.000علي اإبراهيم ال�سقري36

اإبراهيم عبداملح�سن 37
ال�سويلم

43.629%0.16%0.00436.29030.540%0.11%0.00305.400

0.00152.710%0.06%0.00218.15015.271%0.08%21.815�سلوى عبداملح�سن ال�سويلم38

0.00152.710%0.06%0.00218.15015.271%0.08%21.815منى عبداملح�سن ال�سويلم39

0.00152.700%0.06%0.00218.14015.270%0.08%21.814اإبتهاج عبداملح�سن ال�سويلم40

0.00152.700%0.06%0.00218.14015.270%0.08%21.814اأمل عبداملح�سن ال�سويلم41

اإبت�سام عبداملح�سن 42
ال�سويلم

21.814%0.08%0.00218.14015.270%0.06%0.00152.700

30.0081.899.943%8.189.994---اجلمهور43

100272.999.780%100272.999.78027.299.978%27.299.978االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة
* ن�ساأت امللكية الغري مبا�سرة لـ اإبراهيم علي ال�سقري عن طريق ابنائه الق�سر هتون ابراهيم ال�سقري ومتلك 50.000 �سهم و علي ابراهيم ال�سقري وميلك 50.000 �سهم، 

الفروع والشركات التابعة 11-3

الفروع 11-3-12
لل�سركة فرع م�سجل يف مدينة الريا�س مبوجب �سجل جتاري رقم 1010431578 بتاريخ 1436/07/17هـ )املوافق 6 مايو 2016م( و�ساحلة لغاية 1441/05/28هـ ) املوافق 23 

يناير 2020م(. تنح�سر اأن�سطة هذا الفرع باأعمال ال�سحن الربي وفقا للرتخي�س رقم 010111043700 �ساري املفعول لغاية 1439/07/08هـ )املوافق 25 مار�س 2018م(.
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الشركات التابعة المسجلة ملكيتها11-3-22
لدى ال�سركة ال�سركات التابعة التالية : 

ال�شركات التابعة (: 34  اودول )

ن�ع ال�شركةال�شركة
رقم الت�شجيل/ال�شجل 

التجاري
و�شع ال�شركةبلد التاأ�شي�ض

ن�شبة امللكية الفعلية

كما يف  3 مار�ض

7 20م6 20م5 20م4 20م

مت اتخاذ القرار بت�سفية ذات م�سئولية حمدودة�سركة عوازل اإندوني�سيا الدولية
هذه ال�سركة بتاريخ 

2015/4/12م

0%100%100%100%تابعةاإندوني�سيا

ال�سركة املتقدمة ل�سناعة 
االأغ�سية

90.0%90.0%90.0%-تابعةال�سعودية1010386193ذات م�سئولية حمدودة

�سركة ال�سلطان للمقاوالت 
والتجارة وال�سناعة

80.0%80.0%80.0%-تابعةال�سعودية1010192171ذات م�سئولية حمدودة

�سركة م�سنع حجرالتكامل 
للحجر والرخام

80.0%80.0%--تابعةال�سعودية1010272852ذات م�سئولية حمدودة

امل�سدر: ال�سركة

الشركة المتقدمة لصناعة األغشية 

ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية هي �سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية وتعمل مبوجب ال�سجل التجاري رقم: 1010386193 وتعمل يف جمال 
اإنتاج االأغ�سية البال�ستيكية.

تاأ�س�ست »ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية« خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م 

بعد مراجعة عقد التاأ�سي�س املوؤرخ بتاريخ 1434/04/06هـ املوافق 2013/02/16م تبني اأن راأ�س املال ال�سركة قدره 10 ماليني ريال �سعودي، ينق�سم اإلى مليون ح�سة نقدية 
بقيمة 10 رياالت للح�سة الواحدة متتلك �سركة عوازل منها ح�سة قدرها 90% ومتتلك �سركة كلكال الوطنية ملواد البناء املحدودة )اململوكة من فرا�س ال�سقري واإبراهيم ال�سقري 

ومن�سور ال�سقري( %10.

وقد بداأت ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية عملياتها خالل الربع الثالث من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

شركة السلطان للمقاوالت والتجارة والصناعة

�سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة هي �سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية وتعمل مبوجب ال�سجل التجاري رقم: 1010192171 ال�سادر 
بالريا�س بتاريخ 1424/10/22هـ �ساري تاريخ 1440/01/24هـ. 

الى  ومق�سمه  �سعودي،  ريال   1.200.000 وقدرة  مال  براأ�س  2014/06/11م(،  )املوافق  1435/08/14هـ  بتاريخ  وال�سناعة  والتجارة  للمقاوالت  ال�سلطان  �سركة  تاأ�س�ست 
120.000 �سهم نقدري بقيمة 10 رياالت لل�سهم الواحد. متتلك �سركة عوازل 96.000 �سهم متثل مان�سبته 80% من اأ�سهم ال�سركة، وميتلك علي �سعيد املبارك 24.000 �سهم 

متثل مان�سبته 20% من اأ�سهم ال�سركة.

شركة مصنع حجرالتكامل للحجر والرخام 

كانت �سركة م�سنع حجرالتكامل للحجر والرخام يف ال�سابق فرًعا من �سركة ال�سلطان للمقاوالت والتجارة وال�سناعة اإلى اأن مت تاأ�سي�سها ككيان قانوين منف�سل خالل ال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م. 

�سركة م�سنع حجرالتكامل للحجر والرخام هي �سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية وتعمل مبوجب ال�سجل التجاري رقم: 1010272852 وتاريخ 
1430/08/25هـ �ساري حتى 1441/01/13هـ، براأ�س مال بلغ 2.6 مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى 260.000 �سهم نقدي بقيمة 10 رياالت لل�سهم الواحد ومتتلك �سركة عوازل 

208.000 �سهم والتي ت�سكل 80% من راأ�سمال �سركة م�سنع حجرالتكامل للحجر والرخام ، و ميتلك علي �سعيد املبارك 52.000 �سهم والتي ت�سكل 20% من راأ�س املال. 
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الشركات التابعة المملوكة نفعًيا

ال�شركات اململ�كة نفعياً لل�شركة(: 35  اودول )

ن�ع ال�شركةال�شركة
رقم الت�شجيل/
ال�شجل التجاري

و�شع ال�شركةبلد التاأ�شي�ض

ن�شبة امللكية الفعلية

كما يف  3 مار�ض

7 20م6 20م5 20م4 20م

99.0%99.0%99.0%99.0%تابعةالكويت96304ذات م�سئولية حمدودة�سركة عوازل الكويت ملواد البناء

99.0%99.0%99.0%99.0%تابعةدولة االإمارات535107ذات م�سئولية حمدودة�سركة عوازل الدولية

95.0%95.0%95.0%95.0%تابعةقطر38673ذات م�سئولية حمدودة�سركة عوازل الدولية قطر

امل�سدر: ال�سركة

شركة عوازل الدولية

مت تاأ�سي�س �سركة عوازل الدولية مبوجب رخ�سة جتارية رقم 535107 بتاريخ 22 يونيو 2002م و�سارية املفعول لغاية 21 يونيو 2018م. 

اإن عقد  ال�سقري حيث  و فرا�س  �سامل اجلابري  باالتفاق بني  �سركة ذات م�سئولية حمدودة  �سركة عوازل،  اأن  تبني  بتاريخ 2002/5/13م  املحرر  التاأ�سي�س  بعد مراجعة عقد 
التاأ�سي�س ي�سمح باإن�ساء فروع يف االإمارات ، ويبلغ عدد االأ�سهم يف ال�سركة 30.000 �سهم بحيث ميتلك �سامل 51% من االأ�سهم وميتلك فرا�س 49%، ومت االتفاق على تعيني فرا�س 

ال�سقري رئي�سًا ملجل�س اإدارة ال�سركة.

وبتاريخ 2012/02/28م مت بيع جميع االأ�سهم اخلا�سة ب�سامل اجلابري ل�سالح اإبراهيم ال�سقري كطرف ثالث، كما قام فرا�س ببيع 48% من اأ�سهم ال�سركة ل�سالح اإبراهيم 
ال�شقري، واحتفظ ب 1% من اأ�سهم ال�سركة حيث ان امللكية القانونية هي 99% الإبراهيم ال�سقري و 1% لفرا�س ال�سقري.   

وقد مت زيادة را�س املال الى 3.000.000 درهم اماراتي مق�سمه الى 300.000 �سهم.

ومتتلك ال�سركة اأ�سهم بن�سبة 99% من �سركة عوازل الدولية، ومملوكة نفعيا لل�سركة مبوجب االتفاقية املربمة بتاريخ 2016/1/3م، واملتبقي 1% من االأ�سهم مملوكة من فرا�س 
ال�سقري.

شركة عوازل الكويت لمواد البناء 

مت تاأ�سي�س �سركة �سركة عوازل الكويت ملواد البناء يف تاريخ 2003/09/22م مبوجب رقم ت�سجيل 96304، وذلك باالتفاق بني فرا�س ال�سقري واإبراهيم ال�سقري ، بحيث ميتلك 
فرا�س 51% من االأ�سهم وميتلك اإبراهيم 49%. التعديالت لعقد التاأ�سي�س يتعلق بال�سنة املالية لل�سركة، بحيث اأنها تبداأ االن بداية اإبريل وتنتهي يف 31 من �سهر مار�س.

متتلك ال�سركة ح�سة بن�سبة 99% من �سركة عوازل الكويت ملواد البناء مملوكة نفعيا لل�سركة مبوجب االتفاقية املربمة بينهما وال�سركة بتاريخ 2016/1/3م، واملتبقي 1% من 
االأ�سهم مملوكة من فرا�س ال�سقري.

شركة عوازل الدولية قطر 

تاأ�س�ست �سركة عوازل الدولية قطر بتاريخ 2008/03/31م ك�سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف دولة قطر مبوجب ال�سجل التجاري رقم 38673، وذلك باالتفاق بني ال�سركة 
القطرية العاملية للتجارة واال�ستثمار وفرا�س ال�سقري، بحيث ميتلك فرا�س ال�سقري 50% من احل�س�س ومتتلك ال�سركة القطرية العاملية للتجارة واال�ستثمار 50% من احل�س�س 

امل�سكلة لراأ�سمال �سركة عوازل الدولية قطر، وتعمل �سركة عوازل الدولية قطر اأ�سا�سا يف جمال جتارة مواد البناء ومواد عزل االأ�سطح و االأر�سيات.

ومتتلك ال�سركة ح�سة قدرها 95% من �سركة »عوازل الدولية قطر« مملوكة نفعيا لل�سركة مبوجب االتفاقية املربمة بني فرا�س ال�سقري و�سركة قطر الدولية للتجارة واال�ستثمار 
يف عام 2008م، وكذلك االقرار ال�سادر عن فرا�س ال�سقري بتاريخ 2009/1/1م والذي يفيد باأن ال�سركة متلك 95% من ح�س�س �سركة عوازل الدولية قطر نفعيا، علما باأن 

احل�سة املتبقية وقدرها 5% من احل�س�س مملوكة من قبل فرا�س ال�سقري. 
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التراخيص والموافقات األساسية  11-4
يقر جمل�س االإدارة باأن ال�سركة، و�سركاتها التابعة، حا�سلة على جميع الرتاخي�س واملوافقات االأ�سا�سية املطلوبة ملمار�سة اأن�سطتها، وهي كما يلي: 

الرتاخي�ض وامل�افقات االأ�شا�شية(: 36  اودول )

اوهة امل�شدرةتاريخ االنتهاءرقم الرتخي�ضالغر�ضن�ع الرتخي�ض

الرتاخي�س واملوافقات االأ�سا�سية ال�سادرة ل�سركة �سناعات العزل العربية

�سهادة ت�سجيل �سركة 
م�ساهمة مقفلة

ال�سجل التجاري 
لل�سركة

1443/05/29هـ1010039827

2022/01/02 م

وزارة التجارة واال�ستثمار

1439/11/10هـ3146ترخي�س امل�سنعترخي�س �سناعي

2018/07/23م

وزارة التجارة واال�ستثمار

وزارة التجارة واال�ستثمارS336ترخي�س امل�سنع/ جدة ترخي�س �سناعي*

1436/08/10هـ36/26878/�س396موافقة البيئة ترخي�س بيئي**

2015/05/29م

�سالح ملدة عامني 

الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة

1431/03/17هـ7053/31/12Mموافقة البيئة ترخي�س بيئي

2010/03/03م

مفتوح

الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة

1439/09/23هـ280235رخ�سة ت�سغيل م�سنع

2018/06/06م 

)ا�ستبدلت رخ�سة الدفاع املدين برخ�سة 
ت�سغيل امل�سنع ال�سادرة من الهيئة ال�سعودية 

للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية مدن(

�سهادة الغرفة التجارية 
ال�سناعية

الت�سجيل مع الغرفة 
التجارية ال�سناعية يف 

الريا�س

1439/04/08هـ101000006317

2017/12/27م

الغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�س

حماية العالمة �سهادة ت�سجيل عالمة جتارية
التجارية

1027/85

1027/86

1438/11/06هـ

2017/07/30م 

وزارة التجارة واال�ستثمار

1438/12/24هـ20001706017728جتديد الرتاخي�س�سهادة �سعودة 

2017/09/15م

وزارة العمل والتمية االجتماعية

بيان عدد العاملني �سهادة التاأمينات االجتماعية 
امل�سجلني يف التاأمينات 

االجتماعية 

1438/10/20هـ22859538

2017/07/14م

املوؤ�س�سة العامة للتامينات االجتماعية

�سهادة زكاة لفروع الدمام 
وجدة

1438/11/07هـ188312

2017/07/31م

الهيئة العامة للزكاة والدخل

1438/11/07هـ118312�سهادة زكاة

2017/07/31م

الهيئة العامة للزكاة والدخل

رخ�سة حمجر �سركة 
ال�سلطان للمقاوالت والتجارة 

وال�سناعة

قيد التجديد بانتظار تعليمات و/32/1898/101رخ�سة حمجر
الوزارة اجلديدة

وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية

مطابقة املعايري �سهادة انرتتك ال�سعودية
االإدارية

ISO 9001:20081440/01/03هـ

2018/09/14م

انرتتك ال�سعودية

�ساحلة لغاية 1439/07/08هـ010111043700رخ�سة نقل بري لفرع ال�سركة

2018/03/25م

وزارة النقل

الرتاخي�س واملوافقات االأ�سا�سية ال�سادرة لل�سركات التابعة

�سهادة �سريبة ل�سركة عوازل 
الدولية قطر 

1439/01/30هـ000001989558483

)2017/10/21م(

رخ�سة جتارية ل�سركة 
عوازل الدولية قطر

رخ�سة جتارة مواد 
البناء والعزل

1438/11/17هــ74614

)2017/08/10م(

وزارة التجارة واالقت�ساد القطرية
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اوهة امل�شدرةتاريخ االنتهاءرقم الرتخي�ضالغر�ضن�ع الرتخي�ض

�سجل التجاري ل�سركة 
عوازل الدولية قطر

1439/12/20هـ38673

)2018/03/31م(

وزارة التجارة واالقت�ساد القطرية

رخ�سة ا�سترياد وت�سدير 
ل�سركة عوازل الدولية قطر

رخ�سة لال�سترياد 
وت�سدير مواد البناء 

والعزل

م�سمولة بانتهاء ال�سجل التوجد ب�سكل منف�سل
التجاري 

1439/12/20هـ

)2018/03/31م(

التوجد ب�سكل منف�سل

�سهادة ع�سوية بغرفة 
التجارة وال�سناعة ل�سركة 

عوازل الدولية قطر

تبني ان �سركة عوازل 
الدولية قطر ع�سو يف 

الغرفة وال يوجد لديها 
اأي اأفرع.

1439/12/20هـ15905/01

)2018/03/31م(

�سادرة عن غرفة التجارة وال�سناعة القطرية

�سهادة ملن يهمه االمر 
ل�سركة عوازل الكويت ملواد 

البناء 

تفيد بان �سركة 
عوازل الكويت ملواد 

البناء تاأ�س�ست يف 
1424/07/25هـــ

)2003/09/22م( 

وزارة ال�سناعة والتجارة الكويتيةال يوجدال يوجد

�سجل جتاري ل�سركة عوازل 
االمارات 

�سهادة �سهر قيد يف 
ال�سجل التجاري

1439/09/29هـ 59709

)2018/06/21م( 

اإدارة تطوير االقت�ساد يف امارة دبي

رخ�سة جتارية ل�سركة 
عوازل االمارات 

1439/09/29هـ535107رخ�سة جتارية

)2018/06/21م(

اإدارة تطوير االقت�ساد يف امارة دبي

امل�سدر: ال�سركة
*اإن هذا الرتخي�س �سادر عن وزارة التجارة و اال�ستثمار بدون تاريخ انتهاء كونه من الرتاخي�س القدمية، وقد تقدمت ال�سركة اإلى وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية بحكم انتقال االخت�سا�س بطلب لتجديد 

هذا الرتخي�س وحتديث بياناته ح�سب النظام االألى اجلديد، وقد �سدر ترخي�س رقم 63024 بتاريخ انتهاء 12-3-1439هـ
** الرتخي�س يف طور التجديد لدى الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة

ملخص النظام األساسي للشركة  11-5

الباب األول : تأسيس الشركة

اسم الشركة

�سركة �سناعات العزل العربية )عوازل( – �سركة م�ساهمة �سعودية

أغراض الشركة

اإنتاج املواد العازلة وموانع ت�سريب املياه من االأ�سا�س االإ�سفلتي والبرتوكيمائي على �سكل لفات اأو األواح اأو لوا�سق باأنواعها املختلفة.- 1
اإنتاج كافة درجات االإ�سفلت املوؤك�سد واملعدل امل�ستخدم يف الطرق ويف العزل.- 2
اإنتاج كافة اأنواع امل�ستحلبات والدهانات واملركبات واملعاجني التي يدخل البرتول وم�ستقاته يف ت�سنيعها.- 3
اإنتاج االإ�سافات الكيمائية لتح�سني خوا�س اخللطات االأ�سمنتية وجعلها عازلة.- 4
اإنتاج كافة اأ�سناف العوازل احلرارية وال�سوتية.- 5
اإنتاج العبوات اخلا�سة ملنتجات ال�سركة.- 6
ت�سويق منتجات ال�سركة داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها مبا فيها امتالك واإدارة و�سائل النقل التي ت�سمح بذلك.- 7
متلك واإن�ساء العقارات وامل�ستودعات الالزمة لعر�س وتخزين وبيع منتجات ال�سركة وت�سيري اأعمالها مبا فيها م�ساريع املركز الرئي�سي والفروع واالإ�سكان اخلا�سة - 8

بالعاملني بال�سركة.
امتالك وتنفيذ امل�سروعات الالزمة لتزويد ال�سركة مبتطلباتها من املواد اخلام.- 9

اإ�شترياد املواد اخلام الالزمة لن�شاط ال�شركة- 10
جتارة وت�سنيع كافة مواد البناء مبا فيها مواد تك�سية واجهات االإن�ساءات من احلجر والرخام والزجاج – وكذا من االألواح املعدنية العازلة وغريها.- 11
وال متار�س ال�سركة اأن�سطتها اإال بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة.- 12
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المركز الرئيسي 

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية ويجوز اأن ين�ساأ لها فروع اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة اأو خارجها بقرار من جمل�س االإدارة. 

مدة الشركة

ال�سركة بقرار ت�سدره  اإطالة مدة  ال�سركة، ويجوز دائما  باإعالن حتول  التجارة واال�ستثمار  تاريخ �سدور قرار معايل وزير  ال�سركة ت�سعة وت�سعون �سنة ميالدية تبداأ من  مدة 
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة واحدة على االأقل.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

رأس مال الشركة

اإلى  مق�سم  �سعودي(  ريال  وثمانني  و�سبعمائة  األف  وت�سعني  ت�سعة  وت�سعمائة  مليون  و�سبعني  واثنني  مئتني  )فقط  �سعودي  ريال   )272.999.780( بـ  ال�سركة  مال  راأ�س  حدد 
)27.299.978( �سبعة وع�سرين مليون ومئتني ت�سعة وت�سعني األفا وت�سعمائة ثمان و�سبعني �سهم اأ�سمي مت�ساوية القيمة، قيمة كل منها )10( ريال �سعودي وجميعها اأ�سهم عادية 

ونقدية.

االكتتاب يف االأ�سهم اأكتتب املوؤ�س�سون يف كامل اأ�سهم راأ�س املال البالغة )27.299.978( �سهم )�سبعة وع�سرين مليون ومئتني ت�سعة وت�سعني األفا وت�سعمائة ثمان و�سبعني �سهم(
بقيمة )272.999.780(ريال )فقط مئتني واثنني و�سبعني مليون وت�سعمائة ت�سعة وت�سعني األف و�سبعمائة وثمانني ريال �سعودي( وقد مت توزيع اأ�سهم ال�سركة على امل�ساهمني 

ومت الوفاء بقيمتها كاملة.

األسهم الممتازة

يجوز للجمعية العامة غري العادية لل�سركة طبقًا لالأ�س�س التي ت�سعها اجلهة املخت�سة اأن ت�سدر اأ�سهمًا ممتازة اأو اأن تقرر �سراءها اأو حتويل اأ�سهم عادية اإلى اأ�سهم ممتازة اأو 
حتويل االأ�سهم املمتازة اإلى عادية وال تعطي االأ�سهم املمتازة احلق يف الت�سويت يف اجلمعيات العامة للم�ساهمني وترتب هذه االأ�سهم الأ�سحابها احلق يف احل�سول على ن�سبة اأكرث 

من اأ�سحاب االأ�سهم العادية من االإرباح ال�سافية لل�سركة بعد جتنيب االحتياطي النظامي.

بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة

يلتزم امل�ساهم بدفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك، واإذا تخلف عن الوفاء يف ميعاد اال�ستحقاق، جاز ملجل�س االإدارة بعد اإبالغه بخطاب م�سجل بيع ال�سهم يف املزاد العلني 
اأو �سوق االأوراق املالية بح�سب االأحوال وفقًا لل�سوابط التي حتددها اجلهة املخت�سة.

وت�ستويف ال�سركة من ح�سيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي اإلى �ساحب ال�سهم. واإذا مل تكف ح�سيلة البيع للوفاء بهذه املبالغ، جاز لل�سركة اأن ت�ستويف الباقي من جميع 
اأموال امل�ساهم. 

ومع ذلك يجوز للم�ساهم املتخلف عن الدفع اإلى يوم البيع دفع القيمة امل�ستحقة عليه م�سافًا اإليها امل�سروفات التي اأنفقتها ال�سركة يف هذا ال�ساأن.

وتلغي ال�سركة ال�سهم املبيع وفقًا الأحكام هذه املادة، وتعطي امل�سرتي �سهمًا جديدًا يحمل رقم ال�سهم امللغى، وتوؤ�سر يف �سجل االأ�سهم بوقوع البيع مع بيان ا�سم املالك اجلديد.

اإ�سدار االأ�سهم تكون االأ�سهم ا�سمية وال يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها اال�سمية، واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة االأخرية ي�ساف فرق القيمة يف 
بند م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني. وال يجوز توزيعها كاأرباح على امل�ساهمني. وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة، فاإذا ملك ال�سهم اأ�سخا�س متعددون وجب عليهم 

اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املتعلقة به، ويكون هوؤالء االأ�سخا�س م�سئولني بالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة من ملكية ال�سهم .

تداول األسهم

ال يجوز تداول االأ�سهم التي يكتتب بها املوؤ�س�سون اإال بعد ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني ال تقل كل منهما عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. ويوؤ�سر على 
�سكوك هذه االأ�سهم مبا يدل على نوعها وتاريخ تاأ�سي�س ال�سركة واملدة التي مينع فيها تداولها.  

ومع ذلك يجوز خالل مدة احلظر نقل ملكية االأ�سهم وفقًا الأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري اأو يف حالة 
التنفيذ على اأموال املوؤ�س�س املع�سر اأو املفل�س، على اأن تكون اأولوية امتالك تلك االأ�سهم للموؤ�س�سني االآخرين.

وت�سري اأحكام هذه املادة على ما يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء مدة احلظر.

سجل المساهمين

تتداول اأ�سهم ال�سركة بالقيد يف �سجل امل�ساهمني الذي تعده اأو تتعاقد على اإعداده ال�سركة، الذي يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم واأماكن اإقامتهم ومهنهم واأرقام االأ�سهم 
والقدر املدفوع منها، ويوؤ�سر يف هذا القيد على ال�سهم. وال يعتد بنقل ملكية ال�سهم اال�سمي يف مواجهة ال�سركة اأو الغري اإال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور.

تتداول اأ�سهم ال�سركة عند االإدراج وفقًا الأحكام نظام ال�سوق املالية.
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زيادة رأس المال

للجمعية العامة غري العادية اأن تقرر زيادة راأ�ض مال ال�شركة ، ب�شرط اأن يكون راأ�ض املال قد دفع كاماًل. ول ي�شرتط اأن يكون راأ�ض املال قد دفع باأكمله اإذا كان اجلزء غري املدفوع 
من راأ�س املال يعود اإلى اأ�سهم �سدرت مقابل حتويل اأدوات دين اأو �سكوك متويلية اإلى اأ�سهم ومل تنتِه بعُد املدة املقررة لتحويلها اإلى اأ�سهم.

للجمعية العامة غري العادية يف جميع االأحوال اأن تخ�س�س االأ�سهم امل�سدرة عند زيادة راأ�س املال اأو جزءًا منها للعاملني يف ال�سركة وال�سركات التابعة اأو بع�سها، اأو اأي من ذلك. 
وال يجوز للم�ساهمني ممار�سة حق االأولوية عند اإ�سدار ال�سركة لالأ�سهم املخ�س�سة للعاملني.

للم�ساهم املالك لل�سهم وقت �سدور قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة راأ�س املال االأولوية يف االكتتاب باالأ�سهم اجلديدة التي ت�سدر مقابل ح�س�س نقدية، 
ويبلغ هوؤلء باأولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية اأو باإبالغهم بو�شاطة الربيد امل�شجل عن قرار زيادة راأ�ض املال و�شروط الكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه. 

يحق للجمعية العامة غري العادية وقف العمل بحق االأولوية للم�ساهمني يف االكتتاب بزيادة راأ�س املال مقابل ح�س�س نقدية اأو اإعطاء االأولوية لغري امل�ساهمني يف احلاالت التي 
تراها منا�سبة مل�سلحة ال�سركة. 

يحق للم�ساهم بيع حق االأولوية اأو التنازل عنه خالل املدة من وقت �سدور قرار اجلمعية العامة باملوافقة على زيادة راأ�س املال اإلى اآخر يوم لالكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة املرتبطة 
بهذه احلقوق، وفقًا لل�سوابط التي ت�سعها اجلهة املخت�سة.

مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )4( اأعاله، توزع االأ�سهم اجلديدة على َحَمَلة حقوق االأولوية الذين طلبوا االكتتاب، بن�سبة ما ميلكونه من حقوق اأولوية من اإجمايل حقوق االأولوية 
الناجتة من زيادة راأ�ض املال، ب�شرط األ يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه من الأ�شهم اجلديدة، ويوزع الباقي من الأ�شهم اجلديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا اأكرث 
من ن�شيبهم، بن�شبة ما ميلكونه من حقوق اأولوية من اإجمايل حقوق الأولوية الناجتة من زيادة راأ�ض املال، ب�شرط األ يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه من الأ�شهم اجلديدة، 

ويطرح ما تبقى من االأ�سهم على الغري، ما مل تقرر اجلمعية العامة غري العادية اأو ين�س نظام ال�سوق املالية على غري ذلك.

تخفيض راس المال

للجمعية العامة غري العادية اأن تقرر تخفي�س راأ�س املال اإذا زاد على حاجة ال�سركة اأو اإذا منيت بخ�سائر. ويجوز يف احلالة االأخرية وحدها تخفي�س راأ�س املال اإلى ما دون احلد 
املن�سو�س عليه يف املادة )الرابعة واخلم�سني( من نظام ال�سركات. وال ي�سدر قرار التخفي�س اإال بعد تالوة تقرير خا�س يعده مراجع احل�سابات عن االأ�سباب املوجبة له وعن 

االلتزامات التي على ال�سركة وعن اأثر التخفي�س يف هذه االلتزامات.

واإذا كان تخفي�س راأ�س املال نتيجة زيادته على حاجة ال�سركة، وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل �ستني يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة 
يومية توزع يف املنطقة التي فيها مركز ال�سركة الرئي�س. فاإن اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور، وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان 

حااًل اأو اأن تقدم له �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

الباب الثالث: مجلس اإلدارة

إدارة الشركة

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من)9( اأع�ساء تنتخبهم اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني ملدة ال تزيد عن ثالث �سنوات وا�ستثناءًا من ذلك عني امل�ساهمون اأول جمل�س 
اإدارة ملدة )5( �سنوات. اأ�سهم ال�سمان

يجب اأن يكون ع�سو جمل�س االإدارة مالكا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن 40.000 ريال �سعودي )اأربعون األف ريال �سعودي( وتودع هذه االأ�سهم خالل ثالثني 
يوما من تاريخ تعيني الع�سو وتخ�س�س هذه االأ�سهم ل�سمان م�سئولية اأع�ساء جمل�س االإدارة وتظل غري قابلة للتداول اإلى اأن تنق�سي املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�سوؤولية يف 
املادة )78( من نظام ال�شركات واإذا مل يقدم ع�شو جمل�ض الإدارة اأ�شهم ال�شمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�شويته وي�شرتط ويف اأي وقت ال يجمع ع�شو جمل�ض الإدارة بني 
ع�سويته يف )عوازل( وع�سويته يف جمل�س اإدارة ) اأو اأمني �سر يف جمل�س اإدارة( اأي �سركة تعمل يف نف�س املجال واإذا قبل الع�سو يف )عوازل( يف تاريخ الحق الع�سوية يف جمل�س 

اإدارة �سركة تعمل بنف�س املجال �سقطت ع�سويته يف عوازل فورا وجاز لل�سركة الرجوع عليه بالتعوي�س .

انتهاء عضوية المجلس

تنتهي ع�سوية املجل�س بانتهاء مدته اأو بانتهاء �سالحية الع�سو لها وفقًا الأي نظام اأو تعليمات �سارية يف اململكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية يف كل وقت عزل جميع 
اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو بع�سهم وذلك دون اإخالل بحق الع�سو املعزول جتاه ال�سركة باملطالبة بالتعوي�س اإذا وقع العزل ل�سبب غري مقبول اأو يف وقت غري منا�سب ولع�سو جمل�س 

الإدارة اأن يعتزل ب�شرط اأن يكون ذلك يف وقت منا�شب واإل كان م�شئول قبل ال�شركة عما يرتتب على العتزال من اأ�شرار.

المركز الشاغر في المجلس 

اإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة كان للمجل�س اأن يعني ع�سوًا موؤقتًا يف املركز ال�ساغر بح�سب الرتتيب يف احل�سول على االأ�سوات يف اجلمعية التي انتخبت املجل�س ، على 
اأن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة والكفاية ويجب اأن تبلغ بذلك الوزارة خالل خم�سة اأيام عمل من تاريخ التعيني واأن يعر�س التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع 
لها ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه. واإذا مل تتوافر ال�شروط الالزمة لنعقاد جمل�ض الإدارة ب�شبب نق�ض عدد اأع�شائه عن احلد الأدنى املن�شو�ض عليه يف نظام ال�شركات اأو 

هذا النظام وجب على بقية االأع�ساء دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد خالل �ستني يومًا النتخاب العدد الالزم من االأع�ساء.
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صالحيات المجلس 

يعني جمل�س االإدارة من بني اأع�ساءه رئي�سا، كما يجوز له اأن يعني من بني اأع�سائه ع�سوا منتدبًا و نائبًا للرئي�س، و يحدد جمل�س االإدارة بقرار منه اخت�سا�سات و �سالحيات كل 
من رئي�س جمل�س االإدارة و الع�سو املنتدب، وميثل رئي�س جمل�س االإدارة اأو من ينيبه ال�سركة يف عالقاتها مع الغري و اأمام الق�ساء وله احلق يف توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة 
عن ال�سركة، يكون لكل من رئي�س جمل�س االإدارة والع�سو املنتدب حق التوقيع على عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سرتك فيها ال�سركة وغريها من العقود وال�سكوك والقرارات 

من اأي نوع اأمام كتاب العدل اأو اأمام اجلهات الر�سمية.

ويعني جمل�س االإدارة �سكرتريا من بني اأع�سائه اأو من غريهم ويحدد جمل�س االإدارة لل�سكرتري مكافاأته، وال تزيد مدة ع�سوية رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب وال�سكرتري الع�سو 
يف جمل�س االإدارة عن مدة ع�سوية كل منهم يف املجل�س، ويجوز اإعادة تعيينهم طبقا للقانون وتعديالته النافذه يف وقت التجديد.

ومع مراعاة االخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�س االإدارة اأو�سع ال�سلطات يف اإدارة ال�سركة وله حق اال�سرتاك يف �سركات اأخرى كما يكون له يف حدود اخت�سا�سه 
اأن ينيب واحدًا اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف مبا�سرة عمل معني اأو اأعمال معينة كما يجوز ملجل�س االإدارة بيع عقارات ال�سركة على اأنه يجب اأن يت�سمن حم�سر جمل�س 

الإدارة وحيثيات قراره بالت�شرف مراعاة ال�شروط التالية:

اأن يحدد املجل�س يف قرار البيع االأ�سباب و املربرات له.- 1
اأن يكون البيع مقاربا لثمن املثل.- 2
اأن يكون البيع حا�سرًا اإال يف احلاالت التي يقررها املجل�س و ب�سمانات كافية.- 3
اأن ال يرتتب على ذلك الت�سرف توقف بع�س اأن�سطة ال�سركة اأو تعري�سها ل�سرر بالغ اأو حتميلها باإلتزامات اأخرى.- 4

كما يجوز ملجل�س االإدارة عقد القرو�س مع �سناديق و موؤ�س�سات التمويل احلكومي مهما بلغت مدتها والقرو�س التجارية التي ال يتجاوز اأجلها نهاية مدة ال�سركة مع مراعاة 
ال�شروط التالية لعقد القرو�ض التي يتجاوز اأجلها ثالث �شنوات:

اأن ال تزيد قيمة القر�س التي يجوز للمجل�س عقدها خالل اأيه �سنة مالية واحدة عن 50 % من راأ�س مال ال�سركة اإال اإذا قررت اجلمعية العمومية غري ذلك.- 1
اأن يحدد جمل�س االإدارة يف قراره اأوجه ا�ستخدام القر�س و كيفية �سداده.- 2
اأن يراعي يف �شروط القر�ض وال�شمانات املقدمة له عدم الإ�شرار بال�شركة وم�شاهميها وال�شمانات العامة للدائنني- 3

كما يكون ملجل�ض الإدارة حق ال�شلح والتنازل والتعاقد واللتزام والرتباط با�شم ال�شركة ونيابة عنها وملجل�ض الإدارة القيام بكافة الأعمال والت�شرفات التي من �شاأنها حتقيق 
اأغرا�س ال�سركة.

وملجل�س االإدارة القيام بكافة االأعمال والت�سرفات التي من �سانها حتقيق اأغرا�س ال�سركة.

ويكون ملجل�س االإدارة ويف احلاالت التي يقدرها حق اإبراء ذمة مديني ال�سركة من التزاماتهم طبقًا ملا يحقق م�سلحتها على اأن يت�سمن حم�سر جمل�س االإدارة وحيثيات قراره 
مراعاة ال�شروط التالية:

اأن يكون اإبراء الذمة بعد م�سى �سنة كاملة على ن�سوء الدين كحد اأدنى.- 1
اأن يكون االإبراء مببلغ حمدد كحد اأق�سى لكل عام للمدين الواحد.- 2
االإبراء حق للمجل�س ال يجوز التفوي�س فيه.- 3

وملجل�س االإدارة اأن يوكل نيابة عنه يف حدود اخت�سا�سه واحد اأو اأكرث من اأع�سائه من الغري اتخاذ اإجراء اأو ت�سرف معني اأو القيام بعمل اأو اأعمال معينة.

مكافأة أعضاء المجلس 

تكون مكافاأة جمل�س االإدارة من ن�سبة من االأرباح ووفقا للفقرة)4( من املادة)46( من هذا النظام ويف حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركات ولوائحه ، ويجب اأن ي�ستمل تقرير 
جمل�س االإدارة اإلى اجلمعية العامة العادية على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء جمل�س االإدارة خالل ال�سنة املالية من مكافاآت وبدل م�سروفات وغري ذلك من املزايا، 
واأن ي�ستمل كذلك على بيان ما قب�سه اأع�ساء املجل�س بو�سفهم عاملني اأو اإداريني اأو ما قب�سوه نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارات وان ي�ستمل اأي�سا على بيان بعدد جل�سات 

املجل�س وعدد اجلل�سات التي ح�سرها كل ع�سو من تاريخ اآخر اجتماع للجمعية العامة.

اجتماعات المجلس 

يجتمع جمل�س االإدارة مرتني على االأقل يف ال�سنة بدعوة من رئي�سه، وتكون الدعوة خطية ويجوز اأن ت�سلم باليد اأو تر�سل بالربيد اأو الفاك�س اأو الربق اأو الربيد االلكرتوين اأو 
ر�سائل الكرتونية وذلك قبل التاريخ املحدد لالجتماع باأ�سبوع على االأقل ما مل يتفق اأع�ساء املجل�س على خالف ذلك ويجب على رئي�س املجل�س اأن يدعو اإلى االجتماع متى طلب 

اإليه ذلك اثنان من االأع�ساء.

نصاب اجتماع المجلس

ال يكون اجتماع املجل�س �سحيحًا اإال اإذا ح�سره 5 اأع�ساء ويجوز لع�سو جمل�س االإدارة اأن ينيب عنه غريه من االأع�ساء يف ح�سور اجتماعات املجل�س طبقًا لل�سوابط االآتية...

اأ( ال يجوز لع�سو جمل�س االإدارة اأن ينوب عن اأكرث من ع�سو واحد يف ح�سور ذات االجتماع. 

ب( اأن تكون االإنابة ثابتة بالكتابة وب�ساأن اجتماع حمدد.

ج ( ال يجوز للنائب الت�سويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�سويت ب�ساأنها. 

وت�سدر قرارات املجل�س باأغلبية اآراء االأع�ساء احلا�سرين اأو املمثلني فيه وعند ت�ساوي االآراء يرجح اجلانب الذي �سوت معه رئي�س اجلل�سة.
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مداوالت المجلس

تثبت مداوالت جمل�س االإدارة وقراراته يف حما�سر يوقعها رئي�س املجل�س واأع�ساء جمل�س االإدارة احلا�سرون واأمني ال�سر وتدون هذه املحا�سر يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س جمل�س 
االإدارة واأمني ال�سر.

الباب الرابع: جمعيات المساهمين

حضور الجمعيات 

لكل مكتتب اأيًّا كان عدد اأ�سهمه حق ح�سور اجلمعية التاأ�سي�سية، ولكل م�ساهم حق ح�سور اجلمعيات العامة للم�ساهمني، وله يف ذلك اأن يوكل عنه �سخ�سًا اآخر من غري اأع�ساء 
جمل�س االإدارة اأو عاملي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة.

الجمعية التأسيسية

يدعو املوؤ�ش�شون جميع املكتتبني اإلى عقد جمعية تاأ�شي�شية خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخ قرار الوزارة بالرتخي�ض بتاأ�شي�ض ال�شركة وي�شرتط ل�شحة الجتماع ح�شور عدد 
من املكتتبني ميثل ن�سف راأ�س املال على االأقل. فاإذا مل يتوافر هذا الن�س يعقد االجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع االأول على اأن تت�سمن دعوة 

االجتماع االأول ذلك.

ويف جميع االأحوال، يكون االجتماع الثاين �سحيحًا اأيًّا كان عدد املكتتبني املمثلني فيه. 

اختصاصات الجمعية التأسيسية

تخت�س اجلمعية التاأ�سي�سية باالأمور االآتية:

التحقق من االكتتاب بكل راأ�س املال ومن الوفاء طبقًا الأحكام نظام ال�سركات باحلد االأدنى من راأ�س املال وبالقدر امل�ستحق من قيمة االأ�سهم.  �
املداولة يف تقرير تقومي احل�س�س العينية. �
و�سع الن�سو�س النهائية لنظام ال�سركة ولكن ال يجوز لها اإدخال تعديالت جوهرية على النظام املعرو�س عليها اإال مبوافقة جميع املكتتبني املمثلني فيها. �
تعيني اأول مراقب ح�سابات لل�سركة. �
امل�سادقة على تقرير امل�ساهمون عن االأعمال والنفقات التي اإقت�ساها تاأ�سي�س ال�سركة. �

وي�شرتط ل�شحة انعقادها ح�شور عدد من املكتتبني ميثل ن�شف راأ�ض املال على الأقل ولكل مكتتب يف اجتماعاتها �شوت عن كل �شهم اكتتب به اأو ميثله.

اختصاصات الجمعية العامة العادية

فيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأمور املتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على االأقل يف ال�سنة خالل االأ�سهر 
ال�ستة التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تخت�س اجلمعية العامة غـري العادية بتعديل نظـام ال�سركة االأ�سا�س با�ستثناء االمور املحظور عليها تعديلها نظامًا. ولها اأن ت�سدر قرارات يف االأمور الداخلة اأ�ساًل يف اخت�سا�سات 
اجلمعية العامة العادية وذلك بال�شروط والأو�شاع نف�شها املقررة للجمعية العامة العادية.

دعوة الجمعيات

تنعقد اجلمعيات العامة اأو اخلا�سة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س االإدارة، وعلى جمل�س االإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد اإذا طلب ذلك مراجع احل�سابات اأو 
جلنة املراجعة اأو عدد من امل�ساهمني ميثل )5%( من راأ�س املال على االأقل. ويجوز ملراجع احل�سابات دعوة اجلمعية لالنعقاد اإذا مل يقم املجل�س بدعوة اجلمعية خالل ثالثني 

يومًا من تاريخ طلب مراجع احل�سابات. 

وتن�سر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف �سحيفة يومية توزع يف مركز ال�سركة الرئي�س قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بع�سرة اأيام على االأقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة 
يف امليعاد املذكور اإلى جميع امل�ساهمني بخطابات م�سجلة. وتر�سل �سورة من الدعوة وجدول االأعمال اإلى الوزارة وذلك خالل املدة املحددة للن�سر.

سجل حضور الجمعيات

ي�سجل امل�ساهمون الذين يرغبون يف ح�سور اجلمعية العامة اأو اخلا�سة اأ�سمائهم يف مركز ال�سركة الرئي�سي قبل الوقت املحدد النعقاد اجلمعية. 

نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

ال يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على االأقل، واإذا مل يتوفر الن�ساب الالزم لعقد هذا االجتماع يعقد 
الجتماع الثاين بعد �شاعة من انتهاء املدة املحددة لنعقاد الجتماع الأول ب�شرط اأن تت�شمن الدعوة لعقد الجتماع الأول ما يفيد الإعالن عن اإمكانية عقد هذا الجتماع. يف 
حال مل تت�سمن الدعوة االأولى اإمكانية عقد االجتماع الثاين، وَجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يومًا التالية لالجتماع ال�سابق، وتن�سر هذه الدعوة بالطريقة 

املن�سو�س عليها يف املادة )الثالثون( من هذا النظام.
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نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول يعقد االجتماع الثاين 
بعد �شاعة من انتهاء املدة املحددة لنعقاد الجتماع الأول ب�شرط اأن تت�شمن الدعوة لعقد الجتماع الأول ما يفيد الإعالن عن اإمكانية عقد هذا الجتماع. يف حال مل تت�شمن 
الدعوة االأولى اإمكانية عقد االجتماع الثاين، وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يومًا التالية لالجتماع ال�سابق، يعقد بنف�س االأو�ساع املن�سو�س عليها يف املادة 

)الثالثون( من هذا النظام. 

ويف جميع االأحوال يكون االجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س املال على االأقل. 

واإذا مل يتوفر الن�ساب الالزم يف االجتماع الثاين وجهت دعوة اإلى اجتماع ثالث ينعقد باالأو�ساع نف�سها املن�سو�س عليها يف املادة )الثالثون( من هذا النظام ويكون االجتماع 
الثالث �سحيحًا اأيًا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهة املخت�سة.

التصويت في الجمعيات

لكل مكتتب �سوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التاأ�سي�سية ولكل م�ساهم �سوت عن كل �سهم يف اجلمعيات العامة ويجب ا�ستخدام الت�سويت الرتاكمي يف انتخاب جمل�س االإدارة.

المناقشة في الجمعيات

لكل م�ساهم حق مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية وتوجيه االأ�سئلة يف �ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة ومراجع احل�سابات. ويجيب جمل�س االإدارة اأو مراجع 
احل�سابات عن اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر. واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع، احتكم اإلى اجلمعية، وكان قرارها يف هذا 

ال�ساأن نافذًا.

رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر 

يراأ�س اجتماعات اجلمعيات العامة للم�ساهمني رئي�س جمل�س االإدارة اأو نائبه عند غيابه اأو من ينتدبه جمل�س االإدارة من بني اأع�سائه لذلك يف حال غياب رئي�س جمل�س االإدارة 
ونائبه.

ويحرر باجتماع اجلمعية حم�سر يت�سمن عدد امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني وعدد االأ�سهم التي يف حيازتهم باالأ�سالة اأو الوكالة وعدد االأ�سوات املقررة لها والقرارات التي 
اتخذت وعدد االأ�سوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف االجتماع. وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه 

رئي�س اجلمعية واأمني �سرها وجامع االأ�سوات.

الباب الخامس: لجنة المراجعة

تشكيل اللجنة

ت�سكل بقرار من اجلمعية العامة العادية جلنة مراجعة مكونة من )3( اأع�ساء من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة التنفيذيني �سواء من امل�ساهمني اأو غريهم ويحدد يف القرار مهمات 
اللجنة و�سوابط عملها ومكافاآت اأع�سائها.

نصاب اجتماع اللجنة

اأ�شوات احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات يرجح اجلانب الذي �شوت معه رئي�ض  باأغلبية  اأع�شائها، وت�شدر قراراتها  اأغلبية  ي�شرتط ل�شحة اجتماع جلنة املراجعة ح�شور 
اللجنة.

اختصاصات اللجنة

اأو االإدارة  اأو بيان من اأع�ساء جمل�س االإدارة  اأعمال ال�سركة، ولها يف �سبيل ذلك حق االطالع على �سجالتها ووثائقها وطلب اأي اإي�ساح  تخت�س جلنة املراجعة باملراقبة على 
التنفيذية، ويجوز لها اأن تطلب من جمل�س االإدارة دعوة اجلمعية العامة لل�سركة لالنعقاد اإذا اأعاق جمل�س االإدارة عملها اأو تعر�ست ال�سركة الأ�سرار اأو خ�سائر ج�سيمة.

تقارير اللجنة

على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية لل�سركة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع احل�سابات، واإبداء مرئياتها حيالها اإن وجدت، وعليها كذلك اإعداد تقرير عن 
راأيها يف �سان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف ال�سركة وعما قامت به من اأعمال اأخرى تدخل يف نطاق اخت�سا�سها. وعلى جمل�س االإدارة اأن يودع ن�سخًا كافية من هذا 
التقرير يف مركز ال�سركة الرئي�س قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة بع�سرة اأيام على االأقل لتزويد كل من رغب من امل�ساهمني بن�سخة منه. ويتلى التقرير اأثناء انعقاد اجلمعية.
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الباب السادس: مراجع الحسابات

تعين مراجع الحسابات

يجب اأن يكون لل�سركة مراجع ح�سابات )اأو اأكرث( من بني مراجعي احل�سابات املرخ�س لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة العادية �سنويًا، وحتدد مكافاأته ومدة عمله، 
ويجوز للجمعية اأي�سًا يف كل وقت تغيريه مع عدم االإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع التغيري يف وقت غري منا�سب اأو ل�سبب غري م�سروع. 

صالحيات مراجع الحسابات

ملراجع احل�سابات يف اأّي وقت حق االطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق، وله اأي�سًا طلب البيانات واالإي�ساحات التي يرى �سرورة احل�سول عليها، ليتحقق 
من موجودات ال�سركة والتزاماتها وغري ذلك مما يدخل يف نطاق عمله. وعلى رئي�س جمل�س االإدارة اأن ميكنه من اأداء واجبه، واإذا �سادف مراجع احل�سابات �سعوبة يف هذا 
ال�ساأن اأثبت ذلك يف تقرير يقدم اإلى جمل�س االإدارة. فاإذا مل يي�سر املجل�س عمل مراجع احل�سابات، وجب عليه اأن يطلب من جمل�س االإدارة دعوة اجلمعية العامة العادية للنظر 

يف االأمر.

الباب السابع: حسابات الشركة وتوزيع األرباح

السنة المالية

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من اأول �سهر ابريل وتنتهي يف 31 من �سهر مار�س من كل �سنة على اأن ال�سنة املالية االأولى من تاريخ القرار الوزاري ال�سادر باإعالن التاأ�سي�س وتنتهي 
يف نهاية مار�س من العام التايل.        

الوثائق المالية

يجب على جمل�س االإدارة يف نهاية كل �سنة مالية لل�سركة اأن يعد القوائم املالية لل�سركة وتقريرًا عن ن�ساطها ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�سية، وي�سّمن هذا التقرير 
الطريقة املقرتحة لتوزيع االأرباح. وي�سع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�سرف مراجع احل�سابات قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة واأربعني يومًا على االأقل.

يجب اأن يوقع رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ورئي�سها التنفيذي ومديرها املايل الوثائق امل�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، وتودع ن�سخ منها يف مركز ال�سركة الرئي�س حتت 
ت�سرف امل�ساهمني قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بع�سرة اأيام على االأقل. 

على رئي�س جمل�س االإدارة اأن يزود امل�ساهمني بالقوائم املالية لل�سركة، وتقرير جمل�س االإدارة، وتقرير مراجع احل�سابات، ما مل تن�سر يف جريدة يومية توزع يف مركز ال�سركة 
الرئي�س. وعليه اأي�سًا اأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى الوزارة، وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة ع�سر يومًا على االأقل.

توزيع األرباح 

توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية على الوجه االآتي:

يجنب )10%( من �سايف االأرباح لتكوين االحتياطي النظامي لل�سركة ويجوز اأن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور )30%( من راأ�س 
املال املدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة اأن جتنب ن�سبة معينة من �سايف االأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخ�س�س لغر�س.

اأ- اإحتياطي ل�سمان توزيع اأرباح م�ستقبلية بواقع 10 % من االأرباح ال�سافية

ب- اإحتياطي للتطوير االأبحاث بواقع 2.5% من االأرباح ال�سافية.

ج- يتوقف اال�ستقطاع متى بلغ الر�سيد املرتاكم بالبند 5% من راأ�س املال.

للجمعية العامة العادية اأن تقرر تكوين احتياطيا تاأخري، وذلك بالقدر الذي يحقق م�سلحة ال�سركة اأو يكفل توزيع اأرباح ثابتة قدر االإمكان على امل�ساهمني. وللجمعية املذكورة 
كذلك اأن تقتطع من �سايف االأرباح مبالغ الإن�ساء موؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�سركة اأو ملعاونة ما يكون قائمًا من هذه املوؤ�س�سات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني ن�سبة متثل )5%( من راأ�سمال ال�سركة املدفوع.

مع مراعاة االأحكام املقررة يف املادة )الع�سرون( من هذا النظام، واملادة ال�ساد�سة وال�سبعني من نظام ال�سركات يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة )10%( من الباقي ملكافاأة جمل�س 
االإدارة، على اأن يكون ا�ستحقاق هذه املكافاأة متنا�سبًا مع عدد اجلل�سات التي يح�سرها الع�سو ويوزع الباقى على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية من االأرباح. 

استحقاق األرباح

ي�ستحق امل�ساهم ح�سته يف االأرباح وفقًا لقرار اجلمعية العامة ال�سادر يف هذا ال�ساأن ويبني القرار تاريخ اال�ستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون اأحقية االأرباح ملالكي االأ�سهم امل�سجلني 
يف �سجالت امل�ساهمني يف نهاية اليوم املحدد لال�ستحقاق.

توزيع األرباح لألسهم الممتازة

اإذا مل توزع اأرباح عن اأي �سنة مالية، فاإنه ال يجوز توزيع اأرباح عن ال�سنوات التالية اإال بعد دفع الن�سبة املحددة وفقًا حلكم املادة )الرابعة ع�سرة بعد املائة( من نظام ال�سركات 
الأ�سحاب االأ�سهم املمتازة عن هذه ال�سنة. 
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اإذا ف�سلت ال�سركة يف دفع الن�سبة املحددة وفقًا حلكم املادة )الرابعة ع�سرة بعد املائة من نظام ال�سركات (من االأرباح مدة ثالث �سنوات متتالية، فاإنه يجوز للجمعية اخلا�سة 
الأ�سحاب هذه االأ�سهم، املنعقدة طبقًا الأحكام املادة )التا�سعة والثمانني( من نظام ال�سركات، اأن تقرر اإما ح�سورهم اجتماعات اجلمعية العامة لل�سركة وامل�ساركة يف الت�سويت، 
اأو تعيني ممثلني عنهم يف جمل�س االإدارة مبا يتنا�سب مع قيمة اأ�سهمهم يف راأ�س املال، وذلك اإلى اأن تتمكن ال�سركـة من دفع كل اأرباح االأولوية املخ�س�سة الأ�سحاب هذه االأ�سهم 

عن ال�سنوات ال�سابقة.

خسائر الشركة

اإذا بلغت خ�سائر �سركة امل�ساهمة ن�سف راأ�س املال املدفوع، يف اأي وقت خالل ال�سنة املالية، وجب على اأي م�سئول يف ال�سركة اأو مراجع احل�سابات فور علمه بذلك اإبالغ رئي�س 
جمل�س االإدارة، وعلى رئي�س جمل�س االإدارة اإبالغ اأع�ساء املجل�س فورًا بذلك، وعلى جمل�س االإدارة خالل خم�سة ع�سر يومًا من علمه بذلك دعوة اجلمعية العامة غري العادية 
لالجتماع خالل خم�سة واأربعني يومًا من تاريخ علمه باخل�سائر؛ لتقرر اإما زيادة راأ�س مال ال�سركة اأو تخفي�سه وفقًا الأحكام نظام ال�سركات وذلك اإلى احلد الذي تنخف�س معه 

ن�سبة اخل�سائر اإلى ما دون ن�سف راأ�س املال املدفوع، اأو حل ال�سركة قبل االأجل املحدد يف هذا نظام ال�سركات.

وتعد ال�سركة منق�سية بقوة نظام ال�سركات اإذا مل جتتمع اجلمعية العامة خالل املدة املحددة يف الفقرة )1( من هذه املادة، اأو اإذا اجتمعت وتعذر عليها اإ�سدار قرار يف املو�سوع، 
اأو اإذا قررت زيادة راأ�س املال وفق االأو�ساع املقررة يف هذه املادة ومل يتم االكتتاب يف كل زيادة راأ�س املال خالل ت�سعني يومًا من �سدور قرار اجلمعية بالزيادة.

الباب الثامن: المنازعات

دعوى المسؤولية

لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�سوؤولية املقررة لل�سركة على اأع�ساء جمل�س االإدارة اإذا كان من �ساأن اخلطاأ الذي �سدر منهم اإحلاق �سرر خا�س به. وال يجوز للم�ساهم رفع 
الدعوى املذكورة اإال اإذا كان حق ال�سركة يف رفعها ال يزال قائمًا. ويجب على امل�ساهم اأن يبلغ ال�سركة بعزمه على رفع الدعوى.

الباب التاسع: حل الشركة وتصفيتها

انقضاء الشركة

تدخل ال�شركة مبجرد انق�شائها دور الت�شفية وحتتفظ بال�شخ�شية العتبارية بالقدر الالزم للت�شفية وي�شدر قرار الت�شفية الختيارية من اجلمعية العامة غري العادية ويجب 
اأن ي�ستمل قرار الت�سفية على تعيني امل�سفي وحتديد �سلطاته واأتعابه والقيود املفرو�سة على �سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للت�سفية ويجب اال تتجاوز مدة الت�سفية االختيارية 
خم�س �سنوات وال يجوز متديدها الأكرث من ذلك اإال باأمر ق�سائي وتنتهي �سلطة جمل�س اإدارة ال�سركة بحلها ومع ذلك يظل هوؤالء قائمني على اإدارة ال�سركة ويعدون بالن�سبة الى 
الغري يف حكم امل�سفني الى اأن يعني امل�سفي وتبقى جمعيات امل�ساهمني قائمة خالل مدة الت�سفية ويقت�سر دورها على ممار�سة اخت�سا�ساتها التي ال تتعار�س مع اخت�سا�سات 

امل�سفي.

الباب العاشر: احكام ختامية

يطبق نظام ال�سركات ولوائحه يف مل ما مل يرد به ن�س يف هذا النظام. 

يودع هذه النظام وين�سر طبقًا الأحكام نظام ال�سركات ولوائحه. 

ملخص العقود الجوهرية  11-6

التوريد11-6-12
اتفاقيات التوريد اخلا�سة بال�سركة

ملخ�ض بن�د اتفاقيات ال�شركة او�هرية(: 37  اودول )

LRS itnaipmI tsalP GB بي جي بالنت ايمبيانتي اس ار ال

البيانالبند

تزويد ال�سركة بخط انتاج اأغ�سية بال�ستيكية ذات �سكل خا�س مو�سوع االتفاقية 

1.270.000 يورو قيمة االتفاقية 

مبوجب خطاب �سمان غري قابل للرجوعطريقة الدفع 

غري حمدد/ مت التنفيذ والت�سديد مبوجب االتفاقية مدة االتفاقية 

التحكيم يف ال�سعودية وفقا لالأنظمة ال�سعوديةالنظام الواجب التطبيق واالخت�سا�س الق�سائي



156

شركة الزيت العربية 

البيانالبند

�سراء ال�سركة مل�ستقات نفطية مو�سوع االتفاقية 

0.061791 ريال للكيلو بحد ادنى ل�سراء 300.000 لرت �سهرياقيمة االتفاقية 

مبوجب خطاب �سمان غري قابل للرجوعطريقة الدفع 

�سنة واحدة جتدد تلقائيا اعتبارا من 2007/3/20ممدة االتفاقية 

التحكيم يف ال�سعودية وفقا لالأنظمة ال�سعوديةالنظام الواجب التطبيق واالخت�سا�س الق�سائي

شركة الزيت العربية 

البيانالبند

�سراء ال�سركة مل�ستقات ا�سفلتية مو�سوع االتفاقية 

300 ريال للطن بحد ادنى ل�سراء 7.750 طن �سهرياقيمة االتفاقية 

مبوجب خطاب �سمان غري قابل للرجوعطريقة الدفع 

�سنة واحدة جتدد تلقائيا اعتبارا من 2005/3/1ممدة االتفاقية 

التحكيم يف ال�سعودية وفقا لالأنظمة ال�سعوديةالنظام الواجب التطبيق واالخت�سا�س الق�سائي

امل�سدر: ال�سركة

عقود اإليجار 11-6-22
عق�د االإيجار اخلا�شة بال�شركة(:  3  اودول )

ن�ع االأ�شل امل�ؤجرالتجديداالإيجار بالريالاملدةتاريخ العقدامل�شتاأجرامل�ؤجر

الهيئة ال�سعودية للمدن 
ال�سناعية ومناطق 

التقنية 

1428/6/15هـ ال�سركة
املوافق 

2007/6/30م

 مدة 25 
�سنة

مبوافقة الطرفني قبل 138.000 ريال �سنويا
�سهرين من انتهاء املدة 

اال�سلية 

قطعة ار�س باملدينة ال�سناعية الثانية 
بالريا�س مب�ساحة 34.500 مرت مربع 

برقم 280235

الهيئة ال�سعودية للمدن 
ال�سناعية ومناطق 

التقنية 

1428/6/15هـ ال�سركة
املوافق 

2007/6/30م

مدة 25 
�سنة

مبوافقة الطرفني قبل 50.000 ريال �سنويا
�سهرين من انتهاء املدة 

اال�سلية 

قطعة ار�س باملدينة ال�سناعية الثانية 
بالريا�س مب�ساحة 12.500مرت مربع 

برقم 280234

الهيئة ال�سعودية للمدن 
ال�سناعية ومناطق 

التقنية

1427/6/7هـ ال�سركة
املوافق 

2006/7/30م

مبوافقة الطرفني قبل  3.000 ريال �سنويا25 �سنة
�سهرين من انتهاء املدة 

اال�سلية 

ال�سريط املحاذي قطعة ار�س باملدينة 
ال�سناعية بجدة املرحلة الرابعة 
مب�ساحة 1.000 مرت مربع برقم 

31055

الهيئة ال�سعودية للمدن 
ال�سناعية ومناطق 

التقنية

1425/9/11هـ ال�سركة
املوافق 

2004/10/25م

مبوافقة الطرفني قبل 15.000 ريال �سنويا25 �سنة
�سهرين من انتهاء املدة 

اال�سلية 

ممر قطعة ار�س باملدينة ال�سناعية 
بجدة املرحلة الرابعة مب�ساحة 3.000 

مرت مربع برقم 31107 

الهيئة ال�سعودية للمدن 
ال�سناعية ومناطق 

التقنية

1436/9/16هـ ال�سركة
املوافق 

2015/70/02م

مبوافقة الطرفني قبل 23.790 ريال �سنويا20 �سنة
�سهرين من انتهاء املدة 

اال�سلية 

قطعة ار�س باملدينة ال�سناعية بجدة 
املرحلة الرابعة مب�ساحة 4.758 مرت 

0030C00051 مربع القطعة رقم

الهيئة ال�سعودية للمدن 
ال�سناعية ومناطق 

التقنية

1435/02/02هـ ال�سركة

املوافق 
2013/12/05م

مبوافقة الطرفني قبل 54.665 ريال �سنويًا16 �سنة
�سهرين من انتهاء املدة 

اال�سلية

قطعة ار�س باملدينة ال�سناعية بجدة 
املرحلة الرابعة مب�ساحة 10.913 مرت 

0030C00065 مربع القطعه رقم

الهيئة ال�سعودية للمدن 
ال�سناعية ومناطق 

التقنية

مبوافقة الطرفني قبل 8.840 ريال �سنويًا25 �سنة1428/06/15هـال�سركة
�سهرين من انتهاء املدة 

اال�سلية 

قطعة ار�س باملدينة ال�سناعية الثانية 
بالريا�س مب�ساحة 2210 مرت مربع 

برقم 804146

عبد العزيز ومها ونوال 
الب�سيلي

خم�س 1438/1/1هـ ال�سركة 
�سنوات

عمارة مكاتب يف الريا�سغري حمدد105.000 ريال �سنويا
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ن�ع االأ�شل امل�ؤجرالتجديداالإيجار بالريالاملدةتاريخ العقدامل�شتاأجرامل�ؤجر

1418/6/21هـ ال�سركةعبد العزيز خ�سري
املوافق 

1997/10/22م

مكتب يف جدةجتدد تلقائيا25.900 ريال �سنوياغري حمدد 

1419/4/13هـ ال�سركةعبد العزيز خ�سري
املوافق 

1998/8/226م

مكتب يف جدةجتدد تلقائيا21.420 ريال �سنوياغري حمدد

مكتب يف الدماميجدد تقائيًا60.000 ريال �سنويا�سنة1438/04/30هـال�سركةحممد الفايز

�سنة 1438/03/01هـال�سركةزهري مرية
هجرية 

واحدة

يجدد مبوافقة الطرفني 45.000 ريال �سنويا
اخلطية. 

م�ستودع يف الدمام 

�سكن عزاب يجدد مبوافقة املوؤجر14.240 ريال �سنويا�سنة1438/05/01هـ ال�سركةلولوة اخلري�سي

املوؤ�س�سة العامة 
للخطوط احلديدية 

ع�سرة 1432/05/20هـال�سركة
�سنوات

م�ستودع يف الريا�سجتدد مبوافقة املوؤجر. 140.626 ريال �سنويا 

امل�سدر: ال�سركة

عق�د االإيجار اخلا�شة بال�شركات التابعة*(:  3  اودول )

املدينةااليجار املدةتاريخ العقدامل�شتاأجرامل�ؤجر 
الغر�ض 
من 

التاأجري 

ن�ع 
االأ�شل 
امل�ؤجر

مالحظات 
التجديد

علي 1.
االن�ساري

24.000 ريال 4 �سنوات و8 ا�سهر2014/02/01معوازل الدولية قطر 
قطري 

خيار التجديد غري غرفةمكتبالدوحة
متاح

علي 2.
االن�ساري

480.000 ريال 5 �سنوات2013/09/10معوازل الدولية قطر 
قطري 

خيار التجديد غري خمزنتخزينالدوحة
متاح

�سنة واحدة   بتاريخ 2015/09/08معوازل الدولية قطر �سركة ريتاج 3.
2017/10/31م

 175.692ريال 
قطري قابل 

لزيادة �سنوية 
%10

خيار التجديد مكتبمكتبالدوحة
متاح مبوافقة 
املوؤجر. ويحق 

للمالك انهاء العقد 
باأ�سعار خطي قبل 

�سهرين.

 �سركة االت�ساالت عوازل الدولية4.
امل�ستقبلية

64.560 درهم �سنة واحدة2017/03/01م
اماراتي

جتديد مبوافقة  مكاتب  مكاتبدبي 
املوؤجر فقط

 �سركة االت�ساالت عوازل الدولية5.
امل�ستقبلية

64.560 درهم �سنة واحدة2017/03/01م
اماراتي

جتديد مبوافقة  مكاتب  مكاتبدبي 
املوؤجر فقط

60.000 درهم �سنة واحدة2017/04/01م�سركة بيج تيم عوازل الدولية6.
اماراتي

جتديد مبوافقة  مكاتب  مكاتبدبي 
املوؤجر فقط

85.000 درهم �سنة واحدة2017/04/20م�سركة بيج تيم عوازل الدولية7.
اماراتي

جتديد مبوافقة  مكاتب  مكاتبدبي 
املوؤجر فقط

�سركة �سمايلي ورلد عوازل الدولية8.
كليينج

60.000 درهم �سنة واحدة2017/03/15م
اماراتي

جتديد مبوافقة  مكاتب  مكاتبدبي 
املوؤجر فقط

�سركة امواج عوازل الدولية9.
الر�ساء للتجارة

54.000 درهم �سنة واحدة2016/11/24م
اماراتي

جتديد مبوافقة  مكاتب  مكاتبدبي 
املوؤجر فقط

�سركة �سرتوجن وود عوازل الدولية10.
تريدينج 

67.800 درهم 13 �سهر 2016/12/01م
اماراتي

جتديد مبوافقة  مكاتب  مكاتبدبي 
املوؤجر فقط

67.800 درهم 13 �سهر 2016/12/12م�سركة �سي�سكو �ستيل عوازل الدولية11.
اماراتي

جتديد مبوافقة  مكاتب  مكاتبدبي 
املوؤجر فقط

�سركة ليموزين عوازل الدولية12.
ال�سالم 

67.800 درهم �سنة واحدة2017/01/01م
اماراتي

جتديد مبوافقة  مكاتب  مكاتبدبي 
املوؤجر فقط

�سركة ب�ست ت�سوي�س عوازل الدولية13.
للمقاوالت

65.000 درهم �سنة واحدة2017/04/20م
اماراتي

جتديد مبوافقة  مكاتب  مكاتبدبي 
املوؤجر فقط
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املدينةااليجار املدةتاريخ العقدامل�شتاأجرامل�ؤجر 
الغر�ض 
من 

التاأجري 

ن�ع 
االأ�شل 
امل�ؤجر

مالحظات 
التجديد

�سركة �سمايلي ورلد عوازل الدولية14.
كليينج

60.000 درهم �سنة واحدة2017/05/01م
اماراتي

جتديد مبوافقة  مكاتب  مكاتبدبي 
املوؤجر فقط

�سركة �سفن عوازل الدولية15.
هارف�ست للتجارة

60.600 درهم �سنة واحدة2017/01/15م
اماراتي

جتديد مبوافقة  مكاتب  مكاتبدبي 
املوؤجر فقط

�سركة �سفن عوازل الدولية16.
هارف�ست للتجارة

60.600 درهم �سنة واحدة2017/01/21م
اماراتي

جتديد مبوافقة  مكاتب  مكاتبدبي 
املوؤجر فقط

�سنة واحدة تنتهي يف 2015/04/01 معوازل الدوليةالفردو�س 17.
2017/11/16م

160.000 درهم 
اماراتي

خمازن ابو ظبي
ومعار�س

خمازن 
ومعار�س

جتديد مبوافقة 
املوؤجر فقط

�سنة واحدة تنتهي يف 2014/03/29 معوازل الدولية�سعيد بليلة18.
2018/04/30م

180.000 درهم 
اماراتي

جتديد مبوافقة م�ستودعم�ستودعدبي
املوؤجر فقط 

�سنة واحدة تنتهي يف 2014/03/29 معوازل الدولية�سعيد بليلة19.
2018/04/30م

205.000 درهم 
اإماراتي 

جتديد مبوافقة م�ستودعم�ستودعدبي
املوؤجر فقط 

65.400 درهم �سنة2017/06/05معمر املرزقي عوازل الدولية20.
اماراتي

جتديد مبوافقة مكتبمكتبدبي
املوؤجر فقط

مولتوكاير  عوازل الدولية21.
للخدمات التطهري

67.816 درهم �سنة 2016/07/10م
اماراتي 

جتديد مبوافقة مكتبمكتبدبي
املوؤجر فقط 

)العقد يف طور 
التجديد(

�سوبر وورلد عوازل الدولية22.
لالإن�ساءات 

57.360 درهم �سنة 2016/08/1 م
اماراتي 

جتديد مبوافقة مكتب مكتب دبي
املوؤجر فقط

مودرين �ستايل عوازل الدولية23.
لالعما ل الديكور 

116.880 درهم �سنة 2016/10/5 م
اماراتي 

جتديد مبوافقة مكتبمكتب دبي
املوؤجر فقط

بارقرول �سوارنري عوازل الدولية24.
ال�سرق االأو�سط 

132.230 درهم �سنة2017/06/01م
اماراتي 

جتديد مبوافقة مكتبمكتب دبي
املوؤجر فقط

94.725 درهم �سنة 2017/06/05مادرويت للمقاوالت عوازل الدولية25.
اماراتي 

جتديد مبوافقة مكتب مكتب دبي
املوؤجر فقط

10.200 دينار �سنة واحدة2017/02/11 مفرا�س ال�سقريالثمار العاملية26.
كويتي

يجدد تلقائيا مكتبمكتبالكويت

8.400 دينار �سنة واحدة2014/07/1 مفرا�س ال�سقريالثمار العاملية27.
كويتي

يجدد تلقائيا مكتبمكتبالكويت

�سركة مركز 28.
الكويت 

ال�سناعي

عوازل الكويت ملواد 
البناء

9.240 دينار �سنة واحدة2014/03/1 م
كويتي

قابل للتجديد م�ستودعم�ستودعالكويت

�سركة مركز 29.
الكويت 

ال�سناعي

عوازل الكويت ملواد 
البناء

10.200 دينار �سنة واحدة2015/02/1 م
كويتي

قابل للتجديد م�ستودعم�ستودعالكويت

عبد العزيز 30.
الفليج

عوازل الكويت ملواد 
البناء

24.000 دينار �سنة واحدة2015/01/5 م
كويتي

قابل للتجديدم�ستودعم�ستودعالكويت

امل�سدر: ال�سركة
*ان عقود االيجار اخلا�سة بدولة الكويت جميعها �سارية املفعول ملدة 5 �سنوات من تاريخ العقد. 
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التسهيالت االئتمانية والقروض يوضح الجدول التالي تفاصيل التسهيالت االئتمانية المقدمة 11-6-32  
من البنوك التجارية مع الشركة.

5-أ اتفاقيات التسهيالت االئتمانية

�شروط اتفاقية الت�شهيالت االئتمانية مع البنك ال�شعودي الربيطاين(: 40  اودول )

ال�شرحالبيان

30.000.000 ريال �سعودياإجمايل الت�سهيالت

2018/01/31متاريخ انتهاء الت�سهيالت

حد الت�سهيل: 15.000.000 ريال �سعودي )احلد اال�سا�سى-1(1- االعتمادات امل�ستندية وقرو�س اال�سترياد وال�سمانات 

منها حد الت�سهيل: 6.000.000 ريال �سعودي )حد فرعى �سمن احلد اال�سا�سى رقم 1(االعتمادات امل�ستندية عند االطالع والكمبياالت امل�سحوبة مبوجبها

 منها حد الت�سهيل: 6.000.000 ريال �سعودي )حد فرعى �سمن احلد اال�سا�سى رقم 1(االعتمادات امل�ستندية املوؤجلة والكمبياالت امل�سحوبة مبوجبها

منها حد الت�سهيل: 6.000.000 ريال �سعودي )حد فرعى �سمن احلد اال�سا�سى رقم 1(�سمانات ال�سحن

منها حد الت�سهيل: 6.000.000 ريال �سعودي )حد فرعى �سمن احلد اال�سا�سى رقم 1(قرو�س اال�سترياد

منها حد الت�سهيل: 7.000.000 ريال �سعودي ) حد فرعى �سمن احلد اال�سا�سى رقم 1(�سمانات متنوعة )�سمن حد الت�سهيالت(

منها حد الت�سهيل: 2.000.000 ريال �سعودي ) حد فرعى �سمن احلد اال�سا�سى رقم 1(�سمانات االبتدائية/النهائية/الدفعة املقدمة

حد الت�سهيل: 15.000.000 ريال �سعودي2- �سمانات متنوعة ملرة واحدة

1- �سند الأمر عند الطلب بقيمة 30.000.000 ريال �سعودي ال�سمانات

P-020-2011-2-205-0010/R6 2- جتيري بولي�سة تامني �سد احلريق رقم

امل�سدر: ال�سركة

�شروط اتفاقية الت�شهيالت االئتمانية مع البنك االأول(:  4  اودول )

ال�شرحالبيان

29.000.000 ريال �سعودياإجمايل الت�سهيالت

2017/9/21متاريخ انتهاء الت�سهيالت

ت�سهيالت فتح اعتمادات م�ستندية باالطالع وتداول �سندات اال�سترياد وفتح 
اعتمادات م�ستندية الجل وقبول كمبياالت م�سحوبة 

بحد اق�سى 6.000.000 ريال �سعودي )احلد اال�سا�سى-1(

منها بحد اق�سى 5.000.000 ريال �سعودي )حد فرعى �سمن احلد اال�سا�سى-1(ت�سهيالت متويل ت�سديد اعتمادات م�ستندية على �سكل قرو�س ق�سرية االجل

ت�سهيالت ا�سدار �سمانات ابتدائية وح�سن تنفيذ ودفعة مقدمة ل�سالح اجلهات 
احلكومية و�سبه احلكومية فقط

منها بحد اق�سى 500.000 ريال �سعودي )حد فرعى �سمن احلد اال�سا�سى-1(

بحد اق�سى 2.000.000 ريال �سعوديت�سهيالت على �سكل ح�ساب جاري مدين

بحد اق�سى 18.000.000 ريال �سعودي�سمان دفعة ل�سالح �سركة اأرامكو واجلمارك 

بحد اق�سى 3.000.000 ريال �سعودي – عقود مقابلة تقلبات ا�سعار ال�سرفتاأمينات عقود مالية اآجلة

1- �سند الأمر عند الطلب بقيمة 29.000.000 ريال �سعودي ال�سمانات

2- جتيري بولي�سة تامني م�سنع ال�سركة ل�سالح البنك مببلغ 443.000.000 ريال �سعودي

امل�سدر: ال�سركة

ملخ�ض تفا�شيل القرو�ض والت�شهيالت امل�شرفية اخلا�شة (: 42  اودول )

اوهة املقر�شة
املبالغ بالريال ال�شع�دي

تاريخ انتهاء 
ت�فر الت�شهيالت

احلد االئتماين
بالريال ال�شع�دي

املبالغ امل�شتخدمة
بالريال ال�شع�دي

املبالغ امل�شددة
بالريال ال�شع�دي

م�اعيد ال�شداد

6.891.288 مليون ريال 30.000.0000 ريال �سعودي2018/01/31مالبنك ال�سعودي الربيطاين
�سعودي ل�سالح م�سلحة 

اجلمارك ال�سعودية 

خطابني �سمان 

2017/9/20م

2017/11/12م

متغرية ح�سب نوع 
الت�سهيالت

7 مليون ريال �سعودي بدل 29.000.000 ريال �سعودي2017/9/21مالبنك االأول
�سمان دفعات ل�سالح اأرامكو

�سمان بنكي )ي�سدد عند تقدمي كل 
فاتورة( ويتم الت�سديد مع كل فاتورة

متغرية ح�سب نوع 
الت�سهيالت

امل�سدر: ال�سركة
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التأمين  11-7
حتتفظ ال�شركة وال�شركات التابعة بوثائق تاأمني �شارية املفعول على النحو التايل:

عق�د التاأمني(: 43  اودول )

الغطاء التاأمينياملخاطررقم وثيقة التاأمنيامل�ؤمن عليه�شركة التاأمني
قيمة ال�ثيقة 
املدف�عة 

تاريخ االنتهاءتاريخ البدء

ال�سركة الوطنية 1
للتاأمني

�سامل R6-412-4-2011-P-02-0035ال�سركة 
للمركبات

14.817.088.21 ريال 
�سعودي

519.332 ريال 
�سعودي

2018/1/12م2017/01/13م

ال�سركة الوطنية 2
للتاأمني

امل�سوؤولية R6/0007-603-6-2011-P-02ال�سركة 
املدنية العامة و 

املنتجات

10.000.000 ريال 
�سعودي

20.025 ريال 
�سعودي

2018/1/12م2017/01/13م

ال�سركة الوطنية 3
للتاأمني

التاأمني على R6/0008-605-6-2011-P-02ال�سركة 
النقد 

4.350.000 ريال 
�سعودي

2018/1/12م2017/01/13م1.916 ريال �سعودي

ال�سركة الوطنية 4
للتاأمني

احلد االجمايل النقل الربيR6/0226-114-1-2011-P-02ال�سركة 
24.000.000 ريال 
�سعودي بحد اأق�سى 

100.000 ريال �سعودي 
لل�سياره الواحدة

21.000 ريال 
�سعودي

2018/1/12م2017/01/13م

ال�سركة الوطنية 5
للتاأمني

امل�سوؤولية R6/004-603-6-2011-P-02ال�سركة 
العامة الأي 

طرف ثالث 
مبا يف ذلك 

امل�سوؤولية 
الناجمة عن 

ت�سمم الطعام 
وال�سراب

2.500.000 ريال 
�سعودي

12.525 ريال 
�سعودي

2018/1/12م2017/01/13م

ال�سركة الوطنية 6
للتاأمني

املمتلكات �سد R6/0010-205-2-2011-P-02ال�سركة 
جميع املخاطر 

القيمة االجمالية للتاأمني 
579.230.283  ريال 

�سعودي

1.534.985 ريال 
�سعودي

2018/1/12م2017/01/13م

ال�سركة الوطنية 7
للتاأمني

تامني على R4/000001-802-8-2013-P-02ال�سركة 
احلياة جماعي

71.696.336 ريال 
�سعودي

265.963

ريال �سعودي

2017/12/31م2017/01/01م

ال�سركة الوطنية 8
للتاأمني

7.500.000 ريال تاأمني بحريR6/0073-112-1-2011-P-02ال�سركة
�سعودي

على االأقل 100 ريال 
�سعودي/ لكل �سحنة 
باالإ�سافة الى ق�سط 
بدل احلروب. وفقا 

ملا يلي: 

للحاويات : %0.17 
باالإ�سافة الى ق�سط 

بدل احلروب

غري احلاويات 
0.25% باالإ�سافة 

الى ق�سط بدل 
احلروب. 

2018/01/12م2017/01/13م

�سركة بوبا العربية 9
املتحدة

1.560.055 ريال -تاأمني �سحيCustomer # 39546300ال�سركة
�سعودي 

2017/09/10م2016/09/10م

تاأمني �سد IDPLI2015000044/0002عوازل الدوليةاالحتاد للتاأمني10
امل�سوؤوليات 

جتاه االأطراف 
الثالثة

يختلف ح�سب نوع اخلطر 
و موقع االأ�سول املوؤمنة. 

درهم اماراتي 

19.000 درهم 
اماراتي

2018/03/9م2017/03/10م

التاأمني على IDCIT2015000007/00002عوازل الدوليةاالحتاد للتاأمني11
النقد

1.025 درهم 165.000 درهم اماراتي 
اماراتي

2018/03/9م2017/03/10م

 1.994 درهم 984.468 درهم اماراتي تعوي�س العمالIDWCP2015000043/0002عوازل الدوليةاالحتاد للتاأمني12
اماراتي

2018/03/9م2017/03/10م

املمتلكات �سد IDPAR2015000031/0002عوازل الدوليةاالحتاد للتاأمني13
جميع املخاطر

23.445.806 درهم 
اماراتي 

45.744 درهم 
اماراتي

2018/03/9م2017/03/10م

2.000.000 درهم مركباتIDP 15000043/1عوازل الدوليةاالحتاد للتاأمني14
اماراتي

1.690 درهم 
اماراتي 

2018/06/22م2016/60/25م

2.000.000 درهم مركباتIDP 16000018عوازل الدوليةاالحتاد للتاأمني15
اماراتي

1.950 درهم 
اماراتي

2018/04/12م2016/30/2م
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الغطاء التاأمينياملخاطررقم وثيقة التاأمنيامل�ؤمن عليه�شركة التاأمني
قيمة ال�ثيقة 
املدف�عة 

تاريخ االنتهاءتاريخ البدء

 207.656.000 -تاأمني �سحي 00/00/1500112/901/50عوازل الدوليةدار التكافل 16
درهم اماراتي

2017/10/9م2016/10/10م

عوازل الكويت تكافل االأولى للتاأمني17
ملواد البناء

198.500 دينار 4.200 دينار كويتيمركبات3150/150/2016/60/01
كويتي

2017/12/28م2016/12/29م

�سركة التاأمني 18
العربية

عوازل الكويت 
ملواد البناء

2227/KT/VHC/20162017/10/09م2016/10/10م147 دينار كويتي2.150 دينار كويتيمركبات

�سركة التاأمني 19
العربية

عوازل الكويت 
ملواد البناء

1978/KT/VHC/20172018/05/23م2017/05/24م132 دينار كويتي 2.025دينار كويتيمركبات

�سركة التاأمني 20
االمريكية على 

احلياة

عوازل الكويت 
ملواد البناء

8.500 دينار كويتي تاأمني �سحي4040235688
�سنويا لكل موؤمن

2018/03/03م2017/3/4م-

عوازل الكويت ريتاج تكافل للتاأمني 21
ملواد البناء

التاأمني على 15/2016/01/2001
النقد

 يختلف ح�سب نوع 
اخلطر واحلد االأعلى 

هو 25.000.000 دينار 
كويتي 

2018/03/28م2017/3/29م-

عوازل الكويت ريتاج تكافل للتاأمني 22
ملواد البناء

املمتلكات �سد 287/2015/01/1001
جميع املخاطر

 848.161.000 دينار 
كويتي 

2018/03/28م2017/3/29م-

عوازل الكويت تاآزر23
ملواد البناء

تاأمني تكافلي 2016/00431/001
جماعي �سد 

احلوادث 
ال�سخ�سية 

وتعوي�س 
العمال

املبلغ االأ�سا�سي املوؤمن 
عليه: 12�سعف للراتب 

االأ�سا�سي ال�سهري

6.55% من مبلغ 
التامني اال�سا�سي

2017/10/9م2016/01/9م

عوازل الدولية �سركة م�سر للتاأمني 24
قطر

2017/10/25م2016/10/26م750 ريال قطري�سد الغريتامني مركبات298927

عوازل الدولية �سركة �سيب 25
قطر 

R1/512-01-MG-2015100.000 ريال قطري تاأمني �سحي
لل�سخ�س يف ال�سنة

39.998.00 ريال 
قطري

2017/09/7م2016/09/7م

عوازل الدولية �سركة م�سر للتامني 26
قطر

2017/10/26م2016/10/26م400 ريال قطري�سد الغريتامني مركبات298928

�سركة الدوحة 27
للتكافل

عوازل الدولية 
قطر

2017/10/29م2016/10/30م800 ريال قطري -تامني مركبات015634/2016/50/07

عوازل الدولية �سركة قطر للتامني28
قطر

�سد الغري+ ج�سم املركبة تامني مركبات1601070092

54.000 ريال قطري 

2017/07/13م2016/07/14م-

امل�سدر: ال�سركة

علمًا اأن التغطية التاأمينية املتوفرة حاليًا لل�سركة ول�سركاتها التابعة من خالل وثائق التاأمني املذكورة اأعاله تعترب كافية لتغطية املخاطر املتعلقة مبمتلكات واأعمال ال�سركة وذلك 
من منظور جتاري ووفق معايري التاأمني ال�سائدة يف اململكة حاليًا.
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أصول الشركة العقارية 11-8
متلك ال�سركة �سواء مبا�سرة اأو عرب �سركاتها التابعة عقارات على النحو التايل:

االأ�ش�ل اململ�كة لل�شركة ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر (: 44  اودول )

امل�قعاملالك امل�شجلتاريخ ال�شكرقم ال�شك
امل�شاحة )مرت 

مربع(

قيمة ال�شراء 
امل�شجلة يف ال�شك

اال�شتخدام 
احلايل 

قيمة اال�شافات 

حي الزهراء - ال�سركة )امل�سدر(1434/5/19هـ1410115032298
الريا�س

3.587.500 ريال 1.550.38
�سعودي 

211.540 ريال فيال
�سعودي

طريق اخلرج – ال�سركة )امل�سدر(1424/9/4هـ29731/8
الكيلو 27 - الريا�س

30.000 11.900.000
ريال �سعودي

جممع �سكني 
وتخزين 

وعنابر انتاج

2.743.199 ريال 
�سعودي 

624.000 ريال 520امللز – الريا�سال�سركة )امل�سدر(1434/5/19هـ3310106029462
�سعودي

-ار�س خالية 

612.500 ريال 61.250اخلرج – الريا�سال�سركة )امل�سدر(1430/3/27هـ429
�سعودي

جممع �سكني 
وتخزين 

20.612.596

 ريال �سعودي 
600.000 ريال 61.250اخلرج – الريا�سال�سركة )امل�سدر(1430/3/27هـ528

�سعودي
6B/1403/383/41B/1403/383/41)100.000 ريال 820.5جدةال�سركة )امل�سدر

�سعودي
589.395 ريال جممع �سكني 

�سعودي
7B/1403/383/42B/1403/383/42)100.000 ريال 820.5جدةال�سركة )امل�سدر 

�سعودي
8B/1403/383/43B/1403/383/43)75.000 ريال 600جدةال�سركة )امل�سدر 

�سعودي
9B/1403/383/44B/1403/383/44)75.000 ريال 600جدةال�سركة )امل�سدر

�سعودي
5.000.000 ريال 2.660�سناعية املناخعلى ال�سلطان 1424/6/20هـ1015/22905

�سعودي*
اأر�س مقام 

عليها 
ان�ساءات 

م�سنع

-

عوازل الدولية 2013/4/22م11765-613
)االمارات(

 8.808.628 3.088.14را�س اخلور، دبي
درهم اإماراتي 

ار�س مقام 
عليها مكاتب 

ومعار�س

 20.523.881
درهم اماراتي 

عوازل الدولية 2013/4/22م12764-613
)االمارات(

6.184.022 2.553.48را�س اخلور، دبي 
درهم اإماراتي 

ار�س مقام 
عليها 

م�ستودعات 

 4.756.730
درهم اماراتي 

امل�سدر: ال�سركة
*متثل مبلغ ال�سراء من علي ال�سلطان امل�سجل يف دفاتر ال�سركة
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االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة 11-9
اأبرمت ال�سركة االتفاقيات التالية مع اأطراف ذوي عالقة وقد وافقت اجلمعية العامة العادية لل�سركة بتاريخ 1437/10/15هـ )املوافق 2016/7/20م( على تلك االتفاقيات 

كما يلي:

ملخ�ض اتفاقيات االأطراف ذات العالقة كما يف  3 مار�ض 7 20م )ريال �شع�دي((: 45  اودول )

حجم التعاملمالحظاتامل��ش�عامل�شاهم املمتنع عن الت�ش�يتالطرف

فرا�س على ال�سقري ميلك ح�سة فى �سركة توريد مواد تامة ال�سنعفرا�س على ال�سقريعوازل اندون�سيا1
عوازل اندوني�سيا

0

جمال الزامل ميلك يف �سركة عوازل، ويتم تبيع ال�سركة منتجاتها على �سركتهجمال عبد الرحمن الزاملالزامل ال�سعودية*2
البيع عليه بدون ا�سعار تف�سيلية

971.214

تبيع ال�سركة منتجاتهافرا�س على ال�سقريموانع ال�سريعة*3

على �سركته

فرا�س علي ال�سقري ميلك يف �سركة موانع 
ال�سريعة، ويتم البيع عليه بدون ا�سعار 

تف�سيلية

375.309

ال�سركة املتقدمة ل�سناعة 4
االأغ�سية

ابراهيم علي ال�سقري

فرا�س علي ال�سقري

من�سور علي ال�سقري

جميعهم مالك يف �سركة كلكال التي متلك �سراء خط اإنتاج
10% من ال�سركة املتقدمة ل�سناعة االأغ�سية

119.328

-ابراهيم على ال�سقرياوزورك�س البحرين5

من�سور على ال�سقري

-ابراهيم على ال�سقري ومن�سور على ال�سقري اتفاقية ترخي�س يا�ستخدام معرفة فنية
مالك �سركة اوزورك�س البحرين

0

فرا�س علي ال�سقري ميلك يف �سركة بيتوتريد-توريد برامير لل�سركة-فرا�س على ال�سقريعوازل الدولية )االإمارات (6
االمارات التي تورد مادة الربامير لل�سركة

1.235.754

فرا�س علي ال�سقري ميلك يف �سركة بيتوتريد-توريد برامير لل�سركة- فرا�س على ال�سقريعوازل الكويت ملواد البناء7
االمارات التي تورد مادة الربامير لل�سركة

807.366

فرا�س علي ال�سقري ميلك يف �سركة بيتوتريد-توريد برامير لل�سركة- فرا�س على ال�سقريعوازل الدولية قطر8
االمارات التي تورد مادة الربامير لل�سركة

1.166.454

فرا�س علي ال�سقري ميلك اأكادميية ريتال عقد تدريبفرا�س على ال�سقرياأكادميية ريتال للتدريب9
للتدريب

676.000

5.351.425املجموع

امل�سدر: ال�سركة

العالمات التجارية 11-10

�شعار ال�شركة 

قامت ال�سركة بت�سجيل �سعار �سركة �سناعات العزل العربية )عوازل( – �سركة م�ساهمة �سعودية ) املبني اأعاله با�سمها لدى وزارة التجارة واال�ستثمار لدى الوزارة حتت رقم 
85 / 1027 حتت الفئة 2 ورقم 86 / 1027حتت الفئة 19. وينتهي ترخي�س العالمة التجارية لل�سعار 1438/10/09هـ املوافق 2017/07/03م، وميكن جتديد الت�سجيل لفرتات 
مماثلة وفقا لالأنظمة ال�سارية. اإن اال�سم والعالمات التجارية امل�سجلة با�سم ال�سركة تدعم اأعمالهما وت�ساعد يف متيزهما يف ال�سوق ب�سورة وا�سحة للعمالء واملوردين على حد 
�سواء. ويعتمد و �سع ال�سركة التناف�سي على عدة عوامل منها القدرة على اال�ستمرار يف ا�ستخدام هذه العالمة التجارية لتقدمي خدماتهما يف القطاع الذي تعمل فيه، وحماية 

حقوقهما املرتبطة بهما من اأي ا�ستخدام غري م�سروع.

الدعاوى والمطالبات واإلجراءات النظامية 11-11
يوجد دعوى مقامة من قبل ال�سركة على م�سلحة اجلمارك ال�سعودية ومو�سوعها مطالبة مالية بقيمة )89.565.086( ت�سع وثمانون مليونا وخم�سمائة وخم�سون و�ستون الفا 
و�ست وثمانون ريال �سعودي والتي ت�سكل ر�سوم ت�سدير على منتجات ال�سركة وامل�سدرة الى اخلارج. حيث تطالب ال�سركة با�سرتداد هذه القيمة على اأ�سا�س عدم �سحة تقدير 

وفر�س هذا الر�سم على ال�سركة. وقد �سدر قرار اللجنة اجلمركية اال�ستئنافية يف نهاية �سهر يوليو 2017م برف�س اال�ستئناف.
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كما يقر �أع�شاء جمل�س �لإد�رة �أنه لي�س هناك �أي نز�عات ق�شائية �أو ق�شايا �أو �شكاوى حقيقية �أو حمتملة �أو �إجر�ء�ت حتقيق قائمة من �ملمكن �أن يكون لها، جمتمعة ومنفردة، 
تاأثري جوهري على �ل�شركة.، كما مل ي�شل �إلى علم �ل�شركة وجود �أي نز�عات ق�شائية جوهرية منظورة حاليًا �أو حمتملة �أو حقائق ميكن �أن ين�شاأ عنها - جمتمعة �أو منفردة -. 

خطر حمدق متعلق بنز�ع جوهري با�شتثناء �ملذكورة يف هذه �لن�شرة.

وصف األسهم111111

رأسمال الشركة11111111
ر�أ�س مال �ل�شركة �ل�شمي قدره )272.999.780( مائتان و�ثنان و�شبعون مليون وت�شعمائة وت�شعة وت�شعني �لف و�شبعمائة وثمانون ريال �شعـــودي مق�شم �لى )27.299.978( 

�شبعة وع�شرون مليونا ومائتان وت�شعة وت�شعون وت�شعمائة وثمانية و�شبعون �شهم. بقيمة ��شمية قدرها )10( ريال �شعودي لل�شهم �لو�حد، وجميع �أ�شهم �ل�شركة نقدية وعادية.

األسهم 11111111
تكون �لأ�شهم ��شمية ول يجوز �أن ت�شدر باأقل من قيمتها �ل�شمية ولكن يجوز �أن ت�شدر باأعلى من هذه �لقيمة، ويف تلك �حلالة تتم �إ�شافة �لفرق يف �لقيمة يف بند م�شتقل �شمن 
حقوق �مل�شاهمني. ول يجوز توزيعها كاأرباح على �مل�شاهمني. ول ميكن جتزئة �ل�شهم يف مو�جهة �ل�شركة، فاإذ� متلكه �أ�شخا�س عديدون وجب عليهم �ختيار �أحدهم لينوب عنهم 

يف ممار�شة �حلقوق �ملت�شلة بال�شهم، ويكون هوؤلء �لأ�شخا�س م�شوؤولني بالت�شامن عن �للتز�مات �لنا�شئة عن ملكية �ل�شهم. 

إعادة شراء السهم11111111
وفق �أحكام �ملادة )112( من نظام �ل�شركات؛ يجوز لل�شركة �مل�شاهمة �أن ت�شرتي �أ�شهمها �أو ترتهنها وفًقا ملا يلي:

�ل�شر�ء وفًقا ل�شو�بط ت�شعها �جلهة �ملخت�شة ول يكون للأ�شهم �لتي ت�شرتيها �ل�شركة �أ�شو�ًتا يف جمعيات �مل�شاهمني؛- 1
�لرهن وفًقا ل�شو�بط ت�شعها �جلهة �ملخت�شة ويكون للد�ئن �ملرتهن قب�س �لأرباح و��شتعمال �حلقوق �ملت�شلة بال�شهم ما مل يتفق يف عقد �لرهن على غري ذلك. ولكن - 2

ل يجوز للد�ئن �ملرتهن ح�شور �جتماعات �جلمعية �لعامة للم�شاهمني �أو �لت�شويت فيها.

الجمعيات العامة11111111
�أ�شهمه حق ح�شور �جلمعية  �أيا كان عدد  �جلمعية �لعامة �ملكونة تكوينا �شحيحا متثل جميع �مل�شاهمني وتنعقد يف �ملدينة �لتي يقع بها �ملركز �لرئي�شي لل�شركة. لكل مكتتب 
�لتاأ�شي�شية بطريق �لأ�شالة �أو نيابة عن غريه من �ملكتتبني ولكل م�شاهم يف �ل�شركة حق ح�شور �جتماعات �جلمعية �لعامة للم�شاهمني وللم�شاهم �أن يوكل عنه م�شاهما �آخر من 

غري �أع�شاء جمل�س �لإد�رة �أو موظفي �ل�شركة يف ح�شور �جلمعية �لعامة.

فيما عد� �لأمور �لتي تخت�س بها �جلمعية �لعامة غري �لعادية تخت�س �جلمعية �لعامة �لعادية بجميع �لأمور �ملتعلقة بال�شركة وتنعقد مرة على �لأقل يف �ل�شنة خلل �ل�شتة �شهور 
�لتالية لنتهاء �ل�شنة �ملالية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت �حلاجة �إلى ذلك. ل يكون �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية �شحيحا �إل �إذ� ح�شره 
م�شاهمون ميثلون ن�شف ر�أ�س �ملال على �لأقل، فاإذ� مل يتوفر هذ� �لن�شاب يف �لجتماع وجبت �لدعوة �إلى �جتماع ثان يعقد خلل �لثلثني يوما �لتالية للجتماع �ل�شابق وتعلن 

�لدعوة بالطريقة �ملن�شو�س عليها يف �ملادة )29( من �لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة ويعترب �لجتماع �لثاين �شحيحا �أيا كان عدد �لأ�شهم �ملمثلة فيه.

تخت�س �جلمعية �لعامة غري �لعادية بتعديل نظام �ل�شركة با�شتثناء �لأحكام �ملحظور عليها تعديلها نظاما ولها �أن ت�شدر قر�ر�ت يف �لأمور �لد�خلة يف �خت�شا�س �جلمعية �لعامة 
العادية وذلك بنف�س ال�سروط واالأو�ساع املقررة للجمعية االأخرية ال يكون اجتماع اجلمعية العامة الغري العادية �سحيحا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ثلثي راأ�س املال على 
�لأقل، فاإذ� مل يتوفر هذ� �لن�شاب يف �لجتماع �لأول وجهت �لدعوة �إلى �جتماع ثان بنف�س �لأو�شاع �ملن�شو�س عليها يف �ملادة �ل�شابقة ويكون �لجتماع �لثاين �شحيحا �إذ� ح�شره 

عدد من �مل�شاهمني ميثل 40% من ر�أ�س �ملال على �لأقل.

حقوق التصويت11111111
لكل م�شاهم �شوت عن كل �شهم ميثله يف �جلمعية �لعامة وحت�شب �لأ�شو�ت يف �جلمعيات �لعامة �لعادية وغري �لعادية على �أ�شا�س �شوت و�حد لكل �شهم ومع ذلك ل يكون لأي 
م�شاهم بالأ�شالة �أو �لنيابة �أو بال�شفتني معا عدد من �لأ�شو�ت يتجاوز )20%( ع�شرين يف �ملائة من جمموع �أ�شهم �ل�شركة وذلك بالن�شبة لقر�ر�ت �جلمعية �لعامة لل�شركة 

�ملتعلقة بتعيني وعزل �أع�شاء جمل�س �لإد�رة ومر�قبي �حل�شابات وتعديل �لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة.

وت�شدر قر�ر�ت �جلمعية �لعامة �لعادية بالأغلبية �ملطلقة للأ�شهم �ملمثلة يف �لجتماع كما ت�شدر قر�ر�ت �جلمعية �لعامة غري �لعادية باأغلبية ثلثي �لأ�شهم �ملمثلة يف �لجتماع �إل 
�إذ� كان �لقر�ر متعلقا بزيادة �أو تخفي�س ر�أ�س �ملال �أو باإطالة مدة �ل�شركة �أو بحلها قبل �نق�شاء �ملدة �ملحددة يف نظامها �أو باإدماجها يف موؤ�ش�شة �أخرى فل يكون �لقر�ر �شحيحا 

�إل �إذ� �شدر باأغلبية ثلثة �أرباع �لأ�شهم �ملمثلة يف �لجتماع.

الموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويت11111111
لكل م�شاهم �شوت عن كل �شهم ميثله يف �جلمعية �لعامة وحت�شب �لأ�شو�ت يف �جلمعيات �لعامة �لعادية وغري �لعادية على �أ�شا�س �شوت و�حد لكل �شهم. ول يعدل هذ� �حلق �ل 

بقر�ر من �جلمعية �لعامة غري �لعادية و�لتي ت�شدر باأغلبية ثلثي �لأع�شاء. 
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مدة الشركة11-12-72
مدة ال�سركة  99 �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة واال�ستثمار باإعالن حتول ال�سركة لل�سركة م�ساهمة واملوؤرخ يف 26 / 01/ 1426هــ )املوافق2005/03/07م(. 

ويجوز دائًما اإطالة مدة ال�سركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ي�سدر قبل انتهاء مدة ال�سركة ب�سنة واحدة على االأقل.

حل الشركة وتصفيتها11-12-82
عند انتهاء ال�سركة، اأو يف حالة حل ال�سركة قبل االأجل املحدد ، تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناًء على اقرتاح جمل�س االإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفيا اأو اأكرث وحتدد 
�سالحياتهم و اأتعابهم. وتنتهي �سلطة جمل�س االإدارة بانق�ساء ال�سركة. ومع ذلك ي�ستمر جمل�س االإدارة قائما على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي. وتبقى الأجهزة ال�سركة 

اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني.

م�ساركة اأع�ساء جمل�س االإدارة يف �سركات اأخرى متار�س اأعماال �سبيهة اأو مناف�سة الأعمال ال�سركة

ملخ�ض بيانات اأع�شاء جمل�ض االإدارة الذين ي�شغل�ن منا�شب اأخرى، اأو لهم م�شاهمات مبا�شرة، يف �شركات متار�ض اأعمااًل �شبيهة اأو قد (: 46  اودول )
تك�ن مناف�شة الأعمال ال�شركة

ال�شركة ذات العالقة 
�شفة الع�ش� يف ال�شركة ذات العالقة

طبيعة اأعمال ال�شركة ذات العالقة
هل تناف�ض 
اأعمال ال�شركة مالك )ملكية مبا�شرة(ع�ش� جمل�ض اإدارة / مدير

اإبراهيم علي اإبراهيم ال�سقري

الا�ستثمار وتطوير عقاري�سريكمدير�سركة ليمار العربية لال�ستثمار والتطوير العقاري

الاإن�ساء م�سانع وجتارة اجلملة يف مواد البناء�سريك�سركة كلكال الوطنية ملواد البناء املحدودة

متلك االأرا�سي وتطويرها واإقامة املباين �سريكع�سو جمل�س االإدارة�سركة امنائيه لال�ستثمار والتطوير العقاري وال�سياحي
ال�سكنية والتجارية والرتفيهية

ال

معاجلة الزيوت وت�سنيع وتعبئة جميع �سريكمدير�سركة اوزرك�س الدولية
م�ستقات اال�سفلت

ال

�سريك�سركة عوازل الكويت ملواد البناء

بالوكالة

الجتارة مواد البناء ت�سويق مواد �سركة عوازل

�سريك�سركة عوازل الدولية

بالوكالة

الجتارة مواد البناء ت�سويق مواد �سركة عوازل

ال�سيانة املعدات الهيدروليكية�سريكمدير�سركة رمت ل�سيانة املعدات الهيدروليكية

امل�سدر: ال�سركة

ال�شركة ذات العالقة 
�شفة الع�ش� يف ال�شركة ذات العالقة

طبيعة اأعمال ال�شركة ذات العالقة
هل تناف�ض 
اأعمال ال�شركة مالك )ملكية مبا�شرة(ع�ش� جمل�ض اإدارة / مدير

وليد �سليمان عبد املح�سن اأبامنى

متلك االأرا�سي وتطويرها واإقامة املباين �سريكع�سو جمل�س اإدارة�سركة اإمنائية لال�ستثمار والتطوير العقاري وال�سياحي
ال�سكنية والتجارية والرتفيهية

ال

امل�سدر: ال�سركة

ال�شركة ذات العالقة 
�شفة الع�ش� يف ال�شركة ذات العالقة

طبيعة اأعمال ال�شركة ذات العالقة
هل تناف�ض 
اأعمال ال�شركة مالك )ملكية مبا�شرة(ع�ش� جمل�ض اإدارة / مدير

تركى نا�سر حممد املطوع العتيبى

المقاوالت وا�ستثمارات�سريكع�سو جمل�س اإدارة�سركة �سمامه القاب�سة

ال�شركة ذات العالقة 
�شفة الع�ش� يف ال�شركة ذات العالقة

طبيعة اأعمال ال�شركة ذات العالقة
هل تناف�ض 
اأعمال ال�شركة مالك )ملكية مبا�شرة(ع�ش� جمل�ض اإدارة / مدير

طارق بن مطلق عبداهلل املطلق 

�سركة تعمل يف  املجال التجاري وال�سناعي الع�سو املنتدب�سركة جمموعة املطلق
والعقاري 

ال

ال�سركة تعمل يف قطاع حتلية املياةغري تنفيذيال�سركة العربية مل�ساريع املياه والطاقة اأكوا بور
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ال�شركة ذات العالقة 
�شفة الع�ش� يف ال�شركة ذات العالقة

طبيعة اأعمال ال�شركة ذات العالقة
هل تناف�ض 
اأعمال ال�شركة مالك )ملكية مبا�شرة(ع�ش� جمل�ض اإدارة / مدير

ال�سركة تعمل يف قطاع انتاج الكابالتع�سو جمل�س ادارة�سركة كابالت الريا�س

�سركة تعمل يف ا�سترياد وت�سدير وجتارة رئي�س جمل�س املديرين�سركة دايكن العربية ال�سعودية 
االجهزة املنزلية والكربائية وااللكرتونية 

ومكيفات الهواء

ال

ال�سركة تعمل يف اال�ستثمار العقاريرئي�س جمل�س املديرين�سركة املطلق لال�ستثمار العقاري 

ال�شركة ذات العالقة 
�شفة الع�ش� يف ال�شركة ذات العالقة

طبيعة اأعمال ال�شركة ذات العالقة
هل تناف�ض 
اأعمال ال�شركة مالك )ملكية مبا�شرة(ع�ش� جمل�ض اإدارة / مدير

نا�سر علي اإبراهيم ال�سقري

ال�سيانة املعدات الهيدروليكية�سريك�سركة رمت ل�سناعة املعدات الهيدروليكية

ال�شركة ذات العالقة 
�شفة الع�ش� يف ال�شركة ذات العالقة

طبيعة اأعمال ال�شركة ذات العالقة
هل تناف�ض 
اأعمال ال�شركة مالك )ملكية مبا�شرة(ع�ش� جمل�ض اإدارة / مدير

حممد عبد العزيز علي البحــر

ال�سناعة منتجات البال�ستيكرئي�س جمل�س اإدارة�سركة بوبيان لل�سناعات البال�ستيكية

ال�سناعة االوليفيناتع�سو جمل�س ادارةال�سركة الكويتية لالوليفينات

ال�سناعة منتجات بال�ستيكيةرئي�س جمل�س ادارة�سركة اجلبيل املتكاملة للتعبئة

ال�سناعة الكيماويات الو�سيطةع�سو جمل�س اإدارة�سركة مناء للكيماويات

ال�شركة ذات العالقة
�شفة الع�ش� يف ال�شركة ذات العالقة

هل تناف�ض اأعمال ال�شركةطبيعة اأعمال ال�شركة ذات العالقة
مالك )ملكية مبا�شرة(ع�ش� جمل�ض اإدارة / مدير

فرا�س علي ابراهيم ال�سقري

جتارة مواد البناء ت�سويق مواد �سركة مدير�سركة عوازل الكويت ملواد البناء
عوازل

ال

جتارة مواد البناء ت�سويق مواد �سركة مدير�سركة عوازل الدولية قطر
عوازل

ال

انتاج االأغ�سية البال�ستيكية والعزل مدير�سركة االأغ�سية املتقدمة لل�سناعة
احلراري

ال

هذه ال�سركة تعد من ال�سركات التابعة 
وبالتايل ال ينطبق عليها مفهوم 

املناف�سة كونها تدعم اعمال ال�سركة

ال�شركة ذات العالقة 
�شفة الع�ش� يف ال�شركة ذات العالقة

طبيعة اأعمال ال�شركة ذات العالقة
هل تناف�ض 
اأعمال ال�شركة مالك )ملكية مبا�شرة(ع�ش� جمل�ض اإدارة / مدير

جمال عبدالرحمن عبداهلل الزامل

ع�سو جمل�س املديرين �سركة الزامل لل�سناعة والتجارة والنقل
ورئي�س اللجنة التنفيذية

جتارة اجلملة والتجزئة ومقاوالت العزل 
املائي واحلراري وت�سنيع خزانات املياه 

واأغطية فتحات االأر�سيات

ال
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ال�شركة ذات العالقة
�شفة الع�ش� يف ال�شركة ذات العالقة

طبيعة اأعمال ال�شركة ذات العالقة
هل تناف�ض 
اأعمال ال�شركة مالك )ملكية مبا�شرة(ع�ش� جمل�ض اإدارة / مدير

من�سور علي اإبراهيم ال�سقري

الا�ستثمار وتطوير عقاري�سريك�سركة ليمار العربية لال�ستثمار والتطوير العقاري

الجتارة و �سناعة�سريكمدير عام�سركة اأفاأ ئل العاملية للتجارة

الاإن�ساء م�سانع وجتارة اجلملة يف مواد البناء�سريك�سركة كلكال الوطنية ملواد البناء املحدودة

معاجلة الزيوت وت�سنيع وتعبئة جميع �سريكمدير�سركة اأوزرك�س الدولية - البحرين
م�ستقات اال�سفلت

ال

ال�سيانة املعدات الهيدروليكية�سريك�سركة رمت ل�سيانة املعدات الهيدروليكية
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التعهد بتغطية االكتتاب .121

اسم متعهد التغطية وعنوانه 12-1
تعهدت الريا�س املالية مبوجب اتفاقية التعهد بالتغطية املربمة مع ال�سركة وامل�ساهمون البائعون بتغطية كامل االأ�سهم املطروحة لالكتتاب والبالغ عددها )8.189.994( ثمانية 

مليون ومائة وت�سعة وثمانون األف وت�سعمائة واأربعة وت�سعون �سهم عادي متثل جميع االأ�سهم املطروحة لالكتتاب ب�سعر اكتتاب قدره )•( ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

الريا�ض المالية 

�س.ب. 21116، الريا�س 11475

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4865695 11 966+

الفاك�س: 2826823 11 966+

 www.riyadcapital.com :املوقع االإلكرتوين

 projectaislar@riyadcapital.com :الربيد االإلكرتوين

الشروط الرئيسية التفاقية التعهد بالتغطية 12-2
طبقًا ل�شروط واأحكام اتفاقية تغطية الكتتاب، فاإنه:

يتعهد امل�ساهمون البائعون وال�سركة ملتعهد تغطية االكتتاب باأنهم �سيقومون يف اأول يوم عمل يلي تاريخ موافقة هيئة ال�سوق املالية على تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب بعد  اأ- 
انتهاء فرتة االكتتاب مبا يلي: -

بيع وتخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب للمكتتبني التي قبلت طلبات اكتتابهم لدى اجلهات امل�ستلمة؛ و/اأو �
بيع وتخ�سي�س اأي اأ�سهم مطروحة مل يتم �سرائها من قبل املكتتبني من �سريحة االأفراد اأو املوؤ�س�سات املكتتبة الذين قبلت طلباتهم اإلى متعهد التغطية. �

يتعهد متعهد التغطية للم�ساهمني البائعني يف تاريخ التخ�سي�س باأن ي�سرتي تلك االأ�سهم من اأ�سهم االكتتاب التي مل يتم االكتتاب فيها من قبل املكتتبني االأفراد اأو  ب- 
املوؤ�س�سات املكتتبة الذين قبلت طلباتهم، وقد تعهدت ال�سركة وامل�ساهمون البائعون مل�سلحة متعهد التغطية باأنهم ملتزمون بجميع ما ورد يف هذه الن�سرة وجميع 

�شروط اتفاقية التعهد بالتغطية.

يتقا�سى متعهد التغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية والذي ميثل ن�سبة حمددة من اإجمايل متح�سالت االكتتاب. ج- 
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المصاريف.131

�سوف يتحمل امل�ساهمون البائعون كافة التكاليف املتعلقة باالكتتاب والتي من املتوقع اأن تبلغ حوايل )•( مليون ريال �سعودي حيث �سيتم خ�سمها من اإجمايل متح�سالت االكتتاب 
البالغة )•( مليون ريال �سعودي. وتت�سمن م�ساريف االكتتاب اأتعاب امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب وم�ست�سار العناية املهنية املايل وم�ساريف التعهد بالتغطية 

وم�ساريف اجلهات امل�ستلمة وم�ساريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وامل�ساريف االأخرى املتعلقة باالكتتاب.

ب�سداد م�ساريف  البائعون  امل�ساهمون  و�سيقوم  االكتتاب  �سيتم خ�سمها من متح�سالت  واإمنا  باالكتتاب  املتعلقة  امل�ساريف  اأي من  تتحمل  لن  ال�سركة  اأن  الذكر  هذا ويجدر 
االكتتاب التي تتحملها ال�سركة عنهم فور االنتهاء من عملية االكتتاب.
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اإلعفاءات.141

مل تقدم ال�سركة اأو امل�ست�سار املايل باأي طلب لهيئة ال�سوق املالية الإعفائهما من اأي من متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج.
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شروط وتعليمات االكتتاب.151

مت تقدمي طلب ت�شجيل وقبول الدراج اإلى الهيئة وفقًا ملتطلبات وقواعد الت�شجيل والدراج. يجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط واأحكام الكتتاب بعناية تامة قبل ا�شتكمال 
تعبئة منوذج طلب الكتتاب، حيث يعترب توقيع طلب الكتتاب وتقدميه لأي من اجلهات امل�شتلمة مبثابة اإقرار بالقبول ب�شروط واأحكام الكتتاب املذكورة واملوافقة عليها.

االكتتاب  15-1
تتكون عملية الطرح من )8.189.994( ثمانية ماليني ومائة وت�سعة وثمانني األف و ت�سعمائة واربعة وت�سعني �سهم عادي بقيمة اأ�سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم 

الواحد متثل )30%( ثالثون باملائة من راأ�س مال ال�سركة، والتي يتم طرحها ب�سعر )•( ريال �سعودي لل�سهم الواحد، ويبلغ اإجمايل قيمة الطرح )•( ريال �سعودي.

ويقت�سر الطرح على ال�سريحتني التاليتني من امل�ستثمرين:

الشريحة )أ(: المؤسسات المكتتبة15-1-12
وت�سمل جمموعة من املوؤ�س�سات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار وال�سركات واملوؤ�س�سات املالية االأجنبية املوؤهلة وامل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�سخ�سية االعتبارية )ف�ساًل 
راجع الق�سم رقم 1 »التعريفات وامل�سطلحات«(. ويبلغ عدد اأ�سهم االكتتاب التي �سيتم تخ�سي�سها مبدئيًا للموؤ�س�سات املكتتبة عدد )8.189.994( �سهم متثل )100%( من 
اإجمايل عدد االأ�سهم املطروحة لالكتتاب. علمًا اأنه يف حال وجود طلب كايف من قبل املكتتبني االأفراد، يحق ملدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات، بعد احل�سول على موافقة الهئة، 
تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة ب�سكل مبدئي للموؤ�س�سات املكتتبة حتى )6.551.995( �سهم عادي متثل )80%( من اإجمايل االأ�سهم املطروحة لالكتتاب. و�سيتم تخ�سي�س 
ن�سبة )80%( من االأ�سهم املخ�س�سة لهذه ال�سريحة ل�سناديق اال�ستثمار، مع خ�سوع تلك الن�سبة مل�ستوى الطلب على اأ�سهم الطرح من قبل �سناديق اال�ستثمار، وتكون هذه الن�سبة 
قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�س�سات االأخرى )با�ستثناء �سناديق اال�ستثمار( بكامل الن�سبة الباقية )20%( اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة 

املخ�س�سة لهم )%80(.

الشريحة )ب(: المكتتبون االفراد 15-1-22
وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم 
ر، وت�سمل اأي�سًا امل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�سخ�سية الطبيعية )ي�سار اإليهم فيما  ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سّ
بعد جمتمعني بـ »املكتتبون االأفراد« وي�سار اإليهم منفردين بـ »املكتتب«(، ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق 
مقدم الطلب. و�سيتم تخ�سي�س )1.637.999( �سهم عادي من اأ�سهم االكتتاب كحد اأق�سى مبا يعادل )20%( من اإجمايل االأ�سهم املطروحة لالكتتاب للمكتتبني االأفراد. ويف 
حال عدم اكتتاب املكتتبني االأفراد بكامل عدد اأ�سهم االكتتاب املخ�س�سة لهم، فيحق ملدير �سجل االكتتاب، بعد احل�سول على موافقة الهيئة، تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة 

للمكتتبني االأفراد لتتنا�سب مع عدد االأ�سهم التي مت االكتتاب بها من قبل هوؤالء املكتتبني. 

بناء سجل األوامر للمؤسسات المكتتبة15-1-32
مت حتديد النطاق ال�سعري الذي �سيتم عليه بناء �سجل االأوامر للموؤ�س�سات املكتتبة من قبل مدير �سجل االكتتاب وال�سركة.

يجب على كل من املوؤ�س�سات املكتتبة تقدمي اأمر اكتتاب غري قابل للنق�س والرتاجع ل�سراء العدد املحدد من اأ�سهم الطرح م�سفوعًا بالتزام مايل وذلك قبل عملية حتديد �سعر 
الطرح التي �سوف تتم قبل بدء فرتة الطرح. ويجب اأال يقل عدد اأ�سهم الطرح التي يكتتب فيها كل من املوؤ�س�سات املكتتبة عن )100.000( �سهم عادي ويجب اأن يكون عدد 
االأ�سهم املطلوبة قابلة للتخ�سي�س. و�سيقوم مدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات باإخطار املوؤ�س�سات املكتتبة بخ�سو�س �سعر الطرح وعدد اأ�سهم الطرح املخ�س�سة مبدئيًا لهم. ويجب 

اأن تبداأ عملية اكتتاب املوؤ�ش�شات املكتتبة اأثناء فرتة الطرح التي ت�شمل كذلك املكتتبني الأفراد وذلك وفقًا ل�شروط وتعليمات الكتتاب املف�شلة يف مناذج طلبات الكتتاب.

بعد اكمال عملية �سجل بناء االأوامر للموؤ�س�سات املكتتبة، �سيقوم مدير �سجل االكتتاب االإعالن عن ن�سبة التغطية من قبل املوؤ�س�سات املكتتبة.

اأن تغطي  اأن ل يزيد عن ال�شعر املحدد يف اتفاقية تعهد التغطية ب�شرط  �شيكون ملدير �شجل الكتتاب وال�شركة �شالحية حتديد �شعر الطرح وفقًا لقوى العر�ض والطلب على 
ال�سناديق اال�ستثمارية الن�سبة املذكورة يف ن�سرة اال�سدار

االكتتاب من قبل المستثمرين األفراد15-1-42
يجب على كل من املكتتبني االأفراد االكتتاب بعدد اأ�سهم ال يقل عن )10( اأ�سهم طرح كحد ادنى، وال يزيد عن )250.000( �سهم كحد اأق�سى. وال ي�سمح بتغيري اأو �سحب طلب 

االكتتاب بعد ت�سليمه.

نماذج طلبات االكتتاب15-1-52
�ستكون مناذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فرتة الطرح يف جميع فروع اجلهات امل�ستلمة. ويجب اكمال مناذج طلبات االكتتاب وفقًا للتعليمات الواردة اأدناه. وباإمكان املكتتبني 
االأفراد الذين ا�سرتكوا يف اأحد االكتتابات التي جرت موؤخرًا االكتتاب عن طريق االنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو اأجهزة ال�سراف االآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم كل 

هذه اخلدمات اأو بع�سها لعمالئها �سريطة اأن :

يكون لدى املكتتب ح�ساب لدى اإحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات. اأ- 
ال يكون قد طراأ اأي تغيري على املعلومات اخلا�سة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا. ب- 

اإن توقيع املكتتب على طلب االكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني امل�ساهمني البائعني واملكتتب مقدم الطلب.



172

وباإمكان املكتتبني احل�سول على ن�سخة من هذه الن�سرة ومناذج االكتتاب من فروع اجلهات امل�ستلمة التالية ) اأو عن طريق مواقعهم االإلكرتونية بالن�سبة للجهات امل�ستلمة التي 
تقدم مثل هذه اخلدمة(:

اوهات امل�شتلمة 

بنك الريا�ض

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 22622 ، الريا�س 11416، اململكة العربية اال�سعودية

هاتف: 4013030 )11( 966 +

فاك�س: 4042618 )11( 966 +

www.riyadbank.com :املوقع االإلكرتوين

custmercare@riyadbank.com:الربيد االإلكرتوين

البنك ال�شع�دي البريطاني

�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي

�س ب 9084 ، الريا�س 11413، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4050677 )11( 966 +

فاك�س: 4050660 )11( 966 +

www.sabb.com :املوقع االإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد االإلكرتوين

مجم�عة �شامبا المالية

الفرع الرئي�سي، طريق امللك عبدالعزيز

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

هاتف: 0477 477 )11( 966 +

فاك�س: 9402 479 )11( 966 +

www.samba.com :املوقع االإلكرتوين

customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

م�شرف الراجحي

طريق العليا

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

هاتف: 6000 211 )11( 966 +

فاك�س: 0705 460 )11( 966 +

www.alrajihibank.com.sa :املوقع االإلكرتوين

contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي

طريق املعذر

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

هاتف: 4042222 )11( 996+

فاك�س: 4042311 )11( 966+

  communications@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين

www.alfransi.com.sa :املوقع االإلكرتوين

�ستبداأ اجلهات امل�ستلمة يف ا�ستالم طلبات االكتتاب يف فروعها يف كافة اأنحاء اململكة بدءًا من 1439/02/10هـ )املوافق 2017/10/30م( ولغاية 1439/02/16هـ )املوافق 
2017/11/05م( وعند توقيع وت�سليم طلب االكتتاب، تقوم اجلهة امل�ستلمة بختم وتقدمي ن�سخة من طلب االكتتاب امل�ستوفية اإلى املكتتب. ويف حالة عدم اكتمال اأو عدم �سحة 
املعلومات املقدمة يف طلب االكتتاب اأو يف حال عدم ختمها من قبل اجلهة امل�ستلمة، يعترب طلب االكتتاب الغيًا، وال يجوز حينها للمكتتب املطالبة باأي تعوي�س عن اأي �سرر جراء 

هذا االإلغاء.

اأ�سهم الطرح  ينبغي على املكتتب حتديد عدد االأ�سهم التي يقوم بالتقدم لالإكتتاب فيها يف منوذج طلب االكتتاب، بحيث بكون اجمايل مبلغ االكتتاب هو حا�سل �سرب عدد 
املطلوب لالكتتاب فيها ب�سعر الطرح البالغ )•( ريال �سعودي لل�سهم.

لالكتتاب  االأق�سى  احلد  يكون  فيما  الرقم،  هذا  مب�ساعفات  يكون  اأن  يجب  ذلك،  فوق  االأ�سهم  يف  اكتتاب  واأي  االأ�سهم.  بك�سور  اأو  �سهم   )10( من  باأقل  االكتتاب  يقبل  لن 
)250.000( �سهمًا من اأ�سهم الطرح.
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يجب تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة الطرح مرفقًا به امل�ستندات التالية، ح�سبما ينطبق )وعلى اجلهات امل�ستلمة مطابقة ال�سور مع الن�سخ اال�سلية، ومن ثم اإعادة الن�سخ 
اال�سلية اإلى املكتتب(:

اأ�سل و�سورة بطاقة الهوية الوطنية )للمكتتب الفرد(. اأ- 

اأ�سل و�سورة بطاقة الهوية الوطنية )للمكتتب الفرد اخلليجي( ب- 

اأ�سل و�سورة �سجل اال�سرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغري( . ج- 

اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأيتام(. د- 

اأ�سل و�سورة �سك الو�ساية ال�سرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن ايتام(. هـ- 

اأ�سل و�سورة �سك الطالق )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن املراأة ال�سعودية املطلقة(. و- 

اأ�سل و�سورة �سهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن املراأة ال�سعودية االأرملة(. ز- 

اأ�سل و�سورة �سهادة امليالد )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة(. ح- 

ويف حالة تقدمي ا�ستمارة طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد )تنطبق على الوالدين واالبناء فقط( ، يجب اأن يكتب الوكيل ا�سمه واأن يرفق اأ�سل و�سورة وكالة �سارية املفعول. ويجب 
اأن تكون الوكالة �سادرة من كاتب العدل بالن�سبة للمكتتبني االفراد املقيمني داخل اململكة، اأما املكتتبني االأفراد املقيمني خارج اململكة، فيجب ت�سديق الوكالة من خالل ال�سفارة 

اأو القن�سلية ال�سعودية يف الدولة املعنية. ويقوم املوظف امل�سوؤول يف اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�سور مع االأ�سل واإعادة االأ�سل للمكتتب.

يكتفي بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئي�سي يكتتب لنف�سه والأفراد عائلته املقيدين يف دفرت العائلة اإذا كان اأفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س االأ�سهم التي يتقدم املكتتب 
الرئي�سي بطلبها، ويرتتب على ذلك ما يلي:

يتم ت�سجيل جميع االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب الفرد الرئي�سي واملكتبيني التابعني با�سم املكتتب الفرد الرئي�سي. اأ- 

تعاد املبالغ الفائ�سة عن االأ�سهم غري املخ�س�سة اإلى املكتتب الفرد الرئي�سي والتي دفعها بنف�سه اأو عن مكتتبني تابعني. ب- 

يح�سل املكتتب الفرد الرئي�سي على كامل اأرباح االأ�سهم املوزعة عن االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب الفرد الرئي�سي وللمكتتبني التابعني )يف حال عدم بيع االأ�سهم اأو  ج- 
نقل ملكيتها(.

ي�ستخدم طلب اكتتاب منف�سل يف حالة:

اإذا رغب املكتتب يف ت�سجيل اأ�سهم الطرح التي يتم تخ�سي�سها با�سم غري ا�سم املكتتب الفرد الرئي�سي. اأ- 

اإذا اختلفت كمية االأ�سهم التي يرغب املكتتب الفرد الرئي�سي االكتتاب بها عن املكتتبني االأفراد التابعني. ب- 

اإذا رغبت الزوجة اأن تكتتب با�سمها واأن ت�سجل اأ�سهم الطرح املخ�س�سة حل�سابها )فعليها تعبئة منوذج طلب اكتتاب منف�سل عن منوذج طلب االكتتاب الذي مت  ج- 
اكماله من قبل املكتتب الرئي�سي(، ويف هذه احلالة تلغى اأية ا�ستمارة طلب اكتتاب تقدم بها زوجها نيابة عنها، وتقوم اجلهة امل�ستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب 

املنف�سل التي تقدمت به تلك الزوجة.

يحق للمراأة ال�سعودية املطلقة اأو االرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غري �سعودي اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اإبراز ما يثبت امومتها لهم. ويعد اكتتاب من اكتتب 
با�سم مطلقته الغيًا و�سيخ�سع للعقوبات املن�سو�س عليها يف النظام.

خالل فرتة الطرح، تقبل فقط االإقامة �سارية املفعول للتعريف بالتابعني غري ال�سعوديني، ولن تقبل جوازات ال�سفر اأو �سهادات امليالد. وميكن ت�سمني التابعني غري ال�سعوديني 
كتابعني فقط مع اأمهاتهم، وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئي�سيني. والعمر االأق�سى للتابعني غري ال�سعوديني الذين يتم ت�سمينهم مع اأمهاتهم هو 18 عامًا، واأية وثائق �سادرة 

من اأي حكومة اأجنبية يجب اأن يتم ت�سديقها من قبل �سفارة اأو قن�سلية اململكة يف الدولة املعنية.

يوافق كل متقدم بطلب االكتتاب يف االأ�سهم املحددة يف منوذج طلب االكتتاب الذي قدمه على �سرائها مببلغ يعادل عدد اأ�سهم الطرح املتقدم بطلبها م�سروبًا ب�سعر الطرح البالغ 
)•( ريال �شعودي لل�شهم. ويعترب كل مكتتب انه قد متلك عدد اأ�شهم الطرح املخ�ش�شة له عند حتقق ال�شروط التالية:

ت�سليم منوذج طلب االكتتاب اإلى اأي من اجلهات امل�ستلمة من قبل املتقدم بطلب االكتتاب. اأ- 

ت�سديد كامل قيمة االأ�سهم التي طلب االكتتاب بها اإلى اجلهة امل�ستلمة. ب- 

تقدمي خطاب التخ�سي�س من اجلهة امل�ستلمة اإلى املكتتب والذي يحدد من خالل عدد االأ�سهم املخ�س�سة له. ج- 
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يجب اأن يتم دفع اإجمايل قيمة اأ�سهم الطرح بالكامل لدى اجلهات امل�ستلمة من خالل اخل�سم من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة التي يتم فيها تقدمي طلب االكتتاب.

اإذا كانت اأية ا�شتمارة طلب اكتتاب غري مطابقة ل�شروط واأحكام الكتتاب، يكون لل�شركة احلق يف رف�ض هذا الطلب كليًا اأو جزئيًا، ويقر املكتتب الفرد مبوافقته على اأي عدد من 
االأ�سهم يتم تخ�سي�سها له، اإال اإذا جتاوز عدد االأ�سهم املخ�س�سة له عدد االأ�سهم التي تقدم باالكتتاب لها.

التخصيص ورد الفائض 15-2
�سيقوم مدير الطرح واجلهات امل�ستلمة بفتح واإدارة ح�ساب اأمانة يتم ت�سميته »االكتتاب العام يف �سركة �سناعة العزل العربية املحدودة »ويجب على كل جهة م�ستلمة اأن تودع 

املبالغ التي قانت بتح�سيلها من املكتتبني االأفراد يف ح�ساب االأمانة املذكور.

و�ستقوم اجلهات امل�ستلمة باإر�سال ا�سعارات للمكتتبني الإعالمهم بالعدد النهائي الأ�سهم الطرح املخ�س�سة لكل منهم مع املبالغ التي �سيتم ا�سرتدادها. و�سوف يتم اإعادة فائ�س 
االكتتاب )ان وجد( اإلى املكتتبني دون اأي عموالت اأو ا�ستقطاعات و�سيتم ايداعها يف ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة املعنية. و�سوف يتم االإعالن عن عملية التخ�سي�س 
يف  االكتتاب«  واإجراءات  املهمة  »التواريخ  ق�سم  مراجعة  الرجاء  التفا�سيل،  من  )ملزيد  2017/11/12م(.  )املوافق  1439/02/23هـ  اأق�ساه  موعد  يف  الفائ�س  ورد  النهائي 
ال�سفحة )ن( والق�سم 12 )»�شروط واحكام الكتتاب«(. وينبغي على املكتتب التوا�شل مع فرع اجلهة امل�شتلمة التي قدم منوذج طلب الكتتاب لديه يف حال الرغبة يف احل�شول 

على تفا�سيل اإ�سافية.

تخصيص أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة15-2-12
يحدد تخ�سي�س االأ�سهم املطروحة للموؤ�س�سات املكتتبة من قبل مدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات )كما يراه منا�سبًا( بعد اكتمال تخ�سي�س اأ�سهم الطرح للمكتتبني االفراد �سريطة 
اأن ال يقل عدد اأ�سهم الطرح املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة عن )6.551.995( �سهم متثل )80%( من اأ�سهم الطرح. و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة )80%( من االأ�سهم املخ�س�سة 
لهذه ال�سريحة ل�سناديق اال�ستثمار ، مع خ�سوع تلك الن�سبة مل�ستوى الطلب على اأ�سهم الطرح من قبل �سناديق اال�ستثمار وتكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال: )اأ( عد اكتتاب 

املوؤ�س�سات االأخرى )با�ستثناء �سناديق اال�ستثمار( بكامل الن�سبة الباقية )20%( اأو )ب( ان الطلب على اأ�سهم الطرح من قبل �سناديق اال�ستثمار اأقل من )%80(.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد15-2-22
اأ�سا�س تنا�سبي. واإذا جتاوز عدد  اأ�سهم الطرح )اإن وجدت(، على  اأدنى. و�سيتم تخ�سي�س ما يتبقى من  اأ�سهم كحد  اإن احلد االأدنى للتخ�سي�س لكل مكتتب فرد هو )10( 
اأ�سهم لكل مكتتب. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني االفراد )•( مكتتب ف�سوف يتم  املكتتبني االفراد )•( مكتتب فرد، فال ميكن �سمان تخ�سي�س احلد االأدنى البالغ )10( 

التخ�سي�س وفقًا ملا تقرتحه ال�سركة ومدير االكتتاب، و�سوف يتم اإعادة الفائ�س اإن وجد بدون اأي عموالت اأو ا�ستقطاعات بوا�سطة اجلهات امل�ستلمة.

الحاالت التي يجوز فيها تعليق االدراج أو الغائه 15-3

صالحية تعليق أو الغاء االدراج15-3-12
يجوز للهيئة تعليق االدراج اأو الغائه يف اأي وقت ح�سبما تراه منا�سبًا يف اأي من احلاالت االأتية:

اإذا راأت �سرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين اأو للمحافظة على �سوق منتظم. اأ- 

اإذا اأخفقت ال�سركة اإخفاقًا تراه الهيئة جوهريًا يف االلتزام بنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد اأي مقابل مايل اأو غرامات للهيئة يف  ب- 
مواعيدها.

اإذا مل ت�ستوف متطلبات ال�سيولة املحددة يف الفقرة )اأ( من املادة )13( من قواعد الت�سجيل واالإدراج. ج- 

اإذا راأت اأن م�ستوى عمليات ال�سركة او اأ�سولها ال ت�سوغ التداول امل�ستمر الأوراقها املالية يف ال�سوق. د- 

اإذا راأت اأن ال�سركة اأو اعمالها مل تعد منا�سبة لت�سويغ ا�ستمرار اإدراج اوراقها املالية يف ال�سوق. هـ- 

اإذا علق اأو األغى اإدراج االأوراق املالية لل�سركة االأجنبية يف �سوق مالية اأخرى يف حالة االإدراج املزدوج لالأوراق املالية. و- 

اإذا ا�ستمر تعليق اإدراج امل�سدر مدة �ستة اأ�سهر من دون اأن يتخذ امل�سدر اإجراءات منا�سبة ال�ستئناف تداول اأ�سهمه جاز للهيئة اأن تلغي االإدراج.

عند اإعالن موافقة اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة على زيادة راأ�س مالها الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سي يتم اإلغاء اأ�سهم ال�سركة، وعليه يجب على ال�سركة تقدمي طلب 
جديد لت�سجيل االأ�سهم وقبول ادراجها وفقًا لقواعد الت�سجيل واالإدراج. 

اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج15-3-22
ال يجوز مل�سدر قبل ادراج اأوراقه املالية يف ال�سوق اإلغاء االدراج اأو تعليقه اإال مبوافقة �سابقة من الهيئة، ويجب على امل�سدر تزويد الهيئة باملعلومات االآتية:

االأ�سباب املحددة لطلب االإلغاء اأو التعليق. اأ- 

ن�سخة من االإعالن امل�سار اإليه يف الفقرة الثالثة اأدناه من هذا الق�سم 12-3-2 )»االإلغاء اأو التعليق االختياري لالإدراج«(. ب- 

ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من اأي وثيقة مر�سلة اإلى امل�ساهمني، اإذا كان اإلغاء االدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ اأو اأي اإجراء اآخر يتخذه امل�سدر. ج- 

يجب على امل�سدر بعد احل�سول على موافقة الهيئة على اإلغاء االدراج احل�سول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.
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عندما يتم تعليق اأو الغاء االدراج بناء على طلب امل�سدر يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن �سبب التعليق اأو االإلغاء واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة احلدث �سبب 
التعليق اأو االإلغاء الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.

يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق اأو االإلغاء بح�سب تقديرها.

التعليق المؤقت للتداول15-3-32
يجوز للم�سدر اأن يطلب التعليق املوؤقت للتداول عند وقوع حدث خالل فرتة التداول يجب االإف�ساح عنه فورًا مبوجب قواعد الت�سجيل واالإدراج وال ي�ستطيع امل�سدر تاأمني �سريته 

حتى نهاية فرتة التداول. 

كي ت�ستطيع الهيئة تقومي احلاجة اإلى تعليق التداول املوؤقت واملدة املنا�سبة لذلك، يجب تاأييد الطلب باالآتي:

االأ�سباب املحددة لطلب تعليق التداول املوؤقت ومدة التعليق املطلوبة. اأ- 

ن�سخة من االإعالن امل�سار اإليه يف الفقرة التالية. ب- 

عندما يتم تعليق موؤقت للتداول بناء على طلب امل�سدر يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن �سبب تعليق التداول واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة احلدث �سبب التعليق 
الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.

يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق املوؤقت بح�سب تقديرها.

يجوز للهيئة اأن تفر�س التعليق املوؤقت للتداول من دون طلب من امل�سدر عندما تطلع على معلومات اأو ظروف توؤثر يف ن�ساطات امل�سدر وترى اأن تلك الظروف من املحتمل ان توؤثر 
يف ال�سوق اأو حماية امل�ستثمرين، ويجب على امل�سدر الذي تخ�سع اأوراقه املالية للتعليق املوؤقت اال�ستمرار بااللتزام بنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.

يرفع التعليق املوؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف االإعالن امل�سار اإليه اأعاله، ما مل تر الهيئة خالف ذلك.

رفع التعليق15-3-42
اإن يعلق االدراج، يجب لرفع التعليق توافر االآتي:

اأن تعالج االأو�ساع التي اأدت اإلى التعليق، واأال يكون التعليق �سروريًا حلماية امل�ستثمرين. اأ- 

التزام امل�شدر باأي �شروط اأخرى تراها الهيئة. ب- 

للهيئة رفع التعليق واإن مل يطلب امل�سدر ذلك.

تسجيل وإدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها15-3-52
ي�شرتط لت�شجيل وقبول اإدراج اأوراق مالية �شبق اإلغاء اإدراجها تقدمي امل�شدر لطلب ت�شجيل اأوراق مالية وقبول اإدراج جديد.

الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم 15-4
تتمثل القرارات واملوافقات التي �ستطرح اأ�سهم الطرح مبوجبها فيما يلي:

قرارا جمل�س اإدارة ال�سركة بطرح االأ�سهم لالكتتاب العام. اأ- 

موافقة اجلمعية العامة غري العادية على الطرح. ب- 

�سورة من اإعالن الهيئة ب�ساأن املوافقة على الطرح. ج- 

فترة الحظر 15-5
يجب على االأ�سخا�س الذين تظهر ن�سرة االإ�سدار اأنهم ميلكون اأ�سهمًا يف ال�سركة كما هو مو�سح يف ال�سفحة )30(عدم الت�سرف يف اأي من تلك االأ�سهم خالل ال�سهور ال�ستة 
التالية لتاريخ بدء تداولها )»فرتة احلظر«(، حيث يحظر عليهم الت�سرف باأي من اأ�سهم ال�سركة التي ميلكونها. وبعد انتهاء فرتة احلظر يجوز للم�ساهمني احلاليني الت�سرف 

يف اأ�شهمهم ب�شرط احل�شول م�شبقا على موافقة الهيئة على ذلك.

إقرارات المكتتبين 15-6
بتعبئة منوذج طلب االكتتاب وتقدميه، فاإن املكتتب:

يوافق على اكتتابه يف عدد االأ�سهم املذكور يف طلب االكتتاب الذي قدمه. اأ- 

يقر باأنه اطلع على ن�سرة االإ�سدار هذه وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها. ب- 

يوافق على النظام الأ�شا�شي لل�شركة وعلى كافة تعليمات واأحكام الطرح وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�شدار هذه ومنوذج طلب الكتتاب، ويكتتب يف الأ�شهم بناء  ج- 
على ذلك.
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يعلن اأنه مل ي�سبق له والأي من اأفراد عائلته امل�سمولني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة واأن لل�سركة احلق يف رف�س اأي من اأو جميع طلباته  د- 
يف حالة تكرار طلب االكتتاب.

يقبل عدد اأ�سهم الطرح املخ�س�سة له )يف حدود املبلغ الذي اكتتب به كحد اأق�سى( مبوجب طلب االكتتاب. هـ- 

يتعهد بعدم اإلغاء الطلب اأو تعديله بعد تقدميه ملدير الطرح اأو للجهة امل�ستلمة. و- 

سجل األسهم وترتيبات التعامل 15-7
حتتفظ تداول ب�شجل للم�شاهمني يحتوي على اأ�شمائهم وجن�شياتهم وعناوين اإقامتهم ومهنهم والأ�شهم التي ميتلكونها واملبالغ املدفوعة من هذه الأ�شهم.

السوق المالية السعودية 15-8
بداأ تداول االأ�سهم يف اململكة ب�سكل اإلكرتوين كامل عام 1990م وقد مت تاأ�سي�س نظام تداول �سنة 2001م كبديل لنظام معلومات االأوراق املالية. ويتم التعامل باالأ�سهم عرب نظام 
»تداول« من خالل اآلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءًا من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بت�سويتها، ويتم التداول كل يوم عمل من اأيام االأ�سبوع على فرتة واحدة من ال�ساعة 
10 �سباحًا وحتى ال�ساعة 3 ع�سرًا من يوم االأحد حتى يوم اخلمي�س من كل اأ�سبوع ويتم خاللها تنفيذ االأوامر، اأما خارج هذه االأوقات في�سمح باإدخال االأوامر وتعديلها واإلغائها 
من ال�ساعة 9:30 �سباحًا وحتى ال�ساعة 10 �سباحًا. ويتم تغيري اأوقات التداول يف �سهر رم�سان املبارك كما يتم االإعالن عنه عن طريق تداول. وتتم ال�سفقات من خالل عملية 
مطابقة اأوامر اآلية. وكل اأمر �سالح يتم اإنتاجه وفقًا مل�ستوى ال�سعر، وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق )االأوامر التي و�سعت بناء على اأف�سل �سعر( اأواًل ومن ثم االأوامر املحددة ال�سعر 
)االأوامر التي و�سعت ب�سعر حمدد( مع االخذ باالعتبار انه يف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر يتم تنفيذها اأواًل باأول ح�سب توقيت االإدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق 
�سامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة اأبرزها موقع »تداول« على االنرتنت والرابط االلكرتوين ملعلومات »تداول« الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�سكل فوري لوكاالت تزويد املعلومات 

مثل رويرتز، تتم ت�سوية ال�سفقات اآليًا خالل اليوم، اأي اأن نقل ملكية االأ�سهم تتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

تلتزم ال�سركات املدرجة باالإف�ساح عن كافة القرارات واملعلومات اجلوهرية الهامة للم�ستثمرين من خالل تداول، وتتولى تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق ب�سفته م�سغاًل لالآلية 
التي يعمل من خاللها ال�سوق بهدف �سمان عدالة التداول وان�سيابية عمليات التداول يف االأ�سهم.

تداول أسهم الشركة 15-9
يتوقع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بعد التخ�سي�س النهائي لتلك االأ�سهم، واإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة. وتعترب التواريخ واالوقات املذكورة يف هذه الن�سرة 
تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة الهيئة. و�سوف ي�سمح ملواطني اململكة واملقيمني فيها الذين يحملون اإقامة نظامية ومواطني دول جمل�س 
التعاون اخلليجي ولل�سركات والبنوك و�سناديق اال�ستثمار ال�سعودية واخلليجية بالتداول يف االأ�سهم بعد تداولها يف ال�سوق. و�سيكون باإمكان امل�ستثمر االأجنبي املوؤهل والعميل 
املوافق عليه التداول يف اأ�سهم ال�سركة ح�سب القواعد املنظمة ال�ستثمار املوؤ�س�سات املالية واالأجنبية املوؤهلة يف االأ�سهم، كما يحق لالأفراد غري ال�سعوديني املقيمني خارج اململكة 
واملوؤ�س�سات امل�سجلة خارج اململكة القيام باال�ستثمار ب�سكل غري مبا�سر للح�سول على املنفعة االقت�سادية لالأ�سهم عن طريق الدخول يف اتفاقيات املبادلة )SWAP( من خالل 
اأحد االأ�سخا�س املرخ�س لهم من قبل الهيئة ب�سراء االأ�سهم املدرجة يف ال�سوق املالية والتداول فيها ل�سالح امل�ستثمرين االأجانب. وجتدر االإ�سارة اإلى اأنه مبوجب اتفاقيات املبادلة 

�سوف يبقى االأ�سخا�س املرخ�س لهم هم املالكون القانونيون لالأ�سهم.

وال ميكن التداول يف االأ�سهم املطروحة اإال بعد اعتماد تخ�سي�س االأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف تداول وبعد ت�سجيل ال�سركة واإدراج اأ�سهمها يف ال�سوق املالية، ويحظر التداول 
يف اأ�سهم ال�سركة حظرًا تامًا قبل التداول الر�سمي، ويتحمل املكتتبني الذين يتعاملون يف تلك االأن�سطة امل�سوؤولية الكاملة عناه، ولن تتحمل ال�سركة اأو امل�ساهمون البائعون اأية 

م�سوؤولية قانونية فيما يتعلق يف ذلك.

أحكام متفرقة 15-10
يكون طلب الكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة اأطراف الكتتاب وخلفائهم واملتنازل لهم ومنفذي الو�شايا ومديري الرتكات والورثة. ول 
يجوز التنازل عن طلب االكتتاب اأو عن اأي حقوق او م�سالح اأو التزامات نا�سئة عنه اأو تفوي�س اأي منها من قبل االأطراف يف االكتتاب دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة 

من الطرف االآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واأي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها الأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبقًا لها. 

مت اإ�سدار ن�سرة االإ�سدار هذه باللغتني العربية واالجنليزية، ويف حال وجود اأي اختالف بني الن�سني العربي واالإجنليزي، فاإن الن�س العربي هو الذي �سيتم اعتماده وتطبيقه.

وُيحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم الطرح الأي �سخ�س يف اأي دولة اأخرى غري اململكة، وتطلب ال�سركة وامل�ساهمون البائعون وامل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد 
التغطية من جميع م�ستلمي هذه الن�سرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق باأ�سهم الطرح ومراعاة التقيد بها.
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المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة1616

�صتكون امل�صتندات التالية متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�صي لل�صركة يف حي )العنوان(، وذلك بني ال�صاعة 9:00 �صباحًا وحتى ال�صاعة 5:00 ع�صرًا من يوم 1439/01/25هـ 
)املوافق 2017/10/15م( )حتى يوم 1439/02/16هـ )املوافق 2017/11/05م(.

قبل اأ�صبوعني من تاريخ االكتتاب وخالل فرتة االكتتاب على اأال تقل تلك الفرتة عن 20 يومًا قبل نهاية فرتة الطرح:

اإعالن موافقة هيئة ال�صوق املالية على االكتتاب العام االأويل �
�صهادة ال�صجل التجاري لل�صركة ال�صادرة عن وزارة التجارة واال�صتثمار �
قرار ال�صركاء بتحويل ال�صركة من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإلى �صركة م�صاهمة مقفلة �
القرار الوزاري رقم 1247 وتاريخ 1426/01/26هـ )املوافق 2005/03/07م )القا�صي باإعالن حتول ال�صركة اإلى �صركة م�صاهمة مقفلة( �
قرار جمل�س االإدارة بطرح ال�صركة �
النظام االأ�صا�صي لل�صركة وتعديالته �
تقرير التقييم املعد من قبل امل�صت�صار املايل �
لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2014م، 2015 م، 2016م، 2017م، باالإ�صافة للقوائم املالية املراجعة لل�صركات  � القوائم املالية املراجعة املوحدة لل�صركة 

التابعة
القوائم املالية املراجعة املوحدة لل�صركة لل�صنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م املعدة على اأ�ص�س املعايري الدولية. �
املوافقات اخلطية من قبل: �

امل�صت�صار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية، �صركة الريا�س املالية على اإدراج ا�صمه و�صعاره �صمن ن�صرة االإ�صدار �
امل�صت�صار القانوين لالكتتاب، مكتب حممد ال�صبعان و�صركاه بالتعاون مع اإفر�صدز على اإدراج ا�صمه و�صعاره �صمن ن�صرة االإ�صدار �
م�صت�صار ال�صوق، فور�صت و�صوليفان على اإدراج ا�صمه و�صعاره �صمن ن�صرة االإ�صدار �
م�صت�صار العناية املهنية املالية وراأ�س املال العامل �صركة كي. بي. اإم. جي الفوزان و�صركاه على اإدراج ا�صمه و �صعاره �صمن ن�صرة االإ�صدار �
�صركة براي�س وترهاو�س كوبرز و�صركة ارن�صت اند يونغ على ن�صر تقارير املراجعة التي اأعدوها �صمن هذه الن�صرة على اإدراج ا�صمها و�صعارها �صمن ن�صرة  �

االإ�صدار 
تقرير ال�صوق الذي مت اإعداده من قبل فور�صت و�صوليفان �
تقرير راأ�س املال العامل املعد من قبل �صركة كي. بي. اإم. جي الفوزان و�صركاه �
العقود واملعامالت مع االأطراف ذات العالقة �
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شركة صناعات العزل العربية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2017
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شركة صناعات العزل العربية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 مارس 2017

�إي�ضاح
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
4137.040.864129.664.059نقدية و�شبة نقدية 

5151.422.832137.369.818مدينون
656.604.73457.803.540خمزون

718.144.07917.476.097م�شاريف مدفوعة مقدمًا ومدينون اآخرون
363.212.509342.313.514اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة
823.59324.838ا�شتثمارات متاحة للبيع

934.623.97033.283.877ا�شتثمارات عقارية
1084.709.94890.012.845ممتلكات واآالت ومعدات

119.357.511123.321.560اإجمايل املوجودات غري املتداولة
482.570.020465.635.074اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات املتداولة

118.327.98211.004.841دائنون
1230.535.83140.913.456م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

139.632.9179.486.390زكاة م�شتحقة
48.496.73061.404.687اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة
1411.158.5708.815.444مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني، �شايف

59.655.30070.220.131اإجمايل املطلوبات
حقوق امللكية

حقوق امل�شاهمني
16272.999.780272.999.780راأ�س املال

1716.093.5178.774.283احتياطي نظامي
1875.192.43767.873.203احتياطي اإتفاقي

7672.012احتياطي القيمة العادلة
)122.924()294.818(احتياطي ترجمة عمالت اأجنبية

54.635.44641.347.948اأرباح مبقاة
418.627.129390.874.302اإجمايل حقوق امل�شاهمني

194.287.5914.540.641حقوق االأقلية
422.914.720395.414.943اإجمايل حقوق امللكية

482.570.020465.635.074اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 31 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة صناعات العزل العربية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2017

�إي�ضاح
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

341.026.472413.279.664املبيعات

)265.569.009()214.970.606(تكلفة املبيعات

126.055.866147.710.655اإجمايل الربح

امل�شاريف 

)26.611.972()27.000.707(20م�شاريف بيع وت�شويق

)23.615.561()21.574.364(21م�شاريف عمومية واإدارية

77.480.79597.483.122الدخل من العمليات الرئي�شية

224.871.2385.511.591اإيرادات اأخرى، �شايف

82.352.033102.994.713الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية

)9.371.595()9.376.815(13زكاة

72.975.21893.623.118الدخل قبل حقوق االأقلية

)733.437(19217.126حقوق االأقلية

73.192.34492.889.681�شايف دخل ال�شنة

ربح ال�شهم:

232.843.57املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�شية

232.683.40املتعلق ب�شايف دخل ال�شنة 

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 31 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2017

�إي�ضاح
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

االأن�شطة الت�شغيلية
82.352.033102.994.713الدخل قبل الزكاة 

التعديالت لـ:
52.456.0382.493.044خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها، �شايف

)31.827()1.135.734(6عك�س قيد خم�ش�س خمزون بطيء احلركة، �شايف
142.562.0692.035.867خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

109.341.72210.579.352ا�شتهالك ممتلكات واآالت ومعدات 
      -9547.572اإ�شتهالك ا�شتثمارات عقارية

)169.130()199.668(22مكا�شب ا�شتبعاد ممتلكات واآالت ومعدات
95.924.032117.902.019

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
)7.522.275()16.509.052(مدينون
2.334.5404.101.867خمزون

6.378.185)667.982(م�شاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى
1.065.682)2.676.859(دائنون 

)7.568.886()10.377.625(م�شاريف م�شتحقة الدفع ومطلوبات متداولة اأخرى
68.027.054114.356.592�شايف التغريات من العمليات 

)7.287.100()9.230.288(13زكاة مدفوعة 
)28.781()218.943(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني 

58.577.823107.040.711�شايف النقدية من االأن�شطة الت�شغيلية
االأن�شطة اال�شتثمارية

      -)1.887.665(9�شراء ا�شتثمارات عقارية 
)19.186.704()4.086.373(10�شراء ممتلكات واآالت ومعدات

252.5331.038.376متح�شالت من بيع ممتلكات واآالت ومعدات
)18.148.328()5.721.505(�شايف النقدية امل�شتخدمة يف االأن�شطة اال�شتثمارية

االأن�شطة التمويلية
)76.439.927()43.679.964(27توزيعات اأرباح مدفوعة

)1.500.000()1.500.000(29مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة املدفوعة 
)77.939.927()45.179.964(النقدية امل�شتخدمة يف االأن�شطة التمويلية

7.676.35410.952.456�شايف الزيادة يف النقدية و�شبه النقدية خالل ال�شنة
129.664.059119.189.678النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�شنة

)478.075()299.549(تاأثري التغريات يف اأ�شعار �شرف العمالت على النقدية و�شبه النقدية
4137.040.864129.664.059النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�شنة

املعامالت غري النقدية الهامة:
)7.220()1.245(8التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع

33.283.877       - 9حمول من ممتلكات واآالت ومعدات اإلى اإ�شتثمارات عقارية

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 31 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2017

ر�أ�س �ملال
�الحتياطي 

�لنظامي
�الحتياطي 

�التفاقي
�حتياطي 

�لقيمة �لعادلة

�حتياطي 
ترجمة �لعمالت 

�الأجنبية
�الأرباح �ملبقاة

�إجمايل حقوق 
�مل�ضاهمني

�الإجمايلحقوق �الأقلية

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

41.347.948390.874.3024.540.641395.414.943)122.924(272.999.7808.774.28367.873.2032.012الر�شيد يف 1 اإبريل 2016

�شايف دخل )خ�شارة( 
ال�شنة

-----73.192.34473.192.344)217.126(72.975.218

ل اإلى االحتياطي  حموَّ
النظامي )اإي�شاح 17(

-7.319.234---)7.319.234(---

ل اإلى االحتياطي  حموَّ
االتفاقي )اإي�شاح 18(

--7.319.234--)7.319.234(---

خ�شائر حقوق اأقلية مت 
حتملها 

-----)86.414()86.414(86.414-

توزيعات اأرباح )اإي�شاح 
)27

-----)43.679.964()43.679.964(-)43.679.964(

مكافاأة اأع�شاء جمل�س 
االإدارة )اإي�شاح 29(

-----)1.500.000()1.500.000(-)1.500.000(

التغري يف احتياطي القيمة 
العادلة )اإي�شاح 8(

---)1.245(--)1.245(-)1.245(

التغري يف احتياطي ترجمة 
العمالت االأجنبية

----)171.894(-)171.894()122.338()294.232(

الر�شيد يف 31 مار�س 
2017

272.999.78016.093.51775.192.437767)294.818(54.635.446418.627.129 4.287.591422.914.720

52.467.857376.025.5284.210.750380.236.278)29.164(181.999.81066.485.31375.092.4809.232الر�شيد يف 1 اإبريل 2015

حمول اإلى راأ�س املال 
)اإي�شاح 16(

90.999.970)67.000.000(---)23.999.970(---

92.889.68192.889.681733.43793.623.118-----�شايف دخل ال�شنة

ل اإلى االحتياطي  حموَّ
النظامي )اإي�شاح 17(

-9.288.970---)9.288.970(---

ل اإلى االحتياطي  حموَّ
االتفاقي )اإي�شاح 18(

--10.182.082--)10.182.082(---

ل من االحتياطي  حموَّ
االتفاقي )اإي�شاح 18(

--)17.401.359(--17.401.359---

توزيعات اأرباح )اإي�شاح 
)27

-----)76.439.927()76.439.927(-)76.439.927(

مكافاأة اأع�شاء جمل�س 
االإدارة  )اإي�شاح 29(

-----)1.500.000()1.500.000(-)1.500.000(

التغري يف احتياطي القيمة 
العادلة )اإي�شاح 8(

---)7.220(--)7.220(-)7.220(

التغري يف احتياطي ترجمة 
العمالت االأجنبية

----)93.760(-)93.760()403.546()497.306(

الر�شيد يف 31 مار�س 
2016

272.999.7808.774.28367.873.2032.012)122.924(41.347.948390.874.3024.540.641395.414.943

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 31 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 مارس 2017

النشاطات  -1
�شركة �شناعات العزل العربية )»ال�شركة«( هي �شركة م�شاهمة �شعودية حتولت من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة بتاريخ 15 �شفر 1426هـ )املوافق 25 مار�س 2005(. بداأت 
ال�شركة عملياتها بتاريخ 14 �شعبان 1401هـ )املوافق 17 يونيو 1981( مبوجب ال�شجل التجاري رقم 1010039827. يوجد لدى ال�شركة فروع يف جدة والدمام مبوجب ال�شجالت 

التجارية رقم 4030045288 و 2050020686، على التوايل.

تتكون ال�شركة وال�شركات التابعة لها )ي�شار اإليهما جميعًا بـ »املجموعة«( من ال�شركة وال�شركات التابعة لها االأجنبية الواردة اأدناه. تقوم املجموعة باإنتاج املنتجات املانعة لت�شرب 
املياه واملواد العازلة للحرارة باالإ�شافة اإلى ا�شتخراج وت�شنيع الرخام. 

ت�شتمل القوائم املالية املوحدة املرفقة على القوائم املالية لل�شركة وال�شركات التابعة لها التالية والتي تعمل مبوجب �شجالت جتارية م�شتقلة:

بلد �لتاأ�ضي�س�ل�ضركة �لتابعة
ن�ضبة �مللكية �لفعلية

كما يف 31 مار�س

20172016

99٪99٪االإمارات�شركة عوازل الدولية املحدودة

99٪99٪الكويت�شركة عوازل الكويت ملواد البناء

95٪95٪قطر�شركة عوازل قطر الدولية

95٪)اأنظر اإي�شاح 1-1(اإندوني�شيا�شركة عوازل اإندوني�شيا الدولية

90٪90٪اململكة العربية ال�شعودية�شركة االأغ�شية املتقدمة لل�شناعة

80٪80٪اململكة العربية ال�شعوديةال�شلطان للمقاوالت والتجارة وال�شناعة 

80٪80٪اململكة العربية ال�شعودية�شركة م�شنع حجر التكامل للحجر والرخام

خالل ال�شنة احلالية، مت ت�شفية �شركة عوازل اإندوني�شيا الدولية. اإن املوجودات واملطلوبات ونتائج العمليات اخلا�شة ب�شركة عوازل اإندوني�شيا الدولية لي�شت ذات اأهمية     1-1
ن�شبية للمجموعة. وعليه، مل يتم االف�شاح عنها ب�شورة م�شتقلة.

اإلى اجلهات املعنية للح�شول على  خالل ال�شنة احلالية، اتخذت ال�شركة قرارًا ب�شاأن القيام بعملية طرح اأويل لالإكتاب العام. وقد اعتمد جمل�س االإدارة الطلب املقدم   
املوافقة على طرح 30٪ من اأ�شهم ال�شركة اإلى اجلمهور من خالل الطرح االأويل لالإكتاب العام.

وبتاريخ اعتماد هذه القوائم املالية املوحدة، قامت ال�شركة بتقدمي ن�شرة االكتتاب اإلى هيئة ال�شوق املالية للح�شول على موافقتها على طرح 30٪ من اأ�شهم ال�شركة اإلى   
اجلمهور من خالل الطرح االأويل لالإكتاب العام.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 مارس 2017

أسس توحيد القوائم المالية  -2
ت�شتمل هذه القوائم املالية املوحدة على املوجودات واملطلوبات ونتائج العمليات اخلا�شة بال�شركة وال�شركات التابعة لها )»املجموعة«( الواردة يف االإي�شاح )1( اأعاله.

ال�شركات التابعة هي تلك املن�شاآت التي متتلك فيها املجموعة القدرة على التحكم يف ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية للح�شول على منافع اقت�شادية ويكون ذلك عادة عند امتالك 
ح�شة ملكية تزيد عن ن�شف حقوق الت�شويت. يتم االأخذ بعني االعتبار وجود اأثر حقوق الت�شويت املحتملة القابلة للممار�شة اأو التحويل حاليًا عند حتديد ما اإذا كانت املجموعة 
اإلى املجموعة. ويتم التوقف عن توحيدها اعتبارًا من تاريخ التوقف عن  اأخرى. يتم توحيد ال�شركات التابعة بالكامل اعتبارًا من تاريخ حتويل ال�شيطرة  ت�شيطر على من�شاأة 

ممار�شة هذه ال�شيطرة.

اأو  املتكبدة  املطلوبات  اأو  املمنوحة  للموجودات  العادلة  بالقيمة  اال�شتحواذ  تكلفة  وتقا�س  التابعة.  ال�شركات  اال�شتحواذ على  للمحا�شبة عن  املحا�شبية  ال�شراء  ت�شتخدم طريقة 
املتعهد بها بتاريخ اال�شتحواذ، زائدًا التكاليف املتعلقة مبا�شرة بعملية اال�شتحواذ. يتم اإثبات الزيادة يف تكلفة اال�شتحواذ عن القيمة العادلة حل�شة املجموعة يف �شايف املوجودات 
امل�شتحوذ عليها القابلة للتمييز كـ »ال�شهرة«. وتدرج ال�شهرة، اإن وجدت، الناجتة عن اال�شتحواذ على ال�شركات التابعة �شمن »املوجودات غري امللمو�شة« يف قائمة املركز املايل 

املوحدة. ويتم اإجراء اختبار ال�شهرة �شنويًا للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمتها وتقيد بالتكلفة، ناق�شًا اأي خ�شائر انخفا�س يف القيمة، اإن وجدت.

يتم اإعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�س الفرتة با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية متماثلة مع تلك امل�شتخدمة من قبل ال�شركة.

متثل حقوق االأقلية ذلك اجلزء من االأرباح واخل�شائر و�شايف املوجودات غري اململوكة للمجموعة ويتم عر�شها ب�شورة م�شتقلة يف قائمة الدخل املوحدة و�شمن بند حقوق امللكية 
يف قائمة املركز املايل املوحدة وذلك ب�شورة م�شتقلة عن حقوق امل�شاهمني بال�شركة االأم، اإذا ما كانت جوهرية.

مت حذف كافة املعامالت الهامة املتداخلة بني ال�شركات عند توحيد القوائم املالية.

السياسات المحاسبية الهامة  1-3
مت بيان ال�شيا�شات املحا�شبية الرئي�شية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة اأدناه. مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة بقيا�س اال�شتثمارات 
املتاحة للبيع بالقيمة العادلة، وعلى اأ�شا�س مبداأ اال�شتحقاق املحا�شبي ووفقًا للمعايري املحا�شبية ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني. مت تطبيق هذه ال�شيا�شات 

ب�شورة مماثلة على كافة الفرتات املعرو�شة، ما مل يرد خالف ذلك.

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية و�شبه النقدية من النقد يف ال�شندوق واالأر�شدة لدى البنوك واال�شتثمارات عالية ال�شيولة وق�شرية االأجل االأخرى القابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية معروفة وفرتة 
اإ�شتحقاقها ثالثة اأ�شهر اأو اأقل من تاريخ ال�شراء.

الودائع قصيرة األجل

ت�شتمل الودائع ق�شرية االأجل على الودائع املودعة لدى البنوك واال�شتثمارات عالية ال�شيولة وق�شرية االأجل االأخرى وفرتة ا�شتحقاقها االأ�شلية ثالثة اأ�شهر اأو اأكرث وال تزيد عن 
�شنة من تاريخ ال�شراء.

المدينون

تقيد الذمم املدينة باملبلغ االأ�شلي للفاتورة، ناق�شًا املخ�ش�س لقاء الديون امل�شكوك يف حت�شيلها. يجنب خم�ش�س لقاء الديون امل�شكوك يف حت�شيلها عند وجود دليل مو�شوعي 
باأن املجموعة لن يكون مبقدورها حت�صيل كافة املبالغ امل�صتحقة وفقًا لل�صروط الأ�صلية للذمم املدينة. حتمل هذه املخ�ص�صات على قائمة الدخل املوحدة وتدرج �صمن »م�صاريف 
البيع والت�شويق«. وعند عدم اإمكانية حت�شيل الذمم املدينة، فاإنه يتم �شطبها لقاء خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها. وتقيد اأي ا�شرتدادات الحقة من املبالغ امل�شطوبة 

�شابقًا �شمن االيرادات االأخرى يف قائمة الدخل املوحدة.
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السياسات المحاسبية الهامة – تتمة   1-3

المخزون

يقيد املخزون بالتكلفة اأو �شايف القيمة البيعية، اأيهما اأقل. حتدد التكلفة على النحو التايل:

تكلفة ال�شراء على اأ�شا�س املتو�شط املرجح.:املواد اخلام

تكلفة املواد والعمالة املبا�شرة زائد امل�شاريف غري املبا�شرة املتعلقة بها.:الب�شاعة تامة ال�شنع

�شعر ال�شراء.:قطع الغيار

ميثل �شايف القيمة البيعية �شعر البيع املقدر خالل دورة االأعمال العادية، ناق�شًا تكاليف االإكمال وم�شاريف البيع.

االستثمارات المتاحة للبيع 

تتكون اال�شتثمارات املتاحة للبيع، ب�شورة رئي�شية من اال�شتثمارات التي تقل عن 20٪ يف راأ�شمال �شركات اأخرى واال�شتثمارات يف االأوراق املالية املرتبطة بعمولة. تدرج هذه 
اإثبات هذه  االأ�شل،  ويتم، يف  املالية.  القوائم  اإعداد  تاريخ  �شهرًا من  اإثنى ع�شر  لبيعها خالل  االإدارة  لدى  نية  يكن هناك  املتداولة ما مل  املوجودات غري  اال�شتثمارات �شمن 

اال�شتثمارات بالتكلفة وتقا�س الحقًا بالقيمة العادلة بتاريخ اإعداد كل قوائم مالية على النحو التايل:

حتدد القيمة العادلة لالأوراق املالية املتداولة على اأ�شا�س االأ�شعار ال�شائدة يف ال�شوق بتاريخ اإعداد القوائم املالية.- 1
حتدد القيمة العادلة لالأوراق املالية غري املتداولة بناء على تقدير معقول يتم حتديده على اأ�شا�س القيمة ال�شوقية احلالية الأوراق مالية متداولة م�شابهه اأو على - 2

اأ�شا�س التدفقات النقدية املخ�شومة املتوقعة.

تظهر التعديالت الرتاكمية الناجتة عن اإعادة تقومي هذه اال�شتثمارات كبند م�شتقل �شمن حقوق امللكية كاحتياطي القيمة العادلة حتى يتم بيع هذا اال�شتثمار.

وعند وجود دليل مو�شوعي على وقوع انخفا�س يف قيمة هذه اال�شتثمارات، فاإنه يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لال�شرتداد لهذه اال�شتثمارات ويتم اإثبات اأي خ�شارة انخفا�س 
يف القيمة وذلك بالفرق بني القيمة القابلة لال�شرتداد والقيمة الدفرتية يف قائمة الدخل املوحدة. وعند اإجراء تقومي لالنخفا�س يف القيمة، يتم اأخذ التدفقات النقدية امل�شتقبلية 

املتوقعة والعوامل االأخرى بعني االعتبار.

االستثمارات العقارية

ت�شنف العقارات املحتفظ بها للح�شول على دخل اإيجار اأو زيادة يف راأ�س املال اأو كالهما معًا، وغري امل�شغولة من قبل املجموعة، كـ »ا�شتثمارات عقارية«. تقيد اال�شتثمارات 
العقارية بالتكلفة التاريخية، ناق�شًا اال�شتهالك املرتاكم وخ�شارة االنخفا�س يف القيمة، اإن وجدت. ت�شتمل التكلفة التاريخية على امل�شاريف املتعلقة مبا�شرة باال�شتحواذ على 
اإثباتها كاأ�شل م�شتقل، وذلك فقط عندما يكون من املحتمل تدفق املنافع االقت�شادية امل�شتقبلية  اأو يتم  املوجودات. وتدرج التكاليف الالحقة �شمن القيمة الدفرتية لالأ�شل 

امل�شاحبة للقيمة الدفرتية لالأ�شل اإلى املجموعة واإمكانية قيا�س تكلفة االأ�شل ب�شكل موثوق به.

يتم اإثبات القيمة الدفرتية للجزء امل�شتبدل. حتمل كافة تكاليف اال�شالح وال�شيانة االأخرى على قائمة الدخل املوحدة خالل الفرتة املالية التي يتم تكبدها فيها. اإن االأرا�شي ال 
ت�شتهلك. يتم اإ�شتهالك اال�شتثمارات العقارية بطريقة الق�شط الثابت على مدى االأعمار االنتاجية املقدرة لها.

الممتلكات واآلالت والمعدات 

تظهر املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة ناق�شًا اال�شتهالك املرتاكم واالنخفا�س يف القيمة. 

اإن االأرا�شي اململوكة واالأعمال االإن�شائية حتت التنفيذ ال ت�شتهلك. ت�شتهلك التكلفة ناق�شًا القيمة التقديرية املتبقية للممتلكات واالآالت واملعدات االأخرى بطريقة الق�شط الثابت 
على مدى االأعمار االإنتاجية املتوقعة للموجودات.

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واالآالت واملعدات للتاأكد من وقوع اإنخفا�س يف قيمتها وذلك عندما ت�شري االأحداث اأو التغريات يف الظروف اإلى عدم اإمكانية ا�شرتداد 
القيمة الدفرتية لها. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة املقدرة القابلة لال�شرتداد، عندئذ تخف�س املوجودات اإلى القيمة القابلة لال�شرتداد لها 

والتي متثل القيمة االأعلى للقيمة العادلة ناق�شًا تكاليف البيع والقيمة احلالية. 
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الممتلكات واآلالت والمعدات - تتمة

تطفاأ حت�شينات املباين امل�شتاأجرة بطريقة الق�شط الثابت على مدى العمر االإنتاجي للتح�شينات اأو فرتة االإيجار، اأيهما اأق�شر.

حتمل م�شاريف االإ�شالح وال�شيانة على قائمة الدخل املوحدة. يتم ر�شملة التح�شينات التي تزيد، ب�شورة جوهرية، من قيمة اأو عمر االأ�شل املعني. 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما عدا ال�شهرة، اإن وجدت، للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمتها وذلك عندما ت�شري االأحداث اأو التغريات يف الظروف اإلى عدم اإمكانية 
ا�شرتداد القيمة الدفرتية. يتم �شنويا اإجراء اختبار لل�شهرة، اإن وجدت، للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمتها.  يتم اإثبات خ�شارة االنخفا�س يف القيمة  باملبلغ الذي تزيد به القيمة 
الدفرتية لالأ�شل عن القيمة القابلة لال�شرتداد له والتي متثل القيمة االأعلى للقيمة  العادلة لالأ�شل ناق�شًا تكاليف البيع والقيمة احلالية. ولغر�س اإجراء تقومي لالنخفا�س يف 
القيمة، يتم جتميع املوجودات اإلى اأدنى م�شتوى تتواجد به تدفقات نقدية قابلة للتمييز ب�شورة م�شتقلة )وحدات مدرة للنقدية(. ويتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما عدا 
ال�شهرة، اإن وجدت، والتي يوجد انخفا�س يف قيمتها وذلك للتاأكد من احتمال عك�س قيد االنخفا�س بتاريخ اإعداد كل قوائم مالية.  واإذا ما مت الحقًا عك�س قيد خ�شارة االنخفا�س 
يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية اإلى القيمة املعدلة القابلة لال�شرتداد له، على اأال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن 
القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�س حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�شارة االنخفا�س يف قيمة ذلك االأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية يف ال�شنوات ال�شابقة. يتم اإثبات عك�س 

قيد خ�شارة االنخفا�س يف القيمة كاإيرادات فورًا يف قائمة الدخل املوحدة. ال يتم عك�س قيد خ�شائر االنخفا�س املثبتة يف قيمة ال�شهرة.

الدائنون 

يتم اإثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجبة الدفع م�شتقبال عن الب�شاعة اأو اخلدمات امل�شتلمة، �شواء قدمت اأم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.

المخصصات 

يتم اإثبات املخ�ش�شات عند وجود التزامات )قانونية اأو متوقعة( على املجموعة ناجتة عن اأحداث �شابقة واأنه من املحتمل اأن يتطلب االأمر تدفق املوارد ل�شداد االلتزام واأنه 
ميكن قيا�س املبلغ ب�شكل موثوق به.

الزكاة

تخ�شع املجموعة للزكاة وفقا الأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�شعودية. يجنب خم�ش�س للزكاة على املجموعة، اإن وجدت، ويحمل على قائمة الدخل 
املوحدة. يتم املحا�صبة عن املبالغ الإ�صافية امل�صتحقة، اإن وجدت، الناجتة عن الربوط النهائية يف ال�صنة التي يتم فيها حتديد تلك املبالغ. 

تقوم ال�شركة با�شتقطاع �شرائب على بع�س املعامالت مع االأطراف غري املقيمة يف اململكة العربية ال�شعودية طبقا ملا هو من�شو�س عليه يف نظام �شريبة الدخل ال�شعودي.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

طبقا لنظام العمل ال�شعودي، تقوم ال�شركة وال�شركات ال�شعودية التابعة لها بتجنيب خم�ش�س ملكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني ويحمل على قائمة الدخل املوحدة. يتم احت�شاب 
اأ�شا�س قيمة اآخر راتب  االلتزام بالقيمة احلالية للمزايا امل�شتحقة للموظف عند تركه للخدمة بتاريخ قائمة املركز املايل. يتم احت�شاب مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني على 

وبدالتهم وعدد �شنوات خدماتهم املرتاكمة، وذلك وفقا ملا هو من�شو�س عليه يف نظام العمل يف اململكة العربية ال�شعودية.

تقوم ال�شركات التابعة يف اخلارج حاليا بتجنيب خم�ش�س ملكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني واملزايا االأخرى طبقا ملا هو من�شو�س عليه يف البلدان املعنية التي تعمل فيها هذه 
ال�شركات. 
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إثبات اإليرادات 

بيع  االإيرادات من  اإثبات  يتم  به.  ب�شكل موثوق  االإيرادات  قيا�س مبلغ  واإمكانية  املجموعة  اإلى  اقت�شادية  املمكن تدفق منافع  فيه من  يكون  الذي  بالقدر  االإيرادات  اإثبات  يتم 
الب�شاعة عند انتقال املنافع امل�شاحبة مللكية الب�شاعة اإلى امل�شرتي وذلك عند ت�شليم الب�شاعة. يتم اإظهار االإيرادات بعد ا�شتنزال اخل�شومات وبعد حذف املبيعات املتداخلة 

بني املجموعة. 

مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية

للمعايري  االإنتاج وفقًا  تكلفة  التحديد جزءا من  ت�شكل على وجه  والتي ال  املبا�شرة  املبا�شرة وغري  التكاليف  واالإدارية  العمومية  والت�شويق وامل�شاريف  البيع  تت�شمن م�شاريف 
املحا�شبية املتعارف عليها. ويتم توزيع امل�شاريف، اإذا دعت احلاجة لذلك، بني م�شاريف البيع والت�شويق وامل�شاريف العمومية واالإدارية وتكاليف االإنتاج وفق اأ�ش�س مماثلة.

توزيعات األرباح

تقيد توزيعات االأرباح يف القوائم املالية يف الفرتة التي يتم اعتمادها فيها من قبل جمل�س االإدارة وفقا لل�شالحيات املمنوحة له من قبل امل�شاهمني بال�شركة خالل اجتماع 
اجلمعية العمومية.

المعلومات القطاعية

قطاع األعمال

اإن قطاع االأعمال هو عبارة عن جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�شاآت التي:

تزاول اأن�شطة مدرة لالإيرادات.- 1
يتم حتليل نتائج عملياتها ب�شورة م�شتمرة من قبل االإدارة من اأجل اإتخاذ القرارات املتعلقة بتوزيع امل�شادر وتقومي االأداء. و- 2
تتوفر املعلومات املالية ب�شاأنها ب�شورة م�شتقلة.- 3

القطاع الجغرافي

القطاع اجلغرايف هو عبارة عن جمموعة من املوجودات والعمليات واملن�شاآت التي تزاول اأن�شطة مدرة للنقدية داخل بيئة اإقت�شادية معينة وتخ�شع ملنافع وخماطر خمتلفة عن 
تلك التي تعمل يف بيئات اإقت�شادية اأخرى.

ترجمة العمالت األجنبية

عملة عرض القوائم المالية

يتم عر�س هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�شعودي باإعتباره العملة الرئي�شية التي يتم بها عر�س القوائم املالية لل�شركة.

المعامالت واألرصدة

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية اإلى رياالت �شعودية وفقًا الأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ اإجراء املعامالت. ويعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�شجلة 
بعمالت اأجنبية ب�شعر ال�شرف ال�شائد بتاريخ اإعداد القوائم املالية. تدرج كافة الفروقات يف قائمة الدخل املوحدة.

الشركات التابعة

حتول النتائج واملركز املايل لكافة ال�شركات التابعة التي لها عملة رئي�شية خمتلفة عن عملة العر�س اإلى العملة التي يتم بها عر�س القوائم املالية على النحو التايل:

حتول املوجودات واملطلوبات املدرجة يف كل قائمة مركز مايل ب�شعر االقفال بتاريخ قائمة املركز املايل.- 1
حتول بنود حقوق امللكية )عدا االأرباح املبقاة( بال�شعر ال�شائد بتاريخ اال�شتحواذ.- 2
حتول االيرادات وامل�شاريف مبتو�شط اأ�شعار ال�شرف.- 3
يتم اإثبات كافة الفروقات الناجتة عن التحويل كبند م�شتقل �شمن حقوق امللكية.- 4
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يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة، طبقًا ملعايري املحا�شبة املتعارف عليها، ا�شتخدام بع�س التقديرات واالفرتا�شات الهامة التي قد توؤثر على اأر�شدة املوجودات واملطلوبات 
امل�شجلة واالإف�شاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ اإعداد القوائم املالية ومبالغ االإيرادات وامل�شاريف املف�شح عنها خالل الفرتة التي اأعدت القوائم املالية املوحدة 
ب�شاأنها. يتم تقومي التقديرات واالأحكام ب�شورة م�شتمرة وذلك بناءًا على اخلربة ال�شابقة وعوامل اأخرى ت�شتمل على توقعات لالأحداث امل�شتقبلية والتي يعتقد باأنها معقولة وفقًا 
للظروف. تقوم املجموعة باإجراء التقديرات واالفرتا�شات ب�شاأن امل�شتقبل. ونادرًا ما تعادل التقديرات املحا�شبية الناجتة عن ذلك النتائج الفعلية ذات العالقة. وقد مت اأدناه 

تناول التقديرات واالفرتا�شات التي قد ينتج عنها اإجراء ت�شويات جوهرية على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�شنة املالية القادمة.

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

لل�صروط الأ�صلية للذمم  اأن املجموعة لن يكون مبقدورها حت�صيل كافة املبالغ وفقًا  يجنب خم�ص�ض لقاء النخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة عند وجود دليل مو�صوعي على 
املدينة. وتعترب كاًل من ال�شعوبات املالية الهامة للمدينني اأو اإحتمال االفال�س اأو اإعادة الهيكلة املالية اأو االخفاق اأو التعرث يف ال�شداد موؤ�شرات على انخفا�س قيمة الذمم املدينة.

مخصص المخزون المتقادم

يجنب خم�ش�س للمخزون املتقادم مب�شتوى مالئم ملواجهة اخل�شائر املحتملة عن بنود املخزون. يتم حتديد م�شتوى املخ�ش�س من خالل �شيا�شة املجموعة والعوامل االأخرى التي 
توؤثر على تقادم بنود املخزون. يتم اإجراء تقومي للمخزون لتحديد امل�شاريف املحتملة التي يتم حتميلها على املخ�ش�س على اأ�شا�س م�شتمر طوال ال�شنة. ت�شتخدم االإدارة االأحكام 
بناء على اأف�شل املعلومات والظروف املتاحة، والتي ت�شتمل وال تقت�شر على تقومي اال�شتخدام امل�شتقبلي لبنود املخزون على اأ�شا�س فردي. وعليه، فاإن قيمة وتوقيت امل�شاريف 
امل�شجلة الأي فرتة �شيختلف بناء على االأحكام والتقديرات امل�شتخدمة. اإن اأي زيادة يف خم�ش�س املخزون املتقادم �شوف تزيد من امل�شاريف امل�شجلة للمجموعة وتخف�س من 

املوجودات املتداولة لها.

النقدية وشبة النقدية   - 4
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

        - 70.000.000ودائع  

66.040.570128.661.444اأر�شدة لدى البنك

1.000.2941.002.615نقد يف ال�شندوق

137.040.864129.664.059

المدينون  - 5
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

160.194.292144.033.183مدينون جتاريون 

)6.953.433()9.179.357(ناق�شًا: خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

151.014.935137.079.750

407.897290.068مبالغ م�شتحقة من جهات ذات عالقة )اإي�شاح 2-15(

151.422.832137.369.818
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5- المدينون – تتمة 
كانت حركة خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها على النحو التايل:

2017
ريال �ضعودي

2016
ريال �ضعودي

6.953.4336.308.388يف بداية ال�شنة 

2.456.0382.493.044املحمل لل�شنة )اإي�شاح 20(

)1.847.999()230.114(مبالغ م�شطوبة 

9.179.3576.953.433يف نهاية ال�شنة 

6- المخزون
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

27.756.29531.949.268مواد خام

25.637.71122.876.498منتجات تامة ال�شنع

6.779.6187.126.094قطع غيار

227.994784.298ب�شاعة يف الطريق

60.401.61862.736.158

)4.932.618()3.796.884(ناق�شًا: خم�ش�س خمزون بطيء احلركة

56.604.73457.803.540

كانت حركة خم�ش�س املخزون بطيء احلركة على النحو التايل:

2017
ريال �ضعودي

2016
ريال �ضعودي

4.932.6184.964.445يف بداية ال�شنة 

1.501.2959.770.857املحمل لل�شنة

)9.802.684()2.637.029(عك�س قيد خالل ال�شنة 

3.796.8844.932.618يف نهاية ال�شنة 
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7- المصاريف المدفوعة مقدمًا والمدينون اآلخرون 
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

14.593.93116.506.215ذمم موظفني واأخرى

4.992.3796.941.706دفعات مقدمة ملوردين

4.297.9954.466.991م�شاريف مدفوعة مقدمًا

558.869408.910تاأمينات على �شمانات بنكية

444.688456.902مبالغ م�شتحقة عن خدمات اإزالة الروا�شب

6.285.9872.046.609اأخرى

31.173.84930.827.333اإجمايل امل�شاريف املدفوعة مقدمًا واملدينني االآخرين

)13.351.236()13.029.770(ناق�شًا: �شلف للموظفني )اإي�شاح 14(

18.144.07917.476.097

8- االستثمارات المتاحة للبيع
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

االأوراق املالية املتداولة

24.83832.058يف بداية ال�شنة 

)7.220()1.245(احلركة خالل ال�شنة  

23.59324.838يف نهاية ال�شنة 

9- االستثمارات العقارية
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

التكلفة:

     -33.341.907يف بداية ال�شنة

     -1.887.665االإ�شافات خالل ال�شنة 

ل من ممتلكات واآالت ومعدات خالل ال�شنة  33.341.907      -حموَّ

35.229.57233.341.907يف نهاية ال�شنة 

اال�شتهالك املرتاكم:

    -)58.030(يف بداية ال�شنة

    -)547.572(اال�شتهالك املحمل لل�شنة 

)58.030(     -املتعلق بالتحويالت 

)58.030()605.602(يف نهاية ال�شنة 

34.623.97033.283.877�شايف القيمة الدفرتية يف نهاية ال�شنة 
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10- الممتلكات واآلالت والمعدات
حتدد االأعمار االنتاجية املقدرة للموجودات الأغرا�س احت�شاب اال�شتهالك وفقًا للمعدالت االآتية:

25٪ال�شيارات10٪-25٪االأثاث والرتكيبات 3٪التح�شينات على االأرا�شي

7٪ - 25٪االآالت واملعدات 25٪اأجهزة احلا�شب االآيل واأجهزة تقنية املعلومات3٪املباين

3٪التح�شينات على املباين

�الأر��ضي

�لتح�ضينات على 
�الأر��ضي و�ملباين 
و�لتح�ضينات على 

�ملباين

�الأثاث 
و�لرتكيبات 

و�ل�ضيار�ت

�أجهزة �حلا�ضب 
�الآيل و�أجهزة 
تقنية �ملعلومات

�الآالت و�ملعد�ت
�الأعمال 

�لر�أ�ضمالية حتت 
�لتنفيذ

�الإجمـــــــايل
2017    

�الإجمـــــــايل
2016    

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

التكلفة

20.542.47262.888.94048.316.14911.414.749115.178.879365.147258.706.336274.028.576يف بداية ال�شنة 

421.6172.304.120440.261649.159271.2164.086.37319.186.704-اإ�شافات خالل ال�شنة 

)1.120.672()673.073(--)5.098()667.975(--ا�شتبعادات خالل ال�شنة 

ل اإلى ا�شتثمارات  حموَّ
عقارية

-------)33.341.907(

--)245.689(197.520--48.169-حتويل

فروقات ترجمة عمالت 
اأجنبية

3.2145.659)4.194()288(64-4.455)46.365(

20.545.68663.364.38549.948.10011.849.624116.025.622390.674262.124.091258.706.336يف 31 مار�س  

اال�شتهالك املرتاكم:

)158.450.729()168.693.491(-)97.619.081()6.647.988()44.398.335()20.028.087(-يف بداية ال�شنة 

)10.579.352()9.341.722(-)3.986.237()1.635.283()1.792.688()1.927.514(-اال�شتهالك املحمل لل�شنة 

620.208251.426--615.1105.098--املتعلق باالإ�شتبعادات

58.030-------املتعلق بالتحويالت

فروقات ترجمة عمالت 
اأجنبية

-)3.421(3.998-285-86227.134

)168.693.491()177.414.143(-)101.605.033()8.278.173()45.571.915()21.959.022(-يف 31 مار�س

�شايف القيمة الدفرتية كما 
يف 31 مار�س 2017

20.545.68641.405.3634.376.1853.571.45114.420.589390.67484.709.948

�شايف القيمة الدفرتية كما 
يف 31 مار�س 2016

20.542.47242.860.8533.917.8144.766.76117.559.798365.14790.012.845
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10- الممتلكات واآلالت والمعدات - تتمة
مت توزيع م�شروف اال�شتهالك املحمل خالل ال�شنة على النحو التايل:

2017
ريال �ضعودي

2016
ريال �ضعودي

6.619.8957.942.832تكلفة املبيعات

1.004.5121.026.311م�شاريف البيع والت�شويق )اإي�شاح 20(

1.717.3151.610.209امل�شاريف العمومية واالإدارية )اإي�شاح 21(

9.341.72210.579.352

11- الدائنون
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

8.270.63211.004.841دائنون جتاريون 

-57.350مبالغ م�شتحقة اإلى جهات ذات عالقة )اإي�شاح 2-15(

8.327.98211.004.841

12- المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

14.926.87721.681.786ر�شوم جمركية م�شتحقة على اال�شترياد )اإي�شاح 1-12(

9.063.54010.939.446م�شتحقات موظفني

3.378.7763.431.314عموالت مبيعات م�شتحقة

1.034.2751.492.537م�شاريف نقل م�شتحقة

998.734234.079حمتجزات دائنة 

288.657282.774اأتعاب مهنية م�شتحقة

251.033547.190منافع عامة م�شتحقة

200.0001.860.601حوافز مبيعات م�شتحقة

393.939443.729اأخرى

30.535.83140.913.456

12-1 رسوم جمركية مستحقة على االستيراد
ميثل هذا البند الر�شوم اجلمركية امل�شتحقة على ا�شترياد املواد اخلام اخلا�شعة للر�شوم اجلمركية خالل ال�شنوات ال�شابقة.

خالل ال�شنة، ا�شتلمت ال�شركة من م�شلحة اجلمارك ال�شعودية مطالبة قدرها 6.150.756 ريال �شعودي من الر�شيد املذكور ومت اإ�شدار �شمان بنكي ب�شاأنها خالل ال�شنة.
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13- الزكاة المستحقة

المحملة للسنة 

تتكون الزكاة املحملة لل�شنة من خم�ش�س ال�شنة احلالية وقدره 9.376.815 ريال �شعودي )2016: 9.371.595 ريال �شعودي(.

حركة المخصص خالل السنة 

2017
ريال �ضعودي

2016
ريال �ضعودي

9.486.3907.401.895يف بداية ال�شنة 

9.376.8159.371.595جمنب خالل ال�شنة  

)7.287.100()9.230.288(مدفوع خالل ال�شنة  

9.632.9179.486.390يف نهاية ال�شنة  

الربوط الزكوية  

ح�شلت ال�شركة على �شهادات الزكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى 31 مار�س 2016. مت اإنهاء الربوط الزكوية حتى ال�صنة املنتهية يف 31 مار�س 2011، بينما مل يتم 
اإجراء الربوط للأعوام من 31 مار�س 2012 حتى 31 مار�س 2016 بعد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

14- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، صافي
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

22.166.68020.159.594يف بداية ال�شنة 

2.562.0692.035.867املحمل لل�شنة 

)28.781()540.409(املدفوع خالل ال�شنة 

24.188.34022.166.680اإجمايل مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني كما يف 31 مار�س 

)13.351.236()13.029.770(ناق�شًا: �شلف للموظفني )اإي�شاح 7(

11.158.5708.815.444يف نهاية ال�شنة 
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15- المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 
تقوم املجموعة باإجراء بع�ض املعاملت مع اجلهات ذات العلقة وفقًا ل�صروط واأحكام معتمدة من قبل اإدارة املجموعة.

15-1 المعامالت مع الجهات ذات العالقة
فيما يلي ملخ�شًا باملعامالت الهامة مع اجلهات ذات العالقة خالل دورة االأعمال العادية واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

مبلغ �ملعاملـــــــة

طـبـيـعـة �لـمـعـاملـة�جلهة ذ�ت �لعالقة
2017

ريال �ضعــودي
2016

ريال �ضعــودي

1.346.523948.155مبيعات  جهات منت�شبة 

463.813      -م�شاريف امتياز 

3.209.5742.494.585م�شرتيات 

688.033526.250م�شاريف 

6.052.7638.602.541مكافاآتاالإدارة العليا 

مت االإف�شاح عن مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة يف االإي�شاح )29( حول هذ القوائم املالية املوحدة. 

15-2 أرصدة الجهات ذات العالقة
فيما يلي بيان باأر�شدة نهاية ال�شنة الهامة الناجتة عن املعامالت مع اجلهات ذات العالقة:

المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة  )1(

2017
ريال �ضعودي

2016
ريال �ضعودي

363.73713.920�شركة الزامل

44.160276.148موانع ال�شريعة للتعهدات واالإن�شاءات

407.897290.068

المبالغ المستحقة إلى جهة ذات عالقة  )2(

2017
ريال �ضعودي

2016
ريال �ضعودي

      -57.350�شركة بيتوتريد ال�شناعية )ذ م. م(

57.350-      
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16- رأس المال
يتكون راأ�شمال ال�شركة من 27.299.978 �شهم )31 مار�س 2016: 27.299.978 �شهم( قيمة كل �شهم 10 ريـال �شعودي ومملوك من قبل امل�شاهمني على النحو التايل:

2017
عدد �الأ�ضـهم

2016
عدد �الأ�ضـهم

5.672.0365.672.036�شركة بوبيان للبرتوكيماويات

1.837.5471.837.547ال�شيد/ اإبراهيم علي ال�شقري

1.783.0231.783.023ال�شيدة/ هيله عبدالرحمن عي�شى الرميح

1.736.9491.736.949�شركة �شماما لال�شتثمار

1.663.7401.663.740ال�شيد/ نا�شر علي ال�شقري

1.493.9191.493.919ال�شيد/ فرا�س علي ال�شقري

1.493.9191.493.919ال�شيد/ من�شور علي ال�شقري

1.386.7981.386.798ال�شيد/ �شقري علي اإبراهيم ال�شقري

10.232.04710.232.047م�شاهمون اآخرون

27.299.97827.299.978

اإلى 272.999.780 ريال  وافق امل�شاهمون بال�شركة يف اإجتماع اجلمعية العمومية املنعقد بتاريخ 29 �شبتمرب 2015 على زيادة راأ�س املال من 181.999.810 ريال �شعودي 
�شعودي من خالل حتويل مبلغ قدره 67.000.000 ريال �شعودي ومبلغ قدره 23.999.970 ريال �شعودي من االحتياطي النظامي واالأرباح املبقاة، على التوايل.

17- اإلحتياطي النظامي
طبقًا لنظام ال�شركات ال�شعودي والنظام االأ�شا�شي لل�شركة، مت حتويل 10٪ من دخل ال�شنة )بعد خ�شم الزكاة و�شريبة الدخل( اإلى االحتياطي النظامي. ويجوز للمجموعة 

التوقف عن اإجراء هذا التحويل عندما يبلغ جمموع هذا االحتياطي ن�شف راأ�س املال.  اإن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.

18- اإلحتياطي اإلتفاقي
خالل ال�شنوات ال�شابقة، كونت ال�شركة احتياطي اإتفاقي من خالل تخ�شي�س 10٪ و 2.5٪ و 2.5٪ من �شايف الدخل كاحتياطي ل�شمان توزيع اأرباح م�شتقبلية واحتياطي للتطوير 

واالأبحاث واحتياطي ال�شمان على املنتجات، على التوايل. 

ولقد حدد امل�شاهمون يف ال�شركة يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي املنعقد يف 29 �شبتمرب 2015 حتويل االحتياطي املرتاكم للتطوير واالأبحاث بحد اأق�شى قدره 5٪ من 
راأ�شمال ال�شركة. اإ�شافة اإلى ذلك، قامت ال�شركة بتحويل 10٪ من �شايف دخل ال�شنة اإلى احتياطي توزيعات االأرباح. 

كما وافق امل�شاهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي املذكور اأعاله على حتويل كامل مبلغ احتياطي ال�شمان على املنتجات اإلى االأرباح املبقاة. وعليه، مت حتويل كامل مبلغ 
احتياطي ال�شمان على املنتجات من االحتياطي االتفاقي اإلى االأرباح املبقاة. ومت التوقف عن اإجراء اأي حتويل اإ�شايف من االأرباح املبقاة اإلى االحتياطي االتفاقي لغر�س تكوين 

احتياطي ال�شمان على املنتجات.

�شيتم ا�شتخدام االحتياطي االتفاقي وفقًا لقرار جمل�س االإدارة طبقًا ملا ين�س عليه النظام االأ�شا�شي لل�شركة.
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19- حقوق األقلية
ميثل هذا البند ح�شة م�شاهمي االأقلية يف ال�شركات التابعة املوحدة التالية:

20172016

��ضم �ل�ضركة
�إجمايل حقوق �الأقلية

ريال �ضعودي

�حل�ضة يف �ضايف �لدخل/ 
)�خل�ضارة(

ريال �ضعودي

�إجمايل حقوق �الأقلية
ريال �ضعودي

�حل�ضة يف �ضايف �لدخل/ 
)�خل�ضارة(

ريال �ضعودي

)546.563(2.236.776102.0122.458.788ال�شلطان للمقاوالت والتجارة وال�شناعة 

842.77098.369941.13925.195�شركة االأغ�شية املتقدمة لل�شناعة

)109.814(554.09675.718629.814�شركة م�شنع حجر التكامل للحجر والرخام

)54.782(204.175)42.828(247.203�شركة عوازل العاملية املحدودة

)24.048(202.412)25.080(225.713�شركة عوازل الكويت ملواد البناء

)50.961(181.0332.992183.626�شركة عوازل قطر العاملية

27.536)79.313(5.943    -�شركة عوازل اندوني�شيا العاملية

4.287.591217.1264.540.641)733.437(

20- مصاريف البيع والتسويق
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

11.809.65911.986.949رواتب ومزايا موظفني

2.761.8182.646.422م�شاريف اإيجار

2.456.0382.493.044خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها )اإي�شاح 5(

2.432.6813.061.705عمولة مبيعات

1.004.5121.026.311ا�شتهالك ممتلكات واآالت ومعدات )اإي�شاح 10(

1.353.3491.420.234م�شاريف اإعالن وترويج 

600.072356.770اإ�شالح و�شيانة

     -  547.572ا�شتهالك عقارات ا�شتثمارية )اإي�شاح 9(

345.575255.681م�شاريف �شفر

326.589302.651م�شاريف ات�شاالت

319.085340.423م�شاريف بنكية

287.203366.076م�شاريف تاأمني

235.865165.628مرافق املكتب 

2.520.6892.190.078اأخرى

27.000.70726.611.972
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21- المصاريف العمومية واإلدارية
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

15.620.83719.069.688رواتب ومزايا موظفني 

1.799.835494.570اأتعاب خدمات مهنية

1.717.3151.610.209ا�شتهالك ممتلكات واآالت ومعدات )اإي�شاح 10(

450.480360.255م�شاريف تاأمني

151.305324.633م�شاريف �شفر

82.95437.406م�شاريف بنكية

1.751.6381.718.800م�شاريف اأخرى

21.574.36423.615.561

22- اإليرادات األخرى، صافي
2017

ريال �ضعودي
2016

ريال �ضعودي

1.920.8451.034.939دخل اإيجار م�شتودعات ومتاجر 

1.622.4723.470دخل ودائع ق�شرية االأجل 

199.668169.130مكا�شب ا�شتبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

571.919)49.675()خ�شائر( مكا�شب حتويل عمالت اأجنبية

45.52012.840بيع خردة ومواد خام

1.773.628-عك�س قيد خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

468.116-  اإيرادات من اإزالة الروا�شب

1.132.4081.477.549اأخرى

4.871.2385.511.591

23- ربح السهم
يتم احت�شاب ربح ال�شهم لل�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2017 و 2016 وذلك بق�شمة دخل ال�شنة من العمليات الرئي�شية و�شايف دخل ال�شنة على املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم 

القائمة خالل ال�شنة. 

مت تعديل املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم القائمة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2016 باأثر رجعي وذلك الإظهار بند املكافاآت لالأ�شهم امل�شدرة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 
مار�س 2016.



200

شركة صناعات العزل العربية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 مارس 2017

األدوات المالية وإدارة المخاطر  -24
اأ�شعار العموالت على التدفقات النقدية  تتعر�س ن�شاطات املجموعة ملخاطر مالية متنوعة: خماطر ال�شوق )مبا يف ذلك، خماطر العمالت وخماطر القيمة العادلة وخماطر 
وخماطر ال�شعر( وخماطر االئتمان وخماطر ال�شيولة. يركز برنامج اإدارة املخاطر الكلي للمجموعة على عدم اإمكانية التنبوؤ باالأ�شواق املالية وال�شعي للحد من االآثار ال�شلبية 

املحتملة على االأداء املايل للمجموعة. تتم اإدارة املخاطر من قبل االإدارة العليا. وفيما يلي ملخ�شًا باأهم اأنواع املخاطر:

مخاطر العمالت األجنبية

متثل خماطر العمالت االأجنبية املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة الأداة مالية ما نتيجة التغريات يف اأ�شعار ال�شرف االأجنبي. تتم معامالت املجموعة ب�شورة رئي�شية 
لعمالت  التعر�س  عن  الناجتة  االأجنبي  ال�شرف  ملخاطر  وتتعر�س  دوليًا  عملياتها  املجموعة  تزاول  االإماراتي.  والدرهم  الكويتي  والدينار  القطري  والريال  ال�شعودي  بالريال 
خمتلفة. يوجد لدى املجموعة ا�شتثمارات يف �شركات تابعة اأجنبية والتي يتعر�س �شايف موجوداتها ملخاطر ترجمة العمالت االأجنبية. تقوم االإدارة مبراقبة هذه املخاطر وتعتقد 

اأن تعر�س املجموعة ملخاطر العمالت غري جوهري كما بتاريخ قائمة املركز املايل.

مخاطر القيمة العادلة ومخاطر أسعار العموالت على التدفقات النقدية

اأ�شعار العموالت ال�شائدة على املركز املايل  اأ�شعار العموالت على التدفقات النقدية املخاطر املختلفة املتعلقة باالأثر الناجت عن تذبذب  متثل خماطر القيمة العادلة وخماطر 
والتدفقات النقدية للمجموعة. تن�شاأ خماطر اأ�شعار العموالت التي تتعر�س لها املجموعة ب�شورة رئي�شية عن الودائع ق�شرية االأجل، اإن وجدت. تعتقد االإدارة اأن تعر�س املجموعة 

ملخاطر اأ�شعار العموالت غري جوهري.

مخاطر السعر

متثل خماطر ال�شعر املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة االأدوات املالية للمجموعة نتيجة التغريات يف االأ�شعار ال�شائدة يف ال�شوق �شواء كانت هذه التغريات ناجتة عن عوامل خا�شة 
باالأداه املالية وم�شدرها اأو عوامل توؤثر على كافة االأدوات املالية املتداولة يف ال�شوق. تن�شاأ خماطر ال�شعر اخلا�شة باملجموعة عن اال�شتثمارات املتاحة للبيع اخلا�شة بها واملقيدة 

بالقيمة العادلة. تعتقد االإدارة اأن تعر�س املجموعة ملخاطر ال�شعر غري جوهرية.

مخاطر االئتمان

متثل خماطر االئتمان املخاطر الناجتة عن اإخفاق طرف ما يف الوفاء باالإلتزامات املتعلقة باأداة مالية ما مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االآخر خل�شارة مالية. تقوم االإدارة بتقومي 
اجلودة االئتمانية للعميل واالأخذ بعني االعتبار املركز املايل له واخلربة ال�شابقة وعوامل اأخرى وتقوم بو�شع حدود االئتمان وفقًا لذلك. يتم اإيداع النقدية لدى بنوك ذات جودة 

ائتمانية جيدة. تقيد الذمم املدينة بعد خ�شم خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها.

مخاطر السيولة

متثل خماطر ال�شيولة املخاطر الناجتة عن ال�شعوبات التي تواجهها املجموعة يف توفري االأموال للوفاء بااللتزامات املتعلقة باالأدوات املالية. تن�شاأ خماطر ال�شيولة نتيجة عدم 
املقدرة على بيع اأ�شل مايل ما ب�شرعة ومببلغ يقارب قيمته العادلة. تتم اإدارة خماطر ال�شيولة من خالل التاأكد على نحو م�شتمر من توفر االأموال الكافية من خالل الت�شهيالت 

االئتمانية امللتزم بها والرتتيبات االأخرى للوفاء باأي اإلتزامات م�شتقبلية.

القيمة العادلة لألدوات المالية  -25
القيمة العادلة هي ال�شعر الذي �شيتم ا�شتالمه لبيع اأ�شل ما اأو دفعة لتحويل اإلتزام ما مبوجب معاملة نظامية بني املتعاملني يف ال�شوق بتاريخ القيا�س. تتكون االأدوات املالية 
االآخرين  واملدينني  التجاريني  واملدينني  ال�شندوق  والنقد يف  البنوك  لدى  االأر�شدة  باملجموعة من  املالية اخلا�شة  املوجودات  تتكون  املالية.  واملطلوبات  املالية  املوجودات  من 
واال�شتثمارات املتاحة للبيع، بينما تتكون املطلوبات املالية اخلا�شة باملجموعة من الدائنني التجاريني والدائنني االآخرين وامل�شاريف امل�شتحقة الدفع وتوزيعات االأرباح امل�شتحقة 

واملطلوبات االأخرى.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية ال تختلف كثريًا عن قيمتها الدفرتية بتاريخ قائمة املركز املايل.
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26- المعلومات القطاعية
تزاول ال�شركة عملياتها ب�شورة رئي�شية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. وفيما يلي ملخ�شًا باملعلومات املالية املختارة كما يف نهاية ال�شنة ح�شب القطاعات اجلغرافية:

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي
ريال �ضعودي

باقي �لدول حول �لعامل
ريال �ضعودي

�الإجمايل
ريال �ضعودي

كما يف ولل�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2017

481.921.336648.684482.570.020اإجمايل املوجودات

59.655.300      -59.655.300اإجمايل املطلوبات

339.978.4221.048.050341.026.472املبيعات

125.668.468387.398126.055.866اإجمايل الربح

72.750.949224.26972.975.218�شايف الدخل

9.341.722      -9.341.722ا�شتهالك

84.709.948      -84.709.948ممتلكات واآالت ومعدات

كما يف ولل�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2016

464.762.518872.556465.635.074اإجمايل املوجودات

70.220.131      -70.220.131اإجمايل املطلوبات

412.683.794595.870413.279.664املبيعات

147.497.685212.970147.710.655اإجمايل الربح

93.488.131134.98793.623.118�شايف الدخل

10.579.352      -10.579.352ا�شتهالك

90.012.845      -90.012.845ممتلكات واآالت ومعدات
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26- المعلومات القطاعية - تتمة
تتكون املجموعة من قطاعات االأعمال الرئي�شية التالية:

�ملو�د �ملانعة لت�ضرب �ملياه و�ملو�د 
�لعازلة للحر�رة

ريال �ضعودي

ت�ضنيع �لرخام و�الأحجار
ريال �ضعودي

�الإجمايل
ريال �ضعودي

كما يف ولل�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2017

464.508.77618.061.244482.570.020اإجمايل املوجودات

55.548.4184.106.88259.655.300اإجمايل املطلوبات

322.145.67018.880.802341.026.472املبيعات

124.084.1451.971.721126.055.866اإجمايل الربح

72.975.218)710.918(73.686.136�شايف الدخل )اخل�شارة(

8.480.699861.0239.341.722ا�شتهالك

75.629.5309.080.41884.709.948ممتلكات واآالت ومعدات

كما يف ولل�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2016

446.005.92619.629.148465.635.074اإجمايل املوجودات

66.033.9914.186.14070.220.131اإجمايل املطلوبات

384.754.70028.524.964413.279.664املبيعات

142.266.1445.444.511147.710.655اإجمايل الربح

90.997.6142.625.50493.623.118�شايف الدخل

9.873.143706.20910.579.352ا�شتهالك

80.217.0989.795.74790.012.845ممتلكات واآالت ومعدات

27- توزيعات األرباح
وافقت اجلمعية العمومية يف اإجتماعها املنعقد بتاريخ 20 يوليو 2016 على توزيعات اأرباح للربع ال�شنوي املنتهي يف 31 مار�س 2016 قدرها 10.919.991 ريال �شعودي بواقع 

0.4 ريال �شعودي لل�شهم وقد مت دفعها خالل ال�شنة احلالية.

وافق جمل�س االإدارة خالل اأكتوبر 2016 على توزيعات اأرباح للربع ال�شنوي املنتهي يف 30 يونيو 2016 قدرها 10.919.991 ريال �شعودي بواقع 0.4 ريال �شعودي لل�شهم وذلك 
بناء على االأ�شهم القائمة كما يف 13 اأكتوبر 2016 وقد مت دفعها بتاريخ 18 اأكتوبر 2016. 

وافق جمل�س االإدارة يف اإجتماعه املنعقد بتاريخ 20 دي�شمرب 2016 على توزيعات اأرباح للربع ال�شنوي املنتهي يف 30 �شبتمرب 2016 قدرها 10.919.991 ريال �شعودي بواقع 0.4 
ريال �شعودي لل�شهم وذلك بناء على االأ�شهم القائمة كما يف 20 دي�شمرب 2016 وقد مت دفعها خالل ال�شنة احلالية. 
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توزيعات األرباح - تتمة  -27
وافق جمل�س االإدارة يف اإجتماعه املنعقد بتاريخ 27 مار�س 2017 على توزيعات اأرباح للربع ال�شنوي املنتهي يف 31 دي�شمرب 2016 قدرها 10.919.991 ريال �شعودي بواقع 0.4 

ريال �شعودي لل�شهم وذلك بناء على االأ�شهم القائمة كما يف 27 مار�س 2017 وقد مت دفعها بتاريخ 31 مار�س 2017. 

وافقت اجلمعية العمومية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 29 �شبتمرب 2015 على توزيعات اأرباح للربع ال�شنوي املنتهي يف 31 مار�س 2015 قدرها 7.279.992 ريال �شعودي بواقع 
0.4 ريال �شعودي لل�شهم وذلك بناء على االأ�شهم القائمة كما يف 31 مار�س 2015 ومت دفعها بتاريخ 31 اأكتوبر 2015. كما وافقت اجلمعية العمومية يف اجتماعها امل�شار اإليه على 
توزيعات اأرباح خا�شة قدرها 36.399.962 ريال �شعودي بواقع 2 ريال �شعودي لل�شهم وذلك بناء على االأ�شهم القائمة كما يف 31 مار�س 2015 ومت دفعها بتاريخ 31 اأكتوبر 2015.

وافق جمل�س االإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 29 �شبتمرب 2015 على توزيعات اأرباح للربع ال�شنوي االأول املنتهي يف 30 يونيو 2015 قدرها 10.919.991 ريال �شعودي بواقع 
0.4 ريال �شعودي لل�شهم ومت دفعها بتاريخ 31 دي�شمرب 2015.

وافق جمل�س االإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 5 يناير 2016 على توزيعات اأرباح للربع ال�شنوي الثاين املنتهي يف 30 �شبتمرب 2015 قدرها 10.919.991 ريال �شعودي بواقع 
0.4 ريال �شعودي لل�شهم ومت دفعها يف يناير 2016.

وافق جمل�س االإدارة يف اإجتماعه املنعقد بتاريخ 21 مار�س 2016 على توزيعات اأرباح للربع ال�شنوي الثالث املنتهي يف 31 دي�شمرب 2015 قدرها 10.919.991 ريال �شعودي بواقع 
0.4 ريال �شعودي لل�شهم وذلك بناء على االأ�شهم القائمة كما يف 21 مار�س 2016 ومت دفعها بتاريخ 27 مار�س 2016. 

االلتزامات المحتملة   -28
تت�شمن  اأداء قدرها 14.031.915 ريال �شعودي )2016: 13.720.773 ريال �شعودي(.  ب�شاأن �شمانات  العادية  االأعمال  اإلتزامات حمتملة خالل دورة  كان لدى املجموعة 
�شمانات االأداء املذكورة �شمان بنكي قدره 6.150.756 ريال �شعودي )2016: 6.545.626 ريال �شعودي( ب�شاأن الر�شوم اجلمركية املطالب بها من قبل م�شلحة اجلمارك 

ال�شعودية. اإن هذا ال�شمان �شاري ملدة �شنة من تاريخ اإ�شداره.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  -29
وافقت اجلمعية العمومية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 20 يوليو 2016 على مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة وقدرها 1.500.000 ريال �شعودي لل�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2016.

اإ�شافة اإلى ذلك، وافقت اجلمعية العمومية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 29 �شبتمرب 2015 على مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة وقدرها 1.500.000 ريال �شعودي لل�شنة املنتهية 
يف 31 مار�س 2015. 

اعتماد القوائم المالية الموحدة  -30
مت اعتماد هذه القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س االإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 9 رم�شان 1438هـ )املوافق 4 يونيو 2017(.

أرقام المقارنة   -31
اأعيد تبويب بع�س اأرقام املقارنة لل�شنة ال�شابقة مبا يتما�شى مع تبويب ال�شنة احلالية.
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شركة صناعات العزل العربية
)شركة سعودية مساهمة مقفلة(

القوائم المالية الموحدة لغرض خاص
للسنة المنتهية في 31 مارس 2016

وتقرير مراجعي الحسابات على القوائم المالية الموحدة لغرض خاص
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شركة صناعات العزل العربية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة لغرض خاص
)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح

كما يف 31 مار�س

201620152014

لة( لة()ُمعدَّ )ُمعدَّ

املوجودات
موجودات متداولة

4129.664.059119.189.678101.254.974النقد وما يعادله
5137.369.818132.340.587132.888.885ذمم مدينة

657.803.54061.873.58059.607.517خمزون
717.476.09723.854.28217.951.651، 28م�شاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

342.313.514337.258.127311.703.027
موجودات غري متداولة
824.83832.05833.764ا�شتثمارات متاحة للبيع

--933.283.877ا�شتثمارات عقارية
1090.012.845115.577.84792.847.140ممتلكات وم�شنع ومعدات

123.321.560115.609.90592.880.904
465.635.074452.868.032404.583.931جمموع املوجودات

املطلوبات
مطلوبات متداولة

115.865.8109.939.1597.034.801ذمم دائنة
1224.370.70117.401.74015.342.220م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

1321.681.78631.080.60226.732.658ر�شوم جمركية م�شتحقة على اال�شترياد
149.486.3907.401.8957.514.911زكاة م�شتحقة

61.404.68765.823.39656.624.590
مطلوبات غري متداولة

158.815.4446.808.3585.938.980، 28مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني، �شايف
70.220.13172.631.75462.563.570جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
حقوق امللكية العائدة مل�شاهمي ال�شركة:

17272.999.780181.999.810181.999.810راأ�س املال
188.774.28366.485.31359.790.937، 28احتياطي نظامي
1967.873.20375.092.48065.050.915، 28احتياطي اتفاقي

2.0129.23210.938احتياطي القيمة العادلة
984.070)29.164()122.924(احتياطي حتويالت عمالت اأجنبية

2841.347.94852.467.85732.879.999االأرباح املبقاة
390.874.302376.025.528340.716.669جمموع حقوق امل�شاهمني

204.540.6414.210.7501.303.692حقوق االأقلية
395.414.943380.236.278342.020.361جمموع حقوق امللكية

465.635.074452.868.032404.583.931جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
27التزامات حمتملة

تعترب االإي�شاحات املرفقة على ال�شفحات من 8 اإلى 35 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة لغر�س خا�س.
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شركة صناعات العزل العربية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الدخل الموحدة لغرض خاص
)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
28

�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 مار�س

201620152014

لة( لة()معدَّ )معدَّ

16413.279.664416.810.483374.334.675املبيعات

)275.180.323()288.542.203()265.569.009(16، 28تكلفة املبيعات

147.710.655128.268.28099.154.352اإجمايل الربح

م�شاريف ت�شغيلية

)19.565.030()22.108.071()26.611.972(21، 28بيع وت�شويق

)18.095.783()19.632.920()23.615.561(22، 28عمومية واإدارية

97.483.12286.527.28961.493.539اإيرادات الت�شغيل

اإيرادات )م�شاريف( اأخرى

2.817.304)10.939.160(235.511.591اإيرادات )م�شاريف( اأخرى، �شايف

102.994.71375.588.12964.310.843الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية

)7.200.000()7.410.000()9.371.595(14زكاة

93.623.11868.178.12957.110.843الدخل قبل حقوق االأقلية

)69.435()1.234.362()733.437(20حقوق االأقلية

2892.889.68166.943.76757.041.408�شايف الدخل لل�شنة

24، 28ربحية/ )خ�شارة( ال�شهم:

4.283.802.70اإيرادات الت�شغيل

0.12)0.48(0.24اإيرادات )م�شاريف( غري ت�شغيلية

4.082.942.50�شايف الدخل لل�شنة

22.776.43022.776.43022.776.430املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم

تعترب االإي�شاحات املرفقة على ال�شفحات من 8 اإلى 35 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة لغر�س خا�س.
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شركة صناعات العزل العربية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة لغرض خاص
)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

�إي�ضاح
28

�ل�ضنة �ملنتهية يف 31 مار�س

201620152014

لة( لة()معدَّ )معدَّ

التدفقات النقدية من االأن�شطة الت�شغيلية
2892.889.68166.943.76757.041.408�شايف الدخل لل�شنة

تعديالت لبنود غري نقدية
52.493.0441.782.851343.726خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

)2.116.993()2.262.891()31.827(6عك�س خم�ش�س خمزون متقادم، �شايف
149.371.5957.410.0007.200.000خم�ش�س زكاة

152.035.8672.184.8402.247.070، 28خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
1010.579.35210.229.98210.952.270ا�شتهالك 

)391.308()81.536()169.130(23ربح من بيع ممتلكات وم�شنع ومعدات
20733.4371.234.36269.435الدخل العائد حلقوق االأقلية

التغريات يف راأ�س املال العامل
)15.750.501()1.234.553()7.522.275(ذمم مدينة

)6.847.355()3.172(4.101.867خمزون
)8.773.162()5.902.631(6.378.185م�شاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

)1.211.794(2.904.358)4.073.349(ذمم دائنة
6.968.9612.088.303580.229م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

4.347.9446.473.894)9.398.816(ر�شوم جمركية م�شتحقة على اال�شترياد
)6.872.861()7.523.016()7.287.100(14زكاة مدفوعة

)1.398.436()1.315.462()28.781(15مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
107.040.71180.803.14641.545.622�شايف النقد الناجت من االأن�شطة الت�شغيلية

التدفقات النقدية من االأن�شطة اال�شتثمارية
)2.499.436()33.069.461()19.186.704(10�شراء ممتلكات وم�شنع ومعدات

1.038.376161.525403.319متح�شالت من بيع ممتلكات وم�شنع ومعدات
35.000.000     -     -ودائع ق�شرية االأجل

32.903.883)32.907.936()18.148.328(�شايف النقد )امل�شتخدم يف( الناجت من االأن�شطة اال�شتثمارية
التدفقات النقدية من االأن�شطة التمويلية

)37.309.958()29.119.968()76.439.927(توزيعات اأرباح مدفوعة
1.672.6961.234.257)403.546(التغريات يف حقوق االأقلية 

)1.500.000()1.500.000()1.500.000(مكافاآت اأع�شاء جمل�س االإدارة املدفوعة
)37.575.701()28.947.272()78.343.473(�شايف النقد امل�شتخدم يف االأن�شطة التمويلية

10.548.91018.947.93836.873.804�شايف الزيادة يف النقد وما يعادله
145.673)1.013.234()74.529(تاأثري التغري يف �شعر �شرف العمالت على النقد وما يعادله

119.189.678101.254.97464.235.497النقد وما يعادله كما يف بداية ال�شنة
4129.664.059119.189.678101.254.974النقد وما يعادله كما يف نهاية ال�شنة

)4.014()1.706()7.220(8معلومات غري نقدية التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع

تعترب االإي�شاحات املرفقة على ال�شفحات من 8 اإلى 35 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة لغر�س خا�س.
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شركة صناعات العزل العربية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة لغرض خاص
)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

�حتياطي �تفاقي�حتياطي نظامير�أ�س �ملال�إي�ضاح
�حتياطي 
�لقيمة 
�لعادلة

�حتياطي 
حتويالت عمالت 

�أجنبية
�ملجموع�الأرباح �ملبقاة

128181.999.81054.517.44157.140.67014.952838.39732.138.739326.650.009 اإبريل 2013،كما هو مدرج م�شبقًا

)4.306.449()3.229.838(--)645.966()430.645(-28تاأثري التعديل

128181.999.81054.086.79656.494.70414.952838.39728.908.901322.343.560 اإبريل 2013، )ُمعّدل(

ل( 57.041.40857.041.408-----28�شايف الدخل لل�شنة )معدَّ

ل اإلى االحتياطي النظامي  املحوَّ
ل( )معدَّ

28 ،18-5.704.141---)5.704.141(-

ل اإلى االحتياطي االتفاقي  املحوَّ
ل( )معدَّ

28 ،19--8.556.221--)8.556.211(-

)37.309.958()37.309.958(-----توزيعات اأرباح

)1.500.000()1.500.000(-----مكافاآت اأع�شاء جمل�س االإدارة 

)4.014(--)4.014(---8التغري يف القيمة العادلة 

145.673-145.673----حتويل العمالت االأجنبية

ل 128181.999.81059.790.93765.050.91510.938948.07032.879.999340.716.669 اإبريل 2014، معدَّ

ل( 66.943.76766.943.767-----28�شايف الدخل لل�شنة )معدَّ

ل اإلى االحتياطي النظامي  املحوَّ
ل( )معدَّ

28 ،18-6.694.376---)6.694.376(-

ل اإلى االحتياطي االتفاقي  املحوَّ
ل( )معدَّ

28 ،19--10.041.565--)10.041.565(-

)29.119.968()29.119.968(-----توزيعات اأرباح

)1.500.000()1.500.000(-----مكافاآت اأع�شاء جمل�س االإدارة 

)1.706(--)1.706(---8التغري يف القيمة العادلة 

)1.013.234(-)1.013.234(----حتويل العمالت االأجنبية

ل 52.467.857376.025.528)29.164(3128181.999.81066.485.31375.092.4809.232 مار�س 2015، ُمعدَّ

-)23.999.970(---)67.000.000(90.999.970الزيادة يف راأ�س املال

92.889.68192.889.681-----�شايف الدخل لل�شنة

ل اإلى االحتياطي النظامي -)9.288.970(---9.288.970-18املحوَّ

ل اإلى االحتياطي االتفاقي -)10.182.082(--10.182.082--19املحوَّ

ل من االحتياطي االتفاقي -17.401.359--)17.401.359(--19املحوَّ

)76.439.927()76.439.927(-----26توزيعات اأرباح

)1.500.000()1.500.000(-----مكافاآت اأع�شاء جمل�س االإدارة

)7.220(--)7.220(---8التغري يف القيمة العادلة

)93.760(-)93.760(----حتويل العمالت االأجنبية 

41.347.948390.874.302)122.924(31272.999.7808.774.28367.873.2032.012 مار�س 2016

تعترب االإي�شاحات املرفقة على ال�شفحات من 8 اإلى 35 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة لغر�س خا�س.
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شركة صناعات العزل العربية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة لغرض خاص
للسنة المنتهية في 31 مارس 2016

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

1- معلومات عامة
�شركة �شناعات العزل العربية )»ال�شركة«( هي �شركة م�شاهمة �شعودية مقفلة حتولت من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة بتاريخ 15 �شفر 1426هـ )املوافق 25 مار�س 2005(. بداأت 
ال�شركة ب�شورة مبدئية مبزاولة االأن�شطة التجارية بتاريخ 14 �شعبان 1401هـ )املوافق 24 يونيو 1981( وما زالت متار�س اأن�شطتها مبوجب ال�شجل التجاري رقم 1010039827 
ال�شادر يف 14 �شعبان 1401هـ )املوافق 24 يونيو 1981(، ولديها فروع يف جدة والدمام مبوجب ال�شجالت التجارية ذات االأرقام 1010039827/001، و 2050020686، على 

التوايل.

اأدناه. تقوم املجموعة باإنتاج  بــــ«املجموعة«( من ال�شركة وعدة �شركات تابعة اأجنبية مدرجة  اإليهم جمتمعني  تتكون �شركة �شناعات العزل العربية و�شركاتها التابعة )امل�شار 
املنتجات املانعة لت�شرب املياه واملواد العازلة للحرارة باالإ�شافة اإلى ا�شتخراج وت�شنيع الرخام. 

ت�شمل القوائم املالية املوحدة املرفقة ح�شابات ال�شركة و�شركاتها التابعة التي تعمل مبوجب �شجالت جتارية منف�شلة وهي كالتايل:

بلد �لتاأ�ضي�س�ل�ضركة �لتابعة
ن�ضبة �مللكية �لفعلية كما يف 31 مار�س

201620152014

99٪99٪99٪االإمارات�شركة عوازل الدولية اإل اإل �شي

99٪99٪99٪الكويت�شركة عوازل الكويت ملواد البناء

95٪95٪95٪قطر�شركة عوازل قطر الدولية

95٪95٪95٪اإندوني�شيا�شركة عوازل اإندوني�شيا الدولية

90٪90٪90٪اململكة العربية ال�شعودية�شركة االأغ�شية املتقدمة لل�شناعة

-80٪80٪اململكة العربية ال�شعودية�شركة ال�شلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة

--80٪اململكة العربية ال�شعودية�شركة م�شنع حجر التكامل للحجر والرخام

خالل الربع املنتهي بتاريخ 30 �شبتمرب 2015، قامت ال�شركة با�شتثمار مبلغ 2.080.000 ريـال �شعودي ل�شراء ح�شة بن�شبة 80٪ يف �شركة التكامل املحدودة للرخام بقيمتها 
العادلة. اإن �شركة م�شنع حجر التكامل للحجر والرخام م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية مبوجب �شجل جتاري رقم 1010272852 بتاريخ 25 رجب 1430هـ )املوافق 16 

اأغ�شط�س 2009(. بداأت �شركة التكامل عملياتها بعد اال�شتحواذ عليها من قبل ال�شركة.

خالل الربع املنتهي بتاريخ 30 يونيو 2014، قامت ال�شركة با�شتثمار مبلغ 960.000 ريـال �شعودي ل�شراء ح�شة بن�شبة 80٪ يف �شركة ال�شلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة 
املحدودة بقيمتها العادلة. اإن �شركة ال�شلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة املحدودة م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية مبوجب ال�شجل التجاري رقم 1010192171بتاريخ 24 
حمّرم 1435هـ )املوافق 27 نوفمرب 2013(. خالل الربع املنتهي يف 31 مار�س 2015، �شاهمت ال�شركة مببلغ اإ�شايف قيمته 5.760.000 ريـال �شعودي لزيادة راأ�س مال �شركة 

ال�شلطان املحدودة للمقاوالت والتجارة املحدودة.
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2- ملخص السياسات المحاسبية الهامة
اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املطبقة يف اإعداد هذه القوائم املالية لغر�س خا�س مت اإدراجها اأدناه. مت تطبيق هذه ال�شيا�شات ب�شكل منتظم على جميع ال�شنوات املعرو�شة، ما مل 

يذكر غري ذلك.

2-1 أسس اإلعداد
ل باإعادة تقييم اال�شتثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة، ووفقًا الأ�شا�س اال�شتحقاق  اأعدت القوائم املالية املوحدة لغر�س خا�س املرفقة على اأ�شا�س مبداأ التكلفة التاريخية، املعدَّ
املحا�شبي وطبقًا للمعايري ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني. تت�شمن القوائم املالية املوحدة لغر�س خا�س ل�شنة 2016 معلومات مالية مقارنة لل�شنة املنتهية يف 
31 مار�س 2014 والتي مت عر�شها الأغرا�س عر�س املعلومات فقط. كما قامت ال�شركة باإعداد قوائم مالية نظامية موحدة لكٍل من ال�شنوات املنتهية يف 31 مار�س 2016 و 2015 

و 2014، والالتي تت�شمّن معلومات مالية مقارنة ل�شنة واحدة فقط وفقًا ملعايري املحا�شبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية. 

2-2 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤّثرة
يتطلب اإعداد القوائم املالية لغر�س خا�س وفقًا ملعايري املحا�شبة املتعارف عليها ا�شتخدام تقديرات وافرتا�شات توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واالإف�شاح عن املوجودات 
واملطلوبات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية، وكذلك تقدير مبالغ االإيرادات وامل�شاريف خالل الفرتة املالية. يتم تقييم التقديرات واالفرتا�شات ب�شكل م�شتمر وهي مبنية 
على خربة �شابقة وعوامل اأخرى تت�شمن توقعات باالأحداث امل�شتقبلية والتي تعترب منا�شبة للظروف. تقوم املجموعة بتقديرات وافرتا�شات متعلقة بامل�شتقبل والتي وفقًا لتعريفها 
نادرًا ما تت�شاوى مع النتائج الفعلية. متت مناق�شة التقديرات واالفرتا�شات ذات املخاطر التي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل 

ال�شنة املالية الالحقة اأدناه.

)أ ( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

يتم تكوين خم�ص�ض هبوط حل�صابات املدينني التجاريني عند وجود دليل مو�صوعي باأن ال�صركة لن ت�صتطيع حت�صيل كافة املبالغ امل�صتحقة وفقًا لل�صروط الأ�صا�صية حل�صابات 
املدينني. ويتم اأخذ البنود التالية بعني العتبار لتحديد وجود هبوط يف ح�صابات املدينني التجاريني، تعر�ض املدين ل�صعوبات مالية اأو احتمال اإفل�صه اأو اإعادة هيكلة مالية اأو 

�شعوبة اأو تاأخر يف ال�شداد. 

)ب ( مخصص مخزون البضاعة المتقادمة

يتم احلفاظ على خم�ش�س خمزون متقادم على م�شتوى كاٍف ملواجهة اأية خ�شارة ممكنة للمخزون. يتم حتديد قيمة املخ�ش�س يف �شوء �شيا�شات ال�شركة وبع�س العوامل االأخرى 
ل على املخ�ش�س. تقوم االدارة با�شتخدام اأف�شل املعطيات املتوفرة لديها -على �شبيل  التي توؤثر يف تقادم املخزون. يتم تقييم املخزون ب�شكل دوري خالل ال�شنة لتحديد املحمَّ
املثال ال احل�شر - تقييم مدى اال�شتفادة امل�شتقبلية من وحدات املخزون، بالتايل فاإن مبالغ وتوقيتات امل�شاريف امل�شجلة يف كل فرتة �شتختلف تبعًا للتقديرات واالأحكام املتخذة. 

�شوف تعمل الزيادة يف خم�ش�س خمزون الب�شاعة املتقادمة على زيادة م�شاريف ال�شركة وتقلل من موجوداتها املتداولة.

2-3 استثمارات

)أ( شركات تابعة

ال�شركات التابعة هي تلك التي لدى املجموعة القدرة على توجيه �شيا�شتها املالية والت�شغيلية للح�شول على املنافع االقت�شادية، والتي تن�شاأ عمومًا عند االحتفاظ باأكرث من ن�شف 
حقوق الت�شويت فيها. وتتم مراعاة م�شتوى حقوق الت�شويت احلالية واملمكنة لتحديد ما اإذا كان للمجموعة �شيطرة على من�شاأة ما. يتم توحيد ح�شابات ال�شركات التابعة من 

تاريخ حتويل ال�شيطرة اإلى املجموعة ويتم التوقف عن توحيدها من تاريخ توقف ال�شيطرة.

ت�شتخدم طريقة ال�شراء املحا�شبية للمحا�شبة عن �شراء ال�شركات التابعة. تقا�س تكلفة ال�شراء، اإن وجدت، على اأ�شا�س القيمة العادلة للموجودات املمنوحة اأو املطلوبات املتكبدة 
اأو املحّملة كما يف تاريخ ال�شراء، باالإ�شافة اإلى التكاليف املبا�شرة العائدة لعملية ال�شراء. اإن زيادة تكلفة ال�شراء عن القيمة العادلة حل�شة املجموعة يف �شايف املوجودات امل�شرتاة 
القابلة للتحديد، تقّيد ك�شهرة. تقّيد ال�شهرة الناجتة عن �شراء ال�شركات التابعة يف قائمة املركز املايل املوحدة لغر�س خا�س �شمن “املوجودات غري امللمو�شة”. يتم �شنويًا 

اختبار ال�صهرة لتحري النخفا�ض يف القيمة، وتقّيد بالتكلفة بعد ح�صم اأي خ�صائر هبوط، اإن وجدت.

يتم ا�شتبعاد املعامالت بني ال�شركات واالأرباح غري املحققة الناجتة عنها وكذلك االأر�شدة املتعلقة بها. ويتم كذلك ا�شتبعاد اخل�شائر غري املحققة. مت تغيري ال�شيا�شات املحا�شبية 
لل�شركات التابعة عند ال�شرورة لتتما�شى مع ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة للمجموعة.
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)أ( شركات تابعة - )تتمة(

متثل حقوق االأقلية اجلزء من االأرباح واخل�شائر و�شايف املوجودات غري اململوكة للمجموعة ومت عر�شها ب�شكل منف�شل يف قائمة الدخل املوحدة لغر�س خا�س وقائمة املركز 
املايل املوحدة لغر�س خا�س.

)ب( االستثمار في استثمارات متاحة للبيع

تتكون اال�شتثمارات املتاحة من ا�شتثمارات تقل عن 20٪ من راأ�س مال ال�شركات االأخرى واال�شتثمارات يف االأدوات املالية التي حتمل عمولة. وتظهر هذه اال�شتثمـارات �شمن 
املوجودات غري املتداولة اإال اإذا كانت نّية االإدارة بيع هذه اال�شتثمارات خالل اثني ع�شر �شهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل. يتم ت�شجيل هذه اال�شتثمارات بداية بالتكلفة ويتم 

اإعادة تقييمها بالقيمة العادلة عند تاريخ كل قائمة مركز مايل كما يلي:

يتم حتديد القيمة العادلة لالأوراق املالية املدرجة باالأ�شواق املالية بح�شب �شعر ال�شوق املتوفر كما يف تاريخ التقرير واملعّدل باأي قيد على حتويل اأو بيع اال�شتثمارات؛- 1
يتم حتديد القيمة العادلة لالأوراق املالية غري املتداولة بناًء على تقدير معقول يعتمد على القيمة ال�شوقية الأوراق مالية ا�شتثمارية م�شابهة تكون مدرجة يف ال�شوق - 2

اأو على التدفقات النقدية املخ�شومة املتوقعة. 

تدرج التعديالت املرتاكمة النا�شئة عن اإعادة تقييم هذه اال�شتثمارات كعن�شر منف�شل �شمن حقوق امللكية حتت بند احتياطي القيمة العادلة حلني ا�شتبعاد اال�شتثمار.

)ج( استثمارات عقارية

يتم ت�شنيف املمتلكات املحتفظ بها لفرتة طويلة لغر�س حتقيق عائد من تاأجريها اأو لغر�س حتقيق مكا�شب راأ�شمالية، اأو لالإثنني معًا، والتي ال ت�شتخدمها ال�شركة، كا�شتثمارات 
عقارية. يتم قيد ال�صتثمارات العقارية بالتكلفة التاريخية ناق�ض ال�صتهلك املرتاكم وخ�صارة الهبوط يف القيمة، اإن وجدت. تت�صمن التكلفة التاريخية امل�صاريف التي تتعلق 
اأو كاأ�شل م�شتقل، ح�شبما هو مالئم، فقط اإذا كان من املحتمل اأن تتدفق املنافع  مبا�شرة باقتناء تلك املوجودات. يتم قيد التكاليف الالحقة �شمن القيمة الدفرتية لالأ�شل 
االقت�شادية امل�شتقبلية املرتبطة بالقيمة الدفرتية لالأ�شل اإلى املجموعة واإذا اأمكن حتديد تكلفة االأ�شل ب�شكل يعتمد عليه. يتم اإلغاء االعرتاف بالقيمة الدفرتية لالأ�شل الذي يتم 
ا�شتبداله. يتم قيد جميع تكاليف االإ�شالح وال�شيانة االأخرى �شمن قائمة الدخل املوحدة لغر�س خا�س خالل الفرتة املالية التي يتم تكبدها فيها. ال يتم ا�شتهالك االأرا�شي. يتم 

ا�شتهالك اال�شتثمارات العقارية على اأ�شا�س طريقة الق�شط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية لتلك املوجودات.

2-4 التقارير القطاعية

)أ( قطاع األعمال

اإن القطاع الت�شغيلي هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�شاآت التي:

تعمل يف اأن�شطة تدر اإيرادات؛  -1
تقوم االإدارة با�شتمرار بتحليل نتائج عملياتها من اأجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع املوارد وتقييم االأداء.  -2

تتوفر عنها معلومات مالية ب�شكل منف�شل.  -3

)ب( القطاع الجغرافي

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�شاآت التي ت�شتخدم يف اأن�شطة تدر اإيرادات يف بيئة اقت�شادية حمددة تخ�شع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك 
التي تعمل يف بيئات اقت�شادية اأخرى.
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2-5 تحويالت العمالت األجنبية

)أ( العملة الرئيسية

يتم عر�س هذه القوائم املالية املوحدة لغر�س خا�س بالريـال ال�شعودي الذي يعترب العملة الرئي�شية لل�شركة.

)ب( معامالت وأرصدة

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية اإلى الريال ال�شعودي على اأ�شا�س اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ تلك املعامالت. يتم اإعادة حتويل املوجودات واملطلوبات 
النقدية بالعمالت االأجنبية على اأ�شا�س اأ�شعار �شرف العمالت ال�شائدة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. يتم اإدراج جميع الفروقات يف قائمة الدخل املوحدة لغر�س خا�س.

)ج( الشركات التابعة

يتم حتويل النتائج واملراكز املالية جلميع ال�شركات التابعة التي تكون عملتها الرئي�شة خمتلفة عن عملة العر�س اإلى عملة العر�س كما يلي:

حُتّول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل ب�شعر االإقفال يف تاريخ قائمة املركز املايل.  -1
حُتّول بنود ح�شابات حقوق امللكية )با�شتثناء االأرباح املبقاة( باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ ال�شراء.  -2

حُتّول االإيرادات وامل�شاريف لكل قائمة دخل مبتو�شط اأ�شعار ال�شرف.  -3
تدرج فروقات اأ�شعار الناجتة كبند منف�شل �شمن حقوق امللكية.  -4

2-6 النقد وما يعادله
ي�شتمل النقد وما يعادله على النقد يف ال�شندوق ولدى البنوك واال�شتثمارات ق�شرية االأجل االأخرى ذات ال�شيولة العالية والقابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية حمددة، وت�شتحق 

خالل ثالثة اأ�شهر اأو اأقل من تاريخ ال�شراء.

2-7 ودائع قصيرة األجل
ت�شمل الودائع ق�شرية االأجل الودائع مع البنوك واال�شتثمارات ق�شرية االأجل االأخرى عالية ال�شيولة والتي ت�شتحق بعد ثالثة اأ�شهر وقبل �شنة من تاريخ ال�شراء.

2-8 ذمم مدينة
دليل  يكون هناك  امل�شكـوك يف حت�شيلها عندما  للديون  تكوين خم�ش�س  يتم  امل�شكوك يف حت�شيلها.  الديون  ناق�شًا خم�ش�س  للفاتورة  االأ�شلي  باملبلغ  املدينة  الذمم  تظهر 
ن املجموعة من حت�صيل جميع املبالـغ امل�صتحقة وفقًا لل�صروط الأ�صلية للذمم املدينة. يتم حتميل وعر�ض هذه املخ�ص�صات على قائمة الدخل املوحدة  مو�صوعي على عدم متكُّ
لغر�س خا�س حتت بند »م�شاريف البيع والت�شويق«. عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتح�شيل، يتم �شطبها مقابل خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها. تقّيد اأي مبالغ 

ت�شرتد يف وقت الحق لذمم قد مت �شطبها �شابقًا �شمن االإيرادات االأخرى يف قائمة الدخل املوحدة لغر�س خا�س.

2-9 مخزون
يقّيم املخزون بالتكلفة اأو �شايف القيمة القابلة للتحقق، اأيهما اأقل. حتدد التكلفة على النحو التايل:

التكلفة املتو�شطةمواد خام
التكلفة املعياريةب�شاعة تامة ال�شنع

تكلفة ال�شراءقطع غيار

تت�شمن تكلفة الب�شاعة تامة ال�شنع، تكلفة املواد اخلام باالإ�شافة اإلى تكلفة العمالة وتكاليف الت�شنيع غري املبا�شرة. ميثل �شايف القيمة القابلة للتحقق �شعر البيع املقّدر يف �شياق 
االأعمال العادية، مطروحًا منه تكاليف االإمتام وم�شاريف البيع.
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2-10 ممتلكات ومصنع ومعدات
ل اال�شتهالك  تظهر املمتلكات وامل�شنع واملعدات ب�شعر التكلفة بعد خ�شم اال�شتهالك املرتاكم ما عدا امل�شاريع حتت التنفيذ التي تظهر بالتكلفة. ال يتم ا�شتهالك االأرا�شي. يُحمَّ

على قائمة الدخل املوحدة لغر�س خا�س على اأ�شا�س طريقة الق�شط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه املوجودات على مدى االعمار االإنتاجية املقّدرة لها كما يلي:

عدد �ل�ضنو�ت

20حت�شينات على االأرا�شي

33مباين

33حت�شينات على املباين

10اأثاث وتركيبات

4اأجهزة حا�شوب ومعدات تقنية معلومات

4�شيارات 

4 اإلى 13م�شنع ومعدات 

حتّدد االأرباح واخل�شائر الناجتة عن اال�شتبعاد مبقارنة املتح�شالت مع القيمة الدفرتية وتقّيد يف قائمة الدخل املوحدة لغر�س خا�س.

تقيَّد م�شاريف ال�شيانة واالإ�شالحات العادية التي ال تزيد جوهريًا من العمر االنتاجي للموجودات على قائمة الدخل املوحدة لغر�س خا�س عند تكبدها. تتم ر�شملة م�شاريف 
التجديدات والتح�شينات الهاّمة، اإن وجدت، عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقت�شادية م�شتقبلية مرتبطة بهذه البنود على ال�شركة مع اإمكانية قيا�س تكلفة هذا البند 

ب�شكل موثوق. ويتم ا�شتبعاد القيمة الدفرتية للقطع امل�شتبدلة.

2-11 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
مت مراجعة املوجودات غري املالية بخلف ال�صهرة، اإن وجدت، فيما يتعلق بالهبوط يف قيمتها عندما ت�صري الأحداث اأو التغري يف الظروف اإلى اأن القيمة الدفرتية قد تكون غري 
قابلة لل�صرتداد. يتم فح�ض ما اإذا كان هناك انخفا�ض يف قيد ال�صهرة �صنويًا، اإن وجدت. يتم اإثبات اخل�صارة الناجتة عن الهبوط يف القيمة، والتي متثل الزيادة يف القيمة 
الدفرتية للأ�صل عن القيمة القابلة لل�صرتداد وهي القيمة العادلـة للأ�صل ناق�صًا تكاليف البيع اأو قيمة ال�صتخدام، اأيهما اأعلى. لغر�ض تقدير الهبوط، يتم جتميع املوجودات 
على اأدنى م�شتوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منف�شلة وحمددة )وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة املوجودات غري املالية، بخالف ال�شهرة، اإن وجدت، والتي �شبق اأن حدث 
هبوط يف قيمتها بغر�ض احتمال عك�ض ذلك الهبوط، وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية. اإذا ما مت لحقًا عك�ض خ�صارة الهبوط يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل اأو 
ل لقيمتها القابلة لل�صرتداد، على اأّل يزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم اإثبات خ�صارة الهبوط يف قيمة ذلك الأ�صل اأو الوحدة املدرة  الوحدة املدرة للنقد اإلى التقدير املعدَّ
للنقد يف ال�صنوات ال�صابقة. يتم اإثبات عك�ض خ�صارة الهبوط يف القيمة فورًا كاإيرادات يف قائمة الدخل املوحدة لغر�ض خا�ض. ل يتم عك�ض قيد خ�صارة الهبوط يف قيمة ال�صهرة.

2-12 ذمم دائنة ومستحقات
بتم اإثبات مبالغ املطلوبات التي �شيتم دفعها مقابل ب�شائع وخدمات م�شتلمة، �شواًء مت اإ�شدار فواتري مبوجبها اإلى املجموعة اأم ال.

2-13 مخصصات
يتم اإثبات املخ�ش�شات عندما يرتتب على املجموعة التزام قانوين اأو �شمني حايل نتيجة حلدث �شابق ويكون من املحتمل اأن ي�شتدعي االأمر تكّبد موارد لت�شوية االلتزام ويكون 

باالإمكان تقدير قيمة االلتزام ب�شكٍل موثوق به.

2-14 الزكاة 
تخ�شع املجموعة للزكاة وفقًا الأنظمة م�شلحة الزكاة والدخل )“امل�شلحة”( يف اململكة العربية ال�شعودية. يتم حتميل الزكاة امل�شتحقة للمجموعة، اإن وجدت، على قائمة الدخل 

املوحدة لغر�ض خا�ض. يتم ت�صجيل املبالغ الإ�صافية امل�صتحقة مبوجب الربوط النهائية، اإن وجدت، عند حتديدها.

تقوم ال�شركة با�شتقطاع �شرائب لبع�س املعامالت مع اأطراف غري مقيمة يف اململكة العربية ال�شعودية وذلك وفقًا ملتطلبات نظام �شريبة الدخل ال�شعودي.

تخ�شع ال�شركات التابعة اخلارجية ل�شرائب الدخل يف بلدانها االأ�شلية، وتقيد هذه ال�شرائب، اإن وجدت، يف قائمة الدخل املوحدة لغر�س خا�س.
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2-15 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم قيد خم�ص�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب �صروط اأنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�صعودية من قبل ال�صركة و�صركاتها التابعة ال�صعودية ويحمل على 
قائمة الدخل. يتم احت�شاب مبلغ االلتزام على اأ�شا�س القيمة احلالية للمكافاأة املكت�شبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. يتم 

احت�شاب املبالغ امل�شددة عند نهاية اخلدمة على اأ�شا�س رواتب وبدالت املوظفني االأخرية وعدد �شنوات خدماتهم املرتاكمة، كما هو مو�شح يف اأنظمة اململكة العربية ال�شعودية.

تقوم ال�شركات التابعة االأجنبية حاليًا بتكوين خم�ش�س مقابل مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني واملزايا االأخرى وذلك طبقًا لقوانني الدول التي متار�س فيها ن�شاطها.

2-16 إثبات اإليرادات
يتم اإثبات االإيرادات عند ت�شليم املنتجات. يتم قيد االإيرادات �شافية اخل�شومات وبعد حذف املبيعات بني �شركات املجموعة. 

2-17 مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية
تت�شمن م�شاريـف البيع والت�شويق وامل�شاريف العمومية واالإدارية تكاليف مبا�شرة وغري مبا�شرة وهي لي�شت بال�شرورة جزءًا من تكاليف االإنتاج كما هو مطلوب وفقًا ملعايري 

املحا�شبة املتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بني م�شاريف البيع والت�شويق والعمومية واالإدارية و تكاليف االإنتاج، اإن لزم االأمر، بطريقة منتظمة.

2-18 توزيعات األرباح
يتم قيد توزيعات االأرباح يف القوائم املالية يف الفرتة التي يتم املوافقة عليها من قبل جمل�س االإدارة بناًء على ال�شلطة التي ُخّولت له من م�شاهمي ال�شركة يف اجتماع اجلمعية 

العامة العادية.

3- األدوات المالية وإدارة المخاطر
اإن اأن�شطة املجموعة تعر�شها اإلى خماطر مالية خمتلفة، وتت�شمن هذه املخاطر: خماطر ال�شوق )ت�شمل خماطر العملة، خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�شعر العمولة 
وخماطر االأ�شعار(، خماطر االئتمان وخماطر ال�شيولة. يركز برنامج اإدارة املخاطر العام للمجموعة على عدم اإمكانية التنبوؤ باأو�شاع االأ�شواق املالية وي�شعى اإلى التقليل من 

التاأثريات العك�شية املحتملة على االأداء املايل للمجموعة. 

تت�شمن االأدوات املالية املعرو�شة �شمن قائمة املركز املايل النقد وما يعادله والذمم املدينة والذمم الدائنة وامل�شاريف امل�شتحقة واملطلوبات االأخرى. اإن طرق القيد املطبقة 
واخلا�شة بهذه البنود مت االإف�شاح عنها �شمن ال�شيا�شة املحا�شبية لكل منها.

يتم اإجراء املقا�شة بني املوجودات واملطلوبات املالية واإثبات ال�شايف بالقوائم املالية املوحدة لغر�س خا�س عندما يكون لدى املجموعة حق قانوين يف اإجراء املقا�شة والنية اإما 
للت�شوية على اأ�شا�س ال�شايف اأو اإثبات املوجودات واملطلوبات يف نف�س الوقت.

تتم اإدارة املخاطر من قبل االإدارة العليا. اإن اأهم اأنواع املخاطر تتلخ�س كاالآتي:

3-1 مخاطر العملة
اإن خماطر العملة هي خماطر التغري يف قيمة االأدوات املالية ب�شبب التغريات يف اأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية. اإن معظم معامالت املجموعة هي بالريـال ال�شعودي والدينار 

الكويتي والدرهم االإماراتي.

متار�س املجموعة عملها داخل وخارج اململكة العربية ال�شعودية وهي معر�شة ملخاطر العملة التي تنتج من التعر�س لعمالت خمتلفة. لدى املجموعة ا�شتثمارات يف �شركات تابعة 
والتي تتعر�س �شايف موجوداتها ملخاطر حتويل العملة. تراقب االإدارة هذه التعر�شات وتعتقد اأن املجموعة لي�شت معر�شة اإلى حد كبري ملخاطر العمالت كما يف تاريخ املركز 

املايل.

3-2 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة
اإن خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�شعر العمولة هي التعر�شات ملخاطر خمتلفة تتعلق بتاأثري تذبذبات اأ�شعار العمولة يف ال�شوق على املركز املايل والتدفقات النقدية 

للمجموعة. تعتقد االإدارة اأن املجموعة لي�شت معر�شة اإلى حد كبري ملخاطر اأ�شعار العموالت.
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3-3 مخاطر السعر
اإن خماطر ال�شعر هي خماطر تعر�س قيمة االأداة املالية للتقلبات نتيجة للتغريات يف اأ�شعار ال�شوق �شواًء كانت تلك التغريات ناجتة عن عوامل متعلقة باالأداة اأو ُم�شدرها اأو عوامل 
توؤثر على جميع االأدوات املتداولة يف ال�شوق. اإن خماطر ال�شعر الذي تتعر�س له املجموعة تنتج ب�شكل رئي�شي من اال�شتثمارات يف اأ�شهم بنك الريا�س وامل�شجلة بالقيمة العادلة. 

تعتقد االإدارة اأن املجموعة لي�شت معر�شة اإلى حد كبري ملخاطر ال�شعر.

3-4 مخاطر االئتمان
اإن خماطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما الأداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االأخر خل�شارة مالية. تقوم االإدارة بتقييم الو�شع االئتماين للعمالء 
اآخذة بعني االعتبار مركزها املايل وخرباتها ال�شابقة وعوامل اأخرى. وبناًء عليه يتم حتديد حد ائتمان لها. يتم اإيداع النقد لدى بنوك ذات ت�شنيف ائتماين مرتفع. تقّيد الذمم 

املدينة بعد خ�شم خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها.

3-5 مخاطر السيولة
اإن خماطر ال�شيولة هي خماطر اأن تواجه املجموعة �شعوبات ما يف تاأمني ال�شيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات املتعلقة باالأدوات املالية. قد تنتج خماطر ال�شيولة عن عدم القدرة 
على بيع اأحد املوجودات املالية ب�شرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر ال�شيولة عن طريق التاأكد ب�شكل دوري من توفر �شيولة كافية من خالل ت�شهيالت ائتمانية ملزمة 

ملقابلة اأي التزامات م�شتقبلية. لي�س لدى ال�شركة اأي قرو�س قائمة حاليًا. 

3-6 القيمة العادلة
اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل اأ�صل اأو ت�صوية التزام بني اأطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة يف ذلك وتتم بنف�ض �صروط التعامل مع اأطراف م�صتقلة. حيث اإنه 
يتم جتميع االأدوات املالية للمجموعة على اأ�شا�س التكلفة التاريخية، قد تنتج فروقات بني القيم الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد االإدارة اأن القيم العادلة للموجودات 

واملطلوبات املالية للمجموعة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمها الدفرتية.

4- النقد وما يعادله
201620152014

128.661.444118.378.454100.530.423نقد لدى البنك

1.002.615811.224724.551نقد يف ال�شندوق

129.664.059119.189.678101.254.974
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5- ذمم مدينة
201620152014�إي�ضاح

144.033.183138.137.576136.669.920ذمم مدينة جتارية

)4.533.971()6.308.388()6.953.433(ناق�شًا: خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

137.079.750131.829.188132.135.949

16290.068511.399752.936اأطراف ذوي عالقة

137.369.818132.340.587132.888.885

اإن حركة خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها كما يلي:

201620152014�إي�ضاح

16.308.3884.533.9714.511.047 اإبريل 2015 و 2014 و 2013

212.493.0441.782.851343.726اإ�شافات

)320.802()8.434()1.847.999(�شطب

316.953.4336.308.3884.533.971 مار�س

6- مخزون
201620152014

31.949.26840.857.23039.210.107مواد خام

22.876.49818.884.79420.133.050منتجات جاهزة ال�شنع

7.126.0945.904.7956.416.751قطع غيار

784.2981.191.2061.074.945ب�شائع يف الطريق

)7.227.336()4.964.445()4.932.618(خم�ش�س ب�شاعة متقادمة

57.803.54061.873.58059.607.517

اإن حركة خم�ش�س ب�شاعة متقادمة كما يلي:

201620152014

14.964.4457.227.3369.344.329 اإبريل 2015 و 2014 و 2013

9.770.8571.288.614795.473اإ�شافات

)2.912.466()3.551.505()9.802.684(عك�س

314.932.6184.964.4457.227.336 مار�س
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7- مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

�إي�ضاح
201620152014

لة( لة()ُمعدَّ )ُمعدَّ

16.506.21515.476.34312.488.699�شلف للموظفني، ذمم واأخرى

6.941.70612.996.4139.714.599دفعات مقدمة ملوردين

4.466.9914.572.1524.311.321م�شاريف مدفوعة مقدمًا

456.902651.8201.648.822ذمم خدمات رفع املخلفات البرتولية

408.910976.430519.641تاأمني �شمانات بنكية

-2.080.000-دفعات مقدمة لال�شتثمار يف �شركة التكامل

2.046.609452.3601.319.337اأخرى

30.827.33337.205.51830.002.419م�شاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى، االإجمايل

)12.050.768()13.351.236()13.351.236(15، 28ناق�شًا: دفعات مقدمة للموظفني

17.476.09723.854.28217.951.651

8- استثمارات متاحة للبيع
201620152014

اأوراق مالية مدرجة

132.05833.76437.778 اإبريل 2015 و 2014 و 2013

)4.014()1.706()7.220(تعديالت القيمة العادلة

3124.83832.05833.764 مار�س

9- استثمارات عقارية
201620152014�إي�ضاح

التكلفة

--    -1 اإبريل 2015 و 2014 و 2013

ل خالل ال�شنة --1033.341.907حموَّ

اال�شتهالك

--    -1 اإبريل

ل خالل ال�شنة --)58.030(10حموَّ

--3133.283.877 مار�س
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)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

10- ممتلكات ومصنع ومعدات

��ضتبعاد�ت�إ�ضافات1 �إبريل 2015
فروقات حتويل 
عمالت �أجنبية

ل �إلى  حموَّ
��ضتثمار�ت عقارية 

)�إي�ضاح 9(
31 مار�س 2016

التكلفة

20.542.472)12.358.875()9.160()770.000(-33.680.507اأرا�شي

حت�شينات على االأرا�شي واملباين والتح�شينات على 
املباين

58.781.0916.536.194-    )17.203()2.411.142(62.888.940

48.316.149     -)12.063()260.579(47.140.8261.447.965اأثاث وتركيبات و�شيارات 

11.414.749     -)1.186()15.093(10.833.216597.812اأجهزة حا�شوب ومعدات تقنية معلومات

115.178.879     -)195()75.000(112.179.2493.074.825م�شنع ومعدات

365.147)18.571.890()6.558(    -11.413.6877.529.908اأعمال راأ�شمالية حتت التنفيذ

274.028.57619.186.704)1.120.672()46.365()33.341.907(258.706.336

اال�شتهالك املرتاكم

حت�شينات على االأرا�شي واملباين والتح�شينات على 
املباين

)18.182.138()1.920.982(-    17.00358.030)20.028.087(

)44.398.335(     -235.0049.062)1.563.242()43.079.159(اأثاث وتركيبات و�شيارات

)6.647.988(     -12.5161.349)1.531.407()5.130.446(اأجهزة حا�شوب ومعدات تقنية معلومات

)97.619.081(     -)280(3.906)5.563.721()92.058.986(م�شنع ومعدات

)158.450.729()10.579.352(251.42627.13458.030)168.693.491(

115.577.84790.012.845
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شركة صناعات العزل العربية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة لغرض خاص )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 مارس 2016

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

10- ممتلكات ومصنع ومعدات )تتمة(
متثل االأعمال الراأ�شمالية حتت التنفيذ املبالغ املدفوعة فيما يخ�س املباين واملعدات يف الريا�س ودبي.

مت توزيع م�شاريف اال�شتهالك خالل ال�شنة كما يلي:

201620152014�إي�ضاح

7.915.6989.128.4149.960.705تكلفة املبيعات

211.026.311867.752798.258م�شاريف بيع وتوزيع

221.610.209112.900114.726م�شاريف عمومية واإدارية

10.552.21810.109.06610.873.689

27.134120.91678.581خ�شارة حتويل عمالت اأجنبية

10.579.35210.229.98210.952.270

��ضتبعاد�ت�إ�ضافات1 �إبريل 2014
فروق حتويل 
عمالت �أجنبية

31 مار�س 2015

التكلفة

33.680.507)5.650(-28.686.1575.000.000اأرا�شي

58.781.091)357.629(-58.600.718538.002حت�شينات على االأرا�شي واملباين والتح�شينات على املباين

47.140.826)67.858()116.348(45.631.0471.693.985اأثاث وتركيبات و�شيارات

10.833.216)6.193(-5.209.0645.630.345اأجهزة حا�شوب ومعدات تقنية معلومات

112.179.249)606(-102.797.5089.382.347م�شنع ومعدات

288.23711.413.687-300.66810.824.782اأعمال راأ�شمالية حتت التنفيذ

241.225.16233.069.461)116.348()149.699(274.028.576

اال�شتهالك املرتاكم

)18.182.138(69.407-)1.785.371()16.466.174(حت�شينات على االأرا�شي واملباين والتح�شينات على املباين

)43.079.159(36.35945.768)1.261.119()41.900.167(اأثاث وتركيبات و�شيارات

)5.130.446(5.369-)79.986()5055.829(اأجهزة حا�شوب ومعدات تقنية معلومات

)92.058.986(372-)7.103.506()84.955.852(م�شنع ومعدات

)148.378.022()10.229.982(36.359120.916)158.450.729(

92.847.140115.577.847
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شركة صناعات العزل العربية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة لغرض خاص )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 مارس 2016

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

10- ممتلكات ومصنع ومعدات )تتمة(

��ضتبعاد�ت�إ�ضافات1 �إبريل 2013
فروق حتويل 
عمالت �أجنبية

31 مار�س 2014

التكلفة

28.686.157    -    -28.686.157اأرا�شي

58.600.718)73.308()28.243(57.590.5461.111.723حت�شينات على االأرا�شي واملباين والتح�شينات على املباين

45.631.047)16.447()713.691(45.592.532768.653اأثاث وتركيبات و�شيارات

5.209.064)1.435(    -5.133.92376.576اأجهزة حا�شوب ومعدات تقنية معلومات

23102.797.508    -102.270.242527.243م�شنع ومعدات

300.668    -    -285.42715.241اأعمال راأ�شمالية حتت التنفيذ

239.558.8272.499.436)741.934()91.167(241.225.162

اال�شتهالك املرتاكم

)16.466.174(28.24371.317)1.726.467()14.839.267(حت�شينات على االأرا�شي واملباين والتح�شينات على املباين

)41.900.167(701.6806.148)1.899.706()40.708.289(اأثاث وتركيبات و�شيارات

)5055.829(850    -)78.877()4.977.802(اأجهزة حا�شوب ومعدات تقنية معلومات

)84.955.852(266    -)7.247.220()77.708.898(م�شنع ومعدات

)138.234.256()10.952.270(729.92378.581)148.378.022(

101.324.57192.847.140

11- ذمم دائنة
201620152014�إي�ضاح

5.865.8109.883.8866.832.540جتارية

55.273202.261-16طرف ذو عالقة

5.865.8109.939.1597.034.801
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة لغرض خاص )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 مارس 2016

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

12- مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
201620152014

10.939.4467.528.5226.437.347رواتب ومزايا موظفني

5.373.1103.153.2401.464.745م�شاريف خامات م�شتحقة

3.431.3143.255.8933.111.361عموالت بيع

1.860.6011.344.4241.300.000حوافز مبيعات

1.492.5371.257.4921.315.136م�شاريف نقل م�شتحقة

547.190305.52742.283منافع

282.774272.044137.238اأتعاب مهنية

196.142     -      -ر�شوم جمركية م�شتحقة على اال�شترياد

443.729284.5981.337.968اأخرى

24.370.70117.401.74015.342.220

13- رسوم جمركية مستحقة على االستيراد
ميثل هذا الر�شيد الر�شوم اجلمركية امل�شتحقة على ا�شترياد املواد اخلام اخلا�شعة للر�شوم اجلمركية خالل ال�شنوات اخلم�شة االأخرية.

14- زكاة مستحقة
ل اأيهما اأعلى. ت�شتحق الزكاة بن�شبة 2.5٪ من الوعاء الزكوي التقريبي اأو �شايف الدخل املعدَّ

14-1 مكونات الوعاء الزكوي
تتكون اأهم مكونات الوعاء الزكوي لل�شركة وفقًا الأنظمة الزكاة مما يلي:

201620152014�إي�ضاح

مكونات الوعاء الزكوي

لة 349.526.343315.002.806308.083.864حقوق امل�شاهمني يف بداية العام، ُمعدَّ

11.354.7618.201.36810.937.019املخ�ش�شات يف بداية العام ناق�شًا امل�شتخدم منها خالل ال�شنة

ل لل�شنة 14107.967.39680.596.82568.864.622-2�شايف الدخل املعدَّ

)5.468.997()5.849.522(20.422.502اأخرى

لة )81.482.133()106.467.476()120.773.247(معدات وم�شانع وممتلكات، ُمعدَّ

)33.764(       -       -ا�شتثمارات

368.497.755291.484.001300.900.611الوعاء الزكوي التقريبـي



224

شركة صناعات العزل العربية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة لغرض خاص )تتمة(
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ل للسنة 14-2 صافي الدخل المعدَّ
201620152014

102.994.71375.588.12964.310.843الدخل قبل الزكاة وحقوق االأقلية

التعديل:

61.495806.2942.138.716فروق اال�شتهالك

4.528.9113.248.2442.771.661املخ�ش�شات

)356.598(382.277954.158اأخرى

ل لل�شنة 107.967.39680.596.82568.864.622�شايف الدخل املعدَّ

14-3 زكاة مستحقة
201620152014

17.401.8957.514.9117.187.772 اإبريل 2015 و 2014 و 2013

9.371.5957.410.0007.200.000املخ�ش�شات

)6.872.861()7.523.016()7.287.100(الت�شديدات

319.486.3907.401.8957.514.911 مار�س

14-4 وضع الربط النهائي
ت�شلمت ال�شركة من م�شلحة الزكاة والدخل �شهادات الزكاة النهائية لل�شنوات حتى 31 مار�س 2015.

15- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
فيما يلي حركة خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني لل�شنوات املنتهية يف 31 مار�س:

�إي�ضاح
201620152014

لة( لة()ُمعدَّ )ُمعدَّ

2820.159.5941.017.923783.897كما يف 1 اإبريل قبل التعديل

16.971.82515.196.275-28التعديل

ل 2820.159.59417.989.74815.960.172كما يف 1 اإبريل اإجمايل، ُمعدَّ

لة )10.889.826()12.050.768()13.351.236(28دفعات مقدمة للموظفني، ُمعدَّ

لة 286.808.3585.938.9805.090.346كما يف 1 اإبريل �شايف، ُمعدَّ

2.035.8671.456.3931.632.462خم�ش�شات

)1.398.436()1.315.462()28.781(مدفوعات

719.447614.608    -28التعديل - خم�ش�س

لة 288.815.4446.808.3585.938.980كما يف 31 مار�س، �شايف ُمعدَّ
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15- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
فيما يلي ملخ�شًا ملكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني، �شايف كما يف 31 مار�س:

20162015

22.166.68020.159.59417.989.748اإجمايل مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

)12.050.768()13.351.236()13.351.236(ناق�شًا: دفعات مقدمة للموظفني

8.815.4446.808.3585.938.980

16- أمور متعلقة بأطراف ذوي عالقة
قامت املجموعة مبعاملت معينة مع اأطراف ذوي علقة ب�صروط واأحكام متت املوافقة عليها من قبل اإدارة املجموعة.

16-1 معامالت مع أطراف ذوي عالقة
فيما يلي ملخ�شًا الأهم املعامالت مع االأطراف ذوي العالقة والتي متت يف �شياق العمل االعتيادي واأدرجت �شمن القوائم املالية:

201620152014

948.1552.174.1292.494.632املبيعات

463.813370.768388.425م�شاريف امتياز

2.494.5851.904.3132.619.720م�شرتيات

--32.250اإ�شالح و�شيانة

--494.000تدريب

16-2 أرصدة مع األطراف ذوي العالقة
فيما يلي االأر�شدة الهامة لنهاية ال�شنة الناجتة عن معامالت مع اأطراف ذوي العالقة:

)1( مطلوب من أطراف ذوي عالقة

201620152014�لعالقة

276.14869.708336.437�شقيقةموانع ال�شريعة للتعهدات واالإن�شاءات

13.920441.691416.499�شقيقة�شركة الزامل

290.068511.399752.936

)2( مطلوب لطرف ذي عالقة

201620152014�لعالقة

55.273202.261-�شقيقةبيتوتراد لل�شناعة املحدودة
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17- رأس المال
يتكون راأ�س مال ال�شركة من 27.299.978 و 18.199.981 �شهمًا كما يف 31 مار�س 2016 و 2015 و 2014 على التوايل بقيمة 10 ريـال �شعودي لكل �شهم مملوك كما يلي:

201620152014

5.672.0363.781.3573.781.357�شركة بوبيان للبرتوكيماويات

1.837.5471.425.0311.425.031ال�شيد/ اإبراهيم علي ال�شقري

1.783.0231.188.6821.188.682ال�شيدة/ هيله عبدالرحمن عي�شى الرميح

1.736.9491.157.9661.157.966�شركة �شماما لال�شتثمار

1.663.7401.109.1601.109.160ال�شيد/ نا�شر علي ال�شقري

1.493.919995.946995.946ال�شيد/ فرا�س علي ال�شقري

1.493.919995.946995.946ال�شيد/ من�شور علي ال�شقري

1.386.798924.532924.532ال�شيد/ �شقري علي اإبراهيم ال�شقري

1.664.3591.664.359-ال�شيد/ �شليمان بن عبداملح�شن اأبا مني

10.232.0474.957.0024.957.002م�شاهمون اآخرون

27.299.97818.199.98118.199.981

وافق امل�شاهمون يف اجتماع اجلمعية العامة ال�شنوي املنعقد يف 29 �شبتمرب 2015 على زيادة راأ�س مال ال�شركة من 181.999.810 ريـال �شعودي اإلى 272.999.780 من خالل 
حتويل مبلغ 67.000.000 ريـال �شعودي ومبلغ 23.999.970 ريـال �شعودي من االحتياطي النظامي واالأرباح املبقاة، على التوايل.

18- احتياطي نظامي
وفقًا لنظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية والنظام االأ�شا�شي لل�شركة، قامت ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل 10٪ من �شايف االأرباح ال�شنوية لهذا االحتياطي 

حتى يبلغ ر�شيده ما يعادل 50٪ من راأ�س املال. اإن هذا االحتياطي غري متاح لتوزيعات االأرباح.

19- احتياطي اتفاقي
كونت ال�شركة كما يف 31 مار�س 2015 احتياطي اتفاقي بن�شبة 10٪ و 2.5٪ و 2.5٪ من �شايف الدخل اإلى احتياطي توزيعات االأرباح واحتياطي االأبحاث والتطوير واحتياطي 

ال�شمان على املنتجات، على التوايل. 

حدد امل�شاهمون يف ال�شركة يف اجتماع اجلمعية العامة ال�شنوي املنعقد يف 29 �شبتمرب 2015 احلد االأق�شى لالحتياطي املرتاكم لالأبحاث والتطوير بــــ 5٪ من راأ�س مال ال�شركة. 
وبناًء على ذلك، قامت ال�شركة بتحويل �شايف دخل ال�شنة اإلى احتياطي االأبحاث والتطوير فقط اإلى احلد املطلوب للو�شول اإلى 5٪ من راأ�س مال ال�شركة كما يف 30 �شبتمرب 

2015. عالوة على ذلك، قامت ال�شركة بتحويل 10٪ من �شايف دخل ال�شنة اإلى احتياطي توزيعات اأرباح.

كذلك قرر امل�شاهمون يف اجتماع اجلمعية العامة ال�شنوي املذكور اأعاله على حتويل كامل مبلغ احتياطي ال�شمان على املنتجات اإلى االأرباح املبقاة. وعليه، مت حتويل احتياطي 
ال�شمان على املنتجات البالغ 17.401.359 ريـال �شعودي اإلى االأرباح املبقاة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2016. ومت اإيقاف اإثبات احتياطي ال�شمان على املنتجات فورًا.

�شيتم ا�شتخدام االحتياطي االتفاقي وفقًا لقرار جمل�س االإدارة طبقًا ملا ين�س عليه النظام االأ�شا�شي لل�شركة.
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20- حقوق األقلية
ميثل الر�شيد ح�شة م�شاهمي االأقلية يف ال�شركات املوحدة التالية:

��ضم �ل�ضركة

201620152014

جمموع حقوق 
�الأقلية

�حل�ضة من 
�ضايف �لدخل/ 

)�خل�ضارة(

جمموع حقوق 
�الأقلية

�حل�ضة من 
�ضايف �لدخل/ 

)�خل�ضارة(

جمموع حقوق 
�الأقلية

�حل�ضة من 
�ضايف �لدخل/ 

)�خل�ضارة(

--2.458.788546.5632.836.4661.156.466�شركة ال�شلطان للمقاوالت والتجارة وال�شناعة

)15.207(984.792)18.458(966.334)25.195(941.139�شركة االأغ�شية املتقدمة لل�شناعة 

--   -    -629.814109.814�شركة م�شنع حجر التكامل للحجر والرخام 

204.17554.782149.48028.574120.93220.238�شركة عوازل الدولية اإل اإل �شي

202.41224.048179.61621.995167.81933.750�شركة عوازل الكويت ملواد البناء 

183.62650.961132.79378.97953.82561.744�شركة عوازل قطر الدولية

)31.090()23.676()33.194()53.939()27.536()79.313(�شركة عوازل اندوني�شيا الدولية

4.540.641733.4374.210.7501.234.3621.303.69269.435

21- مصاريف بيع وتسويق

�إي�ضاح
201620152014

لة( لة()ُمعدَّ )ُمعدَّ

11.986.9499.565.3638.563.012رواتب واأجور ومزايا

3.061.7052.721.1572.579.794عموالت بيع

2.646.4222.530.6822.307.001اإيجارات

خم�ش�س ديون م�شكوك

  يف حت�شيلها

52.493.0441.782.851343.726

1.420.2341.102.2531.136.728اإعالن وترويج

101.026.311867.752798.258ا�شتهالك

366.076327.525270.061تاأمني

340.423167.146226.975م�شاريف بنكية

302.651414.244413.638ات�شاالت

255.681275.626172.396�شفر

2.712.4762.353.4722.753.441اأخرى

2826.611.97222.108.07119.565.030
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22- مصاريف عمومية وإدارية

�إي�ضاح
201620152014

لة( لة()ُمعدَّ )ُمعدَّ

19.069.68816.281.08915.546.829رواتب واأجور ومزايا

101.610.209112.900114.726ا�شتهالك

494.570953.663491.843خدمات مهنية

360.255344.380350.235تاأمني

324.633693.481708.826�شفر

37.406172.34293.549م�شاريف بنكية

1.718.8001.075.065789.775اأخرى

2823.615.56119.632.92018.095.783

23- إيرادات )مصاريف( أخرى، صافي
201620152014

    -    -1.773.628الديون املعدومة امل�شرتدة

1.034.939212.000264.153الدخل من تاأجري خمزن ومتجر

562.689)13.275.198(571.919ربح )خ�شارة( حتويل عمالت اأجنبية، �شايف

468.11676.8731.190.367الدخل من خدمات رفع املخلفات البرتولية

169.13081.536391.308ربح من بيع ممتلكات وم�شنع ومعدات

12.84072.31144.879مبيعات خردة ومواد خام

3.47052.717202.289االإيرادات من الودائع

1.477.5491.840.601161.619اأخرى

5.511.591)10.939.160(2.817.304

24- ربحية )خسارة( السهم
يتم احت�شاب ربحية )خ�شارة( ال�شهم لل�شنوات املنتهية يف 31 مار�س 2016 و 2015 و 2014 بق�شمة اإيرادات الت�شغيل واالإيرادات و )امل�شاريف( من العمليات غري الت�شغيلية 

و�شايف الدخل لكل �شنة على املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم القائمة خالل تلك ال�شنوات.
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25- معلومات قطاعية
متار�س ال�شركة اأعمالها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. فيما يلي ملخ�شًا ببع�س املعلومات املالية املختارة كما يف ولل�شنوات املنتهية يف 31 مار�س ح�شب التوزيع اجلغرايف:

�ملجموعباقي دول �لعاملدول جمل�س �لتعاون �خلليجي31 مار�س 2016

464.762.518872.556465.635.074جمموع املوجودات

70.220131     -70.220.131جمموع املطلوبات

412.683.794595.870413.279.664املبيعات

92.755.752133.92992.889.681�شايف الدخل

147.622.00188.654147.710.655اإجمايل الربح

10.579.352     -10.579.352ا�شتهالك

90.012.845     -90.012.845ممتلكات وم�شنع ومعدات

�ملجموعباقي دول �لعاملدول جمل�س �لتعاون �خلليجي31 مار�س 2015

450.971.3571.896.675452.868.032جمموع املوجودات

ل( 72.531.144100.61072.631.754جمموع املطلوبات )ُمعدَّ

413.938.8052.871.678416.810.483املبيعات

ل( 66.482.548461.21966.943.767�شايف الدخل )ُمعدَّ

ل( 127.760.760507.520128.268.280اإجمايل الربح )ُمعدَّ

9.737.796492.18610.229.982ا�شتهالك

115.536.64441.203115.577.847ممتلكات وم�شنع ومعدات

31 مار�س 2014

400.026.3774.557.554404.583.931جمموع املوجودات

ل( 62.414.718148.85262.563.570جمموع املطلوبات )ُمعدَّ

371.633.3432.701.332374.334.675املبيعات 

ل( 56.629.777411.63157.041.408�شايف الدخل )ُمعدَّ

ل( 98.875.517278.83599.154.352اإجمايل الربح )ُمعدَّ

10.417.654534.61610.952.270ا�شتهالك

92.795.85951.28192.847.140ممتلكات وم�شنع ومعدات

ال ينطبق اإف�شاح قطاع االأعمال على املجموعة حيث اأن املجموعة متار�س اأعمالها ب�شكل رئي�شي يف اإنتاج املنتجات املانعة لت�شرب املياه واملواد العازلة للحرارة.
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26- توزيعات أرباح
وافقت اجلمعية العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 29 �شبتمرب 2015 على توزيع اأرباح بواقع 0.4 ريـال �شعودي لل�شهم الواحد على اأ�شا�س االأ�شهم القائمة كما يف 31 مار�س 
2015 عن الربع الرابع املنتهي يف 31 مار�س 2015 بقيمة 7.279.992 ريـال �شعودي مت دفعها يف 31 اأكتوبر 2015. كما وافقت اجلمعية العامة يف اجتماعها املذكور اأعاله على 
توزيعات اأرباح خا�شة بواقع 2 ريـال �شعودي لل�شهم الواحد على اأ�شا�س االأ�شهم القائمة كما يف 31 مار�س 2015 بقيمة 36.399.962 ريـال �شعودي مت دفعها يف 31 اأكتوبر 2015.

وافق جمل�س اإدارة ال�شركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 29 �شبتمرب 2015 على توزيع اأرباح بواقع 0.4 ريـال �شعودي لل�شهم الواحد عن الربع االأول املنتهي يف 30 يونيو 2015 بقيمة 
10.919.991 ريـال �شعودي مت دفعها يف 31 دي�شمرب 2015.

وافق جمل�س اإدارة ال�شركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 5 يناير 2016 على توزيع اأرباح بواقع 0.4 ريـال �شعودي لل�شهم الواحد عن الربع الثاين املنتهي يف 30 �شبتمرب 2015 بقيمة 
10.919.991 ريـال �شعودي مت دفعها يف �شهر يناير 2016.

وافق جمل�س اإدارة ال�شركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 21 مار�س 2016 على توزيع اأرباح بواقع 0.4 ريـال �شعودي لل�شهم الواحد على اأ�شا�س االأ�شهم القائمة كما يف 21 مار�س 
2016 عن الربع الثالث املنتهي يف 31 دي�شمرب 2015 بقيمة 10.919.991 ريـال �شعودي مت دفعها يف 27 مار�س 2016.

27- التزامات محتملة 
يف 31 مار�س 2016، كان لدى املجموعة التزامات حمتملة ن�شاأت يف �شياق االأعمال االعتيادية تتعلق ب�شمانات ح�شن تنفيذ والتي بلغت 13.720.773 ريـال �شعودي )31 مار�س 

2015: 19.684.560 ريـال �شعودي، 31 مار�س 2014: 15.000.579 ريـال �شعودي(.

ال�شركة  اأ�شدرتها  ميثل املبلغ املذكور �شابقًا �شمانات بنكية بقيمة 6.545.626 ريـال �شعودي )31 مار�س 2015: 14.159.082 ريـال �شعودي، 31 مار�س 2014: ال �شيء( 
مل�شلحة اجلمارك التي �شيتم ت�شييلها يف 17 يونيو 2016.
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28- التعديالت
قامت ال�شركة بتعديل االأرباح املبقاة واأر�شدة اأخرى متعلقة بها كما يف 1 اأبريل 2013 وح�شابات معينة يف قائمة الدخل وقائمة املركز املايل كما يف ولل�شنتني املنتهيتني يف 31 
مار�س 2014 و2015 من اأجل ت�شحيح االأخطاء يف ت�شجيل خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني والذي كان قد مت تكوينه لكافة املوظفني على اأ�شا�س �شنوي وت�شويته يف 
نهاية كل �شنة بناًء على الرتتيبات التعاقدية مع املوظفني. وقد مت االأن تكوين هذا املخ�ش�س مع االأخذ يف االعتبار متطلبات نظام العمل يف اململكة العربية ال�شعودية ا�شتنادًا 
للفرتة الرتاكمية خلدمة املوظفني لدى ال�شركة ويتم احت�شابه وفقًا لذلك. مت قيد الدفعات ال�شنوية امل�شددة للموظفني ملكافاآت نهاية اخلدمة لل�شنوات ال�شابقة ك�شلف للموظفني 
ومت عر�س �شايف خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مع االأخذ باالعتبار احلق القانوين املتاح لل�شركة للت�شوية. ويظهر تاأثري هذ التعديل للبيانات املقارنة املعرو�شة يف 

القوائم املالية املوحدة املرفقة كما يلي:

بعد �لتعديل�لتعديلقبل �لتعديل

قائمة املركز املايل كما يف 31 مار�س 2015:

1.167.85418.991.74020.159.594اإجمايل مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

)13.351.236()13.351.236(-ناق�شًا: دفعات مقدمة للموظفني

1.167.8545.640.5046.808.358مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني، �شايف

66.485.313)564.051(67.049.364احتياطي نظامي

75.092.480)846.075(75.938.555احتياطي اتفاقي

52.467.857)4.230.378(56.698.235اأرباح مبقاة

بعد �لتعديل�لتعديلقبل �لتعديل

قائمة املركز املايل كما يف 31 مار�س 2014:

1.017.92316.971.82517.989.748اإجمايل مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

)12.050.768()12.050.768(-ناق�شًا: دفعات مقدمة للموظفني

1.017.9234.921.0575.938.980مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني، �شايف

59.790.937)492.106(60.283.043احتياطي نظامي

65.050.915)738.158(65.789.073احتياطي اتفاقي

32.879.999)3.690.793(36.570.792اأرباح مبقاة

بعد �لتعديل�لتعديلقبل �لتعديل

قائمة املركز املايل كما يف 1 اإبريل 2013:

783.89715.196.27515.980.172اإجمايل مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

)10.889.826()10.889.826(-ناق�شًا: دفعات مقدمة للموظفني

783.8974.306.4495.090.346مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني، �شايف

54.086.796)430.645(54.517.441احتياطي نظامي

56.494.704)645.966(57.140.670احتياطي اتفاقي

28.908.901)3.229.838(32.138.739اأرباح مبقاة
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28- التعديالت - )تتمة(
بعد �لتعديل�لتعديلقبل �لتعديل

قائمة الدخل لل�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2015:
288.308.801233.402288.542.203تكلفة مبيعات

22.008.17799.89422.108.071م�شاريف بيع وت�شويق
19.246.769386.15119.632.920م�شاريف عمومية واإدارية

66.943.767)719.447(67.663.214�شايف الدخل لل�شنة
ربحية / )خ�شارة( ال�شهم

3.80)0.99(4.79الدخل من العمليات
2.94)0.78(3.72�شايف الدخل لل�شنة

بعد �لتعديل�لتعديلقبل �لتعديل

قائمة الدخل لل�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2014:
275.038.485141.838275.180.323تكلفة مبيعات

19.469.20495.82619.565.030م�شاريف بيع وت�شويق
17.718.839376.94418.095.783م�شاريف عمومية واإدارية

57.041.408)614.608(57.656.016�شايف الدخل لل�شنة
ربحية / )خ�شارة( ال�شهم

2.70)0.71(3.41الدخل من العمليات
2.50)0.67(3.17�شايف الدخل لل�شنة

بعد �لتعديل�لتعديلقبل �لتعديل

قائمة التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2015:
1.465.393719.4472.184.840خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

قائمة التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2014:
1.632.462614.6082.247.070خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

بعد �لتعديل�لتعديلقبل �لتعديل

قائمة التغريات يف حقوق امل�شاهمني لل�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2015:
ل اإلى االحتياطي النظامي 6.694.376)71.945(6.766.321حُموَّ
ل اإلى االحتياطي االتفاقي 10.041.565)107.917(10.149.482حُموَّ

قائمة التغريات يف حقوق امل�شاهمني لل�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2014:
ل اإلى االحتياطي النظامي 5.704.141)61.461(5.765.602حُموَّ
ل اإلى االحتياطي االتفاقي 8.556.211)92.192(8.648.403حُموَّ

29- إعادة تصنيف
متت اإعادة ت�شنيف بع�س املبالغ املعرو�شة يف معلومات املقارنة املالية لتتما�شى مع طريقة عر�س ال�شنة احلالية.

30- اعتماد القوائم المالية
اعتمدت هذه القوائم املالية املوحدة لغر�س خا�س من قبل جمل�س اإدارة ال�شركة بتاريخ 14 �شوال 1437ه )املوافق 19 يوليو 2016(.



 1010039827 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g (zQó°üŸG{ hCG zácô°ûdG{) (∫RGƒY) á«Hô©dG ∫õ©dG äÉYÉæ°U ácô°T
.(Ω2005/03/07 ≥aGƒŸG) `g1426/01/26 ïjQÉJh 1247 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dGh (Ω1981/06/17 ≥aGƒŸG) `g1401/08/14 ïjQÉJh

 ó«ª◊G ∑QÉÑŸG óªM øe πc πÑb øe (Ω1981/04/18 ≥aGƒŸG) ``̀g1401/06/14 ïjQÉàH IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°ûc ácô°ûdG â°ù°SCÉJ
 (12^000^000) √Qóbh ∫Ée ¢SCGôH ôé«à°S ôfQGh π«°SQÉe h Ò≤°üdG ídÉ°U óªM h Ò≤°üdG º«gGôHEG  »∏Y h áeÓ°ùdG õjõ©dG óÑY ô°UÉf h
 ïjQÉJh  1010039827  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  â∏é°Sh  áª«≤dG  ájhÉ°ùàe  ájó≤fh  á«æ«Y  ¢ü°üM  øY  IQÉÑY  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  ô°ûY  ÉæKEG
 ≥aGƒŸG `g1402/1/21 ïjQÉàHh .…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ô°ûY ÉæKEG (12^000^000) ≠∏H ∫Éª°SCGôH (Ω1981/06/17 ≥aGƒŸG) `g1401/08/14
 ájó≤ædG IOÉjõdG ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e  ô°ûY á©HQCG  (14^000^000) ≠∏Ñe ≈dEG  É¡dÉª°SCGQ IOÉjõH ácô°ûdG âeÉb (Ω1981/11/18
 ”   ,…Oƒ©°S  ∫ÉjQ  1^000  ájó≤f  á°üM  πc  áª«b  ájó≤f  á°üM  ∞dG  ô°ûY  á©HQG  (14^000)  ≈dG  áª°ù≤e  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  ¿ÉæKG  ™bGƒH
 ≈dEG É¡dÉª°SCGQ IOÉjõH ácô°ûdG âeÉb (Ω1992/10/20) ≥aGƒŸG `g1413/4/23  ïjQÉàHh  .º¡à«µ∏e Ö°ùf ≈∏Y kGAÉæH AÉcô°ûdG πÑb øe É¡©aO
 ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ô°ûY áà°S (16^000^000) ÉgQób IOÉjõH …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÚKÓK (30^000^000) ≠∏Ñe
 ≈dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º«°ù≤J ” óbh ,Ω1991 ΩÉ©d Ióªà©e á«fGõ«e ôNG Ö°ùM IQhóŸG ìÉHQC’G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ô°ûY áà°S (16^000^000)
 ≥aGƒŸG) ``̀g1425/9/11 ïjQÉàH .…Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dG (1^000) É¡æe á°üM πc áª«b áª«≤dG ájhÉ°ùàe ájó≤f á°üM ∞dG ÚKÓK (30^000)
 ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒà°Sh ¢ùªN (65^000^000) √Qób ∫Éª°SCGôH ájOƒ©°S á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG πjƒ– AÉcô°ûdG Qôb (Ω2004/10/25

.…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒà°Sh á°ùªN  (65^000^000) ≠∏Ñe ≈dEG ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ IOÉjR QGô≤dG ¢ùØf ‘ ∂dòc AÉcô°ûdG Qôb å«M ,…Oƒ©°S

 ∫ƒ–  ¿ÓYEÉH  (Ω2005/03/07  ≥aGƒŸG)  ```g1426/01/26  ïjQÉàH  1247º`̀bQ  …QGRƒ`̀dG  QGô≤dG  QÉªãà°S’Gh  IQÉéàdG  ôjRh  ‹É©e  Qó°UCG  ób
 ¿ƒ«∏e (1^300^000) ≈dG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒà°Sh ¢ùªN (65^000^000) √Qób ∫Éª°SCGôH á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG
 ≠∏Ñe  á∏ª°SQ  ≥jôW øY ácô°ûdG  ∫Éª°SCGQ  IOÉjR  â“ å«M ,óMGƒdG  º¡°ù∏d  ÉjOƒ©°S  ’ÉjQ  ¿ƒ°ùªN (50) á«ª°SG  áª«≤H  º¡°S  ∞dG  áFÉªKÓKh
 ∫ÓN øe  ácô°ûdG ‘ ÚªgÉ°ùªc OóL øjôªãà°ùe ∫ƒNO ” Éªc ,IQhóŸG ìÉHQ’G ÜÉ°ùM øe ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÚKÓKh á°ùªN (35^000^000)

.º¡°SCÓd ¢UÉN ìôW

 ≈dEG  ácô°ûdG  ∫Ée ¢SCGQ  IOÉjR  ≈∏Y á≤aGƒŸG  ácô°û∏d  ájOÉ©dG  ÒZ áeÉ©dG  á«©ª÷G äQôb ,(Ω2006/9/10 ≥aGƒŸG) ``̀g1427/8/17 ïjQÉàHh
 áà°S (16^250^000) ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY IOÉjõdG á«£¨J ”h …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dG ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉeh Éfƒ«∏e ¿ƒfÉªKh óMGh (81^250^000)

.IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dG ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉeh ¿ƒ«∏e ô°ûY

 ≈dEG  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  IOÉjR  ≈∏Y  á≤aGƒŸG  ácô°û∏d  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  äQôb  ,(Ω2007/9/5  ≥aGƒŸG)  ``̀g1428/8/23  ïjQÉàHh
 ìÉHQC’G øe ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR πjƒ“ ”h ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚfÉªKh ÚàFÉeh ∞dG ÚKÓKh çÓKh áFÉªKÓKh ¿ƒ«∏e á«fÉªKh áFÉe (108^333^280)

 .á°ù∏÷G OÉ≤©fG Ωƒj ájÉ¡æH ácô°ûdG äÓé°ùH á∏é°ùe á≤HÉ°S º¡°SG áKÓK ≈∏Y õFÉM πµd ójóL óMGh º¡°S QGó°UEÉH ∂dPh IÉ≤ÑŸG

 ≈dEG  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  IOÉjR  ≈∏Y  á≤aGƒŸG  ácô°û∏d  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  äQôb  ,(Ω2008/7/1  ≥aGƒŸG)  ``̀g1429/6/27  ïjQÉàHh
 øe ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR πjƒ“ ”h ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ Ú©°ùJh áÄª°ùªNh ∞dG Úà°Sh áà°Sh áFÉªà°Sh ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh óMGhh áFÉe (151^666^590)

 .á°ù∏÷G OÉ≤©fG Ωƒj ájÉ¡æH ácô°ûdG äÓé°ùH á∏é°ùe á≤HÉ°S º¡°SG Iô°ûY ≈∏Y õFÉM πµd IójóL º¡°SG ™HQG QGó°UEÉH ∂dPh IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G

 ≈dEG  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  IOÉjR  ≈∏Y  á≤aGƒŸG  ácô°û∏d  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  äQôb  ,(Ω2009/7/26  ≥aGƒŸG)  ``̀g1430/8/4  ïjQÉàHh
 ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR πjƒ“ ”h ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ Iô°ûYh áFÉ‰ÉªKh ∞dG Ú©°ùJh á©°ùJh áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e ÚfÉªKh óMGhh áFÉe (181^999^810)

 .á°ù∏÷G OÉ≤©fG Ωƒj ájÉ¡æH ácô°ûdG äÓé°ùH á∏é°ùe á≤HÉ°S º¡°SG á°ùªN ≈∏Y õFÉM πµd GóMGh Éª¡°S QGó°UEÉH ∂dPh IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G øe

 ≈dEG  ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äQôb ,(Ω2015/9/29 ≥aGƒŸG) `g1436/12/16 ïjQÉàHh
 óMGh º¡°S íæÃ ∂dPh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒfÉªKh  áFÉª©Ñ°Sh  ∞dG  Ú©°ùJh  á©°ùJh  áFÉª©°ùJh  ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh  ¿ÉæKGh  ¿ÉàFÉe (272^999^780)
 IOÉjõdG á«£¨J ºàj ¿CG ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤fG Ωƒj ácô°ûdG πé°ùH ¿hó«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡µ∏Á ÚæKG Úª¡°S πc πHÉ≤e ÊÉ›
 óæH øe ∫ÉjQ ¿ƒ©Ñ°Sh áFÉª©°ùJh ∞dCG Ú©°ùJh á©°ùJh áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áKÓK (23^999^970) ≠∏Ñe πjƒëàH ∫ÉŸG ¢SGQ ‘ áMÎ≤ŸG
 á©LGôŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ‘ Éªc »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G óæH øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒà°Sh á©Ñ°S (67^000^000) ≠∏Ñe πjƒ–h IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G

 .ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y É¡©«Hh º¡°SC’G Qƒ°ùc ™«ªŒh ,Ω2016 ¢SQÉe 31 ‘ á«¡àæŸG á≤bóŸGh

 ∫ÉjQ  ¿ƒfÉªKh  áFÉª©Ñ°Sh  ∞dG  Ú©°ùJh  á©°ùJh  áFÉª©°ùJh  ¿ƒ«∏e  ¿ƒ©Ñ°Sh  ¿ÉæKGh  ¿ÉàFÉe  (272^999^780)  kÉ«dÉM  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  ≠∏Ñjh
 ÉgQób á«ª°SG áª«≤H  .º¡°S ¿ƒ©Ñ°Sh á«fÉªKh áFÉª©°ùJh ¿ƒ©°ùJh á©°ùJh ¿ÉàFÉeh Éfƒ«∏e ¿hô°ûYh á©Ñ°S (27^299^978) ≈dG º°ù≤e …Oƒ```©°S

  .óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (10)

 º¡°S Ú©°ùJh á©HQCGh áFÉª©°ùJ h ∞dG ¿ƒfÉªKh á©°ùJh áFÉeh ÚjÓe á«fÉªK (8^189^994) ìôW (zÜÉààc’G{) ΩÉ©dG ÜÉààc’G á«∏ªY πª°ûJ
 ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQóbh πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H (zÜÉààcG º¡°S{ `H É¡æe óMGh πµd QÉ°ûjh zÜÉààc’G º¡°SCG{ `H É¡«dEG QÉ°ûj) …OÉY
 øe áFÉŸÉH ¿ƒKÓK %30 áÑ°ùf É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h .óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (•) ìô£dG ô©°S ¿ƒµ«°Sh ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S

:Éªg øjôªãà°ùŸG øe Úàëjô°T ≈∏Y ÜÉààc’G º¡°SG ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤jh .ácô°û∏d Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ

 á©ªà› kÉ©e É¡«dEG QÉ°ûjh) QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U É¡æª°V øeh äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª› áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG :(CG) áëjô°ûdG
 É«FóÑe  É¡°ü«°üîJ ºà«°S »àdG  ÜÉààc’G º¡°SCG  OóY ≠∏Ñjh.(zäÉë∏£°üŸGh äÉØjô©àdG{ 1 ºbQ º°ù≤dG  ™LGQ kÓ°†a ,záÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG{ `H
 ∫ÉM ‘ ¬fCÉH kÉª∏Y ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG øe %100 . πã“ ÜÉààc’G º¡°SCG øe º¡°S (8^189^994) áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d
 ó©H ,äÉ°ù°SDƒª∏d ÜÉààc’G πé°S ôjóŸ ≥ëj ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’ÉH (√ÉfOCG zÜ{ áëjô°ûdÉH ¿ƒaô©ŸG) OGôaC’G ÚÑààµŸG ΩÉ«b
 »àdGh º¡°S (6^551^995) ≈dEG áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,(záÄ«¡dG{) á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
 QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G øe %80 áÑ°ùf ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe %80 πã“
 ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ hCG %20á«bÉÑdG áÑ°ùædG πeÉµH iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ πjó©à∏d á∏HÉb áÑ°ùædG √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y
 ácô°ûdGh  ‹ÉŸG  QÉ°ûà°ùŸG  ÚH  ≥«°ùæà∏d  kÉ≤ah  (CG)  áëjô°û∏d  ÜÉààc’G  º¡°SCG  ¢ü«°üîJ  ºà«°Sh  %80º¡d  á°ü°üîŸG  áÑ°ùædG  πeÉµH  QÉªãà°S’G

.ájQÉ«àN’G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«dBG ΩGóîà°SÉH

 á∏eQC’G  hCG  á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG  ICGôŸG  ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG  ÚjOƒ©°ùdG  ¢UÉî°TC’G  áëjô°ûdG  √òg πª°ûJh  :OGôaC’G  ÚÑààµŸG  :(Ü) áëjô°ûdG
 Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG á£jô°T É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG É¡d »àdG
 ÚÑààµŸG{ `H Ú©ªà› ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûj) á«©«Ñ£dG á«°üî°ûdG …hP øe Úé«∏ÿG øjôªãà°ùŸG ≈dG áaÉ°VE’ÉH ,ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj
 âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG É«Z’ ó©jh ,(zÚÑààµŸG{ `H  áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG ™e º¡«dEG  QÉ°ûjh ,zÖààµŸG{ `H  øjOôØæeh zOGôaC’G
 ÉÃ ≈°übCG óëc ÜÉààc’G º¡°SG øe º¡°S (1^637^999) ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG
 ,º¡d á°ü°üîŸG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY πeÉµH OGôaC’G ÚÑààµŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘h .ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe (%20) ∫OÉ©j
 º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd OGôaC’G ÚÑààµª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,ÜÉààc’G πé°S ôjóŸ ≥ë«a

.ÚÑààµŸG A’Dƒg πÑb øe É¡H ÜÉààc’G ” »àdG

 º¡«dEG QÉ°ûjh) Iô°ûædG √òg øe (30) áëØ°üdG ‘  º¡FÉª°SCG IOQGƒdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πÑb øe ÜÉààcÓd áMhô£ŸG ácô°ûdG º¡°SCG ™«H ºà«°Sh
 ±ƒ°S ,ÜÉààc’G á«∏ªY ∫Éªµà°SG ó©Hh .ÜÉààc’G πÑb ácô°ûdG º¡°SCG øe %100 Ú©ªà› ¿ƒµ∏àÁ øjòdGh (z¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùŸG{ `H Ú©ªà›
 ™jRƒJ ºà«°Sh .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùŸG á°ü◊ÉH ¿ƒ¶Øàë«°S º¡fEÉa ‹ÉàdÉHh .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%70) Ú©ªà› ¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùŸG ∂∏àÁ
 áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ º¡æe πc á«µ∏Ÿ kÉ≤ah ¿ƒ©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y (zäÓ°üëàŸG ‘É°U{) ÜÉààc’G ∞«dÉµJ º°üN ó©H ÜÉààc’G äÓ°üëàe
 .zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ 8  ºbQ º°ù≤dG ‘ ¬Ø°Uh OQh ÉªÑ°ùM ÜÉààc’G äÓ°üëàe øe AõL …CG ≈∏Y ácô°ûdG π°ü– ødh .ÜÉààcÓd
 √òg øe zÜÉààc’G á«£¨àH  ó¡©àdG{  12 ºbQ º°ù≤dG  ™LGQ kÓ°†a) á«£¨àdG  ó¡©àe πÑb øe πeÉµdÉH  ÜÉààc’G á«£¨àH  ó¡©àdG  ” ób ¬fCG  kÉª∏Y
 ±ô°üàdG ΩóY (30) áëØ°üdG ‘ í°Vƒe ƒg Éªc ácô°ûdG ‘ kÉª¡°SCG ¿ƒµ∏Á º¡fCG QGó°UE’G Iô°ûf ô¡¶J øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y Öéj .(Iô°ûædG
 √òg AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG º¡d Rƒéj ’h .(zô¶◊G IÎa{) É¡dhGóJ AóH ïjQÉàd á«dÉàdG áà°ùdG Qƒ¡°ûdG ∫ÓN º¡°SC’G ∂∏J øe …CG ‘
 IQƒcòŸG ºg É¡ª¡°SCG øe ÌcCG hCG %5 ¿ƒµ∏Á øjòdGh ácô°ûdG ‘ QÉÑµdG ÚªgÉ°ùŸG ¿CG Éªc .á≤Ñ°ùŸG áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG IÎØdG

.Iô°ûædG √òg øe (32) áëØ°üdGh (∑) ºbQ áëØ°üdG ≈∏Y ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e Ö°ùfh ºgDhÉª°SCG

 »¡àæ«d ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ,ΩÉjCG  á©Ñ°S (7) IóŸ ôªà°ùjh ,(Ω2017/10/30 ≥aGƒŸG) `g1439/02/10 Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
 äÉ¡÷G ´hôa øe …CG iód ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ å«M ,(zÜÉààc’G IÎa{) (Ω2017/11/05 ≥aGƒŸG) `g1439/02/16 Ωƒj ájÉ¡æH
 äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN Iô°ûædG √òg øe (ì) áëØ°üdG ‘ áLQóŸG (záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) áª∏à°ùŸG
 ôjóe ∫ÓN øe ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe ÚÑààµª∏d øµÁh .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ 15 ºbQ º°ù≤dGh zÜÉààc’G

.OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ª©H ΩÉ«≤dG ∫ÓN äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S

 Éªæ«H ,Öààµe πµd º¡°SCG (10) ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿EG .≈fOCG óëc º¡°SCG (10) `H ÜÉààc’G OGôaC’G ÚÑààµŸG øe Öààµe πc ≈∏Y Öéj
 ¢SÉ°SCG ≈∏Y (óLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe »≤ÑàŸG Oó©dG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .º¡°S (250^000) ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈°übC’G ó◊G
 ¿EÉa ,Öààµe (•) OGôaC’G ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG ≈dEG Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »Ñ°SÉæJ
 ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG ™«ªL ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG
 kÉ≤ah ¢ü«°üîàdG ºà«°S ádÉ◊G √òg ‘h ,Öààµe πµd º¡°SCG (10) ≠dÉÑdGh ≈fOC’G ó◊G ¢ü«°üîJ øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (•) OGôaC’G
 ôjóe øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO ÚÑààµŸG ≈dEG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàj ±ƒ°Sh .‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸGh ácô°ûdG ¬MÎ≤J ÉŸ
 ``̀g1439/02/23 √É°übCG  óYƒe ‘ (óLh ¿EG) ¢†FÉØdG  OQh »FÉ¡ædG  ¢ü«°üîàdG  á«∏ªY øY ¿ÓYE’G  ºà«°Sh  .áª∏à°ùŸG  äÉ¡÷G hCG  ÜÉààc’G
 øe zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ 15 ºbQ º°ù≤dG øª°V z¢†FÉØdG OQh ¢ü«°üîàdG{ »YôØdG º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a).(Ω2017/11/12 ≥aGƒŸG)

.(Iô°ûædG √òg

 Qƒ°†M ácô°ûdG ‘ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G á∏eÉM º¡°S πc »£©jh ,ájOÉ©dG º¡°SC’G »gh º¡°SC’G øe IóMGh áÄa ácô°û∏d
 ≥ëà°ùà°Sh .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M ájCÉH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ødh É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG
 ™LGQ kÓ°†a) .É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh QGó°UE’G Iô°ûf ïjQÉJ øe GQÉÑàYG ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G

.(Iô°ûædG √òg øe zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ (7) ºbQ º°ù≤dG

 âeó≤J óbh .ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 äGóæà°ùŸG áaÉc AÉØ«à°SG ”h √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h .(∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG
 º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh , áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG
 äÉÑ∏£àŸG  ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh  º¡°SC’G  ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G  ó©H  Öjôb âbh ‘ (z∫hGó`̀J{  hCG  z¥ƒ°ùdG{) ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘
 Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°S .(zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG { º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG
 º¡°SCG ‘ ∫hGóàdÉH »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh á«eÉ¶f áeÉbEG É¡«a
 (zπgDƒŸG  »ÑæLC’G  ôªãà°ùŸG{) `H  ¬«dEG  QÉ°û ojh  πgDƒŸG  »ÑæLC’G  ôªãà°ùŸG  ¿ÉµeEÉH  ¿ƒµ«°Sh  .(∫hGóJ) á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘ É¡dhGóJ  AóH  ó©H  ácô°ûdG
 á«dÉŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  QÉªãà°S’ áª¶æŸG  óYGƒ≤dG  Ö°ùM ácô°ûdG  º¡°SCG  ‘ ∫hGóàdG  (z¬«∏Y ≥aGƒŸG  π«ª©dG{) `H  ¬«dEG  QÉ°ûojh   ¬«∏Y ≥aGƒŸG  π«ª©dGh
 `H  º¡«dEG  QÉ°ûjh  áµ∏ªŸG  êQÉN  á∏é°ùŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh  áµ∏ªŸG  êQÉN  Úª«≤ŸG  ÚjOƒ©°ùdG  ÒZ  OGôaCÓd  ≥ëj  Éªc  ,º¡°SC’G  ‘  á∏gDƒŸG  á«ÑæLC’Gh
 äÉ«bÉØJG  ‘ ∫ƒNódG ≥jôW øY º¡°SCÓd ájOÉ°üàb’G á©ØæŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ô°TÉÑe ÒZ πµ°ûH QÉªãà°S’ÉH ΩÉ«≤dG  (zÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG{)
 ídÉ°üd É¡«a ∫hGóàdGh á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG º¡°SC’G AGô°ûH áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G óMCG ∫ÓN øe (SWAP) ádOÉÑŸG
 ≈≤Ñj ±ƒ°S ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ÖLƒÃ ¬fCG  ≈dEG  IQÉ°TE’G QóŒh .(zº¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G{ `H  ó©H Éª«a º¡«dEG  QÉ°ûjh) ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG

.º¡°SCÓd ¿ƒ«fƒfÉ≤dG ¿ƒµdÉŸG ºg º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G

.áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉaƒdG ” óbh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g ≈dEG êGQOE’G ∫ƒÑbh π«é°ùàdG Ö∏W Ëó≤àH ácô°ûdG âeÉb 

 QGôb  …CG  PÉîJG  πÑb  áeÉJ  ájÉæ©H  Iô°ûædG  √òg  øe  (2  º°ù≤dG)  zIôWÉîŸG  πeGƒY{h  (Ü)  áëØ°üdG  ‘  zº¡e  QÉ©°TEG{  »ª°ùb  á°SGQO  Öéj
 .ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH

 á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ Ü É¡«dEG QÉ°ûŸGh)  ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf iƒà–
 á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY iODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ)  ájOƒ©°ùdG

.(Ω••••/••/•• ≥aGƒŸG) `g••••/••/•• ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة

نشرة إصدار شركة صناعات العزل العربية (عوازل)
 1247 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dGh (Ω1981/06/17 ≥aGƒŸG) `g1401/08/14 ïjQÉJh 1010039827 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T

(Ω2005/03/07 ≥aGƒŸG) `g1426/01/26 ïjQÉJh

 øe áFÉŸÉH ¿ƒKÓK (%30) πã“ …OÉY º¡°S Ú©°ùJh á©HQCGh áFÉª©°ùJ h ∞dCG ÚfÉªKh á©°ùJh áFÉeh ÚjÓe á«fÉªK (8^189^994) ácô°ûdG º¡°SCG ìôW
 óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (•) √Qób ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW ∫ÓN øe (∫RGƒY) á«Hô©dG ∫õ©dG äÉYÉæ°U ácô°T ∫Ée ¢SCGQ

(Ω2017/11/05 ≥aGƒŸG) `g1439/02/16 Ωƒj ≈dEG (Ω2017/10/30 ≥aGƒŸG) `g1439/02/10 Ωƒj CGóÑJ ΩÉjCG 7 :ÜÉààc’G IÎa

.ìô£dG ô©°S ≈∏Y …ƒà– ’h ,ÜÉààc’G ôeGhCG πé°S AÉæH á«∏ªY ‘ äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG ≈∏Y É¡°VôY ¢Vô¨H »g √òg á«dhC’G QGó°UE’G Iô°ûf ¿EG
.ìô£dG ô©°S ójó–h ÜÉààc’G ôeGhCG πé°S AÉæH á«∏ªY øe AÉ¡àfE’G ó©H ìô£dG ô©°S áæª°†àŸG á«FÉ¡ædG QGó°UE’G Iô°ûf ô°ûf ºà«°Sh


