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

 .(Ω2007/05/01 ≥aGƒŸG) `g1428/2/13 ïjQÉàH QOÉ°üdG (¥/40) ºbQ …QGRƒdG QGô≤dGh (Ω2007/05/01

 πé°ùdG ÖLƒÃ  IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°ûc zácô°ûdG{ IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d ¿Gôª©dG ácô°T â°ù°SCÉJ
 ¢SCGôHh  /  (Ω2003/06/19  ≥aGƒŸG)  `g1424/04/18  ïjQÉàH  QOÉ°üdG  1010187735  ºbQ  …QÉéàdG
 ¿Gôª©dG  ácô°T{  ≈ª°ùe  â–h  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (3^200^000)  ∞dG  ÚàFÉeh  ÚjÓe  áKÓK  ≠∏Ñj  ∫Ée
 ºbQ  …QGRƒdG  QGô≤dG  Qó°U  (Ω2007/05/01  ≥aGƒŸG)  `g1428/2/13   ïjQÉàH  ,zá«fó©ŸG  ïHÉ£ª∏d
 ¢SCGôH á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG  IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T øe ácô°ûdG πjƒëàH ¢UÉÿG (¥/40)
 …OÉY º¡°S  (6^000^000) ÚjÓe áà°S  ≈dEG  º°ù≤e ∫ÉjQ  (60^000^000) ¿ƒ«∏e  ¿ƒà°S  ≠∏Ñj   ∫Ée
 ¿Gôª©dG  ácô°T  íÑ°ü«d  ácô°ûdG  º°SG  πjó©Jh   óMGƒdG  º¡°ù∏d  ä’ÉjQ  (10) Iô°ûY  ≠∏ÑJ  á«ª°SEG  áª«≤H

 .(zQó°üŸG{ hCG zácô°ûdG{) IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d

 áFÉŸÉH ¿hô°ûY πã“ …OÉY º¡°S (1^200^000) ∞dCG ÚàFÉeh ¿ƒ«∏e ìôW zìô£dG{ ìô£dG á«∏ªY πª°ûJ
  ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ÜÉààcÓd É¡MôW ∫ÓN øe ,IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d ¿Gôª©dG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe (%20)
 øjôªãà°ùŸG{  ≈∏Y  ìô£dG  ô°üà≤jh  ,óMGƒdG  º¡°ù∏d  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (28)  ¿hô°ûYh  á«fÉªK  √Qób  ô©°ùH
 π«é°ùàdG  óYGƒb  øe zìô£dG  ‘ ácQÉ°ûŸG  É¡d  ≥ëj  »àdG  äÉÄØdG{  á©HGôdG  IOÉŸG  É¡JOóM Éªc  zÚ∏gDƒŸG
 óYGƒb øe zäÉØjô©àdG{  áãdÉãdG  IOÉŸG  ‘ Ú∏gDƒŸG  øjôªãà°ùŸG  ójó– ”h ,ájRGƒŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘ êGQOE’Gh

 :º¡JÉfÉ«H á«JB’G ¢UÉî°TC’ÉH ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ êGQOE’Gh π«é°ùàdG

1 -.¢UÉÿG º¡HÉ°ù◊ ¿ƒaô°üàj º¡d ¢üNô oe ¢UÉî°TCG

2 - ¢üNôŸG ¢üî°ûdG ∂dP ¿ƒµj ¿CG á£jô°T IQGOE’G ∫ÉªYCG á°SQÉ‡ ‘ ¬d ¢üNôe ¢üî°T AÓªY
 ìô£dG  ‘  ácQÉ°ûŸG  ∫ƒÑ≤H  á°UÉÿG  äGQGô≤dG  PÉîJG  øe  ¬æµ“  •hô°ûH  ¬æ««©J  ”  ób  ¬d
 á≤Ñ°ùe á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈dEG áLÉ◊G ¿hO π«ª©dG øY áHÉ«f IájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ QÉªãà°S’Gh

.¬æe

3 - ¥ƒ°S …CGh ,¥ƒ°ùdG hCG ,áÄ«¡dG É¡H ±Î©J á«dhO áÄ«g …CG hCG ,á«eƒµM á¡L …CG hCG ,áµ∏ªŸG áeƒµM
.´GójE’G õcôe hCG ,áÄ«¡dG É¡H ±Î©J iôNCG á«dÉe

4 - ‘ ¬d ¢üNôe ¢üî°T Égôjój á¶Øfi ≥jôW øY hCG Iô°TÉÑe ,áeƒµ◊G øe ácƒ∏ªŸG äÉcô°ûdG
.IQGOE’G ∫ÉªYCG á°SQÉ‡

5 -.á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ‘ á°ù°SDƒŸG ≥jOÉæ°üdGh äÉcô°ûdG

6 -.QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U

7 -.¿ƒ∏gDƒe ÖfÉLCG ¿hôªãà°ùe

8 - õcôe iód ÜÉ°ùMh áµ∏ªŸG ‘ …QÉªãà°SG ÜÉ°ùM íàa º¡d Rƒéj øjôNBG ÚjQÉÑàYG ¢UÉî°TCG …CG
.´GójE’G

9 - ´GójE’G  õcôe  iód  ÜÉ°ùMh  áµ∏ªŸG  ‘  …QÉªãà°SG  ÜÉ°ùM  íàa  º¡d  Rƒéj  ¿ƒ«©«ÑW  ¢UÉî°TCG
:á«JB’G ÒjÉ©ŸG øe …CG ¿ƒaƒà°ùjh

�  ¿ƒ«∏e Ú©HQCG øY É¡àª«b ´ƒª› π≤j ’ á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG ‘ äÉ≤Ø°üH ΩÉb ób ¿ƒµj ¿CG
.á«°VÉŸG kGô¡°T Iô°ûY »æK’G ∫ÓN áæ°S ™HQ πc ‘ äÉ≤Ø°U ô°ûY øY π≤J ’h …Oƒ©°S ∫ÉjQ

�  »æK’G ∫ÓN …Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚjÓe Iô°ûY á«dÉŸG ¬bGQhCG á¶Øfi ºéM §°Sƒàe RhÉéàj ¿CG
.á«°VÉŸG kGô¡°T Iô°ûY

� .áÄ«¡dG πÑb øe Ióªà©ŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘ πeÉ©à∏d áeÉ©dG IOÉ¡°ûdG ≈∏Y kÓ°UÉM ¿ƒµj ¿CG

áÄ«¡dG ºgOó– øjôNBG ¢UÉî°TCG …CG  -10

 ,¿Gôª©dG óªfi øH ¿GôªY øH óªfi ºgh QÉÑµdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πÑb øe ìô£dG º¡°SCG ™«H ºà«°Sh
 øH  ô°UÉf  óªfi  øªMôdGóÑYh  ,¿GôªY  øH  ô°UÉf  óªfi  ô°UÉfh  ,¿GôªY  øH  ¿GôªY  ô°UÉf  óªfih
 ‘  ºgDhÉª°SCG  IOQGƒdG  »é◊G  Oƒ©°S  øH  óªfi  âæH  áØ«£d  ºgh  ácô°ûdG  »ªgÉ°ùe  »bÉHh  ,¿GôªY
 ¿ƒµ∏àÁ øjòdGh  (zÚ©FÉÑdG  ÚªgÉ°ùŸG{  ```H  Ú©ªà› º¡«dEG  QÉ°ûjh) Iô°ûædG  √òg øe (16) áëØ°üdG
 Ée ¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùŸG ∂∏àª«°S ìô£dG á«∏ªY ∫Éªµà°SG ó©Hh ìô£dG πÑb ácô°ûdG º¡°SG ™«ªL Ú©ªà›
 .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùŸG á°ü◊ÉH ¿ƒ¶Øàë«°S º¡fCÉa ‹ÉàdÉHh º¡°SC’G øe (%80) áFÉŸÉH ¿ƒfÉªK ¬àÑ°ùf
 ≈∏Y  (ìô£dG  äÓ°üëàe  ‘É°U)  ìô£dG  ∞jQÉ°üe  º°üN  ó©H  ìô£dG  äÓ°üëàe  ™jRƒJ  ºàj  ±ƒ°S
 øe AõL …CG ≈∏Y ácô°ûdG π°ü– ødh ,ìô£dG º¡°SCG ‘ º¡æe πc á«µ∏e áÑ°ùæd É≤ah Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG
 äÓ°üëàe ΩGóîà°SG) (6) º°ù≤dG á©LGôe AÉLôdG π«°UÉØàdG øe ójõª∏d) ìô£dG äÓ°üëàe ‘É°U
 ‘  ±ô°üàdG  ácô°ûdG  ‘  º¡à«µ∏e  QGó°UE’G  Iô°ûf  ô¡¶J  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  ≈∏Y  ô¶ëj  Éªc  ,(ìô£dG
 ¥ƒ°ùdG  ‘  ácô°ûdG  º¡°SCG  ∫hGóJ  AóH  ïjQÉJ  øe  (ô¶◊G  IÎa)  kGô¡°T  (12)ô°ûY  ÉæKG  IóŸ  º¡ª¡°SCG
 á≤Ñ°ùe á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿hO ô¶◊G IÎa AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG º¡d Rƒéj Éªc ájRGƒŸG

 .á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øe

 16 IóŸ ôªà°ùjh (Ω2017/01/25) ≥aGƒŸG `g1438/04/27 AÉ©HQC’G Ωƒj ácô°ûdG º¡°SC’ ìô£dG CGóÑj
 ,(Ω2017/02/09) ≥aGƒŸG `g1438/05/12 ¢ù«ªÿG Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ìô£∏d Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T kÉeƒj
 »àjƒµdG …Oƒ©°ùdG πjƒªàdG â«H ™e π°UGƒàdG ∫ÓN øe ìô£dG ‘ ∑GÎ°T’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ å«M
 áë°VGƒdG ∫É°üJ’G äÉfÉ«H ∫ÓN øe ∂dPh ìô£dG ‘ ácô°û∏d ‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG ¬àØ°üH z‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG{
 ΩÉµMCGh º¡°SC’ÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG{  (9 ºbQ) º°ùb ™LGQ Ó°†a) ,Iô°ûædG √òg øe (O) áëØ°üdG ‘

 .(¬Whô°Th ìô£dG

 ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc ≈£©jh ,ájOÉ©dG º¡°SC’G øe IóMGh áÄa ácô°û∏d
 á«©ª÷G{)  ÚªgÉ°ùª∏d  áeÉ©dG  á«©ª÷G  äÉYÉªàLG  Qƒ°†M  πbC’G  ≈∏Y  kÉª¡°S  (20)  ¿hô°ûY  ∂∏àÁ
 º¡°SC’G  ≥ëà°ùà°Sh  .á«∏«°†ØJ  âjƒ°üJ  ¥ƒ≤M  ¬jCÉH  ºgÉ°ùe  …CG  ™àªàj  ødh  É¡«a  âjƒ°üàdGh  (záeÉ©dG
 Ó°†a) QGó°UE’G Iô°ûf ô°ûf ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ¬jCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG

 .(QGó°UE’G Iô°ûf øe zìÉHQ’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ (5) ºbQ º°ù≤dG ™LGQ

 âeó≤J  óbh  .ìô£dG  πÑb  É¡LQÉN  hCG  áµ∏ªŸG  πNGO  AGƒ°S  ¥ƒ°S  …CG  ‘  ácô°ûdG  º¡°SCG  ∫hGóJ  ≥Ñ°ùj  ⁄
 äGóæà°ùŸG  áaÉc Ëó≤J ”h .ájRGƒŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘ É¡LGQOEG  ∫ƒÑbh  º¡°SC’G  π«é°ùàd  áÄ«¡∏d  Ö∏£H ácô°ûdG
 á≤∏©àŸG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ”h áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉØ«à°SE’G ”h áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG
 øe AÉ¡àf’G ó©H ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh ,QGó°UE’G Iô°ûfh ìô£dG á«∏ª©H
 º°ùb  ™LGQ  kÓ°†a)  ábÓ©dG  äGP  á«eÉ¶ædG  äÉÑ∏£àŸG  ™«ªL  øe  AÉ¡àf’Gh  º¡°SC’G  ¢ü«°üîJ  á«∏ªY
 ºbQ º°ù≤dGh (ì) áëØ°üdG ‘ zº¡e QÉ©°TEG{ º°ùb á°SGQO Öéj .(zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{

 .ìô£dG º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG PÉîJG πÑb áeÉJ ájÉæ©H Iô°ûædG √òg ‘ zIôWÉîŸG πeGƒY{ (2)

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

(Ω2017/01/11 ≥aGƒŸG) `g1438/04/13 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

المستشار المالي

نشرة إصدار اسهم في السوق الموازية





ب

إشعار هام 
اأن  امل�شتãمرين  معاملة  �شيتم  الطرح  اأ�شهم  يف  الكتتاب  بطلب  التقدم  وعند  الطرح,  واأ�شهم  بال�شركة  تتعل≤  مف�شلة  معلومات  على  الإ�شدار  ن�شرة   iتو–
لل�شركة   Êاللكرتو املوقع  زيارة  خالل  من  اأو  ال�شركة,  من  منها   ïن�ش على  احل�شول  Áكن  والتي  الن�شرة  هذ√  يف  الواردة  املعلومات  اإلى  ت�شتند  طلباتهم 

 .www.skfh.com.sa املا›  للم�شت�شار   Êاملوقع اللكرتو اأو   www.cma.org.sa للهيئة   Êاملوقع اللكرتو اأو   www.alomranco.com

وقد قامâ ال�شركة بتعيني Tشركة بيâ التمويل ال�شعودي الكويتي كم�شت�شار ما› (ي�شار اإلي¬ فيما بعد ب`امل�شت�شار املا›) فيما يخ�س بعملية طرح اأ�شهم ال�شركة 
وت�شجيلها يف ال�شوق املوازية ل�شوق الأ�شهم ال�شعودية. 

–توi هذ√ الن�شرة على معلومات ” تقدÁها ح�شب متطلبات قواعد الت�شجيل والإدراê يف ال�شوق املوازية ال�شادرة عن الهيئة ويتëمل اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة 
الذين تظهر اأ�شماوؤهم يف ال�شفëة (ب) جمتمعني ومنفردين, كامل امل�شوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذ√ الن�شرة, ويوؤكدون ح�شب علمهم واعتقادهم وبعد 

اإجراء جميع الدرا�شات املمكنة واإلى احلد املعقول اأن¬ ل توجد اأية وقائع اأخرÁ iكن اأن يوؤدي عدم ت�شمينها يف الن�شرة اإلى جعل اأية اإفادة واردة فيها م�شللة. 

ل يوجد لدi ال�شركة اأو امل�شت�شار املا› اأو اأي من م�شت�شاري ال�شركة الذين تظهر اأ�شماوؤهم يف ال�شفëة (د) من هذ√ الن�شرة (وي�شار اإليهم جميعا مع امل�شت�شار 
املا› ب`` "امل�شت�شارين") اأي �شبب لالعتقاد بان املعلومات املتعلقة بال�شواق والقطا´ غري دقيقة يف جوهرها اإل ان¬ ⁄ يتم التëق≤ من هذ√ املعلومات ب�شكل م�شتقل 

من قبل ال�شركة اأو امل�شت�شارين وبالتا› ل Áكن تقدË اأي تاأكيد اأو �شمان ب�شاأن دقة اأو اكتمال اأي من هذ√ املعلومات .

اإن املعلومات الواردة يف هذ√ الن�شرة كما يف تاريï اإ�شدارها عر�شة للتغري وبالتëديد فاإن الو�شع املا› لل�شركة وقيمة اأ�شهم الطرح Áكن اأن تتاأKر ب�شكل �شلبي 
نتيجة للتطورات امل�شتقبلية املتعلقة بعوامل الت�شخم ومعدلت الفائدة وال�شرائب اأو غريها من العوامل القت�شادية وال�شيا�شية اأو العوامل اخلارجة عن نطاق 
�شيطرة ال�شركة (للمزيد من التفا�شيل, الرجاء مراجعة الق�شم (2) ("عوامل املخاطرة"), ول يجوز اعتبار تقدË هذ√ الن�شرة اأو اأية معلومات Tشفهية اأو خطية 
متعلقة با�شهم الطرح اأو تف�شريها اأو العتماد عليها باأي Tشكل من الأTشكال, على اأن¬ وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار ب�شاأن –قي≤ اأي ايرادات اأو نتائè اأو اأحداç م�شتقبلية.

 Èمار يف اأ�شهم الطرح وتعتãابة تو�شية من جانب ال�شركة اأو اأع�شاء جمل�س اإدارتها اأو امل�شاهمني البائعني اأو من امل�شت�شارين, لال�شتãÃ ل يجوز اعتبار هذ√ الن�شرة
اأو الحتياجات ال�شتãمارية  اأو الو�شع املا›  املعلومات الواردة يف هذ√ الن�شرة ذات طبيعة عامة ” اإعدادها دون الأخذ يف العتبار اأهدا± ال�شتãمار الفردية 
اخلا�شة لالأTشخا�س الراغبني يف ال�شتãمار باأ�شهم الطرح. ويتëمل كل م�شتلم لهذ√ الن�شرة قبل اتخاذ قرار√ بال�شتãمار م�شوؤولية احل�شول على ا�شت�شارة مهنية 
م�شتقلة من م�شت�شار ما› مرخ�س ل¬ من الهيئة بخ�شو�س الطرح لتقييم مدi مالئمة فر�شة ال�شتãمار واملعلومات الواردة يف هذ√ الن�شرة لالأهدا± والأو�شا´ 
والحتياجات املالية اخلا�شة ب¬, Ãا يف ذل∂ مزايا وخماطر ال�شتãمار يف اأ�شهم الطرح. اإن ال�شتãمار يف اأ�شهم الطرح قد يكون منا�شبا لبع�س امل�شتãمرين وغري 

منا�شبا للبع�س الآخر 

دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة 

بعد الطرحقÑل الطرحال�صفةالعمرا÷ن�صيةاملن�صبال�صم

ن�صÑة امللكية عدد الأ�صهمن�صÑة امللكيةعدد الأ�صهم 

40%000^400^02^50%000^000^3غري م�شتقل 67�شعوديالرئي�سمد عمران مد العمران 

0^4%000^0240^5%000^300غري م�شتقل 45�شعودينائب الرئي�سنا�شر مد نا�شر بن عمران 

0^4%000^0240^5%000^300غري م�شتقل 39�شعوديع�شو منتدبعبدالرحمن مد نا�شر بن عمران

----م�شتقل56�شعوديع�شوعبداˆ عبدالعزيز الغدير

----م�شتقل42�شعوديع�شوفهد �شعد عبداˆ الهوÁل

امل�شدر: ال�شركة 
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دليل ال�صركة

�صركة العمرا¿ لل�صناعة والتéارة

âهي êخمر – Ëالزراعي القد êطري≤ اخلر

�س.ب 40569, رمز بريدi 11511 الريا�س 

اململكة العربية ال�شعودية

هات∞:  812 8999 11 966+

فاك�س : 1234 224 11 966+

www.alomranco.com :Êاملوقع اللكرتو

 info@alomranco.com :Êيد اللكرتوÈال

‡ãلي ال�صركة

الأ�صم: عÑدالرحم øمد بø عمرا¿ 

املن�شب: الع�شو املنتدب- ع�شو يف جمل�س الإدارة

âهي êخمر – Ëالزراعي القد êطري≤ اخلر

�س.ب 40569, رمز بريدi 11511 الريا�س 

اململكة العربية ال�شعودية

هات∞: 812 8999 11 966+

جوال: 5555 903 55 966+

فاك�س: 1862 265 11 966+

www.alomranco.com :Êاملوقع اللكرتو

a@alomranco.com :Êيد اللكرتوÈال

ال�صم: عمرا¿ ب øمد بø عمرا¿ العمرا¿

املن�شب: نائب الع�شو املنتدب لل�شوؤون الفنية

âهي êخمر – Ëالزراعي القد êطري≤ اخلر

�س.ب 40569, رمز بريدi 11511  الريا�س 

اململكة العربية ال�شعودية

هات∞: 812 8999 11 966+

جوال: 3389 008 50 966+

فاك�س: 1234 224 11 966+

   www.alomranco.com :Êاملوقع اللكرتو

 omran56@alomranco.com :Êيد اللكرتوÈال

�صو¥ الأ�صهم

�صركة ال�صو¥ املالية ال�صعودية (تداول) 

اأبراê التعاونية, الêÈ ال�شما› 

700 طري≤ املل∂ فهد

�س.ب 60612 الريا�س 11555

اململكة العربية ال�شعودية

هات∞: 9999 218 11 966+

فاك�س: 9090 218 11 966+ 

 www.tadawul.com.sa :Êاملوقع اللكرتو

 webinf@tadawul.com.sa :Êيد اللكرتوÈال
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المستشارون 

امل�صت�صار املا›

�صركة بيâ التمويل ال�صعود… الكويتي 

واحة غرناطة املبنى 4اأ, الدور 14

�س.ب 5005 - الريا�س 11523

اململكة العربية ال�شعودية

هات∞: 7323 511 11 966+

فاك�س: 9819 201 11 966+

 www.skfh.com.sa :Êاملوقع اللكرتو

  mbinshahbal@skfh.com.sa :Êيد اللكرتوÈال

امل�صت�صار القانوين

مكتب فرا�ص ال�صوا± للمحاماة 

طري≤ الأمري �شلطان, العليا 

�س.ب 63956 - الريا�س 11526

اململكة العربية ال�شعودية

هات∞: 4001 461 11 966+

فاك�س: 0618 466 11 966+

www.alshawaflaw.com :Êاملوقع اللكرتو

  info@alshawaf.com.sa :Êيد اللكرتوÈال

املحا�صب القانوين 

�صركة املحا�صÑو¿ املت†صامنو¿ 

حمود الربيعان ومد Tشع - åا�شبون ومراجعون قانونيون

Êاãطري≤ العليا العام – مركز الأندل�س التجاري – مبنى رقم 6 – الطاب≤ ال

�س.ب 60930 - الريا�س 11555

اململكة العربية ال�شعودية 

هات∞: 460 2551 11 966+

فاك�س: 460 2470 11 966+

 www.aacpa.com.sa :Êاملوقع اللكرتو

 info@aacpa.com.sa :Êيد اللكرتوÈال

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

م�شلëة مهما كان نوعها يف ال�شركة كما يف تاريï هذ√ الن�شرة.



√

البنوك التي تتعامل معها الشركة 

الÑن∂ الأهلي التéار…

جدة – طري≤ املل∂ عبدالعزيز 

�س ب 3555 - الريا�س 21481

اململكة العربية ال�شعودية

هات∞: 3333 649 12 966 +

فاك�س: 7426 643 12 966 +

 www.alahli.com :Êاملوقع اللكرتو

contactus@alahli.com :Êيد اللكرتوÈال

م�صر± الراجحي

الريا�س – Tشار´ العليا 

�س.ب. 28 - الريا�س 11411

اململكة العربية ال�شعودية

هات∞: 9922 462 11 966+

فاك�س: 4311 462 11 966+

www.alrajhibank.com.sa :Êاملوقع اللكرتو

 contactcenter1@alrajhibank.com.sa :Êيد اللكرتوÈال

م�صر± الإ‰اء 

الريا�س - طري≤ املل∂ فهد

�س ب 66674 - الريا�س 11586

اململكة العربية ال�شعودية

هات∞: 5555 218 11 966+ 

فاك�س: 5000 218 11 966+

www.alinma.com :Êاملوقع اللكرتو

info@alinma.com :Êيد اللكرتوÈال

بن∂ الرياVص

الريا�س – طري≤ املل∂ عبدالعزيز 

�س ب 22622 - الريا�س 11614

اململكة العربية ال�شعودية

هات∞: 3030 401 11 966+ 

فاك�س: 2618 404 11 966+

www.riyadbank.com.sa :Êاملوقع اللكرتو

customercare@riyadbank.com :Êيد اللكرتوÈال
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ملخص الطرح:
على امل�شتãمرين الراغبني بالكتتاب يف اأ�شهم هذا الطرح قراءة ن�شرة الإ�شدار بكاملها قبل اتخاذ قرارهم ال�شتãماري املتعل≤ بالكتتاب يف هذ√ الأ�شهم. ويف ما 

يلي ملخ�ّس عن الطرح:

Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة, هى Tشركة م�شاهمة مقفلة �شعودية تاأ�ش�شâ بتاريï 1424/04/18ه`, (املواف≤ 2003/06/19م) و–مل ال�صركة
 iرقم 1010187735 ال�شادر من مدينة الريا�س , ويبل≠ راأ�س مال ال�شركة احلالى �شتون مليون (000^000^60) ريال �شعود iال�شجل التجار

مق�شم الى �شتة (000^000^6) مالين �شهم عادي بقيمة ا�شمية قدرها (10) ع�شرة ريالت �شعودية لل�شهم الواحد.

�للما�IOالãالنية��øeالن¶ا�Ωا’SCشاSش«�لل�شركة,�aاf�¿E�شاط�ال�شركة��ƒgاfEتا�êا’LCه�Iõاملنõلية�وا’لÎµوfية�والüشناعا�äاملعfóية�والSÓÑشتيµية�ملخ�ص اأن�صطة ال�صركة  kقاaو
والورقية والكرتونية والأعمال املكملة واملتممة لها, Œارة ا÷ملة والتجزئة يف الأجهزة املنزلية واللكرتونية واملنتجات البال�شتيكية والورقية 
والكرتونية وقطع الغيار, Tشراء الأرا�شي لإقامة املباÊ عليها وا�شتãمارها بالبيع اأو التاأجري ل�شالí ال�شركة. اإدارة وتطوير وت�شغيل العقارات, 
وال�شناعات  واللكرتونية  املنزلية  الأجهزة  يف  والت�شدير  ال�شترياد  و�شيانتها,  واإدارتها  وامل�شتو�شفات  وامل�شت�شفيات  العامة   Êاملبا اإقامة 
املعدنية والبال�شتيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار والأعمال املكملة واملتممة لها, و“ار�س ال�شركة ن�شاطها بعد احل�شول على الرتاخي�س 

الالزمة من جهات الخت�شا�س. 

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

يو�شí ا÷دول التا› اأ�شماء وملكية امل�شاهمون الكبار يف ال�شركة قبل وبعد الطرح: 

بعد الطرحقÑل الطرحامل�صاهم

ن�صÑة امللكيةعدد الأ�صهمن�صÑة امللكيةعدد الأ�صهم

2^394^000%39^91^915^200%31^92مد بن نا�شر بن عمران بن عمران

3^000^000%50^02^400^000%40^0مد بن عمران بن مد العمران

0^4%000^0240^5%000^300نا�شر بن مد بن نا�شر بن عمران

0^4%000^0240^5%000^300عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران

�شتون مليون (000^000^60) ريال �شعوديراأ�ص مال ال�صركة 

�شتة مليون (000^000^6) �شهم عادي مدفو´ القيمة بالكاملاإجما› عدد اأ�صهم ال�صركة

ع�شرة (10) ريالت �شعودية لل�شهم الواحدالقيمة ال�صمية لل�صهم 

مليون ومائتني األ∞ (000^200^1) �شهم عادي. اإجما› عدد الأ�صهم املطروحة 

ن�صÑة الأ�صهم املطروحة مø راأ�ص مال 
ال�صركة

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

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

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

األ∞ (000^600^32) ريال �شعودي, (وذل∂ بعد خ�شم ا�صتخدام متح�صالت الطرح البالغة اKنان وKالKون مليون و�شتمائة  �شو± يتم توزيع �شايف متë�شالت الطرح 
م�شاري∞ الطرح التي تقدر بëوا› مليون (000^000^1) ريال �شعودي تقريبا على امل�شاهمني البائعني على اأ�شا�س تنا�شبي بë�شب الأ�شهم 
التي Áلكها كل م�شاهم بائع من اأ�شهم الكتتاب, ولن –�شل ال�شركة على اأي جزء من متë�شالت الطرح (يرجى مراجعة ق�شم رقم (6) 

متë�شالت الطرح" ملزيد من املعلومات حول ا�شتخدام متë�شالت الطرح)  "ا�شتخدام 

Úامل�صتهدف øمريãات امل�صتÄشخا�س الآتي بيانهم:فTمن الأ wمرين املوؤهلني, وهم اأيãيقت�شر الطرح على فئات امل�شت

رخ�س لهم يت�شرفون حل�شابهم اخلا�س. oشخا�س مT1- اأ

�øe�¬نµ“تعيين¬�ب�شروط��”�ób�¬ل�¢üNاملر�¢üل∂�ال�شخP�¿ƒµj�¿Cا اCعما∫�ا’OEاT�IQشرj£ة� 2-�عمT�AÓشخe�¢üرüN¢�ل¬�‘�‡اSQشة�
اإلى احل�شول على  دون احلاجة  العميل  نيابة عن  املوازية  ال�شوق  وال�شتãمار يف  الطرح  امل�شاركة يف  بقبول  القرارات اخلا�شة  اتخاذ 

موافقة م�شبقة من¬.

3- حكومة اململكة, اأو اأي جهة حكومية, اأو اأي هيئة دولية تعرت± بها الهيئة, اأو ال�شوق, واأي �شوق مالية اأخرi تعرت± بها الهيئة, اأو مركز 
الإيدا´.

.IQاOE’عما∫�اCشة�اSQل¬�‘�‡ا�¢üNرe�¢üشخTا�gرjójة�¶Ø�≥jطر�øو�عCا�IشرTاÑe�,ةeƒµ◊ا�øeكة�ƒاململ�ä4-�ال�شركا

5- ال�شركات وال�شنادي≤ املوؤ�ش�شة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليè العربية.

6- �شنادي≤ ال�شتãمار.

7- م�شتãمرون اأجانب موؤهلون.

8- اأي اأTشخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتí ح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لدi مركز الإيدا´.
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Úامل�صتهدف øمريãات امل�صتÄمركز الإيدا´ وي�شتوفون اأي من املعايري الآتية:ف iماري يف اململكة وح�شاب لدãح�شاب ا�شت íشخا�س طبيعيون يجوز لهم فتT9- اأ

اأن يكون قد قام ب�شفقات يف اأ�شواق الأوراق املالية ل يقل جممو´ قيمتها عن اأربعني مليون ريال �شعودي ول تقل عن ع�شر �شفقات • 
‘�كQ�πب™�Sشنة�ÓN∫�ا’Kن«�ع�شرT�Iشهرا�kاملاVشية.

اj�¿Cتéاوe�RتSƒش§�Ø�ºéM¶ة�اCوQاb¬�املالية�ع�شرjQ�ÚjÓe�Iا∫�SشعÓN�…Oƒ∫�ا’Kن«�ع�شرT�Iشهرا�kاملاVشية.• 

�عل≈�ال�شها�IOالعاeة�للتعا�πe‘�ا’CوQا¥�املالية�املعتم�πÑb�øe�IóالهيÄة.•  kÓشUاM�¿ƒµj�¿Cا

10- اأي اأTشخا�س اآخرين –ددهم الهيئة

�Tشاeلة�اNBر��Ωƒjلل£ر�ìلينته«�طريقة الكتتاب kاeƒj�16 يبداأ الطرح لأ�شهم ال�شركة يوم الأربعاء 1438/04/27ه` (املواف≤ 2017/01/25م) وي�شتمر ملدة
 åمرين املوؤهلني  حيãبنهاية يوم اخلمي�س 1438/05/12ه` (املواف≤ 2016/02/09م),  �شو± يوفر امل�شت�شار املا› طلبات الكتتاب للم�شت
Áكن تقدË طلبات الكتتاب يف الطرح من خالل التوا�شل مع بيâ التمويل ال�شعودي الكويتي "امل�شت�شار املا›" ب�شفت¬ امل�شت�شار املا› لل�شركة 
يف الطرح وذل∂ من خالل بيانات الت�شال الوا�شëة يف ال�شفëة (د) من هذ√ الن�شرة, (ف�شال راجع ق�شم (رقم 9) من "املعلومات املتعلقة 

بالأ�شهم واأحكام الطرح وTشروط¬). 

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

KالKمائة وخم�شون (350) �شهم

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

ت�شعة اآل± وKما‰ائة (800^9) ريال

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

999^299 �شهم

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

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

�شيقوم امل�شت�شار املا› بفتí ح�شاب اأمانة تتم ت�شميت¬ (}Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة }ال�شركةz– ح�شاب الطرح لالكتتاب يف ال�شوق طريقة التخ�صي�ص ورد الفاF†ص
املوازيةz), ويجب اأن يود´ املكتتبني مبال≠ الكتتاب يف ح�شاب الأمانة املذكور. و�شيتم التخ�شي�س النهائي على اأ�شا�س تنا�شبي بناء على ن�شبة 
�‘�,óLو�¿Eا�,Üا’كتتا�¢†Fاa�OQ�ºتj�±ƒشSو�,kاÑشSناe�‹املا�Qشت�شاùرا√�املjا�Ãاو��ÜكتتاÓة�لMامل£رو�ºشهSC’ما›�اLEا�øe�Öتتµe�πك�¬Ñاطلe

موعد اأق�شا√  1438/05/23ه` املواف≤ (2017/02/20م).

واملبال≠  منهم  لكل  املخ�ش�شة  لالأ�شهم  النهائي  العدد  عن  فيها  تبلغهم  لالكتتاب  للمتقدمني  اإTشعارات/تاأكيدات  املا›  امل�شت�شار  و�شري�شل 
الفائ�شة التي �شيتم اإعادتها لهم, اإن وجدت, و�شريد امل�شت�شار املا› اإلى املكتتبني اأي مبال≠ ⁄ يتم تخ�شي�س اأ�شهم مقابلها دون عمولت اأو 

ا�شتقطاعات, اإن وجدت, ح�شب ر�شائل الإTشعار والتاأكيد. للمزيد من املعلومات يتعني على املكتتبني الت�شال بامل�شت�شار املا›.

�شو± يتم اإعادة مبال≠ فائ�س الكتتاب, اإن وجدت, اإلى املكتتبني دون خ�شم اأي ر�شوم اأو ا�شتقطاعات من قبل امل�شت�شار املا›. و�شو± يتم رد فاF†ص اأموال الكتتاب
الإTشعار بالتخ�شي�س النهائي واإعادة مبال≠ فائ�س الكتتاب, اإن وجدت, يف موعد اأق�شا√ يوم 1438/05/23ه` املواف≤ (2017/02/20م).

�QاL™�القùش9�ºbQ�º "تخ�شي�س الأ�شهم ورد الفائ�س"). kÓش†a)

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

�QاL™�الأحقية يف الأرباح kÓش†a�äاeƒاملعل�øe�ójõاملالية�الت«�تليها�للم�äاƒشنùولل�Iالن�شر�√òg�ïjQتا�øeتعلنها�ال�شركة��ìباQCة�اjCا�øeها�Ñشيüf�ìال£ر�ºشهSCا�≥ëشتùت
ق�شم �شيا�شة توزيع الأرباح �شفëة (35)

âحقو¥ الت�صوي�äƒشU�¬لeاM�ºشهS�πع£«�كj�åيM�,شيلية†Øت�âjƒشüت�¥ƒقM�…Cشة�اSQا‡�ºشهSC’ا�∫ƒو’�تخ�,IóMة�واÄa�øeة�jOعا�ºشهSCا�»gال�شركة��ºشهSCمي™�اL
واحد ويë≤ للم�شاهم الذي Áتل∂  20 �شهما على الأقل ح�شور اجتماعات ا÷معية العامة والت�شويâ فيها ويجوز للم�شاهم تفوي�س م�شاهم 
اآخر من غري اأع�شاء ملج�س اإدارة ال�شركة لينوب عن¬ يف ح�شور اجتماعات ا÷معية العامة للمزيد من التفا�شيل يرجي مراجعة الق�شم (8) 

خمل�س النظام الأ�شا�شي لل�شركة

القيود املفروVصة عل≈ الأ�صهم (فÎة 
ا◊ظر)

�øe�(ا◊¶ر�IÎa)�kشهراT�(12) نا ع�شرKشخا�س الذين تظهر ن�شرة الإ�شدار ملكيتهم يف ال�شركة الت�شر± يف اأ�شهمهم ملدة اTظر على الأëي
تاريï بدء تداول اأ�شهم ال�شركة يف ال�شوق املوازية ويجوز لهم الت�شر± يف اأ�شهمهم بعد انتهاء فرتة احلظردون احل�شول على موافقة م�شبقة 

من هيئة ال�شوق املالية. 

الأ�صهم التي �صÑ≤ للم�صدر اإدراجها (اإ¿ 
وجدت)

 âي�شب≤ تداول اأ�شهم ال�شركة يف اأي �شوق لالأ�شهم �شواء داخل اململكة العربية ال�شعودية اأو خارجها قبل طرحها لالكتتاب العام, وقد تقّدم ⁄
ال�شركة بطلب للهيئة لت�شجيل الأ�شهم وقبول ادراجها, وقد ” الوفاء باملتطلبات كافة, وقد ” احل�شول على جميع املوافقات الر�شمية الالزمة 
للطرح. ومن املتوقع اأن يبداأ تداول الأ�شهم يف ال�شوق املوازية يف وقâ قريب بعد النتهاء من عملية تخ�شي�س اأ�شهم الكتتاب وا�شتكمال جميع 

.(zÚÑتتµهمة�للمe�ïjQاƒت{�ºشùb�™LاQ� kÓش†a�,πشيUاØالت�øe�ójõة.�(للمbÓالع�äاPشمية�Sالر�äاAراLE’ا

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

التاريïا÷دول الõمني املتوقع لالكتتاب

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

1438/05/23ه` املواف≤ (2017/02/20م).التخ�شي�س ورد الفائ�س

Sشj�±ƒت�ºتóاو∫�ا’SCشه�ºامل£روMة�لÓكتتا�Üعن�óا’fتها�øe�Aا’LEراAا�äالن¶اeية�Pا�äالعbÓة,�وSشj�±ƒت�ºا’EعÓ¿�عن¬�’Mقا�k‘�الüشë∞�املëلية�وعل≈�bƒe™�تóاو∫.

املوقع   Èاململكة وع الفعلية عÈ ال�شë∞ املëلية يف  التواريï واملواعيد  الإعالن عن  اأعال√ تقريبية. و�شيتم  الزمني  التواريï املذكورة يف ا÷دول  تنوي¬: جميع 
 www.tadawul.com.sa âشبكة الإنرتنT لتداول على Êاللكرتو

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�شر الطرح على "امل�شتãمرين املوؤهلني" كما حددتها املادة الرابعة "الفئات التي يë≤ لها امل�شاركة يف الطرح" من قواعد الت�شجيل والإدراê يف ال�شوق املوازية, 

و” –ديد امل�شتãمرين املوؤهلني يف املادة الãالãة "تعريفات" من قواعد الت�شجيل والإدراê يف ال�شوق املوازية بالأTشخا�س الآتي بياناتهم: 

رخ�س لهم يت�شرفون حل�شابهم اخلا�س.- 1 oشخا�س مTاأ
2 -�äاQالقرا�Pاتخا�øe�¬نµ“تعيين¬�ب�شروط��”�ób�¬ل�¢üNاملر�¢üل∂�ال�شخP�¿ƒµj�¿Cة�ا£jشرT�IQاOE’عما∫�اCشة�اSQل¬�‘�‡ا�¢üNرe�¢üشخT�AÓعم

اخلا�شة بقبول امل�شاركة يف الطرح وال�شتãمار يف ال�شوق املوازيةة نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�شول على موافقة م�شبقة من¬.
حكومة اململكة, اأو اأي جهة حكومية, اأو اأي هيئة دولية تعرت± بها الهيئة, اأو ال�شوق, واأي �شوق مالية اأخرi تعرت± بها الهيئة, اأو مركز الإيدا´.- 3
4 -.IQاOE’عما∫�اCشة�اSQل¬�‘�‡ا�¢üNرe�¢üشخTا�gرjójة�¶Ø�≥jطر�øو�عCا�IشرTاÑe�,ةeƒµ◊ا�øeكة�ƒاململ�äال�شركا
ال�شركات وال�شنادي≤ املوؤ�ش�شة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليè العربية.- 5
�شنادي≤ ال�شتãمار.- 6
م�شتãمرون اأجانب موؤهلون.- 7
اأي اأTشخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتí ح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لدi مركز الإيدا´.- 8
اأTشخا�س طبيعيون يجوز لهم فتí ح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لدi مركز الإيدا´ وي�شتوفون اأي من املعايري الآتية:- 9

اأن يكون قد قام ب�شفقات يف اأ�شواق الأوراق املالية ل يقل جممو´ قيمتها عن اأربعني مليون ريال �شعودي ول تقل عن ع�شر �شفقات يف كل ربع  �
Sشنة�ÓN∫�ا’Kن«�ع�شرT�Iشهرا�kاملاVشية.

اj�¿Cتéاوe�RتSƒش§�Ø�ºéM¶ة�اCوQاb¬�املالية�ع�شرjQ�ÚjÓe�Iا∫�SشعÓN�…Oƒ∫�ا’Kن«�ع�شرT�Iشهرا�kاملاVشية. �
�عل≈�ال�شها�IOالعاeة�للتعا�πe‘�ا’CوQا¥�املالية�املعتم�πÑb�øe�IóالهيÄة. � kÓشUاM�¿ƒµj�¿Cا

اأي اأTشخا�س اآخرين –ددهم الهيئة- 10
Sشيق�Ωƒاملùشت�شا�Qاملا›�ب£ر�ìا’SCشه�ºعل≈�املùشتãمر�øjاملgDƒلÓN�øe�Ú∫�التƒاUشe�πعهÑe�ºاTشر�IاeEا�ÓN�øe∫�ا’Lتماعاã‡�™e�äل«�املùشتãمر�øjاملgDƒلÚ,�اCو�

باإر�شال ن�شرة الإ�شدار للم�شتãمرين عÈ الÈيد الإلكرتوÊ. و�شيقوم امل�شت�شار املا› بالرد على كافة ا�شتف�شارات امل�شتãمرين املوؤهلني والتعامل معها. 

(املواف≤  1438/05/12ه`   ïتاري وحتى  2017/01/25م)  املواف≤   ) 1438/04/27ه`   ïتاري من  املوؤهلني  امل�شتãمرين  من  الكتتاب  طلبات  ا�شتالم  يبداأ 
2017/02/09م), من خالل تعبئة طلبات الكتتاب واإر�شالها للم�شت�شار املا›.

�Öéjاƒj�¿Cاa≤�املùشتãمر�امل�πgDƒعل≈�Tشروط�واµMCا�Ωا’كتتا�Üواj�¿CعL�ÅÑمي™�بن�Oƒطل�Öا’كتتاÜ.�و‘�Mالة�ع�ΩóاSشتيØا�Aال£ل�Öاملق�øe�ΩóاملµتتT�øe�…C’�Öشروط�
�.ºشهSC’ا�øe�¬ش¬�لüشيüتخ�ºتj�Oóع�…Cا�πÑقj�¿Cا�Üا’كتتا�Öطل�Ωóقe�≈عل�Úتعj�∂لòك�.kياFõLو�Cا� kكليا�Öل∂�ال£لP�¢†aQال�شركة��≥M�øe�¿Eاa�,Üا’كتتا�ΩاµMCوا

.kياZ’ة�ëيëشU�ÒZو�Cلة�اeكا�ÒZ�äاeƒعلe�≈عل�…ƒتëj�Üاكتتا�Öطل�…Cا�ÈشيعتSو

�عن�óتق�Ëóطل�Öا’كتتاÓN�øe�Ü∫�تjƒØ†¢�املùشت�شا�Qاملا›�بخüش�ºاملÑل≠�امل£لùM�øe�Üƒشا�Üاملµتت�Öل�ióا�óMCالÑنƒ∑�الùشعjOƒة,� kÓeكا�Üل≠�ا’كتتاÑe�™aO�Öéj
اأو عن طري≤ Tشي∂ م�شريف م�شدق م�شëوب على اأحد البنو∑ املëلية وم�شجل با�شم ال�شركة.
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ملخص المعلومات األساسية
�.øjمرãشتùهمة�للمe�¿ƒµت�ób�»الت�äاeƒاملعل�πعل≈�ك�πشتم�j�’�¬fEاa�,¢üلخe�¬fC’�kرا¶fو�,QاóشUE’ا�Iشر�f�‘�IOQاƒال�äاeƒاملعل�øع�IõLƒe�IòÑf�¢üامللخ�òg�Ωóقj
ويجب على م�شتلمي ن�شرة الإ�شدار قراءت¬ بالكامل قبل اتخاذ قرار بال�شتãمار يف اأ�شهم الطرح. وقد ” تعري∞ بع�س امل�شطلëات والعبارات املخت�شرة الواردة 

يف هذ√ الن�شرة يف ق�شم }التعريفات وامل�شطلëاتz ويف اأماكن اخرi من ن�شرة الإ�شدار هذ√. 

نبذه عن الشركة: 
تاأ�ش�شT âشركة العمران لل�شناعة والتجارة }ال�شركةz ك�شركة ذات م�شوؤولية دودة  Ãوجب ال�شجل التجاري رقم 1010187735 ال�شادر بتاريï 1424/04/18ه` 
  ïاملعدنية", بتاري ïشركة العمران للمطابT" م�شمى â–ة ماليني ومائتني ال∞ (000^200^3) ريال �شعودي وKالK ≠(املواف≤ 2003/06/19م) وبراأ�س مال يبل
1428/2/13ه` (املواف≤ 2007/05/01م) �شدر القرار الوزاري رقم (40/ق) اخلا�س بتëويل ال�شركة من Tشركة ذات م�شوؤولية دودة  اإلى Tشركة م�شاهمة 
مقفلة براأ�س مال  يبل≠ �شتون مليون (000^000^60) ريال مق�شم اإلى �شتة ماليني (000^000^6) �شهم عادي بقيمة اإ�شمية تبل≠ ع�شرة (10) ريالت لل�شهم 

الواحد  وتعديل ا�شم ال�شركة لي�شبT íشركة العمران لل�شناعة والتجارة

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

بعد الطرح قÑل الطرحامل�صاهم

ن�صÑةامللكية عدد الأ�صهمن�صÑةامللكية عدد الأ�صهم

2^394^000%39^91^915^200%31^92مد بن نا�شر بن عمران بن عمران

3^000^000%50^02^400^000%40^0مد بن عمران بن مد العمران

0^4%000^0240^5%000^300نا�شر بن مد بن نا�شر بن عمران

0^4%000^0240^5%000^300عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران
امل�شدر: ال�شركة

رؤية الشركة: 
امل�شاركة يف دفع عجلة التنمية يف اململكة العربية ال�شعودية وامل�شاهمة يف الأعمال اخلريية والجتماعية والرتفا´ Ãعايري العمل يف قطا´ ال�شناعة وت�شمينها 
اCعل≈�LQOة�للùشƒ¥�الùشعjOƒة�والعم�πوV�≥aشƒاب§�بيÄية�ùeشتóاeة�والƒع«�التا�ΩملùشƒÄليتنا� Øeاgي�ºاLتماعية�واùfشاfية��IójóLوتق�Ëóكƒا�QOوطنية�gDƒeلة�عل≈�

الجتماعية.

رسالة الشركة: 
ت�شعى Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة اأن تكون يف م�شا± ال�شركات الكiÈ التى تقوم بتوفري حلول رائدة يف جمال ال�شناعة وقادرة على تنفيذ اأ�شخم امل�شاريع 

واCكgÌا�تعقيóا�kوتعم�πال�شركة�عل≈�ت�ش¨ي�πوتاgي�πالƒµا�QOالƒطنية�والتق�Ωóبالüشناعة�الùشعjOƒة�لتƒµ¿�لها�µeاfة�تلي≤�بها�‘�املن£قة.

استراتيجيات الشركة العامة:
تقوم Tشركة العمران بالبåë با�شتمرار عن منتجات جديد√ ذات ربëية عالية وطلب متزايد بال�شوق حيå ت�شعى اإلى تكوين ال�شتفادة ب�شكل كبري من مركزها 
�œاfو�AÓالعم�´ƒبها�ال�شركة�وتن�πالت≈�تعم�äالق£اعا�´ƒتن�ÖÑشùشة�ب†Øنخeاملخاطر�الت≈�–ي§�بال�شركة��¿Eا�. kوعامليا�kلياة�Øاملختل�¥ƒشùال�äاعا£b�‘�…Oاjالر
ع�øتنƒ´�املنتéا�äوالن�شاطاä,�و–رU¢�ال�شركة�OاFما�عل≈�تعي�ÚاaC†ش�πالƒµاùÃ�QOشت�iƒعا›��øeا’ÎMاaية�‡ا�jنعùµ¢�با’éjEا�Üعل≈�ت£jƒر�اOCاFها�املا›�
والتناùaش«�لل�شركة.�وتق�Ωƒال�شركة�بVƒش™�e�§£NرSشeƒ¬�بعناjة�للتSƒش™�‘�كاaة�الق£اعاM�äيb�åا�âeبVƒش™�N£§�÷مي™�املüشاf™�لjõا�IOال£اb¬�ا’fEتاLية�

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

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

واملتممة لها.

منتجات الشركة الرئيسية: 

املكيفات والربادات ال�صحراوية والأجهõ√ املنõليةالرف∞ وانظمة والتخõيKøالجات العرVص والربادات

              

نواحي القوة والمزايا التنافسية: 
تعتمد ال�شركة يف عملها على تطوير بع�س املزايا التناف�شية التي ت�شعى ل�شتخدامها ب�شكل مكã∞ من اأجل –�شني و�شعها املا› وهي تتماTشى مع جمموعة الأهدا± 

واملبادÇ التي و�شعتها الإدارة ا÷ديدة لتعزيز اأن�شطة ال�شركة:

عeÓاŒ�äاjQة�‡ي�Iõوjƒbة �
وجود العمالة ذات اخلÈة والكفاءة �
توفري ال�شيولة املطلوبة �
Tشبكة توزيع وا�شع¬ يف ال�شوق  �

ملخص المعلومات المالية:
يجب قراءة املعلومات املالية لل�شركة والواردة اأدنا√ مقرونة مع القوائم املالية املراجعة لل�شركة واإي�شاحات القوائم املالية املتعلقة بها امل�شمنة يف الق�شم (14) من 

 .zÊا�شب القانوëن�شرة الإ�شدار }تقارير امل

 È2014م و 31 دي�شم È2013م و 31 دي�شم Èي�شتند ملخ�س البيانات املالية الواردة اأدنا√ اإلى القوائم املالية املراجعة لل�شركة لل�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�شم
2015م والت�شعة اأTشهر املنتهية يف 30 �شبتمÈ 2016م.  

2013/12/31م,  يف  املنتهية  املالية  لل�شنوات  وا�شت�شاريون  قانونيون  ا�شبون   - املت�شامنون  املëا�شبون  Tشركة  قبل  من  املالية  البيانات  مراجعة   ” وقد 
2014/12/31م, 2015/12/31م والت�شعة اأTشهر املنتهية يف 30 �شبتمΩ2016 È.�تع�óاملعلeƒا�äاملالية�التاjQخية�املÑينة�‘�ا÷óاو∫�اfOCا√�ãÃابة�eلخa�¢üق§�

ولي�شâ بال�شرورة موؤTشر على اأي نتائè م�شتقبلية.



∑

قائمة الدخل
 :2016 Èشهر الأولية املنتهية يف 30 �شبمتTيبني ا÷دول قائمة الدخل لل�شركة لل�شنوات 2013, 2014, و2015, والت�شعة اأ

الت�صعة اأ�صهر31 دي�صمرب 312015 دي�صمرب 312014 دي�صمرب 2013(ريال �صعود…) 
املنتهية يف 30 �صÑمترب 2016

Ò¨الت
2013 - 2014

Ò¨الت
2014 - 2015

5^23%8^8%958^641^970114^947^469116^678^42394^049^87املÑيعات

0^28%0^13%(022^690^88)(491^869^94)(206^105^74)(978^592^65)تكلفة املبيعات 

3^7%(1^4%)936^951^47925^078^26322^570^44520^456^21الربí اجما› 

(7^4%)(4^48%)(957^753^2)(915^668^3)(258^848^3)(920^457^7)م�شروفات عمومية ادراية 

3^16%8^135%(077^654^7)(209^343^9)(027^032^8)(640^406^3)م�شروفات بيع وت�شوي≤ 

5^9%3^9%902^543^35515^066^9789^692^8858^591^10الربí الت�ص¨يلي 

6^27%7^6%(949^609)(180^516)(590^404)(136^379)م�شروفات “ويلية 

  i0^27%6^139%745^454398^825614^893483^201ايرادات اخر

5^4%(8^15%)698^332^62915^164^2139^769^6428^414^10�شايف الربí قبل الزكاة ال�شرعية 

8^1%0^16%(394^025^1)(309^384^1)(865^359^1)(221^172^1)الزكاة ال�شرعية 

 í0^5%(8^19%)304^307^32014^780^3487^409^4217^242^9�صايف اخل�صارة/ الرب
امل�شدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2013م و2014م و 2015م والقوائم املالية الأولية للت�شعة اأTشهر املنتهية يف 30 �شبتمÈ 2016م.

قائمة المركز المالي 
 :2016 Èشهر الأولية املنتهية يف 30 �شبمتTيبني ا÷دول التا› ملخ�س لقائمة  املركز املا›  لل�شركة خالل فرتة من عام 2013 الى 2015, والت�شعة اأ

الت�صعة اأ�صهر31 دي�صمرب 312015 دي�صمرب 312014 دي�صمرب 2013(ريال �صعود…) 
املنتهية يف 30 �صÑمترب 2016

351^274^892101^453^46180^590^04082^699^67اجما› املوجودات املتداولة

907^819^0061^291^279^72763^540^65962^698^60اجما› املوجودات غري املتداولة*

258^094^183163^733^188143^131^699145^397^128اجما› املوجودات 

006^739^65034^894^35619^462^89121^114^10اجما› املطلوبات املتداولة 

126^145^6395^263^4132^441^7373^089^5اجما› املطلوبات غري املتداولة

132^884^28939^158^76922^903^62824^204^15اجما› املطلوبات 

 Ú126^210^894123^574^419121^227^071120^193^113‹مو´ حقو¥ امل�صاهم

 Ú258^094^183163^733^188143^131^699145^397^128اجما› حقو¥ املطلوبات وامل�صاهم
امل�شدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2013م و2014م و 2015م والقوائم املالية الأولية للت�شعة اأTشهر املنتهية يف 30 �شبتمÈ 2016م.

مالحظة: خالل Tشهر 2016/11م ” بيع اأر�س كانâ م�شرتا√ ل�شالí ال�شركة لأغرا�س ا�شتãمارية بقيمة 000^650^21 ريال  و” وتوزيع متë�شالت البيع كاأرباح 
على امل�شاهمني احلاليني. 



ل

قائمة التدفقات النقدية  
 :2016 Èشهر الأولية املنتهية يف 30 �شبمتTيبني ا÷دول التا› ملخ�س لقائمة  املركز املا›  لل�شركة خالل فرتة من عام 2013 الى 2015, والت�شعة اأ

الت�صعة اأ�صهر31 دي�صمرب 312015 دي�صمرب 312014 دي�صمرب 2013(ريال �صعود…) 
املنتهية يف 30 �صÑمترب 2016

(982^057^3)422^794^12(760^529^3)072^287^3�شايف النقد  امل�شتخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية 

(859^358^1)(638^607^1)(558^358^2)(838^121)�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة ال�شتãمارية

125^781^1(258^326^10)401^513^6(854^615^1)�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة التمويلية 

(716^635^2)526^083860^380625^549^1�شايف النقد امل�شتخدم خالل الفرتة 

651^447^1254^587^0423^962^6622^412^1النقد وما يف حكمة يف اول �شنة

935^811^6511^447^1254^587^0423^962^2النقد وما يف حكمة يف اخر �شنة
امل�شدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2013م و2014م و 2015م والقوائم املالية الأولية للت�شعة اأTشهر املنتهية يف 30 �شبتمÈ 2016م.

مؤشرات األداء الرئيسية للشركة خالل الفترة من عام ٢٠1٣ إلى عام ٢٠1٥م

31 دي�صمرب 312015 دي�صمرب 312014 دي�صمرب 2013

5^23%7^8%3%معدل ‰و املبيعات

5%(83^19%)(8^10%)معدل ‰و �شايف الدخل/ (اخل�شارة)

9^18%7^23%8^26%هام�س الربí الإجما›

6^6%8^7%6^10%هام�س �شايف الربí/ (اخل�شارة) 

04^84^73^6املوجودات املتداولة/ املطلوبات املتداولة

2^18%7^20%4^13%اإجما› املطلوبات/ حقوق امللكية

4^5%1^5%2^7%العائد على الأ�شول

4^6%2^6%2^8%العائد على حقوق امللكية
امل�شدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2013م و2014م و 2015م 
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تعريفات ومختصرات. 1
يت�شمن ا÷دول التا› قائمة بالتعريفات والخت�شارات وامل�شطلëات امل�شتخدمة يف ن�شرة الإ�شدار:

امل�صطلí اأو الNت�صار املعر± التعري∞

معدل النمو املركب ال�شنوي. CAGR

الهيئة ال�شعودية للمëا�شبني القانونيني. SOCPA

جمموعة من املعايري املëا�شبية وتف�شرياتها �شادرة عن جمل�س معايري املëا�شبة الدولية 

."International Financial Reporting Standards"
(IFRS) الدولية لإعداد التقارير املالية Òاملعاي

Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة, Tشركة م�شاه¬ �شعودية م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية ب�شجل Œاري رقم 1010187735. العمرا¿ / ال�صركة/ امل�صدر

الوKيقة املطلوبة لطرح الأ�شهم Ãوجب نظام ال�شوق املالية وقواعد الت�شجيل والإدراê يف ال�شوق املوازية. ن�صرة الإ�صدار

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

ال�صو¥ املوازية

.êوجب قواعد الت�شجيل والإدراÃ تداول فيها الأوراق املالية التي ” ت�شجيلها وقبول اإدراجهاoال�شوق التي ت ال�صو¥ الرFي�صية

امل�شتند املطلوب يف احلالت املëددة يف هذ√ القواعد لتعديل راأ�س مال املo�شدر بغر�س “كني امل�شاهمني من الت�شويâ يف ا÷معية 
�عل≈�QOاjة�واQOEا∑. kAة�بناbÓالع�äاPة�eالعا

Úتعميم امل�صاهم

اأيlّ من الأTشخا�س الآتي بيانهم:

رخ�س لهم يت�شرفون حل�شابهم اخلا�س. oشخا�س مTاأ  -1

عمT�AÓشخe�¢üرüN¢�ل¬�‘�‡اSQشة�اCعما∫�ا’OEاT�IQشرj£ة�اP�¿ƒµj�¿Cل∂�ال�شخü¢�املرüN¢�ل¬��ób”�تعيين¬�ب�شروط� �-2
“كن¬ من اتخاذ القرارات اخلا�شة بقبول امل�شاركة يف الطرح وال�شتãمار يف ال�شوق املوازيةة نيابة عن العميل دون احلاجة 

اإلى احل�شول على موافقة م�شبقة من¬.

حكومة اململكة, اأو اأي جهة حكومية, اأو اأي هيئة دولية تعرت± بها الهيئة, اأو ال�شوق, واأي �شوق مالية اأخرi تعرت± بها الهيئة,   -3
اأو مركز الإيدا´.

.IQاOE’عما∫�اCشة�اSQل¬�‘�‡ا�¢üNرe�¢üشخTا�gرjójة�¶Ø�≥jطر�øو�عCا�IشرTاÑe�,ةeƒµ◊ا�øeكة�ƒاململ�äال�شركا �-4

ال�شركات وال�شنادي≤ املوؤ�ش�شة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليè العربية.  -5

�شنادي≤ ال�شتãمار.  -6

7-  م�شتãمرون اأجانب موؤهلون.

اأي اأTشخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتí ح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لدi مركز الإيدا´.  -8

اأTشخا�س طبيعيون يجوز لهم فتí ح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لدi مركز الإيدا´ وي�شتوفون اأي من املعايري الآتية:  -9

اأن يكون قد قام ب�شفقات يف اأ�شواق الأوراق املالية ل يقل جممو´ قيمتها عن اأربعني مليون ريال �شعودي ول تقل عن ع�شر   •
UشØقا�ä‘�كQ�πب™�Sشنة�ÓN∫�ا’Kن«�ع�شرT�Iشهرا�kاملاVشية.

jQا∫�SشعÓN�…Oƒ∫�ا’Kن«�ع�شرT�Iشهرا�kاملاVشية. �ÚjÓe�Iع�شر املالية� �¬bاQوCا eتSƒش§�Ø�ºéM¶ة� �Rاوéتj �¿Cا  •
�عل≈�ال�شها�IOالعاeة�للتعا�πe‘�ا’CوQا¥�املالية�املعتم�πÑb�øe�IóالهيÄة. kÓشUاM �¿ƒµj �¿Cا  •

10- اأي اأTشخا�س اآخرين –ددهم الهيئة

م�صتãمر موDهل

اT�…Cشخü¢�طÑيع«�jójر�وùe�¿ƒµjشDƒو’�kع�øوVش™�وتنØي�òالقراQا�äا’SشÎاتيéية�لل�شركة�Ãا�‘�Pل∂�الرFيù¢�التنØيò…�وƒfاب¬�
واملدير املا›.

كÑار التنفيòيÚ اأو الإدارة اأو الإدارة العليا

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

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

حكومة اململكة العربية ال�شعودية. ا◊كومة

Kمانية وع�شرون (28) ريال �صعر الطرح

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

10 ريالت �شعودية لل�شهم الواحد. القيمة ال�صمية

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

Tشركةال�شوق املالية ال�شعودية (تداول). ال�صو¥ املالية

اأي Tشخ�س طبيعي, اأو اعتباري تقر ل¬ اأنظمة اململكة بهذ√ ال�شفة.  �صخ�ص
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امل�صطلí اأو الNت�صار املعر± التعري∞

يق�شد ب¬ يف قواعد الت�شجيل والإدراê ما يلي:

تابعي امل�شدر.- 1

امل�شاهمون الكبار يف امل�شدر.- 2

اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني للم�شدر.- 3

اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�شدر.- 4

اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدi امل�شاهمني الكبار يف امل�شدر.- 5

امل�شت�شار القانوÊ وامل�شت�شار املا› للم�شدر.- 6

اأي اأقرباء لالأTشخا�س امل�شار اإليهم يف (1,2,3,4 اأو 5) اأعال√.- 7

اأي Tشركة ي�شيطر عليها اأي Tشخ�س م�شار اإلي¬ يف (1,2,3,4,5,6 اأو 7) اأعال√.- 8

الطر± Pو العالقة

القوائم املالية لل�شركة للفرتات املالية املنتهية يف 31 دي�شمÈ 2013م و31 دي�شمÈ 2014م و31 دي�شمÈ 2015م, والت�شعة اأTشهر 
الأولى من �شنة 2016م

القواFم املالية

 22 ïوجب القرار رقم 3-151-2016بتاريÃ يف ال�شوق املوازية, ال�شادرة عن جمل�س هيئة ال�شوق املالية êقواعد الت�شجيل والإدرا
/ 1438/03ه` (املواف≤2016/12/21) بناء على نظام ال�شوق املالية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم م/30 وتاريï 1424/6/2ه` ) 

املواف≤ 2003/7/31م. 

القواعد 

ال�شنة املنتهية بتاريï 31 دي�شمÈ من كل �شنة ميالدية.  ال�صنة املالية

بيâ التمويل ال�شعودي الكويتي.  امل�صت�صار املا›

مكتب فرا�س ال�شوا± للمëاما√  امل�صت�صار القانوين

بيâ التمويل ال�شعودي الكويتي  الأ�صخا�ص امل�صرح لهم بعرVص الأ�صهم اأو بيعها

 iجريدة اأم القر ا÷ريدة الر�صمية

جمل�س اإدارة ال�شركة. املéل�ص اأو ‹ل�ص الإدارة

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

ع†صو ‹ل�ص الإدارة

Tشخ�س Áل∂ (5%)�اCو�اCك�øe�ÌاSCشه�ºال�شركة. ÒÑم�صاهم ك

حملة اأ�شهم ال�شركة لأي فرتة ددة من الزمن. امل�صاهم اأو امل�صاهمو¿

اململكة العربية ال�شعودية. اململكة

هيئة ال�شوق املالية باململكة العربية ال�شعودية. الهيÄة

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

النظام الأ�شا�شي لل�شركة. النظام الأ�صا�صي

نظام ال�شركات ال�شادر Ãوجب املر�شوم امللكي رقم (م/6) وتاريï 1385/03/22ه`  وتعديالت¬. نظام ال�صركات

.íشخ�س طبيعي يهتم بالأعمال التنظيمية ل�شمان التقيد بجميع الأنظمة واللوائT موX∞ مراقÑة تطÑي≤ الأنظمة

جمل�س التعاون لدول اخلليè العربي. ‹ل�ص التعاو¿

هو احلدç الذي يت�شمن خ�شارة اأو قد ل يت�شمن خ�شارة لكن ل ي�شتمل على اأي مك�شب.  اخلطر

املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�شركة. املنتéات

.QماãشتS’ا�Qراb�Pاتخا�πÑbط�لها�ƒëبها�والت�ΩملاE’ا�Öéj�»تملة�التëامل�äراKDƒامل�øeعة�ƒم›�»g عوامل املخاطرة

 ï2006/212/1م بتاري�ºbQ�Qللقرا� kقاaاملالية�و�¥ƒشùة�الÄيg�øع�IQOشاüة�الjOƒشعùة�العربية�الµاململ�‘�äكمة�ال�شركاƒMة�ëF’
1427/10/21ه` (املواف≤ 2006/11/12م) وتعديالت¬ الالحقة.

لFحة حوكمة ال�صركات

اأي يوم با�شتãناء اأيام ا÷معة وال�شبâ والعطالت الر�شمية يف اململكة العربية ال�شعودية. يوم العمل
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عوامل المخاطرة. ٢
اE¿�ا’Sشتãما�Q‘�ا’SCشه�ºامل£روMة�òg�ÖLƒÃ√�الن�شرj�Iن£ƒ…�عل≈�اطر�عالية�وƒµj�’�ób¿�ا’Sشتãماa�Qيها�FÓeماS�kش�iƒللمùشتãمر�øjالقا�øjQOعل≈�تقييõe�ºاjا�
وخماطر هذا ال�شتãمار, و–مل خ�شارة قد تنجم عن مãل هذا ال�شتãمار, واإذا كان لدi امل�شتãمر املëتمل اأي Tش∂ ب�شاأن الإجراء الذي يجب اأن يتخذ√, فعلي¬ 

.iشراء الأ�شهم والأوراق املالية الأخرT ال�شت�شارات ب�شاأن Ëا�شت�شارة م�شت�شار مرخ�س ل¬ من هيئة ال�شوق املالية بتقد

يتعنّي على كل من يرغب يف ال�شتãمار يف ال�شوق املوازية اأن يدر�س بعناية املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�شدار ول �شّيما عوامل املخاطرة املëددة اأدنا√, وذل∂ قبل 
اتخاذ اأي قرار بال�شتãمار يف ال�شوق املوازية. مع الإTشارة اإلى اأّن املخاطر املو�شëة اأدنا√ ل ت�شمل جميع املخاطر التي Áكن اأن تواجهها ال�شركة, بل من املمكن 
و�OƒLاطر�اNCر�iاCو�اVEشاaية�ليùشe�âعلeƒة�لل�شركة�‘�ال�âbƒا◊ا›,�اCو�تعتgÈا�ال�شركة�gƒL�ÒZرjة�‘�ال�âbƒا◊ا›��óbتعي≤�عملياتها.�j�óbتاKCر�f�شاط�
ال�شركة ومركزها املا› ونتائè عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�شورة �شلبية جوهرية ب�شبب حدوç اأو –ق≤ اأي من هذ√ املخاطر, وقد ينخف�س �شعر اأ�شهم ال�شركة 

بùشóM�ÖÑو�çاCو�–ق≤�اòg�øe�…C√�املخاطر�اCو�gÒZا,�‡ا�j�óbتùشùN�‘�ÖÑشا�IQاملµتتS’�ÚÑشتãما�ºgQب�شFõL�πµ«�اCو�كل«.

 ïر عدم ذكرها على قرار امل�شاهمني, كما بتاريKكما يقر اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة ح�شب علمهم واعتقادهم, بعدم وجود اأي خماطر جوهرية من املمكن اأن يوؤ
ن�شرة الإ�شدار, فيما عدا ما ” الإف�شاح عن¬ بهذا الق�شم. 

ويف حال حدوç اأو –ق≤  اأي من عوامل املخاطرة التي تعتقد ال�شركة يف الوقâ احلا�شر باأنها مهمة, اأو حدوç اأي خماطر ⁄ يت�شنى لل�شركة اأن –ددها, اأو التي 
تعتÈها يف الوقâ احلا�شر غري جوهرية, فاإن ذل∂ قد يوؤدي اإلى انخفا�س �شعر الأ�شهم يف ال�شوق وقد يت�شبب هذا الأمر بخ�شارة امل�شتãمر املëتمل كامل ا�شتãمار√.  

اإن املخاطر املو�شëة اأدنا√ مقدمة برتتيب ل يعك�س مدi اأهميتها اأو تاأKريها املتوقع على ال�شركة واأعمالها. 

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 1 - ٢

مخاطر توفر المواد الخام وتقلب أسعارها ١ - ١ - ٢

�,∑ƒنÑال�≥jطر�øع�Oا’عتما�äابا£N�∫ÓN�øeها�Fب�شرا�Ωƒتقa�Úليëامل�ÒZ�ÚjOQƒا�املeCا�,Úليëامل�øjOQƒامل�øe�kاóقf�Ωاÿا�Oاƒامل�º¶عe�Aال�شركة�ب�شرا�Ωƒتق
وتتاأKر اأعمال ال�شركة ب�شكل كبري Ãدi توفر املواد اخلام التي تدخل يف ت�شنيع منتجاتها وعلي¬, فاإن عدم توفر املواد اخلام اأو عدم “كني ال�شركة من احل�شول 
عليها�’QتØا´�ال£ل�Öعليها�T�πÑb�øeشركا�äالüشناعا�äاملناùaشة�بüشbDƒe�IQƒتة�اCو�OاFمة�SشيODƒ…�اEل≈�اEعاbة�العمليا�äا’fEتاLية�لل�شركة�‡ا�Sشيƒµ¿�ل¬�اKCر�SشلÑ«�عل≈�
اأعمال ال�شركة ونتائè عملياتها ومركزها املا›. بالإ�شافة اإلى ذل∂ فاإن اأ�شعار املواد اخلام قابلة للتقلب ب�شكل كبري وقد تتاأKر بعوامل عديدة من �شمنها: التقلبات 
الدورية, اŒاهات الطلب, �شدور اأنظمة اأو لوائí جديدة, تعامل املوردين مع م�شرتين اآخرين, وا�شتمرارية اأعمال املوردين وم�شاريعهم التو�شعية, وتوقفهم عن 
الإنتاê, ون�شوء احلوادç اأو ما Tشابهها يف عقارات املوردين اأو يف �شل�شلة التوريد, واحلروب والكوارç الطبيعية, وال�شطرابات ال�شيا�شية اأو ما Tشابهها. والتقلبات 
يف اأ�شعار ال�شر±, واملقدرة التفاو�شية ملوردي املواد اخلام, وتوفر و�شائل النقل وتكلفتها. اإن اأي زيادة يف اأ�شعار املواد اخلام �شتوؤدي اإلى تكبد ال�شركة لتكالي∞ 

اإنتاجية اإ�شافية والذي �شيكون ل¬ اأKر �شلبي على توقعات اأعمال ال�شركة ونتائè عملياتها ومركزها املا›.

مخاطر تأثر أعمال الشركة بقدرتها على إدارة مخزون المواد الخام والمنتجات النهائية وتخزينها ونقلها  ٢ - ١ - ٢
وتوزيعها

اأTشهر الأولية من 2016 وتعمل  2015 والت�شعة  �Ωالعا �∫ÓN�kاÑjشهر�تقرTCا لتلÑية�اMتياLاتها�ملS�Ióشتة� �»Øµj�Ωاÿا�Oاƒامل�øe�¿وõخÃ�®اØتM’ال�شركة�با �âeاb
�kاaÓN�âbو�…Cو¿�‘�اõا�املخòg�‘�¢üقfو�Cا�¢†Fاa�OƒLالة�وM�‘شني™.�وüالت�§£Nو�äعاbƒلت� kقاaشهر�وTCا�¢ùمN�≈لEب™�اQCا�Ióها�ملLتياMو¿�اõ�¢†ØN�≈ال�شركة�عل
�êتياMا�øع�IóFاõال�Ωاÿا�Oاƒامل�øe�¿وõاملخ�IQاOEا�¿Eاa�‹و¿,�وبالتاõاملخ�øeال�شركة��äاLتياMا�‘�πلN�OƒLل≈�وEا�…ODƒشيS�∂لP�¿Eاa�,§£ÿوا�äعاbƒالت�√òله
ال�شركة �شيوؤدي اإلى تكبدها تكالي∞ تخزين ومناولة اإ�شافية من جهة, كما �شيوؤدي وجود نق�س يف هذا املخزون اإلى التاأKري على مقدرة ال�شركة على املëافظة على 

املùشت�iƒامل£ل�øe�Üƒا’fEتاL�øe�êهة�اNCرi,�وSشيP�…ODƒل∂�اEل≈�التاS�ÒKCشلÑا�kعل≈�اCعما∫�ال�شركة�وfتا�èFعملياتها�وeركgõا�املا›.

عالوة على ذل∂, فاإن اأي توق∞ يف اأعمال ال�شركة نتيجة لتل∞ املنتجات النهائية, اأو ت�شرر املخازن, اأو تعطل اأنظمة التخزين �شيوؤدي اإلى وقو´ خ�شائر مادية �شتوؤKر 
SشلÑا�kعل≈�اCعما∫�ال�شركة�وfتا�èFعملياتها�وeركgõا�املا›.��

مخاطر تعرض الشركة لدعاوى قضائية وغرامات تنشأ عن سياق عملها المعتاد ٣ - ١ - ٢

قد تواج¬ ال�شركة يف �شياق عملها املعتاد دعاوي ومطالبات واإجراءات ق�شائية ناŒة عن حوادç ال�شëة وال�شالمة اأو امل�شوؤولية الناŒة عن املنتجات اأو نتيجة 
لكونها جزء من منتجات اأخرi اأو منازعات عمالية اأو خمالفات لل�شركة. يف حال ” حل هذ√ الإجراءات يف غري م�شلëة ال�شركة ف�شو± يكون لذل∂ اأKر �شلبي على 

توقعات اأعمال ال�شركة ونتائè عملياتها ومركزها املا›. وتوؤكد اإدارة ال�شركة باأن¬ ل توجد دعاوي ق�شائية قائمة على ال�شركة كما يف تاريï هذ√ الن�شرة
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المخاطر المتعلقة بظهور منتجات ذات تقنية وكفاءة أعلى منافسة لمنتجات الشركة وفرض مواصفات  ٤ - ١ - ٢
جديدة على منتجات الشركة: 

�اطر�Xهe�Qƒنتéاe�äناùaشة�تعم�πبتقنية�وكØا�IAاCعل≈��øeبع†¢�eنتéا�äال�شركة�ا◊الية,�ا’eCر�الS�…òشيODƒ…�اEل≈�التاS�ÒKCشلÑيا�kعل≈� kÓÑشتقùeال�شركة��¬Lاƒت�ób
üMشة�ال�شركة�الùشbƒية��øeتل∂�املنتéا�ä‡ا�SشKDƒر�ب�شS�πµشلÑ«�عل≈�Qبëية�ال�شركة�وfتا�èFعملياتها.�

مخاطر الربط الزكوي وعدم إفصاح الشركة عن دخلها الخاضع للضريبة بحسب ا¡صول للجهات الضريبية  ٥ - ١ - ٢
المختصة

تخ�شع ال�شركة لل�شريبة والزكاة املفرو�شة من قبل م�شلëة الزكاة و�شريبة الدخل (}م�شلëة الزكاةz) يف �شياق اأعمالها املعتادة. ويف حال ⁄ تف�شí ال�شركة 
مل�شلëة الزكاة عن اأي دخل يخ�شع لل�شريبة والناœ عن عمليات اأو �شفقات م�شتقبلية (والتي Áكن اأن تنتè عن ت�شديد مبال≠ اإ�شافية مãل الزكاة و�شريبة الدخل 
املخت�شة   iالأخر ال�شريبية  وال�شلطات  الزكاة  مل�شلëة  اإ�شافية  مبال≠  لت�شديد  عر�شة  ال�شركة   íت�شب قد  الراأ�شمالية),  الأرباح  و�شريبة  ال�شتقطا´  و�شريبة 
با’VEشاaة�اEل≈�Zراeا�äتا�ÒNC‡ا�Sشيƒµ¿�ل¬�اKCر�SشلÑ«�عل≈�fتا�èFعملياتها�وتbƒعاتها.�وb�óbاT�âeشركة�العمرا¿�بÑe�™aóل≠�865^359^1 ريال عن عام 2014م 
�بتùشjƒة�bيمة�الõكا�Iع�øعا2015�Ωم لدفعها مل�شلëة الزكاة. kالياMال�شركة��Ωƒوتق�(Ω2015/06/14 ≥املواف) `1436/08/26ه ïشهادة الزكاة بتاريT على âوح�شل

 مخاطر موسمية ا¡عمال ٦ - ١ - ٢

اإن طبيعة مبيعات ال�شركة ب�شورة عامة تعتÈ عر�شة للتقلبات املو�شمية مع زيادة ملëوظة يف املبيعات خالل الربعني الãاÊ والãالå من ال�شنة املالية, وعلي¬ فقد 
�‘�¢†Øتنخ�kخياjQال�شركة�تا�äيعاÑe�¿Cشة�اUاN�Öال£ل�ºéMي™�وÑال�QشعاSCر�عل≈�اKDƒاتها�والت«�تéنتe�≈شمية�علSƒامل�Öوال£ل�¢Vالعر�äاÑال�شركة�بتقل�äاOراjEر�اKCتتا

�IÎaال�شتا�A‡ا�ƒµj�ób¿�ل¬�اKCر�SشلÑ«�عل≈�اCعما∫�ال�شركة�وتbƒعتها�وfتاéFها�الت�ش¨يلية.

 مخاطر اعتماد الشركة على المواقع المستأجرة ٧ - ١ - ٢

تعتمد ال�شركة على اأر�س م�شتاأجرة من املدينة ال�شناعية الãانية مل�شنع مكيفات الراحة, وحيå اأن عقد ا�شتئجار املوقع دد املدة بطبيعتها والتي من املمكن اأن 
�IرLDƒشها�ا÷هة�املVرØت�IOاjR�…Cا�¿CشاT�øe�¿Eاa�,اgójóŒ�óو�عنCها�اfاjشرS�Ióe�∫ÓN�AاƒشS�,≥ëشتùامل�QاéjE’ا�∫óÑشة�ال�شرط�املتعل≤�بUاN�,شروطها�Tعة�Lراe�ºتj

على ال�شركة تكبيد ال�شركة باأعباء اإ�شافية غري متوقعة والذي �شيكون ل¬ اأKر �شلبي على اأعمالها ونتائè عملياتها ومركزها املا›. 

لل�شركة�eقاfQة� تØ†شيلية� �ÒZب�شروط� �øµول �√ójóŒ�ºتj �¿Cا اCو� �¥ÓطE’ا املùشتاLCر�عل≈� �™bƒامل �QاéjEا �óعق�ójóŒ�øeال�شركة� �øµتتم �’ �ób اEل≈�Pل∂� با’VEشاaة�
بال�شروط�ا◊الية�الت«�jت†شمنها�ògا�العقó.�كما�j�óbخ†ش™�العق�óلت¨ÒاZ�‘�äرV¢�العقاQ,�و‘�Mا∫�bر�äQال�شركة�اCو�ا�äÈLCعل≈�ا’fتقا∫�ملbƒ™�اNBر�fتيéة�
لعدم Œديد عقد الإيجار على النëو املو�شí اأعال√, فاإن ال�شركة ل ت�شمن باأن¬ �شيكون Ãقدورها نقل امل�شنع اإلى موقع جديد خالل فرتة ق�شرية اأو مالئمة, كما 
SشيODƒ…�عملية�النق�πاEل≈�ت�óÑµال�شركة�اEل≈�ØfقاQ�äاSCشمالية�e�ÒZتbƒعة�‡ا�SشيODƒ…�اEل≈�التاS�ÒKCشلÑا�kعل≈�اSشتمراjQة�اCعمالها�وfتا�èFعملياتها�وeركgõا�املا›.�

 مخاطر تركز إيرادات الشركة ٨ - ١ - ٢

ترتكز اإيرادات ال�شركة على مبيعات املنتجات امل�شتوردة حيå اأنها بلغâ 767^22 مليون ريال, و787^38 مليون ريال و032^43 مليون ريال لالأعوام 2014م و 
2015م والت�شعة اأTشهر الأولية للعام 2016م على التوا› Ãا ن�شبت¬, 39%, 52%, 59% على التوا›. اإن حدوç اأي من العوامل ال�شلبية على �شبيل املãال ل احل�شر 
� kاjرgƒLو�kياÑشلS�kراKCل¬�ا�¿ƒµشيS�…òال�شركة,�وال�AاOCة�عل≈�اjرgƒLية�وÑشلS�IQƒشüب�ÒKCالتا�¬fCشاT�øe�QشعاSC’ا�IOاjRو�Cا,�اgójóŒ�Ωóوع�øjOQƒامل�øe�Oƒالعق�Aتهاfا

على اأعمال ال�شركة ونتائè عملياتها وو�شعها املا› وتوقعاتها امل�شتقبلية.

مخاطر حداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات ٩ - ١ - ٢

قامâ ا÷معية العامة غري العادية للم�شاهمني باعتماد لئëة حلوكمة ال�شركة تت�شمن الإجراءات والقواعد ا÷ديدة التي يتعني عليها اللتزام بها Ãوجب لئëة 
حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية يف اململكة, وت�شمل هذ√ الإجراءات والقواعد ت�شكيل ÷ان للمراجعة الداخلية والرتTشيëات واملكافاآت, والتي ” 
�Úلeوالعا�IQاOE’وا�¬fو÷ا�IQاOE’ا�¢ùل›�ºهaو�ÜشتيعاSا�ióe�≈عل�íيëشüال�πµكمة�بال�شƒ◊شة�اSQال�شركة�‘�‡ا�ìا‚�óشعتمSة.�وëFÓبال� kÓعم�kاãjóMا�gDشاو�fEا
�øe�πشة�كSQلية�و‡اÓشتقS’ا�äاطاÎشTا¿�التابعة�ل¬�واéوالل�IQاOE’ا�¢ùل›�πيµتعل≤�بت�شjيما�aشة�UاN�,لها�íيëشüعل«�الØي≤�الÑ£والت�óاعƒالق�√òال�شركة�له�‘

جمل�س الإدارة واللجان التابعة ل¬ لأدوارهم وم�شوؤولياتهم واملبادÇ املرتبطة بتعار�س امل�شالí والأطرا± ذوي العالقة والإف�شاح امل�شتمر.

�اEل≈�ا◊�óالò…�تت£لëF’�¬Ñة�ƒMكمة�ال�شركا�äالüشا�IQOعg�øيÄة�الùشƒ¥�املالية�SشيKDƒر�عل≈� kشةUاNكمة�وƒ◊ا�óاعƒb�≥يÑ£بت�Ωاõال�شركة�عل≈�ا’لت�IQób�Ωóع�¿Eا
جودة اإدارة ال�شركة واأ�شلوب اتخاذ القرار فيها . كما �شيوؤدي عدم التزامها بتل∂ القواعد اإلى خمالفتها للتزامات الإدراê امل�شتمرة التي يتطلبها نظام ال�شوق 
املالية�ولƒاëF¬�التنØيjòة�بع�óا’QOEاê,�‡ا�j�óbعرVشها�للõéاAاg�πÑb�øe�äيÄة�الùشƒ¥�املالية.�وعلي¬�aاa�¿E�ش�πال�شركة�‘�ا’لتõا�Ωبت£Ñي≤�ƒbاع�óا◊ƒكمة�SشيKDƒر�

ب�شكل �شلبي وجوهري على اأعمال ال�شركة ونتائè عملياتها وو�شعها املا› وتوقعاتها امل�شتقبلية.
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 مخاطر عدم تواجد خبرة سابقة لدى إدارة الشركة في إدارة الشركات المساهمة العامة ١٠ - ١ - ٢

 íدودة يف اإدارة ال�شركات امل�شاهمة العامة, ويف كيفية التقيد باللوائ ةÈدودة, لذا فاإن موظفي الإدارة العليا لديهم خ تدار ال�شركة ك�شركة ذات م�شوؤولية
والأنظمة اخلا�شة بال�شركات امل�شاهمة املدرجة يف ال�شوق املوازية. ويتوجب على موظفي ال�شركة ب�شكل عام وموظفي الإدارة العليا ب�شكل خا�س بذل جهود اإ�شافية 
ل†شما¿�التõا�Ωال�شركة�بالقƒاع�óالتن¶يمية�والقƒاع�óاملتعلقة�با’üaEشا�ìاملØروVشة�عل≈�ال�شركا�äاملLQóة�‘�الùشƒ¥�املƒاjRة�‡ا�SشيODƒ…�اEل≈�aرZ�¢Vراeاe�äالية�
�èFتاfعما∫�ال�شركة�وCعل≈�ا�kاÑشلS�√Qوóر�بKDƒشيS�…òر�الeC’ية,�اeƒعما∫�ال�شركة�اليCا�IQاOE’العليا��IQاOE’ا�»ØXƒe�¬شüشüخj�…òال�âbƒال�πل≈�تقليEعل≈�ال�شركة,�وا

عملياتها وو�شعها املا› وتوقعاتها امل�شتقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها ١١ - ١ - ٢

�øe�Oóبع� kالياMال�شركة��ßØا�و–تòg�.تعل≤�بن�شاطهاjيما�aة�عليها�¶aاëة�واملeRÓية�الeالن¶ا�äقاaاƒوامل�¢üيNاÎوال�íjQشاüعل≈�الت�∫ƒشü◊عل≈�ال�شركة�ا�Úتعj
 âال ل احل�شر, الرتاخي�س ال�شناعية التي ح�شلãواملوافقات ذات العالقة باأن�شطتها وت�شمل هذ√ الرتاخي�س على �شبيل امل íالرتاخي�س وال�شهادات والت�شاري
عليها ال�شركة وفروعها من وزارة التجارة وال�شتãمار, Tشهادات الت�شجيل ال�شادرة من وزارة التجارة, Tشهادات ت�شجيل العالمات التجارية, Tشهادات التاأمينات 
�íjQشاüو�التCاتاOو�ال�شهاCا�¢üيNاÎال�AهاfEو�اCها�تعلي≤�اÑLƒÃ�ºتj�óbال�شركة�ل�شروط��íjQشاüوت�äاOشهاTو�¢üيNترا�º¶عe�™ل∂,�تخ†شP�≈لEة�اaشاVE’تماعية.�باL’ا

اCو�املƒاaقا�äاPEا�a�شل�âال�شركة�‘�الaƒا�Aوا’لتõا�Ωبتل∂�ال�شروط.

المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في المصانع وا¸الت التابعة للشركة ١٢ - ١ - ٢

قد يتوق∞ ت�شغيل بع�س الآلت الأ�شا�شية التي تعتمد عليها عمليات ال�شركة الت�شنيعية كالآلت الكهربائية نتيجة حدوç اأعطال غري متوقعة, اأو القيام  باأعمال 
�شيانة دورية لها, اأو وقو´ ظرو± قاهرة كاحلرائ≤ وتعطل الأجهزة. فعلى �شبيل املãال قد تواج¬ ال�شركة يف امل�شتقبل تعطل مل�شانعها اأو انخفا�س الطاقة النتاجية 
�¢VاØخf’ا�øع�ºLالنا�Qتها�عل≈�‹ابهة�ال†شرQób�Ωóل≈�عEا�…ODƒj�óbا�‡�,Iشي£رùال�øة�عLQاN�iرNCا�πeاƒو�لعCا�ä’B’ا�√òg�π£ة�لتعéتيf�IOó�äاÎØلل�شركة�ل
يف قدرتها النتاجية املخططة لها نتيجة لذل∂ اأو الخالل بالتزامات العمالء وعدم “كنها من ت�شنيع الكميات املطلوبة والذي �شيكون ل¬ اأKر �شلبي على اأعمالها 

ونتائè عملياتها ومركزها املا›.

مخاطر سوء سلوك الموظفين وأخطائهم ١٣ - ١ - ٢

اأن ت�شمن عدم حدوç حالت �شوء �شلو∑ من قبل موظفيها خالل قيامهم بعملهم وذل∂ مãل الغ�س والأخطاء املتعمدة والإخفاق يف توKي≤  ل ت�شتطيع ال�شركة 
املعامالت ب�شورة كمة وعدم احل�شول على التفوي�شات الداخلية املطلوبة. كما ل Áكن اأن ت�شمن ال�شركة باأن التدريب املعطى للموظفني كا±m لتفادي الأخطاء 
غري املتعمدة من قبلهم. وبالتا›, رÃا ينتè عن �شوء �شلو∑ املوظ∞ اأو خطاأ√ خمالفة الأنظمة املعتمدة من قبل ال�شركة, اأو تطبي≤ عقوبات نظامية, اأو –ميل 
ال�شركة�ùeشDƒولية�eالية�و/اCو�التاS�ÒKCشلÑيا�kبùشمعة�ال�شركة.�’�تùشت£ي™�ال�شركة�اC¿�ت†شم�øاS�¿CشS�Aƒشلƒ∑�امل�ÚØXƒاCو�اNC£اFه�ºل�øتODƒ…�اEل≈�ا’VEشرا�Qب�شgƒL�πµر…�

بو�شعها املا› اأو نتائè عملياتها.

مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين ١٤ - ١ - ٢

�اSCشاSشيا�k‘�‚ا�ìاCعما∫�ال�شركة�وبالتا›,�Sشƒ±�ترتÑ§�‚اMا�äال�شركة�وت£لعاتها�املùشتقÑلية�اEل≈��óMك�ÒÑبق�IQóال�شركة� kشراüعن�¿ƒشيùيFالر�¿ƒØXƒامل�π qµش�j
�¿Cو�اCا�Oóëامل�âbƒال�‘�ÚشيùيFالر�ÚØXƒامل�øe�…C’�ÚلgDƒe�A’óب�OاéjEتها�باQób�≈عل�ó qكDƒت�¿Cلل�شركة�ا�øµÁ�’�.ºا®�بهØتM’وا�øjõاملتمي�ÚØXƒي∞�املXƒعل≈�ت

.ºليهEة�اLا◊ا�Cا�تن�شاeóعن�ÚلgDƒe�ÚØXƒÃ�ßØو–ت�ÜòتŒ

�ób�‹وبالتا�.ÚلgDƒامل�OراaC’ة�اqلقل�kرا¶fبة�ƒامل£ل�IÈÿبا�¿ƒتمتعj�øjòال�ÚلgDƒامل�ÚØXƒامل�Üشتق£اSعل≈�ا�¥ƒشùشة�عالية�‘�الùaناe�∂نالg�,∂لP�≈لEة�اaشاVE’با
�اPEا�ùNشرeóN�äاT�äشخü¢�اCو�اCك�øe�Ìا’Cع†شا�AالرFيùشيM�‘�Úا∫�⁄�jت�ºتT�Òaƒشخü¢�بنùØ¢�الØµاIA,�ا’eCر�الS�…òشيODƒ…�اEل≈�تاKCر�اCعما∫� kياÑشلSر�ال�شركة�KCتتا
اVEشاaية� �äاõعل≈�و‡يCا �ÖواتQ�Ëóر�ال�شركة�عل≈�تق q£ت†ش�óbعملياتها.�و�èFتاfشعها�املا›�وVلية�ووÑشتقùعمالها�وت£لعاتها�املCا �ìا‚�¢Uرa�≈وعل� kاÑشلSال�شركة�
من اأجل املëافظة على العنا�شر املتمر�شة واملوؤهلة لكي ت�شمن ا�شتمرارية بقاء موظفيها وا�شتقطاب كوادر جديدة ذات موؤهالت منا�شبة الأمر الذي �شيزيد من 

üeشاjQ∞�ال�شركة�وبالتا›�التاS�ÒKCشلÑا�kعل≈�اQCبا�ìال�شركة.

مخاطر عدم االلتزام بمتطلبات السعودة  ١٥ - ١ - ٢

�عل≈�تعليما�äوRا�IQالعم�πوالتنمية�ا’Lتماعية�‘�تنØيf�ò¶ا�Ωالùشع�Öéj�,IOƒاC¿�تخ†ش™�ال�شركة�لنùشÑة�Sشعe�IOƒقóاgQا�25% يف قطا´ ال�شناعة والتجارة كي  kAبنا
ت�شن∞ �شمن النطاق الأخ�شر. ن�شبة ال�شعودة يف ال�شركة 89^�19%�(كما�بتاf�ïjQ�شر�Iا’UEشóاQ)�وV�»gشم�øالن£ا¥�ا’N†شراملتSƒش§�اeCا�بالنùشÑة�للعا2015�Ωم 
والعام 2014م فقد بلغâ ن�شبة ال�شعودة يف ال�شركة 27% و 24% على التوا›, ول يوجد اأي �شمانات على –قي≤ ال�شركة عن ن�شب ال�شعودة اأو رفعها اأو املëافظة 
عليها كما قد توؤدي زيادة عدد املوظفني الأجانب اأو عدم قدرة ال�شركة على تطبي≤ متطلبات ال�شعودة اإلى تعر�س ال�شركة لعدد من العقوبات اأو دفع ر�شوم كبرية 

والذي �شيكون ل¬ اأKر �شلبي على اأعمالها ونتائè عملياتها ومركزها املا›.
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المخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين ١٦ - ١ - ٢

�äاAراLEا�Pل≈�اتخاEلها�اÓN�øe�≈شعùة�والت«�تeاbE’مة�ا¶fCوا�πالعم�Ωلن¶ا�kقاaو�ÚjOƒشعùال�ÒZ�∫ي∞�العماXƒت�ºلتن¶ي�äاAراLEوا�Òابóة�تµة�اململeƒµM�äòاتخ
��.ºاتهeاbEا�¢üNلر�kقاaو�»ØيXƒشم≈�الùامل�™e�≥عما∫�’�تت£ابCبا�¿ƒeƒقjو�Cا�ºلهØµj�…òال�πالعم�ÖMشاU�ióل�¿ƒعملj�’�øjòال�ÖfاLC’ا�ÚØXƒوامل�äال�شركا�óشV
كما بتاريï ن�شرة الإ�شدار, جميع املوظفني غري ال�شعوديني العاملني لدi ال�شركة هم على كفالة ال�شركة ويقومون باأعمال تتطاب≤ مع امل�شميات الوظيفية لهم 
وفقا لرخ�س اإقاماتهم, �شو± تتاأKر اأعمال ال�شركة وو�شعها املا› ونتائجها الت�شغيلية ب�شكل �شلبي اإذا ⁄ تتمكن من املëافظة على كوادرها من العمالة الأجنبية 
املوؤهلني اأو اإيجاد بدلء لهم يتمتعون بذات امل�شتوi من اخلÈات واملهارات اأو تغيري �شيا�شات ال�شتقدام (�شواء الأجور اأو �شاعات العمل) يف دولة الهند اأو باك�شتان 
اأو الفلبني اأو اأي من الدول الرئي�شية التي تعتمد ال�شركة عليها ل�شتقدام العمالة غري ال�شعودية املدربة منها وعدم مقدرتها على توظي∞ بدلء لهم يتمتعون بذات 
�ÖتÎشيùa�, kÓÑشتقùe�ÚjOƒشعùال�ÒZ�∫ي∞�العماXƒت�ºتن¶ي�äاAراLEبا�Ωاõعل≈�ا’لت� kÓÑشتقùeال�شركة��IQób�Ωóا∫�عM�‘ة�وjQاOE’ا�IQواملها�IÈÿا�øe�iƒشتùامل
 Ëذل∂ على فر�س غرامات من وزارة العمل والتنمية الجتماعية قد ت�شل اإلى  (000^100) مائة األ∞ ريال عن كل موظ∞ يعمل بطريقة غري نظامية. اإن تغر
 iاأعمالها. وليوجد لد èعلى ن�شاطها ونتائ oر �شلبياKال�شركة اأو فر�س عقوبات عليها يف حال عدم التزامها بالأنظمة والتعليمات املطبقة بهذا اخل�شو�س �شو± يوؤ
ال�شركة تركز عا› ÷ن�شية واحدة من العمالة, كما هو مو�شí يف ا÷دول اأدنا√ ن�شب توزيع جن�شيات موظفي ال�شركة وعمالها خالل الأعوام 2014م و 2015م 

والفرتة املنتهية يف 30 �شبتمÈ 2016م: 

الت�صع ا�صهر الول≈ /2016 م2015 م2014 مالعمالة

28%24%23%باك�شتان

18%27%24%ال�شعودية

10%8%8%م�شر

3%4%4%بنغالدي�س

19%19%26%الهند

4%4%4%اليمن

4%5%10%الفلبني

10%7%7%نيبال

4%2%5%�شوريا 

وùMش�Öا’fC¶مة�املعمƒ∫�بها�‘�اململµة,��’��Rƒéjل¨�Òالùشع�ÚjOƒا’QتÑاط�بعمO�πو¿�ا◊üشƒ∫�عل≈�تراNيü¢�وتüشا�íjQالعم�πالن¶اeية.�وj�óbعتم�ó‚ا�ìال�شركة�
 íوافقة ا÷هات النظامية املعنية باإ�شدار ت�شاريÃ بدرجة عالية على بقاء املوظفني الرئي�شيني غري ال�شعوديني يف اململكة العربية ال�شعودية. ول تتوافر �شمانات
العم�πامل£لƒبة�ملØXƒ«�ال�شركة��ÒZ�øeالùشع�ÚjOƒاCو�باEعاgójóŒ�IOا�ل�ióاfتهاóe�Aتها.�و�øeاملم�øµاjC†شاb�kيا�Ωالùشل£ا�äاملùشƒÄلة�‘�اململµة�بت¨ي�Òا’fC¶مة�
�QƒL’ا�‘�IOاjR�∂لP�øع�èنتj�óbبة.�‡ا�ƒامل£ل�πالعم�íjQشاüعل≈�ت�ÚjOƒشعùال�ÒZ�∫ƒشüMبة�ƒشعU�øe�ójõت�¿Cها�اfCشاT�øe�Oƒيb�¢Vرaبها�و�∫ƒاملعم�äشاSشياùوال
اCو� اOEاQتها�العليا� �Aع†شاCا�øe�ÌكCو�اCا �óMوا�äاeóÿا¿�ال�شركة�óقa�…ODƒj�óbها.�وMباQا�‘�¢VاØخf’ال≈�ا�…ODƒjيا�عل≈�ال�شركة�وaشاVا�CاÑل∂�عP�πµشي�شS�åيM

اأق�شامها واإداراتها اإلى اإعاقة تطبي≤ ا�شرتاتيجية عملها, وهذا �شيكون ل¬ تاأKري �شلبي على اأعمالها وو�شعها املا› ونتائè عملياتها.

مخاطر الحصول على مصادر التمويل ١٧ - ١ - ٢

قد –تاê ال�شركة اإلى اإيجاد م�شادر “ويل جديدة عن طري≤ القرتا�س واأن تقوم بتقلي�س م�شتوi النمو لديها اأو تخفي�س قيمة اأ�شولها. وقد يتبني اأن اأيجاد 
م�شادر “ويل عن طري≤ القرو�س اأو زيادة راأ�س املال, يف حال توفر ذل∂, ل تخدم م�شالí ال�شركة ول تتماTشى مع خططها. ويف حالة التمويل عن طري≤ زيادة 
QاSC¢�املا∫�P�…ODƒj�óbل∂�اEل≈�تقليùf�¢üشÑة�eلµية�املùشاgم�Ú‘�ال�شركة.�واPEا�⁄�تتم�øµال�شركة��øeا◊üشƒ∫�عل≈�QاSC¢�املا∫�الµا‘,�SشيP�…ODƒل∂�اEل≈�تاKCر�f�شاط�

ال�شركة ونتائè اأعمالها ومركزها املا› ي�شكل �شلبي.

المخاطر المرتبطة بالنقل ١٨ - ١ - ٢

ل “تل∂ ال�شركة اأ�شطول نقل خا�س بها لنقل منتجاتها اإلى العمالء, وبالتا› يتم اإ�شناد هذ√ املهمة اإلى Tشركات نقل متخ�ش�شة. اإن اأي تعديل اأو تغيري يف اأنظمة 
النق�πوا’TشÎاطا�äالن¶اeية�امل£Ñقة�لنقe�πنتéا�äال�شركة�SشيKDƒر�عل≈�Qóbتها�‘�تe�ójQƒنتéاتها�اEل≈�ا’SCشƒا¥�والعم�AÓ‡ا�Sشيƒµ¿�ل¬�اKCر�SشلÑ«�عل≈�fتاéFها�
وعملياتها وتوقعاتها امل�شتقبلية ومركزها املا›. ت�شمل اأ�شعار منتجات ال�شركة تكلفة ال�شëن والنقل كما اأن ال�شركة تقوم ب�شداد م�شاري∞ ال�شëن مباTشرة ملقدمي 
اإلى زيادة يف تكلفة النقل من قبل ناقلني بدلء, فاإن ال�شركة ل تكون  اإذا كان هنا∑ اأي خلل يف عملية النقل بعد بيع املنتجات ف�شيوؤدي  اأن¬  اإل  خدمات النقل, 
bا�IQOعل≈�تعS�πjóشعر�املنتéا�äواMتùشا�ÜالتµلØة�ا’VEشاaية�Vشم�øاSCشعا�Qاملنتéا�äوjنت�èعP�øل∂�اfخØاg�¢Vاe�¢�الربí,�ا’eCر�الS�…òشيKDƒر�SشلÑا�kعل≈�اQCباMها�

وعملياتها وتوقعاتها امل�شتقبلية ومركزها املا›. 
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مخاطر السيولة  ١٩ - ١ - ٢

تواج¬ ال�شركة خماطر ال�شيولة عندما تعجز عن توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املالية ومطلوباتها يف الوقâ املëدد من جراء عدم توفر ال�شيولة, ول 
ت†شم�øال�شركة�ع�Ωóوƒb´�اjCة�اóMCا�çطاFQة�اCو�ØeاÄLة��óbتت£لS�Öشيƒلة�jQƒaة,�‡ا�SشيKDƒر�SشلÑا�عل≈�ا’OCا�Aالت�ش¨يل«�لل�شركة�وعل≈�وVشعها�املا›.�

مخاطر تركز العمالء ٢٠ - ١ - ٢

اعتمدت  ال�شركة على بيع ما ن�شبت¬ 36%, 33% و 33% من اإجما› مبيعات ال�شركة  اإلى ع�شرة (10) عمالء رئي�شيني لل�شركة خالل عام 2014م و 2015م والت�شعة 
اأTشهر الأولى من عام 2016م على التوا›. اإن اأي انخفا�س يف الطلب من هوؤلء العمالء الرئي�شيني لل�شركة �شيوؤدي اإلى انخفا�س يف املبيعات والأرباح وتذبذب 

واfخØاU�¢Vشا‘�ا’QCبا�ì,�‡ا�Sشيƒµ¿�ل¬�تاS�ÒKCشلÑ«�وgƒLر…�عل≈�وVش™�ال�شركة�املùشتقÑل«�وfتاéFها�املالية�وتbƒعاتها�ووVشعها�املا›�واSCشعا�QاSCشهمها.

�™eشة�ùaر�املنا£ÿشها�Vعرj�ób�,πLC’لة�اjƒط�äاbÓها�بعFÓال�شركة�برب§�عم�øµ“�Ωóع�¿Eاa�‹وبالتا�,AÓالعم�™e�πLC’لة�اjƒط�Oƒال�شركة�عق�ióل�¢ùلي�¬fCكما�ا
Tشركا�äاNCر�i‡ا�KDƒjر�SشلÑا�kعل≈�وVش™�ال�شركة�املا›.

المخاطر المرتبطة باالعتماد على موردين رئيسيين ٢١ - ١ - ٢

اعتمدت ال�شركة يف الأغلب على ال�شركة ال�شعودية للëديد وال�شلب كمورد رئي�شي للëديد ل�شناعة الأرف∞, وTشركة القا�شي (تركيا) كمورد رئي�شي لقطع غيار 
الãالجات, وTشركة البابطني لل�شناعات الهند�شية كمورد للÈادات خالل الأعوام 2014م, 2015م والت�شعة اأTشهر الأولى من عام 2016م كما هو مو�شí يف ا÷دول 

التا›:

الت�صع ا�صهر الول≈ 201420152016

80%53%73%ن�شبة ال�شركة ال�شعودية للëديد وال�شلب كمورد رئي�شي للëديد 

45%48%50%ن�شبة Tشركة القا�شي (تركيا) كمورد لقطع غيار الãالجات 

36%56%45%ن�شبة Tشركة البابطني لل�شناعات الهند�شية كمورد للÈادات 

�™e�¬تbÓع�ÚشيùيFالر�øjOQƒامل�A’Dƒg�óMCقا±�اjEالة�اM�‘و�Cا�,IOQƒامل�äتل∂�ال�شركا�êتاfEط�اƒ£N�πعم�‘�ÅLاØe�´ق£اfو�اCا�π£و�عCا�πلN�…Cا�çوóMالة�M�‘و
ال�شركة فاإن ذل∂ التاأKري ب�شورة �شلبية على اإنتاê ال�شركة حيå اأن ال�شركة ل ت�شمن اأن¬ �شيكون Ãقدورها اإيجاد موردين بدلء يف فرتة ق�شرية وبالتا› التاأKري 

SشلÑا�kعل≈�اCعما∫�ال�شركة�وتbƒعاتها�وfتا�èFعملياتها.

مخاطر ارتفاع قيمة الديون والذمم المدينة المشكوك في تحصيلها ٢٢ - ١ - ٢

عمالء  اأر�شدة  مقابل  املخ�ش�شات  بع�س  اإلى  بالإ�شافة  عام  ب�شكل  –�شيلها  يف  وامل�شكو∑  املعدومة  املدينة  والذمم  للديون  خم�ش�شات  بعمل  ال�شركة   âقام
�ºeòوال�¿ƒjóلل�äشاüشü�øjƒµلت�IOóشة�SشياSة�ZشياU�≈عل�kالياMال�شركة��πتعم�.IQاOE’ا�πÑb�øeا�gرjóتق�ºتjو�πشيüëابلة�للتb�ÒZا�ال�شركة�gÈتعت�øjOó

املعدومة اأو امل�شكو∑ يف –�شيلها, وقد ح�شلâ ال�شركة على موافقة جمل�س الإدارة لو�شع ال�شيا�شة املëددة واعتمادها.

بلغâ قيمة الذمم املدينة لدi ال�شركة 264^717^11 ريال, 524^034^17 ريال, و076^984^32 ريال لالأعوام 2014م و2015م والت�شعة اأTشهر الأولية من عام 
2016م, حيå تبل≠ ن�شبة اكÈ العمالء لإجما› الذمم املدينة 41%, وتقوم ال�شركة باإجراء مراجعة للذمم املدينة املتجاوزة لفرتات ال�شداد املëددة. حيå اإن عدم 

�IQóbال�شركة�عل≈�–üشيòg�π√�الS�¿ƒjóشيKDƒر�SشلÑا�kعل≈�اCعما∫�ال�شركة�وfتا�èFعملياتها.
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مخاطر االعتماد على التعامالت مع ا¡طراف ذات العالقة ٢٣ - ١ - ٢

اأطرا± ذوي عالقة تت�شمن معامالت “ويلية وŒارية على Tشكل م�شرتيات (حيå تقوم  باإجراء معامالت مع  ال�شركة خالل الأعوام 2014م و 2015م   âقام
ال�شركة ب�شراء بع�س احتياجاتها اأو بيع بع�س منتجاتها لأطرا± ذات عالقة على اأ�ش�س Œارية) ول توجد �شمانات Tشخ�شية يف التعامل مع الأطرا± ذات العالقة, 
و“â هذ√ املعامالت على اأ�ش�س Œارية وÃوافقة جمل�س الإدارة, ول ت�شمن ال�شركة ا�شتمرارية هذ√ التفاقيات واملعامالت, حيå قد ل يواف≤ جمل�س اإدارة ال�شركة 
عل≈�òg�πãe�ójóŒ√�التعاäÓe,�اCو�’�ƒjاa≤�ال£ر±�Pو�العbÓة�عل≈��ójóŒتل∂�التعاäÓe,�وa≤�ال�شروط�الت«�–gOóا�ال�شركة�‡ا�SشيعرV¢�ال�شركة�اEل≈�اطر�
ع�ΩóاéjEا�Oب�πjóلتل∂�التعا�äÓeب�شS�πµشرj™�وبنùØ¢�ال�شروط�وe�ƒgا�SشيKDƒر�SشلÑا�kعل≈�اCعما∫�ال�شركة�واOCاFها�املا›�والت�ش¨يل«,�و’�Sشيما�واfCها�تعتم�óعل≈�تل∂�

التفاقيات يف ت�شيري اأعمالها. 

ويو�شí ا÷دول التا› اجما› قيمة التعامالت مع الطرا± ذات العالقة خالل الأعوام 2014م و2015م 

اإجما› التعامالت الداFنةاإجما› التعامالت املدينة  

249^051^3032^608^3عام 2014

043^554^19313^105^16عام 2015
امل�شدر: القوائم املالية املراجعة لل�شركة لالأعوام 2014م و 2015م

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات ٢٤ - ١ - ٢

تعتمد ال�شركة على اأنظمة تقنية املعلومات لدعم عملياتها, اإل اأنها قد تتعر�س ملخاطر تعطلها, وي�شمل ذل∂ ف�شل النظام اأو عدم قدرة اأنظمة احلمالية للفريو�شات 
عبى مو÷هة  عمليات الخرتاق اأو الأخطاء الب�شرية اأو الكوارç الطبيعية اأو احلرائ≤ اأو اأخطاء الت�شال اأو عدم توفر العمالة املاهرة الالزمة لت�شغيل هذ√ الأنظمة 
واOEاQتها.�و‘�Mا∫�óMو�çع£S�,πشتتاKCر�اjEراOا�äال�شركة�ب�شS�πµشلÑ«�وgƒLر…�ول�øتتم�øµال�شركة��øeاUEشóا�QتقاjQرgا�املالية�الóوjQة�‘�التbƒي�âاملناSش�Ö‡ا�

يعر�شها للم�شاءلة والعقوبة وبالتا› التاأKري على ن�شاطها ونتائجها الت�شغيلية.

مخاطر عدم وفاء الغير بااللتزامات التعاقدية ٢٥ - ١ - ٢

�»eóقeو �øjOQƒامل �äا÷ها�√òg�πوت�شم �äاeóN�øeعمالها�Cا �äاLتياMا تØرVش¬� ملا� � kقاaو �äا÷ها�øe�ójóالع �™e �äياbاØوا’ت �Oƒالعق �øe�kاOóال�شركة�ع �âeبرCا
اإخالل هذ√ ا÷هات  وعند  التعاقدية.  بالتزاماتها  بالوفاء  اأو عدم رغبتها  املتعاقدة معها  ال�شركة خلطر عدم قدرة ا÷هة  تتعر�س  وعلي¬  واملقاولني  اخلدمات 
بالتزاماتها لأي �شبب من الأ�شباب Ãا يف ذل∂ اأن يكون نتيجة اإفال�شها اأو عدم مالءتها املالية اأو تعطل عملياتها. �شت�شبí املخاطر التي تن�شاأ عن التعامل مع هذ√ 

ا÷ها�äاCكX�πX�‘�IóM�Ìرو±�الùشƒ¥�الüشعÑة�الت«�a�ójõjيها�اMتما’�äع�Ωóالaƒا�Aبا’لتõاeا�äالتعاjóbة�اŒا√�ال�شركة.

كما ل Áكن التاأكيد باأن تل∂ الأطرا± �شو± تكون على م�شتوi تطلعات ال�شركة, ويف حال عدم قدرة ال�شركة اأو الأطرا± املتعاقدة معها على اللتزام ببنود تل∂ 
العق�OƒاCو�‘�Mا∫�وƒb´�اe�…CناRعاùe�äشتقÑلية�اCو�b†شاjا�ùNشا�IQال�شركة�لتل∂�املناRعاa�äاP�¿Eل∂�SشيKDƒر�SشلÑا�kعل≈�eركgõا�املا›�وتaóقاتها�النقjóة�وfتاéFها�

الت�شغيلية اأو تطلعاتها امل�شتقبلية.

مخاطر العيوب التصنيعية في منتجات الشركة ٢٦ - ١ - ٢

اإن ظهور اأي عيوب يف الت�شميم اأو الت�شنيع يف منتجات ال�شركة من Tشاأن¬ التاأKري على مبيعات ال�شركة وو�شعها التناف�شي واأ�شعار منتجاتها, وبالتا› �شيوؤدي اإلى 
اLCرا�AاCعما∫�اUEشMÓا�äو–م�πال�شركة�تµالي∞�اVEشاaية�با’VEشاaة�اEل≈�تع£�πاCعمالها�‘�N§�اfEتاLية�املنت�èالò…�اMت�iƒعل≈�عي�Üƒتüشنيعية,�وتgóÑµا�ùNشاFر�

تKDƒر�بóوgQا�عل≈�اCعما∫�ال�شركة�SشلÑا�kوعل≈�fتا�èFعملياتها�ووVشعها�املا›�وتbƒعاتها�املùشتقÑلية.

مخاطر عدم مطابقة المنتجات للمواصفات وا¡نظمة ٢٧ - ١ - ٢

تعتمد ال�شركة على �شناعة بع�س منتجاتها من م�شانعها اخلا�شة وا�شترياد منتجاتها الأخرi من موردين دوليني. اإن ال�شركة م�شوؤولة عن اأي عيوب يف منتجاتها 
�با’fC¶مة�امل£Ñقة�وeت£لÑا�äوRا�IQالتéا�IQوا’SشتãماQ,�‡ا�Sشj�±ƒعرVشها�مل£الÑا�äواLEراAاf�ä¶اeية�تتعل≤�ب†شما¿��IOƒLاملنتéا�äوSشeÓتها. kÓعم

� kÓjƒط�kتاbاتها�وAراLEعاو…�واóال�√òg�¥شت¨رùت�óbمة.�و¶fC’وا�äاØشUاƒابقتها�÷مي™�امل£eها�وfشماVو�äاéاملنت�IOƒéتعل≤�بjيما�a�…عاوóال�شركة�ل�¢Vتتعر�ób
و–مل ال�شركة نفقات تقا�شي كبرية. كما �شو± يوؤKر اأي ت�شريب اأو ت�شهري متعل≤ بتل∂ الدعاوي اأو نتائجها على �شمعة ال�شركة وKقة العمالء يف منتجاتها, و�شو± 

óM�…ODƒjو�çاòg�øe�…C√�املخاطر�اEل≈�التاS�ÒKCشلÑا�kوبüشgƒL�IQƒرjة�عل≈�f�شاط�ال�شركة�وfتا�èFعملياتها�ووVشعها�املا›.
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مخاطر كفاية التأمين ٢٨ - ١ - ٢

�óëj�óbع�IQób�Ωóال�شركة�‘�ا◊üشƒ∫�عل≈�ال¨£ا�AالتاeCين«�الµا‘��IQób�øeال�شركة�عل≈�‡اSQشة�عملها�بال�ش�πµامل£لÜƒ.�‡ا�SشيKDƒر�عل≈�اCعما∫�ال�شركة.�كما�
اأن¬ من املمكن اأن تتعر�س ال�شركة اأو اأعمالها اأو م�شانعها للعديد من احلوادç التي تخرê عن �شيطرتها والتي Áكن اأن توؤKر على �شري اأعمالها. ومن �شمن هذ√ 
ا◊ƒا�çOالت«��øµÁاC¿�تلë≤�بها�عل≈�SشÑي�πاملãا∫�’�ا◊üشر�ƒMا�çOا◊رj≤�والƒµا�çQال£Ñيعية�الت«��øµÁاC¿�تتعرV¢�لها�ال�شركة�اCو�اjCاe�øe�kراaقها.�اE¿�تعلي≤�
�ع�øالنØقا�äالراe�¢SCالية�ال£اFQة�وتµالي∞�ا’UEش�ìÓواEعا�IOالÑنا�AوالتاgCي�πالت«��óbتتgóÑµا� kÓش†a�,çOاƒ◊ا�√òله�kرا¶fال�شركة��™fشاüe�‘�∫عماC’ا�∞bƒوت
ال�شركة�’UEش�ìÓواEعا�IOتاgCيüe�πشاf™�ال�شركة�اCو�املراa≤�املت†شر�IQاEل≈�eا�كا�âfعلي¬,�وبالتا›�aاE¿�وòg�πãe�´ƒb√�ا◊ƒاT�øe�çOشاfCها�التاS�ÒKCشلÑا�kعل≈�f�شاط�

ال�شركة ونتائè عملياتها وو�شعها املا›.

“ل∂�ال�شركة�بƒليüشا�äلتا�ÚeCامل�ÚØXƒواملركÑا�äو’�“ل∂�اC…�بƒليüشا�äلتا�ÚeCاملمتلµاä.�و‘�Mا∫�⁄�تùشت£™�ال�شركة�ا◊üشƒ∫�عل≈�اتØاbيا�äباµMCا�ΩوTشروط�
ذات منفعة لل�شركة �شيكون لذل∂ الأKر ال�شلبي على اأعمال ال�شركة وطاقتها الإنتاجية ومن املمكن اأن تن�شاأ حالت تتجاوز فيها قيمة املطالبة قيمة التاأمني الذي 
�شتë�شل علي¬ ال�شركة اأو اأن يتم رف�س قيمة مطالبة التعوي�س املقدمة من قبل ال�شركة ل�شركة التاأمني ذات العالقة اأو اأن تطول فرتة املطالبة والتعوي�س والبتا› 

التاS�ÒKCشلÑا�kوبüشgƒL�IQƒرjة�عل≈�f�شاط�ال�شركة�وfتا�èFعملياتها�ووVشعها�املا›.

المخاطر المرتبطة بوقف أو تعليق الحوافز الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي في المملكة ٢٩ - ١ - ٢

اSشتØا�äOال�شركة�تاjQخيا�øe�kا◊ƒا�õaالت«�تقeóها�ا◊eƒµة�للمùشتãمر�øe�øjاO�πLCع�ºالتüشني™�‘�اململµة,�وOع�ºالÑنية�التëتية�وت�Òaƒا’QCاVش«�وال£اbة�وامليا√�
باSCشعاØ�Q†شة�‘�املó¿�الüشناعية,�وكا¿�لهò√�ا◊ƒاO�õaوg�Qا�Ω‘�‚ا�ìامل�شاjQ™�الت«�òØfتها�ال�شركة�وSشيODƒ…�اC…�وb∞�اCو�تعلي≤�اCو�تخØي†¢�لهò√�ا◊ƒا�õaاEل≈�

تاأKري �شلبي على اأعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�شتقبلية وو�شعها املا› ونتائè عملياتها.

المخاطر المتعلفة با¡نظمة البيئية ٣٠ - ١ - ٢

تتطلب اأعمال ال�شركة اللتزام بالت�شريعات والأنظمة والتعليمات البيئية املطبقة يف اململكة والتي تنظم عدة جوانب منها املعايري البيئية وال�شëة املهنية و�شالمة 
املن�شاآت ال�شناعية والعاملني فيها. وÁكن اأن ينتè عن م�شنع ال�شركة عدد من مواد النفايات واملواد امللوKة املنبعãة التي Áكن اأن توؤدي –يف حال ⁄ يتم ال�شيطرة 
عليها�واOEاQتها�ب�شU�πµشëي�íاCو�‘�Mا∫�تoركO�øe�âو¿�ع�êÓاCو�اOEاS�IQشليمة�اEل≈�N£ر�تلüe�çƒشا�QOامليا√�والتا�ÒKCعل≈�ƒfعية�الهƒا�A‡ا�Sشينت�èعن¬�Vشر�QبالÑيÄة�

و�شëة الإن�شان.

اإن عدم اللتزام والمتãال الكامل بالت�شريعات والأنظمة البيئية �شيوؤدي اإلى اإغالق املن�شاآت ال�شناعية التابعة لل�شركة كما �شو± يعر�س ال�شركة اإلى خمالفات اأو 
Zراeا�äاCو�عقƒبا�ób�äتØرVشها�ا÷ها�äالرbابية�عليها�والت«�SشتKDƒر�SشلÑا�kعل≈�عملياتها�بëي�ƒ‰�øe�ó–�åاjEراOاتها�اCو�تعلي≤�عملها�اCو�ترNيüشها�وSشKDƒj�±ƒر�

Pل∂�عل≈�eقQóتها�عل≈�õeاولة�اCعمالها�وبالتا›�التاS�ÒKCشلÑا�kعل≈�fتاëFها�املالية�وQبëيتها.

مخاطر حماية العالمة التجارية والملكية الفكرية ٣١ - ١ - ٢

 iال�شركة بت�شجيل عالمتها التجارية لد âشعارها وعالمتها التجارية, وقد قامTتعتمد قدرة ال�شركة يف ت�شوي≤ منتجاتها وتطوير اأعمالها على ا�شتخدام ا�شمها و
ا÷هات املخت�شة برقم ت�شجيل (142810154). اإن اأي انتها∑ حلقوق امللكية الفكرية اأو ال�شتخدام غري امل�شرو´ للعالمات اخلا�شة بال�شركة �شيوؤدي اإلى اإقامة 
�‘�IQاOE’ا �πÑb�øe�∫وòÑامل �óا÷ه�øع� kÓش†a�,ةØلµوت � kÓjƒط�kتاbو �Öت£لj �…òال ا’eCر� �.¥ƒا◊ق�√ògة�jشة�◊ماüاملخت �ºاكëامل �ΩاeCا Oعاو�iوe£الÑاb�ä†شاFية�
eتابعتها.�اE¿�ع�IQób�Ωóال�شركة�عل≈�eن™�اfتها∑�Mقbƒها�بهòا�اüÿشS�¢UƒشيKDƒر�SشلÑا�kعل≈�عeÓتها�التéاjQة�وSشéj�¥ƒع�π‡اSQشة�عملها�اCك�ÌتµلØة�وبالتا›�

يوؤKر على نتائè ال�شركة.

المخاطر المتعلقة باستراتيجية التوسع والتنفيذ ٣٢ - ١ - ٢

الت«� �äاéاملنت �Ióاعb وتSƒشي™� �IójóL�äاéنتe تüشني™� �πت�شم الت«� واSشÎاتيéياgƒ‰�äا� اCعمالها� �§£ÿ�∫عاØال �òيØالتن عل≈� �πÑشتقùامل ال�شركة�‘� �AاOCا �óعتمj
�ƒëة�عل≈�النeRÓال�êتاf’ط�اƒ£N�Aوبنا�ƒالنم�äياéاتيÎشSوا�πالعم�§£NòيØا¥�ال�شركة�‘�تنØNEا�¿Eا�.êتاf’ط�اƒ£Nر�jƒ£وت�õهيŒو�AناÑشنعها�ال�شركة�بüت

امل�ºFÓاCو�اùfشëا�ÜاCو�اgEما∫�ال�شركا�äامل�شرaة�عل≈�e�شاjQ™�التSƒش™�SشKDƒj�±ƒر�SشلÑا�kعل≈�اCعما∫�ال�شركة�وتbƒعاتها�وfتا�èFعملياتها�وeركgõا�املا›.

اإن قدرة ال�شركة على التو�شع يف اأعمالها يف امل�شتقبل تعتمد على قدرتها يف موا�شلة تنفيذ و–�شني نظم املعلومات الت�شغيلية والإدارية بكفاءة ويف الوقâ املنا�شب 
وكذل∂ قدرتها على زيادة قوتها العاملة وتدريبها و–فيزها واإدراتها. كما تعتمد قدرة ال�شركة على التو�شع يف اأعمالها على موافقة ا÷هات التنظيمية على زيادة 

الطاقة الإنتاجية املرخ�س لها.

ول ت�شمن ال�شركة باأن املوظفني الذين تعينهم ال�شركة اأو اأن النظم والإجراءات التي تعتمدها �شتكون كافية لدعم النمو والتو�شع امل�شتقبلي. اإن اأي اإخفاق لل�شركة 
�شو± يوؤدي اإلى زيادة التكالي∞ عÈ اإعادة تعيني موظفني جدد على كفاءة ودراية واإعادة تعيني م�شت�شارين جدد واإعادة تعيني م�شت�شارين جدد واإعادة اإعداد 
اN�…C£§�تSƒش™�‘�ا’Cعما∫�تعت�Ωõال�شركة� �¿Eاa�,∂لP�≈لEا اVEشاaة� اEل≈�اfخØاV¢�الربëية.� �…ODƒjتها�‡ا�QاOEا اEل≈�N£§�بjóلة�للتSƒش™�واBلية� �∫ƒشUƒلل�äشاSاQóال
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تنØيgòا�‘�املùشتقS�πÑشƒ±�تخ†ش™�للتµالي∞�املق�IQóوóLو∫�التنØي�òالeõن«�امل�Oóëلها,�و�ób–تا�êال�شركة�اEل≈�“�πjƒاVEشا‘�’E‚ا�RاN�…C£§�تSƒش™,�واPEا�⁄�
�,ÒNCالتا�IÎaنها�طيلة�e�IƒLة�املرjOشاüتb’ا�IóFاØقي≤�ال–�Ωóل≈�عEل∂�اP�…ODƒj�±ƒشùa�,لها�Oóëن«�املeõو∫�الóéلل�kقاaش™�وSƒالت�§£N�òيØتن�øeال�شركة��øµتتم

‡ا�SشيKDƒر�عل≈�الVƒش™�التناùaش«�لل�شركة,�وبالتا›�التاS�ÒKCشلÑا�عل≈�ا’OCا�Aالت�ش¨يل«�لل�شركة�وعل≈�وVشعها�املا›.

مخاطر ذات صلة بالسوق والبيئة التشريعية ٢ - ٢

المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد ١ - ٢ - ٢

�ÖLƒتj�»الت�Iójó÷ية�اeالن¶ا�äاÑبع†¢�املت£ل�ójó÷ا�Ωالن¶ا�¢VرØjا◊ا›,�و�äال�شركا�Ωا¶f�π�πëj�äلل�شركا�ójóL�Ωا¶f�kراNDƒe�AاQRƒال�¢ùل›�QóشUCا
على ال�شركة التقيد بها. وقد ي�شتلزم مãل هذا الأمر قيام ال�شركة باتخاذ الإجراءات الالزمة لالمتãال ملãل هذ√ املتطلبات والتي Áكن اأن توؤKر على خطة اأعمالها 
اأو ت�شتغرق وقâ طويل. كما اأفرد النظام ا÷ديد عقوبات اأTشد �شرامة على خمالفة اأحكام¬ وقواعد√ الإلزامية, وبالتا› فاإن¬ من املمكن اأن تتعر�س ال�شركة اإلى 
òg�πãe√�العقƒباM�‘�äا∫�ع�Ωóالتõاeها�بها�والS�…òشيKDƒر�SشلÑا�kعل≈�عمليا�äال�شركة�وfتا�èFعملياتها,�e�™eراعا�Iاòg�¿Cا�الن¶اe�Ωنe�íهلة�Sشنة�لل�شركا�äوPل∂�

.¬eاµMC’�kقاaشاعها�وVوCا�πjóلتع�(Ω2016/5/2 ≥املواف) `نفاذ√ 1437/7/25ه ïمن تاري

المخاطر المتعلقة بالمنافسة ٢ - ٢ - ٢

تعمل ال�شركة يف بيئة تناف�شية وتواج¬ مناف�شة قوية ول يوجد �شمان با�شتمرار قدرة ال�شركة على املناف�شة ب�شكل فعال مع ال�شركات الأخرi يف ال�شوق. بالإ�شافة 
اإلى ذل∂, توؤKر �شيا�شات ت�شعري مناف�شي امل�شركة على اأدائها املا›, عالوة على ذل∂, فاإان الزيادة يف العر�س على املنتجات التي ت�شنعها باملقارنة مع الطلب 

.Ωعا�πµشعها�املا›�ب�شVعملياتها�وو�èFتاfلية�وÑشتقùعاتها�املbƒعما∫�ال�شركة�وتCعل≈�ا�kاÑشلS�ÒKCا,�وبالتا›�التاgQشعاSCعل≈�ا�kاÑشلS�§¨ل≈�ال†شEا�…ODƒشيSعليها�

تعتمد قدرة ال�شركة التناف�شية على “يز منتجاتها عن املنتجات الأخرi املعرو�شة يف ال�شوق, وذل∂ من خالل توفري منتجات عالية ا÷ودة وباأ�شعار معقولة. 
ويف حال قام املناف�شني احلاليني اأو املëتملني بتقدË منتجات ذات جودة اأو اأعلى اأو ذات اأ�شعار تناف�شية اأف�شل من تل∂ التي تقدمها ال�شركة فال ت�شمن ال�شركة 
ƒeاكÑتها�وتµيØها�ب�شS�πµشرe�™j™�اŒاgا�äالüشناعة�املت£�IQƒاCو�eت£لÑا�äالùشƒ¥�املت¨�IÒ‡ا�Sشƒµj�±ƒ¿�ل¬�ا’KCر�الùشلÑ«�عل≈�fتا�èFال�شركة�املالية�وQبëيتها.

مخاطر عدم فاعلية الضوابط الداخلية في مكافحة إساءة ا¡مانة والسرقة واالحتيال ٣ - ٢ - ٢

تƒاL¬�ال�شركة�عOóا�øe�kاملخاطر�الناLمة�ع�øاSEشا�IAا’eCاfة�والùشرbة�وا’Mتيا∫�وا’Sشت¨Ó∫�الXƒيØ«,�و’�ت†شم�øال�شركة�‚ا�ìاللƒا�íFالóاNلية�الت«�ت£Ñقها�‘�
مكافëة هذ√ الت�شرفات والأفعال غري امل�شروعة واملجرمة Ãوجب القانون.

وÁكن اأن يكون ملãل هذ√ الت�شرفات والأفعال غري امل�شروعة والتي قد تتعر�س لها ال�شركة اأو موجوداتها من املواد اخلام اأو املعدات اأو املخزون خماطر كبرية على 
عمليات ال�شركة, واإن ح�شلâ �شيكون لها تبعات �شلبية منها تكبد خ�شائر مالية واإحلاق ال�شرر Ãراف≤ ال�شركة اأو بنيتها التëتية الرئي�شية وتعطل عملياتها وتاأخري 
�πشUاƒشتS اCو� �âë‚�óbاملخاطر� �√ògة�ëaاµتها�ملòاتخ الت«� �äاƒ£ÿا�¿Cبا ال�شركة� �øت†شم وباملùشتãمرøj.�و’� وا’VCشراØXƒÃ�Qيها�وeقاوليها�وعمFÓها� �êتاfE’ا

‚اMها.

بالإ�شافة اإلى ذل∂, قد تواج¬ ال�شركة ا�شطرابات �شناعية اأو اأعمال من Tشاأنها زيادة التكالي∞ وتعطل عملياتها يف حال �شعâ اإلى ت�شديد الإجراءات الأمنية اأو 
�»ÑشلS�ÒKCتا�≥ÑشSا�‡�…C’�¿ƒµشيSشمعة�ال�شركة.�كما�ùة�بÑMشاüة�املjعاóت†شر�ال�óbا◊الة��√òg�‘الت�ش¨يلية,�و�™bاƒامل�‘�ºgÒZو�øjóbاملتعا�ÚØXƒامل�∑ƒشلS�ºيé–

على اأعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�شتقبلية ونتائè عملياتها وو�شعها املا› و/اأو اأ�شعار اأ�شهمها.

المخاطر السياسية ٤ - ٢ - ٢

�عل≈�اbتüشا�Oاململµة,�وبالتا›�عل≈��IQóbعم�AÓال�شركة�عل≈��ójóŒعbÓتهe�ºعها�وعQób�Ωóتها� kاÑشلSر�KDƒت�ób�§شSوC’ال�شر¥�ا�‘�Iترƒشية�املتSشياùشا´�الVوC’ا�¿Eا
عل≈�ا◊üشƒ∫�عل≈�عم�OóL�AÓوبالتا›�التاS�ÒKCشلÑا�kعل≈�اjEراOاتها�واQCباMها�وfتا�èFعملياتها.�T�øeشاòg�¿C√�املخاطر�اC¿�تƒµ¿�لها�اKCر�SشلÑ«�عل≈�اSCشƒا¥�املا∫�

وبالتا› �شتوؤدي اإلى تاأKري �شلبي جوهري على �شعر �شهم ال�شركة وخ�شارة امل�شتãمر كامل, اأو جزء من قيمة ا�شتãمار√.

المخاطر المتعلقة باالستيراد والتصدير ٥ - ٢ - ٢

اإن فر�س متطلبات قانونية اأو تنظيمية جديدة من قبل ا÷هات الرقابية والTشرافية ذات العالقة, مãل ر�شوم مكافëة الإغراق اأو التدابري التعوي�شية, ح�ش�س 
ال�شترياد, والر�شوم ا÷مركية, والعقوبات, واملقاطعة وغريها من التدابري التي اعتمدتها ال�شلطات احلكومية. �شتوؤKر على الو�شع التناف�شي للمنتجات امل�شنعة 
من قبل ال�شركة اأو التي –ول دون بيع هذ√ املنتجات يف بع�س البلدان, والتي �شيكون لها تاأKري �شلبي جوهري على نتائè وعمليات ال�شركة وتوقعاتهال امل�شتقبلية 

ومركزها املا›.
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المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت وتكاليف التمويل وتذبذب نسب الفائدة ٦ - ٢ - ٢

تتمãل خماطر اأ�شعار �شر± العمالت على ال�شركة عندما تربطها عالقة Œارية مع اأطرا± دولية تتطلب منها التعامل معهم بعملتهم عند بيع وTشراء الأجهزة 
واملعدات وغريها من اللوازم التي –تاجها يف عملياتها اليومية ويف تذبذب قيمة ال�شتãمارات املالية اخلارجية ب�شبب التغري يف �شعر �شر± العمالت الأجنبية. 
وحيå اأن عمليات ال�شركة تتم بالريال ال�شعودي وعمالت اأخرi فاإن ال�شركة معر�شة ملخاطر اأ�شعار �شر± العمالت الأجنبية واأن اأية تذبذبات كبرية غري متوقعة 

‘�اSCشعا�Qالüشر±�Sشƒ±�تKDƒر�SشلÑا�kعل≈�ا’OCا�Aاملا›�لل�شركة.

�OاóشSو �Aاaƒال عل≈� وQóbتها� املùشتقÑلية� Qبëيتها� عل≈� �kاÑشلS KDƒjر� �ób �…òال ا’eCر� عالية,� �πjƒ“�∞اليµت �óÑµلت ال�شركة� �¢VشيعرS �,πjƒالتم تµالي∞� اQتØا´� �¿Cا كما�
التزاماتها اŒا√ ا÷هات املمولة.

اCو�eا�jعر±� اSCشاSشاM’�kتùشاب¬� اCو�املت¨�IÒ(اC…�التµالي∞�الت«�تتخS�øe�òشعر�ا’Îbاa�¢Vيما�ب�ÚالÑنƒ∑�الùشعjOƒة� الãابتة� �AاƒشS�πjƒالي∞�التمµا´�تØتQا�¿Cا كما�
ب"�شايبور" (SIBOR) اأو �شعر القرتا�س فيما بني البنو∑ يف لندن اأو ما يعر± ب"ليبور" (LIBOR) التي ت�شتë≤ للجهات املمولة لل�شركة �شو± يوؤدي اإلى 

jRا�IOتµلØة�التم�πjƒالò…�–تاL¬�ال�شركة�‘�“�πjƒاCعمالها,�‡ا�KDƒjر�SشلÑا�kعل≈�eعQ�ä’óبëيتها�وfتاéFها�املالية.

المخاطر المتعلقة برفع أسعار منتجات الطاقة في المملكة ٧ - ٢ - ٢

تعتمU�óشناعة�eنتéا�äال�شركة�عل≈�eنتéا�äال£اbة,�Mي�åتعتم�óعمليا�äال�شركة�عل≈�املا�AوالµهرباA,�وت�ش�πµتµالي∞�eنتéا�äال£اbة�AõLا�kكÒÑا�øe�kتµلØة�
ا’fتاê.�كما��óbاUCش�Qó‹لù¢�الQRƒاb�AراQا�kبتا1437/03/17�ïjQه` (املواف≤ 2015/12/28م) يق�شي برفع اأ�شعار منتجات الطاقة وتعرفة ا�شتهال∑ الكهرباء 
وت�شعرية بيع امليا√ يف اململكة. ⁄ يتاأKر هام�س ربí ال�شركة بهذ√ الزيادة ولكن اأي زيادة جوهرية اأخرi متعلقة برفع اأ�شعار منتجات الطاقة يف امل�شتقبل �شتوؤدي اإلى 

�اVEشاaية�‡يا�SشيODƒ…�اEل≈�التاS�ÒKCشلÑا�kعل≈�اCعمالها�وfتا�èFعملياتها�وeركgõا�املا›. kاØاليµال�شركة�ت�πم–

مخاطر استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها ٨ - ٢ - ٢

تخ�شع ال�شركة ملخاطر تغيري الأنظمة وال�شيا�شات يف اململكة Ãا فيها الأنظمة وال�شيا�شات التي تتعل≤ بال�شرائب والت�شفيات والواردات وال�شادرات والعمالت 
وMماjة�الÑيÄة�وeعا�Òjالعم�πوeعا�Òjالüشëة�والùشeÓة�املهنية.�وت¶�πالÑيÄة�التن¶يمية�والقاfƒfية�‘�اململµة�اT�πbCشمe�k’ƒقاfQة�باملناط≤�ا’NCر�iوبالتا›�aه«�
عر�شة للتغريات. لقد بداأت اململكة بتطبي≤ �شيا�شات جديدة مع تطور تل∂ البيئة التنظيمية والقانونية, وتعتقد ال�شركة باأن اململكة �شت�شتمر يف ذل∂. فعلى �شبيل 
املãال, قامâ وزارة التجارة وال�شتãمار بتطبي≤ قيود ومقايي�س على التجارة وذل∂ حلماية امل�شتهلكني وتنظيم الأ�شواق التجارية وال�شناعيى ب�شكل اأف�شل. وتعد 
 íم�شتقبلية احتمالية اأو وجود تغريات على الأنظمة واللوائ íعالية. ونتيجة ملا �شب≤, فقد يوؤدي ن�شوء اأنظمة ولوائ íال لهذ√ الأنظمة واللوائãالتكالي∞ املرتبطة بالمت
ا◊الية�اEل≈�jRا�IOالنØقا�äوüeشروaاQ�äاSC¢�املا∫�والقي�Oƒعل≈�عمليا�äال�شركة�اCو�تعليقها.�كما�j�óbعó∫�ت¨ي�Òا’fC¶مة�واللƒا�íF‘�اململµة�طرjقة�‡اSQشة�ال�شركة�

لعملياتها الذي �شيكون ل¬ اأKر �شلبي على توقعات اأعمال ال�شركة ونتائè عملياتها ومركزها املا›.

مخاطر سحب الترخيص الصناعي ٩ - ٢ - ٢

“اSQ¢�ال�شركة�f�شاطها�الüشناع«�üe�∫ÓN�øeشاfعها,�وaقا�kللNÎيü¢�الüشناع«��ºbQ(127/�س) وتاريï 1403/04/10 ه``  مل�شنع العمران للمطابï املعدنية. 
وترخي�س رقم 175/�س بتاريï 1414/03/05ه` مل�شنع مكيفات الراحة. وترخي�س رقم 493/�س بتاريï 1423/04/02ه` مل�شنع زاوية الري∞ لãالجات العر�س 
�¢üNشناعية,�وعل≈�املرU�¢üيNعل≈�ترا�âشلüM�»الت�äعل≈�ال�شركا�IQاéالت�IQاRشها�وVرØالت«�ت�äبال�شروط�والتعليما�Ωاõعل≈�ال�شركة�ا’لت�Öéj�.äاOاÈوال
�πjƒما›�التمLEا�øع�äاeƒاملعل�Ëóتق�∫ÓN�øeشناعية�üال�äاfياÑما∫�الµشتS’�™شنüامل�Aشا�fEبا�AóÑال�óبع�IQاéالت�IQاRƒل�kاQƒa�Ωóشناع«�التقUشاط��fاولة�õÃ�¬ل
وال£اbة�ا’fEتاLية�واملƒا�Oوا’�ä’Bوالعمالة�امل£لƒبة�ليتùشن≈�لRƒا�IQالتéا�IQتق�Ëóالóع�ºال�ΩRÓوPل∂�ùMشT�Öشروط�الرüNشة.�و�RƒéjللRƒا�IQاEل¨ا�AالرüNشة�‘�

الأحوال التالية:

عدم اللتزام باملوا�شفات القيا�شية ال�شعودية املعمول بها يف اململكة واإذا ⁄ تتوفر تل∂ املوا�شفات فيتم التن�شي≤ بني �شاحب امل�شرو´ والهيئة العربية - 1
ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س لختيار اأن�شب موا�شفات دولية تفي بالغر�س حلني �شدور موا�شفات �شعودية

2 -çافظة على البيئة من التلوëعدم اللتزام باتخاذ التدابري الالزمة للم
عدم احل�شول على موافقة البلدية املخت�شة والتقيد Ãا ي�شدر من تعليمات يف حالة اإقامة امل�شنع خارê املدن ال�شناعية املرخ�شة- 3
�شم Tشركاء اآخرين قبل احل�شول على موافقة وزارة التجارة وال�شتãمار- 4
جمع اأموال اأو تغيري يف ملكية الرتخي�س قبل احل�شول على موافقة وزارة التجارة وال�شتãمار- 5
تطبي≤ - 6 املدÊ" ب�شاأن  "الدفا´  الداخلية  وزارة  ال�شادر من  وتاريï 1404/03/21ه`  رقم (1404/902ه`)  الوزاري  بالقرار  ورد  اللتزام Ãا  عدم 

القواعد التنظيمية ملفهوم ال�شالمة والأمن ال�شناعي يف جميع املن�شاآت ال�شناعية
�للن�شاط�الüشناع«- 7 kقاaشناعية�وüال�¢üيNاÎال�íملن�Üƒامل£ل�πjƒما›�التمLE’�≈fOC’ا�ó◊با�Ωاõا’لت�Ωóع
8 -kياZ’ا◊الة��√òg�‘�¢üيNÎال�Èعتj�åيM�¬تóeة�jهاf�πÑb�√ójóŒ�Öب£ل�¢üيNÎال�ÖMشاU�Ωóتق�Ωóع
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�’C…�تع�äÓjó‘�بياfاتها�وeنها�عل≈�SشÑي�πاملãا∫�امللµية� kعاÑشها�تüيNتر�πjóتع�Öب£ل�Qóالتق�QماãشتS’وا�IQاéالت�IQاRو�øeشة�üNشناعية�املرüال�äة�ال�شركاaوعل≈�كا
اCو�jRاQ�IOاSC¢�املا∫�اCو�تع�πjóا’Sش�ºالتéاQ…�اCو�jRا�IOع�Oóعمالة�اCو�Sشƒاgا.�واPEا�”�Sش�ÖëالNÎي�øe�¢üال�شركة�aاfE¬�لƒµj�ø¿�باSشت£اعتها�ا’Sشتمرا�Q‘�‡اSQشة�

ن�شاطها. و�شيكون لذل∂ تاأKري �شلبي وجوهري على اأعمال ال�شركة ونتائè عملياتها وو�شعها املا› وعلى اأ�شعار اأ�شهمها.

تأثر عمليات الشركة بالمخاطر االقتصادية في المملكة ١٠ - ٢ - ٢

تت�ºعمليا�äال�شركة�‘�اململµة�والت«�تعت�øe�Èا’SCشƒا¥�الناTشÄة�Mي�åتتƒاL�óLمي™�‡تلµا�äال�شركة.�وjتbƒ™�اj�¿Cلع�πNO�ÖالنO�§ØوQاg�kاeاN�‘�k£§�اململµة�
ا’bتüشاjOة�وت£jƒرgا�وPل∂�jعتم�óعل≈�اSشتمرا�Qاململµة�‘�ت£Ñي≤�SشياSشة�التنjƒ™�لóعùe�ºشاgما�äالق£اعا�äا’NCر�iعل≈�b�±ÓN£ا´�النØ§�‘�النا�œاملëل«�
�πµر�ب�شKDƒjا�‡�ÒÑك�óM�≈لEة�اeƒµ◊و�اCة�اµشر±�اململU�§£Nة�bعاEو�اCا�DƒاطÑل≈�تEا�Rوال¨ا�§Øالن�QشعاSCشا‘�‘�اVEا�¢VاØخfا�…Cا�…ODƒj�ób�,∂لP�≈عل� kAما›.�وبناLE’ا
�√Qوóب�…òال�¢VاØخf’ا�اòبه�IQاéشناعة�والتüا´�ال£b�‘�äر�ال�شركاKCا.�وبالتا›�تاgOشاüتbا�øeية�Fõ÷ا�äاjƒشتùمي™�املL�≈وعل�k’ماLEة�اµاململ�Oشاüتbعل≈�ا�»ÑشلS

�شيوؤKر ب�شكل �شلبي وجوهري على اأعمال ال�شركة ونتائè عملياتها وو�شعها املا› وعلى اأ�شعار اأ�شهمها.

حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل وا¡حداث الطبيعية ا¡خرى ١١ - ٢ - ٢

.�وODƒj�ób…�اV�…Cشرüj�Qشيe�Öراa≤�ال�شركة� kةeتية�عاëية�لل�شركة�وبنيتها�التLتاfE’ا�≥aباملرا�ÒÑك�óM�≈لEال�شركة�ا�Iشي£رS�øة�عLQاÿيعية�اÑ£ال�çQاƒµت†شر�ال�ób
اأو اأي من جممعاتها الإنتاجية الأ�شا�شية اأو ي�شيب العمال �شواء كان ب�شبب الفي�شانات اأم الزلزل اأم العوا�ش∞ اأم اأي كارKة طبيعية اأخرi اإلى تكبد تكالي∞ كبرية 
الت�ش¨يلية� التقليf�øe�πتاéFها� ال�شركة�عل≈�‡اSQشة�عملياتها�وبالتا›� �IQób�≈عل�Ióر�ب�شKDƒj اKBا�Qتل∂�الƒµاçQ,�كما� �íيëشüل∂�لتPو�IرKCاملتا ال�شركة� �πÑb�øe

امل�شتقبلية. ويف حالة اإ�شرار الكوارç الطبيعية Ãراف≤ ال�شركة. ف�شو± يكون ذل∂ اأKر �شلبي على توقعات اأعمال ال�شركة ونتائè عملياتها ومركزها املا›.

المخاطر المتعلقة باألسهم ٣ - ٢

مخاطر السيطرة من قبل المساهمين البائعين ١ - ٣ - ٢

بعد النتهاء من الكتتاب, �شيمتل∂ امل�شاهمون البائعون ن�شبة ل تقل عن 80% من راأ�س مال ال�شركة, وعلي¬ �شيكون Ãقدور امل�شاهمني البائعني التاأKري يف جميع 
الأمور والقرارات التي تتطلب موافقة امل�شاهمني. Ãا يف ذل∂ انتخاب اأع�شاء جمل�س الإدارة واملوافقة وامل�شادقة على عقود واأن�شطة ال�شركة املهمة والتعديالت 
التي قد تطراأ على راأ�س مال ال�شركة وبنود نظامها الأ�شا�شي, ومن املمكن اأن ي�شتخدم ذل∂ بطريقة قد توؤKر ب�شكل �شلبي وجوهري على توقعات اأعمال ال�شركة 
وfتا�èFعملياتها�وeركgõا�املا›,�‡ا�SشيKDƒر�بóوS�√QشلÑا�kعل≈�العƒا�óFاملتbƒعة�للمµتتÚÑ,�اCو�ODƒj…�اEل≈�ùNشا�IQاملµتت�øe�Aõ÷�ÚÑاCو�لµا�πeاSشتãما�ºgQ‘�ال�شركة.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابق للسوق الموازية ٢ - ٣ - ٢

�‘�ºتهÑZQ�≈عل�kاÑشلS�¢ùµنعjي¬,�‡ا�a�∫اوóلية�التBا �øع�øjمرãشتùامل�øe�Òãµعر±�الj�’�óقa�∂لòاو∫,�لóت�‘�øjمرãشتùعل≈�امل�ójóL�¥ƒشS�ƒgة�jRاƒامل�¥ƒشùال
ال�شتãمار يف ال�شركات املدرجة يف هذا ال�شوق وتداولها. 

عالوة اإلى ذل∂ فقد يتاأKر �شعر الأ�شهم بعد تاريï ن�شرة الإ�شدار بعدة تقلبات نتيجة لعوامل منها:

التطورات التنظيمية يف الأ�شواق امل�شتهدفة من قبل ال�شركة حيå يكون لها تاأKري على ال�شركة اأو عمالئها اأو مناف�شيها �
التغريات يف التقديرات املالية من قبل للي الأوراق املاية �
الزيادة اأو النق�شان يف عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو الإدارة العليا اأو املوظفني الأ�شا�شيني �
� ÌكCو�اCا�ÚشيùيFالر�AÓالعم�óMCا¿�اóقa
اأداء القت�شاد ال�شعودي والعاملي �
التطورات املهمة يف �شيا�شات اململكة القت�شادية �
التقلبات يف اأ�شواق الأوراق املالية العاملية واملëلية �
الت¨Òا�ä‘�العƒا�πeا’bتüشاjOة�والقاfƒfية�والتن¶يمية�(ليا�kوOولياk)��ÒZاملتعلقة�باOCا�Aال�شركة�كالرك�Oƒا’bتüشاO…�وaرV¢�عƒاF≤�عل≈� �

الŒار اأو عدم¬ وفر�س العواقب وغريها من العوامل
ك�øe�Òãالعƒا�πeاملÑنية�اCعÓ√�تق™�NاS�êQشي£ر�Iال�شركة,�واE¿�اC…�تقلÑاSC’�äشعا�Qا’SCشهf�ºتيéة�òg√�العƒاS�πeشتKDƒر�SشلÑا�kعل≈�fتا�èFال�شركة�املالية�وتbƒعاتها�

والقرارات ال�شتãمارية للمكتتبني.
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المخاطر المتعلقة بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال. ٣ - ٣ - ٢

قد –تاê ال�شركة, من وقâ اإلى ّاخر, اإلى زيادة راأ�س مالها بناء على متطلبات اأعمالها.وتت�شمن بع�س العوامل التي قد تتطلب زيادة ال�شركة لراأ�س مالها اّلتي: 
(اأ) تو�شع ن�شاطات ال�شركة Ãا يفوق ما تتëمل¬ ميزانيتها, (ب) فر�س متطلبات اإ�شافية لراأ�س املال نتيجة �شدور اأنظمة ولوائí جديدة, (ê) ا�شتنفاذ راأ�س املال 
احلا› ب�شكل بلي≠ نتيجة وجود خ�شائر ت�شغيلية غري متوقعة. وقد ل تتمكن ال�شركة من زيادة راأ�س مالها يف الوقâ الذي –تاج¬ اأو بال�شكل الذي يخدم م�شلëتها 

اأو م�شلëة امل�شاهمني احلاليني الأمر الذي �شياأKر �شلبا على توقعات اأعمال ال�شركة ونتائè عملياتها ومركزها املا›.

المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح ا¡سهم ٤ - ٣ - ٢

يعتمد توزيع اأرباح الأ�شهم يف امل�شتقبل على عدة عوامل من بينها الو�شع املا› والأرباح امل�شتقبلية, ومتطلبات راأ�س املال, والحتياطات القابلة للتوزيع يف ال�شركة, 
والظرو± القت�شادية العامة, واأي عوامل اأخرi ذات �شلة يراها جمل�س اإدارة ال�شركة ذات اأهمية من حني اإلى اآخر. وبالتا› فاإن ال�شركة ل ت�شمن باأي Tشكل 

. kÓÑشتقùe�ìباQCا�…Cا�™jRƒا∫�تµشTC’ا�øe

مخاطر السيولة والتذبذبات المحتملة في سعر ا¡سهم ٥ - ٣ - ٢

� kشتقراùeال�شركة��ºشهSشعر�S�Ωƒµj�’�óbكما��.ìال£ر�øe�Aتهاf’ا�óال�شركة�بع�ºشهSC’�»bƒشùشعر�الùلل� kشراTDƒe�¿ƒµj�’�ób�ìال£ر�IÎa�‘ال�شركة��ºشهSC’�»bƒشùشعر�الùال
وقد يتعر�س لدرجة كبرية من التذبذب ب�شبب تغيري يف توجهات تداول فيما يتعل≤ بال�شوق املوازية اأو اأ�شهم ال�شركة احلالية, واإ�شافة لذل∂ قد تنتè مãل هذ√ 
التذبذبات ب�شبب العديد من العوامل التي ت�شمل دون احل�شر تغيريات يف ظرو± واŒاهات القطا´ الذي تعمل ب¬ ال�شركة, وتدهور اأداء ال�شركة وعدم القدرة على 

تنØي�òاÿ£§�املùشتقÑلية�وT�∫ƒNOشركاe�äناùaشة��IójóL‘�تقjóرا�äا’OCا�Aاملا›�ÈN�∫ÓN�øeا�Aولل«�ا’CوQا¥�املالية.

مخاطر بيع عدد كبير من ا¡سهم في السوق الموازية بعد عملية الطرح ٦ - ٣ - ٢

قد يوؤKر بيع عدد كبري من الأ�شهم يف ال�شوق املوازية بعد اكتمال عملية الطرح, اأو احتمالية حدوç عملية البيع هذ√, ب�شورة �شلبية على �شعر الأ�شهم يف ال�شوق. 
ويعد اكتمال عملية الطرح بنجاح, �شو± يخ�شع امل�شاهمون احلاليوون لفرتة حظر مدتها اKنا ع�شر T�(12)شهرا�kتóÑا�øe�Cتا�ïjQتóاو∫�ا’SCشهº,�وëj¶ر�عليها�
خاللها الت�شر± باأي من الأ�شهم التي Áلكونها يف ال�شركة. وقد يوؤدي بيع امل�شاهمني املوؤ�ش�شني اأو اأي منهم لعدد كبري من الأ�شهم بعد النتهاء من فرتة احلظر 

.¥ƒشùا�‘�الgشعرS�¢VاØخfال�شركة�وبالتا›�ا�ºشهSCعل≈�ا�kاÑشلS�ÒKCل≈�التاEا

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية  ٧ - ٣ - ٢

ت�ش�πµبع†¢�الÑياfا�äالƒاf�‘�IOQ�شر�Iا’UEشóا�Qبياfاùe�äشتقÑلية,�ولµنها�ليùشV�âشماfا�kملا�Sشيƒµ¿�علي¬�ا’OCاùe�AشتقÓÑ.�وتن£ƒ…�تل∂�الÑياfا�äاملùشتقÑلية�عل≈�
�AاOC’ر�‘�اKDƒت�ób�»الت�πeاƒالع�øe�ójóنا∑�العgاتها,�وRا‚Eال�شركة�وا�AاOCعلية�وبالتا›�عل≈�اØال�èFر�عل≈�النتاKDƒت�ób�iرNCا�πeاƒة�وعeƒعلe�ÒZة�وeƒعلeاطر�
الØعل«�اCو�ا’E‚اRا�äاCو�النتا�èFالت«�–ققها�ال�شركة�وتODƒ…�اEل≈�اNتaÓها�ب�ش�πµك�ÒÑعما�كا¿�eتbƒعا�UشراMة�اCو�Vشمنيا�‘�الÑياfا�äاملòكIQƒ.�وaيما�ل�ƒ–ق≤�
وا�óMاCو�اCكòg�øe�Ì√�املخاطر�اCو�ا’�ÒZ�QƒeCاملتيقنة�اCو��âÑKعbO�Ωóة�ا�øe�…Cا’ÎaاVشا�äالت«�”�ا’عتما�Oعليها,�aاE¿�النتا�èFالØعلية��óbتختل∞�ب�شgƒL�πµر…�

عن تل∂ املو�شëة يف ن�شرة الإ�شدار.
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الشركة. ٣

نبذة عن الشركة وملكيتها 1 - ٣

تاأ�ش�شT âشركة العمران لل�شناعة والتجارة }ال�شركةz ك�شركة ذات م�شوؤولية دودة  Ãوجب ال�شجل التجاري رقم 1010187735 ال�شادر بتاريï 1424/04/18ه` 
(املواف≤ 2003/06/19م) ومقرها الرئي�شي, الريا�س, طري≤ اخلرê الزراعي القدË خمرê هيâ. وبراأ�س مال يبل≠ KالKة ماليني ومائتني ال∞ (000^200^3) 
ريال �شعودي و–â م�شمى "Tشركة العمران للمطابï املعدنية", بتاريï  1428/2/13ه` (املواف≤ 2007/05/01م) �شدر القرار الوزاري رقم (40/ق) اخلا�س 
ماليني  �شتة  اإلى  مق�شم  ريال   (60^000^000) مليون  �شتون  يبل≠  مال   براأ�س  مقفلة  م�شاهمة  Tشركة  اإلى  م�شوؤولية دودة   ذات  Tشركة  من  ال�شركة  بتëويل 

(000^000^6) �شهم عادي بقيمة اإ�شمية تبل≠ ع�شرة (10) ريالت لل�شهم الواحد  وتعديل ا�شم ال�شركة لي�شبT íشركة العمران لل�شناعة والتجارة. 

رؤية الشركة ٢ - ٣

امل�شاركة يف دفع عجلة التنمية يف اململكة العربية ال�شعودية وامل�شاهمة يف الأعمال اخلريية والجتماعية والرتفا´ Ãعايري العمل يف قطا´ ال�شناعة وت�شمينها 
اCعل≈�LQOة�للùشƒ¥�الùشعjOƒة�والعم�πوV�≥aشƒاب§�بيÄية�ùeشتóاeة�والƒع«�التا�ΩملùشƒÄليتنا� Øeاgي�ºاLتماعية�واùfشاfية��IójóLوتق�Ëóكƒا�QOوطنية�gDƒeلة�عل≈�

الجتماعية.

رسالة الشركة ٣ - ٣

ت�شعى Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة اأن نكون يف م�شا± ال�شركات الكiÈ التى تقوم بتوفري حلول رائدة يف جمال ال�شناعة وقادرة على تنفيذ اأ�شخم امل�شاريع 
اEل≈�‡يõا�äت�ش¨ي�πوتاgي�πكƒاfQOا�الƒطنية�والتق�Ωóبالüشناعة� اC¿�تeóN�¿ƒµا�äالعمN�AÓاUشة�بال�شركة�وeيe�Iõ†شاaة� واCكgÌا�تعقيóا�kوتعم�πال�شركة�عل≈�

ال�شعودية لتكون لها مكانة تلي≤ بها يف املنطقة.

مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال ٤ - ٣

المرحلة ا¡ولى: 

بتاريï 1424/1/6ه` (املواف≤ 2003/3/9م) ” توقيع عقد تاأ�شي�س Tشركة العمران للمطابï املعدنية (امل�شمى القدË لل�شركة) والذي Ãوجبة  �
” تاأ�شي�س Tشركة Tشركة العمران للمطابï املعدنية, حيå ” التفاق فيما بني ال�شركاء املوؤ�ش�شني (وهم كل من, مد نا�شر عمران بن عمران, 

و مد عمران مد العمران, ونا�شر مد نا�شر بن عمران, وعبدالرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران), 
�شجلها  � ورقم  التجارية  العمران  مد  عمران  مد  موؤ�ش�شة  با�شم  الريا�س  Ãدينة  موؤ�ش�شة  العمران  مد  عمران  مد  ال�شيد  Áتل∂ 

�çاKC’ا �‘ والتFõéة� ا÷ملة� �IQاŒ �‘ �πãتمj املSDƒشùشة� وf�شاط� �`g1397/10/13  ïبتاري الريا�س  مدينة  من  �شادر   1010013334 التجاري 
املكتبي واملنز› واملفروTشات وكذل∂ “تل∂ موؤ�ش�شة مد عمران مد العمران التجارية فر´ �شادر من ال�شجل التجاري بالريا�س برقم 
001/010013334 ورقم ت�شل�شلي 052468 وتاريï 1404/3/14ه` با�شم م�شنع العمران للمطابï املعدنية Ãوجب الرتخي�س ال�شناعي رقم 

465/�س وبتاريï 1412/8/13ه`,
�  ïبتاري عمران)  بن  نا�شر  بن  مد  بن  وعبدالرحمن  عمران,  بن  نا�شر  مد  ونا�شر  عمران  بن  عمران  نا�شر  (مد  من  كل  دخول 

1424/1/6ه` (املواف≤ 2003/3/9م) ك�شركاء يف موؤ�ش�شة مد عمران مد العمران التجارية بعد –ويلها ل�شركة ذات م�شوؤولية دودة. 
ال∞  � ومائتني  وال�شناعية Ãبل≠ KالKة ماليني  التجارية  وفروعها  التجارية  العمران  موؤ�ش�شة مد عمران مد  تقييم �شايف موجودات   ”

�شايف  تقييم  على   (âالوق ذل∂  يف  ال�شناعة  (وزارة  وال�شتãمار  التجارة  وزارة  موافقة  على  احل�شول  و”  �شعودي  ريال   (3^200^000)
موجودات املوؤ�ش�شة و�شدر القرار الوزاري برقم 120/�س وتاريï 1424/1/26ه`. يبل≠ عدد فرو´ ال�شركة اأربعة فرو´ على النëو التا›:

م�شنع مكيفات الراحة:- الريا�س –ال�شناعية الãانية  �
� âهي- êالجات العر�س:- الريا�س –طري≤ اخلرãم�شنع زاوية الري∞ ل
� âهي- êم�شنع العمران لالأرف∞ و اأنظمة التخزين:- الريا�س –طري≤ اخلر
� âهي– êالق�شم التجاري:- الريا�س –طري≤ اخلر
�  ïبتاري العمران للمطابï املعدنية  اإلى Tشركة ذات م�شوؤولية دودة با�شم Tشركة  التجارية  العمران  ” –ويل موؤ�ش�شة مد عمران مد 

1424/04/18ه` (املواف≤ 2003/06/19م) ” تاأ�شي�س Tشركة العمران للمطابï املعدنية ك�شركة ذات م�شوؤولية دودة براأ�س مال يبل≠ KالKة 
وفقا  برقم 1010187735  املعدنية   ïللمطاب العمران  Tشركة  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  ريال و” �شدور  ال∞ (000^200^3)  ومائتني  ماليني 

لنظام ال�شركات ال�شدار باملر�شوم امللكي الكرË رقم (م/6) وبتاريï 1385/03/22ه` وتعديالت¬. 
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” –ديد اأغرا�س Tشركة العمران للمطابï املعدنية على النëو التا›:  �
اإنتاê مطابï معدنية ودواليب مكتبية, ودواليب مالب�س واأرف∞ متنوعة ووحدة زوايا اأرف∞ معدنية واأ�شر√ معدنية.  �
Tشراء و“ل∂ العقارات حل�شاب ال�شركة.  �
حدد راأ�س مال Tشركة العمران للمطابï املعدنية ب` KالKة ماليني ومائتني ال∞ (000^200^3) ريال مق�شم اإلى KالKة اآل± ومائتني (200^3)  �

ح�شة عينية ونقدية مت�شاوية القيمة, وتبل≠ قيمة كل ح�شة األ∞ (000^1) ريال �شعودي, ويو�شí ا÷دول هيكل ملكية ال�شركة بنهاية املرحلة 
الأولى: 

جدول (3-1) هيكل ملكية �صركة العمرا¿ للمطابï املعدنية بنهاية املرحلة الأول≈:
عدد ا◊�ص�ص ال�صم

النقدية
عدد

ا◊�ص�ص العينية 
اإجما›

ا◊�ص�ص 
قيمة الوحدة 

الواحدة (ريال)
الإجما›

4008801^2801^0001^280^000مد بن نا�شر بن عمران بن عمران
5001^1001^6001^0001^600^000مد بن عمران بن مد العمران
000^000160^501101601نا�شر بن مد بن نا�شر بن عمران

000^000160^501101601عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران
000^200^0003^2001^2003^0002^1الإجما›

امل�شدر: ال�شركة 

المرحلة الثانية: 

قرر Tشركاء Tشركة العمران للمطابï املعدنية (وهم كل من, مد نا�شر عمران بن عمران, و مد عمران مد العمران, ونا�شر مد  �
نا�شر بن عمران, وعبدالرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران), القرارات التالية: 

بتاريï 1428/02/13ه` (املواف≤ 2007/05/01م) –ولT âشركة العمران للمطابï املعدنية من Tشركة ذات م�شوؤولية دودة اإلى Tشركة  �
م�شاهمة مقفلة, وقامâ ال�شركة بتعديل ا�شمها لي�شبT íشركة العمران لل�شناعة والتجارة. 

ال�شتëواذ بتاريï 1427/12/23ه` (املواف≤ 2007/01/13م) على موؤ�ش�شة م�شنع مكيفات الواحة (الذي تعود ملكيتها ملëمد نا�شر  �
2006/05/26م)  (املواف≤  1427/04/27ه`   ïوبتاري  1010154984 برقم  بالريا�س  التجاري  بال�شجل  وامل�شجل  عمران)  بن  عمران 
Ãالها من حقوق وماعليها من التزامات, وقد ” تقييم �شايف اأ�شول موؤ�ش�شة م�شنع مكيفات الواحة Ãبل≠ اإKنا ع�شر (000^000^12) 

مليون ريال �شعودي. 
ال�شتëواذ بتاريï 1427/12/23ه` على موؤ�ش�شة م�شنع زاوية الري∞ لãالجات العر�س والÈادات (الذي تعود ملكيتها لنا�شر مد  �

نا�شر بن عمران) وامل�شجل بال�شجل التجاري بالريا�س برقم 1010179603 وبتاريï 1423/06/03ه` (املواف≤ 2002/08/12م) Ãالها 
اأ�شول موؤ�ش�شة م�شنع زاوية الري∞ لãالجات العر�س والÈادات Ãبل≠ ع�شرة  التزامات, وقد ” تقييم �شايف  من حقوق وماعليها من 

(000^000^10) ماليني ريال �شعودي.
�  ïبتاري �شعودي  ريال  مليون   (38^000^000) وKالKون  Kمانية  Ãاقيمت¬  املعدنية   ïللمطاب العمران  Tشركة   اأ�شول  �شايف  تقييم  اإعادة 

1427/12/23ه` (املواف≤ 2007/01/13م)
بتاريï 1427/12/23ه` (املواف≤ 2007/01/13م) ” –ديد راأ�س مال Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة ب�شتني مليون (000^000^60)  �

ريال مق�شم اإلى �شتة ماليني (000^000^6)  �شهم عادي بقيمة اإ�شمية تبل≠ ع�شرة (10) ريالت لل�شهم الواحد, و” الو�شول ل لتëديد 
راأ�س مال ال�شركة على النëو التا›: 

املÑل≠الÑيا¿

000^000^12ال�شتëواذ على موؤ�ش�شة م�شنع مكيفات الواحة

000^000^10ال�شتëواذ على موؤ�ش�شة م�شنع زاوية الري∞ لãالجات العر�س والÈادات

000^000^38اإعادة تقييم Tشركة العمران للمطابï املعدنية

000^000^60الإجما›

املوافقة على دخول ال�شيدة/ لطيفة بن âمد �شعود احلجي ك�شري∂ جديد لل�شركاء احلاليني (وهم كل من, مد نا�شر عمران بن  �
عمران, و مد عمران مد العمران, ونا�شر مد نا�شر بن عمران, وعبدالرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران), وذل∂ عن 

طري≤ بيع ال�شركاء احلاليني جزء من ح�ش�شهم ل�شالí ال�شيدة / لطيفة بن âمد �شعود احلجي. 
Tشركة  اإلى  م�شوؤولية دودة  Tشركة ذات  ال�شركة من  بتëويل  الوزاري رقم (40/ق) اخلا�س  القرار  بتاريï 1428/2/13ه` (املواف≤ 2007/05/01م) �شدر 
م�شاهمة مقفلة براأ�س مال يبل≠ �شتون مليون (000^000^60) ريال مق�شم اإلى �شتة ماليني (000^000^6) عادي بقيمة اإ�شمية تبل≠ ع�شرة (10) ريالت لل�شهم 

الواحد  وتعديل ا�شم ال�شركة لي�شبT íشركة العمران لل�شناعة والتجارة, يو�شí ا÷دول التا› هيكل ملكية ال�شركة بنهاية املرحلة الãانية: 
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جدول (3-2) هيكل ملكية �صركة العمرا¿ لل�صناعة والتéارة بنهاية املرحلة الãانية:

ن�صÑةامللكية القيمةالقيمة الأ�صميةعدد الأ�صهمامل�صاهم

2^394^0001023^940^000%39^9مد بن نا�شر بن عمران بن عمران

3^000^0001030^000^000%50^0مد بن عمران بن مد العمران

0^5%000^000^000103^300نا�شر بن مد بن نا�شر بن عمران

0^5%000^000^000103^300عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران

10^0%000^0001060^6لطيفة بن âمد �شعودي احلجي

100%000^000^00001060^000^6الإجما›
امل�شدر: ال�شركة 

رأس المال وهيكل ملكية الشركة  ٥ - ٣

يبل≠ راأ�س مال ال�شركة احلا› �شتون مليون (000^000^60) ريال مق�شم اإلى �شتة ماليني (000^000^6) �شهم عادي بقيمة اإ�شمية تبل≠ ع�شرة (10) ريالت 
لل�شهم الواحد, ويو�شí ا÷دول التا› هيكلة ملكية ال�شركة احلا›: 

جدول (3-3) هيكل ملكية ال�صركة:

ن�صÑةامللكية القيمةالقيمة الأ�صميةعدد الأ�صهمامل�صاهم

2^394^0001023^940^000%39^9مد بن نا�شر بن عمران بن عمران

3^000^0001030^000^000%50^0مد بن عمران بن مد العمران

0^5%000^000^000103^300نا�شر بن مد بن نا�شر بن عمران

0^5%000^000^000103^300عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران

10^0%000^0001060^6لطيفة بن âمد �شعودي احلجي

100%000^000^00001060^000^6الإجما›
امل�شدر: ال�شركة 

أغراض الشركة ٦ - ٣

Ãوجب النظام الأ�شا�شي لل�شركة وبعد احل�شول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�شا�س, “ار�س ال�شركة الأغرا�س التالية: 

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

واملتممة لها. 



17

مصانع الشركة ٧ - ٣

لدi ال�شركة عدد من امل�شانع التي تنتè من خاللها منتجاتها ال�شناعية وÁكن تلخي�شها عى النëو التا›: 

مقر امل�صانعالطاقة النتاجيةاملنتéاتم�صانع ال�صركة

يقوم امل�شنع باإنتاê املكيفات ال�شëراوية بجميع اأحجامها و م�شنع مكيفات الراحة1
مقا�شاتها بت�شميمات ع�شرية وبطاقات خمتلفة ترتاوح من 

 â– 6/1ح�شان اإلى 10 اأح�شنة, ويتم ت�شنيع هذ√ املكيفات
اأ�شماء العالمات التجارية امل�شجلة (الري∞ -  يونك�س - ماك�س 

كول) وكذل∂ يقوم امل�شنع باإنتاê جميع اأنوا´ برادات امليا√ 
باأحجام ومقا�شات (من 70لرت اإلى1000 لرت) و بعالمات Œارية 

خمتلفة مãل (الري∞-يونك�س- ماك�س كول)

مكيفات �شغرية من 1/2 الى 1/6 ح�شان 
20000 حبة و مكيفات كبرية مركزية من 2 

الى 10 ح�شان 500 حبة

الÈادات 250000 لرت

الريا�س –
ال�شناعية الãانية

م�شنع زاوية الري∞ لãالجات 2
العر�س والÈادات

يقوم هذا امل�شنع باإنتاê جميع اأنوا´ Kالجات العر�س  وامل�شتخدمة 
يف تÈيد احللويات والأجبان والأ�شما∑ وغريها, واأي�شا يقوم 

باإنتاê الãالجات الراأ�شية ب�شعات واأحجام خمتلفة  (35 قدم – 
45 قدم – 50 قدم – 75 قدم) بالإ�شافة اإلى Kالجات العر�س 

املك�شوفة ( اخلا�شة بالع�شريات واملرطبات ومعلبات الأطعمة 
وامل�شروبات) بالإ�شافة اإلى ذل∂ يقوم امل�شنع بت�شنيع غر± 

التÈيد لكافة الأغرا�س –â العالمات التجارية امل�شجلة مãل 
(الري∞- العمران- يونك�س)

Kالجات 9900 مرت 

غر± التÈيد 28 غرفة

الريا�س –طري≤ 
âهي- êاخلر

م�شنع العمران لالأرف∞ واأنظمة 3
التخزين

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

�شوبر ماركâ اذر´ 779000 حبة

ر± 743000 حبة

ديكور 91900 حبة

عمود 100�شم 147500 حبة

ظهر 411500 حبة

م�شتودعات ر± 223500 حبة

�شلم Kقيل 1 مرت 95400 حبة 

�شلم خفي∞ 790 حبة.

عار�شة 1 مرت 213400 حبة

الريا�س –طري≤ 
âهي- êاخلر

القسم التجاري ٨ - ٣

“تل∂�ال�شركة�اCك11�øe�Ì معر�س خا�س لعر�س و بيع منتجاتها على النëو التا›:

معر�س العمران – فر´ الريا�س (Tشار´ اخلزان)- 1
معر�س العمران – فر´ الريا�س (�شناعية المري �شلمان)- 2
معر�س العمران – فر´ الريا�س (حراê بن قا�شم)- 3
معر�س العمران – فر´ الدمام- 4
معر�س العمران – فر´ الق�شيم بريدة 1- 5
معر�س العمران – فر´ الح�شاء- 6
معر�س العمران – فر´ جدة (Tشار´ املكرونة)- 7
معر�س العمران – فر´ جدة –الكيلو 2- 8
معر�س العمران – aر´�Nميe�¢ù�شي§- 9

معر�س العمران – فر´ املدينة املنورة - 10
معر�س العمران – فر´ الق�شيم – بريدة 2- 11

�ìقة�و�‚اK�πµر�بjóشüا¥�التƒشSCو�اõ¨علتها�تLال�شركة���äاéنتe�IOƒL�¿Cلل�شركة,�كما�ا�óعتمe�´Rƒكم�∑ƒÑر´�تa – اإ�شافة اإلى موؤ�ش�شة عبداˆ القا�شم التجارية
لتëق≤ بذل∂ مكانة مرموقة يف عا⁄ التكيي∞ والتÈيد ي�شهد لها الوكالء يف الأ�شواق اخلارجية. كما و“تل∂ ال�شركة فري≤ �شخم لل�شيانة Áكنها من اأداء خدمة 

ما بعد البيع على الوج¬ الأكمل . كما اأن فري≤ ال�شيانة ي�شل اإلى العميل اأينما كان موقع¬ و يف الوقâ املنا�شب.
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تعتÈ ال�شركة واحدة من ال�شركات الرائدة يف اململكة العربية ال�شعودية يف جمال التكيي∞ والتÈيد والجهز√ املنزلية (مكيفات اإ�شبليâ وTشبا∑ بجميع املقا�شات 
من 12000 وحد√ وحتى 36000 وحدة) (والأفران والغ�شالت واملكوا√ واملكان�س بجميع الأحجام واملقا�شات).

استراتيجيات الشركة بشأن تطوير منتجاتها ٩ - ٣

تقوم Tشركة العمران بالبåë با�شتمرار عن منتجات جديدة ذات ربëية عالية وطلب متزايد بال�شوق حيå ت�شعى اإلى تكوين ال�شتفادة ب�شكل كبري من مركزها 
�œالنا�AÓالعم�´ƒبها�ال�شركة�وتن�πالت≈�تعم�äالق£اعا�´ƒتن�ÖÑشùشة�ب†Øنخeاملخاطر�الت≈�–ي§�بال�شركة��¿Eا�. kوعامليا�kلياة�Øاملختل�¥ƒشùال�äاعا£b�‘�…Oاjالر
ع�øتنƒ´�املنتéا�äوالن�شاطاä,�و–رU¢�ال�شركة�OاFما�عل≈�تعي�ÚاaC†ش�πالƒµاùÃ�QOشت�iƒعا›��øeا’ÎMاaية�‡ا�jنعùµ¢�با’éjEا�Üعل≈�ت£jƒر�اOCاFها�املا›�
والتناùaش«�لل�شركة.�وتق�Ωƒال�شركة�بVƒش™�e�§£NرSشeƒ¬�بعناjة�للتSƒش™�‘�كاaة�الق£اعاM�äيb�åا�âeبVƒش™�N£§�÷مي™�املüشاf™�لjõا�IOال£اb¬�ا’fEتاLية�

وتلبية متطلبات ال�شوق.

نواحي القوة والمزايا التنافسية 1٠ - ٣

تعتمد ال�شركة يف عملها على تطوير بع�س املزايا التناف�شية التي ت�شعى ل�شتخدامها ب�شكل مكã∞ من اأجل –�شني و�شعها املا› وهي تتماTشى مع جمموعة الأهدا± 
واملبادÇ التي و�شعتها الإدارة ا÷ديدة لتعزيز اأن�شطة ال�شركة:

�عeÓاŒ�äاjQة�‡ي�Iõوjƒbة- 1
 وجود العمالة ذات اخلÈة والكفاءة- 2
 توفري ال�شيولة املطلوبة- 3
 Tشبكة توزيع وا�شع¬ يف ال�شوق - 4

المساهمون في الشركة 11 - ٣

يو�شí ا÷دول التاا› هيكل ملكية امل�شاهمون يف ال�شركة قبل وبعد الطرح :

جدول (3-3) هيكل ملكية ال�صركة قÑل وبعد الطرح: 

بعد الطرح قÑل الطرحامل�صاهم

ن�صÑةامللكية عدد الأ�صهمن�صÑةامللكية عدد الأ�صهم

2^394^000%39^91^915^200%31^92مد بن نا�شر بن عمران بن عمران

3^000^000%50^02^400^000%40^0مد بن عمران بن مد العمران

0^4%000^0240^5%000^300نا�شر بن مد بن نا�شر بن عمران

0^4%000^0240^5%000^300عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران

08^0%800^104^0%000^6لطيفة بن âمد �شعودي احلجي

0^20%000^200^1--امل�شتãمرين املوؤهلني

100%000^000^1006%000^000^6الإجما›
امل�شدر: ال�شركة  
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 نظرة عامة على المساهمين الكبار في الشركة  1٢ - ٣

1- ال�صم: مد بø نا�صر بø عمرا¿ بø عمرا¿

العمر: 90

ا÷ن�شية: �شعودي

املن�شب: اأحد مال∑ ال�شركة

تاريï التعيني: لي�س ع�شو من اأع�شاء جمل�س الإدارة ول يعمل بال�شركة

املوؤهالت العلمية: Kانوية عامة 

اخلÈات العملية: موظ∞ يف وزارة الزراعة ملدة 40 عام وحاليا متقاعد

منا�شب اأخرi: ل يوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة: ل يوجد

2- ال�صم: مد بø عمرا¿ ب øمد العمرا¿

العمر: 67

ا÷ن�شية : �شعودي

املن�شب : رئي�س جمل�س الإدارة

تاريï التعيني : 4/ 1403ه` (املواف≤ 1983/1م)

املوؤهالت العلمية : Kانوية عامة عام 1390ه`

اخلÈات العملية : خÈ√ من عام 1403 ه` وحتى عام 1428 ه`  مدير عام ملجموعة م�شانع العمران , وخÈ√ من عام 1429 ه` وحتى تاريخ¬ رئي�س جمل�س اإدارة Tشركة العمران لل�شناعة 
والتجارة

منا�شب اأخرi: ل يوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة : ع�شو جمل�س ادارة يف Tشركة املنتجات البرتولية عام 2014م

3- ال�صم: نا�صر ب øمد بø نا�صر بø عمرا¿

العمر: 45

ا÷ن�شية : �شعودي

املن�شب : نائب رئي�س جمل�س الإدارة

تاريï التعيني: 9/14/ 1419ه` (املواف≤ 1999/01/02م)

املوؤهالت العلمية : Kانوي¬ عامة من Kانوية بدر عام 1414ه`

اخلÈات العملية :

خÈ√ من عام 1429 ه` حتى تاريخ¬ نائب رئي�س جمل�س اإدارة Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة • 

خÈ√ من 1419 ه` حتى عام 1428ه` نائب املدير العام ملجموعة م�شانع العمران لل�شناعة والتجارة لل�شوؤون الفنية• 

منا�شب اأخرi : ليوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة : ليوجد
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4- ال�صم: عÑد الرحمø ب øمد بø نا�صر بø عمرا¿

العمر: 39 

ا÷ن�شية : �شعودي

املن�شب : الع�شو املنتدب

تاريï التعيني : 14/ 09/ 1419ه` (املواف≤ 1999/01/02م)

املوؤهالت العلمية : دبلوم عا› يف املëا�شبة من الكلية التقنية عام 1421ه`

اخلÈات العملية : 

خÈ√ من عام 1429 ه` حتى تاريخ¬ ع�شو منتدب يف Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة• 

خÈ√ من 1419 ه` حتى عام 1428ه` نائب املدير العام ملجموعة م�شانع العمران لل�شئون املالية والإدارية• 

منا�شب اأخرi : ليوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة : ليوجد

المنتجات والخدمات 1٣ - ٣

١- ثالجات العرض والفريزر:

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

�§Nو��¢ùfاµe – الجات وفريزرات منزليةK – شبا∑ – افران منزلية – غ�شالتT مكيفات – âل مكيفات ا�شبليãكما تقوم ال�شركة با�شترياد الجهزة املنزلية م
انتاê ارف∞ ايطا›.
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هيكل الشركة التنظيمي وحوكمتها. ٤

الهيكل التنظيمي 1 - ٤
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مجلس اإلدارة ٢ - ٤

دون امل�شا�س بال�شالحيات املمنوحة للجمعية العامة يكون ملجل�س الإدارة (}املجل�سz اأو }جمل�س الإدارةz) ال�شالحيات يف اإدارة Tشوؤون ال�شركة والإTشرا± على 
ا�اCو�اCك�øe�ÌاCع†شاF¬�اCو�اC…�طر±� kóMوا�Üóنتjو�¢VƒØj�¿Cش¬�اUشاüتNا�OوóM�øشمV�¢ùلéللم�øµÁال�شركة.�و�øي™�عbƒتها�والتÓeعاe�™ميLالها�وƒeCعمالها�واCمي™�اL

Kالå ليتولى القيام بوظيفة معينة اأو اأعمال ددة. 

�للن¶ا�Ωا’SCشاSش«�لل�شركة,�jójر�ال�شركة�‹لù¢�اOEاj�IQتاCل∞�5�øe اأع�شاء يتم تعيينهم من قبل ا÷معية العامة العادية للم�شاهمني. وقد Tشّكل جمل�س  kاOشتناSا
الإدارة ÷ان فرعية هي ÷نة املراجعة و÷نة مكافاآت ومزايا ولدعم دور جمل�س الإدارة يف متابعة ن�شاطات ال�شركة وتزويد اإدارة ال�شركة بالإرTشاد والتوجي¬ 

الالزمني. 

تتم�QƒëاملùشDƒولية�ا’SCشاSشية�ملéلù¢�ا’OEاV�∫ƒM�IQشما¿�اSشتمرا�Q‚ا�ìال�شركة�عل≈�امل�ióالÑعيó.�وògا�j�شم�πعل≈�SشÑي�πاملãا∫�’�ا◊üشر�ا’�QƒeCالتالية:

الختيار والتعوي�س والإTشرا± و-عند احلاجة- ا�شتبدال الإدارة العليا واملدراء التنفيذيني الآخرين يف ال�شركة  �
التخ£ي§�لعملية�ا’ÓME∫�‘�ال�شركة� �
تق�ËóالتLƒي¬�‘�Lمي™�TشDƒو¿�ال�شركة�وeراLعة�اSشÎاتيéيتها�وSشياSشا�äاOEا�IQاملخاطر�والتخ£ي§�املا›�واملƒاfRة�الùشنjƒة�وN£§�العم�πكما� �

تو�شي بها اإدارة ال�شركة 
و�شع الأهدا± لالأداء  �
مراجعة النفقات الراأ�شمالية الأ�شا�شية  �
التاأكد من �شëة الإجراءات املالية واملëا�شبية الداخلية يف ال�شركة Ãايف ذل∂ دعم عمليات تدقي≤ ومراجعة م�شتقلة �
التاأكد من كفاءة اأنظمة املراقبة الداخلية واإعداد القوائم املالية وتقدË امل�شاندة ÷هات املراجعة اخلارجية و�شمان تطبي≤ اأنظمة مراقبة  �

داخلية منا�شبة وبالتëديد الأنظمة اخلا�شة Ãراقبة املخاطر والرقابة املالية وتنفيذ القوانني ذات العالقة
جدول (4-1) اأع†صاء ‹ل�ص الإدارة: 

بعد الطرحقÑل الطرح ال�صفةالعمرا÷ن�صيةاملن�صبال�صم

ن�صÑة امللكيةعدد الأ�صهمن�صÑة امللكيةعدد الأ�صهم

غري م�شتقل 67�شعوديالرئي�سمد عمران مد العمران 

غري تنفيذي

3^000^000%50^02^400^000%40^0

غري م�شتقل 45�شعودينائب الرئي�سنا�شر مد نا�شر بن عمران 

غري تنفيذي

300^000%5^0240^000%4^0

غري م�شتقل 39�شعوديع�شو منتدبعبدالرحمن مد نا�شر بن عمران

تنفيذي

300^000%5^0240^000%4^0

م�شتقل56�شعوديع�شوعبداˆ عبدالعزيز الغدير

غري تنفيذي

----

م�شتقل42�شعوديع�شوفهد �شعد عبداˆ الهوÁل

غري تنفيذي

----

امل�شدر: ال�شركة

باإ�شتãناء ما ذكر اأعال√, ليوجد لأع�شاء جمل�س الإدارة اأو املدراء التنفيذيني اأو �شكرتري جمل�س الإدارة اأو لأي من اأقاربهم اأي م�شلëة مباTشرة اأو غري مباTشرة 
يف ال�شركة
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نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة 

ال�صم: مد بø عمرا¿ ب øمد العمرا¿

العمر: 67

ا÷ن�شية : �شعودي

املن�شب : رئي�س جمل�س الإدارة

تاريï التعيني : 4/ 1403ه` (املواف≤ 1983/1م)

املوؤهالت العلمية : Kانوية عامة عام 1390ه`

اخلÈات العملية : خÈ√ من عام 1403 ه` وحتى عام 1428 ه` مدير عام ملجموعة م�شانع العمران , وخÈ√ من عام 1429 ه` وحتى تاريخ¬ رئي�س جمل�س اإدارة Tشركة العمران لل�شناعة 
والتجارة

منا�شب اأخرi: ل يوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة : ع�شو جمل�س ادارة يف Tشركة املنتجات البرتولية عام 2014م

ال�صم: نا�صر ب øمد بø نا�صر بø عمرا¿

العمر: 45

ا÷ن�شية : �شعودي

املن�شب : نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

تاريï التعيني: 9/14/ 1419ه` (املواف≤ 1999/01/02م)

املوؤهالت العلمية : Kانوي¬ عامة من Kانوية بدر عام 1414ه`

اخلÈات العملية : 

خÈ√ من عام 1429 ه` حتى تاريخ¬ نائب رئي�س جمل�س اإدارة Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة• 

خÈ√ من 1419 ه` حتى عام 1428 ه` نائب املدير العام ملجموعة م�شانع العمران لل�شناعة والتجارة لل�شوؤون الفنية • 

منا�شب اأخرi : ليوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة : ليوجد

ال�صم: عÑد الرحمø ب øمد بø نا�صر بø عمرا¿

العمر: 39 

ا÷ن�شية : �شعودي

املن�شب : الع�شو املنتدب

تاريï التعيني : 14/ 09/ 1419ه` (املواف≤ 1999/01/02م)

املوؤهالت العلمية : دبلوم عا› يف املëا�شبة من الكلية التقنية عام 1421ه`

اخلÈات العملية :

خÈ√ من عام 1429 ه` حتى تاريخ¬ ع�شو منتدب يف Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة• 

خÈ√ من 1419 ه` حتى عام 1428 ه` نائب املدير العام ملجموعة م�شانع العمران لل�شئون املالية والإدارية• 

منا�شب اأخرi : ليوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة : ليوجد
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ال�صم : عÑداˆ عÑدالعõيõ ال¨دير

العمر: 56 �شنة

ا÷ن�شية : �شعودي

املن�شب : ع�شو 

تاريï التعيني : 1438/1/19ه` (املواف≤ 2016/10/21م) 

املوؤهالت العلمية : بكالوريو�س ا�شبة من جامعة املل∂ �شعود عام 1415ه`

اخلÈات العملية : رئي�س ح�شابات ب�شركة اأ�شمنâ اليمامة للفرتة من عام 1411ه` حتى عام 1436 ه`  

منا�شب اأخرi: ل يوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة: ل يوجد 

ال�صم : فهد بø �صعد بø عÑداˆ الهوÁل

العمر: 42 

ا÷ن�شية : �شعودي

املن�شب : ع�شو

تاريï التعيني : 1438/1/19ه` (املواف≤ 2016/10/21م) 

املوؤهالت العلمية : بكالوريو�س اإدارة اأعمال من جامعة ترنتي الوليات املتëدة الأمريكية عام 2013م

اخلÈات العملية : خÈ√ من عام 1422 ه`   حتى عام 1437 ه` موظ∞ يف الإدارة املالية يف مركز املل∂ في�شل التخ�ش�شي

منا�شب اأخرi: ل يوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة : ل يوجد

سكرتير مجلس اإلدارة:

ال�صم : عاي†ص مد عاي†ص ال�صمر…

العمر: 37 �شنة

ا÷ن�شية : �شعودي

املن�شب : �شكرتري جمل�س الإدارة

تاريï التعيني : 1432/07/29ه` (املواف≤ 2011/07/01م) 

املوؤهالت العلمية : دبلوم يف الدارة املكتبية

اخلÈات العملية : 

Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة من عام 2011م حتى الآن• 

م�شاعد م�شر± العالقات احلكومية يف Tشركة العيوÊ لال�شتãمارات واملقاولت من عام 2009م اإلى عام 2011م• 

موظ∞ يف اإدارة املوارد الب�شرية الب�شرية يف Tشركة ا÷زيرة لل�شناعات البال�شتيكية التابعة ملجموعة مد عبد العزيز الراجëي من عام 2005م اإلى عام 2009م• 

منا�شب اأخرi: ل يوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة : ل يوجد

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة ٣ - ٤

يقر اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�شركة حتى تاريï ن�شر ن�شرة الإ�شدار, وبا�شتãناء ما ّ” الإف�شاح عن¬ يف موا�شع اأخرi من هذ√ الن�شرة , Ãا يلي:

⁄ يكن هنا∑ اأي تغيري �شلبي جوهري  يف الو�شع املا› والتجاري لل�شركة خالل ال�شنوات الãالç ال�شابقة مباTشرة لتاريï تقدË طلب الت�شجيل  �
يف ال�شوق املوازية, حتى اعتماد  ن�شرة الإ�شدار.

’��óLƒjاf�…C�شاط�ŒاQ…�اCو�اjCة�اUCشN�∫ƒا�êQاململµة�العربية�الùشعjOƒة. �
�  ïشرة لتاريTال�شابقة مبا çالãلهم اأي عمولت اأو خ�شومات او اأتعاب و�شاطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل امل�شدر خالل ال�شنوات ال íن o“ ⁄

تقدË طلب الت�شجيل يف ال�شوق املوازية, حتى اعتماد ن�شرة الإ�شدار.
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�  .iالرهن اأو العبء اأو اأية حقوق اأخر â– ل توجد لل�شركة اأ�شول ماّدية
�  .iاي اأطرا± اأخر íاي �شمانات ل�شال Ëتملة كما ⁄ تقم ال�شركة بتقد لي�س على ال�شركة اي التزامات
جميع الأمور ا÷وهرية املتعلقة بال�شركة واأدائها املا› قد ” الإف�شاح عنها يف ن�شرة الإ�شدار هذهاواأن¬ ل توجد اأي وقائع اأخرÁ iكن اأن يوؤدي  �

عدم ت�شمينها يف هذ√ ن�شرة الإ�شدار اإلى ت�شليل امل�شاهمني. 
ل يوجد لل�شركة اأي نية اأو توج¬ لإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة عمل ال�شركة.  �

اإلدارة التنفيذية للشركة ٤ - ٤

 تعمل اإدارة ال�شركة Ãوجب لئëة ال�شالحيات الداخلية التي –دد م�شوؤوليات كبار املدراء بو�شوح وو�شع م�شتويات لل�شلطة والتفوي�س و�شالحية التعاقد مع الغري, 
حيå تبني الالئëة جميع الوظائ∞ القيادية وفيما يلي جدول يو�شí كبار التنفيذيني يف ال�شركة:  

ا÷دول (4-2) الإدارة العليا لل�صركة

العمرا÷ن�صيةاملن�صبال�صم

39�شعوديالع�شو املنتدبعبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران

30�شعودينائب الع�شو املنتدب لل�شوؤون الفنيةعمران مد العمران

42اردÊنائب الع�شو املنتدب لل�شوؤون املالية والداريةاحمد على اديب الطاهر

59م�شرياملدير املا›�شابر مد حجازي زرين¬

Íشم�س �شب لT مد مود املدير الفني للم�شانعاديبÊ38ارد

53م�شريمدير امل�شرتياتيëيى ابو النجا عبد√ ال�شيد

55�شوداÊمدير املبيعاتمد ح�شن بابكر
امل�شدر: ال�شركة

با�شتãناء عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران ل Áل∂ اأي من كبار التنفيذيني اأي اأ�شهم بال�شركة ب�شكل مباTشر اأو غري مباTشر

ال�صم : عÑد الرحمø ب øمد بø نا�صر بø عمرا¿

” ذكر �شريت¬ الذاتية كع�شو جمل�س اإدارة 

ال�صم : عمرا¿ مد العمرا¿

العمر 30

ا÷ن�شية: �شعودي

املن�شب : نائب الع�شو املنتدب لل�شئون الفنية

تاريï التعيني : 1429/03/25ه` (املواف≤ 2008/04/02م)

املوؤهالت العلمية : بكالوريو�س اإدارة اأعمال- ت�شوي≤ من جامعة املل∂ عبدالعزيز عام 1435/1/30ه`

اخلÈات العملية : 

نائب الع�شو املنتدب لل�شئون الفني¬ ل�شركة العمران لل�شناعة والتجارة يف الفرتة من 1431/05/01ه` وحتى تاريخ¬• 

مدير للعالقات العامة ب�شركة العمران لل�شناعة والتجارة يف الفرتة من 1429/03/25ه` حتى تاريï 1431/04/30ه` • 

منا�شب اأخرi: ل يوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة: ل يوجد 
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ال�صم احمد علي اديب الطاهر

العمر : 42

Êا÷ن�شية : ارد

املن�شب : نائب الع�شو املنتدب لل�شئون املالية والإدارية

تاريï التعيني: 1437/02/18ه` (املواف≤ 1/ 2015/12م)

املوؤهالت العلمية : دكتورا√ من الكادÁية العربية للعلوم املالية وامل�شرفية عام 2009م

اخلÈات العملية : 

اللتëاق ب�شركة العمران لل�شناعة والتجارة يف الفرتة من 2015/12 اإلى الن• 

رئي�س ما› تنفيذي ل�شركة املتëد√ لالدوي¬ يف الفرتة من 2013/11/01 م وحى تاريï 2015/10/15م• 

م�شت�شار ما› لعدة Tشركات ومدرب معتمد لدi املجمع العربي للمëا�شبني القانونيني يف الفرتة من 2009/06/01م وحتى تاريï 2013/10/15 م• 

ا�شر يف جامعة جرTس الأردني¬ يف الفرتة من 2009/03/20 م وحتى تاريï 2013/05/02م• 

العمل كرئي�س ما› تنفيذي ملجموعة النëا�س يف الفرتة من 2005/01/21م وحتى تاريï 2009/03/15م• 

العمل كمدير ما› ل�شركة بي اأ± اأي يف الفرتة من 2000/02/01م وحتى تاريï 2005/12/31م• 

منا�شب اأخر :iا�شر متفرÆ با÷امعات الأردنية وم�شت�شار مالى لعدة Tشركات

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة: ل يوجد

ال�صم �صابر مد حéاز… زرينه

العمر : 59

ا÷ن�شية : م�شري

املن�شب : املدير املا›

تاريï التعيني: 1431/12/24ه` (املواف≤ 01/ 2010/12م)

املوؤهالت العلمية : بكالوريو�س Œارة من جامعة طنطا عام 1979م

اخلÈات العملية: 

مدير ما› يف Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة من عام 2010 وحتى تاريخ¬• 

مدير مالى يف Tشركة فالكون للمنتجات البال�شتيكي¬ اإحدT iشركات جمموعة مد بن عبدالعزيز الراجëي يف الفرتة من عام 2000 م حتى عام 2009 م• 

رئي�س ح�شابات يف Tشركة فالكون للمنتجات البال�شتيكي¬ اإحدT iشركات جمموعة مد بن عبدالعزيز الراجëي يف الفرتة من عام 1991 حتى عام 1999 م .• 

منا�شب اأخرi: ل يوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة : ل يوجد

Íمد �صم�ص �صب ل مود ال�صم اديب

العمر : 38

Êا÷ن�شية : ارد

املن�شب : املدير الفني للم�شانع

تاريï التعيني: 1437/12/28ه` (املواف≤ 01/ 2016/10م)

املوؤهالت العلمية : بكالوريو�س هند�شة ميكانيكية من جامعة الطفيل¬ التقنية عام 2010م 

اخلÈات العملية :

مهند�س ميكاني∂ Ãوؤ�ش�شة عابدين ال�شناعي¬ يف الفرتة من 2012 وحتى عام 2016م• 

معلم بوزارة الرتبي¬ والتعليم الردني¬ يف الفرتة من 2001 وحتى 2012• 

منا�شب اأخرi : مهند�س بåë وتطوير ورئي�س ق�شم العمليات الفني¬ يف الهند�شة يف موؤ�ش�شة عابدين ال�شناعية

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة: ل يوجد
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ال�صم يحي≈ ابو النéا عÑد√ ال�صيد

العمر : 53

ا÷ن�شية : م�شري

املن�شب : مدير امل�شرتيات

تاريï التعيني: 1430/03/04ه` (املواف≤ 2009/03/01م)

املوؤهالت العلمية : بكالوريو�س Œارة من جامعة الزقازي≤ 1984م

اخلÈات العملية : 

مدير اإدارة امل�شرتيات الدولية واملëلية والإعتمادات امل�شتندي¬ جموعة م�شانع العمران لل�شناعة والتجارة يف الفرتة من 2009  وحتى الن• 

مدير اإدارة امل�شرتيات الدولية واملëلية جموعة م�شانع ا÷ب�س يف الفرتة من 2007م اإلى 2008م• 

مدير اإدارة امل�شرتيات الدولية واملëلية جموعة م�شانع فالكون للبال�شتي∂ يف الفرتة من 2003 م اإلى 2006م• 

مدير اإدارة امل�شرتيات اخلارجي¬ Ãجوع¬ م�شانع ا÷زير√ لالأجهز√ املنزلي¬ يف الفرتة من 1996م اإلى 2002 م• 

مدير اإدارة العتمادات امل�شتندي¬ Ãجوعة م�شانع ا÷زير√ لالأجهز√ املنزلي¬ يف الفرتة من 1991م اإلى 1995م• 

منا�شب اأخرi: ل يوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة: ل يوجد 

ال�صم مد ح�صø بابكر

العمر : 55

Êا÷ن�شية : �شودا

املن�شب : مدير الت�شوي≤ املبيعات

تاريï التعيني: 1435/05/30ه` (املواف≤ 2014/04/01م)

املوؤهالت العلمية : بكالوريو�س زراعة من جامعة الزقازي≤

اخلÈات العملية: 

العمل مدير مبيعات ل�شركة العمران لل�شناعة والتجارة من عام 2014 وحتى الن• 

العمل Ãوؤ�ش�شة املالكى مدير مبيعات عام 2013 م وحتى عام 2014م• 

العمل ب�شركة ا÷È وكالء هاير مدير مبيعات املنطق¬ الغربية وا÷نوبية عام 2008  م وحتى عام 2012 م• 

العمل ب�شركة ا÷È وكالء هاير مندوب وم�شر± عام 2001م وحتى عام 2007م• 

العمل ب�شركة كليمري مندوب مبيعات تكيي∞ وتÈيد عام 2000م• 

لعمل ب�شركة الدهلوي Ãهنة مندوب مبيعات عام 1996 م وحتى عام 1999م• 

العمل ب�شركة الدهلوÃ iهنة تخلي�س جمركي يف الفرتة من عام 1993 م وحتى عام 1995م• 

منا�شب اأخرi: ل يوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة: ل يوجد

ال�صم ع�صمâ �صيد حاكم

العمر : 27

Êا÷ن�شية : �شودا

املن�شب : مدير تقنية املعلومات

تاريï التعيني: 1436/09/01ه` (املواف≤ 2015/06/18م)

املوؤهالت العلمية : بكالوريو�س تقنية معلومات من الكلية الأردنية يف ال�شودان 2013م

اخلÈات العملية: 

العمل يف Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة 2015 حتى الآن• 

العمل يف Tشركة Tشداد يف ال�شعودية 2015-2014• 

العمل يف Tشركة التباTشري الطبية يف ال�شودان 2014-2013• 

منا�شب اأخرi: ل يوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة: ل يوجد
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ال�صم اأ�صر± ال�صيد

العمر : 40

ا÷ن�شية : م�شري

املن�شب : مدير التكالي∞

تاريï التعيني: 1432/03/25ه` (املواف≤ 2011/03/01م)

املوؤهالت العلمية :

بكالوريو�س Œارة جامعة القاهرة –املëا�شبة 1999م• 

 •.IMA 7519001 ا�شبني الإداريني الأمريكينيëعهد املÃ ع�شو

 • SOCPA 8251 ا�شبني القانوننيëع�شو بالهيئة ال�شعودية للم

اخلÈات العملية: 

مدير ق�شم التكالي∞ ب�شركة العمران من 2015 حتى الآنرئي�س ح�شابات (ابريل2007: اكتوبر2010)- Tشركة اخلليè للتموين اإحدT iشركات املنجم• 

ا�شب اأول (مار�س2005: مار�س2007) -Tشركة اخلليè للتموين اإحدT iشركات املنجم• 

مدير ق�شم التكالي∞ ( دي�شمÈ 2010: فÈاير 2011)  Tشركة �شوفâ روز انرتناTشيونال• 

رئي�س ق�شم التكالي∞ ( 1999 : فÈاير2005) ال�شركة امل�شرية للرتيكو وا÷اهز –اأت∂• 

منا�شب اأخرi: ل يوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة: ل يوجد

ال�صم : عاي†ص مد الأ�صمر…

املن�شب: مدير املوارد الب�شرية

” ذكر �شريت¬ الذاتية ك�شكرتري جمل�س اإدارة (ف�شال راجع الق�شم (4-2) "جمل�س الإدارة") 

اإلدارات الرئيسية للشركة ٥ - ٤

اإلدارة المالية: 

مدير الإدارة املالية: �صابر مد حéاز… زرينة

وهي الإدارة الرئي�شية التي تقوم Ãراقبة وحماية اأ�شول ال�شركة. لهذ√ الإدارة فري≤ من املهنيني املخت�شني الذين يقومون Ãراجعة اداء ال�شركة والتطوير امل�شتمر 
للجهود لتë�شني النتائè املالية لل�شركة. وتقوم الإدارة املالية بال�شركة بعدة مهام وتتلخ�س اأهمها يف يلي:

اإعداد الإجراءات وال�شيا�شات املالية واملëا�شبية. �
قيد امل�شتندات املالية يف ال�شجالت والدفاتر املëا�شبية ومتابعة احل�شابات. �
التاأكد من تنفيذ �شيا�شة ال�شركة املالية وف≤ االلوائí والتعليمات اخلا�شة بذل∂. �
التاأكد من �شالمة املعلومات املالية لل�شركة ودقتها و�شالمة الإجراءات املنفذة. �
اإعداد املوازنات ال�شنوية التقديرية والتقارير, واإبراز الأهدا± املالية القادمة والنتائè املالية املتوقعة منها. �
اإعداد احل�شابات اخلتامية ال�شنوية, واحل�شابات الأولية الربعية, والتن�شي≤ يف ذل∂ مع املراجعيني اخلارجيني. �
اإدارة التدفقات النقدية ب�شكل اأ�شبوعي وTشهري وربع �شنوي و�شنوي, وتقدË تقارير عن التدف≤ النقدي الفعلي والتدف≤ النقدي املتوقع خالل  �

الإKني ع�شر Tشهرا القادمة. 
تقدË معلومات الإلتزام باملعايري املëا�شبية املعتمدة من قبل ال�شركة ومراقبتها Ã�شتوi هذا اللتزام �
اإبالÆ اإدارة ال�شركة بامل�شائل املالية الرئي�شية �
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الموارد البشرية:

مدير اإدارة املوارد الÑ�صرية: عاي†ص مد الأ�صمر…

تقوم  كذل∂  والكفاءات.  للمهارات  امل�شتمر  التطوير  اإلى  بالإ�شافة  الب�شرية,  باملوارد  املتعلقة  والإجراءات  ال�شيا�شات  وتنفيذ  بو�شع  الب�شرية  املوارد  اإدارة  تقوم 
وتدريب  توظي∞  ال�شركة  وتوا�شل  امل�شتويات.  جميع  على  املوظفني  –فيز  و�شمان  املزايا,  و  والتعوي�شات  الرواتب  ك�شوفات  واإعداد  املوظفني  تعيني  Ã�شوؤولية 

املواطنني ال�شعوديني الكفاء.

إدارة تقنية المعلومات:

مدير اإدارة تقنية املعلومات: ع�صمâ �صيد حاكم

يقوم ق�شم تقنية املعلومات بخدمة جميع اأق�شام ال�شركة عÈ �شل�شلة من اخلدمات والتي ت�شتمل على تطوير اأنظمة الأجهزة, والتدريب, واإدارة العقود املتعلقة 
ن موظفي ال�شركة من احل�شول ب�شرعة على املعلومات  uك oÁ التقني الذي ñبتكنولوجيا املعلومات, اإلى جانب الدعم الفني. ويقوم هذا الق�شم كذل∂ بتوفري املنا

ال�شرورية.

التسويق والمبيعات:

مدير اإدارة الت�صوي≤ واملÑيعات: مد ح�صø بابكر

تعنى هذ√ الإدارة باملهام الرئي�شية التالية: 

التعر± على فئة العمالء امل�شتهدفني- 1
درا�شة خ�شائ�شهم و �شلوكياتهم و عاداتهم احلياتية و ال�شرائية.- 2
التعر± على احتياجاتهم ورغباتهم و تطلعاتهم- 3
توجي¬ جهود ال�شركة نëو اإنتاê ال�شلع و اخلدمات التي ت�شبع هذ√ الرغبات, بالكم ويف الوقâ, وبا÷ودة املالئمة لهذ√ ال�شريëة - 4
5 -ºشة�بهUاÿا�Òشùط�الƒ£N�™شVيعية,�ووÑال�ºناطقهe�ójó–و�,ºتهCاaاµeو�,ºهÑjQóي™,�وتÑا∫�الLQ�QتياNا

إدارة المصانع:

Íمد �صم�ص �صب ل مود مدير امل�صانع: اديب

هي الإدارة امل�شوؤولة عن امل�شانع وامل�شوؤولة بدورها عن الإنتاê والت�شنيع. وتعتÈ من الوظائ∞ التنفيذية امل�شرية لل�شركة. تلعب امل�شانع دورا اأ�شا�شيا يف العملية 
الإنتاجية وعن طريقها –ق≤ ال�شركة اأغرا�شها الأ�شا�شية.

وت�شم امل�شانع جمموعة من الن�شاطات امل�شاركة يف:

الت�شميم- 1
تخ£ي§�املƒا�OQاملالية�والÑ�شرjة- 2
ا÷دولة- 3
تر�شيم الن�شاطات الإنتاجية- 4
5 -êمراقبة ن�شاطات الإنتا

التكاليف:

مدير اإدارة التكالي∞: اأ�صر± ال�صيد

تعنى هذ√ الإدارة باملهام الرئي�شية التالية: 

ح�شاب التكالي∞ الفعلية لالإنتاê ككل و لكل اأمر انتاجى على حد√ (قائمة تكالي∞ اأمر) �
ح�شاب التكالي∞ الفعلية ملراكز الإنتاê (مراكز امل�شئولية) كل على حد√ (قائمة تكالي∞ مركز اأو فر´ اأو قطا´) �
تقييم الإنتاê التام و الإنتاâ– ê الت�شغيل بالتكالي∞ الفعلية  �
ح�شاب ربëية اأوامر الإنتاê كل على حد√ (منتجات الرفو±-الãالجات-املكيفات-الÈادات) �
تقدË التقارير الدورية لكل ما �شب≤ لالإدارة العليا و لالإدارات املعنية لال�شتفادة يف عمل املركز املا› و اإغرا�س الت�شعري من قبل الإدارة العليا  �

واإغرا�س التكالي∞ التقديرية.
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المشتريات:

مدير اإدارة امل�صÎيات: يحي≈ اأبو النéا

تعنى هذ√ الإدارة باملهام الرئي�شية التالية: 

١- المشتريات المحلية:

اإدارات الإنتاê بامل�شانع وا�شí فية الكميات املطلوبة واملخزون احلا› ومعدلت ال�شتهال∑  تتم من خالل طلب Tشراء قطع الغيار املطلوبة لالإنتاê مقدم من 
اليومي.

٢- المشتريات الدولية:

امل�شرتيات من الإنتاê التام ا÷اهز لغر�س البيع من الأجهزة املنزلية . اأ - 

امل�شرتيات من قطع الغيار واخلامات وم�شتلزمات الإنتاê للم�شانع . ب- 

الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية

�ملا�jل«:� kقاaة�لل�شركة�وjòيØالتن�IQاOE’ا�Úتعي� q”�óbا�وòg�.ºتهBاaاµeو�ºياتهMÓشU�ºله�O qóëjو�øjرNBا�ÚjòيØتن�AاQóeلل�شركة�و� kاjòيØتن� kشاùيFQ�¢ùلéامل� qÚعj

الع†صو املنتدب:  �

تاريï بدء العمل: 9/14/ 1419ه` (املواف≤ 1999/01/02م)

ناFب الع†صو املنتدب لل�صوDو¿ الفنية :  �

تاريï بدء العمل: 25/ 03/ 1429ه` (املواف≤ 2008/04/02م)

ناFب الع†صو املنتدب لل�صوDو¿ املالية والإدارية:  �

تاريï بدء العمل:1437/02/18ه` (املواف≤ 1/ 2015/12م)

املدير املا›:  �

تاريï بدء العمل : 1431/12/24ه` (املواف≤ 01/ 2010/12م)

رFي�ص ق�صم املوارد الÑ�صرية:  �

تاريï بدء العمل: 1432/07/29ه` (املواف≤ 2011/07/01م)

رFي�ص ق�صم الت�صوي≤ واملÑيعات: �

تاريï بدء العمل: 1435/05/30ه` (املواف≤ 2014/04/01م)

رFي�ص امل�صانع: �

تاريï بدء العمل: 1437/12/28ه` (املواف≤ 01/ 2016/10م)

رFي�ص ق�صم اإدارة تقنية املعلومات: �

تاريï بدء العمل: 1436/09/01ه` (املواف≤ 2015/06/18م)

رFي�ص ق�صم اإدارة التكالي∞: �

تاريï بدء العمل: 1432/03/25ه` (املواف≤ 2011/03/01م)
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حوكمة الشركة ٦ - ٤

ت�شعى اإدارة ال�شركة دائما باللتزام بتطبي≤ معايري احلوكمة والتي تتواف≤ مع كافة املتطلبات الإلزامية الواردة يف لئëة حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن جمل�س 
هيئة ال�شوق املالية وتعديالتها.

ويدر∑ جمل�س الإدارة باأن الإدارة والرقابة الفاعلة تعد موؤTشرات مهمة لنجاح ال�شركة. وياأتى التزام ال�شركة بانتهاê اأف�شل معايري احلوكمة من خالل تطبيقها 
لإطار تنفيذي وا�شí لل�شفافية والإف�شاح من اأجل التاأكد من اأن جمل�س الإدارة يعمل من اأجل –قي≤ اأف�شل امل�شالí للم�شاهمني ويقدم �شورة حقيقية ووا�شëة 
Ãعايري  خا�شة  �شيا�شة  اإلى  بالإ�شافة   ,íامل�شال تعار�س  بتنظيم  خا�شة  �شيا�شة  باعتماد  ال�شركة   âقام وقد  عملياتها.   èونتائ املالية  ال�شركة  لأحوال  وعادلة 
واإجراءات تعيني اأع�شاء جمل�س الإدارة و�شيا�شات واإجراءات مف�شلة لالإف�شاح. كما اإن ال�شركة ملتزمة بتطبي≤ جميع اللوائí والأنظمة ال�شادرة عن ا÷هات 

الرقابية والتنظيمية واملنطبقة عليها.

كما�اC¿�ل�ióال�شركة�eراN�™LاLQ«�عل≈��Qóbعا∫��øeاملهنية�وا’Nتüشاj�¢Uقƒeó¿�تقاjQر�Sشنjƒة�عf�ø�شاط�ال�شركة,�وaيما�jل«�eلخE’�¢üطاƒM�Qكمة�ال�شركة�
املعمول ب¬ لدi ال�شركة: 

�óbو�.IAاØك�ÌكCوا�πش†aCا�πµب�ش�¬eهاe�AاOCا�øe�¬ينµلتم�äCشا�foCا�I qóع�kاfال�شركة�÷ا�IQاOEا�¢ùل›� qÚع�,äكمة�ال�شركاƒMة�ëFÓش«�لل�شركة�ولSشاSC’ا�Ωللن¶ا�kاOشتناSا
تقّيد املجل�س يف ت�شكيل هذ√ اللجان Ãا تقت�شي¬ لئëة حوكمة ال�شركات.

لجنة لمراجعة

تتاأل∞ ÷نة املراجعة من KالKة اأع�شاء يتّم تعيني اأغلبهم من غري اأع�شاء جمل�س الإدارة وذل∂ ملّدة Kالç �شنوات. يتم تعيني رئي�س ÷نة املراجعة واأع�شاءها 
الآخرين بوا�شطة جمل�س الإدارة على اأن يتمتع ع�شو واحد على الأقل من ÷نة املراجعةبخÈة ددة يف امل�شائل املëا�شبية واملالية. 

تت�شمن مهام ÷نة املراجعة Ãا يلي: 

تقدË التو�شيات اإلى املجل�س, من اأجل اأن تطرح للم�شاهمني للموافقة عليها يف اجتما´ ا÷معية العامة, فيما يتعل≤ بتعيني واإعادة تعيني واإزالة  �
.(»LQاÿا�™Lاملرا�Úشروط�تعيTر�وLC’قة�عل≈�اaاƒامل�øشر�عTاÑe�πµب�ش� kولةDƒشùe�¿ƒµلل�شركة�(وت�»LQاÿا�≥ qbóامل

مراجعة ومراقبة ا�شتقاللية املراجع اخلارجي وفعالية عملية املراجعة, مع الأخذ بعني العتبار املتطلبات املهنية والتنظيمية ذات ال�شلة. �
مراقبة �شالمة البيانات املالية لل�شركة, واأية اإعالنات ر�شمية تتعل≤ بالأداء املا› لل�شركة اأو املعلومات التنظيمية التكميلية, ومراجعة الأحكام  �

التقارير املالية الهامة الواردة في¬.
 املناق�شة مع مراجع احل�شابات اخلارجي النهè العام وطبيعة ونطاق التزامات التدقي≤ واإعداد التقارير اخلا�شة بهم قبل التدقي≤ Ãا يف ذل∂  �

على وج¬ اخل�شو�س اأي م�شاكل ⁄ –ل من قبل املëا�شبة واملراجعة والتëفظات الناجمة عن ا�شتعرا�شاتها املوؤقتة والتدقي≤ النهائي (Ãا يف 
ذل∂ جميع ال�شيا�شات املëا�شبية الهامة واملمار�شات امل�شتخدمة من قبل ال�شركة والتغيريات امللëقة بها).

وتتكون اللجنة من KالK¬ من الأع�شاء التالية اأ�شماوؤهم:

ا÷دول (4-3) اأع†صاء ÷نة املراجعة

�صفة الع†صويةاأع†صاء اللéنة

رئي�س اللجنةعبداˆ الغدبر

ع�شوعمران العمران

ع�شويو�ش∞ العمران
امل�شدر:ال�شركة

نبذة عن اأع�شاء ÷نة املراجعة: 

ال�صم: عÑداˆ عÑدالعõيõ ال¨دير

” ذكر �شريت¬ الذاتية كع�شو جمل�س اإدارة (يرجى مراجعة الق�شم  2-4) 
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ال�صم: عمرا¿ مد العمرا¿

العمر: 30

ا÷ن�شية: �شعودي

املن�شب: نائب الع�شو املنتدب لل�شئون الفنية

تاريï التعيني: 25/ 03/ 1429ه` (املواف≤ 2008/014/02م)

املوؤهالت العلمية : بكالوريو�س اإدارة اأعمال - ت�شوي≤ من جامعة املل∂ عبدالعزيز عام 1435/1/30ه`

اخلÈات العملية: 

نائب الع�شو املنتدب لل�شئون الفني¬ ل�شركة العمران لل�شناعة والتجارة يف الفرتة من 1431/05/01ه` وحتى تاريخ¬• 

مدير للعالقات العامة ب�شركة العمران لل�شناعة والتجارة يف الفرتة من 1429/03/25ه` حتى تاريï 1431/04/30ه`• 

منا�شب اأخرi: ل يوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة: ل يوجد 

ال�صم: يو�ص∞ العمرا¿

العمر: 28

ا÷ن�شية: �شعودي

املن�شب: ع�شو ÷نة املراجع¬

املوؤهالت العلمية:

ماجي�شتري يف القت�شاد جامعة اأولد دومينيون, جامعة يف نورفول∂, فرجينيا,الوليات املتëدة الأمريكية 2015 م• 

بكالوريو�س ا�شبة جامعة املل∂ �شعود 2011م• 

اخلÈات العملية: 

ا�شب ملدة عام يف Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة• 

مراجع داخلي ملدة عام يف KPMG 2015م-2016م• 

منا�شب اأخرi : ل يوجد

ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة: ل يوجد

لجنة المكافآت والترشيحات

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

التو�شية بتقييم املرTشëني املتقدميني لع�شوية ÷ان جمل�س الدارة, ف�شال عن املرTشëني ملن�شب "الرئي�س التنفيذي". �
�للùشياSشا�äواملعا�Òjاملعتمe�™e�Ióراعا�Iع�ΩóترTشي�íاT�…CشخS�¢üشÑ≤�اOEاfت¬�بéرÁة� � kقاaو�¢ùلéة�املjƒلع†ش�íشيTÎبال�IQاOE’ا�¢ùلéشية�ملUƒالت

خملة بال�شر± اأو الأمانة.
املراجعة ال�شنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�شبة لع�شوية جمل�س الإدارة واإعداد و�ش∞ للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�شوية جمل�س  �

الإدارة, Ãا يف ذل∂ –ديد الوقâ الذي يلزم اأن يخ�ش�ش¬ الع�شو لأعمال جمل�س الإدارة.
مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�شيات يف Tشاأن التغيريات التي Áكن اإجراوؤها. �
–ديد جوانب ال�شع∞ والقوة يف جمل�س الإدارة, واقرتاح معا÷تها Ãا يتف≤ مع م�شلëة ال�شركة. �
� .iشركة اأخرT اإذا كان الع�شو ي�شغل ع�شوية جمل�س اإدارة íالتاأكد ب�شكل �شنوي من اإ�شتقاللية الأع�شاء امل�شتقلني, وعدم وجود اأي تعار�س م�شال
التاأكد من اأن جميع الأTشخا�س امل�شوؤولني الرئي�شيني م�شتوفني ومنا�شبيني للمتطلبات املطلوبة. �
معايري  � ا�شتخدام  ال�شيا�شات  تل∂  و�شع  ويراعى عند  التنفيذيني,  وكبار  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  ومكافاآت  لتعوي�شات  وا�شëة  �شيا�شات  و�شع 

.AاOC’با�§Ñترت
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وتتكون اللجنة من KالK¬ من الأع�شاء التالية اأ�شماوؤهم:

ا÷دول (4-4) اأع†صاء ÷نة املكافاBت والÎ�صيحات

�صفة الع†صويةاأع†صاء اللéنة

رئي�س اللجنةمد عمران مد العمران

ع�شونا�شر مد العمران

ع�شوعبدالرحمن مد العمران
امل�شدر:ال�شركة

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

الموظفون والسعودة ٧ - ٤

انخف�س عدد موظفي ال�شركة بنهاية العام 2015م اإلى ØXƒe�(389)اe�kنه�º(79) موظ∞ �شعودي و (310) موظ∞ غري �شعودي وبن�شبة �شعودة قدرها (5^%20), 
قدرها  �شعودة  بن�شبة  اي  �شعودي  غري  موظ∞   (300) و  �شعودي  موظ∞   (98) منهم  موظ∞   (398) ال�شركة  موظفي  عدد  كان    åحي  2014 بالعام  مقارنة  
وذل∂  ال�شعودة  ن�شبة  زيادة  اإلى  با�شتمرار  ت�شعى  ال�شركة  اأن  كما  ال�شركة,   املطلوبة على  ال�شعودة  ن�شب  متوافقة مع متطلبات  الن�شب  وتعد هذ√   ,  .(%24^5)
اأن –ق≤ املتطلبات  التوظي∞ والتدريب والتطوير والتعوي�س,  والتي من Tشاأنها  ال�شركة و�شو± تتبع خطة ت�شمل نواحي   للعمل يف  با�شتقطاب كفاءات �شعودية 

�..IOƒشعùال�äاbا£f�èeاfبر�øe�z§شSƒشر�املت†NC’الن£ا¥�}�ا�â–ال�شركة��êQóوتن�,IOƒشعùشة�بالUاÿا

ا÷دول (4-5) اإجما› اإعداد املوXفÚ وال�صعودة

201420152016

الن�صÑةالعددالن�صÑةالعددالن�صÑةالعدد

18%573^20%579^24%98ال�شعوديني

82%5336^79%5310^75%300غري ال�شعوديني

100%100409%100389%398الإجما›
امل�شدر : ال�شركة

يو�شí ا÷دول التاا› توزيع موظفي ال�شركة على الإدارة الرئي�شية لل�شركة: 

ا÷دول (4-6) اإعداد املوXفÚ ح�صب الإدارات

كما يف نهاية دي�صمرب 2015مكما يف نهاية دي�صمرب 2014مالإدارة / الق�صم

Úال�صعوديÚال�صعودي ÒZÚال�صعوديÚال�صعودي ÒZ

1312513الإدارة العامة

5146653املبيعات

ê3424268244الإنتا

9830079310الإجما›
امل�شدر : ال�شركة
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سياسة توزيع في األرباح. ٥
اSشتناOا�kللن¶ا�Ωا’SCشاSش«�لل�شركة,�تق�Ωƒال�شركة�بتjRƒ™�اQCباMها�الüشاaية�الùشنjƒة�بعüN�óشL�ºمي™�املüشروaا�äالعمeƒية�والتµالي∞�ا’NCر�iعل≈�الLƒ¬�ا’Bت«:

يجنب (10%) من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وق∞ هذا التجنيب متى بل≠ الحتياطي املذكور  �
ن�ش∞ راأ�س املال.

للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن Œنب ن�شبة (%5) من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�شي�ش¬ لغر�س  �
اأو اأغرا�س معينة.

يوز´ من الباقي بعد ذل∂ دفعة اأولى للم�شاهمني تعادل (5%) من راأ�س املال الدفو´. �
يخ�ش�س بعد ما تقدم (10%) من الباقي ملكافاأة جمل�س جمل�س الإدارة على اأن ل تتجاوز احلدود امل�شموح بها نظاما ويوز´ الباقي بعد ذل∂  �

على امل�شاهمني كë�شة اإ�شافية من الأرباح.
تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�شاهمني يف املكان واملواعيد التي يëددها جمل�س الإدارة وفقا للتعليمات التي ت�شدرها وزارة التجارة وال�شتãمار.

اإليها يف الفقرة (اأ) من املادة (9) من  اإل بعد دفع الن�شبة امل�شار  اأرباح عن ال�شنوات التالية  اأرباح عن اأي �شنة مالية فاإن¬ ل يجوز توزيع  يف حالة عدم توزيع 
النظام الأ�شا�شي لل�شركة لأ�شëاب الأ�شهم العدÁة ال�شوت عن هذ√ ال�شنة واإذا ف�شلâ ال�شركة يف دفع هذ√ الن�شبة من الأرباح ملدة Kالç �شنوات متتالية فاإن¬ 
يجوز للجمعية اخلا�شة لأ�شëاب هذ√ الأ�شهم منعقدة طبقا لأحكام املادة (86) من نظام ال�شركات اأن تقرر اإما ح�شورهم اجتماعات ا÷معية العامة لل�شركة 
�ìباQCا�πeكا�™aO�øeال�شركة��øµتتم�¿Cل≈�اEل∂�اPاملا∫�و�¢SCاQ�‘�ºشهمهSCيمة�اb�™e�ÖشSتناjا�Ã�IQاOE’ا�¢ùل›�‘�ºعنه�Úلã‡�Úو�تعيCا�âjƒشüكة�‘�التQوامل�شا

الأولوية املخ�ش�شة لأ�شëاب هذ√ الأ�شهم عن ال�شنوات ال�شابقة.

اإذا بلغâ خ�شائر ال�شركة KالKة اأربا´ راأ�س املال وجب على اأع�شاء جمل�س الإدارة دعوة ا÷معية العامة غري العادية للنظر يف ا�شتمرار ال�شركة اأو حلها قبل اأجلها 
املعني باملادة (6) من النظام الأ�شا�شي لل�شركة وين�شر قرار ا÷معية يف جميع الأحوال يف ا÷ريدة الر�شمية.

يو�شí ا÷دول التا› توزيعات ال�شركة خالل الأعوام ال�شابقة: 

ا÷دول (5-1) توزيعات الأرباح Nالل ال�صنوات ال�صابقة 

الت�صعة اأ�صهر / 312016 دي�صمرب 312015 دي�صمرب 312014 دي�صمرب 2013العام

000^000^00012^000^6--املبل≠ (ريال �شعودي)
امل�شدر: ال�شركة

*مالحظة: خالل Tشهر 2016/11م ” بيع اأر�س كانâ م�شرتا√ ل�شالí ال�شركة لأغرا�س ا�شتãمارية بقيمة 000^650^21 ريال  و” وتوزيع متë�شالت البيع كاأرباح على امل�شاهمني احلاليني. 
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استخدام متحصالت الطرح. ٦
يقدر جممو´ متë�شالت الكتتاب بëوا› KالKة وKالKون مليون و�شتمائة األ∞ (000^600^33) ريال �شعودي �شي�شتخدم منها مبل≠ وقدر√ مليون (000^000^1) 
ريال �شعودي لت�شوية جميع امل�شاري∞ املتعلقة بالطرح وي�شمل ذل∂ اأتعاب امل�شت�شار املا›,  وامل�شت�شار القانوÊ, الت�شوي≤ والطباعة والتوزيع, واألتعاب وامل�شاري∞ 

الأخرi املتعلقة بعملية بالطرح.

اأما �شايف متë�شالت الكتتاب املقدرة بëوا› اKنان وKالKون مليون و�شتمائة األ∞ (32,600,000) ريال �شعودي ف�شو± تدفع اإلى امل�شاهمني البائعني بë�شب 
ملكية كل منهم, ولن –�شل ال�شركة على اأية مبال≠ من متë�شالت الطرح. و�شيتëمل امل�شاهمون البائعون جميع م�شاري∞ عملية طرح الأ�شهم لالكتتاب.  
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اإلقرارات. ٧
يقر اأع�شاء جمل�س اإدارة Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة بالتا›:

� .IÒNC’ا�kشهراT�(12)�∫ا�∫ÓN�‹ش™�املاVƒال�‘�kاXƒëلe�kاÒKCر�تاKCا�ób�¿ƒµjو�Cر�اKDƒj�¿Cا�øµÁ�Qóشüoعما∫�املCق£ا´�‘�اfا�…Cنا∑�اg�øµj�⁄�
نí اأي عمولت اأو خ�شومات اأو اأتعاب و�شاطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل املo�شدر خالل ال�شنة ال�شابقة مباTشرة لتاريï طلب الت�شجيل  � o“ ⁄

وقبول الإدراê فيما يتعل≤ باإ�شدار اأو طرح اأي اأ�شهم
اأي تغري �شلبي جوهري يف الو�شع املا› والتجاري املo�شدر خالل ال�شنة ال�شابقة مباTشرة لتاريï تقدË طلب الت�شجيل وقبول  � ⁄ يكن هنا∑ 

êالإدرا
بخال± ما ” ذكر√ يف ق�شم }اأع�شاء جمل�س الإدارة z(2-4) لي�س لأع�شاء جمل�س الإدارة اأو لأي من اأقربائهم اأي اأ�شهم اأو م�شلëة من اأي نو´ يف ال�شركة.
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ملخص النظام األساسي. ٨
يت�شمن نظام ال�شركة الأ�شا�شي البنود الواردة اأدنا√. وŒدر الإTشارة اإلى اأن¬ ينبغي الرجو´ اإلى الن�شخة الكاملة من نظام ال�شركة الأ�شا�شي املتاح للمعاينة يف 

املركز الرئي�شي لل�شركة. 

 اسم الشركة  1 - ٨

Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة. (Tشركة م�شاهمة �شعودية مقفلة).

مركز الشركة ٢ - ٨

�اCو�µeات�ÖاCو�تƒكيO�äÓا�πNاململµة�العربية�الùشعjOƒة�اCو�NاLQها.� kروعاaلها��Åتن�ش�¿Cولل�شركة�ا�¢Vاjق™�‘�الرj

غرض الشركة ٣ - ٨

“ار�س ال�شركة الأغرا�س التالية : 

 اإنتاê الأجهزة املنزلية واللكرتونية وال�شناعات املعدنية والبال�شتيكية والورقية والكرتونية والأعمال املكملة واملتممة لها . - 1
Œارة ا÷ملة والتجزئة يف الأجهزة املنزلية واللكرتونية واملنتجات البال�شتيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار .- 2
Tشراء الأرا�شي لإقامة املباÊ عليها وا�شتãمارها بالبيع اأو التاأجري ل�شالí ال�شركة.- 3
اإدارة وتطوير وت�شغيل العقارات. - 4
اإقامة املباÊ العامة وامل�شت�شفيات وامل�شتو�شفات واإدارتها و�شيانتها . - 5
ال�شترياد والت�شدير يف الأجهزة املنزلية واللكرتونية وال�شناعات املعدنية والبال�شتيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار والأعمال املكملة واملتممة - 6

لها. 
و“ار�س ال�شركة ن�شاطها بعد احل�شول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�شا�س.  �

يجوز لل�شركة اأن تكون لها م�شلëة, اأو ت�شرت∑ باأي وج¬ من الوجو√ مع الهيئات اأو ال�شركات التي تزاول اأعمال Tشبيهة باأعمالها اأو التي قد تعاونها على –قي≤ 
غر�شها , ولها اأن تتمل∂ الأ�شهم اأو احل�ش�س يف هذ√ ال�شركات واأن تندمè اأو تدمè فيها اأو ت�شرتيها .

كما يجوز اأن تكون لها م�شلëة اأو اأن ت�شرت∑ باأي وج¬ من الوجو√ مع ال�شركات الأخرÃ iا ل يتجاوز ع�شرين باملائة مع احتياطياتها احلرة ول يزيد على ع�شرة 
باملائة من راأ�شمال ال�شركة التي ت�شار∑ فيها و اأن ل يتجاوز اإجما› هذ√ امل�شاركات قيمة هذ√ الحتياطيات مع اإبالÆ ا÷معية العامة العادية يف اأول اجتما´ لها.

مدة الشركة ٤ - ٨

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

رأس مال الشركة ٥ - ٨

حدد راأ�س مال ال�شركة Ãبل≠ (000^000^60) �شتون مليون ريال �شعودي , مق�شم اإلى (000^000^6) �شتة ماليني �شهم مت�شاوية القيمة , قيمة كل �شهم منها 
(10) ع�شرة ريالت , وجميعها اأ�شهم عادية عينية.
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مجلس اإلدارة  ٦ - ٨

يتولى اإدارة ال�شركة جمل�س اإدارة مكون من ( خم�شة ) اأع�شاء تعينهم ا÷معية العامة ملدة ل تتجاوز Kالç �شنوات مالية, ويëدد النظام الأ�شا�شي لل�شركة مكافاآت 
اأع�شاء جمل�س الإدارة و�شالحيات املجل�س. وا�شتãناءا من ذل∂ عني املوؤ�ش�شون اأول جمل�س اإدارة لل�شركة ملدة خم�س �شنوات كما يلي:

ال�صفةا�صم الع†صو

رئي�س جمل�س الدراةمد بن عمران بن مد العمران

نائب للرئي�سنا�شر بن مد بن نا�شر العمران

الع�شو املنتدبعبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران

ع�شوعبداˆ عبدالعزيز الغدير

ع�شوفهد بن �شعد بن عبداˆ الهوÁل
امل�شدر: ال�شركة

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

صالحيات مجلس اإلدارة  ٧ - ٨

ƒµj¿�ملéلù¢�ا’OEا�IQاCوSش™�الùشل£ا�ä‘�اOEا�IQال�شركة�ول¬�M≤�ا’TشÎا∑�‘�Tشركا�äاNCر�iكما�ƒµj¿�ل¬�óMو�OاNتüشاUشات¬�اVƒØj�¿C¢�وا�óMاCو�اCك�øe�ÌاCع†شاF¬�اCو�
من الغري مباTشرة عمل معني اأو اأعمال معينة .

Áار�س جمل�س الإدارة جميع ال�شالحيات لإدارة ال�شركة ول¬ احل≤ يف امل�شاحلة واملخال�شة على حقوق ال�شركة وت�شويتها وعقد القرو�س والقرتا�س من �شنادي≤ 
وموؤ�ش�شات التمويل احلكومية والبنو∑ واملوؤ�ش�شات امل�شرفية و�شنادي≤ التنمية العقارية وال�شناعية وفتí احل�شابات لدi البنو∑ واتخاذ القرارات بافتتاح فرو´ 

لل�شركة داخل وخارê اململكة و–ديد مهام هذ√ الفرو´ وميزانيتها وتعيني مدراء وموظفني لها و–ديد �شالحياتهم وعزلهم وت�شفية هذ√ الفرو´ واإغالقها.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ٨ - ٨

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

لل�شركة.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ٩ - ٨

ويخت�س رئي�س املجل�س بكامل ال�شالحيات املëددة للمجل�س بتفوي�س من املجل�س وãÁل رئي�س جمل�س الإدارة اأو الع�شو املنتدب ال�شركة يف عالقاتها مع الغري 
واأمام الق�شاء ولأي منهما ح≤ التوقيع على عقود تاأ�شي�س ال�شركات التي ت�شرت∑ فيها وغريها من العقود وال�شكو∑ والإفراغات اأمام كاتب العدل واأمام ا÷هات 

الر�شمية. ويعني جمل�س الإدارة �شكرتريا من بني اأع�شائ¬ اأو من غريهم ويخت�س ويëدد اخت�شا�شات¬ ومكافاأت¬.

ول تزيد مدة رئي�س املجل�س والع�شو املنتدب وال�شكرتري ع�شو جمل�س الإدارة عن مدة ع�شوية كل منهم يف املجل�س ويجوز اإعادة تعيينهم.

اجتماعات وقرارات المجلس 1٠ - ٨

يجتمع املجل�س بدعوi من رئي�ش¬ وتكون الدعوة خطية ويجب على رئي�س املجل�س اأن يدعو√ اإلى الجتما´ متى طلب اإلي¬ ذل∂ اKنان من الأع�شاء.

جمعيات المساهمين 11 - ٨

�تjƒµناU�kشëيëاL�πqã“�kمي™�املùشاgم�Úوتنعق�ó‘�املjóنة�الت«�jق™�بها�املرك�õالرFيùش«�لل�شركة. qةfƒµة�املeا÷معية�العا

�Qƒش†M�≥M�ºشهS�øjعل≈�ع�شر�õFاM�ºgشاùe�πµول�ÚÑتتµامل�øe�√ÒZ�øيابة�عfو�Cشالة�اUC’ا�≥jشية�ب£رùشيSCا÷معية�التا�Qƒش†M�≥M�¬شهمSCا�Oóكا¿�ع�kاjCا�Öتتµe�πµول
�اNBر��ÒZ�øeاCع†شا�A‹لù¢�ا’OEاM�‘�IQ†ش�Qƒا÷معية�العاeة. kماgشاùe�πكƒj�¿Cا�ºgشاùة�وللمeا÷معية�العا

�âه qLو∫�وC’تما´�اL’ا�‘�Üشاüا�النòg� qرaƒتj�⁄ا�PEاa�,πbC’املا∫�عل≈�ا�¢SCاQ�∞شüf�¿ƒلãÁ�¿ƒمgشاùe�√شر†Mا�PEا�’Eا� kاëيëشUة�jOة�العاeتما´�ا÷معية�العاLا�¿ƒµj�’
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 È(88) من نظام ال�شركات. ويعت�IOعليها�‘�املا�¢Uƒشüقة�املنjبال£ر�Iƒعóال�√ògشاب≤�وتن�شر�ùتما´�الLÓالتالية�ل� kاeƒj�ÚKÓãال�∫ÓN� m¿اK� ḿ الóع�IƒاEل≈�اLتما
ا’Lتما´�الãاU�Êشëيëا�اjCا�kكا¿�ع�Oóا’SCشه�ºاملمãلة�aي¬.

�ògا�النüشا�Ü‘�ا’Lتما´�ا’Cو∫� qرaƒتj�⁄ا�PEاa�,πbC’املا∫�عل≈�ا�¢SCاQ�∞شüf�¿ƒلãÁ�¿ƒمgشاùe�√شر†Mا�PEا�’Eا� kاëيëشUة�jOالعا�ÒZة�eتما´�ا÷معية�العاLا�¿ƒµj�’
�التالية�لLÓتما´�الùشاب≤�وتن�شر�òg√�الóع�Iƒبال£رjقة�املنüشUƒ¢�عليها�‘�املا�IO(88) من نظام ال�شركات.  kاeƒj�ÚKÓãال�∫ÓN� m¿اK� ḿ ه�âالóع�IƒاEل≈�اLتما qLو

ويعتÈ الجتما´ الãاÊ �شëيëا اإذا ح�شر√ عدد من امل�شاهمني ãÁلون ربع راأ�س املال على الأقل. 

مراقب الحسابات 1٢ - ٨

ƒµj¿�لل�شركة�eراùM�Öbشابا�äاCو�اCك�øe�Ìب�Úاملرا�ÚÑbاملüشر�ìله�ºبالعم�π‘�اململµة�تعين¬�ا÷معية�العاeة�Sشنjƒا�و–µe�OóاaاCت¬�و�Rƒéjلها�اEعا�IOتعيين¬�.

ملراقب احل�شابات يف كل وقâ ح≤ الطال´ على دفاتر ال�شركة و�شجالتها وغري ذل∂ من الوKائ≤ ول¬ ان يطلب البيانات والإي�شاحات التي يرi �شرورة احل�شول 
عليها , ول¬ اأي�شا اأن يëق≤ موجودات ال�شركة والتزاماتها.

السنة المالية 1٣ - ٨

تبداأ ال�شنة املالية لل�شركة من الأول من Tشهر يناير وتنتهي بنهاية Tشهر دي�شمÈ من نف�س ال�شنة على اأن تبداأ ال�شنة املالية الأولى من تاريï القرار ال�شادر باإعالن 
تاأ�شي�س ال�شركة وتنتهي يف 31 دي�شمÈ من ال�شنة التالية.

توزيع األرباح 1٤ - ٨

توز´ اأرباح ال�شركة ال�شافية ال�شنوية بعد خ�شم جميع امل�شروفات العمومية والتكالي∞ الأخرi على الوج¬ الآتي: 

يجنب (10%) من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وق∞ هذا التجنيب متى بل≠ الحتياطي املذكور ن�ش∞ - 1
راأ�س املال.

للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن Œنب ن�شبة (5%) من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�شي�ش¬ لغر�س اأو - 2
اأغرا�س معين¬

يوز´ من الباقي بعد ذل∂ دفع¬ اأولى للم�شاهمني تعادل 5% من راأ�س املال املدفو´.- 3
يخ�ش�س بعد ما تقدم 10 % من الباقي ملكافاأة جمل�س الإدارة على اأن ل تتجاوز احلدود امل�شموح بها نظاما ويوز´ الباقي بعد ذل∂ على امل�شاهمني - 4

كë�شة اإ�شافية يف الأرباح.
تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�شاهمني يف املكان واملواعيد التي يëددها جمل�س الإدارة وفقا للتعليمات التي ت�شدرها وزارة التجارة وال�شتãمار.

يف حالة عدم توزيع اأرباح عن اأي �شنة مالية فان¬ ل يجوز توزيع اأرباح عن ال�شنوات التالية اإل بعد دفع ن�شبة ل تقل عن 5% من الأرباح لأ�شëاب الأ�شهم العدÁة 
ال�شوت عن هذ√ ال�شنة واإذا ف�شلâ ال�شركة يف دفع هذ√ الن�شبة من الأرباح ملدة Kالç �شنوات متتالية فان¬ يجوز للجمعية اخلا�شة لأ�شëاب هذ√ الأ�شهم منعقدة 
�¢ùل›�‘�ºعنه�Úلã‡�Úو�تعيCا�âjƒشüكة�‘�التQة�لل�شركة�وامل�شاeا÷معية�العا�äتماعاLا�ºgQƒش†Mا�eEا�Qتقر�¿Cا�äال�شركا�Ωا¶f�øe�(86) طبقا لأحكام املادة
اأرباح الأولوية املخ�ش�شة لأ�شëاب هذ√ الأ�شهم عن ال�شنوات  اإلى اأن تتمكن ال�شركة من دفع كامل  الإدارة Ãا يتنا�شب مع قيمة اأ�شهمهم يف راأ�س املال وذل∂ 

ال�شابقة.

حلّ الشركة وتصفيتها 1٥ - ٨

�ÌكCو�اCا�»Øشüe�Úية�وتعØشüقة�التjطر�IQاOE’ا�¢ùل›�ìاÎbعل≈�ا�Aة�بناjOالعا�ÒZة�eا÷معية�العا�Qتقر�Oóëامل�πLC’ا�πÑbلها�Mالة�M�‘و�Cال�شركة�ا�Aتهاfا�óعن
و–دد �شالحيتهم واإتعابهم وتنتهي �شلطة جمل�س الإدارة بانق�شاء ال�شركة ومع ذل∂ ي�شتمر جمل�س الإدارة قائمة على اإدارة ال�شركة اإلى اأن يتم تعيني امل�شفي 

وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�شا�شاتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�شا�شات امل�شفني وين�شر قرار ا÷معية يف جميع الأحوال يف ا÷ريدة الر�شمية .

أحكام ختامية 1٦ - ٨

يود´ هذا النظام وين�شر طبقا لنظام ال�شركات.

كل ما ⁄ يرد يف هذا النظام يطب≤ بëق¬ نظام ال�شركات.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه. ٩

التسجيل في سوق األسهم السعودية

قامâ ال�شركة بتقدË طلب اإلى هيئة ال�شوق املالية لت�شجيل وقبول اإدراê اأ�شهمها يف ال�شوق املوازية من �شوق الأ�شهم ال�شعودي, ومن املتوقع اعتماد الت�شجيل وبدء 
تداول الأ�شهم يف ال�شوق املوازية بعد النتهاء من عملية التخ�شي�س النهائي و�شو± يعلن ذل∂ يف موقع تداول اللكرتوÊ يف حين¬. 

االكتتاب في أسهم الطرح 

Ãوجب ن�شرة الإ�شدار هذ√ �شيتم طرح  مليون ومائتني األ∞ (000^200^1) �شهم عادي “ãل ع�شرون باملائة (20%) من راأ�س مال Tشركة العمران لل�شناعة 
 (10)�Iا�ع�شرgQóbشمية�Sيمة�اb� kÓeشاT�óMاƒال�ºشهùلل�…OƒشعS�∫اjQ�(28) مانية وع�شرونK √والتجارة, من خالل طرحها لالكتتاب يف ال�شوق املوازية  ب�شعر قدر
ريالت , ويقت�شر الطرح على }امل�شتãمرين املوؤهلنيz كما حددتها املادة الرابعة }الفئات التي يë≤ لها امل�شاركة يف الطرحz من قواعد الت�شجيل والإدراê يف ال�شوق 

املوازية, و” –ديد امل�شتãمرين املوؤهلني يف املادة الãالãة }تعريفاتz من قواعد الت�شجيل والإدراê يف ال�شوق املوازية بالأTشخا�س الآتي بياناتهم:

رخ�س لهم يت�شرفون حل�شابهم اخلا�س.- 1 oشخا�س مTاأ
2 -�äاQالقرا�Pاتخا�øe�¬نµ“تعيين¬�ب�شروط��”�ób�¬ل�¢üNاملر�¢üل∂�ال�شخP�¿ƒµj�¿Cة�ا£jشرT�IQاOE’عما∫�اCشة�اSQل¬�‘�‡ا�¢üNرe�¢üشخT�AÓعم

اخلا�شة بقبول امل�شاركة يف الطرح وال�شتãمار يف ال�شوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�شول على موافقة م�شبقة من¬.
حكومة اململكة, اأو اأي جهة حكومية, اأو اأي هيئة دولية تعرت± بها الهيئة, اأو ال�شوق, واأي �شوق مالية اأخرi تعرت± بها الهيئة, اأو مركز الإيدا´.- 3
4 -.IQاOE’عما∫�اCشة�اSQل¬�‘�‡ا�¢üNرe�¢üشخTا�gرjójة�¶Ø�≥jطر�øو�عCا�IشرTاÑe�,ةeƒµ◊ا�øeكة�ƒاململ�äال�شركا
ال�شركات وال�شنادي≤ املوؤ�ش�شة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليè العربية.- 5
�شنادي≤ ال�شتãمار.- 6
م�شتãمرون اأجانب موؤهلون.- 7
اأي اأTشخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتí ح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لدi مركز الإيدا´.- 8
اأTشخا�س طبيعيون يجوز لهم فتí ح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لدi مركز الإيدا´ وي�شتوفون اأي من املعايري الآتية:- 9

اأن يكون قد قام ب�شفقات يف اأ�شواق الأوراق املالية ل يقل جممو´ قيمتها عن اأربعني مليون ريال �شعودي ول تقل عن ع�شر �شفقات يف كل ربع  �
Sشنة�ÓN∫�ا’Kن«�ع�شرT�Iشهرا�kاملاVشية.

اj�¿Cتéاوe�RتSƒش§�Ø�ºéM¶ة�اCوQاb¬�املالية�ع�شرjQ�ÚjÓe�Iا∫�SشعÓN�…Oƒ∫�ا’Kن«�ع�شرT�Iشهرا�kاملاVشية. �
�عل≈�ال�شها�IOالعاeة�للتعا�πe‘�ا’CوQا¥�املالية�املعتم�πÑb�øe�IóالهيÄة. � kÓشUاM�¿ƒµj�¿Cا

اأي اأTشخا�س اآخرين –ددهم الهيئة- 10
Sشيق�Ωƒاملùشت�شا�Qاملا›�ب£ر�ìا’SCشه�ºعل≈�املùشتãمر�øjاملgDƒلÓN�øe�Ú∫�التƒاUشe�πعهÑe�ºاTشر�IاeEا�ÓN�øe∫�ا’Lتماعاã‡�™e�äل«�املùشتãمر�øjاملgDƒلÚ,�اCو�

باإر�شال ن�شرة الإ�شدار للم�شتãمرين عÈ الÈيد الإلكرتوÊ. و�شيقوم امل�شت�شار املا› بالرد على كافة ا�شتف�شارات امل�شتãمرين املوؤهلني والتعامل معها. 

(املواف≤  1438/05/19ه`   ïتاري وحتى  2017/01/25م)  (املواف≤  1438/04/27ه`   ïتاري من  املوؤهلني  امل�شتãمرين  من  الكتتاب  طلبات  ا�شتالم  يبداأ 
2017/02/16م), من خالل تعبئة طلبات الكتتاب واإر�شالها للم�شت�شار املا›. 

�Öéjاƒj�¿Cاa≤�املùشتãمر�امل�πgDƒعل≈�Tشروط�واµMCا�Ωا’كتتا�Üواj�¿CعL�ÅÑمي™�بن�Oƒطل�Öا’كتتاÜ.�و‘�Mالة�ع�ΩóاSشتيØا�Aال£ل�Öاملق�øe�ΩóاملµتتT�øe�…C’�Öشروط�
�.ºشهSC’ا�øe�¬ش¬�لüشيüتخ�ºتj�Oóع�…Cا�πÑقj�¿Cا�Üا’كتتا�Öطل�Ωóقe�≈عل�Úتعj�∂لòك�.kياFõLو�Cا� kكليا�Öل∂�ال£لP�¢†aQال�شركة��≥M�øe�¿Eاa�,Üا’كتتا�ΩاµMCوا

.kياZ’ة�ëيëشU�ÒZو�Cلة�اeكا�ÒZ�äاeƒعلe�≈عل�…ƒتëj�Üاكتتا�Öطل�…Cا�ÈشيعتSو

�عن�óتق�Ëóطل�Öا’كتتاÓN�øe�Ü∫�تjƒØ†¢�املùشت�شا�Qاملا›�بخüش�ºاملÑل≠�امل£لùM�øe�Üƒشا�Üاملµتت�Öل�ióا�óMCالÑنƒ∑�الùشعjOƒة,� kÓeكا�Üل≠�ا’كتتاÑe�™aO�Öéj
اأو عن طري≤ Tشي∂ م�شريف م�شدق م�شëوب على اأحد البنو∑ املëلية وم�شجل با�شم ال�شركة.

التخصيص ورد الفائض

�شيقوم امل�شت�شار املا› بفتí ح�شاب اأمانة تتم ت�شميت¬ (}Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة }ال�شركةz– ح�شاب الطرح لالكتتاب يف ال�شوق املوازيةz), ويجب اأن 
يود´ املكتتبني مبال≠ الكتتاب يف ح�شاب الأمانة املذكور. و�شيتم التخ�شي�س النهائي على اأ�شا�س تنا�شبي بناء على ن�شبة ماطلب¬ كل مكتتب من اإجما› الأ�شهم 
امل£روMة�لÓكتتا�Üاو�Ãا�jرا√�املùشت�شا�Qاملا›�eناSشÑاk,�وSشj�±ƒتa�OQ�ºاF†¢�ا’كتتاÜ,�اE¿�وƒe�‘�,óLع�óاübCشا√��1438/05/23ه` املواف≤ (2017/02/20م).

�شيتم  التي  الفائ�شة  واملبال≠  لكل منهم  املخ�ش�شة  لالأ�شهم  النهائي  العدد  فيها عن  تبلغهم  للمتقدمني لالكتتاب  اإTشعارات/تاأكيدات  املا›  امل�شت�شار  و�شري�شل 
اإعادتها لهم, اإن وجدت, و�شريد امل�شت�شار املا› اإلى املكتتبني اأي مبال≠ ⁄ يتم تخ�شي�س اأ�شهم مقابلها دون عمولت اأو ا�شتقطاعات, اإن وجدت, ح�شب ر�شائل 

الإTشعار والتاأكيد. للمزيد من املعلومات فاإن¬ يتعني على املكتتبني الت�شال بامل�شت�شار املا›.
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تداول األسهم الجديدة في السوق

�شيبداأ تداول الأ�شهم املطروحة لالكتتاب على نظام ال�شوق املوازية عند ا�شتكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�شجيل الأ�شهم املطروحة وتخ�شي�شها بالتن�شي≤ مع 
.kقاM’عنها��¿ÓعE’ا�ºشيتSة�وÄالهي

الموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم

قرار مجلس إدارة الشركة:

اأو�شى جمل�س اإدارة Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة بتقدË طلب ت�شجيل وقبول اإدراê اأ�شهم Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة وذل∂ بطرح 000^200^1 
�QماãشتS’وا�IQاéالت�IQاRيها�وaا�Ãشمية�Sالر�äقة�ا÷هاaاƒمل�Qا�القراòg�™خ†شjة,�وjOƒشعùال�ºشهSC’ة�باjRاƒامل�¥ƒشùال�‘�kاeعا�kاMال�شركة�طر�ºشهSCا�øe�…Oعا�ºشهS

وهيئة ال�شوق املالية.

موافقات هيئة السوق المالية:

ّ“â املوافقة على ن�شرة الإ�شدار هذ√ و” الوفاء باملتطلبات كافة بتاريï يوم 1438/04/13ه` (املواف≤ 2017/01/11م). 

األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح: 

تعليق اÌدراج أو إلغائه

يجوز للهيئة تعلي≤ الإدراê يف اأي وقâ ح�شبما ترا√ منا�شبا يف اأي من احلالت الأتية:- 1
اإذا راأت �شرورة ذل∂ حلماية امل�شتãمرين اأو املëافظة على �شوق منتظم. �
�ترا√�الهيÄة�gƒLرjا�‘�التõا�Ωالن¶ا�ΩولƒاëF¬�التنØيjòة�Ãا�‘�Pل∂�عS�Ωóشóا�Oاe�…Cقاب�πاCو�eا›�اCو�Zراeا�äللهيÄة� � kاbاØNEا�Qóشüامل�≥ØNCا�اPEا

يف مواعيد√.
اإذا راأت اأن م�شتوi عمليات امل�شدر اأو اأ�شول¬ ل ت�شوÆ التداول امل�شتمر لأوراق¬ املالية يف ال�شوق. �
اإذا راأت اأن امل�شدر اأو اأعمال¬ ⁄ تعد منا�شبة لت�شوي≠ ا�شتمرار اإدراê اأوراق¬ املالية يف ال�شوق. �

2 -.êشهر من دون اأن يتخذ امل�شدر الإجراءات املنا�شبة لإ�شتئنا± التداول, جاز للهيئة اأن تلغي الإدراTاإذا ا�شتمر التعلي≤ ملدة 6 اأ
3 - Ëاأ�شهم امل�شدر, وعلي¬ تقد êواذ عك�شي يلغي اإدراëعن¬ ا�شت èعند اإعالن موافقة ا÷معية العامة غري العادية للم�شدر على زيادة راأ�س مال¬ الذي ينت

�لقƒاع�óالتùشéي�πوا’QOEا�ê‘�الùشƒ¥�املƒاjRة�اPEا�P�‘�ÖZQل∂. kقاaها�وLاQOEا�∫ƒÑbو�ºشهSC’ا�πيéشùلت�ójóL�Öطل

اÌلغاء أو التعليق االختياري لÍدراج

ل يجوز مل�شدر اأدرجâ اأوراق¬ املالية يف ال�شوق اإلغاء الإدراê اأو تعليق¬ اإل Ãوافق¬ �شابقة من الهيئة, ويجب على امل�شدر تزويد الهيئة باملعلومات الأتية:- 1
الأ�شباب املëددة لطلب الإلغاء اأو التعلي≤. �
ن�شخة من الإعالن عن �شبب الإلغاء. �
ن�شخة من امل�شتندات ذات العالقة ون�شخة من اأي وKيقة مر�شلة اإلى امل�شاهمني, اإذا كان اإلغاء الإدراê نتيجة لعملية ا�شتëواذ اأو اأي اإجراء اخر  �

يتخذ√ امل�شدر.
يجب على امل�شدر بعد احل�شول على املوافقة الهيئة على اإلغاء الإدراê, احل�شول على املوافقة ا÷معية العامة غري العادية على ذل∂.- 2
عنeóا�jت�ºتعلي≤�اCو�اEل¨ا�Aا’QOEا�êبنا�Aعل≈�طل�Öاملüش�Öéj�,Qóعل≈�املüش�Qóا¿�jعل�ø‘�اbCر�Üو�øµ‡�âbعS�øش�ÖÑالتعلي≤�اCو�ا’Eل¨ا�Aوامل�Ióاملتbƒعة�- 3

لتعلي≤ وطبيعة احلدç �شبب التعلي≤ اأو الإلغاء الذي يوؤKر يف ن�شاطات امل�شدر.
يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعلي≤ اأو الإلغاء ح�شب تقديرها.- 4
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التعليق المؤقت 

يجوز للم�شدر اأن يطلب التعلي≤ املوؤقâ عند وقو´ حدç خالل فرتة التداول يجب الإف�شاح عن¬ من دون تاأخري, ول ي�شتطيع امل�شدر تاأمني �شريت¬ حتى - 1
نهاية فرتة التداول. 

لتمكني الهيئة من تقوË احلاجة اإلى التعلي≤ املوؤقâ واملدة املنا�شبة لذل∂, يجب  تاأييد الطلب بالأتي:- 2
الأ�شباب املëدة لطلب التعلي≤ املوؤقâ ومدة التعلي≤ املطلوبة. �
ن�شخة من الإعالن عن �شبب التعلي≤ واملدة املتوقعة ل¬ وطبيعة احلدç �شبب التعلي≤. �

3 -�çó◊يعة�اÑعة�للتعلي≤�وطbƒاملت�Ióالتعلي≤�وامل�ÖÑشS�,øµ‡�âbو�ÜرbCا�‘�øعلj�¿Cا�Qóشüعل≈�امل�Öéj�,Qóشüامل�Öعل≈�طل�Aبنا�âbDƒالتعلي≤�امل�ºتjا�eóعن
�شبب التعلي≤ الذي يوؤKر يف ن�شاطات امل�شدر.

يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعلي≤ املوؤقâ بë�شب تقديرها.- 4
يجوز للهيئة اأن  تفر�س التعلي≤ املوؤقâ من دون طلب من امل�شدر عندما تطلع على معلومات اأو ظرو± توؤKر يف ن�شاطات امل�شدر وترi اأن تل∂ الظرو± - 5

من املëتمل اأن توؤKر يف ال�شوق اأو حماية امل�شتãمرين, ويجب على امل�شدر الذي تخ�شع اأوراق¬ املالية للتعلي≤ املوؤقâ ال�شتمرار يف التزام نظام ال�شوق 
املا› ولوائë¬ التنفيذية.

يرفع التعلي≤ املوؤقâ بعد انتهاء املدة املëددة يف الإعالن امل�شار اإلي¬ يف الفقرة 3 اأعال√, ما⁄ ترi الهيئة خال± ذل∂.- 6

رفع التعليق

عندما يعل≤ الإدراê يجب لرفع التعلي≤ توفرالتا›:- 1
ان تعالè الأو�شا´ التي اأدت اإلى التعلي≤, واأل يكون �شروريا حلماية امل�شتãمرين. �
التõا�ΩاملüشT�…C’�Qóشروط�اNCر�iتراgا�الهيÄة. �

للهيئة رفع التعلي≤ واإن ⁄ يطلب امل�شدر ذل∂.- 2

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها 

.ójóL�êاQOEا�∫ƒÑbالية�وe�¥اQوCا�πيéشùت�Öل£ل�Qóشüامل�Ëóها�تقLاQOEا�Aل¨اEا�≥ÑشSالية�e�¥اQوCا�êاQOEا�∫ƒÑbو�πيéشùط��لتÎش�j

تنبيهات متنوعة

يخ�شع امل�شاهمون البائعون لفرتة حظر مدتها اKنا ع�شر T (12)شهراo تبداأ من تاريï البدء يف تداول اأ�شهم ال�شركة يف ال�شوق املوازية, حيå يëظر عليهم الت�شر± 
با�øe�…CاSCشه�ºال�شركة�الت«�Áلfƒµها.�وبع�óاfتها�IÎa�Aا◊¶ر��Rƒéjللمùشاgم�Úا◊الي�Úالتüشر±�‘�اSCشهمه�ºب�شرط�ا◊üشùe�∫ƒشÑقا�kعل≈�ƒeاaقة�الهيÄة�عل≈�

ذل∂.  
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إجراءات عدم اكتمال الطرح. 1٠
اإذا ⁄ يتم اكتمال الطرح بعد انتهاء فرتة الطرح التي تنتتهي بتاريï 1438/05/12ه` (املواف≤ 2017/02/09م),�شتقوم ال�شركة باإعادة املبال≠ املë�شلة من 

الطرح للم�شتãمرين املكتتبيني بدون ح�شم اأي عمولت اأو اأتعاب اأو م�شاري∞ وذل∂ يف موعد اأق�شا√ 1438/05/23ه` املواف≤ (2017/02/20م).

�IÎa�Aتهاfا�øe�ΩاjCا�Iع�شر�∫ÓN�∂لPو�ìاكتما∫�ال£ر�Ωóي¬�عa�óكDƒjة�Äن¬�للهيe�kعاbƒe�kكتابيا�kاQشعاTEا�Ëóبتق�ìاكتما∫�ال£ر�Ωóا∫�عM�‘�‹املا�Qشت�شاùامل�ΩƒشيقSو
الطرح.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب. 11

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب

Ãوحب تعبئة وتقدË ‰وذê طلب الكتتاب, فاإن املكتتب:

يواف≤ على اكتتاب¬ يف ال�شركة بعدد الأ�شهم املو�شëة يف ‰وذê طلب الكتتاب �
يقر باأن¬ اطلع على ن�شرة الإ�شدار وعلى كافة توياتها ودر�شها بعناية وفهم م�شمونها �
� IQƒكòامل�ºشهSC’ا�‘�Öل∂�اكتتP�≈عل� kAوبنا�QاóشUE’ا�Iشر�f�‘�IOQاƒوال�شروط�ال�Üا’كتتا�äة�تعليماaش«�لل�شركة�وعل≈�كاSشاSC’ا�Ωعل≈�الن¶ا�≥aاƒj
ل يتنازل عن حق¬ Ãطالبة ال�شركة والرجو´ عليها بكل �شرر ينجم ب�شكل مباTشر جراء احتواء ن�شرة الإ�شدار على معلومات جوهرية اأو غري  �

كافية اأو نتيجة اإعفال معلومات جوهرية توؤKر على قرار املكتتب بالكتتاب يف حالة اإ�شافتها للن�شرة
يعلن اأن¬ ⁄ ي�شب≤ ل¬ ولأي اأفراد عائلت¬ امل�شمولني يف ‰وذê طلب الكتتاب, التقدم بطلب الكتتاب يف الأ�شهم ويواف≤ على اأن لل�شركة احل≤ يف  �

رف�س طلبات الكتتاب املزدوجة
� QاóشUE’ا�Iشر�fو�Öال£ل�‘�IOQاƒال�Üا’كتتا�äشروط�وتعليماTة�aل¬�كاƒÑbو�Üا’كتتا�Öطل�êPƒ‰�ÖLƒÃشة�üشüاملخ�ºشهSC’ل¬�اƒÑb�øعلj
يتعهد بعدم اإلغاء اأو تعديل طلب الكتتاب بعد تقدÁ¬ للجهة امل�شتلمة �

سوق األسهم السعودية (تداول)

” تاأ�شي�س نظام تداول يف عام 2001 م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوESIS Ê, وبداأ تداول الأ�شهم الإلكرتوÊ يف اململكة عام 1989 م.  
�πعم�Ωƒj�πاو∫�كóالت�ºتjتها.�وjƒشùبت� kAتهاfقة�واØشüال�òيØتن�øe�kاAóب� kلةeاو∫�كاóلة�ت¨£«�عملية�التeاµتeلية�Bا�∫ÓN�øe "نظام "تداول Èيتم التعامل بالأ�شهم ع
من اأيام الأ�شبو´ على فرتة واحدة من ال�شاعة U�10شÑاMا�kوMت≈�الùشاعة��3عüشرا�Ωƒj�øe�,kا’M�óMCت≈��Ωƒjاÿمي�øe�¢ùك�πاSCشƒÑ´�وjتÓN�ºلها�تنØي�òا’Cواeر,�اeCا�
خارê هذ√ الأوقات في�شمí باإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�شاعة U�9:30شÑاMا�kوMت≈�الùشاعة�U�10شÑاMاk,�وjت�ºت¨ي�ÒاCوbا�äالتóاو∫�T�∫ÓNشهر�eQ†شا¿�

كما يتم الإعالن عن¬ عن طري≤ تداول.

�IOóëر�املeواC’ا�ºK�øeو�k’وCا�¥ƒشùر�الeواCا�òØتن�Ωعا�πµشعر.�وب�شùلل� kقاaر�وeواC’ة�اjƒولCا�ójó–ا∫�وÑشتقSا�ºتjشعر,�وùال�ÖشùMر�eواC’ابقة�ا£e�≈او∫�علóت�Ωا¶f�πعمj
للùشعر,�و‘�Mا∫�اNOEا∫�ع�IóاCواeر�بنùØ¢�الùشعر,�jت�ºتنØيgòا�اCو’�kباCو∫�ùMش�Öتbƒي�âا’NOEا∫.

�äاfر�بياaƒj�…òاو∫�الóت�äاeƒملعل�ÊوÎµلE’والراب§�ا�âfÎfE’او∫�عل≈�اóت�™bƒeا�gRبرCة�اØتل�äاƒنb�Èع�äاeƒاملعل�øe�πeشاT�¥ا£f�™jRƒاو∫�بتóت�Ωا¶f�Ωƒقjو
ال�شوق ب�شكل فوري لوكالت تزويد املعلومات مãل "رويرتز".�تت�ºتùشjƒة�الüشØقا�äاBلياÓN�k∫�اليΩƒ,�اC…�اf�¿Cقe�πلµية�ا’SCشه�ºتتÑe�ºاTشر�Iبع�óتنØي�òالüشØقة.

تلتزم ال�شركة بالإف�شاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�شبة للم�شتãمرين عÈ نظام "تداول". ويتولى نظام تداول م�شوؤولية مراقبة ال�شوق, ب�شفت¬ 
.ºشهSC’او∫�‘�اóالت�äشيابية�عملياùfاو∫�واóالة�التóشما¿�عV�±óبه�,¥ƒشùلها�الÓN�øe�πعمj�»لية�التBÓل� kÓ¨ش�e

تداول أسهم الشركة في السوق الموازية

” تقدË طلب اإلى هيئة ال�شوق املالية لت�شجيل وقبول اإدراê (000^000^6) �شهم من اأ�شهم ال�شركة العادية يف ال�شوق املوازية ومن املتوقع اعتماد الت�شجيل وبدء 
تداول الأ�شهم يف ال�شوق املوازية بعد النتهاء من عملية التخ�شي�س النهائي و�شو± يعلن ذل∂ يف موقع تداول اللكرتوÊ يف حين¬. 

 ,zوت�شجيل ال�شركة واإدراجها يف ال�شوق املالية }تداول ,zكن التداول يف الأ�شهم املطروحة اإل بعد اعتماد تخ�شي�س الأ�شهم يف ح�شابات املكتتبني يف }تداولÁ ول
وëj¶ر�التóاو∫�‘�اSCشه�ºال�شركة�M¶را�kتاeا�πÑb�kالتóاو∫�الرSشم«,�وjتëم�πاملµتتƒÑ¿�الj�øjòتعاeلƒ¿�‘�تل∂�ا’fC�ش£ة�امل�øe�IQƒ¶ëالتóاو∫�املùشDƒولية�الµاeلة�

عنها, ولن تتëمل ال�شركة اأية م�شوؤولية قانونية يف هذ√ احلالة.
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إفادت الخبراء. 1٢
” احل�شول على املوافقة الكتابية لكل من امل�شت�شار املا› وامل�شت�شار القانوÊ واملëا�شب القانوÊ لإدراê اأ�شمائهم وTشعاراتهم واإفادتهم بال�شيغة الواردة يف هذ√ 
الن�شرة. و⁄ يتم �شëب اأي من تل∂ املوافقات. كما اأن¬ لي�س لدi اأي من امل�شت�شارين اأو من يعمل لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأ�شهما اأو اأية م�شلëة يف ال�شركة مهما 

كان نوعها.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 1٣
�شتكون امل�شتندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�س للم�شت�شار املا› الكائن Ãدينة الريا�س – طري≤ الدائري ال�شرقي – اأبراê واحة غرناطة – مبنى 4اأ 

الدور 14, وذل∂ خالل �شاعات العمل الر�شمية من U�8:00شÑاMا�kوMت≈�الùشاعة�4:00 م�شاء, خالل فرتة لتقل عن 20 يوم قبل نهاية فرتة الطرح.  

ال�شجل التجاري لل�شركة- 1
النظام الأ�شا�شي لل�شركة- 2
قرار جمل�س الإدارة باملوافقة على طلب القبول والإدراê يف ال�شوق املوازية- 3
القوائم املالية ال�شنوية املراجعة لل�شركة والقوائم املالية لل` 9 اأTشهر الأولية املنتهية يف 30 �شبتمÈ 2016م.- 4
موافقة خطية من قبل امل�شت�شار املا› على اإدراê اإ�شم¬ وTشعار√ واأي افادات من¬ يف ن�شرة ال�شدار. - 5
موافقة خطية من قبل امل�شت�شار القانوÊ على اإدراê اإ�شم¬ وTشعار√ واأي افادات من¬ يف ن�شرة ال�شدار. - 6
موافقة خطية من قبل املëا�شبون القانونيون على اإدراê اإ�شم¬ وTشعار√ واأي افادات من¬ يف ن�شرة ال�شدار. - 7
الفë�س القانوÊ النايف للجهالة- 8
تقرير تقوË اأ�شهم ال�شركة- 9
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تقارير المحاسب القانوني. 1٤
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شركة العمران للصناعة والتجارة
(شركة مساهمة مقفلة)

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

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

قائمة المركز المالي اولية
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ 

(ريال سعودي)

ìÉ°†jEG2016

äGOƒLƒŸG

:ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG

∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤f1^811^935

‘É°U ,áæjóe ºeP232^984^076

‘É°U ,¿hõ260^870^513

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh kÉeó≤e áYƒaóe äÉahô°üe5^607^827

ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG ´ƒª›101^274^351

:ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG

ábÓY …P ±ôW øe Üƒ∏£ŸG5^179^117

 ‘É°U ,äGó©eh äÉµ∏à‡256^640^790

61^819^907

äGOƒLƒŸG ´ƒª›163^094^258

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG

:ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG

™aO ¥GQhCG21^044^776

áæFGO ºeP7^813^192

iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe3^471^335

IÉcõdG ¢ü°ü22^409^703

ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›34^739^006

:ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG

ábÓY …hP ±GôWC’ Üƒ∏£ŸG3^382^070

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü21^763^056

ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›5^145^126

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›39^884^132

:ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

∫ÉŸG ¢SCGQ360^000^000

»eÉ¶f »WÉ«àMG46^883^518

»bÉØJG »WÉ«àMG5695^834

IÉ≤Ñe ìÉHQCG55^630^774

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›123^210^126

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›163^094^258

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

قائمة الدخل اولية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ 

(ريال سعودي)

ìÉ°†jEG2016

 äÉ©«ÑŸG2114^641^958

 äÉ©«ÑŸG áØ∏µJ(88^690^022)

 íHôdG πª›25^951^936

™jRƒJh ™«H äÉahô°üe2(7^654^077)

 á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe2(2^753^957)

π«¨°ûàdG øe πNódG15^543^902

πjƒ“ ∞«dÉµJ(609^949)

 iôNCG äGOGôjEG398^745

IÉcõdG πÑb IÎØdG πNO ‘É°U

15^332^698

IÉcõdG ∑GQóà°SG2(1^025^394)

IÎØdG πNO ‘É°U14^307^304

IÎØdG πNO ‘É°U øe º¡°ùdG Ö«°üf2^38

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

قائمة التدفقات النقدية اولية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

(ريال سعودي) 

2016

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

IÎØdG πNO ‘É°U14^307^304

‘É°U ≈dEG IÎØdG πNO ‘É°U ájƒ°ùàd äÓjó©J

:á«∏«`¨°ûàdG á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG …ó≤ædG ≥aóàdG

 äÉcÓ¡à°SG1^973^676

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü255^600

IÉcõdG ¢ü°ü1^025^394

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÉjƒ°ùJ(672^072)

16^889^902

:πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ OƒæH ‘ äGÒ¨àdG

 áæjóŸG ºeòdG ‘ IOÉjõdG(15^949^552)

¿hõîŸG ‘ IOÉjõdG(11^950^560)

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh kÉeó≤e áYƒaóe äÉahô°üe ‘ ¢ü≤ædG4^443^937

áæFGódG ºeòdG ‘ IOÉjõdG3^119^884

iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe ‘ IOÉjõdG696^707

áYƒaóe áeóN ájÉ¡f ICÉaÉµe(308^300)

á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U(3^057^982)

:ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

äGó©eh äÉµ∏à‡ AGô°T(1^358^859)

 ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG …ó≤ædG ≥aóàdG(1^358^859)

:á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

™aO ¥GQhCG ‘ Ò¨àdG ‘É°U10^002^371

ábÓ©dG …hP ±GôWC’CG Ió°UQCG ‘ Ò¨àdG ‘É°U3^778^754

áYƒaóe ìÉHQCG äÉ©jRƒJ(12^000^000)

á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G øe ódƒàŸG …ó≤ædG ≥aóàdG1^781^125

IÎØdG ∫ÓN Ωóîà°ùŸG ó≤ædG ‘É°U(2^635^716)

IÎØdG ájGóH ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG4^447^651

IÎØdG ájÉ¡f ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG1^811^935

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين اولية 
 (ريال سعودي) 

∫ÉŸG ¢SCGQ»eÉ¶f »WÉ«àMG»bÉØJG »WÉ«àMGIÉ≤Ñe ìÉHQCG‹ÉªLE’G

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

(á©LGôe) 2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG60^000^0006^883^518695^83453^995^542121^574^894

IÎØdG πNO ‘É°U---14^307^30414^307^304

áYƒaóe ìÉHQCG äÉ©jRƒJ---(12^000^000)(12^000^000)

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÉjƒ°ùJ---(672^072)(672^072)

(á©LGôe ÒZ) 2016 ÈªàÑ°S 30 ‘ Éªc ó«°UôdG60^000^0006^883^518695^83455^630^774123^210^126

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

إيضاحات حول القوائم المالية اولية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

الوضع النظامي وطبيعة النشاط   -١

 áæjóe øe QOÉ°üdGh  1010187735 ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  ÖLƒÃ É¡WÉ°ûf  ¢SQÉ“ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T  »g (zácô°ûdG{)  IQÉéàdGh  áYÉæ°ü∏d  ¿Gôª©dG  ácô°T
 ™æ°üe º°SÉH 1010154984 ΩÉbQC’G äGP ájQÉéàdG äÓé°ùdÉH Ú∏é°ùe ÚYôa ácô°û∏d óLƒjh ,Ω2003 ƒ«fƒj 19 ≥aGƒŸG `g1424 ôNB’G ™«HQ 18 ïjQÉàH ¢VÉjôdG
 äÉLÓãd ∞jôdG ájhGR ™æ°üe º°SÉH 1010179603h ,Ω1999 ¢ù£°ùZCG 19 ≥aGƒŸG `g1420 ôN’G ™«HQ 27 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh áMGôdG äÉØ«µe

.Ω2002 ¢ù£°ùZCG 12 ≥aGƒŸG `g1423 IôNB’G iOÉªL 3 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh äGOGÈdGh ¢Vô©dG

 ÖLƒÃ É¡d áªªàŸGh á∏ªµŸG ∫ÉªYC’Gh á«fƒJôµdGh á«bQƒdGh á«µ«à°SÓÑdGh á«fó©ŸG äÉYÉæ°üdGh á«fhÎµdE’Gh á«dõæŸG Iõ¡LC’G êÉàfEG ‘  ácô°û∏d »°ù«FôdG •É°ûædG πãªàj
 á«fhÎµdE’Gh á«dõæŸG Iõ¡LC’G ‘ áFõéàdGh á∏ª÷G IQÉŒh Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U / 1677) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG
 , ÊÉÑŸG áeÉbEGh äGQÉ≤©dG π«¨°ûJh IQGOEGh ácô°ûdG ídÉ°üd ÉgQÉªãà°SGh É¡«∏Y ÊÉÑŸG áeÉbE’ »°VGQC’G AGô°Th QÉ«¨dG ™£bh á«fƒJôµdGh á«bQƒdGh á«µ«à°SÓÑdG äÉéàæŸGh
 äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH áî°†eh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH Ò°SGƒeh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d √É«ª∏d ´Rƒe »µ«à°SÓH ΩÉ°ùbh á«fó©e ÖdGƒbh ájhGôë°U äÉØ«µe êÉàfEGh
 ¢VôY äÉLÓKh áØ∏à äÉ©°S √É«e äGOGôH êÉàfEGh ,Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1671) ºbQ ¢ü«NôJ ÖLƒÃ ájhGôë°üdG

.Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG  `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1675) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG ÖLƒÃ áØ∏à äÉ°SÉ≤e

أهم السياسات المحاسبية  -٢

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

:äGôjó≤àdG ΩGóîà°SG

 äGOƒLƒŸG  ≠dÉÑe  ≈∏Y  ôKDƒJ  ób  »àdG  äÉ°VGÎa’Gh  äGôjó≤àdG  ΩGóîà°SG  É¡«∏Y  ±QÉ©àŸG  á«Ñ°SÉëŸG  ÒjÉ©ª∏d  kÉ≤ah  á≤aôŸG  á«dhC’G  á«dÉŸG  ºFGƒ≤dG  OGóYEG  Ö∏£àj
 ¿CG øe ºZôdÉHh ,IÎØdG ∂∏J ∫ÓN äÉahô°üŸGh äGOGôjE’G ≠dÉÑe ≈dEG áaÉ°VEG ,á«dhC’G á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ïjQÉàH á∏ªàëŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG äÉMÉ°†jEGh äÉHƒ∏£ŸGh

.äGôjó≤àdG √òg øY ∞∏àîJ ób á«FÉ¡ædG á«∏©ØdG èFÉàædG ¿CG ’EG ,IQGOE’G iód IôaƒàŸG á«dÉ◊G çGóMC’Gh äÉeƒ∏©ŸG π°†aCG ≈∏Y á«æÑe äGôjó≤àdG √òg

:áæjóŸG ºeòdG

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

:¿hõîŸG

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

:QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG

.íLôŸG §°SƒàŸG á≤jôW ¢SÉ°SCG ≈∏Y áØ∏µàdG Oó–h áØ∏µàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG º««≤J ºàj

:™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†Hh π«¨°ûàdG â– áYÉ°†H

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

:äGó©ŸGh äÉµ∏àªŸG

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

 ÊÉÑe%4 äGQÉ«°S%25

äGó©eh ä’BG%25 - 10äGõ«¡Œh çÉKCG%25 – 20

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

إيضاحات حول القوائم المالية اولية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

(تابع)
:IÉcõdG ¢ü°üfl

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

.á«Ñ°SÉëŸG äGÒ¨àdÉH

:áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°üfl

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

:OGôjE’ÉH ±GÎY’G

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

 :á«∏«¨°ûJ äGQÉéjEG

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

:™jRƒàdGh ™«ÑdG äÉahô°üe

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

:á«eƒª©dGh ájQGOE’G äÉahô°üŸG

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

:á«ÑæLC’G äÓª©dG áªLôJ

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

.á«dhC’G πNódG

رأس المال  -٣

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

االحتياطي النظامي   -٤

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

االحتياطي االتفاقي    -٥

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

إيضاحات حول القوائم المالية اولية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

(تابع)

ادوات المالية – إدارة المخاطر  -٦

:ádOÉ©dG áª«≤dG

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

.ájÎaódG É¡ª«b øY kÉjôgƒL ∞∏àîJ ’ ácô°û∏d

:äÓª©dG ôWÉfl

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

:¿ÉªàF’G ôWÉfl

 .á«dÉe IQÉ°ùÿ ôNB’G ±ô£dG óÑµJ ≈dEG …ODƒj É‡ ¬JÉeGõàdÉH AÉaƒdG ≈∏Y ±GôWC’G óMCG IQób ΩóY ôWÉ »g

 º°üN ó©H  »∏°UC’G  ≠∏ÑŸÉH  áæjóŸG  ºeòdG  ≈∏Y  ¿ÉªàF’G  ôWÉ ô¡¶J  Ió«L á«fÉªàFG  äÉØ«æ°üJ  ™e  äÉ«°ùæ÷G  IOó©àŸGh  á«æWƒdG  ∑ƒæÑdG  iód  ó≤ædG  ´GójEG  ”
.É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG ¢ü°ü

:ádƒ«°ùdG ôWÉfl

 .á«dÉŸG äGhOC’ÉH á£ÑJôŸG äÉeGõàd’G á∏HÉ≤Ÿ áeRÓdG ∫GƒeC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ äÉHƒ©°üd ácô°ûdG ¢Vô©J ôWÉ »g

.ádOÉ©dG É¡àª«≤d áHQÉ≤e áª«≤Hh áYô°ùH á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ™«H ≈∏Y IQó≤dG ΩóY øY ádƒ«°ùdG ôWÉ ºéæJ ób

.á«∏Ñ≤à°ùe äÉeGõàdG ájCG á¡LGƒŸ á«aÉµdG ∫GƒeC’G ôaƒJ øª°†Jh º¶æe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ádƒ«°ùdG äÉÑ∏£àe ÖbGôJ ácô°ûdG IQGOEG ¿EG
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شركة العمران للصناعة والتجارة
(شركة مساهمة مقفلة)

الرياض ـ المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

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

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

(ريال سعودي)

ìÉ°†jEG20152014

äGOƒLƒŸG

: ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG

∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤f34^447^6513^587^125

‘É°U ,áæjóe ºeP4h217^034^52411^717^264

‘É°U ,¿hõ5h248^919^95353^043^448

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh kÉeó≤e áYƒaóe äÉahô°üe610^051^76414^242^624

ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG ´ƒª›80^453^89282^590^461

: ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG

ábÓY …hP ±GôWCG øe Üƒ∏£ŸG76^023^6844^591^288

 ‘É°U ,äGó©eh äÉµ∏à‡8h257^255^60757^949^439

ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG ´ƒª›63^279^29162^540^727

äGOƒLƒŸG ´ƒª›143^733^183145^131^188

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG

: ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG

™aO ¥GQhCG911^042^40512^817^513

áæFGO ºeP4^693^3084^707^078

iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe102^774^6282^577^900

IÉcõdG ¢ü°ü16h21^384^3091^359^865

ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›19^894^65021^462^356

: ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG

ábÓY …P ±ô£d Üƒ∏£ŸG7447^8831^566^637

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü21^815^7561^874^776

ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›2^263^6393^441^413

 äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›22^158^28924^903^769

: ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

∫ÉŸG ¢SCGQ1160^000^00060^000^000

»eÉ¶f »WÉ«àMG126^883^5186^105^486

»bÉØJG »WÉ«àMG13695^834695^834

√É≤Ñe ìÉHQCG53^995^54253^426^099

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›121^574^894120^227^419

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›143^733^183145^131^188

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

قائمة الدخل
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

(ريال سعودي)

ìÉ°†jEG20152014

 äÉ©«ÑŸG2116^947^97094^675^469

 äÉ©«ÑŸG áØ∏µJ(94^869^491)(74^105^206)

 íHôdG πª›22^078^47920^570^263

™jRƒJh ™«H äÉahô°üe14h2(9^343^209)(8^032^027)

 á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe15h2(3^668^915)(3^848^258) 

π«¨°ûàdG øe πNódG9^066^3558^689^978

πjƒ“ ∞«dÉµJ(516^180)(404^590)

 iôNCG äGOGôjEG614^454483^825

IÉcõdG πÑb áæ°ùdG πNO ‘É°U9^164^6298^769^213

IÉcõdG ∑GQóà°SG16h 2(1^384^309)(1^359^865)

 áæ°ùdG πNO ‘É°U7^780^3207^409^348

:º¡°ùdG á«ëHQ

ájOÉ©dG º¡°SC’G OóY6^000^0006^000^000

áæ°ùdG πNO ‘É°U øe º¡°ùdG Ö«°üf1^301^23

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

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

(ريال سعودي)

20152014

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

 áæ°ùdG πNO ‘É°U7^780^3207^409^348

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

äÉcÓ¡à°SG2^386^4702^131^044

äGó©eh äÉµ∏à‡ OÉ©Ñà°SG ìÉHQCG(85^000)(57^500)

IÉcõdG ¢ü°ü1^384^3091^359^865

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü337^349494^191

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÉjƒ°ùJ(432^845)(375^000)

11^370^60310^961^948

: πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ OƒæH ‘ äGÒ¨àdG

áæjóŸG ºeòdG ‘ IOÉjõdG(5^317^260)(1^724^668)

¿hõîŸG ‘ (IOÉjõdG) / ¢ü≤ædG4^123^495(3^837^656)

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh kÉeó≤e áYƒaóe äÉahô°üe ‘  (IOÉjõdG) / ¢ü≤ædG4^190^860(8^704^014)

áæFGódG ºeòdG ‘ IOÉjõdG / (¢ü≤ædG)(13^770)581^935

iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe ‘ IOÉjõdG196^728612^917

áYƒaóe áeóN ájÉ¡f ICÉaÉµe(396^369)(248^001)

áYƒaóe IÉcR(1^359^865)(1^172^221)

 á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G (‘ Ωóîà°ùŸG) / øe ódƒàŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U12^794^422(3^529^760)

:ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

äGó©eh äÉµ∏à‡ AGô°T(1^692^638)(2^416^058)

äGó©eh äÉµ∏à‡ OÉ©Ñà°SG øe π°üëàŸG85^00057^500

ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U(1^607^638)(2^358^558)

:á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

™aO ¥GQhCG ‘ Ò¨àdG ‘É°U(1^775^108)9^964^969

ábÓ©dG …hP ±GôWC’G Ió°UQCG ‘ Ò¨àdG ‘É°U(2^551^150)(3^451^568)

áYƒaóe ìÉHQCG äÉ©jRƒJ(6^000^000)-

á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G øe ódƒàŸG / (‘ Ωóîà°ùŸG) …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U(10^326^258)6^513^401

  áæ°ùdG ∫ÓN ódƒàŸG ó≤ædG ‘É°U860^526625^083

áæ°ùdG ájGóH ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG3^587^1252^962^042

áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG4^447^6513^587^125

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 

(ريال سعودي) 

∫ÉŸG ¢SCGQ»eÉ¶f »WÉ«àMG»bÉØJG »WÉ«àMGIÉ≤Ñe ìÉHQCG‹ÉªLE’G

2014

2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG60^000^0005^364^551695^83447^132^686113^193^071

áæ°ùdG πNO ‘É°U---7^409^3487^409^348

»eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ≈dG ∫ƒëŸG-740^935-(740^935)-

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÉjƒ°ùJ---(375^000)(375^000)

2015

2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG60^000^0006^105^486695^83453^426^099120^227^419

 áæ°ùdG πNO ‘É°U---7^780^3207^780^320

»eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ≈dG ∫ƒëŸG-778^032-(778^032)-

áYƒaóe ìÉHQCG äÉ©jRƒJ---(6^000^000)(6^000^000)

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÉjƒ°ùJ---(432^845)(432^845)

2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG60^000^0006^883^518695^83453^995^542121^574^894

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

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

الوضع النظامي وطبيعة النشاط  -١

 áæjóe øe QOÉ°üdGh  1010187735 ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  ÖLƒÃ É¡WÉ°ûf  ¢SQÉ“ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T  »g (zácô°ûdG{)  IQÉéàdGh  áYÉæ°ü∏d  ¿Gôª©dG  ácô°T
 ™æ°üe º°SÉH 1010154984 ΩÉbQC’G äGP ájQÉéàdG äÓé°ùdÉH Ú∏é°ùe ÚYôa ácô°û∏d óLƒjh ,Ω2003 ƒ«fƒj 19 ≥aGƒŸG `g1424 ôNB’G ™«HQ 18 ïjQÉàH ¢VÉjôdG
 äÉLÓãd ∞jôdG ájhGR ™æ°üe º°SÉH 1010179603 ,Ω1999 ¢ù£°ùZCG 19 ≥aGƒŸG `g1420 ôN’G ™«HQ 27 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh áMGôdG äÉØ«µe

.Ω2002 ¢ù£°ùZCG 12 ≥aGƒŸG `g1423 IôNB’G iOÉªL 3 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh äGOGÈdGh ¢Vô©dG

 ÖLƒÃ É¡d áªªàŸGh á∏ªµŸG ∫ÉªYC’Gh á«fƒJôµdGh á«bQƒdGh á«µ«à°SÓÑdGh á«fó©ŸG äÉYÉæ°üdGh á«fhÎµdE’Gh á«dõæŸG Iõ¡LC’G êÉàfEG ‘  ácô°û∏d »°ù«FôdG •É°ûædG πãªàj
 á«fhÎµdE’Gh á«dõæŸG Iõ¡LC’G ‘ áFõéàdGh á∏ª÷G IQÉŒh Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U / 1677) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG
 , ÊÉÑŸG áeÉbEGh äGQÉ≤©dG π«¨°ûJh IQGOEGh ácô°ûdG ídÉ°üd ÉgQÉªãà°SGh É¡«∏Y ÊÉÑŸG áeÉbE’ »°VGQC’G AGô°Th QÉ«¨dG ™£bh á«fƒJôµdGh á«bQƒdGh á«µ«à°SÓÑdG äÉéàæŸGh
 äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH áî°†eh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH Ò°SGƒeh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d √É«ª∏d ´Rƒe »µ«à°SÓH ΩÉ°ùbh á«fó©e ÖdGƒbh ájhGôë°U äÉØ«µe êÉàfEGh
 ¢VôY äÉLÓKh áØ∏à äÉ©°S √É«e äGOGôH êÉàfEGh ,Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1671) ºbQ ¢ü«NôJ ÖLƒÃ ájhGôë°üdG

.Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG  `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1675) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG ÖLƒÃ áØ∏à äÉ°SÉ≤e

أهم السياسات المحاسبية  -٢

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

:äGôjó≤àdG ΩGóîà°SG

 äÉMÉ°†jEGh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ≠dÉÑe ≈∏Y ôKDƒJ ób »àdG äÉ°VGÎa’Gh äGôjó≤àdG ΩGóîà°SÉH É¡«∏Y ±QÉ©àŸG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah á«dÉŸG ºFGƒ≤dG OGóYEG Ö∏£àj
 π°†aCG ≈∏Y á«æÑe äGôjó≤àdG √òg ¿CG øe ºZôdÉHh ,IÎØdG ∂∏J ∫ÓN äÉaô°üŸGh äGOGôjE’G ≠dÉÑe ≈dEG áaÉ°VEG ,á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ïjQÉàH á∏ªàëŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG

.äGôjó≤àdG √òg øY ∞∏àîJ ób á«FÉ¡ædG á«∏©ØdG èFÉàædG ¿CG ’EG ,IQGOE’G iód IôaƒàŸG á«dÉ◊G çGóMC’Gh äÉeƒ∏©ŸG

:áæjóŸG ºeòdG

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

:¿hõîŸG

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

:QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG

.íLôŸG §°SƒàŸG á≤jôW ¢SÉ°SCG ≈∏Y áØ∏µàdG Oó–h áØ∏µàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG ¿hõ º««≤J ºàj

:™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†Hh π«¨°ûàdG â– áYÉ°†H

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

:äGó©ŸGh äÉµ∏àªŸG

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

 ÊÉÑe%4 äGQÉ«°S%25

äGó©eh ä’BG%25 - 10äGõ«¡Œh çÉKCG%25 – 20

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

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 

(تابع) 
:IÉcõdG ¢ü°üfl

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

.á«Ñ°SÉëŸG äGÒ¨àdÉH

:áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°üfl

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

:OGôjE’ÉH ±GÎY’G

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

:á«∏«¨°ûJ äGQÉéjEG

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

:™jRƒJh ™«H äÉahô°üe

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

:á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe

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

:á«ÑæLC’G äÓª©dG áªLôJ

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

النقد في الصندوق ولدى البنوك  -٣

20152014

ájó≤f ó¡Y956^339493^388

 ∑ƒæÑdG iód ó≤f3^491^3123^093^737

4^447^6513^587^125

الذمم المدينة  -٤

20152014

ájQÉŒ áæjóe ºeP17^394^31012^077^050

É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûe ¿ƒjO ¢ü°ü(359^786)(359^786)

17^034^52411^717^264
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شركة العمران للصناعة والتجارة
(شركة مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 

(تابع) 

المخزون  -٥

20152014

™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†H25^977^39626^064^159

ΩÉN OGƒe9^714^51312^857^055

QÉ«Z ™£b12^584^42211^563^799

π«¨°ûàdG â– áYÉ°†H1^061^6662^976^479

ácô◊G áÄ«£Hh IócGQ áYÉ°†H ¢ü°ü(418^044)(418^044)

48^919^95353^043^448

مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى  -٦

20152014

øjOQƒŸ áeó≤e äÉ©aO7^340^95911^557^115

kÉeó≤e áYƒaóe äÉahô°üe1^051^216970^452

ájóæà°ùe äGOÉªàYG568^972385^772

¿Éª°V äÉHÉ£N305^682262^199

áæjóe ÚØXƒe ºeP239^74081^436

äGÒ°TCÉJ209^997469^997

¢†Ñb ¥GQhCG116^800-

¿hôNBG ¿ƒæjóe-357^895

iôNCG218^398157^758

10^051^76414^242^624

إيضاح ٧– المعامالت مع أطراف ذوي عالقة 

ábÓ©dG ÖMÉ°U ´ƒf
ábÓ©dG

πeÉ©àdG ´ƒfó«°UQ
2014

áæ°ùdG ∫ÓN ácô◊G ‹ÉªLEGó«°UQ
2015

øjóeøFGOáæjóeáæFGO øjóeøFGO

∞««µàdGh ójÈà∏d ¿Gôª©dG ácô°Tá≤«≤°T»∏jƒ“h …QÉŒ982^985---982^985-

áMGôdG äÉØ«µe ™æ°üe ácô°Tá≤«≤°T»∏jƒ“h …QÉŒ3^608^303-5^312^1964^435^1634^485^336-

…QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd OÉ©HCG ácô°Tá≤«≤°T»∏jƒ“-1^566^6375^170^2593^048^259555^363-

ábÓY …P ±ô£d ≥ëà°ùŸGÚªgÉ°ùe»∏jƒ“--5^622^7386^070^621-447^883

4^591^2881^566^63716^105^19313^554^0436^023^684447^883

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

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 

(تابع) 

ممتلكات ومعدات  -٨

»°VGQCGÊÉÑeäGó©eh ä’BGäGQÉ«°S çÉKCG
äGõ«¡Œh

 äÉYhô°ûe
ò«ØæàdG â–

‹ÉªLE’G

áØ∏µàdG

2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG41^968^62013^422^56821^041^9496^074^2861^795^736689^43184^992^590

äÉaÉ°VE’G-286^060484^018670^585251^975-1^692^638

äGOÉ©Ñà°SE’G--(132^636)---(132^636)

 äÓjƒëàdG-377^710---(377^710)-

2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG41^968^62014^086^33821^393^3316^744^8712^047^711311^72186^552^592

 ºcGÎŸG ∑Ó¡à°S’G

2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG-(5^964^363)(15^107^464)(4^496^181)(1^475^143)-(27^043^151)

áæ°ùdG ≈∏Y πªëŸG-(564^641)(936^291)(691^001)(194^537)-(2^386^470)

äGOÉ©Ñà°SE’G--132^636---132^636

2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG-(6^529^004)(15^911^119)(5^187^182)(1^669^680)-(29^296^985)

:ájÎaódG áª«≤dG

2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc41^968^6207^557^3345^482^2121^557^689378^031311^72157^255^607

2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc41^968^6207^458^2055^934^4851^578^105320^593689^43157^949^439

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

أوراق دفع  -٩

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

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  -١٠

20152014

AÓªY øe áeó≤e äÉ©aO876^881793^883

á≤ëà°ùe ÖJGhQ790^402883^644

á≤ëà°ùe äÉahô°üe733^003453^728

áæFGO ÚØXƒe ºeP91^70849^287

á∏LDƒe äÉµ«°T-289^905

iôNCG282^634107^453

2^774^6282^577^900

رأس المال  -١١

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

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 

(تابع) 

االحتياطي النظامي  -١٢

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

االحتياطي االتفاقي  -١٣

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

مصروفات بيع وتوزيع  -١٤

20152014

 É¡JÉ≤ë∏eh QƒLCGh ÖJGhQ2^708^2302^568^739
äGQÉéjEG1^568^6221^600^752

™jRƒJh π≤f äÉahô°üe1^351^4921^276^421
ä’ƒªY1^257^627722^637

ìÓ°UEGh áfÉ«°U993^471668^992
¿ÓYEGh ájÉYO478^123239^065

äÉcÓ¡à°SG290^191196^874
á«eƒµM äÉahô°üe176^306116^858

äÉeƒ°üN151^642309^787
ójôHh ∞JÉg73^73383^654
AÉHô¡ch √É«e70^00670^261

äÉbhô40^06747^892
äÓ≤æJh ôØ°S38^38460^515

áaÉ«°V35^93627^849
äÉYƒÑ£eh á«°SÉWôb7^81119^748

áYƒæàe101^56821^983
9^343^2098^032^027

مصروفات إدارية وعمومية  -١٥

20152014

 É¡JÉ≤ë∏eh QƒLCGh ÖJGhQ2^572^0332^575^038
äÉYÈJh äÉfÉYEG277^768611^793

ìÓ°UEGh áfÉ«°U124^643107^821
ójôHh ∞JÉg104^87773^202
äÉcÓ¡à°SG71^53359^352

á«eƒµM äÉahô°üe58^78089^480
äGQÉéjEG30^22136^803

äÉYƒÑ£eh á«°SÉWôb21^82513^430
áaÉ«°V17^43914^752

AÉHô¡ch √É«e12^8065^176
áYƒæàe376^990261^411

3^668^9153^848^258



69

شركة العمران للصناعة والتجارة
(شركة مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 

(تابع) 

إيضاح ١٦ - مخصص الزكاة 

أ - طريقة الربح المعدل :

20152014

IÉcõdG πÑb πNódG ‘É°U9^164^6298^769^213

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü337^349494^191

∫ó©ŸG íHôdG ‘É°U9^501^9789^263^404

ب- يتألف الوعاء الزكوي للشركة مما يلي :

∫ÉŸG ¢SCGQ60^000^00060^000^000

 »eÉ¶f »WÉ«àMG6^105^4865^364^551

 »bÉØJG »WÉ«àMG695^834695^834

 √É≤Ñe ìÉHQCG47^426^09947^132^686

∫ó©ŸG íHôdG ‘É°U9^501^9789^263^404

áæFGO ºeP77^62785^978

É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûe ¿ƒjO ¢ü°ü359^786359^786

 áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü1^478^4071^380^585

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÓjó©J(432^845)(375^000)

125^212^372123^907^824

:∫õæj

 ‘É°U ,äGó©eh äÉµ∏à‡(57^255^607)(57^949^439)

QÉ«¨dG ™£b ¿hõ(12^584^422)(11^563^799)

(á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jôW) IÉcõdG AÉYh55^372^34354^394^586

% 2^5 ™bGƒH IÉcõdG ∑GQóà°SG1^384^3091^359^865

ج - تتلخص حركة مخصص الزكاة  كما يلي :

2014 2015

1^172^221 1^359^865 áæ°ùdG ájGóH ‘ ó«°UôdG

1^359^865 1^384^309 áæ°ùdG ∫ÓN ¿ƒµŸG

(1^172^221) (1^359^865)  áæ°ùdG ∫ÓN Oó°ùŸG

1^359^865 1^384^309  áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ó«°UôdG

د– الوضع الزكوي :

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

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 

(تابع) 

ادوات المالية – إدارة المخاطر  -١٧

:ádOÉ©dG áª«≤dG

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

.ájÎaódG É¡ª«b øY kÉjôgƒL ∞∏àîJ ’ ácô°û∏d

:äÓª©dG ôWÉfl

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

:¿ÉªàF’G ôWÉfl

 .á«dÉe IQÉ°ùÿ ôNB’G ±ô£dG óÑµJ ≈dEG …ODƒj É‡ ¬JÉeGõàdÉH AÉaƒdG ≈∏Y ±GôWC’G óMCG IQób ΩóY ôWÉ »g

 º°üN ó©H  »∏°UC’G  ≠∏ÑŸÉH  áæjóŸG  ºeòdG  ≈∏Y  ¿ÉªàF’G  ôWÉ ô¡¶J  Ió«L á«fÉªàFG  äÉØ«æ°üJ  ™e  äÉ«°ùæ÷G  IOó©àŸGh  á«æWƒdG  ∑ƒæÑdG  iód  ó≤ædG  ´GójEG  ”
.É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG ¢ü°ü

:ádƒ«°ùdG ôWÉfl

 .á«dÉŸG äGhOC’ÉH á£ÑJôŸG äÉeGõàd’G á∏HÉ≤Ÿ áeRÓdG ∫GƒeC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ äÉHƒ©°üd ácô°ûdG ¢Vô©J ôWÉ »g

.ádOÉ©dG É¡àª«≤d áHQÉ≤e áª«≤Hh áYô°ùH á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ™«H ≈∏Y IQó≤dG ΩóY øY ádƒ«°ùdG ôWÉ ºéæJ ób

.á«∏Ñ≤à°ùe äÉeGõàdG ájCG á¡LGƒŸ á«aÉµdG ∫GƒeC’G ôaƒJ øª°†Jh º¶æe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ádƒ«°ùdG äÉÑ∏£àe ÖbGôJ ácô°ûdG IQGOEG ¿EG
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شركة العمران للصناعة والتجارة
(شركة مساهمة مقفلة)

الرياض ـ المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤



72



73

شركة العمران للصناعة والتجارة
(شركة مساهمة مقفلة)

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ 

(ريال سعودي)

ìÉ°†jEG20142013

äGOƒLƒŸG

:ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG

∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤f33^587^1252^962^042

‘É°U ,áæjóe ºeP4h211^717^2649^992^596

‘É°U ,¿hõ5h253^043^44849^205^792

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh kÉeó≤e áYƒaóe äÉahô°üe614^242^6245^538^610

ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG ´ƒª› 82^590^46167^699^040

:ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG

ábÓY …hP ±GôWCG øe Üƒ∏£ŸG74^591^2883^034^234

 ‘É°U ,äGó©eh äÉµ∏à‡8h257^949^43957^664^425

ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG ´ƒª›62^540^72760^698^659

äGOƒLƒŸG ´ƒª›145^131^188128^397^699

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG

:ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG

™aO ¥GQhCG912^817^5132^852^544

áæFGO ºeP4^707^0784^125^143

iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe102^577^9001^964^983

IÉcõdG ¢ü°ü16h21^359^8651^172^221

ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›21^462^35610^114^891

:ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG

ábÓY …P ±ô£d Üƒ∏£ŸG71^566^6373^461^151

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü21^874^7761^628^586

ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›3^441^4135^089^737

 äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›24^903^76915^204^628

:ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

∫ÉŸG ¢SCGQ1160^000^00060^000^000

»eÉ¶f »WÉ«àMG126^105^4865^364^551

»bÉØJG »WÉ«àMG13695^834695^834

√É≤Ñe ìÉHQCG53^426^09947^132^686

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›120^227^419113^193^071

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›145^131^188128^397^699

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

قائمة الدخل 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ 

(ريال سعودي) 

ìÉ°†jEG20142013

 äÉ©«ÑŸG294^675^46987^049^423

 äÉ©«ÑŸG áØ∏µJ(74^105^206)(65^592^978)

 íHôdG πª›20^570^26321^456^445

™jRƒJh ™«H äÉahô°üe14h2(8^032^027)(7^457^920)

 á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe15h2(3^848^258) (3^406^640)

π«¨°ûàdG øe πNódG8^689^97810^591^885

πjƒ“ ∞«dÉµJ(404^590)(379^136)

 iôNCG äGOGôjEG483^825201^893

IÉcõdG πÑb áæ°ùdG πNO ‘É°U8^769^21310^414^642

IÉcõdG ∑GQóà°SG16h 2(1^359^865)(1^172^221)

 áæ°ùdG πNO ‘É°U7^409^3489^242^421

áæ°ùdG πNO ‘É°U øe º¡°ùdG Ö«°üf1^231^54

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

قائمة التدفقات النقدية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ 

(ريال سعودي) 

20142013

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

 áæ°ùdG πNO ‘É°U7^409^3489^242^421

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

äÉcÓ¡à°SG2^131^0442^271^274

äGó©eh äÉµ∏à‡ OÉ©Ñà°SG ìÉHQCG(57^500)-

IÉcõdG ¢ü°ü1^359^8651^172^221

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü494^191199^051

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÓjó©J(375^000)-

10^961^94812^884^967

:πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ OƒæH ‘ äGÒ¨àdG

áæjóŸG ºeòdG ‘ IOÉjõdG(1^724^668)(4^698^858)

¿hõîŸG ‘ IOÉjõdG(3^837^656)(3^152^191)

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh kÉeó≤e áYƒaóe äÉahô°üe ‘ ¢ü≤ædG/ (IOÉjõdG)(8^704^014)2^707^637

áæFGódG ºeòdG ‘ (¢ü≤ædG) / IOÉjõdG581^935(2^951^494)

iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe ‘ (¢ü≤ædG)/ IOÉjõdG612^917(521^062)

áYƒaóe áeóN ájÉ¡f ICÉaÉµe(248^001)(47^965)

áYƒaóe IÉcR(1^172^221)(933^962)

 á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G øe øe ódƒàŸG / (‘ Ωóîà°ùŸG) …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U(3^529^760)3^287^072

:ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

äGó©eh äÉµ∏à‡ AGô°T(2^416^058)(547^818)

äGó©eh äÉµ∏à‡ OÉ©Ñà°SG øe π°üëàŸG57^500425^980

ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U(2^358^558)(121^838)

:á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

ábÓ©dG …hP ±GôWC’G Ió°UQCG ‘ Ò¨àdG ‘É°U(3^451^568)(1^524^702)

™aO ¥GQhCG ‘ Ò¨àdG ‘É°U9^964^969(91^152)

á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G ‘ (‘ Ωóîà°ùŸG) /øe ódƒàŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U6^513^401(1^615^854)

  áæ°ùdG ∫ÓN ódƒàŸG ó≤ædG ‘É°U625^0831^549^380

áæ°ùdG ájGóH ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG2^962^0421^412^662

áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG3^587^1252^962^042

 á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ kGAõL Èà©J 17 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ 

(ريال سعودي) 

∫ÉŸG ¢SCGQ»eÉ¶f »WÉ«àMG»bÉØJG »WÉ«àMGIÉ≤Ñe ìÉHQCG‹ÉªLE’G

2013

2012 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG60^000^0004^440^309695^83438^814^507103^950^650

áæ°ùdG πNO ‘É°U---9^242^4219^242^421

»eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ≈dG ∫ƒëŸG-924^242-(924^242)-

2014

2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG60^000^0005^364^551695^83447^132^686113^193^071

 áæ°ùdG πNO ‘É°U---7^409^3487^409^348

»eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ≈dG ∫ƒëŸG-740^935-(740^935)-

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÓjó©J---(375^000)(375^000)

2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG60^000^0006^105^486695^83453^426^099120^227^419

á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ kGAõL Èà©J 17 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ 

الوضع النظامي وطبيعة النشاط  -١

 áæjóe øe QOÉ°üdGh  1010187735 ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  ÖLƒÃ É¡WÉ°ûf  ¢SQÉ“ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T  »g (zácô°ûdG{)  IQÉéàdGh  áYÉæ°ü∏d  ¿Gôª©dG  ácô°T
 ™æ°üe º°SÉH 1010154984 ΩÉbQC’G äGP ájQÉéàdG äÓé°ùdÉH Ú∏é°ùe ÚYôa ácô°û∏d óLƒjh ,Ω2003 ƒ«fƒj 19 ≥aGƒŸG `g1424 ôNB’G ™«HQ 18 ïjQÉàH ¢VÉjôdG
 äÉLÓãd ∞jôdG ájhGR ™æ°üe º°SÉH 1010179603h ,Ω1999 ¢ù£°ùZCG 19 ≥aGƒŸG `g1420 ôN’G ™«HQ 27 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh áMGôdG äÉØ«µe

.Ω2002 ¢ù£°ùZCG 12 ≥aGƒŸG `g1423 IôNB’G iOÉªL 3 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh äGOGÈdGh ¢Vô©dG

 É¡d  áªªàŸGh  á∏ªµŸG  ∫ÉªYC’Gh  á«fƒJôµdGh  á«bQƒdGh  á«µ«à°SÓÑdGh  á«fó©ŸG  äÉYÉæ°üdGh  á«fhÎµdE’Gh  á«dõæŸG  Iõ¡LC’G  êÉàfEG  ‘   ácô°û∏d  »°ù«FôdG  •É°ûædG  πãªàj
 á«dõæŸG Iõ¡LC’G ‘ áFõéàdGh á∏ª÷G IQÉŒh Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U / 1677) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG ÖLƒÃ
 äGQÉ≤©dG  π«¨°ûJh  IQGOEGh  ácô°ûdG  ídÉ°üd ÉgQÉªãà°SGh  É¡«∏Y ÊÉÑŸG  áeÉbE’  »°VGQC’G  AGô°Th  QÉ«¨dG  ™£bh á«fƒJôµdGh  á«bQƒdGh  á«µ«à°SÓÑdG  äÉéàæŸGh  á«fhÎµdE’Gh
 áî°†eh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH Ò°SGƒeh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d √É«ª∏d ´Rƒe »µ«à°SÓH ΩÉ°ùbh á«fó©e ÖdGƒbh ájhGôë°U äÉØ«µe êÉàfEGh , ÊÉÑŸG áeÉbEGh
 äÉ©°S √É«e äGOGôH êÉàfEGh ,Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1671) ºbQ ¢ü«NôJ ÖLƒÃ ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH

.Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG  `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1675) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG ÖLƒÃ áØ∏à äÉ°SÉ≤e ¢VôY äÉLÓKh áØ∏à

أهم السياسات المحاسبية  -٢

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

:äGôjó≤àdG ΩGóîà°SG

 äÉMÉ°†jEGh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ≠dÉÑe ≈∏Y ôKDƒJ ób »àdG äÉ°VGÎa’Gh äGôjó≤àdG ΩGóîà°SÉH É¡«∏Y ±QÉ©àŸG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah á«dÉŸG ºFGƒ≤dG OGóYEG Ö∏£àj
 π°†aCG ≈∏Y á«æÑe äGôjó≤àdG √òg ¿CG øe ºZôdÉHh ,IÎØdG ∂∏J ∫ÓN äÉaô°üŸGh äGOGôjE’G ≠dÉÑe ≈dEG áaÉ°VEG ,á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ïjQÉàH á∏ªàëŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG

.äGôjó≤àdG √òg øY ∞∏àîJ ób á«FÉ¡ædG á«∏©ØdG èFÉàædG ¿CG ’EG ,IQGOE’G iód IôaƒàŸG á«dÉ◊G çGóMC’Gh äÉeƒ∏©ŸG

 :áæjóŸG ºeòdG

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

:¿hõîŸG

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

:QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG ¿hõfl

.íLôŸG §°SƒàŸG á≤jôW ¢SÉ°SCG ≈∏Y áØ∏µàdG Oó–h áØ∏µàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG º««≤J ºàj

:™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†Hh π«¨°ûàdG â– áYÉ°†H ¿hõfl

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

:äGó©ŸGh äÉµ∏àªŸG

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

 ÊÉÑe%4 äGQÉ«°S%25

äGó©eh ä’BG%25 - 10äÉ°ThôØeh çÉKCG%25 – 20

.äÉahô°üŸG øª°V É¡LGQOEG ºàj ,äGOƒLƒŸG ôªY øe ÉjôgƒL ójõJ ’ »àdGh ,ìÓ°UE’Gh áfÉ«°üdÉH á°UÉÿG äÉahô°üŸG ¿EG
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إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ 

(تابع) 
:IÉcõdG ¢ü°üfl

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

.á«Ñ°SÉëŸG äGÒ¨àdÉH

:áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°üfl

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

:OGôjE’ÉH ±GÎY’G

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

:á«∏«¨°ûJ äGQÉéjEG

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

:™jRƒJh ™«H äÉahô°üe

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

:á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe

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

:á«ÑæLC’G äÓª©dG áªLôJ

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

النقد في الصندوق ولدى البنوك  -٣

20142013

ájó≤f ó¡Y493^388157^618

 ∑ƒæÑdG iód ó≤f3^093^7372^804^424

3^587^1252^962^042

الذمم المدينة  -٤

20142013

ájQÉŒ áæjóe ºeP12^077^05010^352^382

É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûe ¿ƒjO ¢ü°ü(359^786)(359^786)

11^717^2649^992^596
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إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ 

(تابع) 

المخزون  -٥

20142013

™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†H26^064^15922^996^727

ΩÉN OGƒe12^857^05511^731^690

QÉ«Z ™£b11^563^79912^195^691

π«¨°ûàdG â– áYÉ°†H2^976^4792^699^728

ácô◊G áÄ«£Hh IócGQ áYÉ°†H ¢ü°ü(418^044)(418^044)

53^043^44849^205^792

مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى  -٦

20142013

øjOQƒŸ áeó≤e äÉ©aO11^557^1152^797^804

kÉeó≤e áYƒaóe äÉahô°üe970^452989^773

äGÒ°TCÉJ469^997466^997

¬jóæà°ùe äGOÉªàYG385^772284^166

¿hôNBG ¿ƒæjóe357^895-

¿Éª°V äÉHÉ£N262^199417^999

áæjóe ÚØXƒe ºeP81^436410^489

¢†Ñb ¥GQhCG-119^688

iôNCG157^75851^694

14^242^6245^538^610

المعامالت مع أطراف ذوي عالقة   -٧

ábÓ©dG ÖMÉ°U´ƒf
ábÓ©dG

´ƒf
πeÉ©àdG

ó«°UQ
2013 

áæ°ùdG ∫ÓN ácô◊G ‹ÉªLEGó«°UQ
2014 

áæjóeáæFGO

:ábÓY …hP ±GôWCG øe Üƒ∏£ŸG – CG

∞««µàdGh ójÈà∏d ¿Gôª©dG ácô°Tá≤«≤°T»∏jƒ“h …QÉŒ982^985--982^985

áMGôdG äÉØ«µe ™æ°üe ácô°Tá≤«≤°T»∏jƒ“h …QÉŒ2^051^2493^608^3032^051^2493^608^303

3^034^2343^608^3032^051^2494^591^288

:ábÓY …P ±ô£d Üƒ∏£ŸG – Ü

…QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd OÉ©HCG ácô°Tá≤«≤°T»∏jƒ“3^461^1513^136^6891^242^1751^566^637

 ¢ù°SCG ≈∏Y äÓeÉ©ŸG √òg â“ ,äÉjÎ°ûe πµ°T ≈∏Y ájQÉŒh á«∏jƒ“ äÓeÉ©e øª°†àJ √ÓYCG ábÓY …hP ±GôWCG ™e äÓeÉ©e AGôLEÉH ácô°ûdG âeÉb ,2014 ∫ÓN
.OGó°ù∏d IOó •hô°T ∑Éæg óLƒJ ’h ,ádƒª©∏d á©°VÉN ÒZ √ÓYCG Ió°UQC’G ¿EG  .IQGOE’G ¢ù∏› á≤aGƒÃh ájQÉŒ
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إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ 

(تابع) 

ممتلكات ومعدات  -٨

»°VGQCGÊÉÑeäGó©eh ä’BGäGQÉ«°SäÉ°ThôØeh çÉKCG äÉYhô°ûe
ò«ØæàdG â–

‹ÉªLE’G

áØ∏µàdG

‘ Éªc ó«°UôdG

2013 Èª°ùjO 31 

41^968^62013^422^56820^501^3134^940^5091^650^576311^72182^795^307

äÉaÉ°VE’G--540^6361^352^552145^160377^7102^416^058

äGOÉ©Ñà°SE’G---(218^775)--(218^775)

‘ Éªc ó«°UôdG

2014 Èª°ùjO 31 

41^968^62013^422^56821^041^9496^074^2861^795^736689^43184^992^590

 ºcGÎŸG ∑Ó¡à°S’G

‘ Éªc ó«°UôdG

2013 Èª°ùjO 31 

-(5^426^461)(14^121^970)(4^277^572)(1^304^879)-(25^130^882)

áæ°ùdG ≈∏Y πªëŸG-(537^902)(985^494)(437^384)(170^264)-(2^131^044)

äGOÉ©Ñà°SE’G---218^775--218^775

‘ Éªc ó«°UôdG

2014 Èª°ùjO 31 

-(5^964^363)(15^107^464)(4^496^181)(1^475^143)-(27^043^151)

:ájÎaódG áª«≤dG

2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc41^968^6207^458^2055^934^4851^578^105320^593689^43157^949^439

2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc41^968^6207^996^1076^379^343662^937345^697311^72157^664^425

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

أوراق دفع  -٩

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

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  -١٠

20142013

á≤ëà°ùe ÖJGhQ883^644749^292

AÓªY øe áeó≤e äÉ©aO793^883708^587

á≤ëà°ùe äÉahô°üe453^728438^216

á∏LDƒe äÉµ«°T289^90528^500

áæFGO ÚØXƒe ºeP49^28740^388

iôNCG107^453-

2^577^9001^964^983
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شركة العمران للصناعة والتجارة
(شركة مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ 

(تابع) 

رأس المال  -١١

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

االحتياطي النظامي  -١٢

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

االحتياطي االتفاقي  -١٣

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

مصروفات بيع وتوزيع  -١٤

20142013

 É¡JÉ≤ë∏eh QƒLCGh ÖJGhQ2^568^7391^789^415

äGQÉéjEG1^600^7521^471^130

™jRƒJh π≤f äÉahô°üe1^276^4211^150^371

ä’ƒªY722^637889^360

ìÓ°UEGh áfÉ«°U668^992570^190

äÉeƒ°üN309^787263^550

¿ÓYEGh ájÉYO239^065580^163

äÉcÓ¡à°SG196^874252^802

á«eƒµM äÉahô°üe116^858137^316

ójôHh ∞JÉg83^65489^612

AÉHô¡ch √É«e70^26186^254

äÓ≤æJh ôØ°S60^51536^469

äÉbhô47^89240^068

áaÉ«°V27^84949^957

äÉYƒÑ£eh á«°SÉWôb19^74814^456

áYƒæàe21^98336^807

8^032^0277^457^920
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شركة العمران للصناعة والتجارة
(شركة مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ 

(تابع) 

مصروفات إدارية وعمومية  -١٥

20142013

 É¡JÉ≤ë∏eh QƒLCGh ÖJGhQ2^575^0382^063^251
äÉYÈJh äÉfÉYEG611^793647^559

ìÓ°UEGh áfÉ«°U107^82161^375
á«eƒµM äÉahô°üe89^48088^583

ójôHh ∞JÉg73^20252^094
äÉcÓ¡à°SG59^35291^744

äGQÉéjEG36^80342^003
áaÉ«°V14^75217^003

äÉYƒÑ£eh á«°SÉWôb13^43014^630
AÉHô¡ch √É«e5^1767^543

áYƒæàe261^411320^855
3^848^2583^406^640

مخصص الزكاة   -١٦

أ - طريقة الربح المعدل :

20142013

IÉcõdG πÑb πNódG ‘É°U8^769^21310^414^642
áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü494^191199^051

∫ó©ŸG íHôdG ‘É°U9^263^40410^613^693

ب- يتألف الوعاء الزكوي للشركة مما يلي:

∫ÉŸG ¢SCGQ60^000^00060^000^000
 »eÉ¶f »WÉ«àMG5^364^5514^440^309
 »bÉØJG »WÉ«àMG695^834695^834

 √É≤Ñe ìÉHQCG47^132^68638^814^507
∫ó©ŸG íHôdG ‘É°U9^263^40410^613^693

áæFGO ºeP85^978755^061
É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûe ¿ƒjO ¢ü°ü359^786-

 áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü1^380^5851^429^535
á≤HÉ°S äGƒæ°S äÓjó©J(375^000)-

123^907^824116^748^939
:∫õæj

 ‘É°U ,äGó©eh äÉµ∏à‡(57^949^439)(57^664^425)
QÉ«¨dG ™£b ¿hõ(11^563^799)(12^195^691)

(á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jôW) IÉcõdG AÉYh54^394^58646^888^823
% 2^5 ™bGƒH IÉcõdG ∑GQóà°SG1^359^8651^172^221
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شركة العمران للصناعة والتجارة
(شركة مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ 

(تابع) 

ج - تتلخص حركة مخصص الزكاة  كما يلي:

2013 2014

933^962 1^172^221 áæ°ùdG ájGóH ‘ ó«°UôdG

1^172^221 1^359^865 áæ°ùdG ∫ÓN ¿ƒµŸG

(933^962) (1^172^221)  áæ°ùdG ∫ÓN Oó°ùŸG

1^172^221 1^359^865  áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ó«°UôdG

د– الوضع الزكوي :

.πNódGh IÉcõdG áë∏°üe øe 2013 ΩÉ©d á«FÉ¡ædG IÉcõdG IOÉ¡°T ≈∏Y ácô°ûdG â∏°üM

ادوات المالية – إدارة المخاطر  -١٧

:ádOÉ©dG áª«≤dG

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

.ájÎaódG É¡ª«b øY kÉjôgƒL ∞∏àîJ ’ ácô°û∏d

:äÓª©dG ôWÉfl

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

:¿ÉªàF’G ôWÉfl

 .á«dÉe IQÉ°ùÿ ôNB’G ±ô£dG óÑµJ ≈dEG …ODƒj É‡ ¬JÉeGõàdÉH AÉaƒdG ≈∏Y ±GôWC’G óMCG IQób ΩóY ôWÉ »g

 º°üN ó©H  »∏°UC’G  ≠∏ÑŸÉH  áæjóŸG  ºeòdG  ≈∏Y  ¿ÉªàF’G  ôWÉ ô¡¶J  Ió«L á«fÉªàFG  äÉØ«æ°üJ  ™e  äÉ«°ùæ÷G  IOó©àŸGh  á«æWƒdG  ∑ƒæÑdG  iód  ó≤ædG  ´GójEG  ”
.É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG ¢ü°ü

:ádƒ«°ùdG ôWÉfl

 .á«dÉŸG äGhOC’ÉH á£ÑJôŸG äÉeGõàd’G á∏HÉ≤Ÿ áeRÓdG ∫GƒeC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ äÉHƒ©°üd ácô°ûdG ¢Vô©J ôWÉ »g

.ádOÉ©dG É¡àª«≤d áHQÉ≤e áª«≤Hh áYô°ùH á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ™«H ≈∏Y IQó≤dG ΩóY øY ádƒ«°ùdG ôWÉ ºéæJ ób

.á«∏Ñ≤à°ùe äÉeGõàdG ájCG á¡LGƒŸ á«aÉµdG ∫GƒeC’G ôaƒJ øª°†Jh º¶æe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ádƒ«°ùdG äÉÑ∏£àe ÖbGôJ ácô°ûdG IQGOEG ¿EG
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شركة العمران للصناعة والتجارة
(شركة مساهمة مقفلة)

الرياض ـ المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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شركة العمران للصناعة والتجارة
(شركة مساهمة مقفلة)

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ 

( ريال سعودي )

ìÉ°†jEG20132012

äGOƒLƒŸG

:ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG

∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤f32^962^0421^412^662

‘É°U , áæjóe ºeP4h29^992^5965^293^738

‘É°U , ¿hõ5h249^205^79246^053^601

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh kÉeó≤e áYƒaóe äÉahô°üe65^538^6108^246^247

ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG ´ƒª› 67^699^04061^006^248

:ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG

ábÓY …hP ±GôWCG øe Üƒ∏£ŸG73^034^2341^877^936

 ‘É°U ,äGó©eh äÉµ∏à‡8h257^664^42559^813^861

ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG ´ƒª›60^698^65961^691^797

äGOƒLƒŸG ´ƒª›128^397^699122^698^045

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG

:ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG

™aO ¥GQhCG92^852^5442^943^696

áæFGO ºeP4^125^1437^076^637

iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe101^964^9832^486^045

IÉcõdG ¢ü°ü16h21^172^221933^962

ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›10^114^89113^440^340

:ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG

ábÓY …P ±ô£d Üƒ∏£ŸG73^461^1513^829^555

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü21^628^5861^477^500

ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›5^089^7375^307^055

 äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›15^204^62818^747^395

:ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

∫ÉŸG ¢SCGQ1160^000^00060^000^000

»eÉ¶f »WÉ«àMG125^364^5514^440^309

…QÉ«àNG »WÉ«àMG13695^834695^834

IÉ≤Ñe ìÉHQCG47^132^68638^814^507

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›113^193^071103^950^650

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›128^397^699122^698^045

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

قائمة الدخل 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ 

( ريال سعودي ) 

ìÉ°†jEG20132012

 äÉ©«ÑŸG287^049^42384^476^482

 äÉ©«ÑŸG áØ∏µJ(65^592^978)(62^697^191)

 íHôdG πª›21^456^44521^779^291

™jRƒJh ™«H äÉahô°üe14h2(7^457^920)(7^225^306)

 á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe15h2(3^406^640)(3^316^849)

π«¨°ûàdG øe πNódG10^591^88511^237^136

πjƒ“ ∞«dÉµJ(379^136)(234^243)

 iôNCG äGOGôjEG201^893298^800

IÉcõdG πÑb áæ°ùdG πNO ‘É°U10^414^64211^301^693

IÉcõdG ∑GQóà°SG16h 2(1^172^221)(933^962)

 áæ°ùdG πNO  ‘É°U9^242^42110^367^731

áæ°ùdG πNO ‘É°U øe º¡°ùdG Ö«°üf1^541^73

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

قائمة التدفقات النقدية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ 

( ريال سعودي ) 

20132012

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

 áæ°ùdG πNO  ‘É°U9^242^42110^367^731

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

äÉcÓ¡à°SG2^271^2742^641^565

äGó©eh äÉµ∏à‡ OÉ©Ñà°SG ìÉHQCG-(18^291)

ácô◊G áÄ«£Hh IócGQ áYÉ°†H ¢ü°ü-218^384

IÉcõdG ¢ü°ü1^172^221933^962

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü199^051204^171

12^884^96714^347^522

: πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ OƒæH ‘ äGÒ¨àdG

áæjóŸG ºeòdG ‘ IOÉjõdG(4^698^858)(334^489)

¿hõîŸG ‘ IOÉjõdG(3^152^191)(9^572^839)

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh kÉeó≤e áYƒaóe äÉahô°üe ‘  (IOÉjõdG) / ¢ü≤ædG2^707^637(2^405^763)

áæFGódG ºeòdG ‘ IOÉjõdG / (¢ü≤ædG)(2^951^494)1^580^618

iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe ‘ IOÉjõdG / (¢ü≤ædG)(521^062)906^099

áYƒaóe áeóN ájÉ¡f ICÉaÉµe(47^965)(1^356)

áYƒaóe IÉcR(933^962)(723^776)

 á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G øe ódƒàŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U3^287^0723^796^016

: ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

äGó©eh äÉµ∏à‡ AGô°T(547^818)(1^395^873)

äGó©eh äÉµ∏à‡ OÉ©Ñà°SG øe π°üëàŸG425^98040^000

ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U(121^838)(1^355^873)

: á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

™aO ¥GQhCG ≈dEG Oó°ùŸG(91^152)(2^594^382)

ábÓ©dG …hP ±GôWC’G Ió°UQCG ‘ Ò¨àdG ‘É°U(1^524^702)503^040

á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U(1^615^854)(2^091^342)

  áæ°ùdG ∫ÓN ódƒàŸG ó≤ædG ‘É°U1^549^380348^801

áæ°ùdG ájGóH ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG1^412^6621^063^861

áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG2^962^0421^412^662

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ 

( ريال سعودي ) 

2012∫ÉŸG ¢SCGQ»eÉ¶f »WÉ«àMG…QÉ«àNG »WÉ«àMGIÉ≤Ñe ìÉHQCG‹ÉªLE’G

2011 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG60^000^0003^403^536695^83429^483^54993^582^919

áæ°ùdG πNO ‘É°U---10^367^73110^367^731

»eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ≈dG ∫ƒëŸG-1^036^773-(1^036^773)-

2013

2012 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG60^000^0004^440^309695^83438^814^507103^950^650

 áæ°ùdG πNO ‘É°U---9^242^4219^242^421

»eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ≈dG ∫ƒëŸG-924^242-(924^242)-

2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG60^000^0005^364^551695^83447^132^686113^193^071

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

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ 

الوضع النظامي وطبيعة النشاط  -١

 áæjóe øe QOÉ°üdGh  1010187735 ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  ÖLƒÃ É¡WÉ°ûf  ¢SQÉ“ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T  »g (zácô°ûdG{)  IQÉéàdGh  áYÉæ°ü∏d  ¿Gôª©dG  ácô°T
 ™æ°üe º°SÉH 1010154984 ΩÉbQC’G äGP ájQÉéàdG äÓé°ùdÉH á∏é°ùe  ¿ÉYôa ácô°û∏d óLƒjh , Ω2003 ƒ«fƒj 19 ≥aGƒŸG `g1424 ôNB’G ™«HQ 18 ïjQÉàH ¢VÉjôdG
 äÉLÓãd ∞jôdG ájhGR ™æ°üe º°SÉH 1010179603 h , Ω1999 ¢ù£°ùZCG 19 ≥aGƒŸG `g1420 ôN’G ™«HQ 27 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh áMGôdG äÉØ«µe

.Ω2002 ¢ù£°ùZG 12 ≥aGƒŸG `g1423 IôN’G iOÉªL 3 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh äGOGÈdGh ¢Vô©dG

 ÖLƒÃ É¡d áªªàŸGh á∏ªµŸG ∫ÉªYC’Gh á«fƒJôµdGh á«bQƒdGh á«µ«à°SÓÑdGh á«fó©ŸG äÉYÉæ°üdGh á«fhÎµd’Gh á«dõæŸG Iõ¡LC’G êÉàfEG ‘  ácô°û∏d »°ù«FôdG •É°ûædG πãªàj
 á«fhÎµd’Gh á«dõæŸG Iõ¡LC’G ‘ áFõéàdGh á∏ª÷G IQÉŒh Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U / 1677) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG
 , ÊÉÑŸG áeÉbEGh äGQÉ≤©dG π«¨°ûJh IQGOEGh ácô°ûdG ídÉ°üd ÉgQÉªãà°SEGh É¡«∏Y ÊÉÑŸG áeÉbE’ »°VGQC’G AGô°Th QÉ«¨dG ™£bh á«fƒJôµdGh á«bQƒdGh á«µ«à°SÓÑdG äÉéàæŸGh
 äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH áî°†eh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH Ò°SGƒeh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d √É«ª∏d ´Rƒe »µ«à°SÓH ΩÉ°ùbh á«fó©e ÖdGƒbh ájhGôë°U äÉØ«µe êÉàfGh
 äÉLÓKh áØ∏à äÉ©°S √É«e äGOGôH êÉàfGh , Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôN’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1671) ºbQ ¢ü«NôJ ÖLƒÃ ájhGôë°üdG

.Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG  `g1428 IôN’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1675) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG ÖLƒÃ áØ∏à äÉ°SÉ≤e ¢VôY

أهم السياسات المحاسبية  -٢

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

: äGôjó≤àdG ΩGóîà°SG

 äÉMÉ°†jEGh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ≠dÉÑe ≈∏Y ôKDƒJ ób »àdG äÉ°VGÎa’Gh äGôjó≤àdG ΩGóîà°SÉH É¡«∏Y ±QÉ©àŸG á«Ñ°SÉëŸGÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah á«dÉŸG ºFGƒ≤dG OGóYEG Ö∏£àj
 π°†aCG ≈∏Y á«æÑe äGôjó≤àdG √òg ¿CG øe ºZôdÉHh ,IÎØdG ∂∏J ∫ÓN äÉaô°üŸGh äGOGôjE’G ≠dÉÑe ≈dEG áaÉ°VEG ,á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ïjQÉàH á∏ªàëŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG

.äGôjó≤àdG √òg øY ∞∏àîJ ób á«FÉ¡ædG á«∏©ØdG èFÉàædG ¿CG ’EG ,IQGOE’G iód IôaƒàŸG á«dÉ◊G çGóMC’Gh äÉeƒ∏©ŸG

 :áæjóŸG ºeòdG

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

: ¿hõîŸG

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

:QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG ¿hõfl

.íLôŸG §°SƒàŸG á≤jôW ¢SÉ°SG ≈∏Y áØ∏µàdG Oó–h áØ∏µàdG ¢SÉ°SG ≈∏Y QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG º««≤J ºàj

:™æ°üdG áeÉàdG áYÉ°†ÑdGh π«¨°ûàdG â– áYÉ°†ÑdG ¿hõfl

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

: äGó©ŸGh äÉµ∏àªŸG

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

 ÊÉÑe%4 äGQÉ«°S%25

äGó©eh ä’BG%25 - 10äÉ°ThôØeh çÉKCG%25 – 20

.äÉahô°üŸG øª°V É¡LGQOEG ºàj ,äGOƒLƒŸG ôªY øe ÉjôgƒL ójõJ ’ »àdGh ,ìÓ°UE’Gh áfÉ«°üdÉH á°UÉÿG äÉahô°üŸG ¿EG
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(تابع) 
:áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°üfl

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

:OGôjE’ÉH ±GÎY’G

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

:á«∏«¨°ûJ äGQÉéjEG

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

:™jRƒJh ™«H äÉahô°üe

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

: á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe

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

:IÉcõdG ¢ü°üfl

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

.á«Ñ°SÉëŸG äGÒ¨àdÉH

:á«ÑæL’G äÓª©dG áªLôJ

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

النقد في الصندوق ولدى البنوك  -٣

20132012

ájó≤f ó¡Y157^618152^389

 ∑ƒæÑdG iód ó≤f2^804^4241^260^273

2^962^0421^412^662

ذمم مدينة  -٤

20132012

ájQÉŒ áæjóe ºeP10^352^3826^010^894

É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûe ¿ƒjO ¢ü°ü(359^786)(717^156)

9^992^5965^293^738
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المخزون  -٥

20132012

™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†H22^996^72716^830^743

QÉ«Z ™£b12^195^69112^862^873

ΩÉN OGƒe11^731^69015^016^617

π«¨°ûàdG â– áYÉ°†H2^699^7281^761^412

ácô◊G áÄ«£Hh IócGQ áYÉ°†H ¢ü°ü(418^044)(418^044)

49^205^79246^053^601

مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى  -٦

20132012

øjOQƒŸ áeó≤e äÉ©aO2^797^8045^443^332

kÉeó≤e áYƒaóe äÉahô°üe989^773600^552

äGÒ°TÉJ466^997720^997

¿Éª°V äÉHÉ£N417^999144^470

áæjóe ÚØXƒe ºeP410^489250^857

ájóæà°ùe äGOÉªàYEG284^166892^468

¢†Ñb ¥GQhCG119^688150^863

iôNG51^69442^708

5^538^6108^246^247

المعامالت مع اطراف ذوي عالقة   -٧

ábÓ©dG ÖMÉ°UábÓ©dG ´ƒfπeÉ©àdG ´ƒfó«°UQ
2012 

áæ°ùdG ∫ÓN ácô◊G ‹ÉªLEGó«°UQ
2013 

áæjóeáæFGO

ábÓY …hP ±GôWG øe Üƒ∏£ŸG – CG

∞««µàdGh ójÈà∏d ¿Gôª©dG ácô°Tá≤«≤°T»∏jƒ“h …QÉŒ982^985--982^985

áMGôdG äÉØ«µe ™æ°üe ácô°Tá≤«≤°T»∏jƒ“ h …QÉŒ894^9513^190^9132^034^6152^051^249

1^877^9363^190^9132^034^6153^034^234

ábÓY …P ±ô£d Üƒ∏£ŸG – Ü

…QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd OÉ©HCG ácô°Tá≤«≤°T»∏jƒ“3^829^5559^710^6829^342^2783^461^151

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

ممتلكات ومعدات  -٨

»°VGQGÊÉÑeäGó©eh ä’BGäGQÉ«°SäÉ°ThôØeh çÉKCG â– äÉYhô°ûe
ò«ØæàdG

‹ÉªLE’G

áØ∏µàdG

‘ Éªc ó«°UôdG

2012 Èª°ùjO 31 

41^968^62013^407^81820^181^753

4^940^509

1^512^068662^70182^673^469

äÉaÉ°VE’G-14^750319^560-138^508 75^000547^818

äGOÉ©Ñà°S’G-----(425^980)(425^980)

‘ Éªc ó«°UôdG

2013 Èª°ùjO 31 

41^968^62013^422^56820^501^3134^940^5091^650^576311^72182^795^307

 ºcGÎŸG ∑Ó¡à°S’G

‘ Éªc ó«°UôdG

2012 Èª°ùjO 31 

-(4^889^558)(12^928^008)(3^907^590)(1^134^452)-(22^859^608)

áæ°ùdG ≈∏Y πªëŸG-(536^903)(1^193^962)(369^982)(170^427)-(2^271^274)

‘ Éªc ó«°UôdG

2013 Èª°ùjO 31 

-(5^426^461)(14^121^970)(4^277^572)(1^304^879)-(25^130^882)

:ájÎaódG áª«≤dG

2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc41^968^6207^996^1076^379^343662^937345^697311^72157^664^425

2012 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc41^968^6208^518^2607^253^7451^032^919377^616662^70159^813^861

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

اوراق دفع  -٩

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

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى  -١٠

20132012

á≤ëà°ùe ÖJGhQ749^292671^120

AÓªY øe áeó≤e äÉ©aO708^5871^279^779

á≤ëà°ùe äÉahô°üe438^216534^519

áæFGO ÚØXƒe ºeP40^388-

iôNCG28^500627

1^964^9832^486^045
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(تابع) 

رأس المال  -١١

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

االحتياطي النظامي  -١٢

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

االحتياطي االختياري  -١٣

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

مصروفات بيع وتوزيع  -١٤

20132012

 É¡JÉ≤ë∏eh QƒLCGh ÖJGhQ1^789^4151^294^275

äGQÉéjG1^471^1301^315^171

™jRƒJh π≤f äÉahô°üe1^150^371954^039

ä’ƒªY889^3601^072^612

¿ÓYGh ájÉYO580^163432^238

ìÓ°UEGh áfÉ«°U570^190473^604

äÉeƒ°üN263^550146^317

äÉcÓ¡à°SG252^802163^849

á«eƒµM äÉahô°üe137^31664^513

ójôHh ∞JÉg89^61283^965

AÉHô¡ch √É«e86^25472^497

áaÉ«°V49^95746^084

äÉbhô40^06829^678

äÓ≤æJh ôØ°S36^46923^524

äÉYƒÑ£eh á«°SÉWôb14^45611^579

É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûe ¿ƒjO ±hô°üe-1^000^000

áYƒæàe36^80741^361

7^457^9207^225^306
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(تابع) 

مصروفات إدارية وعمومية  -١٥

20132012

 É¡JÉ≤ë∏eh QƒLCGh ÖJGhQ2^063^2512^060^289

äÉYÈJh äÉfÉYEG647^559597^356

 á«æ¡e ÜÉ©JCG99^000115^000

äÉcÓ¡à°SG91^744221^884

á«eƒµM äÉahô°üe88^58329^215

ìÓ°UGh áfÉ«°U61^37538^841

ójôHh ∞JÉg52^09499^593

äGQÉéjG42^00361^496

áaÉ«°V17^0036^766

äÉYƒÑ£eh á«°SÉWôb14^6309^874

AÉHô¡ch √É«e7^54311^044

áYƒæàe221^85565^491

3^406^6403^316^849

مخصص الزكاة   -١٦

أ - طريقة الربح المعدل :

2013

IÉcõdG πÑb πNódG ‘É°U10^414^642

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü199^051

∫ó©ŸG íHôdG ‘É°U10^613^693

ب- يتألف الوعاء الزكوي للشركة مما يلي:

∫ÉŸG ¢SCGQ60^000^000

 »eÉ¶f »WÉ«àMG4^440^309

 …QÉ«àNG »WÉ«àMG695^834

 √É≤Ñe ìÉHQCG38^814^507

áæFGO ºeP755^061

 áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü1^429^535

∫ó©ŸG íHôdG ‘É°U10^613^693

116^748^939

:∫õæj

 ‘É°U , äGó©eh äÉµ∏à‡(57^664^425)

QÉ«¨dG ™£b ¿hõ(12^195^691)

(á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jôW) IÉcõdG AÉYh46^888^823

% 2^5 ™bGƒH IÉcõdG ∑GQóà°SG1^172^221
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إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ 

(تابع) 

ج - تتلخص حركة مخصص الزكاة  كما يلي:

2012 2013

723^776 933^962 áæ°ùdG ájGóH ‘ ó«°UôdG

933^962 1^172^221 áæ°ùdG ∫ÓN ¿ƒµŸG

(723^776) (933^962)  áæ°ùdG ∫ÓN Oó°ùŸG

933^962 1^172^221  áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ó«°UôdG

د– الوضع الزكوي :

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

أرقام المقارنة  -١٧

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

ادوات المالية – إدارة المخاطر  -١٨

: ádOÉ©dG áª«≤dG

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

.ájÎaódG É¡ª«b øY kÉjôgƒL ∞∏àîJ ’ ácô°û∏d

: äÓª©dG ôWÉfl

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

: ¿ÉªàF’G ôWÉfl

 .á«dÉe IQÉ°ùÿ ôNB’G ±ô£dG óÑµJ ≈dEG …ODƒj É‡ ¬JÉeGõàdÉH AÉaƒdG ≈∏Y ±GôWC’G óMCG IQób ΩóY ôWÉ »g

 º°üN ó©H  »∏°UC’G  ≠∏ÑŸÉH  áæjóŸG  ºeòdG  ≈∏Y  ¿ÉªàF’G  ôWÉ ô¡¶J  Ió«L á«fÉªàFG  äÉØ«æ°üJ  ™e  äÉ«°ùæ÷G  IOó©àŸGh  á«æWƒdG  ∑ƒæÑdG  iód  ó≤ædG  ´GójEG  ”
.É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG ¢ü°ü

: ádƒ«°ùdG ôWÉfl

 .á«dÉŸG äGhOC’ÉH á£ÑJôŸG äÉeGõàd’G á∏HÉ≤Ÿ áeRÓdG ∫GƒeC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ äÉHƒ©°üd ácô°ûdG ¢Vô©J ôWÉ »g

.ádOÉ©dG É¡àª«≤d áHQÉ≤e áª«≤Hh áYô°ùH á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ™«H ≈∏Y IQó≤dG ΩóY øY ádƒ«°ùdG ôWÉ ºéæJ ób

.á«∏Ñ≤à°ùe äÉeGõàdG ájCG á¡LGƒŸ á«aÉµdG ∫GƒeC’G ôaƒJ øª°†Jh º¶æe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ádƒ«°ùdG äÉÑ∏£àe ÖbGôJ ácô°ûdG IQGOEG ¿EG




