
 

 

 

 لتوصية مجلس اإلدارة وحصول الشركة إن 
ً
أسهم حقوق    دار إص على املوافقات النظامية، ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خالل    طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة املساهمين على زيادة رأس املال وفقا

. وفي ذلك الوقت سوف تعتبر هذه  م(، وعلى املساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة املساهمين على زيادة رأس املال من خالل إصدار أسهم حقوق األولوية، فإ 21/04/2022)املوافق    هـ20/09/1443األولوية بتاريخ  
ً
النشرة الغية وسيتم إشعار  ن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف تلقائيا

 املساهمين بذلك. 

 نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 

 العربية لألنابيب  الشركة
لألنابيب   العربية  رقم  الشركة  الوزاري  القرار  بموجب  تأسست  سعودية  مساهمة  شركة  )هي  رقم  الوزاري  القرار  وتاريخ  922بموجب   )املوافق  18/11/1411(  ه 

 (. م25/08/1991ه )املوافق 14/02/1412( وتاريخ 1010085734)رقم  التجاري وبموجب السجل م( 01/06/1991

للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ   ( رياالت سعودية10( سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة )30,000,000مليون )  ثالثون طرح  

 .( ريال سعودي400,000,000)أربعمائة مليون  ليصبح رأس مال الشركة    (٪300)مال الشركة بنسبة  ( ريال سعودي، وتمثل زيادة في رأس  300,000,000)  ثالثمائة مليون 

افق 1443/××/×× ×× من يومفترة التداول: تبدأ  افق 1443/××/×× ×× م( وتنتهي في يوم2022××/××/ه )املو  (م2022××/××/ه )املو

افق 1443/××/×× ×× فترة االكتتاب: تبدأ من يوم  افق 1443/××/×× ×× م( وتنتهي في يوم2022××/××/ه )املو  (م2022××/××/ه )املو

 

العربية   "الشركة  مقفلة  تأسست  البداية كشركة مساهمة  في  أنابيب«(  أو »شركة  بعد ب»الشركة«  فيما  إليها  )ويشار  لألنابيب" 

م( القاض ي باملوافقة على إعالن تأسيس الشركة،  06/1991/ 01ه )املوافق 18/11/1411( وتاريخ 922بموجب القرار الوزاري رقم )

( بالرقم  الرياض  بمدينة  التجاري  بالسجل  قيدها  وتاريخ  1010085734وتم  )املوافق  14/02/1412(  وباالسم  25/08/1991ه  م( 

بتاريخ     – م(، تم إدراج الشركة في السوق السعودية  21/12/1992ه )املوافق  26/06/1413التجاري "الشركة العربية لألنابيب". 

بتاريخ   )املوافق  05/07/1419تداول،  ا.  م(25/10/1998ه  مدينة  في  للشركة  الرئيس  املركز  مقر  املدينة  يقع  وعنوانه  لرياض، 

ص.ب.   الجديدة،  السعودية.  11551،    42734الصناعية  العربية  اململكة  مليون   الرياض  مائة  الحالي  الشركة  مال  رأس  ويبلغ 

( رياالت سعودية 10( سهم عادي بقيمة إسمية قدرها عشرة )10,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى عشرة مليون )100,000,000)

وكما في تاريخ هذه النشرة   دفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها منفردة بـ »سهم حالي« ومجتمعة بـ »األسهم الحالية«(.للسهم الواحد م

 . (أو أكثر من أسهم الشركة ٪5)ممن يمتلكون نسبة  اليوجد مساهمين كبار في الشركة

في   الشركة  إدارة  مجلس  املنعقد  أوص ى  )املوافق  27/10/1442تاريخ  باجتماعه  املالم(  08/06/2021ه  رأس  تخفيض  من    بعد 

بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح    سعودي( ريال  100,000,000)سعودي إلى مائة مليون  ( ريال  400,000,000)أربعمائة مليون  

أولوية   حقوق  )أسهم  مليون  ثالثمائة  ريال  300,000,000بقيمة  بعد  (  وذلك  النظامية  سعودي،  املوافقات  جميع  على  الحصول 

 .الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية

م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من 2022××/××/ه )املوافق  3144/××/××وفي تاريخ  

إليها ب»أسهم   عادي جديد )ويشار( سهم 30,000,000ثالثون مليون )االكتتاب في طرح خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل 

ة للسهم الواحد )ويشار إليه ب»سعر الطرح«(،  ( رياالت سعودي10حقوق األولوية« أو »األسهم الجديدة«( بسعر طرح يبلغ عشرة )

 ،( ريال سعودي100,000,000مائة مليون )من  ( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة  10وبقيمة اسمية قدرها عشرة )

)  إلى أربعون    إلىعادي    ( سهم  10,000,000عشرة ماليين )، وزيادة عدد األسهم من  ( ريال سعودي  400,000,000أربعمائة مليون 

 .عادي ( سهم40,000,000مليون )

إليها مجتمعة )ويشار  للتداول  قابلة  مالية  كأوراق  األولوية  يتم إصدار حقوق  ومنفردةبـ    سوف  أولوية«  أولوية«(  بـ    »حقوق  »حق 

غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة رأس املال )ويشار  للمساهمين املالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة  

يلي يوم انعقاد الجمعية بـ    إليه ثاني يوم تداول  نهاية  »تاريخ األحقية«( واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في 

 إليهم مجتمعين)ويشار م( 2022××/××/ه )املوافق 1443/××/××زيادة رأس املال بتاريخ العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على 

ومنفردينبـ   املقيدين«  انعقاد  بـ    »املساهمين  بعد  املقيدين  املساهمين  محافظ  في  الحقوق  تلك  تودع  أن  على  املقيد«(  »املساهم 

بعدد   التسوية  في االعتبار إجراءات   
ً
العادية أخذا العامة غير  )3)الجمعية  لكل  ال(  1( حق  كل حق سهم من أسهم  ويعطي  شركة 

 .لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح

الذين يجوز لهم تداول    – »املستثمرين الجدد«(  بـ    وسيكون بإمكان املساهمين املقيدين وغيرهم من عامة املستثمرين )ويشار إليهم

الجديدة   السعوديالتداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في    – الحقوق واالكتتاب في األسهم  إليها ة  مجموعة تداول  )ويشار 

»السوق« أو  »  ب»تداول«  السعوديةأو  يوم(،  «تداول  في  االكتتاب  وفترة  التداول  فترة  )املوافق  1443/××/××  ×× وتبدأ  ه 

التداول«(،  )ويشار إليها ب»فترة  م(  2022××/××/ه )املوافق  1443/××/××  ×× تنتهي فترة التداول في يومعلى أن    م(2022××/××/

إليها ب»فترة االكتتاب«(، وتجدر  )ويشار  م(  2022××/××/ه )املوافق  1443/××/ ××  ×× بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم

أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من   إلىاإلشارة  

 .بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة

ن املقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق املكتسبة أو جزء منها وسيكون بإمكان املساهمي

. كما سيكون بإمكان املستثمرين تخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها اعدم أو  أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق 

 .طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن 

 ملا يلي
ً
 :وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة )خالل فترة االكتتاب( على مرحلة واحدة وفقا

 .سيتاح في هذه الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة (1

املقيد   (2 للمساهم  بعدد أسهمهسيتاح  مباشرة  أقل من عدد أسهمه  االكتتاب  وفي حال شرائه    أو  فترة االكتتاب،  خالل 

 جديدة فيستاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل
ً
 (.حقوقا

 (.سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل (3

 عن طريق املحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر سيتاح   (4
ً
االكتتاب إلكترونيا

 .االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى املتوفرة لدى الوسيط إلىالبيع والشراء باإلضافة  

ا ب»األسهم املتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من  وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )ويشار إليه

عملية الطرح هذه ب»الطرح املتبقي«(، وتقوم    إلى»املؤسسات االستثمارية«( )ويشار  بـ    املستثمرين ذوي الطابع املؤسس ي )ويشار إليهم

العر  تلك  استقبال  وسيتم  املتبقية  األسهم  لشراء  عروضها  بتقديم  االستثمارية  املؤسسات  العاشرة  تلك  الساعة  من  ابتداًء  وض 

 يوم
ً
ه 1443/××/××  ×× يومالخامسة مساًء من اليوم التالي    الساعة  وحتىم(  2022××/××/ه )املوافق  1443/××/×× ××   صباحا

للمؤسسات االستثمارية ذات  )م(  2022××/××/)املوافق   املتبقية  وسيتم تخصيص األسهم  املتبقي«(.  الطرح  إليها ب»فترة  ويشار 

املؤسسات   على  بالتناسب  األسهم  تخصيص  يتم  أن  على  الطرح(  سعر  عن  يقل  ال  أن  )شرط  فاألقل  األقل  ثم  األعلى  العرض 

إضافتها لألسهم املتبقية ومعاملتها باملثل، وسيتم تسديد    االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم

إجمالي سعر الطرح املحصل من عملية الطرح املتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح )إن وجدت( بدون احتساب أي  

ه )املوافق 1443/××/××رسوم أو استقطاعات )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه  

 . م(2022××/××/
ً
أن املستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم  علما

 .البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح

وفي حال لم تكتتب املؤسسات االستثمارية في جميع األسهم املتبقية وكسور األسهم، فيسخصص ما تبقى من أسهم ملتعهد التغطية   

 راجع  
ً
وسيتم اإلعالن    املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(.( »املعلومات  13القسم )الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضال

أقصاه   موعد  في  النهائية  التخصيص  عملية  )املوافق  1443/××/××عن  التخصيص«(  )م(  2022××/××/ه  إليه ب»تاريخ  ويشار 

 راجع القسم )
ً
 «(. ( »املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه13)فضال

مليون   أربعين  إلى، مقسم  ( ريال سعودي400,000,000أربعمائة مليون )وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس مال الشركة  

. وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب  ( رياالت سعودية للسهم الواحد10سمية قدرها )ابقيمة    ( سهم عادي40,000,000)

    بشكل رئيس في دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتوفير رأس مال عامل وسداد املوردين والبنوك ومبالغ االستثمار.
ُ
)فضال

 «(. ( »استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية7راجع القسم )

وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة   إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، 

 لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة )ويشار إليه  بالكامل ومساو 
ً
ية تماما

العادية(   غير  أو  العادية  )سواًء  العامة«(  ب»الجمعية  إليها  )ويشار  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماع  حضور  ب»املساهم«( 

 (. ي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها )إن وجدتوالتصويت فيه. وسيستحق مالكو األسهم الجديدة أ

ه )املوافق  05/07/1419، بتاريخ  م(21/12/1992ه )املوافق  26/06/1413بتاريخ    تداول   –تم إدراج الشركة في السوق السعودية  

  ريال سعودي (  70,000,0000م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من سبعين مليون )25/10/1998

( مليون  وأربعون  مائة  مليون  140,000,000إلى  سعودي (  مليون    ريال  سبعين  بقيمة  أولوية  حقوق  أسهم  طرح  خالل  من 

م( وافقت  26/01/2004ه )املوافق 24/12/1424( % من رأسمال الشركة. بتاريخ 100ال سعودي وبنسبة زيادة )( ري70,000,000)

إلى    ريال سعودي(  140,000,000الجمعية العامة غير العادية الثالثة للشركة على زيادة رأسمال الشركة من مائة وأربعون مليون )

( مليون  وعشرة  مليون  210,000,000مئتان  س(  الف    عوديريال  وأربعمائة  مليون  بعدد  أولوية  حقوق  أسهم  طرح  خالل  من 

للسهم الواحد تسدد بالكامل وبقيمة إجمالية سبعون مليون    ريال سعودي(  50( سهم جديد بقيمة اسمية خمسون )1,400,0000)

سهم الى أربعة مليون ومائتين  (  2,800,000وبالتالي زيادة أسهم الشركة من مليونين وثمانمائة الف )  ريال سعودي(  70,000,000)

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال  12/10/2004ه )املوافق  28/08/1425( سهم. بتاريخ  4,200,000الف )

  ريال سعودي (  315,000,000إلى ثالثمائة وخمسة عشر مليون )  ريال سعودي(  210,000,000الشركة من مائتان وعشرة مليون )

( سهم وبقيمة إجمالية مائة وخمسة 2,100,000خالل طرح أسهم حقوق أولوية بعدد إثنين مليون ومائة ألف سهم )وذلك من  

( سهم الى ستة مليون  4,200,000وبالتالي زيادة أسهم الشركة من أربعة مليون ومائتين الف ) ريال سعودي( 105,000,000مليون )

م( وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الغير عادية( 11/06/2012ه )املوافق 21/07/1433( سهم.  بتاريخ 6,300,000وثالثمائة )

(  400,000,000إلى أربعمائة  مليون )  ريال سعودي(  315,000,000على زيادة رأس مال الشركة  من ثالثمائة وخمسة عشر مليون)

( سهم بقيمة 8,500,000يين وخمسمائة ألف )%( من رأس املال وذلك من خالل إصدار ثمانية مال 27وبنسبة زيادة )  ريال سعودي

، وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة من واحد وثالثون مليون وخمسمائة  ريال سعودي( مليون  85,000,000خمسة وثمانون مليون )

،  سعودية  الت ( ريا10(  سهم اسمي تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة )40,000,000( سهم الى  أربعون مليون )31,500,0000الف )

( سهم قائم يملكه املساهمون املقيدون بسجل املساهمين بنهاية تداول يوم 3.7058وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل )

 . انعقاد الجمعية

باململكة   املالية  السوق  لهيئة  بطلب  الشركة  تقدمت  وقد  السعودية.  املالية  السوق  في  للشركة  القائمة  األسهم  تداول   
ً
حاليا يتم 

  السعودية )تداول   مجموعة تداول   إلىالعربية السعودية )ويشار إليها ب»الهيئة«( لتسجيل وطرح األسهم الجديدة، كما قدمت طلب  

لقبول إدراجها، وقد تم تقديم جميع املستندات املطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات العالقة وتمت املوافقة    (السعودية

على نشرة اإلصدار هذه. ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء من عملية تخصيص  

 
ُ
)»التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب«(. وسيكون التداول في األسهم    (ع)   راجع الصفحة رقم  األسهم الجديدة ورد الفائض )فضال

إدراجها    -الجديدة   وقبول  تسجيلها  الدول   -بعد  ومواطني  نظامية  إقامة  فيها  واملقيمين  السعودية  العربية  اململكة  ملواطني   
ً
متاحا

املستثمرين األجانب املؤهلين   إلىستثمار السعودية والخليجية باإلضافة  األعضاء في مجلس التعاون الخليجي والشركات وصناديق اال 

للفئات   يحق  وعالوة على ذلك،  املدرجة.  املالية  في األوراق  املؤهلة  األجنبية  املالية  املؤسسات  املنظمة الستثمار  القواعد  بموجب 

باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع األخرى من املستثمرين األجانب الحصول على الفوائد االقتصادية املرتبطة  

األشخاص املرخص لهم من قبل الهيئة )ويشار إليه ب»الشخص املرخص له«(، مع العلم أن الشخص املرخص له سيكون في هذه  

 . الحالة املالك القانوني املسجل لألسهم

 

 ة ( »عوامل املخاطرة« الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديد2( والقسم )أ« في الصفحة )مهم»إشعار  ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم

 املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية 

 

دمت معلومات  على  هذه اإلصدار  نشرة  تحتوي 
ُ
 متطلبات   ببحس املالية األوراق  إدراج قبول  وطلب"( الهيئة"بـ  إليها املشار) السعودية  العربية باململكة املالية  السوق  هيئة عن الصادرة   املستمرة   وااللتزامات  املالية األوراق طرح قواعد متطلبات  بحسب املالية األوراق وطرح التسجيل طلب ضمن ق

  الحد  وإلى املمكنة الدراسات جميع إجراء بعد واعتقادهم، ويؤكدون بحسب علمهم  هذه،اإلصدار  نشرة  في  الواردة  املعلومات دقة عن املسؤولية كامل ومنفردين مجتمعين (د) الصفحة  على أسماؤهم  تظهر الذيناإلدارة  مجلسأعضاء  ويتحمل. السعودية  املالية بالسوق  الخاصة اإلدراج قواعد

  مهما مسؤولية أي   من  صراحة  نفسيهما   وتخليان اكتمالها،أو  بدقتها  تتعلق تأكيدات أي   تعطيان وال النشرة، هذه  محتويات  عن  مسؤولية أي   السعودية املالية والسوق  الهيئة  تتحمل وال . مضللة فيها واردة  إفادة  أي   جعلإلى  النشرة  تضمينها  عدم يؤدى  أن  يمكن  أخرى  وقائع  أي   توجد  ال أنه املعقول،

 .منها جزء أي   على االعتماد عنأو  النشرة  هذه  في ورد عما تنتج خسارة  أي   عن كانت

 )م24/03/2022ه )املوافق 21/08/1443بتاريخ  نشرة ال ه هذت صدر 



 

 

 



 

 أ

 إشعار مهم 

وعن أسهم حقوق األولوية املطروحة لالكتتاب. وعند الشركة العربية لألنابيب  على تفاصيل وافية عن    "("نشرة اإلصدار)تحتوي نشرة اإلصدار هذه  

املعلومات التي تحتويها نشرة اإلصدار والتي  إلىالتقدم بطلب لالكتتاب في األسهم الجديدة، ستتم معاملة املستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند 

-www.arabianالشركة )املقر الرئيس ي للشركة ومن مدير االكتتاب أو من خالل زيارة املواقع اإللكترونية لكل من  يمكن الحصول على نسخة منها من  

pipes.com)  واملستشار( املاليwww.yaqeen.sa )وهيئة السوق املالية (www.cma.org.sa.) 

 (  14)  عن  تقل ال  فترة   خالل  للجمهور   إتاحتها  من  أكد والت  اإلصدار  نشرة   نشر  سيتم
ً
 بزيادة   الخاصة  العادية  غير   العامة   الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  يوما

ت   األولوية  حقوق   وطرح  تسجيل  على  الهيئة  موافقة  تاريخ  من  أشهر  ستة  خالل  العادية  غير   العامة  الجمعية  موافقة  عدم  حال  وفي  املال،  رأس   ُعد 

 .ملغاة  الهيئة موافقة

كابيتال()"  بتعيين   الشركة  قامت  وقد )يقين  املالية  يقين   ومتعهد "(  االكتتاب  مدير)"  االكتتاب  ومدير"(  املالي  املستشار)"  مالي  كمستشار"(  شركة 

 . النشرة  هذه  بموجب الشركة مال رأس  لزيادة  األولوية حقوق  أسهم بطرح يتعلق فيما وذلك "( التغطية متعهد)" التغطية

 أعضاء  ويتحمل.  الهيئة  عن  الصادرة   املستمرة   وااللتزامات  املالية  األوراق   طرح  قواعد  متطلبات  بحسب  قدمت  معلومات  على  اإلصدار  نشرة   تحتوي  

  هذه،   اإلصدار  نشرة   في  الواردة   املعلومات  دقة  عن  املسؤولية  كامل  ومنفردين  مجتمعين  (د)  الصفحة  على  أسماؤهم  تظهر  الذين  اإلدارة   مجلس

 في  تضمينها  عدم  يؤدي  أن  يمكن  أخرى   وقائع  أي  توجد  ال  أنه  املعقول،  الحد  إلىو   املمكنة  الدراسات  إجراء  بعد  واعتقادهم،  علمهم  بحسب  ويؤكدون 

 عن  مسؤولية أي (السعودية السعودية )تداول  مجموعة تداول  و املالية السوق  هيئة تتحمل وال. مضللة فيها واردة  إفادة  أي جعل  إلى اإلصدار نشرة 

  نفسيهما وتخليان اكتمالها، أو بدقتها تتعلق تأكيدات أي تعطيان وال النشرة، هذه  محتويات
ً
  تنتج خسارة  أي عن كانت  مهما مسؤولية أي  من صراحة

 .منها جزء أي على  االعتماد عن أو اإلصدار نشرة  في ورد عما

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

 إدارتها   مجلس  أعضاء  أو  مدراءها  من  أي  أو  الشركة  لدى  يوجد  ال  أنه  ومع  خارجية،  مصادر  من  عليها  الحصول   تم  النشرة   هذه   في  الواردة   املعلومات  من

  جوهرها،   في  دقيقة  غير   املعلومات  هذه   بأن  لالعتقاد  سبب  أي  ،(ز)  ( وو)   الصفحات   في  أسماؤهم  الواردة   الشركة  مستشاري   من  أي  أو  املالي  املستشار  أو

 .اكتمالها أو املعلومات هذه   بدقة يتعلق فيما إفادة  أو التزام أي تقديم يمكن ال وبالتالي املعلومات، هذه  من  مستقلة بصورة  التحقق يتم لم أنه إال

 تتأثر  أن  يمكن  األسهم  وقيمة   للشركة  املالي  الوضع  أن  السيما  للتغيير،  عرضة  إصدارها  تاريخ  في  كما  هذه   اإلصدار  نشرة   تضمنتها  التي  املعلومات  إن

  العوامل   أو  والسياسية  االقتصادية   العوامل   من  غيرها   أو  والضرائب  الفائدة   ومعدالت   التضخم  عوامل  مثل  املستقبلية  للتطورات   نتيجة  سلبي  بشكل

 )  الشركة  سيطرة   عن  الخارجة  األخرى 
ً
"2)   القسم  راجع  فضال  أية  أو  اإلصدار  نشرة   تقديم  اعتبار  يجوز   وال(.  النشرة   هذه   من"  املخاطرة   عوامل( 

  تحقق   بشأن  إقرار  أو  تأكيد  أو  وعد  أنها  على  األشكال،  من  شكل  بأي  عليها،  اإلعتماد  أو  تفسيرها  أو  الطرح  بأسهم  متعلقة  كتابية  أو  شفهية  معلومات

 .مستقبلية أحداث أو نتائج أو إيرادات أي

  االكتتاب عملية في للمشاركة مستشاريها من أي أو إدارتها مجلس أعضاء من أو الشركة جانب من توصية بمثابة  هذه  اإلصدار نشرة  اعتبار يجوز  ال

  الفردية   االستثمارية  األهداف  االعتبار  في  األخذ  دون   إعدادها  تم  عامة  طبيعة  ذات  اإلصدار  نشرة   في  الواردة   املعلومات   وتعتبر .  األولوية  حقوق   أسهم  في

  على   الحصول   مسؤولية  باالستثمار،   قرار  اتخاذ  وقبل  هذه،  اإلصدار  لنشرة   مستلم  كل  ويتحمل.  الخاصة  االستثمارية  االحتياجات  أو  املالي  الوضع  أو

  في   بخصوصه  الواردة   واملعلومات  االستثمار  هذا  مالئمة  مدى  لتقييم  االكتتاب  بخصوص  الهيئة  قبل  من  له  مرخص  مالي  مستشار  من  مهنية  استشارة 

 .به الخاصة املالية واالحتياجات واألوضاع لألهداف هذه  اإلصدار نشرة 

  األسهم   في  واالكتتاب  الحقوق   تداول   لهم   يجوز   الذين   -"(  الجدد  املستثمرين)"  املستثمرين   عامة  من   وغيرهم  املقيدين   املساهمين  بإمكان  وسيكون 

  التداول   فترة   وتبدأ(.  أو "تداول السعودية"  "السوق "  أو"  تداول )"السعودية  مجموعة تداول    في  األولوية  حقوق   أسهم  في   واالكتتاب  التداول   -  الجديدة

م( 2022××/××/ه )املوافق  1443/××/××  ××  يوم  في  التداول   فترة   تنتهي   أن  على م(2022××/××/ه )املوافق  1443/××/×× ××  يوم  في  االكتتاب  وفترة 

  أن   إلى  اإلشارة   وتجدر"(.  االكتتاب  فترة )" م(2022××/××/ه )املوافق  1443/××/×× ××   يوم  نهاية  حتى  االكتتاب  فترة   تستمر  بينما  ،"(التداول   فترة )"

  فترة   تستمر   بينما  الفترة،  بداية  من  السادس   اليوم  انتهاء   حتى  التداول   فترة   تستمر  حين  في  اليوم  نفس  في  تبدآن   سوف  االكتتاب  وفترة   التداول   فترة 

 .الفترة  نفس بداية من التاسع اليوم نهاية حتى االكتتاب

http://www.arabian-pipes.com/
http://www.arabian-pipes.com/


 

 ب

  حقوق   شراء  أو  منها  جزء  أو  املكتسبة  الحقوق   بيع  خالل  من  وذلك  التداول   فترة   خالل  األولوية  حقوق   تداول   املقيدين  املساهمين   بإمكان   وسيكون 

  يتم   التي  الحقوق   وبيع  السوق   طريق  عن  حقوق   بشراء  القيام  التداول   فترة   خالل  الجدد  املستثمرين   بإمكان  سيكون   كما.  السوق   طريق  عن  إضافية

 .التداول  فترة  خالل شراؤها

  واحدة  مرحلة على( االكتتاب فترة  خالل) الجديدة  األسهم في االكتتاب وسيتاح
ً
 :يلي ملا وفقا

 .الجديدة  األسهم في االكتتاب الجدد واملستثمرين املقيدين املساهمين لجميع الفترة  هذه  في سيتاح (1

   شرائه  حال  وفي  االكتتاب،  فترة   خالل  أسهمه  بعدد مباشرة   االكتتاب  املقيد  للمساهم  سيتاح (2
ً
 بعد   بها  االكتتاب  له  فيستاح  جديدة   حقوقا

 (. عمل يومي) تسويتها فترة  انتهاء

 (. عمل يومي) مباشرة  الحقوق  شراء عملية تسوية بعد الجديدة  األسهم في االكتتاب الجدد للمستثمرين سيتاح (3

   االكتتاب  سيتاح (4
ً
  والشراء  البيع  أوامر  إدخال  خاللها  من   يتم  التي  التداول   وتطبيقات  منصات  في  االستثمارية  املحفظة  طريق  عن  إلكترونيا

 . الوسيط لدى املتوفرة  األخرى  والوسائل القنوات في االكتتاب إلى باإلضافة

  املؤسس ي  الطابع ذوي  املستثمرين من عدد على األسهم تلك فستطرح"( املتبقية  األسهم)" االكتتاب فترة  انتهاء بعد بها يكتتب لم أسهم تبقى حال وفي

 "(. املتبقي الطرح"بـ  هذه  الطرح عملية إلى ويشار"( )االستثمارية املؤسسات"بـ  إليهم ويشار)

   العاشرة   الساعة  من  ابتداءً   العروض   تلك  استقبال  وسيتم  املتبقية  األسهم   لشراء  عروضها  بتقديم  االستثمارية  املؤسسات  وتقوم
ً
  ××   يوم  صباحا

 فترة )"م(  2022××/××/ه )املوافق  1443/××/××  ××  يوم  التالي  اليوم  من  مساءً   الخامسة  الساعة  وحتىم(  2022××/××/ه )املوافق  1443/××/××

 "(. املتبقي الطرح

  يتم   أن  على(  الطرح  سعر  عن  يقل  ال  أن  شرط)   فاألقل  األقل  ثم   األعلى  العرض  ذات  االستثمارية  للمؤسسات  املتبقية  األسهم  تخصيص  وسيتم

 . العرض نفس تقدم التي االستثمارية املؤسسات على  بالتناسب األسهم تخصيص

 املتبقي   الطرح  عملية  من  املحصل  الطرح  سعر  إجمالي  تسديد  وسيتم  باملثل،  ومعاملتها  املتبقية  لألسهم  إضافتها  فسيتم  األسهم  لكسور   بالنسبة  أما

)وجدت  إن)  الطرح  عملية  متحصالت   باقي  وتوزع  للشركة   أقصاه   موعد  في  يستحقه  ما  بحسب   كل  مستحقيها  على(  الطرح  سعر  يتجاوز   بما( 

 .م(2022××/××/ ه )املوافق4431/××/××

 
ً
  بسعر   املتبقي  الطرح  فترة   في  البيع  تم  إذا  مقابل  أي  على   يحصلون   ال  قد  األسهم،  كسور   وأصحاب  حقوقه،  يبع  أو  يكتتب  لم  الذي  املستثمر  أن  علما

 .الطرح

  سيقوم   الذي  التغطية  ملتعهد   أسهم  من  تبقى  ما  فسيخصص  األسهم،  وكسور   املتبقية  األسهم  جميع  في  االستثمارية  املؤسسات  تكتتب  لم  حال  وفي

 ) الطرح بسعر بشرائها
ً
 (. النشرة  هذه  من" وشروطه الطرح وأحكام  باألسهم املتعلقة املعلومات( "13) القسم  راجع  فضال

 "( )التخصيص  تاريخ )"م(  2022××/××/ه )املوافق  1443/××/××  أقصاه   موعد  في  النهائية  التخصيص  عملية  عن  اإلعالن  وسيتم
ً
  القسم   راجع  فضال

 (. النشرة  هذه  من" وشروطه الطرح وأحكام  باألسهم املتعلقة املعلومات( "13)

 لتوصية  
ً
 الشركة على املوافقات النظامية،  مجلس اإلدارة وحصول إن طرح أسهم حقوق األولوية يتوقف على موافقة املساهمين بزيادة رأس املال وفقا

بتاريخ   األولوية  حقوق  أسهم  إصدار  على  للموافقة  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  النعقاد  دعوة  نشر  تم  )املوافق   هـ02/09/1443ولقد 

املساهمين على طرح أسهم حقوق األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق  وعلى املساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة  (  م21/04/2022

 
ً
 . . وفي ذلك الوقت سوف تعتبر هذه النشرة الغية وسيتم إشعار املساهمين بذلكاألولوية سيتوقف تلقائيا

  



 

 ج

 املعلومات املالية 

املنتهية املالية  نةللشركة عن السم، والقوائم املالية املدققة 2018ديسمبر  31املالية املنتهية في   نةالستم إعداد القوائم املالية املدققة للشركة عن 

  الستة م، والقوائم املالية األولية املوجزة لفترة  2020ديسمبر    31املنتهية    املالية  نةللشركة عن الس  م، والقوائم املالية املدققة2019ديسمبر    31في  

 للمعايير الدولية للتقرير املالي )2021  يونيو  30أشهر املنتهية في  
ً
( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي IFRSم وفقا

 (. SOCPAاعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين )

، وإصدار القوائم املالية غير املدققة في م2020  و  م2018سمبر دي  31  في  املنتهية  املالية  السنوات  للشركة  املالية  البيانات  وتدقيق   مراجعة  تمت  وقد

 املالية  البيانات  وتدقيق  مراجعة  تمت  وقد  ،شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون   قبل  منم  2021يونيو    30الفترة املنتهية في  

 . السعودي  بالريال  املالية  قوائمها  بإصدار  الشركة  وتقوم  ،املحاسبون املتضامنون شركة    قبل  من  م2019ديسمبر   31  في  املنتهية  املالية  للسنة  للشركة

 جمع تم حال في فإنه وعليه، صحيح، عدد أقرب إلى جبرها خالل من  تقريبها تم النشرة  هذه  عليها تحتوي  التي واإلحصائية املالية املعلومات بعض إن

 . النشرة  هذه  في ذكره  تم ما مع مجموعها يتوافق ال قد الجداول، في الواردة  األرقام

  املستقبلية واإلفادات التوقعات
  تختلف   وقد.  العالقة  ذات املواضع  في  ذكرها تم  وُمعلنة  ُمحددة   افتراضات  أساس  على   النشرة   هذه  تضمنتها  التي  املستقبلية  التوقعات  إعداد  تم  لقد

 . التوقعات  هذه   من  أي  اكتمال  أو  بدقة  يتعلق  ما  في  تعهد  أو  ضمان  أي  يوجد  ال  فإنه  وبالتالي  املستخدمة،  االفتراضات  عن  املستقبل  في  الشركة  ظروف

  طريقة  خالل من عامة بصورة  املستقبلية البيانات هذه  على وُيستدل. املستقبلية التطلعات حول  بيانات النشرة  هذه  في الواردة  البيانات بعض تمثل

"  قد " أو" متوقع" أو" ينبغي" أو" ينوي " أو" سوف "  أو" املمكن من"  أو" تتوقع " أو" تعتقد" أو" تقدر"  أو" تخطط /تعتزم" مثل الكلمات بعض استخدام

  نظر   وجهة  هذه   التطلعات  بيانات  وتعكس.  املعنى  في  لها  املعاكسة  أو  املقاربة  املفردات  من  وغيرها  املفردات  هذه   من  النافية  الصيغ  أو"  يعتقد"  أو

   ليست  ولكنها  مستقبلية،  بأحداث  يتعلق  فيما  وإدارتها  الحالية   الشركة
ً
  تكون   أن  إلى  تؤدي  قد  التي  العوامل  من  العديد  وهناك.  املستقبلي  لألداء   ضمانا

   عنها  يعبر   أن   يمكن  مستقبلية  إنجازات   أو  أداء  أو  نتائج  أية  عن  كبير   بشكل   مختلفة  الشركة  تحققها  التي   اإلنجازات  أو  األداء   أو  الفعلية  النتائج
ً
  صراحة

   أو
ً
   أكثر   بصورة   األثر  هذا   مثل   إلى  تؤدي   أن   يمكن   التي  العوامل   أو  املخاطر  أهم  استعراض   تم  وقد .  التطلعات  تلك   بيانات  في  ضمنا

ً
  أقسام  في  تفصيال

 )  النشرة   هذه   من  أخرى 
ً
  غير  األمور   أو   املخاطر  هذه   من  أكثر  أو  واحد  تحقق  لو  وفيما(.  النشرة   هذه   من"  املخاطرة   عوامل( "2)  القسم  راجع  فضال

 في   املذكورة   تلك  عن   جوهري   بشكل   تختلف  قد  الفعلية  النتائج  فإن  عليها،  االعتماد  تم  التي  االفتراضات   من  أي  دقة  أو  صحة  عدم  ثبت  أو  املتيقنة،

 .النشرة  هذه 

  في الشركة علمت إذا الهيئة إلى تكميلية إصدار نشرة  تقديم الشركة على يجب املستمرة، وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد متطلبات مراعاة  مع

(  2)  أو  اإلصدار   نشرة   في  واردة   جوهرية  أمور   في  مهم  تغيير   وجود(  1: )اآلتي  من  بأي  الطرح  اكتمال  وقبل  هذه   اإلصدار  نشرة   نشر   تاريخ  بعد  وقت  أي

  تتضمنها  معلومات  أية  تعديل  أو  تحديث  تعتزم  ال  الشركة  فإن  الحالتين،  هاتين  وباستثناء.  اإلصدار  نشرة   في  تضمينها  يجب  كان  مهمة  مسائل  أي  ظهور 

 . املخاطرة  عوامل أو القطاع أو بالشركة تتعلق ذلك غير  أو مستقبلية حوادث نتيجة أو جديدة  إضافية معلومات نتيجة ذلك كان سواءً  النشرة  هذه 

  



 

 د

 دليل الشركة

 أعضاء مجلس اإلدارة 
عّين بتاريخ 

ُ
افق 10/10/1442مجلس إدارة الشركة امل  (* م2021/ 22/05ه )املو

 املنصب االسم 

صفة 

العضوية  

 واالستقاللية

 العمر  الجنسية

 اململوكة األسهم 

 تاريخ العضوية 
 غير املباشرة  املباشرة 

 النسبة العدد النسبة العدد

 يوسف صالح منصور أباالخيل** 
 رئيس 

 مجلس اإلدارة 

  غير تنفيذي

 غير مستقل 
 م22/05/2021 - - % 0.01 4,000 64 سعودي 

 خالد عبد هللا راشد ابونيان**
 نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة 

  تنفيذيغير 

 غير مستقل 
 م22/05/2021 - - - - 64 سعودي 

 عضو مجلس اإلدارة  عزام سعود سليمان املديهيم 
  غير تنفيذي

 غير مستقل 
 م22/05/2021 - - % 0.003 1,269 51 سعودي 

 سعد فالح مريع القحطاني 
 عضو

 مجلس اإلدارة 

غير تنفيذي  

 مستقل 
 م22/05/2021 - - % 0.001 500 53 سعودي 

 عبدالكريم اللحيدان احمد علي 
 عضو

 مجلس اإلدارة 

غير   تنفيذي

 مستقل 
 م22/05/2021 - - - - 58 سعودي 

 موس ى عبدهللا برد الرويلي 
 عضو

 مجلس اإلدارة 

غير تنفيذي  

 مستقل 
 م22/05/2021 - - % 0.001 500 48 سعودي 

 ***عبدهللا محمد هالل الحربي
 عضو

 مجلس اإلدارة 

  مستقل

 غير تنفيذي 
 م22/05/2021 - - - - 32 سعودي 

 فيصل محمد هالل الحربي 
 عضو

 مجلس اإلدارة 

غير تنفيذي  

 غير مستقل 
 م22/05/2021 - - - - 39 سعودي 

 الشركة: املصدر

بتاريخ     * في  املنعقد  اجتماعها  في  العادية  غير  العامة  الجمعية  )املوافق  15/09/1442وافقت  تاريخ    م(27/04/2021ه  من  بدأت  والتي  الحالية  للدورة  أعاله  املذكورين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب 

 .م(21/05/2024ه )املوافق 13/11/1445وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ  م(22/05/2021ه )املوافق 10/10/1442

 ملجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ خالد بن عبد هللا أبو نيان   م(25/05/2021ه )املوافق  13/10/1442** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ  
ً
تعيين السيد/ يوسف صالح أبا الخيل رئيسا

 لرئيس مجلس اإلدارة. 
ً
 نائبا

( "املعلومات القانونية" من 10( من القسم )1-5-10االطالع على القسم )عضو مجلس اإلدارة  السيد/ عبدهللا محمد هالل الحربي مصنف على أنه مستقل في موقع تداول.  ملزيد من  املعلومات يرجى  *** 

 نشرة االصدار. 

 

 

 

 وممثالهاعنوان الشركة  

   الشركة العربية لألنابيب

 املدينة الصناعية الجديدة –الرياض 

 11551الرياض   – 42734ص.ب.   

 اململكة العربية السعودية 

 + 966 11 2650123هاتف: 

 + 966 11 2650321فاكس: 

 info@arabian-pipes.comالبريد اإللكتروني: 

 www.arabian-pipes.comاملوقع اإللكتروني: 



 

 ه

 

 

 وتداول  أمام هيئة السوق املالية الشركة ممثلو 

 

 الثاني ممثل الشركة املفوض  األول ممثل الشركة املفوض  البيان 

القحطاني  مريع  فالح سعد االسم  اللحيدان   عبدالكريم علي أحمد   

اإلدارة  مجلس عضو الصفة  التنفيذي  الرئيس   

 املدينة الصناعية الجديدة – الرياض  العنوان 

 11551الرياض  – 42734ص.ب.   

 اململكة العربية السعودية 

 املدينة الصناعية الجديدة – الرياض 

 11551الرياض  – 42734ص.ب.   

 اململكة العربية السعودية 

226: تحويله +966 11 2650123 الهاتفرقم   225: تحويله +966 11 2650123 

 +966 11 2650321 +966 11 2650321 الفاكس  رقم

 0505470476 0556116440 الجوال رقم

 saadalfalah@gmail.com a.lohaidan@arabian-pipes.com البريد اإللكتروني 

 املصدر: الشركة 



 

 و

 

 سوق األسهم 

      السعودية )تداول السعودية( تداول مجموعة 

 6897العليا  –طريق امللك فهد 

 15وحدة رقم: 

 3388 - 12211الرياض 

 اململكة العربية السعودية 

 + 966 920001919هاتف: 

 + 966 11 2189133فاكس: 

 csc@saudiexchange.saالبريد اإللكتروني: 

  www.saudiexchange.saاملوقع اإللكتروني:  

 

 

 املستشارون واملحاسبون القانونيون 

 املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

 شركة يقين املالية )يقين كابيتال( 

 العليا  شارع  –  الورود حي –  الرياض

 11421 الرياض 884 ب.ص

 السعودية اململكة العربية 

 + 966 8004298888: هاتف

  +966 11 2054827 :فاكس

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

  www.yaqeen.saاملوقع اإللكتروني:  

 

  

http://www.saudiexchange.sa/


 

 ز

 املستشار القانوني

 الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية شركة 

 حي الورود  ،طريق امللك عبدهللا

 11623الرياض  90549ص.ب 

 اململكة العربية السعودية 

 +966 11 2054555هاتف: 

 + 966 11 2054222فاكس: 

 corporate@ssfirm.com.sa :البريد اإللكتروني

 www.ssfirm.com.saي:  املوقع اإللكترون

 

 املحاسب القانوني 

 م 2018ديسمبر   31املالية املنتهية في  للسنة

 البسام وشركاؤه( –)محاسبون قانونيون شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه 

 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد -الرياض حي السليمانية 

 11557الرياض  69658ص.ب 

 اململكة العربية السعودية 

 +966 11 2065333هاتف: 

 + 966 11 2065444فاكس: 

 info.sa@pkf.comالبريد اإللكتروني: 

 www.pkfalbassam.comاملوقع اإللكتروني:  

 

 املحاسب القانوني 

 م 2019ديسمبر   31املنتهية في املالية  للسنة

 شركة املحاسبون املتضامنون 

 طريق امللك عبدهللا حي الورود 

 12271الرياض  60930ص.ب 

 اململكة العربية السعودية 

 +966 11 460 2551هاتف: 

 +966 11 460 2470 فاكس:

 info@aacpa.com.sa :البريد اإللكتروني

 www.aacpa.com.sa:  املوقع اإللكتروني

 

http://www.pkfalbassam.com/


 

 ح

 املحاسب القانوني 

 م 2020ديسمبر   31املالية املنتهية في  للسنة

 م2021يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في و 

 البسام وشركاؤه( –قانونيون شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه )محاسبون 

 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد -الرياض حي السليمانية 

 11557الرياض  69658ص.ب 

 اململكة العربية السعودية 

 +966 11 2065333هاتف: 

 + 966 11 2065444فاكس: 

 info.sa@pkf.comالبريد اإللكتروني: 

 www.pkfalbassam.comاملوقع اإللكتروني:  

 

 تنويه:

  بالشكل   وإفاداتهم  وشعاراتهم  أسمائهم  تضمين   على  الكتابية  موافقاتهم  قدموا  قد  أعاله   أسماؤهم  الواردة   القانوني  واملحاسب  املستشارين  جميع   إن

  واملحاسب   املستشارين  من  أي  يمتلك  وال.  النشرة   هذه   تاريخ  حتى  املوافقة  هذه   بسحب  منهم  أي  يقم  ولم  النشرة،  هذه   في  الواردين  واملضمون 

 . النشرة  هذه  تاريخ في كما الشركة في نوعها كان مهما مصلحة أو أسهم أية أقاربهم من  أي أو لديهم العاملين أو القانوني

 

  

http://www.pkfalbassam.com/


 

 ط

 ملخص الطرح 

 في باالكتتاب املتعلق االستثماري  قرارهم اتخاذ قبل كاملة اإلصدار نشرة  قراءة   الطرح هذا أسهم في االكتتاب في الراغبين املستثمرين على يجب

 : الطرح عن ملخص يلي وفيما. استثماري  قرار التخاذ كافي غير  الطرح ملخص أن حيث األولوية، حقوق  أسهم

صدر  اسم
ُ
  ومعلومات ووصفه امل

 تأسيسه عن

(  922تأسست "الشركة العربية لألنابيب" في البداية كشركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم )

م( القاض ي باملوافقة على إعالن تأسيس الشركة، وتم قيدها  1991/ 01/06ه )املوافق 18/11/1411وتاريخ 

م(  25/08/1991وافق  ه )امل14/02/1412( وتاريخ  1010085734بالسجل التجاري بمدينة الرياض بالرقم )

العربية لألنابيب".   "الشركة  التجاري  )املوافق  26/06/1413بتاريخ  وباالسم  إدراج 12/1992/ 21ه  تم  م(، 

وبدأت تداول أسهمها بعد الحصول على موافقة كل من وزارة التجارة   -تداول   –الشركة في السوق السعودية  

م( وافقت الجمعية العامة  25/10/1998املوافق ه )05/07/1419بتاريخ  ومؤسسة النقد العربي السعودي.

إلى مائة وأربعون    ريال سعودي(  70,000,0000غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من سبعين مليون )

( مليون  140,000,000مليون  سعودي(  مليون    ريال  سبعين  بقيمة  أولوية  حقوق  أسهم  طرح  خالل  من 

ه )املوافق 24/12/1424( % من رأسمال الشركة. بتاريخ  100)( ريال سعودي وبنسبة زيادة  70,000,000)

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية الثالثة للشركة على زيادة رأسمال الشركة من مائة  26/01/2004

  ريال سعودي ( مليون  210,000,000إلى مئتان وعشرة مليون )  ريال سعودي(  140,000,000وأربعون مليون )

( سهم جديد بقيمة اسمية  1,400,0000حقوق أولوية بعدد مليون وأربعمائة الف )من خالل طرح أسهم  

( 70,000,000للسهم الواحد تسدد بالكامل وبقيمة إجمالية سبعون مليون )  ريال سعودي (  50خمسون )

( سهم الى أربعة مليون  2,800,000وبالتالي زيادة أسهم الشركة من مليونين وثمانمائة الف )  ريال سعودي

م( وافقت الجمعية العامة 12/10/2004ه )املوافق  28/08/1425( سهم. بتاريخ  4,200,000ائتين الف )وم

إلى ثالثمائة  ريال سعودي(  210,000,000غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من مائتان وعشرة مليون )

وية بعدد إثنين  وذلك من خالل طرح أسهم حقوق أول  ريال سعودي(  315,000,000وخمسة عشر مليون )

( سهم  ألف  ومائة  )2,100,000مليون  مليون  وخمسة  مائة  إجمالية  وبقيمة  سهم  ريال  (  105,000,000( 

)  سعودي الف  ومائتين  مليون  أربعة  من  الشركة  أسهم  زيادة  مليون 4,200,000وبالتالي  ستة  الى  سهم   )

( بتاريخ  6,300,000وثالثمائة  سهم.   )املوافق  21/07/1433(  العامة 2012/ 11/06ه  الجمعية  وافقت  م( 

( 315,000,000للمساهمين )الغير عادية( على زيادة رأس مال الشركة  من ثالثمائة وخمسة عشر مليون)

%( من رأس املال وذلك  27وبنسبة زيادة )  ريال سعودي(  400,000,000إلى أربعمائة  مليون )  ريال سعودي

( ألف  وخمسمائة  ماليين  ثمانية  إصدار  خالل  مليون  8,500,000من  وثمانون  خمسة  بقيمة  سهم   )

، وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة من واحد وثالثون مليون وخمسمائة ريال سعودي( مليون  85,000,000)

( الى  أربعون  31,500,0000الف  )( سهم  لكل منها  40,000,000مليون  القيمة االسمية  تبلغ  (  سهم اسمي 

( رياالت10عشرة  طر سعودية  (  عن  وذلك   ،( كل  مقابل  مجاني  سهم  منح  يملكه  3.7058يق  قائم  سهم   )

الجمعية انعقاد  يوم  تداول  بنهاية  املساهمين  بسجل  املقيدون  تاريخ    ، املساهمون  ه 19/07/1443وفي 

على تخفيض رأس املال الشركة    غير العادية للشركة  م(،  وافقت الجمعية العامة20/02/2022)املوافق  

( من  75بنسبة   ،)%( مليون  )400,000,000أربعمائة  مليون  مائة  إلى  ريال سعودي  ريال  100,000,000(   )

( مليون  أربعين  من  األسهم  عدد  تخفيض  وبالتالي  ماليين  40,000,000سعودي  عشرة  إلى  سهم   )

( أسهم لكل  3( سهم. أي تخفيض عدد )30,000,000إلغاء ثالثين مليون )  ( سهم، عن طريق 10,000,000)

 لك بغرض إعادة هيكلة رأس املال إلطفاء الخسائر املتراكمة.( أسهم، وذ4)

في مدينة    للشركة  الرئيس  املركز  الجديدة  ، وعنوانه  ضالريايقع مقر  الصناعية  ، 42734  ص.ب.املدينة 

 اململكة العربية السعودية. الرياض،11551



 

 ي

صدر نشاطات
ُ
 امل

 املوافق )  ه14/02/1412  وتاريخ(  1010085734)  رقم  التجاري   السجل   بموجب  نشاطها   الشركة  تمارس

 (. م25/08/1991

 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة األساس ي نظامها في كما الشركة أنشطة وتتمثل

اإلنشائية   (1 ولألغراض  األنابيب  لخطوط  والحلزونية   
ً
طوليا امللحومة  الصلب  أنابيب  إنتاج 

 والتجارية وتسويقها. 

 املعدنية.إقامة الصناعات  (2

 تني وتشكيل وتسنين األنابيب.  (3

 تغليف األنابيب من الخارج والداخل. (4

 القيام باألعمال التجارية من بيع وشراء األنابيب وملحقاتها ومسلتزماتها.  (5

 تنفيذ أعمال تمديد خطوط األنابيب.  (6

 شراء األراض ي إلقامة مباني عليها وإستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة. (7

 ت الصيانة والنظافة والتشغيل واإلعاشة.مقاوال  (8

 املختصة  الجهات  من  الالزمة  التراخيص  على  الحصول   وبعد  املتبعة  األنظمة  وفق   أنشطتها   الشركة  وتمارس

 .وجدت إن

اخل اململكة وفق  خالل مركزها الرئيس ي وفروعها التي قامت الشركة بتأسيسها د  من  أنشطتها  الشركة  تمارس

   املعلومات  من  ملزيد).  املتبعةاألنظمة  
ً
"3-3)   الفرعي  القسم  راجع  فضال   من "  للشركة  الرئيسية  األنشطة( 

 (. النشرة  هذه  من" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم

 وعدد الكبار  املساهمون 

  قبل ملكيتهم ونسب أسهمهم

 الطرح 

 فإنه ال يوجد لدى الشركة كبار مساهمين.  النشرة  هذه  تاريخ في كما

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

 أسهم إصدار  من الغرض

 املقترح  األولوية حقوق 

  في  التوسع  عمليات  دعم  إلى  أولوية  حقوق   أسهم  طرح  طريق  عن  مالها   رأس  زيادة   خالل  من  الشركة  تهدف

والبنوك  عامل  مال  رأس  لتوفير   جديدة   أموال  ضخ  خالل  من  الشركة  نشاط املوردين  ومبالغ    وسداد 

 . )االستثمار
ُ
 (. «املستقبلية واملشاريع  الطرح متحصالت استخدام» (7)  القسم راجع  فضال

  املتوقع املتحصالت إجمالي

  ووصف وتحليل عليها الحصول 

 لها  املقترح االستخدام

( 300,000,000)  ثالثمائة مليون   األولوية  حقوق   أسهم  في  االكتتاب  متحصالت  إجمالي  يبلغ  أن  املتوقع   من

 نشاط   في  التوسع  عمليات  دعم  في  رئيس  بشكل  االكتتاب  متحصالت  صافي  استخدام  وسيتم  .سعودي  ريال

 . عامل وسداد املوردين والبنوك ومبالغ االستثمار مال رأس وتوفير  الشركة

 :االكتتاب ملتحصالت املقترح االستخدام  التالي الجدول  ويوضح

 االستخدام
 القيمة

 )بآالف الرياالت السعودية( 
% 

 %28.33 85,000 رأس املال العامل 

 %20.00 60,000 االستثمار مبالغ 

 %50.00 150,000 سداد املوردين والبنوك 

 %1.67 5,000 تكاليف الطرح

 % 100.00 300,000 اإلجمالي 

 الشركة : املصدر

  املعلومات من وملزيد)
ً
 (.«املستقبلية واملشاريع  الطرح متحصالت استخدام( »7)  القسم راجع  فضال

 الطرح  تكاليف

  أتعاب وتشمل سعودي، ريال( 5,000,000) خمسة ماليين حوالي الطرح تكاليف تبلغ أن  املتوقع من
ً
:  من كال

ومستشار العناية  القانوني واملحاسب القانوني واملستشار التغطية  ومتعهد االكتتاب ومدير املالي املستشار

.  باالكتتاب  املتعلقة  املصاريف  من  وغيرها  والتوزيع  والطباعة  التسويق  ومصاريف  ورسوم الهيئة  املالية املهنية

( 
ُ
 (.«املستقبلية واملشاريع  الطرح متحصالت استخدام» (7)  القسم راجع  فضال



 

 ك

 الطرح  متحصالت صافي
  . سعودي   ريال(  295,000,000)تين وخمسة وتسعين  مائ  حوالي  الطرح  متحصالت   صافي  يبلغ  أن  املتوقع   من

( 
ُ
 («املستقبلية واملشاريع  الطرح متحصالت استخدام» (7)  القسم راجع  فضال

صدر  مال رأس 
ُ
 .سعودي ريال( 100,000,000) مليون  مائة الطرح  قبل امل

صدر  مال رأس 
ُ
  .سعودي ريال( 400,000,000) مليون  أربعمائة الطرح بعد  امل

صدر  أسهم  عدد إجمالي
ُ
  قبل امل

 الطرح 
 .مدفوعة بالكامل  عادي سهم( 10,000,000) مليون  ة عشر 

صدر  أسهم  عدد إجمالي
ُ
  بعد امل

 الطرح 
 .مدفوعة بالكامل  عادي سهم( 40,000,000) مليون  أربعين

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

 .مدفوعة بالكامل  عادي سهم( 30,000,000) مليون   ثالثين املطروحة  األسهم عدد إجمالي

  من  املطروحة األسهم نسبة

صدر  مال رأس 
ُ
 امل

صدر مال رأس من 300٪
ُ
 . الطرح قبل امل

 .الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة  الطرح  سعر 

 . سعودي ريال( 300,000,000) مليون  ثالثمائة الطرح  قيمة إجمالي

  املتعهد  الطرح أسهم عدد

 بتغطيتها
 . عادي سهم( 30,000,000) مليون   ثالثين

  املتعهد الطرح قيمة إجمالي

 بتغطيته
 . سعودي ريال( 300,000,000) مليون  ثالثمائة

 . الجدد واملستثمرون   املقيدون، املساهمون  املستهدفون  املستثمرون فئات

 املقيدون  املساهمون 

  املال   رأس  بزيادة   الخاصة  العادية  غير   العامة  الجمعية  انعقاد  يوم تداول   بنهاية  لألسهم  املالكون   املساهمون 

 العامة  الجمعية  انعقاد يلي   تداول   يوم  ثاني  نهاية  في  اإليداع  مركز  لدى   الشركة  مساهمي  سجل في  واملقيدون 

 (.م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× بتاريخ العادية غير 

 الجدد  املستثمرون
  حقوق   بشراء   قاموا  ممن  –  املقيدون   املساهمون   باستثناء  –   واملؤسسات  األفراد   من   املستثمرون   عامة

 .التداول  فترة   خالل األولوية

 األولوية حقوق 

  على  املوافقة   بعد  املطروحة  الجديدة   األسهم  في  االكتتاب  أحقية  لحاملها  تعطي  للتداول   قابلة  مالية  أوراق  هي

 فترة   خالل  الحق  تداول   ويجوز .  املقيدين  املساهمين  لجميع  مكتسب  حق  األوراق   هذه   وتعتبر   املال،   رأس   زيادة 

  وسيتم .  الطرح  بسعر  الجديدة   األسهم  من  واحد   بسهم  االكتتاب  أحقية  لحاملة  حق  كل  ويعطى.  التداول 

 بزيادة   الخاصة  العادية  غير   العامة  الجمعية  انعقاد  بعد  املقيدين  املساهمين  محافظ  في  األولوية  حقوق   إيداع

 . األولوية بحقوق  خاص  جديد رمز تحت املقيدين املساهمين محافظ في الحقوق  هذه   وستظهر. املال رأس

صدرة  األولوية حقوق  عدد
ُ
 .حق( 30,000,000) ن مليون ثالثو  امل

 األحقية  معامل
  الجديدة   األسهم  عدد  قسمة  ناتج   هو  املعامل   وهذا  يملكه  سهم(  1)  كل   عن  حق(  3)  مقيد  مساهم  كل  يمنح

 . للشركة الحالية األسهم عدد على

 األحقية تاريخ

  املال   رأس  بزيادة   الخاصة  العادية  غير   العامة  الجمعية  انعقاد  يوم تداول   بنهاية  لألسهم  املالكون   املساهمون 

  العادية   غير   العامة  الجمعية  انعقاد  يلي  تداول   يوم  ثاني   تداول   بنهاية  الشركة  مساهمي  سجل   في   واملقيدون 

 (.م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/××  بتاريخ وذلك املال، رأس بزيادة  الخاصة

 التداول  فترة

  ه3144/××/××  يوم  نهاية  حتى   وتستمر  (م2022××/××/  املوافق) ه 3144/××/××  يوم  في  التداول   فترة   تبدأ

  مستثمرين  كانوا  سواءً   -  األولوية  حقوق   حملة  لجميع  الفترة   هذه   خالل  ويجوز .  (م2022××/××/  املوافق)

 . األولوية حقوق  واكتتاب بتداول  القيام - جدد مستثمرين أو مقيدين

 االكتتاب فترة

 ه3144/××/××  يوم  نهاية  حتى  وتستمر  (م2022××/××/  املوافق)  ه3144/××/××  يوم  في  االكتتاب  فترة   تبدأ

  مستثمرين  كانوا  سواءً   -  األولوية  حقوق   حملة  لجميع  الفترة   هذه   خالل  ويجوز .  (م2022××/××/  املوافق)

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



 

 ل

 االكتتاب طريقة
   االكتتاب  طلبات  تقديم  يتم

ً
 الخدمات   هذه   تتيح  التي  اإللكترونية  الوسطاء  ومنصات  مواقع  عبر   إلكترونيا

 . الوسطاء يقدمها أخرى  وسيلة أي خالل من أو للمكتتبين

  حقوق   في االكتتاب ممارسة

 األولوية

   االكتتاب  طريق  عن  األولوية  حقوق   أسهم  في  باالكتتاب  حقهم  ممارسة  املستحقين  لألشخاص  يحق
ً
 إلكترونيا

 يقدمها   أخرى   وسيلة  أي  خالل  من  أو  الخدمات  هذه   تتيح  التي  اإللكترونية  الوسطاء   ومنصات  مواقع  عبر 

 :كالتالي األولوية حقوق  ممارسة املستحقين لألشخاص يمكن كما. الوسطاء

  وأي   األحقية  تاريخ  في  لهم  املمنوحة  الحقوق   ممارسة  االكتتاب  فترة   خالل  املقيدين  للمساهمين  يحق (1

  يحق   كما.  الجديدة   األسهم   في  االكتتاب  طريق  عن  التداول   فترة   خالل  بشرائها  قاموا  إضافية  حقوق 

 .يملكونها التي الحقوق  بخصوص إجراء أي اتخاذ عدم لهم

 التداول  فترة  خالل  بشرائها قاموا التي الحقوق  ممارسة االكتتاب فترة  خالل الجدد للمستثمرين يحق (2

  التي   الحقوق   بخصوص  إجراء  أي   اتخاذ  عدم  لهم  يحق  كما.  الجديدة   األسهم  في  االكتتاب  طريق  عن

 .يملكونها

  األسهم  في االكتتاب في حقهم بممارسة الجدد املستثمرين أو املقيدين املساهمين من أي قيام عدم حال وفي

 . املتبقي الطرح فترة  في الحقوق  بتلك املرتبطة األسهم طرح فسيتم االكتتاب، فترة  خالل  الجديدة 

 اإلرشادية الحق قيمة

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

 متأخرة   اإللكتروني  موقعها  على  التداول   فترة   خالل  اإلرشادية  الحق  قيمة  ونشر  باحتساب"  تداول "  وستقوم

   وسيقوم  دقائق،  بخمس
ً
  للمستثمرين   يتسنى  حتى  املعلومة  هذه   بنشر  السوق   معلومات  خدمات  مزودو  أيضا

 . األوامر إدخال عند اإلرشادية الحق قيمة على االطالع

 الحق  تداول  سعر 
   به،  الحق  تداول   يتم  الذي   السعر   هو 

ً
  يختلف   قد   فإنه  وبالتالي  والطلب،   العرض   آلية  خالل   من  يحدد   بأنه  علما

 .اإلرشادية الحق قيمة عن

 املتبقي  الطرح

  عدد   على  األسهم  تلك  فستطرح(  املتبقية  األسهم)  االكتتاب  فترة   انتهاء  بعد  بها  يكتتب  لم  أسهم  تبقى  حال  في

  بتقديم   االستثمارية  املؤسسات  تلك  وتقوم(.  االستثمارية  املؤسسات)  املؤسس ي  الطابع   ذوي   املستثمرين  من

   العاشرة   الساعة  من  ابتداءً   العروض  تلك  استقبال  وسيتم  املتبقية  األسهم  لشراء  عروضها
ً
 يوم  صباحا

 يوم  التالي  اليوم  من  مساءً   الخامسة  الساعة  وحتى  (م2022××/××/  املوافق)  ه3144/××/××

  املتبقية   األسهم  تخصيص  وسيتم(.  املتبقي  الطرح  فترة )  (م2022××/××/  املوافق)  ه3144/××/××

  يتم   أن  على(  الطرح  سعر  عن  يقل  ال  أن  شرط)  فاألقل  األقل  ثم  األعلى  العرض  ذات  االستثمارية  للمؤسسات

  األسهم   لكسور   بالنسبة  أما.  العرض  نفس  تقدم  التي  االستثمارية  املؤسسات  على  بالتناسب   األسهم  تخصيص

 . باملثل ومعاملتها املتبقية لألسهم إضافتها فسيتم

 الفائض ورد التخصيص طريقة

  وسيتم .  ومكتمل  صحيح  بشكل  مارسها  التي  الحقوق   عدد  على  بناءً   مستثمر  لكل  األسهم  تخصيص  سيتم

 فترة   خالل  االستثمارية  املؤسسات  على  طرحها  ثم  ومن  املتبقية  األسهم  إلى  وإضافتها  األسهم  كسور   جمع

 باقي  ستوزع   فيما  املتبقية،  األسهم  بيع  من  املحصل   الطرح   سعر   إجمالي  على  الشركة  ستحصل .  املتبقي  الطرح

(  الطرح  سعر  يتجاوز   ما  أي)  استقطاعات  أو  رسوم  أي  احتساب  بدون (  وجدت  إن)  املتبقي  الطرح  متحصالت

   يكتتبوا  لم  الذين  مستحقيها  على
ً
   أو  كليا

ً
   األسهم،  كسور   وملستحقي  الجديدة   األسهم  في  جزئيا

ً
 أن  علما

 تم  إذا  مقابل  أي  على  يحصلون   ال  قد  األسهم،  كسور   وأصحاب  حقوقه،  يبع  أو  يكتتب  لم  الذي  املستثمر

)الطرح   بسعر  املتبقي  الطرح  فترة   في  البيع  . 
ً
 وأحكام  باألسهم  املتعلقة  املعلومات( "13)   القسم  راجع  فضال

 النشرة(.  هذه  من" وشروطه الطرح

 .االكتتاب مدير من  استقطاعات أو عموالت أي  دون  املكتتبين إلى( وجد إن) االكتتاب فائض رد وسيتم

 .م(2022××/××/ه )املوافق 1443/××/×× يوم أقصاه  موعد في األسهم تخصيص سيتم التخصيص  تاريخ

 االكتتاب من الفائض رد تاريخ
  موعد   في  االكتتاب  مدير  من  استقطاعات  أو  عموالت  أي  دون (  وجد   إن)  االكتتاب  من   الفائض  رد  سيتم

 . (م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× يوم أقصاه 

 إن) التعويض مبالغ دفع

 وجدت( 

   االكتتاب  في  حقهم  يمارسوا  لم  الذين  املستحقين  لألشخاص  النقدي  التعويض  مبالغ  دفع   سيتم
ً
   أو  كليا

ً
  جزئيا

  ه 3144/××/×× يوم أقصاه  موعد في استقطاعات أي  دون  من األسهم كسور  وملستحقي الجديدة  األسهم في



 

 م

   ،(م2022××/××/  املوافق)
ً
  من   الطرح  سعر  على  يزيد  الذي  املبلغ  تمثل  النقدي  التعويض  مبالغ  بأن  علما

 .األسهم وكسور  املتبقية األسهم بيع  متحصالت صافي

 املعدل  السعر 

 التالي  اليوم  تداول   قبل  وذلك   للسهم  سعودي  ريال  (××)  إلى  املالية  السوق   في  الشركة  سهم  سعر   تعديل  تم

  السهم   بسعر  انخفاض  ذلك   ويمثل  املال،  رأس  بزيادة   الخاصة  العادية  غير   العامة  الجمعية  انعقاد  ليوم

 .الواحد للسهم سعودي  ريال (××) بمقدار

 الجديدة األسهم تداول 
  الجديدة  األسهم  بتسجيل  املتعلقة  اإلجراءات  كافة  استكمال  بعد"  تداول "  في  الجديدة   األسهم  تداول   يبدأ

 .وإدراجها وتخصيصها

 األولوية حقوق  وتداول  إدراج

  رمز   األولوية  لحقوق   ويكون .  األولوية  حقوق   تداول   فترة   خالل  تداولها  ويتم  تداول   في  األولوية  حقوق   تدرج

  فترة   خالل   املقيدون   املساهمون   ويملك.  تداول   شاشة  على  للشركة  الحالية  األسهم  رمز  عن  ومستقل  منفصل

  من  إضافية حقوق  شراء  أو السوق  في منها جزء أو الحقوق  ببيع قيامهم تتضمن والتي خيارات عدة التداول 

  وسيكون .  إضافية  حقوق   شراء  أو  ببيعها  سواءً   األولوية  حقوق   حيال  إجراء  أي  اتخاذ  عدم  أو  السوق   خالل

  جزء   أو  الحقوق   تلك  بيع  أو  السوق   طريق  عن  حقوق   شراء  في  الحق  التداول   فترة  خالل  الجدد  للمستثمرين

  بإلغاء "  تداول "   نظام  وسيقوم.  التداول   فترة   خالل   شراؤها  تم   التي  الحقوق   حيال  إجراء   أي  اتخاذ   عدم  أو  منها

  سيتوقف   وبالتالي  األولوية،  حقوق   تداول   فترة   انتهاء   بعد  التداول   شاشة  على  للشركة  األولوية   حقوق   رمز

 .الفترة  تلك  انتهاء مع األولوية حقوق  تداول 

 .إصدارها تاريخ بعد توزيعها عن الشركة تعلن أرباح أي الجديدة  األسهم مالكو  سيستحق األرباح في  األحقية

 التصويت  حقوق 

  األسهم  وستكون .  تفضيلية  حقوق   لحامله  سهم  أي  يعطي  وال  واحدة،  فئة  من  الشركة  أسهم  جميع  إن

   ومساوية  بالكامل  القيمة  مدفوعة  الجديدة
ً
  صوت   في  الحق  لحامله  سهم  كل  ويعطي.  القائمة  لألسهم  تماما

  غير   أو  العادية  سواءً )   للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماع  حضور   الشركة  في   مساهم  لكل  ويحق   واحد

 الشركة،  إدارة   مجلس  أعضاء  غير   من  آخر،  مساهم  تفويض  للمساهم  ويجوز .  فيه  والتصويت(  العادية

 .العامة الجمعية اجتماعات حضور  في عنه لينوب

  تداول  على املفروضة القيود

 األسهم 

 األسهم   على  املفروضة  التنظيمية  القيود  باستثناء  الشركة،  أسهم  تداول   على  مفروضة  قيود  أية  يوجد  ال

 .عام بشكل  املدرجة

  تداول  على املفروضة القيود

 الحقوق 
 . الحقوق  تداول  على مفروضة قيود أية يوجد ال

  للُمصدر  سبق  التي األسهم

 إدراجها 

م(، بتاريخ 21/12/1992ه )املوافق  26/06/1413تداول بتاريخ    – تم إدراج الشركة في السوق السعودية  

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة 25/10/1998ه )املوافق  05/07/1419

( مليون  سبعين  سعودي(  70,000,0000من  )  ريال  مليون  وأربعون  مائة  مليون  140,000,000إلى  ريال ( 

( ريال سعودي وبنسبة زيادة  70,000,000من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة سبعين مليون )  سعودي

م( وافقت الجمعية العامة غير 26/01/2004ه )املوافق  24/12/1424( % من رأسمال الشركة. بتاريخ  100)

  ريال سعودي (  140,000,000ون مليون )العادية الثالثة للشركة على زيادة رأسمال الشركة من مائة وأربع

( مليون  مئتان وعشرة  مليون  210,000,000إلى  بعدد    ريال سعودي(  أولوية  أسهم حقوق  من خالل طرح 

للسهم الواحد   ريال سعودي( 50( سهم جديد بقيمة اسمية خمسون )1,400,0000مليون وأربعمائة الف )

وبالتالي زيادة أسهم الشركة من    ريال سعودي(  70,000,000تسدد بالكامل وبقيمة إجمالية سبعون مليون )

( الف  وثمانمائة  )2,800,000مليونين  الف  ومائتين  مليون  أربعة  الى  سهم  بتاريخ  4,200,000(  سهم.   )

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة 12/10/2004ه )املوافق  28/08/1425



 

 ن

( 315,000,000إلى ثالثمائة وخمسة عشر مليون )  ريال سعودي(  210,000,000من مائتان وعشرة مليون )

( 2,100,000وذلك من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بعدد إثنين مليون ومائة ألف سهم )  ريال سعودي 

وبالتالي زيادة أسهم الشركة من   ريال سعودي(  105,000,000سهم وبقيمة إجمالية مائة وخمسة مليون )

وم مليون  )أربعة  الف  )4,200,000ائتين  وثالثمائة  مليون  ستة  الى  سهم  بتاريخ  6,300,000(  سهم.    )

م( وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الغير عادية( على زيادة رأس  11/06/2012ه )املوافق  21/07/1433

مليون) عشر  وخمسة  ثالثمائة  من  الشركة   سعودي(  315,000,000مال  مليون    ريال  أربعمائة   إلى 

)  ريال سعودي(  400,000,000) ثمانية ماليين 27وبنسبة زيادة  املال وذلك من خالل إصدار  %( من رأس 

( ألف  )8,500,000وخمسمائة  مليون  وثمانون  بقيمة خمسة  سهم  مليون  85,000,000(  ،  ريال سعودي( 

لى  أربعون  ( سهم ا31,500,0000وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة من واحد وثالثون مليون وخمسمائة الف )

( لكل منها عشرة )40,000,000مليون  القيمة االسمية  تبلغ  ، وذلك عن  سعودية  ( رياالت10(  سهم اسمي 

( سهم قائم يملكه املساهمون املقيدون بسجل املساهمين بنهاية  3.7058طريق منح سهم مجاني مقابل كل )

 تداول يوم انعقاد الجمعية.

 أسهم في االكتتاب شروط

 األولوية حقوق 

  ذات   االكتتاب  شروط  استيفاء  الجديدة   باألسهم  االكتتاب  في  الراغبين  املستحقين  األشخاص  على  يجب

   االكتتاب  وتعليمات  وأحكام  شروط  على  ولالطالع.  الصلة
ً
"13)  القسم  راجع  فضال   املتعلقة   املعلومات( 

 . النشرة  هذه  من" وشروطه الطرح وأحكام باألسهم

 الجمهور 

 :أدناه  املذكورين  غير  األشخاص املستمرة  وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في يعني

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين  (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكبار اإلدارة  مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين وكبار اإلدارة  مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين وكبار اإلدارة  مجالس أعضاء (5
ُ
 .امل

 .أعاله ( 5 أو ،4 ،3 ،2  ،1) في إليهم املشار لألشخاص أقرباء أي (6

 .أعاله ( 6 أو ،5 ،4 ،3 ،2 ،1) في إليهم املشار األشخاص  من أي عليها يسيطر شركة أي (7

   باالتفاق  يتصرفون   الذين  األشخاص (8
 
 املراد  األسهم  فئة  من  أكثر   أو  (٪5)  مجتمعين  ويملكون   معا

 .إدراجها

 .الشركة مال رأس لزيادة  إصدارها سيتم والتي عادي، سهم( 30,000,000) مليون  ن ثالثو  الجديدة  األسهم

 املخاطرة  عوامل

 مخاطر( 1:  إلى املخاطر هذه   تصنيف ويمكن معينة، مخاطر على األولوية حقوق  أسهم في االستثمار ينطوي 

  تمت   وقد  الجديدة،  باألسهم  تتعلق   مخاطر(  3  والقطاع  بالسوق   تتعلق   مخاطر (  2  الشركة   بأعمال  تتعلق

  قبل   بعناية  دراسته  يتوجب  والذي النشرة،  هذه   من"  املخاطرة   عوامل( "2)  القسم  في  املخاطر  هذه   مناقشة

 .األولوية  حقوق  أسهم في استثماري  قرار أي اتخاذ

إجمالي املتحصالت التي سبق  

الحصول عليها في آخر عملية  

إصدار أسهم حقوق أولوية  

 ا ووصفهاوتحليله

)املوافق  28/08/1425بتاريخ   رأسمال  2004/ 12/10ه  زيادة  العادية على  العامة غير  الجمعية  وافقت  م( 

( مليون  وعشرة  مائتان  من  سعودي(  210,000,000الشركة  مليون    ريال  عشر  وخمسة  ثالثمائة  إلى 

أولوية     (  315,000,000) حقوق  أسهم  طرح  خالل  األسهم  من  اصدار  متحصالت  إجمالي  بلغ     ة مائوقد 

 املتحصالت فيما يلي:  مااستخدتم وقد  ريال سعودي( 105,000,000) ريال سعوديماليين  وخمسة

 ألف طن.  300( بطاقة إنتاجية SAWاكمال  انشاء مصنع األنابيب الحديدية )   .1

 . انشاء خط التسنين والوصل  .2

  التي الجوهرية التعديالت

  تم التي املعلومات على طرأت

  نشرة آخر  في عنها اإلفصاح

 إصدار 

لم يسبق للشركة ان قامت بإصدار نشرة اصدار أسهم منذ تأسيسها وانما قامت بزيادة راس مالها من خالل  

ين بسجالت  أسهم مجانية للمساهمين املقيداصدار اسهم وزعت على مساهمين الشركة او من خالل منح  

املنح. بتاريخ   )  الشركة 
ً
"10-18)   الفرعي  القسم  راجع  فضال منذ موافقة   املعلومات(  تغيرت  التي  الجوهرية 

 (.النشرة  هذه  من" القانونية املعلومات( "10)  القسم من "الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم

 .األولوية حقوق  أسهم في استثماري  قرار أي اتخاذ قبل  تامة بعناية هذه اإلصدار نشرة  من"  املخاطرة عوامل( "2) والقسم( أ) الصفحة في" مهم إشعار" قسم دراسة ينبغي :تنويه

  



 

 س

 التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب

 التاريخ الحدث

 رأس زيادة على املوافقة املتضمنة  العادية غير العامة الجمعية انعقاد

  املستحقين، واملساهمين األحقية تاريخ وتحديد املال
ً
 بأن علما

 تداول  بنهاية لألسهم املالكون  املساهمون  هم املستحقين املساهمين

  املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم

 ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدون 

 . العادية غير العامة الجمعية انعقاد  يلي تداول  يوم

 (م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/××

 التداول  فترة

 يوم نهاية حتى وتستمر( م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× يوم في التداول  فترة تبدأ

  حقوق  حملة لجميع الفترة هذه خالل ويجوز (. م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/××

 حقوق  واكتتاب بتداول  القيام - جدد مستثمرين أو مقيدين مستثمرين كانوا سواءً  - األولوية

 . األولوية

 االكتتاب  فترة

 يوم  نهاية حتى وتستمر( م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/ ×× يوم في االكتتاب فترة تبدأ

  حقوق  حملة لجميع الفترة هذه خالل ويجوز (. م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/××

  في باالكتتاب حقهم ممارسة - جدد مستثمرين أو مقيدين مستثمرين كانوا سواءً  - األولوية

 .الجديدة  األسهم

 االكتتاب  فترة انتهاء
  املوافق) ه3144/××/×× يوم بانتهاء االكتتاب طلبات استقبال وينتهي  االكتتاب فترة تنتهي

 (. م2022××/××/

 املتبقي  الطرح فترة

   العاشرة الساعة في املتبقي الطرح فترة تبدأ
ً
 املوافق) ه3144/××/ ×× يوم من صباحا

 ه3144/××/×× ×× يوم التالي اليوم من مساءً  الخامسة الساعة حتى وتستمر( م2022××/××/

 (. م2022××/××/ املوافق)

 (م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× يوم النهائي   بالتخصيص اإلشعار

  لم الذين املستحقين لألشخاص ( وجدت إن) التعويض مبالغ دفع

  االكتتاب في يشاركوا
ً
  أو كليا

ً
 . األسهم كسور   ومستحقي جزئيا

 (م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× يوم

 الجديدة األسهم في التداول  لبدء املتوقع التاريخ
 األسهم في التداول  بدء تاريخ عن اإلعالن يتم سوف  الالزمة، اإلجراءات جميع من االنتهاء بعد

 . تداول  موقع على الجديدة

 (. www.saudiexchange.sa) تداول السعودية )تداول السعودية(مجموعة   موقع على  الفعلية التواريخ عن اإلعالن  وسيتم تقريبية، أعاله الزمني الجدول  في املذكورة التواريخ جميع :تنويه



 

 ع

 تواريخ اإلعالنات املهمة 

علن  اإلعالن 
ُ
 تاريخ اإلعالن  امل

 (م 21/04/2022)املوافق  هـ20/09/1443 يوم الشركة اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال

 (م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× يوم الشركة الخاصة بزيادة رأس املالاإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية 

 (م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× يوم تداول  اإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية 

 (م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× يوم الشركة اإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة

 (م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× يوم تداول  االكتتاب  وفترة الحقوق  تداول  فترة بدء عن اإلعالن

 (م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× يوم الشركة إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب 

 (م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× يوم الشركة آخر يوم لتداول الحقوق وآخر يوم لالكتتاب إعالن تذكيري عن 

 اإلعالن عن: 

 نتائج االكتتاب  •

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

 (م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× يوم الشركة

 (م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× يوم الشركة اإلعالن عن نتائج الطرح املتبقي وتخصيص أسهم حقوق األولوية 

 (م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× يوم مركز اإليداع  اإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ املستثمرين 

 (م2022××/××/ املوافق) ه3144/××/×× يوم الشركة وجدت( اإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض ملستحقيها )إن 

السعودية(   مجموعة  موقع  على  الفعلية  التواريخ  عن  اإلعالن  وسيتم   تقريبية،  أعاله   الزمني  الجدول   في  املذكورة  التواريخ  جميع  :تنويه )تداول  السعودية    تداول 

(www.saudiexchange.sa.) 

 (.يداع مركز اإل ) املالية األوراق إيداع  مركز شركة مع  بالتنسيق املستثمرين محافظ في الجديدة  األسهم إيداع  تاريخ تحديد سيتم ذلك إلى باإلضافة

  :يلي ما اإلعالن يتضمن أن  يجب اإلصدار نشرة   نشر بعد محلية جريدة  في بالطرح يتعلق إعالن نشر حال في بأنه اإلشارة  تجدر كما

صدر اسم (1
ُ
 .التجاري  سجله ورقم امل

 .وطرحها املالية األوراق  تسجيل طلب يشملها التي وفئتها ونوعها وقيمتها املالية األوراق (2

 .اإلصدار نشرة  على فيها الحصول  الجمهور  يمكن التي واألماكن العناوين (3

 .اإلصدار نشرة  نشر تاريخ (4

  يشكل وال فقط  للعلم هو اإلعالن بأن بيان (5
ً
  أو دعوة

ً
 .فيها االكتتاب أو بشرائها املالية األوراق المتالك طرحا

 .القانوني واملستشار املالي واملستشار (وجد إن) التغطية ومتعهد االكتتاب مدير اسم (6

"اآلتية  بالصيغة  مسؤولية  إخالء (7 السعودية(  مجموعة  املالية  السوق   هيئة  تتحمل  ال:  )تداول  السعودية   عن  مسؤولية  أي  تداول 

   نفسيهما  وتخليان  اكتماله،  أو  بدقته  تتعلق  تأكيدات  أي    تعطيان  وال  اإلعالن،  هذا  محتويات
ً
  أي    عن  كانت  مهما  مسؤولية  أي    من  صراحة

 ". منه جزء أي   على االعتماد عن أو اإلعالن هذا  في ورد عما تنتج خسارة 



 

 ف

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب

  ممارسة  عدم  حال  وفي  جدد،  مستثمرين  أو  املقيدين  املساهمين  من  كانوا  سواء  املستحقين  األشخاص  على  األولوية  حقوق   أسهم  في  االكتتاب  يقتصر

  املؤسسات   على  تطرح  سوف   املستحقين  األشخاص  قبل  من  بها  يكتتب  لم  متبقية  أسهم  أية  فإن  املستحقين  باألشخاص  الخاصة  األولوية  حقوق 

 طلبات   تقديم  الجديدة   األسهم  في  االكتتاب  في  الراغبين   املستحقين  األشخاص  على  ويتعين   املتبقي   الطرح  فترة   في   طرحها  خالل  من  االستثمارية

  أحد  لدى  استثماري   حساب  املستحق  للشخص  يكون   أن  بشرط  وذلك  للمستثمرين،  الوسيط  يوفرها  التي  والخدمات  الوسائل  خالل  من  االكتتاب

 . الخدمات هذه   يقدمون  الذين الوسطاء

 إمكانية  إلى  إضافة  والشراء،  البيع  أوامر   إدخال  خاللها  من  يتم  التي  التداول   منصات  في  االستثمارية  املحفظة  طريق  عن  االكتتاب  طلبات  تقديم  يتم

  األسهم  في  لالكتتاب  طلب  أي    رفض  في  بحقها  الشركة  وتحتفظ.  األسهم  حفظ   وأمين   للمستثمرين  الوسيط  يوفرها  أخرى   وسائل   أي    خالل  من  االكتتاب

   الجديدة
ً
   أو  كليا

ً
 ويمثل  تسليمه  بعد  سحبه  أو  االكتتاب  طلب  في  التعديل  يجوز   وال.  االكتتاب  متطلبات  أو  شروط  من  ألي  استيفائه  عدم  حالة  في  جزئيا

  تقديمه عند االكتتاب طلب
ً
  عقدا

ً
 . املستحق واملساهم الشركة بين ملزما

  



 

 ص

 األولوية حقوق  عن وأجوبة أسئلة

 األولوية؟ حقوق  ماهي

  لجميع   مكتسب  حق  وهو  املال،  رأس  زيادة   اعتماد  عند  املطروحة  الجديدة   األسهم  في  االكتتاب  أحقية  حاملها  تعطي  للتداول   قابلة  مالية  أوراق  هي

  اإليداع   مركز  لدى  الشركة  مساهمي  سجل  في  واملقيدين   املال  رأس  بزيادة   الخاصة  العادية  غير   العامة  الجمعية  انعقاد  يوم  لألسهم  املالكين  املساهمين 

 .الطرح بسعر وذلك واحد، سهم في االكتتاب أحقية لحامله  حق كل ويعطي. العادية غير  العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي  تداول  يوم ثاني بنهاية

 األولوية؟ حقوق  تمنح ملن

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

 األولوية؟  حقوق  إيداع يتم متى 

 في  مالية  كأوراق  األولوية  حقوق   تودع  أولوية  حقوق   أسهم  طرح  خالل  من  املال  رأس  زيادة   على  وموافقتها  العادية  غير   العامة  الجمعية  انعقاد  بعد

  وستظهر  العادية، غير  العامة الجمعية انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في باملساهمين الخاصة املحافظ

 .واالكتتاب  التداول   فترتي  بداية  عند   إال  فيها  االكتتاب  أو  الحقوق   هذه   بتداول   يسمح  ولن  األولوية،  بحقوق   خاص  جديد  رمز  تحت  محافظهم  في  األسهم

 املحفظة؟ في  الحقوق  بإيداع األولوية بحقوق  املستثمر  إشعار  يتم كيف

 نصية   ورسائل  املالية  األوراق  إيداع  مركز  شركة  قبل  من  املقدمة(  تداوالتي)  خدمة  طريق  عن  وكذلك  تداول   موقع  في  اإلعالن  طريق  عن  اإلشعار  يتم

 .الوساطة شركات  طريق عن ترسل قصيرة 

 املقيد؟  املساهم عليها سيحصل التي  األولوية حقوق  عدد كم

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

 .العادية غير  العامة

 األحقية؟ معامل هو  ما

  تداول  يوم ثاني  بنهاية يمتلكونها التي األسهم  مقابل لهم املستحقة   األولوية حقوق  عدد معرفة خالله من املقيدين للمساهمين  يمكن الذي  املعامل  هو

 معامل  فإن  وعليه  للشركة،  الحالية  األسهم  عدد  على  الجديدة   األسهم  عدد  بقسمة  املعامل  هذا  ويحسب  العادية،  غير   العامة  الجمعية  انعقاد  بعد

  األحقية، تاريخ في املقيد للمساهم  مملوك سهم  (1) لكل حق ( 3) هو األحقية
ً
  األحقية  تاريخ   في سهم( 1,000) يملك مقيد مساهم كان إذا لذلك، ووفقا

 .أسهم من يملكه ما مقابل حق( 3,000) له فسيخصص 

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

 لهذه  جديد رمز إلى إضافة أولوية، حقوق  كلمة وبإضافة األصلي، السهم اسم تحت املستثمرين محافظ إلى املكتسب الحق إضافة سيتم حيث نعم،

 .الحقوق 

 تداوله؟  بداية عند الحق قيمة هي ما

  سبيل   فعلى(.  اإلرشادية  الحق  قيمة)  الطرح  وسعر  الحق  إلدراج  السابق  اليوم  في  الشركة  سهم  إغالق  سعر  بين  الفرق   سيكون   للحق  االفتتاح  سعر

  سيكون   للحق  االفتتاحي  السعر  فإن  سعودية،  رياالت(  10)  الطرح  وسعر   سعودي،  ريال  (60)  ابقالس  اليوم  في  الشركة  سهم  إغالق  سعر  كان  إذا  املثال،

 .سعودية رياالت (22.5)

 املقيد؟ املساهم هو  من

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

 إضافية؟ أسهم في االكتتاب  املقيدون  املساهمون  يستطيع هل

 .التداول  فترة  في السوق  طريق عن جديدة  حقوق  شراء خالل من إضافية أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطيع نعم،



 

 ق

  زيادة   على  والتصويت  العادية  غير   العامة  الجمعية  حضور  حق  له  كان  لو   حتى   االكتتاب  في  أحقيته  املساهم  يفقد  أن  املمكن  من  هل

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن املال رأس

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

 االكتتاب؟  عملية تتم كيف

ات  في  االستثمارية  املحفظة  طريق  عن  االكتتاب  طلبات  تقديم  يتم    والشراء،  البيع  أوامر   إدخال  خاللها  من  يتم  التي  التداول   منص 
ً
 إمكانية  إلى  إضافة

 .األسهم حفظ وأمين   للمستثمرين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أي خالل من االكتتاب

 له؟ اململوكة الحقوق  من أكثر  أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن هل

 .له اململوكة الحقوق  من أكثر  أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن ال

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

  في  سهم( 1,000) يملك مساهم كان إذا املثال، سبيل فعلى. بالحقوق  املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 لكل  أن اعتبار على حق( 500) ستودع التي الحقوق  مجموع فإن ، (ب) محفظة في سهم( 200) و( أ) محفظة في سهم( 800) التالي النحو على الشركة

 ب(.) محفظة في حق( 100)و( أ) محفظة في حق( 400) إيداع فسيتم عليه. حق( 0.5) سهم

 والتداول؟   االكتتاب األسهم شهادات لحملة يحق هل

لة يحق نعم، م    املستلمة  الجهات طريق  عن إلكترونية محافظ  في الشهادات  إيداع بعد  إال التداول  يستطيعوا لن لكنهم  االكتتاب، األسهم شهادات   لح 

 .الالزمة الوثائق وإحضار ،"(إيداع)" املالية األوراق إيداع مركز شركة أو

  اشترى  ملن يحق هل
 
  حقوقا

 
 أخرى؟ مرة تداولها إضافية

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

 األولوية؟ حقوق  من جزء بيع باإلمكان هل

 .املتبقي بالجزء واالكتتاب الحقوق  هذه  من جزء  بيع  املستثمر بإمكان نعم،

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

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

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

  حال   وفي.  ذلك  ممارسة  عدم   أو  األولوية  حقوق   بأسهم  االكتتاب  في  الحق  ممارسة  فقط  الحق  ملالك  يتبقى  التداول   فترة   انقضاء  بعد.  ذلك  يمكن  ال  ال،

  املتبقي   الطرح  فترة   في  األسهم  بيع   حال   في  الربح   أو  االستثمارية،  محفظته  قيمة   في  االنخفاض   أو  للخسارة   املستثمر  يخضع   أن   يمكن   الحق  ممارسة  عدم

 . الطرح سعر   من أعلى بسعر

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

طرح   االكتتاب،  فترة   خالل  الجديدة   األسهم  بكامل   االكتتاب  عدم  حال  في   احتساب   ويتم  االكتتاب،  مدير  ينظمه  الكتتاب  املتبقية  الجديدة   األسهم  تُ

 . االكتتاب سعر   خصم بعد الحقوق  ملالك( وجد  إن) التعويض قيمة
ً
  املتبقي  الطرح فترة  في البيع تم إذا مقابل أي على  يحصل ال قد املستثمر أن علما

 .الطرح بسعر

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

قيد  للمساهم  يحق
ُ
  العامة   الجمعية  حضور   العادية  غير   العامة   الجمعية  يوم  تداول   يوم  نهاية  بعد  اإليداع  مركز  لدى  الشركة  مساهمي  سجل  في  امل

 .أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة   على والتصويت العادية غير 

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

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



 

 ر

  مال  رأس  زيادة  على  املترتبة  األولوية  حقوق   على  الحصول   له  يحق  فهل  الجمعية  انعقاد  يوم  في  املالية  األوراق  بشراء  مستثمر   قام  لو 

 املصدر؟

  انعقاد  يوم يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية أي) األسهم شراء تاريخ من عمل يومي بعد الشركة مساهمي سجل  في املستثمر قيد سيتم انه حيث نعم،

 يوم  ثاني  تداول   بنهاية  الشركة  مساهمي  سجل  في  املقيدين  األسهم  حملة  لجميع  ستمنح   األولوية  حقوق   بأن  العلم  مع  (،العادية  غير   العامة  الجمعية

  رأس   بزيادة   الخاصة  العادية  غير   العامة  الجمعية  في  التصويت  أو  الحضور   له  يحق  لن  ولكن.  العادية  غير   العامة  الجمعية  انعقاد  تاريخ  يلي  تداول 

 .املال

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

  تجميع  سيتم كسور  وجود حال وفي محفظة، كل  في املوجودة  امللكية نسبة بحسب املستثمر، يملكها التي املحافظ على املستثمر نصيب توزيع سيتم

   أكملت وإذا الكسور، تلك
ً
  رقما

ً
 .الحقوق  من كمية أكبر  املستثمر فيها يملك التي املحفظة إلى الصحيح الرقم إضافة يتم أكثر  أو صحيحا

 واالكتتاب؟  التداول  فترات ماهي

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

 .الشركة وإعالنات النشرة  هذه  في

 األسبوع؟ نهاية عطلة خالل االكتتاب يمكن هل

 .ذلك يمكن ال ال،

 األولوية؟  حقوق  أسهم في االكتتاب املقيدين املساهمين غير  من املستثمرين عامة يستطيع هل

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

 

 :إضافية مساعدة

  يكون   سوف  قانونية،وألسباب  (  Info@arabian-pipes.com)  اإللكتروني  البريد  على  الشركة  مع  التواصل  الرجاء  استفسارات،  أي  وجود  حال  في

  حتى  أو الحقوق  إلصدار  املوضوعية األسس بشأن املشورة  تقديم  بمقدورها يكون  ولن النشرة  هذه  في الواردة  املعلومات  تقديم فقط  الشركة بمقدور 

 .االستثمارية أو القانونية أو الضريبية أو املالية املشورة  تقديم

   االكتتاب،  وتعليمات  وأحكام شروط  عن  املعلومات  من  وملزيد
ً
 وبقية   «وشروطه  الطرح  وأحكام باألسهم  املتعلقة  املعلومات( »13)   القسم  راجع فضال

 .النشرة  هذه  في الواردة  املعلومات

 

 

  



 

 ش

 ملخص املعلومات األساسية

 تنويه للمستثمرين 

 .  النشرة   هذه   في  الواردة   األساسية  املعلومات  عن  موجزة   نبذة   امللخص  هذا  يقدم
ً
  تهم   قد  التي  املعلومات  كل  على  يشتمل  ال  فإنه  ملخص،  ألنه  ونظرا

  يتعلق   استثماري   قرار  أي    اتخاذ  قبل  بالكامل  قراءتها  النشرة   هذه   مستلمي  على  ويتعين.  واألفراد  املؤسسات  من  املستثمرين  عامة  من  وغيرهم  املساهمين

 . الجديدة  األسهم أو بالحقوق 

 الشركة  عن نبذة

لألنابيب"    الشركة"  تأسست البدايةالعربية  )  في  رقم  الوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  مساهمة  وتاريخ  922كشركة  )املوافق  18/11/1411(  ه 

01/06/1991 ( بالرقم  الرياض  بمدينة  التجاري  بالسجل  قيدها  وتم  الشركة،  تأسيس  إعالن  على  باملوافقة  القاض ي  وتاريخ 1010085734م(   )

م(، تم إدراج 12/1992/ 21ه )املوافق 26/06/1413بتاريخ  م( وباالسم التجاري "الشركة العربية لألنابيب".25/08/1991ه )املوافق 14/02/1412

 . تداول  –الشركة في السوق السعودية  

 اململكة العربية السعودية.   الرياض  11551،    42734  ص.ب.،  املدينة الصناعية الجديدة ، وعنوانه  الرياضويقع مقر املركز الرئيس للشركة في مدينة  

عادي بقيمة إسمية قدرها ( سهم  10,000,000عشرة مليون )  إلىسعودي، مقسم  ( ريال  100,000,000مائة مليون )ويبلغ رأس مال الشركة الحالي  

 »األسهم الحالية«(. بـ  حالي« ومجتمعة»سهم بـ  ( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها منفردة 10عشرة )

 ذه النشرة فإنه ال يوجد لدى الشركة كبار مساهمين. وكما في تاريخ ه

  مالها رأس هيكل في التطورات وأهم الشركة تاريخ

ه )املوافق  18/11/1411( وتاريخ  922كشركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم )  في البداية"الشركة العربية لألنابيب"    تأسست •

(  1010085734م( القاض ي باملوافقة على إعالن تأسيس الشركة، وتم قيدها بالسجل التجاري بمدينة الرياض بالرقم )01/06/1991

)املوافق  14/02/1412وتاريخ   "الشركة25/08/1991ه  التجاري  وباالسم  لألنابيب".  م(  )املوافق  26/06/1413بتاريخ    العربية  ه 

 م(،  21/12/1992

تداول أسهمها بعد الحصول    وبدأت  - تداول   –إدراج الشركة في السوق السعودية   تمم(،  21/12/1992ه )املوافق  26/06/1413  بتاريخ •

( وذلك   –ينه  على موافقة كل من وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي )الجهة املختصة في ح
ً
البنك املركزي السعودي حاليا

والذي كان    ESISم( كنظام بديل لنظام معلومات األوراق املالية اإللكتروني  2001قبل أن يتم تأسيس النظام اآللي لتداول األسهم )في عام  

 ي(. يعمل تحت إشراف إدارة الرقابة على األسهم بمؤسسة النقد العربي السعودي )البنك املركزي السعود 

)املوافق  05/07/1419بتاريخ   • مليون  1998/ 25/10ه  من سبعين  الشركة  رأسمال  زيادة  على  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  م( 

من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة    ريال سعودي ( مليون  140,000,000مليون )  وأربعون إلى مائة    ريال سعودي (  70,000,0000)

 % من رأسمال الشركة. ( 100( ريال سعودي وبنسبة زيادة )70,000,000)سبعين مليون 

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية الثالثة للشركة على زيادة رأسمال الشركة من مائة 26/01/2004ه )املوافق  24/12/1424بتاريخ   •

من خالل طرح أسهم حقوق    ريال سعودي( مليون  210,000,000إلى مئتان وعشرة مليون )  ريال سعودي(  140,000,000مليون )  وأربعون 

للسهم الواحد تسدد بالكامل    ريال سعودي(  50)  اسمية خمسون   جديد بقيمة( سهم  1,400,0000أولوية بعدد مليون وأربعمائة الف )

( سهم 2,800,000الف )وبالتالي زيادة أسهم الشركة من مليونين وثمانمائة    ريال سعودي(  70,000,000سبعون مليون )  إجماليةوبقيمة  

 ( سهم. 4,200,000الى أربعة مليون ومائتين الف )

)املوافق  28/08/1425بتاريخ   • الشركة من م2004/ 12/10ه  رأسمال  زيادة  العادية على  العامة غير  الجمعية  وافقت  ئتان وعشرة ام( 

وذلك من خالل طرح أسهم حقوق    ال سعوديري(  315,000,000مليون )إلى ثالثمائة وخمسة عشر    ريال سعودي(  210,000,000مليون )

وبالتالي    ريال سعودي(  105,000,000مائة وخمسة مليون )  إجمالية( سهم وبقيمة  2,100,000أولوية بعدد إثنين مليون ومائة ألف سهم )

 .  ( سهم6,300,000( سهم الى ستة مليون وثالثمائة )4,200,000زيادة أسهم الشركة من أربعة مليون ومائتين الف )

م( وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الغير عادية( على زيادة رأس مال الشركة  من  2012/ 11/06ه )املوافق  21/07/1433بتاريخ   •

%( من  27وبنسبة زيادة ) ريال سعودي ( 400,000,000إلى أربعمائة  مليون ) ريال سعودي( 315,000,000ثالثمائة وخمسة عشر مليون)



 

 ت

( مليون  85,000,000( سهم بقيمة خمسة وثمانون مليون )8,500,000ثمانية ماليين وخمسمائة ألف )  إصدار  رأس املال وذلك من خالل

)ريال سعودي الف  مليون وخمسمائة  أسهم الشركة من واحد وثالثون  زيادة عدد  وبالتالي  مليون  31,500,0000،  أربعون  الى   ( سهم 

لكل م40,000,000) القيمة االسمية  تبلغ  )(  سهم اسمي  ، وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل  سعودية  ( رياالت10نها عشرة 

 .املساهمون املقيدون بسجل املساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية( سهم قائم يملكه 3.7058)

تاريخ   ▪ )املوافق  19/07/1443وفي  العادية    ،م(20/02/2022ه  العامة غير  الجمعية  الشركة    تخفيض على   للشركةوافقت  املال  رأس 

 عدد  تخفيض  وبالتالي  سعودي( ريال  100,000,000مليون )  مائة  إلى  سعودي( ريال  400,000,000مليون )  أربعمائة  من%(،  75بنسبة )

إلى  40,000,000)  مليون   أربعين  من  األسهم (  30,000,000)  مليون   ثالثين  إلغاء   طريق   عن  سهم،(  10,000,000)  ماليين   عشرة ( سهم 

 . املتراكمة الخسائر إلطفاء املال رأس هيكلة إعادة  بغرض وذلك أسهم،( 4) لكل أسهم( 3) عدد تخفيض أيسهم. 

بنســـــــبة  الشـــــــركة مال  رأس زيادة على  للشـــــــركةوافقت الجمعية العامة غير العادية  م(،2022××//××ه )املوافق 1443/××/××وفي تاريخ  ▪

( 300,000,000بقيمة ثالثمائة مليون )  ريال ســـــــعودي(  30,000,000( % من خالل طرح أســـــــهم حقوق أولوية بعدد ثالثون مليون )300)

ويصــــــــبح عدد األســــــــهم بعد الزيادة أربعون    يال ســــــــعودير (  400,000,000ليصــــــــبح رأس املال بعد الزيادة أربعمائة مليون )  ريال ســــــــعودي

( ســـــــــــهم  وذلك لدعم رأس املال العامل وتعزيز املالءة املالية للشـــــــــــركة وتخفيض معدل االقتراض وتطوير وتحديث  40,000,000مليون )

 ركة. مصانع الشركة بالرياض والجبيل والتوسع في عدد من املنتجات املساندة لخدمات األنابيب ضمن أعمال الش

 للشركة الرئيسية األنشطة ملخص

 م(. 25/08/1991 املوافق) ه02/1412/ 14 وتاريخ( 1010085734) رقم التجاري  السجل بموجب نشاطها الشركة تمارس

 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة األساس ي نظامها في كما الشركة أنشطة وتتمثل

1)  
ً
 والحلزونية لخطوط األنابيب ولألغراض اإلنشائية والتجارية وتسويقها.إنتاج أنابيب الصلب امللحومة طوليا

 إقامة الصناعات املعدنية. (2

 تني وتشكيل وتسنين األنابيب.  (3

 تغليف األنابيب من الخارج والداخل. (4

 القيام باألعمال التجارية من بيع وشراء األنابيب وملحقاتها ومسلتزماتها.  (5

 تنفيذ أعمال تمديد خطوط األنابيب.  (6

 راء األراض ي إلقامة مباني عليها وإستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة.ش (7

 مقاوالت الصيانة والنظافة والتشغيل واإلعاشة. (8

 .وجدت إن املختصة الجهات من الالزمة التراخيص على الحصول  وبعد املتبعة األنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس

 املصانع والخطوط اإلضافية التي تمكنها القيام بنشاطها تتمثل في:وتمتلك الشركة العديد من 

 مصنع الرياض:  -

 )إلنتاج أنابيب الصلب امللحومة طولي
ً
 ألف طن  160بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر ب  20بوصة إلى  6( مقاسات من ERWا

ً
ويقع   سنويا

 %.100 املصنع باملدينة الصناعية بالرياض ونسبة امللكية

 مصنع الجبيل: -

 )إلنتاج أنابيب الصلب امللحومة طولي
ً
 ألف طن  300بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر ب  48بوصة إلى  16( مقاسات من SAWا

ً
ويقع   سنويا

 %.100 الصناعية ونسبة امللكيةالجبيل املصنع بمدينة 

 : مصنع التغليف -

مليون متر  2.4بمتوسط طاقة انتاجية  بوصة 24الى  6مقاسات األنابيب من  (FBE,3LPE,3LPP) ويستخدم هذا املصنع لتغليف األنابيب من الخارج

 %. 100 مربع في العام ويقع املصنع باملدينة الصناعية بالرياض ونسبة امللكية



 

 ث

 خط التشريح:  -

والسماكات التي يمكن   مم( 1600) الحديدية الالزمة لإلنتاج بإمكانيات عالية من ناحية عرض اللفة حتىويستخدم هذا الخط في تشريح اللفات 

 %. 100 الصناعية بالرياض ونسبة امللكية ةويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم باملدين مم(، 12.7)تشريحها حتى 

 خط التسنين:  -

وفق املواصفات العاملية واملطلوبة من  ( OTCG-CASINGS) دامها في مجال حفر وتبطين اآلباريستخدم هذا الخط في تسنين األنابيب التي يتم استخ

 %.100 الصناعية بالرياض ونسبة امللكية ةقبل شركات البترول املحلية والعاملية، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم باملدين

 الشركة  رؤية

 وخدمات األنابيب في الشرق األوسط وشمال افريقيا وأن تشارك عمالئها في تنميه أعمالهم. صناعةتكون الشركة رائدة في أن 

 الشركة  رسالة

ق الشركة أعلى أنظمة الجودة وتسعى لتوطين أحدث تقنيات وحلول صناعة األنابيب من خالل تنمية املوارد البشرية.أن   تطب 

 الشركة  استراتيجية

احتياجاتهم، من   لتلبية  العمالءمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في تقديم حلول أنابيب عالية الجودة وللمشاركة مع  رائدة في  أن تكون الشركة  

 .  خالل تطبيق أعلى معايير الجودة والسعي لتوطين أحدث تقنيات حلول األنابيب

 تي: ركة على تنفيذ اآلوعن الخطط اإلستراتيجية والتوقعات املستقبلية خالل الفترة القادمة، فتعمل الش

 . العمل على تطوير مصنع الجبيل ملواكبة متطلبات السوق  •

 . ماكينات التشكيل واللحام ملصنع الجبيل وذلك لرفع كفاءة املاكيناتر تطوي •

 العمل على تطوير مصنع الرياض ملواكبة املتطلبات املستقبلية للسوق.  •

 السوق. تطوير خط التغليف بالرياض ملواكبة متطلبات  •

أفريقيا والعراق ولبنان واليمن   ستمرار في العمل على زيادة مبيعات التصدير والتوسع جغرافيا عن طريق املشاركة في مشاريع في شمالاال  •

 باإلضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

 . ستمرار في تدريب وتأهيل الطلبة والتوسع في التوظيف النسائياال  •

 . بالشركةالشامل  (ERP)تطوير نظام  •

 .تحديث سياسات وإجراءات العمل في إدارات الشركة •

 . تعزيز وتطوير إجراءات الرقابة الداخلية •

 

 للشركة  التنافسية وامليزات  القوة  نواحي

املؤسسة العامة لتحلية  –شركة تنمية نفط عمان  –الشركة معتمده من كبرى شركات البترول والغاز  ومنها :  شركة أرامكو السعودية   •

 غاز مصر.  –شركة ابوظبي لتكرير النفط )تكرير( –املياه 

سنوات تضمن للشركة حصتها من   7-5 وجود اتفاقيات شراء أنابيب من منتجات الشركة بمصانع الرياض والجبيل مع شركة أرامكو ملدة  •

 مشاريع أرامكو املستقبلية.

 بوصه.  48إلى بوصه  6الرياض والجبيل ممايساعد على توريد مقاسات مختلفه من وجود مصنعين في  •

هذا  ال يوجد في اململكه اال مصنعين فقط قادره على تصنيع وتوريد حيث  تبطين االبارلغرض  ملحومة خط تسنين انابيب تملك الشركة  •

 النوع او املقاس من االنابيب. 

 .وجود مصنع تغليف االنابيب في الرياض لتلبية احتياجات السوق  •

ث تم التصدير  من خالل توريد مشاريع كبيره داخل اململكه وخارجها حيقدراتها على ذلك  الشركة اثبتت التوزيع الجغرافي للشركة حيث  •

 .ةدول 19إلى اكثر من 



 

 خ

 ملخص املعلومات املالية

 م2020و م2019و م2018 ديسمبر  31 في املنتهية املالية للسنوات للشركة املراجعة املالية القوائم على مبني أدناه  الوارد املالية املعلومات  ملخص إن

 واإليضاحات املرفقة بها. م 2021يونيو  30. باإلضافة إلى القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الستة أشهر   املنتهية في بها املرفقة واإليضاحات

 قائمة املركز املالي 

 )باآلف الرياالت(

 املنتهية  املالية السنة

 م 2018 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

 املنتهية  املالية السنة

 م 2019 ديسمبر  31 في

 ( معدلة)

 املنتهية  املالية السنة

 م 2020 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

الفترة املالية املنتهية في  

 م2021يونيو  30

 (مراجعة غير )

 437,191 565,301 614,594 754,239 املتداولة  األصول  إجمالي

 369,640 376,794 396,253 373,394 املتداولة  غير األصول  إجمالي

 806,831 942,095 1,010,847 1,127,633 األصول  إجمالي

 574,451 699,414 568,109   617,065 املتداولة  االلتزامات إجمالي

 38,145 36,340 39,732 11,649 املتداولة  غير االلتزامات إجمالي

 612,596 735,754 607,841 628,714 االلتزامات  إجمالي

 194,235 206,341 403,006 498,919 امللكية  حقوق  إجمالي

 806,831 942,095 1,010,847 1,127,633 امللكية  وحقوق  إجمالي االلتزامات

 م 2021يونيو   30املنتهية في  لفترة الستة أشهر م والقوائم املالية األولية غير املراجعة 2020م و 2019م و2018القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية  املصدر:

 

 قائمة الدخل 

 )باآلف الرياالت(

  املالية السنة

 املنتهية

 ديسمبر  31 في

 م 2018

 (مراجعة)

  املالية السنة

 املنتهية

 ديسمبر  31 في

 م 2019

 ( معدلة)

  املالية السنة

 املنتهية

 ديسمبر  31 في

 م 2020

 (مراجعة)

فترة الستة أشهر 

يونيو   30املنتهي في  

   م2020

 (مراجعة غير )

فترة الستة أشهر 

  30املنتهي في  

 م  2021يونيو 

 (مراجعة غير )

 253,420 111,816 369,289 741,085 698,311 اإليرادات   إجمالي

 ( 223,463) ( 108,839) (441,343) )644,612( )748,567( اإليرادات  تكلفة

 29,957 2,977 (72,054) 96,473 ( 50,256) إجمالي الربح / )الخسارة(

 ( 3,246) ( 21,052) (170,282) 65,536 (91,707) الربح / )الخسارة( من العمليات  

  )الخسارة( قبل / الربح صافي

 الدخل الزكاة وضريبة 
(118,317 ) 34,742 (194,438) (32,368 ) (12,006 ) 

 ( 12,106) ( 35,688) (195,340) 30,248 ( 122,699) الربح / )الخسارة( صافي

 م 2021يونيو    30املنتهية في  لفترة الستة أشهر  م والقوائم املالية األولية غير املراجعة 2020م و 2019م و2018القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية  املصدر:

 

  



 

 ذ

 

 قائمة التدفقات النقدية

 )باآلف الرياالت(

  املالية السنة

 املنتهية

 ديسمبر  31 في

 م 2018

 (مراجعة)

  املالية السنة

 املنتهية

 ديسمبر  31 في

 م 2019

 ( معدلة)

  املالية السنة

 املنتهية

 ديسمبر  31 في

 م 2020

 (مراجعة)

فترة الستة أشهر 

يونيو   30املنتهي في  

   م2020

 (مراجعة غير )

فترة الستة أشهر 

يونيو   30املنتهي في  

 م  2021

 (مراجعة غير )

 األنشطة من املتوفر النقد صافي

 التشغيلية 
59,200 81,853 (77,577) (97,350 ) 231,444 

من / )املستخدم  املتوفر النقد صافي

 االستثمارية  األنشطة في(
(7,190 ) (27,252 ) (8,300) (6,320 ) (7,492 ) 

 املستخدم/ ) من املتوفر النقد صافي

 التمويلية  األنشطة( في
(46,634 ) (48,132 ) 85,955 (120,101 ) (167,863 ) 

صافي التغير في النقد وما في حكمه 

 للفترة 
5,376 6,469 78 16,431 56,089 

 20,046 19,968 19,968 13,499 8,123 الفترة  بداية في حكمه في وما  النقد

 76,135 36,399 20,046 19,968 13,499 الفترة نهاية في حكمه في وما  النقد

 م 2021يونيو    30املنتهية في  لفترة الستة أشهر  م والقوائم املالية األولية غير املراجعة 2020م و 2019م و2018القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية  املصدر:

 

 مؤشرات األداء الرئيسية 
وحدة 

 املؤشر 

  املالية السنة

 املنتهية

 ديسمبر  31 في

 م 2018

  املالية السنة

 املنتهية

 ديسمبر  31 في

 م 2019

  املالية السنة

 املنتهية

 ديسمبر  31 في

 م 2020

فترة الستة أشهر 

  30في    ةاملنتهي

 م 2020يونيو 

فترة الستة أشهر 

  30املنتهية في   

 م 2021يونيو 

 % 11.8 % 2.7 %( 19.5) % 13.0 %( 7.2) ٪ مجمل الربح/ )الخسارة(

 % 2.0 % 3.5 % 2.5 % 1.6 % 2.1 ٪ مصاريف بيعية وتسويقية 

 % 6.7 % 12.7 % 8.0 % 2.9 % 2.5 ٪ مصاريف إدارية وعمومية 

صافي الربح/)الخسارة( 

 الفترة / للسنة
٪ (17.6 )% 4.1 % (52.9 )% (31.9 )% (4.8 )% 

 ( %1.50) ( %2.94) ( %20.73) % 2.99 ( %10.88) ٪ العائد على األصول 

 ( %6.23) ( %7.25) ( %94.67) % 7.51 ( %24.59) ٪ العائد على حقوق امللكية 

إجمالي األصول املتداولة / 

 إجمالي االلتزامات املتداولة 
 مرة  0.76 مرة  1.22 مرة  0.81 مرة  1.08 مرة  1.22 مرة

 املصدر: معلومات الشركة 
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 السوق  إلى العامة النظرة

 

مليار   237مقابل مصروفات بقيمة    سعوديريال  مليار    243  نحو  م2021في الربع الثالث لعام    بلغت اإليرادات الفصلية للمملكة العربية السعودية

ل ريال سعودي
 
م، وقد أدى التحسن في أسعار النفط  2019 لعامأول فائض فصلي منذ الربع األول  ويعتبر سعودي مليار ريال  6.7فائًضا بـ ، مما شك

  إيرادات   % من إجمالي61الشريحة لتصل إلى نسبة  % على أساس سنوي مما قد دفع بمساهمة هذه  60العاملية إلى ارتفاع اإليرادات النفطية بنسبة  

 م.2021لربع الثالث لعام الدولة ل

في الربع    %6.8الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموا بنسبة    اإلجماليحصاء فقد حقق الناتج املحلي  لإل وفقا للتقديرات التي قامت بها الهيئة العامة  

نشطة النفطية بنسبة قدرها  ألرتفاع الذي حققته اال جابي إلى اإليم؛ ويعود هذا النمو ا2020م مقارنة بالربع الثالث من عام  2021الثالث من عام  

  ،كما حققت %6.2سبة  شطة غير النفطية بنألن،تليها ا  2021نتيجة زيادة الطلب العاملي على النفط الخام ومعاودة اململكة رفع انتاجها في عام    9%

م  2021في الربع الثالث من عام  %  5.8جمالي الحقيقي املعدل موسميا ارتفاعا قدره  إل حقق الناتج املحلي اوقد      .%2.7نشطة الحكومية ارتفا عا قدره  األ

،باإلضافة %12.9نشطة النفطية بنسبة  ألرتفاع في الناتج إلى النمو الكبير الذي شهدته ااال ويرجع هذا    (2021)مقارنة بالربع الثاني من نفس العام  

 %.1.4كما حققت األنشطة الحكومية نموا قدره  ،%1.6نشطة غير النفطية بمقدار  ألإلى ارتفاع ا

صدر  االنتاج الصناعياململكة، حيث أنه حسب تقرير مسح    في  الصناعات  أهم  أحدالصناعة التحويلية    تعتبر 
ُ
الربع    عنمن الهيئة العامة لإلحصاء    امل

%( مقارنة بالربع املماثل من العام السابق، 12.1فإن نسبة التغير في الرقم القياس ي العام لإلنتاج الصناعي يمثل انخفاض بنسبة )  ،م2021األول لعام  

م، تقلص انخفاض بنسبة 2021للربع األول لعام  كما مثل نسبة التغير في الرقم القياس ي لالنتاج الصناعي حسب النشاط للصناعات التحويلية  

 الربع املماثل من العام السابق. %( عن10.8)

ا ا لكميات  القياس ي  الرقم  مؤشر  بنسبة  إل رتفع  الصناعي  عام    %6.5نتاج  سبتمبر  شهر  السابق 2021في  العام  من  الشهر  بنفس  مقارنة  م 

حيث    (%74.5) الوزن القياس ي له في هذا املؤشر  %  7.6املحاجر بنسبة    ل التعدين واستغالنتاج في نشاط  إل رتفاع اال ؛ وذلك نتيجة  (م2020سبتمبر )

مليون برميل يوميا في شهر سبتمبر عام    9.6م إلى 2020مليون برميل يوميا في شهر سبتمبر عام    8.9زادت اململكة العربية السعودية إنتاج النفط من  

 . باملقارنة مع نفس الشهر من العام السابق% 4.5بنسبة  2021يلية في شهر سبتمبر من عام م، كما ارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحو 2021

 .(العامة لإلحصاء الهيئة ،وزارة املالية السعودية املصدر:) 
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 عوامل املخاطرةملخص 

"عوامل املخاطرة" من هذه النشرة، وهي  (  2يوجد عدد من املخاطر التي تتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية، واملوضحة بشكل مفصل في القسم )

 :تتلخص فيما يلي

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها ( أ

 املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية •

 املخاطر املتعلقة بالسيولة •

 املخاطر املتعلقة باالئتمان  •

 املتعلقة بالتسهيالت االئتمانية   مخاطر  •

 املخاطر املتعلقة باتفاقيات التمويل  •

 املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة •

 املخاطر املتعلقة بالخسائر املتراكمة •

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  •

 املخاطر املتعلقة بالنظام األساس للشركة •

 اطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذيةاملخ •

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم •

•  
ً
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

 املخاطر املتعلقة بزيادة التزامات الشركة •

 املخاطر املتعلقة بالذمم املدينة •

 وتقنية املعلومات وبيئة التقارير املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل  •

 املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية أو تطبيق معايير جديدة  •

 املخاطر املتعلقة بمتطلبات التوطين  •

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية •

 ء املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمال •

 املخاطر  املتعلقة بالدعاوى واملطالبات  •

 املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية  •

 املخاطر املتعلقة بعقود اإليجار •

 املخاطر املتعلقة بارتفاع مديونية الشركة •

 املخاطر املتعلقة  بأوراق الدفع والذمم الدائنة  •

 بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية املخاطر املتعلقة  •

 املخاطر املتعلقة بالتغطية التأمينية •

 املخاطر املرتبطة مع األطراف ذات العالقة •

 املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير  •

 املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين  •

 املخاطر املتعلقة بانقطاع أعمال الشركة  •

 (19 -املتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفیداملخاطر  •
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 املخاطر املتعلقة بإدارة رأس املال العامل   •

 املخاطر املتعلقة بتركز العمالء  •

 املخاطر املتعلقة باملعدات وآلية االستخدام  •

 املخاطر املتعلقة بالعيوب التصنيعية  •

 املخاطر املتعلقة بإدارة املخزون  •

 على بعض املوردين الرئيسيين املخاطر املتعلقة باعتماد الشركة  •

 املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بتكوين مخصص التفكيك  •

 املخاطر املتعلقة بتوفر إمدادات الحديد وارتفاع أسعار املواد الخام •

 املخاطر املتعلقة  بالطاقة التشغيلية للمصنع    •

 املخاطر املتعلقة بتحفظات  املراجع الخارجي    •

 

 والقطاع  املخاطر املتعلقة بالسوق (ب

  املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة •

 املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط  •

 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات •

  ن جديدة املخاطر املتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقواني  •

 املخاطر املتعلقة بالبيئة التنافسية •

 املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة •

 املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على توظيف املوظفين غير السعوديين  •

 املخاطر املتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت  •

 املخاطر املتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب  •

 

 املخاطر املتعلقة باألوراق املالية املطروحة (ج

 املخاطر املتعلقة بالتذبذب املحتمل في سعر حقوق األولوية •

 املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم  •

 املخاطر املتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية  •

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية  •

 مال إصدار أسهم جديدةاملخاطر املتعلقة باحت •

  املخاطر املتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة •

  املخاطر املتعلقة بانخفاض نسبة امللكية •

 املخاطر املتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت املناسب  •

 املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم •

 حقوق األولوية املخاطر املتعلقة باملضاربة في •

 املخاطر املتعلقة بتعليق تداول وإلغاء إدراج أسهم الشركة  •
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 التعريفات واملصطلحات  1
 يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واملصطلحات للعبارات املستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:

 التعريف  املعرف  االختصار أو املصطلح

صدر أو الشركة
ُ
 امل

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري  .  سعودية  مساهمة  شركة  ،الشركة العربية لألنابيب

 م(. 25/08/1991ه )املوافق 1412/ 14/02( وتاريخ 1010085734رقم )

 .للشركة التنفيذية اإلدارة  اإلدارة

 .السعودية العربية اململكة اململكة 

 .للشركة األساس ي النظام األساس ي النظام

  واالستثمار التجارة ) التجارة  وزارة  التجارة وزارة
ً
 .السعودية العربية باململكة( سابقا

  املالية األوراق طرح قواعد

 املستمرة وااللتزامات

 القرار   بموجب  املالية  السوق   هيئة  مجلس  عن  الصادرة   املستمرة   وااللتزامات  املالية  األوراق  طرح  قواعد

 املالية   السوق   نظام  على  بناءً (.  م27/12/2017  املوافق)  ه09/4/1439  وتاريخ  2017-123-3  رقم

 املالية   السوق   هيئة  مجلس  بقرار  واملعدلة.  ه02/06/1424  وتاريخ   30/م  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر

 . م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  2021-07-1رقم 

 أو اإلدارة مجلس أو املجلس

 اإلدارة  مجلس أعضاء
 (.33( و)د)  الصفحة على أسماؤهم تظهر والذين الشركة، إدارة  مجلس

 .(ز( و)و) الصفحة على أسماؤهم املوضحة الشركة مسشارو  املستشارون 

 . السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة الهيئة  أو  املالية السوق  هيئة

 املالية السوق  نظام
 املوافق)  ه02/06/1424  وتاريخ  30/م  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  املالية  السوق   نظام

 .تعديالت من عليه يطرأ وما(. م31/07/2003

 السعودية تداول  شركة

)شركة السعودية  تداول  تداول    املالية  السوق   شركة  مجموعة  شركات  إحدى   )
ً
سابقا السعودية 

   املؤسسة  السعودية،
ً
  ، (م19/03/2007  املوافق )  ه29/02/1428  بتاريخ  الوزراء  مجلس   لقرار  وفقا

   وذلك
ً
 لها   املصرح  الوحيدة  والجهة  سعودية،  مقفلة  مساهمة  شركة  وهي  املالية،  السوق   لنظام  تنفيذا

 . وتداولها املالية األوراق بإدراج تقوم حيث السعودية، العربية اململكة في املالية لألوراق كسوق  بالعمل

  أو السعودية املالية السوق 

  أو األسهم سوق  أو املالية السوق 

 تداول  أو السوق 

 .األسهم لتداول  السعودية املالية السوق 

 .السعودية األسهم لتداول  اآللي النظام تداول  نظام

 الشركات  نظام

  بتاريخ (  3/م)  رقم  امللكي   املرسوم  بموجب  الصادر  السعودية،  العربية  اململكة  في  الشركات  نظام

 املوافق)ه25/07/1437  تاريخ   في  التنفيذ  حيز   دخل  والذي(  م 10/11/2015  املوافق)  ه28/01/1437

 (. م11/04/2018  املوافق)  ه25/07/1439  وتاريخ(  79/م)  رقم  امللكي  باملرسوم  واملعدل(  م02/05/2016

 .شركةالالجمعية العامة للمساهمين في  العامة  الجمعية

 الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة. العادية  العامة الجمعية

 الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة. العادية  غير  العامة الجمعية

 حكومة اململكة العربية السعودية.   الحكومة

 الشركات  حوكمة  الئحة

 بموجب   املالية  السوق   هيئة  مجلس  عن  الصادرة   السعودية  العربية  اململكة  في  الشركات  حوكمة  الئحة

)ه1438/ 16/05  وتاريخ  2017-16-8  رقم  القرار  الشركات  نظام  على  بناءً (.  م2017/ 13/02  املوافق. 

 رقم  املالية  السوق   هيئة  مجلس  بقرار  واملعدلة.  ه28/01/1437  وتاريخ  3/م  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر

 (. م20/05/2019 املوافق) ه15/09/1440 وتاريخ 3-57-2019
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 األطراف ذوي العالقة

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، وبموجب قائمة املصطلحات املستخدمة  يقصد به في قواعد طرح  

القرار رقم بموجب  الهيئة  الصادرة عن مجلس  املالية وقواعدها  السوق  هيئة  لوائح    2004-11-4  في 

-07-1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  م(04/10/2004ه )املوافق 20/08/1425وتاريخ 

  :م(، على ما يلي14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  2021

1)  
ُ
 صدر.تابعي امل

صدر املساهمين الكبار (2
ُ
 . في امل

 صدر.س اإلدارة وكبار التنفيذيين للُم لأعضاء مج (3

4)  
ُ
 صدر.أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي امل

 أعضاء  (5
ُ
 صدر.مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في امل

 ( أعاله. 5أو  4 ،3، 2،  1أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ) (6

 ( أعاله. 6أو  5، 4، 3، 2، 1أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ) (7

 اإلدراج  قواعد

السعودية )تداول( واملوافق عليها بقرار مجلس هيئة  قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق املالية  

واملعدلة بموجب  م(،  27/12/2017ه )املوافق  09/04/1439وتاريخ    2017-123-3  السوق املالية رقم

، واملعدلة بموجب قراره رقم  م(30/09/2019ه )املوافق  01/02/1441بتاريخ    2019-104-1قراره رقم   

 م(. 24/02/2021وافق ه )امل12/07/1442بتاريخ  1-22-2021

 إلعداد الدولية املحاسبية املعايير

 (IFRS) املالية التقارير

 الدولية. املحاسبة معايير  مجلس عن الصادرة  وتفسيراتها املحاسبية املعايير  مجموعة

.(International Financial Reporting Standards) 

 املالية  السنوات/  املالية السنة
 النظام أو التأسيس عقد في ونهايتها بدايتها واملحددة  املنشأة  نشاط  نتيجة لعرض الزمنية الفترة  هي

 أن السنة للشركة املعنية. األساس ي
ً
 . ديسمبر  31املالية للشركة تنتهي في  علما

 .ن مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاصيإحالل املواطنين السعودي السعودة/  التوطين

 العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. الريال  أو السعودي الريال أو ريال

 العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية. الدوالر األمريكي 

الهيئة السعودية للمراجعين  

 ( SOCPA) واملحاسبين 
 في اململكة العربية السعودية.   الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

 الهيئة العامة لإلحصاء في اململكة العربية السعودية.  العامة لإلحصاء الهيئة 

  للتأمينات العامة املؤسسة

)"التأمينات  االجتماعية

 جتماعية"(اال 

 . السعودية العربية اململكة  في االجتماعية للتأمينات العامة املؤسسة

  والتنمية  البشرية املوارد وزارة

 االجتماعية

ا  البشرية  املوارد وزارة   (  جتماعيةال والتنمية 
ً
سابقا االجتماعية  والتنمية  العربية    )العمل  اململكة  في 

 . السعودية

 عمل يوم

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية  

األن بموجب  العمل  عن  أبوابها  املصرفية  املؤسسات  فيه  تغلق  يوم  أي  واإلجراءات  أو  السارية  ظمة 

 . األخرى الحكومية 

 العمل نظام
 املوافق(.  ه23/08/1426  وتاريخ  51/م  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودي  العمل  نظام

 (. م26/08/2020 املوافق) ه07/01/1442 وتاريخ( 5/م) رقم  امللكي باملرسوم املعدل ،)م27/09/2005

  والقروية البلدية الشؤون  وزارة

 "(البلديات وزارة)" واإلسكان 

 )"البلدية"(

(  واإلسكان   والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة 
ً
  الوزارة   هي  السعودية)وزارة الشؤون البلدية والقروية سابقا

 .السعودية العربية اململكة ملدن  العمراني التخطيط عن املسؤولة
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املديرية العامة للدفاع املدني 

 املدني"( )"الدفاع 

حماية السكان واملمتلكات العامة  الجهة املسؤولة عن  املديرية العامة للدفاع املدني في السعودية هي  

والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحوادث املختلفة وتأمين سالمة املواصالت واالتصاالت وسير  

 .العمل في املرافق العامة

 التقويم الهجري  ه

 امليالدي التقويم  م

 /املالية األوراق إيداع مركز  شركة

 اإليداع  مركز

  ، تأسست في تداول السعودية )تداول السعودية(  جموعةمل  بالكامل  مملوكة  مقفلة  مساهمة  شركة  هي

ه 28/01/1437  بتاريخ  3/م  رقم  امللكي  الصادر باملرسوم  السعودي  الشركات  نظام  بموجب  م2016  عام

 م(. 11/11/2015)املوافق 

 2030 رؤية
يهدف   الذي  الوطني  االستراتيجي  االقتصادي  وصناعة   إلىالبرنامج  النفط  على  االعتماد  تقليل 

 البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.

 ( VAT) املضافة القيمة ضريبة

 املوحدة   االتفاقية  على  املوافقة  م(30/01/2017)املوافق    ه02/05/1438  بتاريخ   الوزراء  مجلس   قرر 

التعاون   لدول   املضافة  القيمة  لضريبة  من   ابتداء  بها  العمل  بدأ  والتي  العربية  الخليج  لدول   مجلس 

  قبل   من   بها  العمل  الواجب  األخرى   الضرائب والرسوم   ملنظومة  تضاف  جديدة   كضريبة  م،2018  يناير  1

(، ٪5)  الضريبة  هذه   مقدار.  الخليج العربي  لدول   التعاون   مجلس  دول   وفي  اململكة،  في  محددة   قطاعات

بالرعاية  والخدمات  األساسية  )كاألغذية  منها  املنتجات  من  عدد  استثناء  تم  وقد  الصحية  املتعلقة 

  من   ابتداءً   وذلك  ٪15  إلى  ٪5  من   املضافة  القيمة  ضريبة  نسبة  زيادة   اململكة  حكومة   قررتو والتعليم(.  

 م.2020 يوليو 01تاريخ 

 األولوية  الحقوق  أو الحقوق 

 الزيادة   على  املوافقة  عند  الجديدة   األسهم  في  االكتتاب  أحقية  حاملها  تمنح  للتداول   قابلة  مالية  أوراق  هي

 في االكتتاب أحقية لحامله حق كل ويعطي  املقيدين، املساهمين لجميع مكتسب حق وهو. رأس املال في

  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  بعد  الحقوق   إيداع  ويتم.  الطرح  بسعر  الجديدة   من األسهم  واحد  سهم

 هذه   م(. وستظهر2022××/××/ه )املوافق  1443/××/××املال وذلك بتاريخ    رأس  بزيادة   الخاصة  العادية

إبالغ    وسيتم.  األولوية  بحقوق   خاص  جديد  رمز  تحت  املقيدين  املساهمين  حسابات  في  الحقوق 

  طريق   عن  وكذلك  تداول   موقع  في  اإلعالن  طريق  عن  محافظهم  في  الحقوق   بإيداع  املقيدين  املساهمين

 عن   ترسل   قصيرة   نصية  ورسائل   املالية  األوراق   إيداع  مركز  شركة  قبل  من   املقدمة(  تداوالتي)  خدمة

 .الوساطة شركات  طريق

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

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

 . الحق اإلرشادية قيمة عن يختلف

 . شركة يقين املالية )يقين كابيتال( املستشار املالي 

 . يقين املالية )يقين كابيتال(شركة    التغطية متعهد

 . شركة يقين املالية )يقين كابيتال( االكتتاب  مدير

 شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية. املستشار القانوني 

 البسام وشركاؤه( –شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه )محاسبون قانونيون   املحاسب القانوني 

   الطرح فترة
يوم   من  تبدأ  التي  )املوافق  1443/××/××الفترة  )املوافق 1443/××/××يوم    إلى  م(2022××/××/ه  ه 

 م(.2022××/××/

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10عشرة ) االكتتاب /  الطرح سعر

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

   املتبقي الطرح
ستثمارية من  ال شخاص املستحقين على املؤسسات األ طرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل ا

 .ل طرحها في فترة الطرح املتبقيالخ
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 املتبقي الطرح فترة
تبدأ   التي   الفترة 

ً
صباحا العاشرة  الساعة  )املوافق  1443/××/××يوم    من  وحتى م(  2022××/××/ه 

 م(. 2022××/××/ ه )املوافق 1443/××/×× ××التالي يوم  اليوممن  الخامسة مساءً الساعة 

 والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة. عادي،( سهم 30,000,000ثالثون مليون ) الجديدة األسهم

 . الحالية للشركة األسهمالجديدة على عدد  األسهمناتج قسمة عدد  األحقية  معامل

   املستحقين  االشخاص
  األولوية   حقوق   بشراء  قاموا  ممن  أو  املقيدين  املساهمين   من  كانوا  سواءً   األولوية   حقوق   حملة  جميع

 فترة التداول. خالل

 الكبار  املساهمون 
نسبة   يمتلكون  الذين  الشركة 5املساهمون  مساهمي  يوجد ضمن  وال  الشركة،  أسهم  من  أكثر  أو   %

 النشرة. مساهمون كبار كما في تاريخ هذه 

   الجمهور 

 :أدناه  املذكورين  غير  األشخاص املستمرة  وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في يعني

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين  (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكبار اإلدارة  مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين وكبار اإلدارة  مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين وكبار اإلدارة  مجالس أعضاء (5
ُ
 .امل

 .أعاله ( 5 أو ،4، 3، 2،  1) في إليهم املشار ألشخاصل  أقرباء أي (6

 .أعاله ( 6 ،أو5، 4، 3، 2، 1) في إليهم املشار األشخاص  من أي عليها يسيطر شركة أي (7

 ويملكون  باالتفاق يتصرفون   الذيناألشخاص  (8
 
  املراد  األسهم  فئة من  أكثر  أو( 5)% مجتمعين  معا

 .إدراجها

 صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.  الطرح  متحصالت صافي

 الشخص الطبيعي. الشخص

 .األولويةهذه الوثيقة املعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق  النشرة  أو اإلصدار نشرة

 اإلدراج 
 إلىتقديم طلب إدراج    -حيث يسمح سياق النص بذلك    -وراق املالية في السوق الرئيسية أو  أل إدراج ا

 .تداول السعودية )تداول السعودية( مجموعة

 املقيدون  املساهمون 

سهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس أل املالكون لاملساهمون  

  الجمعية   انعقاد  يلي  تداول   يوم  ثاني  نهاية  في  اإليداع  مركز  لدى  الشركة  مساهمي  سجل  في  واملقيدون   املال

 (.م2022××/××/ املوافق) ه1443/××/×× بتاريخ العادية غير  العامة

 الجدد  املستثمرون 
ممن قاموا بشراء حقوق    –باستثناء املساهمون املقيدون   –عامة املستثمرون من األفراد واملؤسسات  

 األولوية خالل فترة التداول.

 األسهم 
عشرة بقيمة اسمية  و   ،عادي( سهم  10,000,000عشرة مليون )األسهم العادية للشركة والبالغة عددها  

 للسهم الواحد( رياالت سعودية 10)

 الوسطاء 
 املالية  باألوراق  التعامل  نشاط  بمزاولة  املالية  السوق   هيئة  طريق  عن  لهم  املرخص  السوق   مؤسسات  هم

 وكيل.  بصفة

 االستثمارية املؤسسات

 :كالتالي وهي املؤسسات من مجموعة تشمل

  محفظة   مدير  طريق  عن  أو  مباشرة   الحكومة،  من  اململوكة  والشركات  الحكومية  الجهات .1

 بها   تعترف  أخرى   مالية  سوق   وأي  السوق،  أو  الهيئة،  بها  تعترف  هيئة دولية  أي  أو   خاصة،

 .اإليداع مركز أو الهيئة،

   املطروحة  اململكة  في  املؤسسة  العامة  االستثمار  صناديق .2
ً
   طرحا

ً
  الصناديق   إلى  إضافة  عاما

  شروط   كانت   إذا  السعودية  املالية  السوق   في  املدرجة  املالية  األوراق  في  والتي تستثمر  الخاصة

مع   له  تتيح  الصندوق   وأحكام والقيود  ذلك،  باألحكام  الئحة    في   عليها  املنصوص  االلتزام 

 .االستثمار صناديق
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 متطلبات   التزام  مع  أصيل،  بصفة  املالية  األوراق   في   التعامل  في   لهم  املرخص  األشخاص .3

 .املالية الكفاية

 الشخص   ذلك  يكون   أن  شريطة  اإلدارة   أعمال  ممارسة  في  له  مرخص  شخص  عمالء .4

  في  املشاركة  بقبول   الخاصة  القرارات  اتخاذ  من  تمكنه   تعيينه بشروط  تم  قد  له  املرخص

  الحصول   إلى  الحاجة  دون   العميل  عن  السعودية نيابة  املالية  السوق   في  واالستثمار  الطرح

 .منه مسبقة موافقة على

  لدى   وحساب  اململكة  في  استثماري   حساب  فتح  لهم  يجوز   آخرين  اعتباريين  أشخاص  أي .5

  اإليداع، مركز
ً
  أن  على  املالية، األوراق في  املدرجة الشركات استثمار ضوابط باالعتبار أخذا

 .املصالح في  أي تعارض إلى الشركة مشاركة تؤدي ال

  والصناديق   الشركات  تشمل  والتي  االعتبارية  الشخصية  ذوي   من  الخليجين  املستثمرين .6

 .العربية الخليج لدول  مجلس التعاون  دول  في املؤسسة

 .املؤهلون األجانب  املستثمرون .7

 له  مرخص  شخص  مع  مبرمة  مبادلة  اتفاقية  في  االعتبارية  الصفة  ذوي   من  نهائي  مستفيد .8

 . وضوابط اتفاقيات املبادلة شروط وفق

 أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب. املكتتب

  سهماأل  حامل أو مالك املساهم
ً
 . محدد وقت أي من اعتبارا

 . العربي الخليج لدول  التعاون  مجلس الخليجي التعاون  مجلس

  وحماية لألرصاد العامة الهيئة 

 البيئة
 الجوية.   األرصاد  مجال  في  دورها  جانبإلى    اململكة العربية السعودية  في  البيئة  جهة حكومية مسؤولة عن

 للبيئة  العام النظام
امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودية  العربية  اململكة  في  للبيئة  العام  )م/  النظام  وتاريخ  34رقم   )

 .م(15/10/2001)املوافق  ه28/07/1422

 .محددة  زمنية فترة   خالل معين  بند في النمو معدل لحساب املستخدمة الطرق  أحد املركب السنوي  النمو معدل

 املحلي  الناتج
وهو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية   .السعودية  العربية   للمملكة اإلجمالي    املحلي  الناتج

 .خالل فترة زمنية محددة والتي يتم إنتاجها   والخدمات املعترف بها بشكل محلي

 كورونا  فيروس أو الوباء

 " 19 - كوفيد"

   كورونا  فيروس)  باسم  يُعرف   ُمعدي   فيروس ي  مرض  هو
ً
  في   باالنتشار  بدأ  حيث  ، "19  -  كوفيد"  واختصارا

 ذلك  أثر  وعلى  م،2020  العام  مطلع  في  وذلك  السعودية  العربية  اململكة  ضمنها  ومن  العالم  دول   معظم

 .جائحة بأنه العاملية الصحة منظمة صنفته

 منظمة الصحة العاملية 
العاملية هي   التوجيهية  منظمة الصحة  والتنسيقية ضمن منظومة األمم املتحدة فيما يخص  السلطة 

 .املجال الصحي

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
الزكاة والضريبة والجمارك    والدخل  الزكاة   مصلحة)  هيئة 

ً
 التي  الحكومية  الجهات  إحدى  وهي   ،(سابقا

  ترتبط
ً
 .الضرائب وتحصيل الزكاة  جباية بأعمال املوكلة الجهة وهي املالية، بوزير تنظيميا

 .بالتغطية واملتعهد الشركة بين بالتغطية التعهد اتفاقية بالتغطية  التعهد اتفاقية

القواعد املنظمة الستثمار  

املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة  

 في األوراق املالية املدرجة. 

االستثمار  خاصة   قواعد  هي   خارج   مقيمين  سعوديين  غير   أشخاص  قبل  من  املالية  باألوراق  بتنظيم 

املالية  مجلس   عن   اململكة. الصادرة   هـ 15/07/1436  وتاريخ  2015-42-1  القرار  بموجب  هيئة السوق 

بقرار  م(04/05/2015  )املوافق املالية  مجلس  واملعدلة  السوق   وتاريخ  2019-65-3  رقم  هيئة 

 م(.17/06/9201 )املوافق هـ14/10/4014

  عن التعطل ضد التأمين  نظام

 " ساند" العمل

  خالل  وأسرته السعودي العامل رعاية على يقوم هو نظام تابع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

يطبق  إرادته  عن  خارجة  لظروف  عمله  عن   تعطله  فترة    التاسعة   سن   دون   السعوديين  جميع  على ، 

  بموجب   هذا النظام  وصدر   االجتماعية،  التأمينات  نظام  بموجب  املعاشات   لفرع  الخاضعون   والخمسين

   اململكة  في  النظام  تطبيق  وبدأ  ،ه12/03/1435  وتاريخ(  18/م)  رقم  امللكي  املرسوم
ً
  من   اعتبارا
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  تتبع   التي  للمنشآت   م01/09/2014  من  وابتداءً   الهجري،  التقويم  تتبع  التي  للمنشآت   ه01/11/1435

 . امليالدي التقويم

 نطاقات  برنامج

لأحد    هو التابعة   على   املنشآت  لتحفيز   برنامجوهو  االجتماعية    والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة البرامج 

 املوافق)  ه01/1432/ 28  وتاريخ(  4040)  رقم  قرارال  بموجب  ه اعتماد  تم  ،السعوديين   توظيف

 املوافق)  ه13/05/1415  بتاريخ(  50)  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  على  املبني(  م10/09/2011

  واألصفر   واألخضر البالتيني) محددة  نطاقات أساس على املنشأة  أداء البرنامج مقي  ويُ  ،(م27/10/1994

  بموجب   نطاقات  برنامج  تعديل   تم  وقد  الشركة  تحتهما  تندرج  اللذان  والقطاع  النشاط  وفق(  واألحمر

  األصفر   النطاق  إلغاء  تم  حيث  ( م26/11/2019  املوافق)ه03/1441/ 29  وتاريخ(  63717)  رقم  قرارال

 النطاق  معايير   وتطبيق  األحمر  النطاق  إلى  األصفر  النطاق  في  املنشآت  جميع  ونقل  نطاقات  برنامج  من

 . املنشآت هذه  على نطاقات برنامج دليل في الواردة  األحمر

 تسوية نزاع إلىاملحاكم أو اللجان القضائية وشبه القضائية للوصول  إلىاللجوء  التقاض ي 

 تستخدم بشكل أساس ي لألنابيب األرضية والغاز  أنابيب  ( X )الدرجة أنابيب 

 تستخدم بشكل أساس ي للحفر وآبار النفط أنابيب   ( J )الدرجة أنابيب 

 صناعة البناء والزراعةتستخدم بشكل أساس ي في  أنابيب  ( B ) الدرجة أنابيب 

 الدرجة الثانية أنابيب
متطلبات   فوق  انتاجها  تم  التي  اإلضافية  األنابيب  أو  العميل  بمعايير  تفي  ال  التي  األنابيب  من  تتألف 

 العمالء 

 االنابيب التي يتم طلب طالئها ، واضافة قطعه  لربط األنابيب  طالء األنابيب والربط 

 الناتج عن اإلنتاج وكذلك البضائع التالفة والتي يمكن بيعها بشكل منفصل كمواد خردة هو  ERW  ،SAWسكراب  

 هي املواد الخام قبل انتاجها في مصانع الشركة لفائف )روالت( 
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 عوامل املخاطرة  2
األسهم املطروحة لالكتتاب دراسة كافة املعلومات  باإلضافة إلى املعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب باالستثمار في  

 
ً
 بأن املخاطر التي تحتويها نشرة اإلصدار هذه بعناية، بما فيها عوامل املخاطرة املبينة أدناه في هذا القسم قبل اتخاذ قرار شراء أسهم الطرح، علما

ن املمكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت املوضحة أدناه قد ال تشمل كافة املخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل م

ستقبلية بشكل  الحالي، أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية. وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها امل

 .أدناه سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل املخاطر املشار إليها 

قرار  على  ذكرها  عدم  يؤثر  أن  املمكن  من  جوهرية  مخاطر  أي  وجود  بعدم  واعتقادهم،  علمهم  بحسب  الشركة،  إدارة  مجلس  أعضاء  يقر  كما 

ار في املساهمين واملستثمرين املحتملين، وتكون معلومة لديهم حتى تاريخ هذه النشرة غير ما تم اإلفصاح عنه ضمن هذا القسم. ال يكون االستثم

 سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يملكون موارد كافية لتحمل أية خسار 
ً
ة قد  األسهم املطروحة مناسبا

  ص تنجم عن ذلك االستثمار، وينبغي على املستثمر املحتمل الذي لديه أي شكوك بشأن قرار االستثمار في الشركة أن يستعين بمستشار مالي مرخ

 .له من قبل هيئة السوق املالية للحصول على املشورة املناسبة بشأن االستثمار في األسهم املطروحة

 وفي حال حدوث أو تحقق أي من عوامل املخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن للشركة

لحاضر غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وقد يخسر املستثمر املحتمل  أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت ا

 .كامل استثماره بهذه األسهم أو جزء منها

 قد يكون لها  حإن املخاطر املبينة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها، كما أن املخاطر اإلضافية غير املعلومة أو التي تعتبر غير جوهرية  
ً
اليا

 .نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة 

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 1-2

 املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية 1-1-2

ال  التنفيذ  مدى  على  ربحيتها  وتحسين  إيراداتها  زيادة   في  الشركة  قدرة   تعتمد   ال   املثال  سبيل  على  بنجاح  الستراتيجيتها  وتحقيقها  أعمالها  لخطط  الفع 

  تعتمد  املستقبل في أعمالها في التوسع على الشركة قدرة  إن. جديدة  أنشطة في الدخول  أو الشركة فيها تعمل التي الحالية األنشطة تحسين الحصر،

 قواها  زيادة  على قدرتها على وكذلك املناسب، الوقت وفي بكفاءة  واإلدارية واملالية التشغيلية املعلومات نظم وتحسين تنفيذ مواصلة على قدرتها على

 .  عليها  واملحافظة  وتحفيزها   وتدريبها   العاملة
ً
  تخضع   سوف  املستقبل   في  بها  القيام   الشركة  تعتزم  األعمال  في  توسع   خطط   أي   فإن   ذلك،   على  عالوة

  خطط   تنفيذ  من  تتمكن  لم  وإذا  توسع،  خطط  أي  إلنجاز  إضافي  تمويل  إلى  الشركة  تاجتح  وقد  لها،  املحدد  الزمني  التنفيذ  وجدول   املقدرة   للتكاليف

   التوسع
ً
  يعود   قد  والذي   املشاريع  هذه   من  املرجوة   الربحية  تحقيق  عدم  حال  في   أو  للمشروع  املقدرة   التكاليف   ووفق  لها  املحدد  الزمني  للجدول   وفقا

 التنافس ي  الوضع  على  سلبي بشكل  سيؤثر  ذلك  فإن  الجدوى،  دراسة  في  خلل  أو  املشاريع  هذه   تنفيذ  وقت  السوق   حالة  تغير   فيها  بما  مختلفة  ألسباب

 .وربحيتها أعمالها نتائج وبالتالي للشركة،

  خلل   أي   حدوث   بعدم  ضمانات  أي  هناك  وليس  سيطرتها،  عن  خارج  هو   ما  منها  مختلفة  لعوامل  الحالية  استراتيجيتها  تنفيذ  على  الشركة  قدرة   وتخضع

  التي   والضوابط   واإلجراءات  النظم  أو  الشركة  تعينهم  الذين  املوظفين  بأن  أو  التوسع،  عملية  أثناء  اإلنتاج  خطوط  عمل   في  مفاجئ  انقطاع  أو  عطل  أو

  استراتيجيتها   من   جزء  أي  تنفيذ   في  الشركة  إخفاق  حال   وفي  بنجاح،  الستراتيجيتها  وتحقيقها  املستقبلي  والتوسع   النمو  لدعم  كافية  ستكون   تعتمدها

 .املستقبلية  وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على  وجوهري  سلبي تأثير  له  سيكون  ذلك  فإن األسباب، من سبب  ألي

 بالسيولة املتعلقة املخاطر  2-1-2

 التداول   نسبة  بلغت  وقد  استحقاقها،  حال  املتداولة  املالية  باملطلوبات  املتعلقة  التزاماتها  مقابلة  على  الشركة  قدرة   عدم  في  السيولة  مخاطر  تتمثل

  يونيو   30مرة كما في  0.8 و ،  م2020  ديسمبر  31  في  كما   مرة   0.8  و م،2019  ديسمبر  31  في  كما   مرة   1.1و  م،2018  ديسمبر  31  في  كما   مرة   1.2  للشركة

  31في    يوم كما  560م،  2019ديسمبر    31يوم كما في  331م، و  2018ديسمبر    31يوم كما في     311م كما بلغت دورة التحول إلى نقد للشركة   2021

   السيولة  مخاطر   تنتج  أن  ويمكن.  االستحقاق  مواعيد  في  بالتزاماتها  الوفاء  على  الشركة  قدرة   على  ضمان  يوجد  وال  ،م2020ديسمبر  
ً
  عدم   عن  أيضا
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  قد   مفاجئة  أو  طارئة  أحداث  أية  وقوع  عدم  الشركة  تضمن  وال  لها،   العادلة  القيمة  يقارب  وبمبلغ   بسرعة  متداولة  مالية  موجودات   بيع  على  املقدرة 

   يؤثر مما فورية، سيولة تتطلب
ً
 .واملالية  التشغيلية العمليات نتائج على  وبالتالي الشركة أعمال  على سلبا

 باالئتمان  املتعلقة املخاطر  3-1-2

 مقدمة  ومدفوعات  تجارية  مدينة  ذمم  رصيد  بلغ  وقد.  اآلخر  للطرف  معين  مالي  بالتزام  الوفاء  عن  األطراف  أحد  يعجز  عندما  االئتمان  مخاطر  تنشأ

مليون ريال (  117.11)و  ،م2019  عام  في  مليون ريال سعودي  (106.57)م، و2018في عام  مليون ريال سعودي    (201.55)  نحو  أخرى   مدينة  وذمم

سعودي  (61.96)و    ،م2020  عام  فيسعودي   ريال  في    الستة  لفترة مليون  املنتهية  %(  10.54)  و  (%17.87)  نحو  ممثلة  ،م2021  يونيو  30أشهر 

 دائمة  أو  مؤقتة  حاالت  عدة   في  االئتمان  مخاطر  الشركة  تواجه  وقد.  التوالي  على  الفترات  لنفس  الشركة  موجودات  إجمالي  من%(  7.68)و%(  12.43)و

   املعلومات  من  ملزيد)  العمالء  من  مدينة  أرصدة   وجود  منها
ً
 املالية  املعلومات( "6)  القسم   من"  املركز املالي  قائمة( "6-6)   الفرعي  القسم  راجع  فضال

 الشركة   فيها  تكون   التي  الحاالت  من  وغيرها  الشركة،  تجاه   بالتزاماتها  بالوفاء  دائنة  أخرى   أطراف  وفشل  ،"(النشرة   هذه  من"  اإلدارة   وتحليل  ومناقشة

 .االئتمان ملخاطر معرضة

   تستطيع  ال  وهي  بالتزاماتهم،  الوفاء  في  معهم  تتعامل  التي  األطراف  فشل  عدم  ضمان  الشركة  تستطيع  ال
ً
 بشكل   بااللتزام  املستقبلية  قدرتهم  توقع  أيضا

   ذلك  يؤثر   فسوف   الشركة،   مستحقات  بسداد  الدائنين   التزام  عدم  حالة  وفي.  دقيق
ً
  ونتائج   املالي  وضعها  وعلى  الشركة  على  جوهري   وبشكل   سلبا

 . عملياتها

 املتعلقة بالتسهيالت االئتمانية  مخاطر  4-1-2

بغرض    للربح   هادفه  غير   قرض  اتفاقيةالسعودي  التنمية الصناعي    صندوق   مع  الشركة  ( أبرمتم 16/04/2019املوافق  )  ه11/08/1440بتاريخ  بتاريخ  

  محددة  في تواريخ سنوية نصف بدفعات السداد مستحقةمليون ريال سعودي  (236.50)بمدينة الجبيل بقيمة بناء مصنع إنتاج األنابيب 
ً
 في مسبقا

( مليون ريال سعودي، وقد تمت إعادة 7.16الشركة على قرض اضافي بمبلغ )م( حصلت  09/12/2019ه )املوافق  12/04/1441االتفاقية، وبتاريخ  

)املوافق    ه15/08/1446  مليون ريال سعودي، وستنتهي االتفاقية بتاريخ  (78.37)   م مبلغ 2021يونيو     30جدول القرض مرتين،وبلغ الرصيد القائم في  

مالية من ضمنها املحافظة    تعهداتوتتضمن اإلتفاقية    ،وسند ألمر  الشركة  عمصان  ومعدات  وآالت  مباني  برهن  مضمون   القرض  إنم(.  14/02/2025

التي قد تؤدي إلى السداد  املالية    التعهداتبكافة  التزام الشركة    لعدم كالتزام متداول نتيجة    القرض  هذا  تم تصنيف   وقد  ،على نسب مالية معينة

،   3وأقص ى نسبة لاللتزامات إلى صافي الثروة امللموسة    1تنص االتفاقية مع صندوق التنمية على حد أدنى للنسبة الجارية  حيث    الفوري للتسهيل  

  .م2021يونيو  30في  لم يتم االلتزام بهما كما وكالهما 

الوفاء بمتطلبات رأس املال العامل حيث  بغرض    قرض   اتفاقية(  أبرمت الشركة مع بنك الرياض  م06/11/2017املوافق  )  ه17/02/1439بتاريخ  و  

مستحقة في تواريخ محددة  سعودي  ريال  مليون    (277)قدره     م(   بحد ائتماني04/06/2020املوافق  )  ه12/10/1441تم تجديد االتفاقية بتاريخ  

 في االتفاقية
ً
  تعهدات و   ( مليون ريال سعودي ، و تتضمن االتفاقية ضمان بسند ألمر ،144.662م مبلغ )2021يونيو    30،وبلغ الرصيد القائم في    مسبقا

 . م(04/03/2023ه )املوافق 12/08/1444 وستنتهي االتفاقية بتاريخ،  مالية من ضمنها املحافظة على نسب مالية معينة

الوفاء بمتطلبات رأس املال العامل  بغرض    قروض   اتفاقيةمصرف الراجحي    الشركة مع  م( أبرمت17/11/2020ه )املوافق  02/04/1442و بتاريخ  

  تعهدات ( مليون ريال سعودي ، و تتضمن االتفاقية، 131.8م مبلغ )2021يونيو  30سعودي، وبلغ الرصيد القائم في ريال  مليون   (395)بحد ائتماني 

 . (م10/05/2022املوافق)ه 09/10/1443 بتاريخوستنتهي االتفاقية ،  مالية من ضمنها املحافظة على نسب مالية معينة

الوفاء بمتطلبات رأس املال  بغرض    قروض   اتفاقية( أبرمت الشركة مع البنك السعودي البريطاني  م17/09/2020املوافق  )  ه29/01/1442بتاريخ  و  

( مليون ريال سعودي ، و تتضمن االتفاقية  64.8م مبلغ )2021يونيو    30،وبلغ الرصيد القائم في  سعودي  ريال    مليون   (205)ائتماني  العامل بحد  

 م(.04/02/2022ه )املوافق 03/07/1443 االتفاقية بتاريخوستنتهي ،  لية معينةمالية من ضمنها املحافظة على نسب ما تعهدات

بطلب سداد الدين على الفور وتحصيل  الجهات املمولة  ، أو قيام  الجهات املمولةإلى إعادة التفاوض مع    بالتعهدات وقد يؤدي عدم التزام الشركة  

  بتخفيض وزيادة رأس مال     مممانعته  عدم  على  الجهات املمولة   إلى  بخطاب  الشركة  تقدمت  وقد  الضمانات،  زيادة   او  الشركة  من  املقدمة  الضمانات

  .عن طريق اسهم حقوق األولوية الشركة

 وقد تطلب الجهات املقرضة ضمانات أخرى مقابل القروض التسهيالت االئتمانية وال تتمكن الشركة من تقديمها، األمر الذي سيجعل الشركة في

أو  لبنود االتفاقية؛ وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد املترتبة عليها بموجب اتفاقيات القروض والتسهيالت االئتمانية، حالة إخالل 
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تب تر لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد تطلبها الجهات املقرضة، أو أخلت في املستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاصة بالدين امل

في امللكية دون  عليها، أو عدم التزام الشركة بتعهداتها املنصوص عليها في بعض االتفاقيات كااللتزام بعدم اجراء أي تغيير يدخل على الشركة او تغيير  

عن طريق  حقوق    الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهة املمولة او املقرضة وقد قامت الشركة باشعار الجهات التمويلية بزيادة رأس املال

ن  األولوية، فقد تطلب الجهة املقرضة سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات املقدمة من الشركة. وفي هذه الحالة، قد ال تتمكن الشركة م

ووضعها املالي    الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد الدين. وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة

 وتوقعاتها املستقبلية. 

 التمويل  باتفاقيات املتعلقة املخاطر  5-1-2

   يعد  مما  االستحقاق   مواعيد  في  بالتزاماتها  الوفاء   على  الشركة  قدرة   على   ضمان  يوجد  وال  التمويل،  اتفاقيات   من   عدد  الشركة  أبرمت
ً
  إخالال

؛  املديونية  كامل  بسداد  الشركة  ومطالبة التمويل  اتفاقيات   إنهاء  أو  إلغاء   املقرضة  للجهات  يحق   وبالتالي  املبرمة،  باالتفاقيات
ً
  يؤثر  مما  فورا

ً
  على   سلبا

 .املستقبلية خططها وتنفيذ والتمويل  االقتراض على وقدرتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة أعمال

و التعهد باالحتفاظ بنسب مالية معينة   و اصدار سندات المر ،،ع الشركة برهن مباني و اآلت و معدات مصن  مضمونة  القائمة  التمويل  اتفاقيات  إن

  تتمكن   لم  وإذا  االتفاقيات؛  لبنود   إخالل  حالة  في  سيجعلهم  الذي  األمر  ،من تقديمها  الشركة  تتمكن  وال  أخرى   ضمانات  املقرضة  الجهات  تطلب   وقد

  أخلت   أو  مقابلها،  تطلب  قد   أخرى   ضمانات   أي   تقديم  من   تتمكن  لم  أو  التمويل،  اتفاقيات   بموجب   عليهم  املترتبة  السداد  بالتزامات  الوفاء   من  الشركة

  الضمانات   وتحصيل  الفور   على  الدين   سداد  املقرضة  الجهات  تطلب  فقد   عليها،  املترتبة  بالديون   الخاصة  التعهدات  أو   االلتزامات  من   بأي  املستقبل  في

.  الديون  تلك بسداد للوفاء كافية بديلة تمويل مصادر على الحصول  من ستتمكن الشركة بأن ضمان يوجد ال الحالة، هذه  وفي. الشركة من املقدمة

)املستقبلية  وتوقعاتها  املالي  ووضعها   الشركة  أعمال  على   جوهري   سلبي  تأثير   العوامل  هذه   من   ألي  وسيكون    اتفاقيات   حول   املعلومات  من   وملزيد. 

 النشرة(. هذه   من" القانونية املعلومات( "10) القسم من" والتسهيالت   القروض" (10-12-4) الفرعي  القسم مراجعة يرجى التمويل

 املحتملة بااللتزامات املتعلقة املخاطر  6-1-2

  متعلقة  أخرى  تكاليف أو التزامات أي إلى باإلضافة ،االعتمادات املستندية و خطابات الضمان  مثل الشركة، على املحتملة االلتزامات  بعض تنشأ  قد

م،  2019( مليون ريال سعودي في عام  11.1م، و)2018( مليون ريال سعودي في عام  22.5نحو )وقد بلغت هذه االلتزامات املحتملة      الشركة  بنشاط

 هذه   تحقق  حال  وفي  ،  م2021ونيو  ي  30(مليون ريال سعودي لفترة الستة أشهر املنتهية في  10.4م، و )2020( مليون ريال سعودي في عام  18.3و)

  ستؤثر فإنها االلتزامات
ً
 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ومركزها للشركة املالي الوضع على سلبا

 املتعلقة بالخسائر املتراكمةاملخاطر  7-1-2

في   املتراكمة للشركة كما  ثمان عشر ألفثالثمائة و ثالث  م مبلغ  2021  يونيو  30بلغت الخسائر  ( ريال  323,118,000) وعشرون مليون و مائة و 

 . ريال سعودي (400,000,000) مليون  اربعمائةالبالغ  مالهامن رأس   ٪(80.78)يمثل  سعودي، أي ما

( بتعديل اإلجراءات والتعليمات  2016-130-1)م( صدر قرار مجلس الهيئة رقم  24/10/2016)املوافق    ه1438/ 23/01وتجدر اإلشارة أنه في تاريخ  

فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات، وتم تعديل مسماها   ٪(50)الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة 

فأكثر من رأس مالها«، وتم العمل   ٪(20)الشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة ب

 ودون تأخير بإعالن 22/04/2017)املوافق    ه25/07/1438ها ابتداًء من تاريخ  ب
ً
م(، والتي تنص على أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 .فأكثر  ٪(20)مة مستقل عند بلوغ خسائرها املتراك

( بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد  15016م( صدر األمر امللكي الكريم رقم )2020/ 02/11ه )املوافق  16/03/1442تجدر اإلشارة أنه وبتاريخ  

امللكي الكريم بتعليق    م( بناًء على األمر25/11/2020ه )املوافق  10/04/1442( وتاريخ  348رقم )  نظام الشركات، وقد صدر قرار معالي وزير التجارة 

 م(. 25/03/2020ه )املوافق 08/1441/ 01( من نظام الشركات ملدة سنتين من تاريخ 150العمل باملادة املائة والخمسون )

 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  
ً
  أو   ٪(50)كذلك تنص تلك اإلجراءات على أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 ملتطلبات املادة    إلىأكثر من رأس مالها، مع تقديم توصية من مجلس إدارتها  
ً
من نظام الشركات، إما بزيادة رأس  150الجمعية العامة غير العادية، تبعا

لشركات أو من نظام ا  150مال الشركة أو خفضه، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس، وفي حال انقضاء الشركة بموجب املادة  

 .إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق  إلىبقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي 
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من نظام    150ستخضع لعدد من املتطلبات ، وعلى وجه الخصوص املادة    من رأسمالها فإنها      ٪(50)  وحيث أن الخسائر املتراكمة للشركة أكثر من

أو أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس    ٪(50)الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  

 
ً
 من علمه بذلك دعوة الجمعية  15 بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل )مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا

ً
( يوما

 من تاريخ علم املجلس بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه  45العامة غير العادية لالجتماع خالل )
ً
الحد الذي تنخفض    إلى( يوما

حل الشركة قبل األجل املحدد في النظام األساس ي للشركة، وستعد الشركة منقضية   ما دون نصف رأس املال املدفوع، أو  إلىمعه نسبة الخسائر  

، أو إذا قررت  بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع

 من صدور قرار الجمعية  90من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل )  150دة  زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في املا 
ً
( يوما

من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي    150بالزيادة. وفي حال انقضاء الشركة بموجب املادة  

 z.ملالية وتوقعاتها املستقبليةوجوهري على الشركة ونتائجها ا

 والشهادات والتصاريح  التراخيص تجديد عدم  أو  استخراج بعدم املتعلقة املخاطر  8-1-2

  هذه   وتشمل.  عليها  واملحافظة  بأنشطتها  يتعلق  فيما  املختلفة  النظامية  واملوافقات  والشهادات  والتراخيص  التصاريح  على  الحصول   الشركة  على  يتعين

 وشهادة   التجارية  الغرفة  عضوية   وشهادات  التجارة   وزارة   من  الصادرة   الشركة  تسجيل  وشهادات  البلدية  ُرخص:  الحصر  ال  املثال  سبيل  على  التراخيص

و تراخيص املنشأة الصناعية و التصاريح   املضافة القيمة  ضريبة  في التسجيل  وشهادة  الزكاة  وشهادات  السعودة  وشهادات التجارية  العالمة تسجيل

  حصلت   التي  والشهادات  التراخيص  حول   التفاصيل  من  وملزيد)النشرة،  هذه   تاريخ  وحتى.  البيئية الصادرة من الهيئة العامة لالرصاد و حماية البيئة

   ،  الشركة  عليها
ً
"االلتزامات املستمرة  (  10-11)   الفرعي  والقسم   ”تراخيص والتصاريح التي حصلت عليها الشركةال( "10-8)  الفرعي   القسم  راجع  فضال

 (.النشرة  هذه   من" القانونية املعلومات( "10) القسم  منالتي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة بصفتها صاحب الترخيص" 

  كما لم يتم االطالع على رخص البلدية وعلى ترخيص سالمة ملكاتب الشركة بمدينة الرياض ومدينة الخبر وقد تعرض الشركة للعقوبات املنصوص 

،  ريال سعودي ( ألف 500م( والتي قد تصل الى )22/09/2020ه املوافق 05/02/1442عليها بالئحة الجزاءات عن املخالفات البلدية )الصادرة بتاريخ

الدفاع املدني ُيلزم نظام  املالي.  يؤثر سلبا على عمليات الشركة ونتائج عملياتها ومركزها  إلى حد إغالق مكاتب الشركة مما قد  الصادر    وقد تصل 

(املو افق    هـ1424-10-02( وتاريخ  66م)  واملعدل باملرسوم امللكي رقم (م/21/01/1986هـ (املوافق  1406-5-10( وتاريخ  10باملرسوم امللكي رقم (م/

( التي    30م) االلتزام بمتطلبات األمن والسالمة، وان عدم االلتزام سيعرض الشركة للعقوبات والغرامات املنصوص عليها في املادة )  26/11/2003

زيد على ستة أشهر،  تنص على فرض عقوبة على املخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة ال ت

 .أو بهما معا ريال سعوديألف  30تزيد عل أو بغرامة ال 

 انتهاء أو تعليق تم إذا أو ألعمالها الالزمة التراخيص من أي على الحصول  أو  الحالية وشهاداتها وتصاريحها رخصها تجديد من الشركة تمكن عدم إن

  الرخص  على  الحصول   الشركة  قدرة   عدم  حالة  في  أو  للشركة،  مناسبة  غير   بشروط  التراخيص  تلك  من  أي   تجديد  تم  إذا  أو  تراخيصها  من  أي

 كإغالق   بأعمالها   القيام  على  القدرة   وعدم  للتوقف  الشركة  يعرض  قد  ذلك  فإن  املستقبل،  في  منها  ُتطلب  قد  التي  اإلضافية  والشهادات  والتصاريح

 وتكبدها   الشركة  عمليات  تعطل  عنه  سينتج  مما(  والشهادات  التراخيص  كتجديد)  لهم  الرقابية  الجهات  تقدمها  التي  الخدمات  جميع  تجميد  أو  للشركة

   سيؤثر  وبالتالي  العالقة،  ذات  األنظمة  حسب  مالية  وعقوبات  إضافية  تكاليف
ً
 وتوقعاتها   املالي  ومركزها  عملياتها  ونتائج  الشركة  أعمال  على  سلبا

 .املستقبلية

 بالنظام األساس للشركة املتعلقة املخاطر  9-1-2

  باملرسوم   واملعدل   ،(م10/11/2015  املوافق)  هـ28/01/1437  بتاريخ  الصادر  الشركات  نظام  ألحكاملوائح وأنظمة وسياسات الشركة الداخلية    تخضع

يكون نظامها األساس وفًقا للنموذج املعتمد من  ، وتلتزم الشركة بناًء عليه بأن  (م11/04/2018  املوافق)  ه25/07/1439  وتاريخ   (79/م)  رقم  امللكي

في مرة  آلخر  األساس  نظامها  بتعديل  الشركة  قامت  وقد  الشركات.  نظام  عليه  نص  ملا  ووفًقا  التجارة  )املوافق  17/08/1442  تاريخ  وزارة  ه 

 املتعلقة عشر الخامسة واملادة  الشركة بأغراض املتعلقة النظام األساس من السادسة املادة  تعديل ،حيث نتج عن هذا التعديل  م(،30/03/2021

 الحادية  واملادة   اإلدارة،  مجلس   ومسؤوليات  بصالحيات  املتعلقة  عشرون  املادة   املال،  رأس  بتخفيض   املتعلقة   عشر   السادسة  واملادة   املال،  رأس   بزيادة 

 الثالثة   واملادة   السر،  وأمين   والنائب  الرئيس  بصالحيات  املتعلقة  والعشرون  الثانية  واملادة   اإلدارة،  مجلس  أعضاء   بمكافآت  املتعلقة  والعشرون

  بحضور   املتعلقة  والعشرون  السابعة   واملادة   املجلس،  اجتماعات  بنصاب   املتعلقة  والعشرون   الرابعة  واملادة   املجلس،  باجتماعات  املتعلقة   والعشرون

 .لشركةا بانقضاء املتعلقة واألربعون  السابعة واملادة  الجمعيات
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  يعرضهاإن عدم قدرة الشركة على تعديل نظامها األساس بشكل صحيح ليعكس جميع التغيرات واملتطلبات اإللزامية حسب نظام الشركات قد  

  –   سعودي  ( ريال500,000بغرامة ال تزيد على خمسمائة ألف )كما ورد في املادة الثالثة عشرة بعد املائتين بأن يعاقب    نظامية  وغرامات  لعقوبات

تطبيق األنظمة والقرارات املرتبطة بعمل الشركة  كل من أهمل أو أخل أو لم يراعي    -مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخروذلك  

في    تلك العقوبة  تضاعفو   ، ، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلكوزارة التجارة للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي تصدرها  ونشاطها وال يمتثل  

ه وزارة التجارة  حالة العود       -  اإلثبات  من قبيل  -في حال إتمام تعديل آخر مع إبقاء هذه األمور دون تعديل-ملثل هذه املخالفة، كما قد تعد 
ً
في    -عمدا

كل    يعاقب نظام الشركات، وبالتالي فبيانات كاذبة أو مخالفة ألحكام  لد تأسيس الشركة أو في نظامها األساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة؛  عق

 
 
بغرامة بالسجن مدة ال تزيد على سنة و   -مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخروذلك    –  ع تلك الوثائق أو نشرها مع علمه بذلكمن وق

 الذي   األمر  ،ملثل هذه املخالفة  ة في حالة العود  تلك العقوبة  تضاعف، و ( ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين1,000,000ال تزيد على مليون )

 . املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير  له سيكون 

 التنفيذية  واإلدارة  الرئيسيين املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر  10-1-2

  وتوظيف   استقطاب  إلى  الشركة  وتهدف   الرئيسيين،  واملوظفين  التنفيذية  إدارتها  وكفاءات  خبرات  على  للنجاح  املستقبلية  وخططها  الشركة  تعتمد

  ضمان  من  ستتمكن  الشركة  بأن   يؤكد  ما  هناك  وليس.  السليم  والتشغيل  الفعالة  اإلدارة   خالل  من  األعمال  وجودة   كفاءة   لضمان  املؤهلين  األشخاص

  وخبرات   مؤهالت  ذات  جديدة   كوادر  الستقطاب  أو  بقاءهم  تضمن  لكي  موظفيها  رواتب  زيادة  إلى  الشركة   ستحتاج  كذلك  موظفيها،  خدمات  استمرارية

   الشركة  خسرت  إذا  وعليه.  مناسبة
ً
  وبتكلفة   واملؤهالت   الخبرة   مستوى   بنفس   بدائل   توظيف   من  تتمكن  ولم  املؤهلين   املوظفين   أو  التنفيذيين  كبار  من   أيا

  لذلك  فسيكون  للشركة مناسبة
ً
  تأثيرا

ً
  سلبيا

ً
 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على جوهريا

 سلوكهم  سوء أو  املوظفين بأخطاء املتعلقة املخاطر 11-1-2

  وإساءة   والتزوير   والسرقة  واالحتيال  واالختالس   املتعمدة   واألخطاء  كالغش   أخطائهم  أو  املوظفين   سلوك  سوء  تالفي  تضمن  أن   الشركة  تستطيع   ال

  ومسؤوليات   تبعات  التصرفات  تلك  عن  يترتب   قد  وبالتالي.  املطلوبة  اإلدارية  التفويضات  على  الحصول   دون  عنها  نيابة  والتصرف  ممتلكاتها  استخدام

   يؤثر  سوف  مما  مالية  مسؤولية  أو  نظامية،  عقوبات  أو  الشركة،  تتحملها
ً
  سلوك   سوء  أن  ضمان  تستطيع  ال  الشركة  فإن  لذا.  الشركة  سمعة  على  سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها نتائج أو املالي وضعها على جوهري  بشكل اإلضرار إلى يؤدي لن أخطائهم أو املوظفين

  التمويل بتوفر  املتعلقة املخاطر 12-1-2
 
 مستقبال

 التمويل   على  الحصول   أن  بالذكر،  الجدير  ومن  املستقبل،  في  التوسع  خطط  لتمويل  بنكية  وتسهيالت  قروض  على  الحصول   إلى  الشركة  تحتاج  قد

  بشأن   ضمان  أو  تأكيد  أي  الشركة  تعطي   وال.  االئتماني  وسجلها  املقدمة   والضمانات  النقدية  وتدفقاتها  املالي  ومركزها  الشركة  مال  رأس   على  يعتمد

 أو  ممولة،   جهات  من  تحتاجه  الذي   التمويل   على  الحصول   على  الشركة  قدرة   عدم  فإن   لذلك  الحاجة،  استدعت  إذا   املناسب   التمويل   على  حصولها

 .املستقبلية وخططها  التشغيلية وعملياتها الشركة أداء على سلبي أثر  له سيكون األمر الذي  الشركة، مع  تتناسب  مقبولة تفضيلية بشروط تمويل

 الشركة التزامات بزيادة املتعلقة املخاطر 13-1-2

   الشركة  التزامات   زيادة   تشكل   أن  املمكن   من
ً
( 55.76%)  االلتزامات  إجمالي  نسبة  بلغت  حيث  املالية،  ومالءتها  للشركة  العام  املالي  الوضع  على  خطرا

كما في    (75.93%)و  م،2020  ديسمبر   31  في  كما(  78.10%)و  م،2019  ديسمبر   31  في  كما(  60.13%)و  م،2018  ديسمبر   31  في  كما  األصول   إجمالي  من

 الشركة  على سيصعب  ذلك،   حدوث حال وفي املالي، مركزها  على سلبي  بشكل  التأثير  إلى ستؤدي الشركة التزامات زيادة  فإن وعليه م،2021 يونيو 30

   املعلومات  من  وملزيد . )املستقبلية  وتوقعاتها   عملياتها  ونتائج  املالي  ووضعها  الشركة  أعمال  على  سلبي  تأثير   لذلك   وسيكون   بالتزاماتها،  الوفاء
ً
  راجع   فضال

 (.النشرة  ه ذه من" اإلدارة  وتحليل ومناقشة املالية املعلومات("6)  القسم من"  املالي قائمة املركز("6-6)  الفرعي القسم

 املخاطر املتعلقة بالذمم املدينة14-1-2

(  71.2م، و)2019  ديسمبر   31  في  سعودي كماريال  مليون  (  64.3م، و)2018  ديسمبر   31  في  ريال سعودي كمامليون    (145.8الذمم املدينة )    رصيدبلغ  

ألكثر من  م، وتمثل الذمم املدينة غير املسددة  2021  يونيو  30ريال سعودي كما في  مليون    (16.7)م، و2020ديسمبر   31ريال سعودي كما في    مليون 

90   
ً
مع األخذ في االعتبار أن شروط م  2020م و2019م و2018ديسمبر    31الذمم املدينة كما في    رصيدمن    ريال سعودي( مليون  16.7)حوالي    يوما

   .نتجاتامل يوًما )بشكل عام حالة أرامكو( بعد تسليم 30االئتمان املعتادة مع العمالء هي 
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، كان هناك    2021يونيو    30كما في  ، و ينة التجارية  تتبنى الشركة نموذج الخسائر االئتمانية املتوقعة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد للذمم املد

 . تم تكوين مخصص لها بالكامل مليون ريال سعودي من الذمم املدينة التجارية القائمة ألكثر من سنة واحدة والتي  16.7

فقاتها النقدية، األمر الذي سيكون  إن التأخر في تحصيل الذمم املدينة سيكون له األثر السلبي على توفر السيولة لحاجات الشركة ومصاريفها وتد

  .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها  الشركة أعمال على سلبي تأثير له 
ً
 ذمم ( "6-6-6راجع القسم الفرعي ) )وملزيد من املعلومات فضال

 اإلدارة" من هذه النشرة(.  وتحليل ومناقشة املالية "املعلومات (6) القسم من" املالي قائمة املركز( "6-6) القسم الفرعي " من مدينة تجارية 

 املعلومات وبيئة التقارير  وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر 15-1-2

ت  ،اأعماله  إلدارة   املعلومات  تقنية  أنظمة  على  الشركة  تعتمد لنقاط  ضمن  وقد  اليدوي  للشركة قدًرا كبيًرا من التجميع  العام  التقارير  إطار عمل 

ة وتقادم  ضعف الضوابط الداخلية والكفاءة التشغيلي  ملخاطر   الشركة  ُيعر ض  مما  البيانات من برامج مختلفة بسبب عدم تكامل األنظمة بشكل كاف  

 .األنظمة

  أنظمة   اختراق  أو   الحماية  أنظمة  فشل  أو   النظام  كانهيار  األنظمة،  هذه   عطلل  ري تطويرهاأو األنظمة الجديدة الجا  وقد تتعرض األنظمة الحالية 

  األنظمة   هذه   لتشغيل   الالزمة  املاهرة   العمالة  توفر  عدم  أو  االتصال  أخطاء  أو  الحرائق  أو  الطبيعية  الكوارث  أو  اإللكترونية  الفيروسات  أو  الشركة

 . واستخدامه من قبل الغير  او انتهاك موقعها وإدارتها

  حدوث   أو  وظائفها  في  أعطال  أي  وجود  حال  في  أووأتمتة جميع أعمالها    كفاءة الجاري تطويرها ب  املعلومات  تقنية  أنظمةتشغيل      الشركة في  فشلت  فإن

 .والتشغيلية املالية ونتائجها الشركة أعمال على سلبي  بشكل ذلك  سيؤثر فإن ذلك ،أو عدم تسجيل موقعها االلكتروني متكرر  إخفاق أو كبير  عطل

 جديدة  معايير  تطبيق أو  املحاسبية املعايير  في بالتغيرات املتعلقة املخاطر 16-1-2

م 2021يونيو    30م، والقوائم املالية لفترة الستة أشهر املنتهية في  2020و  م2019  في  املنتهية  املالية  ةالسن  عن  للشركة  املدققة  املالية  القوائم  إعداد  تم

  ابه املرفقة واإليضاحات
ً
  اعتمدتها  التي األخرى  واإلصدارات  واملعايير  السعودية العربية اململكة في املعتمدة  (IFRS) املالي للتقرير  الدولية للمعايير  وفقا

  من   املعايير   هذه   على  تطرأ  التي   التغييرات  أو  التعديالت  بتطبيق  الحالة  هذه   في  ملزمة   والشركة(،  SOCPAواملحاسبين  )الهيئة السعودية للمراجعين  

  يؤثر أن املمكن من الجديدة  املعايير  بعض تطبيق إلزامية أو املعايير  هذه  في تغييرات أي فإن وبالتالي. آلخر وقت
ً
 على  وبالتالي املالية القوائم على سلبا

 .املالي ومركزها للشركة املالية النتائج

 املخاطر املتعلقة بمتطلبات التوطين 17-1-2

   التوطين  بمتطلبات  االلتزام  يعتبر 
ً
   متطلبا

ً
  جميع   بموجبه  تلتزم  بحيث  باململكة،  االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة   قبل   من   صادر  نظاميا

 .  النسبة  تلك   على  واملحافظة موظفيها  مجموع  بين   السعوديين  املوظفين  من  معينة  نسبة  بتوظيف   اململكة  في  العاملة  الشركات
ً
  نطاقات   لبرنامج   ووفقا

  ومصنفة ضمن النطاق   %(،35.50)حوالي    النشرة   هذه   تاريخ  في  كما  التوطين  نسبة  بلغت  االجتماعية،  والتنمية  البشرية  املوارد   وزارة   من  الصادر

   ملتزمة  الشركة  أن  من  الرغم  وعلى  ،البالتيني
ً
 حال   في  أو  النسب   هذه   على  الحفاظ  في  استمرارها  عدم  حال  في  أنه  إال  املطلوبة،  التوطين  بنسب  حاليا

 املوارد   وزارة   بمتطلبات  االلتزام  من  الشركة  تتمكن  ولم  املستقبل،  في  شدة   أكثر   توطين  سياسات  فرض  االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة   قررت

  ونقل   العمل  تأشيرات  طلبات  كتعليق  الحكومية،  الجهات  تفرضها  الشركة  على   عقوبات  فرض  إلى  سيؤدي  ذلك   فإن  االجتماعية،  والتنمية  البشرية

، كما أن الشركة   وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على جوهري  سلبي تأثير  لها سيكون   والتي السعوديين، غير  للعاملين الكفالة

مل تتعرض  العمالة قد  اعداد  اختالف  لجهة  االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوراد  وزارة  وتعليمات  واإلقامة  العمل  النظمة  الشركة  مخالفة  خاطر 

 املسجلين لدى مختلف الدوائر الحكومية، وأيضا عدم االلتزام التام بتوثيق عقود عمل جميع موظفين الشركة الكت
ً
، كما أن  الشركة  لم تلتزم  رونيا

عد  من الوزارة ( من نظام  13( و)12بنص املواد )
ُ
  على   عقوبات  فرض  إلى  سيؤدي   ذلك  فإن  ،العمل لجهة اعداد الئحة لتنظيم العمل وفق النموذج امل

  على   جوهري   سلبي  تأثير   لها   سيكون   والتي  ن، السعوديي   غير   للعاملين   الكفالة  ونقل   العمل  تأشيرات  طلبات  كتعليق  الحكومية،  الجهات  تفرضها  الشركة

   املعلومات،  من  وملزيد. )وتوقعاتها  عملياتها  ونتائج  املالي  ومركزها  الشركة  أعمال
ً
  القسم   من"  والسعودة   املوظفون "  (3-10)  الفرعي   القسم  راجع  فضال

 (.النشرة  هذه  من"  أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3(
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 الطبيعية  الكوارث بوقوع املتعلقة املخاطر 18-1-2

توفر تغطية تأمينية األخرى والتي قد ال ت  الطبيعية  واألحداث  والزالزل   الفيضانات  مثل  الشركة  مرافق  يصيب  الطبيعية  الكوارث  من  ضرر   أي  يؤدي  قد

عليها نتائجها    اتھایعمل  ممارسة  أداء  على  الشركة  قدرة   على  بشدة   يؤثر  كما.  وطائلة  كبيرة   تكاليف  الشركة  تكبد  إلى  ،كافية  من  التقليل  وبالتالي 

 ھا،یعل  ةیوأصول الشركة ولم تتوفر تغطية تأمينية كاف  بمرافق  وإضرارها   طبيعية  كوارث  حدوث  حالة  وفي.  التشغيلية وااللتزام بمتطلبات عمالئها

 ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.  اتھایلذلك أثر سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائج عمل كون یفس

 العمالء  قبل  من املطلوبة واملواصفات الجودة بمعايير  االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر 19-1-2

 على  الشركة  قدرة   عدم  حال  في  ولكن  منتجاتها،  جودة   مستوى   نفس  تقديم  في  االستمرار  خالل  من  عمالئها  رضا  على  املحافظة  إلى  الشركة  تسعى

  يؤثر  سوف ذلك  فإن  الجودة، مستوى  بنفس منتجاتها بتقديم االستمرار
ً
  يؤثر  مما معها، التعامل عن العزوف  وبالتالي عمالئها لدى  سمعتها على سلبا

 .واملالية التشغيلية العمليات نتائج على وبالتالي الشركة مبيعات على سلبي  بشكل

 املخاطر  املتعلقة بالدعاوى واملطالبات 20-1-2

بأنشطتها. وال تض تتعلق  ونزاعات ومطالبات  العامة وعملياتها  بعملياتها  تتعلق  لقضايا ودعاوى  أعمالها  ممارسة  في سياق  الشركة  تتعرض  من  قد 

الوثائق، مما قد يؤدي إلى رفع قضايا لدى الجهات القضائية الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معها أو بينها وبين بعض حاملي  

املختصة سواء من الشركة أو ضد الشركة. ونتيجة لذلك، قد تكون الشركة عرضة ملطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات في  

كما ال تضمن الشركة أن ال يكون لتلك املطالبات تأثير جوهري  اململكة. وبطبيعة الحال، ال يمكن للشركة توقع نتائج تلك املطالبات في حال حدوثها، 

التي يمكن    على أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها. كما إن الشركة ال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية

كام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج  أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األح

 هذه القضايا سوف تؤثر سلًبا على الشركة.  سلبية ملثل

الشركة بأنها لم تتعرض في سياق ممارسة أعمالها لقضايا أو دعاوى أقامها بعض حاملي الوثائق تتعلق بعملياتها ونزاعات ومطالبات تتعلق   وتؤكد

 ألي قضايا أو دعاوى. وكما بتاريخ إعداد هذه النشرة؛  تجاتها وخدماتها املقدمة، ومع هذا فال  من
ً
يمكن للشركة أن تضمن أنها لن تتعرض مستقبال

   التفاصيل  من)وملزيد    النشرة   هذه   في  ورد  ما  عدا  .فيمافلم تقم الشركة برفع أي قضايا أو دعاوى مطالبات ضد الغير  
ً
-15)   رعيالف   القسم  راجع  فضال

 ."(القانونيةاملعلومات ( "10( القسم  من" الدعاوى واملطالبات القضائية( "10

 املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافيةاملخاطر 21-1-2

املفعول    سارية  زكاة   شهادة   على  وحصلت  ،  م2020  ديسمبر   31  في  املنتهية  السنة   حتى  ةالزكوي  إقراراتها  الشركة  وقدمت  الزكوي   موقفها  الشركة  أنهت

. خالل  النشرة  هذه  تاريخ  حتى والجمارك والضريبة الزكاة  هيئة لدى املراجعة قيد السنوات لهذه  النهائي  الزكوي  الربط ومازال م،2022 ابريل 30 حتى

مليون ريال سعودي قدمت الشركة ضدها استئناف حيث وافقت    2.9م نتج عنه زكاة اضافية بمبلغ  2015م تم الربط الزكوي عن عام  2018عام  

 في  عليه هيئة  
ً
   املعلومات  من)وملزيد    .م حيث تم تكوين مخصص لذلك الربط2018فمبر نو   21الزكاة و الضريبة و الجمارك مبدئيا

ً
  الفقرة   راجع  فضال

املستمرة التي تفرضها    ( "االلتزامات10-11)   الفرعي  القسم "من  ماركالضريبة و الجاملستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة و    "االلتزامات  (2-11-10)

 .)النشرة  هذه  من" القانونية( "املعلومات 10( القسم منالجهات الحكومية على الشركة بصفتها "صاحب الترخيص" 

  تقديراتهم  ستقبل  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  كانت  إذا   ما  التنبؤ  الشركة  تستطيع   ال   للشركة،  الزكوي   للوضع   شرح   من  أعاله   ذكر  ما  على  وبناءً 

الزكاة والضريبة والجمارك  تقم  لم  والتي  أعاله   املذكورة   املالية  السنوات  عن  الزكوية أو   لها،  الزكوية  الربوط  بإصدار  النشرة   هذه   تاريخ  حتى  هيئة 

   زكوية  فروقات  أي   بدفع  ستطالبها
ً
   هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  قامت  ما  وإذا  األعوام،  هذه   عن  مستقبال

ً
 هذه   مثل  بدفع    الشركة  بمطالبة  فعال

  سيؤثر  ذلك  فإن  الفروقات،
ً
 . املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أرباح على سلبا

 املتعلقة بعقود اإليجار خاطر امل22-1-2

عدد   الشركة  هذه    مستأجر  بصفتها  إيجار  دو عق  6أبرمت  بتاريخ  )  إلىوباإلشارة    ،النشرة كما  رقم  الوزراء  مجلس  وتاريخ  292قرار   )

  في حال  م( فإن هذه العقود ال تعتبر عقود صحيحة  13/02/2017ه)املوافق  16/05/1438
ً
  )عدم تسجيلها لعقود اإليجار إلكترونيا

ً
  القسم  راجعفضال

 فإن ذلك   اإليجار التزام الشركة بشروط عقود  " في هذه النشرة(. إن عدم االيجار عقود"( 10-12-2)  الفرعي 
ً
أو عدم تسجيلها لعقود اإليجار إلكترونيا

ل جزء من  املستأجرة وبالتاليالعقارات  سحب    إلىنزاعات قضائية قد تؤدي    دخول الشركة في  إلىسوف يؤدي  
 
وتكبدها تكاليف    أعمال الشركة  تعط
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تجديدها بنفس الشروط الحالية أو    ية هذه العقود أو، وفي حال حدوث هذا األمر أو في حال عدم قدرة الشركة على املحافظة على استمرار إضافية

 شروط تفضيلية، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأداءها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 الشركة مديونية بارتفاع املتعلقة املخاطر 23-1-2

  (579.5)و  م،2019  ديسمبر   31  في  كما  سعودي  ريال  مليون   (471.5)و  م،2018  ديسمبر   31  في  كما  سعودي  ريال  مليون (  485.5)الشركة    مديونية  بلغت

  إجمالي  من  الشركة   مديونية  مثلت  كما   م،2021يونيو    30( مليون ريال سعودي كما في  419.6، و )م2020  ديسمبر   31  في  كما  سعودي  ريال  مليون 

مرة كما   2.16م ، و  2020  ديسمبر  31في    كما  مرة   2.81و  م،2019 ديسمبر   31  في  كما  مرة 1.17و  م،2018  ديسمبر   31  في   كما  مرة   0.97  امللكية  حقوق 

  أعمالها تمويل إلى الشركة م. تلجأ2021يونيو  30في 
ً
  مستمر،  بشكل مديونيتها بسداد وتقوم إيراداتها تحقيق  على تساعدها التي السيولة لتوفير  طلبا

   ذلك  يؤثر  فسوف  تخفيضها  من  الشركة  منتتك  ولم  املديونية  ارتفعت  إذا  أنه  إال
ً
.  املستقبلية  وخططها  التشغيلية  وعملياتها  املالي  الشركة  أداء  على  سلبا

  املعلومات من وملزيد)
ً
 النشرة(. هذه  من" اإلدارة  وتحليل ومناقشة املالية املعلومات( "6)  القسم من "(" املركز املالي6-6)  الفرعي القسم راجع  فضال

 املخاطر املتعلقة  بأوراق الدفع والذمم الدائنة24-1-2

  ديسمبر   31  في   ريال سعودي كمامليون  (  85.9م، و)2018  ديسمبر   31  في  ريال سعودي كما مليون    (116.2)  الدائنة  الذمم  أوراق الدفع      رصيدبلغ  

مليون 99.8م، و)2019 في    (  في  مليون    (101.1)م، و2020ديسمبر    31ريال سعودي كما  أوراق  و     م.2021يونيو    30ريال سعودي كما  تتكون من 

مليون ريال    11.3مليون ريال سعودي و    83.0مليون ريال سعودي مستحقة لشركة جي إس جلوبال وبنك الرياض ،    94.3مستحقة الدفع بقيمة  

كان الرصيد املستحق لشركة . مليون ريال سعودي في نفس الفترة  7.0سعودي على التوالي. بلغت الذمم التجارية الدائنة املتعلقة بشراء املواد الخام 

مع الطرف املقابل على سداد هذا الرصيد في التسويات. تم ، اتفقت الشركة . وبناًء عليه2021يونيو  30ة في جي إس جلوبال مستحًقا منذ فترة طويل

 .٪2تتقاض ى شركة جي إس جلوبال فائدة على الشركة بسعر سايبور +  م،  حيث2021ودي في الربع الثالث من عام مليون ريال سع 26سداد مبلغ 

سيولة لحاجات الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية، األمر الذي سيكون له األثر السلبي على توفر ال  الدائنةاملبكر ألوراق الدفع والذمم    السدادإن  

 راجع القسم الفرعي    .املستقبلية  وتوقعاتها  عملياتها  ونتائج  املالي  ووضعها  الشركة  أعمال  على  سلبي  تأثير سيكون له  
ً
-15) )وملزيد من املعلومات فضال

اإلدارة" من    وتحليل  ومناقشة  املالية  املعلومات( "6)   القسم  من"  املالي  قائمة املركز"  (6-6) القسم الفرعي    " منتجارية  دائنةذمم  ( "أوراق دفع و 6-6

 هذه النشرة(. 

 امللكية وحقوق  التجارية العالمات بحماية املتعلقة املخاطر 25-1-2

استخدام اسمها وشعارها وعالمتها التجارية، والتي تدعم أعمالها ومركزها  قدرة الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها وتطوير أعمالها على    تعتمد

 في السوق بين العمالء. وقد تقدمت الشركة بتسجيل عالمتها التجارية لدى الجهات املختصة وال تزال تحت
ً
 واضحا

ً
التسجيل    التنافس ي وتمنحها تميزا

خدام غير مشروع للعالمة التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة، وقد حتى تاريخ هذه النشرة. إن أي إخالل بحقوق امللكية أو است

يين لهذه اإلجراءات وذلك من أجل حماية عالمتها التجارية.  ار تضطر الشركة للدخول في إجراءات قضائية مكلفة وأن تركز جهود بعض موظفيها اإلد

  وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالمتها التج
ً
ارية بشكل فعال عند تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات املشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلبا

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية. 
ً
 على قيمتها، مما ينعكس سلبا

 التأمينية  بالتغطية املتعلقة املخاطر 26-1-2

ا  ه مالألعالوثائق التأمينية املهمة  يكون لدى الشركة جميع المالها وأصولها، غير أنه قد التأمين لتغطية أعتحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من وثائق  

ا الشركة. كما أنه من املمكن أن  هيغطي جميع املخاطر التي قد تتعرض ل  ال، أو أنه  الحاالتا الغطاء التأميني الكافي في كل  هيكون لدي  الا،أو  هوأصول

يوجد أي ضمان    وال.  اإلطالقا على  هتكون مؤمنة ضد   الا بشكل يغطي الخسائر املحتملة، أو قد  هتكون الشركة مؤمنة ضد  التقبل  في املس  تقع أحداث

،  التأمين الخاصة بالشركة ستظل متاحة بشروط مقبولة تجاري  أن وثائق
ً
 من هذه األحداث أو الظروف أو قال طاإل أو ستظل متاحة على  ا

ً
. فإن أيا

 حدث غير مؤمن عليه للشركة سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال وأصول الشكرة وأوضاعها املالية ونتائج أعمالها وتوقعاتها املستقبليةوقوع  

 النشرة(. هذه  من" القانونية املعلومات( "10)  القسم من" التأمين"(10-17) الفرعي  القسم مراجعة يرجى  التأمين وثائق  حول  املعلومات من وملزيد)
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 املرتبطة مع األطراف ذات العالقة املخاطر 27-1-2

ملوظفي االدارة العليا و أعضاء مجلس     وحوافز  ورواتب  وبدالت  مكافآتمتمثلة في    عالقةمع أطراف ذات    االعتياديةا  هتتعامل الشركة في سياق أعمال

اللجان االخرى، و  العالقة    حول   املعلومات  من  وملزيد  االدارة  ذات  باألطراف  املتعلقة  )  القسم  مراجعة  يرجى  التعامالت    "عقود (  10-12-1الفرعي 

 النشرة(. هذه  من" القانونية املعلومات( "10)  القسم منوتعامالت مع األطراف ذات العالقة " 

ملوافقة الجمعية العامة العادية للشـركة وفي حال وجود أية تعامالت مع    " حيثما ينطبق" يجب أن تخضـع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة

يـة قســـــــــــــيتم عرضـــــــــــــهـا على أقرب جمعيـة عـامـة، وفي حـال عـدم موافقـة الجمعيـة العـامـة للشـــــــــــــركـة على هـذه التعـامالت، أطراف ذات عالقـة مســـــــــــــتقبل

  .فستضطر الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال املسندة إلى أطراف ذوي عالقة

ع األطراف ذات العالقة، أو تم تجديدها بشــــــــــروط ال تناســــــــــب الشــــــــــركة أو عدم الحصــــــــــول على إن عدم قدرة الشــــــــــركة على تجديد أو إبرام العقود م

 وبشكل وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستق
ً
 بلية.موافقة الجمعية العامة عليها، فإن ذلك سيؤثر سلبا

 الغير  مع بالعقود املتعلقة املخاطر 28-1-2

 )  الغير   مع   واالتفاقيات  العقود  من  عدد   الشركة  أبرمت
ً
"  القانونية   املعلومات ( "10)   القسم  من "  ( "العقود الجوهرية10-12(  الفرعي   القسم  راجع  فضال

 التي الجهات تخل وقد. التعاقدية  بالتزاماتها بالوفاء رغبتها عدم أو معها املتعاقدة  الجهات قدرة  عدم لخطر  الشركة تتعرض وعليه(. النشرة  هذه  من

   ذلك  في  بما  األسباب  من  سبب  ألي   بالتزاماتها  الشركة  معها  تتعاقد
ً
  تنشأ   التي  املخاطر  وتصبح  عملياتها،  تعطل  أو  املالية  مالءتها  عدم  أو   إلفالسها  نتيجة

ة  أكثر  الجهات هذه   مع التعامل عن  .الصعبة السوق  ظروف ظل  في حد 

  االلتزام   على  معها  املتعاقدة   األطراف  أو  الشركة  قدرة   عدم  حال  وفي  الشركة،  تطلعات  مستوى   على  تكون   سوف  األطراف  تلك   بأن   التأكيد  يمكن  ال  كما

   سيؤثر  ذلك   فإن   املنازعات  لتلك  الشركة  وخسارة   قضايا،  أو  مستقبلية  منازعات  أي  وقوع  حال  في  أو  العقود،  تلك   ببنود
ً
  املالي   مركزها  على  سلبا

 .التشغيلية ونتائجها النقدية وتدفقاتها

 السعوديين  غير  املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر 29-1-2

 أعمال  نتائج   على   يؤثر  قد   مما  الشركة،  في  املوظفين   إجمالي  من  (%64.50)  حوالي  النشرة   هذه   تاريخ   في  كما  السعوديين   غير   املوظفين   نسبة  تشكل 

  املهارات   بنفس  عنهم  بدالء  إيجاد  أو  السعوديين  غير   من   كوادرها  على  املحافظة  من   تتمكن  لم  إذا  سلبي  بشكل  التشغيلية  ونتائجها  املالي  ووضعها  الشركة

  إلى  باإلضافة.  القطاع  سعودة   نسبة  في  زيادة   عنها  نتج  االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة   ولوائح   سياسات  في  تغير   حدث  أو  املطلوبة  والخبرات

  غير  موظف  كل  مقابل  الشركة  تتحملها  التي  الحكومية  الرسوم  ارتفاع  إلى  يؤدي  السعوديين  غير   املوظفين  من  مرتفعة  نسبة  على  الشركة   اعتماد  أن

   يؤثر  وبالتالي  عام،  بشكل  الشركة   تكاليف  في  زيادة   إلى  يؤدي  الذي  األمر   وإقامات،  عمل  رخص  من  سعودي
ً
  ونتائج   املالي  وأدائها  أعمالها  على  سلبا

 . عملياتها

 املتعلقة بانقطاع أعمال الشركة املخاطر 30-1-2

للعمالء و  تأثرت الشركة من عدة أحداث مفاجئة أدت إلى توقف بعض خطوط اإلنتاج و تقليص ساعات و أيام العمل و الـتأخر في توريد األنابيب  

العام، حيث أن جائحة كورونا )كوفيد   في األنشطة االقتصادية خالل  العام  في  19التباطؤ  ( واإلجراءات االحترازية الصادرة من الجهات املختصة 

 راجع القسم  ف اململكة العربية السعودية قد أدت إلى منع حظر  التجول وذلك حتى صدور القرار امللكي الذي يسمح بالعودة للعمل دون قيود. )
ً
ضال

. وقد نتج عن هذه االنقطاعات انخفاض مبيعات الشركة لعام  (( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"3من القسم )"األعمال انقطاع( "3-9الفرعي ) 

ال سعودي. وفي حال حصل  ( مليون ري741.1م بمبلغ )2019( مليون ريال سعودي مقارنة بعام  369.2% وذلك بمبلغ )50م بنسبة تقدر بحوالي  2020

ونتا والتشغيلي  املالي  وأدائها  الشركة  أعمال  بشكل سلبي وجوهري على  فإن ذلك سيؤثر  املستقبل  في  الشركة  أعمال  في  متوقع  انقطاع غير  ئج  أي 

 عملياتها. 

 (19 -دیكورونا )كوف روسيبجائحة ف املتعلقة املخاطر 31-1-2

  كورونا فيروس) باسم يعرف ُمعدي فيروس ي  مرض انتشر م2020 عام مطلع مع
ً
  العالم  دول  معظم في باالنتشار بدأ حيث ،"(19 – كوفيد" واختصارا

  اإلجراءات   اتخاذ  إلى  ودعت  جائحة،  بأنه  م2020  مارس   11  بتاريخ  العاملية  الصحة  منظمة  صنفته  ذلك  أثر  وعلى  السعودية،  العربية  اململكة  ضمنها   ومن

  نتج  الشأن بهذا صارمة  قرارات  اتخاذ إلى السعودية العربية اململكة حكومة سارعت وعليه. انتشاره  من وللحد الفيروس هذا ملواجهة الالزمة الوقائية

  التجارية   واملجمعات  للمطارات  وإقفال  اململكة  ومحافظات  مدن  بعض  في  الكلي  أو  الجزئي   التجول   حظر  فرض   الحصر؛  ال  املثال  سبيل  على  عنها
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  فيه   تعمل  الذي  كالقطاع  القطاعات  لبعض  العمل  ساعات  عدد  وتقليص   والصيدليات،  الغذائية  املواد  بيع  محال  تثناءباس  داخلها  األنشطة  وجميع

  طلبات   على  مقتصر  العمل  كان  الكلي  الحظر  قرار  فرض  تم  وعندما.  الجزئي  الحظر  فترة   ابتداء  حين  الى  العمل  ساعات  عدد  تستمر  حيث  الشركة

 . فقط املنزلي التوصيل

ربية الشركة إيراداتها من تصنيع أنابيب الصلب امللحومة طولًيا لخطوط أنابيب النفط والغاز ، لألغراض التجارية واإلنشائية في اململكة العتحقق  

  معظمها   السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودول التصدير. تضمنت هذه األنابيب جزًءا كبيًرا من املواد الخام )وهي الصلب( التي يتم استيراد

ة وبدرجة  من موردين دوليين. وعليه ، فإن نتائج الشركة تعتمد بشكل كبير على قدرتها على استيراد / الحصول على املواد الخام من األسواق الدولي

 .أقل من خالل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

ا ، واجهت الشركة مشكالت في التوريد واملبيعات حيث تضم سلسلة  العاملي وقيود السفر وعمليات اإلغالق التي تم فرضه  COVID-19في ضوء جائحة  

التي نفذت فيها   في املناطق  بها شركات  انتشار    الحكومةالتوريد الخاصة  / أو منع  تدابير الحتواء و  تنفيذ  تعيد  أنه من  COVID-19أو قد  . في حين 

 . ل املدى بشكل عام، فقد يكون لهذا تأثير طوي COVID-19املستحيل تقييم مدى ومدة تأثير 

بأي قدر من اليقين ، سواء بشكل عام من حيث املدة التي قد يستمر فيها أو بشكل أكثر تحديًدا   COVID-19ليس من املمكن تقييم اآلثار املترتبة على  

جزئي األخير للقيود ، فقد تشمل  من حيث تأثيره على أي عمل محدد. على املدى الطويل ، إذا استمرت التداعيات في الوجود على الرغم من الرفع ال 

ا مع العمالء و / أو املوردين ، وتحسين العمالء لحجم الطلب التاريخي ، وإلغاء املشاريع )مثل م 
ً
شاريع أرامكو  األسعار التي تم التفاوض عليها حديث

ساسية األخرى في نموذج األعمال والتي أثرت على أداء  السعودية( ، رد فعل العميل بالنسبة ألهمية الشراء ، أو إنهاء خدمة املوظف ، أو التغييرات األ 

-5-1) الفرعي    القسم  مراجعة  يرجى  كورونا  فيروس   جائحة  حول   املعلومات  من  وملزيد)  الشركة خالل الفترة التاريخية قد يكون لها تأثير على الربحية.

 النشرة(.  هذه  من" املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة   املعلومات"(6)  القسم من" مؤشرات األداء الرئيسة "6

  القطاعات   كافة  على  كبير   بشكل  أثرت"  19  –  كوفيد"  كورنا  فيروس  وباء   تفش ي  من  للحد  اململكة  حكومة  اتخذتها  التي  االحترازية  االجراءات  إن

  فإن   شرة الن  هذه   تاريخ  حتى   الوباء  هذا  عن  الناتجة  السلبية  اآلثار  إلنتهاء  متوقع  تاريخ  يوجد  ال  أنه  إال  للفيروس،  لقاح  توفر  من  وبالرغم.  االقتصادية

   تؤثر قد  املستقبل في  لذلك تبعات وجود  تضمن وال الوباء هذا انتشار عن الناجمة الخسائر حجم تقدير يمكنها ال الشركة
ً
  على  جوهري  وبشكل سلبا

 .املستقبلية عملياتها ونتائج املالي ومركزها الجديدة  ومشاريعها الشركة أعمال
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 املخاطر املتعلقة بإدارة رأس املال العامل 32-1-2

بلغت نسبة إجمالي   املالية حال استحقاقها حيث  باملطلوبات  املتعلقة  التزاماتها  في عدم قدرة الشركة على مقابلة  األصول  تتمثل مخاطر السيولة 

ديسمبر   31كما في  مرة    0.8م، و2019ديسمبر    31كما في  مرة    1.1وم،  2018ديسمبر    31كما في    مرة   1.2  املتداولة إلى إجمالي االلتزامات املتداولة

، وقد ال  وأوراق دفع   من قروض وذمم دائنة ومصاريف مستحقةتتكون املطلوبات املالية للشركة  و م ،  2021  يونيو  30كما في    مرة   0.8و  م،  2020

 عن عدم املقدرة على بيع موجودات ماليةالوفاء بالتزاماتها في مواعيد ا  تتمكن الشركة من
ً
بسرعة   الستحقاق. ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة أيضا

 على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج   سيولة تتطلب قد طارئة أو مفاجئة أية أحداث وقد تقع   وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها،
ً
فورية، مما يؤثر سلبا

 العمليات التشغيلية واملالية.

 املخاطر املتعلقة بتركز العمالء 33-1-2

، حيث  أوامر شراءوالتي تقوم العالقة معهم على أساس    من العمالءعميل رئيس ي وهي شركة أرامكو السعودية وعلى عدد    تعتمد مبيعات الشركة على  

م، 2018ديسمبر   31مبيعات الشركة كما في  %( من إجمالي  80.2%( و) 85.2%( و)93.5%( و )84.2رئيس ي للشركة شكلت نسبته حوالي )العميل  أن  

 راجع القسم الفرعي ) م على التوالي )وملزيد من املعلومات فض2021يونيو    30و  ،م2020و  ،م2019و
ً
" من    سب نوع املنتجاإليرادات بح( "6-5-2ال

ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة(، ومن  ( "املعلومات املالية  6" من القسم ) قائمة الربح والخسارة   –نتائج العمليات  ( "6-5القسم الفرعي ) 

خطر فقدان  الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية ال تمنح حصرية لشراء األنابيب. على هذا النحو ، فإن هذا التركيز يعرض الشركة العربية لألنابيب ل 

نالحظ أن املبيعات إلى أرامكو السعودية تتم على أساس    كما  حصة كبيرة في السوق في حالة تحول أرامكو السعودية إلى منافس أو انخفاض الطلب

، وإخفاق  يالرئيس   يللعماوعليه فإنه في حال عدم االستمرار  .  أمر الشراء مما يعرض الشركة ملخاطر اإليرادات التي تحكمها أوامر الشراء الدورية

وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها  الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي  

 املالي.

 املخاطر املتعلقة باملعدات وآلية االستخدام 34-1-2

% بشكل سنوي، كما بلغت نسبة  15 - %10إن لــدى الشــركة اآلت ومعــدات متخصصــة تســتخدمها فــي إنتــاج منتجاتهــا تتراوح معدالت إهالكها من  

 )%58(م ونسبة  2020م و  2019م، و2018لالعوام    )%56.8(  و  )%(54.8و    )%(53.4القيمة الدفترية لآلالت واملعدات  ملجمع من إجمالي  اإلهالك ا

 راجع  م،  2021يونيو    30لفترة الستة أشهر املنتهية في  
ً
" من القسم الفرعي  حق استخدام أصول ( "6-6-3القسم الفرعي ) )وملزيد من املعلومات فضال

"  ممتلكات وآالت ومعدات ( "6-6-62-6-3)املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة(،  ( "املعلومات  6القسم )" من  قائمة املركز املالي( "6-6)

في استمرار    الشركة  تعتمدذه النشرة(،  ( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من ه6" من القسم )قائمة املركز املالي( "6-6من القسم الفرعي ) 

منها األعطا ناتجة عن عدة عوامل  كبيرة  تشغيلية  الصناعية عرضة ملخاطر  املنشآت  وتعد  اإلنتاج واآلالت،  ل عملياتها على سير وفعالية خطوط 

داد الكهرباء أو اندالع الحريق. مما سينتج  بخطوط اإلنتاج أو املعدات الرئيسية الناتجة عن سوء االستخدام أو الحوادث الغير متوقعة كانقطاع إم

لي  عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املا

 .وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بالعيوب التصنيعية35-1-2

الحوادث التصنيعية خالل إنتاجهـا أو تعبئتهـا أو نقلهـا أو األخطـاء الناتجة مـن املوظفيــن بسبب سـوء سـلوك أو تصـرف  قد تحدث بعض األعطال أو  

عيوب  قد تؤثر بشكل سلبي وجوهري على جودة منتجات املصنع أو اإلضرار بسمعتها، وبالتالي سيؤدي إلى إجراء أعمال إصالحات لتفادي تكرر تلك ال

حمل الشركة تكاليف إضافية باإلضافة إلى تعطل أعمالها في خط إنتاج ذلك املنتج الذي احتوى على عيوب تصنيعية، في حال وجدت  ولذلك سوف تت 

ها في اململكة  هذه العيوب واألخطاء أو حصول أخطاء وعيوب  في املنتج النهائي بعد بيعه أو بيع منتجات غير متوافقة  مع اللوائح  واألنظمة املعمول ب

 نها سـتؤثر سـلبا علـى سمعة الشركة  وعلى توقعـات أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا املالـي بشـكل جوهـري. فإ

 املخاطر املتعلقة بإدارة املخزون36-1-2

  ريال سعودي ( مليون  296.6و)  ريال سعودي( مليون  428و)  ،ريال سعودي( مليون  448و)  ،ريال سعودي مليون    (551.9بلغ رصيد املخزون حوالي )

م على التوالي، وتتمثل سياسة الشركة في السعي إلى املحافظة على املستوى األمثل  2021يونيو    30و  م،2020م، و2019  م، و2018ديسمبر   31كما في  
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ت املناسب والحفاظ على جودة من املخزون ملراقبة تكاليف حيازة املخزون وزيادة كفاءة رأس املال العامل، مع ضمان تسليم السلع والبضائع في الوق

 املنتجات املتاحة للعمالء.  

فقد تبين حالة عدم تأكد من بعض أرصدة املخزون ذات صبغة جوهرية وعليه قامت الشركة    (ERP)   خالل تطبيق نظام إدارة املوارد الداخلية 

  ، ريال سعوديمليون    (210.1)مباشرة بتعيين شركة استشارية لعمل إجراءات متفق عليها للتأكد من الفروقات املالية في بند املخزون والتي يبلغ قدرها  

مما قد يؤثر على عمليات الشركة بصورة  ، او شطب جزئي أو شطب بالكامل للمخزون،  للمخزون  ةاضافي  تكوين مخصصات    وقد يترتب على ذلك  

  . سلبية وجوهرية، ووضعها املالي، ونتائج عملياتها

 راجع القسم الفرعي ) 
ً
املالية ( "املعلومات  6القسم )من  "  قائمة املركز املالي( "6-6الفرعي ) " من القسم  املخزون( "6-6-5)وملزيد من املعلومات فضال

بشكل دوري، سيؤدي    ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة(، فإذا لم تتمكن الشركة من الحفاظ على مستويات املخزون املثلى ومراقبة املخزون

األولى،  لك إلى انخفاض شديد أو إلى فائض في مستويات املخزون، مما قد يلحق الشركة بخسائر لعدم تمكنها من تلبية متطلبات العمالء، في الحالة  ذ

 . اتهاأو تصريف املخزون، في الحالة الثانية، مما قد يؤثر على عمليات الشركة التجارية بصورة سلبية وجوهرية، ووضعها املالي، ونتائج عملي

 املخاطر املتعلقة باعتماد الشركة على بعض املوردين الرئيسيين 37-1-2

مانســـــــــــبته    من املوردين الخارجيين  ( موردين للشـــــــــــركة7تعتمد الشـــــــــــركة في عالقتها مع مورديها على أســـــــــــاس الشـــــــــــراء املباشـــــــــــر ،  ويمثل اكبر ســـــــــــبعة )

م وفترة السـتة األشـهر املنتهية 2020م و 2019م و 2018نوات املنتهية في %( من إجمالي املوردين في السـ95.90%( و)85.00%( و)71.20%( و)70.20)

م. إذا فشــلت الشــركة في الحفاظ على عالقتها مع مورديها الرئيســيين، فســوف يؤثر ذلك بشــكل ســلبي وجوهري على أعمال الشــركة 2021يونيو  30في 

 ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 التفكيك مخصص بتكوين االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر 38-1-2

االلتزام بتكوين مخصص التفكيك والذي يستدعي ضرورة قيام  منذ تطبيقها للمعايير الدولية للتقرير املالي حتى تاريخ هذه  النشرة ب  لم تقم الشركة

معرضة لتحمل تكاليف التفكيك عند إزالة أو نقل إن الشركة    .الشركة املقام أصولها على أراض ي مستأجرة تكوين مخصص بتفكيك هذه األصول 

موقع آخر(    املصنع واملعدات واآلالت الخاصة بها ألي سبب كان )مثل في حالة انتهاء عقود اإليجار ولم يتم تجديدها، أو الحاجة إلى نقل األصول إلى

 راجع  حيث أن جميع أصول الشركة مقامة  
ً
(، وفي حال  " في هذا  النشرة حق استخدام األصول ( "6-6-3) القسم الفرعي  على أراض  مستأجرة )فضال

الحاجة إلى تفكيك  عدم التزام الشركة بتكوين مخصص التفكيك أو في حال كان مبلغ املخصص ال يغطي التكاليف التي قد تحتاجها الشركة عند  

لي أصولها، فإن الشركة ستكون معرضة لتحمل تكاليف إضافية، األمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها املا

 ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بتوفر إمدادات الحديد وارتفاع أسعار املواد الخام 39-1-2

بناًء على مؤشر يتقلب    الحديد والصلبيتم تحديد أسعار  و   ،شركة على استمرار اإلمدادات من املواد الخام املستخدمة في العملية اإلنتاجيةتعتمد ال

على أساس يومي. ليس لدى الشركة سياسة تحوط رسمية لتقليل مخاطر التقلبات في املؤشر. على هذا النحو ، فإن أي زيادة مفاجئة في أسعار  

تسعير بناًء على التكلفة )كما التحديد  وتقوم  الشركة ب   تفشل الشركة في نقلها إلى العمالء ، قد تعرض الشركة لخسائر كبيرة.    يد والصلب قدالحد

أشهر ، فإن االنخفاض في تكلفة املواد   4في تاريخ البيع( باإلضافة إلى الهامش. وفًقا لذلك ، وبالنظر إلى أن شراء املواد الخام والبيع املقابل لها على بعد  

 راجع القسم  ،  سلبيةهوامش  الخام خالل هذه الفترة يعرض الشركة النخفاض أسعار البيع. مما يؤدي في النهاية إلى  
ً
)وملزيد من املعلومات فضال

 . املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة(( "املعلومات 6القسم )  " من مبيعات األنابيب( "6-5-3الفرعي ) 

الخام وأسعارها   واملواد  الحديد  توفر  أو  للتقلبات عرضة  إن  الخام  الحصول على املواد  لتوقيت  الحصر  املثال ال  ذلك على سبيل  ويعود  القدرة ، 

، فإذا أصبحت الشركة غير التفاوضية للشركة أو ارتفاع أسعار الحديد واملواد الخام نتيجة للعوامل املرتبطة بالعرض والطلب أو ألي تأثيرات أخرى 

دادات، فإن ذلك  في الوقت املناسب أو بشروط مقبولة، أو كان هناك زيادة في تكلفة هذه اإلمو  كافيبشكل  مدادات  هذه اإل قادرة على الحصول على  

 .وتوقعاتها املستقبلية املالية ونتائجها الشركة أعمال على  وجوهري   سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي
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 املخاطر املتعلقة  بالطاقة التشغيلية للمصنع  40-1-2

في  يقعان  تبلغ    كل من مدينتي  تدير الشركة مصنعْين  إنتاجية سنوية  بلغ طن عل  300,000و    160,000الرياض والجبيل بطاقة  التوالي.  ت نسبة  ى 

م والستة  2020م، و2019، و م2018  املنتهية في  املالية  واتلسن%( ل 20(، و) ٪23.2(و)٪42.6(،  و)٪34.8)  للمحطتين  ةاإلجمالي  الطاقة التشغيلية

 .بسبب تفش ي فيروس كورونا والتباطؤ االقتصادي العام م على التوالي، وقد انخفضت الطاقة االنتاجية2021يونيو  30اشهر املنتهية في 

تأثير سلبي وجوهري على أعما له  للمصنعْين وبالتالي سيكون  الطاقة اإلنتاجية السنوية  في طلبات الشراء فسوف يؤثر ذلك على  ل  إن اإلنخفاض 

 الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية. 

 حفظات  املراجع الخارجي   بت املخاطر املتعلقة41-1-2

 راجع  .م، وقد ورد في التقرير  عدد من التحفظات2021يونيو  30صدر املراجع الخارجي  القوائم املالية املوجزة كما في أ 
ً
)وملزيد من املعلومات فضال

إلدارة" من هذه  ا  وتحليل ومناقشة املالية( "املعلومات 6القسم )"  الرأي املتحفظ للمراجع القانوني عن القوائم املالية( "6-4الفرعي ) القسم 

   النشرة(

تجاوزت املطلوبات املتداولة  و   ( من رأس مال الشركة،%77.75:  م2020ديسمبر    31)  %80.78، بلغت الخسائر املتراكمة  م2021يونيو    30كما في  

سعودي( ويعود ذلك التجاوز بشكل رئيس ي    ريالمليون    134.11:  م2020ديسمبر    31سعودي )  ريال مليون    137.26للشركة موجوداتها املتداولة بمبلغ  

. تشير هذه  م2020ديسمبر    31بسبب إعادة تصنيف القروض بسبب عدم االلتزام بالتعهدات املنصوص عليها في اتفاقيات التسهيالت البنكية كما في  

 
ً
  08أوص ى مجلس إدارة الشركة في  وقد    ،  ريةملبدأ االستمرا  األحداث والشروط إلى وجود عدم تأكد جوهري حول قدرة الشركة على االستمرار طبقا

مليون   100سعودي إلى   ريالمليون  400الخسائر املتراكمة من خالل تخفيض رأس املال من  اطفاءعادة هيكلة رأس املال عن طريق إبم 2021يونيو 

س املال ملوافقات مساهمي الشركة والجهات سعودي. تخضع توصية إعادة هيكلة رأ ريالمليون  300سعودي يليها إصدار حقوق أولوية بقيمة  ريال

 . التنظيمية

%(، 75على تخفيض رأس املال الشركة بنسبة )  العادية للشركة  م(،  وافقت الجمعية العامة غير 20/02/2022ه )املوافق  19/07/1443تاريخ  وفي  

إلى مائة مليون  400,000,000من أربعمائة مليون ) أربعين مليون  100,000,000)( ريال سعودي  ( ريال سعودي وبالتالي تخفيض عدد األسهم من 

(  4( أسهم لكل )3( سهم. أي تخفيض عدد )30,000,000إلغاء ثالثين مليون )  ( سهم، عن طريق10,000,000( سهم إلى عشرة ماليين )40,000,000)

 أسهم، وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس املال إلطفاء الخسائر املتراكمة.

ما    إلىالحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر    إلىدعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه    يجب

مع دون نصف رأس املال املدفوع، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في النظام األساس ي للشركة، وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجت

، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق  نظاًما  الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة  

 من صدور قرار الج90من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل ) 150األوضاع املقررة في املادة 
ً
معية بالزيادة. وفي حال ( يوما

من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على الشركة   150انقضاء الشركة بموجب املادة  

 ة. جها املالية وتوقعاتها املستقبليونتائ
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 والقطاع بالسوق  املتعلقة  املخاطر  2-2

  للمملكة االقتصادي باألداء املتعلقة املخاطر  1-2-2

  ال   املثال  سبيل  على  وتشمل،  عام  بشكل  اململكة  في  االقتصادية  باألوضاع  تتعلق  التي  العوامل  من  عدد  على  للشركة  املتوقع  املستقبلي  األداء  يعتمد

  النفط   على  أساس ي  بشكل  والجزئي  الكلي  اململكة  اقتصاد   ويعتمد.  ذلك  ونحو   الفرد  دخل  ومتوسط  املحلي  الناتج   ونمو  التضخم  عوامل  الحصر،

  النفط   أسعار  في  تحدث  مواتية  غير   تقلبات  أي  فإن  وعليه   اإلجمالي،  املحلي  الناتج  من  كبيرة  حصة  على  تسيطر  تزال  ال  والتي  النفطية  والصناعات

   التأثير  شأنه  من  والذي  الحكومي،  اإلنفاق  معدالت  وعلى  عام  بشكل  اململكة  اقتصاد  ونمو  خطط  على  والجوهري  املباشر  أثرها  لها  سيكون 
ً
  على   سلبا

  املالي، الشركة أداء
ً
 .الحكومي اإلنفاق بمعدالت وتأثرها اململكة اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظرا

 البنية  في  والخاص  الحكومي  القطاعين  واستثمارات السكاني  النمو  استمرار  فيها  بما  أخرى   عوامل  عدة   على اململكة  اقتصاد  نمو  استمرار  يعتمد  كما

 الشركة  أعمال  على   وجوهري   سلبي  بشكل  سيؤثر   وبالتالي  االقتصاد  على  كبير   تأثير   له   سيكون   العوامل  هذه   من   أي  في   سلبي  تغيير   أي  فإن  لذا  التحتية،

 .املستقبلية وتوقعاتها املالية ونتائجها

 األوسط  الشرق  منطقة في  واالقتصادي  السياس ي  االستقرار  بعدم املتعلقة املخاطر  2-2-2

  االقتصادية   الظروف  بأن  ضمانات  يوجد   وال .  الحاضر  الوقت  في  األمني  أو  السياس ي  االستقرار  عدم  من  األوسط  الشرق   منطقة  دول   من  العديد  تعاني

  معها  عالقتهم  تجديد  على الشركة  عمالء  قدرة   على  وبالتالي  اململكة  اقتصاد  على  سلبي  تأثير   لها  يكون   لن  أخرى   بلدان  أي أو  البلدان  تلك  في  والسياسية

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة  أعمال على سلبي  بشكل سيؤثر الذي األمر جدد، عمالء على الحصول  قدرتها وعدم

 الشركات حوكمة والئحة الشركات بنظام املتعلقة املخاطر  3-2-2

 املوافـــــــــــــق) ه28/01/1437 بتـــــــــــــاريخ الصـــــــــــــادر الشـــــــــــــركات نظـــــــــــــام ألحكـــــــــــــام املختلفـــــــــــــة ونشـــــــــــــاطاتها أعمالهـــــــــــــا وتســـــــــــــيير  إدارتهـــــــــــــا فـــــــــــــي الشـــــــــــــركة تخضـــــــــــــع

ــاريخ( 79/م) رقـــــــــــــم امللكـــــــــــــي باملرســـــــــــــوم واملعـــــــــــــدل ،(م11/11/2015 ــا(. م11/04/2018 املوافـــــــــــــق) ه25/07/1439 وتـــــــــــ  الهيئـــــــــــــة مجلـــــــــــــس أصـــــــــــــدر كمـــــــــــ

ــاريخ( 2016-127-8) رقـــــــــــم القـــــــــــرار بموجـــــــــــب ــادرة  التنظيميـــــــــــة واإلجـــــــــــراءات الضـــــــــــوابط( م17/10/2016 املوافـــــــــــق) ه16/1/1438 وتـــــــــ   الصـــــــــ
ً
 تنفيـــــــــــذا

ه )املوافــــــــــق 01/06/1442وتــــــــــاريخ  2021-07-1رقــــــــــم  الهيئــــــــــة مجلــــــــــس بقــــــــــرار واملعدلــــــــــة املدرجــــــــــة املســــــــــاهمة بشــــــــــركات الخاصــــــــــة الشــــــــــركات لنظــــــــــام

ــار ( 8-16-2017) رقــــــــــــــــم القــــــــــــــــرار بموجــــــــــــــــب الهيئــــــــــــــــة مجلــــــــــــــــس أصــــــــــــــــدر ذلــــــــــــــــك، إلــــــــــــــــى وباإلضــــــــــــــــافة. م(14/01/2021  املوافــــــــــــــــق) ه16/5/1438 يخوتــــــــــــــ

ه )املوافــــــــــــــــــــــق 01/06/1442وتــــــــــــــــــــــاريخ  2021-07-1 رقــــــــــــــــــــــم الهيئــــــــــــــــــــــة مجلــــــــــــــــــــــس بقــــــــــــــــــــــرار واملعدلــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــركات حوكمــــــــــــــــــــــة الئحــــــــــــــــــــــة( م13/2/2017

 الشـــــــــــركات وحوكمـــــــــــة بــــــــــالتنظيم املتعلقـــــــــــة الجديــــــــــدة  املتطلبـــــــــــات بعــــــــــض الشـــــــــــركات حوكمــــــــــة والئحـــــــــــة الشــــــــــركات نظـــــــــــام ويفــــــــــرض. م(14/01/2021

 إلزاميــــــة تعتبــــــر  والتــــــي وقواعــــــده  أحكامــــــه مخالفــــــة علــــــى صــــــرامة أشــــــد عقوبــــــات الشــــــركات نظــــــام فــــــرض كمــــــا. بهــــــا االلتــــــزام الشــــــركة علــــــى يجــــــب والتــــــي

ــالي الشـــــــــــركات، جميـــــــــــع علـــــــــــى ــاء أو الشـــــــــــركة تتعـــــــــــرض أن املمكـــــــــــن مـــــــــــن فإنـــــــــــه وبالتـــــــــ ــا أو إدارتهـــــــــــا مجلـــــــــــس أعضـــــــــ  هـــــــــــذه  مثـــــــــــل إلـــــــــــى التنفيذيـــــــــــة إدارتهـــــــــ

ـــر، فقــــــد  املثــــــال ســــــبيل علــــــى) كالهمـــــــا أو الســــــجن أو ماليــــــة غرامــــــات مــــــن العقوبــــــات ــى الشــــــركات نظــــــام نـــــــصال الحصـــ  مســـــــؤول أو مــــــدير كــــــل أن علــــ

ـــف أو حســـــــابات مراجـــــــع أو إدارة  مجلـــــــس عضـــــــو أو فـــــــي القـــــــوائم املاليـــــــة أو فيمـــــــا يعـــــــده مـــــــن تقـــــــارير للشــــــــركاء  مضـــــــللة أو كاذبـــــــة بيانـــــــات ســـــــجل مصــــ

 أو للجمعيـــــــة العامـــــــة، أو أغفـــــــل تضـــــــمين هـــــــذه القـــــــوائم أو التقـــــــارير وقـــــــائع جوهريـــــــة بقصـــــــد إخفـــــــاء املركـــــــز املـــــــالي للشـــــــركة عـــــــن الشـــــــركاء أو غيـــــــرهم

ــى تزيــــــد ال وبغرامــــــة ســــــنوات 5 عــــــن تزيــــــد ال مــــــدة  بالســــــجن يعاقــــــب فإنــــــه ــال فــــــي( ســــــعودي ريــــــال ماليــــــين خمســــــة علــــ  األحكــــــام بتلــــــك التزامهــــــا عــــــدم حــــ

 . والقواعد

والتي تتطلب ان ال يقل عدد أعضــــــاء املجلس املســــــتقلين  بشــــــكل كامل  من الئحة حوكمة الشــــــركات  16 أن الشــــــركة لم تلتزم باملادة  تجدر اإلشــــــارة الى  

عضــو مجلس اإلدارة  الســيد/ عبدهللا محمد  أنحيث  و أعضــاء،   8( او ثلث أعضــاء املجلس ايهما أكثر وحيث ان مجلس اإلدارة مكون من 2عضــوين )

ل وهو صـــلة القرابة مع عضـــو آخر وهو الســـيد / بينما يتوفر فيه عارض من عوارض االســـتقالفي موقع تداول هالل الحربي مصـــنف على أنه مســـتقل  

ــاء املســـــتقلين ) من  (46املادة )  كما أن الشـــــركة لم تقم بتعديل (.2فيصـــــل محمد هالل الحربي وبالتالي اصـــــبح غير مســـــتقل وبالتالي يكون عدد األعضـــ

دخل على املادة ) النظام األسـاسـ ي
ُ
 (79املرسـوم امللكي رقم )م/ن نظام الشـركات بموجب  ( م80الخاصـة بدعوى املسـؤولية لتكون وفق التعديل الذي أ

دعوى على الشــــــركة أيا  حيث أجاز النظام تحميل الشــــــركة النفقات التي تكلفها املســــــاهم إلقامة  م(11/04/2018هــــــــــــــــــــ )املوافق 25/07/1439تاريخ  ب

  ( من نظــام الشـــــــــــــركــات إليــداع الوثــائق املــاليــة 126ادة )( من املــ2لم تلتزم بــالحــد األدنى املنصـــــــــــــوص عليــه في الفقرة )  كمــا أن الشـــــــــــــركــة  .كــانــت نتيجتهــا

( يوم على االقل 45املنصــــــــــوص عليها في هذه املادة تحت تصــــــــــرف مراجع الحســــــــــابات قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بخمســــــــــة واربعون )

( من النظام األساس ي، حيث ال يجوز النزول عن 42املادة )( من 1( يوم وفق ما جاء في الفقرة )21( يوم الى )45حيث خفضت الشركة هذه املدة من )
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( من النظام األســـــــاســـــــ ي الخاصـــــــة بأنشـــــــطة الشـــــــركة 3يجب تعديل املادة )، كما أنه الحد األدنى الي مهلة قانونية محددة بموجب نص قانوني صـــــــريح

 .ISIC4لتكون وفق أنشطة التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية  

،  الشركات  حوكمة  الئحة  في  اإللزامية  املواد  وجميع  الشركات  نظام  مواد  بجميع  بااللتزام  إخفاق الشركة  حال  في
ً
  بعض   أصبحت  حال  في  أو  مستقبال

 نظامية،  وغرامات  لعقوبات  سيعرضها   ذلك  فإن   بها،   وااللتزام  بتطبيقها  الشركة  تقم  ولم   إلزامية،  الشركات  حوكمة   الئحة   في  االسترشادية   املواد   كل  أو

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري   سلبي تأثير  له سيكون  الذي األمر

  جديدة وقوانين أنظمة صدور  أو /و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر  4-2-2

.  وغيرها  التجارة   ووزارة   املالية   السوق   هيئة  الحصر  ال  املثال  سبيل  على   ذلك  في  بما  اململكة،  في  الحكومية  الجهات  من   عدد  إلشراف   الشركة  تخضع

 إصدار  اململكة  في  والتنظيمية  التشريعية  البيئة  وتشهد.  اململكة  في  والسياسات   والتعاميم  واللوائح   األنظمة  في  التغييرات  ملخاطر  الشركة  تخضع   بالتالي

  على   تغييرات  إدخال  حالة  وفي.  مرتفعة  األنظمة  لهذه   االلتزام  تكاليف  وتعتبر .  مستمر  بشكل  وتحسينها   تطويرها  يتم  والتي  واللوائح،  األنظمة  من  العديد

 تتعلق   ألغراض  متوقعة  غير   إضافية  مالية  ملصروفات  الشركة  تكبد  إلى  سيؤدي  ذلك  فإن  جديدة  لوائح  أو  قوانين  إصدار   أو   الحالية  اللوائح  أو  األنظمة

  عدم   حال  في  املختصة  اإلشرافية   السلطات  تفرضها  التي  والغرامات  للعقوبات  تخضع  قد  أو  القوانين،  هذه   اشتراطات  وتلبية  اللوائح  بتلك  بااللتزام

  سيؤثر مما مستمر، بشكل  واألنظمة اللوائح لهذه  التزامها
ً
 . املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها  ونتائج أعمالها على سلبا

 التنافسية  بالبيئة املتعلقة املخاطر  5-2-2

 الجغرافي  والنطاق  املالي  مركزها  قوة   تشمل  التي  العوامل  من  العديد  على  للشركة  التنافس ي  الوضع  ويعتمد  قوية،  تنافسية  بيئة  في  الشركة  تعمل

ال  بشكل  املنافسة  على  الشركة  قدرة   باستمرار  ضمان  يوجد  وال  الشركة،  وسمعة  العمالء  مع   والعالقة  ألعمالها   السوق،   في  األخرى   الشركات  مع  فع 

 تلك  منافسة  على  باستمرار  قادرة   ستكون   الشركة  بأن  ضمان  يوجد  وال  املالي،  أدائها  على  كبير   بشكل  الشركة  منافس ي  تسعير   سياسات  تؤثر  كما

  التأثير  وبالتالي السوق  في الشركة حصة خفض إلى يؤدي مما الشركات،
ً
 .املالية ونتائجها الشركة أرباح على سلبا

 املضافة القيمة بضريبة املتعلقة املخاطر  6-2-2

  على  ٪5 بنسبة مضافة قيمة النظام هذا ويفرض . م2018 يناير 1  بتاريخ النفاذ حيز  دخل والذي  املضافة القيمة ضريبة نظام بإصدار اململكة قامت

 م،2020 يوليو 1 تاريخ  من ابتداءً  وذلك ٪15 إلى ٪5 من املضافة القيمة ضريبة نسبة زيادة  اململكة حكومة  قررت وقد والخدمات، املنتجات من عدد

 تطبيق   أو  انتهاك  أي  إن.  عليها  طرأت  التي  والزيادة   املضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  عن  الناتجة  التغييرات  مع  التكيف  الشركة  على  يتعين  ذلك،  على  وبناءً 

   سيزيد  مما  بسمعتهم   اإلضرار  إلى  يؤدي  أو  عقوبات  أو  لغرامات   ُيعرضهم  سوف  الشركة،  إدارة   قبل   من  الضريبة  لنظام  خاطئ
ً
  التكاليف   من   أيضا

  الشركة  على  سلبي  تأثير   له  سيكون   مما  خدماتهم،  على  الطلب  ومستوى   للشركة  التنافس ي  الوضع  من  يقلل  أن  يمكن  ما  وهو  التشغيلية،  واملصاريف

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها

   السعوديين غير  املوظفين توظيف على املطبقة الحكومية  بالرسوم املتعلقة املخاطر  7-2-2

   الحكومة  أقرت
ً
  رسوم   إقرار  على   اشتملت  والتي  السعودية،   العربية  اململكة  في  العمل  لسوق   شاملة  إصالحات  إلجراء  تهدف  التي   القرارات  من  عددا

   سعودية  جهة  لدى  يعمل  سعودي  غير   موظف  كل   مقابل  إضافية
ً
 عن كل  400أربعمائة )  وبواقع  م،01/01/2018  من  اعتبارا

ً
( ريال سعودي شهريا

 عام  600إلى ستمائة )  زادت   م،  2018موظف غير سعودي عام  
ً
   سعودي( ريال  800م ثم ثمانمائة )2019( ريال سعودي شهريا

ً
 م،2020  عام  شهريا

  غير   املوظفين  عدد   بلغ  النشرة   هذه   تاريخ  في  كما  السعوديين   غير   موظفيها  مقابل   الشركة  ستدفعها  التي  الحكومية  لرسوما  ادة زي  إلى  أدى   الذي  األمر

)  نسبتهم  تشكل  والتي  موظف(  163)  السعوديين  )  ،الشركة  في  املوظفين  إجمالي  من  ٪(64.5حوالي 
ً
 الفرعي   القسم  راجع  فضال

  وأدائها  أعمالها  على  سلبي  بشكل  سيؤثر  الذي  األمر  عام،  بشكل  الشركة  تكاليف  في  زيادة   وبالتالي  ،(النشرة   هذه   من"  والسعودة   املوظفون ( "10-3)

( 2,171,044)و  سعودي،   ريال(  1,730,280)  السعوديين   غير   موظفيها  عن   الشركة  دفعتها  التي  الحكومية  الرسوم  إجمالي  عملياتها. وقد بلغ   ونتائج  املالي

 .التوالي  علىم  2021يونيو    30و    م2020و  م2019و  م2018  ديسمبر   31  في   ريال سعودي ، كما  (111,700)و    سعودي  ريال(  244,000)و  سعودي،  ريال

م( وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على أن تتحمل  24/09/2019ه )املوافق  25/01/1441تاريخ  ومن الجدير بالذكر، أنه في  

 للفقرتين )
ً
( من قرار مجلس الوزراء رقم )2ـ أ( و )1الدولة ملدة خمسة أعوام املقابل املالي املقرر على العمالة الوافدة وفقا

ً
(  197ـ أ( من البند )ثانيا

)املوافق  23/03/1438وتاريخ   تاريخ  22/12/2016ه  من   
ً
اعتبارا وذلك  صناعي  ترخيص  بموجب  لها  املرخص  الصناعية  املنشآت  عن  م(، 

والتي   م(، وبناًء عليه فإن الشركة معفاة من رسوم املقابل املالي على العمالة الوافدة لديها ملدة خمسة أعوام01/10/2019ه )املوافق 02/02/1441

، أو في حال إلغاء هذا م2025بنهاية الربع األول من عام  ، وعند انتهاء املدة املحددة لتحمل الدولة هذه الرسوم  م2020اني من عام  بدأت في الربع الث
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، فإن الشركة ستكون معرضة لدفع هذه الرسوم، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل أو عدم تجديده   القرار

 ياتها يها غير السعوديين، وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمالها وأدائها املالي ونتائج عملموظف

   الحكومة  أقرت  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة
ً
  أصبحت   والتي(  املرافقين  رسوم )  السعوديين   غير   املوظفين  ومرافقي  لتابعي  اإلقامة  وتجديد  إصدار  رسوم  أيضا

  نافذة 
ً
  م،01/07/2017 من اعتبارا

ً
  سترتفع أنها علما

ً
 لكل تابع في عام 100من مائة ) تدريجيا

ً
( 400م، لتصل إلى أربعمائة )2017( ريال سعودي شهريا

   سعوديريال  
ً
  عائلته  عن  السعودي  غير   املوظف  سيتحملها  التي  اإلقامة  وتجديد  إصدار  رسوم  في  الزيادة   فإن  وعليه  م،2020  عام  في  تابع  لكل  شهريا

  وإذا  أقل،  فيها  املعيشة  تكلفة  تكون   أخرى   دول   في  للعمل  توجهه  إلى يؤدي  أن  شأنه  من  الذي  األمر  عليه،  املعيشة  تكلفة  زيادة   إلى  تؤدي  أن  املمكن  من

 عن  التكاليف  تلك  تحمل  إلى  يضطرها  قد  الذي  األمر  السعوديين،  غير   موظفيها  على   املحافظة  في  صعوبة  الشركة  فستواجه   األمر  هذا  مثل  حدث  ما

  الذي   األمر   السعوديين،  غير   بموظفيها  الخاصة  األجور   رفع   طريق  عن  مباشرة   غير   بطريقة  أو  مباشر،  بشكل  منها  جزء  أو  السعوديين   غير   املوظفين 

 .عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على سلبي تأثير  له سيكون  وبالتالي الشركة، تكاليف في زيادة  إلى سيؤدي

 العمالت صرف  أسعار  في بالتقلبات املتعلقة املخاطر  8-2-2

رف العمالت  إن الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغيرات في ص   ،   ، ال سيما الدوالر االمريكي  السعودي   الرياللعمالت غير    الشركة  معامالت  بعض  تخضع

، مربوط  ه النشرة وكجزء من سياسة اململكة، فإن الريال السعودي، حتى تاريخ هذ. املرتبطة بعملة غير عملة اململكة بمعامالتهااألجنبية فيما يتعلق 

يوجد تأكيدات على ثبات سعر صرف الريال السعودي    الأنه    الر أمريكي، إ ال دو   1ريال سعودي مقابل    3.75مريكي بسعر صرف يقدر ب  أل ر اال بالدو 

  وبشكل   ( مريكيأل ر اال الدو   )ال سيماجنبية  أل ت اال قد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العمعليه  و   مريكي،أل ر اال مقابل الدو 
ً
إلى التأثير سلبا

 .ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية جوهري على نتائج عمليات الشركة

 والطلب  العرض في بالتقلبات املتعلقة املخاطر  9-2-2

  للطلب،  الحاد الهبوط مع  اإلنتاج مستويات تكيف عدم فإن لذلك،. السوق  في والطلب العرض بتقلبات القطاعات، من كغيره  الشركة، قطاع يتأثر

 ونتائج   الشركة  أداء  على  سيؤثر  وبالتالي  عام،  بشكل    القطاع  أداء  على  بدوره   سيؤثر  والذي  لديها،  البيع  ومستويات   الشركات  إنتاجية  على  سيؤثر

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها
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 املطروحة  املالية باألوراق املتعلقة  املخاطر  3-2

 األولوية  حقوق  سعر  في  املحتمل بالتذبذب املتعلقة املخاطر  1-3-2

   التذبذب  هذا  يكون   وقد.  الشركة  سهم  على   املؤثرة   العوامل  في  التغير   بسبب  كبيرة   لتذبذبات  األولوية  لحقوق   السوقي  السعر  يخضع  قد
ً
  بسبب   كبيرا

   ٪10  في  تتمثل   والتي )  بها  املسموح  اليومي  التذبذب   نسبة  بين  الفرق 
ً
   ارتفاعا

ً
   للحقوق،  بالنسبة(  السابق  لليوم  اإلغالق  سعر من  وهبوطا

ً
 بنسبة   مقارنة

  العادل   للسعر  السوق   ورؤية  الشركة  أسهم  تداول   سعر  على  الحقوق   تداول   سعر  ويعتمد.  الشركة  ألسهم  بالنسبة  بها  املسموح  اليومي  التذبذب

  تؤثر أن املمكن من العوامل هذه  إن . للحقوق 
ً
 .الحقوق  تداول  سعر على سلبا

 السهم  سعر  في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر  2-3-2

   التداول   فترة  أثناء  للحقوق   السوقي  السعر  يكون   ال  قد
ً
  الشركة   سهم  سعر  يكون   ال   قد  وكذلك.  الطرح  بعد  الشركة  ألسهم  السوقي  السعر  على  مؤشرا

 
ً
   التقلبات  هذه   تنتج  وقد.  للشركة  الحالية   األسهم  أو  بالحقوق   املتعلقة  السوق   ظروف  عن   الناتجة  التقلبات  بسبب  كبير   بشكل  يتأثر  وقد  مستقرا

ً
 أيضا

  دخول   املستقبلية،  الشركة  خطط  تنفيذ  على  القدرة   عدم  الشركة،  أداء  ضعف   األسهم،  سوق   ظروف :  الحصر  دون   منها  العوامل  من  العديد  عن

  بعمليات   يتعلق  منافسيها  من  أي  أو  للشركة  إعالن  وأي  املالية،  األوراق  لسوق   واملحللين  الخبراء  تقديرات  أو   رؤية  في  التغير   للسوق،  جدد  منافسين

 .استراتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج

   البيع  هذا  مثل  حدوث  باحتمالية  اإلعتقاد  أو  املساهمين  قبل  من   األسهم  من  كبيرة   كميات  بيع  وسيؤثر
ً
. السوق   في  الشركة  أسهم  سعر  على  سلبا

   ذلك  يؤثر  أن  دون   السوق   في  أسهمهم  بيع  من  املساهمون   يتمكن  ال  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة
ً
  السعر   أن  يضمن  ما  هناك  ليس.  األسهم  سعر  على  سلبا

 االكتتاب  إلغاء  يمكن  ال  فإنه  الجديدة،  األسهم  في  املستثمرين  اكتتاب  بعد  األمر  هذا  حدث  وإذا  الطرح،  سعر  من  أقل  يكون   لن  الشركة  ألسهم  السوقي

   خسائر  املستثمرون  يتكبد  قد  وعليه.  تعديله  أو
ً
 .  لذلك  نتيجة

ً
  أسهمه   بيع  من  يتمكن  سوف  املساهم  أن   يضمن  ما  هناك  ليس  تقدم،  ما  على  عالوة

 .الجديدة  األسهم في اإلكتتاب بعد عنه يزيد أو الطرح  سعر يساوي  بسعر

 األولوية حقوق  بيع أو  ربحية بعدم املتعلقة املخاطر  3-3-2

 عدم إلى ينوه  مما األساس من بيعه من التمكن ضمان  عدم ذلك،  إلى ويضاف. أعلى بسعر به التداول  خالل  من السهم ربحية يضمن ما هنالك ليس 

   الشركة،  قبل  من  تعويض  استالم  أو  األولوية  حقوق   ملمارسة  السوق   في  الكافي  الطلب  يضمن  ما  وجود
ً
  حقوقه،   يبع  أو  يكتتب  لم  الذي  املستثمر  أن  علما

 .الطرح بسعر املتبقي الطرح فترة  في البيع تم إذا مقابل أي على  يحصلون  ال قد األسهم، كسور  وأصحاب

 املستقبلية بالبيانات  املتعلقة املخاطر  4-3-2

   توقعها  يمكن  ال  للشركة  األداء  وبيانات   املستقبلية  النتائج  إن
ً
  على   الشركة  وقدرة   نجازاتإ  أن  إذ .  النشرة   هذه   في  املوجودة   عن  تختلف  وقد   فعليا

  املساهم  على  يجب  التي  املخاطر   إحدى  تعتبر   والنتائج  البيانات  دقة عدم  إن.  تحديدها  أو  توقعها  يمكن  ال  والتي الفعلية  النتائج   تحدد  من  هي  التطور 

   األداء   وبيانات  املستقبلية  النتائج  اختالف   حال  في  أنه  حيث.  االستثماري   قراره   على   تؤثر  ال   حتى  عليها  التعرف 
ً
   اختالفا

ً
 هذه   في  مذكور   هو   ما  عن  جوهريا

 .الشركة أسهم في استثماراتهم كل أو جزء املساهمين خسارة  إلى سيؤدي   ذلك فإن النشرة 

 جديدة أسهم إصدار  باحتمال املتعلقة املخاطر  5-3-2

  أسهم   إصدار  الشركة  قررت  حال   ففي  للمساهمين،   العادية  غير   العامة  الجمعية  موافقة   على  يعتمد  الشركة  قبل  من  جديدة   أسهم  أي  إصدار  إن

  حقوقهم   بممارسة  املساهمون   يقم  ولم  القرار،  هذا  على  للمساهمين  العادية  غير  العامة  الجمعية  ووافقت مالها،  رأس  لزيادة   أولوية  كحقوق   جديدة 

  مما   األرباح  على  والحصول   التصويت  حق  من  ملحقاتها   إلى  إضافة  تناسبي  بشكل  تنخفص  فسو   األسهم  ملكية  فإن  الجديدة،  باألسهم   باالكتتاب

 . للسهم السوقي السعر على سيؤثر

  الشركة وأسهم األولوية حقوق  على الطلب بانخفاض املتعلقة املخاطر  6-3-2

  مساهم   كان  سواءً )  األولوية  حقوق   حامل  لتمكين  وذلك  التداول،  فترة   خالل  األولوية  حقوق   على  كاف    طلب  هناك  سيكون   أنه  يضمن  ما  هناك  ليس

  سيكون   بأنه  ضمان  أي  هناك  ليس  أنه  كما.  اإلطالق  على  الحقوق   بيع   من  تمكينه  أو  منها،  ربح  وتحقيق  األولوية  حقوق   بيع  من (  جديد  مستثمر  أو  مقيد

  عروض   بتقديم  االستثمارية  املؤسسات  تقم  لم  حال   وفي.  املتبقي  الطرح  فترة   خالل   االستثمارية  املؤسسات  قبل  من  الشركة  أسهم  على   كاف    طلب   هناك

  ألصحاب   أو   باالكتتاب  حقهم  يمارسوا  لم  الذين  األولوية  حقوق   أصحاب  على  لتوزيعه  كافي  تعويض  هناك  يكون   ال  قد  عالي،  بسعر  املتبقية  لألسهم
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 . األسهم كسور 
ً
  حقوق  ممارسة خالل من إما مكتتب عليها حصل التي األسهم على  السوق  في كاف   طلب وجود من ضمان هناك ليس ذلك على وعالوة

 .املفتوحة السوق  خالل من أو املتبقي  الطرح خالل من أو األسهم، لهذه  األولوية

  امللكية نسبة بانخفاض املتعلقة املخاطر  7-3-2

 هناك   ليس  أنه  كما.  لها  التابعة  التصويت  وحقوق   ملكيتهم  تنخفض  سوف  الجديدة،  األسهم  في  حقهم  بكامل  األولوية  حقوق   أصحاب  يكتتب  لم  إذا

   يتلقاه   الذي  العائد  يكون   بأن   التداول،   فترة   خالل   به  الخاصة  األولوية   حقوق   ببيع   املقيد  األولوية  حقوق   حامل  رغب   حال   في  ضمان   أي
ً
  لتعويضه   كافيا

   الشركة  مال  رأس  في  ملكيته  نسبة  انخفاض   عن  بالكامل
ً
  املساهمين   على  يوزع  تعويض  مبلغ   هناك  يكون   بأن  ضمان  يوجد  ال  كما.  مالها  رأس  لزيادة   نتيجة

  عروض  بتقديم  املتبقي  الطرح  فترة   في  االستثمارية  املؤسسات   تقم  لم  حال  في  األسهم  كسور   ألصحاب  أو  باالكتتاب  حقهم  يمارسوا  لم  الذين  املستحقين

 ( وجد  إن) التعويض مبلغ يكون  ان أو عالي، بسعر  املتبقية لألسهم
ً
 .الشركة مال رأس في امللكية نسبة انخفاض  عن للتعويض كافيا

 املناسب  الوقت في األولوية حقوق  ممارسة بعدم املتعلقة املخاطر  8-3-2

  الحقوق   مالكي   على   ويجب  (.م2022××/××/  املوافق)  ه3144××/××/  في   وستنتهي(  م2022××/××/  املوافق)  ه3144/××/××  في  االكتتاب  ترة ف  تبدأ

  املساهمون   يتمكن  لم  إذا.  االكتتاب  فترة   انقضاء   قبل  الالزمة  التعليمات  جميع  التباع  املناسبة  التدابير   اتخاذ   يمثلونهم  الذين  املاليين  والوسطاء

 أن  ضمان  يوجد  فال  األولوية،  حقوق   من   يملكونه  ما  على  بناءً   االكتتاب،  فترة   نهاية  بحلول   صحيح  بشكل  االكتتاب   حقوق   ممارسة  من  املستحقون 

  ألصحاب   أو  صحيح   بشكل  االكتتاب  ممارسة  بإجراءات  يقوموا  لم  ممن  أو  املشاركين   غير   املستحقين   املساهمين   على   يوزع  تعويض   مبلغ   هناك  يكون 

 .األسهم كسور 

 األسهم  لحاملي أرباح بتوزيع املتعلقة املخاطر  9-3-2

  الرأسمالية   واالحتياجات  الجيد   املالي  مركزها  على  واملحافظة  الشركة   ربحية  بينها  من  العوامل  من  عدد  على  املستقبل  في   السهم  أرباح  تعتمد 

 ربحية  انخفاض   إلى  الشركة  مال  رأس   زيادة   تؤدي   قد.  العامة  االقتصادية  واألوضاع  للشركة  املتوفرة   االئتمانية  والقوة   للتوزيع  القابلة  واحتياطاتها

   األسهم  من  أكبر  عدد  على  توزع  سوف  الشركة  أرباح  أن  خلفية  على  املستقبل  في  السهم
ً
  على   أرباح   أية  بأن  الشركة  تضمن  ال.  مالها  رأس  لزيادة   نتيجة

، توزع سوف األسهم
ً
  األساس ي  النظام عليها ينص معينة وشروط لقيود األرباح توزيع يخضع. معينة سنة أي في سيوزع  الذي املبلغ تضمن ال كما فعليا

 .للشركة

 األولوية  حقوق  في باملضاربة املتعلقة املخاطر  10-3-2

  األولوية   حقوق   تداول   لسعر   به  املسموح   اليومي  التذبذب  نطاق  ويفوق .  جوهرية  خسائر  في  تتسبب  قد  ملخاطر  األولوية  حقوق   في  املضاربة  تخضع

   ٪10  في  يتمثل  والذي)  السوقي  للسعر  به  املسموح  اليومي  التذبذب  نطاق
ً
   ارتفاعا

ً
  طردية   عالقة  توجد  كما  ،(السابق  لليوم  اإلغالق  سعر   من  وهبوطا

  السعرية   بالحدود  الحقوق   لتداول (  اليومي  التذبذب   نطاق  أي)  اليومية  السعرية  الحدود  ستتأثر  وعليه.  اإلرشادية  الحق  وقيمة  الشركة  سهم  سعر   بين

  في   لالكتتاب  الحقوق   هذه   ممارسة  إما  خيارين  أمام  فسيكون   التداول،  فترة   نهاية  قبل  للحقوق   املساهم  بيع  عدم  حال  وفي.  األسهم  لتداول   اليومية

  االنخفاض   أو  للخسارة   املستثمر  يخضع   أن   يمكن   الحقوق   ممارسة  عدم  حال  وفي  ذلك،   ممارسة   عدم  أو  االكتتاب،  فترة   نهاية  قبل  الجديدة   األسهم

  مراجعة  املستثمرين على يجب وبالتالي.  الطرح سعر من أعلى بسعر املتبقي الطرح فترة  في األسهم بيع حال في  الربح أو االستثمارية، محفظته قيمة في

 أي  استناد  من للتأكد وذلك فيها، املؤثرة  العوامل بجميع واإلملام عملها،  وطريقة الجديدة واألسهم الحقوق   وتداول  إدراج آلية عن الكاملة التفاصيل

 . ) كاملين وإدراك  وعي على استثماري  قرار
ً
 .(النشرة  هذه   في" وشروطه الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات( "13)  القسم راجع  فضال

 الشركة  بتعليق تداول وإلغاء إدراج أسهماملخاطر املتعلقة  11-3-2

م 2020ديسمبر    31عن عدم تمكنها من نشر نتائجها املالية السنوية املوحدة املنتهية في    م بموقعها في تداول 31/03/2021أعلنت الشركة في تاريخ  

  
ً
 لقواعد اإلدراج املوافق عليها بقرار مجلس هيئة  لذلك، فإنه سيتم تطوفق املهلة املحددة. ونظرا

ً
بيق إجراءات تعليق األوراق املالية املدرجة وفقا

صدر من نشر معلوماته 30/01/2019ه )املوافق  24/05/1440( بتاريخ  1-10-2019السوق املالية رقم )
ُ
م(. والتي تنص على أنه في حال عدم تمكن امل

لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء املهلة النظامية. ملدة  شركة السوق املالية السعودية تقوم بتعليق تداول األوراق املالية    املالية بنهاية املهلة املحددة فإن

باإلعالن   ة وفي حال عدم نشر املعلومات املالية خالل عشرين جلسة تداول التي تلي جلسة التداول املعلقة األولى، تقوم شركة السوق املالية السعودي

ة مدة ستة  دة تعليق األوراق املالية للشركة إلى أن تقوم باإلعالن عن نتائجها املالية. وفي حال استمر تعليق أسهم تداول األوراق املالية للشركعن إعا

 أشهر من دون أن تأخذ اإلجراءات املناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج الورقة املالية للشركة. 
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ا عن  السوق املالية برفع التعليق بعد مرور جلسة تداول واحدة تلي اإلعالن عن النتائج املالية للشركة. ولكن في حال تأخر الشركة في إعالنهوتقوم  

األمر الذي    نتائجها املالية، أو في حال لم تتمكن من نشرها خالل الفترة املذكورة، فإن ذلك سيتسبب في تعليق أسهم الشركة أو إلغاء إدراج أسهمها.

 على ذلك، فقد تقوم هيئة السوق املالية  
ً
سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مصلحة مساهمي الشركة وعلى سمعة الشركة ونتائج عملياتها. إضافة

 بإلغاء عملية طرح أسهم حقوق األولوية للشركة وذلك في حال رأت أن الطرح قد ال يكون في مصلحة املساهمين. 
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 أعمالها  وطبيعة الشركة  عن خلفية 3

 الشركة  عن نبذة 1-3

لألنابيب العربية  "الشركة  )  تأسست  رقم  الوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  مساهمة  كشركة  البداية  وتاريخ  922في  )املوافق 18/11/1411(  ه 

بالرقم01/06/1991 الرياض  بمدينة  التجاري  بالسجل  قيدها  وتم  الشركة،  تأسيس  إعالن  على  باملوافقة  القاض ي  وتاريخ 1010085734)   م(   )

م(، تم إدراج 12/1992/ 21ه )املوافق 26/06/1413بتاريخ م( وباالسم التجاري "الشركة العربية لألنابيب". 25/08/1991ه )املوافق 14/02/1412

،  العربي السعودي    وبدأت تداول أسهمها بعد الحصول على موافقة كل من وزارة التجارة ومؤسسة النقد  -تداول   –الشركة في السوق السعودية  

( 70,000,0000م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من سبعين مليون )25/10/1998ه )املوافق 05/07/1419بتاريخ 

( 70,000,000من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة سبعين مليون )  ريال سعودي ( مليون  140,000,000إلى مائة وأربعون مليون )  ريال سعودي 

( بتاريخ  100ريال سعودي وبنسبة زيادة  )املوافق  24/12/1424( % من رأسمال الشركة.  العادية  26/01/2004ه  العامة غير  م( وافقت الجمعية 

( مليون 210,000,000إلى مئتان وعشرة مليون )  ريال سعودي (  140,000,000الثالثة للشركة على زيادة رأسمال الشركة من مائة وأربعون مليون )

  ريال سعودي (  50( سهم جديد بقيمة اسمية خمسون )1,400,0000من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بعدد مليون وأربعمائة الف )  ريال سعودي

بالتالي زيادة أسهم الشركة من مليونين وثمانمائة الف و   ريال سعودي(  70,000,000للسهم الواحد تسدد بالكامل وبقيمة إجمالية سبعون مليون )

م( وافقت الجمعية العامة غير  12/10/2004ه )املوافق  28/08/1425( سهم. بتاريخ  4,200,000( سهم الى أربعة مليون ومائتين الف )2,800,000)

ريال (  315,000,000إلى ثالثمائة وخمسة عشر مليون )  ريال سعودي(  210,000,000العادية على زيادة رأسمال الشركة من مائتان وعشرة مليون )

)  سعودي ألف سهم  ومائة  مليون  إثنين  بعدد  أولوية  أسهم حقوق  مليون  2,100,000وذلك من خالل طرح  مائة وخمسة  إجمالية  وبقيمة  ( سهم 

( 6,300,000( سهم الى ستة مليون وثالثمائة )4,200,000وبالتالي زيادة أسهم الشركة من أربعة مليون ومائتين الف )  ريال سعودي (  105,000,000)

م( وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الغير عادية( على زيادة رأس مال الشركة  من ثالثمائة  11/06/2012ه )املوافق  21/07/1433سهم.  بتاريخ  

%( من رأس املال وذلك من  27وبنسبة زيادة )  يريال سعود (  400,000,000إلى أربعمائة  مليون )  ريال سعودي(  315,000,000وخمسة عشر مليون)

، وبالتالي زيادة عدد  ريال سعودي( مليون  85,000,000( سهم بقيمة خمسة وثمانون مليون )8,500,000خالل إصدار ثمانية ماليين وخمسمائة ألف )

(  سهم اسمي تبلغ القيمة االسمية 40,000,000( سهم الى  أربعون مليون )31,500,0000أسهم الشركة من واحد وثالثون مليون وخمسمائة الف )

( سهم قائم يملكه املساهمون املقيدون بسجل املساهمين  3.7058، وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل ) سعودية  ( رياالت10لكل منها عشرة )

 .الجمعيةبنهاية تداول يوم انعقاد 

 الرياض اململكة العربية السعودية.   11551،    42734املدينة الصناعية الجديدة، ص.ب.    ، وعنوانهالرياضويقع مقر املركز الرئيس للشركة في مدينة  

عادي بقيمة إسمية قدرها ( سهم  10,000,000عشرة مليون )  إلىسعودي، مقسم  ( ريال  100,000,000مائة مليون )ويبلغ رأس مال الشركة الحالي  

 »األسهم الحالية«(. بـ  »سهم حالي« ومجتمعةبـ  القيمة بالكامل )ويشار إليها منفردة ( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة 10عشرة )

 . %( أو اكثر من أسهم الشركة5كبار يملكون )  فإنه ال يوجد لدى الشركة مساهمين وكما في تاريخ هذه النشرة 

 مالها  رأس هيكل في التطورات وأهم الشركة تاريخ 2-3

ه )املوافق  18/11/1411( وتاريخ  922كشركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم )  في البداية"الشركة العربية لألنابيب"    تأسست •

(  1010085734م( القاض ي باملوافقة على إعالن تأسيس الشركة، وتم قيدها بالسجل التجاري بمدينة الرياض بالرقم )01/06/1991

)املوافق  14/02/1412وتاريخ   التجا25/08/1991ه  وباالسم  لألنابيب".م(  العربية  "الشركة  )املوافق  26/06/1413بتاريخ    ري  ه 

 م(،  21/12/1992

وبدأت تداول أسهمها بعد الحصول    - تداول   –م(، تم إدراج الشركة في السوق السعودية 21/12/1992ه )املوافق  26/06/1413بتاريخ   •

( وذلك   –)الجهة املختصة في حينه  على موافقة كل من وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي  
ً
البنك املركزي السعودي حاليا

والذي كان   ESIS م( كنظام بديل لنظام معلومات األوراق املالية اإللكتروني2001قبل أن يتم تأسيس النظام اآللي لتداول األسهم )في عام  

 .لبنك املركزي السعودي(يعمل تحت إشراف إدارة الرقابة على األسهم بمؤسسة النقد العربي السعودي )ا
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)املوافق  05/07/1419بتاريخ   • مليون  1998/ 25/10ه  من سبعين  الشركة  رأسمال  زيادة  على  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  م( 

من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة    ريال سعودي ( مليون  140,000,000مليون )  وأربعون إلى مائة    ريال سعودي (  70,000,0000)

 % من رأسمال الشركة. ( 100( ريال سعودي وبنسبة زيادة )70,000,000مليون )سبعين 

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية الثالثة للشركة على زيادة رأسمال الشركة من مائة 26/01/2004ه )املوافق  24/12/1424بتاريخ   •

من خالل طرح أسهم حقوق    ريال سعودي( مليون  210,000,000إلى مئتان وعشرة مليون )  ريال سعودي(  140,000,000مليون )  وأربعون 

للسهم الواحد تسدد بالكامل    ريال سعودي(  50)  اسمية خمسون   جديد بقيمة( سهم  1,400,0000أولوية بعدد مليون وأربعمائة الف )

( سهم 2,800,000نمائة الف )وبالتالي زيادة أسهم الشركة من مليونين وثما  ريال سعودي(  70,000,000سبعون مليون )  إجماليةوبقيمة  

 ( سهم. 4,200,000الى أربعة مليون ومائتين الف )

)املوافق  28/08/1425بتاريخ   • الشركة من م2004/ 12/10ه  رأسمال  زيادة  العادية على  العامة غير  الجمعية  وافقت  ئتان وعشرة ام( 

وذلك من خالل طرح أسهم حقوق    ريال سعودي(  315,000,000مليون )إلى ثالثمائة وخمسة عشر    ريال سعودي(  210,000,000مليون )

وبالتالي    ريال سعودي(  105,000,000مائة وخمسة مليون )  إجمالية( سهم وبقيمة  2,100,000أولوية بعدد إثنين مليون ومائة ألف سهم )

 ( سهم.  6,300,000( سهم الى ستة مليون وثالثمائة )4,200,000زيادة أسهم الشركة من أربعة مليون ومائتين الف )

م( وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الغير عادية( على زيادة رأس مال الشركة  من  2012/ 11/06ه )املوافق  21/07/1433بتاريخ   •

%( من  27وبنسبة زيادة ) ريال سعودي ( 400,000,000إلى أربعمائة  مليون ) ريال سعودي( 315,000,000ثالثمائة وخمسة عشر مليون)

( مليون  85,000,000( سهم بقيمة خمسة وثمانون مليون )8,500,000ثمانية ماليين وخمسمائة ألف )  إصداررأس املال وذلك من خالل  

و ريال سعودي أسهم الشركة من واحد  زيادة عدد  وبالتالي   ،( الف  مليون وخمسمائة  مليون  31,500,0000ثالثون  أربعون  الى   ( سهم 

لكل منها عشرة )40,000,000) القيمة االسمية  تبلغ  ، وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل  سعودية  ( رياالت10(  سهم اسمي 

 .الجمعية ( سهم قائم يملكه املساهمون املقيدون بسجل املساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد3.7058)

رأس املال الشركة بنسبة    تخفيضعلى    للشركة، وافقت الجمعية العامة غير العادية  (م20/02/2022ه )املوافق  19/07/1443تاريخ  وفي   ▪

 األسهم  عدد تخفيض  وبالتالي  سعودي( ريال  100,000,000إلى مائة مليون )  سعودي( ريال  400,000,000%(، من أربعمائة مليون )75)

  أي ( سهم.  30,000,000)  مليون   ثالثين  إلغاء  طريق  عن  سهم، (  10,000,000( سهم إلى عشرة ماليين )40,000,000)  مليون   أربعين  من

 .املتراكمة الخسائر إلطفاء املال رأس هيكلة إعادة  بغرض  وذلك أسهم،( 4) لكل أسهم( 3) عدد تخفيض

 الشركة   مال  رأس  زيادة جمعية العامة غير العادية للشركة على ما يلي:وافقت ال   م(،2022ه )املوافق ××/××/1443وفي تاريخ ××/××/ ▪

(  30,000,000( من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بعدد ثالثون مليون )أعاله   املذكورة   التخفيض  عملية   من  االنتهاء( % )بعد  300بنسبة )

ريال (   400,000,000ليصبح رأس املال بعد الزيادة أربعمائة مليون )  ريال سعودي(  300,000,000بقيمة ثالثمائة مليون )  ريال سعودي

( سهم  وذلك لدعم رأس املال العامل وتعزيز املالءة املالية للشركة 40,000,000ويصبح عدد األسهم بعد الزيادة أربعون مليون )  سعودي

طوير وتحديث مصانع الشركة بالرياض والجبيل والتوسع في عدد من املنتجات املساندة لخدمات األنابيب  وتخفيض معدل االقتراض وت 

 ضمن أعمال الشركة. 

 

 للشركة  الرئيسية األنشطة 3-3

 م(. 25/08/1991 املوافق) ه02/1412/ 14 وتاريخ( 1010085734) رقم التجاري  السجل بموجب نشاطها الشركة تمارس

 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة األساس ي نظامها في كما الشركة أنشطة وتتمثل

 والحلزونية لخطوط األنابيب ولألغراض اإلنشائية والتجارية وتسويقها. (1
ً
 إنتاج أنابيب الصلب امللحومة طوليا

 إقامة الصناعات املعدنية. (2

 تني وتشكيل وتسنين األنابيب.  (3

 تغليف األنابيب من الخارج والداخل. (4

 القيام باألعمال التجارية من بيع وشراء األنابيب وملحقاتها ومسلتزماتها.  (5

 تنفيذ أعمال تمديد خطوط األنابيب.  (6



 

28 

 شراء األراض ي إلقامة مباني عليها وإستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة. (7

 مقاوالت الصيانة والنظافة والتشغيل واإلعاشة. (8

 .وجدت إن املختصة الجهات من الالزمة التراخيص على الحصول  وبعد املتبعة األنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس

 وتمتلك الشركة العديد من املصانع والخطوط اإلضافية التي تمكنها القيام بنشاطها تتمثل في:

 مصنع الرياض:  -

 )إلنتاج أنابيب الصلب امللحومة طولي
ً
 ألف طن  160ة إنتاجية تقدر ب بوصة بمتوسط طاق 20بوصة إلى  6( مقاسات من ERWا

ً
ويقع   سنويا

 %.100 املصنع باملدينة الصناعية بالرياض ونسبة امللكية

 مصنع الجبيل: -

 )إلنتاج أنابيب الصلب امللحومة طولي
ً
 ألف طن  300بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر ب  48بوصة إلى  16( مقاسات من SAWا

ً
ويقع   سنويا

 %.100 ة ونسبة امللكيةالصناعيالجبيل املصنع بمدينة 

 مصنع التغليف:  -

مليون متر  2.4بمتوسط طاقة انتاجية  بوصة 24الى  6مقاسات األنابيب من  (FBE,3LPE,3LPP) ويستخدم هذا املصنع لتغليف األنابيب من الخارج

 %. 100 مربع في العام ويقع املصنع باملدينة الصناعية بالرياض ونسبة امللكية

 خط التشريح:  -

والسماكات التي يمكن   مم( 1600) ويستخدم هذا الخط في تشريح اللفات الحديدية الالزمة لإلنتاج بإمكانيات عالية من ناحية عرض اللفة حتى

 %. 100 الصناعية بالرياض ونسبة امللكية ةويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم باملدين مم(، 12.7)تشريحها حتى 

 خط التسنين:  -

وفق املواصفات العاملية واملطلوبة من   (OTCG-CASINGS) الخط في تسنين األنابيب التي يتم استخدامها في مجال حفر وتبطين اآلباريستخدم هذا 

 %.100 الصناعية بالرياض ونسبة امللكية ةقبل شركات البترول املحلية والعاملية، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم باملدين

 الشركة  رؤية 4-3

 أن تكون الشركة رائدة في صناعة وخدمات األنابيب في الشرق األوسط وشمال افريقيا وأن تشارك عمالئها في تنميه أعمالهم.

 الشركة  رسالة 5-3

ق الشركة أعلى أنظمة الجودة وتسعى لتوطين أحدث تقنيات وحلول صناعة األنابيب مأن   ن خالل تنمية املوارد البشرية.تطب 

 الشركة  استراتيجية 6-3

احتياجاتهم، من   لتلبية  العمالءمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في تقديم حلول أنابيب عالية الجودة وللمشاركة مع  أن تكون الشركة رائدة في  

   .األنابيبخالل تطبيق أعلى معايير الجودة والسعي لتوطين أحدث تقنيات حلول 

 تي: وعن الخطط اإلستراتيجية والتوقعات املستقبلية خالل الفترة القادمة، فتعمل الشركة على تنفيذ اآل

 . العمل على تطوير مصنع الجبيل ملواكبة متطلبات السوق  •

 . ماكينات التشكيل واللحام ملصنع الجبيل وذلك لرفع كفاءة املاكيناتر تطوي •

 واكبة املتطلبات املستقبلية للسوق. العمل على تطوير مصنع الرياض مل •

 تطوير خط التغليف بالرياض ملواكبة متطلبات السوق.  •

أفريقيا والعراق ولبنان واليمن   ستمرار في العمل على زيادة مبيعات التصدير والتوسع جغرافيا عن طريق املشاركة في مشاريع في شمالاال  •

 باإلضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
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 . في تدريب وتأهيل الطلبة والتوسع في التوظيف النسائي ستمراراال  •

 . الشامل بالشركة (ERP)تطوير نظام  •

 .تحديث سياسات وإجراءات العمل في إدارات الشركة •

 . تعزيز وتطوير إجراءات الرقابة الداخلية •

 

 للشركة  التنافسية وامليزات  القوة  نواحي 7-3

املؤسسة العامة لتحلية  –شركة تنمية نفط عمان  –الشركة معتمده من كبرى شركات البترول والغاز  ومنها :  شركة أرامكو السعودية   •

 غاز مصر.  –شركة ابوظبي لتكرير النفط )تكرير( –املياه 

سنوات تضمن للشركة حصتها من   7-5أرامكو ملدة وجود اتفاقيات شراء أنابيب من منتجات الشركة بمصانع الرياض والجبيل مع شركة  •

 .مشاريع أرامكو املستقبلية

 بوصه.  48إلى بوصه  6الرياض والجبيل ممايساعد على توريد مقاسات مختلفه من وجود مصنعين في  •

هذا  تصنيع وتوريد  ال يوجد في اململكه اال مصنعين فقط قادره علىحيث  تبطين االبارلغرض  ملحومة خط تسنين انابيب تملك الشركة  •

 النوع او املقاس من االنابيب. 

 .وجود مصنع تغليف االنابيب في الرياض لتلبية احتياجات السوق  •

من خالل توريد مشاريع كبيره داخل اململكه وخارجها حيث تم التصدير  قدراتها على ذلك  الشركة اثبتت التوزيع الجغرافي للشركة حيث  •

 .ةدول 19إلى اكثر من 

 لتجارية للشركة وفروعها السجالت ا 8-3

 .داخل اململكة العربية السعوديةسجالت تجارية ( 2الشركة العربية لألنابيب عدد )لدى 

 ويبين الجدول التالي فروع وسجالت الشركة داخل اململكة العربية السعودية: 

  الشركةسجالت   و فروع (: 1الجدول رقم )

 النوع  االسم 
  السجل رقم

 التجاري 
 تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار  النشاط العنوان

  العربيةالشركة 

 لألنابيب 

  املقر

 الرئيس ي 
1010085734 

الرياض / املدينة الصناعية 

 الثانية املرحلة الثالثة 

صناعة مواسير وخراطيم 

وأنابيب بالستيكية 

ووصالتها ولوازمها، صناعة  

واملواسير  األنابيب 

واألشكال املجوفة من  

 الحديد والصلب 

ه  1412/ 14/02

) املوافق  

 م( 1991/ 25/08

ه  1445/ 13/02

) املوافق  

 م( 2023/ 29/08

 الجبيل  مصنع
فرع 

 الجبيل 
2055007048 

الجبيل / الجبيل الصناعية  

منطقة الصناعات   –

 الثانوية 

ه  1426/ 21/04

) املوافق  

 م( 1995/ 17/09

ه  1446/ 20/04

) املوافق  

 م( 2024/ 23/10

 املصدر: الشركة

 األعمال انقطاع 9-3

،   (COVID-19) األحداث املتعلقة بإنتشار فيروس كورونا  إلىشارة  إ
ً
 ودوليا

ً
الشركة العربية لألنابيب بأنها    اعلنتوتداعياته على قطاعات األعمال محليا

 من قبل الجهات  
ً
واتخاذ التدابير  ،  م15/03/2020املختصة في اململكة العربية السعودية بتاريخ  ملتزمة بتطبيق ما نصت عليه القرارات الصادرة مؤخرا

ر بعض قطاعات اعمالها التشغيلة في اإلنتاج والشحن  تأث إلىكما تفيد الشركة  .الالزمة لحماية العاملين بالشركة واملساهمة بالحد من انتشار الوباء

االستفادة من املبادرات والقرارات السامية التي تبنتها وقدمتها   إلىتسعى الشركة ،حيث  نتيجة االجراءات والتدابير املتخذة من قبل الجهات املختصة

 لصعوبة تحديد الفترة الزمنية لتلك  ،  ات القطاع الخاصحكومة اململكة من أجل التخفيف من األثار السلبية النتشار الفيروس على شرك 
ً
ونظرا

  
ً
التزامها بالعمل على اتخاذ جميع االجراءات   الشركة   تؤكد، حيث  تحديد االثر املالي لتلك االزمةاالجراءات واالحترازات، فانه يتعذر على الشركة حاليا

 . من آثار االزمةاملالية واالدارية والفنية التي تضمن حماية الشركة والتخفيف 

   
ً
 "(. املخاطرة  عوامل( "2)  القسم من "املتعلقة بانقطاع أعمال الشركة املخاطر( "2-1-30القسم الفرعي )  راجع)فضال
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   أثر  قد  يكون   أو  يؤثر  أن  يمكن  الشركة  أعمال  في  انقطاع  أي    هناك  يكن  لمفإنه    أعالن،ما تم ذكره    باستثناء
ً
   تأثيرا

ً
( 12)ال  خالل  املالي  الوضع  في  ملحوظا

 
ً
 .األخيرة  شهرا

 والسعودة  املوظفون  10-3

 لبرنامج نطاقات  218( موظفين سعوديين و)120( موظف منهم )338بلغ عدد موظفي الشركة )  النشرة،  هذه   تاريخ  في  كما
ً
( موظف غير سعودي. وفقا

 بالتيني.ال%( ومصنفة ضمن النطاق 35.50الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، بلغت نسبة التوطين حوالي ) 

 أدناه أالجدول وفيما يلي يوضح 
ً
 :ومية املختلفةبيانات الجهات الحكل عداد العاملين لدى الشركة وفقا

 لبيانات الجهات الحكومية املختلفة(: 2الجدول رقم )
ً
 أعداد العاملين لدى الشركة وفقا

 املجموع*  موظف غير سعودي  موظف سعودي  نوع املستند  الجهة 

االجتماعية  التأمينات  235 156 79 شهادة التأمينات  

 338 218 120 ات قشهادة نطا لمكتب العم

 163 163 ال ينطبق مقيم نمستخرج م مقيم  - وازاتلجا

 املصدر: الشركة 

 م 25/08/2021* كما بتاريخ 

 بالجبيل الشركة فرع عداد العاملين لدى  أدناه أالجدول وفيما يلي يوضح 
ً
 : بيانات الجهات الحكومية املختلفةل وفقا

 لبيانات الجهات الحكومية املختلفة(: 3الجدول رقم )
ً
 أعداد العاملين لدى الشركة وفقا

 املجموع*  موظف غير سعودي  موظف سعودي  نوع املستند  الجهة 

االجتماعية  التأمينات  116 63 53 شهادة التأمينات  

 69 69 ال ينطبق مقيم نمستخرج م مقيم  - وازاتلجا

 املصدر: الشركة 

 م 25/08/2021* كما بتاريخ 

م على التوالي وحتى  2020و  م2019و  م2018  وتوضح الجداول التالية أعداد املوظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام

 تاريخ هذا املستند: 
 بالشركة  ااملوظفينأعداد (: 4الجدول رقم )

 الفئة 
 حتى تاريخ هذا املستند م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 2018ديسمبر  31

 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد

 % 36.83 130 % 36.54 129 % 34.16 124 % 33.12 103 السعوديون 

 % 63.17 223 % 63.46 224 % 65.84 239 % 66.68 208 غير السعوديين

 % 100 353 % 100 353 % 100 363 % 100 311 اإلجمالي

  املصدر: الشركة 

 توزيع املوظفين على اإلدارات(: 5الجدول رقم )

 اإلدارة

 حتى تاريخ هذا املستند م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 2018ديسمبر  31

 السعوديون 
غير 

 السعوديين 
 السعوديون 

غير 

 السعوديين 
 السعوديون 

غير 

 السعوديين 
 السعوديون 

غير 

 السعوديين 

 - 2 - 2 - 2 - 2 مكتب الرئيس التنفيذي 

 4 8 4 8 3 6 3 6 املالية 

املوارد البشرية  والشؤون  

 اإلدارية 
33 7 34 5 

31 5 31 5 

 3 5 3 5 4 3 4 3 تقنية املعلومات 

 2 - 2 - 1 - 1 - الداخلي املراجع 

 56 22 56 22 59 21 44 18 الصيانة 

 80 24 85 21 91 16 76 11 االنتاج 

 23 9 23 10 31 9 24 8 املشتريات 

 48 23 45 24 44 27 45 19 الجودة

 2 6 1 6 1 6 2 3 املبيعات 

 223 130 224 129 239 124 208 103 اإلجمالي

 املصدر: الشركة 
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 التنظيمي للشركة الهيكل  4

 التنظيمي  الهيكل 1-4

 :يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة

 للشركة التنظيمي الهيكل (: 1) رقم الشكل

 املصدر: الشركة
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 مجلس اإلدارة 2-4

 :الشركة إدارة  مجلس أعضاء التالي الجدول  يوضح

 الشركة إدارة مجلس أعضاء (: 6الجدول رقم )

 أعضاء مجلس اإلدارة 
عّين بتاريخ 

ُ
افق 10/10/1442مجلس إدارة الشركة امل  (* م2021/ 22/05ه )املو

 املنصب االسم 

صفة 

العضوية  

واالستقاللية

**** 

 العمر  الجنسية

 األسهم اململوكة 

 غير املباشرة  املباشرة 

 النسبة العدد النسبة العدد

 يوسف صالح منصور أباالخيل** 
 رئيس 

 مجلس اإلدارة 

  غير تنفيذي

 غير مستقل 
 - - % 0.01 4,000 64 سعودي 

 خالد عبد هللا راشد ابونيان**
 نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة 

  غير تنفيذي

 غير مستقل 
 - - - - 64 سعودي 

 عضو مجلس اإلدارة  عزام سعود سليمان املديهيم 
  غير تنفيذي

 غير مستقل 
 - - % 0.003 1,269 51 سعودي 

 سعد فالح مريع القحطاني 
 عضو

 مجلس اإلدارة 

غير تنفيذي  

 مستقل 
 - - % 0.001 500 53 سعودي 

 احمد علي عبدالكريم اللحيدان 
عضو مجلس اإلدارة 

 والرئيس التنفيذي 

غير   تنفيذي

 مستقل 
 - - - - 58 سعودي 

 عبدهللا برد الرويلي موس ى 
 عضو

 مجلس اإلدارة 

غير تنفيذي  

 مستقل 
 - - % 0.001 500 48 سعودي 

 ***عبدهللا محمد هالل الحربي
 عضو

 مجلس اإلدارة 

غير تنفيذي  

 مستقل 
 - - - - 32 سعودي 

 فيصل محمد هالل الحربي 
 عضو

 مجلس اإلدارة 

غير تنفيذي  

 غير مستقل 
 - - - - 39 سعودي 

 الشركة: املصدر

بتاريخ     * في  املنعقد  اجتماعها  في  العادية  غير  العامة  الجمعية  )املوافق  15/09/1442وافقت  تاريخ    م(27/04/2021ه  من  بدأت  والتي  الحالية  للدورة  أعاله  املذكورين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب 

 .م(21/05/2024ه )املوافق 13/11/1445وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ  م(22/05/2021ه )املوافق 10/10/1442

 ملجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ خالد بن عبد هللا أبو نيان   م(25/05/2021ه )املوافق  13/10/1442** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ  
ً
تعيين السيد/ يوسف صالح أبا الخيل رئيسا

 لرئيس مجلس اإلدارة. 
ً
 نائبا

( "املعلومات القانونية" من 10( من القسم )1-5-10يرجى  االطالع على القسم )ملزيد من  املعلومات .  في موقع تداول  السيد/ عبدهللا محمد هالل الحربي مصنف على أنه مستقل  *** عضو مجلس اإلدارة

 . نشرة االصدار

 في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمال اإلدا  الئحة*وفق  ***
ً
رة اليومية لها أو حوكمة الشركات، يكتسب عضو مجلس اإلدارة صفة "العضو التنفيذي" عندما يكون عضوا

 منها لقاء ذلك.  
ً
 يتقاض ى راتبا

 منها عدا مكافأة العض ▪
ً
 إلدارة الشركة أو ال يتقاض ى راتبا

ً
 وية عن املجلس واللجان.  بالنسبة "للعضو غير التنفيذي" فهو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا

عليه أي من عوارض االستقالل املنصوص عليها  بالنسبة للعضو املستقل: فهو عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق  ▪

 فيما يلي: 

 أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها او له صلة قرابة   .أ
ً
مع من  أن يكون مالكا

 يملك هذه النسبة.  

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة  . ب
ً
 في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها. أن يكون ممثال

 أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.  .ج

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. .د

 ة قرابة حتى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.أن تكون له صل .ه

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من مستشاري الشركة.  .و

 أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.  . ز
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 خالل العامين  أأن يعمل   .ح
ً
املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى من مجموعتها، كاملحاسبين القانونيين  و كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين.
ً
 وكبار املوردين، أو أن يكون مالكا

 ركة.عمال والعقود التي تتم لحساب الشو غير مباشرة في األ أن تكون له مصلحة مباشرة أ .ط

من    ٪50و  أ( ريال سعودي  200,000أن يتقاض ى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن مائتين ألف )  .ي

 يهما أقل.  أو أي من لجانه أمكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة 

 .و منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركةأى تسع سنوات متصلة أن يكون قد أمض ى ما يزيد عل .ك

 فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. أحدن يتجر في أو أنه منافسة الشركة أن يشترك في عمل من شأ .ل

 خاصة بكل  منهم. يقر أعضاء مجلس اإلدارة املالكين ألسهم الشركة والواردة أسماهم أعاله باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية وفق الحقوق ال ▪

 

 لجان الشركة 3-4

 :لجنة لكل  الحاليين واألعضاء ومسؤولياتها الشركة للجان  وصف يلي فيما

 لجنة املراجعة  1-3-4

 وضوابط  مهامها  وتحديد  املراجعة  لجنة  تشكيل  علىم(  03/08/2021  املوافق)  ه24/12/1442  بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  في  لشركةمجلس إدارة ا  وافق

  مجلس  دورة  بنهاية تنتهي سنوات ثالث وملدة ( م 03/08/2021 ملوافقا) ه24/12/1442 تاريخ من بدأت والتي الحالية  للدورة أعضائها ومكافآت عملها

 :املراجعة  لجنة أعضاء التالي  الجدول  ويوضحم(. 21/05/2024 املوافق) ه13/11/1445 تاريخ في الحالية اإلدارة 

 املراجعة لجنة أعضاء(: 7الجدول رقم )

 الوظيفة  االسم 

 رئيس  القحطاني مريع سعد فالح 

 عضو  عبدهللا محمد هالل الحربي 

 عضو من خارج املجلس صالح عبدهللا صالح اليحيى

 عضو من خارج املجلس خالد صالح حمود الطريفي 

 الشركة: املصدر

 بصفة  اللجنة  امهم  وتشمل  ا،هفي  الداخلية  الرقابة  املالية وأنظمة  التقارير والقوائم  ةهونزا  سالمة  من  والتحقق  الشركة  أعمال  بمراقبة  اللجنة  تختص

 :ما يلي خاصة

 مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة 

 مجلس  لها  حددها  التي  واملهمات  األعمال  تنفيذ  في  فاعليتها  مدى  من   التحقق  جلأ  من  الشركة  في  الداخلية  املراجعة  إدارة   على  اإلشراف .1

 .اإلدارة 

 . شأنه في وتوصياتها رأيها عن مكتوب تقرير ووضع الداخلية الرقابة نظام دراسة .2

 . فيها الواردة  للملحوظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ  ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة .3

  استقالليتهم   من  التأكد  بالتعيين   التوصية  عند  ويراعى  أتعابهم  وتحديد  وفصلهم  القانونيون   املحاسبين  بتعيين  اإلدارة   ملجلس  التوصية .4

 يتم  الذي  هو العمل  وكفاءة  للتقدير األقرب يكون  وأن  املراجعة عروض  طلب  قبل  قبلها  من املراجعة تكلفة  بتقدير الشركة تقوم أن على

 . اختياره 

 .املراجعة بأعمال قيامهم أثناء بها يكلفون  التي  املراجعة أعمال نطاق خارج عمل أي واعتماد القانونيين املحاسبين أعمال متابعة .5

 .عليها ملحوظاتها وإبداء القانوني املحاسب مع املراجعة خطة دراسة .6

 .شأنها في تم ما ومتابعة املالية القوائم على القانوني املحاسب مالحظات دراسة .7

 الرأي  وإبداء  املالية  وغير   املالية  التقارير   سالمة  من  والتأكد  اإلدارة   مجلس   على   عرضها  قبل  السنوية  األولية  املالية  القوائم  دراسة .8

 .شأنها في والتوصية

 .شأنها قي اإلدارة  ملجلس والتوصية الرأي وإبداء املتبعة املحاسبية السياسات دراسة .9

 .للمجلس  املقدمة الدورية التقارير خالل من اإلدارة  مجلس قبل من اللجنة على الرقابة ويتم
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 ومسؤولياتهمواملكافآت لجنة الترشيحات  2-3-4

  وتحديد   واملكافآت  الترشيحات  لجنة  تشكيل  على(  م25/05/2021  املوافق)  ه13/10/1442  بتاريخ  املنعقد   اجتماعه  في  لشركةمجلس إدارة ا  وافق

  تنتهي ( وملدت ثالث سنوات  م22/05/2021  املوافق)  ه10/1442/ 10  تاريخ  من  بدأت  والتي.  الحالية  للدورة  أعضائها  ومكافآت   عملها  وضوابط  مهامها

 : واملكافآت الترشيحات لجنة أعضاء يلي ما وفي ،(م21/05/2024 املوافق) ه13/11/1445 تاريخ في الحالية اإلدارة  مجلس دورة  بنهاية

 واملكافآت الترشيحات لجنة أعضاء(: 8الجدول رقم )

 الوظيفة  االسم 

 رئيس  * موس ى عبدهللا برد الرويلي 

 عضو  فيصل محمد هالل الحربي 

 عضو  عزام سعود سليمان املديهيم 

 الشركة: املصدر

واملكافآت الترشيحات  لجنة  تشكيل  بإعادة  الشركة  إدارة  /    (  م2021/ 09/ 30  املوافق)  ه24/02/1443بتاريخ    *قرر مجلس  السيد  الرويليوتعيين  برد  لجنة    موس ى عبدهللا  رئيس 

 من السيد / الترشيحات واملكافآت
ً
 .عزام سعود سليمان املديهيم بدال

 واملكافآت مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات

  نحو  على  الشركة  ونؤ ش  وتوجيه  إدارة   على  املجلس  قدرة   تعزيز   على  قادرين  بمرشحين  املجلس  لعضوية   بالترشيح  اإلدارة   ملجلس  التوصية .1

 .املعتمدة  واملعايير   للسياسات وفقا فعال

  لعضوية   املطلوبة  املؤهالت  و  للقدرات  وصف   وإعداد  اإلدارة   مجلس   لعضوية  املناسبة  املهارات   من  املطلوبة  لالحتياجات  السنوية  املراجعة .2

 . اإلدارة  مجلس ألعمال العضو يخصصه أن يجب الذي الوقت تحديد ذلك في بما اإلدارة  مجلس

 .إجراؤها يمكن  التي التغييرات شأن في التوصيات ورفع اإلدارة  مجلس هيكل مراجعة .3

 .الشركة مصلحة مع  يتفق بما معالجتها واقتراح اإلدارة   مجلس في والقوة  الضعف جوانب تحديد .4

 شركة   إدارة   مجلس  عضوية  يشغل  العضو  كان  إذا  مصالح  تعارض  أي  وجود  وعدم  املستقلين  األعضاء  استقاللية  من  سنوي   بشكل  التأكد .5

 .أخرى 

 معايير   استخدام  السياسات  تلك  وضع  عند  ويراعى  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة   مجلس  أعضاء  ومكافآت  لتعويضات  واضحة  سياسات  وضع .6

 . باألداء ترتبط

 .املجلس عن املنبثقة املختلفة اللجان لعضوية املرشحين يخص فيما اإلدارة  ملجلس التوصية .7

 .املجلس في الجدد لألعضاء الشركة بأعمال تعريفي  برنامج وجود من التأكد .8

 .للشركة التنفيذية اإلدارة  بتعيين التوصية .9

 . ألخر حين من اإلدارة  مجلس بها يكلفها التي األخرى  املسئوليات أو املهام تأدية .10

 .للمجلس  املقدمة الدورية التقارير خالل من اإلدارة  مجلس قبل من اللجنة على الرقابة ويتم
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 حوكمة الأعضاء لجنة  3-3-4

 وتحديد بتشكليل لجنة حوكمة الشركات واملخاطر  (  م05/2021/ 25  املوافق)  ه13/10/1442  ريخبتا  املنعقد  اجتماعه  في   الشركة  إدارة   مجلس  قرر 

 لدورة مجلس اإلدارة الحالية الحالية. وذلك    للدورة   أعضائها  ومكافآت  عملها   وضوابط  مهامها
ً
 املوافق)  ه10/10/1442  تاريخ  من  بدأت  والتي  استكماال

حوكمة   أعضاء  يلي  ما  وفي  ،(م21/05/2024  املوافق)  ه13/11/1445  تاريخ  في  الحالية  اإلدارة   مجلس  دورة   بنهاية  تنتهي(  م22/05/2021 لجنة 

 :الشركات واملخاطر

 حوكمة ال لجنة  أعضاء(: 9الجدول رقم )

 الوظيفة  االسم 

 رئيس  عبدهللا محمد هالل الحربي 

 عضو  عزام بن سعود سليمان املديهيم 

 عضو  فيصل محمد هالل الحربي 

 الشركة: املصدر

 مهام ومسؤوليات لجنة الحوكمة

 التجارة وهيئة السوق املالية وأي جهات أخرى ذات عالقة.التحقق من التزام الشركة باألنظمة ولوائح وزارة  .1

 للمتطلبات النظامية وأفضل املمارسات .2
ً
 مراجعة السياسات والقواعد وتحديثها وفقا

مراجعة وتطوير قواعد الســـــــلوك امل ي التي تمثل قيم الشـــــــركة، وغيرها من الســـــــياســـــــات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشـــــــركة  .3

 ضل املمارسات.ويتفق مع أف

 على التطورات في مجال حوكمة الشــــــركات وأفضــــــل املمارســــــات،   .4
ً
و تفويض ذلك إلى لجنة املراجعة أو أإطالع أعضــــــاء مجلس اإلدارة دوما

 .أي لجنة أو إدارة أخرى 

 

 أعضاء اللجنة التنفيذية  4-3-4

ا  وافق إدارة  التنفيذية    على  (م25/05/2021  املوافق)  ه13/10/1442  بتاريخ   املنعقد   اجتماعه  في  لشركةمجلس  اللجنة    مهامها   وتحديدتشكيل 

  بنهاية  تنتهي  سنوات  ثالث  وملدت(  م22/05/2021  املوافق)  ه10/10/1442  تاريخ  من  بدأت  والتي.  الحالية  للدورة   أعضائها  ومكافآت  عملها  وضوابط

 :اللجنة التنفيذية أعضاء يلي ما وفي  ،(م21/05/2024 املوافق) ه13/11/1445 تاريخ في الحالية اإلدارة  مجلس دورة 

 اللجنة التنفيذية أعضاء(: 10الجدول رقم )

 الوظيفة  االسم 

 رئيس  خالد عبد هللا راشد ابونيان

 عضو  يوسف صالح منصور أباالخيل

 عضو  موس ى عبدهللا برد الرويلي 

 عضو  عبدالكريم اللحيدان احمد علي 

 الشركة: املصدر

 التنفيذية مهام ومسؤوليات اللجنة

  للجنة  تفويض  بشأنها  يصدر  التي  الصالحيات  ممارسة  ذلك  سبيل  في  ولها  اإلدارة   مجلس  من  بها  تكلف  التي  املهام  كافة  اللجنة  تباشر .1

 .اإلدارة  مجلس قرارات بموجب

 . العالقة ذوي  االشخاص مع املعامالت أو الصفقات  مراجعة .2

 نتائجها   وتقييم  تنفيذها  ومتابعة  الشركة  أهداف  لتحقيق  واالستثمارية  الرأسمالية  للمشروعات  التنفيذية  الخطط  ومناقشة  دراسة .3

 .حيالها مناسبة تراها التي والتوصيات باملقترحات اإلدارة  مجلس على بالعرض 

 .للمجلس  املقدمة الدورية التقارير خالل من اإلدارة  مجلس قبل من اللجنة على الرقابة ويتم
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 اإلدارة التنفيذية  4-4
 :يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة

 للشركة التنفيذية اإلدارة(: 11الجدول رقم )

 تاريخ التعيين  العمر  الجنسية املنصب االسم 

 اململوكة األسهم 

 غير مباشر  مباشر 

 النسبة العدد النسبة العدد

 0 0 0 0 م 24/07/2017 58 سعودي  الرئيس التنفيذي  أحمد بن علي اللحيدان

 حمود بن علي الحمزة 
الرئيس التنفيذي  

 للشؤون املالية
 0 0 0 0 م 25/02/2018 39 سعودي 

 دخيل بن نقي املطيري 
البشرية  مدير املوارد 

 والشؤون اإلدارية 
 0 0 0 0 م 15/07/2008 34 سعودي 

 فوزي بن ابراهيم الحسين 
نائب الرئيس لسلسة  

 االمداد والتوريد
 0 0 0 0 م 25/03/2014 48 سعودي 

 اورنس زايد العتيبي
نائب الرئيس للشؤون  

 التجارية )باإلنابة( 
 0 0 0 0 م 01/12/2008 44 سعودي 

 0 0 0 0 م 02/08/2007 46 مصري  نائب الرئيس للعمليات  عمرو بن محمد الحطاب

 0 0 0 0 م 27/09/1999 47 هندي  مدير تقنية املعلومات  عامر فرحان

 0 0 0 0 م 27/10/2020 46 مصري  مشرف التدقيق الداخلي رامي حسن النواوي 

 الشركة: املصدر

 تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 5-4

 الجدول  ويوضح. واملكافآت  الترشيحات لجنة على التنفيذيين وكبار اإلدارة  مجلس أعضاء يتقاضاها التي واملكافآت التعويضات  اقتراح مسؤولية تقع 

 :املاضية أعوام الثالثة خالل تنفيذيين مدراء خمسة  وأعلى اإلدارة  مجلس أعضاء تقاضاها التي والبدالت واملكافآت الرواتب قيمة التالي

 التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت تعويضات(:  12دول رقم )الج

 بالرياالت السعودية
السنة املالية املنتهية في 

 م 2018ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية في 

 م 2019ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية في 

 م 2020ديسمبر  31

 1,221,000 1,215,000 1,294,000 مجلس اإلدارة أعضاء 

 4,672,000 4,236,000 4,201,000 تنفيذيينالكبار 

 5,893,000 5,451,000 5,495,000 اإلجمالي 

 الشركة: املصدر
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 املوظفون  5

 النشرة لهذه  الخاضعة  املالية األوراق  وطرح  التسجيل طلب تقديم قبل  القائمة للموظفين  األسهم  برامج 1-5

 . ملوظفيها أسهم تخصيص برامج أي الشركة لدى يوجد ال النشرة، هذه  بتاريخ كما

 

 املال  رأس  في املوظفين تشرك ترتيبات 2-5

 . الشركة مال رأس  في املوظفين تشرك ترتيبات أي يوجد ال النشرة، هذه  يخبتار  كما
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 اإلدارة  وتحليل  ومناقشة املالية  املعلومات 6

 املقدمة 1-6

شركة العربية لألنابيب ) شركة ل"مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع املالي ونتائج العمليات" مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي والوضع املالي ليستعرض هذا القسم  

إعداد هذا   تم. م2021وم 2020 يونيو 30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019وم 2018ديسمبر  31مساهمة سعودية ( خالل السنوات املالية املنتهية في 

إلى  2018ديسمبر    31م والتي تتضمن القوائم املراجعة لفترة املقارنة  2019ديسمبر    31في   القسم باالعتماد على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية م باإلضافة 

إعداد هذا القسم    تم  ذلك،  إلىباإلضافة  م .  2019ديسمبر    31م والتي تتضمن القوائم املعدلة لفترة املقارنة  2020ديسمبر    31املالية املنتهية في   القوائم املالية للسنة

يونيو   30لفترة املقارنة    املوجزة  املفحوصةم التي تتضمن القوائم املالية  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في     املوجزة  املفحوصةالقوائم املالية    على باالعتماد

والتي قامت إدارة الشركة بإعدادها وتمت مراجعتها وفق املعايير الدولية للمراجعة من قبل شركة   القوائم املالية  اإليضاحات املرفقة بهذا وباإلضافة إلى    م .2020

م وفترة الستة أشهر املنتهية في  2020و  م2018  ديسمبر  31في  للسنوات املالية املنتهية    (PKF)البسام وشركاؤه  -ه محاسبون قانونيون إبراهيم أحمد البسام وشركاؤ 

 م.  2019ديسمبر    31  املنتهية في محاسبون قانونيون واستشاريون للسنة املالية  –م ومن قبل شركة املحاسبون املتضامنون حمود الربيعان وشريكه  2021يونيو    30

( الدولية  املحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادرة  تفسيراتها  مع  املالي  للتقرير  الدولية  املعايير  الشركة  طبقت  السعودية  IFRSحيث  العربية  اململكة  في  واملعتمدة   )

( والتي يشار إليها بـاملعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة SOCPAواملحاسبين )باإلضافة إلى اصدارات املعايير األخرى املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين 

 م. 2021م و2020يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019م و2018ديسمبر  31املنتهية في املالية في اململكة العربية السعودية للسنوات 

استخراج   وتم م2019ديسمبر    ٣١من القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في  م  2018ديسمبر    ٣١ة املنتهية في  تم استخراج القوائم املالية للسنة املالي

استخراج   تمباإلضافة لذلك،    .م2020ديسمبر    ٣١من القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في  م  2019ديسمبر    ٣١القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  

 م. 2021يونيو  30لفترة املقارنة  املوجزة القوائم املالية املفحوصةمن م 2020يونيو 30لفترة الستة أشهر املنتهية في  املوجزة القوائم املالية املفحوصة

قانونيون  محاسبون  وشركاؤه  البسام  أحمد  إبراهيم  شركة  تملك  ال  وشركاؤه  -كما  وشريكه    (PKF)البسام  الربيعان  حمود  املتضامنون  املحاسبون   – وال شركة 

أي من شركاتهما التابعة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة وتم اعطاء املوافقة الكتابية بدون تراجع فيما يتعلق بنشر   وال  واستشاريون محاسبون قانونيون  

. هذه أولوية حقوق   -اإلصدار نشرةاسمهم وشعارهم وإفادتهم في 
ً
 كمراجعي حسابات للشركة للفترات املذكورة سابقا

 تم اإلفصاح عنها في هذا القسم.  والتيم آراء متحفظة للمراجع القانوني 2020ديسمبر  31املالية املنتهية في  القوائم املالية املراجعة للسنوات تضمنت

 

 إلى خطط اإلدارة وتوقعاتها الحالية فيما يتعلق بنمو األرباح
ً
ونتائج العمليات واألوضاع    وننبه أنه قد يشتمل هذا الجزء على بيانات ذات طبيعة مستقبلية استنادا

ل وأحداث متعددة الية وبناء على ذلك فهي تحتوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة قد تؤدي إلى اختالف جوهري عن النتائج الفعلية للشركة وذلك نتيجة لعوام امل

( تحت عنوان "عوامل  2أماكن أخرى منها كما ذكر في القسم رقم )  أو في  األولية  حقوق   -اإلصدار  نشرةمن    القسمبما في ذلك العوامل التي تمت مناقشتها في هذا  

 املخاطرة".

 

دد عشري، وعليه فإنه  تم عرض جميع املعلومات املالية في هذا القسم بالريال السعودي مالم ينص على خالف ذلك. وتم تقريب املبالغ والنسب املئوية إلى أقرب ع

 ، قد ال يتوافق مجموعها مع املجاميع املذكورة في تلك الجداول أو مع القوائم املالية للشركة.في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول 

 

 العربية لألنابيب أعضاء مجلس إدارة شركة  اتإقرار  2-6

 يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

املالية املراجعة للسنوات املالية    النشرةاملعلومات املالية الواردة في هذه    أن .1 قد تم استخراجها دون تعديالت جوهرية وعرضها بصيغة تتسق مع القوائم 

م واإليضاحات املرفقة 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في    املوجزة  م باإلضافة الى القوائم املالية املفحوصة2020م و2019ديسمبر    31املنتهية في  

تم قد  والتي  املالي    بهم  للتقرير  الدولية  للمعايير   
ً
وفقا الشركة  قبل  من  السعودية  (  IFRS)إعدادها  الهيئة  قبل  من  السعودية  العربية  اململكة  في  املعتمدة 

 واملحاسبين.للمراجعين 

 النشرةهذه    من  القسم    هذا  في  اإلفصاح عنه تم ما م، وباستثناء2020م و2018  ديسمبر  31السنوات املالية املنتهية في   خالل خسائر تكبدت الشركة أن .2

  نشرةاريخ  يتعلق بالخسائر، لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري للشركة خالل السنوات املالية الثالث السابقة مباشرة لت فيما

السنوات   خالل الخسائر اءبإستثن  حقوق أولية  –  األصدار  نشرةإضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير املحاسب القانوني في إعتماد    حقوق أولية  –  األصدار

 .   م2020م و 2018 املالية املنتهية في 
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، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو حقائق يةحقوق أول  – األصدار  نشرةأن كل الحقائق الجوهرية املتعلقة بالشركة وأدائها املالي تم اإلفصاح عنها في   .3

 حقوق أولوية بيانات مضللة. – األصدار نشرةأخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في 

لتأكد من قيمتها مما  ليس لدى الشركة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب ا   أنه .4

 .ه النشرةيؤثر بشكل كبير في تقييم املوقف املالي باستثناء ما تم االفصاح عنه في هذ

لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة ألي من أعضاء ما تم االفصاح عنه في هذه النشرة    باستثناء .5

خالل السنوات    الذين حصلوا على أي من تلك الدفعات أو املنافعمجلس اإلدارة، أو كبار التنفيذيين، أو القائمين بعرض أو طرح األوراق املالية او الخبراء  

 اريخ تقديم طلب اصدار أسهم حقوق أولية. الثالث السابقة مباشرة لت

املصرفية، كما يقر بعدم وجود أي التزامات ضمان   ذلك السحب على املكشوف من الحساباتال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في    أنه .6

نة برهن( أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو )بما في ذلك الضمان الشخص ي أو غير املشمولة بضمان شخص ي أو املضمونة برهن أو غير املضمو 

 . من هذه النشرة " املخاطر املتعلقة بالتسهيالت االئتمانية" ( 2-1-4)باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في قسم التزامات الشراء التأجيري 

عنه في  ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة باستثناء ما تم اإلفصاح –على حد علمهم  –أنه  .7

 "   " من هذه النشرة.  (6-6-9) هذا القسم الفرعي

تثناء ما جرى  الشركة ليست على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال والوضع املالي للشركة باس  أن .8

 النشرة. ( "عوامل املخاطرة" من هذه2سم )اإلفصاح عنه في هذا القسم والق

كل الشركة ليس لديها معلومات عن أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بش  أن  .9

 .من هذه النشرةهذا القسم جوهري )مباشر أو غير مباشر( في عمليات الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في 

 لم تشهد أي تعديالت في رأس املال خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه    الشركة  أن .10

 . ي هذا القسم من النشرةاإلفصاح عنه فالنشرة باستثناء ما تم 

 بحق خيار كما في تاريخ هذه النشرة أنه .11
ً
 .ليس لدى الشركة أي رأس مال مشموال

و  وجود لدى الشركة أدوات دين صادرة أو قائمة أو موافق عليها ولم يتم إصدارها أو قروض ألجل أو قروض مضمونة برهن أو غير مضمونة برهن أ  عدم .12

 .النشرة هذه من( من هذا القسم األجل طويلة روض )قالقسم الفرعي  فياإلفصاح عنه باستثناء ماتم  قروض مشمولة بضمان شخص ي

هذا القسم   ال يوجد لدى الشركة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها بخالف ما تم اإلفصاح عنه في أنه .13

 ".وقسم "استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية   " املخاطر املتعلقة بالتسهيالت االئتمانية" ( 2-1-4) قسمو في 

 الشركة.  في نوعأي مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من  ءليس ألعضا ،من هذه النشرة (33)د،خالف ما ورد في الصفحات ب .14

 

 السياسات املحاسبية الهامة 3-6

 اإلعدا د  أسس .1

 بيان االلتزا م   .1-1

املعتمدة من الهيئة السعودية   واالصدارات األخرى تم إعداد القوائم املالية للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير  

 .للمراجعين واملحاسبين

 .أساس القياس 1-2

باستخدام طريقة وحدة    ت املستقبليةتم إعداد القوائم املالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء االعتراف بمزايا نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزاما

 االئتمان املتوقعة.

 ةمبدأ االستمراري. 1-3

تجاوزت املطلوبات املتداولة    من رأس مال الشركة، وفي نفس التاريخ،(  ٪٢٨٫٩٢  م:2019ديسمبر    31% )77.75   م، تمثل الخسائر املتراكمة  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في  

 ٣١القروض بسبب عدم االلتزام بالتعهدات كما في    ئيس ي من حساب إعادة تصنيفمليون لایر سعودي والذي يعود بشكل ر   ١٣٤٬١١للشركة موجودتها املتداولة بمبلغ  

قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية. تتطلب أحكام نظام   م. تشير هذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير الشك حول   ٢٠٢٠ديسمبر  

أي مسؤول بالشركة أو مراجع الحسابات، فور علمه بذلك، إخطار رئيس مجلس اإلدارة وعلى الرئيس   مثل هذه الحاالت، قيامالشركات في اململكة العربية السعودية في  
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 من تاريخ    -بذلك    خمسة عشر يوم ا من علمه  خالل  –إخطار مجلس اإلدارة على الفور  
ً
  علم ال دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما

حل    تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس املال املدفوع، أو  وذلك إلى الحد الذي  –وفًقا ألحكام النظام    -زيادة رأس املال أو تخفيضه    بالخسائر، للنظر في

   . الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس ي

الخيارات االستراتيجية، بما في ذلك إعادة هيكلة رأس  كلة القروض ونظر مجلس اإلدارة في العديد منم، تمت إعادة هي٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ومع ذلك، بعد السنة املنتهية في 

م بإعادة هيكلة رأس املال عن طريق امتصاص    ٢٠٢١يونيو    ٨إدارة الشركة في    االستراتيجية، أوص ى مجلس  املال، ملعالجة استمرارية الشركة. ومن بين هذه الخيارات

مليون لایر سعودي. تخضع    ٣٠٠مليون لایر سعودي يليها إصدار حقوق أولوية بقيمة   ١٠٠لایر سعودي إلى    مليون   ٤٠٠من خالل تخفيض رأس املال من    الخسائر املتراكمة

  .ملوافقات مساهمي الشركة والجهات التنظيمية توصية إعادة هيكلة رأس املال

االستمرار كمنشأة مستمرة   ، للتحقق من مقدرة الشركة على  م٢٠٢١يونيو    ٨جلس اإلدارة بتاريخ  عالوة على ذلك، قامت إدارة الشركة أيضا بوضع خطة عمل وافق عليها م

االستمرارية وال تتضمن أي تعديالت قد تكون مطلوبة،    وهي على قناعة بأنها ستواصل عملياتها في املستقبل القريب. ولذا، فقد تم إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ

 ألساس مبدأ االستمرارية.إذا كانت الشركة 
ً
 غير قادرة على االستمرار وفقا

 ط عملة العرض والنشا.1-4

 خالف ذلك. كرتم عرض القوا ئم املالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب جميع املبالغ ألقرب لایر سعودي، مالم ُيذ

 املحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات  .2

للمو  املدرجة  املبالغ  وعلى  السياسات املحاسبية  تطبيق  في  تؤثر  التي  والتقديرات  املالية، استخدمت اإلدارة األحكام  القوائم  إعداد  واملطلوبات واإليرادات   جوداتعند 

في ظل هذه الظروف، والتي تكون نتيجتها أساسا  مختلفة يعتقد أنها معقولةواملصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات املرتبطة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى 

القيمة حول  أحكام  مصادر  إلصدار  من  بسهولة  تظهر  ال  التي  واملطلوبات  للموجودات  التقديرات  الدفترية  هذه  عن  الفعلية  النتائج  تختلف  قد  مراجعة   .أخرى.  تتم 

التقديرات إذا كان التعديل يؤثر فقط    . يتم االعتراف بمراجعة التقديرات املحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديلالتقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر

 واملستقبلية.  على تلك الفترة، أو في فترة املراجعة والفترات املستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترات الحالية

 السياسات املحاسبية للشركة األحكام الهامة في تطبيق 

 جوهريا على املبالغ املعترف بها فيما يلي األحكام الهامة، باستثناء التقديرات املوضحة أدناه والتي قامت بها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات املحاسبية للشركة وله
ً
ا تأثيرا

 في القوائم املالية. 

 توقعةعلى خسائر االئتمان امل ١٩ -تأثير جائحة كوفيد 

أنحاء العالم. وقد أثر هذا    "( على أنه جائحة اعترافا بانتشاره السريع في جميع  ١٩  -م، أعلنت منظمة الصحة العاملية تفش ي فيروس كورونا )" كوفيد  ٢٠٢٠مارس    ١١في  

أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس.  ت في جميعمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك اململكة العربية السعودية. اتخذت الحكوما  التفش ي أيضا على

وشهدت أسعار   . االجتماعي وفرضت حظر التجول على مستوى اململكة نفذت اململكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت توجيهات التباعد

عن اإلغالق، ولكن أيضا مشاكل    مع توقف االقتصادات العاملية  ١٩  -ل الطلب الناشئة عن كوفيدالنفط أيضا تقلبات كبيرة خالل الفترة الحالية، ليس فقط بسبب مشاك 

  .العرض بسبب الحجم الذي سبق الوباء

س اإلدارة وإدارة مجل  كة. قامبشكل جماعي، تتطلب هذه األحداث الحالية والظروف السائدة من الشركة تحليل التأثير املحتمل لهذه األحداث على العمليات التجارية للشر 

 ١٩ -تعطل األعمال الذي أحدثه تفش ي كوفيد الوضع، وبناًء على ذلك، قاموا بتفعيل تخطيط استمرارية األعمال واملمارسات األخرى إلدارة املخاطر إلدارة الشركة بتقييم

غير مؤكد، ويقوم مجلس اإلدارة وإدارة    ومخاطر السوق والتشغيل  لى االئتمانعلى عملياتها وأدائها املالي. في ظل الوضع الحالي، ال يزال حجم ومدة هذا التفش ي وتأثيره ع

   . التأكد من التحديد الكمي اإلضافي للتأثير في هذه املرحلة الشركة باستمرار بتقييم الوضع املتطور بالتنسيق مع الهيئات التنظيمية وال يمكن

  اء كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن الشركة لديها املوارد ملواصلة العمل في املستقبل.قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على البق

 تحديد معدل الخصم الحتساب القيمة الحالية

للموجودات األساسية  الفرديةطر  تمثل معدالت الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر املتعلقة بجدولة التدفقات النقدية مع األخذ باالعتبار القيمة الزمنية للنقود واملخا

 . التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية. يستند احتساب معدل الخصم إلى الظروف املحددة للشركة
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 ن يالتقييم االكتواري ملنافع نهاية الخدمة للموظف

التقييم اإلكتواري   افآت املحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة. يشمليتم تحديد تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين )"مكافأة املوظفين"( بموجب برنامج املك

والزيادات املستقبلية في الرواتب، ونسبة  إجراء العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في املستقبل. وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم،

 لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل؛ فإن التزام املنافع املحددة  الوفيات ومعدل دوران املوظفين.
ً
يعتبر شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. يتم تعديل   ونظرا

 .، أو بشكل متكرر، إذا لزم األمرجميع االفتراضات على أساس سنوي 

 

 م يقياس القيمة العادلة وعملية التقي

املناسبة لقياس القيمة   ومطلوبات الشركة بالقيمة العادلة ألغراض التقرير املالي. إدارة الشركة مسؤولة عن تحديد مدخالت وأساليب التقييمتم قياس بعض موجودات  

 . العادلة

املستوى األول، تعمل  دم توفر مدخالتعند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات، تستخدم الشركة بيانات يمكن مالحظتها في السوق بالقدر املتاح. في حالة ع

املعتمدين لتحديد املدخالت وأساليب التقييم    الشركة على توظيف مقيمين معتمدين كطرف ثالث إلجراء التقييم. تعمل إدارة الشركة عن قرب مع املقيمين الخارجيين

 .املناسبة في النموذج

 غير امللموسة العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت واملعدات واملوجودات 

بعد النظر في االستخدام املتوقع للموجودات أو   تقدر الشركة األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت واملعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي. يتم تحديد هذه التقديرات

سنويا وسيتم تعديل رسوم االستهالك املستقبلية حيث تعتقد اإلدارة   واألعمار اإلنتاجيةاالستهالك الناتج عن االستعمال املادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة املتبقية  

 . باختالف األعمار اإلنتاجية عن التقديرات السابقة

 مخصص الزكا ة 

واالتفاقيات التشريعية واضحا   تفسير املراسيم  قامت اإلدارة بتقييم موقف الزكاة مع مراعاة تشريعات الزكاة املحلية والقرارات الصادرة بشكل دوري واالتفاقيات. ال يكون 

 دائم ً ويستلزم إكمال التقييم من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .

 املهمة  املحاسبية السياسات .3

 ت املمتلكات واآلالت واملعدا 3-1

والتي تظهر بالتكلفة وال   القيمة، باستثناء األراض ي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذتظهر املمتلكات واآلالت واملعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم واالنخفاض في  

وتتم رسملتها التنفيذ  قيد  الجديدة  باملشاريع  مباشرة  املتعلقة  التكاليف  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  تمثل األعمال  اكتمال    يتم استهالكها.  عند  ومعدات  كممتلكات وآالت 

 . استهالك هذه األصول تحت اإلنشاء عندما يصبح األصل متاحا لالستخداماملشروع. ومع ذلك، يبدأ 

 . موثوق  اس املبلغ بشكلتتم رسملة النفقات الالحقة فقط إذا كان من املحتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية املستقبلية املرتبطة بالنفقات إلى الشركة ويمكن قي

 . لالستخدام إنشاء األصول املؤهلة، إن وجدت، خالل الفترة الزمنية املطلوبة إلكمال وإعداد األصل املؤهل تتم رسملة تكاليف التمويل على القروض لتمويل

عمر إنتاجي مختلف عن   املكوناتعندما تكون أجزاء من املمتلكات واآلالت واملعدات مهمة من حيث التكلفة مقارنة بالتكلفة اإلجمالية للبند، وحيث يكون لهذه األجزاء /  

محدد وتستهلكها وفًقا لذلك. يتم االعتراف بجميع   جزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات مختلفة، فإن الشركة تسجل تلك األجزاء كأصول فردية ذات عمر إنتاجياأل 

  .تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها

 .األصول لالستخدام توفر بند املمتلكات واآلالت واملعدات لالستخدام أو فيما يتعلق باألصول املنشأة ذاتًيا، من تاريخ جاهزية هذهيتم احتساب االستهالك من تاريخ 
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 يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي: و 

 احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل  (:13الجدول رقم )

 السنوات  تصنيف االصل 

 33 مياني 

 25-10 اآلت ومعدات 

 5_3, 33 أثاث وتحسينات 

 5 سيارات 

 5_3, 33 برامج ومعدات حاسب آلي

 م. 2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في املصدر: القوائم املالية املراجعة 

 .الجديدة لتقديراتإذا كان هناك مؤشر على وجود تغيير جوهري في العمر اإلنتاجي أو القيمة املتبقية لبند ما، تتم مراجعة االستهالك في املستقبل ليعكس ا

استخدامه. يتم تضمين   ة منيتم استبعاد بند املمتلكات واآلالت واملعدات وأي جزء جوهري معترف به مبدئًيا عند استبعاده أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلي

   . لألصل( في قائمة الربح او الخسارة لقيمة الدفتريةأي مكسب أو خسارة ناتجة عن عدم االعتراف باألصل )محسوبا على أنه الفرق بين صافي عائدات االستبعاد وا

املمتلكات واآلالت   ستوفي تعريفيتم االعتراف ببنود مثل قطع الغيار واملعدات االحتياطية ومعدات الخدمة، إن وجدت، وفقا لهذا املعيار الدولي للتقرير املالي عندما ت 

 واملعدات. خالف ذلك، يتم تصنيف هذه العناصر كمخزون .

 مخزون  3-2

التامة الصنع    تكلفة السلع  يتم تقييم املخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل، ويتم تحديد التكلفة على أساس املتوسط املرجح. تشمل

صافي القيمة املمكن تحقيقها من   تحويل املواد الخام إلى منتج نهائي. يتكون وشبه املصنعة تكلفة املواد الخام والعمالة والنفقات الصناعية غير املباشرة التي تساهم في  

إلتمام البيع. تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية   سعر البيع املقدر خالل سير األعمال العادية، بعد خصم تكاليف اإلنتاج اإلضافية إلكمالها وأي تكلفة أخرى مطلوبة

يتم تكوين مخصص للتقادم في حالة حدوث أي تغيير في نمط االستخدام    رة، يتم تخفيض املخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق أوللمخزون بشكل منتظم. عند الضرو 

   . أو الشكل املادي للمخزون ذي الصلة

للمخزون املتقادم. تأخذ    استخدام التقديرات وتكوين مخصصالقابلة للتحقق للمخزون، مع األخذ في االعتبار الدليل األكثر موثوقية في وقت    تقدر اإلدارة صافي القيمة

تأخذ الشركة في االعتبار هذه العوامل وتأخذها   على السلع والتغيرات التكنولوجية وتقلبات الجودة واألسعار. وفًقا لذلك،  هذه التقديرات في االعتبار التغيرات في الطلب 

  . ء الحركة والتالففي االعتبار الحتساب مخصص املخزون املتقادم وبطي

املخزون   يتم تقدير مخصصيتم تقييم قطع الغيار بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس متوسط التكلفة املرجح.  

 املتقادم وبطيء الحركة، إن وجدت، في تار يخ كل تقرير.

 النقد وما في حكمه   3-3

البنوك التي تشكل  السحب على املكشوف من ا في حكمه النقد في البنوك والودائع البنكية والتي تستحق بعد ثالثة أشهر أو أقل، إن وجدت. ويشمل أيضايشمل النقد وم 

 جزًءا ال يتجزأ من إدارة النقد للشركة ومن املرجح أن تتقلب من أرصدة مكشوفة إلى أرصدة موجبة . 

 ير املالية االنخفاض قيمة املوجودات غ 3-4

القيمة. في حالة وجود   في  في تاريخ كل تقرير، تتم مراجعة املوجودات غير املالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه املوجودات قد تكبدت خسائر انخفاض 

ومقارنتها بالقيمة الدفترية. إذا كانت القيمة    مجموعة من املوجودات املماثلة(مؤشر على انخفاض القيمة املحتمل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألي أصل متأثر )أو  

 بخسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة املقدرة القابلة لالسترداد أقل، يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى قيمتها املقدرة القا بلة لالسترداد، ويتم
ً
 االعتراف فورا

. 
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مطروًحا منها تكاليف    قيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املنتجة للنقد القيمة القابلة لالسترداد، والتي هي أعلى من قيمتها العادلةيحدث انخفاض في ال

النقدية  االستبعاد )التدفقات  لنموذج  املستخدم  الخصم  ملعدل  حساًسا  لالسترداد  القابل  املبلغ  يكون  املستخدمة.  النقدية امل  والقيمة  التدفقات  وكذلك  خصومة( 

   . املستقبلية املتوقعة ومعدل النمو املستخدم ألغراض االستقراء

املماثلة( بسعر البيع    وجوداتوباملثل في تاريخ كل تقرير، يتم تقييم املخزون ألي إنخفاض في القيمة بمقارنة القيمة الدفترية لكل موجود باملخزون )أو مجموعة من امل

يتم تخفيض قيمته الدفترية إلى سعر البيع   )ليف الالزمة لإلكمال والبيع. إذا حدث إنخفاض في أحد موجودات املخزون )أو مجموعة من املوجودات املماثلةناقصا التكا

 . الخسارة والبيع ويتم االعتراف فورا بخسارة انخفاض في القيمة في قائمة الربح أو ناقصا التكاليف الالزمة لإلكمال

 يتم عندها زيادة القيمة الدفترية للموجودات )أو مجموعة من األصول ذات الصلة( إلى التقديرعندما يت
ً
الذي تم مراجعته    م عكس قيد خسارة انخفاض القيمة الحقا

تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي   فترية التيلقيمتها القابلة لالسترداد )سعر البيع ناقصا التكاليف الالزمة لإلكمال والبيع، في حالة املخزون(، على أال تزيد القيمة الد

إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة    لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة لتلك املوجودات للسنة السابقة. يتم  كان من املفترض تحديدها فيما لو

 الدخل الشامل أو الخسارة الشاملة على الفور .

 قوق امللكية  احتياطات ح 3-5

جميع املعامالت مع    ابقة. يتم تسجيليمثل رأس املال القيمة االسمية )االسمية( لألسهم التي تم إصدارها. تشمل األرباح املبقاة جميع األرباح املبقاة للفترة الحالية والس

 مالكي الشركة بشكل منفصل ضمن حقوق امللكية .

 

 االحتياطي النظامي   3-6

 للنظام األساس ي للشركة ولقانون الشركات في اململكة العربية السعودية، يتم تحويل  
ً
 ٣٠يصل االحتياطي إلى    ٪ من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي حتى  ١٠طبقا

 الحصول على موافقة املساهمين.  دامه لزيادة رأس املال بعد٪ من رأس املال. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على املساهمين. ومع ذلك، يمكن استخ 

 املخصصات  3-7

الشركة ملزمة بنقل املنافع   ن يتم االعتراف باملخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام في تاريخ التقرير )قانوني أو استداللي( نتيجة لحدث سابق، ومن املحتمل أن تكو 

   . مبلغ االلتزام بشكل موثوق االقتصادية في التسوية ويمكن تقدير 

والشكوك املحيطة بااللتزام. عندما   املبلغ املعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل املطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير، مع األخذ في االعتبار املخاطر

الحالية لتلك التدفقات النقدية )عندما يكون تأثير    ي، فإن قيمته الدفترية هي القيمةيتم قياس املخصص باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسوية االلتزام الحال

)
ً
  .القيمة الزمنية للنقود جوهريا

  إذا كان من املؤ  صلعندما يكون من املتوقع استرداد بعض أو كل املنافع االقتصادية املطلوبة لتسوية املخصص من طرف ثالث، يتم االعتراف بالذمم املدينة كأ
ً
كد تقريبا

 أن السداد سيتم استالمه ويمكن قياس مبلغ املستحق بشكل موثوق .

 املجحفة  دالعقو  3-8

لدى الشركة عقد تتعدى    ن يتم االعتراف بااللتزامات الحالية الناشئة بموجب العقود املجحفة، إن وجدت، وقياسها كمخصصات. تعتبر العقود املجحفة قائمة عندما يكو 

  التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات بموجب عقد املنافع االقتصادية املتوقع استالمها بموجبه.بموجبه 

 املطلوبات املحتملة   3-9

بلية غير املؤكدة التي  املستق  جميع االلتزامات الطارئة املحتملة عن األحداث املاضية والتي سيتم تأكيدها فقط من خالل حدوث أو عدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث

 لألسباب التالية:  ال تسيطر عليها الشركة بالكامل أو جميع املطلوبات املتداولة الناشئة عن األحداث املاضية ولكن لم يتم إثباتها

 . تصادية مطلوًبا لتسوية االلتزامليس هناك احتمال أن يكون تدفق املوارد الخارجية املالزمة للمنافع االق (1

 .االلتزامات املحتملة قياس مبلغ االلتزام بشكل موثوق، يجب تقييمها جميًعا في تاريخ كل مركز مالي واإلفصاح عنها في القوائم املالية للشركة ضمنال يمكن  (2

 القروض   3-10
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بين املتحصالت )صافية   املطفأة. يتم االعتراف بأي فرق   يتم االعتراف بالقروض مبدئًيا بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف املعاملة املتكبدة. تقاس القروض الحًقا بالتكلفة

  . من تكاليف املعاملة( ومبلغ االسترداد في الربح أو الخسارة على مدى فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

كالتزام متداول عندما يكون   إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. يتم تصنيف القروض تتم إزالة االفتراضا ت من قائمة املركز املالي عند إبراء الذمة من االلتزام املحدد في العقد أو  

.  ١٢تاريخ االستحقاق املتبقي أقل من 
ً
 شهرا

 الزكاة  3-11

الزكاة على أساس وعاء  احتساب الشركة خاضعة للزكاة وفقا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في اململكة العربية السعودية. يتم تقديم الزكاة على أساس االستحقاق. يتم

 .الوقت يتم تسوية املخصص الزكاة أو صافي الدخل املعدل، أيهما أعلى. يتم تسجيل أي فرق في التقدير عند املوافقة على الربط النهائي، وفي ذلك 

 مزايا املوظفين   3-12

 قصيرة األجل  التزامات

األطفال، وبدل األثاث املتوقع   والرواتب، بما في ذلك املنافع غير النقدية واإلجازات املتراكمة، وبدل تذاكر السفر، وبدل تعليميتم االعتراف بااللتزامات املتعلقة باألجور  

 بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها املوظفون الخدمة ذات الصلة فيما
ً
ترة املشمولة بالتقرير،  يتعلق بخدمات املوظفين حتى نهاية الف   تسويته بالكامل في غضون أثني عشر شهرا

 .توقع دفعها عند تسوية املطلوباتويتم قياسها باملبالغ امل

 

 نهاية خدمة املوظفين   مكافأة

نهاية فترة التقرير. يتم في    ملزايا املحددةإن االلتزام أو األصل املعترف به في قائمة املركز املالي فيما يتعلق بخطة مزايا نهاية الخدمة املحددة هي القيمة الحالية اللتزام ا

  .احتساب التزام املنفعة املحددة بواسطة اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة

جودة التي يتم  ال كات عاليةيتم تحديد القيمة الحالية اللتزام املستحقات عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشر 

 .تقارب شروط االلتزام ذات الصلة تحديدها بالعملة التي سيتم دفع املنافع بها، والتي لها شروط

 يتم تصنيف تكاليف املنافع املحددة على النحو التالي :

 تكلفة الخدمة

يتم االعتراف بالتغييرات في القيمة الحالية اللتزام املنافع    .رة مباشرةتكاليف الخدمات تشمل الخدمة الحالية ويتم االعتراف بالخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسا

 . كتكاليف خدمة سابقة املحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها على الفور في قائمة الر بح أو الخسارة

 تكلفة الفائدة 

استحقاقات املوظفين   الصافي اللتزام املنفعة املحددة. يتم تضمين هذه التكلفة في حسابيتم احتساب صافي تكلفة الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم على الرصيد 

 . في قائمة الربح أو الخسارة

 إعادة قياس املكاسب أو الخسائر 

 قائمة الدخل الشامل . تحدث فيها في يتم االعتراف بمكاسب أو خسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات اإلكتوارية في الفترة التي

 العمالت األجنبية   3-13

مؤهلة لالعتراف بها. يتم    فيه املعاملةيتم تسجيل املعامالت بالعمالت األجنبية مبدئًيا من قبل الشركة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية الخاصة بها في التاريخ الذي تكون  

  .النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الفورية للعملة الوظيفية في تاريخ التقريرتحويل املوجودات واملطلوبات 

 يتم إثبات الفروق الناتجة عن التسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل . 



 

45 

 .األدوات املالية 3-14

 ات املالية املوجود 3-14-1

 تصنيف املوجودات املالية 1- 3-14-1

العادلة من خالل الربح  أو القيمةعند االعتراف املبدئي، يتم تصنيف املوجودات املالية على أنها مقاسه بالتكلفة املطفأة، القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة .  وجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة والقيمةأو الخسارة. ومع ذلك، فإن الشركة كما في تاريخ التقرير تحتفظ فقط بامل 

 املالية بالتكلفة املطفأة   املوجودات(أ

 : سارةيتم قياس املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ

 تحتفظ املوجودات في نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باملوجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و •

األصلي   املبلغالشروط التعاقدية للموجودات املالية تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات املبلغ األساس ي واألرباح على   •

 املستحق 

 

 الية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  امل املوجودات(ب

الالحقة بالقيمة    يراتعند اإلعتراف املبدئي، بالنسبة لالستثمار في حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة، قد تختار الشركة بشكل غير قابل للنقض تقديم التغي

 س االستثمار لالستثمار.العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم هذا االختيار على أسا

 الربح أو الخسارة خاللاملوجودات املالية بالقيمة العادلة من  ( ت

بها للمتاجرة وسندات  حتفظتصنف جميع املوجودات املالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار ة )على سبيل املثال حقوق امللكية امل

  )أنها غير مصنفة بالتكلفة املطفأة أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالدين غير املصنفة على 

بالقيمة املطفأة أو  بشكل غير قابل للنقض يفي بخالف ذلك باملتطلبات الواجب قياسها باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف املبدئي، يجوز للشركة تعيين أصل مالي

كبير من عدم التطابق املحاسبي   خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي أ و يقلل بشكلبالقيمة العادلة من  

 الذي قد ينشأ بخالف ذلك .

 ة إلغاء االعتراف باملوجودات املالي. 2- 3-14-1

 : مايتم إلغاء االعتراف باألصل املالي أو جزء من األصل املالي عند

 و انتهى الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أ  -

طرف   وهري إلىقامت الشركة بتحويل حقها في تلقي التدفقات النقدية من األصل أو تحملت التزاما بدفع التدفقات النقدية املستلمة بالكامل دون تأخير ج -

 : ترتيب "مرور": وإما ثالث بموجب

 مخاطر ومزايا األصول بشكل كبير، أو قامت الشركة بتحويل جميع  ( أ

 ال تقوم فيها الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ بالسيطرة على األصل املالي  ( ب

 . انخفاض قيمة املوجودات املالية  3- 3-14-1

 . املرتبطة بموجوداتها املالية املدرجة بالتكلفة املطفأةتقوم الشركة على أساس استشرافي بتقييم الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى الحياة و 

العمر من االعتراف األولي   ، والذي يتطلب االعتراف بالخسائر املتوقعة على مدى٩تطبق الشركة النهج املبسط على النحو الذي يسمح به املعيار الدولي للتقرير املالي   

مع   اب خسائر االئتمان املتوقعة على الذمم املدينة لتقدير الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر،تستخدم الشركة مصفوفة مخصص في حس  .بالذمم املدينة

االعتبار احتمالية التعثر    تطبيق معدالت مخصصات معينة على مجموعات التقادم التعاقدية التي فات موعد استحقاقها. تم تطوير مصفوفة املخصصات مع األخذ في

املتوقعة والتي تتضمن عوامل االقتصاد    من القوائم التاريخية للشركة وتم تعديلها لتعكس النتيجة املستقبلية  ة التعثر في السداد والتي تم اشتقاقهاوالخسارة في حال

 . تعتبر األدوات األخرى منخفضة املخاطر وتستخدم الشركة مصفوفة مؤقتة في حساب خسائر االئتمان املتوقعة . الكلي
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 ل املالي فقط عندما: يتم شطب األص

 فات موعد استحقاقه، و   -أ

 ال يوجد توقع معقول للتعافي  -ب

بعد الشطب، يتم االعتراف   دات،في حالة شطب األصول املالية، تواصل الشركة االنخراط في أنشطة اإلنفاذ ملحاولة استرداد الذمم املدينة املستحقة. عند إجراء االستردا 

 الخسارة .بها في قائمة الربح أو 

 . املطلوبات املالية 3-14-2

 .االعتراف األولي  1- 3-14-2

 املنسوبة للمعاملة. لتكاليف املباشرةيتم االعتراف باملطلوبات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والتسهيالت، فإن القيمة العادلة للمقابل املستلم ناقصا ا 

 .القياس الالحق  2- 3-14-2

 بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف باألرباح وال بعد االع
ً
في قائمة الربح أو الخسارة   خسائرتراف األولي، يتم قياس املطلوبات املالية الحقا

 عند إلغاء االعتراف باملطلوبات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء . 

 

 باملطلوبات املالية إلغاء االعتراف . 3- 3-14-2

قرض   التزام مالي اليتم إلغاء االعتراف بااللتزام املالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام بموجب االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبد
ُ
حالي بآخر من نفس امل

التعامل معه على أنه استبعاد لاللتزام األصلي واالعتراف    ثل هذا التبادل أو التعديل يتمبشروط مختلفة إلى حد كبير أو يتم تعديل شروط التزام قائم بشكل جوهري، فإن م

 الخسارة .  في القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو بالتزام جديد، ويتم االعتراف بالفرق 

 مقاصة االدوات املالية  3-14-3

قانونا ملقاصة املبالغ املعترف بها   ويتم تسجيل صافي املبلغ في قائمة املركز املالي عندما يكون هناك حق واجب النفاذ يتم إجراء املقاصة بين املوجودات واملطلوبات املالية  

 على األحداث املستقبلية   وهناك نية للتسوية على أساس صافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في وقت واحد. يجب أال يكون الحق
ً
ويجب أن  واجب النفاذ قانونيا متوقفا

 للتنفيذ في سياق العمل
ً
 الشركة أو الطرف املقابل . العادي وفي حالة التقصير أو اإلعسار أو إفالس يكون قابال

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات املالية  3-14-4

 :املدخالت املستخدمة في تقييمهاتصنف الشركة القيمة العادلة ألدواتها املالية في التسلسل الهرمي التالي، بناًء على  

 املستوى األول 

السلع املتداولة واملوجودات   ثلة مشتقاتتستند القيمة العادلة لألدوات املالية املدرجة في األسواق النشطة إلى سعر اإلغالق املدرج في تاريخ قائمة املركز املالي. تشمل األم

 . سندات الديناملالية األخرى مثل االستثمارات في حقوق امللكية و 

 يناملستوى الثا

تتضمن أساليب   .كن مالحظتهايتم تحديد القيمة العادلة لألدوات املالية التي ال يتم تداولها في سوق نشط باستخدام تقنيات التقييم باستخدام بيانات السوق التي يم

على   بناًء  القياسية  التقييم  ونماذج  املخصومة،  النقدية  التدفقات  أو أسعارالتقييم هذه  العائد  ومنحنيات  الفائدة،  السوق ألسعار  الصرف األجنبي، وأسعار   معايير 

 . معامالت تجارية قابلة للمقارنة املتعاملين ألدوات مماثلة، واستخدام

 املستوى الثالث

حظتها )مدخالت غير  مال   ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكنالقيمة العادلة لألدوات املالية التي يتم قياسها على أساس التقييمات الخاصة باملنشأة باستخدام مدخالت  

 . قابلة للرصد(
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 طريقة الفائدة الفعالة  3-14-5

الفترة ذات الصلة. معدل   طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة املطفأة للموجودات واملطلوبات املالية وتخصيص إيرادات ومصروفات الفوائد على مدى

أو املستلمة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من   الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخصم بالضبط املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم املدفوعة

، عند االقتضاء، فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية  ألداة الدين، أو  معدل الفائدة الفعلي وتكاليف املعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى( من خالل العمر املتوقع

 عند االعتراف األولي. 

 ر .عقود اإليجا3-15

 الشركة كمستأجر(أ

فيما يتعلق   مقابل  تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد هو أو يحتوي على عقد إيجار، عند بداية العقد. تعترف الشركة بحق استخدام األصول والتزام إيجار

أشهر أو أقل( وعقود إيجار األصول ١٢تيبات اإليجار التي يكون فيها هو املستأجر. باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )املعرفة كعقود إيجار بمدة إيجار بجميع تر 

بالنسبة لعقود اإليجار هذه، تعترف الشركة  والهواتف(.    منخفضة القيمة )مثل األجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية واألشياء الصغيرة من أثاث املكاتب

 للنمط
ً
الزمني الذي  بمدفوعات اإليجار كمصروفات تشغيل على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقداإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال

جار مبدئًيا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء،  يتم قياس التزام عقد اإلي . يتم فيه استهالك املنافع االقتصادية من األصول املؤجرة

  .اإليجار. إذا كان هذا املعدل ال يمكن تحديده بسهولة، تستخدم الشركة معدل االقتراض املتزايد مخصومة باستخدام السعر املتضمن في عقد 

 

 : لىتشمل دفعات اإليجار املدرجة في قياس التزام اإليجار ع

 دفعات اإليجار الثابتة )بما في ذلك ا لدفعات الثابتة الجوهرية(، ناقصا أي حوافز إيجار مستحقة القبض ؛  •

 باستخدام املؤشر أو السعر في تاريخ البدء؛  •
ً
 دفعات اإليجار املتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، يتم قياسها مبدئيا

  املستأجر بموجب ضمانات القيمة املتبقيةاملبلغ املتوقع أن يدفع من قبل  •

  سعر ممارسة خيارات الشراء، إذا كان املستأجر متأكًدا بشكل معقول من ممارسة الخيارات؛ و •

  .دفع غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار •

الفائدة على التزام    مة املركز املالي. يتم قياس التزام عقد اإليجار الحًقا عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكسيتم عرض التزام عقد اإليجار كبند منفصل في قائ

  . اإليجار )باستخدام طريقة الفائدة الفعلية( وعن طريق تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار املدفوعة

 : ل مماثل على حق استخدا م األصول ذي الصلة( عندماتعيد الشركة قياس التزام اإليجار )وتقوم بتعدي

قياس التزام  دةتغيرت مدة عقد اإليجار أو كان هناك حدث أو تغير هام في الظروف أدى إلى تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعا •

 . اإليجار بخصم دفعات اإليجار املعدلة باستخدام معدل الخصم املعدل

قياس التزام    إعادةتتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في السداد املتوقع في ظل قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه الحاالت يتم   •

الفائدة املتغير، وفي هذه   راإليجار بخصم مدفوعات اإليجار املعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير )ما لم تتغير مدفوعات اإليجار ناتج عن تغيير في سع 

 (.الحالة يتم استخدام معدل خصم معدل

اإليجار   لى مدة عقديتم تعديل عقد اإليجار وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار بناًء ع •

 .م معدل الخصم املعدل في السارية تاريخ التعديلاملعدل عن طريق خصم مدفوعات اإليجار املعدلة باستخدا

 .لم تقم الشركة بإجراء أي تعديالت من هذا القبيل خالل الفترات املعروضة

ي تكاليف مستلمة وأ  إيجار   يتضمن حق استخدام األصول على القياس األولي اللتزام اإليجار املقابل، دفعات اإليجار التي تتم في أو قبل يوم البدء، ناقصا أي حوافز

 قياسها بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم وخسائر انخفاض القيمة. عندما تتكبد الشركة التزاما بتكاليف تف
ً
كيك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة  مباشرة أولية. يتم الحقا

  ٣٧ر، يتم االعتراف باملخصص وقياسه بموجب معيار املحاسبة الدولي  اإليجاد  املوقع الذي يوجد فيه أو إعادة األصل األساس ي إلى الحالة التي تتطلبها شروط وأحكام عق

 . تضمين التكاليف في حق استخدام األصل ذي الصلة، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج املخزون . إلى املدى الذي تتعلق فيه التكاليف بحق استخدام األصول، يتم
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األساس ي أو تعكس  ل  إليجار األقصر والعمر اإلنتاجي لحق استخدام األصل . إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية األص يتم استهالك حق استخدام األصول على مدى فترة ا

العمر اإلنتاجي لألصل األساس ي. يبدأ   تكلفة حق استخدام األصل أن الشركة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك حق استخدام األصول ذات الصلة على مدار

   .في تاريخ بدء عقد اإليجاراالستهالك 

 .يتم عرض حق استخدام األصول كبند منفصل في قائمة املركز املالي

القيمة محددة كما هو  لتحديد ما إذا كان أحد حق استخدام األصول قد انخفضت قيمته أم ال وتحسب أي خسارة انخفاض في  ٣٦تطبق الشركة معيار املحاسبة الدولي  

 . واآلالت واملعدات"  ة "املمتلكاتموضح في سياس

الصلة كمصروف في الفترة    عات ذاتاإليجارات املتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ال يتم تضمينها في قياس التزام اإليجار وحق استخدام األصل. يتم االعتراف بالدف

 . الدخل الشاملة "مصروفات أخرى" في قائمالتي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي أدت إلى تلك الدفعات ويتم تضمينها في بند 

 من ذلك يقوم باملحاسبة عن ١٦وكوسيلة عملية، يسمح املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 
ً
أي عقد إيجار ومكونات غير  للمستأجر بعدم فصل املكونات غير املؤجرة، وبدال

عقد اإليجار وواحد أو أكثر من مكونات اإليجار    ملية. بالنسبة للعقود التي تحتوي على عنصرإيجارية مرتبطة به كترتيب واحد. لم تستخدم الشركة هذه الوسيلة الع

املستقل  أساس من السعر النسبي املستقل لعنصر اإليجار والسعر اإلجمالي ى اإلضافية أو غير اإليجارية، تقوم الشركة بتخصيص املقابل في العقد لكل عنصر إيجار عل 

 . للمكونات غير اإليجارية

 التمويل   تكلفة.3-16

لالستخدام املقصود أو البيع.    اد األصلتتم رسملة تكاليف االقتراض املنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصول املؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة إلكمال وإعد 

تمويلية". تتكون تكاليف التمويل من الفوائد والتكاليف ف  فيها ويتم تسجيلها على أنها "مصارييتم تحميل تكاليف التمويل األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها  

 .ركة فيما يتعلق باقتراض األموالاألخرى التي تتكبدها الش

 اإلعتراف باإليرا د.3-17

  .تجعات والخصم التجاري وحجم الخصوماتتمثل اإليرادات القيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق مقابل البضاعة املباعة ناقصا املر 

تحديد توقيت نقل   .لخدماتيتم قياس اإليرادات على أساس املقابل املحدد في العقد مع العميل ويتم االعتراف بها عندما يحصل العميل على السيطرة على السلع أو ا  

 .يتطلب أحكام -عند نقطة في وقت معين أو بمرور الوقت  -السيطرة 

 ملدرة للدخل للشركة هي كما يلي:األنشطة ا

 اإليرادات من بيع البضائع (أ

وافق على املنتجات   ميل قديتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم تحويل املخاطر والخسارة إلى العميل، وعندما يكون الع

 لدى الشركة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير القبول. وفقا لعقد البيع، تكون شروط القبول قد انقضت، أو 

 املبيعات مرتجعات(ب

الشروط   عندما ينص عقد مع العميل على حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة، تقوم الشركة بحساب حق العودة عندما يطلب العميل ذلك ويتم إستيفاء

 . التعاقدية

 أو على األساس اال يتم اعتبار أي عنصر من عناصر التمويل مو 
ً
 حيث أن املبيعات تتم إما نقدا

ً
 .ألجل بما يتفق مع ممارسات السوق جودا

 .مصروفات البيعية والتوزيعية واملصروفات العمومية واإلدارية 3-18

 من تكلفة تشمل املصاريف البيعية والتوزيعية والعمومية واإلدارية التكاليف املباشرة وغير املباشرة التي ال تشكل على وجه 
ً
املبيعات. يتم التوزيع بين تكلفة   التحديد جزءا

بالدعم التسويقي من البائعين في املصاريف البيعية والتوزيعية   واملصروفات البيعية والتوزيعية والعمومية واإلدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت. تعترف الشركة  املبيعات

 على أساس االستحقاق. 

 منح حكومية  4-19
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الحكومية ضمن الربح أو    االعتراف باملنح الحكومية ما لم يكن هناك تأكيد معقول بأن الشركة ستلتزم بالشروط امللحقة لهم واملنح سيتم تلقيها. يجب إثبات املنح  ال يتم

   . ح،على أنها مصروف الخسارة على أساس منتظم على مدى الفترة التي تثبت فيها الشركة التكاليف املتعلقة بها، التي يقصد أن تعوضها املن

دون تكاليف مستقبلية   املنحة الحكومية مستحقة التحصيل على أنها تعويض عن مصروفات أو خسائر تم تحملها بالفعل أو لغرض تقديم دعم مالي فوري إلى الشركة

 .ة التحصيلالتي تصبح فيها مستحق متعلقة بها يجب إثباتها ضمن إيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسار ة للفترة

 ربحية السهم  4-20

بتقسيم الربح أو الخسارة    تعرض الشركة ربحية السهم األساسية واملخفضة )إن وجدت( للسهم العادي. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من صافي الربح أو الخسارة

األسهم العادية املعاد شراؤها أو الصادرة خالل   لقائمة خالل السنة، معدلة بعدداملنسوبة إلى حملة األسهم العادية للشركة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية ا 

للشركة واملتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة مع تأثير جميع    عام. يتم تعديل ربحية السهم املخفضة بالربح أو الخسارة املنسوبة إلى حملة األسهم العادية

 تمل إصدارها. األسهم العادية التي من املح

 .توزيعات األرباح  3-21

 . يتم تسجيل توزيعات األرباح في القوائم املالية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مساهمي الشركة

 .ا اعتمادها من قبل مجلس اإلدارةيتم إثبات توزيعات األرباح األولية كالتزام في الفترة التي يتم فيه

 

 للمراجع القانوني عن القوائم املالية ظ تحفالرأي امل  4-6

 أساس الرأي املتحفظ 

م ، حددت إدارة الشركة بعض اإلختالفات أثناء إجراء أتمتة لنظام مخزون البضاعة في الطريق. ونتيجة لذلك، خفضت اإلدارة قيمة مخزون  2020خالل عام   .1

م. عالوة  2019ديسمبر  31سعودي عن طريق زيادة الخسائر املتراكمة االفتتاحية للسنة املنتهية في  لمليون ريا 106لغ في الطريق وأعترفت بتسويات بمب البضاعة

مخزون املواد الخام   ، حددت إدارة الشركة بعض اإلختالفات أثناء إجراء جرد مخزون املواد الخام. نتيجة لذلك، خفضت اإلدارةم2020على ذلك، خالل عام  

 .م 2019ديسمبر 31مليون ريال سعودي من خالل زيادة الخسائر املتراكمة االفتتاحية للسنة املنتهية في  ١٩٫٠وأعترفت بتسويات بمبلغ 

 

سعودي التي تتعلق بمخزون    لمليون ريا  19سعودي و    لمليون ريا106نظرا لعدم توفر املستندات املؤيدة، ال يمكننا التحقق مما إذا كانت التسويات بمبلغ  

م أو للسنوات الالحقة. وفقا لذلك، ال 2019ديسمبر    31البضاعة في الطريق ومخزون املواد الخام، على التوالي، تتعلق بالخسائر املتراكمة االفتتاحية كما في  

م، وفي القيم الدفترية ملخزون 2020م و  2019ديسمبر  31ت املنتهية في  يمكننا تحديد ما إذا كان هناك أي تأثير يجب االعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة للسنوا 

 .م 2019ديسمبر  31م او 2018ديسمبر  31بضاعة في الطريق واملواد خام، والخسائر املتراكمة للشركة كما في 

 

ذا التقييم، تم تسجيل مخصص النخفاض القيمة بقيمة م. وبناء على نتائج ه2020ديسمبر  31أجرت اإلدارة تقييما النخفاض قيمة مخزون املواد الخام كما في  .2

م. إال أنه، لم تقم اإلدارة بإجراء تقييم النخفاض قيمة مخزون 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي والذي تم االعتراف به وتسجيله خالل السنة املنتهية في    ٥٨٫٨

م. وبناء  2019ديسمبر    31جد، في قائمة املركز املالي وقائمة الربح أو الخسارة للسنة املنتهية في  م ولم تعكس األثر الناتج، إن و 2019ديسمبر    31املواد الخام كما في  

لخسائر املتراكمة  على ذلك، ال يمكننا تحديد ما إذا كان هناك أي تسويات ضرورية على قيمة مخزون املواد الخام، ومخصص االنخفاض قي القيمة املتعلق به وا

 .م 2020ديسمبر  31م واالنخفاض في القيمة املسجل للسنة املنتهية في 2019ر ديسمب 31للشركة كما في 

 

مليون    29.4م ، تشتمل الدفعات املقدمة والذمم املدينة األخرى على دفعات مقدمة أخرى بقيمة  2020ديسمبر    31كما تم اإلفصاح عنه في القوائم املالية ، كما في   .3

من التحقق من الحركة  تمكنهاملستندات املؤيدة والتي  املراجع القانوني يستلمبتحليل تفصيلي لهذا الرصيد، كما لم  القانونياملراجع ريال سعودي. لم يتم تزويد

ل تطبيق من الوصول إلى قناعة من خال املراجع القانونييتمكن م. وفقا لذلك، كما في تاريخ اعتماد القوائم املالية، لم 2020ديسمبر  31والرصيد الختامي كما في 

ناك أي تأثير يجب االعتراف  إجراءات مراجعة بديلة فيما يتعلق بالوجود، االكتمال، الحقوق وااللتزامات، والتقييم للدفعات املقدمة األخرى. وبالتالي ما إذا كان ه

 .ي تتعلق بهذا الرصيدم والت2020ديسمبر 31به في قائمة املركز املالي وقائمة األرباح أو الخسائر كما في وللسنة املنتهية في 
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 .عدم التأكد الجوهري ذو العالقة باالستمرارية

 

%( من رأس مال الشركة، إيضا بنفس التاريخ، تجاوزت املطلوبات املتداولة  28.9م:  2019ديسمبر    31)  ٪  ٧٧٫٨ الخسائر املتراكمة م، بلغت2020ديسمبر    31كما في  

ريال سعودي ويعود ذلك التجاوز بشكل رئيس ي بسبب إعادة تصنيف القروض بسبب عدم االلتزام بالتعهدات  مليون    134.1للشركة موجوداتها املتداولة بمبلغ  

م. تشير هذه األحداث والشروط إلى وجود عدم تأكد جوهري حول قدرة الشركة على  2020ديسمبر  31املنصوص عليها في اتفاقيات التسهيالت البنكية كما في  

م، تمت إعادة هيكلة القروض وأخذ مجلس اإلدارة في االعتبار العديد من 2020ديسمبر    31ارية ومع ذلك، الحقا للسنة املنتهية في  االستمرار طبقا ملبدأ االستمر 

 .الخيارات اإلستراتيجية، بما في ذلك إعادة هيكلة رأس املال، ملعالجة استمرارية الشركة

م بإعادة هيكلة رأس املال عن طريق امتصاص الخسائر املتراكمة من خالل 2021يونيو    8كة في  ومن بين هذه الخيارات االستراتيجية، أوص ى مجلس إدارة الشر 

مليون ريال سعودي. تخضع توصية إعادة 300مليون ريال سعودي يليها إصدار حقوق أولوية بقيمة    100مليون ريال سعودي إلى    400تخفيض رأس املال من  

 .والجهات التنظيميةهيكلة رأس املال ملوافقات مساهمي الشركة 

 

م للتحقق من مقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة 2021يونيو    08عالوة على ذلك، قامت إدارة الشركة أيضا بوضع خطة عمل وافق عليها مجلس اإلدارة بتاريخ  

 مستمرة وهي على قناعة بأنها ستواصل عملياتها في املستقبل القريب 

كانت الشركة غير قادرة على االستمرار وفقا ألساس   املالية على أساس مبدأ االستمرارية وال تتضمن أي تعديالت قد تكون مطلوبة، إذاولذا، فقد تم إعداد القوائم 

 .مبدأ االستمرارية

 قائمة الربح والخسارة  – نتائج العمليات 5-6

م  2020يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019م و2018 ديسمبر 31يبين الجدول التالي قائمة الدخل للشركة للسنوات املالية املنتهية في 

 م: 2021و

 م 2021م و 2020يونيو   30نتهية في م وفترة الستة أشهر امل2020م و2019م و 2018 ديسمبر 31قائمة الربح أو الخسارة املالية املنتهية في (: 14الجدول رقم )

 ريال سعودي ألف 

السنة 

 املالية 

 م 2018

 )املراجعة( 

السنة 

 املالية 

 م 2019

 )املعدلة( 

السنة 

 املالية 

 م 2020

 )املراجعة( 

 نمو سنوي 

- م 2018

 م 2019

 نمو سنوي 

– م 2019

 م 2020

 نمو مركب 

  –م 2018

 م 2020

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2020

 )املفحوصة(

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2021

 )املفحوصة(

التغير 

 للفترة

- م2020

 م 2021

 % 126.6 253,420 111,816 %( 27.3) %( 50.2) % 6.1 369,289 741,085 698,311 اإليرادات

 % 105.3 ( 223,463) ( 108,839) %( 23.2) %( 31.5) %( 13.9) ( 441,343) ( 644,612) ( 748,567) تكلفة اإليرادات

 % 906.3 29,957 2,977 )% 19.7( %( 174.7) % 292.0 ( 72,054) 96,473 ( 50,256) مجمل الربح/)الخسارة( 

 % 27.0 ( 4,962) ( 3,906) %( 19.8) %( 24.4) %( 14.9) ( 9,227) ( 12,203) ( 14,342) مصاريف بيعية وتسويقية

 % 18.6 ( 16,902) ( 14,248) % 29.3 % 37.1 % 21.9 ( 29,640) ( 21,615) ( 17,730) مصاريف ادارية وعمومية  

بطيء   مخزون  مخصص  عكس/)مكون( 

 الحركة
(663 ) 2,080 (59,246 ) 413.7 % (2948.4 )% 845.3 % (6,579 ) (11,339 ) 72.4 % 

 %( 100.0) - 4,683 % 50.8 % 382.4 %( 52.9) 3,864 801 1,699 ايرادات اخرى 

 %( 100.0) - ( 3,979) %( 32.4) الينطبق  %( 100.0) ( 3,979) - ( 8,716) انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية 

 % 84.6 ( 3,246) ( 21,052) )% 37.5( %( 359.8) % 172.8 ( 170,282) 65,536 ( 90,008) الخسارة/)الربح( من العمليات 

 %( 22.6) ( 8,760) ( 11,316) %( 7.6) %( 21.6) % 8.8 ( 24,156) ( 30,794) ( 28,309) تكاليف تمويل 

 % 62.9 ( 12,006) ( 32,368) %( (28.2 %( 659.7) % 129.4 ( 194,438) 34,742 ( 118,317) صافي الربح/)الخسارة( قبل الزكاة 

 %( 97.0) ( 100) ( 3,320) %( 54.6) %( 79.9) % 2.6 ( 902) ( 4,494) ( 4,382) الزكاة 

 % 66.1 ( 12,106) ( 35,688) )% 26.2( %( 745.8) % 124.7 ( 195,340) 30,248 ( 122,699) صافي الربح/)الخسارة( للسنة / الفترة
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 ريال سعودي ألف 

السنة 

 املالية 

 م 2018

 )املراجعة( 

السنة 

 املالية 

 م 2019

 )املعدلة( 

السنة 

 املالية 

 م 2020

 )املراجعة( 

 نمو سنوي 

- م 2018

 م 2019

 نمو سنوي 

– م 2019

 م 2020

 نمو مركب 

  –م 2018

 م 2020

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2020

 )املفحوصة(

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2021

 )املفحوصة(

التغير 

 للفترة

- م2020

 م 2021

          الدخل الشامل اآلخر 

إعادة تصنيفها الحقآ ضمن   يتم  بنود لن 

 قائمة الربح او الخسارة: 
         

نهاية   مكافآت  قياس  إعادة  خسائر 

 الخدمة للموظفين
 الينطبق  - - ٪ ٢٧٥٫٤ % 7.9 ٪ ١,٢٠٦.٤ ( 1,325) ( 1,228) ( 94)

الشامل  /)لخسارة(  الدخل  إجمالي 

 للسنة 
(122,793 ) 29,020 (196,665 ) ١٢٣٫٦ ٪ (777.7 )% )26.6 %( (35,688 ) (12,106 ) 66.1 % 

 م. 2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 

 مؤشرات االداء الرئيسة  1-5-6

يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019م و2018 ديسمبر 31يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات املالية املنتهية في 

 :  م2021م و2020

 م 2021و  م2020يونيو   30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و 2019م و2018ديسمبر   31األداء الرئيسية للسنوات املالية املنتهية في مؤشرات (: 15الجدول رقم )

 دارة. إل معلومات ااملصدر: 

. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تصنيع  1010085734م بسجل تجاري رقم  1991هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام  (  "APC" ) الشركة العربية لألنابيب

أعلى شهادات الجودة في مجالها وهي معتمدة من قبل على   طولًيا  ألنابيب النفط والغاز. حصلت الشركة العربية لألنابيب  وتسويق األنابيب الفوالذية امللحومة

 .معظم شركات النفط والغاز في املنطقة

كنسبة مئوية من  

 اإليرادات

 السنة املالية 

 م 2018

)معلومات  

 اإلدارة( 

 السنة املالية 

 م 2019

)معلومات  

 اإلدارة( 

 السنة املالية 

 م 2020

)معلومات  

 اإلدارة( 

 نمو سنوي 

- م 2018

 م 2019

 نمو سنوي 

– م 2019

 م 2020

 نمو مركب 

  –م 2018

 م 2020

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2020

)معلومات  

 اإلدارة( 

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2021

)معلومات  

 اإلدارة( 

التغير 

 للفترة

- م2020

 م 2021

الربح/ مجمل 

 )الخسارة(
(7.2 )% 13.0 % (19.5 )% 20.2 (32.5 ) (12.3 ) 2.7 % 11.8 % 9.2 

مصاريف بيعية  

 وتسويقية
2.1 % 1.6 % 2.5 % (0.4 ) 0.9 0.4 3.5 % 2.0 % (1.5 ) 

مصاريف إدارية 

 وعمومية
2.5 % 2.9 % 8.0 % 0.4 5.1 5.5 12.7 % 6.7 % (6.1 ) 

الخسارة/)الربح( من 

 العمليات 
(12.9 )% 8.8 % (46.1 )% 21.7 (55.0 ) (33.2 ) (18.8 )% (1.3 )% 17.5 

صافي  

الربح/)الخسارة( 

 قبل الزكاة 

(16.9 )% 4.7 % (52.6 )% 21.6 (57.3 ) (35.7 ) (29.8 )% (4.7 )% 24.4 

صافي  

الربح/)الخسارة( 

 للسنة / الفترة

(17.6 )% 4.1 % (52.9 )% 21.7 (57.0 ) (35.3 ) (31.9 )% (4.8 )% 27.1 
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 : تمتلك الشركة وتدير مصنعين رئيسيين في اململكة العربية السعودية

 6بأحجام تتراوح من  ("ERW") للكهرباءطن سنوًيا من األنابيب امللحومة املقاومة ألف  160يقع املصنع األول في الرياض في حين تبلغ طاقته اإلنتاجية  •

 .بوصة 20إلى 

ألف طن سنوًيا من األنابيب امللحومة بالقوس الغاطس    300طاقته اإلنتاجية  يقع املصنع الثاني في مدينة الجبيل الصناعية في حين يبلغ متوسط   •

 بوصة. 48إلى  16بأحجام تتراوح من  ("LSAW")الطولي 

سلسلة التوريد مع تأثيرات متفاوتة عبر الصناعات املختلفة. ل باإلضافةاألعمال    دورة  تأثير عاملي ووطني على االقتصاد و COVID-19     كان لجائحة كورونا العاملية

ألغراض تجارية وإنشائية في اململكة العربية السعودية  بحيث تكون  من تصنيع أنابيب الصلب امللحومة طولًيا لخطوط أنابيب النفط والغاز،  تحقق الشركة إيراداتها  

بالتحديد( التي الصلب  الحديد  هذه األنابيب جزًءا كبيًرا من املواد الخام )  ضمنتت.  )كدولة جمهورية مصر العربية(  ودول مجلس التعاون الخليجي ودول التصدير

ا على استيراد / توفير املواد  يتم استيرادها إلى حد كبير من موردين دوليين وبدرجة أقل من املوردين املحليين. وعليه، فإن نتائج الشركة تعتمد بشكل كبير على قدرته 

 .تعاون الخليجيأسواق دول مجلس الو  السوق السعودي وبدرجة أقل من خالل / العاملية الخام من األسواق الدولية

التوريد    COVID-19في ضوء جائحة   واملبيعات حيث تضم سلسلة  التوريد  في  الشركة مشكالت  تم فرضها، واجهت  التي  السفر وعمليات اإلغالق  العاملي وقيود 

دى ومدة . في حين أنه من املستحيل تقييم مCOVID-19أو قد تعيد تنفيذ تدابير الحتواء و / أو منع انتشار  الحكومةالخاصة بها شركات في املناطق التي نفذت فيها 

بمعدل نمو سنوي مركب قدره    م 2020و    م 2018، فقد يكون لهذا تأثير طويل املدى بشكل عام. انخفضت إيرادات الشركة بين العامين املاليين  COVID-19تأثير  

27.3 .٪ 

يستمر فيها أو بشكل أكثر تحديًدا من حيث تأثيره   بأي قدر من اليقين، سواء بشكل عام من حيث املدة التي قد  COVID-19ليس من املمكن تقييم اآلثار املترتبة على  

لتي تم التفاوض عليها على أي عمل محدد. على املدى الطويل، إذا استمرت التداعيات في الوجود على الرغم من الرفع الجزئي األخير للقيود، فقد تشمل األسعار ا

ا مع العمالء و / أو املوردين، وتحسين العمالء لحجم الطلب ال
ً
أرامكو السعودية(، رد فعل العميل بالنسبة ألهمية  شركة  تاريخي، وإلغاء املشاريع )مثل مشاريعحديث

 قد يكون لها تأثير على الربحية. الشراء  أو إنهاء خدمة املوظف، أو التغييرات األساسية األخرى في نموذج األعمال والتي أثرت على أداء الشركة خالل الفترة التاريخية  

 ثال: لى سبيل املفع

مدفوعة بشـــــكل م  2020ريال ســـــعودي في الســـــنة املالية مليون   369إلى م  2019مليون ريال ســـــعودي في الســـــنة املالية   741.1 من  اإليراداتانخفضـــــت   .1

كل من مصـــــانع الرياض والجبيل وتســـــليم األنابيب على خلفية عمليات اإلغالق املفروضـــــة. على الرغم من زيادة  في  بانخفاض نســـــب االشـــــغالأســـــاســـــ ي  

 م والســـــنة2018 املالية  للســـــنة  التشـــــغيل  مســـــتويات، إال أنه لم يصـــــل بعد إلى متوســـــط   م2021النصـــــف االول من عام   ٪ في 24.4إلى  نســـــبى االشـــــغال 

 .م2021  املالية السنة من األول   النصف في رئيسية جديدة عقود توقيع يتم لم حيث م2019 املالية

، إلى جانب م2020ريال ســــــــعودي في الســــــــنة املالية مليون   375.4  إلى  م2019مليون ريال ســــــــعودي في الســــــــنة املالية    529.6انخفضــــــــت املشــــــــتريات من  .2

مليون ريال سعودي في السنة املالية    375.4  إلىم    2019مليون ريال سعودي في السنة املالية   497.7 انخفاض إجمالي في تكلفة املواد الخام املباعة من

 .م2020يوًما في السنة املالية  587إلى  م2019يوًما في السنة املالية  358 من  فترة التحصيل مما أدى إلى زيادة في  م2020

 اإليرادات 

ذ األنابيب  مبيعات  في  الشركة  مبيعات  اللفائف،  تتمثل  ومبيعات  السكراب،  ومبيعات  الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول  املحليين  للعمالء  املختلفة  الدرجات  ات 

)أرامكو(  املبيعات  شكلتومبيعات اللوحات. بشكل عام،   خالل الفترات    % من إجمالي اإليرادات84  ما نسبته)عميل محلي(    الى شركة الزيت العربية السعودية 

وليست مبنية   تتم من خالل أوامر الشراء التي تشير إلى املواصفات املطلوبة لألنابيبعملية الشراء من قبل شركة أرامكو السعودية   الجدير بالذكر أن  .التاريخية

 ت الجودة. بتعيين مفتشين في كل مصنع )الجبيل والرياض( إلجراء فحوصا  أرامكوعلى عقود توريد مبرمة، وتقوم شركة 

٪ من إجمالي  99.5٪ إلى  94.3وتراوحت بين   (أرامكو السـعودية)شـركة بشـكل رئيسـ ي من املبيعات املحلية التي شـملت العميل الرئيسـ ي للشـركة    اإليراداتنتجت وقد  

ــــــــــــ ي عمالء من كما   خالل الفترة التاريخية.  اإليرادات ــــــــــــكل رئيسـ ــــــــــــمنت مبيعات دول مجلس التعاون الخليجي بشـ ــــــــــــلطنة عمان، بينما  تضـ اإلمارات العربية املتحدة وسـ

مليون ريال   11.1انخفضـت اإليرادات من مبيعات دول مجلس التعاون الخليجي من  شـملت املبيعات الدولية بشـكل رئيسـ ي شـركة ليندا وهي شـركة مقرها في مصـر.

  654طن إلى   5،640من   عميلمدفوعة بانخفاض عدد األنابيب املباعة ل  م2019مليون ريال ســــــــــعودي في الســــــــــنة املالية    1.2إلى    م2018ســــــــــعودي في الســــــــــنة املالية 

بينما تقلبت اإليرادات من املبيعات الدولية بين   .عالية الجودة ال تفي باملواصـــــــــفات الخاصـــــــــة بهم APC بأنابيب الجودة الثانية وأنابيب  يهتم هذا العميلطن، حيث  

 خالل الفترة التاريخية. يريال سعودمليون  6.0و  ريال سعوديمليون  3.0
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م، ويعزى ذلك بشكل  2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  741.1م إلى  2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  698.3% من 6.1بنسبة  اإليرادات ارتفعت

طن إلى    ألف  197.3ألف ريال سعودي على الرغم من انخفاض الكميات املباعة من    4.2ألف ريال سعودي إلى    3.5ارتفاع متوسط سعر الوحدة من  أساس ي إلى  

  إلى قرار اإلدارة بتثبيت األسعار قبل شراء املواد الخام    ذلك بشكل أساس ي ويعود  طن خالل نفس الفترة.  ألف  177.5
ً
. فقد أدى ذلك  م2019من السنة املالية  بدءا

  .العاملي الصلب  الحديد إلى الحد من تعرض الشركة للتقلبات في مؤشر

  154.3من    ويعزى ذلك بشكل أساس ي إلى انخفاض الكميات املباعةم  2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    369.3% لتصل إلى  50.2بنسبة   اإليراداتانخفضت  

إلى انخفاض  بدوره أدى الذي ،واإلغالق العام COVID-19ظروف االقتصادية وتفش ي جائحة كورونا العاملية النتيجة طن خالل نفس الفترة   ألف 72.5ألف طن إلى 

 املالية  السنة   في٪  23.2  إلى  عينمصنلل  ةاإلجمالينسب اإلشغال  راء وتأخر املشاريع من شركة أرامكو السعودية، مما أدى إلى انخفاض متوسط  الش  في عدد طلبات

 م.  2020

مليون ريال سعودي في فترة الستة    253.4م إلى  2020يونيو    30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    111.8من    % 126.6بنسبة   اإليرادات  ارتفعت

إلى ارتفاع الكميات املباعة من  م  2021يونيو    30أشهر املنتهية في   إلى    29.7ويعزى ذلك بشكل رئيس ي  حيث تمت إعادة طلبات الشراء   ،ألف طن  96.2ألف طن 

 م. 2021السنة املالية أرامكو السعودية في  شركة منم 2020السنة املالية من املتأخرة 

 .(بيةاملوردين )بشكل رئيس ي الصين وكوريا الجنو  الخاص بدول  "HR Plate" ومؤشر "HR Coil"مؤشر الجدير بالذكر أن األسعار تتقلب تماشًيا مع  

 اإليرادات تكلفة 

  ومصاريفاألنابيب  ربط  تكلفة  ومصاريف طالء األنابيب و وتكلفة الرواتب واملنافع    املخزون وتكلفة شطب  املواد الخام  من تكلفة بشكل رئيس ي    اإليراداتتكلفة  تتمثل  

كنسبة  % 107.2) م1820ريال سعودي في السنة املالية  مليون  748.6من  %13.9بنسبة  تكلفة اإليرادات  . انخفضتاملواد املستهلكة باإلضافة إلى مصاريف اخرى 

ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض تكلفة مواد الخام    ،من اإليرادات(كنسبة  %  87.0)  م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    644.6إلى     من اإليرادات(

م على الرغم من 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    497.7م إلى  2018املالية  مليون ريال سعودي في السنة    604.1من    ريال سعوديمليون    106.4بمقدار  

أتى ذلك على خلفية الخسائر    .م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    741.1م إلى  2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    698.3ارتفاع اإليرادات من  

 . يريال سعودمليون    44.0تم بيعها بسعر أقل من التكلفة مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو   حيث،  م2018ركة، في السنة املالية  بطيئة الحالاالستثنائية للمواد الخام  

ويعزى ذلك   من اإليرادات(كنسبة  %  119.5)  م2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    441.3% لتصل إلى  31.5بنسبة    استمرت تكلفة اإليرادات باإلنخفاض 

ومع ذلك،   ،  واإلغالق العام  COVID-19ظروف االقتصادية وتفش ي جائحة كورونا العاملية  النتيجة    واإليرادات  بشكل رئيس ي إلى اإلنخفاض اإلجمالي في العمليات

ذلك بشكل أساس ي إلى تكلفة    ويعود  م2020املالية    ٪ في السنة119.5إلى  م  2019في السنة املالية    %87.0  ارتفعت تكلفة اإليرادات كنسبة مئوية من اإليرادات من

 ريال سعودي. مليون  87.0بمبلغ  م2020في السنة املالية املتكبدة االستثنائية  املخزون شطب

مليون ريال سعودي في فترة    223.5م إلى  2020يونيو    30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    108.8% من  105.3  بنسبة  اإليرادات  لفةتك  رتفعتا

في اإليرادات خالل نفس الفترة. تجدر اإلشارة إلى أن تكلفة اإليرادات كنسبة  اإلجمالي اإلرتفاع إلى رئيس يويعزى ذلك بشكل م 2021يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 

 م. 2021يونيو  30  وم 2020يونيو  30% في فترة الستة أشهر املنتهية في 87.5استقرت نسبيآ عند  مئوية من اإليرادات

 مجمل الربح/)الخسارة(  

مليون ريال سعودي في السنة املالية   96.5  ربح بقيمة  م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    50.3  ة خسارة بقيم % من292.0  بنسبة  مجمل الربحارتفع  

مليون ريال سعودي   104.0انخفاض تكلفة اإليرادات بمقدار    ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى،  %(13.0 ربح  إلى  %7.2خسارة  من    )ارتفاع هامش مجمل الربح  م 2019

واقترن ذلك   ،م نتيجة إلنخفاض في تكلفة املواد الخام 2019ة املالية مليون ريال سعودي في السن 644.6م إلى  2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  748.6من 

 .  م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  741.1م إلى  2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  698.3من اإليرادات   بإرتفاع

 إلى  %13.0  من  هامش مجمل الربحإنخفاض  )م  2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    72.1بلغت    سارةخ  % ليصل إلى174.7بنسبة    مجمل الربح  انخفض

نتيجة اإلنخفاض في مبيعات األنابيب   م 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    369.3لتصل إلى   اإليرادات( ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض  %19.5خسارة  

مليون ريال سعودي في السنة   644.6مليون ريال سعودي من    203.3بمقدار   اإليراداتانخفضت تكلفة    ،الى شركة أرامكو السعودية والسكراب. باإلضافة لذلك 

 ريف مواد الخام ومصاريف الرواتب واملنافع.م نتيجة انخفاض في مصا2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  441.3م إلى 2019املالية 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر    30.0م إلى  2020يونيو    30املنتهية في  مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر    3.0من    %906.3بنسبة    مجمل الربح  ارتفع

مليون ريال    111.8من    %126.6بنسبة   اإليرادات  رتفاعا  إلى بشكل رئيس يويعزى ذلك    (%9.1  إلى٪  ٢٫٧من    ارتفاع هامش مجمل الربح)  م2021يونيو    30املنتهية في  

ارتفاع في الكميات   نتيجةم 2021يونيو    30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    253.4م إلى  2020يونيو    30سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  

 . م2021السنة املالية أرامكو السعودية في   شركةحيث أعيد إصدار أوامر الشراء املؤجلة من   ،ألف طن 70.9ألف طن إلى  29.7املباعة من 

 سويقيةوت يةبيع مصاريف



 

54 

  نخفضت ا  .من مصاريف الشحن ومصاريف الرواتب واملنافع ومصاريف التسويق باإلضافة إلى مصاريف اخرى   بشكل أساس ي  البيعية والتسويقية  صاريفامل  تتألف

ويعزى م،  2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    12.2م إلى  2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    14.3% من  14.9املصاريف البيعية والتسويقية بنسبة  

ألف ريال سعودي في السنة    280م إلى  2018املالية  مليون ريال سعودي في السنة    2.9مليون ريال سعودي من    3.5بمقدار    املصاريفانخفاض    ذلك بشكل رئيس ي إلى

 .مليون ريال سعودي كمبادرة لزيادة املبيعات 2.7م والبالغة 2018املقدمة في السنة املالية  االستثنائية م نتيجة خصومات املبيعات2019املالية 

انخفاض   ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلىم  2020ريال سعودي في السنة املالية  مليون    9.2% لتصل إلى  24.4استمرت املصاريف البيعية والتسويقية باإلنخفاض بنسبة  

في السنة املالية    يراداتاإل   إلنخفاض نتيجة    م2020في السنة املالية    7.0م إلى  2019في السنة املالية    10.1مليون ريال سعودي من    3.2مصاريف الشحن بمقدار  

 . م 2020

مليون ريال سعودي في   5.0م إلى  2020يونيو    30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    3.9% من  27.0  ة التسويقية بنسبو املصاريف البيعية    رتفعتا

 م ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى إرتفاع اإليرادات. 2021يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 ادارية وعمومية مصاريف 

والعمومية    تتألف مهنية   مصاريفو   اإلعتمادات املستندية وخطابات الضمان املوظفين ومصاريف رسوم    رواتب ومنافعمصاريف    مناملصاريف اإلدارية  اتعاب 

ي في السنة املالية  مليون ريال سعود  17.7% من  21.9ارتفعت املصاريف اإلدارية والعمومية بنسبة    مصاريف أخرى.الى  باإلضافة  واستشارية ومصاريف تأمين الطبي  

  مليون ريال سعودي من  4.8حوالي  ب  الرواتب واملنافع  ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى ارتفاع مصاريف      م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    21.6م إلى  2018

   موظف.  200إلى  موظف 183عدد املوظفين من  م حيث ارتفع2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  13.9م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  9.1

  رتفاع ا، ويعزى ذلك بشكل رئيس ي الى  م2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    29.6  % لتصل إلى37.1بنسبة    باإلرتفاع  املصاريف اإلدارية والعمومية  استمرت

 حيث ارتفعتوالتي تشمل الرسوم املصرفية على التسهيالت املفتوحة، مليون ريال سعودي   4.7رسوم االعتمادات املستندية وخطابات الضمان بمقدار مصاريف 

التسهيالت  االرتفاعبسبب   إجمالي  تتخذإلى   باإلضافة.  في  لم  تفش ي  لفصل  أي إجراءات    الشركة  ذلك،  أثناء  الرواتب  أو خفض  العامليةاملوظفين   جائحة كورونا 

COVID-19  م 2020% في السنة املالية  8.0إلى    م  2019في السنة املالية    % 2.9من إجمالي اإليرادات من  اإلدارية والعمومية    صاريفامل نسبة إرتفاع، مما أدى إلى  

 نخفاض اإلجمالي في اإليرادات.باإل  مصحوبا

مليون ريال سعودي في   16.9م إلى  2020يونيو    30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    14.2% من  18.6 بنسبة  اإلدارية والعموميةاملصاريف  رتفعتا

مليون ريال    3.9بمقدار    رسوم االعتمادات املستندية وخطابات الضمان  ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى اإلرتفاع في  م  2021يونيو    30فترة الستة أشهر املنتهية في  

مع األخذ في االعتبار  .  م2021يونيو    30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    3.9م إلى  2020يونيو    30الستة أشهر املنتهية في    في فترةسعودي من صفر  

 م. 2020نة سمن   تم االعتراف بها بالكامل في النصف الثاني ،م2020السنة املالية تعلقة بفترة املالضمان  اتوخطاب رسوم االعتمادات املستنديةأن 

 عكس/)مكون( مخصص مخزون بطيء الحركة

الحركة  يتألف بطيء  مخزون  ومتقادمة.  مخصص   من  عكس/)مكون( مخصص  الحركة  بطيئة  املخزون   ارتفعتبضاعة  ريال    57.1بمقدار    مخصصات  مليون 

  قيمة انخفاض    ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى  م 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    59.2إلى    م 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    2.1من    سعودي

  أجرته من خالل تقييم    القيمة  تحديد  تم  حيثألف ريال سعودي،    500  بمقدار  الجاهزة  البضاعة  قيمة  انخفاض و  مليون ريال سعودي  58.8  بمقداراملواد الخام  

 . مع طرف خارجي مستقل الشركة

 ايرادات اخرى 

انخفضت   .والتي تضمنت بشكل رئيس ي املكاسب من إعادة هيكلة القروض والتعديالت الشركةبمصادر الدخل غير املرتبطة بأنشطة تشغيل   االخرى   االيراداتتتعلق  

ذلك بشكل رئيس ي م ويعزى 2019ألف ريال سعودي في السنة املالية  801م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  1.7% من 52.9اإليرادات االخرى بنسبة 

  .ينةالخز  أوراقعلى   2018استثنائية تم تحقيقها في السنة املالية  إيرادات أخرى  إلى

إلى مكاسب استثنائية تم تسجيلها    بشكل رئيس ي م ويعزى ذلك 2020ريال سعودي في السنة املالية    مليون   .83لتصل إلى  %  382.4ارتفعت اإليرادات االخرى بنسبة  

في النصف األول   به  اإلعتراف   والذي تممليون ريال سعودي    4.7  بمبلغحيث تم تعديل األدوات املالية )قرض قصير األجل من بنك الرياض(    ،م2020في السنة املالية  

 توضيحات على  الشركة    حصول م بعد  2020السنة املالية  ألف ريال سعودي في النصف الثاني من    924  بمقدار  املبلغ  هذا  م حيث تم تخفيض2020السنة املالية  من  

 تأجيل املدفوعات التعاقدية مما أدى إلى انخفاض القيمة الحالية لإللتزامات.   بسبب  نتجت    املكاسب  هذهأن    إلى  اإلشارة  تجدرإضافية من وزارة املالية حول التعديل.  

 دينةاملذمم المخصص 

 ،الذمم املدينة يتم تسجيل املخصصات بناًء على جدول تقادم   القائمة منذ فترة طويلة.بشكل أساس ي بمخصصات الذمم املدينة    مخصص الذمم املدينة  يتعلق

  4.0مليون ريال سعودي و   8.7تم تسجيل مخصصات بقيمة    ،م2020  السنة املالية  و   م 2018السنة املالية  املبلغ القابل لالسترداد للذمم املدينة. في    بحيث يعكس

مليون ريال سعودي وهو ما يعادل جميع الذمم املدينة القائمة ألكثر    16.7  إلى  م 2021يونيو    30إجمالي املخصصات كما في    وصلمليون ريال سعودي على التوالي.  
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 مخصصات إضافية    تسجيل  لم يتم  حيثو   9  رقم املعيار الدولي للتقرير املالي    بحسب  أجرت الشركة تقييم  من سنة واحدة في ذلك التاريخ.
ً
املعيار الدولي    مع  تماشيا

 .9 رقم للتقرير املالي

 الزكاة  

 .ريال سعودي على التوالي مليون  4.5مليون ريال سعودي و  4.4عند   م ٢٠19وم ٢٠١8 بيننسبًيا  مخصص الزكاة استقر

  م 2020ألف ريال سعودي في السنة املالية    902إلى    م 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    4.5من    مليون ريال سعودي  3.6بمقدار    الزكاة  مخصص  انخفض

 . زكاةوالدخل الخاضع لل الزكوي  الوعاءمما أدى إلى انخفاض  م2020 الشركة في السنة املالية تكبدتهاالخسائر التي  ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى

 

 صافي الربح/)الخسارة( للسنة / الفترة

  م 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  30.2  ربح م  إلى2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  122.7 خسارة % من124.7ارتفع صافي دخل السنة بنسبة 

 إلى :، ويعزى ذلك بشكل رئيس ي %(4.1% إلى ربح 17.6)ارتفع هامش دخل السنة من خسارة 

 ويعود  م،2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  741.0م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  698.3% من 6.1بنسبة  اإليرادات اعارتف -

ألف ريال سعودي على الرغم من انخفاض الكميات املباعة   4.2ألف ريال سعودي إلى    3.5ارتفاع متوسط سعر الوحدة من    ذلك بشكل أساس ي إلى

 طن خالل نفس الفترة.  ألف 177.5طن إلى  ألف 197.3من 

مليون ريال سعودي   644.6م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  748.6مليون ريال سعودي من  104.0انخفاض تكلفة اإليرادات بمقدار  -

  .م نتيجة إلنخفاض تكلفة املواد الخام2019في السنة املالية 

 %(، ويعزى ذلك إلى : 52.9م )ليصل هامش خسارة للسنة إلى  2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  195.3صافي دخل السنة ليصل إلى خسائر قدرها انخفض 

ألف طن   154.3نتيجة انخفاض الكميات املباعة من  م  2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    369.3تصل إلى  % ل50.2بنسبة  انخفاض اإليرادات   -

 إلى   بدوره  أدى  والذي  العام،  واإلغالق  COVID-19  العاملية  كورونا  جائحة  وتفش ي  االقتصادية  الظروف   بسبب  ألف طن خالل نفس الفترة    72.5إلى  

 . السعودية أرامكو شركة من املشاريع وتأخير الشراء طلبات عدد في انخفاض 

مليون  12.1 خسائر قدرهام إلى  2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي  35.7 خسائر قدرها % من66.1بنسبة صافي دخل السنة ارتفع 

 ، ويعزى ذلك إلى :%(4.8خسارة  % إلى31.9خسارة  هامش دخل السنة منارتفع ) م2021يونيو  30ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 

مليون ريال سعودي في   253.4م إلى  2020يونيو    30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    111.8من    %126.6بنسبة  اإليرادات    ارتفاع -

 .ألف طن 51.7ألف طن إلى  18.9ذلك بشكل رئيس ي إلى ارتفاع في الكميات املباعة من  ويعودم  2021يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 الدخل الشامل اآلخر 

والتي تتكون من خسائر ناجمة عن التغيرات في االفتراضات املالية، والخسائر    كافآت نهاية الخدمة للموظفينبخسائر إعادة القياس مل  الدخل الشامل اآلخر  تعلقي

 الناتجة عن التغيرات في االفتراضات الديموغرافية والخسائر الناتجة عن التغيير في افتراضات الخبرة.

 

 املنتجبحسب نوع  اإليرادات 2-5-6

 م 2021م و 2020يونيو   30نتهية في م وفترة الستة أشهر امل2020م و 2019م و 2018ديسمبر  31املنتهية  املالية بحسب نوع املنتج للسنوات اإليرادات(: 16الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

 السنة املالية 

 م 2018

 )املراجعة( 

السنة 

 املالية 

 م 2019

 املعدلة( )

 السنة املالية 

 م 2020

 )املراجعة( 

نمو  

 سنوي 

- م 2018

 م 2019

 نمو سنوي 

– م 2019

 م 2020

 نمو مركب 

  –م 2018

 م 2020

فترة الستة أشهر 

 30املنتهية في 

 م 2020يونيو 

 ( )املفحوصة

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2021

 )املفحوصة(

التغير 

 للفترة

- م2020

 م 2021

 % 138.0 248,332 104,346 %( 23.9) %( 50.5) %17,0 361,949 731,876 625,466 انابيب

 ) ٪٣٦٫٧( ٣٬٨٣٢ ٦٬٠٥٣ ) ٪٣٨٫٨( ) ٪٤٢٫١( )٪٣٥٫٣( ٦٬٣١٠ ١٠٬٨٩٢  ١٦٬٨٢٧   ERWسكراب

 )٪٥٠٫٥( ٧٧٠ ١٬٥٥٥ )٪٣٩٫٣( )٪٥٦٫٩( )٪١٤٫٤( ١٬١٧٣ ٢٬٧٢٥ ٣٬١٨٢  SAW سكراب

 % 279.8 486 128 %( 95.1) %( 38.8) %( 99.6) 128 209 52,637 )روالت( لفائف 
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 ألف ريال سعودي 

 السنة املالية 

 م 2018

 )املراجعة( 

السنة 

 املالية 

 م 2019

 املعدلة( )

 السنة املالية 

 م 2020

 )املراجعة( 

نمو  

 سنوي 

- م 2018

 م 2019

 نمو سنوي 

– م 2019

 م 2020

 نمو مركب 

  –م 2018

 م 2020

فترة الستة أشهر 

 30املنتهية في 

 م 2020يونيو 

 ( )املفحوصة

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2021

 )املفحوصة(

التغير 

 للفترة

- م2020

 م 2021

 ال ينطبق - - - %( 100.0) %( 62.1) - 255 673 لوحات 

 )%100.0( - ( 265) %( 24.2) %( 94.4) % 927.8 ( 272) ( 4,872) ( 474) مرتجعات

 % 126.6 253,420 111,816 %( 27.3) %( 50.2) % 6.1 369,289 741,085 698,311 اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي 

 اإليرادات 
         

 4.7 % 98.0 % 93.3 8.4 ( 0.7) 9.2 % 98.0 % 98.8 % 89.6 انابيب

 ) ٣٫٩( ٪ ١٫٥ ٪ ٥٫٤ ) ٠٫٧( ٠٫٢  (٠٫٩) ٪ ١٫٧ ٪ ١٫٥ ٪ ٢٫٤   ERWسكراب

 )١٫١( ٪ ٠٫٣ ٪ ١٫٤ )٠٫١( )٠٫٠( )٠٫١( ٪ ٠٫٣ ٪ ٠٫٤ ٪ ٠٫٥  SAW سكراب

 0.1 % 0.2 % 0.1 ( 7.5) 0.0 ( 7.5) - - % 7.5 )روالت( لفائف 

 0.0 - - ( 0.1) 0.0 ( 0.1) - - % 0.1 لوحات 

 0.2 - %( 0.2) 0.0 0.6 ( 0.6) %( 0.1) %( 0.7) %( 0.1) مرتجعات

          اإليرادات بحسب العميل

مبيعات الى شركة الزيت 

 العربية السعودية )أرامكو( 
587,872 692,744 314,631 17.8 % (54.6 )% (26.8 )% 86,646 203,196 134.5 % 

 % 99.5 50,224 25,170 %( 29.6) % 13.1 %( 56.2) 54,658 48,341 110,439 مبيعات الى عمالء آخرين

مبيعات أرامكو كنسبة من  

 اإلجمالي 
84.2 % 93.5 % 85.2 % 9.3 (8.3 ) 1.0 77.5 % 80.2 % 2.7 

مبيعات العمالء اآلخرين  

 اإلجمالي كنسبة من 
15.8 % 6.5 % 14.8 % (9.3 ) 8.3 (1.0 ) 22.5 % 19.8 % (2.7 ) 

 املصدر: معلومات اإلدارة. 

 

 مبيعات األنابيب   3-5-6

 م 2021م و 2020يونيو   30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و 2019م و2018ديسمبر   31املنتهية  املالية للسنوات مبيعات األنابيب(: 17الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

السنة  

 املالية

 م2018

 )املراجعة(

السنة  

 املالية

 م2019

 ( املعدلة)

السنة  

 املالية

 م2020

 )املراجعة(

 نمو سنوي 

-م 2018

 م2019

 نمو سنوي 

– م 2019

 م2020

 نمو مركب

  –م 2018

 م2020

فترة الستة  

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م2020

 )املفحوصة( 

فترة الستة  

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م2021

 )املفحوصة( 

التغير  

 للفترة 

-م2020

 م2021

 % 348,765 416,338 281,817 19.4 % (32.3 )% (10.1 )% 69,119 121,757 76.2 ( X )الدرجة أنابيب 

 % 241,662 255,778 28,400 5.8 % (88.9 )% (65.7 )% 12,026 95,164 691.3  ( J )الدرجة أنابيب 

 % 20,933 36,497 36,817 74.4 % 0.9 % 32.6 % 13,722 23,531 71.5 ( B ) الدرجة أنابيب 

 % 115.0 7,876 3,664 %( 35.3) % 77.9 %( 76.5) 5,345 3,004 12,754 الدرجة الثانية أنابيب مبيعات

 %( 99.9) 5 5,815 % 166.0 %( 52.8) % 1398.0 9,570 20,259 1,352 مبيعات طالء األنابيب والربط 

 % 138.0 248,332 104,346 %( 23.9) %( 50.5) % 17.0 361,949 731,876 625,466 إجمالي األنابيب 
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 ألف ريال سعودي 

السنة  

 املالية

 م2018

 )املراجعة(

السنة  

 املالية

 م2019

 ( املعدلة)

السنة  

 املالية

 م2020

 )املراجعة(

 نمو سنوي 

-م 2018

 م2019

 نمو سنوي 

– م 2019

 م2020

 نمو مركب

  –م 2018

 م2020

فترة الستة  

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م2020

 )املفحوصة( 

فترة الستة  

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م2021

 )املفحوصة( 

التغير  

 للفترة 

-م2020

 م2021

          كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات 

 20.1 26.4 61.8 % 48.0 % (13.8 ) ٦٫٣ % 49.9 % 56.2 % 76.3 ( X )الدرجة أنابيب 

 34.6 % 34.5 % 7.7 % (0.1 ) (26.8 ) (26.9 ) 10.8 % 37.6 % 26.8  ( J )الدرجة أنابيب 

 3.0 % 4.9 % 10.0 % 1.9 5.0 7.0 12.3 % 9.3 % (3.0 ) ( B ) الدرجة أنابيب 

 ( 0.2) % 3.1 % 3.3 ( 0.4) 1.0 ( 1.4) % 1.4 % 0.4 % 1.8 الدرجة الثانية أنابيب مبيعات

 ( 5.2) - % 5.2 2.4 ( 0.1) 2.5 % 2.6 % 2.7 % 0.2 مبيعات طالء األنابيب والربط 

 4.7 % 98.0 % 93.3 8.4 ( 0.7) 9.2 % 98.0 % 98.8 % 89.6 إجمالي األنابيب 

  نوعبحسب ال ةعااملب الكميات

   )طن(
         

 % 115,733 98,642 68,519 (14.8 )% (30.5 )% (23.1 )% 16,395 35,205 114.7 ( X )الدرجة أنابيب 

 % 58,281 56,775 6,089 (2.6 )% (89.3 )% (67.7 )% 2,927 20,962 616.1  ( J )الدرجة أنابيب 

 % 6,694 12,335 13,080 84.3 % 6.0% 39.8 % 4,860 7,940 63.4 ( B ) الدرجة أنابيب 

 % 100.5 4,244 2,117 %( 36.4) % 92.8 %( 79.0) 2,821 1,463 6,979 الدرجة الثانية أنابيب 

 % 159.9 68,351 26,298 %( 30.6) %( 46.5) %( 9.8) 90,509 169,215 187,686 األنابيب إجمالي 

متوسط السعر لكل صنف بحسب  

 )ألف ريال سعودي(   نوع األنابيب
         

 %3.0 4.2 4.1 40.1 % (2.6 )% 16.8 % 4.2 3.5 (18.0 ) ( X )الدرجة أنابيب 

 4.1 4.5 4,7 8.6 % 3.5 % 6.1 % 4.1 4.5 10.5  ( J )الدرجة أنابيب 

 % 3,1 3.0 2,8 (5.4 )% (4.9 )% (5.1 )% 2.8 3.0 5.0 ( B ) الدرجة أنابيب 

 % 7.2 1.9 1.7 % 1.8 %( 7.7) % 12.3 1.9 2.1 1.8 الدرجة الثانية أنابيب 

 در: معلومات اإلدارة. املص

يتعرض للتقلب بشكل  يومي. ليس لدى الشركة سياسة تحوط رسمية لتقليل مخاطر والذي  الحديد العاملي الصلب بناًء على مؤشرالحديد يتم تحديد أسعار يتم 

م،  2018، في السنة املالية  الصلب قد تعرض الشركة لخسائر كبيرة. على وجه التحديد   الحديد  التقلبات في املؤشر. على هذا النحو، فإن أي زيادة مفاجئة في أسعار

. وفًقا لذلك، وبالنظر إلى أن
ً
أشهر بين شراء   4  فترةما يقارب  هنالك    تم تحديد األسعار من قبل اإلدارة على أساس التكلفة )كما في تاريخ البيع( مضاف إليه هامشا

 .والذي أدى بدوره إلى هوامش سلبية الفترة عر ض الشركة النخفاض أسعار البيععملية البيع، فإن االنخفاض في تكلفة املواد الخام خالل هذه  املواد الخام و

أمر  األسعار مع املوردين والعمالء بعد إستالم   م، فقد قامت اإلدارة بمراجعة آلية التسعير التي يتم بموجبها تثبيت2018بعد السنة املالية   الالحقة  للفترات  أما

 ووفًقا آللية التسعير الجديدة، ترى اإلدارة أن التحوط غير مطلوب ألن تكلفته تفوق الفائدة من التحوط.من العمالء. على هذا النحو،  الشراء

أي   ،خالل الفترات التاريخية  % من إجمالي اإليرادات84  ما نسبته   شكلت )عميل محلي(  الى شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(  املبيعات أن الجدير بالذكر

  يجب التنويه .إلى عميل واحد خالل الفترات التاريخية٪ ٨٤مبيعات بنسبة 
ً
تتم من خالل أوامر الشراء التي عملية الشراء من قبل شركة أرامكو السعودية  أن أيضا

 . وليست مبنية على عقود توريد مبرمة تشير إلى املواصفات املطلوبة لألنابيب

 ( X ) أنابيب الدرجة 

م و  2019م و2018% للسنوات املالية  48% و  76.3%و  56.2% و 49.9إليرادات الشركة بنسبة  لألنابيب األرضية والغاز وهي أكبر مساهم    بشكل أساس ي  تستخدم

 التوالي. علىم 2021يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2020
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مليون ريال سعودي في السنة   416.3م إلى  2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    48.83% من  19.4بنسبة    (  Xالدرجة )   مبيعات األنابيب  ت اإليرادات منارتفع 

في   للطن ألف ريال سعودي 4.2م إلى 2018في السنة املالية  للطن ألف ريال سعودي 3.0من  البيعم ويعزى ذلك بشكل أساس ي إلى زيادة متوسط سعر 2019املالية 

بالزيادة   مرتبطةالزيادة في السعر   إن  طن خالل نفس الفترة.  ألف  98.6طن إلى    ألف  115.7من  املباعة    انخفاض الكميات  م على الرغم من  2019السنة املالية  

في املؤشر أرامكو  ،تحديد األسعار  يتم عليه  بناءً   حيث  ،اإلجمالية  املباعة لشركة  الكميات  انخفاض  إلى  يعزى بشكل أساس ي  الكميات  في  أن اإلنخفاض    في حين 

   .طن ألف 2.6بمقدار  عميل آخرفي الكميات املباعة إلى  وانخفاض  نتيجة إنخفاض عدد أوامر الشراءطن  ألف 11.4بمقدار  السعودية

ويعزى م  2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    281.8م إلى  2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    416.3من   (  Xالدرجة )  انخفضت اإليرادات من مبيعات  

 إستقرحيث    ،م2020ألف طن في السنة املالية    68.5م إلى  2019ألف طن في السنة املالية    98.6ألف طن من    30.1ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض الكميات بمقدار  

هذا اإلنخفاض  إنم.  2020ألف ريال سعودي خالل السنة املالية    4.1م و2019ألف ريال سعودي خالل السنة املالية    4.2البيع للطن نسبيآ عند  متوسط سعر  

م  2019في السنة املالية  السعودية    أرامكو  إلى شركةألف طن تم تسليمها    97.5مما أدى إلى انخفاض من    السعودية  ناتج عن انخفاض الطلبات من شركة أرامكو

  شركة أدى إلى تأخير أوامر الشراء ملشاريع مما  ،م2020نتيجة لألوضاع اإلقتصادية وجائحة كورونا في السنة املالية  ،م 2020ألف طن في السنة املالية  66.8 مقابل

 . خالل العامنسب تشغيل املصانع على  ذلك أثر  حيث السعودية أرامكو

مليون ريال    121.7م إلى  2020يونيو    30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    69.1من  %  76.2بنسبة   (  Xالدرجة )  ارتفعت اإليرادات من مبيعات  

  م  2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في ألف طن  16.4ويعزى ذلك إلى ارتفاع الكميات املباعة من  م2021يونيو  30سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 

 والزيادة اإلجمالية في األنشطة. العام في تدابير اإلغالق التسهيالتنتيجة  م،2021يونيو  30ترة الستة أشهر املنتهية في في فألف طن  35.2إلى 

 ( J ) أنابيب الدرجة 

م   2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    241.7% من  5.8  بنسبة (   Jة )  الدرجمبيعات األنابيب    اإليرادات من  ارتفعتتستخدم بشكل أساس ي للحفر وآبار النفط.  

في السنة املالية   للطن  ألف ريال سعودي  4.3من  البيع  إلى زيادة متوسط سعر    أساس يم ويعزى ذلك بشكل  2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    255.8إلى  

 طن خالل نفس الفترة.  ألف 56.8طن إلى  ألف 58.3فاض الكميات من لرغم من انخعلى ام 2019في السنة املالية  للطن ألف ريال سعودي 4.6م إلى 2018

م ويعزى ذلك بشكل أساس ي إلى 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    8.42% لتصل إلى  988.بنسبة     (   Jة )  الدرجانخفضت اإليرادات من مبيعات األنابيب  

أرامكو    شركة  الى  حصرًيا  كانت  (   Jة )  الدرج  أنابيب  اإليرادات من مبيعات   أن  بالذكر  الجدير  .السعودية  من شركة أرامكو   (   Jة )  الدرج  انخفاض طلبات الشراء من

 م. 2020م و2019م و2018السعودية في السنوات املالية 

مليون   95.2م إلى 2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  12.0من % 691.3بنسبة   ( Jة ) الدرجارتفعت اإليرادات من مبيعات األنابيب 

فترة الستة أشهر املنتهية طن في    ألف  2.9من    ارتفاع في الكميات املباعة  ويعزى ذلك بشكل أساس ي إلى   م  2021يونيو    30ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  

  شركة   منم  2020من السنة املالية  حيث تمت إعادة طلبات الشراء املتأخرة    م2021يونيو    30في فترة الستة أشهر املنتهية في    طن  ألف  21.0م إلى  2020يونيو    30في  

 . بعد جائحة كورونا والزيادة اإلجمالية في األنشطة العامفي تدابير اإلغالق  التسهيالت باإلضافة الى  م2021السنة املالية أرامكو السعودية في 

 ( B ) أنابيب الدرجة 

%  74.4بنسبة    (   Bالدرجة )  مبيعات األنابيب    اإليرادات من  ارتفعت أرامكو السعودية.شركة  بيعها لعمالء غير  يتم  في صناعة البناء والزراعة و   بشكل أساس ي  تستخدم

في الكميات املباعة   زيادةالإلى    أساس يم ويعزى ذلك بشكل  2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    36.5م  إلى  2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    20.9من  

مليون ريال سعودي   36.8ا عند  نسبيً     (  Bالدرجة )  مبيعات األنابيب    استقرت اإليرادات من  ألف طن خالل نفس الفترة.  12.3ألف طن إلى    6.7% من  84.3بنسبة  

 .  م2020في السنة املالية 

مليون    23.5م إلى  2020يونيو    30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    13.7من  %  71.5بنسبة    (  Bالدرجة )  ارتفعت اإليرادات من مبيعات األنابيب  

يونيو    30في فترة الستة أشهر املنتهية في    طن  ألف  4.9املباعة من    ارتفاع الكميات  ويعزى ذلك إلى  م2021يونيو    30ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  

 . بعد جائحة كورونا  والزيادة اإلجمالية في األنشطة  العامفي تدابير اإلغالق    التسهيالتنتيجة    م 2021يونيو    30في فترة الستة أشهر املنتهية في    طن  ألف  7.9م إلى  2020

 الدرجة الثانية أنابيب مبيعات

يتم بيعها بشكل منفصل لعمالء مختلفين. تعتبر   بحيث ،فوق متطلبات العمالء التي تم انتاجهااإلضافية  األنابيب األنابيب التي ال تفي بمعايير العميل أو تتألف من

 الثانية من املنتجات الثانوية.الدرجة األنابيب ذات 

  مليون  3.0  إلى م2018 املالية السنة في سعودي ريال  مليون  12.8 من مليون ريال سعودي 9.8انخفضت اإليرادات من مبيعات األنابيب ذات الدرجة الثانية بمقدار 

طن في السنة   ألف  1.5  إلى  م2018طن في السنة املالية    ألف  7.0  من  املباعة  الكميات  انخفاض   ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى  م2019  املالية  السنة  في  سعودي  ريال

 املالية  السنة   في  سعودي  ريال  مليون   5.3  إلى  لتصل  مليون ريال سعودي 2.3الدرجة الثانية بمقدار    مبيعات  ارتفعت.  التباطؤ العام في السوق   نتيجة  م 2019املالية  

 عميل خاص بمبيعات األنابيب ذات الدرجة الثانية. ب  تتعلق  طن  مليون   638  منها  مليون طن  1.4ارتفاع الكميات املباعة بمقدار    ويعزى ذلك بشكل أساس ي إلى  م 2020
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يونيو   30في فترة الستة أشهر املنتهية في  مليون ريال سعودي    3.7من  مليون ريال سعودي    4.2ارتفعت اإليرادات من مبيعات األنابيب ذات الدرجة الثانية بمقدار  

في  طن    ألف  2.1  من  املباعة  الكميات  في  ارتفاع  يعزى ذلك بشكل أساس ي إلى  . م2021يونيو    30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    7.9م إلى  2020

 ألف 3.3 مقابل عميل لطلبات شراء من قبل نتيجةم 2021يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في طن  ألف 4.2 إلىم 2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في 

مليون ريال سعودي بسبب األسعار التنافسية التي تقدمها شركة العربية لألنابيب مقارنة بمنافس ي   5.6  أدت إلى إنتاجوالتي   الثانية  الدرجة  ذات  األنابيب  طن من

 الشركة.

 طالء االنابيب والربط   مبيعات

  ارتفعت اإليرادات من مبيعات .  التاريخية  الفترة  طوال  حصرًيا  السعودية  أرامكو  لشركة  الطالء وربط األنابيب املباعة  خدمة من  طالء االنابيب والربط  مبيعات تتألف

  م 2019 املالية السنة في سعودي ريال مليون  20.3 إلى م2018 املالية السنة في سعودي ريال مليون  1.4 مليون ريال سعودي من 18.9طالء االنابيب والربط بمقدار 

نتيجة    م2020سعودي في السنة املالية    ريال  مليون   9.6املبيعات لتصل إلى    انخفضت هذه.  الجديدة  أرامكو السعودية شركة  طلبات  ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى

 . إنخفاض الطلب من شركة أرامكو السعودية

آالف ريال   5إلى  م2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في  فيمليون ريال سعودي  .85من  %99.9بنسبة انخفضت اإليرادات من مبيعات طالء االنابيب والربط 

 السعودية.   الى انخفاض الطلبات من شركة أرامكو ل رئيس يويعزى ذلك بشك م2021يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في سعودي 

 

 ERWسكراب

  انخفضت اإليرادات من مبيعات السكراب . التالفة والتي يمكن بيعها بشكل منفصل كمواد خردة وكذلك البضائع الناتجة عن اإلنتاج سكرابالمبيعات  تتألف من

  انخفاض ويعزى ذلك بشكل أساس ي إلىم 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  10.9م الى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  16.8من  %35.3بنسبة 

والسنة املالية   م2018في السنة املالية    السكراب٪ من إجمالي مبيعات  55.8٪ و  57.7في  التي بدورها ساهمت    العنزي   سعده   فيصل  مؤسسة  إلى  املباعة  في الكميات

. استمرت  م2019طن في السنة املالية    ألف  4.5  إلى  م2018طن في السنة املالية    ألف  8.5  طن من  ألف  4.0حيث انخفضت الكميات بمقدار  ،على التوالي   م2019

 ألف طن. 5.1  إلىألف طن  7.1م نتيجة إنخفاض الكميات من 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  6.3مبيعات السكراب باإلنخفاض لتصل إلى الى 

في فترة الستة  ريال سعودي   يون مل 3.8إلى  م2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في في مليون ريال سعودي  6.1%من 36.7إنخفضت مبيعات السكراب بنسبة 

 من  الواحد للطن السعرباإلضافة إلى انخفاض متوسط اإلنخفاض في كمية مواد السكراب املباعة ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى   م2021يونيو  30أشهر املنتهية في 

  .سعودي ريال ألف 1.8 إلى سعودي ريال ألف 2.2

 SAWسكراب

 م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  2.7إلى  م2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  3.2من % 14.4اإليرادات من مبيعات السكراب بنسبة تانخفض

 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة. 1.6ألف ريال سعودي إلى  2.1من  )للطن الواحد (نخفاض األسعار اإلجماليةإ نتيجة

لتصل  مبيعات    اإليرادات من  انخفضت السنة املالية    1.2إلى  سكراب  ألف ريال   200بمقدار    املباعة  الكمياتنتيجة النخفاض    م2020مليون ريال سعودي في 

 .م 2020طن في السنة املالية  ألف 1.0إلى  م2019طن في السنة املالية  ألف 1.2من  سعودي

في  ريال سعودي    ألف  770إلى   م2020يونيو    30فترة الستة أشهر املنتهية في  في  مليون ريال سعودي  1.6% من  50.5إنخفضت اإليرادات من مبيعات السكراب بنسبة  

  ريال   ألف  2.2  من    الواحد  للطن  السعراملباعة باإلضافة إلى انخفاض متوسط    السكرابفي كمية  اإلنخفاض    نتيجة م2021يونيو    30فترة الستة أشهر املنتهية في  

 .سعودي ريال ألف 1.8 إلى سعودي

 لفائف )روالت( 

  .بناْء على أوامر شراء غير متكررة من العمالء الشركة مصانع في معالجتها قبل الخام  املواد مبيعات من املبيعات هذهتتألف 

م ويعزى ذلك  2019سعودي في السنة املالية  ألف ريال    209م إلى  2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    52.6انخفضت اإليرادات من مبيعات اللفائف من  

 .مليون ريال سعودي 52.6م تصل إلى 2018بشكل أساس ي إلى مبيعات استثنائية خاسرة تمت في السنة املالية 

  30الستة أشهر املنتهية في  ألف ريال سعودي في فترة    486م و  2020ألف ريال سعودي في السنة املالية    128انخفضت اإليرادات من مبيعات اللفائف لتصل إلى  

 م حيث أن مبيعات املواد الخام ال يعتبر املصدر الرئيس ي إليرادات الشركة.2021يونيو 
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 لوحات

ألف ريال سعودي في السنة املالية   255ألف ريال سعودي و  673تضمنت مبيعات اللوحات إيرادات غير متكررة لطلبات مخصصة الى بعض العمالء حيث بلغت  

 تصنف مبيعات اللوحات من مبيعات املواد الخام.    م على التوالي.2019م و2018

 املرتجعات 

  رتجعات امل ارتفعت .العميلبعض العيوب عند اإلستالم من قبل  تظهرحيث في بعض الحاالت النادرة،  ،املرتجعات من مرتجعات املبيعات خالل السنة هذه تتألف

انخفضت  . املرتجعات نتيجة إرتفاع اإليرادات حيث ارتفعتم  2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    ٤٬٩م الى  2018ريال سعودي في السنة املالية   ألف  474من  

فترة الستة أشهر ي  فريال سعودي   ألف  265من    املرتجعاتإنخفضت  .نتيجة إنخفاض اإليرادات  م2020في السنة املالية    ألف ريال سعودي  ٢٧٢بعد ذلك لتصل إلى  

  .خالل هذه الفترة مرتجعاتلعدم وجود أي  م 2021يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في صفر  إلى م2020يونيو  30املنتهية في 

 

  إليراداتتكلفة ا 4-5-6

 م 2021م و 2020يونيو   30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و 2019م و2018ديسمبر 31للسنوات املالية املنتهية في  اإليراداتتكلفة (:  18الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

السنة 

 املالية 

 م 2018

 )املراجعة( 

السنة 

 املالية 

 م 2019

 ( املعدلة)

السنة 

 املالية 

 م 2020

)املراجعة

) 

 نمو سنوي 

- م 2018

 م 2019

 نمو سنوي 

– م 2019

 م 2020

 نمو مركب 

  –م 2018

 م 2020

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2020

 )املفحوصة(

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2021

 )املفحوصة(

 التغير للفترة

- م2020

 م 2021

 % 129.4 170,392 74,275 %( 33.6) %( 46.5) %( 17.6) 266,254 497,726 604,147 مواد خام 

 الينطبق  - - 0.0 الينطبق  الينطبق  87,002 - - شطب

 % 57.4 16,686 10,604 %( 23.1) %( 39.9) %( 1.7) 21,450 35,692 36,295 رواتب ومنافع

 % 34.3 13,592 10,121 %( 44.8) %( 72.5) % 10.9 14,723 53,525 48,281 مصاريف طالء االنابيب والربط 

 % 98.5 3,903 1,967 %( 23.3) % 3.1 %( 42.9) 12,898 12,508 21,923 مواد مستهلكة

 % 59.1 18,890 11,872 % 1.4 %( 13.6) % 19.1 39,016 45,161 37,921 أخرى 

 % 105.3 223,463 108,839 %( 23.2) %( 31.5) %( 13.9) 441,343 644,612 748,567 اإلجمالي

          يرادات كنسبة مئوية من إجمالي اإل 

 0.8 % 67.2 % 66.4 ( 14.4) 4.9 ( 19.4) % 72.1 % 67.2 % 86.5 مواد خام 

 - % 0.0 % 0.0 23.6 23.6 - % 23.6 % 0.0 % 0.0 شطب

 ( 2.9) % 6.6 % 9.5 0.6 1.0 ( 0.4) % 5.8 % 4.8 % 5.2 رواتب ومنافع

 ( 3.7) % 5.4 % 9.1 ( 2.9) ( 3.2) 0.3 % 4.0 % 7.2 % 6.9 مصاريف طالء االنابيب والربط 

 ( 0.2) % 1.5 % 1.8 0.4 1.8 ( 1.5) % 3.5 % 1.7 % 3.1 مواد مستهلكة

 ( 3.2) % 7.5 % 10.6 5.1 4.5 0.7 % 10.6 % 6.1 % 5.4 أخرى 

 )9.2( % 88.2 % 97.3 12.3 32.5 ( 20.2) % 119.5 % 87.0 % 107.2 اإلجمالي

 و معلومات اإلدارة.  م2021  يونيو  30املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في م والقوائم 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 مواد خام

  604.1من    % 17.6  املواد الخام بنسبة  تكلفة  . انخفضتوتتضمن تكلفة الحديد الصلب بشكل رئيس ي املواد الخام املستخدمة في إنتاج األنابيب  تكلفةتتمثل بتتمثل  

املواد  ألف ريال سعودي    540بمبلغ     خسائرويعزى ذلك إلى    م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    497.7م إلى  2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  

 مليون ريال سعودي. 54.0م والتي بلغت 2018الخام االستثنائية املتكبدة في السنة املالية 
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التباطؤ  ويعزى ذلك بشكل أساس ي إلى     م2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    266.3لتصل إلى    %46.5  بنسبة  اإلنخفاض استمرت مصاريف مواد الخام في  

 .م2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  369.3إلى  م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  741.1العام في األنشطة وانخفاض اإليرادات من 

مليون ريال سعودي في فترة   170.4م إلى  2020يونيو    30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    74.3من    %129.4ة  بنسبيف املواد الخام  مصار   ارتفعت

 . م2019بما يتوافق مع التكلفة املتكبدة في السنة املالية م 2021يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 

 شطب

  مليون ريال سعودي على التوالي   26.4مليون ريال سعودي و    52.3بمبلغ    سكرابومخزون ال  مخزون تحت التصنيعانخفاض قيمة  بشكل أساس ي    الشطب  يمثل

مجلس اإلدارة   تجدر اإلشارة إلى أن   .م2020من قبل اإلدارة من خالل عملية تقييم أجريت في السنة املالية    املبالغ. تم تحديد هذه  باإلضافة إلى شطب مبالغ أخرى 

 . م2021يونيو  8في هذه املبالغ وافق على شطب 

 رواتب ومنافع

  35.7م و2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    36.3الرواتب واملنافع نسبيآ عند    استقرتاإلنتاج.  ب  الخاصينرواتب ومزايا املوظفين    من  تتألف الرواتب واملنافع

الرواتب    نخفضتا.  من خالل تخصيص النسبة املئوية للمكونات املختلفة لتكلفة املواديتم تخصيص التكاليف    حيث  م،2019السنة املالية    فيمليون ريال سعودي  

السنة املالية    21.5إلى    % لتصل39.9بنسبة    واملزايا في  السنة املالية  2020مليون ريال سعودي  في  في اإليرادات  إلى  2020م بسبب انخفاض اإلجمالي  م مما أدى 

 اإلنخفاض في تكلفة اإليرادات. 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر    ٫٧١٦م إلى  2020يونيو    30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    ١٠٫٦من    الرواتب واملنافعمصاريف    ارتفعت

 .ترقيات املوظفين خالل هذه الفترة والتي أدت إلى إرتفاع الرواتب واملنافع م نتيجة2021يونيو  30املنتهية في 

 مصاريف طالء األنابيب والربط 

والتكاليف   الطالء  مادة  تكلفة  والتي تضمنت  والربط  والخيوط  الطالء  بتكاليف  البعضتتعلق  ببعضها  األنابيب  لربط  املطلوبة  أرامكو   اإلضافية  لطلبات شركة 

مليون   53,5  إلىم 2018في السنة املالية  مليون ريال سعودي 48,3مليون ريال سعودي من  5,2ارتفعت مصاريف طالء األنابيب و الربط بمقدار  .السعودية حصريا

ت  ثم انخفض .خالل هذه الفترة  الخاصة بطلبات شركة أرامكو السعودية  املتعلقة بطالء األنابيب والربط إرتفاع املشاريعنتيجة   م2019ريال سعودي في السنة املالية  

  . خالل هذه الفترة املتعلقة بطالء األنابيب والربط املشاريعإنخفاض نتيجة  م2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  14,7% لتصل 72,5بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة   ١٣٫٦ م إلى2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  ١٠٫١من طالء األنابيب والربط  ارتفعت مصاريف

 .خالل هذه الفترة املتعلقة بطالء األنابيب والربط نتيجة إرتفاع املشاريعم 2021يونيو  30أشهر املنتهية في 

 مواد مستهلكة 

هالكية بناًء على نسبة مئوية تضمنت كيماويات اللحام والزيوت والطاقة ومواد التشحيم األخرى. على غرار التكلفة األخرى ملكونات اإليرادات، يتم تحديد املواد االست

 ٢١٫٩من  انخفضت مصاريف املواد املستهلكة    من إجمالي التكاليف وتعتمد بشكل عام على مزيج املنتجات واملواصفات الفنية لألنابيب املطلوبة في فترة معينة.

 هذه الفترةخالل  بسبب عدم اإلحتياج الزائد ملواد مستهلكة   م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  ١٢٫٥  إلىم  2018في السنة املالية    مليون ريال سعودي

 .م2020في السنة املالية  مليون ريال سعودي ١٢,٩ارتفعت بعد ذلك بشكل طفيف لتصل إلى .

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر    ٣٫٩م إلى  2020يونيو    30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    ٢٫٠من    مصاريف املواد املستهلكة  ارتفعت

 .صيانة اآلالت واملعدات اإلستخدام الزائد في م نتيجة2021يونيو  30املنتهية في 

 أخرى 

 37.9من   خرى األ   املصاريفوقطع الغيار والصيانة واملرافق واملصروفات األخرى املتكبدة أثناء اإلنتاج. ارتفعت    اإلستهالكمصاريف    تتألف املصاريف األخرى من

في قطع الغيار وتكاليف الصيانة   لى زيادةويعزى ذلك بشكل رئيس ي إ  م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    45.2إلى    م2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  

 .مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة 9.0مليون ريال سعودي إلى  6.3من 

  م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    9.0انخفاض تكاليف قطع الغيار والصيانة من    نتيجةمليون ريال سعودي    39.0إلى    املصاريف األخرى لتصلانخفضت  

 كنسبة مئوية من اإليرادات.  %1.2إلى  %1.0تكاليف قطع الغيار والصيانة تتراوح من  الجدير بالذكر أن. م2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  2.9إلى 

مليون ريال سعودي في فترة الستة   18.9م إلى 2020يونيو  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في   11.9من   % 59.1ة بنسب األخرى صاريف امل ارتفعت

 خالل نفس الفترة. تكاليف قطع الغيار والصيانةارتفاع  م نتيجة2021يونيو  30أشهر املنتهية في 
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 مصاريف بيعية وتسويقية  5-5-6

 م 2021م و 2020يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019م و2018ديسمبر 31للسنوات املالية املنتهية في  التسويقيةاملصاريف البيعية و (: 19الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

السنة 

 املالية 

 م 2018

 )املراجعة( 

السنة 

 املالية 

 م 2019

 ( عدلة)امل

السنة 

 املالية 

 م 2020

)املراجعة

) 

 نمو سنوي 

- م 2018

 م 2019

 نمو سنوي 

– م 2019

 م 2020

 نمو مركب 

  –م 2018

 م 2020

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2020

 )املفحوصة(

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2021

 )املفحوصة(

 التغير للفترة

- م2020

 م 2021

 % 49.4 3,718 2,488 %(8.0) %( 31.2) % 22.9 6,981 10,143 8,253 شحنمصاريف 

 % 8.5 1,084 999 %(2.7) % 30.0 %( 27.2) 1,793 1,379 1,895 ومنافع رواتب 

 الينطبق  - - %( 100.0) - %( 100.0) - - 2,875 مصاريف تسويق

 %( 62.1) 159 419 %( 41.4) %( 33.5) %( 48.4) 453 681 1,319 مصاريف اخرى 

 % 27.0 4,962 3,906 %( 19.8) %( 24.4) %( 14.9) 9,227 12,203 14,342 اإلجمالي 

          إجمالي اإليراداتكنسبة مئوية من 

 ( 0.8) % 1.5 % 2.2 0.7 0.5 0.2 % 1.9 % 1.4 % 1.2 شحنمصاريف 

 ( 0.5) % 0.4 % 0.9 0.2 0.3 ( 0.1) % 0.5 % 0.2 % 0.3 رواتب ومنافع 

 - - - ( 0.4) - ( 0.4) - - % 0.4 مصاريف تسويق

 ( 0.3) % 0.1 % 0.4 ( 0.1) - ( 0.1) % 0.1 % 0.1 % 0.2 مصاريف أخرى 

 (1.5) % 2.0 % 3.5 0.4 0.9 (0.4) % 2.5 % 1.6 % 2.1 اإلجمالي 

 و معلومات اإلدارة.  م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 شحنمصاريف 

شركة   (لجهة خارجية  ةتابع  شركة يتم الشحن من خالل     حيث  ،األنابيب من مصانع الشركة إلى مستودعات العمالء من مصاريف شحن مصاريف الشحنتتألف  

 : على النحو التالي ،بناًء على موقع التسليم  السعر تحددالتي   )رانيم للنقل

 الرياض إلى الظهران ريال للشحن من  950 •

 ريال للشحن من الجبيل إلى الدمام  500 •

  أبقيق.ريال للشحن من الجبيل إلى  600 •

وانخفضت    م 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    10.1إلى    م2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    8.3من    %22.9بنسبة    ارتفعت مصاريف الشحن

  م 2020ال سعودي في السنة املالية مليون ري 7.0إلى  لتصل الحًقا
ً
 اإليرادات خالل الفترة. إنخفاض  و إرتفاع مع  تماشيا

مليون ريال سعودي في فترة الستة   3.7م إلى  2020يونيو    30في فترة الستة أشهر املنتهية في  مليون ريال سعودي    2.5من    %49.4بنسبة  مصاريف الشحن  ارتفعت  

 ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى زيادة اإليرادات واإلنتاج.م 2021يونيو  30أشهر املنتهية في 

الرياض إلى    مدينة  نظًرا الرتفاع تكاليف الشحن املرتبطة بنقل املنتجات من  نسبيا  يكون سعرها أعلىالرياض    مصنع  األنابيب التي يتم إنتاجها في   الجدير بالذكر أن

 مواقع أخرى. 

 رواتب ومنافع

مليون ريال سعودي في السنة   1.9من  %  27.2نافع بنسبة  البيع والتوزيع. انخفضت الرواتب وامل  وظفيمتتألف من الرواتب والبدالت واملكافآت والرسوم املتعلقة ب

إنخفاض  استقالة نائب الرئيس للمبيعات والتسويق مما ساهم في  إلىويعزى ذلك بشكل رئيس ي  م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  1.4إلى  م2018املالية 

 . ألف ريال سعودي شهرًيا 30 املصاريف بمبلغ

ويعزى ذلك بشكل    م2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    1.8إلى    م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    1.4  من  %30.0بنسبة    املنافعالرواتب و ارتفعت 

   .م2020ألف ريال سعودي في السنة املالية  908إلى  م2019ألف ريال سعودي في السنة املالية  782زيادة رواتب املوظفين السعوديين من  رئيس ي إلى
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في فترة الستة أشهر مليون ريال سعودي  1.1 مقارنة بـ م 2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في ريال سعودي  مليون  1.0عند آالرواتب واملنافع نسبي استقرت

 . م2021يونيو  30املنتهية في 

 تسويقمصاريف 

 م. 2018م وتعلقت بخصم استثنائي على املبيعات ألحد العمالء في السنة املالية 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  2.9بلغت مصاريف التسويق 

 مصاريف اخرى 

ثم بنسبة   م2019ألف ريال سعودي في السنة املالية    681إلى    م2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    1.3من    %48.4املصاريف االخرى بنسبة  انخفضت  

اإلعتمادات   مينورسوم تأ إنخفاض رسوم التسهيالت املمنوحة من البنوك ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلىم 2020ألف ريال سعودي في السنة املالية  453% الى 33.5

  159م الى  2020يونيو    30ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    419% من  62.1  املصاريف االخرى بنسبةانخفضت  املستندية وخطابات الضمان. كما و 

إنخفاض رسوم التسهيالت املمنوحة من البنوك ورسوم تأمين   ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلىم  2021يونيو    30ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  

 .ناإلعتمادات املستندية وخطابات الضما

 

 مصاريف عمومية وإدارية  6-5-6

 م 2021م و2020يونيو  30نتهية في م وفترة الستة أشهر امل2020م و 2019م و 2018ديسمبر 31للسنوات املالية املنتهية في  عمومية واالداريةاملصاريف ال(: 20الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

السنة 

 املالية 

 م 2018

 )املراجعة( 

السنة 

 املالية 

 م 2019

 ( عدلة)امل

السنة 

 املالية 

 م 2020

)املراجعة

) 

 نمو سنوي 

- م 2018

 م 2019

 نمو سنوي 

– م 2019

 م 2020

 نمو مركب 

  –م 2018

 م 2020

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2020

 )املفحوصة(

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2021

 )املفحوصة(

التغير 

 فترةلل

- م2020

 م 2021

 % 2.0 7,612 7,465 % 23.4 % 2.3 % 52.3 14,240 13,925 9,145 رواتب ومنافع 

رسوم االعتمادات املستندية و  

 خطابات الضمان 
 الينطبق  3,874 - % 18.6 % 100.8 % 40.6 9,292 4,627 3,292

 % 40.1 1,322 943 %( 10.3) % 43.4 %( 19.5) 2,254 1,572 1,953 اتعاب مهنية واستشارية

 %(8.9) 449 493 % 3.1 % 23.5 % 6.2 988 800 753 تامين طبي 

 %( 31.8) 3,645 5,347 %( 48.3) % 314.8 %( 73.3) 2,866 691 2,587 اخرى 

 % 18.6 16.902 14,248 % 10.4 % 37.1 % 21.9 29,640 21,615 17,730 اإلجمالي 

          إجمالي اإليراداتكنسبة مئوية من 

 ( 3.7) % 3.0 % 6.7 2.5 2.0 0.6 % 3.9 % 1.9 % 1.3 ومنافع رواتب 

رسوم االعتمادات املستندية و  

 خطابات الضمان 
0.5 % 0.6 % 2.5 % 0.2 1.9 2.0 0.0 % 1.5 % 1.5 

 ( 0.3) % 0.5 % 0.8 0.3 0.4 ( 0.1) % 0.6 % 0.2 % 0.3 اتعاب مهنية واستشارية

 ( 0.3) % 0.2 % 0.4 0.2 0.2 0.0 % 0.3 % 0.1 % 0.1 تامين طبي 

 ( 3.3) % 1.4 % 4.8 0.4 0.7 ( 0.3) % 0.8 % 0.1 % 0.4 اخرى 

 (6.1) % 6.7 % 12.7 5.5 5.1 0.4 % 8.0 % 2.9 % 2.5 اإلجمالي 

 و معلومات اإلدارة.  م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 رواتب ومنافع

إلى    م2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    9.1من    %52.3املنافع بنسبة  الرواتب و   ارتفعتاملدفوعة للموظفين العموميين واإلداريين.  املصاريف  من  تتألف  

زيادة في إجمالي عدد املوظفين وزيادة الرواتب األساسية وفًقا للزيادات السنوية من   ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  13.9

 ألف ريال سعودي.  422زيادة رسوم اإلقامة بمقدار باإلضافة إلى  ٪،5٪ إلى 3
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  موظفي اإلدارة العامة   رواتبزيادة   ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى  ،م2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    14.2إلى    % لتصل2.3نافع بنسبة  الرواتب وامل ارتفعت

     .جائحة كورونا العامليةأثناء تفش ي موظفي اإلدارة العامة  فيما يتعلق ب لم تتخذ أي إجراءات باإلضافة إلى أن الشركة ،%5إلى  %3من   السنوية

 رسوم االعتمادات املستندية وخطابات الضمان 

مليون ريال سعودي في السنة املالية   3.3من    %40.6بنسبة    الضمان رسوم االعتمادات املستندية وخطاباتارتفعت    .الرسوم املصرفية على القروض   تتألف من

املالية    4.6إلى    م2018 السنة  في  ريال سعودي  املعامالت ضمن سياق    م2019مليون  على  البنك  بعموالت  رسوم االعتمادات استمرت    .الشركةأعمال  مدفوعة 

خطاب االعتماد /    رسوم   بلغت  .  نتيجة لزيادة إجمالي القروض   م 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    9.3إلى    باإلرتفاع لتصل   املستندية وخطابات الضمان

   من اإليرادات.كنسبة ٪ 1.5 والتي مثلت م2021يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في في  مليون ريال سعودي 3.9خطاب االعتماد 

 اتعاب مهنية واستشارية 

واملتعاب  االتتألف   أتعاب  ستشاريةاال   هنية  املشاريعاستشارية   من  االدارة  لبعض  مجلس  أتعاب  الى  بنسبة انخفضت    .باإلضافة  واإلستشارية  املهنية  األتعاب 

الزيادة في عدد اجتماعات   ويعزى ذلك بشكل أساس ي إلى  م2019ريال سعودي في السنة املالية    1.6إلى    م 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    1.9من  19.5%

 . م2019مجلس اإلدارة املنعقدة في السنة املالية 

ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى مكافآت استثنائية   م2020في السنة املالية    مليون ريال سعودي  2.3لتصل إلى    % 43.4األتعاب املهنية واإلستشارية بنسبة    رتفعتا

نتيجة للنتائج اإليجابية التي تحققت في السنة  أعضاء ( 7لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة )  تم دفعها حيث، ألف ريال سعودي 150إلى  وصلت ملجلس اإلدارة 

 . م2019املالية 

 تامين طبي 

   مصاريف التأمين الطبي  استقرت
ً
ألف ريال سعودي في السنة املالية    800، و    م2018ألف ريال سعودي في السنة املالية    753 عندطوال الفترة التاريخية   نسبيا

ويعزى ذلك بشكل   ،م2020م و2019م و2018املالية  السنة    بينعلى الرغم من تغير أعدد املوظفين    م 2020  ألف ريال سعودي في السنة املالية  988، و    م 2019

   مصاريف التأمين الطبي  استقرت  ونوع التغطية املستلمة.  املفاوضات مع شركات التأمين  رئيس ي إلى
ً
فترة الستة أشهر املنتهية في  ألف ريال سعودي    493 عند نسبيا

 م. 2021يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في ألف ريال سعودي في  449م وعند 2020يونيو  30في 

 

 إيرادات اخرى  7-5-6

 م2021و م 2020يونيو   30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و 2019م و2018ديسمبر 31للسنوات املالية املنتهية في  ايرادات اخرى (: 21الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

السنة 

 املالية 

 م 2018

 )املراجعة( 

السنة 

 املالية 

 م 2019

 ( عدلة)امل

السنة 

 املالية 

 م 2020

)املراجعة

) 

 نمو سنوي 

- م 2018

 م 2019

 نمو سنوي 

– م 2019

 م 2020

 نمو مركب 

  –م 2018

 م 2020

فترة الستة 

أشهر 

املنتهية في  

يونيو   30

 م 2020

)املفحوصة

) 

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2021

 )املفحوصة(

 التغير للفترة

- م2020

 م 2021

 %( 100.0) - 4,683 - - - 3,756 - - ربح تعديل على األدوات املالية

 ال ينطبق  - - ٪(٧٤٫٨) %( 86.5) %( 52.9) 108 801 1,699 اخرى 

 %( 100.0) - 4,683 % 50.8 % 382.4 %( 52.9) 3,864 801 1,699 اإلجمالي 

 . م2021  يونيو  30املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في م والقوائم 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 ربح تعديل على األدوات املالية 

حيث تم تعديل األدوات املالية )قرض قصير األجل من بنك الرياض(   ،م 2020تعلق ربح تعديل على األدوات املالية مكاسب استثنائية تم تسجيلها في السنة املالية  

ألف ريال سعودي في   924  بمقدار  املبلغ  هذا  م حيث تم تخفيض2020السنة املالية  في النصف األول من    به  اإلعتراف   والذي تممليون ريال سعودي    4.7  بمبلغ

  نتجت   املكاسب  هذهأن    إلى  اإلشارة  تجدرإضافية من وزارة املالية حول التعديل.    توضيحاتعلى  الشركة    حصول م بعد  2020السنة املالية  النصف الثاني من  

 تأجيل املدفوعات التعاقدية مما أدى إلى انخفاض القيمة الحالية لإللتزامات.  بسبب

 أخرى 
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مليون ريال سعودي في السنة    1.7إنخفضت اإليرادات األخرى من    .املستخدمةمبيعات السيارات    باإلضافة إلى  غيارال من مبيعات قطع  تضمنت اإليرادات األخرى  

مبيعات و   مبيعات قطع الغيار إنخفاض  نتيجة م2020ألف ريال سعودي في السنة املالية  108و   م2019ألف ريال سعودي في السنة املالية  801م الى 2018املالية 

 .املستخدمةالسيارات 

 .املستخدمةومبيعات السيارات  مبيعات قطع الغيار وجود لعدم م نتيجة2021يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في  انخفضت بعد ذلك لتصل إلى صفر

 

 التمويل  تكاليف 8-5-6

 م 2021م و 2020يونيو   30نتهية في م وفترة الستة أشهر امل2020م و 2019م و2018ديسمبر 31للسنوات املالية املنتهية في  تكاليف التمويل(:  22الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

السنة 

 املالية 

 م 2018

 )املراجعة( 

السنة 

 املالية 

 م 2019

 ( عدلة)امل

السنة 

 املالية 

 م 2020

)املراجعة

) 

 نمو سنوي 

- م 2018

 م 2019

 نمو سنوي 

– م 2019

 م 2020

 نمو مركب 

  –م 2018

 م 2020

فترة الستة 

أشهر 

املنتهية في  

يونيو   30

 م 2020

)املفحوصة

) 

فترة الستة 

أشهر املنتهية  

يونيو   30في 

 م 2021

 )املفحوصة(

 التغير للفترة

- م2020

 م 2021

 %( 28.0) 7,780 10,805 %(7.1) %( 21.8) % 10.3 22,804 29,158 26,428 قروض  

 % 91.8 980 511 %( 31.0) %( 18.9) %( 41.3) 895 1,104 1,881 التزامات االيجار 

تكلفة تمويل منافع نهاية خدمة  

 املوظفين 
 ال ينطبق  - - - %( 14.1) ال ينطبق  457 532 -

 %( 22.6) 8,760 11,316 %( 7.6) %( 21.6) % 8.8 24,156 30,794 28,309 اإلجمالي 

 . م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املراجعة للسنوات املالية املنتهية في املصدر: القوائم املالية 

نسبًيا على   تكاليف التمويل  استقرت  القروض وتكاليف التزامات اإليجار وتكاليف تمويل منافع نهاية خدمة املوظفين.تمويل  من تكاليف    تكاليف التمويل  تتألف

 . ريال سعودي مليون ريال سعودي على التوالي 30.8مليون ريال سعودي و  28.3عند  م ٢٠19وم ٢٠١8 بينمدار الفترة التاريخية 

تمويل    في تكاليفانخفاض    ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلىم  2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    24.2% لتصل إلى  21.6بنسبة    انخفضت تكاليف التمويل

ريال سعودي من    6.4بمقدار    القروض  املالية    29.2مليون  السنة  في  ريال سعودي  إلى  2019مليون  املالية    22.8م  السنة  في    نتيجة م  2020مليون ريال سعودي 

   أرامكو السعودية مقابل تسوية القروض.الشركة لذمم شركة الفترة وتعهد خالل  SIBORالنخفاض إجمالي في 

 

 صافي الربح / )الخسارة( 9-5-6

 م 2021  وم 2020 يونيو 30 في املنتهية أشهر الستة وفترةم 2020وم 2019وم 2018 ديسمبر 31 فيللسنوات املالية املنتهية  الدخل صافي )الخسارة( / (: 23الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

السنة 

 املالية 

 م 2018

 )املراجعة( 

السنة 

 املالية 

 م 2019

 ( املعدلة)

السنة 

 املالية 

 م 2020

 )املراجعة( 

 نمو سنوي 

- م 2018

 م 2019

 نمو سنوي 

– م 2019

 م 2020

 نمو مركب 

  –م 2018

 م 2020

فترة الستة 

أشهر 

املنتهية في  

يونيو   30

 م 2020

)املفحوصة

) 

فترة الستة 

أشهر 

املنتهية في  

يونيو   30

 م 2021

)املفحوصة

) 

التغير 

 للفترة

- م2020

 م 2021

 % 84.6 (3,246) (21,052) )%37.5( %( 359.8) % 172.8 ( 170,282) 65,536 (90,008) الخسارة/)الربح( من العمليات 

 %( 22.6) ( 8,760) ( 11,316) %(7.6) %( 21.6) % 8.8 ( 24,156) ( 30,794) ( 28,309)  تكاليف تمويل 

 % 62.9 (12,006) (32,368) %(28,2) %( 659.7) % 129.4 ( 194,438) 34,742 ( 118,317) صافي الربح/)الخسارة( قبل الزكاة 

 %( 97.0) ( 100) ( 3,320) %( 54.6) %( 79.9) % 2.6 ( 902) ( 4,494) ( 4,382)   الزكاة الشرعية

 % 66.1 (12,106) (35,688) )%26.2( %( 745.8) % 124.7 ( 195,340) 30,248 ( 122,699) الربح/)الخسارة( للسنة / الفترةصافي 

 . م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 
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 صافي الربح/)الخسارة( للسنة / الفترة 10-5-6

  م 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  30.2  ربح م  إلى2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  122.7 خسارة % من124.7ارتفع صافي دخل السنة بنسبة 

 إلى :، ويعزى ذلك بشكل رئيس ي %(4.1% إلى ربح 17.6)ارتفع هامش دخل السنة من خسارة 

 ويعود  م،2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  741.0م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  698.3% من 6.1بنسبة  اإليرادات اعارتف -

ألف ريال سعودي على الرغم من انخفاض الكميات املباعة   4.2ألف ريال سعودي إلى    3.5ارتفاع متوسط سعر الوحدة من    ذلك بشكل أساس ي إلى

 طن خالل نفس الفترة.  ألف 177.5طن إلى  ألف 197.3من 

مليون ريال سعودي   644.6م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  748.6مليون ريال سعودي من  104.0انخفاض تكلفة اإليرادات بمقدار  -

  .م نتيجة إلنخفاض تكلفة املواد الخام2019في السنة املالية 

 %(، ويعزى ذلك إلى : 52.9م )ليصل هامش خسارة للسنة إلى  2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  195.3صافي دخل السنة ليصل إلى خسائر قدرها انخفض 

ألف طن   154.3نتيجة انخفاض الكميات املباعة من  م  2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    369.3تصل إلى  % ل50.2بنسبة  انخفاض اإليرادات   -

 إلى   بدوره  أدى  والذي  العام،  واإلغالق  COVID-19  العاملية  كورونا  جائحة  وتفش ي  االقتصادية  الظروف   بسبب  ألف طن خالل نفس الفترة    72.5إلى  

 . السعودية أرامكو شركة من املشاريع وتأخير الشراء طلبات عدد في انخفاض 

مليون  12.1 خسائر قدرهام إلى  2020يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي  35.7 خسائر قدرها % من66.1بنسبة صافي دخل السنة ارتفع 

 ، ويعزى ذلك إلى :%(4.8خسارة  % إلى31.9خسارة  هامش دخل السنة منارتفع ) م2021يونيو  30ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 

سعودي في   مليون ريال   253.4م إلى  2020يونيو    30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في    111.8من    %126.6بنسبة  اإليرادات    ارتفاع -

 .ألف طن 70.9ألف طن إلى  29.7ذلك بشكل رئيس ي إلى ارتفاع في الكميات املباعة من  ويعودم  2021يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 قائمة املركز املالي  6-6

م وفترة الستة أشهر املنتهية  2020م و2019وم 2018 ديسمبر  31للشركة للسنوات املالية املنتهية في  يقدم الجدول التالي ملخص قائمة املركز املالي

 :  م2021م و2020يونيو  30في 

 م 2021يونيو   30م وكما في 2020م و 2019م و2018ديسمبر 31قائمة املركز املالي كما في (: 24الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

     املوجودات 

     املوجودات غير املتداولة 

 348,630 354,824 374,420 373,394 ممتلكات وآالت ومعدات 

 21,010 21,970 21,833 - حق استخدام االصول 

 369,640 376,794 396,253 373,394 إجمالي املوجودات الغير متداولة 

     املوجودات املتداولة 

 296,555 428,144 488,053 551,903 مخزون 

 26,530 71,228 64,336 145,837 ذمم مدينة تجارية

 35,432 45,883 42,237 43,000 دفعات مقدمة وذمم مدينة اخرى 

 78,674 20,046 19,968 13,499 النقد وما في حكمه 

 437,191 565,301 614,594 754,239 املوجودات املتداولةإجمالي 

 806,831 942,095 1,010,847 ١٬١٢٧٬٦٣٣ إجمالي املوجودات

     حقوق امللكية واملطلوبات

     حقوق امللكية
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 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 400,000 400,000 400,000 400,000 رأس املال 

 120,000 120,000 120,000 159,427 احتياطي نظامي 

 - - - 31,438 احتياطي عام 

خسائر اكتوارية عن مكافآت نهاية الخدمة  

 للموظفين
(94) (1,322 ) (2,647 ) (2,647 ) 

 ( 323,118) ( 311,012) ( 115,672) ( 91,852) الخسائر املتراكمة

 194,235 206,341 403,006 498,919 إجمالي حقوق امللكية

     املطلوبات

     املتداولةاملطلوبات غير 

 - - 7,165 - قروض طويلة األجل 

 18,654 18,252 17,945 - التزامات االيجار 

 19,491 18,088 14,622 11,649 مزايا نهاية الخدمة للموظفين

 38,145 36,340 39,732 11,649 إجمالي املطلوبات الغير متداولة 

     مطلوبات متداولة 

 2,539 - - - السحب على املكشوف

 78,374 77,717 69,861 80,000 الجزء املتداول  –قروض طويلة األجل 

 2,609 2,195 2,295 - الجزء املتداول  –التزامات االيجار 

 341,266 501,842 394,494 405,503 قروض قصيرة االجل 

 1,334 1,211 1,546 963 مستحق إلى اطراف ذات عالقة 

 101,296 99,813 85,970 116,222 تجاريةاوراق دفع وذمم دائنة 

 42,992 12,695 6,297 6,912 مستحقات وذمم دائنة اخرى 

 4,041 3,941 7,646 7,465 مخصص الزكاة 

 574,451 699,414 568,109 617,065 إجمالي املطلوبات املتداولة 

 612,596 735,754 607,841 628,714 إجمالي املطلوبات 

 806,831 942,095 1,010,847 1,127,633 امللكية واملطلوباتإجمالي حقوق 

 . م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 

 م 2021يونيو  30م وكما في 2020م و 2019م و2018ديسمبر  31مؤشرات األداء الرئيسية للمركز املالي كما في (: 25الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )معلومات اإلدارة(

 م 2019ديسمبر  31

 )معلومات اإلدارة(

 م 2020ديسمبر  31

 )معلومات اإلدارة(

 م 2021يونيو  30

 )معلومات اإلدارة(

 19 70 32 76 متوسط أيام الذمم املدينة )يوم(

 315 587 358 333 )يوم(  املخزون أياممتوسط 

 447 97 59 98 )يوم( متوسط أيام الذمم الدائنة

   .معلومات اإلدارةاملصدر: 
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  غير املتداولة املوجودات

مليون ريال سعودي   396.3م إلى  2018  ديسمبر  31كما في    مليون ريال سعودي  373.4مليون ريال سعودي من    22.9ارتفع اجمالي املوجودات غير املتداولة بمقدار  

تطبيق  نتيجةم 2019 ي في السنة املاليةمليون ريال سعود 21.8 بمقدار موجودات حق االستخدام ارتفاع ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى م2019 ديسمبر 31كما في 

     .(م2020مع تعديل السنة املالية ) م2021في السنة املالية  16الشركة املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

إلى  اجمالي املوجودات غير املتداولة    انخفض املمتلكات واآلالت واملعدات  رصيد  ض  انخفا  بسببم  2020ديسمبر    31كما في    مليون ريال سعودي  376.8  ليصل 

 واآلالت واملعدات.متلكات املنتيجة إستهالك  م2020السنة املالية  خاللمليون ريال سعودي  19.6 بمقدار

مليون ريال سعودي   369.6م إلى  2020ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    376.8من    مليون ريال سعودي  7.2بمقدار    املوجودات الغير متداولة  إجمالي  انخفض

مليون ريال سعودي   354.8مليون ريال سعودي من    6.2في رصيد املمتلكات واآلالت واملعدات بمقدار  انخفاض    ويعزى ذلك بشكل أساس ي إلىم  2021يونيو    30كما في  

 واآلالت واملعدات.متلكات استهالك اململيون ريال سعودي نتيجة  348.6إلى 

 ولة املوجودات املتدا

مليون ريال سعودي   614.6م إلى 2018 ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  754.2من مليون ريال سعودي  139.6بمقدار  تداولة املات د اجمالي املوجو انخفض  

ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    551.9مليون ريال سعودي من    63.8انخفاض املخزون بمقدار  بشكل أساس ي إلى    ويعزى ذلك   م2019  ديسمبر  31كما في  

مليون ريال سعودي   106.0واملواد الخام بقيمة    نتاج تحت التشغيلتعديلين على اإل  تسجيل نتيجة  م2019ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    488.1إلى  م  2018

القوائم املالية للسنة املالية املنتهية  في   م٢٠١٩ املالية سنةالعلى ارصدة    التي انعكست  هذه التعديالت  أن  الجدير بالذكرون ريال سعودي على التوالي.  ملي 18.9و 

مليون ريال سعودي  81.6بإنخفاض الذمم املدينة بمقدار   اقترن ذلك  .تسوية املبالغ املسجلة في الدفاتر واملخزون الفعلي املوجود بعد  أتت م2020 ديسمبر 31 في

الشهرين األخيرين من السنة املالية   خاللاملبيعات الكبير    م نتيجة حجم2019ديسمر    31مليون ريال سعودي كما في    ٦٤٫٣مليون ريال سعودي إلى    ١٤٦٫٠من  

 مليون ريال سعودي(. 46.7) م2019السنة املالية مليون ريال سعودي( مقارنة ب  110.3) م 2018

  انخفاض  نتيجةم  2020  برديسم  31مليون ريال سعودي كما في    565.3إلى   ليصلمليون ريال سعودي    49.3استمر إجمالي املوجودات املتداولة باإلنخفاض بمقدار  

 اإلنتاج تحت التشغيلمليون ريال سعودي على    26.4مليون ريال سعودي و  52.3شطب    إلىبشكل رئيس ي    ذلك   ويعزى   سعودي   ريال  مليون   60بمقدار    املخزون

من   املخزون  أيام  متوسط  إرتفع . ومع ذلك،    الجدير بالذكر أن تم شطب املخزون بناًء على عملية تقييم أجرتها اإلدارة خالل العامعلى التوالي.    السكرابومخزون  

واإلغالق   COVID-19املخزون نتيجة تفش ي جائحة كورونا العاملية    بسبب تخزينم  2020ديسمبر    31يوًما كما في    587م إلى  2019ديسمبر    31في    كمايوًما    358

 .العام إجراءات اإلغالق نتيجةمنتجاتهم  )خصوصا شركة أرامكو السعودية( عمالء الشركة يستلملم ، حيث العام 

مليون ريال سعودي   437.2م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  565.3من  مليون ريال سعودي 128.1بمقدار   تداولةاملاملوجودات  إجمالي  انخفض

نخفاض إ  م نتيجة2020مليون ريال سعودي كما في السنة املالية    296.6ويعزى ذلك بشكل أساس ي إلى إنخفاض في املخزون ليصل إلى  م  2021يونيو    30كما في  

انخفاض إجمالي عدد الطلبات    بسبب  م 2020  السنة املاليةفي    كما  مليون ريال سعودي  39.3إلى    م2020في السنة املالية  كما  مليون ريال سعودي    89.7املشتريات من  

م  2020ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    71.2مليون ريال سعودي من    44.7بإنخفاض الذمم املدينة بمقدار   اقترن ذلك   .م 2021الجديدة منذ بداية العام  

مع حسب اإلتفاق   م،2021يونيو     30فترة الستة أشهر املنتهية في   خاللالتحصيل    الزيادة في عملية  نتيجةم  2021يونيو    30مليون ريال سعودي كما في    26.5إلى  

يوًما في  70من الذمم املدينة   متوسطمما أدى إلى انخفاض   (cash position)النقدي وضعهافي   شركة العربية لألنابيب ملساعدةكوسيلة  ،السعوديةشركة أرامكو 

    م. 2021يوًما في بداية العام  19م إلى 2020السنة املالية 

 حقوق امللكية  

مليون ريال سعودي كما   403.0م إلى  2018  ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في    498.9من  مليون ريال سعودي    95.9بمقدار    الحقوق امللكيةانخفض اجمالي  

م إلى  2018ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    159.4مليون ريال سعودي من    39.4نتيجة اإلنخفاض في اإلحتياطي النظامي بمقدار    م2019  ديسمبر  31في  

رصيد   لتقليص  م 2019مليون ريال سعودي مقابل الخسائر املتراكمة في السنة املالية    39.4  تخفيضتم  ث  حي  ،م2019ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    120

حيث تم شطب املخزون كما    م2019يناير    1باإلضافة إلى ذلك، إنخفض اجمالي حقوق امللكية نتيجة التعديل على الرصيد اإلفتتاحي كما في    .الخسائر املتراكمة

  م 2020  ديسمبر  31في    كما  مليون ريال سعودي  206.3  ليصل إلى  196.7بمقدار    إستمر في اإلنخفاض    .هو موضح أدناه  في إيضاح التعديالت على السنوات السابقة

 م. 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  311.0م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  115.7من نتيجة إلرتفاع الخسائر املتراكمة 

مليون ريال   12.1م نتيجة ارتفاع  الخسائر املتراكمة بمقدار 2021يونيو  30كما في  مليون ريال سعودي 194.2ليصل إلى  باإلنخفاض استمر إجمالي حقوق امللكية 

 م. 2021يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  323.1م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  311.0سعودي من 

 املطلوبات غير املتداولة

مليون ريال سعودي كما   39.7م إلى 2018ديسمبر  31كما في  مليون ريال سعودي 11.6مليون ريال سعودي من  28.1ارتفع اجمالي املطلوبات غير املتداولة بمقدار  

مليون ريال سعودي من   17.9  مليون ريال سعودي وارتفاع التزامات اإليجار بمقدار  7.2نتيجة الحصول على قروض طويلة األجل بقيمة     م2019ديسمبر    31في  

مليون ريال    3بمقدار    املوظفينمكافآت نهاية خدمة  إرتفاع  ب اقترن ذلك  .م  2019ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    17.9م إلى  2018ديسمبر    31صفر كما في  

خسائر    ويعزى ذلك بشكل أساس ي إلىم  2019ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    14.6م إلى  2018ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    11.6سعودي من  
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مليون ريال سعودي   2.9  منمالي املدفوعات  إج  وإنخفاض   م 2019ديسمبر    31كما في    مليون ريال سعودي  1.2البالغة    قياس مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  إعادة

 م . 2019ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  429م  إلى 2018ديسمبر  31كما في 

مليون ريال سعودي كما   36.3  إلىم  2019ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    39.7مليون ريال سعودي من    3.4انخفض إجمالي املطلوبات غير املتداولة بمقدار  

  سعودي  ريال  ألف  ٣٠٧بمقدار    اإليجار  التزامات  في  ارتفاع  قابلها  حيث  مليون ريال سعودي  7.2م نتيجة انخفاض القروض طويلة األجل بمقدار   2020ديسمبر    31في  

  3.6في مزايا نهاية خدمة املوظفين بمقدار  وإرتفاعم 2020 ديسمبر 31 في كما سعودي ريال مليون  18.3 إلىم 2019 ديسمبر 31 في كم سعودي  ريال مليون  17.9 من

 . م2020 ديسمبر 31 في كما سعودي ريال مليون  18.2م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  14.6 منمليون ريال سعودي 

بشكل أساس ي إلى ارتفاع التزامات اإليجار بمقدار  م ويعزى ذلك  2021يونيو    30مليون ريال سعودي كما في    38.1ارتفع إجمالي املطلوبات غير املتداولة ليصل إلى  

 مليون ريال سعودي. 1.4نهاية خدمة املوظفين بمقدار  مكافآتألف ريال سعودي وارتفاع  400

 املطلوبات املتداولة

مليون ريال سعودي   568.1م إلى  2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في    617.1من  مليون ريال سعودي    49.0بمقدار  تداولة  املاجمالي املطلوبات    نخفضا

  69.9م إلى  2018ديسمير    30مليون ريال سعودي كما في    80.0انخفاض معدل القروض الطويلة األجل من    ىبشكل أساس ي إل  ويعزى ذلك م  2019  ديسمبر  31كما في  

إنخفاض الجزء الثاني من هذا القرض مصنف ضمن املطلوبات الغير متداولة و م نتيجة سداد دفعة من القرض بينما  2019ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في  

 .  م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  394.5م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  405.5معدل القروض القصيرة األجل من 

نتيجة إرتفاع في معدل القروض الطويلة األجل والقصيرة األجل  م  2020ديسمبر   31مليون ريال سعودي كما في    699.4تداولة ليصل إلى  ارتفع إجمالي املطلوبات امل

ل مليون ريال سعودي ليص  125انخفض إجمالي املوجودات املتداولة بمقدار  .مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة  501.4مليون ريال سعودي و 77.7لتصل إلى 

 م. 2021يونيو    30مليون ريال سعودي كما في    ٣٤١٫٣نتيجة اإلنخفاض في القروض القصيرة األجل لتصل إلى  م  2021يونيو    30كما في  مليون ريال سعودي    574.4إلى  

 

 املوجودات الغير متداولة  1-6-6

 م 2021يونيو   30م وكما في 2020م و2019م و 2018ديسمبر 31كما في  املوجودات الغير متداولة(: 26الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 348,630 354,824 374,420 373,394 ممتلكات وآالت ومعدات 

 21,010 21,970 21,833 - االصول حق استخدام 

 369,640 376,794 396,253 373,394 إجمالي املوجودات الغير متداولة 

 . م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 

 ممتلكات و آالت و معدات  2-6-6

 م 2021يونيو   30م وكما في 2020م و2019م و2018ديسمبر 31املعدات كما في اآلالت صافي القيمة الدفترية للممتلكات و (: 27الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )معلومات اإلدارة(

  ٥٬٦٧٦ 5,676 5,676 5,676 أراض ي 

 48,591 49,909 52,546 55,141 مباني 

 281,085 289,599 307,029 304,103 آالت ومعدات 

   ٢٦٢ 233 268 337 أثاث وتحسينات 

 ٣٥٨ 401 - - سيارات 

   ٥١٤ 216 160 66 برامج ومعدات حاسب آلي 

 12,144 8,790 8,741 8,071 تحت التنفيذ رأسماليةأعمال 

 348,630 354,824 374,420 373,394 اإلجمالي 

 . معلومات اإلدارةم و 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 



 

70 

 

 م 2021يونيو   30م وكما في 2020م و 2019م و2018ديسمبر 31االضافات على املمتلكات واآلالت واملعدات كما في (: 28الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 اإلدارة()معلومات 

 - - - - أراض ي 

 - - 40 530 مباني 

 ٣٬٦٤٣ 7,548 26,097 2,870 آالت ومعدات 

  ٩٠ - 191 128 أثاث وتحسينات 

 - 430 - - سيارات 

 ٤٠٥ 273 254 87 برامج ومعدات حاسب آلي 

 ٣٬٣٥٤ 49 670 3,575 تحت التنفيذ رأسماليةأعمال 

 ٧٬٤٩٢ 8,300 27,252 7,190 اإلجمالي 

 . معلومات اإلدارةم و 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 

 م 2021يونيو  30م وكما في 2020م و 2019م و2018ديسمبر 31إستهالكات املمتلكات واآلالت واملعدات كما في (: 29الجدول رقم )

 ريال سعودي ألف 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )معلومات اإلدارة(

 - - - - أراض ي 

 ١٬٣١٨ 2,637 2,635 2,621 مباني 

 ١٢٬١٥٧ 24,920 23,171 23,749 آالت ومعدات 

 ٦١ 35 260 151 أثاث وتحسينات 

 ٤٣ 29 - - سيارات 

  ١٠٧ 208 160 136 برامج ومعدات حاسب آلي 

 - - - - تحت التنفيذ رأسماليةأعمال 

  ١٣٬٦٨٦ 27,829 26,226 26,657 اإلجمالي 

 . معلومات اإلدارةم و 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

،  )مليون ريال سعودي  281.1صافي القيمة الدفترية    حيث(  من املصانع واملعدات املتعلقة باملصنعين العاملين في الرياض والجبيل عداتاملالت و اآلمتلكات و  تتألف امل

، أرض   )مليون ريال سعودي  12.1  )حيث صافي القيمة الدفترية  ، وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ  )مليون ريال سعودي  48.6صافي القيمة الدفترية    حيث(ومباني  

ارتفع صافي القيمة الدفترية  .  )مليون ريال سعودي   1.1حيث صافي القيمة الدفترية  (وأصول ثابتة أخرى    )مليون ريال سعودي  5.7  حيث صافي القيمة الدفترية(

  31مليون ريال سعودي كما في    374.4إلى  م  2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في    373.4من    مليون ريال سعودي  1.0بمقدار    لكات واآلالت واملعداتتملل

باآلالت واملعدات  علقة بشكل رئيس ي  مليون ريال سعودي خالل العام لآلالت واملعدات املت  27.3  مقدارإضافات ب  ويعزى ذلك بشكل أساس ي إلى  م2019ديسمبر  

مليون ريال سعودي  9.61بمقدار   لممتلكات واآلالت واملعداتل صافي القيمة الدفترية خالل نفس العام. انخفض ريال سعوديمليون  26.2باستهالك قدره  مقارنة

بقيمة ريال سعودي قابله إضافات    مليون   27.8  بمقدار  اتاستهالك   ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى  م2020ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    354.8إلى  ليصل  

بلغ االستهالك    ٩٫٨ريال سعودي خالل نفس العام. بلغت اإلضافات على املمتلكات واملنشآت واملعدات    مليون   8.3 بينما  مليون ريال    13.7مليون ريال سعودي، 

 م. 2021يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  348.6لممتلكات واآلالت واملعدات إلى ل صافي القيمة الدفترية سعودي مما أدى إلى انخفاض 

بمراجعة العمر اإلنتاجي لآلالت واملعدات. عالوة على ذلك، تم استهالك  الشركة٪ )أقل من طاقتها الكاملة(، لم تقم 50على الرغم من أن استخدام املصانع أقل من 

اختبار إنخفاض  الرأسمالية. فقد تم إجراء ترى اإلدارة أنه ال توجد متطلبات الستبدال األصول  ،م، ومع ذلك 2021ديسمبر  31٪ كما في 60اآلالت واملعدات بنسبة 

 .صول ولم تكن هنالك حاجة إلى تخفيض قيمة األ  القيمة
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حيث لم يالحظ    م 2021مارس    31التي غطت املعدات كما في  و   إحدى املكاتب االستشارية،خضعت املمتلكات واملنشآت واملعدات لتقييم انخفاض القيمة من قبل  

مليون ريال سعودي مقابل القيمة   370ستشار أن القيمة السوقية العادلة لألصول الثابتة تبلغ املستشار أي انخفاض في قيمة األصول الثابتة. في الواقع، يعتبر امل

بنسبة  تم استهالك املصانع واملعدات  تجدر اإلشارة إلى انه     .وقد تتعرض لخفض إضافي  .  م2020ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    354.8الدفترية البالغة  

، ترى اإلدارة أنه ال توجد ضرورة الستبدال النفقات الرأسمالية حالًيا حيث يتم إجراء الصيانة للحفاظ على األصول والتأكد من  م2021يونيو    30كما في  ٪ كما  58

 أنها تولد التدفقات النقدية املطلوبة.

 أراض ي

على مدار الفترة  مليون ريال سعودي 5.7عند  األراض ياستقرت  .م 2015 الجبيل مستخدمة لسكن املوظفين وتم شراؤها في السنة املالية مدينة أرض في من  تتألف

 .م٢٠٢١م إلى  ٢٠١٩التاريخية من 

 مباني 

من   للمبانينع في كل من الرياض والجبيل. انخفض صافي القيمة الدفترية  اتتألف من مباني اإلنتاج واملصانع واملستودعات والبنية التحتية األخرى ذات الصلة باملص

  2.6م نتيجة مصروف االستهالك السنوي الذي بلغ   2019  ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في    52.5م إلى  2018  ديسمبر   31مليون ريال سعودي كما في    55.1

مليون ريال سعودي   49.9عودي خالل نفس الفترة. استمر انخفاض صافي القيمة الدفترية ليصل إلى  ألف ريال س  40وقابل ذلك إضافات بقيمة   ريال سعودي  مليون 

  ولعدم وجود اي اضافات خالل العام.ريال سعودي  مليون  2.6م نتيجة مصروف االستهالك السنوي الذي بلغ  2020 ديسمبر 31كما في 

كما  مليون ريال سعودي  48.6م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  49.9مليون ريال سعودي من  1.3انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني بمقدار 

 مليون ريال سعودي بدون أي إضافات في هذه الفترة.  1.3نتيجة مصروف اإلستهالك السنوي الذي بلغ م 2021يونيو  30في

 ات ومعد آالت

ت الطحن من بين  تتألف من اآلالت واألدوات واملعدات في كل من الجبيل والرياض والتي تضمنت بشكل أساس ي آالت الضغط الهيدروليكية وطواحين األنابيب وآال 

  31مليون ريال سعودي كما في    307.0م إلى  2018  ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في    304.1من    واملعدات  لآلالتصافي القيمة الدفترية    رتفعاملعدات األخرى. ا

 31مليون ريال سعودي كما في    289.6صل إلى  يل  واملعدات  لآلالتانخفض صافي القيمة الدفترية    .سعودي  ريال  مليون   2.9  ةم نتيجة إضافات بقيم2019  ديسمبر

  ريال سعودي خالل نفس الفترة. مليون  7.5ريال سعودي، وقابل ذلك إضافات بقيمة  مليون  24.9اريف استهالك بقيمة م، وذلك يعود إلى مص 2020ديسمبر 

  30مليون ريال سعودي كما في    281.1  م إلى2020ديسمبر    31كما في    289.6مليون ريال سعودي من    8.5بمقدار     الت واملعداتلآل  انخفض صافي القيمة الدفترية  

 .سعودي  لمليون ريا  ٣٫٦وقابها إضافات بقيمة مليون ريال سعودي  12.2نتيجة مصروف اإلستهالك الذي بلغ م 2021يونيو 

 أثاث وتحسينات 

الدفترية   القيمة  و لأل تتعلق  أساس ياملثاث  بشكل  و   عدات  للشركة  الرئيس ي  للمبنى  األثاث  الرأسماليةفي  الدفترية    انخفض  .التحسينات  القيمة  ثاث لآلصافي 

تهالك السنوي الذي م نتيجة مصروف االس2019  ديسمبر  31ريال سعودي كما في    ألف  268م إلى  2018  ديسمبر  31ريال سعودي كما في    ألف  337من    والتحسينات

ريال   ألف 233ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة. استمر انخفاض صافي القيمة الدفترية ليصل إلى  191وقابل ذلك إضافات بقيمة  ريال سعودي ألف 260بلغ  

 .ولعدم وجود اي اضافات خالل العام ريال سعودي ألف 35م نتيجة مصروف االستهالك السنوي الذي بلغ  2020 ديسمبر 31سعودي كما في 

ألف ريال سعودي   ٢٦٢م إلى  2020ديسمبر    31ألف ريال سعودي كما في    233ألف ريال سعودي من    28ارتفع صافي القيمة الدفترية لآلثاث والتحسينات بمقدار  

 .سعودي ريال ألف ٩٠وقابها إضافات بقيمة  ريال سعودي ألف ٦١نتيجة مصروف االستهالك السنوي الذي بلغ   م2021يونيو  30كما في 

 سيارات

ألف ريال سعودي ووجود إضافات بقيمة   29م حيث تم إستهالكها بمقدار  2020  ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في    401بلغ صافي القيمة الدفترية للسيارات  

 ريال سعودي.ألف  430

ألف ريال سعودي    43م نتيجة مصروف اإلستهالك الذي بلغ  2021يونيو    30ألف ريال سعودي كما في    358انخفض صافي القيمة الدفترية للسيارات ليصل إلى  

 وبدون أي إضافات خالل هذه الفترة.

 برامج ومعدات حاسب آلي

صافي القيمة الدفترية    ارتفع  الشركة في عملياتها.  ج أجهزة الحاسب اآللي التي تستخدمها إدارةرخص براممن  ومعدات الحاسب اآللي بشكل رئيس ي    تتمثل برامج

م نتيجة مصروف  2019  ديسمبر  31ريال سعودي كما في    ألف  160م إلى  2018  ديسمبر  31ريال سعودي كما في    ألف  66من    للبرامج ومعدات الحواسب اآللية

 باإلرتفاع ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة. استمر صافي القيمة الدفترية 191وقابل ذلك إضافات بقيمة  ريال سعودي ألف 160االستهالك السنوي الذي بلغ  

ألف ريال  273وإضافات بقيمة  ال سعوديري ألف 208م نتيجة مصروف االستهالك السنوي الذي بلغ  2020 ديسمبر 31ريال سعودي كما في  ألف 216ليصل إلى 

 سعودي. 
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يونيو    30ألف ريال سعودي كما في    514م إلى  2020ديسمبر    31ألف ريال سعودي كما في    216ألف ريال سعودي من    297ارتفع صافي القيمة الدفترية بمقدار  

 ألف ريال سعودي. ١٠٧اإلستهالك الذي بلغ ألف ريال سعودي وقابل ذلك مصروف  405م نتيجة إضافات بقيمة 2021

 في طور التنفيذ  ERP معلومات جديد الجدير بالذكر أن نظام 
ً
 .م 2022من املتوقع أن يكون جاهًزا للعمل بالكامل بحلول فبراير  حيث ،اإلدارة من قبل حاليا

 تحت التنفيذ  رأسمالية أعمال

سنوات  5مليون ريال سعودي فيما يتعلق بآلة طالء تم شراؤها إلضافة خط طالء كان قيد العمل في الشركة ملدة  9،0من   التنفيذ  تحت رأسماليةال األعمال تتكون 

م بتحديثات املاكينة التي يت مليون ريال سعودي  ٣٫٠تقريًبا. إن قرار مجلس اإلدارة معلق لتحديد دقة هذا الجهاز )أي التخلص أو التثبيت(. يتعلق املبلغ املتبقي  

إلدارة مع األخذ في االعتبار  استخدامها على أساس مخصص. وفًقا لإلدارة، ال يمكن تحديد املبلغ اإلضافي املطلوب لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلكمالها من قبل ا 

 عدم اليقين الذي ينطوي عليه املعالجة املستقبلية آللة الطالء. 

مليون   8.7م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  8.1ألف ريال سعودي من  700لية تحت التنفيذ بمقدار ارتفع صافي القيمة الدفترية ألعمال الرأسما

 . الطالءبآلة   تتعلقعقب تحديثات   ألف ريال سعودي 670م نتيجة إضافات بقيمة 2019ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

ألف    49م حيث بلغت اإلضافات قيمة  2020ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    8.8الرأسمالية تحت النفيذ نسبيآ عند  استقر صافي القيمة الدفترية ألعمال  

 ريال سعودي.

  12.1م إلى  2020ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    8.8مليون ريال سعودي من    3.3ارتفع صافي القيمة الدفترية ألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بمقدار  

 .الطالءبآلة  تتعلقعقب تحديثات  مليون ريال سعودي 3.4 م نتيجة إضافات بقيمة2021يونيو  31مليون ريال سعودي كما في 

 

 حق استخدام أصول  3-6-6

 modified)الشركة نهج األثر الرجعي املعدل طبقت .  م 2019يناير    1كما في    16تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم   بعد حق استخدام األصول ب تم اإلعتراف 

retrospective approach)     إعادة بيانوالذي ال يتطلب (restatement)  املكون من) القياس األولي(  أصول حق االستخدام بالتكلفة قياسللفترات السابقة. يتم 

  .( م2018ديسمبر    31قدًما كما في  املبلغ األولي اللتزام اإليجار واملعدل ألي مدفوعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البدء )على سبيل املثال، مصاريف اإليجار املدفوعة م

إلى   ،الذي تم استالمهاملوقع،  واستعادة  تكاليف مقدرة لتفكيك   تكوين مخصص أليالجدير بالذكر أنه لم يتم    .تم تكبدها مباشرةتكاليف أولية    باإلضافة إلى أي

مليون ريال سعودي   22.0إلى    م2019ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    21.8من    ألف ريال سعودي  200بمقدار    أصول حق االستخدام   ارتفعت   .حالته األصلية

مليون   1.8االستخدام بقيمة  مليون ريال سعودي قابلها انخفاض قيمة أصول حق    1.9مة  إضافات بقي  ويعزى ذلك بشكل أساس ي إلى  م2020ديسمبر    31كما في  

 30 مليون ريال سعودي في بداية العام حتى 1.0مليون ريال سعودي نتيجة استهالك  21.0ريال سعودي خالل نفس الفترة. كما انخفض حق استخدام األصول إلى 

 . م2021 يونيو

 أي تكاليف أو مخصصات مقابلة للتدفق الخارجي املتوقع في املستقبل املطلوب إلعادة األراض ي إلى حالتها.  اإلدارة لم تسجل

 

 املوجودات املتداولة 4-6-6

 م 2021يونيو  30م وكما في 2020م و2019م و 2018 ديسمبر  31كما في  املوجودات املتداولة(: 30الجدول رقم )

 ريال سعودي ألف 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 296,555 428,144 488,053 551,903 مخزون 

 26,530 71,228 64,336 145,837 ذمم مدينة تجارية

 35,432 45,883 42,237 43,000 دفعات مقدمة وذمم مدينة اخرى 

 78,674 20,046 19,968 13,499 النقد وما في حكمه 

 437,191 565,301 614,594 754,239 إجمالي املوجودات املتداولة

 . م2021  يونيو  30املنتهية في م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 
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 املخزون  5-6-6

 م 2021يونيو  30م وكما في 2020م و2019م و 2018ديسمبر 31كما في  املخزون (: 31الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 161,598 215,685 188,662 158,383 إنتاج تام، صافي 

 128,790 174,361 102,760 119,032 مواد خام، صافي

 49,579 51,441 103,962 102,827 إنتاج تحت التشغيل، صافي 

 45,010 45,347 51,212 53,132 قطع غيار 

 21 19,026 35,821 118,094 بضاعة في الطريق، صافي 

 1,540 1,428 1,260 1,383 مستلزمات مكتبية 

 728 228 24,502 21,258 مخزون سكراب، صافي 

 387,266 507,516 508,179 574,109 املخزون اإلجمالي 

 ( ٩٠,٧١١) ( ٧٩,٣٧٢) ( ٢٠,١٢٦) ( ٢٢,٢٠٦) ناقص: مخصص املخزون 

 296,555 428,144 488,053 551,903 املخزون

 . م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 مخزون

. سكراباملكتبية ومخزون ال  ستلزماتوامل  في الطريق  البضائعوقطع الغيار و   اإلنتاج تحت التشغيلاملواد الخام و اإلنتاج التام   منبشكل أساس ي   يتألف املخزون

ديسمبر   31مليون ريال سعودي كما في    488.1م إلى  2018ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    551.9مليون ريال سعودي من    63.8انخفض املخزون بمقدار  

  أن  مليون ريال سعودي على التوالي. الجدير بالذكر 18.9مليون ريال سعودي و 106.0واملواد الخام بقيمة  في الطريقتعديلين على البضائع   تسجيل م نتيجة2019

تسوية املبالغ املسجلة  ب بعد قيام اإلدارة  م أتت2020 ديسمبر 31 القوائم املالية للسنة املالية املنتهية فيفي  م٢٠١٩على ارصدة سنة  التي انعكست هذه التعديالت

 د. في الدفاتر واملخزون الفعلي املوجو 

ديسمبر   31مليون ريال سعودي كما في    428.1م إلى  2019ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    488.1مليون ريال سعودي من    60.0انخفض املخزون بمقدار  

على   سكرابومخزون ال  اإلنتاج تحت التشغيلمليون ريال سعودي على    26.4مليون ريال سعودي و    52.3تسجيل شطب    إلىبشكل رئيس ي    ذلك   ويعزى م  2020

ديسمبر   31في    كمايوًما    358من   املخزون  أيام  متوسط إرتفع   عملية تقييم أجرتها اإلدارة خالل العام. مع ذلك،  بناًء على  تم شطب املخزون  الجدير بالذكر أنالتوالي.  

 نتيجة عمالء الشركة منتجاتهم  يستلم، حيث لم  COVID-19جائحة كورونا العاملية تخزين املخزون بسبب نتيجةم 2020ديسمبر  31يوًما كما في  587م إلى 2019

 .العام إجراءات اإلغالق

  املالية عن السنة  واملواد الخاماإلنتاج التام     في   اإلنخفاض  إلى  ذلك   ويعزى م  2021يونيو    30مليون ريال سعودي كما في    296.6إلى    ليصل  باإلنخفاض املخزون    استمر

م من خالل 2021  السنة املاليةحققت الشركة إيراداتها في النصف األول من    حيث  م2021العام   منذ بداية  الجديدةانخفاض إجمالي عدد الطلبات    نتيجة  م2020

 .املخزونات التي كانت موجودة بالفعل خالل الفترة

فقد تبين حالة عدم تأكد من بعض أرصــــــدة املخزون ذات صــــــبغة جوهرية وعليه قامت الشــــــركة مباشــــــرة بتعيين  ( ERP )   خالل تطبيق نظام إدارة املوارد الداخلية

، وذلك ابتداء من القوائم  ســـــــــعودي مليون ريال  210.1شـــــــــركة اســـــــــتشـــــــــارية لعمل إجراءات متفق عليها للتأكد من الفروقات املالية في بند املخزون والتي يبلغ قدرها  

. وقد اســــتلمت بداية الشــــركة وحتى نهاية العام املالي الشــــركة م2020  الســــنة املاليةبداية الشــــركة وحتى  نهاية  كة لســــنوات مالية ســــابقة منذاملالية الســــنوية للشــــر 

  :التقرير من قبل الشركة االستشارية والذي توصل إلى االتي

  .ع الشركة بالرياض والجبيلأكد على مطابقة كميات الجرد الفعلي وصحة ااالرقام باالطنان املذكورة في مصان .1
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وتشمل قيمة إعادة التقييم بالسعر العادل حسب  سعودي مليون ريال  239.6أكد على وجود فروقات مالية في املخزون في مبلغ املخزون وتبلغ  .2

  ا:ن أهمه قد تكون تسببت بهذه الفروقات خالل فترات سابقة منذ تأسيس املصنع وم سعودي مليون ريال 162تقييمها وحددت مبلغ 

 الحساب االفتتاحي للمواد الخام بمصنع الجبيل •

  .حساب مخزون الخردة منذ تأسيس املصنع بالرياض بسبب الحساب املعياري لكمية وقيمة حساب الخردة  •

 بقة. ادخاالت غير صحيحة في حساب املخزون لفترات سا •

بالتقرير هي مالحظات غير كافية ملعالجة الفروقات بقيود   ما جاء أنفاد  أ االستشاريةوبعد قيام املراجع الخارجي باالطالع على التقرير املصدر من الشركة 

تم تسجيل العديد من التعديالت على املخزون في السنة املالية  . م2020 لسنة املاليةايضاحه بالقوائم املالية ل ثر املالي تممحاسبية بناء عليها. لذلك فإن األ

 .ة السابقة وإلظهار صافي القيمة الفعلية املمكن تحقيقها للمخزون املوجودلتعديل األخطاء املحاسبي م 2020

مليون ريال ســعودي من البضــائع املنقولة واملواد الخام على   19.0 مليون ريال ســعودي و  106.0 والتي تتكون من مليون ريال ســعودي125.0 تم تعديل اإلدارة بمبلغ

، أجرت اإلدارة تقييًما النخفاض  م2020ادة بيان الخسائر املتراكمة االفتتاحية. باإلضافة إلى ذلك، خالل السنة املالية  من خالل إعم  2020التوالي في السنة املالية  

خالل النصف األول من    ألف ريال سعودي على التوالي.    500مليون ريال سعودي و  58.8قيمة املواد الخام والسلع التامة الصنع وحددت انخفاًضا في القيمة قدره 

 نات بطيئة الحركة.مليون ريال سعودي للمخزو  11.3، اعترفت اإلدارة بمخصص إضافي قدره م2021  السنة املالية

 خالل الفترة ، حيث أنه للموردين املعتمدين السعودية أرامكو شركة ومن قائمة شركة اليتم شراء املواد الخام عادة بناًء على متطلبات عمالء  تجدر اإلشارة إلى أنه 

، فإن تقديم الطلبات في  دوليينًرا من مشتريات الشركة من موردين  بالنظر إلى أن جزًءا كبي، و موردين مختلفين   8، قامت الشركة بشراء املواد الخام من  املاضية

تقوم بموجبها   السعودية أرامكوشركة أنه توجد اتفاقية تخزين مع كما تجدر اإلشارة إلى   الوقت املناسب أمر بالغ األهمية للشركة لضمان تلبية متطلبات العمالء.

بشراء تلك املنتجات    السعودية  أرامكو  شركة  سنة محددة في كل طلب شراء. من خالل هذه االتفاقية، تلتزم 2ى  إل  1.5الشركة بتخزين املنتجات لفترة قد تصل إلى  

  أرامكو   شركة  استئجار قطعة أرض لتخزين البضائع الجاهزة املتعلقة بطلباتب  م2020السنة املالية    حيث  قامت الشركة في  بالسعر املنصوص عليه في أمر الشراء.

  م التخزين وأثر سلًبا على أيا  م2020ديسمبر    31، مما أدى إلى زيادة مستويات املخزون كما في  السعودية أرامكو    شركة حتى بيعها واستالمها الحًقا من قبل  السعودية

 وبالتالي عمليات التحصيل. 

 

 ذمم مدينة تجارية 6-6-6

 م 2021يونيو  30م وكما في 2020م و 2019م و2018ديسمبر  31كما في  املدينة التجاريةذمم (: 32الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 43,225 87,923 77,052 158,553 ذمم مدينة تجارية

 ( 16,695) ( 16,695) ( 12,716) ( 12,716) مخصص انخفاض القيمة يطرح : 

 26,530 71,228 64,336 145,837 اإلجمالي 

ذمم مدينة  شركة الزيت العربية 

 السعودية )أرامكو( 
145,268 63,896 70,974 25,978 

 552 255 439 569 ذمم مدينة عمالء آخرين

 38 70 32 76 متوسط أيام الذمم املدينة )يوم(

 . م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 

 اعمار الذمم املدينة التجارية 1-6-6-6

 م 2021م 2021يونيو  30م وكما في 2020م و2019م و 2018ديسمبر 31كما في  املدينة التجاريةاعمار الذمم (: 33الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 26,530 71,228 59,917 129,454 يوم  1-30

 - - - 12,403 يوم  31-90
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 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 - - 439 16,696 يوم  91-365

 16,695 16,695 16,696 - اكثر من سنة 

 43,225 87,923 77,052 158,553 اإلجمالي 

 . م2021  يونيو  30املنتهية في م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 

 الحركة في مخصص الذمم املدينة التجارية 2-6-6-6

 م 2021يونيو   30م وكما في 2020م و 2019م و2018ديسمبر 31كما في  الحركة في مخصص الذمم املدينة التجارية(: 34الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 16,695 12,716 12,716 4,000 املخصص في بداية السنة

 - 3,979 - 8,716 املخصص املحمل خالل السنة

 16,695 16,695 12,716 12,716 املخصص في نهاية السنة

 . م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في املصدر: القوائم 

في  كمامليون ريال سعودي  64.3م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  145.8من  سعودي ريال  مليون  81.5 بمقدار التجارية املدينة الذمم تانخفض

الشهرين األخيرين من السنة  خاللمليون ريال سعودي    110.3ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى الزيادة في التحصيل واالنخفاض في اإليرادات من  م  2019ديسمبر    31

مليون ريال سعودي في السنة  698.3اإليرادات من  ارتفعت في حين .م2019 الشهرين األخيرين من السنة املالية  خاللسعودي   مليون ريال 46.7إلى م 2018 املالية

ديسبر  31في  كما 76يوم من  44 بمقدارم مما أدى إلى انخفاض في متوسط أيام الذمم املدينة 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  741.1م إلى 2018املالية 

مليون ريال سعودي( مقارنة   110.3م )2018 الشهرين األخيرين من السنة املالية  بير خاللاملبيعات الك حجم نتيجةم 2019ديسمبر  31يوًما كما في  32م إلى 2018

  مليون ريال سعودي(. 46.7م ) 2019 السنة املالية ب

م على الرغم من انخفاض اإليرادات  2020ديسمبر   31مليون ريال سعودي كما في   71.2لتصل إلى مليون ريال سعودي   6.9ارتفعت الذمم املدينة التجارية بمقدار 

 مليون ريال سعودي(  46.7م )2019مليون ريال سعودي( مقارنة بالسنة املالية    57.4م )2020السنة املالية  اإليرادات في الشهرين األخيرين من   إرتفاع  نتيجةالسنوية  

 م. 2020 املالية السنة في يومآ 70 إلىم 2019 املالية السنة في يومآ 32 من املدينة الذمم متوسط ارتفاع إلى ذلك  أدى وقد

فترة الستة أشهر التحصيل في  تحسن إلى أساس ي بشكل ذلك  ويعزى م 2021يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  26.5 إلى لتصلانخفضت الذمم املدينة التجارية 

مما أدى إلى    (cash position)النقدي  وضعهافي    شركة العربية لألنابيب  ملساعدةالسعودية كوسيلة  مع شركة أرامكو  حسب اإلتفاق   م2021يونيو     30املنتهية في  

 ،9 رقم الدولي للتقرير املالياملعيار  قامت الشركة بتطبيق م.2021يوًما في بداية العام  19م إلى 2020يوًما في السنة املالية  70الذمم املدينة من  متوسطانخفاض 

 لتقييم الشركة،
ً
( مستحًقا ملدة تقل  صافي املخصصات)الجدير بالذكر أن رصيد الذمم املدينة الكامل    .تطبيق املعيارتعديالت جوهرية عند  هنالك  لم تكن    ووفقا

 . م2021و يوني 30كما في  ،يوًما 30عن 

 

 دفعات مقدمة وذمم مدينة اخرى  3-6-6-6

 م 2021يونيو  30م وكما في 2020م و2019م و 2018ديسمبر 31دفعات مقدمة وذمم مدينة اخرى كما في (: 35الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 27,761 29,396 33,198 29,079 مقدمة اخرى دفعات 

 3,991 13,764 8,767 9,374 دفعات مقدمة للموردين 

 - - - 3,978 النفقات املدفوعة مسبقآ 

 - 2,723 272 569 ذمم موظفين 

 1,137 - - - تأمين مسبق الدفع 
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 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 2,543 - - - متفرقات 

 35,432 45,883 42,237 43,000 اإلجمالي 

 . م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في املصدر: 

والتأمين املدفوع مقدًما واملدفوعات األخرى. انخفضت الدفعات    الدفعات املقدمة للموردينالدفعات املقدمة والذمم املدينة األخرى بشكل أساس ي من    تتالف

 30 في كما سعودي ريال ون ملي 35.4 إلىم 2020 ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  45.8مليون ريال سعودي من   10.5األخرى بمقدار املدينة املقدمة والذمم 

ديسمبر   30مليون ريال سعودي كما في    13.8مليون ريال سعودي من    9.8ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض في الدفعات املقدمة للموردين بمقدار    ويعزى م  2021  يونيو

 .  م 2021يونيو    30فترة الستة أشهر املنتهية في  خالل م نتيجة لالنخفاض في املشتريات 2021 يونيو 30 في كمامليون ريال سعودي  4.0م إلى 2020

 أخرى  مقدمة دفعات

لم يتم تزويدهم بتحليل تفصيلي لهذا الرصيد، كما لم يتم إستالم املستندات املؤيدة والتي    حيث  املتحفظ،  املراجع القانونيرأي  لم يتم توضيح هذا البند بحسب  

من الوصول املراجع القانوني  يتمكن  م. وفقا لذلك، كما في تاريخ اعتماد القوائم املالية، لم  2020ديسمبر    31من التحقق من الحركة والرصيد الختامي كما في  تمكنهم  

ن يق إجراءات مراجعة بديلة فيما يتعلق بالوجود، االكتمال، الحقوق وااللتزامات، والتقييم للدفعات املقدمة األخرى. وبالتالي ما إذا كاإلى قناعة من خالل تطب

 لق بهذا الرصيد. م والتي تتع2020ديسمبر 31هناك أي تأثير يجب االعتراف به في قائمة املركز املالي وقائمة األرباح أو الخسائر كما في وللسنة املنتهية في 

 للموردين  مقدمة دفعات

مليون ريال سعودي في السنة املالية      ٩٫٤من  الدفعات املقدمة للموردين  انخفضت    .الشراءطلبات  بحسب ما ذكر في  هذه الدفعات بدفعات مقدمة للموردين    تتعلق

انخفضت    ،بعد ذلك  . م٢٠٢٠في السنة املالية    مليون ريال سعودي١٣٫٨صل إلى  ت ل ارتفعت ومن ثم م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية   ٨٫٨م إلى  2018

ما أدى  مخالل الفترة التاريخية،    إختالف الشروط ونسب الدفعات املقدمة  ذلك بشكل رئيس ي إلى  يعزى   .م 2021  يونيو  30  في  كمامليون ريال سعودي    ٤٫٠لتصل إلى  

 .الفترة هذه إلى التغير في رصيد الدفعات املقدمة خالل

 النفقات املدفوعة مسبقآ

مليون ريال سعودي في السنة    ٤٫٠  من  انخفض  .واملتعلق بالتأمين الطبي، وتأمين السيارات، وتأمين املعدات  تأمين مسبق الدفعمن  النفقات املدفوعة مسبقآ  تتألف  

 .النفقات املدفوعة مسبقآ إلى بند التأمين مسبق الدفع إعادة تبويبنتيجة  ليصل إلى صفر في السنوات الالحقة  م 2018املالية 

 موظفين  ذمم

الشركةوظفين  املذمم  تتألف   تتعلق بموظفين الشركة  من قروض تقدم إلى موظفين  ريال   ألف  ٥٦٩من  ذمم املوظفين  انخفضت    .باإلضافة إلى رسوم حكومية 

 م٢٠٢٠في السنة املالية    مليون ريال سعودي  ٢٫٧صل إلى  تل ارتفعت ومن ثم م 2019ريال سعودي في السنة املالية    ألف  ٢٧٢م إلى  2018سعودي في السنة املالية  

صل يل  الرصيد انخفض  ،بعد ذلك  COVID-19. العامليةجائحة كورونا    إرتفاع تكلفة الرسوم الحكومية باإلضافة إلى تقديم قروض إضافية للموظفين بسبب  نتيجة

 .م 2021يونيو   30فترة الستة أشهر املنتهية في  خالل ذمم املوظفين إلى بند املتفرقات رصيد إعادة تبويبنتيجة   صفرإلى 

 

 الدفع  مسبق  تأمين

  م. 2021يونيو   30مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر املنتهية في  ١٫١حيث بلغ  ،التأمين الطبي، وتأمين السيارات، وتأمين املعدات تألف من ي

 متفرقات

م. في نهاية السنة املالية  2021يونيو     30مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر املنتهية في    ٢٫٥حيث بلغ    ،تألف من رسوم حكومية تتعلق بموظفين الشركةي

 .إلى بند ذمم موظفينالرصيد املتبقي م، يضاف ٢٠٢١

 

 حقوق امللكية 7-6-6

 م 2021يونيو   30م وكما في 2020م و 2019م و2018ديسمبر 31كما في  حقوق امللكية  (: 36الجدول رقم )
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 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 400,000 400,000 400,000 400,000 رأس املال 

 120,000 120,000 120,000 159,427 احتياطي نظامي 

 - - - 31,438 احتياطي عام 

نهاية الخدمة  مكافآت  خسائر اكتوارية عن  

 للموظفين
(94) (1,322 ) (2,647 ) (2,647 ) 

 ( 323,118) ( 311,012) ( 115,672) ( 91,852) الخسائر املتراكمة

 194,235 206,341 403,006 498,919 اإلجمالي 

 . م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في املصدر: القوائم 

 

 املال  رأس

  40م( مقسمة إلى 2019ديسمبر  31كما في  سعوديمليون ريال  400م )2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  400 يبلغ رأس مال الشركة املصدر واملدفوع

 .ريال سعودي للسهم الواحد  10م( بقيمة اسمية 2019ديسمبر  31مليون سهم كما في  40مليون سهم مصدر ومدفوع )

 النظامي  االحتياطي

  31مليون ريال سعودي كما في  120.0م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  159.4 من سعودي ريال مليون  39.4 بمقدار النظامي اإلحتياطي انخفض

رصيد    لتقليصم  2019مليون ريال سعودي مقابل الخسائر املتراكمة في السنة املالية    39.4  تخفيض. تم  الالحقة الفترة خاللحيث إستقر الرصيد  م  2019ديسمبر  

 الخسائر املتراكمة.

 للموظفين  الخدمة نهايةاكتوارية عن مكافآت  ئر اخس

التغيرات نتجت بسبب  الخسائر االكتوارية   الخصم  ومعدالت  املالية  واالحتماالت   املرض   وافتراضات  ستقاالتواال   الوفيات   بمعدالت  الخاصة  االفتراضات  في  إن 

  ويعزى  سعودي ريال مليون  ١٫٣ إلى م2019 املالية السنة في االكتوارية الخسارة ارتفعت. شركةال مكافآت نهاية الخدمة ملوظفين تقييم عند الرواتب زيادة ومعدالت

 وتخفيض  ، سعودي ريال ألف 400 في ساهم إرتفاع في الرواتبو  سعودي،  ريال مليون  1.0 إرتفاع قدره إلى أدت التي املالية االفتراضات تغيير إلى أساس ي بشكل ذلك 

  .االستقاالت نتيجة سعودي ريال ألف 300

 املتراكمة  الخسائر 

م على التوالي. بالتالي، أوص ى مجلس إدارة الشركة 2020م و  2019م و  2018ديسمبر    31٪ من رأس مال الشركة كما في  77.8٪ و  28.9%و  23  املتراكمة  الخسائر  بلغت

 300مليون ريال سعودي وإصدار حقوق أولوية بقيمة    100مليون ريال سعودي إلى    400الخسائر املتراكمة للشركة من خالل تخفيض رأس املال من      بتخفيض

 .م2021    يونيو   30الستة أشهر املنتهية في    نتيجة الخسائر املسجلة خالل فترة   مليون ريال سعودي  ٣٢٣٫١  ارتفعت الخسائر املتراكمة لتصل إلى مليون ريال سعودي.

 املطلوبات الغير متداولة 8-6-6

 م 2021يونيو   30 م وكما في2020م و2019م و 2018ديسمبر 31كما في  املطلوبات الغير متداولة (: 37الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 - - 7,165 - قروض طويلة األجل 

 18,654 18,252 17,945 - االيجار التزامات 

 19,491 18,088 14,622 11,649 نهاية الخدمة للموظفينمكافآت 

 38,145 36,340 39,732 11,649 إجمالي املطلوبات الغير متداولة 

 . م2021  يونيو  30املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في م والقوائم 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 
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 قروض طويلة األجل  9-6-6

 م 2021يونيو  30م وكما في 2020م و 2019م و2018ديسمبر  31كما في  قروض طويلة األجل (: 38الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 ( 77,026) ( 77,026) ( 69,861) ( 80,000) الجزء املتداول 

 ( 1,348) ( 691) - - رسوم مستحقة 

 (78,374) (77,717) (69,861) (80,000) إجمالي الجزء املتداول 

 - - 7,165 - الجزء الغير متداول 

 . م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

مليون ريال سعودي لبناء مصنع   13.41من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ   عليهاقرض تم الحصول  تتألف القروض طويلة األجل بشكل أساس ي من  

بالذكر أن  إنتاج الجبيل.   الشركةالقرض مضمون مقابل جميع ممتلكات  الجدير  م، وافق صندوق التنمية  2015مارس    9   تاريخ  العربية لألنابيب. في  ومعدات 

. الحًقا، أعادت اإلدارة التفاوض  )نصف سنوي  (دفعاتمليون ريال سعودي إلى عشر    83.0البالغ  و الصناعية السعودي على إعادة جدولة سداد الرصيد القائم  

 ).صف سنوي ن (مليون ريال سعودي إلى ثماني دفعات 77.0البالغ و م 2020ديسمبر  31بشأن تسوية الرصيد القائم كما في 

 

 التزامات اإليجار  10-6-6

 م 2021يونيو   30م وكما في 2020م و2019م و 2018ديسمبر 31كما في  التزامات اإليجار(: 39الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 ( عدلة)امل

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 20,447 20,240 - - الرصيد في بداية السنة 

 - 1,891 22,606 - اإلضافات خالل السنة

 980 895 1,104 - رسوم مالية للسنة 

 (163) (2,579) (3,470) - دفعات اإليجار خالل السنة

 21,264 20,447 20,240 - الرصيد في نهاية السنة 

 م. 2021يونيو    30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31في  املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية

رقم  قامت   املالي  للتقرير  الدولي  املعيار  بتطبيق  املالية    16الشركة  السنة  نهج    حيث  م 2019خالل  املعدلاعتمدت  الرجعي   modified retrospective) األثر 

approach  )( والذي ال يتطلب إعادة بيانrestatement ) التي لم يتم دفعها  و اإليجار بالقيمة الحالية ملدفوعات اإليجار   إللتزامات  يتم القياس األولي .  الفترات السابقة

٪ إلى  3التزامات اإليجار من   التي تستخدم في قياسالضمني في عقد اإليجار. تراوحت معدالت الخصم   (rate) الخصم  معدل عبر إستخدام  في تاريخ البدء، وتخصم

5٪ . 

ديسمبر   31مليون ريال سعودي كما في  20.4م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  20.2ألف ريال سعودي من  200اإليجار بمقدار التزامات  ارتفعت  

مليون    2.6دفعات اإليجار البالغة   ألف ريال سعودي قابلها  895مليون ريال سعودي ورسوم تمويل بقيمة    1.9إضافات بقيمة    إلى  أساس ي  بشكل  ذلك   ويعزى م  2020

  1.0رسوم التمويل البالغة  نتيجةم 2021يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  21.3إلى  في الفترة الالحقةاإليجار التزامات ريال سعودي خالل نفس الفترة. ارتفعت 

 مليون ريال سعودي. 

 

 نهاية الخدمة للموظفين  مكافآت  11-6-6

 م  2021يونيو  30م وكما في 2020م و2019م و 2018ديسمبر 31كما في  نهاية الخدمة للموظفينمكافآت (: 40الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 18,088 14,622 11,649 11,548 بداية السنة الرصيد في 

 1,746 1,892 1,642 2,441 تكلفة الخدمة الحالية 
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 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 - 457 532 436 فائدة االلتزامات للمنافع املحددة 

 ( 343) ( 208) ( 429) ( 2,870) منافع مدفوعة خالل السنة

 - 1,325 1,228 94 خسائر إعادة قياس 

 19,491 18,088 14,622 11,649 الرصيد في نهاية السنة 

 ومعلومات االدارة.  م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

مليون ريال سعودي كما   14.6م إلى 2018ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    11.6من    سعودي  ريال   مليون   3.0  بمقدار   املوظفين  خدمةنهاية  مكافآت  ارتفعت  

م وانخفاض إجمالي املدفوعات  2019ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    1.2خسائر إعادة القياس البالغة    إلى  أساس ي  بشكل  ذلك   ويعزى م  2019ديسمبر    31في  

ارتفعت مكافأة  و كما    .   م 2019ديسمبر    31ألف ريال سعودي كما في    429م إلى  2018ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    2.9مليون ريال سعودي من    2.5بمقدار  

 .مليون ريال سعودي خالل العام 1.3خسائر إعادة القياس اإلضافية البالغة  بسبب 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  18.1نهاية الخدمة إلى 

بالتالي، ارتفعت مكافأة نهاية  م، ولم يتم تسجيل أي مكاسب أو خسائر إعادة القياس،2021يونيو     30سداد أي دفعات خالل فترة الستة أشهر املنتهية في  لم يتم  

 ف ريال سعودي. أل 343تصل إلى دفعات  قابلهامليون ريال سعودي  1.7مليون ريال سعودي نتيجة لتكلفة الخدمة الحالية البالغة  19.5الخدمة إلى 

 

 املطلوبات املتداولة  12-6-6

 م 2021يونيو  30م وكما في 2020م و2019م و 2018ديسمبر 31كما في  املطلوبات املتداولة (: 41الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 2,539 - - - السحب على املكشوف

 78,374 77,717 69,861 80,000 الجزء املتداول  –قروض طويلة األجل 

 2,609 2,195 2,295 - الجزء املتداول  –التزامات االيجار 

 341,266 501,842 394,494 405,503 قروض قصيرة االجل 

 1,334 1,211 1,546 963 اطراف ذات عالقة مستحق إلى  

 101,296 99,813 85,970 116,222 اوراق دفع وذمم دائنة تجارية

 42,992 12,695 6,297 6,912 مستحقات وذمم دائنة اخرى 

 4,041 3,941 7,646 7,465 مخصص الزكاة  

 574,451 699,414 568,109 617,065 إجمالي املطلوبات املتداولة 

 . م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 املكشوف على السحب

بحد    م و2021  املالية  السنةفي    الحصول على هذا التسهيل من بنك ساب، حيث تم  م2021يونيو    30مليون ريال سعودي كما في    2.5السحب على املكشوف   بلغ

 لتمويل األنشطة اليومية للشركة. يتم إستخدامهمليون ريال سعودي في حين  5.0أقص ى 

 

 قروض قصيرة األجل  13-6-6

 م 2021يونيو  30م وكما في 2020م و 2019م و2018ديسمبر  31كما في  قروض قصيرة األجل(: 42الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 337,019 497,313 387,864 397,859 قروض قصيرة األجل 

 4,247 4,529 6,630 7,644 تكلفة تمويل مستحقة
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 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 341,266 501,842 394,494 405,503 اإلجمالي 

 . م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 

 قروض من املؤسسات التالية :   لىحصلت الشركة ع

 القروض التي حصلت عليها الشركة  (:43الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 144,662  190,000 199,290 47,220 بنك الرياض 

 131,838 165,382 163,924 184,611 بنك الراجحي

 64,766 146,460 31,280 173,672 بنك ساب األول 

 341,266 501,842 394,494 405,503 اإلجمالي

 ومعلومات اإلدارة.  م2021  يونيو  30والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في م 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 بنك الرياض  -

يتعلق بقرض قصير األجل تم الحصول عليه لتمويل رأس املال العامل. تأخر سداد   م  في حين2021يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  144.7بلغ اإلقتراض  

 .م، حيث تتفاوض اإلدارة حالًيا حول إعادة جدولة القرض 2021يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  115.4مبلغ 

 مصرف الراجحي    -

قصير األجل الذي تم الحصول عليه لتمويل رأس املال العامل. تأخر سداد   بقرض يتعلق  في حين م 2021يونيو   30مليون ريال سعودي كما في  131.8بلغ االقتراض 

م  2021املرهونة بحلول نوفمبر    العائداتم ، ومع ذلك، تتوقع اإلدارة أن تكون قادرة على سداد القرض من  2021يونيو    30في    كمامليون ريال سعودي    19.9مبلغ  

 لهذا القرض.  الجبيل مصنع٪ من عائدات 80نسبة  تسديدحيث تعهدت الشركة 

 

 األول  بنك ساب -

يتعلق باالقتراض قصير األجل الذي تم الحصول عليه لتمويل رأس املال العامل. ومن   في حين م  2021يونيو    30مليون ريال سعودي كما في    64.8بلغ االقتراض  بلغ  

 . )٪ من عائدات مصنع الرياض 80بنسبة (م كما تعهدت الشركة بنسبة مئوية من عائدات املبيعات لهذا القرض 2022املتوقع أن يتم سداده بالكامل بحلول فبراير 

 .ت ومعدات الشركة مرهونة لصندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل القرض طويل األجلوتجدر اإلشارة إلى أن جميع ممتلكات وآال 

 بين كل من بنك الرياض والشركة   تسهيالت (:  44الجدول رقم )

  بنك الرياض 

مبلغ التسهيل  

 العمولة/ الغرض/

 حد البدائل اإلنتمائية املباشرة  : 

 مليون ريال سعودي   100,000حدود املبلغ :  

 % + عموالت القبوالت املعمول بها لدى مصرفنا 1العمولة :  التعرفة + عمولة إضافية بواقع 

 .السعودية  الغرض: تسهيالت خاصة بتمويل عقود جديدة للمشاريع املسندة من شركة أرامكو

 % 80نسبة التمويل: 

 حد تمويل اعتمادات : 

 مليون ريال سعودي   100,000حدود املبلغ :  

 او نهاية عمر العقد ايهما يقع اوال  السعودية % من ايرادات مشروع شركة أرامكو80يوم او باستقطاع  360(السداد بعد 1الشروط : )

 او خطاب يفيد فيه بصرف مستحقاتكم من خالل الحساب الوسيط  السعودية(تقديم تأييد تنازل من شركة أرامكو 2)

 حد قرض قصير األجل : 
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  بنك الرياض 

 مليون ريال سعودي   60,000حدود املبلغ :  

 السعودية  الغرض : تسهيالت خاصة بتمويل عقود جديدة للمشاريع املسندة من شركة أرامكو

 % 80نسبة التمويل : 

 م2021يوتيو  30سعودي كما في مليون ريال   144,123 اإللتزامات القائمة 

 م 2022مايو   31تنتهي املدة في  املدة

 معلومات اإلدارة املصدر: 

 

 بين كل من بنك الراجحي والشركة     تسهيالت(:  45الجدول رقم )

  بنك الراجحي 

مبلغ 

 التسهيل/الغرض 

 مليون ريال سعودي  395,000(حد التسهيل : 1)

 مليون ريال سعودي  285,000(حد التسهيل : 2)

 الغرض : تمويل متطلبات رأس املال العامل العامة

 مليون ريال سعودي  385,000(حد التسهيل : 3)

 السعودية الغرض : تمويل عقود املشاريع الخاصة بشركة أرامكو 

 مليون ريال سعودي  18,000(حد التسهيل : 4)

 % 100ن من الداخل والخارج مقابل فواتير بنسبة تمويل الغرض: تمويل شراء حديد من موردي

 مليون ريال سعودي   39,800(حد التسهيل :5)

 % من قيمة كل فاتورة بعد موافقة الطرف األول. 100على أن يتم تمويل ما نسبته  السعوديةالغرض : تمويل عقود املشاريع الخاصة بشركة أرامكو 

 ي مليون ريال سعود  98,261(حد التسهيل :6)

 املتعلقة بشراء مواد خام  السعوديةالغرض : تمويل عقود املشاريع الخاصة بشركة أرامكو 

 مليون ريال سعودي  89,731(حد التسهيل : 7)

 املتعلقة بشراء مواد خام  السعوديةالغرض : تمويل عقود املشاريع الخاصة بشركة أرامكو 

 مليون ريال سعودي  10,000(حد التسهيل : 8)

 معلومات االدارة املصدر: 

 

 األول والشركة   تسهيالت  بين كل من بنك ساب(:  46الجدول رقم )

  بنك ساب األول 

مبلغ التسهيل  

 العمولة/ الغرض/

 سحب على املكشوف :

 مليون ريال سعودي 5,000حد التسهيل : 

 للعميل الغرض : تسهيل عمليات التدفق العالية 

 الضمانات العامة 

 سبتمبر وأي تجديدات / تعديالت الحقة له )يستبدل (.  27بتاريخ  304/18(خطاب واتفاقية تسهيالت رقم س ب ج/ 1)

م, 2018سبتمبر  27بتاريخ   303/18مليون ريال سعودي, املطلوب في اتفاقية تسهيالت رقم : س ب ج/  360,000( سند ألمر موقع حسب األصول بمبلغ 2)

 ويدفع عند الطلب )يستبدل(

مليون دوالر أميركي, يدفع عند الطلب على أن يتم تجديد هذا املستند سنويآ   1,350م موقع حسب األصول بمبلغ 2019سبتمبر  27(سند ألمر 3)

 )يستبدل(.

 لب على أن يتم تجديد هذا املستند سنويآ مليون يورو يدفع عند الط 1,300م, موقع حسب األصول بمبلغ 2018سبتمبر  27( سند ألمر بتاريخ  4)

 م 2021يونيو   30مليون ريال سعودي كما في  64,001 اإللتزامات القائمة 

 م 2022فبراير  28تنتهي في  املدة

 معلومات االدارة املصدر: 

 

 مستحق الى اطراف ذات عالقة  14-6-6

 م  2021يونيو   30م وكما في 2020م و 2019م و2018ديسمبر 31كما في   ذات عالقةمستحق الى اطراف (: 47الجدول رقم )
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 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 - - 389 291 موظفي اإلدارة الرئيسين 

 1,334 1,211 1,157 672 مجلس اإلدارة 

 1,334 1,211 1,546 963 مستحقات إلى اطراف ذات عالقة

 .م2021 م و2020 يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 

 م 2021يونيو   30م وكما في 2020و  م2019م و2018ديسمبر 31تعويضات موظفي األدارة العليا في الشركة كما في (:  48الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 251 1,293 1,209 ٦٧٢ أعضاء مجلس اإلدارة واللجان األخرى 

 2,409 4,498 4,236 ٢٩١ كبار املسؤولين تنفيذيين

 .م2021 م و2020 يونيو  30املنتهية في م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 ذمم دائنة ملجلس اإلدارة ناشئة عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. من مستحق الى اطراف ذات عالقة يتألف

 أوراق دفع و ذمم دائنة تجارية 15-6-6

 م 2021يونيو   30م وكما في 2020م و 2019م و2018ديسمبر 31كما في   أوراق دفع و ذمم دائنة تجارية (: 49الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 94,292 88,297 77,590 109,789 أوراق الدفع 

 7,004 11,516 8,380 6,433 ذمم دائنة تجارية

 101,296 99,813 85,970 116,222 اإلجمالي 

 اإلدارة.  ومعلومات م2021  يونيو  30في م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

مليون ريال   83.0  بقيمةGS Global مليون ريال سعودي مستحقة لشركة    94.3ذمم الدائنة التجارية من سندات مستحقة الدفع بقيمة  التتألف أوراق الدفع و 

 من  .م2021 يونيو  30 في كما الرياض بنك لمليون ريال سعودي مستحقة  11.3وسعودي 
ً
  بقيمةالذمم التجارية الدائنة الناشئة عن شراء املواد الخام تتألف أيضا

تأخرت    GS Globalأن املبلغ املستحق لشركة    الجدير بالذكر  .من خالل خطابات االعتماد  غالبية املشتريات تمت  حيث أن ،مليون ريال سعودي في نفس الفترة  7.0

على   SIBOR + 2٪. تخضع إعادة جدولة الرصيد املستحق إلى فائدة  الرصيد القائم اقساطنتيجة قيود التدفق النقدي. وفقا لذلك، تم التوصل إلى اتفاق لتسوية 

 املبالغ املستحقة ضمن أوراق الدفع. 

 مستحقات وذمم دائنة أخرى  16-6-6

 م  2021يونيو  30م وكما في 2020م و2019م و 2018ديسمبر 31كما في  مستحقات وذمم دائنة اخرى (: 50الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 - 3,986 - - مستحق إلى مقاولي الباطن 

 3,275 3,073 3,248 2,725 املوظفين املستحقة منافغ 

 26,079 2,678 - - ضريبة القيمة املضافة املستحقة

 5,103 1,225 2,201 3,066 دفعات مقدمة من العمالء 

 8,535 1,733 848 1,121 أخرى 

 42,992 12,695 6,297 6,912 اإلجمالي 

 اإلدارة.  ومعلومات م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 
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مكافآت املوظفين املستحقة واملبالغ املستحقة األخرى.  والسلف من العمالء ومن ضريبة القيمة املضافة مستحقة الدفع  املستحقات والذمم دائنة األخرى تتألف 

مليون ريال سعودي كما في   43.0م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  12.7مليون ريال من  30.3 بمقدارارتفعت املستحقات والذمم الدائنة األخرى 

مليون ريال سعودي خالل نفس    26.1مليون ريال سعودي إلى    2.7من  في ضريبة القيمة املضافة املستحقة  إرتفاع    (1ذلك بشكل أساس ي إلى )  ويعزى   2021يونيو    30

 عبرإعادة هيكلة هذا الرصيد    نقاش  تميحيث  ،)أشهر  5إلى   أشهر  4فترة     (املضافةتأخير دفعات ضريبة القيمة   والتي أدت إلى  قيود التدفق النقدي  نتيجةالفترة  

الشركة  .  مع الجهات املختصة  دفعات شهرية على مدى فترة سنة واحدة بالذكر أن  تأخير قدرها  الجدير  إرتفاع في  (2)مليون ريال سعودي.    3.9تكبدت غرامة 

مليون ريال  5.3مليون ريال سعودي إلى  1.4الرسوم املهنية املتراكمة من إرتفاع   نتيجةمليون ريال سعودي   ٨٫٥مليون ريال سعودي إلى  1.7املستحقات األخرى من 

 نتيجة( انخفاض في تكاليف التعاقد من الباطن املتراكمة  3قابله ) ألف ريال سعودي لكل عضو،  150مجلس اإلدارة بقيمة    إلىنتيجة ملكافأة استثنائية    عوديس

 املتعاقدين من الباطن.  انخفاض عدد

 

 الزكاةمخصص  17-6-6

 م  2021يونيو   30م وكما في 2020م و2019م و 2018ديسمبر 31كما في  مخصص الزكاة(: 51الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 3,941 7,646 7,465 7,525 الرصيد في بداية السنة 

 100 902 4,494 4,382 املكون خالل السنة

 - ( 4,607) ( 4,313) ( 4,442) املدفوع خالل السنة 

 4,041 3,941 7,646 7,465 الرصيد في نهاية السنة 

 . م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

مليون ريال سعودي كما    7.6مليون ريال سعودي من    3.6  بمقداررسوم الزكاة واملدفوعات خالل السنة املالية.انخفض مخصص الزكاة    من  أساس ي  بشكل  تتألف

للشركة    الوعاء الزكوي خسائر اإلجمالية واالنخفاض في  ال  إلى  أساس ي  بشكل  ذلك   ويعزى م  2020ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    4.0م إلى  2019ديسمبر    31في  

م. ارتفع مخصص 2020املالية  ألف ريال سعودي في السنة    902م إلى  2019سنة املالية  مليون ريال سعودي في ال  4.5مما أدى إلى انخفاض مصاريف الزكاة من  

  100قدره   اإلعتراف بمخصصنتيجة  م  2021  يونيو  30  في  كما  4.1م إلى   2020ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    3.9ألف ريال سعودي من    100  مقدارالزكاة ب

  و م 2021يونيو    30املنتهية في فترة الستة أشهر  خاللألف ريال سعودي 
ً
 .الدفع باملقابلعدم أيضا

 

 قائمة التدفقات النقدية  7-6
 م.  2021يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2020م و2019م و2018ديسمبر   31قائمة التدفقات النقدية للسنوات املنتهية في (: 52الجدول رقم )

 ريال سعودي ألف 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 ( 12,006) ( 194,438) 34,742 ( 118,317) صافي )الخسارة(/الربح قبل الزكاة  

     تعديالت لـ:  

 13,686 27,829 26,226 26,657 إستهالك ممتلكات وآالت و معدات  

 960 1,754 1,893 - استهالك حق استخدام األصول 

 - 67 - - خسارة استبعاد ممتلكات وآالت و معدات 

 - 87,008 - - شطب للمخزون 

 11,339 59,246 ( 2,080) 663 مخصص للمخزون 

 - 3,979 - - التجاريةاالنخفاض في قيمة الذمم املدينة 

 1,746 2,349 2,174 2,877 مخصص مكافآت نهاية خدمة املوظفين
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 ريال سعودي ألف 
 م 2018ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )املعدلة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )املراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )املفحوصة(

 - - - 8,716 مخصص خسائر األئتمان

 8,760 24,156 30,794 28,309 أعباء تمويل

 - ( 3,756) - - الدخل املعدل للقرض 

     الحركة في رأس املال العامل 

 120,250 ( 86,345) ( 59,003) 101,503 مخزون 

 44,698 ( 10,871) 81,501 10,182 ذمم مدينة تجارية

 10,451 ( 3,646) 763 16,089 دفعات مقدمة و ذمم مدينة اخرى 

 - - - 265 أوراق الدفع 

 - - - ( 8,975) ذمم دائنة تجارية

 123 ( 335) 583 151 مستحقات ألطراف ذات صلة

 1,483 13,843 ( 30,252) - اوراق دفع وذمم دائنة تجارية

 30,297 6,398 ( 746) ( 1,608) مستحقات وذمم دتئنة اخرى 

األنشطة   من  الناتج   / في(  )املستخدم  النقد 

 التشغيلية 

66,512 86,595 (72,762) 231,787 

     

 - ( 4,607) ( 4,313) ( 4,442) زكاة مدفوعة 

 ( 343) ( 208) ( 429) ( 2,870) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين املدفوعة 

من  الناتج   / في(  )املستخدم  النقد  صافي 

 األنشطة التشغيلية 

59,200 81,853 (77,577) 231,444 

     التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية 

 ( 7,492) ( 8,300) ( 27,252) ( 7,190) شراء ممتلكات وآالت و معدات 

 (7,492) (8,300) (27,252) (7,190) االستثماريةصافي النقد املستخدم في االنشطة  

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 ( 160,294) 532,694 611,657 - املحصل من قروض قصيرة االجل 

 - ( 422,871) ( 625,509) - املسدد من قروض قصيرة االجل 

 - - - (٢٫٠٠٠) صافي التغير في القروض طويلة األجل 

 - - - (١٨٬٥٠٤) التغير في القروض قصيرة األجل صافي 

 ( 7,406) ( 21,289) ( 30,810) ( 26,130) اعباء تمويل مدفوعة

 ( 163) ( 2,579) ( 3,470) - التزامات األيجار املدفوعة

من  الناتج   / في(  )املستخدم  النقد  صافي 

 االنشطة التمويلية 

)٤٦٬٦٣٤ ( (48,132) 85,955 (167,863 ) 

 56,089 78 6,469 5,376 التغير في النقد و ما في حكمهصافي 

 20,046 19,968 13,499 8,123 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 76,135 20,046 19,968 13,499 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 . م2021  يونيو  30م والقوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020وم 2019ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 
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 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 1-7-6

  ويعزى م  2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    81.9م إلى  2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    59.2من   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  تارتفع

ستخدمة في األنشطة  املنقدية  التدفقات  اللتصل   بعد ذلك   تمليون ريال سعودي خالل العام. انخفض  34.7 الربح قبل الزكاة ليصل إلى إرتفاع صافي  إلى  رئيس ي  بشكل  ذلك 

غير تعديالت   قابلهامليون ريال سعودي(    194.4 (البالغة الخسائر املتكبدة خالل العام    نتيجةم  2020السنة املالية   خالل مليون ريال سعودي  77.6التشغيلية بلغت  

 مليون ريال سعودي. 146.3نقدية متعلقة باملخزون والتي بلغت 

 م. 2021يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في  مليون ريال سعودي 231.4 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بلغت

 التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية 2-7-6

 بشراء املمتلكات واآلالت واملعدات. التدفقات النقدية من االنشطة االستثماريةتتعلق 

مليون ريال سعودي في    27.2م إلى  2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    7.2مليون ريال سعودي من    20بمقدار    املستخدم في االنشطة االستثماريةصافي النقد  ارتفع

  ت واملعدات خالل هذه الفترة.نتيجة اإلضافات على املمتلكات واآلال   م2020في السنة املالية  مليون ريال سعودي 8.3صل إلى يانخفض ل ومن ثم م2019السنة املالية 

 .م 2021يونيو  30مليون ريال سعودي إلى فترة الستة أشهر املنتهية في  7.5بلغت الدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 3-7-6

 رسوم التمويل ودفعات التزامات اإليجار. ودفعات ودفعات القروض  لعائداتباإلضافة أنشطة التمويل  التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةتضمنت 

 املبلغ نتيجة  م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية    48.1م إلى  2018مليون ريال سعودي في السنة املالية    46.6  من     التمويلية  االنشطة  من  الناتج  النقد  صافي ارتفع 

باإلضافة لتسديد تكاليف  مليون ريال سعودي    ٦٢٥٫٥  بقيمة  االجل  قصيرة  قروض   تسديد  قابلهمليون ريال سعودي    ٦١١٫٧  بقيمة  املحصل من قروض قصيرة االجل

 .مليون ريال سعودي ٣٫٥إلتزامات إيجار بقيمة  مليون ريال سعودي وتسديد ٣٠٫٨بقيمة تمويلية 

  بقيمة  املحصل من قروض قصيرة االجل  املبلغ  نتيجة م 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية    ٨٦٫٠ لتصل إلى التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية تارتفع

مليون ريال سعودي    ٢١٫٣باإلضافة لتسديد تكاليف تمويلية بقيمة  مليون ريال سعودي    ٤٢٢٫٩  بقيمة  قروض قصيرة االجل  تسديد  قابلهمليون ريال سعودي   ٥٣٢٫٧

 .مليون ريال سعودي ٢٫٦إلتزامات إيجار بقيمة  وتسديد

 .م2021يونيو  30الستة أشهر املنتهية في  خالل مليون ريال سعودي ١٦٧٫٩ التمويليةبلغت التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة 
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  سابقه السنوات تسويات 4-7-6

 سابقة  سنوات أرقام تعديل .4

 ٣١البضاعة في الطريق. تم إجراء تقييم إضافي للسنوات املنتهية في    -خالل السنة الحالية، حددت إدارة الشركة بعض اإلختالفات أثناء إجراء أتمتة لنظام مخزون    4-1

م. وعليه، فقد تم تعديل ٢٠١٨لعام  يتعلق بالسنوات السابقة    مليون لایر سعودي بشكل تراكمي  ١٠٦٫٠م وتم تحديد تعديل بمبلغ  ٢٠١٨و   م  ٢٠١٩م و    ٢٠٢٠ديسمبر  

 أرقام املقارنة. 

. نتيجة لذلك، حددت اإلدارة مبلغ  -خالل السنة الحالية، حددت إدارة الشركة بعض اإلختالفات أثناء إجراء جرد مخزون    4-2 مليون لایر سعودي  ١٩٫٠  املواد الخام 

املواد الخام وأعترفت بتسويات  - على شطب املخزون  م ٢٠٢١يونيو  ٨ذلك، وافق مجلس اإلدارة بتاريخ م. وبناًء على  ٢٠١٨سيتم شطبها، تتعلق بالسنوات السابقة لعام  

 م. وعليه فقد تم تعديل أرقام املقارنة. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١املنتهية في  مليون لایر سعودي عن طريق زيادة الخسائر املتراكمة االفتتاحية للسنة ١٩٫٠بمبلغ 

 ائر املتراكمة على النحو التالي أثر التعديالت للسنوات السابقة على الخس(: 53الجدول رقم )

 تعديل في قائمة املركز

 املالي 
 إيضاح 

 في 
 
 الرصيد املسجل سابقا

 م  ٢٠١٩يناير  ١

 أثر تعديل السنة 

 السابقة 

 الرصيد املعدل في 

 م  ٢٠١٩ينا ير  ١

 426,970 124,933 ٥٥١٬٩٠٣  مخزون 

 - ( 105,988) - 1-4 البضاعة في الطريق -

 - ( 18,945) - 2-4 املواد الخام  -

 ( 216,785) ( 124,933) ( 91,852)  بقاة أرباح م

 الشركة املصدر: 

 موضح أدناه:ل والتزامات اإليجار، وعليه، تم تعديل أرقام املقارنة لتصحيح الخطأ، كما هو الشركة خطأ في حق استخدام األصو  حددت إدارة 4-3

 حق استخدام األصول والتزامات اإليجار تعديدالت   (:54الجدول رقم )

 تعديل في قائمة املركز

 املالي 

 في 
 
 الرصيد املسجل سابقا

 م  ٢٠١٩ ديسبر  31

 أثر تعديل السنة 

 السابقة 

 الرصيد املعدل في 

 م  ٢٠١٩ ديسمبر ي 31

 21,833 1,893 19,940 األصول حق استخدام 

 ( 20,240) ( 350) ( 19,890) التزامات االيجار  

  - 1,543  - أرباح مبقاة 

 الشركة املصدر: 

 تم إعادة تصنيف بعض معلومات املقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. 

 

  



 

87 

 املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت استخدام 7

 الطرح متحصالت  صافي 1-7

مليون   بقيمة  األولوية  حقوق   أسهم  طرح  متحصالت  إجمالي  يقدر ماليين   مبلغ  منها  سيدفع  سعودي،  ريال(  300,000,000)  ثالثمائة    خمسة 

  القانوني   واملستشار  التغطية  ومتعهد  االكتتاب  ومدير  املالي  املستشار  أتعاب  تشمل  والتي  الطرح  تكاليف  لتغطية  سعودي،  ريال(  5,000,000)

 .باالكتتاب املتعلقة املصاريف من وغيرها والتوزيع والطباعة  التسويق ومصاريف  القانوني واملحاسب ومستشار العناية املالية املهنية

إلعادة هيكلة رأس املال وضخ أموال    سيستخدم  والذي  ،سعودي  ريال (  295,000,000)مائتين وخمسة وتسعين    حوالي  الطرح  متحصالت  صافي  سيبلغ

، حيث تسعى الشركة إلى دعم رأس املال أنشطتها املستقبليةجديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم  

ض و الجبيل والتوسع في عدد من منتجات  العامل و تعزيز املالئة املالية للشركة و تخفيض معدل اإلقتراض و تطوير و تحديث مصانع الشركة بالريا

 األنابيب ضمن أعمال الشركة.

السعودية(   موقع  على  للجمهور   باإلفصاح  الشركة  ستقوم  كما )تداول  السعودية  تداول    بين   أكثر   أو(  ٪5)  بنسبة  اختالف  وجود   عند  مجموعة 

فِصح ما مقابل الطرح ملتحصالت الفعلي االستخدام
ُ
  وذلك. بذلك علمها فور  هذه  اإلصدار نشرة  في عنه أ

ً
  قواعد من (54) املادة  من( ب) للفقرة  وفقا

صدر   على  يجب"  أنه  على  تنص  والتي  املستمرة   وااللتزامات  املالية  األوراق  طرح
ُ
 بين  أكثر   أو  ٪5  بنسبة  اختالف  وجود  عند  للجمهور   اإلفصاح  امل

فِصح ما مقابل األولوية حقوق  أسهم إصدار ملتحصالت  الفعلي االستخدام
ُ
 ".بذلك علمه فور  العالقة ذات اإلصدار نشرة  في عنه أ

 الطرح متحصالت  استخدام 2-7

 الطاقة  زيادة   من  الشركة  يمكن  عامل  مال  رأس  وتوفير   الشركة  نشاط  في  التوسع  عمليات  لدعم  رئيس  بشكل  الطرح  متحصالت  صافي  استخدام  وسيتم

 ولن يحصل املساهمون على أي من املتحصالت الناشئة عن الطرح. .املستقبلية أنشطتها ودعم التشغيلية

 كاآلتي: ستقوم الشركة باستخدام صافي متحصالت الطرح 

يتكون رأس املال العامل من )املواد الخام ومهمات التشغيل واألجور والرواتب التي تساهم في الوصول إلى املنتج التام : أس املال العاملر  (1

والجاهز للبيع، مما يساعد في زيادة كميات اإلنتاج وبالتالي املساهمة في تحقيق زيادة في التدفقات النقدية للشركة لتضمن لها  الصنع 

ريال   مليون  (85إعادة تدويرها واستخدام رأس املال العامل في أكثر من دورة خالل السنة املالية. علما بأن التكلفة التقديرية ستبلغ )

 .م2022سعودي، ومن املتوقع أن تبدأ خطة العمل في الربع األول من العام 

 

 مبالغ االستثمار  (2

  مصنعي الشركة في الرياض والجبيل انتاج خطوط لتطوير استخدامها سيتم التيو   سعودي  ريال مليون ( 60) مبلغ باستخدام الشركة ستقوم

 : تطويرها املراد األصول   ويوضح الجدول التالي

 مبالغ االستثمار (: 55الجدول رقم )

األصول املراد  

 تطويرها
 املوقع 

األصل     عمر

 الحالي

نسبة  

مجمع  

 اإلهالك

 صافي األصل 
املدة  

 املتوقعة

التكاليف 

 التقديرية 

التاريخ املتوقع  

التجديد  لبداية  

التاريخ 

املتوقع  

لالنتهاء 

التجديد  من  

التاريخ 

املتوقع  

 للتشغيل

 الوصف 

تطوير خط  

 التغليف
% 6.70 11 الرياض أشهر  6 4,800,000   

6.7  

 مليون 

الربع األول من  

 عام

م 2022  

 

الربع الثاني 

 من عام 

م 2022  
 

الربع 

الثالث من  

م 2022عام   

عطال و توقف  وتعرضه لأل عمر خط التغليف تقادم نظرا ل

التغليف ملطابقة   تطوبر خطللماكينات فيترتب على ذلك وجوب 

أرامكو. و تعتبر معامل االختبارات ركيزة أساسية في  شركة  متطلبات 
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بسبب   أرامكو لذا وجب تطويرها شركةعملية توريد املنتجات الى 

 .التقادم

تطوير إلنتاج 

انابيب الحفر و  

 مستلزماتها 

% 6.70 13 الرياض أشهر  6 8,156,000   
6.8  

 مليون 

من   الثالثالربع 

 عام

م 2022  

 

 الرابعالربع 

 من عام 

م 2022  

 

الربع األول 

من عام  

م 2023  

 

بوصة الى   6نابيب امللحومة من مقاس نتاج األ تمتلك الشركة خط إل 

نابيب  أبوصة و نظرا لشراء أرامكو كميات كبيرة من   20مقاس 

ن إفي السوق العاملى ف  الحفر لتغطية الطلب املتزايد على البترول

نابيب الحفر و مستلزماتها طبقا  تاجها أل ترغب في تطوير إنالشركة 

   لتلبية متطلبات السوق    رامكو شركة أ ملواصفات 

نتاج تطوير إل 

انابيب الحفر  

 الصغيرة املسننة

 

% 6.70 3 الرياض أشهر  6 18,000,00   
3.2  

 مليون 

الربع األول من  

 عام

 2023م 

 

الربع الثاني 

 من عام 

 2023م 

 

الربع 

الثالث من  

م 2023عام   

 

نبوب و  متر لأل  12نابيب الحفر بطول أل تمتلك الشركة خط تسنين 

طوال صغيرة قررت  أنابيب حفر ذات رامكو أل شركة أ نظرا ملتطلبات 

لتلبية  طوال الصغيرةنابيب ذات األ الشركة إضافة ماكينة تسنين لأل 

 .متطلبات السوق 

نتاج إتطوير خط 

 نابيب بالرياضاأل 
% 6.70 13 الرياض شهر  18 8,156,000   

18.8  

 مليون 

الربع األول من  

 عام

م 2022  

 

 الثانيالربع 

 من عام 

م 3202  

 

الريع الثانى 

من عام  

م 2023  

 

في  للتحديث املستمرو  خط االنتاج الحالي االتكنولوجيدم اقتنظرا ل

من    تطوير الخط  ترغب في نابيب امللحومة فإن الشركة صناعة األ 

 :بغرض مايلي خالل تطوير خط االنتاج وتطوير املباني

 تحسين جودة اللحام .  -1

 املعالجة الحرارية.  -2

 لكترونيا في عملية اإلنتاج إالتحكم الكامل  -3

 تحسين العمليات اإلنتاجية األخرى  -4

مدة األعطال  وتقليل لمصنع اإلنتاجية ل كفاءة  الرفع بغرض   

 . واستيفاء املتطلبات البيئية  ومعايير األمن والسالمة والتوقفات

نتاج إتطوير خط 

 نابيب بالجبيل األ 
%4 10 الجبيل  237,804,000 

12 

 شهر

24.5  

 مليون 

من   الثانيالربع 

 عام

م 2022  

 الثانيالربع 

 من عام 

م 3202  

 

الربع 

الثالث من  

م 2023عام   

 

في  للتحديث املستمرو  خط االنتاج الحالي االتكنولوجيدم اقتنظرا ل

من    تطوير الخط  ترغب في نابيب امللحومة فإن الشركة صناعة األ 

 خالل تطوير خط االنتاج وتطوير املباني اإلدارية وسكن العمال

 بغرض مايلي

 . تحسين عملية التشكيل  .1

 الكترونيا في عملية اإلنتاج   الكامل التحكم .2

 . تحسين العمليات اإلنتاجية األخرى  .3

الخاصة باالختبارات  تطوير معمل االختبارات .4

 اإلتالفية

بغرض رفع الكفاءة  اإلنتاجية للمصنع  وتقليل مدة األعطال   

 والتوقفات واستيفاء املتطلبات البيئية  ومعايير األمن والسالمة. 

 املطلوبة  جودة املنتج و مطابقته للمواصفات  والتاكد من 

 املصدر: الشركة

 

  املستحقة البنكية القروض و املوردين  لسداد سعودي ريال  مليون ( 150) مبلغ باستخدام الشركة  ستقوم:  والبنوك املوردين سداد  (3

 حسب التالي: الشركة على

 املبلغ  الجهه 

 سعودي  ريال 60,000,000 سداد بنوك محلية  

 سعودي  ريال 90,000,000 داخليين خارجيين و موردين سداد 

 املصدر: الشركة
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 ويوضح الجدول التالي االستخدام ملتحصالت الطرح: 

 االستخدام املتوقع ملتحصالت الطرح (: 56الجدول رقم ) 

القيمة باآلف   *

 الرياالت السعودية

 وصف اإلستخدام 

 م2023 م2022

الربع   % اإلجمالي 

 األول 

الربع  

 الثاني

الربع  

 الثالث

الربع  

 الرابع

الربع  

 األول 

الربع  

 الثاني

 %28.33 85,000 - - 20,000 25,000 25,000 15,000 رأس املال العامل 

 %20.00 60,000 6,500 9,200 7,000 9,800 12,000 15,500 االستثمار مبالغ 

 %50.00 150,000 - - - - 52,000 98,000 سداد املوردين والبنوك 

 % 98.33 295,000 6,500 9,200 27,000 34,800 89,000 128,500 الطرح  متحصالت صافي

 %1.67 5,000      5,000 تكاليف الطرح

 متحصالت إجمالي

 الطرح 
133,500 89,000 34,800 27,000 9,200 6,500 300,000 100.00 % 

 املصدر: الشركة

 من  إلىوتجدر اإلشارة 
ً
  متحصالت الطرح. أن املشاريع املذكورة أعاله سيتم تمويلها حصريا
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 إفادات الخبراء  8
أسمائهم وشعاراتهم وعلى نشر   إلىعلى اإلشارة الكتابية موافقتهم  ، من هذه النشرة (ز ) ( ووالواردة أسماؤهم في الصفحات ) قدم جميع املستشارون 

 موافقته حتى تاريخ هذه النشرة.  بسحبإفاداتهم في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم 

أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم وليس ألي منهم   –من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة  –إن جميع املستشارين والعاملين لديهم 

 ما كان نوعها في الشركة وشركتها التابعة بما قد يؤثر على استقاللهم كما في تاريخ هذه النشرة.مصلحة مه
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 اإلقرارات  9
 :حتى تاريخ هذه النشرة بما يلياإلدارة  مجلسأعضاء  يقر

 في الوضع شركة لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال ال  .1
ً
 ملحوظا

ً
 األخيرة.( 12)ـ املالي خالل اليمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ً
 شهرا

  وات الثالث السابقة مباشرة خالل السنة    شركةعوض غير نقدي من قبل ال  أي  أو    أتعاب وساطةأو    خصوماتأو    عموالت  لم تمنح أي   .2

 . أوراق ماليةطرح أي  أو  في ما يتعلق بإصدار وطرح األوراق املاليةطلب التسجيل  تقديم لتاريخ

  النشرة،   هذه   في"  املخاطرة   عوامل( "2)  املتراكمة" في القسم  بالخسائر  املتعلقة  ( "املخاطر2-1-7في الخطر رقم )بخالف ماتم اإلفصاح عنه   .3

أي   هناك  يكن  ال  لم  في  املالي والتجاري  تغيير سلبي جوهري  السن  شركةللوضع  مباشرة خالل  السابقة  الثالث  طلب    تقديم  لتاريخ  وات 

 وطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير املحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار. التسجيل  

( "عوامل املخاطرة في هذه النشرة،  2" في القسم )  املرتبطة مع األطراف ذات العالقة( "املخاطر  2-1-27الخطر رقم ) في  ورد  بخالف ما   .4

 .شركةنوع في ال أسهم أو مصلحة من أي   من أقربائهم أي   ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي   

 الشركة.  أسهم شراء عملية على باملوافقة للشركة العادية غير  العامة الجمعية تقم لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم .5

م 2021  يونيو  30املنتهية في  املالية    م والفترة  2020م و2018ديسمبر    31املالية املنتهية في  السنوات  ن الشركة تكبدت خسائر مالية خالل  أ .6

وباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة، ليس لدى الشركة أي تغير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري خالل السنوات الثالثة 

لتي يشملها تقرير  السابقة املباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الحقوق األولية الخاضعة لهذه النشرة إضافة إلى نهاية الفترة ا

 .املحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة االصدار

 

  



 

92 

 املعلومات القانونية  10

 الشركة 1-10

ه 14/02/1412( وتاريخ 1010085734الشركة العربية لألنابيب هي شركة سعودية مساهمة عامة تأسست بموجب شهادة السجل التجاري رقم )

 (. م 29/08/2023ه )املوافق 13/02/1445والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ  م(25/08/1991)املوافق 

لحالي تم قيد الشركة في السجل التجاري للشركات املساهمة بمدينة الرياض تحت االسم التجاري "الشركة العربية لألنابيب" وهو االسم التجاري ا

 ه النشرة. للشركة ولم يحدث بعد ذلك أي تعديل على االسم حتى تاريخ اعداد هذ

 املال  تطور رأس   ومراحل  الشركة اريخت 2-10

 كشركة مساهمة  ▪
ً
ه )املوافق  18/11/1411( وتاريخ 922بموجب القرار الوزاري رقم ) مقفلةتم تأسيس "الشركة العربية لألنابيب" بداية

ال 01/06/1991 كاتب  لدى  املثبت  التأسيس  عقد  وبموجب  الشركة،  تأسيس  إعالن  على  باملوافقة  القاض ي  الرياض  م(  بمدينة  عدل 

م( وتم قيدها  27/05/1991ه )املوافق  13/11/1411ه وتاريخ  1411( لعام  980( من املجلد )الثالث( بالعدد )38/39/40/41بالصحيفة )

م( وباالسم التجاري "الشركة  25/08/1991ه )املوافق  14/02/1412( وتاريخ  1010085734بالسجل التجاري بمدينة الرياض بالرقم )

( مساهم جميعهم شركات وافراد سعوديين. وبرأسمال قدره سبعون مليون  13لألنابيب". وقد بلغ عدد املساهمين عند التأسيس )  العربية

(70,000,000( ألف   إلى سبعمائة  ريال مقسم  منها م700,000(  لكل  القيمة اإلسمية  تبلغ  القيمة،  ) ا( سهم، متساوية  ، ريال  (100ئة 

أسهم عادية   )جميعها  إدارة مكون من سبعة  )املوافق  26/06/1413  بتاريخ.( أعضاء7نقدية، ومجلس  إدراج   تمم(،  21/12/1992ه 

تداول أسهمها بعد الحصول على موافقة كل من وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي    وبدأت  -تداول   –السعودية    االشركة في السوق  

( وذلك قبل أن يتم تأسيس النظام اآللي لتداول األسهم )في عام   البنك املركزي   –السعودي )الجهة املختصة في حينه  
ً
السعودي حاليا

والذي كان يعمل تحت إشراف إدارة الرقابة على األسهم بمؤسسة  ESISم( كنظام بديل لنظام معلومات األوراق املالية اإللكتروني 2001

 النقد العربي السعودي )البنك املركزي السعودي(. 

)املوافق  05/07/1419  بتاريخ ▪ العادية  و (  م1998/ 25/10ه  غير  العامة  الجمعية  الشركة    علىافقت  رأسمال  مليون   منزيادة    سبعين 

سبعين مليون  بقيمة    يةو خالل طرح أسهم حقوق أولن  م  ( مليون ريال140,000,000)  مائة واربعون مليون   إلى   ريال(  70,000,0000)

(% من رأسمال الشركة وذلك بناء على توصية مجلس إدارة الشركة الصادرة بتاريخ  100وبنسبة زيادة )  ريال سعودي   (70,000,000)

   .م(08/04/1998ه )املوافق 11/12/1418

مائة   منزيادة رأسمال الشركة    على  الثالثة للشركة  الجمعية العامة غير العادية  وافقت(  م26/01/2004ه )املوافق  24/12/1424  بتاريخ ▪

  دد بع  يةو طرح أسهم حقوق أولمن خالل  ( مليون ريال  210,000,000)  مئتان وعشرة مليون   إلى  ريال(  140,000,000)مليون    واربعون 

بالكامل(  50)خمسون    اسمية    بقيمة    سهم جديد  (1,400,0000)  مليون وأربعمائة الف الواحد تسدد  للسهم  وبقيمة اجمالية   ريال 

( سهم الى أربعة مليون ومائتين  2,800,000( ريال وبالتالي زيادة أسهم الشركة من مليونين وثمانمائة الف )70,000,000سبعون مليون )

الزيادة ملساهمي الشركة فقط إذ  تم    و  ( سهم4,200,000الف ) االكتتاب في زيادة رأس املال على مساهمي الشركة   اقتصر طرح هذه 

،  وذلك بواقع سهم واحد لكل سهمين  (م25/01/2004ه ) املوافق  03/12/1424بتاريخ  بنهاية دوام يوم األحد    سجالت الشركةقيدين في  امل

 لتوصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة الصادرة بتاريخ 
ً
( 7م( وتعديل املادة )2003/ 25/10هـ )املوافق 29/08/1424وذلك وفقا

 لذلك. من النظام األساس ي 
ً
 .وفقا

مئتان وعشرة مليون    منزيادة رأسمال الشركة    على( وافقت الجمعية العامة غير العادية  م10/2004/ 12)املوافق    ه28/08/1425  بتاريخ ▪

بعدد إثنين مليون    يةو طرح أسهم حقوق أولخالل  وذلك من    ( ريال315,000,000)  ثالثمائة وخمسة عشر مليون    إلى  ريال(  210,000,000)

( ريال وبالتالي زيادة أسهم الشركة من أربعة  105,000,000)  ( سهم وبقيمة اجمالية مائة وخمسة مليون 2,100,000ومائة ألف سهم )

حيث    ( ريال50تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد )  ( سهم6,300,000( سهم الى ستة مليون وثالثمائة )4,200,000مليون ومائتين الف )

سجالت الشركة وسجالت تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية االكتتاب في زيادة رأس املال على مساهمي الشركة املقيدين في    اقتصر

 . (م10/08/2004)املوافق  ه24/06/1425(. وذلك بناء على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 2( لكل سهمين )1وبواقع سهم واحد )

)امل26/01/1433  بتاريخ ▪ الشركةأوص ى    (م2011/ 21/12  وافقه  مال  رأس  بزيادة  اإلدارة  مليون من    مجلس  عشر  وخمسة    ثالثمائة 

( سهم 1.079توزيع اسهم مجانية بمعدل )خالل    نم(% 27)  زيادة    بنسبة( ريال  400,000,000الى أربعمائة مليون )   ( ريال315,000,000)
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( أربعة  يملك  مساهم  أسهم4لكل  االسم  (  القيمة  )وتعديل  من خمسون  الواحد  للسهم  )50ية  الى عشرة  ريال  رياالت10(  مشروطة    ( 

 . (غير عادية)ال للمساهمين الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامةب

  الصادرة   اإلدارة مجلس    توصية  على  (عاديةغير  )ال  للمساهمين    العامةالجمعية    وافقت(  م11/06/2012ه )املوافق  21/07/1433  بتاريخ ▪

الشركة    رأسبزيادة    م 21/12/2011بتاريخ   مليون)  من  مال  عشر  وخمسة    مليون أربعمائة     إلى  ريال(  315,000,000ثالثمائة 

( سهم 8,500,000ثمانية ماليين وخمسمائة ألف  )  من خالل اصدار    وذلك  من رأس املال  %(27)  زيادة بنسبة  و   ريال(  400,000,000)

وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة من واحد وثالثون مليون وخمسمائة الف  ( مليون ريال،  85,000,000)  مليون   وثمانون خمسة    بقيمة

 طريق عن وذلك ،( رياالت10اسمي تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة ) سهم(  40,000,000مليون ) أربعون  ( سهم الى 31,500,0000)

 تم  وقد  الجمعية  انعقاد  يوم  تداول   بنهاية  املساهمين  بسجل  املقيدون   املساهمون   يملكه  قائم  سهم(  3.7058)  كل  مقابل  مجاني  سهم  منح

ذلك بمنح عدد األسهم الصحيح لكل مستحق، وتجميع كسور األسهم في    ،م31/12/2011كما في    بند املبقاة   األرباح  من  الزيادة   تغطية

محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وبيعها بسعر السوق، ثم توزيع قيمتها على حملة األسهم في تاريخ األحقية كل حسب حصته على 

 من    30أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد، وذلك خالل مدة ال تتجاوز  
ً
، وتعديل  تاريخ توزيع األعداد الصحيحة ملستحقيهايوما

؛ املادة  األساس يالى ذلك وافقت الجمعية العامة على تعديل بعض مواد النظام    باإلضافة  .  ( من النظام األساس ي وفقا لذلك8( و)7املادة )

( الخاصة  17واملادة ) األسهم ( الخاصة بشهادات13دة )واملا األسهم( الخاصة بتداول 12( الخاصة بأغراض الشركة ، واملادة )3الثالثة )

( 21واملادة )  اإلدارة ( الخاصة بمكافآت مجلس  20واملادة )  اإلدارة ( الخصة بصالحيات مجلس  19واملادة )  اإلدارة مجلس    أعضاءبأسهم  

( الخاصة بالتصويت بالجمعيات واضافة  34( الخاصة بحضور الجمعيات  واملادة )26الخاصة بصالحيات رئيس املجلس ونائبه واملادة )

 ,األرباح( الخاصة بتوزيع 42واملادة ) اإلدارة التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس  أسلوب

)املوافق  29/10/1438  بتاريخ ▪   نظام   مع  يتفق  بما  األساس ي  نظام  تعديل  على  العادية  غير   العامة  الجمعية  وافقتم(  2017/ 23/07ه 

 . الجديد الشركات

أوص ى مجلس اإلدارة الى الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( بتخفيض رأس مال  (  م08/06/2021ه )املوافق  27/10/1442  بتاريخ ▪

%( وليصبح عدد  75سعودي أي بنسبة )  ريال  (100,000,000)  ( ريال ليصبح رأس املال مائة400,000,000)الشركة من أربعمائة مليون  

( مليون  10,000,000األسهم  ثالثين  إلغاء  طريق  عن  وذلك  املتراكمة،  الخسائر  إلطفاء  الشركة  مال  رأس  هيكلة  إعادة  بهدف  سهم   )

االجتماع للجمعية العامة غير العادية وبعد االنتهاء من عملية تخفيض    ( سهم. كما أوص ى مجلس إدارة الشركة فى نفس30,000,000)

( ريال بقيمة  30,000,000(%  من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بعدد ثالثون مليون )300رأس املال، بزيادة رأس مال الشركة بنسبة )

(  ريال ويصبح عدد األسهم بعد الزيادة 400,000,000ليون ) ( ريال ليصبح رأس املال بعد الزيادة أربعمائة م300,000,000ثالثمائة مليون )

( مليون  االقتراض وتطوير  40,000,000أربعون  للشركة وتخفيض معدل  املالية  املالءة  وتعزيز  العامل  املال  لدعم رأس  ( سهم  وذلك 

ب ضمن أعمال الشركة. مشروطة وتحديث مصانع الشركة بالرياض والجبيل والتوسع في عدد من املنتجات املساندة لخدمات األنابي

بحصول الشركة على موافقات الجهات الرقابية املختصة )هيئة السوق املالية "الهيئة" وشركة السوق املالية "تداول" ووزارة التجارة( 

 انه يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة )غير العادية( خال
ً
( ستة أشهر  6ل )واملساهمين في الجمعية العامة )غير العادية(. علما

من تاريخ موافقة الهيئة، وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على موافقة الجمعية العامة )غير العادية( خالل تلك الفترة عدت موافقة  

م  06/2021/ 30بلغت الخسائر املتراكمة للشركة كما في  الهيئة ملغاة ويتعين على الشركة إعادة تقديم الطلب إذا رغبت بزيادة رأس مالها

 م.2020( ريال كما بنهاية العام 311,012,000رأس مال الشركة بعدما بلغت )( من %80.7نسبة )( ريال والتي تمثل 323,118,000مبلغ )

(،  وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس املال الشركة بنسبة م20/02/2022ه )املوافق  19/07/1443تاريخ  وفي   ▪

( ريال سعودي وبالتالي تخفيض عدد األسهم 100,000,000( ريال سعودي إلى مائة مليون )400,000,000بعمائة مليون )%(، من أر 75)

( سهم. أي 30,000,000( سهم، عن طريق إلغاء ثالثين مليون )10,000,000( سهم إلى عشرة ماليين )40,000,000من أربعين مليون )

 بغرض إعادة هيكلة رأس املال إلطفاء الخسائر املتراكمة. ( أسهم، وذلك4( أسهم لكل )3تخفيض عدد )

 

 أغراض الشركة  3-10

   امللحومة  الصلب  األنابيب   إنتاج)"  ( من النظام األساس ي، حددت أغراض الشركة في3)الثالثة  وفق املادة   ▪
ً
  الغير   واألنابيب   والحلزونية  طوليا

  تغليف   -  األنابيب  وتسنين  وتشكيل  ثني  -  املعدنية  الصناعات  إقامة  -  وتسويقها  والتجارية  اإلنشائية  ولألغراض  األنابيب  لخطوط  املعدنية
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  األنابيب   خطوط  تمديد  أعمال  تنفيذ  -  ومستلزماتها  وملحقاتها  األنابيب  وشراء  بيع  من  التجارية  باألعمال  القيام  -  والداخل  الخارج  من  األنابيب

 ."(واإلعاشة  والتشغيل والنظافة الصيانة مقاوالت - الشركة لصالح اإليجار أو للبيع هاواستثمار   عليها مباني إلقامة األراض ي شراء -

ولوازمها  ▪ ووصالتها  بالستيكية  وأنابيب  وخراطيم  مواسير  )"صناعة  االتية:  باألنشطة  القيام  للشركة  يجوز  التجاري  السجل  شهادة  وفق 

خالل مركزها الرئيس ي وفروعها التي    منتمارس الشركة أنشطتها  و وصناعة األنابيب واملواسير واألشكال املجوفة من الحديد والصلب".(.  

بتأ الشركة  الجهات    كةلاملمسيسها داخل  قامت  الالزمة من  التراخيص  الحصول على  وبعد  املتبعة  األنظمة  حصلت    وقد.  املختصةوفق 

على   من    التراخيصالشركة  الفرعي    االختصاص  جهاتالالزمة  القسم  راجع   
ً
فضال املعلومات  من  )ملزيد  نشاطها    التراخيص "  9-2ملزاولة 

 (. القسم هذا من "الشركة بموجبها  تعمل التي والتصاريح

ووفق الترخيص الصناعي فإنه يجوز للشركة القيام  بإنتاج وصنع الحديد القاعدي والصلب ويشمل  "صناعة االنابيب واملواسير واالشكال   ▪

 املجوفة من الحديد الصلب، وصناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية ووصالتها ولوازمها".

▪  

 املساهم الرئيس ي  

املساهمين عند اإلدراج عشرة مساهمين. وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه،  ال يوجد أي مساهم رئيس ي تزيد  بلغ عدد كبار  

 % من أسهم الشركة. 5نسبته عن 

 

 املقر الرئيس ي 

 - (  11551( الرمز )42734ص.ب: )  -املدينة الصناعية الثانية املرحلة الثالثة    –يقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض  

تأسيس وفتح فروع لها أو مكاتب أو توكيالت داخل اململكة   للشركة  ( من النظام األساس ي يجوز 5(.  وفق املادة )4985824هاتف: )

 راجع و )أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة 
ً
 (.القسم هذا من "الشركة فروع"  (10-9) القسم الفرعي ملزيد من املعلومات فضال

 الشركة  مدة 4-10

 وتسعين سنة ميالدية99الشركة )( السادسة من النظام األساس ي على أن تكون مدة  6نصت املادة ) 
ً
   ( تسعا

ً
من تاريخ    تبدأ اعتبارا

بتاريخ   تأسيسها  بإعالن  التجارة  قرار وزير  )املوافق  18/11/1411صدور  بقرار 1991/ 06/ 01ه  الشركة  إطالة مدة  م( ويجوز 

صادر عن الجمعية العامة غير العادية وذلك قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل. وتشير بيانات السجل التجاري إلى انتهاء 

 م(.25/08/2090ه )املوافق 1514/ 28/02مدة الشركة في 

 النظام األساس ي 

بتاريخ   ▪ العادية  غير  العامة  الجمعية  قرار  على  بناء  للشركة  األساس ي  النظام  من  الحالية  النسخة  اصدار  )املوافق  17/08/1442تم  ه 

 للتالي:30/03/2021
ً
 م(. تم تعديل مواد النظام األساس ي مرات عدة وفقا

زيادة رأسمال الشركة  علىافقت الجمعية العامة غير العادية و ( م25/10/1998ه )املوافق 05/07/1419 بتاريخ: زيادة رأس املال (1

 يةو طرح أسهم حقوق أولخالل  ن  م  ( مليون ريال140,000,000)  مائة واربعون مليون   إلى  ريال(  70,000,0000)  سبعين مليون   من

 .(% 100) وبنسبة زيادة  ريال سعودي (70,000,000سبعين مليون )بقيمة 

بتاريخ  املال  رأس  زيادة (2 )املوافق  24/12/1424:  العامة  وافقت(  م 26/01/2004ه  العادية)  للمساهمين  الجمعية  الثالثة  غير   )

( مليون  210,000,000) مئتان وعشرة مليون  إلى ريال( 140,000,000)مائة واربعون مليون  من زيادة رأسمال الشركة  على للشركة

( ريال  50( سهم جديد  بقيمة اسمية  خمسون )1,400,0000مليون وأربعمائة الف )  بعدد  يةو طرح أسهم حقوق أولمن خالل    ريال

الواحد    الف  ومائتين  مليون   أربعة  الى  سهم(  2,800,000)  الف  وثمانمائة  مليونين  من  الشركة  أسهم  زيادة   وبالتاليللسهم 

 لذلك. 7املادة ) وتعديل سهم( 4,200,000)
ً
 .( من النظام األساس ي وفقا
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م(، وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الغير عادية( على زيادة 12/10/2004ه )املوافق  05/08/1425بتاريخ  :  زيادة رأس املال (3

( مليون  وعشرة  مائتي  من  الشركة  مل210,000,000رأسمال  عشر  وخمسة  ثالثمائة  الى   )( ريال315,000,000يون   الىمقسم    ( 

سهم  6,300,000) )اسمي  (  منها خمسون  كل  ريال50قيمة  )و   (  املادة  املال7تعديل  برأس  املتعلقة  األساس ي  النظام  من   )    
ً
وفقا

م(، وافقت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( على  11/06/2012ه )املوافق  21/07/1433بتاريخ  :  املال  رأس   زيادة.لذلك

( مليون ريال 400,000,000مليون )  أربعمائة( ريال إلى  315,000,000من ثالثمائة وخمسة عشر مليون )  الشركة  مالرأس    زيادة 

زيادة عدد أسهم الشركة من واحد وثالثون    وبالتالي( مليون ريال،  85( سهم بقيمة )8,500,000%( وذلك بإصدار )27بنسبة زيادة )

اسمي تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة   سهم(  40,000,000مليون )  أربعون ( سهم الى   31,500,0000مليون وخمسمائة الف )

 بنهاية   املساهمين  بسجل  املقيدون   املساهمون   يملكه  قائم  سهم(  3.7058)  كل  مقابل  مجاني  سهم  منح  طريق  عن  وذلك  ،( رياالت10)

( الخاصة 7) املادة  تعديل تم  وقد ،م12/2011/ 31تم تغطية الزيادة من األرباح بند املبقاة كما في وقد  الجمعية انعقاد يوم تداول 

عامة على تعديل بعض مواد الى ذلك وافقت الجمعية ال . باإلضافة لذلك وفقا(  الخاصة باالكتتاب باألسهم 8املادة ) وبرأس املال 

( الخاصة بشهادات  13( الخاصة بتداول األسهم واملادة )12( الخاصة بأغراض الشركة ، واملادة )3النظام األساس ي؛ املادة الثالثة )

 ( الخاصة 20( الخصة بصالحيات مجلس اإلدارة واملادة )19( الخاصة بأسهم أعضاء مجلس اإلدارة واملادة )17األسهم واملادة )

( الخاصة بحضور الجمعيات  واملادة  26( الخاصة بصالحيات رئيس املجلس ونائبه واملادة )21بمكافآت مجلس اإلدارة واملادة )

( الخاصة 42( الخاصة بالتصويت بالجمعيات واضافة أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واملادة )34)

 بتوزيع األرباح,

 

م(، وافقت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( على تعديل نظام الشركة 23/07/2017ه )املوافق 29/10/1438بتاريخ  (4

 األساس ي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

من  م(، وافقت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( على تعديل املادة الثالثة23/11/2020ه )املوافق 08/04/1442بتاريخ  (5

النظام األساس ي املتعلقة بأغراض الشركة، واملادة الرابعة املتعلقة باملشاركة والتملك في الشركات، واملادة التاسعة املتعلقة ببيع  

 من النظام األساس ي.  (43، 42، 40، 39، 38، 30، 26، 19، 17، 14، 13، 11األسهم الغير مستوفاة القيمة، واملواد )

م(، وافقت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( على تعديل املادة السادسة  2021/ 30/03وافق  ه )امل17/08/1442بتاريخ   (6

من النظام املتعلقة بأغراض الشركة واملادة الخامسة عشر املتعلقة بزيادة رأس املال، واملادة السادسة عشر املتعلقة بتخفيض 

مجلس اإلدارة، واملادة الحادية والعشرون املتعلقة بمكافآت أعضاء    رأس املال، املادة عشرون املتعلقة بصالحيات ومسؤوليات

املتعلقة   والعشرون  الثالثة  واملادة  السر،  وأمين  والنائب  الرئيس  بصالحيات  املتعلقة  والعشرون  الثانية  واملادة  اإلدارة،  مجلس 

واملادة السابعة والعشرون املتعلقة بحضور  باجتماعات املجلس، واملادة الرابعة والعشرون املتعلقة بنصاب اجتماعات املجلس، 

 .الجمعيات واملادة السابعة واألربعون املتعلقة بانقضاء الشركة

التزمت الشركة بمتطلبات هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية )تداول( من ناحية تحميل نسخة من النظام األساس ي على موقع  

املوافقة على النسخة املعدلة األخيرة من النظام األساس ي للشركة من قبل وزارة التجارة )إدارة    تداول في الصفحة الخاصة بالشركة وتمت

 (. م06/05/2021)املوافق  ه24/09/1442حوكمة الشركات( بتاريخ 

 

 مجلس اإلدارة 5-10

( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين ملدة 8)   ثمانيةالشركة مجلس إدارة مؤلف من    يدير( من النظام األساس ي  17ملادة )اوفق  

 . ( ثالث سنوات3ال تزيد عن )

 تشكيل املجلس  1-5-10

م( انتخبت الجمعية العامة للمساهمين )العادية( أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة تبدأ من  2021/ 27/04ه )املوافق  15/09/1442بتاريخ  

م(، وقد تشكل مجلس  21/05/2024ه )املوافق 13/11/1445وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ  م22/05/2021ه )املوافق 10/10/1442تاريخ 

 من هذه النشرة.  (8)اإلدارة للدورة املذكورة من السادة املبينة أسماؤهم في الصفحة 
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 اإلدارة مجلس مناصب(: 57الجدول رقم )

 االسم 
 املنصب

 
 الجنسية

 العمر 

 

صفة 

 العضوية 
 تاريخ العضوية 

التمثيل/ 

اسم  

 املَمثل 

 األسهم اململوكة 

 مباشر 
غير 

 مباشر 

 نسبة  إجمالي 

يوسف بن 

 صالح ابا الخيل 
 64 سعودي  الرئيس 

غير 

 تنفيذي 
 0.01 4000 0 4000 نفسه م 2021/ 22/05

خالد بن عبد  

 هللا ابونيان 
 64 سعودي  نائب الرئيس 

غير 

 تنفيذي 
 0 0 0 0 نفسه م 2021/ 22/05

عزام بن سعود 

 املديهيم 
 51 سعودي  عضو

غير 

 تنفيذي 
 0.003 1269 0 1269 نفسه م 2021/ 22/05

سعد بن فالح 

 القحطاني 
 0.001 500 0 500 نفسه م 2021/ 22/05 مستقل  53 سعودي  عضو

أحمد بن علي  

 اللحيدان 

عضو مجلس 

اإلدارة 

والرئيس 

 التنفيذي 

 0 0 0 0 نفسه م 2021/ 22/05 تنفيذي  58 سعودي 

موس ى بن عبد 

 هللا الرويلي 
 0.0001 50 0 50 نفسه م 2021/ 22/05 مستقل  48 سعودي  عضو

عبد هللا بن  

 محمد الحربي 
 32 سعودي  عضو

غير 

 مستقل 
 0 0 0 0 نفسه م 2021/ 22/05

بن  فيصل 

الحربي محمد   
 39 سعودي  عضو

غير 

 تنفيذي 
 0 0 0 0 نفسه م 2021/ 22/05

 املصدر: الشركة

(. كما تبين 11( وال يزيد على أحد عشر )3الشركة ملتزمة بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات، حيث تبين أن عدد أعضاء املجلس ال يقل عن ثالثة )

( باملادة السادسة عشر  ضاء املجلس من األعضاء غير ( من الئحة حوكمة الشركات التي تلزم الشركات املدرجة بأن تكون أغلبية أع 16التزام الشركة 

( أعضاء غير تنفيذيين منهم 7التنفيذين وبأن ال يقل عدد أعضائه املستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء املجلس )أيهما أكثر(. فقد تم تعيين سبعة )

 ( أربعة أعضاء غير مستقلين 4( أعضاء مستقلين و )3ثالثة )

 راجع القسم الفرعي    ملزيد من املعلوماتو ) 
ً
  متطلبات   حسب  املستمرة   االلتزامات"  (10-11-5)عن مدى التزام الشركة بالئحة الحوكمة فضال

 (. القسم هذا  من "املالية السوق  هيئة

 



 

97 

 املناصب اإللزامية )رئيس املجلس ونائب الرئيس وأمين السر والرئيس التنفيذي(التعييين في  2-5-10

 للمادة ال ◼
ً
 للرئيس ويجوز له أن  22والعشرون ) ثانيةوفقا

ً
 ونائبا

ً
( من النظام األساس ي للشركة، يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

،
ً
 منتدبا

ً
ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره دارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.  وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإل   يعين عضوا

 من بين أعضائه أو من غيرهم.  

 الشركة ملتزمة بالنظام األساس ي والئحة حوكمة الشركات لناحية التعيين اإللزامي في هذه املناصب:  ◼

 اإللزامية في الشركة املناصب (: 58الجدول رقم )

 تاريخ قرار املجلس بالتعيين  املنصب  اسم الشخص املعين 

 رئيس املجلس الخيل أبا صالح  بن يوسف /األستاذ
اإلدارة    اجتماع  محضر   بتاريخمجلس 

 م(25/05/2021ه )املوافق 13/10/1442

 نائب الرئيس نيانخالد بن عبد هللا أبو  /األستاذ
اإلدارة    محضر مجلس    بتاريخاجتماع 

 م(25/05/2021ه )املوافق 13/10/1442

 الرئيس التنفيذي  اللحيدانبن علي  أحمد /األستاذ
بتاريخ    محضر اإلدارة  مجلس  اجتماع 

 م( 23/07/2017ه )املوافق29/10/1438

 ملجلس ا أمين سر السالمة بن عبد هللا البراء /األستاذ
( بتاريخ  1/10اجتماع مجلس اإلدارة رقم ) محضر 

 م(25/05/2021ه )املوافق 13/10/1442

 املصدر: الشركة.

ونائبه صالحيات رئيس املجلس  ( من النظام األساس ي للشركة كما تم تفصيل  20)  عشرون تم تحديد صالحيات مجلس اإلدارة في املادة  

  وقائع  بتحريراإلدارة    سأمين سر مجل  ويقوم .  ( من النظام األساس ي للشركة 22)  والعشرون  الثانيةوأمين السر في املادة   املنتدب  والعضو

 .الغرض لهذا ُيعد خاص سجل في وإثباتها اإلدارة مجلس وقرارات

 مكافآت املجلس 3-5-10

 ملا ◼
ً
من مبلغ مقطوع مقابل عضويته في    اإلدارة   مجلس  مكافأة   تتكون من النظام األساس ي    (21)  الحادية والعشرون  املادة   عليه  نصت  وفقا

 أو من خالل أي من خواص 
ً
املجلس وعضويته في اللجان املنبثقة عنه باإلضافة إلى بدل الحضور عن كل جلسة يحضرها العضو شخصيا

باإل  املنبثقة عنه  اللجان  أو  اإلدارة  اجتماعات مجلس  بعد من    التواصل عن 
ً
وفقا واإلقامة وذلك  واالنتقال  السفر  إلى مصاريف  ضافة 

%( من باقي األرباح في حال  5لسياسات املكافآت والترشيحات باإلضافة إلى ما يخصص من مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ال تزيد عن نسبة )

 سنة املالية الواحدة. ( ريال سعودي في ال500,000( من النظام األساس ي مبلغ )43توزيع أرباح وفق نص املادة )

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة  ◼

لس  املالية من رواتب ونصيب من األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من املزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء املج

 على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد 
ً
بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضا

 .الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

املكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد عن ( من نظام الشركات نصت على أنه إذا كانت  76وتجدر اإلشارة بأن املادة ) ◼

 ألحكام نظام الشركات والنظام األساس ي، وبعد 10)
ً
%( من صافي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا

ن استحقاق هذه املكافأة متناسب مع عدد الجلسات %( من رأسمال الشركة املدفوع، على أن يكو 5توزيع ربح على املساهمين ال يقل عن )

 . التي يحضرها العضو

الذي تمت املوافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية  م و 2020ديسمبر   31عام املالي املنتهي في لتقرير مجلس اإلدارة ل  في  اإلفصاح تم ◼

على بيان  كما تضمن التي تعتمدها الشركة في دفع املكافآت ملجلس اإلدارة  عن املعايير  م(03/08/2021هـ )املوافق 24/12/1442في تاريخ 

األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من  حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من رواتب ونصيب في  يشامل لكل ما  

ه و وبيان ما قبض  م2020تفاصيل ومقدار ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة من مكافآت خالل العام     كما تضمن التقرير املذكور   املزايا؛

  املنتهي   املالي  للعام   اإلدارة   مجلس  أعضاء   مكافآت  قيمة  بلغتوقد    بوصفهم موظفين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.

 . سعودي ريال (1,221,000) وقدره  مبلغ م2020ديسمبر  31 في
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الفرعي   وملزيد) القسم  راجع   
ً
فضال املعلومات  القسم  (4-5)   من  من  التنفيذيين"  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافآت  "الهيكل    (4)   "تعويضات 

 التنظيمي للشركة" من هذه النشرة(.

 اجتماعات املجلس   4-5-10

    ( من النظام األساس ي للشركة،23والعشرون )  ةلثالثاوفق املادة   ◼
ً
بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة،  يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات سنويا

 الدعوة مصحوبة بجدول أعمال. ويجب على رئيس املجلس أن يدعو املجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.وتكون 

  م2018خالل العام    اجتماعات  (4)  أربعةاملجلس بلغ    اجتماعات  عددبالحد األدنى لعدد اجتماعات املجلس وقد تبين أن    ملتزمةالشركة   ◼

م وحتى 2021العام خالل    ( اجتماعات6وستة )  م2020اجتماعات خالل عام    (4)  أربعة م و بلغ  2019في العام    اجتماعات  (4)  أربعةو بلغ  

 تاريخ نشر هذه النشرة.

 

 لجان الشركة 6-10

 :التالي النحو علىتعاونه في أداء مهامه  أربعة لجانمجلس اإلدارة  لدى

 املراجعة لجنة  1-6-10

شكل لجنة املراجعة  بقرار من الجمعية العامة العادية من غير أعضاء   ( من النظام األساس ي للشركة،38والثالثون )وفق املادة الثامنة   ◼
ُ
ت

 ( أعضاء.5( أعضاء وال يزيد عن خمسة )3مجلس اإلدارة التنفيذيين، ويجب أال يقل عدد أعضاء  اللجنة عن ثالثة )

، وقد تم تعيين أعضاء لجنة املراجعة من قبل الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ  ء( أعضا4يبلغ عدد أعضاء اللجنة الحاليين أربعة )   ◼

  (،م21/05/2024  املوافق)  ه13/11/1445  تاريخ  بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في  وتنتهي(  م 03/08/2021)املوافق    ه24/12/1442

 وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

 أعضاء لجنة املراجعة (: 59الجدول رقم )

  الوظيفة  االسم 
 
 مناصب أخرى يشغلها العضو حاليا

 رئيس اللجنة  سعد بن فالح القحطاني 

 صندوق بلوم مخطط النور العقاري -عضو مجلس إدارة 

 عضو مجلس إدارة في شركة إنمائية للتطوير العقاري.-

 للمالية واالستثمار في شركة ذاخر للتطوير العقاري نائب الرئيس التنفيذي 

 عضو مجلس إدارة شركة العربية لالنابيب 

 عضو مجلس إدارة بالشركة العربية لالنابيب  عضو عبد هللا بن محمد الحربي 

 عضو من خارج املجلس  عضو صالح بن عبد هللا  اليحيى 

 عضو من خارج املجلس  عضو خالد بن صالح الطريفي 

 املصدر: الشركة

 

بأن العضوين السيد/ صالح بن عبد هللا اليحي والسيد/ خالد بن صالح الطريفي ال يشغالن    ،النشرة   هذه   وكما بتاريخ  أنه  الجدير بالذكر ◼

باستثناء   بالشركة  اللجنة  أي مناصب أخرى  اللذان يشغالن منصب    عبدهللا بن محمد الحربي والسيد/  القحطاني   بن فالح   سعدرئيس 

 عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة.

لجنة    اعتمادتم   ◼ عمل  العامةمن    املراجعة الئحة  املنعقدة    الجمعية  والعشرون(  )الحادية  العادية  ه  15/07/1434بتاريخ  للمساهمين 

ه )املوافق  17/10/1440نعقدة بتاريخ م( وقد تم تعديل الالئحة من قبل الجمعية العامة للمساهمين )العادية( امل25/05/2013)املوافق 

 راج  ،م(20/06/2019
ً
" الهيكل  (4)  لجان الشركة" من القسم"  (4-3) "لجنة املراجعة" من القسم الفرعي    (4-3-1)   ع القسم الفرعي)فضال

 التنظيمي للشركة(.

املالي املنتهي في    خالل العام  اجتماعات  (5)  خمسةوقد عقدت اللجنة    ( أشهر.3أربع مرات خالل السنة وبصفة دورية كل )  اللجنةتجتمع   ◼

( اجتماعات خالل العام املنتهي في  4م، وأربعة )2019  ديسمبر   31املالي املنتهي في    خالل العام  اجتماعات  (4)  وأربعة  م،2018  ديسمبر   31

)م2020ديسمبر    31 سبعة  العام    (7،  لعدد  2021اجتماعات خالل  األدنى  الحد  اللجنة  تجاوزت  وقد  النشرة.  هذه  نشر  تاريخ  وحتى  م 

 م بسبب اعمال طارئة.2021اجتماعاتها خالل العام 
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 عدد اجتماعات لجنة املراجعة خالل الثالث سنوات املاضية (: 60الجدول رقم )

 لجنة املراجعة 
 *( 2021العام ) (2020العام ) (2019العام ) (2018العام )

5 4 4 7 

 *حتى تاريخ نشر هذه النشرة

 

 واملكافآت  الترشيحاتلجنة  2-6-10

تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت في اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد  ( أعضاء، وقد تم  3)  ثالثة  من   الترشيحات واملكافآت  لجنة  تتكون  ◼

ه  13/11/1445( سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالي بتاريخ  3. وملدة ثالث )(م2021/ 25/05  املوافق)  ه13/10/1442بتاريخ  

 تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:  وهي .م(21/05/2024)املوافق 

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت(: 61الجدول رقم )

  الوظيفة  االسم 
 
 مناصب أخرى يشغلها العضو حاليا

اللجنة  رئيس موس ى بن عبد هللا  الرويلي   
 عضو مجلس اإلدارة بالشركة العربية لالنابيب.

 باللجنة التنفيذية بالشركة العربية لالنابيب. عضو 

 عضو عزام سعود املديهيم 

 : التالية الشركات في إدارة مجلس عضو

 . شاكر إبراهيم غازي  الحسنشركة -

 .االتصاالت حلول شركة -

 .باألردن الحديثة الرؤيةشركة -

 . اإلماراتية الطاقة خدمات إدارةشركة -

 العربية لالنابيب.عضو مجلس اإلدارة بالشركة 

 عضو بلجنة  الحوكمة بالشركة العربية لالنابيب.

 عضو فيصل بن محمد الحربي 
 عضو مجلس اإلدارة بالشركة العربية لالنابيب.

 عضو بلجنة  الحوكمة بالشركة العربية لالنابيب.

 ةاملصدر: الشرك

 

ب ◼ )العادية(تم تحديثها واعتمادها من    واملكافآت  الترشيحات  لجنةلدى الشركة الئحة عمل خاصة  للمساهمين  العامة    وبتاريخ   الجمعية 

 .م(20/06/2019ه )املوافق 17/10/1440

خالل    (2)  اجتماعينوقد عقدت اللجنة    . في السنة بدعوة من رئيسها او أحد أعضائها او الرئيس التنفيذي  (  1مره واحد )  اللجنة  تجتمع ◼

املالي   خالل العام  (2)اجتماعينو   م2019  ديسمبر   31في    املالي املنتهي  خالل العام  (2)اجتماعين  و   م،2018  ديسمبر   31املالي املنتهي في    العام

 خالل العام،  م2020  ديسمبر   31في    املنتهي
ً
 واحدا

ً
م وحتى تاريخ نشر هذه النشرة. وقد تجاوزت اللجنة الحد األدنى لعدد  2021  واجتماعا

 اجتماعاتها خالل السنوات الثالث املاضية بسبب اعمال طارئة.  

قرر مجلس إدارة الشركة بإعادة تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت وتعيين السيد / موس ى عبدهللا برد الرويلي رئيس لجنة الترشيحات   ◼

 من السيد / عزام سعود سليمان املديهيم.  واملكافآت
ً
 بدال

 

 املاضية  سنوات الثالث خاللاجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت  عدد(: 62الجدول رقم )

 الترشيحات واملكافآت لجنة 
 *( 2021العام ) (2020العام ) (2019العام ) (2018العام )

2 2 2 1 

 تاريخ نشر هذه النشرة *حتى 
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 التنفيذية اللجنة 3-6-10

  ه13/10/1442تشكيل اللجنة التنفيذية في اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ أعضاء، وقد تم  (4) أربعة  مناللجنة التنفيذية  تتكون  ◼

الحالية    .(م25/05/2021  املوافق) اإلدارة  دورة مجلس  بنهاية  )املوافق  13/11/1445تاريخ  بوتنتهي  من  .  م(21/05/2024ه  تتكون  وهي 

 األعضاء التالية أسمائهم: 

 اللجنة التنفيذيةأعضاء (: 63الجدول رقم )

  الوظيفة  االسم 
 
 مناصب أخرى يشغلها العضو حاليا

اللجنة  رئيس بن عبد هللا أبو نيان خالد   

 عضو مجلس إدارة في الشركات التالية: 

 شركة الفاتا. -

 شركة أبو نيان القابضة. -

 شركة تواري ميمبر اين الشرق األوسط. -

 شركة تقنية املياه والبيئة املحدودة. -

-  .)
ً
 شركة  رؤية لالستثمار )أكوا القابضة سابقا

 املحدودة. شركة كي اس بي العربية  -

 نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة العربية لألنابيب. 

 عضو يوسف بن صالح أبا الخيل 

 رئيس مجلس إدارة شركة شركة إكسا للتأمين التعاوني.

 رئيس مجلس إدارة شركة الخزف السعودي.

 عضو مجلس إدارة شركة اسمنت العربية.

 لألنابيب. رئيس مجلس إدارة الشركة العربية 

 عضو موس ى بن عبد هللا الرويلي 
 عضو مجلس إدارة بالشركة العربية لألنابيب. 

 لجنة الترشيحات واملكافآت بالشركة العربية لألنابيب. رئيس

 عضو أحمد بن علي اللحيدان 
 عضو مجلس إدارة بالشركة العربية لألنابيب. 

 الرئيس التنفيذي بالشركة العربية لألنابيب..

 املصدر: الشركة 

 

يشغل  و   غير تنفيذيمنصب عضو مجلس إدارة    أبو نيان   اللجنة خالد بن عبد هللارئيس    يشغل  النشرة،  هذه   بتاريخ  وكما  أنه  بالذكر  الجدير ◼

عضو اللجنة السيد/ يوسف بن صالح أبا الخيل منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي والسيد/موس ى الرويلي منصب عضو مجلس  

 مستقل، والسيد/أحمد بن علي اللحيدان منصب عضو مجلس إدارة تنفيذي. إدارة 

 ه 07/1440/ 24  بتاريخ  (7/9)رقم    في اجتماعه  اإلدارة مجلس  من قبل  لدى الشركة الئحة عمل خاصة باللجنة التنفيذية تم اعتمادها   ◼

 . (م31/03/2019)املوافق 

  وأربعة   م،2018  ديسمبر   31املالي املنتهي في    خالل العام  اجتماعات  (3ثالثة )وقد عقدت اللجنة  تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها،   ◼

، 2020ديسمبر    31جتماعات خالل العام املالي املنتهي في  ا(  4م، وأربعة )2019  ديسمبر   31املالي املنتهي في    خالل العام  اجتماعات  (4)

 وحتى تاريخ نشر هذه النشرة.م 2021واجتماعين خالل العام 

 

 عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل الثالث سنوات املاضية (: 64الجدول رقم )

 اللجنة التنفيذية 
 *( 2021العام ) (2020العام ) (2019)العام  (2018العام )

3 4 4 2 

 *حتى تاريخ نشر هذه النشرة
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 : الحوكمة لجنة 4-6-10

◼ ( ثالثة  من  اللجنة  أعضاء،  3تتكون  تم  (  بتاريخ  وقد  املنعقد  اإلدارة  مجلس  اجتماع  في  اللجنة    املوافق )  ه13/10/1442تشكيل 

 : وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم. (م25/05/2021

 لجنة الحوكمة  أعضاء (: 65الجدول رقم )

  الوظيفة  االسم 
 
 مناصب أخرى يشغلها العضو حاليا

اللجنة  رئيس عبد هللا بن محمد الحربي   
 عضو مجلس إدارة بالشركة العربية لالنابيب. 

 عضو بلجنة املراجعة بالشركة العربية لالنابيب

 عضو املديهيم عزام بن سعود 
 عضو مجلس إدارة بالشركة العربية لالنابيب. 

 عضو بلجنة الترشيحات واملكافآت بالشركة العربية لالنابيب.

 عضو فيصل بن محمد الحربي 
 عضو مجلس إدارة بالشركة العربية لالنابيب. 

 عضو بلجنة الترشيحات واملكافآت بالشركة العربية لالنابيب.

 املصدر: الشركة 

 م(. 21/09/2021)املوافق   ه14/02/1443إجتماع لها بتاريخ وقد تم عقد 

 

 التنفيذية  اإلدارة 7-10

 من تاريخ    أحمد بن علي عبد الكريم اللحيداناألستاذ /    الرئيس التنفيذي  يترأس اإلدارة التنفيذية الحالية ◼
ً
ه 01/11/1438وذلك اعتبارا

 :للشركة التنفيذية اإلدارة  تفاصيل التالي الجدول  يوضحو  ،م(24/07/2017املوافق )

 اإلدارة التنفيذية للشركة(: 66الجدول رقم )

 تاريخ التعيين  العمر  الجنسية املنصب االسم 

 األسهم اململوكة 

 غير مباشر  مباشر 

 النسبة العدد النسبة العدد

 0 0 0 0 م 2017/ 24/07 58 سعودي الرئيس التنفيذي اللحيدان أحمد بن علي 

 0 0 0 0 م 2018/ 25/02 39 سعودي الرئيس التنفيذي للشؤون املالية حمود بن علي الحمزة 

 0 0 0 0 م 2008/ 15/07 34 سعودي مدير املوارد البشرية والشؤون اإلدارية دخيل بن نقي املطيري 

 0 0 0 0 م 2014/ 25/03 48 سعودي الرئيس لسلسة االمداد والتوريد نائب  فوزي بن ابراهيم الحسين

 0 0 0 0 م 2008/ 01/12 44 سعودي نائب الرئيس للشؤون التجارية )باإلنابة(  اورنس زايد العتيبي

 0 0 0 0 م 2007/ 02/08 46 مصري  نائب الرئيس للعمليات عمرو بن محمد الحطاب 

 0 0 0 0 م 1999/ 27/09 47 هندي  املعلومات مدير تقنية  عامر فرحان 

 0 0 0 0 م 2020/ 27/10 46 مصري  مشرف التدقيق الداخلي  رامي حسن النواوي 

 الشركة : املصدر

( من 4فصاح عن عناصر  مكافآت كبار التنفيذيين بشكل اجمالي وفقا ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات ال سيما الفقرة )التزمت الشركة باإل  ◼

  م2020من مكافآت عن العام  ( ، وقد  بلغ مجموع ما حصل عليه خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي93املادة )

 . سعودي ( ريال4,672,000مبلغ )
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 والتصاريح التي حصلت عليها الشركة   التراخيص 8-10

افقات التراخيص والشهادات   1-8-10  الرئيس ي  باملقر املتعلقة واملو

 لألنظمة املعمول بها في اململكة  تراخيص  عدة  حصلت الشركة على  
ً
وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات املختصة الالزمة ملزاولة نشاطها وفقا

 العربية السعودية، ويتم تجديد تلك التراخيص بصفة دورية.   

 ها الشركة واملتعلقة بسجلها الرئيس ي.  ويوضح الجدول التالي التراخيص واملوافقات الحالية التي حصلت علي
 

 الشركة بموجبها تعمل التياملوافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح (: 67الجدول رقم )

 الغرض نوع الترخيص
صاحب 

 الترخيص 
 رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار/ 

 التجديد
 مالحظة الجهة املصدرة  تاريخ االنتهاء 

السجل 

 التجاري 

قيد الشركة 

في سجل 

الشركات 

 التجارية 

)شركة  

 مساهمة(

الشركة 

العربية  

 لألنابيب 

1010085734 

 ه 1412/ 14/02

 )املوافق 

 م(. 1991/ 25/08

 ه 1445/ 13/02

 )املوافق 

 م( 2023/ 29/08

مكتب   وزارة التجارة

السجل التجاري 

 الرياضبمدينة 

 

شهادة عضوية  

الغرفة 

التجارية  

 الصناعية 

 (املمتازة)

 

التزام  

الشركة 

بنظام 

السجل 

التجاري 

الذي يوجب 

على الشركة 

االشتراك 

بالغرفة  

التجارية  

 الصناعية 

الشركة 

العربية  

 لألنابيب 

43107 

ه  1413/ 26/02

  املوافق

 م 1992/ 25/08

ه 5144/ 31/20  

   املوافق)

 م 2023/ 29/08

التجارية  الغرفة

 الصناعية 

 "الرياض "غرفة 

 

الزكاة  شهادة 

 *والدخل

لإلفادة بأن  

الشركة 

قدمت 

إقرارها  

السنوي 

والتزمت  

بسداد  

 الزكاة

الشركة 

العربية  

 لألنابيب 

1110722933 

ه 1442/ 17/09  

 املوافق 

 م 2021/ 29/04

 ه 1443/ 29/09

) املوافق  

 م( 2022/ 30/04

هيئة الزكاة 

 والضريبة والجمارك
 

شهادة تسجيل 

بضريبة القيمة  

 املضافة 

لإلفادة بأن  

الشركة 

مسجلة  

بضريبة 

القيمة 

 املضافة 

الشركة 

العربية  

 لألنابيب 
3000506951 

 ه 1438/ 01/12

 )املوافق 

 م( 2017/ 23/08

 بدون 
هيئة الزكاة 

 والضريبة والجمارك
 

شهادة تقييم  

 كيان الشركة

تقييم كيان  

الشركة 

 لبرنامج 
ً
وفقا

نطاقات 

تشير حيث 

الشركة 

العربية  

 بدون  لألنابيب 

 ه 1443/ 17/01

)املوافق 

 م( 2021/ 25/08

 بدون 

إدارة الخدمات 

لكترونية اإل  

وزارة املوارد البشرية  

والتنمية 

 االجتماعية**
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الى ان  

الشركة في 

النطاق  

 ( بالتيني)ال

شهادة  

 السعودة**

لإلفادة بأن  

الشركة 

ملتزمة 

بنسبة 

التوطين 

  املطلوبة منها

وفق برنامج 

 نطاقات 

 الشركة

  العربية

 لألنابيب 

20002109015979 

 ه 1443/ 19/02

 )املوافق 

 م( 2021/ 26/09

ه 1443/ 22/05  

 )املوافق 

 12/26/ 2021م( 

إدارة الخدمات 

لكترونية اإل  

وزارة املوارد البشرية  

والتنمية 

 االجتماعية

 

شهادة  

التأمينات  

 االجتماعية***

التزام  

الشركة 

أنظمة ب

املؤسسة 

العامة  

للتأمينات 

 االجتماعية

 الشركة

  العربية

 لألنابيب 

41886628 

 ه 1443/ 26/03

 )املوافق 

 م( 2021/ 01/11

 ه 1443/ 26/04

 )املوافق 

 م( 2021/ 01/12

املؤسسة العامة  

للتأمينات 

 االجتماعية

 

  حماية شهادة

 ****األجور 

 
ً
التزاما

بنظام 

حماية 

 االجور 

 الشركة

  العربية

  لألنابيب

20012111022568 

ه  1443/ 12/04

)املوافق 

 م( 2021/ 17/11

ه  1443/ 12/06

)املوافق 

 ( م2022/ 15/01

  البشرية املوارد وزارة

 والتنمية

 مكتب) االجتماعية

  الخدمات – العمل

 ( االلكترونية 

 

 منشأة ترخيص

 صناعية

 املنشأة منح

 رخصة

 صناعية

 ملزاولة

  نشاطها

 الصناعي 

 الشركة

  العربية

 لألنابيب 

421102107561 

ه  1442/ 02/03

)املوافق 

 م( 2020/ 19/10

 ه 1445/ 01/03

 )املوافق 

 ( م2023/ 16/09

  الطاقة وزارة

 والثروة الصناعية

 املعدنية 

 

 تشغيل رخصة

إلذن ا منح

بتشغيل  

 املنشأة 

 الشركة

  العربية

 لألنابيب 

5781442819017218 - 

ه  1443/ 29/08

)املوافق 

 م( 2022/ 01/04

الهيئة السعودية  

للمدن الصناعية 

 ومناطق التقنية 

 

بيئي   تصريح

 ****** للتشغيل

منح املنشأة 

رخصة بيئية 

لتشغيل  

مرفق 

 صناعي 

 الشركة

  العربية

 لألنابيب 

10118 

ه  1441/ 06/04

)املوافق 

 م( 2019/ 03/12

ه  1443/ 05/04

)املوافق  

 م( 2021/ 10/11

  العامة الهيئة

 وحماية لالرصاد

 البيئة 

 

رخصة نشاط 

 -تجاري 

 ****** بلدية

 
ً
التزاما

بنظام 

البلديات  

والترخيص 

ملزاولة 

نشاط 

 تجاري 

 الشركة

  العربية

 لألنابيب 

-- -- -- 

وزارة الشؤون  

البلدية والقروية 

  –* ***واإلسكان*

أمانة محافظة 

 الرياض. 

مكاتب 

الشركة 

 بالسليمانية 
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شهادة  

 ****** سالمة

 
ً
التزاما

بمعايير 

وشروط  

السالمة  

امليدانية  

الخاصة 

بالدفاع 

 املدني 

 الشركة

  العربية

 لألنابيب 

-- -- -- 
املديرية العامة  

 للدفاع املدني 

مكاتب 

الشركة 

 بالسليمانية 

 . الشركة: املصدر

 

 "والجمارك والضريبة الزكاة"هيئة  لتصبح"الهيئة العامة للزكاة والدخل"  مسمى  تعديل تم* 

 عند الطلالتزام تكون شهادة  **
ً
 . بصالحيتها ملدة ثالثة أشهر بحد أقص ى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا

 عند الطلب
ً
 *** شهادة التزام تكون صالحيتها ملدة شهر بحد أقص ى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا

 عند الطل يوم 60شهادة التزام تكون صالحيتها **** 
ً
 . ببحد أقص ى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا

 ".  واإلسكانوزارة الشؤون البلدية والقروية  "لتصبح وزارة الشؤون البلدية والقروية " مسمى  تعديل تم* ****

 ****** جاري  العمل على التجديد. 

 

 

 فروع الشركة   9-10

 أو مكاتب أو توكيالت داخل اململكة العربية 5املادة الخامسة ) نصت ◼
ً
( من النظام األساس ي للشركة على أنه يجوز للشركة أن تنش ئ لها فروعا

 . مجلس االدارة السعودية أو خارجها بقرار من 

 ( داخل اململكة وفق االتي: 1كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار، قامت الشركة بتأسيس فرع واحد ) ◼

 )اإلدارات اإلقليمية( وسجالتها التجارية  الفروع  قائمة(: 68دول رقم )الج

 الرقم
  فروع

 الشركة
 االنتهاء  تاريخ اإلصدار  تاريخ النشاط  املوقع  السجل رقم

 مدير 

 الفرع 

 الغرفة اشتراك

 التجارية

1 
 مصنع

 الجبيل 
2055007048 

الجبيل 

الصناعية  

 منطقة -

  الصناعات

 الثانوية 

صناعة مواسير  

وخراطيم أنابيب  

بالستيكية و  

وصالتها ولوازمها، 

صناعة االنابيب 

واملواسير  واالشكال 

املجوفة من الحديد  

 والصلب  

ه 1426/ 21/04  

 )املوافق 

( م2005/ 29/05  

 ه 1446/ 20/04

 )املوافق 

 م( 2024/ 23/10

أحمد علي 

عبد 

الكريم 

 اللحيدان 

95454 

 الشركة : املصدر

 

 

 

 

 

 

 الفرع بموجبها عملي التياملوافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح (: 69الجدول رقم )

 الغرض نوع الترخيص
صاحب 

 الترخيص 
 رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار/ 

 التجديد
 تاريخ االنتهاء 

الجهة 

 املصدرة 



 

105 

 الشركة: املصدر

 عند الطل يوم 60شهادة التزام تكون صالحيتها * 
ً
 . ببحد أقص ى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا

 

 

 التجاري السجل 

قيد فرع الشركة في 

سجل الشركات 

 التجارية بمدينة ينبع 

الشركة العربية  

 لألنابيب 
2055007048 

ه  1426/ 21/04

)املوافق 

 ( م2005/ 29/05

ه  1446/ 20/04

)املوافق 

 م( 2024/ 23/10

 –وزارة التجارة 

مكتب السجل 

التجاري 

 بمدينة الجبيل 

شهادة عضوية  

في الغرفة  

 التجارية 

 بأحكام نظام  
ً
التزاما

السجل التجاري 

استخرجت الشركة 

شهادة عضوية في 

 الدرجة األولى 

فرع الشركة 

 95454 العربية لألنابيب 

ه  1441/ 06/04

)املوافق 

 م( 2019/ 03/12

ه  1446/ 20/04

)املوافق 

 م( 2024/ 23/10

 غرفة الشرقية

 شهادة سعودة

لإلفادة بأن الشركة 

ملتزمة بنسبة التوطين 

املطلوبة منها وفق  

 برنامج نطاقات 

الشركة العربية  

 لألنابيب 
 

20002111002282 

ه  1443/ 28/03

)املوافق 

 م( 2021/ 03/11

 ه 1443/ 02/07

)املوافق 

 م( 2022/ 03/02

وزارة املوارد 

البشرية  

والتنمية 

 االجتماعية

شهادة تقييم  

 –كيان الشركة 

 نطاقات 

تقييم كيان الشركة  

 لبرنامج 
ً
نطاقات وفقا

حيث تشير الى ان 

الشركة في النطاق 

 )البالتيني( 

الشركة  مصنع 

 بدون  م 2021/ 02/09 بدون  العربية لألنابيب  

وزارة املوارد 

البشرية  

والتنمية 

االجتماعية 

)مكتب العمل  

الخدمات  –

 االلكترونية( 

شهادة اشتراك في 

التأمينات  

 االجتماعية

 بنظام التأمينات  
ً
التزاما

 االجتماعية

فرع الشركة 

 41910923 العربية لألنابيب 

ه 1443/ 27/03  

 )املوافق 

 م( 2021/ 02/11

 ه 1443/ 27/04

 )املوافق 

 م 2021/ 02/12

املؤسسة 

العامة  

للتأمينات 

 االجتماعية

شهادة حماية  

 األجور* 

 بنظام حماية 
ً
التزاما

 االجور 

الشركة فرع 

 العربية لألنابيب  
 

20062111000745 

ه  1443/ 13/04

)املوافق 

 م( 2021/ 18/11

ه  1443/ 13/06

)املوافق 

 ( م2022/ 16/01

وزارة املوارد 

البشرية  

والتنمية 

االجتماعية 

)مكتب العمل  

الخدمات  –

 االلكترونية( 

ترخيص منشأة 

 صناعية 

منح املنشأة رخصة 

صناعية ملزاولة 

 نشاطها الصناعي 

مصنع الشركة 

 11 لألنابيب العربية 

ه  1441/ 14/04

)املوافق 

 م( 2019/ 11/12

 ه 1444/ 14/04

 )املوافق 

 م( 2022/ 08/11

وزارة الطاقة  

الصناعية  

والثروة 

 املعدنية 

رخصة بيئية 

 للتشغيل 

منح املنشأة رخصة 

بيئية لتشغيل مرفق  

 صناعي 

الشركة مصنع 

 EPO 3/54 -212.2 العربية لألنابيب 

ه  1440/ 25/12

)املوافق 

 م( 2019/ 26/08

ه  1446/ 19/02

)املوافق 

 م( 2024/ 25/08

اإلدارة العامة  

للهيئة امللكية  

بالجبيل وينبع 

إدارة حماية  -

 ومراقبة البيئة. 
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 الشركات التابعة  10-10

 للمادة ) ◼
ً
( من النظام األساس ي، يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة كما يجوز لها أن تتملك  4وفقا

  األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات املساهمة أو ذات املسؤولية املحدودة 

بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات املتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل  وذلك  

 . سواء داخل اململكة او خارجها ال يوجد لدى الشركة أي شركة تابعة نشر هذه النشرة،ذلك الوساطة في تداولها. وكما بتاريخ 

 

 االلتزامات املستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة بصفتها "صاحب الترخيص"  11-10

 
ُ
 :التالي النحو على الجوهرية املتطلبات ببعض االلتزامصاحب الترخيص  أدناه  الرقابية الجهات لزمت

 

 التجارةااللتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة  1-11-10

الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الرياض حيث املقر الرئيس ي بموجب شهادة   ◼

 . م(29/08/2023ه )املوافق 13/02/1445تنتهي صالحيتها في  والتي م(25/08/1991ه )املوافق 14/02/1412وتاريخ ( 1010085734رقم )

 مع التعديالت الجديدة واالخيرة التي أدخلت على  أن الشرك  كما ◼
ً
ة ملتزمة بنظام الشركات لناحية اعتماد النظام األساس ي للشركة تماشيا

نظام الشركات وذلك بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة التجارة على مسودة النظام األساس ي وموافقة املساهمين في اجتماع الجمعية العامة  

وتم اعتماد النظام األساس ي من قبل إدارة حوكمة الشركة )وزارة التجارة(   م(30/03/2021ه )املوافق  1442/ 17/08  )غير العادية( بتاريخ

السعودية )تداول( من والسوق املالية  م(. التزمت الشركة بمتطلبات هيئة السوق املالية  2021/ 06/05ه )املوافق    24/09/1442بتاريخ  

 .لكنها لم تقم بتحميل النسخة االحدث من النظام  ي على موقع تداول في الصفحة الخاصة بالشركةناحية تحميل نسخة من النظام األساس 

رقم    كما ◼ الشهادة  بموجب  الصناعية  التجارية  الغرفة  في  شهادة عضوية  استخراج  لناحية  التجاري  السجل  بنظام  ملتزمة  الشركة  أن 

 .م(29/08/2023ه )املوافق 13/02/1445م( وتنتهي صالحيتها في تاريخ 25/08/1992ه )املوافق 26/02/1413( وتاريخ 43107)

 بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري وهي ملتزمة    فروعهاات تأسيس  باستكمال إجراء  ملتزمة  الشركةأن    كما ◼

لكل فرع )وملزيد من التفاصيل حول فروع الشركة ، الرجاء االطالع على الفقرة    شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية  واستخراج

 من هذا القسم(.  ( 10-9) الفرعية

 من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي وقد بلغت قيمة %10)( من نظام الشركات لجهة تجنيب  129الشركة ملتزمة باملادة ) ◼
ً
( سنويا

 . م30/06/2021( ريال كما في 120,000) ألف وعشرون مائةاالحتياطي النظامي املجنب 

تي تلزم أي مسؤول بالشركة او مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر ( من نظام الشركات وال150كما ان الشركة ملتزمة بنص املادة ) ◼

( يوم  15العامة غير العادية خالل )  نصف راس املال املدفوع ابالغ رئيس مجلس اإلدارة والذي يتوجب عليه ابالغ األعضاء ودعوة الجمعية

تخفيضه وذلك الى الحد الذي تنخفض معه    راس املال او  اما زيادة ر لتقرر  ئ( من تاريخ علمه بالخسا45بذلك لالجتماع خالل )  علمهمن  

ه )املوافق  1442/ 27/10  بتاريخ  نسبة الخسائر الى ما دون نصف راس املال املدفوع او حل الشركة قبل اجلها املجدد في النظام األساس ي.

العادية((   م08/06/2021 )غير  للمساهمين  العامة  الجمعية  الى  اإلدارة  مجلس  مليون    أوص ى  أربعمائة  من  الشركة  مال  رأس  بتخفيض 

( سهم، 10,000,000%( وليصبح عدد األسهم )75)  بنسبةسعودي أي    ريال  (100,000,000)  ( ريال ليصبح رأس املال مائة400,000,000)

بتاريخ  من رأس مال    %(80.7)التي بلغت نسبة    طفاء الخسائر املتراكمةوذلك إل   .  سهم  (30,000,000وذلك عن طريق إلغاء ثالثين مليون )

املختصة )هيئة السوق املالية "الهيئة" وشركة السوق املالية الرقابية  الشركة على موافقات الجهات    وذلك بعد حصول    .م30/06/2021

 "تداول" ووزارة التجارة واملساهمين في الجمعية العامة )غير العادية(.

)"عوامل املخاطرة"( من   (2)  "( من القسماملخاطر املتعلقة بالنظام األساس للشركة)"(  2-1-9) الفرعي    وفي القسم  أعالهما تم ذكره    باستثناء

 . التجارة  وزارة  ولوائح  بأنظمة ملتزمة ةالشركهذه النشرة، فإن 
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 ت  هيئة الزكاة والضريبة والجماركاملستمرة حسب متطلبا االلتزامات 2-11-10

( يوم من انتهاء 120كغيرها من املنشآت والشركات املسجلة والتي تعمل في اململكة ملزمة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل )  الشركة ◼

السنة املالية وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تم تسجيل الشركة بصفتها مكلف بموجب الرقم 

م وحصلت على شهادة زكاة 2020ديسمبر    31( وقد قدمت الشركة إقراراها الزكوي عن العام املالي املنتهي في  300502951ميز )الضريبي امل

والجماركمن   والضريبة  الزكاة  )  هيئة  وتاريخ  1110722933بالرقم  )املوافق  17/09/1442(  تاريخ 29/04/2021ه  حتى  صالحة  وهي  م( 

عن السنة املالية املنتهية في   الزكاة والضريبة والجمارك(. تجدر اإلشارة الى ان الزكاة املدفوعة لهيئة م 30/04/2022)املوافق ه 29/09/1443

 .( ريال سعودي4,607م قد بلغت مبلغ وقدره أربعة آالف وستمائة وسبع )2020ديسمبر  31

التنفيذية وهي مسجلة لدى  الشركة ◼ القيمة املضافة والئحته  الرقم الضريبي    الزكاة والضريبة والجمارك  هيئة  ملتزمة بنظام ضريبة  تحت 

شه300050695100003) بموجب  )املوافق  01/12/1438بتاريخ    صادرة ادة  (  منذ 23/08/2017ه  مسجلة  الشركة  أن   
ً
علما م( 

 م. 23/08/2017

◼   
ً
 (. الشركة العربية لألنابيبقائمة فروع املكلف ) ضمن  الجبيلإضافة فرع الشركة في  تمهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بنظام  التزاما

م وقامت بسداد   2020ديسمبر  31عوام املالية منذ بداية النشاط حتى السنة املالية املنتهية في الشركة إقراراتها الزكوية عن جميع األ  قدمت ◼

 م.  2022ابريل  30الزكاة املستحقة حسب تلك اإلقرارات وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى 

 هيئة الزكاة قدمت الشركة اعتراض إلى م،  2015م أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربط الزكوي عن العام املالي  2018خالل العام   ◼

( وتم قبول االعتراض وإحالة اإلقرارات إلدارة الفحص والربط إلجراء فحص شامل  2015)  )فرع الرياض( على الزكاة املستحقة عن العام  

ها استئناف وافقت عليه ( ريال سعودي قدمت الشركة ضد2,900,000لحسابات الشركة، نتج عن هذا الربط الزكوي زكاة إضافية بمبلغ )

 في 
ً
 تكوين مخصص لذلك الربط في دفاتر الشركة بنفس القيمة. ب كما قامت الشركةم، 21/11/2018الهيئة مبدئيا

 

"( املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية( )"2-1-21الفرعي )  وفي القسم  أعاله ما تم ذكره    باستثناء

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ولوائح  بأنظمة ملتزمة الشركة)"عوامل املخاطرة"( من هذه النشرة، فإن  (2من القسم ) 

 

 ت وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةاملستمرة حسب متطلبا  االلتزامات  3-11-10

 لشهادة السعودة. وكما بتاريخ نشر 1429  -1فتح ملف لدى وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم املوحد )  تم ◼
ً
( وفقا

 هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، وتم استخراج شهادة السعودة لإلفادة 

 .وتقع في النطاق البالتيني )متوسطة فئة ج( (%35.27)أن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين املطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة ب

وزارة املوارد البشرية والتنمية    قبلمن    معتمدةالشركة الئحة تنظيم عمل داخلية    كما بتاريخ نشر هذه النشرة، ال يوجد لدى   ◼

، وقد أفادت إدارة الشركة انه قد تم تقديم طلب العتماد الالئحة من مكتب العمل وما زالت تحت  عمل(  االجتماعية )مكتب ال

 االجراء كما بتاريخ نشر هذه النشرة. 

 الرئيس   قبل  من  واعتمدت  اإلدارية  والشؤون   البشرية  املوارد   إدارة  قبل  من  إعدادها  تم  البشرية  باملوارد   الئحة  الشركة  لدى ◼

 م(.01/01/2018ه )املوافق 1439/ 14/04 بتاريخ املعدلة الحالية بنسختها صدرت وقد التنفيذي

املنتظم    الشركة ◼ والرفع  األجور  حماية  بنظام  )  ألجور ملتزمة  رقم  التزام  شهادة  بموجب  وذلك  لديها  وتاريخ  20012111022568العاملين   )

)املوافق  1443/ 12/04 هذه  م(2021/ 17/11ه  )وتسري صالحية  ملدة  في  60الشهادة  وتنتهي  تاريخ صدورها  من  يوم  )املوافق 12/06/1443  (  ه 

 لتقرير صادر عن منصة )ُمدد( فقد بلغت نسبة )م(2022/ 15/01
ً
 م(. 25/08/2021ه )املوافق 17/01/1443(% كما بتاريخ 96ووفقا

 الكتر   لديها  العاملين   عمل   عقود   بتوثيق   ملتزمة  الشركة  ان  كما ◼
ً
 2021  أكتوبركما في شهر    %  (100)  االلتزام نسبة  بلغت  وقد   ونيا

ً
  م وذلك وفقا

 . م 17/11/2021لتقرير صادر عن منصة )ُمدد( بتاريخ 
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ة  الشركة ملتزمة بنسبة التوطين املطلوبة منها وفق برنامج نطاقات وقد استحصلت من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية على شهاد ◼

)سعودة   وتاريخ  20002109015979بالرقم  )املوافق  19/02/1443(  تاريخ  26/09/2021ه  حتى  صالحة  )املوافق  22/05/1443م(  ه 

 م(. 26/12/2021

◼  
ً
  النطاق   في  يقع  هو و   منه  املطلوبة  السعودة   نسبة  بتحقيق  ملتزم  الشركة بالجبيل،  مصنع  فإن  الشركة  بها  زودتنا  التي  نطاقات  لشهادة   وفقا

  .% (36.76) نسبة م17/11/2021 في كما السعودة  نسبة  بلغت وقد )ب( فئة متوسطة -)البالتيني(

 ه 13/04/1443( وتاريخ  20062111000745رقم )وذلك بموجب شهادة التزام  ملتزم بنظام حماية األجور  في منطقة الجبيل   الشركة    فرع ◼

 .م(16/01/2021املوافق ه )13/06/1443م( سارية حتى تاريخ 15/09/2021)املوافق 

ملتزم بنسبة التوطين املطلوبة منه وفق برنامج نطاقات وقد استحصل من وزارة املوارد البشرية والتنمية   في منطقة الجبيل     الشركةفرع   ◼

( بالرقم  سعودة  شهادة  على  وتاريخ  20002111002282االجتماعية  تاريخ 03/11/2021)املوافق    ه28/03/1443(  حتى  صالحة  م( 

 (.م 03/02/2022ه )املوافق 02/07/1443

 

 املوظفون والسعودة 

 
 الشركة أعداد املوظفين العاملين لدى (: 70الجدول رقم )

ً
   لبيانات الجهات الحكومية املختلفة وفقا

 املجموع  مالحظات
 غير  موظف

 سعودي
 الجهة  املستند نوع سعودي موظف

 التأمينات االجتماعية  شهادة التأمينات  76 151 227 م 01/11/2021كما في 

 مكتب العمل  نطاقات  شهادة 75 126 201 م 17/11/2021في  كما

 مقيم -الجوازات  مستخرج من مقيم  ال ينطبق  163 163 م 25/08/2021كما في 

 املصدر: الشركة

 

 فرع الشركة أعداد املوظفين العاملين لدى (: 71الجدول رقم )
ً
  لبيانات الجهات الحكومية املختلفة وفقا

 املجموع  مالحظات
 غير  موظف

 سعودي
 الجهة  املستند نوع سعودي موظف

 التأمينات االجتماعية  شهادة التأمينات  52 63 115 م 02/11/2021 كما في

 مكتب العمل  شهادة نطاقات  50 86 136 م 17/11/2021في  كما

 مقيم -الجوازات  مستخرج من مقيم  ال ينطبق  69 69 م 25/08/2021كما في 

 املصدر: الشركة

)"عوامل املخاطرة"( من هذه النشرة، فإن   (2) "( من القسمبمتطلبات التوطين املخاطر املتعلقة)" ( 2-1-17الفرعي )  القسمما تم ذكره في  باستثناء

 . االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة  ملتطلبات وفقا  امللطلوبة التوطين بنسبة ملتزمة الشركة

 

 للتأمينات االجتماعيةت املؤسسة العامة املستمرة حسب متطلبا االلتزامات 4-11-10

في فرعي املعاشات    مشتركة، وهي  (13230153)  االشتراك  قملدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بموجب ر   شركةتم فتح ملف لل ◼

 لشهادة التأمينات واألخطار املهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع األخطار املهنية
ً
  االجتماعية  وذلك وفقا

(  227وقد بلغ اجمالي عدد املسجلين في نظام التأمينات االجتماعية )  .   م(01/11/2021ه)املوافق  26/03/1443  ( وتاريخ41886628رقم )

  2020وقد بلغت قيمة االشتراكات املسددة عن عام  .  ( غير سعودي151)سعودي و( موظف  76موظف من بينهم )
ً
مليونين   وقدره م مبلغا

 . سعودي ريال (2,806,000) وستة االف ةوثمانمائ

 املسجلين في التأمينات لدى الشركة  أعداد املوظفين السعوديين وغير السعوديين(: 72الجدول رقم )

 أعداد املوظفين السعوديين وغير السعوديين
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 *املرجع الجهة 
عداد املوظفين  أ

 السعوديين

عداد املوظفين غير  أ

 السعوديين
 املجموع 

 227 151 76 شهادة التأمينات  التأمينات االجتماعية 

 املصدر: الشركة.

 م 2021 نوفمبر شهر في كما*

 

لألنابيب  الشركةفرع   ◼ ملتزم  العربية  الجبيل    االشتراك   رقم  بموجب  للفرع   ملف   فتح   تم  حيث  االجتماعية  التأمينات  بنظام  بمدينة 

في فرعي املعاشات واألخطار املهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع األخطار  مشتركة ووه ،(510823109)

 لشهادة التأمينات االجتماعية
ً
بلغ اجمالي عدد   وقد  م(، 02/11/2021ه )املوافق  1443/ 03/ 27  ( وتاريخ41910923رقم )  املهنية وذلك وفقا

   سعودي.( غير 63)سعودي و( موظف 52( موظف من بينهم )115املسجلين في نظام التأمينات االجتماعية ) 

 

 لدى الفرع بالجبيل أعداد املوظفين السعوديين وغير السعوديين املسجلين في التامينات(: 73الجدول رقم )

 لدى الفرع  املوظفين السعوديين وغير السعوديينأعداد 

 *املرجع الجهة 
عداد املوظفين  أ

 السعوديين

عداد املوظفين غير  أ

 السعوديين
 املجموع 

 115 63 52 شهادة التأمينات  التأمينات االجتماعية 

 املصدر: الشركة.

 م 2021 نوفمبر شهر في كما*

 

 نظام التعطل عن العمل )ساند(: ◼

  يهدف الى التكافل االجتماعي من اصدار املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ويهدف الى التأمين ضد التعطل عن العمل وحماية املشتركين هو نظام  

لألشخاص العاطلين عن العمل وكتعويض عن    االجتماعيةتدهور األوضاع  لالج  )السعوديين( اللذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن ارادتهم وكع

م( والقاض ي باملوافقة على نظام التأمين ضد 14/01/2014ه )املوافق  12/03/1435( بتاريخ  18رسوم امللكي رقم )م/، وقد صدر بموجب املالبطالة

 لهذا النظام  التعطل عن العمل "نظام ساند".  
ً
صرف   ويتم  أيضا.%  1املشترك نسبة    دفعوي% شهريا من الراتب  1يقوم صاحب العمل بدفع  ووفقا

% من متوسط األجور الشهرية للسنتين األخيرتين عن كل شهر من األشهر الثالثة  60التعويض بواقع    ويصرف  ريال.  9000و  2000تعويض ما بين  

ذا البرنامج ُملزم لجميع الشركات ه .% من هذا املتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك50  وبواقع  التعويض،ملبلغ    ريال سعودي  9000األولى بحد أعلى  

أي حكم من أحكام    وعليها تسجيل جميع املشتركين السعوديين في فرع املعاشات وتحمل النسبة املنصوص عليها في النظام وان عدم االلتزام ومخالفة

، ويضاعف هذا الحد  ريال سعوديف  ( عشرة آال 10,000غرامة ال تزيد على )لصاحب العمل    يعرضوالالئحة    نظام التامين ضد التعطل عن العمل

 لشهادة التأمينات فإن الشركة   .في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال املشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر 
ً
ووفقا

 ملتزمة بأحكام النظام لجهة تسجيل العمال السعوديين في فرع املعاشات. 

كريم بدعم العاملين السعوديين في    ملكيأمر  وبعد انتشار جائحة كورونا ومن اجل التخفيف من آثار الجائحة على شركات القطاع الخاص صدر  

 لألمر امللكي ا
ً
لكريم  منشآت القطاع الخاص املتأثرة من تداعيات فيروس كورونا املستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل )ساند(، ووفقا

أقص ى   بحد  الدعم  نسبة  تكون  أن  أشهر إضافية على  ثالثة  ملدة  الدعم  فترة   من  70بتمديد 
ً
األكثر تضررا املنشآت  في  السعوديين  العاملين  % من 

 لتحقيق االستفادة الكاملة من املبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة. 50والجائحة  
ً
% كحد أقص ى من العاملين السعوديين في املنشآت األقل تضررا

 . خالل سريان املبادرة لم تتقدم الشركة بأي طلب لالستفادة من الدعم الذي تقدمه املبادرة 

 . االجتماعية للتأمينات العامة املؤسسة ولوائح نظمةبأ ملتزمة الشركةفإن  وبناًء على ما ذكر أعاله 
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 ت هيئة السوق املالية املستمرة حسب متطلبا االلتزامات 5-11-10

ما  تلزم الهيئة الشركات املدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة ال س ◼ ي 

الدوري عن التطورات الجوهرية واملالية وتقرير مجلس اإلدارة. وبحسب دليل االلتزامات املستمرة للشركات املدرجة،  االلتزام باإلفصاح  

ة من القوائم املالية املدققة واملعتمدة من املراجع الخارجي ل لشركة يجب أن تكون النتائج املالية السنوية املعلنة في موقع )تداول( مستمد 

بإعالنات الشركات املعين من الجمعية و  التعليمات الخاصة  الواردة ضمن  بنماذج اإلعالنات  التقيد  املعتمدة من مجلس اإلدارة، ويجب 

 تقديم بيان بجميع األسباب واملؤثرات للتغير في النتائج املالية للسنة املالية الحالية مع فتر 
ً
ة املقارنة  لنتائجها املالية، وعلى الشركة أيضا

 .ميع بنود إعالن النتائج املاليةبحيث تشمل األسباب ج

الدولية ◼ املحاسبة  ملعايير  للتحول  مواكبتهم  مراحل  باإلفصاح عن  املالية  السوق  في  املدرجة  الشركات  الهيئة  ألزمت  وبتاريخ  (IFRS)   كما   .

 من ت بتطبيق هذأوقد بد  م( أعلنت الشركة في موقع تداول عن انها ملتزمة بذلك26/01/2017ه )املوافق  28/04/1438
ً
ا املعيار اعتبارا

 للمعايير الدولية  31/12/2020م. كما تم اعداد القوائم املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في  01/01/2017
ً
في اململكة   املعتمدة م وفقا

 العربية السعودية. 

 السوق  أسهمها في املدرجة املساهمة شركات بإعالنات الخاصة التعليمات الئحة باتباع املالية السوق  في املدرجة الشركات الهيئة ألزمت كما ◼

 القرار بموجب م( واملعدلة12/08/2006ه )املوافق  18/07/1427وتاريخ   (2006-199-1رقم ) الهيئة مجلس قرار بموجب الصادرة  املالية

 م(. 30/09/2019ه )املوافق 01/02/1441( وتاريخ 2019-104-1رقم )

ممثلين عنها لدى هيئة السوق املالية وذلك لجميع األغراض املتعلقة بتطبيق نظام    تعيين املالية السوق  يف املدرجة الشركات الهيئة ألزمت ◼

بتاريخ   قراره  بموجب  اإلدارة  مجلس  عين  حيث  بذلك  ملتزمة  الشركة  التنفيذية.  ولوائحه  املالية  السوق  )املوافق  13/10/1442هيئة  ه 

 (. الرئيس التنفيذي – )كبار التنفيذيين أحمد بن علي اللحيدانجلس إدارة( واألستاذ/ )عضو م  سعد القحطانياألستاذ/  م(25/05/2021

)املوافق  23/01/438 وبتاريخ ◼   الخاصة  والتعليمات اإلجراءات  بتعديل (2016-130-1)   رقم  الهيئة مجلس قرار صدر م(24/10/2016ه 

 تم  والتي الجديد، الشركات نظام ضوء في مالها رأس من فأكثر %(  50)  املتراكمة خسائرها بلغت التي السوق  في أسهمها املدرجة بالشركات

 فأكثر ) %20 (املتراكمة خسائرها بلغت التي السوق  في أسهمها  املدرجة بالشركات الخاصة  والتعليمات "اإلجراءات لتصبح مسماها تعديل

وتاريخ  2018-77-1)  رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار واملعدلة "، مالها رأس من  )05/11/1439( وبتاريخ 18/07/2018ه  م(. 

 من رأس املال.  %(80.7)نسبة  ةأعلنت الشركة عن بلوغ خسائرها املتراكم م(19/08/2021ه )املوافق 11/01/1443

( من الئحة 16(. كما تبين التزام الشركة باملادة السادسة عشر ) 11( وال يزيد على أحد عشر )3يقل عن ثالثة )  ال أن عدد أعضاء املجلس   ◼

التي تلزم الشركات املدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء املجلس من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد  بشكل جزئي    حوكمة الشركات  

( أعضاء  3( أعضاء غير تنفيذيين منهم ثالثة )7لث أعضاء املجلس )أيهما أكثر(. فقد تم تعيين سبعة )أعضائه املستقلين عن عضوين أو عن ث

عضو مجلس اإلدارة  السيد/ عبدهللا   حيث أنأعضاء،    8وحيث ان مجلس اإلدارة مكون من    ( أربعة أعضاء غير مستقلين4مستقلين و )

فيه عارض من عوارض االستقالل وهو صلة القرابة مع عضو آخر وهو السيد / محمد هالل الحربي مصنف على أنه مستقل بينما يتوفر  

 (. 2فيصل محمد هالل الحربي وبالتالي اصبح غير مستقل وبالتالي يكون عدد األعضاء املستقلين )

 املالية. بالنسبة لحوكمة الشركة، يتضمن الجدول أدناه ملخص ملدى التزام الشركة بلوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق  ◼

  خص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت بها الشركة مل(: 74الجدول رقم )

 التفصيل املادة 
الجهة 

 املسؤولة 
 التعليق

 /ب9

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح  

 لنظام  األسهم بما يحقق مصالح 
ً
املساهمين والشركة وفقا

 الشركة األساس. 

مجلس  

 اإلدارة

سياسة مستقلة مكتوبة ويتم  ال يوجد -ملتزمة 

االستناد على أحكام الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة 

 ونظام الشركة األساس.

 /أ8
توفير نسخة من املعلومات عن املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة 

 االلكتروني للشركة في املوقع 

مجلس  

 اإلدارة

يظهر املوقع االلكتروني للشركة فقط صور   –ملتزمة 

 وأسماء أعضاء املجلس دون أي معلومات عنهم.
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 تشكيل لجنة املراجعة  54و 12/5

الجمعية 

العامة  

 للمساهمين 

تم التعيين من قبل الجمعية العامة غير  –ملتزمة 

)املوفق ه 24/12/1442العادية املنعقدة بتاريخ 

 م( 2021/ 03/08

 /ج 54

بناء على اقتراح من مجلس   –تصدر الجمعية العامة للشركة 

الئحة عمل لجنة املراجعة على أن تشمل هذه الالئحة   –اإلدارة 

ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار 

أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية  

 أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة. تعيين 

الجمعية 

العامة  

 للمساهمين 

تمت املوافقة على تحديث الئحة عمل لجنة   -ملتزمة 

املراجعة من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ  

 م(. 20/06/2019هـ )املوافق 1440/ 17/10

 م2020املوافقة على القوائم املالية لعام  12/6

الجمعية 

العامة  

 للمساهمين 

تم اعتماد القوائم املالية للسنة املالية للعام  -ملتزمة 

م من قبل الجمعية العامة العادية 2020املالي 

ه )املوافق 24/12/1442املنعقدة بتاريخ 

 م(. 2021/ 03/08

 م 2020املوافقة على التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام  12/7

الجمعية 

العامة  

 للمساهمين 

تم اعتماد تقري مجلس اإلدارة عن السنة  –ملتزمة 

م من قبل الجمعية العامة العادية 2020املالية 

ه )املوافق 24/12/1442املنعقدة بتاريخ 

 م(. 2021/ 03/08

 81و 12/9

وإعادة   مكافآتهم، وتحديد الشركة، حسابات مراجعي تعيين

 .تقاريرهم واملوافقة على تعيينهم، وتغييرهم،

 

الجمعية 

العامة  

 للمساهمين 

 -ملتزمة 

تم التصويت من قبل الجمعية العامة العادية 

ه )املوافق 15/09/1442املنعقدة بتاريخ 

م( على تعيين )إبراهيم البسام وشركاه( 2021/ 27/04

وذلك لفحص ومراجعة  لشركة،كمراجع حسابات 

سنوي  وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث وال 

م  2022م والربع األول من عام 2021من العام املالي 

 وتحديد أتعابه. 

 /د13

نشر اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكان وجدول  

 على األقل في املوقع 
ً
أعمالها قبل املوعد بواحد وعشرين يوما

 االلكتروني للشركة. 

مجلس  

 اإلدارة

ركة وموقع من خالل املوقع االلكتروني للش -ملتزمة 

 تداول 

 /ج 14

عند   –االتاحة للمساهمين من خالل املوقع اإللكتروني للشركة 

الحصول على املعلومات  –نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة 

املتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير 

مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم املالية وتقرير لجنة 

 املراجعة. 

مجلس  

 اإلدارة
 من خالل موقع تداول –ملتزمة 

22/2 

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها منها: 

وضـع سياسـة مكتوبـة ملعالجة حاالت "تعـارض املصـالح" الفعلية  

واملحتملـة لكـل مـن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

واملساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصـول الشـركة  

ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج ع ن التعامالت مع األشخاص  

ذوي العالقة. والتأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية، بما 

والتأكـد مـن  .في ذلـك األنظمـة ذات الصـلة بإعـداد التقـارير املالية

ة مناسـبة لقياس وإدارة املخـاطر، وذلـك  تطبيـق أنظمـة رقابيـ

بوضع تصـور عـام عن املخاطر التي قد تواجه الشركة، وإنشاء  

بيئة ملمة بثقافة إدارة املخاطر على مستوى الشركة وطرحها 

بشفافية مع أصحاب املصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة. 

 .لشركةومراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في ا

مجلس  

 اإلدارة

تم إقرار الئحة تعارض املصالح واملعامالت مع  -ملتزمة 

أطراف ذات عالقة من قبل مجلس اإلدارة باجتماعه 

ه )املوافق 1441/ 16/05املنعقد بتاريخ 

بعرضها على الجمعية  م( وأوص ى2020/ 30/12

 العامة. 
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22/3 

للعضـوية فـي وضـع سياسـات ومعـايير وإجراءات واضحة ومحـددة 

مجلـس اإلدارة، ووضـعها موضـع التنفيذ بعد إقرار الجمعية 

 العامة لها. 

الجمعية 

العامة  

 للمساهمين 

العامة تم اعتمادها من قبل الجمعية  –ملتزمة 

ه 17/08/1442)الغير عادية( بتاريخ  للمساهمين

 م( 30/03/2021)املوافق 

22/4 

أصحاب املصالح وفق وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع 

 اآلتي: -بشكل خاص -أحكام الئحة الحوكمة، ويجب أن تغطي 

آليات تعويض أصحاب املصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي  

 .تقرها األنظمة وتحميها العقود

وآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة 

 .وأصحاب املصالح

ت جيـدة مـع العمـالء واملـوردين وآليـات مناسـبة إلقامـة عالقـا

 .واملحافظـة علـى سـرية املعلومـات املتعلقة بهم

مجلس  

 اإلدارة

 

تم اعتماد السياسة من قبل مجلس اإلدارة   –ملتزمة 

م(  2020/ 30/12ه )املوافق 16/05/1441بتاريخ 

 العامة.  الجمعية

22/5 

باألنظمة وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة 

واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية للمساهمين 

 وأصحاب املصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.

مجلس  

 اإلدارة

ال يوجد الئحة مستقلة تم النص عليها في  –ملتزمة 

 الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة

22/13  

و   60و 50و

 64/أ و60

 مدة فيها يحدد بقرارات  عنه منبثقة متخصصة لجان تشكيل

 على عليها، املجلس رقابة  وكيفية وصالحياتها ومسؤولياتها، اللجنة

 مهامهم األعضاء وتحديد تسمية التشكيل قرار يتضمن أن

 اللجان هذه وأعمال أداء تقييم مع وواجباتهم، وحقوقهم

 وأعضائها 

مجلس  

 اإلدارة

( لجان رئيسية )لجنة  4لدى الشركة عدد ) –ملتزمة 

واللجنة   –ولجنة الترشيحات واملكافآت  –املراجعة 

الحوكمة( تم التعيين بموجب قرار  التنفيذية ولجنة

ه )املوافق 13/10/1442مجلس اإلدارة بتاريخ 

 (.م2021/ 25/05

23/1 

 وتطويرها، الشركة بعمل املتعلقة الداخلية السياسات اعتماد

 املوكولة إلى واملسؤوليات املهام واالختصاصات تحديد ذلك  في بما

 املختلفة. التنظيمية املستويات

مجلس  

 اإلدارة

 م 03/01/2021يوجد سياسة معتمدة بتاريخ  -ملتزمة 

 الرئيس التنفيذي  لمن قب

23/2 

 املفوضة الصالحيات بتحديد وتفصيلية مكتوبة سياسة اعتماد

 وطريقة الصالحيات، تلك  وجدول يوضح التنفيذية اإلدارة إلى

اإلدارة  من يطلب أن اإلدارة وملجلس التفويض، ومدة التنفيذ

 املفوضة.  للصالحيات ممارساتها بشأن دورية تقارير رفع التنفيذية

مجلس  

 اإلدارة

ال يوجد سياسة مستقلة مكتوبة ويتم االستناد على  -

ونظام  أحكام الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة 

 الشركة األساس. 

 تعيين الرئيس التنفيذي  25
مجلس  

 اإلدارة

تم تعيين املهندس/ احمد بن علي اللحيدان   –ملتزمة 

رئيس تنفيذي للشركة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 تعيين. 23/08/2017ه )املوافق1438/ 29/07

26/5 
 مجلس إلى ورفعها للشركة والوظيفية التنظيمية وضع الهياكل

 في اعتمادها.  للنظر اإلدارة

مجلس  

 اإلدارة

يوجد هيكل تنظيمي باللغة اإلنجليزية غير معتمد من 

 مجلس اإلدارة 

26/10 
منح للعاملين، مثل املكافآت  

ُ
اقتراح سياسة وأنواع املكافآت التي ت

 الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء، واملكافآت في شكل أسهم. 

مجلس  

 اإلدارة
 ملتزمة 

43 

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح  

الواقعة أو املحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء 

مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في 

 الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب املصالح اآلخرين 

مجلس  

 اإلدارة

سياسة تعارض املصالح تم اعتماد  -ملتزمة 

واملعامالت مع األطراف ذات عالقة وأوص ى 

ه )املوافق 16/05/1441مجلس اإلدارة بتاريخ 

م( بعرض هذه السياسة على 30/12/2020

 الجمعية العامة. 

و   4/ب/55

74 

تعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي  

 واقتراح مكافآته. 

مجلس  

 اإلدارة
 ملتزمة 

/ب  60

 /ب64و

بناء على اقتراح من مجلس   –تصدر الجمعية العامة للشركة 

الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات على أن تشمل   –اإلدارة 

هذه الالئحة ضوابط وإجراءات وخطة عمل اللجنة، ومهامها،  

الجمعية 

العامة  

 للمساهمين 

من قبل الجمعية تم اعتماد الالئحة  –ملتزمة 

ه 17/10/1440املنعقدة بتاريخ  العامة العادية

 م(. 20/06/2019)املوافق 
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وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم،  

ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد  

 مقاعد اللجنة.

61/1 

 ملكافآت واضحة سياسة تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بإعداد

املجلس واإلدارة  عن املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء

  فيها للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها التنفيذية،
ً
 العتمادها تمهيدا

 معايير اتباع السياسة تلك  في يراع عل أن العامة، الجمعية من

 تنفيذها.  من والتحقق عنها، واإلفصاح باألداء، ترتبط

الجمعية 

العامة  

 للمساهمين 

 

تم اعتمادها من الجمعية العامة غير  –ملتزمة 

ه )املوافق 08/04/1442العادية بتاريخ 

 م(. 23/11/2020

65/3 
 مجلس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف إعداد

 .اإلدارة التنفيذية وظائف وشغل اإلدارة

لجنة  

املكافآت  

 والترشيحات 

قبل الجمعية العامة تم اعتمادها من –ملتزمة 

ه 08/04/1442للمساهمين )غير العادية( بتاريخ 

 . م(23/11/2020)املوافق 

68 
نشر إعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في املوقع االلكتروني 

 للشركة. 

مجلس  

 اإلدارة

تم اإلعالن على موقع تداول بتاريخ  –ملتزمة 

 م. 2021/ 14/01

84 
 شكواهم تقديم في املصالح  أصحاب يتبعهاإجراءات  أو سياسات

 املخالفة  املمارسات عن اإلبالغ أو

مجلس  

 اإلدارة

ال يوجد سياسة مستقلة ويتم االستناد في  –ملتزمة 

 ذلك الى احكام الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة.

 سياسة للسلوك امل ي والقيم األخالقية 86
مجلس  

 اإلدارة

االستناد في ذلك الى ال يوجد سياسة مستقلة ويتم 

 احكام الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة

89 

سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات وأنظمته اإلشرافية بما 

يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام 

 السوق املالية 

مجلس  

 اإلدارة
 املصالح.ضمن سياسية تعارض –ملتزمة 

 ملتزمة   املراجعة في املوقع االلكتروني للشركة نشر تقرير لجنة  /ب91

 قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع األحكام اإللزامية  94
مجلس  

 اإلدارة

وافقت الجمعية العامة غير العادية على  –ملتزمة 

 الئحة الحوكمة الجديدة 

ه 17/08/1442بتاريخ   

 م( 30/03/2021)املوافق 

 الشركة: املصدر

 

 العقوبات والغرامات التي فرضت على الشركة من الجهات الرقابية خالل السنوات الثالث السابقة وحتى تاريخ نشر هذه النشرة:  ◼

، على  ريال سعودي( عشرة آالف  10,000مقدارها )  مالية  صدر قرار مجلس الهيئة القاض ي بفرض غرامة  م،09/08/2018بتاريخ   (1

(، وذلك لعدم التزام الشركة بتزويد 2ملخالفتها التعليمات الواردة في نموذج اإلفصاح اإللكتروني رقم )الشركة العربية لألنابيب  

( الخاص بتسليم القوائم املالية خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إعالن الشركة لنتائجها 2الهيئة بنموذج اإلفصاح اإللكتروني رقم ) 

 .م 31/12/2017املالية السنوية املنتهية في 

، على  ريال سعودي( عشرون ألف  20,000م، صدر قرار مجلس الهيئة القاض ي بفرض غرامة مالية مقدارها )11/12/2018بتاريخ   (2

قرة الشركة العربية لألنابيب ملخالفتها الفقرة )أ( من املادة الحادية والستين من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة والف

الفقرة )أ( من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات، وذلك لقيامها باإلفصاح عن معلومة ( من 5الفرعية )

بشأن نتائجها املالية األولية للفترة   م08/08/2018غير صحيحة في إعالنها املنشور على موقع شركة السوق املالية "تداول" بتاريخ 

 م. 30/06/2018املنتهية في 

، على  ريال سعودي( ثالثون ألف  30,000م، صدر قرار مجلس الهيئة القاض ي بفرض غرامة مالية مقدارها )03/07/2019بتاريخ   (3

، ملخالفتها ملادة الخامسة والستين من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، وذلك لعدم تزويدها  لالنابيب  العربيةشركة  

م خالل الفترة النظامية املحددة، إذ لم  2018/12/31 للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام املالي املنتهي فيالهيئة واإلفصاح  

 .م07/04/2019تفصح الشركة عن ذلك إال بتاريخ 
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للفترة  االوليةالية تم تعليق تداول سهم الشركة في السوق املالية السعودية )تداول( حتى إعالن الشركة قوائمها امل م02/05/2021بتاريخ  ◼

رفع تعليق تداول سهم الشركة   . أعلنت شركة السوق املالية السعودية )تداول(  م01/07/2021بتاريخ و   .م31/12/2020املالية املنتهية في  

يوم   من  املالية    م04/07/2021ملوافق    االحدابتداًء  القوائم  عن  الشركة  أعلنت  أن  بعد  في   االوليةوذلك  املنتهية  املالية  للفترة 

 م. 31/03/2021
 

)"عوامل  (2)بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات"( من القسم املتعلقة )"املخاطر ( 2-2-3) الفرعي  في القسمو أعاله ما تم ذكره  باستثناء

 .املالية السوق  هيئة  ملتطلبات وفقاالحوكمة  بالئحة ملتزمة الشركةة، فإن املخاطرة"( من هذه النشر 

 

 ت وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان )"وزار ة البلديات"( املستمرة حسب متطلبا االلتزامات 6-11-10

تتطلب أو األمانة  حتى تتمكن من تشغيلها مع األخذ باالعتبار أن البلدية    للمواقع املستأجرة من قبل الشركةاستخراج رخصة بلدية  نبغي  ي ◼

 الوثائق التالية: صورة السجل التجاري وصورة عقد التأسيس )النظام األساس ي( وصورة من عقد اإليجار وصورة من فسح البناء للمبنى 

وير املبنى من بعد ويشمل اللوحة )مع نسخة عن فاتورة  الذي تم االستئجار فيه وصورة من ترخيص املكتب العقاري وتصأو املستودع  

 اللوحة وتسجيل ملكية العالمة التجارية للشركة ليتم استخدامها على الواجهة( باإلضافة إلى ترخيص الدفاع املدني.

الثانية  طقة الصناعية  الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في مدينة الرياض املن  مع  عقدين ايجار  برامإبقامت الشركة   ◼

امللكية ياألناب، بهدف مزاولة نشاطها في صناعة  احدهما صناعي واألخر سكني الهيئة  باستئجار قطعة أرض من  ب، كما قامت الشركة 

إل وينبع  مصنعللجبيل  وتشغيل  فان  ، نشاء  وتخضع    الشركة  وبالتالي  واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  بمتطلبات  ُملزمة  غير 

 راجع الفقرة  )ملزيد من  .  والهيئة امللكية للجبيل وينبع  تطلبات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنيةمل
ً
   ( 9.4.8)املعلومات فضال

 من هذا القسم(.( 9.4.10و )

اثنان منها تستخدمها مكاتب إدارية ( مواقع مستأجر خارج نطاق هيئة املدن الصناعية والهيئة امللكية للجبيل وينبع 3لدى الشركة عدد ) ◼

للسكن من    وموقع  الفقرة  )ملزيد  راجع   
ً
فضال ) التفاصيل  "عقود10-12-2الفرعية  القسم  (  هذا  من  و اإليجار"  نشرة   كما(.  نشر  بتاريخ 

 .  )مكاتب الشركة بمدينة الرياض ومدينة الخبر( ستأجرة امل قعامو لل بلدية رخص الشركةلم تستخرج اإلصدار هذه، 

 

من  بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات"(  املتعلقة  )"املخاطر  (  2-1-8) الفرعي    في القسم و  أعاله   باستثناء ما تم ذكره 

اللوائح التنفيذية والتعليمات  و   واالسكان  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة )"عوامل املخاطرة"( من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة بأنظمة    (2) القسم  

 . الصلة ذات

 

 :املستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة املعدنية االلتزامات 7-11-10

اللتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة ل  بالنسبةو   املعدنية،صادرة عن وزارة الصناعة والثروة    ةخيص صناعيالدى الشركة وفرعها تر  ◼

 جل املحافظة على الترخيص: أك من لزم الوزارة الجهات املرخصة االلتزام بالشروط االتية وذلتُ  ،الصناعة والثروة املعدنية

 االلتزام بمواد قانون )نظام( التنظيم الصناعي املوحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية. .1

 عدم إجراء أي توسعة أو تعديل في املنتجات قبل الحصول على موافقة الوزارة.  .2

 . االلكتروني الوزارة  موقع  خالل من أشهر ستة كل  املصنع بيانات بتحديث االلتزام .3

 . واملقاييس للمواصفات السعوديةالهيئة  من املتبناة  املواصفات أو املعتمدة  واملقاييس للمواصفات املنتجات مطابقة التزام .4

 .التلوث من البيئة على للمحافظة التنفيذية والئحته للبيئة العام النظام بمواد االلتزام .5

 العامة.  والصحة الصناعي واألمن السالمة ولوائح  والتعليمات باألنظمة االلتزام .6

 بامليزانية  الوزارة   يزود  وأن  املرعيةالقانونية    والقواعد  املحاسبية  لألصول   وفًقا  منتظمة  الصناعي  املشروع  حسابات  تكون   ان .7

 .مالية سنة لكل  قانوني محاسب من عليها مصادق العمومية

 . للمشروع املمنوحة املزايا استعمال إساءة  عدم .8
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 . املشروع عن وصحيحة كاملة بيانات من تطلبه بما الوزارة  تزويد .9

 وغير   اإلنتاج   عملية  ومراقبة  والحساباتواملستندات    السجالت  على  واالطالع  الصناعي  املشروع  بدخول   الوزارة   ملوظفي  السماح .10

 . املشروع نشاطات من ذلك

 . صناعي بمشروع دمجه أو منتجاته تغيير  أو تطويره  أو  توسعته أو صناعي مشروع إقامة يجوز  ال .11

  التراخيص الصناعية(: 75الجدول رقم )

 الفرع  الرقم
رقم الترخيص 

 الصناعي
 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  النشاط الصناعي املوقع 

1 
 الشركة مصنع

 العربية لألنابيب 
11 

املنطقة  

  -الشرقية 

 الجبيل 

الحديد القاعدي صناعة 

 والصلب 

ه  1441/ 14/04

)املوافق 

 م( 2019/ 11/12

 ه 1444/ 14/04

 )املوافق 

 م( 2022/ 08/11

2 
  العربية الشركة

 لألنابيب 
421102107561 

 – الرياض 

الصناعية  

 الثانية 

الحديد القاعدي صناعة 

 والصلب 

ه  1442/ 02/03

)املوافق 

 م( 2020/ 19/10

 ه 1445/ 01/03

 )املوافق 

 ( م2023/ 16/09

 املصدر: الشركة

 .الصلة ذاتاللوائح التنفيذية والتعليمات  و  املعدنية والثروة  الصناعة وزارة فإن الشركة ملتزمة بأنظمة  وبناًء على ما ذكر أعاله 

 

 )"ُمدن"(:  املستمرة حسب متطلبات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ماتااللتزا 8-11-10

الشركة   ◼ عن    تشغيل   رخصةلدى  حسب  ل  بالنسبةو   ،  التقنية  ومناطق  الصناعية  للمدن   السعودية  الهيئةصادرة  املستمرة  اللتزامات 

 الجهات املرخصة االلتزام بالشروط االتية وذلك من اجل املحافظة على الترخيص: ُمدنتلزم  ،متطلبات )ُمدن(

وتراخيصه   تمنح .1 القانوني  كيانه  له وفق  الحقيقي  املشغل  هو  املنشأة  بتشغيل هذه  له  املرخص  وأن  املنشأة  بتشغيل  اإلذن  الرخصة 

 ..منها للغير التشغيل والرخصة أو أي جزء  وسجالته وال يحق لصاحب املنشأة التنازل عن

يلتزم املرخص له بالتقيد بالشروط وااللتزامات وبكافة األنظمة واللوائح والشروط والتعليمات الصادرة من" مدن"، ويتم الرجوع لألنظمة   .2

 ".املعمول بها في اململكة العربية السعودية فيما لم يرد بشأنه تنظيم لدى" مدن واللوائح السارية املفعول 

 يوما بعد انتهائها 15جديد هذه الرخصة خالل مدة ال تزيد عن يلتزم املرخص له بت .3

 التعاقد مع جهة معتمدة من الدفاع املدني للقيام بأعمال الصيانة الدورية ألنظمة مكافحة الحريق/ والسالمة.  .4

 .لتأكد من فعالية نظام مكافحة اإلطفاء/ السالمة وارتباطه بلوحة تحكم رئيسيةا .5

 .ق للمخططات املعتمدة للمصنعمطابقة نظام مكافحة الحري .6

 .التأكد من أن مخارج طوارئ كافية ومطابقة للمواصفات .7

 .تطبيق اشتراطات السالمة أثناء تخزين ونقل املواد الكيميائية والغازات الخطرة  .8

 رخص التشغيل (: 76الجدول رقم )

 رقم العقد )مدن(  تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  رقم الترخيص الفرع  م

1 
مصنع الشركة العربية  

 لالنابيب 
 بدون - 5781442819017218

ه  1443/ 29/08

)املوافق 

 م( 2022/ 01/04

806537 

 الشركة: املصدر



 .الصلة ذاتوالتعليمات  التقنية ومناطق الصناعية للمدن السعودية الهيئةفإن الشركة ملتزمة بأنظمة وبناًء على ما ذكر أعاله   
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 متطلبات الهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئة )"هيئة االرصاد"( االلتزامات املستمرة حسب  9-11-10

 : واملعايير التالية  باالشتراطات االلتزام الشركة على  إن األنشطة املرخصة للشركة بممارستها قد يكون لها أثر سلبي على البيئة، لذا يتوجب ◼

وحماية البيئة وتقديم تقرير التزام بيئي كل ستة أشهر للهيئة   لألرصادالصادرة عن الهيئة العامة    واالشتراطات واملعايير باملقاييس    االلتزام .1

 واالحتفاظ بنسخة منه في السجل البيئي للشركة. 

 السماح للفنيين واملختصين بالدخول الى املنشأة في أي وقت.  .2

لنشاط ومهام املنشأة او نوعية الخام او اإلنتاج او عند عمل أي توسعة او إضافة للمشروع دون ابالغ  في حالة أي تغيير او تعديل على ا .3

 فان املوافقة البيئية تعتبر الغية. 
ً
 هيئة االرصاد مسبقا

 عند الرغبة في استخدام او استرجاع أي مخلفات صناعية ضمن عمليات التصنيع واطالع مخت .4
ً
ص ي  يجب اشعار هيئة االرصاد مسبقا

 الهيئة على التقنية والطريقة املتبعة في هذا الخصوص.

وحماية البيئة الغاء الترخيص في حال عدم التزام املنشاة بالنظام العام للبيئة واالشتراطات واملعايير   لألرصاديحق للهيئة العامة  .5

 البيئية.

 الحصول على موافقة بيئية للموقع الجديد.تكون موافقة هيئة األرصاد خاصة بموقع محدد وفي حال تغيير املوقع يلزم  .6

التخلص من املخلفات وذلك بالتعاقد مع احدى الجهات املختصة وارفاق سندات اإلنجاز موضح فيها كمية املحلفات وتدوينه بالسجل   .7

 البيئي.

 العمال التقيد باالشتراطات الصحية والسالمة املهنية. إلزام .8

 النشاط  ملمارسة  املوقع على العالقة ذات الجهات موافقة .9

 

الغاء    * املركز  لألرصادالعامة    الهيئةتم  الى  مهامها  نقل  وتم  البيئة  االلتزام    وحماية  على  للرقابة    بتاريخ   الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  وذلك   البيئيالوطني 

 م. 2019/ 26/03
 

 البيئية  رخصال(: 77الجدول رقم )

 ** تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار  الترخيصرقم  الفرع  م

 10118 الشركة العربية لالنابيب  1
ه )املوافق 1441/ 06/04

 م( 2019/ 03/12

ه )املوافق 1443/ 05/04

 ( م2021/ 10/11

 الشركة: املصدر

ه )املوافق 01/01/1443 وتاريخ( 7993/1443بالرقم )*جاري العمل على تجديد الترخيص وقد تم تقديم طلب الى  املركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي *

 .النشرة هذه نشر بتاريخ كما االجراء تحت زال ومام( 2021/ 09/08

 

 وحماية البيئة. لالرصاد العامة الهيئة بأنظمة ملتزمة الشركة)"عوامل املخاطرة"( من هذه النشرة، فإن  (2)في القسم  أعاله  ما تم ذكره  باستثناء

 

 متطلبات الهيئة امللكية للجبيل وينبع )"الهيئة امللكية"( االلتزامات املستمرة حسب  10-11-10

 لالئحةالشركة مرخص لها بتشغيل مرفق صناعي ضمن نطاق الهيئة امللكية للجبيل وينبع 
ً
واشتراطات الهيئة امللكية والتي  املعايير البيئية وفقا

 تفرض على الشركة االلتزام بالشروط واملعايير البيئية التالية من اجل املحافظة على الترخيص: 

 الشروط العامة: .أ

. 300,000الصلبة امللحومة بالقوس والتي تنتج  ان هذه الرخصة البيئية للتشغيل مخصصة لألنابيب  -
ً
 متر من األنابيب الفوالذية سنويا

إن التصميم واملمارسات العملية واالنبعاثات والصرف وتقنيات مكافحة التلوث املوضحة في طلب االستحصال على الرخصة  -

 لهذا الترخيص.
ً
 واملراسالت ذات صلة تعد شروطا

  .للهيئة امللكيةتسري على املشروع جميع األنظمة البيئية والتحديثات الالحقة لها الصادرة عن  -
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 معدات مكافحة التلوث اثناء العمليات. يجب تفعيل جميع  -

تعتبر الشركة العربية لألنابيب مسؤولة عن أعمال االصالح في حال حدوث أي انسكابات كيميائية / نفطية، او تلوث في التربة وما يقابل   -

 ذلك بشرط أن ينتج عن أعمال الشركة. 

 البيئة املائية: .ب

 مياه الصرف الصناعي  •

متر مكعب كحد أقص ى( من مياه الصرف الصناعي الناتجة عن  120متر مكعب ) 30يجب على الشركة العربية لألنابيب تصريف  -

أنابيب الصلب امللحومة إلى محطة مرافق. يجب أن تتوافق مياه الصرف مع معايير املعالجة املسبقة ملياه الصرف الصحي )الجدول 

3B.) 

بيب تركيب وتشغيل وصيانة نظام املراقبة عبر االنترنت ملراقبة معدل تدفق مياه الصرف الصناعي،  يجب على الشركة العربية لألنا -

درجة الحرارة، درجة الحموضة، املوصلية. لحين تثبيت وتشغيل النظام عبر االنترنت، يجب أن تستمر املنشأة في تقديم تقارير شهرية  

 وبشكل شهري مراقبة معدال RC “إلى ال 
ً
ت التدفق واألمونيا والزيوت والشحوم ودرجة الحموضة ومجموع الفوسفور،  ". يجب أيضا

ومستخرج درجات الحرارة وإجمالي املواد الصلبة الذائبة وإجمالي الكربون العضوي واملواد الصلبة العالقة وإبالغ النتائج إلى الهيئة 

 امللكية بشكل شهري. 

 تبريد مياه البحر •

 بحر بشكل مباشر من هذا املصنع إلى قناة مرافق لتبريد مياه البحر.ال يوجد تصريفات لتبريد مياه ال

 تغيير التيارات  •

 لن يتم تصريف أي تغيير في التيارات من هذا املصنع. 

 إدارة النفايات:.ت

أشهر. يجب أن  ( 6يجب على الشركة العربية لألنابيب تقديم تقرير موجز عن النفايات الناتجة عن هذه املحطة إلى الهيئة امللكية كل ) -

 يفصل التقرير النفايات الناتجة، والتي تم التخلص منها، ناقل النفايات، ومرفق التخلص من النفايات املستخدم. 

ظهار البيانات املتعلقة يتعين على الشركة العربية لألنابيب تقديم خطة للحد من النفايات في وقت تجديد الرخصة البيئية إل   -

 ن النفايات.بالتخفيض للكمية الحالية م

 الضجيج: .ث

 رير سنوي ملراقبة الضجيج الحدودي. يجب على الشركة العربية لألنابيب تقديم تق -

 

 رخص بيئية للتشغيل (: 78الجدول رقم )

 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  املوقع  رقم الترخيص الفرع  م

1 
مصنع الشركة العربية  

 نابيب لأل 
EPO 3/54 -212.2  الجبيل 

ه )املوافق 1440/ 25/12

 م( 2019/ 26/08

ه )املوافق 1446/ 19/02

 م( 2024/ 25/08

 الشركة: املصدر -

 . وينبع للجبيل امللكية الهيئة بأنظمة ملتزمة الشركةوبناًء على ما ذكر أعاله فإن 

 العقود الجوهرية 12-10

 العالقة ذات األطرافمع  وتعامالت عقود 1-12-10

 غير مباشرة ألعضاء مصلحة مباشرة     فيها  الشركة عقود وتعامالت مع أطراف ذات عالقة  ال يوجد لدىكما بتاريخ نشر هذه النشرة،   ◼

، باستثناء ما تم مع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو  م30/06/2021وحتى    السنوات الثالث املاضيةخالل    مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين

 ن مكافآت وبدالت ورواتب وحوافز. اإلدارة الرئيسية م

لم  يضمن حقوق املساهمين   بما  فصاح اإل   بإجراءاتالتزمت الشركة    ◼ انه  العامة ، اال  العقود من قبل الجمعية  تلك  يتم التصويت على 

  كونها تعامالت غير تجارية. للشركة
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خالل    غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذييناألعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو  يبين الجدول أدناه   ◼

 . م30/06/2021السنوات الثالث املاضية وحتى ا

 

                               

 م 2018  لعام ذات عالقة أطرافمع  والتعامالتالعقود (: 79الجدول رقم )

 ريال سعودي/  املعامالت قيمة طبيعة التعامل  العالقة  طرف ذو عالقة)مدينة(

مجلس اإلدارة   أعضاء

 واللجان
 1,202,000 مكافأة وبدالت إدارة

 4,201,000 الرواتب والبدالت االخرى  وظيفية كبار املسؤولين التنفيذيين 

 5,403,000 املجموع 

 املصدر الشركة    

 

 م 2019لعام  ذات عالقة  أطرافمع  والتعامالتالعقود (: 80الجدول رقم )

 ريال سعودي/  املعامالت قيمة طبيعة التعامل  العالقة  طرف ذو عالقة)مدينة(

مجلس اإلدارة  أعضاء 

 واللجان
 1,157,000 مكافأة وبدالت إدارة

 389,000 والبدالت االخرى الرواتب   وظيفية كبار املسؤولين التنفيذيين 

 1,546,000 املجموع 

 املصدر الشركة    

 

 م 2020لعام  ذات عالقة  أطرافمع  والتعامالتالعقود (: 81الجدول رقم )

 ريال سعودي/  املعامالت قيمة طبيعة التعامل  العالقة  طرف ذو عالقة)مدينة(

مجلس اإلدارة  أعضاء 

 واللجان
 1,293,000 مكافأة وبدالت إدارة

 4,498,000 الرواتب والبدالت وحوافز  وظيفية كبار املسؤولين التنفيذيين 

 5,791,000 املجموع 

 املستحق الى أطراف ذات عالقة 

 1,211,000 مكافأة وبدالت إدارة مجلس اإلدارة 

 - وحوافز الرواتب والبدالت  وظيفية موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 1,211,000 املجموع 

 املصدر الشركة    

 

 م 30/06/2021كما في ذات عالقة  أطرافمع  والتعامالتالعقود (: 82الجدول رقم )

 ريال سعودي/  املعامالت قيمة طبيعة التعامل  العالقة  طرف ذو عالقة)مدينة(

مجلس اإلدارة   أعضاء

 واللجان
 251,000 مكافأة وبدالت إدارة

 2,409,000 الرواتب والبدالت والحوافز وظيفية كبار املسؤولين التنفيذيين 

 2,660,000 املجموع 

 املستحق الى أطراف ذات عالقة 

 1,334,000 مكافأة وبدالت إدارة مجلس اإلدارة 

 - الرواتب والبدالت وحوافز  وظيفية موظفي اإلدارة الرئيسيين 
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 1,334,000 املجموع 

 املصدر الشركة    

  

 

 االيجار عقود   2-12-10

(  2( وذلك ملزاولة نشاطها )منها عدد )عمال  وسكن صناعية      أراض يو مكاتب  عن    عبارة ( عقود إيجار بصفتها مستأجر وهي )6أبرمت الشركة ستة ) ◼

نطاق الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ( خاص بسكن العمال ضمن  1عقد ايجار خاصة باستثمار أراض صناعية وعقد واحد )

 إيجار مبلغ على تنص أي) تقليدية إيجار عقود هي العقود تلك  أغلبإن   والهيئة امللكية للجبيل وينبعوالتي ال تتطلب اصدار تراخيص بلدية(.

 الباطن من العقار تأجير  للمستأجر يحق وال اإليجار دفع في املستأجر تأخر إذا الغية وتعتبر  للتجديد،  وقابلة سنوًيا(  للمؤجر الشركة تدفعه

 بعقود قائمة يلي وفيما  .املؤجر موافقة بدون  النشاط أو املؤجرة  العين استخدام طريقة تغيير يجوز  ال كما .  املؤجر  من  الخطية املوافقة أخذ دون 

 :تفاصيلها وأهم الشركة مواقع إيجار
 قائمة بعقود االيجار السارية واملجددة للمواقع التي تشغلها الشركة(: 83الجدول رقم )

 املؤجر #
املستأج

 ر
 تاريخ نهاية العقد  مدة العقد  تاريخ العقد  نوع العقار  املوقع

قيمة العقد /  

 ريال سعودي 
 مالحظات 

 ستأجر عقود االيجار التي ابرمتها الشركة بصفتها م

1 

الهيئة  

السعودية 

للمدن  

الصناعية  

ومناطق  

التقنية  

 )مدن(.

الشركة  

العربية 

 لألنابيب 

مدينة 

الرياض 

 الثانية

استئجار  

قطعة األرض  

رقم  

(002M0024

( بمساحة  8

( متر  228167)

 مربع 

لصنع منتجات  

املعادن  

املشكلة، 

باستثناء  

اآلالت  

 واملعدات 

ه  23/01/1436

)املوافق  

 م( 16/11/2014

  يبدأ العقد

بتاريخ 

ه  23/01/1436

)املوافق  

م(  16/11/2014

وينتهي بتاريخ 

ه  22/01/1456

)املوافق  

م( 12/04/2034

. 

ه  22/01/1456

)املوافق  

م( 12/04/2034

. 

912,668  

  ريال سعودي

 .
ً
 سنويا

تم االطالع على رخصة  

التشغيل الخاصة  

بالعقد بالرقم  

(578144281901721

( والصادرة عن هيئة  8

 مدن

2 

الهيئة  

السعودية 

للمدن  

الصناعية  

ومناطق  

التقنية  

 )مدن(.

الشركة  

العربية 

 لألنابيب 

املدينة 

الصناعية  

الثانية 

 بالرياض

استئجار  

قطعة األرض  

رقم  

(002000035

( بمساحة  5

( متر  2,495)

مربع إلقامة 

 مشروع سكني 

ه  17/11/1439

)املوافق  

م( 30/07/2018

. 

سنة تبدأ من   20

تاريخ 

ه  07/11/1439

)املوافق  

 م( 20/07/2018

ه  06/11/1459

)املوافق  

 م( 13/12/2037

(99,800  )

  ريال سعودي

 .
ً
 سنويا

 

3 

شركة ديوان 

الجزيرة  

للمجمعات  

 السكنية

الشركة  

العربية 

 لألنابيب 

مبنى مركز 

الجزيرة  

التجاري  

الواقع 

  –بالخبر 

طريق امللك 

عبد هللا 

وشارع األمير  

 حمود

تأجير املكتب  

(  105رقم )

بالدور األول 

والذي تبلغ 

مساحته  

( متر  116)

مربع، وذلك 

بغرض  

استخدامه  

 كمكاتب إدارية.

ه  05/07/1438

)املوافق  

 م( 02/04/2017

 ( يوم 364)

 تبدأ من تاريخ

 ه 10/10/1443

 )املوافق 

 م( 11/05/2022

 ه 20/10/1444

 )املوافق 

 م( 10/05/2023

إجمالي  

(60,030  )

 ريال سعودي 

ال يجدد العقد إال  

بموافقة الطرفين  

وتوقيع عقد جديد )عقد  

 موثق في منصة ايجار( 

4 

السيد/عو 

ض مجدوع  

ظافر  

 الشهري 

مصنع  

الشركة  

العربية 

 لألنابيب 

  –الجبيل 

  األمير

سلطان  

7295 

تأجير شقق  

سكنية  

مخصصة  

ه  22/10/1442

)املوافق  

م( 03/06/2021

. 

364   
ً
يوم اعتبارا

من 

ه  22/12/1442

وتنتهي في 

ه  02/01/1444

)املوافق  

400,000  

  ريال سعودي

 
ً
 سنويا

 ملدة  
ً
يتجدد العقد تلقائيا

ما لم يخطر أحد  مماثلة 

رف اآلخر  
َّ
رفين الط

َّ
الط

برغبته إنهاء العقد قبل  
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لسكن  

 املوظفين 

)املوافق  

 م( 01/08/2021

م( 31/07/2022

. 

يوًما من تاريخ انتهاء  (60)

ة اإليجار  .مدَّ

)عقد موثق في منصة  

 ايجار(

5 
الهيئة امللكية  

 للجبيل وينبع

مصنع  

الشركة  

العربية 

 لألنابيب 

منطقة  

الصناعات  

 الثانوية 

تؤجر الهيئة 

قطعة األرض  

( والتي  1رقم )

ساحتها تبلغ م

( متر  212,254)

مربع وتقع في 

القسم )ك( 

كما هو واضح  

في املخطط  

إلنشاء 

وتشغيل 

 مصنع. 

ه  23/03/1430

)املوافق  

م( 20/03/2009

. 

سنة تبدأ من   24

تاريخ 

ه  23/03/1430

)املوافق  

م( 20/03/2009

. 

ه  22/03/1455

)املوافق  

 م( 20/06/2033

955,147.05  

6 
شركة ابانمي 

 الصناعية 

الشركة  

العربية 

 لألنابيب 

 –الرياض 

حي 

 السليمانية 

 مكتب

ه  19/04/1443

)املوافق  

 م( 24/11/2021

( يوم يبدأ  364)

من تاريخ 

ه  20/11/1442

)املوافق  

 م( 30/06/2021

ه  30/11/1443

)املوافق  

م( 29/06/2022

. 

108,388 

تنتهي مدة اإليجار مع  

انتهاء مدة العقد وإذا  

رغب الطرفان بالتجدد  

فتتم كتابة عقد جديد  

 يتفق عليه الطرفان. 

 املصدر: الشركة    

 

ر اإلشارة اإلدارة. تجدمجلس    بأعضاءتربطهم أي عالقة مباشرة او غير مباشرة    الاللذين تتعامل معهم الشركة بصفتها مستأجر    االعتبارييناألشخاص    ان ◼

  16/05/1438( وتاريخ  292إلى قرار مجلس الوزراء رقم )
ً
 منتجا

ً
 صحيحا

ً
ه املتضمن عدم اعتبار عقد االيجار غير املسجل في الشبكة اإللكترونية عقدا

ه وقد 17/05/1439الشبكة اإللكترونية لخدمات االيجار بالتعاون بين وزارتي العدل واإلسكان في تاريخ    إطالقتم    ألثاره اإلدارية والقضائية وحيث أنه قد

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، لم يتم تسجيل عقود    ه.05/05/1440بتاريخ    دل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود املبرمة بعدصدر تعميم وزارة الع

 االيجار أعاله وفق متطلبات تعميم معالي وزير العدل. 

 

 التوريد عقود 3-12-10

يوجد لدى الشركة تعامالت مع جهات محلية وخارجية تقوم بتوريد املواد األولية التي تستخدمها الشركة في صناعتها وجميع هذه التعامالت  

 تتم بموجب اتفاقيات وعقود قصيرة االجل وجميعها منتهية الصالحية وتم االنتهاء من تنفيذها كما بتاريخ نشر هذه النشرة.  

 من خالل أوامر بيع وشراء مع جميع عمالء الشركة. وجميع التعامالت الحالية تتمال يوجد عقود واتفاقيات طويلة او قصيرة األجل  وعليه، 

 

 عقود بيع وتوريد أنابيب لشركة أرامكو:  ◼

 عقود بيع وتوريد لشركة أرامكو  (:84الجدول رقم )

 تاريخ االنتهاء  قيمة العقد تاريخ االتفاقية  الغرض من العقد  املشتري  البائع/ املورد #

1 
الشركة العربية  

 لألنابيب 
 أرامكو السعودية 

 يورد البائع أنابيب الحديد 

ويتعهد تسليمها عند 

 الوقت املحدد 

ه 1443/ 07/05  

 )املوافق 

م( 2021/ 11/12  

وفقا ملرفقات 

 العقد 

ه 1443/ 07/05  

 )املوافق 

م( 2021/ 11/12  

 تاريخ التسليم 

2 
الشركة العربية  

 لألنابيب 
 أرامكو السعودية 

 يورد البائع أنابيب الحديد 

ويتعهد تسليمها عند 

 الوقت املحدد 

ه 1443/ 01/11  

 )املوافق 

م( 2022/ 31/05  

وفقا ملرفقات 

 العقد 

ه 1443/ 04/04  

 )املوافق 

م( 2021/ 09/11  
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 تاريخ التسليم 

3 
الشركة العربية  

 لألنابيب 
 أرامكو السعودية 

 يورد البائع أنابيب الحديد 

ويتعهد تسليمها عند 

 الوقت املحدد 

ه 1443/ 02/04  

 )املوافق 

م( 2021/ 07/11  

وفق للمرفقات  

 العقد 

ه 1443/ 03/05  

 )املوافق 

م( 2021/ 07/12  

 تاريخ التسليم 

 الشركة املصدر: 

 التي تضمنتها االتفاقية: األساسية الشروط من

  بين   التعاقدية  العالقة  سيعرض   للتسليم  املحدد  بالوقت  االلتزام  وعدم  أرامكو  شركة  لدى  أولوية  ذو  شرط  هو  املحدد  الوقت  في  البضائع  تسليم .1

 . للخطر الطرفين

 الصالحية  منتهية للشركة العائدة الزكاة شهادة كانت حال في شراء عملية أي تتم لن .2

 املسبقة الخطية  موافقته دون  باملشتري  تتعلق معلومات  أو بيانات أي نشر او اإلفصاح للبائع يجوز  ال .3

 

 القروض والتسهيالت  4-12-10

 ل التالي:يلدى الشركة عدد من اتفاقيات القروض والتسهيالت االئتمانية وذلك لدعم انشطتها ومشاريعها وذلك وفق التفص ▪

 القروض والتسهيالت (: 85الجدول رقم )

 مواعيد السداد 
املبالغ املسددة* 

 ( ريال سعودي )

ريال  املبالغ املستخدمة* )

 ( سعودي 

الحد االئتماني  

 ( ريال سعودي )

تاريخ انتهاء توفير 

 التسهيالت 
 الجهة املمولة 

تستحق آخر دفعة من 

التسهيالت بتاريخ 

ه  1443/ 17/10

)املوافق 

 م(. 2022/ 18/05

0 
144,662,000 

 ريال سعودي 

277,000,000 

 ريال سعودي 

 ه 1444/ 12/08

 )املوافق 

 م(. 2023/ 04/03

 بنك الرياض ** 

تستحق آخر دفعة من 

التسهيالت بتاريخ 

ه  1443/ 09/10

)املوافق 

 م(. 2022/ 10/05

56,687,000 
131,838,000 

 ريال سعودي 

395,000,000 

 ريال سعودي 

 ه 1442/ 20/03

 )املوافق 

 م(. 2020/ 06/11

  مصرف الراجحي

 *** 

تستحق آخر دفعة من 

التسهيالت بتاريخ 

ه  1443/ 03/07

)املوافق 

 م(. 2022/ 04/02

25,533,000 
64,766,000 

 ريال سعودي 
205,000,000  

البنك السعودي 

 البريطاني****

تستحق آخر دفعة من 

التسهيالت بتاريخ 

ه  1446/ 15/08

)املوافق 

 م(. 2025/ 14/02

0   
78,374,000 

 ريال سعودي 

236,549,000 

 ريال سعودي 

 ه 1441/ 29/12

 )املوافق 

 م(. 2020/ 19/08

صندوق التنمية  

الصناعي السعودي  

 ***** 

يتم سداد القرض 

 يوم 360خالل 
-- -- 119,881,311 

ه  1443/ 27/05

)املوافق 

 م( 2021/ 31/12

 وزارة املالية******

 الشركة: املصدر
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 م 30/06/2021*كما بتاريخ 

 

 : اآلتي االتفاقية بموجباملمولة  الجهة لصالح الشركة قبل  من املمنوحة والتشغيلية املاليةوالضمانات  التعهدات أهم وتشمل  **

 . سعودي ريال مليون ( 277,000,000ألمر بنك الرياض بقيمة ) سند -

 .البنك من مسبقة كتابية بموافقه اال جزئيا او كليا عنه ناشئة حقوق   اي او العقد هذا عن للغير  عدم التنازل  -

تغيير يدخل على الشركة سواء بالنسبة للشكل القانوني للشركة / الشركاء/ حدود مسؤوليتهم/ رأس    اي  اجراء  حال  في  البنك  اخطار -

 إجراء  فور   البنكاملال/االلتزامات قبل الغير / النشاط/ األهلية/ الصفة/ ممثليها النظاميين/ حدود صالحيتهم أو غير ذلك ويلتزم بإخطار  

   التوقيع   إلى  باإلضافة  للبنك   املقبول   الحد  إلى  ذلك   على  الدالة  النظامية  نداتاملست  بتقديم  إشهاره   وإجراءات  التغيير   هذا
ً
  على   فورا

 .البنك يطلبها أخرى  ضمانات أية وتقديم مستندات

و  أباملقترض و/    الخاصة  دارة او اإل   امللكيةمن البنك  في حال التعديل في الشكل القانوني او هيكل    مسبقةالحصول على موافقه كتابيه   -

و/أو  كفالئ ب  الشقيقةالشركات    أحد  /التابعةالشركات    أحدأو  /و  ضامنيهه  القيام  شانها    اتخاذاو  من  يكون  قرارات  على   التأثير اي 

 .البنك ضماناتعلى  التأثير التزاماتهم مع البنك او يكون من شانها 

 

 اآلتي:  االتفاقية بموجباملمولة  الجهة لصالح الشركة قبل  من املمنوحة والتشغيلية املاليةوالضمانات  التعهدات أهم وتشمل ***

يستخدم التسهيل لتمويل عقود املشاريع الخاصة بشركة أرامكو ولتموين شراء حديد من موردين من الداخل والخارج مقابل فواتير   -

 %.100بنسبة 

والقوائم املالية نصف النسوية والربع السنوية إذا كانت  ( يوم من نهاية كل سنة  120تقديم القوائم املالية السنوية الى املصرف خالل ) -

 متاحة. 

إصدار أي أسهم جديدة أو تغيير أي حقوق مرتبطة بأسهمه أو دفع أو توزيع أو   ةعلى العميل أن يضمن عدم قيام أي عضو من املجموع -

 اإلعالن عن توزيعات األسهم دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من املصرف. 

 تغيير في مللكية دون موافقة خطية مسبقة من املصرف. إجراء أي  -

 مكو السعودية في حال تمويل مشاريع جديدة.اتزويد املصرف بالتنازل وبتأييد تنازل من شركة أر  -

 يلتزم العميل بعدم استخدام التسهيالت بالتوسعات الرأسمالية وشراء األصول الثابتة. -

 

 اآلتي:  االتفاقية بموجباملمولة  الجهة لصالح الشركة قبل من  املمنوحة والتشغيلية ةاملاليوالضمانات  التعهدات أهم  وتشمل **** 

 ( ريال سعودي. 205,000,000سند ألمر البنك بقيمة ) -

 ( ريال سعودي 5,627,354)ما يعادل ( يورو.1,300,000سند ألمر البنك بقيمة ) -

 ( ريال سعودي 5,062,500)ما يعادل  ( دوالر أميركي.1,350,000سند ألمر البنك بقيمة ) -

بابال  - البنك  فعليأغ  تغيرات  متوقع   ةي  العنوان املسجل    أتطر   ةاو  او  القانوني  الوضع  تعديالت على عقد    الخاصة  ةشركللعلى  واي  به 

 . حسب املالئم للشركةاو النظام االساس ي  التأسيس

والغاء الحدود    املستحقةبسداد املبالغ    ةاو املطالبإضافية  بطلب ضمانات    الحاليةبحق تعديل احكام وشروط التسهيالت  البنك  يحتفظ   -

 امللكية. في حال تغيير املمنوحة او تعليق استخدام التسهيالت 

 .من البنك ةمسبق ةخطي ةموافقإال ب االتفاقيةال يجوز للمقترض التنازل او تحويل كل او جزء من الحقوق وااللتزامات بموجب هذه  -

 

 اآلتي:  االتفاقية بموجباملمولة  الجهة لصالح الشركة  قبل من  املمنوحة والتشغيلية املاليةوالضمانات   التعهدات أهم وتشمل *****

 املدينةالواقع في  مشروع الرياض  فياو التي ستقام على قطعتي االرض  املقامةكافه املباني سند رهن لصالح الصندوق، تم بموجبه  رهن  -

رقم   (مدن)  التقنيةومناطق    الصناعيةللمدن    السعودية  الهيئةمن    ومستأجربالرياض    الثانية  الصناعية االيجار  عقد    بموجب 
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للجبيل  امللكية الهيئةمن  مستأجربالجبيل و  الثانويةمشروع الجبيل الواقع في منطقه الصناعات  و ه، 23/01/1436 وتاريخ( 806537)

  املتعلقة الته وملحقاته  آمع كامل اعيان املشروع ومعداته و ه  03/1430/ 23  املؤرخ في  (  20ز    -333  -21  -3)  وينبع بموجب عقد االيجار رقم

به او التي يتم الحصول عليها من اجل املشروع وتشمل على سبيل املثال ال الحصر السيارات واالثاث املكتبي واي اضافات او توسعات او 

 . ملحقات يحصل عليها املقترض

 . لصالح الصندوق توقيع سند ألمر  -

  املستحقة % من راس املال املدفوع او مجموع اقساط قرض صندوق  25للتوزيع على نسبه    املخصصةاالرباح    أال تزيديتعهد املقترض   -

 . خالل سنه التوزيع ايهما اقل

 . ريال سعودي( 19,500,000مبلغ )على  السنوية الرأسماليةال تزيد املصروفات أ  -

 . ريال سعودي( 9,750,000مبلغ )على  السنويةال تزيد االيجارات أ  -

 . املشروع دراسةفي  واملعتمدة  املقدمةملشروعه من مصانع محليه حسب العروض  الالزمةاملواد  كافةشراء  -

ملصنع كليا او ا  ةعلى اقام  ولإلشرافللقيام بما يكون الزم من دراسات فنيه    ة سعوديةهندسي  استشاريةستخدام مكتب او مكاتب  ا  -

 .جزئيا

 .حسابات مشروع الصناعي ملراجعةالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني سعودي معتمد   -

 املذكورة   السنة  نهايةللمقترض كما هي في    العمومية  بامليزانية  املالية  سنته  بعد انتهاء   ( يوم90)املقترض الصندوق في موعد اقصاه    يزود -

بيانات  ببعد تاريخ هذا العقد    أشهر  ثالثةخالل ثالثين يوم من انتهاء كل فتره  و   .لنفس العام  باملقترضالخاص  حساب االرباح والخسائر    عم

معلومات   ةور طلب الصندوق معلومات ماليه اضافيه وايوفاملبالغ التي صرفها الصندوق.    كافةتتضمن بيانا باستخدام    ةمؤقت  ةمالي

 . تتعلق بشؤون املشروع ووثائقاخرى 

 . خر حسب طلب الصندوق آباملشروع من وقت الى  واملتعلقةرض بتنفيذ رهونات اضافيه على االمالك التي يشملها سند الرهن يلتزم املقت -

 ة مين يوافق عليها الصندوق وطبقا ملا يرتضيه الصندوق من حيث قيمأعلى املشروع لدى شركات ت  الخاصةيؤمن املقترض على نفقته   -

 . وع والقيود والتحفظاتباملشر  املتعلقةمين واالخطار أالت

ن يبيع او يؤجر كل او جزء جوهري من املشروع  وأ منشأه دمج او يتوحد مع اي شخص او نال يجوز للمقترض ما لم يوافق الصندوق ان ي -

 .أة يكتسب او يتحمل كل او جزء جوهري من اصول مديونيات اي شخص او منش املالية واناو اصوله 

 . من الصندوق   ةمسبق ةخطي ة ال يجوز اجراء اي تغيير في الوصف القانوني للمقترض او االشخاص الذين يكونون املقترض بدون موافق -

 .يجب على الشركة االحتفاظ بنسب مالية معينة -

 

 اآلتي:  االتفاقية بموجباملمولة  الجهة لصالح الشركة قبل  من املمنوحة والتشغيلية املاليةانات والضم التعهدات أهم وتشمل ******

 يتعهد املقترض أنه لم ينش ئ أي ضمان على أي من أصوله أو حقوقه أو تعهداته أو عوائده أو ممتلكاته الحالية واملستقبلية. -

 تصبح فيه متوفرة. تلتزم الشركة تقديم قوائمها املالية في أقرب وقت   -

إبرام  - تاريخ  في  يمارسونه  يختلف عما  املجموعة  أو  املقترض  العامة ألعمال  الطبيعة  تغيير جوهري على  أي  إجراء  بعدم  الشركة  تلتزم 

 االتفاقية.

املسب - الخطية  املوافقة  الحصول على  دون  العمومية  الجمعية  التوزيعات على  بتوزيع  يوص ي  أن  إدارتها  بمجلس  الشركة  قة من  تتعهد 

 املقترض. 

 تلتزم الشركة باالحتفاظ بتأمين ضد املخاطر بقدر ما هو معتاد للشركات التي تمارس أنشطة تجارية مماثلة الى حد كبير. -

 . يلتزم املقترض بالحفاظ على مستوى "بالتيني" في برنامج نطاقات -
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 عقد تعيين مراجع حسابات  5-12-10

ه 02/01/1443  بتاريخ  البسام وشركاؤه(   –شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه )محاسبون قانونيون    مع  اتفاقية  الشركة  أبرمت ▪

في    ملراجعة  وذلك  م(.2021/ 08/ 10)املوافق   كما  املالي  املركز  الدخل    2021ديسمبر    31قائمة  وقائمة  الخسارة  أو  الربح  وقائمة 

واإليضاحات حول القوائم    م31/12/2021قات النقدية للسنة املنتهية في  الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق امللكية وقائمة التدف

وقدد حدد بدل أتعابه   املالية، بما في ذلك ملخص السياسات املحاسبية املهمة بما في ذلك فحص القوائم املالية األولية املوجزة.

 .ريال سعودي(  368,000بمبلغ )

 تقديم خدمات قانونية عقد  6-12-10

قانونية    اتفاقية  الشركة  أبرمت ▪ خدمات  قانونيون(  معتقديم  ومستشارون  )محامون  املال  حسن  ه  1413/ 10/ 21  بتاريخ  الدكتور 

بتقديم خدمات قانونية لكافة نشاطات الطرف الثاني في اململكة العربية السعودية في القطاع العام  وذلك م(.14/04/1993)املوافق 

 ملدة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين اآلخر برغبته في عدم التجديد قبل )  سنة واحدة تتجددإن مدة االتفاقية     والخاص.
ً
(  3تلقائيا

 أشهر من انتهاء املدة السارية. 

م(  07/2021/ 14ه )املوافق  1442/ 04/12أبرمت الشركة عقد خدمات قانونية مع مجموعة السنيدي محامون ومستشارون بتاريخ   ▪

دلة ذات الصلة بظهور بعض الفروقات املحاسبية في بند املخزون واعداد رأي قانوني وذلك فيما يخص دراسة املستندات وجمع األ 

 لألنظمة واللوائح السارية. مدة االتفاقية ستة )
ً
 ( اشهر بحد أقص ى.6حول هذه الفروقات واإلجراءات املقترحة حيالها وفقا

 

 مقاولين عقود  7-12-10

 للجدول التالي(  عقود صيانة وتشغيل وعقد تقديم خدم6عدد)أبرمت الشركة 
ً
 .ات نظافة عدد، وفقا

 عقود خدماتية(: 86الجدول رقم )

# 
)الطرف  

 االول(

)الطرف  

 الثاني( 
 مالحظة القيمة تاريخ االنتهاء  املدة  تاريخ العقد  الغرض من العقد 

1 

الشركة 

العربية  

 لألنابيب 

مؤسسة 

فهد علي  

املخلص  

للمقاوالت  

 العامة 

تشغيل وصيانة عدة 

مواقع صناعية  

وخدماتية تابعة للطرف 

األول )داخل املصنع،  

مبنى اإلدارة، سكن 

املوظفين( عن طريق 

تأمين فنيين ومشغلين  

 ومختصين.

 ه 1440/ 29/01

 )املوافق 

 م(. 2018/ 09/10

سنتين 

يتجدد  

سنوي 

 
ً
 ا

ه  1444/ 29/01

)املوافق 

 م( 2022/ 27/08

 

بحسب 

عرض 

األسعار 

املوقع من  

 الطرفين 

 

يجدد تلقائيا 

اذا لم يخطر  

أحد  

الطرفين  

 االخر 

2 

الشركة 

العربية  

 لألنابيب 

مؤسسة 

براعة 

املحترفون  

 للمقاوالت 

تشغيل وصيانة عدة 

مواقع صناعية  

وخدماتية تابعة للطرف 

األول )داخل املصنع،  

مبنى اإلدارة، سكن 

املوظفين( عن طريق 

تأمين فنيين ومشغلين  

 ومختصين.

ه  1442/ 26/10

)املوافق 

 م(. 2021/ 07/06

(3 )

سنوات  

يتجدد  

 
ً
 سنويا

ه  1445/ 16/10

)املوافق 

 م( 2024/ 25/04

بحسب 

عرض 

األسعار 

املوقع من  

 الطرفين 

يجدد تلقائيا 

اذا لم يخطر  

أحد  

الطرفين  

 االخر 

3 

الشركة 

العربية  

 لألنابيب 

مؤسسة 

فارس الريم  

 للمقاوالت 

تشغيل وصيانة عدة 

مواقع صناعية  

وخدماتية تابعة للطرف 

ه  1437/ 23/10

)املوافق 

 م(. 2016/ 28/07

(3 )

سنوات  

23/10 /1443  

)املوافق 

 م( 2024/ 24/05

بحسب 

عرض 

األسعار 

ا يجدد تلقائي 

اذا لم يخطر  

أحد  
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األول )داخل املصنع،  

مبنى اإلدارة، سكن 

املوظفين( عن طريق 

تأمين فنيين ومشغلين  

 ومختصين.

يتجدد  

 
ً
 سنويا

املوقع من  

 الطرفين 

الطرفين  

 االخر 

4 

الشركة 

العربية  

 لألنابيب 

مؤسسة 

زاجل 

الخليج 

للمقاوالت  

والصيانة 

والنظافة  

 والتشغيل 

تشغيل خدمة النظافة 

في مكتب الشركة 

العربية لألنابيب في 

الخبر عن طريق تأمين 

عمالة نظافة 

 متخصصين.

ه  1441/ 24/02

)املوافق 

 م(. 2019/ 23/10

(3 )

سنوات  

يتجدد  

 
ً
 سنويا

ه  1444/ 24/02

)املوافق 

 م( 2022/ 20/09

(3,500  )

ريال 

  سعودي

للعامل 

الواحد عن  

 كل شهر 

يجدد تلقائيا 

اذا لم يخطر  

أحد  

الطرفين  

 االخر 

5 

الشركة 

العربية  

 لألنابيب 

شركة  

الوحدات 

 الخاصة 

تشغيل وصيانة عدة 

مواقع صناعية  

وخدماتية تابعة للطرف 

املصنع،  األول )داخل 

مبنى اإلدارة، سكن 

املوظفين( عن طريق 

تأمين فنيين ومشغلين  

 ومختصين.

ه  1441/ 06/05

)املوافق 

 م(. 2020/ 01/01

(3 )

سنوات  

يتجدد  

 
ً
 سنويا

ه  1444/ 06/05

)املوافق 

 م( 2022/ 30/11

بحسب 

عرض 

األسعار 

املوقع من  

 الطرفين 

يجدد تلقائيا 

اذا لم يخطر  

أحد  

الطرفين  

 االخر 

 املصدر: الشركة

 عقارات الشركة  13-10

 فيما يلي نبذة عن العقارات واملواقع التي تمتلكها الشركة، والتي تم االطالع على صكوك امللكية الخاصة بها: 

 عقارات الشركة(: 87الجدول رقم )

 املالك املساحة املخطط.الرقم /األرض املوقع  تاريخه  الصك رقم #

1 
 

323406001963 

 ه 1413/ 25/06

 فق )املوا

 ( م1992/ 20/12

 الجبيل 

 األراض ي من( 2) رقم األرض  قطعة

  جنوب كم 4,5 الواقعة البور 

  خط شرق  كم 1,1 الجبيل كبرى 

/ج  222 رقم بمخطط حدريه أبو

 (3) رقم لوحة

 

(50,000 ) 

 مربع  متر

 

الشركة العربية  

 لألنابيب 

  العربية الشركة

 لألنابيب 

2 
 

323406001964 

 ه 1413/ 25/06

 املوافق ) 

 م( 1992/ 20/12

 

 الجبيل 

( 5) رقم البور  األرض  كامل

 كبرى  جنوب كم 4,5 الواقعة

 أبو خط  شرق  كم 1,1و الجبيل

 رقم لوحة/ج 222 مخطط حدريه

(3.) 

(50,000 ) 

 مربع  متر

  العربية الشركة

 لألنابيب 

 املصدر: الشركة

 .الشركة باسم مسجلة عقارات أي يوجد ال أعاله، املذكورة  العقارات باستثناء

 األصول واملمتلكات 14-10

 األصول الثابتة 1-14-10

 .م(2034ه )1456وهي مباني منشأة على أرض مستأجرة من جهات حكومية تنتهي في عام  لدى الشركة عدد من املباني اململوكة منها  ▪
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( 52,500,000مبلغ )للمباني    م بلغت القيمة الدفترية31/12/2019وفقا لتقرير مراجع حسابات الشركة عن الفترة املالية املنتهية في   ▪

 مستأجرة. التي شيدت على أرض ، وهي تشمل قيمة املباني ريال سعودي (49,900,000) مبلغم 31/12/2020 فيوكما  ريال سعودي

 

 األصول املنقولة 2-14-10

وهي عبارة عن آالت ومعدات، أثاث وتحسينات،  لقد تمت مراجعة تقرير مدقق حسابات الشركة وقائمة األصول املنقولة للشركة    ▪

وكما   ريال سعودي(  374,420م مبلغ )31/12/2019حيث يبلغ مجموع قيمتها الدفترية كما في  سيارات، برامج ومعدات حاسب آلي،  

 .  ريال سعودي (354,824) مبلغم 31/12/2020في 

 

لصالح  مرهونة املمتلكات واآلالت واملعداتومصانعها وكامل  املستأجرة من ُمدن  األرض املقامة على قطع  مباني الشركة تجدر اإلشارة الى ان 

 وملحق بعقد القرض.  صندوق التنمية الصناعية مقابل قرض طويل االجل
ً
كما تم رهن اضافي ملعدات وآالت    بموجب سند رهن موقع اصوال

 لقرار الجمعية العامة للمساهمين  مصانع الرياض والجبيل لصالح صندوق التنمية ا
ً
لصناعي السعودي مقابل االقتراض من الصندوق وفقا

 م(. 2019/ 20/06ه )املوافق 17100/1440بتاريخ 

 

 الدعاوى واملطالبات القضائية  15-10

   كما ▪
ً
أو تحكيم أو إجراءات في أي دعوى أو قضايا أو شكاوى أو مطالبة    بتاريخ نشر هذه النشرة، أفادت إدارة الشركة بأن الشركة ليست طرفا

  منفردة،قائمة أو من املحتمل إقامتها، من شأنها ان يكون لها، مجتمعة أو  اتإدارية او تحقيق
ً
جوهريا على أعمال الشركة أو وضعها املالي،  تأثيرا

أو   ينشأ عنها، مجتمعة   أو محتملة أو حقائق يمكن أن 
ً
نزاعات قضائية جوهرية منظورة حاليا إدارة الشركة وجود أي  إلى علم  لم يصل  كما 

 نشر هذه النشرة. اعداد تاريخ حتىمنفردة، خطر محدق متعلق بنزاع جوهري، وذلك 

 العالمات التجارية  16-10

اال انه كما بتاريخ   ال يوجد أي عالمات تجارية مسجلة باسم الشركة.  ،هذه النشرة  نشر بتاريخلدى الشركة شعار تستخدمه في تعامالتها، وكما  ▪

تقديم طلب الى الى الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتسجيل شعار الشركة كعالمة تجارية ومنحه الحماية الالزمة وذلك  نشر هذه النشرة  تم

 م(. 08/11/2021ه )املوافق 03/04/1443وتاريخ  (322098)بالرقم 

 وهي عبارة عن برامج حاسب آلي.  سعودي ريال( 216,000م مبلغ )31/12/2020غت قيمتها الدفترية كما في بللدى الشركة أصول غير ملموسة   ▪

لدى هيئة ( كموقع الكتروني ، اال انه كما بتاريخ نشر هذه النشرة لم يتم تسجيله    www.arabian-pipes.com  نطاق تستخدمه )  الشركةلدى   ▪

املعلومات وتقنية  ومنع  وتأمين  االتصاالت  الغير   حمايته  قبل  من  واستخدامه  مشروعة  انتهاكه  غير  التالية   بطريقة  بالصيغة  ليكون 

(www.arabian-pipes.com.sa) . 

 

 التأمين 17-10

 يلي:   من وثائق التأمين لدرء بعض املخاطر وحفظ أصولها وممتلكاتها وتشمل ما عددالشركة  لدى

ه )املوافق 26/05/1442للتأمين التعاوني بتاريخ  قامت الشركة بتوقيع عقد تأمين صحي ملوظفيها وبعض أفراد أسرهم مع شركة بوبا العربية   ▪

غطي هذه الوثيقة الرعاية الصحية من 46746800م(، وهي شركة مرخص لها مزاولة نشاط التأمين. تحمل الوثيقة الرقم )10/01/2021
ُ
( وت

التأمينية. وتشمل منافع وتعويضات  خالل شبكة مقدمي الخدمة الطبية املعينين من ِقبل الشركة وبشرط أن تكون الحالة مشمولة بالتغطية  

نين ضمن كشوف الرواتب، )الزوج/الزوجة واألطفال واألبناء     – الحد األدنى: من تاريخ الوالدة  –التغطية جميع املوظفين الحاليين أو الجدد املبي 

    25الحد األقص ى: لغاية  
ً
لسياسة الشركة التأمينية(.. مدة الوثيقة عام سنة، األبناء اإلناث غير املتزوجات بمن فيهن األرامل واملطلقات ووفقا
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تاريخ   من  وتسري  بتاريخ  01/01/2021ميالدي  وتنتهي  بالوثيقة 31/12/2021م  املشمولة  والتغطية  والتقديمات  املنافع  الوثيقة  وتتضمن  م. 

 باإلضافة الى االستثناءات والخدمات غير املغطاة بالوثيقة.

ركبات التي تملكها الشركة مع شركة مالذ للتأمين التعاوني وهي شركة مرخص لها للعمل في اململكة. مدة  تم االطالع على وثيقة تأمين خاصة بامل ▪

ن الحد التغطية سنة ميالدية، وتمتد التغطية الى تعويض الشركة املؤمن لها عن خسارة أو الضرر للسيارة املؤمنة وقطع الغيار املثبتة بها ويكو 

،  ريال سعودي (  10,000,000في الواقعة الواحدة بالنسبة لألضرار الجسدية واملادية معا ما ال يتجاوز مبلغ )  األقص ى ملسؤولية شركة التأمين 

 ( مركبة.13)  وهي تشمل عدد

بتاريخ   ▪ ومنشآته  الرياض،  مدينة  في  الشركة  مكتب  لها  يتعرض  قد  التي  املخاطر  ضد  جميع  ضد  املمتلكات  تأمين  وثيقة  على  االطالع  تم 

م( موقعة مع شركة التعاونية للتأمين وهي شركة مرخص لها للعمل في اململكة وتحمل الوثيقة الرقم  05/01/2021)املوافق  ه  10/05/1441

ت الشركة من مباني رئيسية  آم. وتشمل التغطية التأمينية )منش31/12/2021م وتنتهي في  01/2021/ 01( وتبدأ التغطية من تاريخ  610881)

يعتبر هذا التأمين شرط أساس ي في اتفاقية التسهيالت املوقعة مع  ( ريال سعودي.  332,005,241.14مبلغ التأمين )  وملحقات( ويبلغ اجمالي قيمة

 من التأمين إلى جانب الشركة
ً
 .صندوق التنمية السعودية الصناعية وبحسب الوثيقة، يكون الصندوق مستفيدا

ضد   ▪ جميع  ضد  املمتلكات  تأمين  وثيقة  على  االطالع  بتاريخ  تم  ومنشآته  الجبيل،  مدينة  في  الشركة  مكتب  لها  يتعرض  قد  التي  املخاطر 

م( موقعة مع شركة التعاونية للتأمين وهي شركة مرخص لها للعمل في اململكة وتحمل الوثيقة الرقم  05/01/2021ه )املوافق  10/05/1441

. وتشمل التغطية التأمينية )منشئات الشركة من مباني رئيسية  م2021/ 31/12م وتنتهي في  01/2021/ 01( وتبدأ التغطية من تاريخ  610880)

 ( ريال سعودي.  624,458,929.13وملحقات ومصانع( ويبلغ اجمالي قيمة مبلغ التأمين )

للتأمين    م( مع شركة املتوسط والخليج31/01/2021ه )املوافق  18/06/1442تم االطالع على وثيقة تأمين املصانع واآلالت، وقعتها الشركة بتاريخ   ▪

وإشراف   لرقابة  وخاضعة  مرخصة  شركة  وهي  )ميدغلف(  التعاوني  التأمين  املركزي وإعادة  )  البنك  الرقم  الوثيقة  تحمل   -PESالسعودي، 

(  4,933,074م. تبلغ إجمالي قيمة مبلغ التأمين على اآلالت )29/01/2022م وتنتهي في  29/01/2021(. تبدأ التغطية من تاريخ  5807762-2021

(، واملوزعة بين  10( ريال سعودي ضد الغير. تشمل التغطية التأمينية اآلالت واملعدات الواردة في الوثيقة )عدد  1,000,000سعودي، و)ريال  

 مدينة الرياض ومدينة الجبيل.

افقة منذ تغيرت التي الجوهرية  املعلومات 18-10  أسهم  إصدار  نشرة آخر  على  الهيئة  مو

اصدار اسهم وزعت على  امت بزيادة راس مالها من خالل  قمنذ تأسيسها وانما    نشرة اصدار أسهميسبق للشركة ان قامت بإصدار    لم

   .املنح  بتاريخ الشركة بسجالت املقيدين للمساهمين  مجانية أسهم منحمساهمين الشركة او من خالل 

 القانونية  باملعلومات يتعلق فيما اإلدارة مجلس  أعضاء إقرارات  19-10
  :يلي بما اإلدارة  مجلس أعضاء  يقر النشرة، هذه  في إليها املشار األخرى  اإلقرارات إلى إضافة 

 .السعودية العربية اململكة في العالقة ذات واللوائح  األنظمة يخالف ال اإلصدار أن (أ

  الشركة تكون  التي االتفاقيات أو العقود من بأي    اإلصدار يخل   ال  (ب
ً
  .فيها طرفا

  .اإلصدار نشرة  في بالشركة املتعلقة الجوهرية القانونية املعلومات جميع عن اإلفصاح تم أنه  (ج

  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو  دعاوى  ألي   خاضعة ليست الشركة أن  (د
ً
  .املالي اوضعه في أو الشركة أعمال في جوهريا

   بمجملها  أو  بمفردها  تؤثر  قد  قانونية  إجراءات  أو  دعاوى   ألي    خاضعين   ليسوا  الشركة  إدارة   مجلس  أعضاء  أن   (ه
ً
 الشركة   أعمال  في  جوهريا

 .املاليا وضعه في أو

 أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة التجارة حتى تاريخ هذه النشرة كما تتعهد باستمرار االلتزام بها.  (و

في   (ز مستمرة  الشركة  والجماركأن  والضريبة  الزكاة  هيئة  بمتطلبات  باستمرار   االلتزام  تتعهد  كما  النشرة  هذه  تاريخ  حتى 

 االلتزام بها. 

تتعهد   (ح كما  النشرة  هذه  تاريخ  حتى  االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة  بمتطلبات  االلتزام  في  مستمرة  الشركة  أن 

 باستمرار االلتزام بها. 
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االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق املالية والسوق املالية )تداول( حتى تاريخ هذه أن الشركة مستمرة في   ( ط

 النشرة كما تتعهد باستمرار االلتزام بها.

أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حتى تاريخ هذه  (ي 

 تعهد باستمرار االلتزام بها.النشرة كما ت

أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان )"وزار ة  (ك

 البلديات"(حتى تاريخ هذه النشرة كما تتعهد باستمرار االلتزام بها. 

وتعليمات وزارة الصناعة والثروة املعدنية حتى تاريخ هذه النشرة أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح  (ل

 كما تتعهد باستمرار االلتزام بها. 

أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية   (م

 بها. )"ُمدن"(حتى تاريخ هذه النشرة كما تتعهد باستمرار االلتزام  

أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات الهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئة )"هيئة االرصاد"(   (ن

 حتى تاريخ هذه النشرة كما تتعهد باستمرار االلتزام بها. 

ع )"الهيئة امللكية"( حتى تاريخ أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات الهيئة امللكية للجبيل وينب ( س

 هذه النشرة كما تتعهد باستمرار االلتزام بها. 
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 التعهد بتغطية االكتتاب  11
عادي،   سهم(  30,000,000)  ثالثون مليون ( اتفاقية تعهد بتغطية اكتتاب  "يقين كابيتال "شركة يقين املالية  أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب ) 

( من أسهم حقوق  ٪100سعودي، تمثل )  ريال(  300,000,000)  ثالثمائة مليون   إجمالية( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة  10)  عشرة بسعر  

 األولوية املطروحة لالكتتاب )"اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب"(.

 متعهد التغطية 1-11

 شركة يقين املالية )يقين كابيتال( 

 العليا  شارع  –  الورود حي –  الرياض

 11421 الرياض 884 ب.ص

 السعودية  العربية اململكة

 + 966 8004298888: هاتف

 + 966 11 2054827: فاكس

 Info@falcom.com.sa: اإللكتروني البريد

 www.yaqeen.sa:  اإللكتروني املوقع

 

 

 ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب 2-11

 لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية 
ً
 :االكتتاب، فإنهطبقا

املتعهد   (1 األولوية  أسهم حقوق  التغطية جميع  ملتعهد  ُتصدر وُتخصص  التخصيص سوف  تاريخ  في  أنه  التغطية  ملتعهد  الشركة  تتعهد 

 .بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل املساهمين املستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب

تعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم  يتعهد متعهد تغط (2
ُ
ية االكتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم امل

 .يتم االكتتاب بها من قبل املساهمين املستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب

 ه من متحصالت االكتتاب.يتقاض ى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفع (3
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 اإلعفاءات  12
 يئة السوق املالية فيما يتعلق بالطرح. ه إلىفاء علم تقم الشركة بتقديم أي طلب إ
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 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه  13
 الجديدة   األسهم  إلدراج  تداول السعودية )تداول السعودية(  مجموعة  إلىو   الجديدة   األسهم  وطرح   لتسجيل  املالية  السوق   لهيئة  بطلب  الشركة  تقدمت

 .اإلدراج وقواعد املستمرة  وااللتزامات املالية األوراق  طرح قواعد  بموجب املتطلبات بكافة الوفاء وتم

 االكتتاب  قبل  تامة  بعناية  االكتتاب  وتعليمات  شروط  قراءة   العروض  ومقدمي  املكتسبة  الحقوق   وحملة  املستحقين  املساهمين  جميع  على  يجب 

  نموذج  وتسليم  توقيع  أو  االكتتاب  طلب  تقديم  يعتبر   حيث.  املتبقي  الطرح  نموذج  تعبئة  أو  الوسيط   خالل  من  االكتتاب  طلب  تقديم  أو  اإللكتروني

 . املذكورة  واألحكام بالشروط وقبول  موافقة بمثابة املتبقي الطرح

 الطرح  1-13

ثالثين    إلى  مقسمة  سعودي،  ريال(  300,000,000)  ثالثمائة مليون   بقيمة  أولوية  حقوق   أسهم  إصدار  طريق  عن   الشركة  مال  رأس  في  زيادة   الطرح  يعتبر 

  سعودية   رياالت(  10)  عشرة   بقيمة  طرح  وسعر  الواحد  للسهم  سعودية  رياالت (  10)  عشرة   قدرها  اسمية  بقيمة  عادي،   سهم(  30,000,000)  مليون 

 . الواحد للسهم

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة( 2-13

املحف  طريق  عن  االكتتاب  فترة  أثناء  االكتتاب  طلب  تقديم  األولوية  حقوق  أسهم  في  االكتتاب  في  والراغبين  املقيدين  املساهمين  على  ظة يتعين 

البيع والشراء، إضافة   يتم من خاللها إدخال أوامر  التي  التداول  في منصات  االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفر   إلىاالستثمارية  ها  إمكانية 

 أن يتم خاللها تقديم طلبات اكت 
ً
ة الوسيط وأمين حفظ األسهم في اململكة خالل فترة االكتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا تاب ألي 

 .أسهم متبقية من قبل املؤسسات االستثمارية فقط

 :باملشاركة في االكتتاب فإن املكتتب يقر بما يلي

 .شركة بعدد األسهم املوضحة في طلب االكتتاباملوافقة على اكتتابه في ال ✓

 .أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها ✓

 .املوافقة على النظام األساس ي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه  ✓

وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط،  ✓

 .االكتتاب

 .قبوله األسهم املخصصة بموجب طلب االكتتاب، وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار هذه  ✓

 ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط.  ✓

 االكتتاب  طلب 3-13

 عن  باالكتتاب  يقوم  أن  فيها  االكتتاب  له  يحق  التي  األولوية  حقوق  أسهم  جميع  في   واالكتتاب  حقه  كامل  بممارسة  يرغب  الذي  املستحق  الشخص  على

  وأمين  الوسيط   يوفرها  أخرى   وسائل  أي  خالل  من  أو  والشراء  البيع  أوامر  إدخال  خاللها  من  يتم  التي  التداول   منصات  في  االستثمارية  املحفظة  طريق

 .األسهم حفظ

  املكتتب  على  يتعين الذي االكتتاب مبلغ  أما. يملكها التي األولوية حقوق  عدد  بحسب فيها  االكتتاب املستحق  للشخص يحق التي األسهم  عدد يحسب 

 . سعودية رياالت عشرة ( 10) في االكتتاب فترة  نهاية قبل يملكها التي القائمة األولوية حقوق  عدد  بضرب فيحسب  دفعه
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 التداول واالكتتاب وفترة الطرح املتبقيمرحلة  4-13

ي تبدأ  والتي  االكتتاب  فترة  أثناء  االكتتاب  طلب  تقديم  األولوية  حقوق  أسهم  في  االكتتاب  في  والراغبين  املستحقين  املساهمين  على  وم  يتعين 

 . م(2022××/××/ه )املوافق 3144××/××/ م( وتنتهي يوم2022××/××/)املوافق  ه3144××/××/

على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة    م(2022××/××/ه )املوافق  3144××/××/وافقت الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ  

لالكتتاب في أسهم حقوق    عادي  سهم(  30,000,000)  طرح ثالثون مليون عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم  

( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية  10( من رأس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعر طرح يبلغ عشرة )٪30ية والتي تمثل نسبة )األولو 

سعودي، وسيتم إصدار األسهم   ريال(  300,000,000)  ثالثمائة مليون ( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة طرح إجمالية تبلغ  10قدرها عشرة )

سجل   في  املقيدين  للمساهمين  املطروحة  األولوية  حقوق  أسهم  في  االكتتاب  وسيكون  األولوية.  حقوق  من  حق  لكل  واحد  سهم  بنسبة  الجديدة 

وللمستحقين  ،  م(2022××/××/  ه )املوافق3144××/××/املساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  

بجانب   ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول حقوق األولوية، بمن فيهم املساهمين املقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية

 
ً
 .الحقوق التي يملكونها أصال

نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم املتبقية )الناتجة عن عدم وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص املستحقين بحلول  

 . ممارسة تلك الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص املستحقين( على املؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح املتبقي

وتعتبر هذه  .  مجموعة تداول السعودية )تداول السعودية(عبر  سيكون بإمكان املساهمين املقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في املحافظ  

يادة الحقوق حق مكتسب لجميع املساهمين املقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بز 

ك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية.  رأس املال. ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد، وذل

في وستظهر الحقوق في محافظ املساهمين املقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار املساهمين املقيدين بإيداع الحقوق  

 .محافظهم

 :لوية كالتاليوسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األو 

 .م(2022××/××/ه )املوافق 3144××/××/نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم  تاريخ األحقية: (1

على أن تنتهي فترة التداول  م( 2022××/××/ه )املوافق 3144××/××/تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم  مرحلة التداول واالكتتاب: (2

 . م(2022××/××/ه )املوافق 3144××/××/وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم ، م(2022××/××/ ه )املوافق 3144××/××/في يوم 

املتبقي: (3 الطرح  ف  فترة  يوم  تبدأ  من   
ً
صباحا العاشرة  الساعة  )املوافق  3144××/××/  ××ي  الساعة  م(  2022××/××/ه  حتى  وتستمر 

وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم املتبقية على  .  م(2022××/××/ه )املوافق  3144××/××/  ××ة مساًء من اليوم التالي يوم  الخامس

عدد من املستثمرين ذوي الطابع املؤسس ي )ويشار إليهم ب"املؤسسات االستثمارية"( على أن تقوم تلك املؤسسات االستثمارية بتقديم 

. وسيتم تخصيص األسهم املتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن  عروض شراء األسهم املتبقية

ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور 

ا باملثل. وسوف يكون سعر االكتتاب في األسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم املتبقية ومعاملته

بحد أدنى سعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير املكتتب بها أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق )إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية  

 . حقوق  الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من

لألسهم: (4 النهائي  أما   التخصيص  مكتمل وصحيح،  بشكل  مارسها  التي  الحقوق  عدد  على  بناًء  مستثمر  لكل  األسهم  تخصيص  سيتم 

املؤسسات   على  وطرحها  بها  يكتتب  لم  التي  املتبقية  لألسهم  وإضافتها  األسهم  كسور  جمع  فسيتم  األسهم،  كسور  ملستحقي  بالنسبة 

ي سعر طرح األسهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم  االستثمارية خالل فترة الطرح املتبقي. وسوف يتم تسديد إجمال

على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في    (بما يتعدى سعر الطرح)املتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أي  رسوم أو استقطاعات  

 .م(2022××/××/ه )املوافق 3144××/××/موعد أقصاه يوم 

سيبدأ تداول األسهم املطروحة لالكتتاب في نظام )تداول( عند استكمال كافة اإلجراءات املتعلقة    تداول األسهم الجديدة في السوق: (5

 . بتسجيل األسهم املطروحة وتخصيصها

تداول السعودية )تداول   مجموعة إلىهيئة السوق املالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب   إلىلقد تقدمت الشركة بطلب 

 .لقبول إدراجها السعودية(
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 التخصيص ورد الفائض  5-13

 .ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه

ة ملستحقي  يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص املستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسب

املتبقي،    كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها لألسهم املتبقية التي لم يكتتب بها وطرحها على املؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح

جدت( )بما يتعدى  وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم املتبقية وكسور األسهم )إن و 

في موعد أقصاه يوم   )املوافق  3144××/××/سعر الطرح( على مستحقيها كٌل بحسب ما يستحقه  لم  .  م(2022××/××/ه  الذي   أن املستثمر 
ً
علما

ال تبقي أسهم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح. وفي ح 

 .بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة املتبقية وستخصص له

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها  

في حسابات املكتتبين. ويجب على األشخاص املستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات  

 .م(2022××/××/ه )املوافق 3144××/××/وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم إضافية. 

سيتم رد الفائض )باقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرح( )إن وجد(، ومبلغ التعويض )إن وجد( لألشخاص املستحقين الذين لم  

 في األسهم الجديدة وملستحقي كسور األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم  
ً
 أو جزئيا

ً
ه  3144××/××/يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا

 .م(2022××/××/وافق )امل

 نشرة اإلصدار التكميلية  6-13

الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، إذا علمت    إلىيتعين على الشركة أن تقدم  

 :الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأي  من اآلتي

 .وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة  •

 .ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة  •

 ترة الطرح. ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء ف

 حتعليق أو إلغاء الطر  7-13

 بتعليق أو إلغاء الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق املالي
ً
ة أو لوائحه  لهيئة السوق املالية في أي وقت أن تصدر قرارا

 .حالتنفيذية أو قواعد السوق. كما أنه سيتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطر 

 يوضح الشكل التالي آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية املتداولة: 
 

 : آلية تداول واكتتاب حقوق األولية املتداولة (2) رقم الشكل

 

 املصدر: تداول 
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 األولوية  حقوق  عن وأجوبة أسئلة 8-13

 ماهي حقوق األولوية؟

للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة املطروحة عند اعتماد زيادة رأس املال، وهو حق مكتسب لجميع  هي أوراق مالية قابلة  

كز اإليداع  املساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مر 

 .يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح بنهاية ثاني

 ملن تمنح حقوق األولوية؟

 .العامة غير العاديةلجميع حملة األسهم املقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية 

 متى يتم إيداع حقوق األولوية؟ 

مالية في بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس املال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق  

ني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر  املحافظ الخاصة باملساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثا

 .الكتتاباألسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول وا

 كيف يتم إشعار املستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في املحفظة؟

نصية   يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( املقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق املالية ورسائل

 .قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة

 كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟ 

هم في رأس املال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مسا

 .العامة غير العادية

 ما هو معامل األحقية؟

ية ثاني يوم تداول  هو املعامل الذي يمكن للمساهمين املقيدين من خالله معرفة عدد حقوق األولوية املستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنها

امل بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويحسب هذا املعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة، وعليه فإن مع

 لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك )(  1)حق لكل ( 3)األحقية هو 
ً
( سهم في تاريخ األحقية  1,000سهم مملوك للمساهم املقيد في تاريخ األحقية، ووفقا

 .( حق مقابل ما يملكه من أسهم3,000) فسيخصص له

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

رمز جديد لهذه  إلىمحافظ املستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة  إلىنعم، حيث سيتم إضافة الحق املكتسب 

 .الحقوق 

 ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟ 

فعلى سبيل    (، قيمة الحق اإلرشادية)سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح  

( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون  10عر الطرح )ريال سعودي، وس   (60)ق سهم الشركة في اليوم السابق  املثال، إذا كان سعر إغال 

 . سعودية ( رياالت22.5)

 من هو املساهم املقيد؟

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

 إضافية؟هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم 

 .نعم، يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول 
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هل من املمكن أن يفقد املساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة  

 طرح أسهم حقوق أولوية؟رأس املال عن طريق 

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

 كيف تتم عملية االكتتاب؟ 

ات التداول التي يتم من خاللها إ   يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق املحفظة االستثمارية في منص 
ً
إمكانية   إلىدخال أوامر البيع والشراء، إضافة

 .االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم

 هل يمكن للشخص املستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق اململوكة له؟

 .ال يمكن للشخص املستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق اململوكة له

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

  في  سهم( 1,000) يملك مساهم كان إذا املثال، سبيل فعلى. بالحقوق  املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

  لكل   أن  اعتبار  على   حق(  3,000)  ستودع   التي  الحقوق   مجموع   فإن  ،(ب)   محفظة  في   سهم(  200)و(  أ)  محفظة   في   سهم(  800)  التالي  النحو   على  الشركة

 ب(.) محفظة في حق( 600)و( أ) محفظة في حق( 2,400) إيداع فسيتم عليه. حق( 3) سهم

 هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟ 

لة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات املستل ،نعم م  مة  يحق لح 

 .أو شركة مركز إيداع األوراق املالية )"إيداع"(، وإحضار الوثائق الالزمة

 تداولها مرة أخرى؟
 
 إضافية

 
 هل يحق ملن اشترى حقوقا

 .ق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقطنعم، يح

 هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

 .نعم، بإمكان املستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء املتبقي

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

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

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

حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال  ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى ملالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم  

ح املتبقي  عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع املستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية، أو الربح في حال بيع األسهم في فترة الطر 

 .بسعر أعلى من سعر الطرح

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

طرح األسهم الجديدة املتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم   احتساب  في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تُ

 أن 
ً
املستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي  قيمة التعويض )إن وجد( ملالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما

 .بسعر الطرح

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

قيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد ن
ُ
هاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة  يحق للمساهم امل

 .غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

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

 . ق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العاديةيتم تعديل سعر السهم عن طريق السو 
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لو قام مستثمر بشراء األوراق املالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية املترتبة على زيادة رأس مال  

 املصدر؟

يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد  نعم، حيث انه سيتم قيد املستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد 

مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم املقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم   (،الجمعية العامة غير العادية

ية. ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس  تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العاد

 .املال

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

وجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع  سيتم توزيع نصيب املستثمر على املحافظ التي يملكها املستثمر، بحسب نسبة امللكية امل

 أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح 
ً
 صحيحا

ً
 .املحفظة التي يملك فيها املستثمر أكبر كمية من الحقوق  إلىتلك الكسور، وإذا أكملت رقما

 ماهي فترات التداول واالكتتاب؟ 

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

 .في هذه النشرة وإعالنات الشركة

 هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

 .ال، ال يمكن ذلك

 ألولوية؟ هل يستطيع عامة املستثمرين من غير املساهمين املقيدين االكتتاب في أسهم حقوق ا

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

 

 :مساعدة إضافية

التواصل   الرجاء  استفسارات،  أي  اإللكترونيفي حال وجود  البريد  الشركة على  يكون  وألسباب    (Info@arabian-pipes.com)  مع  قانونية، سوف 

هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم املشورة بشأن األسس املوضوعية إلصدار الحقوق أو حتى  بمقدور الشركة فقط تقديم املعلومات الواردة في 

 .تقديم املشورة املالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية

 راجع القسم ) 
ً
( »املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« وبقية 13وملزيد من املعلومات عن شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب، فضال

 . املعلومات الواردة من هذه النشرة 

افقات التي ستطرح األسهم بموجبها  9-13  القرارات واملو

املنعقد   في اجتماعه  إدارة الشركة  )املوافق  3144××/××/ بتاريخأوص ى مجلس  بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم   م(2022××/××/ه 

سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية   ريال(  300,000,000)  ثالثمائة مليون   بقيمةحقوق أولوية  

 .العامة غير العادية

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم  ،  م(2022××/××/ه )املوافق  3144××/××/وفي تاريخ  

، سعودية للسهم الواحد( رياالت  10عادي جديد بسعر طرح يبلغ عشرة )  سهم(  30,000,000)  ثالثون مليون حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح  

  أربعمائة مليون  إلىسعودي،  ريال( 100,000,000) مائة مليون ( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من 10وبقيمة اسمية قدرها عشرة )

 .عادي سهم( 40,000,000) أربعين مليون  إلىعادي  سهم( 10,000,000)عشرة مليون سعودي، وزيادة عدد األسهم من  ريال( 400,000,000)

كما تمت  ،  (م02/2021/ 06املوافق  ه ) 05/07/1443على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ    تداول السعودية )تداول السعودية(  مجموعةوافقت  

)املوافق    ه21/08/1443الهيئة يوم  املوافقة على نشر نشرة اإلصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع  

 . م(24/03/2022
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 بنود متفرقة  10-13

ملزمة وملنفعة   • العالقة  ذات  والتعهدات  واألحكام  الشروط  وكافة  االكتتاب  لصالحهم  سيكون طلب  منهم  واملتنازل  وخلفائهم  أطرافها 

 في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن 
ً
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا

في هذه النشرة دون الحصول    الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف املشار إليهم

 .على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر

 لها. وقد يتم تو  •
ً
زيع تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود املترتبة عليها ألنظمة اململكة وتفسر طبقا

رض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة  نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حالة التعا

 . اإلصدار

 

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أسهم معينة 11-13

 .ال يوجد أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أي أسهم

 الطرح املتبقي  12-13

ذوي الطابع املؤسس ي )ويشار فسوف تطرح على عدد من املستثمرين    قية«()»األسهم املتبوفي حال بقاء أسهم لم يتم االكتتاب بها في مرحلة االكتتاب  

على ان تقوم تلك  املؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لشراء األسهم املتبقية باإلضافة الى كسور األسهم وسيتم   إليهم ب"املؤسسات االستثمارية"(

 من يوم  استقبال هذه العروض  ابتداء من  
ً
م( وتستمر حتى الساعة الخامسة 2022/××/××ه )املوافق  1443××/××/  ××الساعة العاشرة صباحا

. وسيتم تخصيص األسهم املتبقية «(الطرح املتبقي)». ويشار إلى هذا الطرح بم(2022/××/××ه )املوافق  1443×/××/×  ××مساًء من اليوم التالي يوم  

ارية  للمؤسسات االستثمارية باعطاء األولوية للعرض األعلى سعرا ثم األقل فاألقل، على ان يتم تخصيص األسهم بالتناسب على املؤسسات االستثم

      التي تقدم نفس العرض.

يتم    سيتم جمع كسور األسهم وإضافتها لألسهم املتبقية التي لم يكتتب بها وطرحها على املؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح املتبقي. وسوف 

اعات  طتسديد إجمالي سعر طرح األسهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم املتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أي  رسوم أو استق

 .م(2022/××/××ه )املوافق 1443××/××/على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم  (بما يتعدى سعر الطرح)

املطروحة   األسهم  بتسجيل  املتعلقة  اإلجراءات  كافة  استكمال  عند  تداول  نظام  على  لالكتتاب  املطروحة   األسهم  تداول  يبدأ  أن  املتوقع  من 

 .وتخصيصها

 وتم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى السوق املالية السعودية "تداول" إلدراجها. 
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 التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال  14
 افتتاحية  في  سعودي   ريال  ( ××)  إلى  يصل   أن  املتوقع  ومن   سعودي  ريال   ( ××)  هو   العادية  غير   العامة  الجمعية  يوم  في   الشركة  لسهم  اإلغالق  سعر   إن

  لدى   الشركة  مساهمي  سجل  في  املقيدين  األسهم  حملة  من  أي    اكتتاب  عدم  حال  وفي  ،(٪××)  بنسبة  انخفاض  يمثل  التغيير  وهذا  يليه  الذي  اليوم

 .الشركة في ملكيتهم نسبة انخفاض إلى سيؤدي ذلك  فإن العادية، غير  العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز

 :كالتالي  املال رأس لزيادة نتيجة السهم سعر  احتساب طريقة

 
 
 العادية غير  العامة الجمعية يوم في اإلغالق عند للشركة السوقية القيمة احتساب: أوال

  للشركة   السوقية  القيمة=    العادية  غير   العامة  الجمعية  يوم  في  الشركة  لسهم  اإلغالق  سعر x العادية  غير   العامة  الجمعية  يوم  نهاية  في  األسهم  عدد

 .العادية  غير  العامة الجمعية يوم في اإلغالق عند

 
 
 العادية  غير  العمومية الجمعية يوم يلي الذي اليوم افتتاحية في السهم سعر  احتساب: ثانيا

  العامة   الجمعية  يوم  نهاية  في  األسهم  عدد( / )املطروحة  األسهم  قيمة+    العادية  غير   العامة  الجمعية  يوم  في  اإلغالق  عند  للشركة  السوقية  القيمة(

 . العادية غير  العامة الجمعية يوم يلي الذي اليوم افتتاحية في املتوقع السهم سعر( = لالكتتاب املطروحة األسهم عدد+  العادية غير 
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 التعهدات الخاصة باالكتتاب 15

 االكتتاب وتعهدات   طلب  حول  نبذة 1-15

  على   الجديدة   باألسهم  االكتتاب  وسيتم.  للمستثمرين  الوسيط  يوفرها   أخرى   وسائل   أي    خالل  من  أو  التداول   منصات  باستخدام  االكتتاب  ُيمكن

  واحدة  مرحلة
ً
 :يلي ملا وفقا

 .الجديدة  األسهم في االكتتاب الجدد واملستثمرين املقيدين املساهمين لجميع الفترة  هذه  في سيتاح (1

   شرائه  حال  وفي  االكتتاب،  فترة   خالل  أسهمه  بعدد  مباشرة   االكتتاب  املقيد  للمساهم  سيتاح (2
ً
  انتهاء   بعد  بها  االكتتاب  له  فيستاح  جديدة   حقوقا

 (. عمل يومي) تسويتها فترة 

 (. عمل يومي) مباشرة  الحقوق  شراء عملية تسوية بعد الجديدة  األسهم في االكتتاب الجدد للمستثمرين سيتاح (3

   االكتتاب  سيتاح (4
ً
  والشراء   البيع  أوامر  إدخال   خاللها  من   يتم  التي  التداول   وتطبيقات   منصات  في  االستثمارية  املحفظة  طريق   عن  إلكترونيا

 .الوسيط لدى املتوفرة  األخرى  والوسائل القنوات في االكتتاب إلى باإلضافة

 :بالتالي الجديدة  األسهم في املكتتب  ويقر. الطرح بسعر وذلك جديد، واحد بسهم االكتتاب أحقية لحامله األولوية حقوق  من حق كل يعطي

 .هذه  اإلصدار نشرة  في الواردة  االكتتاب وتعليمات شروط كافة قبوله ✓

 .مضمونها وفهم بعناية ودرسها محتوياتها كافة وعلى هذه  اإلصدار نشرة  على اطلع قد بأنه ✓

 . للشركة األساس ي للنظام قبوله ✓

 . تنفيذه  بعد االكتتاب طلب تعديل أو إلغاء بعدم التعهد ✓

 

 التخصيص عمليات 2-15

  ملستحقي   بالنسبة  أما.  وصحيح  مكتمل  بشكل  مارسوها  التي  الحقوق   عدد  على  بناءً   املستحقين  األشخاص  على  األولوية  حقوق   أسهم  تخصيص  يتم

  املتبقي،   الطرح  فترة   خالل  االستثمارية  املؤسسات  على  وطرحها  بها  يكتتب   لم  التي  املتبقية  لألسهم  وإضافتها  األسهم  كسور   جمع  فسيتم  األسهم،  كسور 

(  الطرح  سعر  يتعدى  بما)  األسهم  وكسور   املتبقية  األسهم  بيع  متحصالت  باقي  وتوزع  للشركة،  املتبقية  األسهم  طرح  سعر  إجمالي  تسديد  يتم  وسوف

  فيها   ُمكتتب  غير   ذلك  بعد  أسهم  تبقي  حال  وفي  م(2022××/××/ه )املوافق  3144××/××/  يوم  أقصاه   موعد  في  يستحقه  ما  بحسب  كل  مستحقيها  على

 .له وستخصص املتبقية الجديدة  األسهم تلك بشراء  التغطية متعهد فسيقوم

  نتائج   عن  اإلعالن  يتم  وسوف.  إضافية  معلومات  أية  على  للحصول   خالله   من  االكتتاب  تم  الذي  بالوسيط  االتصال  املستحقين  األشخاص  على  ويجب

 .م(2022××/××/ه )املوافق 3144××/××/  يوم أقصاه  موعد في التخصيص

 

 مجموعة تداول السعودية )تداول السعودية(  3-15

.  م1990  عام  اململكة  في  اإللكتروني  األسهم  تداول   وبدأ  اإللكتروني،  املالية  األوراق  معلومات  لنظام  بديل  كنظام  م2001  عام  في  تداول   نظام  تأسيس  تم

  يوم   من  األسبوع  أيام  من  عمل  يوم  كل  التداول   ويتم.  بتسويتها  وانتهاءً   الصفقة  تنفيذ  من  ابتداءً   متكامل  إلكتروني  نظام  خالل  من  التداول   عملية  تتم

   10  الساعة  من  واحدة   فترة  على  الخميس  يوم  حتى  األحد
ً
،  3  الساعة   وحتى  صباحا

ً
  فيسمح   األوقات  هذه   خارج  أما.  األوامر  تنفيذ  خاللها  ويتم  عصرا

  9:30 الساعة من وإلغائها وتعديلها األوامر بإدخال
ً
  10 الساعة وحتى صباحا

ً
 .صباحا

   األوامر  أولوية  وتحديد  استقبال  ويتم  لألوامر،  آلية  مطابقة  خالل  من  الصفقات  تنفيذ  ويتم
ً
   السوق   أوامر  تنفذ  عام  وبشكل.  للسعر  وفقا

ً
 وهي   أوال

   تنفيذها   يتم  فإنه  السعر  بنفس  أوامر  عدة   إدخال  حال   وفي  السعر،  محددة   األوامر  وتليها  األسعار،  أفضل   على  املشتملة  األوامر
ً
 .اإلدخال  لتوقيت  وفقا
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  بشكل   السوق   بيانات  توفير   ويتم  اإلنترنت،   على   تداول   موقع  أبرزها  مختلفة  قنوات  خالل   من   املعلومات   من  شامل  نطاق  بتوزيع  تداول   نظام  يقوم

  الصفقات تسوية وتتم". رويترز"  مثل املعروفين املعلومات ملزودي  فوري
ً
 (.T+2) حسب عمل يومي خالل آليا

 مراقبة  مسؤولية  تداول   نظام  ويتولى".  تداول "  نظام  عبر   للمستثمرين  بالنسبة  املهمة  واملعلومات  القرارات  جميع  عن  اإلفصاح  الشركة  على  وينبغي

 .السوق  عمليات وكفاءة  التداول  عدالة ضمان بهدف السوق،

 

 السعودي  األسهم  سوق   في الشركة أسهم   تداول  4-15

  مجموعة تداول السعودية )تداول السعودية(   لدى  وطلب   السعودية  األسهم  سوق   في  األولوية  حقوق   أسهم  وطرح   لتسجيل  الهيئة  لدى  طلب   تقديم  تم

 .كافة باملتطلبات الوفاء وتم هذه  اإلصدار نشرة  على املوافقة وتمت إلدراجها

  ألسهم   النهائي  التخصيص  عملية  من  االنتهاء  بعد  السعودية  األسهم  سوق   في  األولوية  حقوق   أسهم  في  التداول   وبدء  التسجيل  اعتماد  املتوقع  ومن 

 هذه   في  املذكورة   التواريخ  وتعتبر .  اإللكتروني  السعودية(مجموعة تداول السعودية )تداول    موقع   في  حينه  في   ذلك   عن   يعلن  وسوف  األولوية،   حقوق 

 .املالية السوق  هيئة  بموافقة تغييرها ويمكن مبدئية النشرة 

  إال  ،مجموعة تداول السعودية )تداول السعودية(  في  أسهمها  مدرجة  الشركة  وأن  السعودية  األسهم  سوق   في  مسجلة  القائمة  األسهم  أن  من  وبالرغم 

   ويحظر.  املكتتبين  محافظ  في  وإيداعها  لألسهم  النهائي  التخصيص  اعتماد  بعد  إال  الجديدة   األسهم  في  التداول   يمكن  ال  أنه
ً
   حظرا

ً
 األسهم  في  التداول   تاما

 .التخصيص عملية اعتماد قبل الجديدة 

 الشركة تتحمل ولن عنها  الكاملة املسؤولية هذه  املحظورة التداول  نشاطات في يتعاملون  الذين املتبقي الطرح في العروض ومقدمو املكتتبون  يتحمل

 . الحالة هذه  في قانونية مسؤولية أي
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 املستندات املتاحة للمعاينة 16
لألنابيب    شركةلل  الرئيس  املقر  في  عليها  لالطالع  متاحة  التالية  املستندات  ستكون  الصناعية  املدينة  وعنوانه    ،الرياض  مدينة  في  والواقعالعربية 

 08:00  الساعة  بين  ما  الخميس  إلى  األحد  من  الرسمية  العمل  أيام  خالل   وذلك  ،العربية السعوديةاململكة    11551  الرياض    42734ص.ب.    الجديدة 

   مساًء،  04:00  الساعة  وحتى  صباًحا
ً
  عن   الفترة   تلك   تقل  ال  أن  على  العادية،  غير   العامة  الجمعية  النعقاد  الدعوة   تاريخ  بعد  عمل   يوم  أول   من  اعتبارا

14  
ً
 :الطرح نهاية حتى للمعاينة متاحة املستندات هذه  وستبقى. العادية غير  العامة الجمعية اجتماع انعقاد موعد قبل يوما

 :املستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة

 . السجل التجاري  •

 . النظام األساس ي •

 

افقات املتعلقة بأسهم زيادة رأس املال  :املو

 .مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس املالقرار  •

 . نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق املالية على طرح أسهم حقوق األولوية •

 .على إدراج أسهم حقوق األولوية تداول السعودية )تداول السعودية( مجموعةموافقة  •

 

 :التقارير والخطابات واملستندات

 . إدارة االكتتاباتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية  •

قبل   • من  الخطية  القانوني  املوافقات  واملستشار  املهنية  املالية  العناية  مستشار  و  التغطية  ومتعهد  االكتتاب  ومدير  املالي  املستشار 

 .داراتهم وإفاداتهم ضمن نشرة اإلصواملحاسب القانوني على استخدام أسمائهم وشعار 

 

 

  

 





 


