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  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א אא   أأ  אאא

  
  

  شــرة إصـــدار أسـهـم حقوق أولويةن
  شرآة أميانتيت العربية السعودية

  ))شرآة مساهمة سعودية((
  

   ســهم عــادي٧٫٧٠٠٫٠٠٠االآتتــاب فـي 
   ريال سعودي للسهم الواحد٥٥: سعر االآتتاب 

 ١٣/٢٠٠٤ رقم ")الشركة"(و أ) "أميانتيت"(استنادا إلى قـرار مجلس إدارة شـركة أميانتيت العربيـة السعودية 

م، المتعلق بالتوصية إلى الجمعية العمومية بالموافقة علـى زيـادة ١٠/٧/٢٠٠٤هـ الموافق ٢٢/٥/١٤٢٥تاريـخ 

 مليون ١,١٥٥ مليـون ريال إلى ٧٧٠ من ")مساهمة سعوديةشركة "(رأس مال شـركة أميانتيت العربية السعـودية 

، عن طريق إصـدار أسهم حقوق أولـوية يقتصر االكتتاب فيها على )يال مليون ر٣٨٥أي بزيادة قدرها (ريال 

، وبالتالي زيادة عدد األسهم ") تاريخ األحقية"(حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ") حملة األسهم("المساهمين 

 وهي ")المطروحة لالكتتاباألسهم "( مليون سهم ٧,٧أي بزيادة قدرها ( مليون سهم ٢٣,١ مليون سهم إلى ١٥,٤من 

 لتسجيل األسهم ")الهيئة"(من حجم األسهم المتداولة حاليا، وبناء  على الطلب الذي قدم لهيئة السوق المالية % ٥٠توازي

هـ الموافق      ١٣/٥/١٤٢٦ر هـ وتاريخ /٢٠٨في القائمة الرسمية، وموافقة الهيئة على ذلك بموجب خطابها رقم 

م، ١٨/٧/٢٠٠٥هـ الموافق ١٢/٦/١٤٢٦ وتاريخ ٦/٢٠٠٥جمعية العامة غير العادية رقم م، وقرار ال٢٠/٦/٢٠٠٥

فإنه يسر إدارة الشركة أن تصدر هذه النشرة التي تتضمن المعلومات األساسية عن الشركة، كما توضح الشروط 

والتي تتضمن تأسيس المتعلقة بقواعد تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب، وأوجه استخدام الزيادة في رأس المال 

  .عدة مصانع إلنتاج األنابيب الفوالذية وأنابيب حديد الدكتايل واالستثمار في مشاريع إدارة المياه والبنية التحتية

م ويستمر حتى نهاية يوم األربعاء     ١٢/٩/٢٠٠٥هـ الموافق ٨/٨/١٤٢٦سيبدأ طرح األسهم لالكتتاب في يوم االثنين 

 حيث يمكن االكتتاب في األسهم لدى ")فترة االكتتاب"(م ولمدة عشرة أيام ٢١/٩/٢٠٠٥هـ الموافق ١٧/٨/١٤٢٦

  . أثناء فترة االكتتاب")البنوك المستلمة"(فروع البنوك المستلمة 

مما يملكه % ٥٠بنسبة توازي ") حق األولوية ("يحق لكل مكتتب من حملة األسهم أن يمارس حق األولوية في االكتتاب 

ة مع مراعاة عدم االكتتاب في كسور السهم بالنسبة لحملة األسهم الذين يملكون أسهم تنتهي بأرقام عند تاريخ األحقي

فردية، كما يحق لكل مكتتب من حملة األسهم االكتتاب بأقل أو أكثر من حصته بما يتناسب مع إجمالي األسهم األصلية 

تزويد البنوك المستلمة بأسماء وأرقام هويات حملة أما بالنسبة لحملة الشهادات، فسوف تقوم الشركة ب. التي يملكها

وإذا اكتتب أحد حملة األسهم بنسبة أقل أو تنازل عن ممارسة حقه في األولوية، فستوزع . األسهم أصحاب الشهادات

وسيتم   على حملة األسهم اآلخرين والذين اكتتبوا بأسهم تفوق حق األولوية")األسهم المتبقية"(األسهم التي لم يكتتب بها 

تطبيق مبدأ النسبة والتناسب عند توزيع األسهم المتبقية على حملة األسهم اآلخرين والذين اكتتبوا بأسهم تفوق حق 

بتغطية أي أسهم متبقية لم يكتتب بها ) ٢٦(لقد تعهد كل من حملة األسهم الرئيسين والمشار إليهم في صفحة . األولوية

نسبة لمستحقي كسور األسهم فمن المعلوم أن نظام التداول في المملكة ال يسمح أما بال. من قبل حملة األسهم اآلخرين



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א אא   بب  אאא

 

وعند التخصيص سوف يتم إسقاط . باالكتتاب بكسور األسهم لذلك فإن الشركة لن تسمح باالكتتاب في كسور األسهم

احدة لحملة الكسور من األسهم المخصصة، وسوف يتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لحملة األسهم وشهادة و

  .الشهادات ويتم بيعها بسعر السوق ويوزع الفائض عن سعر الطرح على المساهمين كل حسب عدد كسوره

خمسون ) ٥٠(، وهو يتكون من "سعر االكتتاب"خمسة وخمسون رياال  سعوديا  للسهم الواحد ) ٥٥(يبلغ سعر االكتتاب 

يجـب ســداد قيمـة األسهـم . ثل عالوة إصدار لكل سهمخمسة رياالت تم) ٥(رياال   تمثل القيمة االسمية للسهم و

 إلى البنك المستلم مصحوبا  "طلب االكتتاب"المـراد االكتتـاب فيها كاملة عند تقديم المكتتـب لطلـب االكتتـاب 

في حالة تحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم المطروحة كليا  أو جزئيا  . بكافة الوثائق المطلوبة

كما ال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه، حيث أنه يمثل عند قبوله . عدم استيفاء أي شرط أو طلب لالكتتاب

  .من قبل الشركة عقدا ملزما  بين المكتتب والشركة

 كما تقدمت الشركة إلى هيئة السوق المالية من خالل مدير االكتتاب لتسجيـل األسهم المطروحة في القـائمة

 لمراجعة ،م٣/١/٢٠٠٥هـ الموافق ٢٢/١١/١٤٢٥ بتاريخ ٣/٢٠٠٥/ت/م/ ج الرئيسيـة بمــوجب خطــاب رقم

المخاطر المادية التي يجب مراعاتها من قبل المكتتب عند اتخاذ قرار االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب، يتم 

  .")٢( عوامل المخاطرة صفحه "الرجوع لـ 

   .هجرية بحسب تقويم أم القرىجميع التواريخ ال *

  المستشار المالي ومدير االآتتاب                                                    
 المرآز االستشاري لالستثمار والتمويل

  
  

  المستلمة البنوك                                  

 

   البنك السعودي الفرنسي البنك السعودي الفرنسي
    

  البنك السعودي الهولندي
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  إشـعــار هـــام
  

أعدت الشركة هذه النشرة لتقديم معلومات عن الشركة لحملة األسهم، فيما يتعلق باالكتتاب في األسهم المطروحة 

 "المستشار المالي للمصدر" و"مدير االكتتاب"تعاقدت الشركة مع المركز االستشاري لالستثمار والــتمويل . لالكتتاب

 لم يفوض أي شخص بإعطاء أي معلومات أو بتقديم أية  إفادة عن ".ز"رقم واألطراف األخرى المذكورة في صفحة 

، وفي حالة إعطاء تلك المعلومات أو )بخالف ما تحتوي عليه هذه النشرة(الشركة والعن األسهم المطروحة لالكتتاب 
قد قدمت من قبل الشركة أو مدير االكتتاب أو أي من مساهمي أو تقديم تلك اإلفادات، فإنه ال يجوز االستناد على أنها 

إن المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة مستخرجه من واقــع سجالت . موظفي أو أعضاء مجلس إدارة الشركة

الشـركة ما لم يذكر خالف ذلك، مع جــواز خضــوع هذه المعلــومـات للتغيير، كذلك أن تسليـم هـذه 

 ال يعني أن أي معلومات تحتوي عليها سوف تظل صحيحه بعد هذا التاريخ، حتى لو كانت المعلومات المشار النشـرة

إليها آنفا صحيحة، فسيكون لها نفس اآلثار المتوقعة المذكورة في هذه النشرة وإذا حدثت أي اختالفات فسوف لن تكون 

يمة األسهم المطروحة لالكتتاب تأثرا عكسيا  بفعل التطورات غير أنه قد يتأثر الوضع المالي الفعلي للشركة وق. جوهرية

المستقبلية في معدالت التضخم والفائدة أو الضرائب أو غير ذلك من األمور االقتصادية أو النظامية أو السياسية أو 

سليم هذه ومن ثم ال يجوز االستناد على ت. الدبلوماسية أو العسكرية أو أي أمور أخرى، خارجة عن سيطرة الشركة

النشرة وال أي مخاطبات شفوية أو خطية أو مطبوعة تتعلق باالكتتاب بأي شكل من األشكال، على اعتبار أنه وعد أو 

وتحتفظ الشركة بحقها في تعديل البيانات والوثائق . إقرار، بالنسبة إلى أي نتائج أو أرباح أو أوضاع مستقبلية

  .اء أي أسباب لذلك التعديلواإلجراءات األخرى دون أن تكون ملزمة بإبد

م وقد تم توفيرها من ٢٠٠٥ مارس ٣١تمثل المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة النشاطات المالية للشركة كما في 
) ١٦(قبـل الشـركة وفقا  لقواعد التسجيل واإلدراج وقد أقر أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة 

امل مسئوليتهم عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم مجتمعين ومنفردين بك

واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم 

  .تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة

 أو أعضاء نتوصية من جانب المركز االستشاري لالستثمار والتمويل أو الشركة أو المساهمي هذه النشرة رال تعتب

ويتحمل كل من يستلم هذه النشرة مسؤولية الحصول على ما . مجلس اإلدارة أو الموظفين بالمشاركة في االكتتاب

 وعن إجراء تقييمه المستقل لألسهم يحتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب،

المطروحة لالكتتاب وتقييم المعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة، باستخدام التحليل والتوقعات التي 

  .يراها ضرورية في اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب أو عدمه

لفحص المحدود للبيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة لفترة الثالثة أشهر إضافة إلى ذلك، ولتوضيح الرأي في ا

 ديسمبر ٣١م وكذلك رأي المراجعة عن القوائم المالية الموحدة للسنتين المنتهيتين في٢٠٠٥ مارس ٣١المنتهية في 

راءات خاصة فيما يتعلق محمد العمري وشركاه والسادة الغانم بأية إج. م، لم يقم الجريد وشركاه، د٢٠٠٣ و٢٠٠٤
بنشرة اإلصدار المرفقة لزيادة مقترحة في األسهم العادية لشركة أميانتيت العربية السعودية من خالل أسهم حقوق 

 مليون ريال سعودي وقد أصدروا تقارير المراجعة والتدقيق في ظل سير العمل العادي، وعليه فإن ٣٨٥أولوية بقيمة 

  . رورة شامال  لجميع النواحي محل اهتمام المستثمرينيكون بالض نطاق عملهم قد ال
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א אא   دد  אאא

تم إعداد المعلومات المذكورة في هذه النشرة على أساس وقائع تاريخية وتوقعات بنيت على فرضيات معينة، بيد أنه  
ي وعليه فإن هذه النشرة ال تحتو. قد تختلف ظروف العمل في المستقبل اختالفا جوهريا  عن االفتراضات المستخدمة
  .على أي إقرار أو ضمان يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه الفرضيات أو التوقعات

 لقيود قانونية، وبالتالي فإنه ينبغي "المملكة"قد يخضع توزيع هذه النشرة في دول أخرى غير المملكة العربية السعودية 

قد يمثل عدم االلتزام بتلك القيود . م بهاعلى األشخاص الذين سوف يحصلوا على هذه النشرة معرفة تلك القيود وااللتزا

مخالفة لقوانين األوراق المالية المعمول بها في تلك الدول، وعليه فإن هذه النشرة ال تمثل عرضا   لبيع أو إصدار أو 

  .طلب عروض للشراء أو االكتتاب في األسهم المطروحة في أي دولة يعتبر فيها ذلك العرض أو الطلب غير قانوني

  :لمعلومات الماليةملخص ل

يجب أن يقرأ هذا . يقدم هذا الجزء ملخص للمعلومات المالية عن نتائج الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية

@@).١١(الملخص مع القوائم المالية والنبذة عن نتائج أعمال الشركة للسنوات الثالث السابقة في صفحة  @
  

  ): بآالف الرياالت(قائمة الدخل 

 م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ م٢٠٠٢  بيــــان
 الربع األول 

 م٢٠٠٤من 
 الربع األول 

 م٢٠٠٥من 
 ٤٩٠,٧٤٥ ١,٢١٩,٠٢٦١,٦٢١,٦٣١١,٨٥٦,٧٦٨٤٤٤,٧٢٩  صافي اإليرادات 

 ٨٥,٣٢٧ ١٠٥,٤٨٢ ٣٧٣,٥٨٧ ٤٣٤,٧٤١ ٣٦٣,١٩٣  مجمل الربح 
 ٦١١ ١٩,٤٥٨ ٢٠,٨٢٠ ١١٩,٤٩٥ ١٥٨,٩٢٦  الربح من العمليات 

 )١٨,٧٢٧( ١,٧٩٨ )٥٢,٩٦٣( ٧٨,٣٣٠ ١٠٤,٠٨٠  ) الخسارة(صافي الربح 
  

  

  ): بآالف الرياالت(قائمة المركز المالي 

 م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ م٢٠٠٢  بيــــان
  الربع األول

 م٢٠٠٤من 
  الربع األول

 م٢٠٠٥من 
١,٩٥١,٩٥٩ ١,٣٧٢,٢٥٧١,٧٠١,٢٤٣١,٨٧٠,٨٥٥١,٨٢٤,٠٣٥ نقد وما يعادله واستثمارات قصيرة األجل  

٣,٤٨٦,٧١٢ ٢,٤٤١,٥٣٢٣,١٣٦,٦٠٠٣,٤٥٢,٧١٧٣,٢٤٨,٤٥٥  إجمالي األصول 
١,٢٦٠,٦٣٣ ١,١٥٤,٣٦٦١,١٥٠,٠٧٤١,١٥٤,١٨٣ ٧٧٦,٢٨٩  قروض قصيرة األجل 
 ٢٥٦,٢٧٣ ٢٤٣,٩٤٨ ٢٧١,٢٩٠ ٢٠١,٠١١ ٢٣٧,١٠٧  قروض طويلة األجل 

٢,٥٤٠,٢٧١ ١,٥٠٠,٥٥٥٢,١١٧,٢٦٧٢,٤٦٨,٩٣٩٢,٢٢٦,٠٢٨  إجمالي االلتزامات 
 ٩٤٦,٤٤١ ١,٠٢٢,٤٢٧ ٧٨٩,٥٤٨ ٨٢٤,٦٥٣ ٧٦٧,٥٤٢  وق الملكية إجمالي حق

  

  ): بآالف الرياالت(قائمة التدفقات النقدية 

 م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ م٢٠٠٢  بيــــان
  الربع األول

 م٢٠٠٤من 
  الربع األول

 م٢٠٠٥من 
 )٩٨,١٦٦( )٥١,٢٠١( )٢٢,٢٢٥( ٣,٩٧٥ ١٩١,٢٩٠  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 )٩,٠٤٦( )٣١,٥٨٨( )٨٦,٩٣٢( )٤٢١,٠١٢( )٤٤٨,١٧٦(  ت النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقا

 ٧٩,٢٥٧ ٤٣,٠١٧ ١٠٥,٢٢٤ ٤٥٤,٦٣٠ ٢٦٢,٤٧٩  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 ٥٣,٥٠٨ ٤٥,٦٢٩ ٨١,٤٦٣ ٨٥,٤٠١ ٤٧,٨٠٨  صافي التغير في النقد
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א אא   هه  אאא

  
  ملخص االآتتـاب

  ))شركة مساهمة سعودية(( شركة اميانيتت العربية السعودية    االسم النظامي للشركة
  ٢٠٥٠٠٠٢١٠٣  رقم السجل التجـاري

  ٣١٤٢١ الدمام ٥٨٩ب . ص  عنوانها حسب السجل التجاري
  ٣١٤٢١ الدمام ٥٨٩. ب. ص  عنوان المركز الرئيسي للشركة

  هـ١٧/٠٣/١٣٨٨  تاريخ التأسيس
   سهم عادي١٥,٤٠٠,٠٠٠  األسهم المصرح بها

   سهما عاديا ١٥,٤٠٠,٠٠٠  كمية األسهم المصدرة و المتداولة حاليا
  ريال٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس المال المدفوع

   سهم عادي٧,٧٠٠,٠٠٠  األسهم المطروحة لالكتتاب
   ريال٥٠   القيمة االسمية للسهم المطروح لالكتتاب

   رياالت٥  عالوة اإلصدار للسهم الواحد
  ")وخمسون ريالخمسة (" ريال ٥٥   سعر االكتتاب
   ريال سعودي٤٢٣,٥٠٠,٠٠٠  قيمة االكتتاب

   سهم٢٣,١٠٠,٠٠٠  إجمالي عدد األسهم بعد االكتتاب
   ريال١,١٥٥,٠٠٠,٠٠٠  إجمالي رأس المال بعد االكتتاب

  سهم واحد أو التنازل عن حق األولوية  الحد األدنى لالكتتاب
  ال يوجد  الحد األعلى لالكتتاب

  فترة االكتتاب
هـ هـ ١٤٢٦١٤٢٦//٨٨//١٧١٧م حتى م حتى ٢٠٠٥٢٠٠٥//٩٩//١٢١٢هـ الموافق   هـ الموافق   ١٤٢٦١٤٢٦//٨٨//٨٨ االكتتاب بتاريخ     االكتتاب بتاريخ    سيبدأسيبدأ

  مم٢٠٠٥٢٠٠٥//٩٩//٢١٢١الموافق الموافق 

  التخصيص

أو أقل من % ٥٠سيخصص لكل مكتتب من حملة األسهم ما اكتتب به مادام يساوي 
أما األسهم المتبقية فسوف تخصص تناسبيا  . عدد األسهم المملوكة في تاريخ األحقية

 في تاريخ  بحد أقصىوسيكون التخصيص. اكتتبوا بالزيادةعلى المساهمين الذين 
  م٢٨/٩/٢٠٠٥هـ الموافق ٢٤/٨/١٤٢٦

  " )٢٢"ص ( يرجى قراءة شروط االكتتاب   شروط االكتتاب
  ")و"ص (انظر أطراف االكتتاب   أطراف االكتتاب

   متحصالت االكتتاب
نابيب فوالذية ستقوم الشركة باستثمار صافي متحصالت االكتتاب في إنشاء مصانع أ

  .وأنابيب حديد الدكتايل ومشاريع إدارة المياه والبنية التحتية

  عوامل المخاطرة
لمراجعة العوامل المالية التي يجب مراعاتها في تقييم االستثمار في األسهم 

  " )٢"ص " . (عوامل المخاطرة "المطروحة يرجى مراجعة 
  شركة أميانتيت العربية السعودية شركة أميانتيت العربية السعودية   المصــدر

  "٣١٤٢١ الدمام ٥٨٩ب . ص"وليد أبو كشك / األستاذ  مستشار القانوني لإلصدارال

  المحاسب القانوني

 مطار  ٤٦٧ب . الجريد وشركاه، عضو برايس واتر هاوس كوبرز، ص •
  ٣١٩٣٢الظهران 

 ٢٥٩٠ب.محمد العمري وشركاه، عضو مستقل لبيكر تيلي الدوليه، ص.د •
  ٣١٤٦١الدمام 

   ريال مليون٣,٣ت تكلفة إعداد النشرة واألتعاب المدفوعة ألطراف االكتتاب حوالي بلغ  تكلفة نشرة اإلصدار



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א אא   وو  אאא

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

  األطراف الرئيسية في االآتتاب

   المصـــدر
  شركة أميانتيت العربية السعودية

  ٣١٤٢١ الدمام ٥٨٩ب .ص 

 
  المستشار المالي ومدير االآتتاب  
  المركز االستشاري لالستثمار والتمويل

  ١١٤٥١ الرياض٢٤٦٢ب . ص

 
 

  البنـوك المستلمة
 

  البنك السعودي الفرنسي
  ١١٥٥٤ الرياض ٥٦٠٠٦ب. ص

 
  البنك السعودي الهولندي

  ١١٤٣١ الرياض ١٤٦٧ب .ص
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א אא   زز  אאא

   جدول المحتــويات
  
  

  
  

  الصفحة  الموضـــوع  
  ١  تعريفات   -١

  ٢  عوامل المخاطرة  -٢

  ٥  معلومات عن نشاط الشركة  -٣

  ٥  جموعة أميانتيتوصف م : ١-٣  

  ٥  رؤية الشركة  : ٢-٣  

  ٥  رسالة الشركة   : ٣-٣  

  ٥  استراتيجية الشركة    : ٤-٣  

  ٦  طبيعة أعمال الشركة     : ٥-٣  

  ١١  نبذة عن نتائج أعمال الشركة للسنوات الثالث السابقة  -٤

  ١٣  معلومات عن تعديالت رأس المال آلخر ثالث سنوات   -٥

  ١٥  أو أكثر من رأس المال% ٥مين الذين يملكون قائمة بالمساه  -٦

  ١٦  قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذه عن سيرتهم الذاتية  -٧

  ١٨  معلومات عن مكافآت ومزايا أعضاء مجلس اإلدارة  -٨

  ١٩  نبذة عن كبار التنفيذيين في اإلدارة العليا في الشركة ومؤهالتهم  -٩

  ٢٠   قد تؤثر سلبا على سير أعمال الشركةدعاوى قضائية وأعمال أخرى  -١٠

  ٢٢  تعليمات وشروط االكتتاب  -١١

  ٢٢  إجراءات نموذج طلب االكتتاب  : ١-١١  

  ٢٣  التخصيص واسترداد األموال  : ٢-١١  

  ٢٤  اإلقرارات   : ٣-١١  

  ٢٤  متفرقات    : ٤-١١  

  ٢٥  حصيلة اإلصدار وطريقة استخدامها   -١٢

  ٢٦  متعهدو التغطية  -١٣

  ٢٧  ملخص النظام األساسي للشركة  -١٤

  ٣٠  المستندات المتاحة لإلطالع  -١٥

م ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١القوائم المالية الموحدة للسنتين المنتهيتين في ): ١(الملحق رقم   ١٦

   .الحسابات وتقرير مراجعي ٢٠٠٣و

٣١  

 ٣١ المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر): ٢(الملحق رقم   ١٧

  .م وتقرير مراقبي الحسابات٢٠٠٤ وم٢٠٠٥مارس 

٦٠  
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א א אא א ٧١٧١من من   ١١א

  
    تعريفـــــات-١

@ @
@ @

  "المجموعة" أو "  أميانتيت" شركة أميانتيت العربية السعودية أو   : الشــــــركـة       

  .حقيةأسهم مخصصة لحملة األسهم المقيدين في سجالت الشركة بتاريخ األ  : إصدار أسهم حقوق أولوية 

  : االكتتــــــــاب    
االكتتاب في أسهم حقوق أولوية مطروحة لحملة األسهم المقيدين في سجالت 

  .الشركة بتاريخ األحقية

  .تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية  : تاريــخ األحقيـــة    

  : حــق األولــــوية   
في تاريخ األحقية في االكتتاب هو حق حملة األسهم المقيدين في سجالت الشركة 

  .في األسهم المطروحة بنسبة توازي نسبة حق األولوية

  .من إجمالي عدد األسهم المملوكة لحملة األسهم في تاريخ األحقية% ٥٠  : نسبـة حــق األولوية   

  : األســهم المتبقــية    
 حملة األسهم هي األسهم التي لم يتم االكتتاب بها وذلك نتيجة عدم ممارسة بعض

  .لكامل حق األولوية

  : متعهــدو التغطيــة    
هم حملة األسهم الرئيسين والذين تعهدوا بتغطية أي أسهم متبقية لم يتم االكتتاب 

   ).٢٦انظر متعهدو التغطية ص (بها من قبل حملة األسهم  
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א א אא א ٧١٧١من من   ٢٢א

  عـوامـل المخـاطرة  -٢
@ @

السوائل مثل المياه، الصرف الصحي، المواد الكيماوية، والنفط، وترتبط تستخدم أنابيب شركة أميانتيت في مجال نقل 

هذه المجاالت ارتباطا  وثيقا  بمشاريع وبرامج البنية التحتية التي تتأثر بعوامل سياسية ومالية تكون عادة خارجة عن 

وية تلتزم بها عادة أي إن برامج التنمية ومشاريع المياه والصرف الصحي تعتبر مشاريع حي. سلطة وإرادة الشركة

 ونظرا  ألهمية هذه الخدمات للمواطنين في المملكة، وكما هو الحال في بالد أخري، قد يتغير مستوي حجم .دولة

هنالك مؤشرات . المشاريع المطروحة للتنفيذ من قبل الدولة، إال أنها تبقى مستمرة ولكن تتفاوت من سنة إلي أخرى

تعتقد الشركة بأن هذه . ملكة العربية السعودية في دراسة خصخصة هذا القطاعومعلومات تفيد بتوجه حكومة الم

الخطوة ستساهم في طرح المزيد من المشاريع إال أن هذه المشاريع تنطوي بحكم طبيعتها على عدة مخاطر سيتم ذكرها 

  .الحقا

تقاة من مصادر حكومية وشبه حكومية تقوم أميانتيت بوضع خططها المستقبلية وتوقعاتها المالية بناءا  على معلومات مس

تواجه شركة أميانتيت . في المملكة العربية السعودية ودراسات خاصة بها مبنية على وقائع تاريخية ومؤشرات تنموية

أحيانا  مخاطر من عدم تحقق هذه التوقعات ألسباب عديدة مما ينتج عنه تفاوت في حجم المبيعات واألرباح مقارنة 

وحيث أن معظم مشاريع الشركة مرتبطة بمشاريع محليه حكومية بشكل مباشر أو غير مباشر، . ضوعةبالتقديرات المو

، فإن متحصالت الشركة من تنفيذ هذه المشاريع قد تواجه بعض التأخير بسبب طبيعة بومبنية فقط على توريد األنابي

ة بعد انتهاء جميع األطراف من التزاماتهم المشروع الذي ينفذ عادة من قبل عدة أطراف، ويتم صرف مستخلصاته المالي

  . التعاقدية

كما تلعب المنافسة دورا  أساسيا  في التأثير على ربحية الشركة، وقد تضطر الشركة إلى تخفيض أسعارها بشكل حاد 

  . للحصول على المشروع

 الشركة وتوقع األمور التالية  لذلك فإن على مساهمي الشركة اإللمام بطبيعة المخاطر المصاحبة لبيئة أعمال ومشاريع

  -:على سبيل المثال ال الحصر

 محليا  ة أو المالية بسبب تغير العوامل السياسية أو االقتصادياألرباحانخفاض مفاجئ في مستوي اإليرادات أو  -

  .أو زيادة حدة المنافسة

  .زيادة كبيرة في رصيد الذمم المدينة الناتجة عن تأخر صرف مستحقات الشركة -

  .بسبب زيادة الذمم المدينة، وبالتالي زيادة األعباء المالية" قصيرة األجل" القروض زيادة -

  .تعرض الشركة لتقلبات أسعار الفائدة المرتبطة بالقروض قصيرة األجل -

تعرض الشركة لالرتفاع المفاجئ في أسعار المواد الخام المشتراة والخاصة بتصنيع األنابيب مما يؤثر بشكل  -

  .ة الشركةمباشر على ربحي

ارتباط بعض المشاريع الخاصة بإدارة المياه ببرامج طويلة األجل مما يعرضها لعدم االستقرار السياسي أو  -

  .االقتصادي في بعض الدول النامية والتي تعمل بها أميانتيت
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א א אא א ٧١٧١من من   ٣٣א

وتنحصر مسؤولية الشركة . تحتاج األنابيب المصنعة من قبل الشركة لصيانة دورية من قبل صاحب المشروع -

وال تقوم بتركيب أو صيانة األنابيب بعد التوريد قد تحدث تسربات أو . في صناعة األنابيب وتوريدها

مما يؤدي إلى تدني صورة ، انفجارات في بعض هذه األنابيب بسبب سوء التركيب أو الصيانة أو االستخدام

 هذا األمر بتحديد مسئوليتها تعالج الشركة. المنتج في السوق ويؤثر على قدرة الشركة على تسويقه مستقبال

ومسؤولية صاحب المشروع وتلتزم بالدفاع عن منتجها إن لم يثبت عليها أي مسؤولية أو بتحسين المنتج 

  .وتقديم التعويض في حال ثبوت أي مسؤولية عليها

خالل األربع السنوات الماضية قامت شركة أميانتيت بتأسيس أو شراء العديد من المصانع الخاصة في  -

تعتبر المرحلة الحالية لهذه المشاريع مرحلة تهيئة . ناعة األنابيب وشركات إدارة المياه خارج المملكةص

  .  والتسويقيةةوتمكين لقدرتها التشغيلي

وتستحوذ الشركات التالية على القدر . إن معظم هذه الشركات في مرحلة التعادل وقد تجاوزت مرحلة الخسائر التشغيلية

  :م الشركة وتركيزهااألكبر من اهتما

 )١١ ص( لشركةأعمال ا عن نتائج بنبذةالقسم الخاص خسائر شركة أمتيك الواليات المتحدة المشار إليها في  -

تمثل جزءا  كبيرا  من نتائج القطاع الذي تأسس حديثا  وقد أثرت سلبا  على النتائج المالية للشركة لعام           

 ٣١ بلغ إجمالي األصول التشغيلية لشركة أمتيك الواليات المتحدة في .م٢٠٠٥م والربع األول من عام ٢٠٠٤

  . مليون ريال١٣٢م حوالي ٢٠٠٥مارس 

المشاركة في (االستثمار في رومانيا، أميديب، مشروع مشترك مع الشركة الرومانية العامة، سيدرميت  -

رومانية للخصخصة وسوف ويأتي هذا المشروع المشترك كنتيجة لمبادرة الحكومة ال). برنامج الخصخصة

تملك أميانتيت معظم أسهم المشروع المشترك وتقوم بإنتاج أنابيب حديد الدكتايل بأقطار صغيرة إضافة إلى 

وقد إتخذت أميانتيت هذه الخطوة كخطوة استراتيجية ليس لتوفير أنابيب . مسابك المواد الخام ألنابيب الدكتايل

وقد بلغ إجمالي . واد الخام ألنابيب حديد الدكتايل وبأسعار مناسبة وإنما لتوفير الم،حديد الدكتايل فحسب

وقد دفعت .  مليون ريال سعودي وقد استخدم لتطوير ورفع كفاءة المصنع٢٣,٦االستثمار النقدي ألميانتيت 

أميانتيت جزءا  من حصتها نقدا  في حين قدمت سيدرميت حصتها عينا  في شكل آليات مستأجرة وأراضي 

 واجه الشريك الروماني وضعا  ،وفي ظل بعض المسائل المتعلقة بالخصخصة. قيمة متفق عليها مسبقا ومباني ب

اضطر فيه إلى المطالبة بتصفية المشروع المشترك وعرض على أميانتيت أن تشتري األصول التي قدمها من 

ص قيمة تلك األصول غير الشريك رأيه بخصو الحقا . قبل وبسعر  مغر  للتعويض عن انسحابه من المشروع

وما زالت أميانتيت تتفاوض مع السلطات الرومانية للوصول إلى تسوية عادلة . ويطالب حاليا بسعر أعلى

 . ولم يتم الوصول بعد إلى نتيجة نهائية. ومناسبة لهذه المسألة

 مارس ٣١في . م٢٠٠٣بدأ تشغيل هذا المشروع مطلع عام . االستثمار في شركة أنابيب البولي إيثلين في جدة -

وتتوقع أميانتيت طلبا  مستقبليا  عاليا  .  مليون ريال ٦٣م بلغ إجمالي األصول التشغيلية للمصنع حوالي ٢٠٠٥

وحيث أن المنتج ما زال في مرحلة التطوير . على هذا المنتج رغم أنه مازال بحاجة إلى المزيد من الترويج

سوق المحلي وتزامن ذلك مع زيادة حادة في أسعار المواد من الناحية التسويقية فإن المنافسة تزايدت في ال

م        ٢٠٠٣ مليون ريال في عامي ٧ مليون ريال و١١ونتيجة لذلك تعرض المصنع إلى خسائر بلغت . الخام



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٤٤א

وتقوم أميانتيت حاليا  بدراسة إمكانية تطوير االستفادة من الطاقة اإلنتاجية لألسواق . م على التوالي٢٠٠٤و

أن تؤدي إلى نتائج من المتوقع وتقوم الشركة أيضا  بدراسة بعض الخطوات االستراتيجية . أو العالميةالمحلية 

 . إيجابية للشركة في العام القادم

هذه الخطط المتوسطة المدى في . وضعت أميانتيت العديد من الخطط لتطوير األداء والحد من المخاطر -

ا وبشكل أساسي في األسواق العالمية لشركاء محليين طبيعتها تعتمد على بيع أميانتيت لبعض حصصه

 من عوائد نقديةوإذا نتجت . االستثمار كليا  أو جزئيا  من بعض األعمال غير األساسيةتقليص استراتيجيين أو 

@@.هذه العمليات فسوف يتم توجيهها إلى األعمال الرئيسية التي تعطي قيمة إضافية لحصص المساهمين @



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٥٥א

  اط الشرآة  معلومات عن نش-٣
@ @
 

  ::وصف مجموعة أميانتيتوصف مجموعة أميانتيت :  : ١١-٣٣
 المملكة العربية السعودية، وهي -م في مدينة الدمام١٩٦٨تأسست شركة أميانتيت العربية السعودية في عام 

 مليون ريال سعودي ، وأسهمها متداولة بسوق األسهم السعودي، ٧٧٠شركة مساهمة يبلغ رأسمالها المدفوع 

وإدارة المشاريع الصناعية المتعلقة باألنابيب وتسويق منتجاتها وتقنياتها وإدارة ونشاطها الرئيسي هو إقامة 

المملكة  -وتدير الشركة جميع مشاريعها وشركاتها التابعة من خالل مركزها الرئيسي بالدمام. مشاريع المياه

  .العربية السعودية

 منتجاتها بشكل مكثف في أسواق المملكة وفي ظل التطور السريع في المنطقة ، فقد استطاعت أميانتيت أن تبيع

كما كانت ألميانتيت خطوات . العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي إضافة  إلي دعم تواجدها حول العالم

متقدمة في تعزيز عملياتها اإلنتاجية وقدراتها التنافسية لمواجهة تقلبات وتحديات السوق المحلية والدولية من 

  .منتجات واقتناء التقنيات الحديثة لتصنيع األنابيبخالل التنوع في ال

  ::رؤية الشرآةرؤية الشرآة :  : ٢٢-٣٣
  .الشركة الرائدة عالميا في أنظمة األنابيب وتقنياتها

  ::رسالة الشرآة رسالة الشرآة  :  : ٣٣-٣٣
حيث تقدم لعمالئها في كافة أنحاء . مجموعة أميانتيت هي الرائدة عالميا في مجاالت تصنيع وتقنيات األنابيب

  -:تميزة وعالية الجودة تشملالعالم خدمات م

نظم األنابيب الستخدامات خدمات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والغـاز والـنفط والتطبيقـات               نظم األنابيب الستخدامات خدمات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والغـاز والـنفط والتطبيقـات                

  ..الصناعيةالصناعية

  ..خبرات في أحدث تقنيات األنابيبخبرات في أحدث تقنيات األنابيب 

  

وتقدم هذه الخدمات فرق تضم أفراد مؤهلين وفقا ألعلى المستويات ويقدمون أداء متميز في بيئة العمل 

  .ستقامة واألمانة نصب أعينهم كقيم جوهرية في مسيرتهم نحو النجاحويضعون اال
  

  ::استراتيجية الشرآة استراتيجية الشرآة  :  : ٤٤  -٣٣
إن استراتيجية الشركة تقتضي تحقيق أعلى معدالت الكفاءة في منتجاتها وخدماتها وتقديم حلول متكاملة 

مختلفة تتالءم مع استخدامات لعمالئها وذلك من خالل تطوير واقتناء تقنيات تمكن الشركة من تصنيع أنابيب 

المياه، والصرف الصحي، والمواد الكيماوية كما تجعل جل اهتمامها في تحقيق نمو مطرد لحملة األسهم من 

  .خالل تنويع منتجاتها وتواجدها الجغرافي



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٦٦א

  ::طبيعة أعمال الشرآةطبيعة أعمال الشرآة :  : ٥٥-٣٣
ل العالم وشاركت في تطوير تعتبر الشركة اآلن واحدة من أكبر الشركات الصناعية في مجال األنابيب حو

صناعة وتقنية األنابيب في مصانعها المتواجدة في المملكة العربية السعودية وبقية العالم عن طريق اختصاصيين 

إضافة  إلى ذلك فإن الشركة تملك عدد من شركات التقنية المتخصصة في . ومهندسين يعملون في الشركة

  .صناعة األنابيب

 توسعة وتطوير مشاريع إدارة المياه وتنظيم شبكات الصرف الصحي في المنطقة تعمل الشركة حاليا  على

تقوم الشركة بتوريد األنابيب . وبعض أجزاء من العالم من خالل تواجد شركاتها الصناعية محليا وعالميا

يل واألنابيب والوصالت الستخدامات متنوعة وبأنواع وأحجام مختلفة بما فيها الفيبرجالس والبولي ايثلين والدكتا
  .األسمنتية

 موظفا موزعين وفقا لقطاعات األعمال المنتشرة حول العالم، ٣,٨٠٥بلغ عدد العاملين في الشركة حوالي 

  .والمتمثلة في كل من صناعة وتقنية األنابيب وإدارة المياه

  .من إجمالي العاملين% ٩٠يشكل عدد العاملين في قطاع األنابيب حوالي   -

  .من إجمالي العاملين% ٤٧ظفين في المملكة العربية السعودية حوالي يشكل عدد المو  -

  .من موظفي الشركة العاملين داخل المملكة العربية السعودية مواطنون سعوديون% ٣٣حوالي   -
@ @

  ::تصنيع وبيع األنابيبتصنيع وبيع األنابيب :  : ١١-٥٥-٣٣

ضافة  إلى تنتج أميانتيت أنابيب الستخدامات نقل المياه والصرف الصحي واالستخدامات الصناعية إ

تصنيع أنابيب عالية التقنية من أجل الوفاء بمتطلبات العمالء بشكل فعال، ومما يدعم نجاح أميانتيت 

  .في هذه الصناعة تواجدها من خالل مصانعها المنتشرة في أماكن مهمة وواعده حول العالم

يث تقوم الشركة يعتبر هذا القطاع جوهر أعمال الشركة والمصدر الرئيسي لمبيعاتها وأرباحها، ح

األنابيب األسمنتية، أنابيب راتنج : بتصنيع وبيع معظم أنواع األنابيب المستخدمة في نقل السوائل مثل

األيبوكسي المقوى باأللياف الزجاجية، أنابيب الراتنج المقوى باأللياف الزجاجية، وأنابيب حديد 

إنشاء مصنع إضافي ألنابيب حديد كما تخطط الشركة لالستثمار في األنابيب الفوالذية و. الزهر

  .الدكتايل لألقطار الكبيرة

  ::التقنيةالتقنية :  : ٢٢-٥٥-٣٣

إن من األسباب التي دعمت المركز التنافسي ألميانتيت هو امتالكها لتقنيات عالية ومتخصصة في صناعة 

يب فهي تملك مجموعة من التقنيات الخاصة بصناعة أنابيب الفيبرجالس، والدكتايل، واألناب. األنابيب

  .األسمنتية، وتقنية تبطينها وتعزز ذلك من خالل جودة منتجاتها وتطورها وتحقيق أفضل النمو لها

لقد بلغت القيمة الدفترية الصافية إلجمالي براءة االختراع الخاصة بتقنية صناعة األنابيب حتى نهاية 

تملكها أو تطويرها مكنت هذه التقنية والتي شرعت أميانتيت ب.  مليون ريال٢٣م حوالي ٢٠٠٤عام 

من تعزيز المركز الريادي للشركة في صناعة األنابيب ، كما مكنتها من اختراق أسواق عديدة حول 

  . العالم وذلك من خالل بيع مكائن لتصنيع األنابيب وفقا لتقنية الشركة



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٧٧א

ت الحفاظ علي  تقتضي بيع هذه المكائن بسعر السوق بعد التوقيع مع المشتري على اتفاقياالشركةإن سياسة 
وبناء  على ذلك فإن . حقوق الملكية ودفع عموالت المعرفة التقنية ألميانتيت والتوزيع الجغرافي للتصدير

  :أميانتيت تحقق المكاسب التالية من جراء بيعها لهذه اآلالت

  .تغطية تكاليف المكائن وتحقيق عائدا مجزيا للمساهمين  -١

أميانتيت فيها طرف في اتفاقيات التسويق الحد من دخول منافسين في أي منطقة تكون   -٢
  .الجغرافي

  .توفير مبيعات وعوائد سنوية مجزية من جراء بيع قطع الغيار واستالم عموالت حقوق المعرفة التقنية  -٣

تمكين أميانتيت من الحصول على معلومات فنية تمكنها من تطوير تقنيتها وتحقيق ميزة تنافسية   -٤
  .ضد المنافسين

وقطع الغيـار ما التقنية ات السنوية للسنتين الماضيتين من جراء بيع المكائن وحقوق المعرفة بلغ معدل اإليراد
@@. مليون ريال تقريبا ١٤٠ إلى ١٢٠بين  @

  : شــرآات التقنية)   أ
  -:تتمثل شركات التقنية التابعة للمجموعة فيما يلي

  ::  فلوتايت تكنولوجي   فلوتايت تكنولوجي -١١
رويج لتطوير تقنية إنتاج أنابيـب البوليـستر المقـوى          رويج لتطوير تقنية إنتاج أنابيـب البوليـستر المقـوى          م في سانديفيور في الن    م في سانديفيور في الن    ١٩٧٧١٩٧٧تأسست في عام    تأسست في عام    

لالستخدام بـشكل رئيـسي فـي الميـاه         لالستخدام بـشكل رئيـسي فـي الميـاه         ) ) باستخدام قوالب التقديم  باستخدام قوالب التقديم  ((بالزجاج والتجهيزات والخزانات    بالزجاج والتجهيزات والخزانات    
  ..والصرف الصحيوالصرف الصحي

وتملك أميانتيت العربية السعودية أيضا   تقنية دورسثولم وهى التقنية السابقة لتقنية الفلوتايت وهي أول            وتملك أميانتيت العربية السعودية أيضاً  تقنية دورسثولم وهى التقنية السابقة لتقنية الفلوتايت وهي أول            
م تم شراء تقنية الفلوتايـت بواسـطة        م تم شراء تقنية الفلوتايـت بواسـطة        ٢٠٠٣٢٠٠٣وفي عام   وفي عام   . . م  م  ٢٠٠٠٢٠٠٠دم مفتاح التدوير منذ عام      دم مفتاح التدوير منذ عام      تقنية تستخ تقنية تستخ 

  ..شركة فلوتايت تكنولوجي المحدودة في البحرينشركة فلوتايت تكنولوجي المحدودة في البحرين

  ::  دآتيك المحدودة  دآتيك المحدودة-٢٢
م في البحرين وقد طورت تقنية خاصة ألنابيب حديد الدكتايل وقامت ببيعها للشركة م في البحرين وقد طورت تقنية خاصة ألنابيب حديد الدكتايل وقامت ببيعها للشركة ٢٠٠٢٢٠٠٢تأسست في عام تأسست في عام 

  ..١لدكتايل التابعة ألميانتيت والتي تنتج أنابيب حديد الدكتايل في المملكةلدكتايل التابعة ألميانتيت والتي تنتج أنابيب حديد الدكتايل في المملكةالسعودية ألنابيب حديد االسعودية ألنابيب حديد ا

  ::   أميبوآس تكنولوجي المحدودة   أميبوآس تكنولوجي المحدودة-٣٣
م في البحرين وقد طورت تقنية خاصة بها إلنتاج أنابيب اإليبوكسي المقـوى            م في البحرين وقد طورت تقنية خاصة بها إلنتاج أنابيب اإليبوكسي المقـوى            ٢٠٠١٢٠٠١تأسست في عام    تأسست في عام    

  ..بالزجـاج المخصصة بشكــل أساسي ألســواق النفـط بالزجـاج المخصصة بشكــل أساسي ألســواق النفـط 

  ::  مايرتكنولوجي   مايرتكنولوجي -٤٤  
م في البحرين كعمل مشترك بين م في البحرين كعمل مشترك بين ٢٠٠١٢٠٠١ ماير بوليكريـت المحدودة في عام        ماير بوليكريـت المحدودة في عام       -تأسست شركة أميانتيت    تأسست شركة أميانتيت    

وقد أشترت تقنية إنتاج األنابيب المـصنوعة مـن البـوليمر           وقد أشترت تقنية إنتاج األنابيب المـصنوعة مـن البـوليمر           . . شركة أميانتيت وشركة ماير األلمانية    شركة أميانتيت وشركة ماير األلمانية    
  ..الستخدامات التصريف وأنابيب الرفع، وتقوم حاليا  بتطويرهاالستخدامات التصريف وأنابيب الرفع، وتقوم حالياً بتطويرها) ) شبيهة بالخرسانةشبيهة بالخرسانة((والحصباء والحصباء 

                                                           
  %%٧٥٧٥بة بة الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة وتمتلكها أميانتيت بنسالشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة وتمتلكها أميانتيت بنس) ) ١١((
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א א אא א ٧١٧١من من   ٨٨א

  ::  سي تيك  سي تيك-٥٥

م كعمل مشترك بين أميانتيت واتحـاد مجموعـة    م كعمل مشترك بين أميانتيت واتحـاد مجموعـة    ٢٠٠٠٢٠٠٠تأسست سي تيك المحدودة في البحرين في عام         تأسست سي تيك المحدودة في البحرين في عام         

تملك الشركة تقنية خاصة إلنتاج أنابيب البوليستر المقوى بالزجاج باستخدام عملية الصب            تملك الشركة تقنية خاصة إلنتاج أنابيب البوليستر المقوى بالزجاج باستخدام عملية الصب            . . من الشركات من الشركات 

  . . بالطرد المركزيبالطرد المركزي

  ::  آيبل تيك المحدودة  آيبل تيك المحدودة-٦٦

% % ٥٠٥٠م ، وهـي مملوكـة بنـسبة         م ، وهـي مملوكـة بنـسبة         ٢٠٠٠٢٠٠٠ة فـي البحريـن فـي عـام       ة فـي البحريـن فـي عـام       تأسسـت كيبل تيك المحـدود   تأسسـت كيبل تيك المحـدود   

 البالستيكية الحرارية بالبثق     البالستيكية الحرارية بالبثق    األنابيباألنابيبألميانتيت وقد أدخلت العديد من التحسينـات علـى عمليـة إنتاج          ألميانتيت وقد أدخلت العديد من التحسينـات علـى عمليـة إنتاج          

 إلى حماية تقنياتها وعالماتها التجارية وتصميماتها        إلى حماية تقنياتها وعالماتها التجارية وتصميماتها       المجموعةالمجموعةتهدف سياسة   تهدف سياسة   . . بتطوير نظام وصل متميز   بتطوير نظام وصل متميز   

  ..تي لديها أو التي يمكن أن تكون لديها عمليات تجارية فيهاتي لديها أو التي يمكن أن تكون لديها عمليات تجارية فيهافي جميع الدول الفي جميع الدول ال
@ @

  :الهيكل التنظيمي) ب

  : التنظيم التقني اإلدارات التالية والتي تشمل جميع التقنياتيغطي

  ..  هندسة العمليات  هندسة العمليات

  ..  البحوث والتطوير  البحوث والتطوير

  ..  هندسة وشراء المعدات  هندسة وشراء المعدات

  ..  اإلدارة التنفيذية واإلدارة العامة  اإلدارة التنفيذية واإلدارة العامة

إعادة هيكلة لعمليات التنظيم التقني بنقل اإلدارات الرئيسية مثل إدارة هندسة المعدات وإدارة تتم اآلن عملية 

 التحكم) ج(القرب من األسواق الرئيسية ) ب(تخفيض التكاليف ) أ(البحوث والتطوير إلى المملكة من أجل 

تم اآلن تأسيس مركز تقني وي. زيادة التعاون بين المصانع الرئيسية للمجموعة) د(في تقنياتها وحمايتها 

خدمات أميانتيت التقنية (وورشة لتجميع اآلليات في الدمام باسم فرع جديد لشركة أميانتيت العربية السعودية 

  ).في المملكة

  :الرؤية المستقبلية)   ج

ر تتحول المهام الرئيسية لإلدارة التقنية بشكل متسارع من تجميع وبيع اآلليات لشركات خارجية نحو تطوي

بزيادة (التقنيات الداخلية مما يمكن شركات األنابيب التابعة لمجموعة أميانتيت من تخفيض تكاليف التصنيع 

وفي هذا الوضع يعتبر التنظيم ). كفاءة استخدام المواد الخام واإلنتاجية وتطوير الجودة والتطبيقات الجديدة

  .لربح القائمة بذاتهاالتقني في الوقت الحالي إدارة مساندة ولم يعد من مراكز ا

  ::مشاريع إدارة المياهمشاريع إدارة المياه :  : ٣٣-٥٥-٣٣

يشمل هذا النشاط االستشارات الهندسية ، وإدارة العمليات، أنظمة الري، معالجة المياه العسرة، محطات 

.  واالمتيازاتBOT)(تنفذ هذه المشاريع عادة من خالل عقود بناء، تشغيل، تحويل . توليد الطاقة والتحلية

أميانتيت القدرة على تلبية وإدارة جميع متطلبات مشاريع مياه الشرب ومياه الصرف حيث تتوفر لدى 

  .الصحي المملوكة للقطاعين الخاص والعام



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٩٩א

المسجلة في (وشركة انفرامان ) المسجلة في البحرين(وقد استطاعت أميانتيت، من خالل شركاتها تي بي دبليو 

ولتطوير هذه .  مليون نسمة حول العالم١,٥ه ألكثر من ، أن تقدم خدمات إدارة الميا)م١٩٨٧النمسا عام 

النشاطات قامت أميانتيت حديثا بإنشاء شركة اميواتر في مدينة جدة لتطوير أسواق المملكة ومنطقة الخليج 

العربي مما أضاف قيمة كبيرة ألعمال أميانتيت وميزة تكاملية لعملياتها وعزز مركزها الريادي في األسواق 

  .دولية وساهم في نمو حجم الطلب في البلدان التي تتواجد بها أميانتيتالمحلية وال

مهيأة إلدارة جميع مشاريع المياه ) انظر قائمة شركات إدارة المياه أدناه(إن شركة اميواتر ومجموعة شركاتها 

ة في وتشير المعلومات المتوفرة بأن الجهات الحكومية المختص. المطروحة أو التي ستطرح للقطاع الخاص

المملكة تعكف على دراسة وتطوير اآللية الفنية والقانونية والمالية من أجل تمكين القطاع الخاص من المشاركة 

  .في تلبية احتياج مناطق المملكة من شبكات المياه والصرف الصحي

  .ال تزال اإليرادات من هذا النشاط غير جوهرية مقارنه بقطاع األنابيب
  

 ::ت واستثمارات الشرآة خارج المملكةت واستثمارات الشرآة خارج المملكةقائمة بأهم شرآاقائمة بأهم شرآا: : ٤٤-٥٥-٣٣

انسجاما  مع استراتيجية الشركة المشار إليها سابقا ، قامت الشركة باالستثمار في مناطق عديدة في العالم تعتبر 

من إجمالي مبيعات % ٥٠مناطق واعدة حيث تشكل حجم مبيعات الشركة في قطاعها الدولي ما يقارب 

  .الشركة

ع مبيعات الشركة وموجوداتها الثابتة وفقا للمناطق الجغرافية التي تعمل بها، وذلك الجدول التالي يوضح توزي

  :م٢٠٠٥ مارس ٣١م والربع المنتهي في ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  

  "بآالف الرياالت" صافي المبيعات واألصول الثابتة موزعة جغرافيا 

  المجموع  بالد أخرى  أوروبـا  السعودية  م٣١/١٢/٢٠٠٤السنة المنتهية في 

  ١,٨٥٦,٧٦٨  ٣٢٤,٥٦٤  ٥٥٠,٧٩٠  ٩٨١,٤١٤   المبيعات الصافية 

  ١،٢١٣،٢٥٣  ٢٦٣،٧٢٤  ٣٤٦,٧٦٦  ٦٠٢,٧٦٣  صافي ممتلكات ومصانع ومعدات

  ٣٦٨،٦٠٩  ٦٢،٢٩٦  ١١١،٧٣٧  ١٩٤،٥٧٦  موجودات أخرى غير متداولة

  .إدارة الشركة: المصدر 
@ @
@ @

  ))بآالف الرياالت(( افيا صافي المبيعات واألصول الثابتة موزعة جغر

  المجموع  بالد أخرى  أوروبـــا  السعودية  م٣١/٣/٢٠٠٥الربع المنتهي في 

  ٤٩٠،٧٤٥  ٦٤،٦٣٥  ١٧٧،٣٨٣  ٢٤٨،٧٢٧   المبيعات الصافية 

  ١،١٨٠،٢٠٣  ٢١٠،١٨٨  ٣٣٦،٤١٥  ٦٣٣،٦٠٠  صافي ممتلكات ومصانع ومعدات

  ٣٥٤،٥٥٠  ٣٠،٢٠٩  ١٩١،٥٠٨  ١٣٢،٨٣٣  موجودات أخرى غير متداولة

  .إدارة الشركة: المصدر
  

  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ١٠١٠א

  :فيما يلي قائمة بأهم الشركات المملوكة لشركة أميانتيت والموجودة خارج المملكة مصنفة وفقا للنشاط

  األنابيب
  الملكيـــة  العنــوان  االســـم الرقم

  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ٧٠  الهنـــد   انديا -اميتك بايب سيستمز ليمتد  ١
  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ١٠٠  أمريــكا  يك أمريكا ليمتدامت  ٢
  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ١٠٠  األرجنتيـن  اميتك إرجنتينا   ٣
  ةلشركة أميانتيت العربية السعودي% ١٠٠  جنوب أفريقيا  اميتك بايب سيستمز   ٤
  يانتيت العربية السعوديةلشركة أم% ٥١  سلطنة عمان  شركة صناعة األنابيب المحدودة  ٥
  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ١٠٠  إسبانيـــا  اميتك سبين   ٦
  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ١٠٠  ألمانيـــا  اميتك جيرماني المحدودة   ٧

  التكنولـوجيـــا
  الملكيـــة  العنـوان  االســـم  الرقم

  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ١٠٠  البحرين  فلوتايت تكنولوجي ليمتد   ١
  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ١٠٠  البحرين  داكتايل تكنولوجي ليمتد  ٢
  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ٥٠  البحرين  سي تك المحدودة   ٣
  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ١٠٠  البحرين  اميبوكس انترناشيونال ليمتد  ٤
  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ٥٠  البحرين  .ت ماير بولي كريت المحدودة شركة أميانتي  ٥
  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ٥٠  البحرين   شركة كيبل تيك المحدودة   ٦

  شركات إدارة المياه
  الملكيـــة  العنوان  االســـم  الرقم

  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ١٠٠  جـدة    الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودةالشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة  ١
  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ٨٠  النمسـا  .شركة انفرامان انفراستركشر مانجمنت المحدودة  ٢
  لشركة أميانتيت العربية السعودية % ٥٠  البحرين  تي بي دبليو انترناشونال ليمتد  ٣
  يانتيت العربية السعوديةلشركة أم% ٨٠  ألمانيـا  اكوامندو المحدودة   ٤
  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ٧٠  دتايالنـ  شركة ووتر مانجمنت ليمتد  ٥
  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ٨٠  ألمانيـا  بى دبليو تى واسر اند ابواسرتنك المحدودة  ٦

  االستثمارات
  الرقم  االســـم  العنـوان  الملكيـــة

  ١  تشونج ينج بولي كوم انترناشونال كوربريشن   الصين   العربية السعودية العربية السعوديةلشركة أميانتيتلشركة أميانتيت% % ٢١,٢١٢١,٢١
  ٢  شركة أميانتيت مصر للفايبرجالس  مصر  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ٥٠

  ٣  شركة اميرون مصر  مصر  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ٣٤,٣
  ٤  ي لألنابيب المحدودة شركة مصنع دب  دبي  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ٢٢,٥
  ٥  شركة بوند ستراند الكويت المحدودة   الكويت  لشركة أميانتيت العربية السعودية% ٢٧

  

 :: الشرآة الشرآةيرات الجوهرية المحتملة على طبيعة نشاطيرات الجوهرية المحتملة على طبيعة نشاطييالتغالتغ: : ٥٥-٥٥-٣٣
  .ال توجد هنالك أية خطط محتملة إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة عمليات وأنشطة الشركة الحالية



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ١١١١א

   نبذة عن نتائج أعمال الشرآة للسنوات -٤
  م٣١/٣/٢٠٠٥  الثالث السابقة وحتى 
@ @

تم استخراج المعلومات المالية من القوائم المالية المراجعة دون إجراء تعديل جوهري عليها، وإن القوائم المالية قد تم 

  .اسبين القانونيينإعدادها ومراجعتها وفقا  لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمح

كما أنه اليوجد أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنتين الماليتين السابقتين لتاريخ 

  .هذه النشرة، باإلضافة للفترة التي مضت منذ صدور تقرير المحاسب القانوني وحتى تاريخ اعتماد هذه النشرة

م بنمو متزايد لإليرادات ٢٠٠٥م وحتى نهاية الربع األول من عام ٢٠٠٤م إلى عام ٢٠٠٢تتميز نتائج السنوات منذ عام 

وانخفاض في مستوي الربحية، وذلك يعزى لتطبيق الشركة لخطتها االستراتيجية الخمسية والتي تركز على التنوع 

ع التي تبنتها الشركة خالل تعتبر المشاري. النوعي لمنتجاتها والتوسع الجغرافي ألماكن تواجدها وتنويع مصادر الدخل

هذه الفترة ذات سمه وأهداف بعيدة المدى ومن الطبيعي أن تبدأ هذه المشاريع بتجاوز مرحلة الخسائر التشغيلية االبتدائية 

ابتداء  من تاريخ التشغيل  ونقطة التعادل إلى مرحلة الربحية خالل فترة زمنية تتراوح ما بين سنة إلى ثالث سنوات

  .التجاري

  :تمد إستراتيجية االستثمار في الشركة على عدة عناصر جوهرية هيتع

 .االستثمار في المجاالت الصناعية والتقنية العائدة لها والمكملة استراتيجيا ألعمال الشركة  -١

 .استقطاب، إن لزم األمر، شركاء استراتيجيين لدعم استثمارات الشركة وترسيخ مكانتها في السوق  -٢

ار في بعض الدول األجنبية إلى مستوى مساهمة ذات صفة األقلية ومشاركة شركاء الحد من مخاطر االستثم  -٣
 .حصة الشركة عند الحاجةأو تقليص محليين ذوي سمعه جيده، مع إمكانية بيع 

 . بهيكل تمويلي مناسب يحقق كفاءة العائد على المساهمين ، واالستفادة من مصادر التمويل للشركةظاالحتفا  -٤
  

.  وتحسين النتائج والحد من مخاطر تقلبات السوق وتحسين السيولةلتيجية إلى تنويع مصادر الدختهدف هذه االسترا

ونتيجة لذلك فقد تمكنت الشركة من زيادة طاقتها اإلنتاجية داخل المملكة وخارجها حتى أصبح حوالي نصف مبيعاتها 

يع إدارة المياه ونجحت في امتالك حصة كما تبنت الشركة سياسة الدخول في مشار. ينتج من قطاعات خارج المملكة

  .أغلبية في شركات عالميه متخصصة في هذا المجال

، ٢٠٠٣ ،٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ إيرادات وأرباح الشركة خالل السنوات المنتهية في صافيالجدول التالي يبين تفاصيل 

  :م٢٠٠٥ مارس ٣١ والربع المنتهي في م،٢٠٠٤

  الربع / السنة   "بآالف الرياالت" صافي اإليرادات   "االتبآالف الري) " الخسائر(صافي األرباح 
  مم٢٠٠٢٢٠٠٢//١٢١٢//٣١٣١السنة المنتهية في السنة المنتهية في   ١,٢١٩,٠٢٦  ١٠٤,٠٨٠
  مم٢٠٠٣٢٠٠٣//١٢١٢//٣١٣١السنة المنتهية في السنة المنتهية في   ١,٦٢١,٦٣١  ٧٨,٣٣٠

  مم٢٠٠٤٢٠٠٤//١٢١٢//٣١٣١السنة المنتهية في السنة المنتهية في   ١,٨٥٦,٧٦٨  )٥٢,٩٦٣(
)١٨,٧٢٧(   مم٢٠٠٥٢٠٠٥//٣٣//٣١٣١الربع المنتهي في الربع المنتهي في   ٤٩٠,٧٤٥ 

  . القوائم المالية المدققة للشركة:المصدر 



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ١٢١٢א

كما أشير سابقا، فإن هذا النمو في اإليـرادات كان متزامنا  مع عدة عوامل أثـرت على مستـوى الربحية، وهي 
  -:كما يلي

البدء في تشغيل مصانع جديدة، كما ذكر آنفا  تكون تكاليف التشغيل االبتدائية فيها مرتفعه وتعتبر هذه مرحلة   -١
  .من مراحل التشغيلطبيعية 

ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الحديد وبعض المواد الكيماوية المعتمدة على أسعار البترول مع عدم إمكانية   -٢
لذلك فقد تسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في انخفاض مستوى . تغيير أسعار المبيعات للمشاريع المتعاقد عليها

 مليون حتى نهاية ٣٢(م على التوالي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣ ريال لعامي  مليون٨٤ مليون و٢٠الربحية بحوالي
  ).م٢٠٠٥الربع األول لعام 

تأجيل أو تأخير في توريد بعض المشاريع الهامة ألسباب خارجة عن إرادة الشركة تعود في مجملها إما لعدم   -٣
لربحية بحوالي          ساهم تأخير التوريدات في انخفاض مستوي ا. جاهزية الموقع أو ألسباب فنية أخرى

  .م على التوالي٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ مليون ريال لعامي ٢٠ مليون و١٠

 في والية لويزيانا في الواليات المتحدة األمريكية Amitech USA)(قامت أميانتيت بتأسيس مصنع أنابيب   -٤
ات بصفة عامه م وذلك لالستفادة من خطط التنمية في الوالية بصفة خاصة وفي بقية الوالي٢٠٠٢في عام 

تمتلك أميانتيت الشركة ). البولي كريت(وتسويق منتجات الشركة من أنابيب الفيبرجالس واألنابيب األسمنتية 
 للمصنع ةم وواجهت المرحلة التشغيلي٢٠٠٤بدأ هذا المصنع اإلنتاج التجاري الفعلي في عام %.١٠٠بنسبة 

  :، أهمهاعدة معوقات إدارية وفنية ومالية

مشاكل اإلدارية بعدم توفر بعض الكفاءات الجاهزة لتشغيل اآلالت وعدم قبول الموظفين تمثلت ال  - أ
. باالنتقال إلى منطقة المصنع مما تسبب في عدم وجود حلول سريعة ومجدية للعمليات اليومية للمصنع
 وقد اتخذت الشركة إجراءات تصحيحية، وهي اآلن في طريقها لحل هذه المشاكل اإلدارية واإلدارة

  .متفائلة بالتغلب على مثل هذه المشاكل في المستقبل القريب

قامت . أما المشاكل الفنية فتمثلت في تعرض بعض أجزاء المصنع لحريق أدى إلى تعطل اإلنتاج  -ب
الشركة بإصالح تلك األعطال وتقوم اآلن بمتابعة األمر مع شركات التأمين لتغطية الخسائر الناتجة عن 

  .ذلك

ل المالية فتمثلت في تعثر حصول المصنع على التمويل الالزم لتمويل رأس المال العامل أما المشاك  -ج
  . وذلك بسبب تعثر مراحل التشغيل

 بلغت ٢٠٠٥م والربع األول لعام ٢٠٠٤أدت المشاكل والمعوقات آنفة الذكر إلى تحقيق خسائر لعام   - د
تيت أن هذه الخسائر كانت نتيجة طبيعية تعتبر أميان.  مليون ريال على التوالي١٥ مليون و٦٠حوالي 

لعدم تشغيل المصنع بشكل منتظم، ومع ذلك تمكنت إدارة المصنع من الحصول على طلبات بلغت حتى 
  . مليون دوالر أمريكي، ومن المتوقع توريدها هذا العام، بإذن اهللا١٠م حوالي ٢٠٠٥نهاية شهر مارس 

م شكلت عبئا  جوهريا على نشاطها وتتوقع أن يكون ٢٠٠٤ تعتبر أميانتيت أن خسارة المصنع في عام  -هـ
 مليون دوالر تحت ٣٠م عاما  مستقرا  للشركة نظرا لوجود مشاريع في المنطقة بقيمة ٢٠٠٥عام  

  .التقييم ولدى المصنع فرصة كبيرة للحصول على جزء كبير من هذه المشاريع



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ١٣١٣א

 

   معلومات عن تعديالت رأس المال آلخر ثالث سنوات-٥
@ @

  

 تزامنا مع سياسة التوسعة للشركة، قامت الشركة برسملة أرباحها المبقاة لدعم مركزها المالي وإصدار أسـهم منحـة                   تزامنا مع سياسة التوسعة للشركة، قامت الشركة برسملة أرباحها المبقاة لدعم مركزها المالي وإصدار أسـهم منحـة                  

  ::للمساهمين وفقا للفترات الزمنية التاليةللمساهمين وفقا للفترات الزمنية التالية

  شروط التعديل
  الزيادة

  "بآالف الرياالت" 

السعر االسمي 

  للسهم الواحد

  عدد األسهم

  "باآلالف " الرسملة 

سنة 

  التعديل
  قمالر

 مليون ريـال مـن       مليون ريـال مـن      ١٠٠١٠٠تحويل  تحويل  

  ..األرباح المبقاة إلى رأس المالاألرباح المبقاة إلى رأس المال
  ١  م٢٠٠٢  ٢٠٠٠  ٥٠  ١٠٠,٠٠٠

 مليـون ريـال مـن        مليـون ريـال مـن       ٥٠٥٠تحويل  تحويل  

  ..األرباح المبقاة إلى رأس المالاألرباح المبقاة إلى رأس المال
  ٢  م٢٠٠٣  ١٠٠٠  ٥٠  ٥٠,٠٠٠

 مليـون ريـال مـن        مليـون ريـال مـن       ٧٠٧٠تحويل  تحويل  

  ..األرباح المبقاة إلى رأس المالاألرباح المبقاة إلى رأس المال
  ٣  م٢٠٠٤  ١٤٠٠  ٥٠  ٧٠,٠٠٠

  . المالية المدققة للشركةالقوائم: المصدر 

  

 مليـار   مليـار  ٣,٥٣,٥ مليار ريال مقابل إجمالي موجودات بلـغ   مليار ريال مقابل إجمالي موجودات بلـغ  ٢,٥٢,٥م ، حوالي م ، حوالي ٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١بلغت مديونية الشركة ، حتى نهاية     بلغت مديونية الشركة ، حتى نهاية      
  ::تشمل المديونية قروض بنكية مختلفة اآلجال وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك وفقا للجدول التاليتشمل المديونية قروض بنكية مختلفة اآلجال وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك وفقا للجدول التالي. . ريالريال

٣١/٣/٢٠٠٥  

  )س.ر(ألف 
  البيــــــان

  ** قروض قصيرة األجل قروض قصيرة األجل  ١,٢٦٠,٦٣٣

  الجزء الجاري من قروض طويلة األجلالجزء الجاري من قروض طويلة األجل  

   إيجار رأسمالي إيجار رأسمالي-      ١٤,٠٦٣

    قروض أخرى  قروض أخرى-      ٨٧,٥٧٤

  قروض طويلة األجلقروض طويلة األجل  

   إيجار رأسمالي إيجار رأسمالي-      ٤٢,١٨٩

   قروض أخرى قروض أخرى-      ٢٥٦,٢٧٣

  تشمل القروض األخرى تشمل القروض األخرى   

  نمية الصناعية السعودينمية الصناعية السعودي قروض مستحقة لصندوق الت قروض مستحقة لصندوق الت-      ٥٦,٩٩٦

  .القوائم المالية للشركة: المصدر 
  

  ..م  مليار ريالم  مليار ريال٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١تشكل معظم القروض قصيرة األجل تمويال للذمم المدينة، والتي فاقت حتى تشكل معظم القروض قصيرة األجل تمويال للذمم المدينة، والتي فاقت حتى * * 
@ @

  

  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ١٤١٤א

  

وقـد قامـت بعـض      وقـد قامـت بعـض      . .  مليون ريال من القروض طويلة األجـل        مليون ريال من القروض طويلة األجـل       ٨٨٨٨م بسداد حوالي    م بسداد حوالي    ٢٠٠٤٢٠٠٤قامت الشركة خالل عام     قامت الشركة خالل عام     

تابعة بتقديم ضمانات للبنوك المقرضة مقابل التسهيالت المذكورة أعـاله، كمـا أن بعـض التـسهيالت                 تابعة بتقديم ضمانات للبنوك المقرضة مقابل التسهيالت المذكورة أعـاله، كمـا أن بعـض التـسهيالت                 الشركات ال الشركات ال 

كما قامت الشركة خالل نفس العام بتمديـد فتـرات الـسداد    كما قامت الشركة خالل نفس العام بتمديـد فتـرات الـسداد    . . مضمونة بتخصيص متحصالت الذمم التجارية المدينة     مضمونة بتخصيص متحصالت الذمم التجارية المدينة     

  ..قعةقعةللموردين بعد التنسيق معهم بما يتناسب مع السيولة والتدفقات النقدية المتوللموردين بعد التنسيق معهم بما يتناسب مع السيولة والتدفقات النقدية المتو

  ::وبناء  على ذلك فقد بلغت مستحقات الموردين كما يليوبناًء على ذلك فقد بلغت مستحقات الموردين كما يلي
  

  )س.ر(ألف /م ٢٠٠٤  )س.ر(ألف / م٢٠٠٣

٦٩٠,٤٥٢  ٤٧٢,٠٨٠  

  .القوائم المالية المدققة للشركة: المصدر 
 

 

  )س.ر(ألف /م ٣١/٣/٢٠٠٥  )س.ر(ألف / م٣١/٣/٢٠٠٤

٦٩١,١١٦  ٥٣٨,٦٣٤  

  .القوائم المالية للشركة: المصدر 

@ @
 مليون ريال سـعودي تقريبـا ،        مليون ريال سـعودي تقريبـاً،       ٥٤٠٥٤٠لي االلتزامات والتعهدات المحتملة للشركات التابعة للمجموعة حوالي         لي االلتزامات والتعهدات المحتملة للشركات التابعة للمجموعة حوالي         بلغ إجما بلغ إجما 

  ..مم٢٠٠٥٢٠٠٥ مارس  مارس ٣١٣١وذلك كما في وذلك كما في 



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ١٥١٥א

@ @

  أو أآثر من رأس المال% ٥ قائمة بالمساهمين الذين يملكون -٦
@ @

@ @

  .م٣١/٣/٢٠٠٥من أسهم الشركة المتداولة حتى تاريخ % ٦٨يمتلك المساهمون أدناه حوالي 
@ @

  االســـــــــم  عدد األسهم  (%)النسبة 

  شركة الموارد لالستثمار المحدودة  ٥,٦١٨,٧٤٢  ٣٦,٤٩

  صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود  ٤,١٧٩,٩٩٩  ٢٧,١٤

  عبداهللا صالح البسام  ٨٧٩,٣٤٠  ٥,٧١

  .إدارة الشركة: المصدر 



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ١٦١٦א

  دارة ونبذه عن سيرتهم الذاتية قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإل-٧
  

  االســــم  خالد بن عبداهللا بن عبدالرحمن آ ل سعود/ سمو األمير
  المنصـــب  رئيس مجلس اإلدارة

  المؤهـــل   اقتصاد من جامعة الملك سعودسبكالوريو
رئيس مجلس شركة إدارة الموارد القابضة والشركة السعودية الكيميائية إضافة إلى شركة 

  تأميانتي
  الخبـــرة

        
  االســــم  أحمد بن خالد بن عبداهللا بن عبدالرحمن آل سعود/ سمو األمير

  المنصـــب  عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة التنفيذية
   أمريكا - جامعة ساوث كارولينا - إدارة مالية سبكالوريو

   أمريكا- جامعة هارفرد -ماجستير قانون 
  المؤهـــل

 العديد من مجالس  فيرة شركة الموارد القابضة ورئيس أو عضونائب رئيس مجلس إدا
الشرق األوسط، الشركة -الشركة العربية للتجارة، أميركان اكسبرس: الشركات مثل 

  السعودية الكيميائية، شركة ميد للتجارة، الشركة السعودية للتطوير الزراعي

  الخبـــرة

        
  االســــم  فريد بن يوسف الخالوي/ المهندس

  المنصـــب   والرئيس التنفيذيبالعضو المنتد
  المؤهـــل   أمريكا- هندسة ميكانيكية سبكالوريو

 وتقلد قبل ذلك منصب نائب الرئيس لشئون العمليات ١٩٩٧رئيس مجموعة أميانتيت منذ عام 
وتقلد ) إحدى شركات سابك( سابقا  في شركة حديد م وعمل١٩٩٧حتى عام  ١٩٨٩من عام 

  .عضو في العديد من اللجان و المجالس الصناعية والتجارية. صببها عدة منا

  الخبـــرة

        
  االســــم  خليل عبدالفتاح كردي. د

  المنصـــب  عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية ـ عضو لجنة المراجعة
  المؤهـــل   أمريكا- جامعة أريزونا - دكتوراه في محاسبة 

وكيل ديوان المراقبة سابقا عضو مجلس . جامعة الملك سعود في هيئة تدريس بقعضو ساب
عضو في العديد . إدارة عدة شركات وعضو الهيئة االستشارية للمجلس االقتصادي األعلى

رئيس مجلس المديرين في الشركة الوطنية . من اللجان والمجالس الصناعية والتجارية
  .مام لمنظمة التجارة العالميةاالستشارية لالنضعضو اللجنة ). ناس(للخدمات الجوية 

  الخبـــرة

  االســــم  عبدالعزيز صالح الجربوع. د
  المنصـــب  عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

  المؤهـــل   أمريكا-دكتوراه في الهندسة الكيميائية 
سابقا في هيئة التدريس في جامعة الملك فهد، عضو ورئيس العديد مستشار صناعي، عضو 

رئيس مجلس إدارة شرق . ن الشركات وعضو الهيئة االستشارية للمجلس االقتصادي األعلىم
  . شركة التصنيع وخدمات الطاقةورئيس مجلس إدارة) إحدى شركات سابك( 

  الخبـــرة



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ١٧١٧א

      
  

  

  االســــم  سليمان عبدالرحمن السحيمي
  المنصـــب  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة

  المؤهـــل  ارة أعمال إدسبكالوريو
رئيس مجموعة شركات السحيمي ورئيس مجلس إدارة البنك الـسعودي الهولنـدي وعـضو              رئيس مجموعة شركات السحيمي ورئيس مجلس إدارة البنك الـسعودي الهولنـدي وعـضو              

  ..عضو في العديد من اللجان والمجالس الصناعية والتجاريةعضو في العديد من اللجان والمجالس الصناعية والتجارية. . مجلس إدارة العديد من الشركاتمجلس إدارة العديد من الشركات
  الخبـــرة

        
  االســــم  سليمان عبداهللا العمرو

  المنصــب  جعةعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المرا
  المؤهـــل  ماجستير إدارة أعمال

  الخبـــرة  .مدير إقليمي لمؤسسة البالد للتجارة واالقتصاد. عضو مجلس إدارة العديد من الشركات
        

  االســــم  بدر عبداهللا السويدان
  المنصــب  عضو مجلس اإلدارة

  المؤهـــل   جامعة النرويج- ماجستير اقتصاد 
المدير اإلقليمي لمؤسسة البالد للتجارة . مجلس إدارة العديد من الشركاتقنصل سابق وعضو 

  .واالقتصاد في المنطقة الشرقية
  الخبـــرة

  
  وليد أبو كشك وليد أبو كشك / / األستاذاألستاذ  االســـماالســـم
  المستشار القانوني للشركة وسكرتير مجلس اإلدارةالمستشار القانوني للشركة وسكرتير مجلس اإلدارة  المنصـبالمنصـب
  ..ماجستير في القانون من الجامعة األردنيةماجستير في القانون من الجامعة األردنية  المؤهــلالمؤهــل
  مم١٩٩٠١٩٩٠مستشار القانوني للشركة منذ عام مستشار القانوني للشركة منذ عام الال  الخبــرةالخبــرة



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ١٨١٨א

  
   معلومات عن مكافآت ومزايا أعضاء مجلس اإلدارة -٨

  

 ::المكافآت والمزايا العينية المكافآت والمزايا العينية  :  : ١١-٨٨
  :فيما يلي المكافآت والمزايا العينية الممنوحة ألعضاء مجلس إدارة الشركة للسنتين الماليتين السابقتين

  

  األسهم المملوكة في
٣١/٣/٢٠٠٥  

  ٢٠٠٣سنة 
  "بآالف الرياالت" 

  ٢٠٠٤سنة 
  "بآالف الرياالت" 

  االســـــم  صفته

٢٠٠  ٢٠٠  ٤٣٦  
رئيس مجلس 

  اإلدارة
  خالد بن عبداهللا بن عبدالرحمن آل سعود/ سمو األمير

  احمد بن خالد بن عبداهللا بن عبدالرحمن آل سعوداحمد بن خالد بن عبداهللا بن عبدالرحمن آل سعود/ / سمو األميرسمو األمير  عضو  ٢٠٠  ٢٠٠  ١٠٤,٠٩٩

٢٠٠  ٢٠٠  ١٥,٥١٧  
العضو المنتدب 

  ئيس التنفيذيوالر
  المهندس فريد بن يوسف الخالوي

  خليل عبدالفتاح كردي. د  عضو  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٤,٤٠٩

  عبدالعزيز صالح الجربوع. د  عضو  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٦,٩٩٢

  الشيخ سليمان عبدالرحمن السحيمي  عضو  ٢٠٠  ٢٠٠  ٤٥,٦٩٦

  األستاذ سليمان عبداهللا العمرو  عضو  ٢٠٠  ٢٠٠  ٤٣٦

  ر عبداهللا السويداناألستاذ بد  عضو  ٢٠٠  ٢٠٠  ١١٧

  .إدارة الشركة: المصدر 

 

  .م٢٠٠٤لم تقم الشركة بدفع أي مزايا أو تعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة عن عام  -

ال يوجد عقود عمل ألعضاء مجلس اإلدارة، أما الرئيس التنفيذي فلديه عقد عمل مدته  ثالث سنوات  -

 .تنتهي بانتهاء مدة كل مجلس إدارة
  

 ::لعموالت والحسوماتلعموالت والحسوماتاألتعاب وااألتعاب وا :  : ٢٢-٨٨
إن شركة اميانتيت العربية السعودية لم تمنح أية عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير 

  .نقدي إلى أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو القائمين  بالترويج أو الخبراء

  

 ::المصالح المباشرة أو غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارةالمصالح المباشرة أو غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة :  : ٣٣-٨٨
التوجد أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر 

 .المجلس أو أي من أقربائهم أو تابعيهم، وال توجد لديهم أسهم أو أدوات دين للمجموعة

قريب لهؤالء المذكورين ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أي ال توجد للعضو المنتدب والمدير المالي أو أنه كما 

  . مصلحة جوهرية مهمة ألعمال الشركة



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ١٩١٩א

  ٢ نبذه عن آبار التنفيذيين في اإلدارة العليا للشرآة ومؤهالتهم-٩
@ @

  فريد بن يوسف الخالويفريد بن يوسف الخالوي/ /    المهندس   المهندس  االســــماالســــم
   والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذيبب   العضو المنتد   العضو المنتد  المنصــبالمنصــب
   أمريكا أمريكا- هندسة ميكانيكية  هندسة ميكانيكية سس   بكالوريو   بكالوريو  المؤهـــلالمؤهـــل

 وتقلد قبل ذلك منصب نائب الرئيس لشئون العمليات من           وتقلد قبل ذلك منصب نائب الرئيس لشئون العمليات من          ١٩٩٧١٩٩٧رئيس مجموعة أميانتيت منذ عام      رئيس مجموعة أميانتيت منذ عام        خبـــرةخبـــرةالال
وتقلـد بهـا   وتقلـد بهـا   ) ) إحدى شركات سابك إحدى شركات سابك ( ( م وعمل سابقا في شركة حديد       م وعمل سابقا في شركة حديد       ١٩٩٧١٩٩٧م حتى عام    م حتى عام    ١٩٨٩١٩٨٩عام  عام  

  ..عضو في العديد من اللجان و المجالس الصناعية والتجاريةعضو في العديد من اللجان و المجالس الصناعية والتجارية. . عدة مناصبعدة مناصب
  

  فيع فيع وهبه ميالد روهبه ميالد ر  االســــماالســــم
  مساعد الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للتخطيطمساعد الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للتخطيط  المنصــبالمنصــب
  ماجستير في التخطيطماجستير في التخطيط  المؤهـــلالمؤهـــل
تقلد منصب مساعد الرئيس    تقلد منصب مساعد الرئيس    م وشغل عدة مناصب إلى أن       م وشغل عدة مناصب إلى أن       ١٩٧٨١٩٧٨عمل في شركة أميانتيت منذ عام       عمل في شركة أميانتيت منذ عام         الخبـــرةالخبـــرة

  .. ونائب الرئيس للتخطيط ونائب الرئيس للتخطيطالتنفيذيالتنفيذي
  

      خالد إبراهيم الربيعة    خالد إبراهيم الربيعة  االســــماالســــم
  نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الماليةنائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية          المنصــبالمنصــب
   أمريكا أمريكا- اوهايو  اوهايو -جامعة توليدو جامعة توليدو   - محاسبة  محاسبة سس    بكالوريو    بكالوريو  المؤهـــلالمؤهـــل
عمل في مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا وشغل العديد من المناصب إلى أن تقلـد منـصب                 عمل في مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا وشغل العديد من المناصب إلى أن تقلـد منـصب                   الخبـــرةالخبـــرة

  ..نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى شركة أميانتيتنائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى شركة أميانتيت
  

  أحمد سعيد القثميأحمد سعيد القثمي  االســــماالســــم
  نائب الرئيس للخدماتنائب الرئيس للخدمات  المنصــبالمنصــب
  بكالوريوس هندسة صناعيةبكالوريوس هندسة صناعية  المؤهـــلالمؤهـــل
عمل في شركات سابقة في مجال تحليل النظم وكذلك عمل في شركات في أمريكا كقائـد فريـق    عمل في شركات سابقة في مجال تحليل النظم وكذلك عمل في شركات في أمريكا كقائـد فريـق      الخبـــرةالخبـــرة

  ..م كمدير عام للعالقات الصناعيةم كمدير عام للعالقات الصناعية٢٠٠١٢٠٠١ومدير مشروع والتحق بشركة أميانتيت في عام ومدير مشروع والتحق بشركة أميانتيت في عام 
  

  بداهللا علي الماضيبداهللا علي الماضيعع  االســــماالســــم
  نائب الرئيس لمنطقة الجزيرة العربيةنائب الرئيس لمنطقة الجزيرة العربية  المنصــبالمنصــب
   هندسة مدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هندسة مدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادنسسبكالوريوبكالوريو  المؤهـــلالمؤهـــل
عمل في أميانتيت منذ تخرجه في مجال التسويق، وتقلد منصب مدير عام التسويق ثم نائب رئيس                عمل في أميانتيت منذ تخرجه في مجال التسويق، وتقلد منصب مدير عام التسويق ثم نائب رئيس                  الخبـــرةالخبـــرة

  ..ة الجزيرة العربيةة الجزيرة العربيةالتسويق ومن ثم نائب الرئيس لمنطقالتسويق ومن ثم نائب الرئيس لمنطق
  

  سهل جمل الليلسهل جمل الليل  االســــماالســــم
  نائب الرئيس للشرق األوسط وشمال أفريقيانائب الرئيس للشرق األوسط وشمال أفريقيا  المنصــبالمنصــب
   تعدين من ألمانيا تعدين من ألمانياسسبكالوريوبكالوريو  المؤهـــلالمؤهـــل
م في مجال التسويق ثم مـدير عـام التـسويق           م في مجال التسويق ثم مـدير عـام التـسويق           ١٩٧٨١٩٧٨عمل كمهندس تسويق منذ تخرج في عام        عمل كمهندس تسويق منذ تخرج في عام          الخبـــرةالخبـــرة

صب الحالي وهـو عـضو مجلـس إدارة لعـدة           صب الحالي وهـو عـضو مجلـس إدارة لعـدة           بالغربية ومن ثم نائب رئيس أعلى ومن ثم المن        بالغربية ومن ثم نائب رئيس أعلى ومن ثم المن        
  ..شركاتشركات

  

  هليموت لودفيغهليموت لودفيغ  االســــماالســــم
  نائب الرئيس لمنطقة أوروبا وأمريكانائب الرئيس لمنطقة أوروبا وأمريكا  المنصــبالمنصــب
   في التجارة الخارجية في التجارة الخارجيةسسبكالوريوبكالوريو  المؤهـــلالمؤهـــل
  ..خبرة طويلة في إدارة وتشغيل مصانع في أوروباخبرة طويلة في إدارة وتشغيل مصانع في أوروبا  الخبـــرةالخبـــرة

تنوي الشركة تخصيص أسهم  . ال يوجد لدى التنفيذيين حاليا  أي أسهم مملوكة  لهم في الشركة  فيما عدا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  )٢(                                                           
  م٢٠٠٥ستقوم الشركة  بتطبيق هذا البرنامج خالل عام . لموظفي الشركة  وفق آلية تعتمد على أداء الموظف 



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٢٠٢٠א

  مال الشرآة دعاوى قضائية وأمور أخرى قد تؤثر سلبا  على سير أع-١٠
@ @
@ @

كما إن جميع الدعاوى القضائية التي .لم تتعرض الشركة خالل الثالث سنوات الماضية إلى أي انقطاع في أعمالها 

تكون الشركة طرفا فيها هي دعاوى ناتجة عن العمليات العادية وفي نطاق عمل الشركة وهي ال تؤثر جوهريا على 

  .سير أعمال الشركة أو أدائها المالي

 Amitech USA الواليات المتحدة -عض الدعاوى القضائية المرفوعة لصالح أو ضد شركة امتيكهناك ب

“AUSA” لشركة أميانتيت% ١٠٠ وهى إحدى شركات المجموعة ومملوكة بنسبة .  

م إلنشاء وتشغيل مصنع ٢٠٠٢كفرع تملكه الشركة بالكامل في عام )  محدودةةذات مسئولي (AUSAتأسست شركة 

والبوليكريت ) فلوتايت( إلنتاج أنابيب البوليستر المقوي بالزجاج Louisiana بوالية لويزيانا Zacharyفي زاكري 

  .ومستلزماتها) مير(

وفي الوقت . م وجرى اختباره وتشغيله  بشكل تجريبي٢٠٠٣ المصنع في يناير وتركيبتم إنشاء 

لترخيص للنبعاثات الذي كانت تجري فيه عمليات اإلنشاء والتركيب تقدمت الشركة بطلب ا

أثناء اإلنتاج من إدارة  Styrene الصناعية وحصلت على ذلك الترخيص النبعاث مادة االستايرين

وبهذا الوضع  . Louisiana Department of Environmental Quality - LDEQ  البيئة بوالية لويزيانا

يئية السائدة مما يعني إقرار إدارة البيئة فإن المصنع يمكن أن يعمل في منطقة غير صناعية ووفقا  للضوابط الب

بالوالية بأن مادة االستايرين المنبعثة أثناء إنتاج البوليستر المقوي بالزجاج مصنفة من ضمن المخاطر الثانوية على 

ووفقا   للترخيص الممنوح يلتزم المصنع بتركيب جهاز تكثيف قبل بدء التشغيل التجاري . صحة اإلنسان والممتلكات

  .  الحاجة لذلك خالل فترة التشغيل التجريبيدون

 يوما  دون اكتمال تركيب جهاز ٤٨ لمدة ٢٠٠٣قام المصنع بعمليات إنتاج تجاري في الفترة من فبراير إلى يونيو 

وقد تم كشف هذا التشغيل بواسطة مسئولي إدارة البيئة بالوالية أثناء عملية فحص . التكثيف المطلوب وتشغيله

وبناء  على ذلك أوقفت الشركة جميع العمليات لحين التقيد التام بشروط . م٢٠٠٣ي مطلع يونيو للمصنع جرت ف

  .الترخيص وتعديالته

اغتنم بعض المحامين المختصين في اإلصابات الفرصة لتحريض بعض السكان في الجوار من أصـحاب المنـازل                 اغتنم بعض المحامين المختصين في اإلصابات الفرصة لتحريض بعض السكان في الجوار من أصـحاب المنـازل                 

ستايرين في هواء المنطقة المحيطة دون التحكم       ستايرين في هواء المنطقة المحيطة دون التحكم       المتحركة لرفع دعاوي قضائية ضد الشركة الفرعية بسبب انبعاث اال         المتحركة لرفع دعاوي قضائية ضد الشركة الفرعية بسبب انبعاث اال         

 AUSA”  Travis Alexander, et al“ترافيس اليكـساندر وآخـرين ضـد شـركة     ترافيس اليكـساندر وآخـرين ضـد شـركة     " " تم رفع دعوى باسم تم رفع دعوى باسم . . بهبه

v.Amitech USA) .  .  م بواسطة سكان المنطقة المذكورة المجـاورة  م بواسطة سكان المنطقة المذكورة المجـاورة  ٢٠٠٣٢٠٠٣ أكتوبر  أكتوبر ١٦١٦تم تسجيل تلك الدعوى في تم تسجيل تلك الدعوى في

أو بخار االستايرين من فبراير إلـى       أو بخار االستايرين من فبراير إلـى       // المدعين قد تعرضوا لمادة االستايرين و       المدعين قد تعرضوا لمادة االستايرين و      وتدعى الدعوى المرفوعة أن   وتدعى الدعوى المرفوعة أن   . . للمصنعللمصنع

م، وكنتيجة لذلك تعرضوا ألضرار كبيرة مثل الصداع واإلسهال وإحمرار وتورم العيـون واالكتئـاب               م، وكنتيجة لذلك تعرضوا ألضرار كبيرة مثل الصداع واإلسهال وإحمرار وتورم العيـون واالكتئـاب               ٢٠٠٣٢٠٠٣يونيو  يونيو  

  .. دوالر أمريكي دوالر أمريكي٥٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠واإلجهاض وتطالب بناء  على ذلك بتعويض مالي لكل مدعي بمبلغ واإلجهاض وتطالب بناًء على ذلك بتعويض مالي لكل مدعي بمبلغ 



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٢١٢١א

كيان، ميلر، هوتورن، دارموند، ماك كاون وجارمان من باتون روج بوالية {ة الفرعية مكاتب المحاماة كلفت الشرك

 }Kean , Miller, Hawthorne, D’Armound,Mc Cown & Jarman of Baton Rough , Louisiana"المستشارون"لويزيانا 

إدالء أي من المدعين بأقوال بعد، إال أنهم وقد صرح المستشارون أنه رغم عدم . لمتابعة القضية المذكورة أعاله

وفقا  للمواد ذات الصلة " الخوف"تلقوا تصريحا  من محامي المدعين بأن معظم االدعاءات يمكن أن تنحصر في إطار 

من %) ١٠- ٥(من القانون مما يعني أنها بناء  على التحليل الكمي األولي يمكن أن تعطي تقييما  للضرر بنسبة 

كما أشار المستشارون أيضا  إلى ).  ريال سعودي١٥,٩٣٧,٥٠٠ – ٧,٩٦٨,٧٥٠(اسي، أي ما يعادل اإلدعاء األس

وفي هذا السياق وافقت . أن مثل هذا الرقم يمثل فقط تقديرا  أوليا  وليس مقياسا  للمقدار األقصى للتعرض للضرر

حقوق المدعين وتقوم حاليا  بدفع على تسوية الدعوى بالوفاء ب AUSAالخاصة بشركة ) AIGشركة (شركة التأمين 

ويتوقع أنه إذا لم تتم تسوية القضية في وقت مبكر أن تصل إلى . جميع المصروفات القانونية المتعلقة بهذه العملية

  .م بحيث يتم إعطاء حكم المحلفين األولي خالل الثمانية عشر شهرا  القادمة٢٠٠٥مرحلة الحكم في أواخر عام 

 القانونيين فإنه من المتوقع إن تحسم هذه القضايا بشكل مناسب ولن تشكل عبئا  الشركةشاري بناءا  على إفادة مست

  .AUSAعلى سير أعمال شركة 



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٢٢٢٢א

   تعليمات وشروط االآتتاب-١١
  
@ @
  

  ::إجراءات نموذج طلب االآتتابإجراءات نموذج طلب االآتتاب :  : ١١-١١١١

من من % % ٥٠٥٠  وتمثلوتمثل) ) سبعة ماليين وسبعمائة ألف سهم عادي     سبعة ماليين وسبعمائة ألف سهم عادي      ( (٧,٧٠٠,٠٠٠٧,٧٠٠,٠٠٠بموجب نشرة اإلصدار، سيتم طرح      بموجب نشرة اإلصدار، سيتم طرح      

إجمالي  أسهم الشركة المتداولة حاليا من قبل حملة األسهم الحاليين ، ويمكن الحصول على نشرات اإلصدار                 إجمالي  أسهم الشركة المتداولة حاليا من قبل حملة األسهم الحاليين ، ويمكن الحصول على نشرات اإلصدار                 

  -::ونماذج طلب االكتتاب من البنوك المستلمة التاليةونماذج طلب االكتتاب من البنوك المستلمة التالية

  ..البنك السعودي الفرنسي ، البنك السعودي الهولنديالبنك السعودي الفرنسي ، البنك السعودي الهولندي

 يمثـل نمـوذج طلـب     يمثـل نمـوذج طلـب    ..أسهم حقوق األولويةأسهم حقوق األولوية  فيفيأصدرت الشركة دعوة لحملة األسهم الراغبين في االكتتاب   أصدرت الشركة دعوة لحملة األسهم الراغبين في االكتتاب   

  ..االكتتاب بمجرد توقيعه وتسليمه إلى البنك المستلم، عقدا ملزما بين الشركة والمكتتباالكتتاب بمجرد توقيعه وتسليمه إلى البنك المستلم، عقدا ملزما بين الشركة والمكتتب

ويمكن تقديم نماذج طلبات االكتتاب لدى فروع البنوك المستلمة في كافة أرجاء المملكة في أي وقـت أثنـاء                   ويمكن تقديم نماذج طلبات االكتتاب لدى فروع البنوك المستلمة في كافة أرجاء المملكة في أي وقـت أثنـاء                   

 وتستمر حتى نهاية يوم األربعاء  وتستمر حتى نهاية يوم األربعاء مم٢٠٠٥٢٠٠٥//٩٩//١٢١٢ الموافق  الموافق هـهـ١٤٢٦١٤٢٦//٨٨//٨٨االثنين االثنين والتي تبدأ من يوم     والتي تبدأ من يوم     . . فترة االكتتاب فترة االكتتاب 

 وستسلم البنوك المستلمة للمكتتب صورة من نموذج طلب االكتتاب الذي            وستسلم البنوك المستلمة للمكتتب صورة من نموذج طلب االكتتاب الذي           مم٢٠٠٥٢٠٠٥//٩٩//٢١٢١ الموافق    الموافق   هـهـ١٤٢٦١٤٢٦//٨٨//١٧١٧

وسوف يعتبر نموذج طلب االكتتاب الغيا في حالة عدم ختمه من قبل البنك المستلم أو إذا كانت                 وسوف يعتبر نموذج طلب االكتتاب الغيا في حالة عدم ختمه من قبل البنك المستلم أو إذا كانت                 . . قام بتقديمه قام بتقديمه 

  ..ومات المقدمة فيه من قبل المكتتب غير صحيحهومات المقدمة فيه من قبل المكتتب غير صحيحهالمعلالمعل

علما بأن سعر   علما بأن سعر   ،  ،  ويجب على المكتتب أن يحدد في نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها              ويجب على المكتتب أن يحدد في نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها              

ويتم احتساب إجمالي المبلغ المـستحق علـى        ويتم احتساب إجمالي المبلغ المـستحق علـى        . .  رياال لكل سهم من األسهم المطروحة لالكتتاب        رياال لكل سهم من األسهم المطروحة لالكتتاب       ٥٥٥٥االكتتاب  االكتتاب  

  ..المطلوبة في سعر االكتتابالمطلوبة في سعر االكتتابالمكتتب، بضرب عدد األسهم المكتتب، بضرب عدد األسهم 

يحـق  يحـق  . . حق األولوية في االكتتاب مقتصر على حملة األسهم المقيدين في سجالت الشركة عند تاريخ األحقية              حق األولوية في االكتتاب مقتصر على حملة األسهم المقيدين في سجالت الشركة عند تاريخ األحقية              

مما يملكه في تـاريخ     مما يملكه في تـاريخ     % % ٥٠٥٠لكل مكتتب من حملة األسهم أن يمارس حق األولوية في االكتتاب بنسبة توازي              لكل مكتتب من حملة األسهم أن يمارس حق األولوية في االكتتاب بنسبة توازي              

. . الكتتاب بأقل أو أكثر من نسبته في حق األولوية إذا رغب          الكتتاب بأقل أو أكثر من نسبته في حق األولوية إذا رغب           لكل مكتتب من حملة األسهم ا       لكل مكتتب من حملة األسهم ا      يحقيحقكما  كما  . . األحقيةاألحقية

 حملة األسهم بنسبة أقل أو تنازل عن ممارسة حقه في األولوية ، فستوزع األسهم التـي لـم                    حملة األسهم بنسبة أقل أو تنازل عن ممارسة حقه في األولوية ، فستوزع األسهم التـي لـم                   أحدأحدوإذا اكتتب   وإذا اكتتب   

لقد تعهد كل   لقد تعهد كل   . . على حملة األسهم اآلخرين والذين اكتتبوا بأسهم تفوق حق األولوية         على حملة األسهم اآلخرين والذين اكتتبوا بأسهم تفوق حق األولوية         " " األسهم المتبقية األسهم المتبقية ""يكتتب بها   يكتتب بها   

بتغطية أي أسهم متبقية لم يكتتب بها مـن قبـل           بتغطية أي أسهم متبقية لم يكتتب بها مـن قبـل           ) ) ٢٦٢٦((حملة األسهم الرئيسيين والمشار إليهم في صفحة        حملة األسهم الرئيسيين والمشار إليهم في صفحة        من  من  

سوف يتم تخصيص األسهم المطروحة عند االنتهاء من فترة االكتتاب ورد الفـائض             سوف يتم تخصيص األسهم المطروحة عند االنتهاء من فترة االكتتاب ورد الفـائض             . . حملة األسهم اآلخرين  حملة األسهم اآلخرين  

في االكتتاب في األسـهم     في االكتتاب في األسـهم     الحد األدنى لالكتتاب هو سهم واحد أو أن يتنازل حامل األسهم عن حقه              الحد األدنى لالكتتاب هو سهم واحد أو أن يتنازل حامل األسهم عن حقه              . . إن وجد إن وجد 

  ..المطروحةالمطروحة

حملة األسهم حيث ستزود إدارة الشركة البنوك المستلمة قائمة تحتوي علـى            حملة األسهم حيث ستزود إدارة الشركة البنوك المستلمة قائمة تحتوي علـى            جميع  جميع  يطبق كل ما ذكر أعاله على       يطبق كل ما ذكر أعاله على       

 المملوك لهم وأرقام هوياتهم إذا كانوا أشخاص طبيعيين وأرقام سجالتهم التجارية             المملوك لهم وأرقام هوياتهم إذا كانوا أشخاص طبيعيين وأرقام سجالتهم التجارية            األسهماألسهم  وعددوعددأسماء المساهمين   أسماء المساهمين   

  ..ن، لذلك على كل مساهم أن يصطحب معه ما يثبت هويته حسب ما ذكر أعالهن، لذلك على كل مساهم أن يصطحب معه ما يثبت هويته حسب ما ذكر أعالهإذا كانوا أشخاص اعتبارييإذا كانوا أشخاص اعتباريي



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٢٣٢٣א

ويقر كل مكتتب في نموذج االكتتاب بموافقته على استخدام حق األولوية في شراء العدد المخصص له مـن                  ويقر كل مكتتب في نموذج االكتتاب بموافقته على استخدام حق األولوية في شراء العدد المخصص له مـن                  
ويعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من األسهم الذي تمـت            ويعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من األسهم الذي تمـت            . . األسهم أو جزء منه بالسعر المحدد لالكتتاب      األسهم أو جزء منه بالسعر المحدد لالكتتاب      

دفع المكتتب للقيمـة    دفع المكتتب للقيمـة    ) ) ٢٢((تقديم المكتتب نموذج طلب االكتتاب للبنك المستلم        تقديم المكتتب نموذج طلب االكتتاب للبنك المستلم        ) ) ١١((موافقة على اكتتابه بها عند    موافقة على اكتتابه بها عند    الال
تقديم البنك المستلم إشعار التخصيص الذي      تقديم البنك المستلم إشعار التخصيص الذي      ) ) ٣٣((اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها كاملة للبنك المستلم          اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها كاملة للبنك المستلم          

  ..يحدد عدد األسهم التي خصصت للمساهميحدد عدد األسهم التي خصصت للمساهم

. .  االكتتاب مع أصل بطاقة األحوال المدنية، وبطاقة العائلة، إضافة  لمبلـغ االكتتـاب              االكتتاب مع أصل بطاقة األحوال المدنية، وبطاقة العائلة، إضافةً لمبلـغ االكتتـاب             يجب تقديم نموذج طلب   يجب تقديم نموذج طلب   
علمـا  علمـا  . . ويجب تقديم النموذج مرفقا  به أصل وصورة التوكيل الذي يثبت سلطة ذلك الشخص بتمثيل المكتتب              ويجب تقديم النموذج مرفقاً به أصل وصورة التوكيل الذي يثبت سلطة ذلك الشخص بتمثيل المكتتب              

ـ      ١٨١٨بأن التوكيل يقتصر على أفراد األسرة من األبناء فوق سن الـ            بأن التوكيل يقتصر على أفراد األسرة من األبناء فوق سن الـ             ـ       من الذين يحملون بطاقة أح وال مدنيـة   وال مدنيـة    من الذين يحملون بطاقة أح
ويجب أن يكون التوكيل صادرا إما من كاتب عـدل بالنـسبة للـذين              ويجب أن يكون التوكيل صادرا إما من كاتب عـدل بالنـسبة للـذين              . . مستقلة في حالة رغبتهم في التوكيل     مستقلة في حالة رغبتهم في التوكيل     

يعيشون في المملكة العربية السعودية ،ويجب توثيقه من السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة ذات العالقة                يعيشون في المملكة العربية السعودية ،ويجب توثيقه من السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة ذات العالقة                
. . لنسبة ألفراد العائلة الذين يتضمنهم دفتر عائلة واحد       لنسبة ألفراد العائلة الذين يتضمنهم دفتر عائلة واحد       بالنسبة للذين يعيشون خارج المملكة، و ال يلزم توكيل با         بالنسبة للذين يعيشون خارج المملكة، و ال يلزم توكيل با         

  . . علما بأن المسؤول في البنك المستلم سيقوم بمطابقة الصور مقابل األصول ، وإعادة األصول للمكتتبعلما بأن المسؤول في البنك المستلم سيقوم بمطابقة الصور مقابل األصول ، وإعادة األصول للمكتتب

ويجب تعبئة نماذج طلب اكتتاب منفصلة لكل مساهم من حملة األسهم حتى إن كانوا أفراد أسرة مشمولين في                  ويجب تعبئة نماذج طلب اكتتاب منفصلة لكل مساهم من حملة األسهم حتى إن كانوا أفراد أسرة مشمولين في                  
  ..دفتر العائلةدفتر العائلة

جب سداد قيمة األسهم المكتتب بها كاملة لدى أحد فروع البنوك المستلمة بالخصم من حـساب المكتتـب                  جب سداد قيمة األسهم المكتتب بها كاملة لدى أحد فروع البنوك المستلمة بالخصم من حـساب المكتتـب                  ويوي
البنـك الـسعودي الهولنـدي والبنـك        البنـك الـسعودي الهولنـدي والبنـك        : : وإيداعها في حساب اميانتيت المخصص لدى البنوك المستلمه وهى          وإيداعها في حساب اميانتيت المخصص لدى البنوك المستلمه وهى          

  . . السعودي الفرنسيالسعودي الفرنسي

يستطيع دفع قيمة االكتتـاب عـن   يستطيع دفع قيمة االكتتـاب عـن   فإنه فإنه نوك ، نوك ، أما إذا كان المكتتب ال يتوفر لديه حساب بنكي لدى أحد هذه الب         أما إذا كان المكتتب ال يتوفر لديه حساب بنكي لدى أحد هذه الب         
  ::حد الخيارين التاليينحد الخيارين التاليينأأطريق طريق 

تحويل بنكي لحساب شركة اميانتيت العربية السعودية لدى أحد البنوك المستلمة وتقـديم صـورة مـن                 تحويل بنكي لحساب شركة اميانتيت العربية السعودية لدى أحد البنوك المستلمة وتقـديم صـورة مـن                  -١١
   ..إيصال التحويل مرفقة مع طلب االكتتابإيصال التحويل مرفقة مع طلب االكتتاب

 ::أوأو

 .  .  ع طلب االكتتابع طلب االكتتابإصدار شيك بنكي باسم شركة اميانتيت العربية السعودية وتقديمه مإصدار شيك بنكي باسم شركة اميانتيت العربية السعودية وتقديمه م -٢٢

وسيتم رد الفائض من أموال االكتتاب إلي المكتتبين بإيداع المبلغ الفائض مباشرة  في الحساب البنكي الخاص                وسيتم رد الفائض من أموال االكتتاب إلي المكتتبين بإيداع المبلغ الفائض مباشرةً في الحساب البنكي الخاص                
  . . بالمكتتب عن طريق نظام السريع المصرفيبالمكتتب عن طريق نظام السريع المصرفي

ة ة لديهم محافظ مـسجل   لديهم محافظ مـسجل     الذينالذينلمكتتبين  لمكتتبين  لل، فسيتم إيداعها بالمحافظ االستثمارية      ، فسيتم إيداعها بالمحافظ االستثمارية      فيما يتعلق باألسهم المخصصة   فيما يتعلق باألسهم المخصصة   أما  أما  
بنظام التداول، بينما سيتم فتح محافظ لدى البنوك الخاصة بالمكتتبين من حملة الـشهادات وإيـداع األسـهم                  بنظام التداول، بينما سيتم فتح محافظ لدى البنوك الخاصة بالمكتتبين من حملة الـشهادات وإيـداع األسـهم                  

       .  .  المخصصة لهم بتلك المحافظالمخصصة لهم بتلك المحافظ

يحق للشركة أن ترفض أي من طلبات االكتتاب المقدمة كليا أو جزيئا إذا كان غير مطابق لشروط ومتطلبات                  يحق للشركة أن ترفض أي من طلبات االكتتاب المقدمة كليا أو جزيئا إذا كان غير مطابق لشروط ومتطلبات                  
  . . االكتتاباالكتتاب

  ::داد األموالداد األموالالتخصيص واسترالتخصيص واستر :   :  ٢٢-١١١١

اسـم البنـك   اسـم البنـك   {: : تقوم البنوك المستلمة لالكتتاب بفتح حساب وديعة مشروطة، وتتم تسميته على النحو التـالي            تقوم البنوك المستلمة لالكتتاب بفتح حساب وديعة مشروطة، وتتم تسميته على النحو التـالي            

 ويودع كل بنك مستلم أموال المكتتبين المحـصلة فـي حـساب              ويودع كل بنك مستلم أموال المكتتبين المحـصلة فـي حـساب             } شركة أميانتيت العربية السعودية     شركة أميانتيت العربية السعودية    -المستلمالمستلم
  ..الوديعة المشروطةالوديعة المشروطة



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٢٤٢٤א

علـى  علـى    مم٢٠٠٥٢٠٠٥//٩٩//٢٨٢٨هـ الموافق   هـ الموافق   ١٤٢٦١٤٢٦//٨٨//٢٤٢٤في تاريخ   في تاريخ   أقصى  أقصى  بحد  بحد  سوف تخصص األسهم المطروحة لالكتتاب      سوف تخصص األسهم المطروحة لالكتتاب      
من عدد األسهم المملوكة من حملة األسهم أو أقل إذا لم           من عدد األسهم المملوكة من حملة األسهم أو أقل إذا لم           % % ٥٠٥٠تخصيص حق األولوية وهو   تخصيص حق األولوية وهو   ) ) ١١: (: (النحو التالي النحو التالي 

في حالة تخلي أحد حملة األسهم عن ممارسة حق األولوية أو اكتتـب             في حالة تخلي أحد حملة األسهم عن ممارسة حق األولوية أو اكتتـب             ) ) ٢٢((تتم ممارسة حق األولوية بالكامل      تتم ممارسة حق األولوية بالكامل      
 حق األولوية في االكتتاب ، يوزع نصيبه المتبقي بشكل تناسبي علـى حملـة األسـهم                  حق األولوية في االكتتاب ، يوزع نصيبه المتبقي بشكل تناسبي علـى حملـة األسـهم                 بنسبة أقل من نسبة   بنسبة أقل من نسبة   

سوف يـتم تجميـع     سوف يـتم تجميـع     ) ) ٤٤.(.(سيقوم متعهدو التغطية بتغطية أي أسهم متبقية لم يكتتب بها         سيقوم متعهدو التغطية بتغطية أي أسهم متبقية لم يكتتب بها         ) ) ٣٣. (. (المكتتبين بالزيادة المكتتبين بالزيادة 
بـاع بـسعر    بـاع بـسعر    كسور األسهم في محفظة واحدة بالنسبة لحملة األسهم وشهادة واحدة لحملة الشهادات ومن ثم ت              كسور األسهم في محفظة واحدة بالنسبة لحملة األسهم وشهادة واحدة لحملة الشهادات ومن ثم ت              

  ..السوق ويوزع الفائض عن سعر الطرح على المساهمين كل حسب عدد كسورهالسوق ويوزع الفائض عن سعر الطرح على المساهمين كل حسب عدد كسوره

ستقوم البنوك المشاركة بإرسال إشعارات تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب لكل مكتتب إلى جانـب رد               ستقوم البنوك المشاركة بإرسال إشعارات تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب لكل مكتتب إلى جانـب رد               
ـ        خمسة أيام خمسة أيام األموال الفائضة من األسهم التي لم يتم تخصيصها خالل          األموال الفائضة من األسهم التي لم يتم تخصيصها خالل           ـ         من تاريخ نهاية االكتتاب وسـوف تعل ن ن  من تاريخ نهاية االكتتاب وسـوف تعل

الشركة في الصحف المحلية بالمملكة إلطالع المكتتبين على معلومات التخصيص وتعميد البنوك المـستلمة              الشركة في الصحف المحلية بالمملكة إلطالع المكتتبين على معلومات التخصيص وتعميد البنوك المـستلمة              
  ..ببدء عملية رد األموال الفائضة التي لم تخصص لها أسهما ببدء عملية رد األموال الفائضة التي لم تخصص لها أسهماً

وسيتم رد المبالغ الفائضة من األسهم غير المخصصة كاملة دون أي رسوم أو احتجاز في حسابات المكتتبين                 وسيتم رد المبالغ الفائضة من األسهم غير المخصصة كاملة دون أي رسوم أو احتجاز في حسابات المكتتبين                 
وينبغي على المكتتبين االتصال بفرع البنك المستلم الذي تم تقديم نموذج طلب االكتتاب فيه فـي                وينبغي على المكتتبين االتصال بفرع البنك المستلم الذي تم تقديم نموذج طلب االكتتاب فيه فـي                . . لدى البنك لدى البنك 

  ..حال رغبوا في الحصول على أية معلومات أخرىحال رغبوا في الحصول على أية معلومات أخرى
@ @

  : : اإلقـــراراتاإلقـــرارات :  : ٣٣-١١١١
  ::بتعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يليبتعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي

 .موضحة في طلب االكتتابالموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم ال  - أ 
 .أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها  -ب 
يوافق على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار وبناء  على ذلك تم اكتتابه   -ج 

 .في األسهم المذكورة
ا بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليه  - د 

نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إقفال معلومات جوهرية 
 .تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب باالكتتاب في حال إضافتها في النشرة

ة الحق في رفض كافة الطلبات أنه لم سبق له التقدم بطلب لالكتتاب في أسهم هذا اإلصدار وللشرك  - ه 
 .في حالة تكرار طلب االكتتاب

قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في   - و 
 .الطلب وفي نشرة اإلصدار

 .عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم  -ز 

  ::متفرقـــات متفرقـــات  :   :  ٤٤  -١١١١
الكتتاب، وكافة البنود والشروط والمواثيق ذات العالقة، ملزما  ألطراف االكتتاب، يعتبر نموذج طلب ا

، وورثتهم، على أنه ال يجوز التنازل عن نموذج طلب االكتتاب وال  والمصفيينوحلفائهم والمتنازل إليهم،

ي من أطرافه عن أي من الحقوق أولوية أو المصالح أو االلتزامات المترتبة عليه، وال التفويض من قبل أ

  .دون موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر، ما لم تنص البنود والتعليمات بشكل محدد على ذلك

تخضع جميع التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة 

  .وتفسر وتنفذ طبقا لها



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٢٥٢٥א

  
   حصيلة اإلصدار وطريقة استخدامها -١٢

@ @
@ @

  ::تتكون حصيلة اإلصدار مما يليتتكون حصيلة اإلصدار مما يلي

  حصيلة

  اإلصدار

  عدد األسهم المطروحة 

  "بآالف " لالكتتاب 

  القيمة

  "بالريال " 

حصيلة اإلصدار   

  "بآالف الرياالت" 

  ٣٨٥,٠٠٠  ٥٠  ٧,٧٠٠  القيمة االسمية 

  ٣٨,٥٠٠  ٥  ٧,٧٠٠  عالوة اإلصدار

  ٤٢٣,٥٠٠  ٥٥  ٧,٧٠٠  المجموع

  :صدار كما يليسوف يتم استخدام حصيلة اإل

  اسم المشـروع/نوع االستخدام 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بطاقة إنتاجية  مشروع إنشاء ثالثة مصانع إلنتاج األنابيب الفوالذية وأنابيب حديد الدكتايل

من .  ألف طن تستخدم ألغراض نقل المياه، والنفط ، والغاز٣٥٠إجمالية تبلغ حوالي 
قديم طلبات الحصول على قروض من بنوك تجارية ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في ت

م ومن المتوقع البدء في مراحل ٢٠٠٥صندوق التنمية الصناعية السعودي في نهاية عام 
 شهرا، على أن يبدأ ١٨-١٢م وستستغرق عملية اإلنشاء ما بين ٢٠٠٦البناء خالل عام 

  .م٢٠٠٨التشغيل التجاري خالل عام 

  
  

٢٢٣,٠٠٠  

ار في مجاالت إدارة المياه والتي تتضمن توفير خدمات المياه والصرف  مشروع االستثم

  حقوق االمتياز أو)BOT(البناء، التشغيل، والتحويل الصحي وفقا لمبدأ 

)(CONCESSIONتنفيذ :  بحيث تقوم الشركة بتقديم كافة المتطلبات الخاصة بذلك مثل
ر كافة المعدات، والتجهيزات اإلجراءات الهندسية، التخطيط، البناء، التشغيل، وتوفي

كما ستقوم الشركة باالستثمار في مرافق تحلية ومعالجة المياه وذلك من خالل . الالزمة
الدخول في مشاريع حديثة مطروحة للقطاع الخاص أو تقديم الخدمات التقنية والتشغيلية 

  .للمشاريع الحالية أو المستقبلية المملوكة للدولة

  
  

١٦٢,٠٠٠  

  ٣٨٥,٠٠٠  ريع الجديدةجموع المشام

  ٣٨,٥٠٠  تمويل رأس المال العامل

  ٤٢٣,٥٠٠   الكليالمجموع

  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٢٦٢٦א

@ @
   متعهـدو التغطيــة-١٣

@ @
@ @

م، وقد قدموا ٣١/٣/٢٠٠٥من أسهم الشركة حتى % ٦٢يملك المساهمون التالية أسماؤهم مجتمعين حوالي 

  .التزاما  بتغطية أي نقص في تغطية األسهم المطروحة

  االســــــم  ألسهمعدد ا  (%)النسبة

  شركة الموارد لالستثمار المحدودة  ٥,٦١٨,٧٤٢  ٣٦,٤٩

  صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود  ٤,١٧٩,٩٩٩  ٢٧,١٤

  .إدارة الشركة : المصدر 



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٢٧٢٧א

   ملخص النظام األساسي للشرآة-١٤
@ @

@ @

عودية بين مالكي األسهم، طبقا ألحكام نظام تحولت شركة أميانتيت العربية السعودية إلى شركة مساهمة س

  -:الشركات وهذا النظام وفقا لما يلي
@ @

  ::اسـم الشرآةاسـم الشرآة  

  . شركة مساهمة سعودية- شركة أميانتيت العربية السعودية 

@ @

  ::أغراض الشرآةأغراض الشرآة  

  .  إنشاء المصانع وامتالك وإدارة وتشغيل المنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها-١

شاريع الصناعية الخاصة بإنتاج األنابيب بجميع أنواعها ولكافة استخداماتها وملحقاتها إقامة وامتالك الم  -٢

الخ، وجميع األنشطة الصناعية ... كالوصالت والصمامات والحلقات المطاطية والمضخات والخزانات

  .وكذلك المشاريع في إنتاج مواد البناء والصيانة بشكل عام. المكملة رأسيا وأفقيا 

  : : س مال الشرآةس مال الشرآةزيادة رأزيادة رأ  

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم   -
جديدة بنفس القيمة االسمية التي لألسهم بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله ويعين 

  .القرار طريقة زيادة رأس المال

  . .  باألسهم الجديدة النقدية  باألسهم الجديدة النقدية يكون للمساهمين أولوية االكتتابيكون للمساهمين أولوية االكتتاب  -

توزع تلك األسهم على المساهمين ذوي حق األولوية الذين طلبوا من األسـهم الجديـدة علـى قـدر            توزع تلك األسهم على المساهمين ذوي حق األولوية الذين طلبوا من األسـهم الجديـدة علـى قـدر              -
أحقيتهم ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين ذوي حق األولوية الذين طلبوا أكثـر مـن                 أحقيتهم ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين ذوي حق األولوية الذين طلبوا أكثـر مـن                 

 أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من          أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من         أحقيتهم بنسبة ما يملكونه من أسهم في تاريخ األحقية على         أحقيتهم بنسبة ما يملكونه من أسهم في تاريخ األحقية على         
  ..األسهماألسهم

تمثل الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا جميع المساهمين وال يجوز انعقادها إال في مدينة الـدمام                تمثل الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا جميع المساهمين وال يجوز انعقادها إال في مدينة الـدمام                  -
  ..حيث المكتب الرئيسي للشركةحيث المكتب الرئيسي للشركة

هم هم لكل مساهم حائز على عشرين سهما حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مـسا                لكل مساهم حائز على عشرين سهما حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مـسا                  -
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة لحضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فـي                 آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة لحضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فـي                 

  ..توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية العامةتوكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية العامة

ليها تعديلها تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام المحظورة ع  -
وتختص كذلك باألمور المتعلقة بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بنقل المركز الرئيسي للشركة . نظاما 

أو بإطالة مدة الشركة أو بإدماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى، فضال عن ذلك لها أن تصدر 
س األوضاع والشروط قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنف

  . المقررة للجمعية األخيرة



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٢٨٢٨א

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا   -

. من رأس المال على األقل%) ٥(طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة بالمائة 

معية العامة قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين يوما على األقل وتنشر الدعوة النعقاد الج

وتشتمل الدعوة على جدول األعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة 

  .للشركات بوزارة التجارة خالل المدة المحددة للنشر

 حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال  ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا  -

الشركة على األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد 

خالل الثالثين يوما التالية لالجتماع السابق وتنشر الدعوة بنفس الطريقة المنصوص عنها في المادة 

  .الجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيهالثامنة والعشرون من هذا النظام ويعتبر ا

 ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال   -

الشركة على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس 

ها في المادة السابقة ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من األوضاع المنصوص علي

  .المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل

لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعيات العامة العادية وغير العادية، ومع ذلك ال يجوز   -

 القرارات التي تتعلق بإبراء االشتراك في التصويت على) الذين هم مساهمون(ألعضاء مجلس اإلدارة 

 . ذمتهم عن مدة إدارتهم

 تصدر القرارات في الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع، وتصدر   -

قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقا 

تخفيض رأس المال أو إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو حلها قبل انقضاء المدة المحددة في بزيادة أو 

نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحا إال إذا صدر بأغلبية 

  . ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع

دول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في ج  -

ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات عن أسئلة . أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات 

المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير 

  . ن قرارها في هذا الشأن نافذا مقنع أحتكم إلى الجمعية العامة العادية وكا

رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس أو ) العادية وغير العادية(يرأس الجمعية العامة   -

عضو مجلس اإلدارة المنتدب في حالة غياب الرئيس، يعين رئيس الجمعية سكرتيرا لالجتماع وجامعين 

 أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد لألصوات ويحرر باجتماع الجمعية محضرا  يتضمن

األسهم في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المقرر لها والقرارات التي اتخذت وعدد 

األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع وتدون 

سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامعي المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في 

  .األصوات
@ @



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٢٩٢٩א

  ::سياسة توزيع األربـاحسياسة توزيع األربـاح  

  : توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي

عامة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية ال%) ١٠(يجنب عشرة بالمائة   - ١

  . العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال

يخصص كذلك نسبة معينة من األرباح الصافية تحددها الجمعية العامة في كل عام لتكوين   - ٢

احتياطي اتفاقي يخصص لما تراه الجمعية العامة ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ االحتياطي المذكور 

  . من رأس المال توافق عليها الجمعية العامةنسبة معينة 

من رأس المال %) ٥(يخصص من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل خمسة بالمائة   - ٣

  . المدفوع

من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مع مراعاة ما يصدر في %) ٥(يخصص بعد ما تقدم   - ٤

لجهات المختصة ويوزع الباقي بعد ذلك على هذا الخصوص من قرارات أو تعليمات من ا

@@.المساهمين كحصة إضافية من األرباح @



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٣٠٣٠א

   المستندات المتاحة لإلطالع-١٥
@ @

@ @

المستندات التالية متاحة لإلطالع عليها من قبل المساهمين لدى مركز الشركة الرئيسي بالدمام، المدينة الصناعية 

كما أنها متاحة لإلطالع في كل :  شؤون المساهمين١١٣٩و أ١١١٧ تحويله ٨٤٧١٥٠٠/٠٣هاتف: األولى بالدمام 

  ٦٠٦٤٢٧١/٠٢:  ومكتب جدة٤٦٥٨٦٦٥/٠١: مكتب الرياض: من فروع الشركة

  .  النظام األساسي للشركة-١

  .   السجل التجاري-٢

  . طرح األسهم  موافقة هيئة السوق المالية على -٣

  .يادة رأس المال  قرار موافقة الجمعية العامة غير العادية على ز-٤

  .  صيغة الوكالة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت فيه بالنيابة عن المساهمين-٥

والقوائم المالية المراجعة لألعوام المنتهية في ديسمبر ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤  تقارير مجلس اإلدارة عن عام -٦

   .م٢٠٠٥م، والربعين األول والثاني من العام ٢٠٠٢، و٢٠٠٣، ٢٠٠٤

  

  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٣١٣١א

  
  )١( امللحق رقم -١٦

  
  
 
  
   

 
  
  

  شركة اميانتيت العربية السعودية والشركات التابعة
  
  

  وتقرير مراقيب احلساباتم ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١للسنتني املنتهيتني يف  القوائم املالية املوحدة
  
  
  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٣٢٣٢א

  تقرير مراقيب احلسابات
  
   مسامهي إىل

  :شركة اميانتيت العربية السعودية
  ة مسامهة سعوديةشرك

  
هلا  والشركات التابعة )الشركة (لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة لشركة اميانتيت العربية السعودية

 والتغريات يف حقوق املسامهني والتدفقات النقدية والقوائم املوحدة للعمليات ٢٠٠٤ديسمرب  ٣١كما يف ") اجملموعة("
 مسؤولة عن إدارة اجملموعةتعترب .   من القوائم املاليةجزءا  اليت تعترب واإليضاحات يف ذلك التاريخ هيةللسنة املنتالتابعة هلا 

.  وفقا ملتطلبات نظام الشركات واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات اليت طلبناهااليت أعدت   املوحدةالقوائم املالية
  . املراجعة اليت قمنا هباإىل استنادا  املوحدةائم املاليةبداء الرأي حول هذه القوإ هي مسئوليتنان إ

لقد قمنا مبراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية اليت تتطلب منا ختطيط وإجراء 
جعة إجراء فحص تشمل املرا. الفحوصات للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم املالية ال حتتوي على أخطاء مؤثرة

كما تتضمن املراجعة إجراء تقييما .  اختباري للمستندات واألدلة املؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية
ونعتقد أن .  للمبادئ احملاسبية املطبقة والتقديرات اهلامة اليت أعدت مبعرفة اإلدارة ولطريقة العرض العام للقوائم املالية

  . طينا أساسا  مناسبا إلبداء رأينامراجعتنا تع
  :عالهأ إليها ككل واملشار  املوحدةن القوائم املاليةأويف رأينا، 

 ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١ كمـا فـي للمجموعةة، املركز املالـي ـن مجيع النواحي اهلامـة، مـورة عادلـمتثل بص  .

 احملاسبية املتعارف عليها يف للمبادئوذلك وفقا  يف ذلك التاريخ للسنة املنتهيةعماهلا والتدفقات النقدية أونتائج 
   واملالئمة لظروف اجملموعة،اململكة العربية السعودية

 وعرض بإعداد مع متطلبات نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة فيما يتعلق ، من مجيع النواحي اهلامة،تتفق  .

  . املوحدةالقوائم املالية
  شركاهالدكتور حممد العمري و  اهـد وشركـاجلري

______________  _____________  
  

  الدكتور حممد العمري  ريـد إبراهيم شكـولي
  ٦٠ترخيص رقم   ٣٢٩ترخيص رقم 

  هـ١٤٢٦ صفر ٣
  )٢٠٠٥ مارس ١٣(



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٣٣٣٣א

  )شركة مسامهة سعودية(  شركة اميانتيت العربية السعودية والشركات التابعة
  قائمة املركز املايل املوحدة

  ٣١كما يف 
  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ديسمرب 

  )بآالف الرياالت السعودية(
    ٢٠٠٣          ٢٠٠٤      يضاحإ              ________________________________________________________

  :املوجودات
  :موجودات متداولة

    ٨٥,٤٠١    ٨١,٤٦٣    ٣    وما مياثلهنقد   
    ١,٠٦٠,٢٠٨    ١,٠٨٩,٤٣٢    ٤،٩،١١   صايف- ذمم مدينة   
    ٤٦٧,٦٢٨    ٦٢١,٩٨٤    ٥     صايف-خمزون   
    ٨٨,٠٠٦    ٧٧,٩٧٦      خرىأ وموجودات مدفوعات مقدمة  
  

    ١,٧٠١,٢٤٣    ١,٨٧٠,٨٥٥      جمموع املوجودات املتداولة      
  

    ١,١٣٠,٥٤٠    ١,٢١٣,٢٥٣    ٦،١١  صايف -ممتلكات ومصانع ومعدات 
    ١٨٦,٨٦٥    ٢١٣,٨٤٤    ٧    استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة

    ٧٧,٣٥٦    ٩٥,٨٦٩    ٨    موجودات غري ملموسة
    ٤٠,٥٩٦    ٥٨,٨٩٦    ١٨    خرىأموجودات 

  
    ٣,١٣٦,٦٠٠    ٣,٤٥٢,٧١٧      اجملموع      

  : املطلوبات وحقوق املسامهني  
  :مطلوبات متداولة

    ١,١٥٤,٣٦٦    ١,١٥٠,٠٧٤    ٩    قصرية األجل قروض   
  مطلوبات مستحقة مقابل اجلزء املتداول من   
    -        ١٤,٠٦٣    ١٠        موجودات مبوجب إجيار رأمسايل  
    ١٢٤,١٨٣    ١٠٥,١١٨    ١١    اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل   
    ٤٧٢,٠٨٠    ٦٩٠,٤٥٢     ١٢    ومستحقات وأخرىذمم دائنة   
  

    ١,٧٥٠,٦٢٩    ١,٩٥٩,٧٠٧      جمموع املطلوبات املتداولة      
    ٦٨,٨٢٥    ٧١,١٨١    ١٣     هناية اخلدمةخمصص مكافأة

  -       ٤٢,١٨٩    ١٠جودات مبوجب إجيار رأمسايل     مطلوبات مستحقة مقابل مو
    ٢٠١,٠١١    ٢٧١,٢٩٠    ١١     بعد حسم اجلزء املتداول-قروض طويلة األجل 

    ٩٦,٨٠٢    ١٢٤,٥٧٢    ١٤    مطلوبات غري متداولة أخرى 
  

    ٢,١١٧,٢٦٧    ٢,٤٦٨,٩٣٩      جمموع املطلوبات
    ١٩٤,٦٨٠    ١٩٤,٢٣٠       األقليةحقوق 

    
  ٢٥، ٧  :تعهدات والتزامات حمتملة
  :حقوق املسامهني

    ٧٠٠,٠٠٠    ٧٧٠,٠٠٠    ١٦      رأس املال  
    ٣٦,٠٩٦    ٣٦,٠٩٦    ١٧    احتياطي نظامي   
    ٧٢,٣٠٨    )٥٢,٢٥٥(  ١٦    )عجز متراكم(رباح مبقاة أ  
    ٢,٣١٢    ٢,٢٥٥    ٧    احتياطي القيمة العادلة واحتياطيات أخرى  
    ٨٢٤,٦٥٣    ٧٨٩,٥٤٨      جمموع حقوق املسامهني            ١٣,٩٣٧    ٣٣,٤٥٢    ت أجنبية تعديالت على حقوق ملكية الشركة من حتويل عمال  
  

    ٣,١٣٦,٦٠٠    ٣,٤٥٢,٧١٧      اجملموع      
   ال يتجزأ من القوائم املالية املوحدة ال يتجزأ من القوائم املالية املوحدةجزءا  جزءاًً  ٢٧٢٧ رقم  رقم إىلإىل  ١١ املرفقة من رقم  املرفقة من رقم اإليضاحاتاإليضاحاتن ن إإ



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٣٤٣٤א

  شركة اميانتيت العربية السعودية والشركات التابعة
    )وديةشركة مسامهة سع(

   املوحدةالعملياتقائمة 
   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١للسنتني املنتهيتني يف 

  )بآالف الرياالت السعودية(
_______________________________________________________  

  
    ٢٠٠٣           ٢٠٠٤        يضاحإ          
  

    ١,٦٢١,٦٣١      ١,٨٥٦,٧٦٨    ٢٣     صايف-املبيعات 
    )١,١٨٦,٨٩٠(    )١,٤٨٣,١٨١(  ٥١    تكلفة املبيعات

  
    ٤٣٤,٧٤١      ٣٧٣,٥٨٧     اإلمجايلالربح 

  
  :مصاريف تشغيلية

    )٩٦,٥١٦(    )١٠٨,٣٥٧(  ٢٠    بيع وتسويق  
    )٢١٨,٧٣٠(    )٢٤٤,٤١٠(  ٢١و١٥  عمومية وإدارية  
  

    ١١٩,٤٩٥      ٢٠,٨٢٠      الربح من العمليات
  
  :خرىأ) مصروفات(يرادات إ

    )٦٠,١٩٣(    )٨٠,٥٦٨(  ١١و٩   صايف- نفقات مالية   
  ) خسائر(رباح أحصة الشركة يف   
    )٤,٢٣٨(    ١٥,٠٥٨    ٧     صايف-ومشاريع مشتركة   شركات زميلة   
    ١٨,٨٨٥      ١١,٩٩١    ٢٢     صايف-خرى إيرادات أ  
  
  الربح قبل ضريبة الدخل األجنبية وحقوق ) اخلسارة(

    ٧٣,٩٤٩      )٣٢,٦٩٩(       األقلية والزكاة الشرعية
  

   أجنبية لشركات تابعة ضرائب دخل
    ١٤,٦٢١      )٦,٦٨٤(  ١٨     بالصايف-أجنبية   

    )٤,٧٤٣(    )٥,٥٤٩(    رباح شركات تابعة موحدةأ يف األقليةحصص 
  

    ٨٣,٨٢٧      )٤٤,٩٣٢(     قبل الزكاة الشرعية )اخلسارة (الربح
  

    )٥,٤٩٧(    )٨,٠٣١(  ١٩    الزكاة الشرعية
  

    ٠٧٨,٣٣      )٥٢,٩٦٣(    الربح) اخلسارة(صايف 
  
    ٥ر٠٩      )٣ر٤٤(  ٢٤    ربح السهم) خسارة (
  
  .. ال يتجزأ من القوائم املالية املوحدة ال يتجزأ من القوائم املالية املوحدةجزءا  جزءاًً  ٢٧٢٧ رقم  رقم إىلإىل  ١١ املرفقة من رقم  املرفقة من رقم اإليضاحاتاإليضاحاتن ن إإ



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٣٥٣٥א

  شركة اميانتيت العربية السعودية والشركات التابعة
  )شركة مسامهة سعودية(

  

  حقوق املسامهني املوحدةالتغريات يف قائمة 
   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١ني يف للسنتني املنتهيت
  )بآالف الرياالت السعودية(

_______________________________________________________  
  

                  ٢٠٠٣           ٢٠٠٤    
          :رأس املال

    ٦٥٠,٠٠٠      ٧٠٠,٠٠٠       يناير١الرصيد كما يف 
    ٥٠,٠٠٠      ٧٠,٠٠٠      احملول من األرباح املبقاة

  
    ٧٠٠,٠٠٠      ٧٧٠,٠٠٠       ديسمرب ٣١يف الرصيد كما 

  
  :احتياطي نظامي
    ٢٨,٢٦٣      ٣٦,٠٩٦       يناير١الرصيد كما يف 

    ٧,٨٣٣      -          احملول من األرباح املبقاة
  

    ٣٦,٠٩٦      ٣٦,٠٩٦       ديسمرب٣١الرصيد كما يف 
  

  ):عجز متراكم(أرباح مبقاة 
    ٩٨,٩١١      ٧٢,٣٠٨       يناير١الرصيد كما يف   
    ٧٨,٣٣٠      )٥٢,٩٦٣(    الربح) سارةاخل(صايف   
    )٥٠,٠٠٠(    )٧٠,٠٠٠(    احملول إىل رأس املال  
    )٧,٨٣٣(    -          احملول إىل االحتياطي النظامي  
    )٤٥,٥٠٠(    -          أرباح موزعة مدفوعة  
    )١,٦٠٠(    )١,٦٠٠(    أتعاب جملس اإلدارة املدفوعة  
  

    ٧٢,٣٠٨      )٥٢,٢٥٥(     ديسمرب٣١الرصيد كما يف 
  
  :حتياطي القيمة العادلة واحتياطيات أخرىا

    -          ٢,٣١٢       يناير ١الرصيد كما يف   
    ٢,٣١٢      )٥٧(    تعديالت للسنة  
  

    ٢,٣١٢      ٢,٢٥٥       ديسمرب٣١الرصيد كما يف   
  

  :تعديالت على حقوق ملكية الشركة من حتويل عمالت أجنبية
    )٩,٦٣٢(    ١٣,٩٣٧       يناير١الرصيد كما يف   
    ٢٣,٥٦٩      ١٩,٥١٥       للسنة تعديالت  
  

    ١٣,٩٣٧      ٣٣,٤٥٢       ديسمرب٣١الرصيد كما يف 
  

    ٨٢٤,٦٥٣      ٧٨٩,٥٤٨      : ديسمرب٣١جمموع حقوق املسامهني كما يف 
  
  .. ال يتجزأ من القوائم املالية املوحدة ال يتجزأ من القوائم املالية املوحدةجزءا  جزءاًً  ٢٧٢٧ رقم  رقم إىلإىل  ١١ املرفقة من رقم  املرفقة من رقم اإليضاحاتاإليضاحاتن ن إإ



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٣٦٣٦א

  ت التابعةشركة اميانتيت العربية السعودية والشركا
  )شركة مسامهة سعودية(

  قائمة التدفقات النقدية املوحدة
  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١للسنتني املنتهيتني يف 

  )بآالف الرياالت السعودية(
________________________________________________________  

              ٢٠٠٣          ٢٠٠٤    
  :التدفقات النقدية من العمليات

    ٧٨,٣٣٠      )٥٢,٩٦٣(  الربح) ارةاخلس(صايف   
  مع صايف النقدالربح  )اخلسارة(صايف تعديالت لتسوية   
  :العملياتالناتج عن      
    ٨٢,٣٥١      ١٠٨,١٠٥    وإطفاءاستهالك     
    ٩,٠٢١      ١٣,٨٧٨    خمصص ذمم مشكوك يف حتصيلها    
    ٤,٤٥٣      ١,١٤٠     بضاعة متقادمةخمصص    
  -         )٦٥,٩٦٨(  أرباح استبعاد شركة زميلة    
   زميلة تخسائر شركا) أرباح(حصة الشركة يف     
    ٤,٢٣٨      )١٥,٠٥٨(   صايف- ومشاريع مشتركة       
    ٣,٨١٩      ٢,٥٨١    رباح موزعة مستلمة من شركات زميلةأ    
    ٤,٧٤٣      ٥,٥٤٩    رباح شركات تابعةأ يف األقليةحصص     
    )١٩,٣٢٤(    ٣٥٠     صايف- ) دائنة.... (ضرائب دخل مؤجلة     
  :غريات يفت    
    )١٠٤,٨٩٦(    )٤٧,٩٥٥(  ذمم مدينة      
    )٩٨,٤٦٠(    )١٧٥,٥٧٨(  خمزون      
    )٤٩,٧٥٩(    ١٠,٠٣٠    خرىأ وموجودات متداولة مدفوعات مقدمة      
    ٧٩,٦٨١      ١٩١,٦٥٤    ومستحقاتذمم دائنة       
    ٩,٧٧٨      ٢,٠١١     هناية اخلدمةخمصص مكافأة      

    ٣,٩٧٥      )٢٢,٢٢٥(  لياتالناتج عن العم) املستخدم يف (صايف النقد
  : االستثمارأنشطةالتدفقات النقدية من 

    )٣٣٦,٩٧٥(    )١٢١,٠٧٧(   صايف- ضافات على ممتلكات ومصانع ومعدات إ  
  - مشاريع مشتركةشركات تابعة وزميلة و يف اتاستثمار  
    )٦١,٦٨٠(    )٤٠,٥٣١(  بعد تنـزيل النقد املستلم    
    ٢٢,٨٩٦      ٩٥,٩٦٨    زميلة ومشروع مشتركمتحصالت من استبعاد استثمار يف شركة   
    )٢٨,٥٤٧(    )٦,١٢٠(  زيادة يف موجودات غري ملموسة  
    )١٦,٧٠٦(    )١٥,١٧٧(  خرىأموجودات زيادة يف   
  

    )٤٢١,٠١٢(    )٨٦,٩٣٧(  االستثمار أنشطة املستخدم يفصايف النقد   



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٣٧٣٧א

  
  : التمويلأنشطةالتدفقات النقدية من 

    ٧٤,٤٤٤      ١٣٢,١٤٧    زيادة يف قروض طويلة األجل  
    )٥١,٩١٠(    )٨٧,٩١٦(  تسديد قروض طويلة األجل  
    ٣٧٦,٨١٣      )٧,٤٠٢(   يف تسهيالت ائتمانية قصرية األجلتغري  
  -         ٥٦,٢٥٠    متحصالت من بيع وإعادة تأجري موجودات  
    ٩٢,٨١٦      ١١,١٢٩    تغري يف مطلوبات أخرى غري متداولة  
    )١٥,٧٤٢(    )٨٩٠(  األقليةوق  دفعتها شركات تابعة حلقأرباح موزعة  
    ٣٢,٢٤٤      ٨,٤٩٠     يف حقوق األقليةات أخرىتغري  
    )٦,٩٣٥(    )٤,٩٨٤(  زكاة شرعية مدفوعة   
    )٤٥,٥٠٠(    -        أرباح موزعة مدفوعة  
    )١,٦٠٠(    )١,٦٠٠(  املدفوعة اإلدارة أتعاب جملس  
  

    ٤٥٤,٦٣٠      ١٠٥,٢٢٤    التمويل أنشطة  الناتج عنصايف النقد
  

    ٣٧,٥٩٣      )٣,٩٣٨(  نقد وما مياثله يف التغري صايف
  

    ٤٧,٨٠٨      ٨٥,٤٠١    كما يف بداية السنةوما مياثله نقد 
  

    ٨٥,٤٠١      ٨١,٤٦٣    كما يف هناية السنةوما مياثله نقد 
  
  
    .. ال يتجزأ من القوائم املالية املوحدة ال يتجزأ من القوائم املالية املوحدةجزءا  جزءاًً  ٢٧٢٧ رقم  رقم إىلإىل  ١١ املرفقة من رقم  املرفقة من رقم اإليضاحاتاإليضاحاتن ن إإ



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٣٨٣٨א

  عربية السعودية والشركات التابعةشركة اميانتيت ال
  )شركة مسامهة سعودية(

  
  يضاحات حول القوائم املالية املوحدة  إ

  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١للسنتني املنتهيتني يف 
_______________________________________________________  

  
  :طبيعة أعمال وغرض اجملموعة  -  ١
  

من شركة اميانتيت العربية ) اجملموعة(سعودية والشركات التابعة تتألف شركة اميانتيت العربية ال  
بفعالية  شركات حملية وأجنبية متعددة مملوكةسعودية، ومن  وهي شركة مسامهة) الشركة(السعودية 

    .قبل الشركةمن 
 أنواعلمجموعة مبوجب سجل جتاري خاص بكل منها وتقوم بتصنيع وبيع ل التابعةتعمل الشركات   

 ومنح التراخيص للتقنيات املتعلقة هبا وتوريد آالت تصنيع  واملنتجات املتعلقة هبااألنابيبن خمتلفة م
  .  األنابيب وتقدمي خدمات إدارة املياه واستشارات تتعلق هبا وخدمات اهلندسة والتشغيل

  
  :تشتمل اجملموعة على الشركات التابعة التالية  
  )٪ (نسبة امللكية            
     ديسمرب٣١ما يف       ك    بلد        
  ٢٠٠٣      ٢٠٠٤     التأسيس        

  
  ١٠٠    ١٠٠  السعودية  )افيل(شركة اميانتيت لصناعة الفيربغالس احملدودة   
  ٨٠    ٨٠  السعودية  )اريل(شركة اميانتيت لصناعة املطاط احملدودة   
  الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب حديد  
  ٧٥    ٧٥  يةالسعود  )  ساديب(   الدكتايل احملدودة   
  ٦٩,٧    ٦٩,٧  السعودية  )أسال(شركة امريون العربية السعودية احملدودة   
  ٦٠    ٦٠  السعودية  )بوندستراند(شركة بوند ستراند احملدودة   
  الشركة العربية السعودية للمنتجات اخلرسانية  
  ٥٨,٨    ٥٨,٨  السعودية  )ساكوب(   احملدودة   
  ربجالسالشركة العربية للمواد العازلة من الفاي  
  ٥١    ٥١  السعودية  )افيكو(    احملدودة   
  ٥١    ٥١  السعودية  .)سي.يب.اف(شركة أنابيب الفيربجالس احملدودة   
  ١٠٠    ١٠٠  السعودية  البنية التحتية احملدودة الشركة العاملية إلدارة وتشغيل  
  ٥١    ٥١  عمان  شركة صناعة األنابيب احملدودة  
  ١٠٠    ١٠٠  البحرين  دودةشركة اميانتيت العاملية القابضة احمل  
  ١٠٠    ١٠٠  البحرين  شركة اميانتيت تكنولوجي احملدودة   
  ٥٠    ٥٠  البحرين  شركة كابل تك انترناشيونال احملدودة  
  ١٠٠    ١٠٠  البحرين  داكتايل تكنولوجي ليمتد  
  ١٠٠    ١٠٠  البحرين  اميبوكس انترناشيونال ليمتد  
  ٥٠    ٥٠  البحرين   تك احملدودة-سي  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٣٩٣٩א

  
  

  )يتبع(            
  )يتبع(  
  )٪ (نسبة امللكية            
     ديسمرب٣١      كما يف     بلد        
  ٢٠٠٣      ٢٠٠٤     التأسيس        

  
  ٥٠    ٥٠  البحرين  يت يب دبليو انترناشيونال ليمتد  
  ٥٠    ٥٠  البحرين  شركة اميانتيت مايري بوليكريت احملدودة   
  ١٠٠      ١٠٠  البحرين  فلوتايت تكنولوجي حبرين ليمتد  
  ١٠٠    ١٠٠  أملانيا  ماين احملدودةاميتك جري  
  سابقا  اميديب(اميانتيت للخدمات   
  ١٠٠    ١٠٠  أملانيا  )   انترناشيونال احملدودة  
  ٥٧,٤٦    ٥٧,٤٦  أملانيا  جوس هانسن آند شونه احملدودة  
  ٥٧,٤٦    ٥٧,٤٦  أملانيا  جيه آر انترناشيونال احملدودة  
  ٨٠      ٨٠  أملانيا  اكوامانودو احملدودة  
  -      ٨٠  أملانيا  يت واسر اند ابواسرتنك احملدودةيب دبليو   
  ١٠٠    ١٠٠  النمسا  اميانتيت تكنولوجي سريفسز احملدودة  
  ٨٠    ٨٠  النمسا  شركة انفرامان انفراستركتشر مناجنمنت احملدودة   
  ١٠٠    ١٠٠  النرويج  . أس. فلوتايت أيه  
  ١٠٠    ١٠٠  النرويج  ايه يب اس نورواي أيه اس  
  ١٠٠    ١٠٠  النرويج  . اس. هفلوتايت تكنولوجي اي  
  ١٠٠    ١٠٠  جنوب أفريقيا  فلوتايت بوتسوانا ليمتد  
  ١٠٠    ١٠٠  جنوب أفريقيا  )فردية حمدودة(اميانتيت بايب سيستمز افريكا   
  ٥٠    ٥٠  تركيا  سوبور بورو سان تيك ايه اس  
  ٦٥,٦٧        ٦٥,٦٧  رومانيا  اميديب اس ايه  
  ١٠٠    ١٠٠  األرجنتني  .ايه. اميتك ارجنتينا اس  
  ٥٧,٠٣    ٩٤,٦  الربازيل  .ايه. اميتك برازيل توبوس اس  
  ١٠٠    ١٠٠  اليونان  .ايه. اميانتيت جريك باور اس  
  ١٠٠    ١٠٠  أمريكا  اميتك امريكا ليمتد  
  ٧٨,٦    ٧٨,٦  بولندا  اميتك بوالند  
  ١٠٠    ١٠٠  أسبانيا  .ايه. اميتك سبني اس  
  ليمتد. يت.يف.يب) اهلند(اميانتيت فايربغالس اندستريز   
  )اهلند(سابقا  اميتك بايب سيستمز   (  
  ٧٠      ٧٠  اهلند  )ليمتد. يت.يف.  يب  
  ٧٠      ٧٠  تايالند  اوبريشن ماجنمنت كومباين ليمتد  
  ١٠٠    ١٠٠  النمسا  ايه يب اس اوستريا رورسيستمز احملدودة   
  ١٠٠      ١٠٠  املكسيك  . ايه. ايه يب اس مكسيكو اس  
  ١٠٠      ١٠٠  الوراغوايا  . ايه. ايه يب اس اوراغواي اس  
  ١٠٠      ١٠٠  تشيلي  . ايه. ايه يب اس تشيلي اس  
  ٥٠      ٥٠  هنغاريا  ايه يب اس هنغاري ليمتد   
  ١٠٠      ١٠٠  أسبانيا  ايه. ايه يب اس انستوليشن سريفسز اس  
  ١٠٠      ١٠٠  فرنسا  . اس. ايه. ايه يب اس فرانس اس  
  ١٠٠      ١٠٠  فنلندا  . واي. ايه يب اس فنلندا او  
    ٥٠      ٥٠  كازاخستان   كاراساي بايب ل ل سياميتك  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٤٠٤٠א

إن حصص امللكية يف الشركات التابعة املذكورة أعاله مسجلة بشكل عام باسم الشركة أو باسم   
بعض الشركات الوسيطة القابضة التابعة للمجموعة، إال أن حقوق امللكية يف بعض الشركات التابعة 

لدى اجملموعة أيضا عدة .   الفعالة املبينة أعالهمسجلة بأمساء أوصياء وتدرج ضمن نسبة امللكية
شركات تابعة أخرى مسجلة خارج اململكة العربية السعودية وليست مدرجة يف القائمة أعاله وتتكون 

    .معظمها من شركات تابعة وسيطة قابضة مت توحيد حساباهتا يف القوائم املالية املوحدة املرفقة
٪ من ملكية شركة يب دبليو يت، شركة تأسست يف أملانيا ٨٠اء ، قامت الشركة بشر٢٠٠٤خالل عام   

    .وتعمل يف جمال إدارة املياه
يب يف يت ليمتد أعماهلما التشغيلية خالل عام ) اهلند(بدأت اميتك أمريكا ليمتد واميتك بايب سيستمز   

٢٠٠٣ .     
تأسست أو مت شراؤها يف بعض الشركات التابعة املوجودة خارج اململكة العربية السعودية، واليت   

تعتمد هذه الشركات التابعة اليت مت توحيد .  السنوات األخرية، ما زالت يف املراحل األوىل من التشغيل
إدارة اجملموعة على قناعة .  حساباهتا يف القوائم املالية املوحدة املرفقة على الدعم املايل من قبل الشركة

 الشركات التابعة سوف تكون إجيابية، وتنوي الشركة تقدمي الدعم بأن التدفقات النقدية املستقبلية هلذه
بلغ صايف قيمة .  املايل الكايف هلا، إن تطلب األمر، وذلك لتمكينها من االستمرار يف عملياهتا التشغيلية

 مليون ريال سعودي كما يف ١٨١,٢املمتلكات واملصانع واملعدات هلذه الشركـات التابعـة مبلغ 
  ). مليون ريال سعودي١٦٩,٨ - ٢٠٠٣ (٢٠٠٤ ديسمرب ٣١

    :ملخص السياسات احملاسبية اهلامة  -  ٢
املرفقة على أساس التكلفة التارخيية وفقا ملبدأ االستحقاق وطبقا للمبادئ احملاسبية ة لياالقوائم املت عدأ  

    :اآليت بسبيةاحمل ااتياسلس اهمأ صخلتت  .الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني
يتطلب إعداد القوائم املالية وفقا  للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام  - استخدام التقديرات   

تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات 
. دات واملصروفات خالل تلك الفترةاحملتملة كما يف تاريخ القوائم املالية، وكذلك تقدير مبالغ اإليرا

وبالرغم من أن هذه التقديرات مبني ة على أفضل ما توفر لإلدارة من معلومات عن األحداث 
    .واإلجراءات احلالية، فانه من املمكن إن ختتلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه التقديرات

حدة املرفقة على حسابات الشركة تشتمل القوائم املالية املو - األسس احملاسبية للمجموعة   
٪ أو ٥٠ واليت يكون للمجموعة فيها حصة متلك فعالة بنسبة ١والشركات التابعة املذكورة يف إيضاح 

أكثر وتسيطر على أكثر من نصف حقوق التصويت فيها أو لديها القدرة على توجيه سياساهتا املالية 
واألرصدة بني شركات اجملموعة عند توحيد القوائم مت استبعاد أهم التعامالت التجارية .  والتشغيلية

    .املالية
يتم توحيد القوائم املالية للشركات التابعة من تاريخ سيطرة اجملموعة عليها، ويتم استبعادها من   

تستعمل طريقة الشراء للمحاسبة عند شراء الشركات التابعة .  التوحيد من تاريخ فقدها للسيطرة
لقيمة العادلة للموجودات اليت قدمت أو املطلوبات اليت استلمت بتاريخ الشراء وتقاس تكلفة الشراء با

يتم قيد زيادة تكلفة الشراء عن القيمة .  مضافا  إليها سعر الشراء والتكاليف املباشرة املتعلقة بالشراء
  .العادلة للموجودات الصافية للشركة التابعة املشتراة كشهرة



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٤١٤١א

  
ات الزميلة واملشاريع املشتركة مبوجب طريقة حقوق امللكية، وهذه تقيد االستثمارات يف الشرك  

٪ من حقوق التصويت فيها أو هلا تأثري هام ٥٠٪ إىل ٢٠الشركات هي اليت يكون للشركة ما بني 
تستبعد األرباح غري احملققة للمعامالت بني اجملموعة والشركات الزميلة .  ولكن ليس هلا السيطرة عليها

تركة اىل احلد الذي ميثل حقوق اجملموعة فيها، كما تستبعد اخلسائر غري احملققة إال إذا واملشاريع املش
تشمل استثمارات اجملموعة يف .  كانت املعامالت تدل على اخنفاض يف قيمة املوجودات احملولة

وعندما . عند الشراء) بعد تنـزيل االطفاءات املتراكمة(الشركات الزميلة على حساب للشهرة 
وى أو تزيد حصة اجملموعة يف خسائر شركة زميلة عن حقوقها يف الشركة الزميلة أو املشروع تتسا

املشترك، ال تقيد اجملموعة أية خسائر إضافية إال إذا ضمنت اجملموعة التزاماهتا أو تعهدت بتقدمي دعم 
  .مايل إضايف لشركة زميلة أو مشروع مشترك

  
املتاحة للبيع بقيمتها العادلة، وحتسب القيمة العادلة بالرجوع إىل تقيد االستثمارات يف األوراق املالية   

األسعار املعلنة يف سوق املال كما يف تاريخ قائمة املركز املايل وتقيد التغريات يف القيمة العادلة كأرباح 
  .  ضمن حقوق املسامهني" احتياطي القيمة العادلة"غري حمققة يف بند منفصل ) خسائر(

  
 يظهر رصيد النقد وما مياثله بالتكلفة ويشتمل على نقد يف الصندوق ولدى البنوك -اثله نقد وما مي  

  .قلأو أشهر أثالثة واستثمارات عالية السيولة قصرية األجل تكون فترات استحقاقها األصلية 
  

م عمل يت.  تظهر الذمم املدينة باملبالغ األصلية ناقصا خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها-ذمم مدينة   
خمصص للديون التجارية املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن 

  .اجملموعة من حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة
  

تشتمل تكلفة املنتجات .  قلأيهما أو السوق أساس سعر التكلفة أتظهر بنود املخزون على  -  خمزون  
تقدر القيمة الصافية القابلة للتحقيق بعد .  اهزة على مواد أولية، عمالة وتكاليف تصنيع غري مباشرةاجل

  .تقدير سعر البيع يف سياق األعمال العادية ناقصا تكاليف مصاريف االستكمال والبيع
  

بعد خصم تظهر املمتلكات واملصانع واملعدات بسعر التكلفة  - ممتلكات ومصانع ومعدات  
ويتم استهالكها على اساس .  ستهالكات املتراكمة ما عدا إنشاءات حتت التنفيذ اليت تظهر بالتكلفةاال

  :كما يلي  املقدر هلااإلنتاجيطريقة القسط الثابت على مدى العمر 
  

      )سنـــة(      
  ٣٥ - ٥    وحتسيناتمباين     
  ٢٠ - ٤    آالت ومعدات    
  ٨ - ٣     وتركيباتثاث أ    

  
خلسائر الناجتة عن استبعاد املمتلكات واملعدات مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفترية حتدد األرباح وا  

  .  وتقيد يف حساب الدخل للفترة احلالية
  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٤٢٤٢א

  
اإلنتاجي املقدر عمر ال اليت ال تزيد جوهريا من ات العادية واإلصالحمصروفات الصيانة تقيد  

 التجديدات والتحسينات الرئيسية، إن  يتم رمسلة .الدخل عند تكبدها على حساب، للموجودات
  .وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي مت استبداله

  
يف  كمصروفات ليس هلا فائدة مستقبليةتقيد النفقات اليت  - نفقات مؤجلة وتكاليف ما قبل التشغيل  

لنفقات تتألف معظم ا.  يف املستقبلبينما يتم تأجيل تلك النفقات اليت يستفاد منها الفترة احلالية 
 غري امللموسةتظهر ضمن املوجودات و املؤجلة من تكاليف إنشاء غري مباشرة وتكاليف ما قبل التشغيل

  . سنواتفترات ال تتجاوز سبع على  ويتم إطفاؤها املوحدة املرفقةقائمة املركز املايليف 
  

لعادلة يف صايف  متثل الشهرة الزيادة يف تكلفة الشراء على حصة اجملموعة يف القيمة ا-الشهرة   
تقيد الشهرة اليت نتجت عن .  موجودات الشركات التابعة والزميلة املشتراة كما يف تاريخ الشراء

الشراء يف قائمة املركز املايل املوحدة كموجودات غري ملموسة ويتم إطفاؤها باستعمال طريقة القسط 
  .سنة ٢٠الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر هلا على أال يزيد عن 

  
 يتم رمسلة املصروفات لشراء االمتيازات والعالمات - االمتياز والعالمات التجارية والتراخيص   

التجارية والتراخيص ويتم إطفاؤها باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى العمر النافع املقدر هلم 
  .على أال يتجاوز عشرين سنة

  
 مراجعة قيمة املمتلكات واملصانع واملعدات  يتم-يف قيمة املوجودات طويلة األجل اخنفاض   

واملوجودات غري املتداولة األخرى فيما يتعلق باخلسائر الناجتة عن االخنفاض يف قيمتها عندما تشري 
يتم إثبات اخلسارة . احلاالت أو التغري يف الظروف إىل أن القيمة املدرجة قد تكون غري قابلة لالسترداد

قيمة، واليت متثل زيادة يف القيمة املقيدة عن القيمة القابلة لالسترداد وهي الناجتة عن االخنفاض يف ال
  .صايف قيمة البيع أو القيمة الدفترية أيهما أعلى

  
 يتم حتقيق القروض بشكل مبدئي من املتحصالت املستلمة بعد حسم تكاليف املعامالت -القروض   

بط مباشرة بالشراء أو اإلنشاء أو إنتاج يتم رمسلة تكاليف القروض اليت ترت.املتكبدة، إن وجدت
يتم قيد تكاليف القروض األخرى على حساب الدخل . املوجودات املؤهلة كجزء من هذه املوجودات

  .للفترة اجلارية
  

 تقيد مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل البضائع واخلدمات -ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة   
  .عة فواتريها أو مل تستلمهااملستلمة سواء استلمت اجملمو

  
ختضع الشركة لفريضة الزكاة الشرعية وذلك وفقا لتعليمات  -  وضريبة الدخل الزكـاة الشرعية  

  السعودية يف الشركات التابعة املوحدةاألجانبخيضع الشركاء . ")املصلحة ("مصلحة الزكاة والدخل
ء على حقوق األقلية يف القوائم املالية تقيد ضريبة الدخل املستحقة على الشركا . ضريبة الدخلإىل

  . املوحدة املرفقة
  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٤٣٤٣א

  .حتمل الزكاة املستحقة على الشركة وعن حصصها يف الشركات التابعة املوحدة السعودية على الدخل  
  

تقوم الشركات التابعة السعودية عموما باستقطاع الضريبة املتوجبة عن بعض املعامالت مع أطراف غري   
  .ة العربية السعودية وفقا  لنظام ضريبة الدخل السعوديمقيمة يف اململك

  
حتمل هذه الضرائب على .  ختضع بعض الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل يف البالد اليت تعمل هبا  

  .  الدخل حاليا
  

دخل  الفروقات املؤقتة بني صايف ال مجيععنلبعض الشركات التابعة األجنبية تنشأ ضريبة الدخل املؤجلة   
 إىل احلد الذي يكون الدخل اخلاضع للضريبة املستقبلي متوفرا  ملقابلة الضرييب وصايف الدخل احملاسيب
تقوم الشركات التابعة األجنبية بقيد التزام ضريبة دخل مؤجلة، إن .  الفروقات املؤقتة وميكن استعماله

أنظر أيضا  .   يف الفترات القادمةوجد، عـن الفروقات الدائمة اهلامة املتوقع أن تؤدي لوجود التزام
    .١٨إيضاح 

  
تستحق مكافأة هناية اخلدمة واملزايا األخرى للموظفني العاملني يف  -  خمصص مكافأة هناية اخلدمة  

الشركات التابعة السعودية مبوجب شروط نظام العمل والعمال وتقيد على حساب الدخل للفترة 
 أساس القيمة احلالية لالمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف يتم احتساب مبلغ املخصص على.  اجلارية

يتم دفع املبالغ املستحقة عند انتهاء . فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز املايل
خدمات املوظفني على أساس رواتبهم وبدالهتم األخرية وعدد سنوات خدماهتم املتراكمة، كما هو 

  .بينة يف أنظمة اململكة العربية السعوديةموضح يف الشروط  امل
  

لدى الشركة نظامي ادخار للموظفني وتعويض مؤجل متنح مبوجبها الشركة للموظفني اسهما يتم   
املشاركة يف هذين النظامني متاح لبعض املوظفني .  شراؤها واالحتفاظ هبا من قبل مؤسسة مالية

هذه املستحقات ، واليت مل تكن . املستحقات حاليااملستحقني ويتم قيد تكاليف هذين النظامني ضمن 
، مت أدراجها يف قائمة املركز املايل املوحدة ضمن الذمم ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١جوهرية كما يف 
  .الدائنة واملستحقات

  
توفر حاليا الشركات األجنبية التابعة مكافأة هناية اخلدمة للموظفني ومزايا أخرى مبوجب قوانني العمل   

ال يوجد خطط تقاعد ممولة أو غري ممولة للشركات األجنبية التابعة .  عمال يف الدول اليت تعمل هباوال
واليت تقوم بتمويل خطة حمددة مع شركة . اس. فلوتايت نورواي أيه. اس. يب. باستثناء جمموعة ايه

  .ددة خلطة التقاعدتأمني خارجية، وشركة جوس هانسن اند شونه احملدودة اليت تقوم بتمويل املزايا احمل
  

تقيد اإليرادات عندما يتم تسليم املنتجات وقبوهلا من العمالء، إن تطلب األمر ذلك، أو  -اإليرادات   
تقيد اإليرادات بعد تنـزيل احلسومات ومصاريف النقل وبعد استبعاد املبيعات ما .  عند تأدية اخلدمات
حتدد .  زاجنطويلـة األجـل على أساس نسبة اإل من العقود اإليرادات  تقيد .بني أعضاء اجملموعة

تقيد التغريات اليت .    املقدرةاإلمجاليةز مبقارنـة التكاليف املتكبدة حىت تارخيه مع التكاليف اجننسبة اإل
 وجدت، يف الفترة اليت حتدد أن خسائر العقود غري املنجزة، خمصصاتتطرأ على التكلفة املقدرة وعلى 

 وجدت، ضمن إن، األعمال املقدرة اليت تزيد عن مبالغ مستخلصات واإليراداتيف تظهر التكال.  فيها
ن وجدت، ضمن إ اليت تزيد عن التكاليف، األعمال مبالغ مستخلصات تظهراملوجودات املتداولة كما 

  .املطلوبات املتداولة
  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٤٤٤٤א

  
 على ية واإلداريةوالتسويق والعموم مصاريف البيع تشتمل -  داريةإوعمومية ووتسويق مصروفات بيع   

 ملبادئتحديد بتكلفة املنتجات اليت ستباع وفقا بال تكون مرتبطة  الاليتوالتكاليف املباشرة وغري املباشرة 
 بني مصروفات بيع وعمومية وإدارية وتكاليف اإلنتاج توزع هذه التكاليف.  احملاسبة املتعارف عليها

  .، بطريقة منتظمةاألمرن لزم إ، وتكاليف العقود
  

جيري .  تعرض القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي وهي عملة الشركة -األجنبية حتويل العمالت   
سعـار الصـرف السائدة أساس أ الريال السعودي على إىل األجنبيةحتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت 

 إىل فيجري حتويلها األجنبيةما املوجودات واملطلوبات  اليت تتم بالعمالت أ.  يف تاريخ تلك املعامالت
 وأ األرباح حتمل.   الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز املايلأسعار أساسالريال السعودي على 

  .الدخل للفترة اجلاريةعلى  األجنبيةاخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت 
  

والزميلة واملشاريع املشتركة اليت يقيد الناتج عن ترمجة املراكز املالية ونتائج األعمال للشركات التابعة   
  :تكون عملتها الوظيفية غري الريال السعودي إىل الريال السعودي كما يلي

  
 .تترجم املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعار الصرف يف تاريخ قائمة املركز املايل •
 .تترجم اإليرادات واملصاريف لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف •
تترجم بنود حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف السائدة يف التواريخ اليت تعود لكل بند عند  •

 .حدوثه
 .يقيد الناتج من مجيع فروقات حتويل العمالت األجنبية كبند مستقل يف حقوق امللكية •

  
يلة األجنبية واملشاريع تدرج التعديالت املتراكمة الناجتة عن حتويالت القوائم املالية للشركات التابعة والزم  

املشتركة إىل الريال السعودي كبند منفصل ضمن حقوق امللكية يف القوائم املالية املوحدة املرفقة كما يف 
  .  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١

  
تقيد األرباح املوزعة يف قائمة املركز املايل يف السنة اليت يتم املوافقة عليها من قبل  -أرباح موزعة   

  .املسامهني
  

.  حتمل املصروفات املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على الدخل حسب مدة اإلجيار -عقود إجيار تشغيلية   
  .٦أنظر إيضاح .  كما تضاف اإليرادات من اإلجيارات التشغيلية على الدخل حبسب فترة اإلجيار

  
 مع لتتوافق ٢٠٠٣وحدة لعام عادة تصنيف بعض املبالغ العائدة للقوائم املالية املإمت  -  عادة تصنيفإ  

  .٢٠٠٤القوائم املالية املوحدة لعام 
  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٤٥٤٥א

  
  : نقد وما مياثله  -  ٣
  

  ):بآالف الرياالت السعودية(  ديسمرب مبا يلي٣١كما يف النقد وما مياثله تلخص ي  
  

       ٢٠٠٣         ٢٠٠٤    
  

    ٢,٢٥٧    ١,٩١٩  نقد يف الصندوق  
    ٧٣,١٣٣    ٦٤,٣٧٣  نقد يف البنوك  
    ١٠,٠١١    ١٥,١٧١  ودائع ألجل  

  
    ٨٥,٤٠١    ٨١,٤٦٣  اجملموع  

  
 مليون ريال سعودي ٢,٠ على إيداعات مقيدة تبلغ ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١يشتمل نقد يف البنوك كما يف   

  ). ال شيء- ٢٠٠٣(تقريبا  
  
  :ذمم مدينة  -  ٤
  

  ):بآالف الرياالت السعودية( ديسمرب مبا يلي ٣١تتلخص الذمم املدينة كما يف   
  

             ٢٠٠٣          ٢٠٠٤    
  

    ٩٦٨,٤١٥      ٩٨٢,٨٢٧  جتارية  
    ٦٤,٢٥٠      ٦٠,٢٢١    )١٥إيضاح  (شركات زميلة  
    ٦١,١٢٨      ٩٣,٨٤٧    أخرى  

  
    ١,٠٩٣,٧٩٣      ١,١٣٦,٨٩٥    اجملموع  
    )٣٣,٥٨٥(    )٤٧,٤٦٣(  حيسم خمصص ذمم مشكوك يف حتصيلها  

  
    ١,٠٦٠,٢٠٨      ١,٠٨٩,٤٣٢    صايف الذمم املدينة  

  
ومن عمالء مرتبطني بعقود مع هيئات  املدينة املطلوبة من هيئات حكومية سعودية بلغت الذمم  

        ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١ا يف ـكممن الذمم املدينة التجارية  ٪ تقريبا ٣٢حكومية سعودية ما نسبته 
 ٣١٪ تقريبا من جمموع الذمم املدينة التجارية احمللية كما يف ٤٥ وهي متثل ) ٪ ٤٢ - ٢٠٠٣(

  ).٪٥٤ - ٢٠٠٣ (٢٠٠٤ ديسمرب
  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٤٦٤٦א

  : املخزون  -  ٥
  

  :)بآالف الرياالت السعودية( ديسمرب مبا يلي ٣١يتلخص املخزون كما يف   
  

             ٢٠٠٣        ٢٠٠٤    
   معظمها مواسري - منتجات جاهزة الصنع    
    ٢٠٤,٨٦٤      ٢٤٠,٠٤٨    ومنتجات عائدة هلا     
    ٣٣,٤٢١      ٨٤,٨٤٠     آالت-أعمال حتت التنفيذ     
    ١٨٧,١٢٣      ٢٢٣,٨٠٣    وليةأاد مو    
    ٥٧,٠٧٢      ٥٨,٤٤٢     ومهماتقطع غيار    
    ٢,٠٠١      ٣٢,٨٤٤    بضاعة يف الطريق    

  
    ٤٨٤,٤٨١      ٦٣٩,٩٧٧    اجملموع    
    )١٦,٨٥٣(    )١٧,٩٩٣(  خمصص بضاعة متقادمة: ينـزل    

  
    ٤٦٧,٦٢٨      ٦٢١,٩٨٤  صايف املخزون    

  
 ٢٥,٤ - ٢٠٠٣ (٢٠٠٤ ديسمرب ٣١ كمـا يف  مليون ريال سعودي٢٩,٧ بقيمة  خمزونمت رهن  

  . كضمان مقابل قروض بنكية)مليون ريال سعودي
  
  : ممتلكات ومصانع ومعدات  -  ٦
  

 مبا يلي ٢٠٠٤  ديسمرب٣١يف السنة املنتهية   خاللاملمتلكات واملصانع واملعداتصايف   حركةتتلخص  
  :)بآالف الرياالت السعودية(

  
   ديسمرب٣١    حتويل تعديالت      بعاداتستإ                 يناير ١              
    ٢٠٠٤     عمالت أجنبية      وحتويالت          إضافات        ٢٠٠٤              
  :التكلفة  
  ٦٦,٥٥٨     ١,٤٤٠      )٤,٢١٤(    ٦,٧٧٩      ٦٢,٥٥٣      أرض  
  ٤٨٩,٠٩٨     ٧,٢٨٢      )١,٥٨٣(    ٥٥,٥٢٥      ٤٢٧,٨٧٤    مباين وحتسينات  
  ١,٤٧١,٥٨٣     ٢٢,٥٤٧      )١٣,٣٣١(    ١٧٣,٧٨٩     ١,٢٨٨,٥٧٨    آالت ومعدات  
  ٩٢,١٥٥     ٨٦٨      )١,١٥٧(    ٥,٩٤٣      ٨٦,٥٠١    أثاث وتركيبات  
    ١٨٢,٨٦٤     ٦,٤٠٦      )١٨٠,٢٢٨(    ٩٤,٢٣٠      ٢٦٢,٤٥٦    إنشاءات حتت التنفيذ  

  
    ٢,٣٠٢,٢٥٨     ٣٨,٥٤٣      )٢٠٠,٥١٣(    ٣٣٦,٢٦٦     ٢,١٢٧,٩٦٢      اجملموع  

  
  :االستهالك املتراكم   
  )١٨٨,٣١١(    )١,١٩٠(    ٢,٥٧٨      )١٢,٤٢٨(    )١٧٧,٢٧١(  مباين وحتسينات  
  )٨٠٦,٥١٦(    )٨,٤٢٥(    ٧,٤٦٩      )٤١,٧٠٩(    )٧٦٣,٨٥١(  آالت ومعدات  
    )٩٤,١٧٨(    )٥٦٧(    ٢١٦      )٣٧,٥٢٧(    )٥٦,٣٠٠(  أثاث وتركيبات  

  
   )١,٠٨٩,٠٠٥(    )١٠,١٨٢(    ١٠,٢٦٣      )٩١,٦٦٤(    )٩٩٧,٤٢٢(    اجملموع  
  صايف املمتلكات   
    ١,٢١٣,٢٥٣                      ١,١٣٠,٥٤٠    ع واملعدات   واملصان  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٤٧٤٧א

 مليون ريال سعودي تقريبا  مت ٣٣,٨تشتمل إضافات اآلالت واملعدات على آالت ومعدات مببلغ   
  .شراؤها مبوجب ترتيبات بيع وإعادة تأجري

  
ي  مليون ريال سعود٣٣,٠تتضمن إضافات السنة تكلفة موجودات واستهالكات متراكمة مببلغ          

توحيدها للمرة األوىل يف /  مليون ريال سعودي على التوايل، تعود لشركات مت شراؤها ٠,٣ومبلغ 
  .القوائم املالية املرفقة

  
تقع بعض املباين واآلالت واملعدات العائدة لبعض الشركات التابعة على أراضي مستأجرة من حكومة   

وجب عقود إجيار تشغيلية قابلة للتجديد مقابل  سنة هجرية وذلك مب٢٥اململكة العربية السعودية ملدة 
  .إجيارات رمزية سنوية

  : استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة  -  ٧
  

 ديسمرب واليت مت قيدها مبوجب ٣١تتلخص االستثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة كما يف   
    ):بآالف الرياالت السعودية(طريقة حقوق امللكية مبا يلي 

             ٢٠٠٣        ٢٠٠٤    
  شركة منتجات البالستيك السعودية  
    ١١,٨١٨    ١٢,٤٤٣     الدمام-) سابكو( احملدودة      
    ٢٢,١٦٦    ٢٤,٠٥٤    شركة اميانتيت مصر للفيربغالس  
    ١,٦٧١    ٢,٤٨٠     احملدودةبوندستراند الكويتشركة   
    ٣٢,٢٩٨    ٢٩,٧٤٦    شركة امريون مصر   
      ١١٨,٩١٢    ١٤٥,١٢١       أخرى  
      ١٨٦,٨٦٥    ٢١٣,٨٤٤      اجملموع  
  .بالدمام) سابكو( ٪ من شركة منتجات البالستيك السعودية احملدودة ٤٨,٠٢لك الشركة تمت  

  
 ٪ من شركة اميانتيت مصر للفيربجالس وهي مسجلة يف مصر كشركة مسامهة ٥٠متتلك شركة افيل   

  .مقفلة وتقوم بتصنيع انابيب الفيربجالس
  

شركة بوندستراند الكويت ( ٪ من شركة زميلة يف الكويت هي ٤٥تراند متتلك شركة بوندس  
  .واليت تقوم بتصنيع انابيب راتنج االيبوكسي املقوى باأللياف الزجاجية واملعاجل حراريا) احملدودة

  
) أمريون مصر( يف مصر شركة زميلة للمسامهة يف جهة مصرية اتفاقية مع إىل أسال  شركةتوصلت  

للشركة الزميلة يف مصر   حولت شركة أسال٢٠٠٠خالل عام .  لضغط اخلرسانيـةلتصنيع أنابيب ا
 واليت قدرت إدارة أسال أهنا -  مليون ريال سعودي تقريبا٢٤,٦ ومعدات بقيمة دفترية تبلغ آالت

.   كاستثمارات يف شركة زميلة وقامت بإعادة تصنيفها-مقاربة لقيمتها العادلة كما يف ذلك التاريخ 
 الشركة الزميلة ٪ من ملكيـة ٤٩ أسال روط االتفاقية مع اجلهة املصرية سيكون لشركةمبوجب ش

مل تستكمل اإلجراءات النظامية املتعلقة بتسجيل ملكية .  مسجلة باسم اجلهة املصرية حاليا ي هواليت
راءات أن يتم استكمال اإلج تتوقع إدارة شركة أسال.   ٪ يف الشركة الزميلة٤٩شركة أسال والبالغة 

  .٢٠٠٥مصر يف عام  النظامية مللكيتها يف أمريون



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٤٨٤٨א

املذكورة أعاله وتكاليف املوجودات احملولة  من يف الشركة الزميلة شركة أسالاستثمارات  تألفت  
 مليون ٣٣,٨ بإمجايل بلغ ٢٠٠٢ ديسمرب ٣١ وتكاليف أخرى مت تكبدها حىت التفكيك والشحن

 ٪ من رأس املال املخصص ٤٩ستثمار على حصة أسال البالغة يتم إطفاء الزيادة يف اال.  ريال سعودي
بدأت شركة .  ٢٠٠٣ سنة بدأت يف عام ٢٠على فترة )  مليون جنيه مصري٢٧(للشركة الزميلة 

  . ٢٠٠٣أمريون مصر أعماهلا يف عام 
  

تتلخص االستثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة أخرى اليت تكون نسبة متلك اجملموعة   
  ):بآالف الرياالت السعودية( ديسمرب كما يلي ٣١ ٪ عموما  كما يف ٥٠الة فيها أقل من الفع

  
             ٢٠٠٣       ٢٠٠٤    

  
    ١٥,١١٥    ٦٧,٢٨١    )الصني(تشونج ينج بويل كوم انترناشيونال كوربوريشن   
    ١٩,١٨٣    -       )الصني(تشونج ينج فايرب نيو ماترييالز كومباين ليمتد   
    ٦,٦٢٧    ٧,٠٨٤    )ديب(لألنابيب احملدودة شركة مصنع ديب   
    ٣٠,٠٠٠    -       )السعودية(شركة التصنيع وخدمات الطاقة   
    ٢,٧٨١    ٢,٧٢٤    ) بسعر عادل-متاحة للبيع (جرافيت انديا ليمتد   
    ٥,٧٢٠    ٥,٨٧٠    )الصني(تيانلي اميانتيت تشونج ينج   
    ٧,١٢٥    ٧,٥٣٨    )لوكسمبورج(سارين اس ايه   
  -       ١٢,٩٢٩    )ايطاليا(يا اس يب ايه ايدروسيسيل  
    ١٨,٧٥٧    ٢٤,٢٥١    )اليونان( بلور -مشاريع مشتركة يف اهليدرو   
    ١٣,٦٠٤    ١٧,٤٤٤       أخرى  

  
    ١١٨,٩١٢    ١٤٥,١٢١      اجملموع  

  
اىل طرف ) السعودية( باعت الشركة حصتها يف شركة التصنيع وخدمات الطاقة ٢٠٠٤خالل عام   

  .٢٢ح أنظر أيضا إيضا.  ثالث
  

وتشونج ) الصني(، قرر الشركاء يف تشونج ينج فايرب نيو ماترييالز كومباين ليمتد ٢٠٠٤خالل عام   
، وقد قامت ٢٠٠٤ يناير ١االندماج اعتبارا  من ) الصني(ينج بويل كوم انترناشيونال كوربوريشن 

اجملموعة يف حقوق بلغ نصيب .  مليون ريال سعودي١٩,٧اجملموعة باستثمار مبلغا  إضافيا  يقارب 
  .٢٠٠٤ ديسمرب ٣١٪ كما يف ٢١,٢١ملكية الشركة اجلديدة 

  
 اتفاقيات قابلة للنقض الستثمار مبالغ إضافية مبا يقارب ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١لدى الشركة كما يف   

إن الغرض األساسي من تأسيس هذه .  مليون ريال سعودي يف عدة مشاريع مشتركة أخرى٣٠,٠
ات تصنيع أنابيب يف مواقع خمتلفة خارج اململكة العربية السعودية تستخدم املشاريع هو إنشاء وحد

  . تكنولوجيا تصنيع األنابيب واآلالت اليت يقدمها قسم التكنولوجيا يف اجملموعة



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٤٩٤٩א

  
  :موجودات غري ملموسة  -  ٨
  

 مبا يلي ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١تتلخص حركة صايف املوجودات غري امللموسة خالل السنة املنتهية يف   
    ):بآالف الرياالت السعودية(
  مدفوعات مؤجلة      امتيازات            
  أخرى وتكاليف       عالمات جتارية            
         اجملمـوع    ما قبل التشغيل      وتراخيص        الشهرة        
  ٧٧,٣٥٦     ٢٧,٥٩٥       ٢٢,٤٣٤     ٢٧,٣٢٧    يناير١الرصيد كما يف   
  ٦,١٢٠     ٥,١٧٤       ٩٤٦     -     إضافات خالل السنة  
  ١٥,٦٥٩     -         -        ١٥,٦٥٩  تعديالت وإعادة تصنيف  
    )١٦,٤٤١(    )٨,٠٣٠(      )١,٤٤٢(    )٦,٩٦٩(  اإلطفاء خالل السنة  
      ١٣,١٧٥     ٣,٣٢٠       ٧٧٨     ٩,٠٧٧    بالصايف-تعديالت حتويل عمالت أجنبية   
    ٩٥,٨٦٩     ٢٨,٠٥٩       ٢٢,٧١٦     ٤٥,٠٩٤    ديسمرب٣١الرصيد كما يف   

  
  : رية األجل قصقروض  -  ٩
  

 يف السوق كما يف للمعدالت السائدة قصرية األجل واليت حتمل نفقات مالية طبقا القروض تتلخص  
  :)بآالف الرياالت السعودية( يلي مبا ديسمرب ٣١

  
           ٢٠٠٣       ٢٠٠٤      
  ١,٠٩٩,٠٦٢  ١,٠٨٥,٤٢٠  قروض قصرية األجل    
      ٥٥,٣٠٤    ٦٤,٦٥٤  حسابات بنكية دائنة    
    ١,١٥٤,٣٦٦  ١,١٥٠,٠٧٤  اجملموع      
 مليون ١٨١,١بلغت التسهيالت االئتمانية قصرية األجل غري املستخدمة واملتوفرة للمجموعة مبلغ   

    .٢٠٠٤ ديسمرب ٣١كما يف تقريبا  ريال سعودي 
  

قامت بعض الشركات التابعة بتقدمي ضمانات للبنوك املقرضة مقابل التسهيالت املذكورة أعاله،  كما   
  .لتسهيالت مضمونة بتخصيص متحصالت الذمم املدينة التجاريةأن بعض ا

  
  : مطلوبات مقابل موجودات مبوجب إجيار متويلي  - ١٠

  
، باعت الشركة وأعادت تأجري بعض اآلالت واملعدات مبوجب اتفاقيات إجيار ٢٠٠٤خالل عام   

جب اتفاقيات تستحق دفعات اإلجيار مبوجب أقساط نصف سنوية مبو. رأمسالية مع شركة تأجري



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٥٠٥٠א

بآالف (إن دفعات اإلجيار املستقبلية والفترات اليت تستحق فيها هذه الدفعات هي كما يلي .  اإلجيار
  :)الرياالت السعودية

  القيمة احلالية              
  للحد األدىن          احلد التدين    
    لدفعات اإلجيار    نفقات مالية    لدفعات اإلجيار    
   ديسمرب٣١السنة املنتهية يف   
  ١٤,٠٦٣      ٢,٣٥٧    ١٦,٤٢٠  ٢٠٠٥  
  ١٤,٠٦٣      ١,٧٢٨    ١٥,٧٩١  ٢٠٠٦  
  ١٤,٠٦٣      ١,٠٩٩    ١٥,١٦٢  ٢٠٠٧  
  ١٤,٠٦٣      ٤٧٢    ١٤,٥٣٥  ٢٠٠٨      
      ٥٦,٢٥٢      ٥,٦٥٦    ٦١,٩٠٨  اجملموع  
  ناقصا اجلزء املتداول أدرج ضمن  
      ١٤,٠٦٣                 مطلوبات متداولة  
    ٤٢,١٨٩              اجملموع  

  
تتحمل الشركة تكاليف . ٪ سنويا٤,٤ لدفعات اإلجيار مبعدل فائدة يقارب مت خصم احلد األدىن  

تنوي الشركة ممارسة حقها يف شراء اآلالت .  اإلصالح والتأمني اليت تتعلق باآلالت املستأجرة
  .املستأجرة عند انتهاء فترة اإلجيار كما هو مبني يف عقود اإلجيار

  
  :قروض طويلة األجل  - ١١

  
  :)بآالف الرياالت السعودية( ديسمرب مبا يلي ٣١ويلة األجل كما يف تتلخص القروض ط  

  
             ٢٠٠٣         ٢٠٠٤    
  :صندوق التنمية الصناعية السعودي  
    ١٠,١٠٧      ٥,٥٠٠      ساديب    
    ١٣,٩٩٢      ١٠,٠٥٢      أفيكو    
  -         ٤٧,٩٤٤    شركة اميانتيت العربية السعودية    
    ١٣٣,٥٨٣      ٧٥,٢٥٠    قروض بنكية طويلة األجل للشركة  
    ٦,٧٥٠      ٣,٧٥٠    طويل األجل لشركة افيكوبنكي قرض   
    ١٥٣,١٨٢      ٢٢٦,٣٣٢    قروض بنكية طويلة األجل لشركات أجنبية تابعة  
    ١,٩٩٤      ١,٩٩٤    ساكوبشركة  يف األقلية مالك حقوققرض من   
      ٥,٥٨٦      ٥,٥٨٦    األقلية يف شركة اف يب سي قرض من مالك حقوق  
    ٣٢٥,١٩٤      ٣٧٦,٤٠٨        اجملموع  
     )١٢٤,١٨٣(   )١٠٥,١١٨(   اجلزء املتداول:قصانا  
      ٢٠١,٠١١      ٢٧١,٢٩٠    قروض طويلة األجل  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٥١٥١א

 كانت ٢٠٠٤ ديسمرب 31ن االستحقاقات الواجب سدادها من القروض طويلة األجـل كما يف إ  
    :)بآالف الرياالت السعودية(كما يلي 

    : ديسمرب٣١يف االستحقاقات خالل السنوات املنتهية   
      السنـة    
    ١٠٥,١١٨  ٢٠٠٥  
    ٧٦,٥٠١  ٢٠٠٦  
    ٤٩,٥٥٣  ٢٠٠٧  
    ٤٣,٩١٤  ٢٠٠٨  
    ٢٨,٠٩٤  ٢٠٠٩  
  ٦٥,٦٤٨  بعد ذلك    
        ٧,٥٨٠  قروض من مالك حقوق األقلية بدون تاريخ حمدد لسدادها    
   ٣٧٦,٤٠٨  اجملموع    

  
لى القرض املقدم إىل حتتسب عال  -  ")الصندوق("قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي   

ن القرض مضمون برهن على ممتلكات ومصنع إ.  ية نفقات مالية دوريةشركة ساديب من الصندوق أ
 ٣١يف كما  مليون ريال سعودي ١٦٣,٣الصافية  تبلغ قيمتها الدفترية  شركة ساديبومعدات
اديب احلفاظ تتطلب أحكام اتفاقية القرض من شركة س.  من قبل شركائهاوبكفالة  ٢٠٠٤ديسمرب 

.  واإلجيارات وعلى املصاريف الرأمسالية األرباحعلى معدالت مالية معينة وتفرض قيودا على توزيـع 
 مليون ريال سعودي لتمويل مشاريع ١٣,٣ اعتمد الصندوق قرضا إضافيا  مببلغ ٢٠٠١خالل عام 

 مليون ريال ٨,٤استلمت شركة ساديب مبلغ .  توسعة ملرافق شركة ساديب وذلك بنفس الشروط
 مليون ٤,٠ مبلغ ٢٠٠٣ كما استلمت خالل عام ٢٠٠١سعودي من القرض اإلضايف خالل عام 

  .ريال سعودي تقريبا 
  

 مليون ريال سعودي لتمويل مشروع ٢٠,٢اتفاقية قرض الصندوق اخلاصة بشركة افيكو توفر هلا مبلغ   
ال حتتسب على القرض اية .  ٢٠٠١ مليون ريال سعودي منها خالل عام ١٩,٩٣التوسعة، مت استالم 
تتطلب أحكام اتفاقية القرض من شركة افيكو احلفاظ على معدالت مالية معينة .  نفقات مالية دورية

إن القرض مضمون برهن .  وتفرض قيودا على توزيع األرباح وعلى املصاريف الرأمسالية واإلجيارات
 مليون ريال سعودي ٤١,٥لدفترية الصافية على ممتلكات ومصنع ومعدات شركة افيكو تبلغ قيمتها ا

  .٢٠٠٢يسدد القرض على مدى مخس سنوات بدأت يف أكتوبر .  تقريبا وبكفالة أيضا  من الشركة
  

 مليون ريال سعودي تقريبا تتعلق بإنشاء مصنعني ٥٩حصلت الشركة على قروض من الصندوق مببلغ   
ال .  ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي خالل عام ٤٨لصناعة األنابيب متلكهما الشركة، استلم منها مبلغ 

ميتد استحقاق هذه القروض، بناء على جدول السداد، من عام .  حتمل القروض أية نفقات مالية
تتطلب أحكام اتفاقيات القروض من الشركة احلفاظ على معدالت مالية معينة .  ٢٠٠٩ حىت ٢٠٠٥

هذه القروض . وفات رأس املال واإلجيار السنويةوتفرض قيودا  على توزيع األرباح وحتديد مبالغ املصر



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٥٢٥٢א

 ٣١مكفولة برهن املمتلكات واملصانع واملعدات التابعة للشركة واليت تبلغ صايف قيمها الدفترية كما يف 
  .   مليون ريال سعودي١٣٨,٩ مبلغ ٢٠٠٤ديسمرب 

  
ني منفصلني تتكون القروض البنكية طويلة األجل من قرض - قروض بنكية طويلة األجل للشركة   

 مليون ريال سعودي حصلت عليهما الشركة خالل عام ٧٠ مليون ريال سعودي و ٥٠مببلغي 
 مليون ريال سعودي مبوجب أقساط ربع ٥٠يسدد القرض األول البالغ .   من بنكني حمليني٢٠٠١

يو  يون٣٠ مليون ريال سعودي للقسط الواحد، وقد بدأ سداده يف ٢,٥سنوية متساوية القيمة بواقع 
حيمل القرض نفقات مالية على أساس معدل العمولة املتداولة بني البنوك يف السعودية .  ٢٠٠١

 مليون ريال سعودي فيسدد مبوجب أقساط نصف سنوية غري ٧٠أما القرض اآلخر البالغ ).  سيبور(
.  ور وحيمل نفقات مالية على أساس معدل سيب٢٠٠٢ ديسمرب ٣١متساوية القيمة، وقد بدأ سداده يف 

  .  تسمح اتفاقيتا القرضني ضمن شروط حمددة بتسديد األقساط قبل تواريخ استحقاقها
  

 ١٧,٥ مليون ريال سعودي و ١٥ حصلت الشركة على قرضني آخرين مببلغ ٢٠٠٢خالل عام   
  .٢٠٠٣ سبتمرب ٣٠ربع سنوية متساوية القيمة بدءا  من  اسدد على عشرين قسطمليون ريال سعودي ت

  .  ني نفقات مالية على أساس معدل سيبورحيمل القرض
  

 مليون ريال سعودي يسدد على عشرة ٤٠ حصلت الشركة أيضا  على قرض مببلغ ٢٠٠٤خالل عام   
حتمل هذه القروض نفقات .  ٢٠٠٤ أبريل ٣٠أقساط ربع سنوية متساوية القيمة وقد بدأ سداده يف 

  . الشركةهذا القرض مضمون من قبل.  مالية على أساس معدل سيبور
  

تتطلب أحكام اتفاقيات القروض أعاله من الشركة احلفاظ على معدالت مالية معينة وتفرض متطلبات   
  .حمددة على توزيع األرباح وإصدار أسهم جديدة ومتطلبات أخرى

  
 خالل عام - )أفيكو(قرض طويل األجل للشركة العربية للمواد العازلة من الفيربجالس احملدودة   

جزئي ملشروع  مليون ريال سعودي من بنك حملي لتمويل ١٥فيكو على قرض مببلغ  حصلت ا٢٠٠٠
).  سيبور ( املعدالت املتداولة بني البنوك يف السعوديةأساسحيمل القرض نفقات مالية على .  التوسعة

 وتفرض قيودا علىمن شركة افيكو احلفاظ على معدالت ماليـة حمددة تتطلب أحكام اتفاقية القرض 
 مليون ريال ٠,٧٥ ربع سنوية متساوية القيمة بواقع ايسدد القرض على عشرين قسط.  األرباح توزيع

  برهن على ممتلكاتمضمونالقرض   هذا .٢٠٠١ سداده يف يوليو وقد بدأسعودي للقسط الواحد 
  .  شركائها من ةلاكفب افيكو وشركة

  
لقروض البنكية طويلة األجل ا - قروض بنكية طويلة األجل ختص الشركات التابعة األجنبية   

 متت بالدوالر األمريكي واليورو والراند ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١للشركات التابعة األجنبية كما يف 
تسدد هذه القروض على .  اجلنوب أفريقي والدوالر الربازيلي والروبية اهلندية والكرون النروجيي

القروض نفقات مالية على وبشكل عام حتمل هذه .  ٢٠٠٩ حىت ٢٠٠٤أقساط متعددة متتد من 
وهي مكفولة يف معظمها برهن املمتلكات ) ليبور(أساس املعدالت املتداولة بني البنوك يف لندن 

 مليون ريال سعودي ١٣٦,٦واملصانع واملعدات هلذه الشركات التابعة واليت تبلغ صايف قيمها الدفترية 
  .   وبرهن على ذمم مدينة جتارية٢٠٠٤ ديسمرب ٣١كما يف 

  
 قرض ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١لدى شركة ساكوب كمـا يف  - األقلية شركاءض من وقر  

 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١ كما يف .  مليون ريال سعودي٢,٠ مببلغ األقلية مالك حقوقمـن 
 مل. مليون ريال سعودي تقريبا٥,٦األقلية مببلغ  لدى شركة اف يب سي قرض من مالك حقوق

    . وليس هلما تاريخ حمدد للسداد٢٠٠٣ و ٢٠٠٤يف عامي نفقات مالية   ايةحيتسب على القرضني
  .٢٠٠٥ال تتوقع إدارة ساكوب و اف يب سي أن يتم تسديد هذه القروض يف عام 



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٥٣٥٣א

    : ومستحقات ومطلوبات متداولة أخرىذمم دائنة   - ١٢
بآالف (رب مبا يلي  ديسم٣١كما يف واملطلوبات املتداولة األخرى  واملستحقاتتتلخص الذمم الدائنة   

  ):الرياالت السعودية
             ٢٠٠٣       ٢٠٠٤    
  :ذمم دائنة  
    ٣١٤,٨٤١    ٣٧٩,١٢٨      جتارية    
    ٢١,١٩٢    ٦٢,٠١٢    )١٥إيضاح  (شركات زميلة    
    ١٩,٥٨٣    ٣٥,٣٢٢    دفعات مقدمة من العمالء    
  : ومطلوبات متداولة أخرىمصاريف مستحقة  
    ٢٣,٦١٩    ٤٣,٠٤١    وأجوررواتب     
    ١٩,١٤٤    ٣١,١٣٢    ضريبة دخل وزكاة شرعية     
  -       ١٠,٦٣٤    أرباح موزعة مستحقة    
      ٧٣,٧٠١    ١٢٩,١٨٣    أخرىمصاريف     
    ٤٧٢,٠٨٠    ٦٩٠,٤٥٢    اجملموع      

  
متثل أرباح موزعة مستحقة، املدرجة ضمن بند مطلوبات متداولة يف قائمة املركز املايل املوحدة لعام   

املستحقة الدفع ملالك حقوق األقلية يف شركة أسال وبوندستراند واليت ، األرباح املوزعة ٢٠٠٤
  . ولكن مل تسدد بعد٢٠٠٤اعتمدت من الشركاء يف عام 

  
    : اخلدمة هناية خمصص مكافأة  - ١٣

 ديسمرب ٣١فيما يلي ملخص حبركة خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني للسنتني املنتهيتني يف   
  ):يةبآالف الرياالت السعود(
             ٢٠٠٣       ٢٠٠٤      
    ٥٢,٠٤٢      ٦٨,٨٢٥     يناير١الرصيد كما يف   
    ١٩,٤٠٦      ١٢,٢٥٤    املخصص خالل السنة  
    )٢,٦٢٣(    )٩,٨٩٨(  املسدد خالل السنة  

  
    ٦٨,٨٢٥      ٧١,١٨١     ديسمرب٣١الرصيد كما يف   

  
  : مطلوبات غري متداولة أخرى  - ١٤
  

 مليون ٧٦,٩ على مبلغ ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١ا يف تشتمل مطلوبات غري متداولة أخرى كم  
ريال سعودي تقريبا  مطلوب سداده لوكالة حكومية أجنبية من شركة أجنبية تابعة وذلك عن شراء 

ما تزال املفاوضات بني إدارة الشركة واجلهة احلكومية قائمة حول جدولة السداد . معدات إنتاج
  ال تتوقع اإلدارة أن يتم سـداد املبلغ املطلوب يف عام .وشروط التمويل األخرى اخلاصة باملبلغ

٢٠٠٥.  
  
  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٥٤٥٤א

   :طراف ذات عالقةأمعامالت مع   - ١٥
 هلم تابعة أخرى األقلية وشركـات مالك حقوق مع هامةعامالت ت التابعة للمجموعةلدى الشركات   

طراف ذات أليت متت مع  ا اهلامةعامالتتال. ")شركات زميلة"يشار إليهم مجيعا بـ (وشركات زميلة أخرى 
  : كانت كما يلي٢٠٠٣ و ٢٠٠٤عالقة خالل عامي 

 مليون ريال ٤٨,٢ - ٢٠٠٣( مليون ريال سعودي ٢٥,٤مببلغ مت شراؤه من شركات زميلة خمزون  •
  ).سعودي 

         ودي ـ مليون ريال سع١,٤ مببلغ محلت من قبل شركات زميلة أخرىرسوم خدمات فنية ورسوم  •
  ). يون ريال سعودي مل١,٣ -  ٢٠٠٣(

        ال سعـودي ـون ريـ ملي٦٠,٢ على مبلغ ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١ة كمـا يف ـل الذمم املدينـتشتم  
مل الذمم الدائنة ت كمـا تشزميلة،  شركات منمستحقة)  مليون ريال سعودي٦٤,٣ -  ٢٠٠٣(

 -  ٢٠٠٣(دي وـ مليون ريال سع٦٢,٠ على مبلغ ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١ا يف ـواملصاريف املستحقة كم
  .لشركات زميلة مستحق)  مليون ريال سعودي٢١,٢

  
  :رأس املال  - ١٦

 ٥٠ مليون ريال سعودي وذلك بتحويل مبلغ ٧٠٠ إىل، قامت الشركة بزيادة رأس ماهلا ٢٠٠٣خالل عام   
 مليون ريال ٧٧٠ زادت الشركة رأس املال إىل ٢٠٠٤وخالل عام .  األرباح املبقاةمليون ريال سعودي من 

 رأس مال الشركة كما يف يتمثل.   مليون ريال سعودي من األرباح املبقاة٧٠عودي وذلك بتحويل مبلغ س
  . ريال سعودي للسهم الواحد٥٠ سهم بقيمة ١٥,٤٠٠,٠٠٠ يف ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١

  
  :احتياطي نظامي  - ١٧

ها الصايف لتكوين ٪ من رحب١٠ الشركة حتولحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، أمبوجب   
 ٢٠٠٤هذا التحويل مل يتم يف عام .  ٪ من رأس املال٥٠ يعادل هذا االحتياطي أن إىلاحتياطـي نظامي 

 هو االحتياطي  يف القوائم املالية املوحدة املرفقة املدرجاالحتياطي النظامي.  نظرا  لتحقيق الشركة خسائر
   .ع على املسامهني حاليا للتوزيقابلهذا االحتياطي غري .   للشركةالنظامي

  

  :ضرائب دخل على الشركات التابعة األجنبية  - ١٨
 يلي  ديسمرب مبا٣١تتلخص صايف ضرائب الدخل املتعلقة بالشركات التابعة األجنبية للسنتني املنتهيتني يف   

  ): بآالف الرياالت السعودية(
           ٢٠٠٣            ٢٠٠٤    
    )٤,٧٠٣(    )٥,٤٦٠(  نفقات ضريبة الدخل احلالية  
    ١٩,٣٢٤      )١,٢٢٤(  الدائنة) مصروفات(صايف ضريبة الدخل املؤجلة   

  
    ١٤,٦٢١      )٦,٦٨٤(  اجملموع  

  
  

 قيدت شركتني أجنبيتني تابعتني مقر عملهما أسبانيا والنرويج ضرائب دخل مؤجلة تتعلق ٢٠٠٣خالل عام   
  .ت سابقةبفروقات مؤقتة وخسائر مدورة غري مستخدمة حدثت معظمها يف سنوا



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٥٥٥٥א

  :السعوديةأمور تتعلق بالزكاة الشرعية   - ١٩
 إقراراهتابتقدمي اجملموعة العاملة يف اململكة العربية السعودية  يف األعضاءتقوم الشركات  -مكونات الزكاة   

 مكونات الوعاء الزكوي لكل شركة من حقوق أهمتتلخص .  كل على حدهاصة هبااخلالزكوية والضريبة 
خمصوما منها القيمة ) اخلسارة املعدلة(صات كما يف بداية السنة والربح الصايف املعدل الشركاء واملخص

 يف أدرجتتتكون الزكاة الشرعية اليت  .أخرىالصافية للممتلكات واملصانع واملعدات واالستثمارات وبنود 
  : من)بآالف الرياالت السعودية ( ديسمرب٣١للسنتني املنتهيتني يف  املوحدة العملياتقائمة 

             ٢٠٠٢         ٢٠٠٣    
  

    ١,٠٠٠    ١,٠٠٠    زكاة مستحقة على الشركة    
  حصة الشركة من الزكاة املستحقة عن ملكيتها    
    ٤,٤٩٧    ٧,٠٣١       يف شركات تابعة وزميلة    

  

    ٥,٤٩٧    ٨,٠٣١    اجملموع    
  

تقدمي إقراراهتا الزكوية والضريبية قامت الشركة وشركاهتا التابعة العاملة يف السعودية ب -التسويات النهائية   
مل تستلم بعض الشركات التابعة الربوط النهائية من مصلحة الزكاة والدخل لعدة .  ٢٠٠٣ ديسمرب ٣١حىت 
استلمت الشركة وبعض الشركات التابعة التسويات النهائية من مصلحة الزكاة والدخل لعدة سنوات .  سنوات
هذه الربوط وتعتقد إدارة على والشركات التابعة اعترضت الشركة .   مليون ريال سعودي تقريبا ٣,٤مببلغ 

وبناء على ذلك مل اجملموعة بأنه لن ينتج عن ذلك مطالبات هامة عند صدور النتيجة النهائية هلذه االعتراضات، 
  .   املرفقةالقوائم املالية املوحدة يف هلا أي خمصص تكوينيتم 

  

  : وتسويقمصاريف بيع   - ٢٠
  ): بآالف الرياالت السعودية( يلي مبا ديسمرب ٣١ للسنتني املنتهيتني يف البيع والتسويقص مصاريف تتلخ  

  

           ٢٠٠٣       ٢٠٠٤    
    ٥٥,٩٣١    ٥٩,١٠٩  جور ومزاياأرواتب و  
    ٥,٤٣٧    ٦,٥١٣  وإطفاءاستهالك   
    ١,٦١١    ٣,٢٠٧      صيانة  
    ١٢,٥٣٩    ١٤,٠٥٧  سفر وتنقالت  
    ١٠,٢٣٠    ١٢,٢٧٢  تسويق وترويج  
    ٤,٤١٥    ٦,٥١٠    اتصاالت  
    ٦,٣٥٣    ٦,٦٨٩      خرىأ  
    ٩٦,٥١٦    ١٠٨,٣٥٧       اجملموع  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٥٦٥٦א

   :عمومية وإداريةمصاريف   - ٢١
  

  ): بآالف الرياالت السعودية( يلي مبا ديسمرب ٣١ للسنتني املنتهيتني يف املصاريف العمومية واإلداريةتتلخص   
           ٢٠٠٣       ٢٠٠٤    

  
    ١٣٧,٢٠٩    ١٤٣,٣٨٧  زاياجور ومأرواتب و  
    ١,٣٤٠    ١,٤٣٩  تعاب خدمات فنيةأ  
    ١٥,٧٦٠    ١٨,٩٧٤  وإطفاءاستهالك   
  ٩,٠٢١    ١٣,٨٧٨  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها  
    ٣,٧٠٨    ٤,٢٧١      صيانة  
    ١٢,٩١٣    ١٧,٥٦٩  خدمات مهنية  
    ٢٥,٠٠٥    ٢٧,١١٩  سفر وتنقالت  
    ٦,١٣٣    ٧,٥٢٩    اتصاالت  
    ٧,٦٤١    ١٠,٢٤٤      خرىأ  

  
    ٢١٨,٧٣٠    ٢٤٤,٤١٠       اجملموع    

  
  :إيرادات أخرى  - ٢٢

  
 بشكل رئيسي على ربح من بيع شركة ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١تشتمل صايف اإليرادات األخرى للسنة املنتهية يف   

 مليون ريال سعودي بعد حسم بعض املخصصات وتعديالت الشهرة ومصاريف متنوعة ٦٥,٩زميلة مببلغ 
 واليت ختص معظمها الشركات - ٢٠٠٣ ديسمرب ٣١األخرى للسنة املنتهية يف صايف اإليرادات . أخرى

  . أغلبها عبارة عن عكس لبعض املخصصات وتعديالت الشهرة وأرباح حتويل عمالت-األجنبية التابعة 
  

  :معلومات عن القطاعات التشغيلية  - ٢٣
  :تعمل اجملموعة أساسا  يف القطاعات التشغيلية التالية  
  .بيع أنابيب متنوعةتصنيع و  .  
  . تطوير ومنح تراخيص تقنية متعلقة بإنتاج عدة أنواع من األنابيب وإنشاء وتوريد آالت تصنيعها  .  
  .إدارة املياه وما يتعلق هبا من خدمات استشارية وهندسية وتشغيلية  .  

  
لسنوات  ول٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١فيما يلي ملخص لبعض املعلومات املالية املختارة كما يف   

  ):بآالف الرياالت السعودية(املنتهية يف ذلك التاريخ لقطاعات التشغيل 



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٥٧٥٧א

  ٢٠٠٤  
       اجملمـوع  إدارة مياه  تكنولوجيا  تصنيع أنابيب        

  
  ١,٨٥٦,٧٦٨   ١٤١,٨٣٠   ٧٢,٠٠٨   ١,٦٤٢,٩٣٠   صايف املبيعات   
  )٥٢,٩٦٣(  )١٧,٢٠٥(  )٢٢,٩٠٥(  )١٢,٨٥٣(  صايف اخلسارة  
  ٨٠,٥٦٨   ٨٦٣   ١,٧٨٩   ٧٧,٩١٦   يةصايف النفقات املال  
  ١٠٨,١٠٥   ١,٩٥٠   ٥,٥٥٠   ١٠٠,٦٠٥   استهالك وإطفاء  
  ١,٢١٣,٢٥٣   ١,٠٥٨   ٥,٣٥٥   ١,٢٠٦,٨٤٠   صايف ممتلكات ومصنع ومعدات  
  ٣,٤٥٢,٧١٧   ٢٠٤,٠٦٠   ٣١١,٥٤٢   ٢,٩٣٧,١١٥   جمموع املوجودات  

  
  ٢٠٠٣  
       اجملمـوع  إدارة مياه  تكنولوجيا  تصنيع أنابيب        

  
  ١,٦٢١,٦٣١  ٣٧,٥٦١  ١٧٩,٢٦١  ١,٤٠٤,٨٠٩  صايف املبيعات   
  ٧٨,٣٣٠  ٢,٣٠٢  ٥٨,٣٧٦  ١٧,٦٥٢   صايف الربح  
  ٦٠,١٩٣  ١٧٣  ١,٥٥٦  ٥٨,٤٦٤  صايف النفقات املالية  
  ٨٢,٣٥١  ٢٢٩  ٣,٤٨٨  ٧٨,٦٣٤  استهالك وإطفاء  
  ١,١٣٠,٥٤٠  ٨٩٢  ٧,٥٠٠  ١,١٢٢,١٤٨  صايف ممتلكات ومصنع ومعدات  
  ٣,١٣٦,٦٠٠  ٤٠,١٥٨  ٢٨٧,١٣٣  ٢,٨٠٩,٣٠٩  جمموع املوجودات  

  
تتلخص .  تقوم اجملموعة بعملياهتا يف اململكة العربية السعودية وأوروبا وبعض املناطق اجلغرافية األخرى  

 وللسنوات املنتهية يف ذلك التاريخ ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١بعض البيانات املالية املختارة كما يف 
  ):بآالف الرياالت السعودية(كما يلي 

  
  ٢٠٠٤  
       اجملمـوع  بالد أخرى    أوروبا    السعودية        

  
  ١,٨٥٦,٧٦٨  ٣٢٤,٥٦٤  ٥٥٠,٧٩٠  ٩٨١,٤١٤  صايف املبيعات   
  ١,٢١٣,٢٥٣  ٢٦٣,٧٢٤  ٣٤٦,٧٦٦  ٦٠٢,٧٦٣  صايف ممتلكات ومصانع ومعدات  
  ٣٦٨,٦٠٩  ٦٢,٢٩٦  ١١١,٧٣٧  ١٩٤,٥٧٦ صايف موجودات أخرى غري متداولة  

  
  
  
  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٥٨٥٨א

  ٢٠٠٣  
       اجملمـوع  بالد أخرى  وروباأ  السعودية        

  
  ١,٦٢١,٦٣١  ٢٣٢,٥٦٥  ٣٩٢,٨٨٩  ٩٩٦,١٧٧  صايف املبيعات   
  ١,١٣٠,٥٤٠  ٢٧٤,٠٦٨  ٢٨٥,٩١١  ٥٧٠,٥٦١  صايف ممتلكات ومصانع ومعدات  
  ٣٠٤,٨١٧  ٥٤,٥٣٠  ٧٩,٠٠٥  ١٧١,٢٨٢ صايف موجودات أخرى غري متداولة  

  :رحبية السهم   - ٢٤
  

 بتقسيم الربح الصايف للسنة على ٢٠٠٣ ديسمرب ٣١تهية يف مت احتساب رحبية السهم للسنة املن  
  .١٦ سهم إلعطاء أثر رجعي للزيادة يف رأس املال املذكورة يف إيضاح ١٥,٤٠٠,٠٠٠

  
  : وتعهدات التزامات حمتملة  - ٢٥

  
كما يف تقريبا  مليون ريال سعودي ٥٧٩ بضمانات بنكية بلغ جمموعها التابعة للمجموعةتلتزم الشركات   

  . العادية للمجموعةاألعمال مت إصدارها يف سياق واليت ٢٠٠٤ديسمرب  ٣١
لدى بعض الشركات التابعة األجنبية التزامات حمتملة يف شكل ضرائب دخل وضرائب حملية أخرى يف البالد   

إن هذه االلتزامات احملتملة يف مراحل خمتلفة من عمليات االعتراض كما أن بعض الشركات .  اليت تعمل هبا
تعتقد إدارة اجملموعة أن هذه االلتزامات احملتملة لن ينتج عنها أرباح أو .  لتابعة لديها ضريبة مؤجلة دائنةا

  .خسائر هامة
، كان لدى الشركات التابعة للمجموعة تعهدات قائمة ملدفوعات رأمسالية ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١كما يف   

 مليون ريال ١,٣ مليون ريال سعودي تقريبا  و ١,٢ودفعات إجيار مستقبلية مبوجب عقود إجيار تشغيلية تبلغ 
  .سعودي تقريبا ، على التوايل

  
  . املتعلق بالتزامات الزكاة١٩ واملتعلق بالتعهدات عن االستثمارات وإيضاح ٧أنظر أيضا إيضاح   

  

  :األدوات املالية وإدارة املخاطر   - ٢٦
ئمة املركز املايل يف معظمها نقد وما مياثله وذمم تتضمن األدوات املالية واملوجودات األخرى املقيدة يف قا  

مدينة وقروض قصرية األجل وقروض طويلة األجل وذمم دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 
طرق القيد املطبقة واخلاصة هبذه البنود مت اإلفصاح عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل .  وغري متداولة أخرى

  . منها 
اصة بني املوجودات املالية واملطلوبات واثبات الصايف بالقوائم املالية عندما يكون لدى الشركة يتم إجراء املق

حقا قانونيا  يف إجراء املقاصة والنية إما للتسوية على أساس املقاصة أو إثبات املوجودات واملطلوبات يف نفس 
  .الوقت



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٥٩٥٩א

اته مما يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر خلسارة هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزام -خماطر االئتمان   
مت إيداع النقد لدى بنوك حملية وعاملية ذات تصنيف ائتماين . إن اجملموعة غري معرضة ملخاطر االئتمان.  مالية
  .تقيد الذمم املدينة التجارية بعد حسم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. مرتفع

  
هي التعرض للمخاطر املختلفة املتعلقة بتأثري  -دية والقيمة العادلة خماطر سعر الفائدة على التدفقات النق  

ليس لدى اجملموعة أصول .  تذبذب أسعار الفائدة يف السوق على الوضع املايل للمجموعة وتدفقاهتا النقدية
 يف هامة حتمل بفوائد كما أن دخل اجملموعة وتدفقاهتا النقدية من العمليات التشغيلية مستقل عن التغريات

إن خماطر سعر الفائدة على اجملموعة تنتج بشكل رئيسي من القروض، حيث أن .  أسعار الفائدة يف السوق
.  أسعار الفائدة على تلك القروض معومة ويتم مراجعة معدالت الفائدة عليها على أساس أسبوعي وشهري

ئدة على التدفقات النقدية والقيمة تراقب اإلدارة التغريات يف معدالت الفائدة وتعتقد أن خماطر أسعار الفا
  .العادلة على اجملموعة غري مؤثر

  

هي خماطر عدم قدرة منشأة ما على تأمني السيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات املتعلقة  -خماطر السيولة   
يمة قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية بسرعة وبق. باألدوات املالية

تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية ملقابلة أية التزامات . تقارب قيمته العادلة
  .مستقبلية

. هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية -خماطر العملة   
لدى .  خاطر فروقات العملة الناجتة عن هذه املعامالتتقوم اجملموعة بعمليات خارجية وهي معرضة مل

اجملموعة أيضا  عدة استثمارات يف شركات تابعة وزميلة ومشاريع مشتركة أجنبية وتكون صايف موجوداهتا 
حاليا ، هذه املخاطر مرتبطة بشكل رئيسي بتقلبات .  يف هذه االستمارات معرضة ملخاطر حتويل العمالت

يتم قيد تعرض .  سعودي مقابل اليورو، اجلنيه املصري وعدة عمالت أوروبية أخرىأسعار صرف الريال ال
تراقب إدارة .  الشركة هلذه املخاطر يف عنصر منفصل يف حقوق الشركاء يف القوائم املالية املوحدة املرفقة

ت االئتمانية اجملموعة تقلبات معدالت العمالت وتقوم باستخدام عقود حتويل العمالت املستقبلية والتسهيال
 مل يكن هناك عقود حتويل ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١يف .  املعرب عنها بعمالت أجنبية لتخفيف هذه املخاطر 

  .عمالت أو أدوات مالية أخرى هامة
هي القيمة اليت يتم فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف ذات دراية راغبة يف ذلك  -القيمة العادلة   

حيث انه يتم جتميع أدوات الشركة املالية على أساس طريقة . مل مع أطراف مستقلةوتتم بنفس شروط التعا
تعتقد إدارة اجملموعة أن .  التكلفة التارخيية، فقد تنتج فروقات بني القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة

  .ها الدفتريةالقيمة العادلة ملوجودات الشركة املالية ومطلوباهتا ال ختتلف بشكل جوهري عن قيمت
  

  :تاريخ اعتماد القوائم املالية  - ٢٧
  .٢٠٠٥ مارس ١٣لقد اعتمدت إدارة الشركة القوائم املالية يف تاريخ   

________________________________________________________  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٦٠٦٠א

  
  )٢( امللحق رقم -١٧

  
  
  
  
  

  والشركات التابعة شركة اميانتيت العربية السعودية
  
  

  وتقرير مراقيب احلسابات ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف  الية األولية املوحدةالقوائم امل



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٦١٦١א

  
  

  تقرير فحص للقوائم املالية األولية
  
   مسامهيإىل

  :شركة اميانتيت العربية السعودية

") اجملموعـة("سعودية وشركاهتا التابعة  املوحدة املرفقة لشركة اميانتيت العربية الاألوليةلقد فحصنا قائمة املركز املايل 
شهر املنتهية يف ذلك أاملوحدة لفترة الثالثة األولية  والتدفقات النقدية  وقائميت العمليات٢٠٠٥ مارس ٣١كما يف 

  .ملوحدة األولية ادارة اجملموعة مسؤولة عن القوائم املاليةإتعترب . املوجزة حول القوائم املالية اإليضاحاتالتاريخ مبا فيها 

يتكون الفحص احملدود للمعلومات   .مت فحصنا وفقا  للمعايري اليت صدرت عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني
األولية بصفة أساسية من تطبيق إجراءات حتليلية على املعلومات املالية واالستفسار من األشخاص املسؤولني عن األمور 

يف اململكة أقل نطاقا من عملية املراجعة اليت تتم وفقا ملعايري املراجعـة املتعارف عليها يعد هذا الفحص . املالية احملاسبية
ككل، وعليه فإننا ال نبدي مثل هذا املوحدة  إبداء الرأي حول القوائم املالية إىلواليت هتدف أساسا العربية السعودية 

    .الرأي

األولية ة تعديالت جوهريـة يتعني إدخاهلا على القوائم املاليـة وبناء على الفحص الذي قمنا به، مل يتبني لنا وجود أيـ
شهر املنتهيـة يف ذلك التاريخ لكي تتفق مع أ ولفترة الثالثة ٢٠٠٥ مارس ٣١كمـا يف للمجموعة املوحـدة املرفقة 

    . يف اململكة العربية السعوديةمعايري احملاسبـة املتعارف عليها

  
   العمري وشركاهالدكتور حممد  اهـد وشركـاجلري

  
  
  

______________  _____________  
  الدكتور حممد العمري  ريـد إبراهيم شكـولي

  ٦٠ترخيص رقم   ٣٢٩ترخيص رقم 
  
  هـ١٤٢٦ ربيع الثاين ٢ 
  )٢٠٠٥ مايو ١٠(



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٦٢٦٢א

  شركة اميانتيت العربية السعودية والشركات التابعة
    )شركة مسامهة سعودية(

  املوحدةزة املوج األوليةقائمة املركز املايل 
  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ مارس ٣١كما يف 
  )بآالف الرياالت السعودية(

      
               ٢٠٠٤       ٢٠٠٥    
    )غري مدققة(    )غري مدققة(            

  املوجودات
  :موجودات متداولة

    ٤٥,٦٢٩    ٥٣,٥٠٨      وما مياثلهنقد   
    ١,١٥٣,٩٤٨    ١,١٥٢,٥٣٦        صايف- ذمم مدينة   
    ٥٣٩,٦٥٠    ٦٥٦,٧٠٨       صايف-املخزون   
    ٨٤,٨٠٨    ٨٩,٢٠٧      خرىأمدفوعات مقدمة وموجودات   
  

    ١,٨٢٤,٠٣٥    ١,٩٥١,٩٥٩      جمموع املوجودات املتداولة      
  

    ١,١١٢,٠٢٦    ١,١٨٠,٢٠٣       صايف-ممتلكات ومصانع ومعدات 
    ١٩٠,٤٢٢    ٢٠٥,٤٥٨      استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة

    ٨٦,١٨٠    ٨٧,٩٦٧       صايف-موجودات غري ملموسة 
    ٣٥,٧٩٢    ٦١,١٢٥      خرىأموجودات 

  
    ٣,٢٤٨,٤٥٥    ٣,٤٨٦,٧١٢      اجملموع      
  

  امللكيةاملطلوبات وحقوق 
  :مطلوبات متداولة

    ١,١٥٤,١٨٣    ١,٢٦٠,٦٣٣       قصرية األجل قروض  
  اجلزء املتداول من مطلوبات مستحقة مقابل   
  -       ١٤,٠٦٣      موجودات مبوجب إجيار رأمسايل     
    ١٣٣,٢٢٤    ٨٧,٥٧٤      املتداول من قروض طويلة األجل اجلزء   
    ٥٣٨,٦٣٤    ٦٩١,١١٦      ومستحقات وأخرىذمم دائنة   
  

    ١,٨٢٦,٠٤١    ٢,٠٥٣,٣٨٦      جمموع املطلوبات املتداولة      



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٦٣٦٣א

  
    ٦٦,١٦٢    ٧١,٨٤٢      خمصص مكافأة هناية اخلدمة

  -       ٤٢,١٨٩    مطلوبات مستحقة مقابل موجودات مبوجب إجيار رأمسايل
    ٢٤٣,٩٤٨    ٢٥٦,٢٧٣       بعد حسم اجلزء املتداول-قروض طويلة األجل 

    ٨٩,٨٧٧    ١١٦,٥٨١      مطلوبات غري متداولة أخرى
  

    ٢,٢٢٦,٠٢٨    ٢,٥٤٠,٢٧١      جمموع املطلوبات      
  

    )٤يضاح إ ( وتعهداتالتزامات حمتملة
  

  :امللكيةحقوق 
  ::احلقوق العائدة ملسامهي شركة ساكاحلقوق العائدة ملسامهي شركة ساك

    ٧٠٠,٠٠٠    ٧٧٠,٠٠٠        رأس املال  
    ٣٦,٠٩٦    ٣٦,٠٩٦      احتياطي نظامي   
    ٧٤,١٠٦    )٧٠,٩٨٢(    )عجز متراكم(رباح مبقاة أ  
    ٢,٣١٢    ٤,٢١٨      احتياطي القيمة العادلة واحتياطيات أخرى  
    ٩,١٢٢    ١٥,٦٧٠    تعديالت حقوق ملكية الشركة من حتويل عمالت أجنبية   
  

  ٨٢١,٦٣٦    ٧٥٥,٠٠٢      جمموع حقوق املسامهني      
    ٢٠٠,٧٩١    ١٩١,٤٣٩     قوق األقليةح
  

    ١,٠٢٢,٤٢٧    ٩٤٦,٤٤١      حقوق امللكيةجمموع       
  

    ٣,٢٤٨,٤٥٥    ٣,٤٨٦,٧١٢      اجملموع      
  

  
    .. املوحدة املوحدة ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األوليةجزءا جزءاً  ٤٤  إىلإىل  ١١ املرفقة من  املرفقة من اإليضاحاتاإليضاحاتتعترب تعترب 



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٦٤٦٤א

  شركة اميانتيت العربية السعودية والشركات التابعة
  )شركة مسامهة سعودية(

  
   املوحدةاألولية املوجزة العملياتقائمة 

  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ مارس ٣١لفترة الثالثة اشهر املنتهية يف 
  )بآالف الرياالت السعودية(

  
  

               ٢٠٠٤       ٢٠٠٥    
    )غري مدققة(    )غري مدققة(            
  

    ٤٤٤,٧٢٩      ٤٩٠,٧٤٥       صايف- املبيعات 
    )٣٣٩,٢٤٧(    )٨٤٠٥,٤١(    تكلفة املبيعات

  
    ١٠٥,٤٨٢      ٨٥,٣٢٧      اإلمجايلالربح 

  
    )٨٦,٠٢٤(    )٨٤,٧١٦(    وتسويق وعمومية وإداريةمصروفات بيع 

  
    ١٩,٤٥٨      ٦١١      الربح من العمليات

  
    )١٧,٣٢٩(    )٢٣,٧٥٤(     صايف-نفقات مالية 

    ٣,٥٤٦      ٦,٥٧١       صايف-أخرى 
  

    ٥,٦٧٥      )١٦,٥٧٢(  حقوق األقلية والزكاةقبل ضريبة الدخل األجنبية و) اخلسارة(الربح 
  

    )٧٨١(    )٤٩٤(    ضرائب دخل أجنبية لشركات تابعة
    )٢,٣١١(    )١,٠٩١(    تابعة موحدةرباح شركات أ األقلية يف حصص

  
    ٢,٥٨٣      )١٨,١٥٧(    قبل الزكاة الشرعية) اخلسارة(الربح 

  
    )٧٨٥(    )٥٧٠(    الزكاة الشرعية 

  
    ١,٧٩٨      )٧٢٧١٨,(    )اخلسارة(الربح صايف 

  
    ٠ر١٢      )١ر٢٢(    السهم) خسارة(ربح 

  
  .. املوحدة املوحدة األولية األولية ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ال يتجزأ من هذه القوائم املاليةجزءا جزءاً  ٤٤  إىلإىل  ١١ املرفقة من  املرفقة من اإليضاحاتاإليضاحاتتعترب تعترب 

  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٦٥٦٥א

  شركة اميانتيت العربية السعودية والشركات التابعة
    )شركة مسامهة سعودية (

  حدةاملواملوجزة  األوليةقائمة التدفقات النقدية 
  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ مارس ٣١لفترة الثالثة اشهر املنتهية يف 

    )بآالف الرياالت السعودية(
  

               ٢٠٠٤       ٢٠٠٥    
    )غري مدققة(    )غري مدققة(            

  :التدفقات النقدية من العمليات
    ١,٧٩٨      )١٨,٧٢٧(  )اخلسارة (الربحصايف   
  : العمليات مننقدمع صايف ال) اخلسارة( الربح  صايفتعديالت لتسوية  
    ٢٨,٦٥٥      ٢٩,٩٦٧    وإطفاءاستهالك     
    )٤,١٨٥(    )٧,٤٦٣(   صايف-رباح شركات زميلة أحصص الشركة يف     
    ٧١٣      ٩٨٩    أرباح موزعة مستلمة من شركات زميلة    
    ٢,٣١١      ١,٠٩١    حصص األقلية يف أرباح شركات تابعة     
  -         ٨٢٢    ضرائب دخل مؤجلة    
  :تغريات يف    
    )٩٣,٧٤٠(    )٦٦,٢١٦(  ذمم مدينة      
    )٦٢,٠٢٢(    )٣٤,٧٢٤(  خمزون      
    )٨٢٢(    )١١,٢٣١(  خرىأمدفوعات مقدمة وموجودات متداولة       
    ٧٨,٧٥٤      ٦,٦٦٥    ومستحقات ومطلوبات متداولة أخرىذمم دائنة       
      )٢,٦٦٣(    ٦٦١    مكافأة هناية اخلدمةخمصص       
      )٥١,٢٠١(    )٨,١٦٦٩(  صايف النقد املستخدم يف العمليات  

  : االستثمارأنشطةالتدفقات النقدية من 
    )٢٥,٩٧٩(    )٦,٨١٧(   صايف- ضافات على ممتلكات ومصانع ومعدات إ  
    )٥,٦٠٩(    )٢,٢٢٩(  خرىأاستثمارات و  
  

      )٣١,٥٨٨(    )٩,٠٤٦(   االستثمارأنشطةصايف النقد املستخدم يف   
  : التمويلأنشطةالتدفقات النقدية من 

    ١٣,٧٢٥      -         قروض طويلة األجلمنمتحصالت   
    )١٤,٨٨٥(    )١٩,٤٢٩(  تسديد قروض طويلة األجل  
    ٣٩,٨١٧      ١١٠,٥٥٩    زيادة يف تسهيالت ائتمانية قصرية األجل  
    )٦,٩٢٥(    )٧,٩٩١(  تغيري يف مطلوبات أخرى غري متداولة  
    )٢٠٠(    -        أتعاب جملس اإلدارة املدفوعة  
    ٨٥١١,٤      )٣,٨٨٢(      أخرى  
  

    ٤٣,٠١٧      ٧٩,٢٥٧     التمويلأنشطةصايف النقد الناتج عن 
    )٣٩,٧٧٢(    )٢٧,٩٥٥(   وما مياثلهصايف التغري يف نقد

    ٨٥,٤٠١      ٨١,٤٦٣    كما يف بداية الفترةوما مياثله نقد 
    ٤٥,٦٢٩      ٥٣,٥٠٨    كما يف هناية الفترةوما مياثله نقد 

  

  .. املوحدة املوحدة األولية األولية يتجزأ من هذه القوائم املالية يتجزأ من هذه القوائم املالية جزءا ال جزءا ال٤٤  إىلإىل  ١١ املرفقة من  املرفقة من اإليضاحاتاإليضاحاتتعترب تعترب 



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٦٦٦٦א

  
  شركة اميانتيت العربية السعودية والشركات التابعة

  )شركة مسامهة سعودية(
  

    املوحدةاألولية املوجزة حول القوائم املالية إيضاحاتملخص 
  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ مارس ٣١لفترة الثالثة اشهر املنتهية يف 

  )غري مدققة(
_______________________________________________________  

  :طبيعة أعمال وغرض اجملموعة  - ١
 من شركة اميانتيت العربية )اجملموعة(والشركات التابعة ") ساك("تتألف شركة اميانتيت العربية السعودية   

 يف عضاءاألتقوم الشركات .  وشركاهتا التابعة احمللية واألجنبية، وهي شركة مسامهة سعوديةالسعودية 
والتراخيص  هبا املرتبطة خمتلفة من االنابيب واملنتجات أنواعبتصنيع وبيع بشكل رئيسي اجملموعة 

 تقوم بعض الشركات التابعة ايضا بإدارة املشاريع املائية واالستشارات املتعلقة هبا . التكنولوجية املرتبطة هبا
 حملية زميلة يف شركات  أخرى استثماراتلدى اجملموعة  ).٣أنظر أيضا إيضاح (واهلندسة والتشغيل 

  .ودولية ويف مشاريع مشتركة
  

 مليون ريال سعودي وذلك ٧٧٠ زادت شركة ساك رأمساهلا اىل ٢٠٠٤خالل الربع الثاين من عام   
 مارس ٣١يتألف رأس مال الشركة كما يف .   مليون ريال سعودي من األرباح املبقاة٧٠بتحويل مبلغ 

  . ريال سعودي للسهم الواحد٥٠سهم بقيمة  ١٥,٤٠٠,٠٠٠ من ٢٠٠٥
  

تشمل القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة املرفقة على مجيع التسويات اليت يتألف معظمها من   
املستحقات العادية املتكررة اليت تعتربها إدارة اجملموعة ضرورية لعرض املركز املايل ونتائج العمليات 

 مارس ٣١إن نتائج األعمال األولية لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف . والتدفقات النقدية بشكل عادل
جيب قراءة القوائم املالية األولية .   رمبا ال متثل مؤشرا  دقيقا  لنتائج األعمال السنوية٢٠٠٤ و ٢٠٠٥

ت املتعلقة املوجزة املوحدة واإليضاحات املتعلقة هبا مع القوائم املالية السنوية املوحدة املدققة واإليضاحا
  .٢٠٠٤ ديسمرب ٣١هبا للسنة املنتهية يف 

  

  :ملخص السياسات احملاسبية اهلامة  - ٢
  

املوحدة للمجموعة وفقا ملعيار التقارير املالية األولية الصادر عن اهليئة املوجزة   األوليةأعدت القوائم املالية  
 بقها اجملموعة يف إعداد القوائم املالية األوليةإن السياسات احملاسبية اليت تط. السعودية للمحاسبني القانونيني

 للمجموعة عن عام بالقوائم املالية املوحدة املدققة السنوية املوحدة منتظمة مع مثيلتها املوضحة املوجزة
  : واليت تتلخص مبا يلي٢٠٠٤

  

اسبية املتعارف عليها  يتطلب إعداد القوائم املالية األولية املوجزة وفقا  للمبادئ احمل-استخدام التقديرات   
استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات 
وااللتزامات احملتملة كما يف تاريخ القوائم املالية، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل تلك 



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٦٧٦٧א

 ما توفر لإلدارة من معلومات عن األحداث وبالرغم من أن هذه التقديرات مبني ة على أفضل. الفترة
  .واإلجراءات احلالية، فانه من املمكن ان ختتلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه التقديرات

تشتمل القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة املرفقة على حسابات  -األسس احملاسبية للمجموعة   
٪ أو أكثر ٥٠للمجموعة فيها حصة متلك فعالة بنسبة شركة ساك والشركات التابعة واليت يكون 

وتسيطر على أكثر من نصف حقوق التصويت فيها أو لديها القدرة على توجيه سياساهتا املالية 
مت استبعاد أهم املعامالت التجارية واألرصدة بني شركات اجملموعة عند توحيد القوائم .  والتشغيلية

  .املالية
  

لشركات الزميلة واملشاريع املشتركة مبوجب طريقة حقوق امللكية وهذه تقيد االستثمارات يف ا  
٪ من حقوق التصويت فيها أو هلا تأثري هام ٥٠٪ إىل ٢٠الشركات هي اليت يكون للشركة ما بني 

  .  ولكن ليس هلا السيطرة عليها
  

لدى البنوك  يظهر النقد وما مياثله بالتكلفة ويشتمل على نقد يف الصندوق و- نقد وما مياثله  
  .قلأو أشهر أثالثة واستثمارات عالية السيولة قصرية األجل تكون فترات استحقاقها األصلية 

  
يظهر رصيد الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصا الديون املشكوك يف  -ذمم مدينة   

  .حتصيلها
  

         ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١ا يف ـ كم التجاريـةةـ باملائة تقريبا من الذمم املدين٣٩ن ما نسبته إ  
  .تعود ملشاريع مع احلكومة السعودية)  باملائة٥١ - ٢٠٠٤(

  
تظهر بنود املخزون بشكل عام على أساس متوسط سعر التكلفة أو القيمة القابلة للتحقق  -  خمزون  

    .أيهما أقل
  

بعد خصم  تظهر املمتلكات واملصانع واملعدات بسعر التكلفة - ممتلكات ومصانع ومعدات  
ويقيد استهالكها على .  االستهالكات املتراكمة ما عدا إنشاءات حتت التنفيذ اليت تظهر بالتكلفة

  . املقدر هلااإلنتاجيساس طريقة القسط الثابت على مدى العمر أ على حساب الدخل
  

وفات  كمصرليس هلا فائدة مستقبليةتقيد النفقات اليت  - نفقات مؤجلة وتكاليف ما قبل التشغيل  
يتألف معظم النفقات .  يف املستقبل تلك النفقات اليت يستفاد منها تأجيلبينما يتم يف الفترة احلالية 

غري تظهر ضمن املوجودات و املؤجلة من تكاليف إنشاء غري مباشرة وتكاليف ما قبل التشغيل
فترات ال تتجاوز  على ؤها ويتم إطفااملوحدة املرفقةاملوجزة  قائمة املركز املايل األولية يف امللموسة

  .سبع سنوات
  

متثل الشهرة زيادة يف تكلفة الشراء على حصة اجملموعة يف القيمة العادلة يف صايف  - الشهرة   
تقيد الشهرة اليت نتجت عن .  موجودات الشركات التابعة والزميلة املشتراة كما يف تاريخ الشراء

ة املوحدة كموجودات غري ملموسة ويتم إطفاؤها الشراء يف قائمة املركز املايل األولية املوجز
  . سنة٢٠باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر هلا على أال يزيد عن 

  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٦٨٦٨א

يتم رمسلة املصروفات لشراء االمتيازات والعالمات  -االمتياز والعالمات التجارية والتراخيص   
ال طريقة القسط الثابت على مدى العمر النافع املقدر التجارية والتراخيص ويتم إطفاؤها باستعم

  .هلم على أال يتجاوز عشرين سنة
يتم مراجعة قيمة املمتلكات واملصانع واملعدات واملوجودات  -يف قيمة املوجودات طويلة األجل اخنفاض   

 احلاالت أو التغري يف غري املتداولة األخرى فيما يتعلق باخلسائر الناجتة عن االخنفاض يف قيمتها عندما تشري
يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن االخنفاض يف . الظروف إىل أن القيمة املدرجة قد تكون غري قابلة لالسترداد

القيمة، واليت متثل زيادة يف القيمة املقيدة عن القيمة القابلة لالسترداد وهي صايف قيمة البيع أو القيمة 
  .الدفترية أيهما أعلى

  

م حتقيق القروض بشكل مبدئي من املتحصالت املستلمة بعد حسم تكاليف املعامالت يت -القروض   
  .تقيد تكاليف القروض على حساب الدخل للفترة احلالية.  املتكبدة، إن وجدت

  

تقوم اجملموعة بتسجيل املمتلكات واملصنع واملعدات اليت يتم اقتناؤها مبوجب إجيار رأمسايل  -إجيار رأمسايل   
يتم حتديد هذه املبالغ بناء على القيمة احلالية للحد األدىن .   املوجودات واملطلوبات املقابلة هلاوذلك بقيد

توزع النفقات املالية على فترة اإلجيار بطريقة توفر معدل حتميل ثابت ودوري على . من دفعات اإلجيار
ل باستخدام طريقة القسط حيمل االستهالك على هذه املوجودات على قائمة الدخ.  املطلوبات القائمة

  .الثابت
  

تقيد مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل البضائع واخلدمات املستلمة سواء  -ذمم دائنة ومستحقات   
  .استلمت اجملموعة فواتريها أو مل تستلمها

  

 وفقا لتعليمات لفريضة الزكاة الشرعية وذلك الشركةختضع  -الشرعية وضريبة الدخل الزكـاة   
اىل ضريبة  السعودية  يف الشركات التابعة املوحدةاألجانبخيضع الشركاء .  لحة الزكاة والدخلمص

تقيد ضريبة الدخل املستحقة على الشركاء األجانب يف هذه الشركات على حقوق األقلية يف  .الدخل
اك وعن حصصها يف تقيد الزكاة املستحقة على شركة س.  القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة املرفقة

  .  الشركات التابعة املوحدة السعودية على حساب الدخل للفترة احلالية
  

ت حمل الزكاة الشرعية املستحقة على الشركة وعن حصصها يف الشركات التابعة املوحدة السعودية على   
  .حساب الدخل للفترة اجلارية

  

 غري مقيمة يف أطراف عن بعض املعامالت مع جبةالضريبة املتو باستقطاع الشركات التابعة السعوديةتقوم   
  .وفقا  لنظام ضريبة الدخل السعودياململكة العربية السعودية 

  

حتمل هذه الضرائب على .  ختضع بعض الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل يف البالد اليت تعمل فيها  
  .  حساب الدخل للفترة اجلارية

  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٦٩٦٩א

 الفروقات املؤقتة بني صايف الدخل  مجيععنعض الشركات التابعة األجنبية لبتنشأ ضريبة الدخل املؤجلة   
 إىل احلد الذي يكون الدخل اخلاضع للضريبة املستقبلي متوفرا  ملقابلة الضرييب وصايف الدخل احملاسيب
إن تقوم الشركات التابعة األجنبية بقيد التزام ضريبة دخل مؤجلة، .  الفروقات املؤقتة وميكن استعماله

  .  وجد، عـن الفروقات الدائمة اهلامة واملتوقع أن تؤدي لوجود التزام يف الفترات القادمة
  

تستحق مكافأة هناية اخلدمة واملزايا األخرى للموظفني العاملني يف  - خمصص مكافأة هناية اخلدمة  
  .  للفترة اجلاريةالشركات التابعة السعودية مبوجب شروط نظام العمل والعمال وتقيد على حساب الدخل 

  
وضعت الشركة نظامي ادخار للموظفني وتعويض مؤجل والذي مبوجبهما متنح الشركة للموظفني اسهما 

  .يتم شراؤها واالحتفاظ هبا من قبل مؤسسة مالية
  

توفر حاليا الشركات األجنبية التابعة مكافآت هناية اخلدمة للموظفني ومزايا أخرى مبوجب أحكام العمل   
  . يف الدول اليت تعمل هباوالعمال 

  
تقيد اإليرادات بعد .  تقيد اإليرادات عندما يتم تسليم املنتجات أو عند تأدية اخلدمات -اإليرادات   

 من اإليرادات  تقيد .تنـزيل احلسومات ومصاريف النقل وبعد استبعاد املبيعات ما بني أعضاء اجملموعة
  .   املنجزةلألعمالوية العقود طويلـة األجـل على أساس النسبة املئ

  
 على والتسويق والعمومية واإلدارية مصاريف البيع تشتمل - داريةإوعمومية ووتسويق مصروفات بيع   

 ملبادئ بتكلفة املنتجات اليت ستباع وفقا مرتبطة بالتحديدتكون ال اليت والتكاليف املباشرة وغري املباشرة 
 بني مصروفات بيع وتسويق وعمومية وإدارية وتكاليف يفتوزع هذه التكال.  احملاسبة املتعارف عليها
  .، بطريقة منتظمةاألمرن لزم إ، اإلنتاج وتكاليف العقود

  
تعرض القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة بالريال السعودي وهي عملة  -األجنبية حتويل العمالت   

سعـار أساس أ الريال السعودي على إىل ةاألجنبيجيري حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت . شركة ساك
 األجنبية بالعمالت تكونما املوجودات واملطلوبات اليت أ. الصـرف السائدة يف تاريخ تلك املعامالت

 حتمل. سعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز املايلأساس أ الريال السعودي على إىلفيجري حتويلها 
 تدرج .احلالية الدخل للفترة على حساب األجنبيةحتويل العمالت اخلسائر الناجتة عن  وأ األرباح

التعديالت الناجتة عن حتويالت القوائم املالية للشركات التابعة والزميلة واملشاريع املشتركة األجنبية إىل 
   . الريال السعودي كبند منفصل ضمن حقوق امللكية يف القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة املرفقة

  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٧٠٧٠א

 ١٠ شركة ساك حتولحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، أمبوجب  -احتياطي نظامي   
  باملائة من ٥٠ن يعادل هذا االحتياطي أ إىل لتكوين احتياطـي نظامي  بعد الزكاةباملائة من رحبها الصايف

 للتوزيع على املسامهني قابلطي غري ن هذا االحتياإ.  ويتم هذا التحويل يف هناية السنة املاليةرأس املال 
   .حاليا

 بتقسيم الربح ٢٠٠٤ مارس ٣١مت احتساب رحبية السهم لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف  -رحبية السهم   
 سهم إلعطاء أثر رجعي للزيادة يف رأس املال املذكـورة يف إيضاح ١٥,٤٠٠,٠٠٠الصايف للسنـة على 

١.  
  :غيليةمعلومات عن القطاعات التش  - ٣

  :تعمل اجملموعة أساسا  يف القطاعات التشغيلية التالية  
  .تصنيع وبيع أنابيب متنوعة  .  
  . تطوير ومنح تراخيص تقنية متعلقة بإنتاج عدة أنواع من األنابيب وإنشاء وتوريد آالت تصنيعها  .  
  .إدارة املياه وما يتعلق هبا من خدمات استشارية وهندسية وتشغيلية  .  

  

 ولفترة الثالثة ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ مارس ٣١ي ملخص لبعض املعلومات املالية املختارة كما يف فيما يل  
  ):بآالف الرياالت السعودية(أشهر املنتهية بذلك التاريخ لقطاعات التشغيل 

  

  ٢٠٠٥  
       اجملمـوع  إدارة مياه  تكنولوجيا  تصنيع أنابيب        

  

  ٤٩٠,٧٤٥    ٤٤,٩٠٠    ١,٨٢٥   ٤٤٤,٠٢٠   صايف املبيعات   
  )١٨,٧٢٧(  )١,١٣٩(  )٣,٢٦٣(  )١٤,٣٢٥(  صايف اخلسارة  
  ٣,٤٨٦,٧١٢    ١٨٥,٨٩٩    ٣٠٧,٨٧٥   ٢,٩٢٢,٣٣٨   جمموع املوجودات  

  

  ٢٠٠٤  
       اجملمـوع  إدارة مياه  تكنولوجيا  تصنيع أنابيب        

  
  ٤٤٤,٧٢٩  ٣٠,٦٢٦    ٦٨,٣٨٤  ٣٤٥,٧١٩   صايف املبيعات   
  ١,٧٩٨  )٤,٠١١(  ١٥,٦٦٠  )٩,٨٥١(  )اخلسارة(صايف الربح   
  ٣,٢٤٨,٤٥٥  ٨٧,٢٩١    ٣٢٠,٢٨٤  ٢,٨٤٠,٨٨٠   جمموع املوجودات  

  

تتلخص .  متارس اجملموعة أعماهلا يف اململكة العربية السعودية وأوروبا وبعض املناطق اجلغرافية األخرى  
 ولفترة الثالثة أشهر املنتهية بذلك التاريخ ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ مارس ٣١بعض البيانات املالية كما يف 

  ):بآالف الرياالت السعودية(ت كما يلي كان
  



  ة                                                          شركة أميانتيت العربية السعودي  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

א א אא א ٧١٧١من من   ٧١٧١א

  ٢٠٠٥  
       اجملمـوع  بالد أخرى  أوروبا  السعودية        

  
  ٤٩٠,٧٤٥   ٦٤,٦٣٥   ١٧٧,٣٨٣   ٢٤٨,٧٢٧  صايف املبيعات   
  ١,١٨٠,٢٠٣   ٢١٠,١٨٨   ٣٣٦,٤١٥   ٦٣٣,٦٠٠  صايف ممتلكات ومصانع ومعدات  
  ٣٥٤,٥٥٠   ٣٠,٢٠٩   ١٩١,٥٠٨   ١٣٢,٨٣٣ صايف موجودات أخرى غري متداولة  

  

  ٢٠٠٤  
       اجملمـوع  بالد أخرى  أوروبا  السعودية        

  

  ٤٤٤,٧٢٩  ٨٦,٣٠٧  ١٢٧,٩٣٩  ٢٣٠,٤٨٣  صايف املبيعات   
  ١,١١٢,٠٢٦  ٢٠٩,٩٨١  ٣١٠,٣٢٧  ٥٩١,٧١٨  صايف ممتلكات ومصانع ومعدات  
  ٣١٢,٣٩٤  ٢٩,٦١٣  ١٤٦,٠٩٨  ١٣٦,٦٨٣ صايف موجودات أخرى غري متداولة  

  :عهدات  وتالتزامات حمتملة  -  ٤
  

تقريبا   مليون ريال سعودي ٥٤٠ يف اجملموعة بضمانات بنكية بلغ جمموعها التابعةتلتزم الشركات   
  . العادية للمجموعةاألعمال مت إصدارها يف سياق واليت ٢٠٠٥ مارس ٣١كما يف 

  
لدى بعض الشركات التابعة األجنبية التزامات حمتملة يف شكل ضرائب دخل وضرائب حملية أخرى   

إن . استلمت شركة ساك وبعض الشركات التابعة السعودية ربوطا  إضافية. يف البالد اليت تعمل هبا
إن جمموع املبالغ املتعلقة هبذه الربوط غري هامة .  هذه الربوط يف مراحل خمتلفة من عمليات االعتراض

  تعتقد إدارة اجملموعة أن .ومل يتم عمل خمصص هلذه الربوط يف القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة
  .احلل النهائي هلذه األمور لن يسفر عن أرباح أو خسائر هامة

  
 اتفاقيات قابلة للنقض الستثمار مبالغ إضافية تبلغ تقريبا  ٢٠٠٥ مارس ٣١لدى شركة ساك كما يف   

و إن الغرض األساسي من املشاريع املشتركة ه.   مليون ريال سعودي يف عدة مشاريع مشتركة٣٠
إنشاء وحدات تصنيع أنابيب يف مواقع متعددة خارج اململكة العربية السعودية وسوف تستخدم 

  .تكنولوجيا تصنيع األنابيب واآلالت اليت يتم تقدميها من قبل قسم التكنولوجيا للمجموعة
  
  


