
 نشـــرة اإلصــدار
 ريال للسهم ٤٥ من إمجايل عدد األسهم املصدرة من الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية وذلك من خالل طرحها لالكتتاب العام بسعر %  ٣٠ متثلعادي سهم   ٤,٥٠٠,٠٠٠ طرح 

  

 
  نتاج األنابيب الفخاريةالشركة السعودية إل

  شركة مسامهة سعودية 
   هـ٢/١١/١٤٢٧ وتاريخ ٣٤٨٩ مبوجب القرار الوزاري رقم

  هـ٢٩/٠٤/١٤٢٨األربعاء هـ إىل  يوم ٢١/٠٤/١٤٢٨الثالثاء من يوم : فترة االكتتاب
  )م١٦/٠٥/٢٠٠٧م  إىل ٠٨/٠٥/٢٠٠٧املوافق (

  

ـ    ويشا(الفخارية  األنابيب  الشركة السعودية إلنتاج      وتـاريخ  ٣٤٨٩ هي شركة مسامهة مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب القـرار الـوزاري رقـم              ") الفخارية"أو    " الشركة"ر إليها فيما بعد ب
) ١٥,٠٠٠,٠٠٠(ي مقـسمة إىل      ريال سعود   ومخسني مليون  مائة) ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأس مال الشركة     . هـ  ٨/٣/١٣٩٨ الصادر بتاريخ  ١٠١٠٠١٤٩٩٣ وسجل جتاري رقم  هـ  ٢/١١/١٤٢٧

وكانت الشركة قد تأسست كشركة ذات مسؤولية حمدودة مبوجب السجل التجـاري رقـم              . ")األسهم"يشار إليها فيما بعد بـ       ( رياالت للسهم الواحد   عشرة) ١٠( سهم بقيمة أمسية     مخسة عشر مليون  
   .هـ٨/٣/١٣٩٨ وتاريخ ١٠١٠٠١٤٩٩٣

عـشرة  ) ١٠(وبقيمة امسية قدرها ") سهم اكتتاب"وكل منها " أسهم االكتتاب ("أربعة ماليني ومخسمائة ألف سهم ) ٤,٥٠٠,٠٠٠(لعدد ") االكتتاب(" م الشركةيف أسهالطرح لالكتتاب العام سيكون 
  : على االكتتابتصر  يق.من رأس املال املصدر للشركة% ٣٠رياالت سعودية للسهم مدفوعة بالكامل ومتثل مبجملها 

التشاور مع الـشركة واملـسامهني      عد   املؤسسات ب  سجل اكتتاب مدير   اليت خاطبها    ")املؤسسات املكتتبة "ويشار إليها جمتمعة بـ     ( وتشمل جمموعة من املؤسسات   :  من املؤسسات  املستثمرون  ): أ(الشرحية  
ثالثـة  ) ٣,١٥٠,٠٠٠ ( )صناديق اإلستثمار التابعة لعدد من البنوك     ( للمؤسسات املكتتبة  خصص   . ")اهليئة(" باململكة العربية السعودية     ددة مسبقاً من قبل هيئة السوق املالية       حبسب معايري خاصة حم    البائعني

   . أسهم االكتتاب من  سبعون باملائة%) ٧٠(ن ألف سهم متثل وماليني و مائة ومخس
  بأمسائهم  أن تكتتب  حيث حيق هلا    السعودية املطلقة أو األرملة اليت هلا أوالد قصر من زوج غري سعودي             مبا يف ذلك املرأة     السعوديون الطبيعيون،    و يشمل ذلك األشخاص      . األفراد بوناملكتت ):ب(الشرحية  
  . أسهم االكتتابمن  ثالثون باملائة %) ٣٠( مليون وثالمثائة ومخسون ألف سهم متثل )١,٣٥٠,٠٠٠ (للمكتتبني خصص سي .")املكتتبني" وجمتمعني بـ " املكتتب"  بـ  منفرداًيشار إليه( .لصاحلها

 أسـهم    من    مخسون باملائة  %) ٥٠( متثل   ، مليونني ومائتني ومخسني ألف سهم    ) ٢,٢٥٠,٠٠٠( إىل   لمؤسسات املكتتبة    املخصصة ل      أسهم االكتتاب     املؤسسات ختفيض عدد     سجل اكتتاب ير  حيق ملد  
 على    االكتتاب املطروحة  ريتفع عدد أسهم     س ، ويف حال حتقق ذلك       اهليئة أخرى بعد موافقة     أي حالة مائة ومخسة وثالثني ألف مكتتب، أو يف        ) ١٣٥,٠٠٠( عدد املكتتبني     وذلك يف حال جتاوز    االكتتاب

  .مليونني ومائتني ومخسني ألف سهم) ٢,٢٥٠,٠٠٠(  جمموعهاليبلغ   االكتتابمن أسهم م تسعمائة ألف سه) ٩٠٠,٠٠٠( مبقدارملكتتبنيا
ة والدكتور سعد بن سـعود       العيسى القابض  ف حممد احلقيل وجمموعة عبد اللطي      بن من قبل مسو األمري فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود وشركة الرياض لالستثمار وعبداهللا                 أسهم االكتتاب  يتم بيع   س

ـ    ( ويجرتالسياري وعدنان محزة بوقري وأمل محزة بوقري ويوهان يوسف وولف وشركة كريامو شتاي             مـن أسـهم   % ١٠٠ والذين كانوا ميلكون قبل الطـرح     )"املسامهني البائعني "  يشار إليهم جمتمعني ب
وستعود متحصالت االكتتاب للمسامهني البائعني وفقاً للنسبة املئوية مللكية كل من املـسامهني             . تايل سيحتفظون حبصة سيطرة يف الشركة      وبال ،من األسهم % ٧٠وسيمتلك املسامهون البائعون نسبة     . الشركة

  "). التعهد بالتغطية" ع قسم راج(وجدير بالذكر أنه مت التعهد بالتغطية الكاملة لالكتتاب . البائعني لألسهم املطروحة لالكتتاب، ولن تستلم الشركة أي من متحصالت االكتتاب
هــ املوافـق   ٢٩/٠٤/١٤٢٨األربعـاء  يـوم  وهـو  أيام شاملة آخر يوم إلغـالق االكتتـاب    ٩ويستمر ملدة      م٠٨/٠٥/٢٠٠٧هـ املوافق   ٢١/٠٤/١٤٢٨الثالثاء  يوم   يفاالكتتاب  طرح أسهم   يبدأ  
  .البنوك املستلمة خالل فترة االكتتابفروع أو أي من  ") إشعار هام"ف يف قسم كما هو معر(  فروع مدير االكتتاب ميكن تقدمي طلبات االكتتاب يف أي من"). فترة االكتتاب("  م١٦/٥/٢٠٠٧

إن احلد األدىن للتخـصيص هـو       . ف سهم مائة أل ) ١٠٠,٠٠٠( لكل مكتتب هو      علماً بأن احلد األقصى لالكتتاب     عشرة  أسهم كحد أدىن،      ) ١٠(جيب على كل مكتتب بأسهم االكتتاب االكتتاب بـ         
وإذا .  سيتم ختصيصها على أساس تناسيب بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إىل إمجايل األسهم املطلوب االكتتـاب فيهـا                    - إن وجدت  - أسهم االكتتاب  عشرة  أسهم لكل مكتتب، وما يتبقى من         ) ١٠(

  ويف حال جتاوز عـدد املكتتـبني       .  بالتساوي على عدد املكتتبني    التخصيصألف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلد األدىن للتخصيص وسيتم           ن  ي و مخسة و عشر    نيمائت) ٢٢٥,٠٠٠ (جتاوز عدد املكتتبني  
 إىل املكتتبني دون أي عموالت أو استقطاعات من         - إن وجد  -وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب      .  اهليئة تقرره  التخصيص حسب ما     فسوف يتم    مليونني ومائتني ومخسون ألف مكتتب      ) ٢,٢٥٠,٠٠٠(

شـروط وتعليمـات    " راجع قسم   ( .)م٢٠/٠٥/٢٠٠٧ (املوافق هـ٠٣/٠٥/١٤٢٨ األحد   يوموسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض يف موعد أقصاه            . مدير االكتتاب أو البنوك املستلمة    
 "). سياسة التخصيص واالسترداد-االكتتاب

قبـل الزكـاة     (وقد بلغ صايف أربـاح الـشركة      . عشرين سهماً على األقل حضور اجتماعات اجلمعية العامة والتصويت فيها         ) ٢٠(وحيق لكل مساهم ميتلك     . يعطي كل سهم حامله احلق يف صوت واحد       
  .م٢٠٠٧ أي أرباح حتققها الشركة خالل عام   أسهم االكتتاب، وستستحق  ريال٤٩,٥٢٩,٦٨٨  م٢٠٠٦ ديسمرب ٣١نتهية يف  للسنة املالية امل)والضرائب

ومتت املوافقة على نشرة    . لتسجيل األسهم يف القائمة الرمسية    لهيئة   بطلب ل  الشركة   تقدمتوقد  . ابسواء داخل اململكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبل طرحها لالكتت           مل يوجد سوق ألسهم الشركة      
ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف السوق يف وقت قريب بعد االنتهاء من عمليـة  .  باالكتتابلقيام وقد مت احلصول على مجيع املوافقات الرمسية ل  . اهليئة اإلصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة اليت طلبتها        

سعودية واخلليجية ومـواطين دول جملـس       ملواطين اململكة العربية السعودية واملقيمني فيها وللشركات والبنوك وصناديق اإلستثمار ال          سيسمح  و"). تواريخ مهمة للمستثمرين  " راجع قسم   ( ختصيص األسهم   
     . بعد بداية تداول األسهم يف السوقالتعاون اخلليجي بالتداول يف األسهم

         .   يف أسهم االكتتاب مبوجب هذه النشرة  باإلستثمار قرار أي يف نشرة اإلصدار هذه قبل اختاذ " عوامل املخاطرة" و" إشعار هام " جيب دراسة قسمي 

   مدير االكتتاب ومتعهد التغطية    املؤسساتسجل اكتتابمدير املستشار املايل و

    
    البنوك املستلمة 

                         
                      

_______________________________________________________________________________________________________  
ويتحمل أعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر أمساؤهم       ") .اهليئة"واملشار إليها بـ    ( نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية                     حتتوي  

ية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه ، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم ، بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة وإىل احلد املعقول ، أنه ال توجد  أي وقائع أخرى ميكن جمتمعني ومنفردين كامل املسؤول) ج(على الصفحة
الية السعودية أي مسؤولية عن حمتويات هذه النشرة ، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي أن يؤدي عدم تضمينها يف النشرة إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة ، وال تتحمل اهليئة والسوق امل
  .مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها

)م٢٠٠٧/ ٢١/٠٤املوافق ( هـ ٠٤/٠٤/١٤٢٨بتاريخ    نشرة اإلصدار هذهصدرت 



 - أ  -

  إشعار هام

 وعند تقدمي طلـب االكتتـاب يف       .  وبأسهم االكتتاب  تقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن املعلومات املتعلقة بالشركة          
ملستثمرين على أساس أن طلبام تستند إىل املعلومات اليت حتتويها هذه النشرة واليت ميكن              ، سيتم معاملة ا   أسهم االكتتاب 

 أو عن طرق زيارة موقع الـشركة اإللكتـروين         . احلصول على نسخ منها من الشركة ومدير االكتتاب والبنوك املستلمة         

)com.sa-svcp.www( ة السوق املاليةموقع هيئ وأ) sa.org.cma.www(.   

  
، كمـا مت   لسجل اكتتاب املؤسـسات اًدير وم باالكتتاب هلا فيما خيتص عينت الشركة شركة اموعة املالية كمستشار مايل   

  .تغطية االكتتاباً ل ومتعهد")مدير االكتتاب("تعيني البنك السعودي الفرنسي كمدير لالكتتاب 
  

إن املعلومات اليت تضمنتها هذه النشرة يف تاريخ إصدارها عرضة للتغيري، وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلـق بالوضـع املـايل                     
للشركة وقيمة األسهم اليت ميكن أن تتأثر بشكل سليب بالتطورات املستقبلية املتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة أو أيـة                   

 اعتبار تقدمي نشرة اإلصـدار أو أي تعامـل          يوال ينبغ .  أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة      ةمل اقتصادية أو سياسي   عوا
  .شفهي أو خطي متعلق بأسهم االكتتاب بأنه وعد أو إقرار بتحقق اإليرادات والنتائج أو األحداث املستقبلية

  
أو املسامهني البائعني أو أي مـن مستـشاريهم للمـشاركة يف            كة   اعتبار نشرة اإلصدار هذه مبثابة توصية من الشر        ز ال جيو 
وتعترب املعلومات املوجودة يف نشرة اإلصدار ذات طبيعة عامة مت إعدادها بدون اعتبار ألهداف االستثمار الفردية أو                 . االكتتاب

اصة ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار، قبل اختاذ قرار باالسـتثمار، مـسؤولية             الوضع املايل أو االحتياجات االستثمارية اخل     
احلصول على استشارة مهنية مستقلة خبصوص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة املعلومات املدرجة يف النشرة بالنسبة لألهـداف                 

  .واألوضاع واالحتياجات املالية اخلاصة به
  

 األشخاص السعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املرأة السعودية املطلقة          على   أسهم االكتتاب    من) ب(يف الشرحية   االكتتاب  يقتصر  
كما حيظر صراحة توزيع هذه     . أو األرملة اليت هلا أوالد قصر من زوج غري سعودي حيث حيق هلا أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها                

وتطلب الشركة واملسامهون البائعون و املستشار املايل من متلقي هذه النـشرة            .  دولة أخرى  النشرة أو بيع أسهم االكتتاب يف     
  .التعرف بشكل مستقل على أية قيود نظامية ومراعاة التقيد ا

  

  املعلومات املالية 
واليت مت إدراجهـا يف     م، واإليضاحات املرفقة    ٢٠٠٦ و ،م٢٠٠٥م،  ٢٠٠٤ة املدققة للسنوات املالية     لقد مت إعداد البيانات املالي    

النشرة وفقا ملعايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني، وتقوم الشركة بإصدار بياناا املاليـة بالريـال                  
  . السعودي

  

  التوقعات واإلفادات املستقبلية 
وقد ختتلف ظروف التشغيل املـستقبلية      . علنةلقد مت إعداد التوقعات اليت تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات حمددة وم            

  .عن االفتراضات املستخدمة، وبالتايل فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو كمال أي من هذه التوقعات
  

م ويستدل على هذه اإلفادات املستقبلية عن طريق استخدا       ". إفادات مستقبلية   "متثل بعض التوقعات الواردة يف نشرة اإلصدار        
أو " يعتقد"أو  " قد"أو  " متوقع"أو  " ينبغي"أو  " سوف"أو  " من املمكن "أو  " يتوقع"أو  " تقدر"أو  " تعتزم"بعض الكلمات مثل    

وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الـشركة       . الصيغ النافية هلذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة أو املشاة هلا يف املعىن            



 - ب  -

وهناك العديد من العوامل اليت قد تـؤثر يف األداء          . اث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً لألداء املستقبلي      احلالية فيما يتعلق بأحد   
الفعلي أو اإلجنازات أو النتائج اليت حتققها الشركة وتؤدي إىل اختالفها بشكل كبري عما كان متوقعاً صـراحةً أو ضـمنياً يف                      

 أو العوامل اليت ميكن أن تؤدي إيل مثل هذا األثر بصورة أكثر تفـصيالً يف  وقد مت استعراض بعض املخاطر  . اإلفادات املذكورة 
وفيما لو حتقق أي واحد أو أكثر من هذه املخاطر أو األمور غـري              ")  عوامل املخاطرة "راجع قسم   (أقسام أخرى من النشرة     

لنتائج الفعلية قد ختتلف بشكل جوهري عن       املتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات اليت مت االعتماد عليها، فإن ا               
 .تلك املوضحة يف هذه النشرة

  
ومع مراعاة متطلبات تسجيل وإدراج األسهم، تلتزم الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية بتقدمي نشرة إصدار تكميليـة                 

لى نشرة اإلصدار وقبل تسجيل أسـهمها يف        هليئة السوق املالية إذا تبني للشركة يف أي وقت بعد موافقة هيئة السوق املالية ع              
حدوث أي تغيري ملحوظ يف أمور جوهرية واردة يف هذه النشرة أو يف أي مستند مطلوب مبوجب قواعد                  ) أ: (القائمة الرئيسية 

وفيمـا عـدا احلـالتني      . ظهور أي مسائل إضافية مهمة كان يتوجب تضمينها يف هذه النشرة          ) ب(التسجيل واإلدراج، أو    
 أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق      لرتني، فإن الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية ال تعتزم حتديث أو تعدي           املذكو

 فأو اإلفادات املستقبلية اليت تتضمنها هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مـستقبلية أو خـال                   
ألمور غري املتيقنة واالفتراضات، فإن توقعات األحداث والظروف املستقبلية املبينة          ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر األخرى، وا     . ذلك

وعليه فإنه جيب على املستثمرين احملتملني      . يف هذه النشرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال حتدث إطالقاً               
  . عتماد على اإلفادات املستقبلية بشكل أساسيفحص مجيع اإلفادات املستقبلية على ضوء هذه التفسريات مع عدم اال
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  دليل الشركة
  أعضاء جملس اإلدارة

  الصفةاالسم                                                                       
  رئيس جملس اإلدارة    بن فيصل آل سعود زمسو األمري فيصل بن عبد العزي

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي     الدكتور سعد بن سعود بن ابراهيم السياري 
 عضو جملس اإلدارة        بن عبداللطيف العيسى نالسيد عبداحملس

 عضو جملس اإلدارة     السيد عبداهللا بن سليمان بن عبدالرمحن الضبعان
 عضو جملس اإلدارة         السيد يوهان  يوسف وولف 

  

مؤيد بن عيسى القرطاس كعضوين مستقلني يف جملس / علي بن عبدالرمحن اخللف والدكتور/ عقب االكتتاب، سيتم عقد مجعية عامة غري عادية لتعيني الدكتور* 
  .كما سيتم تعيني عضو ثالث مستقل سيتم تسميتة الحقاً بعد اإلكتتاب.اإلدارة

  عنوان الشركة

  
  إلنتاج األنابيب الفخارية السعودية الشركة 

  العقارية جممع -  شارع الستني –لرياض ا
  ١١٤٤٢  الرياض ٦٤١٥ص ب 

  اململكة العربية السعودية
  ) ٠١ (٤٧٨٢٤٥٨–) ٠١ (٤٧٦٩١٨٣ –) ٠١ (٤٧٦٩١٦٢ -)  ٠١ (٤٧٦٩١٩٢: هاتف
  )٠١ (٤٧٨٢٤٨٥: فاكس

  )٠١ (٤٩٨٤٨١٥: فاكس  –) ٠١ (٤٩٨٠٧٧٢: هاتف املصنع
 com.sa-svcp@svcp: بريد الكتروين

 

  ممثل الشركة املعتمد لدى اهليئة  سكرتري جملس اإلدارة
  سعود بن سعد السياري/ األستاذ

  ١١٤٤٢  الرياض ٦٤١٥ص ب 
  اململكة العربية السعودية

  +٩٦٦) ١ (٤٧٦٩١٩٢: هاتف
  +٩٦٦ )١ (٤٧٨٢٤٨٥: فاكس

  سعد بن سعود السياري/ لدكتورا
  ١١٤٤٢  الرياض ٦٤١٥ص ب 

  اململكة العربية السعودية
    +٩٦٦ )١ (٤٧٦٩١٩٢: هاتف
  +٩٦٦ )١ (٤٧٨٢٤٨٥: فاكس

  البنوك الرئيسية للشركة  مسجل األسهم

 
  أبراج التعاونية

   طريق امللك فهد٧٠٠
  ١١٥٥٥ الرياض ٦٠٦١٢ب .ص

  ةاململكة العربية السعودي
  +٩٦٦) ١ (٢١٨ ١٢٠٠: هاتف
  +٩٦٦) ١ (٢١٨ ١٢٢٠: فاكس

  
  شارع املعذر

  
  ١١٤٨١ الرياض ٣٥٣٣ص ب 

  السعودية  اململكة العربية
 +٩٦٦) ١ (٤٧٧ ٨٤٣٣اتف ـه

  +٩٦٦ )١ (٤٧٧ ٦٧٨١فاكس 

  
شارع األمري عبدالعزيز بن مساعد بن 

  جلوي
 ١١٤٣١ الرياض ١٤٦٧: ص ب 

  اململكة العربية السعودية
 +٩٦٦ )١ (٤٠١ ٠٢٨٨اتف ـه

   +٩٦٦ )١ (٤٠٣ ١١٠٤ فاكس 
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  املستشارون
    ات املؤسسسجل اكتتابمدير  و املايلاملستشار

  
  اموعة املالية

  أبراج العليان، الربج اجلنويب، الدور األول
  شارع األحساء

  ١١٥٨٦ الرياض ٦٦٦٣٣ب .ص
  اململكة العربية السعودية

  +٩٦٦ )١ (٤٧٧٩٩٧٧:  هاتف
  +٩٦٦ )١ (٤٧٧٠٠٠٤: فاكس

www.thecapital-group.com 
  

  املستشار القانوين لالكتتاب
  سعود حممد علي الشواف

   واالستشارات القانونيةللمحاماة
   ١١٤٦١ الرياض  ٢٧٠٠ب .ص

  اململكة العربية السعودية
  +٩٦٦) ١ (٤٦٤ ٨٥٤٠: هاتف
  +٩٦٦) ١ (٤٦٤ ٨٤٨٠: فاكس

  

    املؤسساتسجل اكتتابدير ملو املستشار القانوين ملتعهد التغطية
 

 

  كليفورد تشانس
)مشاركة ذات مسؤولية حمدودة (  

ثالث ، بناية البورصةالطابق ال  
 مركز ديب املايل العاملي

٩٣٨٠ب .ص  
ديب ، اإلمارات العربية املتحدة

اجلدعان 
 حمامون ومستشارون قانونيون

 الطابق اخلامس، مركز األمم التجاري
  صالح الدين األيويبامللز شارع 

١١٤٨١، الرياض ٣٥١٥ب .ص  
اململكة العربية السعودية

   احملاسب القانوين
  ديلويت آند توش 

  مبو اخلري وشركاهأبكر 

 
  ١١٤١١ الرياض ٢١٣ص ب 

  اململكة العربية السعودية
  +٩٦٦ )١ (٤٦٣٠٠١٨:  هاتف
  +٩٦٦)١ (٤٦٣٠٨٦٥: فاكس

  
 ويف هذا السياق ومل يتم سـحب  مجيع املستشارين املذكورين أعاله أعطوا موافقام الكتابية على اإلشارة إىل امساءهم وعلى نشر إفادام يف هذه النشرة               : ((تنبيه

   )).وعها يف الشركة أو أي تابع هلاوجتدر اإلشارة إىل أن مجيع هذه اجلهات والعاملني فيها أو أي من أقربائهم الميلكون أسهماً أو مصلحة مهما كان ن. هذه املوافقة
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  مدير االكتتاب ومتعهد التغطية 
   

 البنك السعودي الفرنسي

شارع املعذر
١١٥٥٤  الرياض  ٥٦٠٠٦ ب ص

اململكة العربية السعودية
+٩٦٦)  ١  (٤٠٤  ٢٢٢٢:  هاتف
+٩٦٦)  ١  (٤٠٤  ٢٣١١:  فاكس

www.alfransi.com   

  
  البنوك املستلمة

 بنك الرياض البنك األهلي التجاري  البنك السعودي الفرنسي

  

 طريق امللك عبدالعزيز طريق امللك عبدالعزيز شارع املعذر
١١٥٥٤  الرياض  ٥٦٠٠٦ص ب  ٢١٤٨١  جدة  ٣٥٥٥ص ب   ١١٦١٤  الرياض  ٢٢٦٢٢ص ب    

ململكة العربية السعوديةا اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية 
+٩٦٦)  ١  (٤٠٤  ٢٢٢٢:  هاتف +٩٦٦)  ٢  (٦٤٩  ٣٣٣٣:  هاتف  +٩٦٦)  ١  (٤٠١  ٣٠٣٠:  هاتف   
+٩٦٦)  ١  (٤٠٤  ٢٣١١:  فاكس +٩٦٦)  ٢  (٦٤٣  ٧٤٢٦:  فاكس  +٩٦٦)  ١  (٤٠١  ٣٠٣٠:  فاكس   

www.alfransi.com www.alahli.com www.riyadbank.com 
   

    ساببنك   املاليةسامباجمموعة 

   
اعد بن جلوي شارع األمري عبدالعزيز بن مس طريق امللك عبدالعزيز   

١١٤٢١  الرياض  ٨٣٣ص ب  ١١٤١٣  الرياض  ٩٠٨٤ص ب     
  اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

+٩٦٦)  ١  (٤٧٧  ٤٧٧٠:  هاتف +٩٦٦)  ١   (٤٠٥  ٠٦٧٧:  هاتف    
+٩٦٦)  ١  (٤٧٩  ٩٤٠٢:  فاكس +٩٦٦)  ١  (٤٠٥  ٠٦٦٠:  فاكس    

www.samba.com www.sabb.com  
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  ملخص االكتتاب
 .ريال سعودي  ٤٥ .....................................................سعر االكتتاب

  . سهم عادي١٥,٠٠٠,٠٠٠  ..................عدد األسهم املصدرة مدفوعة القيمة بالكاملإمجايل 
  .سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل٤,٥٠٠,٠٠٠ ....................................عدد األسهم املطروحة لالكتتاب

  .من رأس مال الشركة% ٣٠ميثل عدد األسهم املطروحة لالكتتاب   ...........................نسبة أسهم االكتتاب من األسهم املصدرة
  . أسهم االكتتابمن % ٧٠ متثل   ٣,١٥٠,٠٠٠  .............* للمؤسسات املكتتبةعدد األسهم املطروحة
  . أسهم االكتتابعدد من % ٣٠ متثل   ١,٣٥٠,٠٠٠  ...............* للمكتتبني األفرادعدد األسهم املطروحة

  . رياالت سعودية١٠  ......................................................القيمة االمسية
  .ريال سعودي ٢٠٢,٥٠٠,٠٠٠     ألسهم االكتتابالقيمة اإلمجالية

  .سهم٤,٥٠٠,٠٠٠   ................................عدد أسهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها
  .ريال سعودي ٢٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ...................................... ...إمجايل املبلغ املتعهد بتغطيته

  . أسهم ١٠  ..............................................احلد األدىن لالكتتاب 
  .ريال سعودي ٤٥٠ ..........................................قيمة احلد األدىن لالكتتاب
  .سهم١٠٠,٠٠٠ ..............................................احلد األقصى لالكتتاب

  .ريال سعودي ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ .........................................قيمة احلد األقصى لالكتتاب
  أسهم االكتتاب   من    مخسون باملائة  %) ٥٠( سهم متثل    ،  ومخسني ألف  نيمليونني ومائت ) ٢,٢٥٠,٠٠٠( املؤسسات ختفيض عدد األسهم املطروحة على املؤسسات املكتتبة إىل           سجل اكتتاب حيق ملدير   * 

أي  أو يف     ،  سهم سني ألف مليونني ومائتني ومخ  ) ٢,٢٥٠,٠٠٠(هم املخصصة للمكتتبني    س ألف مكتتب، ليكون إمجايل األ     ني  ثالث ومخسة و  ةمائ) ١٣٥,٠٠٠(وذلك يف حال جتاوز عدد املكتتبني األفراد        
  .أخرى بعد موافقة هيئة السوق املاليةحالة 

  
  قبل االكتتاب  بعد االكتتاب

  األسهم  %  رأس املال  األسهم  %  رأس املال
  املسامهون

 مسو األمري فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود ٣,١٧٥,٣٥٠ ٢١,١٧ ٣١,٧٥٣,٥٠٠ ٢,٢٢٢,٧٤٥ ١٤,٨٢ ٢٢,٢٢٧,٤٥٠

 شركة الرياض لالستثمار ١,١٩٠,٢٥٠ ٧,٩٤ ١١,٩٠٢,٥٠٠ ٨٣٣,١٧٥ ٥,٥٦ ٨,٣٣١,٧٥٠
 عبداهللا حممد احلقيل ٢٣٨,٠١٠ ١,٥٩ ٢,٣٨٠,١٠٠ ١٦٦,٦٠٧ ١,١١  ١,٦٦٦,٠٧٠
 جمموعة عبداللطيف العيسى القابضة ٤,٥٨٩,٢٩٠ ٣٠,٦٠ ٤٥,٨٩٢,٩٠٠ ٣,٢١٢,٥٠٣ ٢١,٤٢  ٣٢,١٢٥,٠٣٠
سعد سعود السياري/ الدكتور  ٣,٠٦٠,٥٦٥ ٢٠,٤٠ ٣٠,٦٠٥,٦٥٠ ٢,١٤٢,٣٩٥ ١٤,٢٨ ٢١,٤٢٣,٩٥٠  
 عدنان محزة بوقري ٩٥٩,١٣٥ ٦,٣٩ ٩,٥٩١,٣٥٠ ٦٧١,٣٩٥ ٤,٤٧ ٦,٧١٣,٩٥٠
 أمل محزة بوقري ٤٧٩,٥٥٠ ٣,٢٠ ٤,٧٩٥,٥٠٠ ٣٣٥,٦٨٥ ٢,٢٤ ٣,٣٥٦,٨٥٠
 يوهان يوسف وولف ١,١٩٠,٢١٥ ٧,٩٣ ١١,٩٠٢,١٥٠ ٨٣٣,١٥٠ ٥,٥٥ ٨,٣٣١,٥٠٠
شركة كريامو شتايرتويج ١١٧,٦٣٥ ٠,٧٨ ١,١٧٦,٣٥٠ ٨٢,٣٤٥ ٠,٥٥ ٨٢٣,٤٥٠

اجلمهور  --  --  --  ٤,٥٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠ ٤٥,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠%  ١٥٠,٠٠٠,٠٠ ١٥,٠٠٠,٠٠٠  اإلمجايل ١٥,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠
  الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية: املصدر

  
  ابمتحصالت االكتت استخدام

 والبالغة  االكتتاب ريال سعودي، بعد خصم مصاريف       ٢٠٢,٥٠٠,٠٠٠سوف يتم توزيع صايف متحصالت االكتتاب البالغة        
سـهم   أل ريال سعودي، على املسامهني البائعني وفقاً للنسبة املئوية مللكية كل من املسامهني البائعني               ١٠,٠٠٠,٠٠٠ حوايل  
  .، ولن حتصل الشركة على أي جزء من متحصالت االكتتاباالكتتاب

  
 

   بني املكتتبني و املؤسسات املكتتبةأسهم االكتتابختصيص 
عشرة رياالت سعودية ) ١٠(أربعة ماليني ومخسمائة ألف سهم وبقيمة امسية قدرها ) ٤,٥٠٠,٠٠٠(لعدد    االكتتاب سيكون  

 .من رأس املال املصدر للشركة    % ٣٠متثل مبجملها   مخسة وأربعون ريال للسهم الواحد      ) ٤٥(وبسعر  للسهم مدفوعة بالكامل    
  : على االكتتابيقتصر 
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  .املؤسسات املكتتبة): أ(الشرحية 

  خصص .  املؤسسات بالتشاور مع الشركة واملسامهني البائعني      سجل اكتتاب اليت خاطبها مدير    ؤسسات  امل وتتمثل يف عدد من   
 للمؤسسات  اب أسهم االكتت   من    سبعون باملائة  %) ٧٠(ن ألف سهم متثل     وثالثة ماليني ومائة ومخس   ) ٣,١٥٠,٠٠٠(عدد  
مليونني ومائتني ومخسون ألف سهم     ) ٢,٢٥٠,٠٠٠( قابلة للتخفيض إىل     )صناديق اإلستثمار التابعة لعدد من البنوك      (املكتتبة

  .كما هو موضح أدناه
  

  .األفراد املكتتبون): ب(الشرحية 
 السعودية املطلقة أو األرملة اليت هلا أوالد قصر من زوج            يف ذلك املرأة    مبا  ،األشخاص السعوديني الطبيعيني  على  ذلك  ويقتصر  

مليون وثالمثائة ومخسون ألف سهم متثل      ) ١,٣٥٠,٠٠٠(خصص  سي.  لصاحلها  بأمسائهم أن تكتتب حيث حيق هلا    غري سعودي   
  . أسهم االكتتاب من  ثالثون باملائة%) ٣٠(
  

مليـونني  ) ٢,٢٥٠,٠٠٠(إىل  لمؤسـسات املكتتبـة      املخصصة ل    املؤسسات ختفيض عدد األسهم      سجل اكتتاب حيق ملدير   
تتـبني   وذلـك يف حـال جتـاوز عـدد املك           أسهم االكتتاب   من   مخسون باملائة %) ٥٠( ومائتني ومخسني ألف سهم متثل    

ريتفع عدد  س يف حال حتقق ذلك    .  اهليئة  بعد موافقة    ة أخرى، حالأي  مائة ومخسة وثالثني ألف مكتتب، أو يف        ) ١٣٥,٠٠٠(
جمموعهـا  ليبلـغ     االكتتـاب  تسعمائة ألف سهم مـن أسـهم        ) ٩٠٠,٠٠٠( مبقدار  للمكتتبني املتوفرة    االكتتاب أسهم  

  . سهممليونني ومائتني ومخسني ألف ) ٢,٢٥٠,٠٠٠(
  

املوافـق  (هــ   ٢٦/٠٤/١٤٢٨ أقصاه يوم األحـد      يف موعد للمكتتبني  سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض         
 إن  –  أسـهم االكتتـاب    عشرة أسهم لكل مكتتب، وما يتبقى من        ) ١٠( إن احلد األدىن للتخصيص هو       ).م١٣/٠٥/٢٠٠٧

وإذا .  سيتم ختصيصه على أساس تناسيب بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إىل إمجايل األسهم املطلوب االكتتاب ـا                   -وجدت
 ألف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلد األدىن للتخصيص وسـيتم            نيعشرومخسة   و نيمائت) ٢٢٥,٠٠٠(جتاوز عدد املكتتبني    

سيتم فمليونني ومائتان ومخسون ألف     ) ٢,٢٥٠,٠٠٠(ويف حال جتاوز عدد املكتتبني      . التخصيص بالتساوي على عدد املكتتبني    
  .التخصيص حسب ما تقرره اهليئة 

  

  فترة االكتتاب
 م  إىل  ٠٨/٠٥/٢٠٠٧املوافـق   (هـ    ٢٩/٠٤/١٤٢٨األربعاء  هـ إىل  يوم     ٢١/٠٤/١٤٢٨اء  الثالث يوم   سيبدأ االكتتاب يف  

   املوافـق (هـ    ٢٩/٠٤/١٤٢٨األربعاء  يوم  أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو         ٩ ويستمر لفترة    )م١٦/٠٥/٢٠٠٧
  ).م١٦/٠٥/٢٠٠٧
  

  توزيع األرباح
م،  ٣١/١٢/٢٠٠٥ للسنة املالية املنتهية يف      بل الزكاة والضرائب   ق ريال سعودي  ٥٤,١٤٠,١٢٦ حققت الشركة أرباحاً بلغت   

  ريال سعودي  ٤٩,٥٢٩,٦٨٨كما حققت أرباحاً بلغت     .ال سعودي منها على املسامهني البائعني      ري ٤٩,٩١٩,٨١ومت توزيع   
رأس املال ومت    ريال سعودي منها لزيادة      ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ مت حتويل    .م٣١/١٢/٢٠٠٦ للسنة املنتهية يف     قبل الزكاة والضرائب  

وستستحق األسهم املطروحة لالكتتاب أية أربـاح       . م٢٠٠٧األول من عام     الربع    ريال منها خالل     ١٧,٠١٦,٨٦٦توزيع  
سياسة توزيع "طالع على تفاصيل توزيع األرباح راجع قسم لال. والسنوات املالية اليت تليهام ٢٠٠٧حتققها الشركة خالل عام   

  ".األرباح
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  التصويتحقوق 
مينح كل سهم صاحبه احلق يف صـوت        . شركة فئة واحدة فقط من األسهم، وال يعطى أي مساهم حقوق تصويت تفضيلية            لل

طالع على تفاصيل   لال. يت يف اجتماع اجلمعية العامة    واحد، وحيق لكل مساهم لديه عشرين سهم على األقل احلضور والتصو          
  ".حقوق التصويت"حقوق التصويت يف الشركة راجع قسم 

  
  قيود على األسهمال

خيضع املسامهون البائعون لقيد عدم جواز التصرف يف أسهمهم لفترة ستة أشهر من تاريخ بدء تداول األسـهم متـشياً مـع                      
تعليمات هيئة السوق املالية، وجيب أن حيصل أي بيع متوقع لألسهم من قبل املسامهني البائعني بعد نفاذ فترة احلظر على موافقة                     

  .يةهيئة السوق املال
  

  تسجيل وإدراج األسهم
وقـد تقـدمت    . مل توجد سوق لألسهم سواًء داخل اململكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العام                

الشركة بطلب للهيئة بغرض تسجيل األسهم بالقائمة الرمسية، ومت احلصول على مجيع املوافقات الرمسية للقيام بعمليـة طـرح                   
تواريخ مهمة  "راجع قسم   (توقع أن يبدأ تداول األسهم يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية ختصيص األسهم               ومن امل . األسهم
  ").للمكتتبني

  

  عوامل املخاطرة
وميكن تصنيف هذه املخاطر إىل خماطر خارجية وأخرى داخلية واخرى          . توجد خماطر معينة تتعلق باالستثمار يف هذا االكتتاب       

من هذه النشرة الـيت جيـب       " عوامل املخاطرة " وقد مت استعراض وحتليل بعض هذه املخاطر يف قسم           .خاصة بطبيعة األسهم  
  .مراجعتها بعناية قبل اختاذ قرار باالستثمار يف أسهم االكتتاب
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  تواريخ مهمة للمكتتبني
  التاريخ  اجلدول الزمين املتوقع لالكتتاب

  )م ٠٨/٠٥/٢٠٠٧فق املوا(  هـ٢١/٠٤/١٤٢٨الثالثاء يوم   فترة االكتتاب
  )م١٦/٠٥/٢٠٠٧ املوافق( هـ٢٩/٠٤/١٤٢٨ األربعاء يوم   آخر موعد لتقدمي طلب االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب
  )م٢٠/٠٥/٢٠٠٧ املوافق(  هـ٠٣/٠٥/١٤٢٨ األحد يوم  اإلشعار بالتوزيع النهائي وإعادة املبالغ الفائضة إن وجدت

  ع اإلجراءات ذات العالقةبعد االنتهاء من مجي  تداولبدء تاريخ 
  

  .وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل الصحافة املطبوعة. اجلدول الزمين والتواريخ املشار إليها أعاله تقريبية
  

   التقدم بطلب االكتتابكيفية
دية املطلقة أو األرملة واليت     ملرأة السعو  و يشمل ذلك ا    على األشخاص السعوديني الطبيعيني،   ) ب(يف الشرحية   يقتصر االكتتاب   

 أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها ، على أن تقدم مايثبت أا مطلقة أو أرملـة                حيث حيق هلا   هلا أوالد قُصر من زوج غري سعودي      
 بو سيتم توفري  طلبات االكتتا     .  املؤسسات املكتتبة  على) أ(يقتصر االكتتاب يف الشرحية      و .وما يثبت أمومتها لألوالد القُصر    

.  خالل فترة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب و فروع البنوك املستلمة، وعلى املوقع اإللكتروين ملدير االكتتاب                للمكتتبني
 االكتتاب أيضاً عن طريق االنترنت واهلاتف املصريف أو أجهزة الصراف اآليل التابعة للبنوك املستلمة اليت تقدم                  للمكتتبني وميكن

يكـون  ) ١(مات للمكتتبني الذين سبق أن اشتركوا يف االكتتابات اليت جرت مـؤخراً شـريطة أن                إحدى أو كل هذه اخلد    
أال تكون قد طرأت أي تغريات على املعلومـات أو          ) ٢(للمكتتب حساب لدى البنك املستلم  الذي يقدم هذه اخلدمات، و            

  .البيانات اخلاصة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثاً
  

. من هـذه النـشرة    " شروط و تعليمات االكتتاب   "  تعبئة تلك الطلبات وفقاً للتعليمات املبينة يف قسم          مكتتب على كل    جيب
وحتتفظ الشركة حبقها يف رفـض أي       . وجيب على كل مكتتب املوافقة وتعبئة كل الفقرات الواردة يف منوذج طلب االكتتاب            

واليسمح بتعديل طلب االكتتاب وسحبه بعد      . ستيفاء أي من شروط االكتتاب    اكتتاب بصورة جزئية أو كلية، يف حالة عدم ا        
.  يعترب طلب االكتتاب عندئذ اتفاقاً ملزماً بني املكتتب والـشركة           حيث ،استالمه من مدير االكتتاب أو أحد البنوك املستلمة       

  ").شروط وتعليمات االكتتاب"فضالً راجع قسم (
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  ملخص للمعلومات األساسية
.  هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلومات املدرجة يف نشرة اإلصدار، وال يشمل كافة املعلومات اليت قد م املكتتبني                  يعد

وقد مت تعريـف بعـض املـصطلحات        . وجيب على مستلمي النشرة قراءا بأكملها قبل اختاذ قرار االستثمار يف األسهم           
  ".راتتعريفات واختصا" املدرجة يف هذه النشرة حتت قسم 

  

  عن الشركةنبذة 
قـم  تأسست الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية كشركة  ذات مسؤولية حمدودة مبوجـب الـسجل التجـاري ر                 

ـ ٨/٣/١٣٩٨ وتاريخ   ١٠١٠٠١٤٩٩٣ سـعودي  % ٥٥ مليون ريال سعودي وبنـسب ملكيـة   ٢٠ برأس مال وقدره  ه
مث بعـد ذلـك يف العـام    .  طن سنوياً من األنابيب الفخارية     ٢٤,٠٠٠بلجيكي وبطاقة إنتاجية قدرها     % ١٥أملاين و % ٣٠و

أملاين % ٣٧,٥سعودي و   % ٥٥ مليون ريال سعودي  وبنسب ملكية        ٢٤متت زيادة رأس املال إىل      ) م١٩٨٢( هـ   ١٤٠٢
 ٣٦مث متت زيادة رأس املال مـرة أخـرى إىل           . طن سنوياً  ٤٥,٠٠٠بلجيكي، كما متت زيادة الطاقة اإلنتاجية إىل        % ٧,٥و

مث . بلجيكي%٠,٦٧أملاين و   % ٢٥سعودي و   % ٧٤,٣٣هـ وتغريت نسب امللكية إىل      ١٤٠٣مليون ريال سعودي يف عام      
 مليون ريال سعودي، كما     ٣٠ مليون ريال سعودي إىل      ٣٦هـ  قرر الشركاء ختفيض رأس مال الشركة من          ١٤١٢يف العام   

هـ قـرر الـشركاء     ١٤١٥بلجيكي، مث يف العام     % ٠,٧٩أملاين و   % ١١,٧٦سعودي  % ٨٧,٤٥تغريت نسب امللكية إىل     
م متت أكرب عملية توسعة يف تاريخ       ٢٠٠٢وىف عام     . مليون ريال سعودي مع بقاء نفس نسب امللكية        ٤٠زيادة رأس املال إىل     

أملـاين   % ٧,٩٣من رأس املال سـعودي، و      % ٩١,٢٨ طن سنوياً، وأصبح     ٨٠,٠٠٠الشركة وزادت الطاقة اإلنتاجية إىل      
ويقع املصنع يف مدينة الرياض ، يف املدينة الصناعية الثانية على طريق اخلـرج علـى مـساحة قـدرها                    .  بلجيكي %٠,٧٩

  . متر مربع شاملة اإلنتاج واملستودعات املختلفة وورش وخمازن املواد اجلاهزة٥٦,٠٠٠
  

 قرار الشركاء املوثق لدى كاتب العـدل        وقد حتولت الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية إىل شركة مسامهة بناء على           
 مليون ريـال سـعودي إىل       ٤٠م، كما مت رفع رأس املال عند التحول من          ٠٤/١٠/٢٠٠٦املوافق  هـ  ١٢/٩/١٤٢٧بتاريخ  
 مليون ريال سعودي مدفوعة بالكامل من قبل املالك الرئيسيني بالشركة موزعة على مخسة عشر مليون سهم بقيمة امسية                   ١٥٠

  . للسهم الواحدعشرة رياالت 
  

   الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخاريةملكيةهيكل 
  قبل االكتتاب  بعد االكتتاب

  األسهم  %  رأس املال  األسهم  %  رأس املال
  املسامهون

 مسو األمري فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود ٣,١٧٥,٣٥٠ ٢١,١٧ ٣١,٧٥٣,٥٠٠ ٢,٢٢٢,٧٤٥ ١٤,٨٢ ٢٢,٢٢٧,٤٥٠

 شركة الرياض لالستثمار ١,١٩٠,٢٥٠ ٧,٩٤ ١١,٩٠٢,٥٠٠ ٨٣٣,١٧٥ ٥,٥٦ ٨,٣٣١,٧٥٠
 عبداهللا حممد احلقيل ٢٣٨,٠١٠ ١,٥٩ ٢,٣٨٠,١٠٠ ١٦٦,٦٠٧ ١,١١  ١,٦٦٦,٠٧٠
 جمموعة عبداللطيف العيسى القابضة ٤,٥٨٩,٢٩٠ ٣٠,٦٠ ٤٥,٨٩٢,٩٠٠ ٣,٢١٢,٥٠٣ ٢١,٤٢  ٣٢,١٢٥,٠٣٠
سعد سعود السياري/ الدكتور  ٣,٠٦٠,٥٦٥ ٢٠,٤٠ ٣٠,٦٠٥,٦٥٠ ٢,١٤٢,٣٩٥ ١٤,٢٨ ٢١,٤٢٣,٩٥٠  
 عدنان محزة بوقري ٩٥٩,١٣٥ ٦,٣٩ ٩,٥٩١,٣٥٠ ٦٧١,٣٩٥ ٤,٤٧ ٦,٧١٣,٩٥٠
 أمل محزة بوقري ٤٧٩,٥٥٠ ٣,٢٠ ٤,٧٩٥,٥٠٠ ٣٣٥,٦٨٥ ٢,٢٤ ٣,٣٥٦,٨٥٠
 يوهان يوسف وولف ١,١٩٠,٢١٥ ٧,٩٣ ١١,٩٠٢,١٥٠ ٨٣٣,١٥٠ ٥,٥٥ ٨,٣٣١,٥٠٠
شركة كريامو شتايرتويج ١١٧,٦٣٥ ٠,٧٨ ١,١٧٦,٣٥٠ ٨٢,٣٤٥ ٠,٥٥ ٨٢٣,٤٥٠

اجلمهور  --  --  --  ٤,٥٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠ ٤٥,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠%  ١٥٠,٠٠٠,٠٠ ١٥,٠٠٠,٠٠٠  اإلمجايل ١٥,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠

  الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية: املصدر
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  لشركةرؤية واستراتيجيات ا
 سنة، ولديها اخلـربة     ٢٥تقوم الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية بإنتاج األنابيب الفخارية وتوصيالا منذ أكثر من              

الكافية يف جمال التصنيع والتسويق هلذه املنتجات ولديها البنية التحتية لتلبية املتطلبات اليت تدعم استمرار العمل بنفس الـوترية                   
  . توريد حصة متزايدة يف األسواق احمللية واخلليجية والعامليةمن حيث ضمان

  
كما أن السمعة اليت متكنت الشركة من حتقيقها سواًء يف األسواق احمللية أو اخلارجية يف دول اخلليج و العامل العـريب وبعـض                     

نت الشركة من االحتفاظ حبصة جيدة      الدول اآلسيوية، بفضل جودة منتجاا واخلدمات اليت تقدمها لزبائنها ودعمها الفين مكّ           
كما أن السياسة اليت تتبعها الشركة من حيث احملافظة على جودة منتجاا، بغض النظر عن أي تقلبات سـعرية                    . يف األسواق 

  .جتعلها قادرة على احملافظة على مكانة متميزة يف السوق
  

  املزايا التنافسية
لس التعاون اخلليجي تبقى حمدودة وذلك لعدة أسباب أساسية نوجزهـا فيمـا   إن املنافسة الداخلية وكذلك يف أسواق دول جم  

  -:يلي
  

) طن٨٠,٠٠٠(قدرة منتج الشركة على املنافسة السعرية، نظراً لطاقة اإلنتاج العالية املتوفرة لدى الشركة حاليا  .١
ديه، بسبب املصاريف اإلضافية اليت وبالتايل قلة تكاليف اإلنتاج مقارنةً مع املصنع األجنيب الذي تزيد كلفة اإلنتاج ل

 .اخل...يتحملها إليصال منتجه إىل السوق احمللي مثل تكاليف النقل، التأمني، املستودعات، عموالت املوزعني
  
 إن طبيعة الصناعة تتطلب خربة طويلة ودراية خاصة، حىت يتم إنتاج أنابيب مطابقة للمواصفات القياسية، وهذا  .٢

 الشركة حيث استثمرت سنوات عديدة يف بداية إنشاءها للتوصل إىل اخللطة املناسبة للمواد األمر سبق وأن جتاوزته
إن هذا األمر يضيف صعوبة ألي شركة ال متلك . األولية للحصول على منتج حيقق مجيع متطلبات تلك املواصفات

 .هذه الدراية يف إنشاء مصنع منافس
 
نتجات املنافسة األخرى مثل األنابيب البالستيكية أو الفايرب تتميز منتجات الشركة من حيث اخلصائص على امل .٣

جالس أو احلديد املرن واليت تستخدم يف شبكات الصرف الصحي، من حيث العمر األطول وعدم قابليتها للصدأ، 
لصرف كما تتعرض كما أن تلك املنتجات املنافسة تتأثر حبرارة التربة احمليطة واملياه واملواد الكيميائية املوجودة مبياه ا

حتتوي التربة يف بعض األحيان على مواد بترولية أو مذيبات عضوية أو كيميائية تؤثر بشكل ملحوظ حيث . للتآكل
 .على النوعيات األخرى من األنابيب يف حالة عدم عزهلا
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  ملخص القوائم املالية

م، مبا يف   ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥م،  ٢٠٠٤الية املراجعة للسنوات املالية     جيب قراءة القوائم املالية امللخصة واملدرجة أدناه مع القوائم امل         
مناقشة وحتليل اإلدارة للمركز املايل للـشركة       "، و " احلسابات يتقرير مراجع "ذلك اإليضاحات املرفقة ا، واملضمنة يف قسمي        

 ".ونتائج األعمال
  

  ملخص النتائج املالية
   ديسمرب٣١السنة املالية املنتهية يف 

  )بالريال السعودي(
  م٢٠٠٦   م٢٠٠٥   م٢٠٠٤

        األداء التشغيلي
 ٢١١,٣٨٨,٥٦٠ ١٨٥,٦٥٥,٠٦٥ ١٥٤,٠١٣,٦٨٥  إمجايل املبيعات
 )١٤١,١٦٤,٥٥٨( )١٢١,٤٨٣,١٣٩( )١٠٠,٣٥٩,٣٩٣(  تكلفة املبيعات
 ٧٠,٢٢٤,٠٠٢ ٦٤,١٧١,٩٢٦ ٥٣,٦٥٤,٢٩٢  إمجايل الربح

 )١٢,١٤٢,٥٨٤( )٨,٨٣٨,٢١٥( )٧,٧٣١,٩٧١(  مصاريف البيع والتوزيع
 )٥,٦٣٧,٠٣٩( )٥,٤٥٣,٥٨٠( )٥,١٥٦,٢٣٥(  مصاريف إدارية

 ٤٩,٥٢٩,٦٨٨ ٥٤,١٤٠,١٢٦ ٤١,٠٨٤,٧٦٧  )قبل الزكاة وضريبة الدخل(صايف الدخل 
  )٢,٩٧٠,٤٠٣(  )٣,٦٨٦,٤٠٠(  )٣,٢٥٠,٩٢٣(  الزكاة و ضريبة الدخل

  ٤٦,٥٥٩,٢٨٥  ٥٠,٤٥٣,٧٢٦  ٣٧,٨٣٣,٨٤٤  صايف الدخل
        املركز املايل

  ٢٣٥,٤٩,٢٧٦  ١٤٠,٤١٨,٥٤٤  ١٣٥,٨٢٩,٩٢٤  األصول املتداولة
  ١٩,٤٢٧,٦١٣  ١٧,٤٢٤,٣٣٠  ١٨,٥٢٣,٤٨٧  األصول غري املتداولة
  ٢٥٤,٨٩٦,٨٨٩  ١٥٧,٨٤٢,٨٧٤  ١٥٤,٣٥٣,٤١١  جمموع األصول
  ٩٦,٥٣٣,٠٩٨  ٨٩,٦٢٧,٤٨٤  ٨٧,٠٦٤,٨٢٥  اخلصوم املتداولة

  ٣,٤١٠,٨٢٢  ٣,٢١٥,٣٩٠  ٢,٨٢٢,٤٩٨  اخلصوم غري املتداولة
  ٩٩,٩٤٣,٩٢٠  ٩٢,٨٤٢,٨٧٤  ٨٩,٨٨٧,٣٢٣  جمموع اخلصوم
  ١٥٤,٩٥٢,٩٦٩  ٦٥,٠٠٠,٠٠٠  ٦٤,٤٦٦,٠٨٨  حقوق املسامهني

        أهم املؤشرات املالية
  %١٤  %٢٠,٥  %١٧-  منو املبيعات

  %٢٢   %٢٧  %٢٥  %العائد على املبيعات
  %٢٩  %٧٨  %٥٩  %العائد على حقوق املسامهني

  %٦٦,٨  %٦٥,٤   %٦٥,٢  %نسبة تكاليف املبيعات
  %٣٣,٢  %٣٤,٦   %٣٤,٨  %نسبة جممل الربح

  ٠,٨٢  ١,١٨  ١  )مرة(معدل دوران األصول 
  ٤,١٣  ٤,٤  ٣,٣  )مرة(معدل دوران املخزون 

        

  ٣,٣٠  ٣,٦١  ٢,٧٤  )ريال( ١رحبية السهم املعدلة
        
        
  قوائم الشركة املالية املدققة: املصدر

  
  
  

  

                                                 
  .  مليون سهم١٥ى  عن كل سنة من تلك السنوات عل قبل الزكاة والضرائب بقسمة صايف الربحم٢٠٠٤ و م٢٠٠٥، م٢٠٠٦ ديسمرب ٣١مت احتساب رحبية السهم املعدلة للسنوات املالية املنتهية يف  ١
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  تعريفات واختصارات ١
دف هذه الفقرة إىل بيان وتعريف باملصطلحات اليت يتم استخدامها يف هذه النشرة أو أي جزء منها بقصد اإلجياز  غري املخل           

    . واملضمون، كما ميكن اعتبارها مرجعاً يف تفسري ما يصعب فهمه من مصطلحات تضمنتها هذه النشرةباملعىن
  التعريف  املصطلح
  إدارة الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية  اإلدارة

  الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية   الشركة أو الفخارية

 ريـاالت   ١٠ي متثل أسهم  الشركة مدفوعة بالكامل بقيمة إمسية تبلـغ            سهم عاد  ١٥,٠٠٠,٠٠٠ عدد  األسهم
  .سعودية للسهم

    سهم عادى من أسهم الشركة٤,٥٠٠,٠٠٠عدد   أسهم االكتتاب

  جملس إدارة الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية   جملس اإلدارة 

 ربيـع األول    ٢٢وتـاريخ   ) ٦/م( امللكـي رقـم      هو نظام الشركات السعودي الصادر مبوجب املرسوم        نظام الشركات
   عليه من تعديالتدهـ  وما ور١٣٨٥

  ، الرياض، سامباساب األهلي،  الفرنسي،  البنوك املستلمة

  البنك السعودي الفرنسي  مدير االكتتاب

   اموعة املالية   املستشار املايل

    اموعة املالية  املؤسساتسجل اكتتابمدير 

  النظام اآليل لتداول األسهم السعودية  تداول

  البنك السعودي الفرنسي   تغطية االكتتاب متعهد

  جريدة أم القرى  اجلريدة الرمسية

  حكومة اململكة العربية السعودية  احلكومة

  ريال سعودي  س.ريال أو ر

  السوق املالية السعودية  السوق 

  الشخص الطبيعي أو االعتباري  الشخص

هيئة السوق املالية شاملة حيثما يسمح النص، أي جلنة، جمموعة جلان أو جلنة فرعية أو موظف أو وكيل ميكـن                      اهليئة
  ع انتهاء التفويض بانتهاء املهمةأن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف اهليئة لفترة زمنية حمددة م

وتستمر حىت ايـة يـوم    ) م٠٨/٠٥/٢٠٠٧املوافق  ( ـ  ه١٤٢٨/ ٢١/٠٤الثالثاء   املدة الىت تبدأ بتاريخ     فترة االكتتاب
  )م١٦/٠٥/٢٠٠٧ املوافق( هـ  ٢٩/٠٤/١٤٢٨األربعاء إغالق االكتتاب وهو 

  تتاب العامسهماً لالك ٤,٥٠٠,٠٠٠تطرح الفخارية عدد    االكتتاب

 من نظام السوق املالية الـصادر       ٦جب املادة   قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة من هيئة السوق املالية مبو          قواعد التسجيل واإلدراج
  )م١/٨/٢٠٠٣املوافق( هـ ٢/٦/١٤٢٤خوتاري) ٣٠/م(مبوجب املرسوم امللكي رقم 

  مبقتضى قواعد التسجيل واإلدراجقائمة باألوراق املالية تعدها اهليئة   القائمة الرمسية

  وم باالكتتاب يف األسهم املطروحةكل شخص يق  املكتتب

  وهى جمموعة املؤثرات احملتملة اليت جيب  اإلملام ا والتحوط هلا قبل اختاذ قرار االستثمار    رةعوامل املخاط

  اململكة العربية السعودية  اململكة

  من هذه النشرة) ي(هم ىف صفحة مسامهو الشركة الواردة أمساؤ  املسامهون البائعون

  .سهم يف تلك الفترةبالنسبة ألي فترة حمددة من الزمن هم محلة األ  املسامهون

ويقصد ا األنابيب، التوصيالت، وإكسسواراا املصنوعة من الفخار واليت تستخدم يف العديد من ااالت            منتجات الشركة
  املوضحة يف نشاط الشركة

  م االكتتاب أسهقة باالكتتاب يف هذه النشرة املعدة من قبل الشركة، واملتعل  نشرة اإلصدار  أو النشرة
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  النظام األساسي للشركة  النظام األساسي

اط الشركة يف بعـض أو كـل        و يقصد بذلك املؤسسات الفردية والشركات اليت متارس نشاطاً مماثالً لنش            املنافسون 
  املنتجات

ات حـرارة عاليـة     وهى املنتجات اليت تعتمد يف صناعتها األولية على الطني الذي يتم تصنيعه حتت درج               املنتجات الفخارية 
  من هذه النشرة) اإلنتاج والتصنيع (الستخدامه يف األغراض املوضحة يف قسم 

  ت، البحرين، قطر، اإلمارت و عمانالسعودية، الكوي: دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وهي  دول جملس التعاون اخلليجي

مدير سجل اكتتاب املؤسسات بعد التشاور مع الشركة واملسامهني          خاطبها من املؤسسات اليت  املستثمرون     املؤسسات املكتتبة)أ(شرحية 
   البائعني حبسب معايري خاصة حمددة مسبقاً من قبل هيئة السوق املالية 

 السعودية املطلقة أو األرملة اليت هلا أوالد         السعوديون الطبيعيون مبا يف ذلك املرأة      و يشمل ذلك األشخاص        املكتتبون األفراد)ب(شرحية 
     أن تكتتب بأمسائهم لصاحلهاحيث حيق هلا قصر من زوج غري سعودي 

  

  :املصطلحات الفنية
  املصطلح  التعريف

  اجلاليتراب  من الشوارع إىل شبكة الصرف الصحيأنابيب فخارية تستخدم لتصريف مياه األمطار 
  إنترسبتور    املرتيل إىل شبكة الصرف الرئيسيأنابيب فخارية لتوصيل الصرف

 لنفاذ أو رشـح املـواد       ترك جماالً وهى خاصية من خواص منتجات الشركة، وتعىن جودة السبك اليت ال ت           
   املنقولة

  الال نفاذية

  املواد األولية   ة أساسية يف تصنيع منتجات الشركةوتعىن هنا مادة الطني الطَفل كماد
  السدادات الفخارية   تستخدم يف إغالق ايات األنابيبوهى من منتجات الشركة املصنوعة من الفخار واليت 

  حماجر الشركة   لطني املستخدم يف صناعة منتجااا الشركة مادة ااملواقع اليت تستجلب منه
  األنابيب املتدرجة   اليت تستخدم ألغراض متعددة) قطريف ال( و تعىن األنابيب ذات املقاسات املختلفة 

  استراتيجية الشركة   دة الرحبيةخطط الشركة احلالية واملستقبلية اليت تستهدف تطوير األداء وزيا
مميزات تعامل الشركة مع عمالئها وجموعة التسهيالت اليت تقدمها هلؤالء العمـالء يف املراحـل               و تشمل   

   قليل النفقات املالية على العميلاملختلفة إلجناز املشروعات امليدانية مع استهداف ت
  ضمانات تعامالت  البيع

  التزجيج  ء مقاومة للتأكل مثل الزجاجهو تغطية السطح مبادة ملسا
توصيالت و املتممات الالزمة إلنشاء شبكة صرف صحي متكاملة  مثـل األكـواع والقـسامات                هي ال 

  واألنابيب املتدرحة
  التوصيالت
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 كتتابأعمال اال ٢
ياالت سعودية  عشرة ر ) ١٠(أربعة ماليني ومخسمائة ألف سهم وبقيمة امسية قدرها         ) ٤,٥٠٠,٠٠٠(لعدد   االكتتابسيكون  

 . مـال الـشركة      من رأس   % ٣٠ومتثل مبجملها   مخسة وأربعون ريال للسهم الواحد      ) ٤٥(وبسعر  للسهم مدفوعة بالكامل    
  : على االكتتابيقتصر 

  
  .املؤسسات املكتتبة): أ(الشرحية 
مدير سجل اكتتاب املؤسسات بعد التشاور مع الشركة واملسامهني البائعني حبـسب            عدد من املؤسسات اليت خاطبها      وتشمل  

ن ألـف سـهم متثـل       وني ومائة ومخس  ثالثة مالي ) ٣,١٥٠,٠٠٠(عدد  خصص  .   اهليئة معايري خاصة حمددة مسبقاً من قبل       
  . للمؤسسات املكتتبةأسهم االكتتاب من  سبعون باملائة%) ٧٠(
  

  .األفراد املكتتبون): ب(الشرحية 
 السعودية املطلقة أو األرملة اليت هلا أوالد قصر من زوج لك املرأة  مبا يف ذ   األشخاص السعوديني الطبيعيني    وتشمل هذه الشرحية    

مليون وثالمثائة ومخسون ألـف     ) ١,٣٥٠,٠٠٠(عدد  يخصص  س. . أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها   حيث حيق هلا    غري سعودي   
  . للمكتتبني أسهم االكتتاب من ثون باملائةثال%) ٣٠(سهم متثل 

  
مليونني ومائتني  ) ٢,٢٥٠,٠٠٠( إىل   لمؤسسات املكتتبة املخصصة ل   املؤسسات ختفيض عدد األسهم      سجل اكتتاب حيق ملدير   

) ١٣٥,٠٠٠( وذلك يف حال جتاوز عدد املكتتـبني          أسهم االكتتاب  من    مخسون باملائة  %) ٥٠( متثل ،ومخسني ألف سهم    
عـدد أسـهم     ويف حال حتقق ذلك سـريتفع        .  اهليئة  أخرى بعد موافقة     ةحالأي  مائة ومخسة وثالثني ألف مكتتب، أو يف        

) ٢,٢٥٠,٠٠٠(  جمموعها  ليبلغ   االكتتابتسعمائة ألف سهم من أسهم      ) ٩٠٠,٠٠٠(  مبقدار كتتبني للم املتوفرة   االكتتاب
  .سهم مليونني ومائتني ومخسني ألف 

  

  التخصيص واالسترداد 
 سـيتم   - إن وجـدت   – تتـاب  أسهم االك  عشرة أسهم لكل مكتتب، وما يتبقى من        ) ١٠(إن احلد األدىن للتخصيص هو      

وإذا جتـاوز عـدد     . ختصيصه على أساس تناسيب بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إىل إمجايل األسهم املطلوب االكتتاب ا                
مائتني ومخسة وعشرين ألف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلد األدىن للتخصيص وسيتم التخصيص              ) ٢٢٥,٠٠٠(املكتتبني  

ـ      ) ٢,٢٥٠,٠٠٠ (ويف حال جتاوز عدد املكتتبني      . تبنيبالتساوي على عدد املكت    سوف مليونني ومائتني ومخسون ألف سهم ف
  . اهليئةيتم التخصيص حسب ما تقرره 

  
تاب أو البنوك    إىل املكتتبني دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكت          - إن وجد  -وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب      

املوافـق  (هــ   ٠٣/٠٥/١٤٢٨وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض يف موعد أقصاه يوم األحد              . املستلمة
  ).م٢٠/٠٥/٢٠٠٧
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  وامل املخاطرةع ٣
يتعني على كل من يرغب يف االستثمار يف األسهم املطروحة لالكتتاب دراسة كافة املعلومات اليت حتتويها هـذه النـشرة                   

وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املايل ونتائج أعماهلا وتدفقاا النقدية بشكل           . ية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة أدناه      بعنا
سليب وجوهري يف حال حدوث أو حتقق أحد عوامل املخاطرة اليت تعتقد اإلدارة يف الوقت احلايل أا مهمة، أو أي خماطر                     

قد يؤدي  . ، أو اليت تعتقد أا غري جوهرية، أو إذا أصبحت هذه األخرية خماطر جوهرية             أخرى مل يتسن لإلدارة أن حتددها     
حدوث إحدى أو بعض هذه املخاطر إىل اخنفاض سعر األسهم يف السوق، وقد خيسر املستثمر جـزءاً مـن، أو كامـل                      

  .استثماره يف أسهم الشركة
  

األسهم العادية، تؤثر كلها وبدرجات متفاوتة علـى اسـتمرارية          تنقسم عوامل املخاطرة إىل خارجية وداخلية وأخرى تتعلق ب        
  .رحبية وجناح الشركة

  املخاطر اخلارجية ١- ٣
  األداء االقتصادي وخطط اململكة ١-١-٣

يتأثر أداء الشركة باألداء االقتصادي للمملكة بشكل عام، والذي يتأثر بعوامل عدة مبا يف ذلك مـستويات أسـعار الـنفط،                     
  .ولة لإلنفاق على مشاريع البنية التحتيةاإلنفاق احلكومي، خطط الد

  

  املخاطر السياسية والنظامية ٢-١-٣

ختضع الشركة لألنظمة واللوائح النظامية يف اململكة العربية السعودية واليت تشرف عليها جهات عديدة، ويتطلب االستمرار يف                 
ما يتعلق حبق استغالل احملجرين األساسيني      اإلنتاج االستمرار يف احلصول على عدد من التصاريح الرمسية الصناعية خصوصاً في           

 مدينة اخلرج، وهي ما متثل املواد اخلام الضرورية للصناعة،  وبـالرغم مـن               شرقالستخراج املواد اخلام غرب مدينة ضرماء و      
مـن   أن الشركة ستتمكن     ناستمرار جتديد الشركة تلك الرخص والتصاريح بدون أي عوائق يف السابق، إال أن ذلك ال يضم               

كمـا أن األنظمـة     . جتديدها يف املستقبل، مما قد يؤثر تأثرياً جوهرياً على قدرة الشركة على االستمرار يف مزاولة نـشاطها                
والتشريعات اخلاصة بكل سوق تنافس فيه الشركة وكذلك طبيعة اإلجراءات النظامية يف تلك األسواق  قد يؤثر بشكل غـري                    

سرعة صرف مستخلصات الشركة عن مشاريعها، وبالتايل سهولة وانتظام التـدفق           مباشر على سهولة دخول تلك األسواق و      
  .املايل هلا

  

  عضوية اململكة مبنظمة التجارة العاملية ٣-١-٣

يشكل انضمام اململكة مؤخراً إىل منظمة التجارة العاملية، إحدى التحديات اليت ستواجه الشركة، واليت قد ينجم عنها تسهيل                  
باململكة، مما قد يؤثر على حصة الشركة من السوق السعودي، ولدى الشركة تـصور بكيفيـة                دخول منافسني جدد للسوق     

راجع قسم املنافسة و املزايا التنافـسية للـشركة         . (مواجهة هذا اخلطر مبميزاا التنافسية، إال أن هذا التصور قد اليكون فعاالً           
  ).١٦صفحة رقم
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  البيئة التنافسية ٤-١-٣

ية، حيث تستهدف الشركة عطاءات الدولة ملشاريع الصرف الصحي كمصدر أساسي للمبيعات،            تعمل الشركة يف بيئة  تنافس     
إما توريد املواد بشكل مباشر من وزاريت املياه والكهرباء والشؤون البلدية والقروية، أو بشكل غري مباشر عن طريق املقـاولني                    

فسة إما من مصادر الطلب األساسية حيث قد تفاضل جهـات           وينبع مصدر املنا  .  الفائزين ا وذلك بتوفري األنابيب الفخارية     
التكليف بني األنواع املختلفة من األنابيب األخرى مثل األنابيب البالستيكية، أنابيب األلياف الزجاجية، أنابيـب اخلرسـانة                 

غريه من األسواق العاملية    املسلحة، أنابيب احلديد املرن، أو من منافسني آخرين غري حمليني حياولون دخول السوق السعودي أو                
  .اليت تعمل فيها الشركة

  
بالرغم من طبيعة صناعة األنابيب الفخارية بشكل عام، واخنفاض احتمال دخول منافسني جدد، إال أنه ال يوجد ضمان على                   

  .أن دخول منافسني جدد لتصنيع منتجات الشركة باململكة قد ال يؤدي إىل تأثر رحبية الشركة
  

ستمرار قدرة الشركة على املنافسة بشكل فعال ضد الشركات احلالية أو اجلديدة يف السوق، وقد تتـسبب                 ال يوجد ضمان ال   
التغريات يف البيئة التنافسية يف اخنفاض األسعار وهوامش الربح وفقدان جزء من حصة السوق، األمر الذي من شأنه أن يـؤثر                     

  .سلباً على أرباح الشركة

  تذبذب أسعار صرف العمالت ٥-١-٣

يؤدي تذبذب أسعار الصرف للريال السعودي مقابل العمالت األجنبية إىل التأثري سلباً على أرباح الشركة، حيـث ميثـل                   قد  
استرياد بعض املنتجات من الشريك األجنيب بأوروبا جزءاً من مبيعات الشركة، تغطي به بعض متطلبات العقود احلاصلة عليها                  

إنشاؤها حالياً لزيادة الطاقة اإلنتاجية وتقليل      اجلاري  ستقبالً فور تشغيل التوسعة     الشركة، وسوف حتد الشركة من هذا اخلطر م       
  .االعتماد على االسترياد لسد الطلب على منتجات الشركة من األنابيب الفخارية

  الرسوم اجلمركية ٦-١-٣

للمنتجات السعودية يف كافـة دول      تقوم الشركة حالياً بتصدير جزء من منتجاا خارج اململكة، ومتثل االعفاءات اجلمركية             
جملس التعاون اخلليجي وبعض الدول العربية ميزة تنافسية جيدة ملنتجات الشركة مقابل املنتجات األجنبية، بيد أن الـتغريات                  

لى املستقبلية احملتملة يف الرسوم اجلمركية على منتجات اململكة يف أسواق العامل خصوصاً أسواق شرق آسيا قد يؤثر بالسلب ع                  
  . وبالتايل على رحبية الشركة– إن وجدت -حصة الشركة يف هذه األسواق ويفقدها ميزة تنافسية أمام املنتجات املنافسة 

  املخاطر الداخلية ٢- ٣

  االعتماد على عميل أساسي  ١-٢-٣

إن املصدر األساسي على طلب منتجات الشركة هو خطط الدول ملد شبكات الصرف الصحي ا وتطويرهـا باسـتخدام                   
بيب الفخارية، وبالرغم من أن هذا الشق ميثل دائماً إحدى األولويات االستراتيجية للدول يف تطوير البىن التحتيـة، إال أن                    األنا

عدم قدرة الشركة على احلفاظ على عميلها أو حدوث أي ختفيض يف تلك املخصصات يف ميزانية الدولة أو اللجوء لبديل آخر            
 على التحول ألسواق أخرى واملنافسة فيها  قد يؤدي إىل  تغريات سلبية يف مبيعـات                 من دون أن يكون لدى الشركة القدرة      

  .كما أن التأخري يف السداد سيؤثر على التدفقات النقدية للشركة. الشركة وبالتايل أرباحها
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  االعتماد على منتج الستخدام حمدد ٢-٢-٣

 خمتلفة ومستلزماا الالزمة ملـد وتطـوير شـبكات          تنتج الشركة منتجات ذات طبيعة واحدة، هي األنابيب الفخارية بأقطار         
الصرف الصحي، وبالرغم من أمهية هذا املنتج واستمرار االعتماد عليه ، إال أن أي حتول اسـتراتيجي  يف تفـضيالت تلـك       

ة كما أن وجود منتجات أو تقنيات جديـد       . املصادر قد يؤثر بشكل أساسي على استمرار الشركة وقدرا على توليد أرباح           
كما أن لألنابيب الفخارية جوانب ضـعف مقارنـة         . تغين عن استعمال األنابيب الفخارية قد يؤثر سلباً على رحبية الشركة          

  :باألنابيب املصنوعة من مواد أخرى منها
 . لإلنكسار واخلدشمعرضة لكوا نظراًالتركيب حتياطات خاصة يف ا مهارة عالية و األنابيب الفخارية تتطلب •
 . يصل إىل مئات الكيلوغرامات لألقطار الكبريةوالذي بصفة عامة ثقل وزا •
 . أنظمة األنابيب األخرىسعر األنابيب الفخارية بشكل عام ليست أقل من أسعار منافسيها من  •

  العالقة مع املوّردين  ٣-٢-٣

و ) شركة كريامو شتايرتويج البلجيكية   ( من الشريك األجنيب     تضمن الشركة إكمال أي نقص يف األنابيب عن طريق اإلسترياد         
ن عدم قدرة هذه الشركة على توفري املواد املطلوبة للبيع يف أسـواق             إ. للوفاء ببعض متطلبات العقود اليت قد ترسي عليها       ذلك  

وسوف حتد الشركة من هذا اخلطر مستقبالً فور تشغيل املصنع اجلديد املزمـع             .  اململكة قد يؤثر على رحبية الشركة وحصتها      
عتماد على الواردات لسد الطلـب علـى        إنشاؤه حالياً واملتوقع أن يبدأ تشغيله خالل سنتني لزيادة الطاقة اإلنتاجية وتقليل اال            

  .منتجات الشركة من األنابيب الفخارية

  األعطال املفاجئة يف خطوط اإلنتاج ٤-٢-٣

ميثل استمرار الشركة يف العملية اإلنتاجية أهم مقومات االستقرار للمركز املايل للشركة، ومتثل الكوارث الطبيعية وأعطـاب                  
خطار انقطاع التيار الكهربائي ومتديد الغاز املسال للمصنع عوامل خماطرة، قد تؤثر            املعدات الرئيسية وأجهزة احلاسب اآليل وأ     

  .على استمرارية تشغيل نظم الشركة
  

و بالرغم من سياسات اإلحالل والتبديل ألصول الشركة باإلضافة إىل تدابري الوقاية والسالمة املتبعة يف املصنع لتفادي األضرار                  
جئ لإلنتاج ووجود خمزون قوي يسمح بالوفاء بالتزامات الشركة اجلارية، إال أنه ال ميكن ضمان      اليت قد تنشأ عن أي عطل مفا      

  .عدم تأثر رحبية الشركة بتحقق هذه املخاطر
  

  .هذا وحتافظ الشركة على تغطية تأمينية مناسبة ضد هذه العوامل كما هو متبع يف أي نشاط صناعي آخر
  

  عتماد على العناصر البشرية اهلامةاملخاطر املتعلقة بإدارة الشركة واال ٥-٢-٣

قد تتأثر أعمال الشركة ووضعها املايل ونتائجها التشغيلية بشكل ملموس وسليب إذا مل تتمكن من احملافظة على كوادرها مـن                    
  التنفيـذيني  اوتعتمد الشركة على قدرات وخربات مـدرائه      . املوظفني املؤهلني، أو إجياد بدالء على نفس الدرجة من التأهيل         

وقد تتأثر الشركة سلباً يف املدى القصري والطويل األجل يف حال فقدان بعـض مـديريها أو موظفيهـا                   . وموظفيها الرئيسيني 
  . الرئيسيني ألي سبب من األسباب
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  املخاطر املتعلقة بسعودة املوظفني ٦-٢-٣

من استمرار حصول الشركة على شهادة      بالرغم من التزام الشركة بالنسبة احملددة للموظفني السعوديني العاملني فيها، وبالرغم            
الوفاء مبتطلبات سعودة الوظائف، إال أن هذا اليضمن قدرة الشركة على االستمرار يف االلتزام بذلك يف املستقبل، ممـا قـد                     

  .يعرض الشركة إىل اإلجراءات اجلزائية واليت قد تتسبب يف التأثري على عمل الشركة وبالتايل رحبيتها
  

  متويل التوسعة ٧-٢-٣

، وقد تستعني يف متويل تلـك التوسـعة         سنوياً طن   ٨٠,٠٠٠ إضافية مقدارها    بدأت الشركة إنشاء مصنع جديد لزيادة طاقة      
ل سـليب علـى سـيولة    مبصادر متويل متعددة، قد ينشأ عنها التزامات مستقبلية أو تكلفة لذلك التمويل، مما قد ينعكس بشك           

  ).٢٢راجع قسم خطط التوسعة صفحة(الشركة أو مركزها املايل يف املدى املتوسط والطويل 
  

  الوكاالت التجارية وعقود البيع ٨-٢-٣

إن من شأن أي اختالل يف ترتيبات أعمال النقل أو اتفاقيات  الوكاالت اليت تقوم الشركة من خالهلا مبزاولة نشاطها خـارج                      
  .يف رحبية الشركة بشكل سليباململكة التأثري 

وتقوم الفخارية بنقل منتجاا داخل وخارج اململكة عن طريق اتفاقيات مع عدة شركات نقل متخصصة، وبالرغم من أن بنود        
هذه االتفاقيات وضعت الفخارية يف شكل يعطيها سيطرة مؤثرة على األعمال موضوع االتفاقيات، فإن هذه الترتيبات تشمل                 

من اخلطورة تتعلق يف مدى التزام األطراف األخرى بالتزامام، كما أنه من املمكـن أن تـشكل التـشريعات                   ضمنياً درجة   
  .واألنظمة يف البلدان األخرى عائقاً إذا ما تغريت بشكل سليب وعلى غري مصلحة الشركة

  خماطر تتعلق باألسهم العادية ٣- ٣
  :وتتلخص أهم املخاطر املتعلقة باألسهم يف النقاط التالية

  

  املسامهون الرئيسيون ١-٣-٣

قد تتأثر قيمة األسهم بشكل سليب يف حالة قيام أحد املسامهني البائعني أو مجيعهم  ببيع حصته يف أسهم الشركة أو جزء منها                       
بعد انقضاء فترة احلظر، حيث سيخضع املسامهون البائعون لفترة حظر مدا ستة أشهر تبدأ من تاريخ بدء تـداول األسـهم،         

وال تعتزم الشركة حالياً إصدار أسهم إضافية فور انتـهاء عمليـة            . م خالهلا التصرف بأي من األسهم اليت ميلكوا       حيظر عليه 
االكتتاب، ولكن قد يؤدي إصدار الشركة، أو طرح املسامهني البائعني، لعدد كبري من األسهم بعد فترة احلظـر إىل اخنفـاض                

  .نهاالقيمة السوقية لألسهم بسبب زيادة املعروض م
  

  السيطرة الفعلية من قبل املسامهني البائعني ٢-٣-٣

سيستمر املسامهون البائعون يف االحتفاظ بأغلبية األسهم املصدرة، وبالتايل االحتفاظ بالسيطرة على أعمال الـشركة، حيـث                
التوقيع على العقـود  ستمكنهم هذه السيطرة من التحكّم باألمور اليت حتتاج إىل موافقة املسامهني مثل انتخاب جملس اإلدارة، و            

  .املهمة، وبالتايل التأثري على قيمة أسهم الشركة يف السوق
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  توزيع األرباح ٣-٣-٣

  -: توزع أرباح الشركة الصافية السنوية، بعد خصم مجيع املصروفات العمومية وغريها من املصروفات، على النحو التايل
 وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب .من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي) %١٠(يجنب  •

  .مىت بلغ االحتياطي املذكور مبلغاً مساوياً لنصف رأس املال
للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح جملس اإلدارة، أن تجنب كل أو نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين  •

  . أغراض معينةاحتياطي اتفاقي أو احتياطي عام وختصيصه لغرض أو 
  .من رأس املال املدفوع% ٥دفعة أوىل للمسامهني تعادل)  إن وجد(يوزع من الباقي بعد ذلك  •
من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة حبيث ال تتعدى يف مجيع األحوال احلدود القصوى % ١٠خيصص بعد ما تقدم نسبة  •

هات املختصة يف هذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك  والتعليمات الرمسية الصادرة من اجلتاملسموح ا وفقا للقرارا
  .على املسامهني كحصة إضافية يف األرباح

  
  إال أن توزيعات أرباح األسهم قد تتغري يف املستقبل  بناًء على أي تغيريات مستقبلية للمركز املايل  للشركة أو حتقيق أرباح أو 

وخيضع توزيع األرباح لبعض القيود الواردة يف النظام . مة ضرورة هلااستحداث قرارات إدارية مستقبلية ترى اجلمعية العا
  .األساسي للشركة واألنظمة ذات العالقة، كما أنه التوجد ضمانات حول توزيع أرباح يف املستقبل
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  نبذة عن السوق ٤

  مصدر معلومات السوق ١- ٤
باء، واملتعلقة بأطوال شبكات الصرف الصحي مصدر معلومات السوق هو باألساس اإلحصاءات املعلنة من وزارة املياه والكهر

باململكة، باإلضافة إىل خطط التنمية وما تتضمنه من تقديرات مستقبلية حلجم النمو املتوقع يف تأسيس وصيانة شبكة الصرف 
 حصتها من الصحي باململكة، وبيانات الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية واخلاصة حبصص إنتاجها التارخيية، وبالتايل

  .السوق، وواقع جتارب جهات رمسية أخرى حملية وعاملية مع شبكات الصرف الصحي

  وضع شبكات الصرف الصحي وتطوره ٢- ٤
هذه القضية ال . متثل مياه الصرف الصحي أحد مصادر التلوث الرئيسة للبيئة الطبيعية، خاصة للمياه اجلوفية والتربة والشواطئ

تم حتقيق التغطية الشاملة لشبكات مياه الصرف الصحي، والتخلص من هذه املياه عن طريق ميكن معاجلتها بالكامل ما مل ي
  .وقد أعطت اململكة يف هذا الصدد األولوية الستكمال شبكات الصرف الصحي. معاجلتها وتدويرها

  
عام %) ٢٦(ووفقاً للبيانات الرمسية خلطة التنمية الثامنة فقد ارتفع معدل تغطية شبكات الصرف الصحي من 

  ). م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٤/١٤٢٥عام %) ٣٠(إىل ) م١٩٩٩(هـ ١٤١٩/١٤٢٠
  

  .م٢٠٠٤م و١٩٩٩ويوضح اجلدول التايل تطور شبكات الصرف الصحي يف األعوام 
  

  تطور شبكات الصرف الصحي 
 التغري

 )م٢٠٠٤(هـ٢٤/١٤٢٥ )م١٩٩٩(هـ١٩/١٤٢٠
 انـالبي

 نسبة التغطية العدد نسبة التغطية العدد

الزيادة يف 
  العدد

الزيادة يف  
  التغطية

 %٤ ٨١ %٣٠ ٦٦٥ %٢٦ ٥٨٤ ) ألف توصيلة(التوصيالت للصرف الصحي 
 %٤ ٢,٦ %٣٠ ١٢,٩ %٢٦ ١٠,٣ )ألف كيلومتر(أطوال شبكات الصرف الصحي 

  خطة التنمية الثامنة الفصل الثالث والعشرين: املصدر

  املواءمة بني شبكات املياه والصرف الصحي ٣- ٤
اتساع "التنمية الثامنة يف استعراضها إلجنازات وتطور مد شبكات الصرف الصحي، مقارنة بشبكات املياه إىل تشري خطة 

الفجوة بينهما عرب السنوات املاضية، مما حد من إمكانات جتميع املياه املستخدمة ومعاجلتها، لالستفادة منها، وجتنب مشاكل 
يف حني بلغ معدل تغطية . تخلص اآلمن من خملفات الصرف الصحيالتلوث والضغوطات األخرى اليت تنتج عن عدم ال

وملعاجلة ذلك ينبغي تركيز اجلهود خالل %). ٣٠(، فإن تغطية شبكة الصرف الصحي ال تزيد عن %)٦٧(إمدادات املياه 
ملراكز احلضرية السنوات القليلة القادمة على التنمية السريعة لشبكات الصرف الصحي وطاقات املعاجلة، خاصة يف املدن وا

  ٢".الكربى، استهدافاً لسد الفجوة بني إمدادات املياه وشبكات الصرف الصحي
  
  

                                                 
   خطة التنمية الثامنة الفصل الثالث والعشرين ٢
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  الطلب على شبكات الصرف الصحي ٤- ٤
ينبع الطلب على أنابيب شبكات الصرف الصحي بشكل أساسي من سياسات الدول وخططها االستراتيجية إلنشاء وتنمية 

 اململكة العربية السعودية السوق األساسي لنشاط الشركة السعودية إلنتاج شبكات الصرف الصحي يف بالدها، ويعترب سوق
  .األنابيب الفخارية، حيث أن الطلب احمللي واخلليجي املتزايد جعل الشركة تقلل االعتماد على األسواق اخلارجية األخرى

  
ألف ) ٤٠(صرف صحي، وأكثر من مليون توصيلة ) ٢,٢٢(تقدر خطة التنمية الثامنة احلاجة على مستوى اململكة بنحو 

م مما يعين احلاجة ملد شبكات جديدة للصرف الصحي خالل أعوام ٢٠٠٩كيلومتر من شبكات الصرف الصحي ببلوغ العام 
ويوضح اجلدول التايل حجم الطلب املتوقع على خدمات . م تفوق اطواهلا ضعف طول الشبكة احلالية٢٠٠٩-م٢٠٠٦

  .م٢٠٠٩اإلدارية باململكة عام الصرف الصحي على مستوى املناطق 
  

  )م٢٠٠٩(هـ ١٤٢٩/١٤٣٠تقديرات أطوال شبكات الصرف الصحي يف املناطق اإلدارية يف عام 
 خدمات الصرف الصحي

 املناطق
 )كيلومتر(شبكات  ألف توصيلة

 ٩,٢٩٥ ٥١١,٢ الرياض
 ٩,٢٦٩ ٥٠٩,٨ مكة املكرمة
 ٢,٦٥٣ ١٤٥,٩ املدينة املنورة

 ١,٨٧٦ ١٠٣,٢ القصيم
 ٦,١٢٧ ٣٣٧,٠ الشرقية
 ٢,٩٠٤ ١٥٩,٧ عسري
 ١,٢٨٠ ٧٠,٤ تبوك
 ١,١٣٥ ٦٢,٤ حائل

 ٦١٦ ٣٣,٩ احلدود الشمالية
 ٢,٤٦٠ ١٣٥,٣ جازان
 ٧٦٩ ٤٢,٣ جنران
 ٩٦٠ ٥٢,٨ الباحة
 ١,٠٢٤ ٥٦,٣ اجلوف
 ٤٠,٣٦٨ ٢,٢٢٠,٢ اإلمجايل

  . الفصل الثالث والعشرين– خطة التنمية الثامنة–تقديرات وزارة املياه والكهرباء : املصدر

  

  العوامل املؤثرة يف معدل الطلب ٥- ٤
  .ينطلق تقدير االحتياجات لشبكات الصرف الصحي من واقع معدالت النمو السكاين، االقتصادي و العمراين املتوقعة

  النمو السكاين ١-٥-٤

هـ ١٤٤٤/١٤٤٥ة عام مليون نسم) ٢٩,٨٦(تشري التقديرات السكانية إىل منو سكان اململكة  ليصل عددهم إىل حنو 
سنوياً خالل خطة %) ٢,٤(، وتفترض هذه التوقعات اخنفاضاً يف معدل النمو السكاين للسعوديني من متوسط )م٢٠٢٤(

سنويـاً خـالل خطة التنمية احلادية عشرة، وليبلغ معدل النمو السنوي املتوسط %) ٢,١(التنمية الثامنة، إىل متوسط 
  %.٢,٢٥للسكان السعوديني حنـو 
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  .م٢٠٢٤-م٢٠٠٤يوضح اجلدول التايل تطور أعداد السكان املتوقعة يف الفترة 

  

  م٢٠٢٤-٢٠٠٤تطور أعداد السكان التقديري لألعوام 
  البيان

 )مليون نسمة(

هـ ٢٤/١٤٢٥
 )م٢٠٠٤(

هـ ٢٩/١٤٣٠
 )م٢٠٠٩(

هـ ٣٤/١٤٣٥
 )م٢٠١٤(

  هـ٣٩/١٤٤٠
 )م٢٠١٩(

  هـ٤٤/١٤٤٥
 )م٢٠٢٤(

 معدل النمو السنوي 

 ٠,٨٧ ٢٩,٨٦ ٢٨,١٥ ٢٦,٤٥ ٢٤,٣٩ ٢٢,٦٧ سكانإمجايل ال
 ٢,٢٥ ٢٥,٨١ ٢٣,٢١ ٢٠,٧٩ ١٨,٥٧ ١٦,٥٣ السعوديني

 ١,٣٨- ٤,٠٥ ٤,٩٤ ٥,٦٦  ٥,٨٢ ٦,١٤ غري السعوديني
  . الفصل التاسع–خطة التنمية الثامنة –تقديرات مصلحة اإلحصاءات العامة : املصدر

  النمو االقتصادي ٢-٥-٤

 وسجل احلساب .ة منو إجيابيتملحوظة، وسجل الناتج احمللي اإلمجايل معدال دالت منوواصل االقتصاد السعودي حتقيق مع
ملحوظ، وسجل عرض  املدفوعات فائضاً للعام الرابع على التوايل، واتسم وضع األسعار باالستقرار بشكل اجلاري مليزان

اع اخلاص غري النفطي، وحقق النظام املصريف تقدماً مجايل للقطاإل النقود منواً مرتفعاً واكبه معدل منو مرتفع يف الناتج احمللي
جلوانب عديدة من  معدالت كفاءة حسب املعايري الدولية، واستمرت عملية التخصيص واهليكلة االقتصادية مطرداً حمافظاً على

  .األنشطة االقتصادية واالجتماعية
 

منو سنوي يقدر   معدلاالمسيتج احمللي اإلمجايل سجل النا وحسب إحصاءات وزارة اإلقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد، فقد
% ٦,٤ بليون ريال سعودي، و منا الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبعدل ١,١٥٢م ليصل إىل ٢٠٠٥للعام  % ٢٢,٧بنحو 

 .  بليون ريال سعودي خالل نفس الفترة٧٦٧,٧ليصل إىل 
 
متوسط نصيبه يف الناتج احمللي اإلمجايل من   وارتفع،املتوسطيف % ٦,٧حقق القطاع غري النفطي معدل منو سنوي يقدر بنحو  

  .م٢٠٠٤يف عام % ٦٨ خالل اخلطة األوىل إىل حوايل% ٤٥حوايل 
  

عنها يف عام %١٩,٦م بنسبة زيادة ٢٠٠٥ يف عام  رياال٦٨,٤٧٩ًإىل حوايل  ارتفع متوسط دخل الفرد السعودي السنوي
مليون شخص عام  ٣,٧م إىل حنو ١٩٦٩ مليون شخص عام ١,٢ودية من حنو ارتفع تقدير حجم العمالة السع م ،كما٢٠٠٤
  . %٣,٣ يقارب  مركبم، مبعدل منو سنوي٢٠٠٥

  
 بليون ريال متضمنة ٢٢,٥بلغت خمصصات التجهيزات األساسية على مشاريع مثل املياه والزراعة وقطاع البنية األساسية إىل 

 بليون ريال فقط، متضاعفة بذلك ٣,٣م حوايل ٢٠٠٥مثلت يف ميزانية عام  بليون ريال، حيث ١٨مصروفات رأمسالية بقيمة 
أكثر من ستة مرات، ويعكس ذلك اهتمام الدولة باإلنفاق على مشاريع البىن التحتية وتطويرها ومن بينها شبكات الصرف 

  .الصحي

  النمو العمراين ٣-٥-٤

ألف وحدة سكنية، مول ) ٣٠٠(حنو ) م٢٠٠٤-م٢٠٠٠(هـ ١٤٢٥-١٤٢١بلغ عدد املساكن اليت مت إجنازها خالل األعوام
ألف وحدة ) ٦٠(ألف وحدة، يف حني مول صندوق التنمية العقارية الباقي وقدره ) ٢٤٠(ونفّذ القطاع اخلاص منها حنو 
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ألف رخصة بناء إلقامة مساكن خاصة ) ١٥٠(كما أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية خالل نفس الفترة حنو . سكنية
  ٣ .اريةواستثم

  

واستعانة بالبيانات املتاحة فإن إمجايل الطلب على املساكن خالل خطة التنمية الثامنة يقدر بنحو مليون وحدة سكنية، حبدود 
  :م ما يلي٢٠٠٩-٢٠٠٦ألف وحدة سنوياً وتستهدف الدولة بشكل حمدد خالل األعوام ) ٢٠٠(

قبل صندوق التنمية العقارية لبناء حنو مليون ريال من ) ٢٢,٥٠٠(ألف قرض بتكلفة ) ٧٥(تقدمي حنو  •
 .ألف من الوحدات السكنية يف خمتلف مناطق اململكة) ٩٠(

ألف وحدة سكنية من املساكن الشعبية يف خمتلف مناطق اململكة من خالل وزارة الشؤون ) ٣٥(بناء حنو  •
 .االجتماعية واملؤسسات واجلمعيات اخلريية

 ألف وحدة سكنية من إمجايل الطلب على املساكن يف خمتلف )٨٧٥(اضطالع القطاع اخلاص ببناء حنو  •
  . ألف وحدة بدعم ومساندة من احلكومة) ٢٢٥(مناطق اململكة منها حنو 

  .وهو ما يدعم بشكل كبري الطلب العام على مد شبكات الصرف الصحي وصيانتها

  حصة األنابيب الفخارية  بني أنظمة شبكات الصرف الصحي األخرى ٦- ٤
خارية مزايا تنافسية كثرية جتعل من استخدامها خياراً استراتيجياً عند التخطيط إلنشاء شبكات الصرف الصحي لألنابيب الف

  :٤منها على سبيل املثال ال احلصر

 .ات الناجتة عن حتلل مياه الصرف الصحيزمقاومتها العالية للتأثريات الكيماوية والغا •

 .فرة حملياًاملواد اخلام الىت تصنع منها هذه األنابيب متو •

 .ذات عمر طويل جداً ال يقارن بالنوعيات األخرى من األنابيب •
 

من % ٦٥م حوايل٢٠٠٤ -م١٩٩٩شكلت املبيعات احمللية الفعلية للشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية خالل األعوام 
  .إمجايل حجم السوق السعودي يف أنابيب الصرف الصحي وتوصيالا

  
  م٢٠٠٤-م١٩٩٩ارية من سوق شبكات الصرف الصحي باململكة حصة األنابيب الفخ

  الكمية  الفئة  البيــان
  ٣٠٦,٦٠٥  طن  *املبيعات احملليةللشركة

  ١,٦٩٠  كيلومتر طويل  *الطول التقرييب ملبيعات الشركة احمللية
  ٢,٦٠٠  كيلومتر طويل  **أطوال الشبكة املنفذة باململكة خالل الفترة

  %٦٥  كيلومتر طويل  ***حصة األنابيب الفخارية
 إدارة الشركة: املصدر*

  .إحصاءات وزارة املياه والكهرباء كما تظهر يف خطة التنمية الثامنة:املصدر**
  قسمة مبيعات الشركة على إمجايل أطوال الشبكة املنفذة باململكة خالل نفس الفترة*** 

  

                                                 
  خطة التنمية الثامنة الفصل الثامن عشر ٣
  .م٢٠٠٦مايو /  األنابيب املختلفة ىف شبكات الصرف الصحى والتوصيالت املرتلية ستخدام نوعياتالاملديرية العامة للمياه مبنطقة الرياض ورقة عمل   ٤
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 جهود إبراز مزايا استخدام األنابيب الفخارية ملشاريع وهي حصة تسعى الشركة للحفاظ عليها يف املستقبل وزيادا بتكثيف
مد وصيانة شبكات الصرف الصحي، وخبططها التسويقية والتوسعية واستخدام مواردها البشرية لبناء وترسيخ استراتيجية 

  .طويلة األمد دف لزيادة حصة الشركة من السوق

  تقييم جتربة استخدام األنابيب الفخارية ٧- ٤

ب الفخارية املزججة يف شبكات الصرف الصحي والتوصيالت املرتلية يف استخدام األنابي ١-٧-٤
  مدينة الرياض

األنابيب املختلفة ىف شبكات املياه  نوعياتيف دراسة أعدا تناولت لمديرية العامة للمياه مبنطقة الرياض تشري ورقة عمل  ل
من إمجايل مساحة % ٣٦ حوايل يالرياض تغطشبكة الصرف الصحي مبدينة  إىل أن والصرف الصحى والتوصيالت املرتلية

وتشري تقدير الطلب إىل أن منطقة الرياض ستكون حباجة  إىل شبكات  ،من سكان املدينة% ٥٦ ويستفيد منها حوايل ،املدينة
مبنطقة الرياض أنابيب خمتلفة هـ، وتستخدم حالياً ١٤٢٩ كيلو متر بنهاية العام ٩٢٩٥مياه وصرف صحي بطول إمجايل 

  :مثل .ىف شبكات الصرف الصحى والتوصيالت املرتليةواع األن
  

      .أنابيب البالستك 
  . أنابيب البالستك املقوي بألياف زجاجية 
   .أنابيب الفخار 
   .أنابيب اخلرسانة املسلحة 
  .أنابيب احلديد املرن 

  
ختلفة ىف شبكات الصرف الصحى املنابيب  األنوعياتمن إمجايل  % ٦٣وتستحوذ األنابيب الفخارية حالياً على ما نسبته 

استخدمت هذه النوعية من األنابيب على نطاق واسع يف شبكة الصرف الصحي وقد .  يف منطقة الرياضوالتوصيالت املرتلية
و يوجد حاليا يف . هـ ١٤٠١هـ من اخلارج وبدأ إنتاجها حملياً عام ١٤٠٠مبدينة الرياض حيث كانت تستورد قبل عام 

    ٥. كيلومتر) ١٦٧١(من األنابيب الفخارية املزججة طوهلا مدينة الرياض شبكة 
  

 وحصة األنابيب الفخارية احلالية بني  مبدينة الرياض حالياًأطوال خطوط شبكة الصرف الصحي القائمةويوضح اجلدول التايل 
  .ختلفةاملنابيب  األنوعيات

  ي يف مدينة الرياضىف شبكات الصرف الصحتستخدم أنابيب خمتلفة  نوعياتحصة األنابيب الفخارية احلالية بني 
اخلرسانة املسلحة احلديد املرن اإلمجاىل األلياف الزجاجية  نوع األنابيب البالستك الفخار اسبستوس

 بالكيلومترالطول   ٧٩١ ١,٦٧١ ٣٢ ٤٢ ٨٩ ٧ ٢,٦٣٢

 النسبة املئوية  %٣٠,١ %٦٣,٥ %١,٢ %١,٦ %٣,٣ %٠,٣ %١٠٠
  م٢٠٠٦مايو /  ورشة عمل برعاية وزارة املياه والكهرباء–ياه مبنطقة الرياضاملديرية العامة للم: املصدر

                                                 
 ورشة عمل – األنابيب املختلفة ىف شبكات املياه والصرف الصحى والتوصيالت املرتلية ملديرية العامة للمياه مبنطقة الرياض ىف استخدام نوعياتورقة عن جتربة ا ٥

  ٢٠٠٦مايو / برعاية وزارة املياه والكهرباء
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  جتارب عاملية ٢-٧-٤

 أملانيا اإلحتادية –تعمل شبكات الصرف الصحي من األنابيب الفخارية منذ عقود يف مدن كثرية حول العامل مثل دراسن هوفن 
م و ١٨٣٢ أستراليا منذ عام –م ، سيدين ١٨١٥عام  الواليات املتحدة األمريكية منذ –م، ويف واشنطن ١٨٨٤منذ العام 

، وهي شبكات مازالت تعمل حىت اآلن ، مما يعزز جدوى استخدام األنابيب الفخارية يف ١٨٤٨ اجنلترا منذ عام –لندن 
 شبكات الصرف الصحي، لكوا منتج معمر، وهو من أهم اخلواص اجلاذبة لألنابيب الفخارية اليت تسعى الدول لإلستفادة
منها لتقليل التكلفة املادية املباشرة وغري املباشرة املتولدة من أعمال حفر الشوارع لغرض إعادة تركيب أو صيانة شبكات 

  .الصرف الصحي
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  الشركة ٥

  الشركةتأسيس  ١- ٥
تأسست الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية كشركة  ذات مسؤولية حمدودة مبوجب السجل التجاري رقم 

سعودي % ٥٥ مليون ريال سعودي وبنسب ملكية ٢٠ هـ برأس مال وقدره ٨/٣/١٣٩٨ وتاريخ ١٠١٠٠١٤٩٩٣
مث بعد ذلك يف العام . طن سنوياً من األنابيب الفخارية ٢٤,٠٠٠بلجيكي وبطاقة إنتاجية قدرها % ١٥أملاين و% ٣٠و

أملاين % ٣٧,٥سعودي و % ٥٥ مليون ريال سعودي  وبنسب ملكية ٢٤متت زيادة رأس املال إىل ) م١٩٨٢( هـ ١٤٠٢
 ٣٦مث متت زيادة رأس املال مرة أخرى إىل . طن سنوياً ٤٥,٠٠٠بلجيكي، كما متت زيادة الطاقة اإلنتاجية إىل % ٧,٥و

. بلجيكي% ٠,٦٧أملاين و % ٢٥سعودي و % ٧٤,٣٣هـ وتغريت نسب امللكية إىل ١٤٠٣مليون ريال سعودي يف عام 
 مليون ريال سعودي، ٣٠ مليون ريال سعودي إىل ٣٦ء ختفيض رأس مال الشركة من هـ  قرر الشركا١٤١٢مث يف العام 

هـ قرر الشركاء ١٤١٥بلجيكي، مث يف العام % ٠,٧٩أملاين و % ١١,٧٦سعودي % ٨٧,٤٥كما تغريت نسب امللكية إىل 
  . مليون ريال سعودي مع بقاء نفس نسب امللكية٤٠زيادة رأس املال إىل 

  
طن سنوياً، وأصبح  ٨٠,٠٠٠كرب عملية توسعة يف تاريخ الشركة وزادت الطاقة اإلنتاجية إىل م متت أ٢٠٠٢وىف عام 
ويقع املصنع يف مدينة الرياض ، يف املدينة .  بلجيكي % ٠,٧٩أملاين  % ٧,٩٣من رأس املال سعودي، و % ٩١,٢٨

نتاج واملستودعات املختلفة وورش وخمازن متر مربع شاملة اإل ٥٦,٠٠٠الصناعية الثانية على طريق اخلرج على مساحة قدرها 
  .املواد اجلاهزة

  
 و تاريخ ٣٨٤٩وقد حتولت الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية إىل شركة مسامهة مبوجب القرار الوزاري رقم 

، كما مت رفع رأس املال عند التحول ١٠١٠٠١٤٩٩٣وبسجل جتاري رقم ) م٢٠٠٦/ ٢٢/١١املوافق (هـ ٢/١١/١٤٢٧
 مليون ريال سعودي مدفوعة بالكامل من قبل املالك الرئيسيني بالشركة موزعة على ١٥٠ مليون ريال سعودي إىل ٤٠ن م

  . مخسة عشر مليون سهم بقيمة امسية عشرة رياالت للسهم الواحد
  

افقة على زيادة م املو٤/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق ١٢/٩/١٤٢٧وقد مت بناء على قرار الشركاء املوثق لدى كاتب العدل بتاريخ 
إىل مائة )   ريال للحصة الواحدة١٠٠ ألف حصة بقيمة امسية مائةيتكون من أربع(رأمسال الشركة من أربعني مليون ريال 

وذلك من خالل ) يتكون من مخسة عشر مليون سهم بقيمة امسية قدرها عشرة رياالت للسهم الواحد(ومخسني مليون ريال 
مخسة ماليني ريال من ) ٥,٠٠٠,٠٠٠( مليون  ريال من االحتياطي النظامي ومبلغ عشرين) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(حتويل مبلغ 

) ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(ن مليون ريال من األرباح املستبقاة و دفع مبلغ يمخسة و عشر) ٢٥,٠٠٠,٠٠٠(االحتياطي العام و مبلغ 
  .لكيةستني مليون ريال نقداً لزيادة رأس املال من قبل املسامهني كل حسب نسبة حصته يف امل
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  املسامهون املؤسسون ٢- ٥
يساهم ىف الشركة جمموعة من الشركات واألفراد السعوديني ذوى خلفيات صناعية ومالية وختصصات أخرى خمتلفة إضافةً إىل 

  .آخرين أجانب
  قبل االكتتاب  بعد االكتتاب

  األسهم  %  رأس املال  األسهم  %  رأس املال
  املسامهون

 مسو األمري فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود ٣,١٧٥,٣٥٠ ٢١,١٧ ٣١,٧٥٣,٥٠٠ ٢,٢٢٢,٧٤٥ ١٤,٨٢ ٢٢,٢٢٧,٤٥٠

 شركة الرياض لالستثمار ١,١٩٠,٢٥٠ ٧,٩٤ ١١,٩٠٢,٥٠٠ ٨٣٣,١٧٥ ٥,٥٦ ٨,٣٣١,٧٥٠
 عبداهللا حممد احلقيل ٢٣٨,٠١٠ ١,٥٩ ٢,٣٨٠,١٠٠ ١٦٦,٦٠٧ ١,١١  ١,٦٦٦,٠٧٠
 جمموعة عبداللطيف العيسى القابضة ٤,٥٨٩,٢٩٠ ٣٠,٦٠ ٤٥,٨٩٢,٩٠٠ ٣,٢١٢,٥٠٣ ٢١,٤٢  ٣٢,١٢٥,٠٣٠
سعد سعود السياري/ الدكتور  ٣,٠٦٠,٥٦٥ ٢٠,٤٠ ٣٠,٦٠٥,٦٥٠ ٢,١٤٢,٣٩٥ ١٤,٢٨ ٢١,٤٢٣,٩٥٠  
 عدنان محزة بوقري ٩٥٩,١٣٥ ٦,٣٩ ٩,٥٩١,٣٥٠ ٦٧١,٣٩٥ ٤,٤٧ ٦,٧١٣,٩٥٠
 أمل محزة بوقري ٤٧٩,٥٥٠ ٣,٢٠ ٤,٧٩٥,٥٠٠ ٣٣٥,٦٨٥ ٢,٢٤ ٣,٣٥٦,٨٥٠
 يوهان يوسف وولف ١,١٩٠,٢١٥ ٧,٩٣ ١١,٩٠٢,١٥٠ ٨٣٣,١٥٠ ٥,٥٥ ٨,٣٣١,٥٠٠
شركة كريامو شتايرتويج ١١٧,٦٣٥ ٠,٧٨ ١,١٧٦,٣٥٠ ٨٢,٣٤٥ ٠,٥٥ ٨٢٣,٤٥٠

اجلمهور  --  --  --  ٤,٥٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠ ٤٥,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠%  ١٥٠,٠٠٠,٠٠ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ إلمجايلا ١٥,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠  

  الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية: املصدر

  

  الشركةسياسات  ٣- ٥
تسعى الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية إىل إنتاج وتوفري األنابيب الفخارية جبودة ونوعية عالية وثابتة حسب 

 والعمل على التطور املستمر يف مجيع املناطق ٩٠٠١متطلبات العميل واملواصفات والنظم املطبقة وتطبيق نظام اجلودة األيزو 
الفعالة يف الشركة مع احلفاظ على املركز القيادي إلنتاج وتوزيع منتجات األنابيب الفخارية يف اململكة ومنطقة الشرق 

  .األوسط

  التنافسية  واملزايااملنافسة ٤- ٥
ية يف جمال تصنيع األنابيب الفخارية، ومتيزت بإنتاج العديد تعترب الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية من الشركات العامل

من األنواع اليت تناسب خمتلف االحتياجات ملختلف األنشطة، كما متيزت بوسائل تعامل مميزة مع العمالء تتمحور يف احلرص 
ر الشراء حال احلاجة هلا يف موقع على تلبية احتياجات العميل مع توجيه تلك املعاملة إىل اجلوانب اخلدمية املتميزة كتوفري أوام

  .  املشروع، دون جلوء العميل إىل ختزين األنابيب ونقلها إىل مواقع املشاريع أكثر من مرة مما جينب املنتجات التعرض إىل التلف

  املنافسة اخلارجية للشركة ١-٤-٥

  :   ، ومنهمللشركة منافسون يف األسواق اخلارجية، مثل أسواق الدول العربية وخاصة السوق املصرية
  . شركة هيبورث الربيطانية تتواجد يف أسواق منطقة اخلليج– ١
   طن سنويا ٣٠,٠٠٠ شركة سويلم املصرية وتقدر طاقتها االنتاجية السنوية حبوايل -٢
   طن سنويا ٣٠,٠٠٠ وبطاقة حوايل  شركة سيباك املصرية، ومتلك مصنعا ينتج أنابيب حساب املواصفات املصرية-٣
   طن سنويا ٢٠,٠٠٠ شركة كيبكو املصرية ومتلك مصنعا تبلغ طاقته السنوية حوايل – ٤
  . طن٤٥,٠٠٠وهى شركة حكومية مصرية لديها مصنع تبلغ طاقتة االنتاجية :  شركة سيجوارت  – ٥
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  -:بشكل عام، فإن الشركة تقوم بتسويق منتجاا يف السوق السعودي واألسواق اخلليجية مرتكزة على الثوابت التاليةو
  .ضمان سرعة التوريد للمنتجات بفضل سياسة التخزين اليت حتافظ عليها الشركة •
  .توريد كميات إضافية خارج نطاق العقد ألي مشروع وبنفس األسعار املتفق عليها •
  .املشروع/ لسعر طوال فترة العقد ثبات ا •
  .بيع املنتجات بالعملة احمللية مما جينب العميل أي خماطر يف تقلبات أسعار العمالت •
  .استرجاع أي مواد زائدة عن حاجة املشروع •
  .الفاقد للعميل/توريد وتسليم املواد يف مواقع العمل، مما يقلل نسبة اهلالك •
ية يف كافة جملس التعاون وبعض الدول العربية، يضمن ملنتجات الشركة حيز اإلعفاءات اجلمركية للمنتجات السعود •

  . منافسة جيد مقابل املنتجات األجنبية
التوريد على دفعات صغرية جداً، حسب طلب العميل مما يساعده على برجمة السيولة النقدية للمشروع، األمر الذي  •

  ).الرياض(ستراتيجي ملصنع الشركة يف املنطقة الوسطى يصعب ألي منتج أجنيب أن يقدمه، وذلك بفضل املوقع اال
إصالح أي مواد متضررة نتيجة النقل أو املناولة مقابل كلفة بسيطة، تضمن عدم إهالك املواد املتضررة كاملة، مما  •

  .يقلل التكاليف غري املنظورة على العميل
اقة اإلنتاج الضخمة املتوفرة لديها، حاليا قدرة الشركة على املنافسة السعرية مع املنافس األجنيب، نظراً لط •

وبالتايل قلة تكاليف اإلنتاج نسبياً، باإلضافة إىل املصاريف اإلضافية اليت يتحملها املنتج األجنيب ) طن٨٠,٠٠٠(
كما أن تكلفة . اخل...إليصال منتجه إىل السوق احمللي مثل تكاليف النقل، التأمني، املستودعات، عموالت املوزعني

  .اد اخلام احمللية أقل مقارنة بتكلفتها على املنافسني األجانباملو
  .عدم وجود أي مصنع مشابه يف دول جملس التعاون اخلليجي، •
إن طبيعة هذه الصناعة تتطلب خربة طويلة ودراية خاصة إلنتاج أنابيب مطابقة للمواصفات وهذا األمر سبق وأن  •

داية إنشاءها للتوصل إىل اخللطة املناسبة للمواد األولية للحصول جتاوزته الشركة حيث استثمرت سنوات عديدة يف ب
إن هذا األمر يضيف صعوبة ألي شركة ال متلك هذه الدرجة من . على منتج حيقق مجيع متطلبات املواصفات

 .ولكن هذا المينع إمكانية دخول شريك أجنيب له خربة للسوق احمللي. الدراية يف إنشاء مصنع منافس
  
 األنابيب الفخارية للشركة لتغطية  أي نقص يفبتوريد) أحد الشركاء األجانب يف الشركة(شركة كريامو شتايرتويج م تلتز

علماً بأنه بناًء على بنود عقد تأسيس الشركة، حيظر على أي من الشركاء القيام بنشاط  منافس لنشاط الشركة . الطلب املتزايد
أن يتم هذا النشاط بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وذلك خالل املدة اليت يكون فيها يف اململكة العربية السعودية، سواًء 

ويتم تسعري املنتجات حسب الكمية املطلوبة واملواصفات الفنية يف إطار تكلفة اإلنتاج مضافاً إليها . الشخص املعين شريكاً
  .ويتم السداد بالعملة األوروبية وبتسهيالت زمنية. مصاريف الشحن

  وانب ضعف استخدامات األنابيب الفخاريةج ٢-٤-٥

تعي الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية اجلوانب اليت ال تتميز فيها منتجاا مقارنة مع املنتجات املنافسة األخرى، 
 تلك وتسعى باستمرار للحد من هذه العيوب ومساعدة جهات التنفيذ لالستخدام األمثل ملنتجاا حبيث جتعل من تأثريات

  :اجلوانب يف حدودها الدنيا وهذه العوامل هي

 . لإلنكسار واخلدشمعرضة لكوا نظراًالتركيب  مهارة عالية وإحتياطات خاصة يف  األنابيب الفخارية تتطلب •
 . يصل إىل مئات الكيلوغرامات لألقطار الكبريةوالذي بصفة عامة ثقل وزا •
 . سعر األنابيب الفخارية بشكل عام ليست أقل من أسعار منافسيها من أنظمة األنابيب األخرى •
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  األهداف املستقبلية ٥- ٥
 مبستوى أدائها الفين، ليفوق نظرياا من الشركات العاملية، كما تسعى الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية إىل االرتقاء

وتسعى إلجياد أسواق عاملية ملنتجاا، وهي .  طن لتلبية الطلب املتنامي٢٠٠,٠٠٠ختطط  ألن ال يقل إنتاجها السنوي عن 
تقر إدارة الشركة بعدم وجود نية و. بذلك تستهدف زيادة اإلنتاج من هذه املنتجات، وبالتايل تعزيز العائدات املالية للشركة

  .إلجراء أي تغيري جوهري على طبيعة النشاط

  األصول الغري ملموسة ٦- ٥
مبا يف ذلك شعارها وال " الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية" لدى الشركة عالمة جتارية مسجلة وهي االسم التجاري
  .مسها يف أي دولة أخرى تصدر هلايوجد  أية عالمة جتارية وال أية ملكية فكرية مسجلة با

  
 وال متثل األصول الغري ملموسة األخرى مثل براءات االختراع أو حقوق امللكية الفكرية عنصراً جوهرياً يف أعمال الشركة وال 

   .تعتمد رحبية الشركة بشكل مباشر أو جوهري على هذا النوع من األصول

  البحث والتطوير ٧- ٥
ء مراجعة مستمرة وحتليل لعمليات وخمرجات اإلنتاج، وهي تستخدم طاقماً من الفنيني يف لدى الشركة سياسة تقضي بإجرا

هذا اال، وحيث أن الشركة تنتج منتجات ذات طبيعة واحدة، وهي األنابيب الفخارية، فتتركز أهداف الشركة يف هذا 
  .اال على تطوير وسائل اإلنتاج ورفع كفاءة العملية اإلنتاجية
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  والتصنيعج اإلنتا ٦
 سنة، ولديها اخلربة ٢٥تقوم الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية بإنتاج األنابيب الفخارية وتوصيالا منذ أكثر من 

الكافية يف جمال التصنيع والتسويق هلذه املنتجات، وكذلك البنية التحتية لتلبية مجيع املتطلبات اليت تضمن استمرار العمل بنفس 
  . األسواق احمللية واإلقليمية والعامليةممن حيث ضمان توريد ما يلزالوترية 

  
خيلط أنواع من الصلصال املستخرج من حماجر الشركة بنسب مت التوصل إليها نتيجة الدراسات والتجارب املستمرة، وبإضافة 

  .املقاسات املطلوبةاملاء تتكون اخللطة املطلوبة واليت تنقل إىل املكابس لتشكيلها إىل أنابيب وتوصيالت ب
  

مث يتم تزجيج األنابيب من الداخل واخلارج بغمسها يف مزيج مكون من مواد طبيعية خمتلفة، مما يؤدى إىل حتسني اخلواص 
اخل وهذه املادة هلا خواصها املميزة، كالصالبة ومقاومة التفاعالت ..النوعية لألنابيب مثل  منع الرشح، سهولة انسياب املياه

  . والرشح مما يضمن استعمال هذه األنابيب ملدة طويلةالكيميائية
  

و تأيت مرحلة التجفيف بعد ذلك للتخلص من املاء الذي أضيف أثناء عملية التحضري، وميكن إجراء عملية التزجيج بعد مرحلة 
مئوية بصورة  درجة ١٢٠٠بعد ذلك يتم احلرق يف أفران خاصة حيث تتعرض األنابيب إىل درجة حرارة تصل إىل . التجفيف

  .تدرجيية ملدة تتراوح بني يومني إىل أربعة أيام حسب أقطار األنابيب ومقاساا
  

 إىل ٦و تتم مجيع مراحل التصنيع بصورة آلية وفق أحدث طرق التقنية وحتت املراقبة الدقيقة طوال دورة اإلنتاج اليت متتد من 
  .واصفات املطلوبةوهذه املراقبة تضمن استمرارية اإلنتاج حسب امل.  أيام٨

  أهم اخلصائص اجلاذبة الىت تتوفر ملنتجات الشركة ١- ٦
منتجات الشركة من أنابيب وتوصيالت فخارية من صفاا مقاومتها للقلويات واألمحاض املتواجدة يف مياه ااري  •

 .واملياه اجلوفية والتربة كما تقاوم أنواع الغاز واملواد الكيميائية داخل شبكات الصرف الصحي
 عام ١٥٠لعمر الطويل هلذه األنابيب، ففي عدة مدن رئيسية يف العامل استخدمت األنابيب الفخارية منذ أكثر من ا •

وال تزال تعمل بنفس الكفاءة اليت كانت عليها منذ اليوم األول الستخدامها بالرغم من عدم توافر املواصفات الفنية 
 . آنذاك

 . اد املستخدمة يف التصنيعمقاومة للعوامل الكيميائية الداخلية للمو •
-١٠مقاومة للحرارة حيث حتافظ حلقات الوصل املطاطية على كفاءا العالية يف درجات احلرارة املختلفة ما بني  •

 . درجة مئوية٧٠
مقاومة امتصاص ونفاذية املياه حيث جيرى اختبارات للتأكد من عدم وجود أي تسرب باألنابيب عند تعبئته باملاء  •

 . سي حسب املوصفات العاملية املختلفةحتت ضغط قيا
مقاومة التهشم حيث يراعى إنتاج أنابيب فخارية قادرة على حتمل قوى التهشم املنصوص عليها باملواصفات  •

 .القياسية على األقل وإن كانت الشركة تضمن قوى شم أعلى
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  الطاقة اإلنتاجية ٢- ٦
توريد بعض أي نقص عن طريق  طن سنوياً، وتكمل ٨٠,٠٠٠ بإنتاج تقوم حالياً الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

وقد وقعت الشركة على مشاريع بالفعل ولديها مشاريع قائمة حالياً ستستمر لعدة سنوات، . متطلبات تلك العقود من اخلارج
خلية، ونظراً ملا متثله األسواق اخلارجية ملنتجات الشركة وقد أدى ذلك لتقليص حصة الصادرات لضمان توريد املشاريع الدا

من فرصة جيدة لتنمية املبيعات، فقد حرصت إدارة الشركة على توسعة الطاقة اإلنتاجية ملصنع الشركة وذلك بإضافة طاقة 
 مستقبالً باإلضافة للطاقة  طن١٠٠,٠٠٠م، قابلة للزيادة إىل ٢٠٠٨ عام يف بداية طن سنوياً ٨٠,٠٠٠إنتاجية جديدة مبدئية 

 طن سنوياً مما يضمن توريد كافة املتطلبات للمشاريع احمللية وكذلك احملافظة على نشاط التصدير، ٨٠,٠٠٠احلالية البالغة 
ولدى الشركة خربة يف التصدير جتعلها قادرة على زيادة احلصة السوقية هلا يف أسواق التصدير ") خطط التوسعة"راجع قسم (

ية والعربية واآلسيوية، مىت توفرت الطاقة اإلنتاجية الزائدة عن حاجة السوق احمللية، علماً بأن الشركة تسوق منتجاا يف اخلليج
  .األسواق اخلارجية عن طريق وكالء وموزعني معتمدين وليس هلا فروع أو مكاتب خارج اململكة

  املنتجات وأنواعها ٣- ٦
تصنع املنتجات باستخدام مواد أولية . ا اليت تستخدم يف شبكات الصرف الصحيتنتج الشركة األنابيب الفخارية وتوصيال

، واليت تستخرج من حماجر خاصة بالشركة بالقرب من مدينة الرياض، وحترق عند درجة حرارة )الطفلة(عبارة عن الصلصال 
الفخار املزجج، وهذه املادة درجة مئوية، فيتم احلصول على أنابيب فخارية ذات مواصفات نوعية جيدة، تتكون من ١٢٠٠

 استعمال هذه األنابيب ملدة غري حمددة يف ناجلديدة هلا خواص مميزة كالصالبة ومقاومة التفاعالت الكيميائية والرشح، مما يضم
  :شبكات صرف املنازل واملدن والتصريف الصناعي وتقسم املنتجات كما يلي 

  األنابيب الفخارية ١-٣-٦

ملم، وبنوعني خمتلفني من حيث السماكة ١٢٠٠ملم إىل ١٠٠اخل واخلارج وتنتج بأقطار من أنابيب فخارية مزججة من الد
وتنتج األنابيب بأطوال خمتلفة تترواح ٠١٩٩٥   -٢٣٥/٢٣٦، وذلك حسب املواصفات السعودية )صنف ب(و) صنف أ (

ات مطاطية تثبت داخل رأس  ملم بوصالت مرنة عبارة عن حلق١٥٠م لألنبوب وتزود األنابيب حىت قطر ٢م وإىل ١بني 
األنبوب بغراء خاص مصمم هلذا الغرض ويتم توصيل األنابيب بدفع اية األنبوب اآلخر بعد إضافة قليل من شحم التركيب 

، فتزود اييت كل أنبوب وتوصيالته ق ملم وما فو٢٠٠أما بالنسبة لألقطار من . اخلاص بذلك، والذي تقوم الشركة بتوريده
من البويل يورثني وتكون على شكل حلقة مطاطية يف اية الذيل وتبطني داخلي صلب للرأس ويتم التوصيل بدفع مبواد مصنعة 

  . اية األنبوب داخل الرأس بعد إضافة الشحم للحصول على ربط حمكم 

  التوصيالت الفخارية ٢-٣-٦

  :لة وتتكون من املتممات الالزمة إلنشاء شبكة صرف صحي متكام/ وهي عبارة عن جمموعة التوصيالت 
  

  .ملم٦٠٠ملم وحىت ١٠٠درجة وبأقطار خمتلفة من ٩٠درجات وحىت ١٠ تصنع بدرجات خمتلفة من :أكواع فخارية
  

وتستخدم لعمل تفريعات على اخلطوط الرئيسية ) درجة ٩٠(أو قائمة ) درجة٤٥( وهي إما قسامات مائلة :قسامات فخارية
  . مع الفروع مبنسوبني خمتلفني
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 سم، ٧٥سم و٢٥ وهي عبارة عن أجزاء من أنابيب تصنع بأطوال قصرية تترواح مابني :صة والتوصيالت املرنةالقطع اخلا
وتصنع بأقطار من ) املاوالت (وتستخدم على اخلطوط لغرض احلصول على مرونة عالية للخط عند مناطق غرف التفتيش 

  . ملم١٢٠٠ملم وحىت ١٥٠
  

هى عبارة عن قطعة قصرية من أنبوب بقطرين خمتلفني لتوصل خط أنابيب ذو قياس  و): مصغر–مكرب (األنابيب املتدرجة 
  ).مصغر(أو توصل خط أنابيب ذو قياس كبري مع خط أنابيب ذو قياس أصغر ) مكرب(صغري مع خط أنابيب ذو قياس أكرب

  القطع اخلاصة ٣-٣-٦

  . الصلبة إىل شبكة الصرف الصحي  ويستخدم لتصريف مياه املنازل أو املصانع اخلالية من املواد :اجلاليتراب
  

  .ويستخدم لتصريف مياه األمطار من الشوارع إىل شبكة الصرف الصحي: جاليتراب الشوارع
  

 ويستخدم لتوصيل شبكة الصرف املرتيل إىل شبكة الصرف الرئيسي عندما يكون منسوب املرتل أقل من منسوب :انترسبتور
  .شبكة الصرف الصحي الرئيسية

  القطع الفرعية ٤-٣-٦

وهي عبارة عن قطع خاصة تشكّل على شكل أنبوب بطول قصري، وتستخدم إليصال شبكات تصريف املنازل اجلديدة 
بشبكات الصرف الصحي القدمية، وذلك بواسطة عمل ثقب على الشبكة القدمية وتثبت هذه القطع داخل الثقب ومن مث 

  . توصيل شبكة املنازل ذه القطع
  

ارة عن قطع دائرية صماء تستخدم لسد ايات األنابيب املفتوحة حلني استخدامها يف توصيالت وهي عب: السدادات الفخارية
  . املستقبلية

  
مع أنبوب صنف ) أ(يستخدم للتوصيل بني أنبوب صنف ) رأس وذيل(وهي عبارة عن قطعة من أنبوب فخاري :  احملّول

  ). ب(

  القنوات الفخارية ٥-٣-٦

ية تستخدم لتبطني جماري مياه الصرف الصحي داخل غرف التفتيش حلمايتها من وهي عبارة عن قنوات فخارية نصف دائر
  . التآكل

  )املثقبة(األنابيب املخرمة  ٦-٣-٦

وهي عبارة عن أنابيب فخارية مزججة من الداخل واخلارج مثقبة إما تثقيباً كامالً أو تثقيباً نصفياً وتستخدم لتصريف املياه 
ريق جتميع تلك املياه ونقلها إىل شبكات الصرف العامة، وتوضع هذه األنابيب حتت اجلوفية واملتسربة وغريها وذلك عن ط

  .سطح األرض وحتاط بالبحص لضمان حرية تسرب املياه اجلوفية إىل داخل األنابيب وعدم انسداد ثقوا
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  األنابيب النفقية ٧-٣-٦

 األرض ودون حفر اخلنادق وتصنع وهي عبارة عن أنابيب فخارية مزججة من الداخل واخلارج، تركب بنظام الدفع حتت
  .ملم١٠٠٠ملم إىل ١٥٠بقياسات خمتلفة من 

  تطبيق معايري اجلودة ٤- ٦
 يف كل األنشطة وااالت الداخلية ٢٠٠٠ – ٩٠٠١م بتطبيق معايري اجلودة العاملية  األيزو ١٩٩٨ تقوم الشركة منذ عام 

 املتعلقة يف التفاوت باألبعاد وكذلك ١٩٨٣-٢٣٥/٢٣٦املرتبطة باجلودة باإلضافة إىل املواصفات القياسية السعودية 
و تتطلب عملية تطبيق معايري اجلودة واحلفاظ عليها، إتباع تعليمات . ٧٠٠ واألمريكية سي ٢٩٥ ENاملواصفات األوروبية 

كما . بشكل دوريوإجراءات حمددة ملراحل العملية اإلنتاجية مثل التصنيع، االختبار، التعبئة، التخزين، والشحن ومراجعتها 
  .تشمل حتديد مهام تفصيلية وإجراءات حمددة للقيام بتلك املهام لكافة املوظفني بالشركة

  :نظام مراقبة اجلودة ٥- ٦
تقوم الشركة بتطبيق نظام داخلي للرقابة على اجلودة، مرة على األقل سنوياً بواسطة خرباء داخليني من أجل الوقوف على 

 مالئمتها لألهداف املتعلقة بتحسني اجلودة الكلية ، عن طريق احملافظة على مناطق اجلودة كفاءة عملية إدارة اجلودة ومدى
  .العالية وحتديد مراكز الضعف والعمل على حتسينها بشكل علمي وإجراءات تصحيحية فعالة 

 
دة و بقاءها على ذلك إن التجهيزات الفنية للشركة أعطت مستويات جودة عالية لألنابيب الفخارية مما جعلها منتجات معتم

  .املستوى يعتمد على املتابعة املستمرة يف عمليات اإلشراف والتحكم باجلودة

  التوسعةخطط  ٦- ٦
لدى الشركة خطة للتوسعة دف إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية القصوى للشركة لتغطية الطلب املتزايد على منتجات الشركة 

مكابس مماثلة إلنتاج نفس النوع من األنابيب، وكما سيتم الزيادة يف إنتاج وسيتم فك االختناقات على بعض املكابس بإضافة 
حيث أن الطلب على مثل هذه األنابيب يف منو متزايد يف أسواق ) اليت متدد حتت األرض بدون فتح خنادق( األنابيب النفقية 

  .دول اخلليج، وباألخص يف تقاطعات الطرق الرئيسية
  

ى اقتصادية ملشروع التوسعة مشلت دراسة السوق ودراسة فنية ودراسة مالية للمشروع وقد أعدت الشركة دراسات جدو
 شهراً ابتداًء من اكتمال احلصول على املوافقات الرمسية، وقد بدأت الشركة يف تنفيذ ٢٤ـوتقدر مدة تنفيذ املشروع ب

  .م٢٠٠٨م و يتوقع أن يبدأ اإلنتاج عام ٢٠٠٦املشروع عام 
  

 طن إىل ٢٤,٠٠٠ هي الثالثة يف تاريخ الشركة حيث أن الشركة سبق وأن رفعت طاقتها اإلنتاجية من وستكون هذه التوسعة
م قامت الشركة بزيادة طاقتها اإلنتاجية مرة أخرى إىل ٢٠٠٢م ويف عام ١٩٨٢ طن سنوياً وذلك يف عام ٤٥,٠٠٠
 طن وتقدر الشركة تكاليف التوسعة بـ ١٦٠,٠٠٠وخبطة التوسعة اجلديدة سيتم رفع الطاقة اإلنتاجية إىل .  طن٨٠,٠٠٠

  . ريال تشمل قيمة مباين وإنشاءات وآالت ومعدات ووسائل نقل٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠
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هـ على ٢٣/٧/١٤٢٣وقد حصلت الشركة على املوافقة املبدئية من اهليئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتاريخ 
و مت البدء يف التنفيذ وذلك إلقامة التوسعة متر مربع  ٥٤,٧٢٠ساحة إمجالية ختصيص قطعة األرض اإلضافية  مبدينة الرياض مب

 .م٢٠٠٦منذ اية عام 
  

 و قد حصلت على موافقة الصندوق للحصول على قرض لتمويل التوسعةصندوق التنمية الصناعية الشركة بالتقدم إىل قامت 
   .مليون ريال ١٠٤على احلصول على متويل مببلغ 

  التوزيع والتسويق ٧- ٦

  التوزيع ١-٧-٦

تقوم الشركة بتوصيل منتجاا املعبأة على طبليات خاصة حتفظها من الضرر إىل مواقع العمل، باستخدام شبكة من الناقالت  
املواد، إليصاهلا و اليت يقودها سائقون لديهم خربة بالتعامل واملناولة الصحيحة املطلوبة هلذه ) غري اململوكة للشركة (املستأجرة 

 الذي قد يعرض منتجاا للضرر، وكذلك فإا حترص على ر والترتيل، األملبصورة سليمة، وجتنب الشركة تكرار التحمي
  .بإيصال املنتجات مباشرة من مستودعاا إىل مواقع التركي

  
 وأدوات االختبار وغريها ب األنابيكما تقوم الشركة بتوفري مستودعات صغرية يف مناطق تنفيذ املشاريع، تشمل إكسسوارات

  .من املواد اليت حيتاجها املقاول إلمتام عملية التركيب بطرق سليمة
  

تتوفر للشركة شبكة من الوكالء واملوزعني يف دول اجلوار اليت تصدر منتجاا إليها، األمر الذي يضمن االتصال اليومي 
وتقوم الشركة بشحن منتجاا إىل دول اخلليج واليمن عرب الرب  . لتنافسيةواملباشر مع كل سوق وكذلك احملافظة على األفضلية ا

  .باستخدام ناقالت مستأجرة
  

تقوم الشركة بإيصال منتجاا داخل اململكة و دول جملس التعاون اخلليجي مما جينبها ضرورة تواجد مستودعات كبرية خاصة 
  .هائية على عمالء الشركة وهو أمر يصعب على  منافس من اخلارجللتخزين يف كل منطقة، األمر الذي يوفر من الكلفة الن

  التسويق والترويج ٢-٧-٦

  :تستخدم الشركة عدة وسائل وطرق لتسويق وترويج منتجاا مثل
  

 .إعالنات دورية يف بعض االت املتخصصة )١
 .الكتالوجات واملطبوعات الفنية واإلرشادية للمنتجات )٢
 .واألسواق املختلفةاملشاركة يف معارض متخصصة يف الدول  )٣
 .زيارات دورية للمكاتب االستشارية واجلهات احلكومية املالكة للمشاريع )٤
 .تزويد األسواق واجلهات صاحبة القرار بالنشرات الفنية احملايدة )٥
 .دعوات للجهات املختصة لزيارة مصنع الشركة وإجراء اختبارات فنية خمتلفة للتأكد من جودة املنتجات )٦
 . والدراسات التصميمية ألي جهة تستخدم املنتجاتتأمني الدعم الفين )٧
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  التصدير ٣-٧-٦

 تقوم الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية بتسويق وبيع منتجاا،  إضافة إىل أسواق اململكة، يف أسواق دول جملس 
 يف أسواق دول جنوب التعاون اخلليجي واليمن وبعض الدول العربية مثل مجهورية مصر العربية واألردن والسودان وكذلك

م ٢٠٠٠ومنذ عام . شرق آسيا مثل تايوان وسنغافورة وغريها باإلضافة إىل بعض الدول األوروبية مثل أملانيا ايطاليا وغريها
و نظراً لزيادة  الطلب على األنابيب الفخارية داخل اململكة ودول جملس التعاون اخلليجي فقد مت تقليص ) هـ١٤٢٠(

جود طلب على منتجات الشركة ، وتعتمد الشركة على شبكة من الوكالء يف تسويق منتجاا يف التصدير بالرغم من و
  .األسواق اخلارجية وليس لدى الشركة مكاتب أو فروع  أو  أي أصول خارج اململكة

  موظفو املبيعات ٤-٧-٦

لتسويق األنابيب الفخارية حيث يتوفر لدى الشركة جهاز مبيعات ذو كفاءة فنية وتسويقية من مهندسني مت تدريبهم وتأهيلهم 
يتمتع أفراد اجلهاز خبربة عملية وفنية طويلة يف التعامل مع هذا املنتج، األمر الذي يتيح هلم إعطاء احللول الفنية ألي استفسارات 
 قد تنشأ أو تكون متواجدة لدى اجلهات املستخدمة ملنتجات الشركة، كما تشترط الشركة وجود أفراد أكفاء يف معظمهم

  .مهندسني لدى مجيع وكالء الشركة لتسويق املنتجات يف األسواق اخلارجية

  هيكل املبيعات ٥-٧-٦
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إدارة الشركة: املصدر
  

  :فرد كما يوضحه اجلدول التايل١٧وحملياً يتكون فريق املبيعات من 
مدير  البيـان

  املبيعات
مهندس 
  مبيعات

منسق 
  مبيعات

حمصل 
  مبيعات

مسؤول 
  التوزيع

سكرتري 
  املبيعات

جهاز 
  التوزيع

 اإلمجايل

  ١٧  ٧  ١  ١  ١  ٣  ٣  ١  العدد
  إدارة الشركة: ملصدرا

  
  

مدير املبيعات و التسويق

فريق مبيعات دول جملس التعاون و اليمن      فريق مبيعات األسواق العاملية   فريق مبيعات السوق احمللي   

وكالء يف كل دولة

مصر
ايطاليا
أملانيا
هولندا
بلجيكا
تايوان

وكالء يف كل دولة

قطر 
الكويت
البحرين 
اإلمارات
سلطنة عمان
اليمن

املنطقة الوسطى
املنطقة الغربية
املنطقة الشرقية
املنطقة اجلنوبية
املنطقة الشمالية

سنغافوره

مدير املبيعات و التسويق

فريق مبيعات دول جملس التعاون و اليمن      فريق مبيعات األسواق العاملية   فريق مبيعات السوق احمللي   

وكالء يف كل دولة

مصر
ايطاليا
أملانيا
هولندا
بلجيكا
تايوان

وكالء يف كل دولة

قطر 
الكويت
البحرين 
اإلمارات
سلطنة عمان
اليمن

املنطقة الوسطى
املنطقة الغربية
املنطقة الشرقية
املنطقة اجلنوبية
املنطقة الشمالية

سنغافوره
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   وكفاءة املديريناإلداري للشركةاهليكل  ٧

  إقرار من أعضاء جملس اإلدارة واملدراء واملوظفني األساسيني ١- ٧
شركة بأم مل يشهروا يف أي وقت من األوقات يقر أعضاء جملس اإلدارة واملدير العام واملدير املايل وسكرتري جملس إدارة ال

  .إفالسهم أو خضعوا إلجراءات إفالس

 يقر أعضاء جملس اإلدارة أنه ال يوجد للرئيس التنفيذي أو ألعضاء جملس اإلدارة وال للمدير املايل أو أي من أقارم وقت 
  .ح أو متوقع ذي أمهية لعمل الشركةتقدمي نشرة اإلصدار أي مصلحة جوهرية أو أي عقد أو اتفاق قائم أو مقتر

كما يقر أعضاء جملس اإلدارة  واإلدارة التنفيذية للشركة بعدم وجود أي صالحيات جتيز ألعضاء جملس اإلدارة وفريق اإلدارة 
  التنفيذية حق االقتراض من الشركة

  اهليكل التنظيمي للشركة ٢- ٧

  إدارة الشركة: املصدر

  جملس اإلدارة   ٣- ٧
 

سعودية إلنتاج األنابيب الفخارية حالياً جملس إدارة مكون من مخسة أشخاص يتم انتخاب أحدهم رئيساً بقرار يدير الشركة ال 
  :ويتألف جملس اإلدارة يف تاريخ نشرة اإلصدار هذه من السادة الواردة امساؤهم يف اجلدول التايل. من الس

  الصفة  االسم
  رئيس جملس اإلدارة    عود بن فيصل آل سزفيصل بن عبد العزي/ مسو األمري
 العضو املنتدب و الرئيس التنفيذي     سعد بن سعود بن ابراهيم السياري / الدكتور
 عضو جملس اإلدارة        بن عبداللطيف العيسى نعبدا حملس

 عضو جملس اإلدارة     عبد اهللا بن سليمان بن عبدالرمحن الضبعان
 عضو جملس اإلدارة         يوهان  يوسف وولف 

مؤيد بن عيسى القرطاس كعضويني مستقلني يف جملس / علي بن عبدالرمحن اخللف والدكتور/ قب االكتتاب، سيتم عقد مجعية عامة غري عادية لتعيني الدكتورع* 
  .اإلدارة وعضو مستقل ثالث سيتم تسميته الحقاً بعد اإلكتتاب

  

  .هـ ٣/٢/١٤٣١تنتهي مدة الس احلايل يف 
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  :ملكية األسهم قبل االكتتاب من قبل أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةيوضح اجلدول التايل 

  (%)نسبة املسامهة  املسمى الوظيفي  اسم العضو
  ٢١,١٧  رئيس جملس اإلدارة مسو األمري فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود

"وميثل شركة الرياض لالستثمار " عبد اهللا بن سليمان بن عبدالرمحن الضبعان   ٧,٩٤  عضو جملس اإلدارة 
  ٢٠,٤   الرئيس التنفيذي–عضو جملس اإلدارة  الدكتور سعد سعود السياري

  ٧,٩٢  عضو جملس اإلدارة يوهان يوسف وولف
  ٣٠,٦  عضو جملس اإلدارة "وميثل جمموعة عبداللطيف العيسى القابضة"  بن عبداللطيف العيسىنعبدا حملس

  إدارة الشركة: املصدر
  

اغلو مناصب اإلدارة العليا اآلخرون أو أي من أقارم أي مصلحة يف أسهم الشركة سواًء بشكل مباشر أو غري وال ميلك ش
  .من أسهم الشركة% ٢٠,٤، الذي ميلك والده )مدير الشؤون اإلدارية(مباشر،  بإستثناء سعود سعد السياري 

  

  كفاءة املديرين ٤- ٧
رة واجلهاز اإلداري، توضح مؤهالم األكادميية و خربام العملية الىت تؤهلهم فيما يلي سرية ذاتية خمتصرة ألعضاء جملس اإلدا

  :لشغل هذه الوظائف بالشركة
  

  جملس اإلدارة
  ) عاما٦٢ً(مسو األمري فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود   االسم
  رئيس جملس اإلدارة  املنصب

  م١٩٦٩عام ) بريكلي(ليفورنيا بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة كا  املؤهالت العلمية
  م١٩٧١ماجستري إدارة اعمال من جامعة والية ميتشجان عام 

  م١٩٧٨أحد  مؤسسي الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية عام   اخلربات العملية
  م١٩٧٢مدير  التخطيط بوزارة االتصاالت عام : شغل منصب

  م١٩٧٦م إىل ١٩٧٢وزارة املعارف من املدير العام إلدارة البعثات الدراسية للخارج، 
  م١٩٨٠م إىل ١٩٧٧وكيل وزارة املعارف للشؤون الثقافية من 

  عضو مؤسس و نائب رئيس جملس اإلدارة السابق لشركة التصنيع الوطنية
  عضو مؤسس ، وعضو جملس إدارة سابق للبنك السعودى التجارى املتحد

  ملنتدب لشركة العاصمة احملدودةرئيس جملس اإلدارة، و العضو ا  املناصب احلالية
  رئيس جملس إدارة شركة اليسر تاونسند آند بوتوم احملدودة 

  رئيس جملس إدارة شركة هيكت العربية السعودية للخدمات املتعددة احملدودة

  )عاماً ٦٣(سعد سعود السياري . د  االسم
  العضو املنتدب و الرئيس التنفيذي  املنصب

  م ١٩٧٣ة يف اجليولوجيا من جامعة شتوجتارت  يف أملانيا عام دكتورا  املؤهالت العلمية

   م١٩٨١م إىل١٩٧٣أستاذ جبامعة البترول و املعادن، للفترة من   اخلربات العملية

  م١٩٨١الرئيس التنفيذي للشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية احملدودة منذ   املناصب احلالية

  )عاما٦٠ً(يوهان يوسف وولف   االسم
  عضو جملس اإلدارة                               املنصب

  م١٩٨١عضو جملس إدارة الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية منذ عام  اخلربات العملية

  ، وهلا أنشطة أخرى متعددةقطع الفخاريةإلنتاج ال ألفونسو رئيس شركة   املناصب احلالية



- ٢٧ - 

  ) عاما٥٠ً(عيسى عبداحملسن بن عبداللطيف ال  االسم
  عضو جملس اإلدارة                               املنصب

  م١٩٨٠بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة والية كاليفورنيا عام   املؤهالت العلمية

  م١٩٨٥م إىل ١٩٨١مهندس مشاريع لدى شركة أرامكو خالل الفترة من   اخلربات العملية
  م١٩٩٤م إىل ١٩٨٥نائب الرئيس ملؤسسة عبداللطيف العلي العيسى من 

  م٢٠٠٠م إىل١٩٩٥الرئيس التنفيذي وعضو جملس املديرين موعة عبداللطيف العيسى احملدودة والشركات التابعة هلا 

  م٢٠٠٠رئيس جملس إدارة جمموعة عبداللطيف العيسى القابضة منذ عام   املناصب احلالية
  دارة شركة اإلنشاءات املتطورةرئيس جملس إ

  )سيبوركس(رئيس جملس إدارة شركة املباين اخلفيفة 
  رئيس جملس إدارة شركة السريبو السعودية

  عضو جملس إدارة شركة الشرق األوسط للبطاريات
  عضو جملس إدارة شركة عقارات اخلليج

  نائب رئيس اللجنة التجارية يف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

  ) عاما٦٤ً(عبد اهللا بن سليمان بن عبدالرمحن الضبعان   سماال
  عضو جملس اإلدارة     املنصب

  م١٩٦٥بكالوريوس علوم سياسية من جامعة واشنطن األمرييكية   املؤهالت العلمية
  م١٩٦٩ماجستري إدارة عامة من جامعة وسكونسن األمريكية 

  ستثماررئيس جملس إدارة شركة الرياض لال  املناصب احلالية
  رئيس جملس إدارة شركة املكاتب احملدودة

  رئيس جملس إدارة شركة رامة لتصنيع األلومنيوم احملدودة
  رئيس جملس إدارة شركة الرياض ملنتجات األلومنيوم احملدودة

  نائب رئيس جملس إدارة و العضو املنتدب لشركة تريف احملدودة 
  عضو جملس إدارة البنك السعودي لالستثمار

  )عضوان مستقالن(وان املرشحان لعضوية جملس اإلدارة العض
 )عاما٦٤ً(الدكتور علي بن عبدالرمحن اخللف  االسم

  م٢٠٠٣-م١٩٩٢رئيس الرئاسة العامة للطريان املدين  اخلربات العملية
  م١٩٩١-م١٩٨١مدينة اجلبيل الصناعية ) حديد( رئيس جملس إدارة شركة 

  م١٩٩٥-م١٩٨٦ الرياض –لعزيز للعلوم والتكنولوجيا عضو جملس إدارة مدينة امللك عبد ا
  م١٩٩٠-م١٩٨٠ الدمام –عضو جملس إدارة الشركة السعودية العربية لألمسدة سافكو 

  م١٩٩٠-م١٩٨٣ الرياض –عضو مؤسس وعضو جملس إدارة شركة التصنيع الوطنية 
  م١٩٦٦اليات املتحدة  الو–بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة كاليفورنيا  املؤهالت العلمية

  م١٩٦٧ماجستري هندسة كيميائية من جامعة والية كاليفورنيا 
 م١٩٧٣دكتوراة هندسة كيميائية من جامعة جنوب كاليفورنيا 

 )عاما٦١ً(الدكتور مؤيد بن عيسى القرطاس  االسم
  إحدى شركات سابك) بتروكيميا(رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات  اخلربات العملية

  دير عام األحباث والتطوير يف سابكم
  عضو جملس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

  رئيس جملس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل واخلدمات الصناعية
   إحدى شركات سابك–رئيس جملس إدارة الشركة السعودية للميثانول 

  إحدى شركات سابك) ابن زهر(رئيس جملس إدارة الشركة السعودية األوروربية للبتروكيماويات 
  إحدى شركات سابك) ابن البيطار(رئيس جملس إدارة الشركة الوطنية لألمسدة 

  بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة بغداد بالعراق املؤهالت العلمية
  بريطانيا-دكتوراة يف  اإلدارة من جامعة برادفورد 

  م وحىت تارخيه١٩٩٦ة منذ عام مدير عام شركة التصنيع الوطني املناصب احلالية
  عضو جملس إدارة شركة التصنيع الوطنية
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  عضو جملس إدارة شركة معدنية
  عضو جملس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص
  عضو جملس إدارة شركة الرواد الوطنية للبالستيك

  عضو جملس إدارة الشركة الوطنية لثاين أكسيد التيتانيوم
  يع الوطنية لتسويق البتروكيماوياتعضو جملس إدارة شركة التصن

  عضو جملس إدارة الشركة السعودية للبويل أوليفينات
  عضو جملس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة

  

  اإلدارة العليا
  ) عاما٣٠ً(سعود سعد السياري   االسم
  نائب الرئيس التنفيذي و مدير الشؤون اإلدارية  املنصب

  م٢٠٠١اسبة من جامعة امللك سعود عام بكالوريوس حم  املؤهالت العلمية

  م٢٠٠٣م إىل ٢٠٠١عمل مبجموعة سامبا املالية من   اخلربات العملية
  م٢٠٠٣التحق بالعمل يف الشركة يف عام 

  ) عاما٦٦ً(موهان موراري   االسم
  املدير املايل  املنصب

  .  نيودهلي–بكالوريوس يف احملاسبة من معهد احملاسبني   املؤهالت العلمية

  م١٩٧٩م إىل ١٩٦٥ نيو دهلي من –حماسب قانوين بشركة لوفلوك آند لويس   اخلربات العملية
  م كمدير مايل للشركة١٩٨٠التحق موهان بالعمل لدى الشركة يف عام 

  ) عاما٥٦ً(حممد شابر علي   االسم
  مدير مراقبة اجلودة  املنصب

  م١٩٦٩باد باهلند عام بكالوريوس يف العلوم من جامعة حيدر ا  املؤهالت العلمية

م ١٩٧٩م التحق بالشركة يف عام ١٩٧٨م إىل ١٩٧٠عمل يف شركات دادا بايب بوتري و مارتا بلوك ميتال كراشر من   اخلربات العملية
  كمدير رقابة اجلودة

  ) عاما٥١ً(عصام خضر مسعود   االسم
  مدير اإلنتاج  املنصب

  م١٩٨٢نيكية من جامعة امللك سعود عام بكالوريوس يف اهلندسة امليكا  املؤهالت العلمية

  م كمدير إنتاج٢٠٠٤عمل لدى شركة سعودي أوجيه ملدة سبع سنوات قبل التحاقه بالشركة يف عام   اخلربات العملية

  ) عاما٤٦ً(حممود أبو جبارة   االسم
  مدير املبيعات  املنصب

  م١٩٨٣هرة عام البكالوريوس يف اهلندسة املدنية من جامعة القا  املؤهالت العلمية

  م١٩٨٨م إىل ١٩٨٣عمل مهندس موقع بشركة السلمان باإلمارات وبقسم املبيعات مبجموعة الكّراين باإلمارات من   اخلربات العملية
  م كمدير للمبيعات١٩٨٨التحق بالشركة يف عام 

  التنفيذيني واملسؤولني ري الشركة يمقدار املكافآت واألجور املدفوعة ملد ٥- ٧
م مبا جمموعه ٢٠٠٦ و،م٢٠٠٥م، ٢٠٠٤جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أجوراً ومكافآٍت عن األعوام  أعضاء تقاضى

  . ريال على التوايل٢,٣٥٠,٠٠٠و   ريال٢,٦٠٠,٠٠٠ريال، ٢,٣٥٠,٠٠٠
 

ليه نظام و ينص النظام األساسي للشركة على أن تتكون مكافأة جملس اإلدارة من النسبة احملددة يف مواده ويف حدود ما نص ع
  .كما هو موضح يف ملخص النظام األساسي للشركة يف هذه النشرة. الشركات أو أية أنظمة أو قرارات مكملة أو متممة له
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:ملخص عقود العمل ألعضاء جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي  
 

الشركة وينص عقد الدكتور سعد مل يربم أي من أعضاء جملس اإلدارة وال يعتزم حالياً إبرام أي عقد خدمة أو عقد عمل مع 
م على التزامه بإدارة أعمال الشركة يف حدود الصالحيات ١/١/٢٠٠٧سعود السياري املدير التنفيذي للشركة، بتاريخ 

م جتدد تلقائياً ما مل يعترض أحد الطرفني قبل انتهاء ٢٠٠٧املمنوحة له من جملس اإلدارة و مدة العقد سنتني تبدأ من أول يناير 
  . بشهرين على األقلالعقد

  
سيتم يف املستقبل حتديد مكافآت أعضاء جملس اإلدارة والذين هلم مناصب تنفيذية من قبل جلنة الترشيحات واملكافآت وفقاً 
للقرارات والتعليمات الرمسية الصادرة ذا اخلصوص وضمن احلدود املنصوص عليها يف نظام الشركات والقوانني واألنظمة 

  .ة لهواللوائح املكمل
 

. تستند شروط وأحكام عقود عمل كبار املدراء التنفيذيني يف الشركة على منوذج عقد العمل املعمول به من قبـل الـشركة                    
وتتبىن الشركة سياسة عقود للموظفني ملدة تتراوح من سنة واحدة إىل أربع سنوات ومتدد فترة العقد تلقائياً مامل يرد اعتـراض       

  . املدراء التنفيذيني على الرجوع لنظام العمل والعمال السعودي يف حالة املنازعاتمن أحد الطرفني، وتنص عقود

  حوكمة الشركة ٦- ٧
تلتزم الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية مبعايري العمل املؤسسي، وحلني إكتمال إجراءات الطرح العام فإن الـشركة                 

 والقوانني اليت حتكم إطار العمل لتكون متوافقة مع أعلى املعـايري            تعمل على مراجعة شاملة جلميع أقسامها من خالل األنظمة        
املتعارف عليها، ولدى الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية فصل يف املسؤوليات بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة                 

ر من مخسة وعـشرين عامـاً، يف ظـل          للشركة، وتعمل اإلدارة العليا للشركة حتت إدارة تنفيذية بكفاءة وإستقرار منذ أكث           
  . صالحيات تنفيذية واضحة ممنوحة من جملس اإلدارة

 
وستعمل الشركة على تطوير نظام داخلي متكامل للتخطيط واملراجعة وأدوات رقابة داخلية من خالل تشكيل جلنة املراجعـة                  

اصة بأعمال الشركة، وستقوم اللجنة بـشكل دوري        لتقوم باإلشراف على النواحي املالية وإدارة املخاطر والرقابة الداخلية اخل         
مبراجعة النظم املالية ونظم إدارة املخاطر للتأكد من توافقها مع املتطلبات القانونية واملالية كما ستقوم هذه اللجنـة بتخطـيط                    

كيد إسـتقالليتها ومراجعـة     ومراجعة البيانات املالية األولية والسنوية واإلشراف على أعمال املراجعة  الداخلية واخلارجية وتأ            
كفاءة وفعالية أعمال الرقابة املالية تأكيداً ملتطلبات اإلفصاح والشفافية واملتطلبات األخرى هليئة السوق املالية  وستقدم الشركة                 

  .سنوياً تقارير مراجعة سنوية باإلضافة إىل تقرير اإلدارة السنوي
 

:اللجان  
ا جلنة املراجعة و جلنة الترشيحات واملكافآت و ذلك متاشياً مـع الئحـة حوكمـة                سيعمل بالشركة جلنتان لس اإلدارة مه     

الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية و لكي يتمكن جملس اإلدارة من تأدية مهماته بـشكل                    
  .فعال
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  :جلنة املراجعة
و . عبداحملسن العيسى و ذلك متشياً مع الالئحة      / ة التنفيذية ويرأسها السيد   مت تشكيل جلنة املراجعة من غري أعضاء جملس اإلدار        

  :أعضاء اللجنة هم
  )٢٧سبقت اإلشارة إىل السرية الذاتية يف ص(عبداحملسن عبداللطيف العيسى                       .١
  )٢٧اتية يف صسبقت اإلشارة إىل السرية الذ(عبداهللا سليمان الضبعان                              .٢
  )٢٦سبقت اإلشارة إىل السرية الذاتية يف ص(يوهان يوسف وولف                                 .٣

 
 

:و تشمل مهام جلنة املراجعة و مسؤلياا ما يلي  
o         اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية بالشركة بغرض التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال و املهمات احملددة

  .هلا من قبل جملس اإلدارة
o ا يف شأنهدراسة نظام املراقبة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها و توصيا.  
o دراسة تقارير املراجعة الداخلية ووضع اإلجراءات التصحيحية هلا.  
o  لس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني أخذاً يف االعتبار استقالليتهم و فصلهم وحتديد مالتوصيةأتعا . 
o م عن تلك األعمالمتابعة أعمال احملاسبني القانونيني و املوافقة على أتعا. 
o م عليهادراسة خطة املراجعة مع املراجع اخلارجي و إبداء ملحوظا. 
o ادراسة ملحوظات املراجع اخلارجي على القوائم املالية و متابعة ما مت يف شأ. 
o ادراسة القوائم األولية و السنوية قبلعرضها على جملس اإلدارة و إبداء الرأي و التوصية يف شأ . 
o الس اإلدارة يف شأ دراسة السياسة احملاسبية املتبعة و إبداء الرأي و التوصية. 

 

:جلنة الترشيحات و املكافآت  
ل سعود وضع سياسـة     سيكون  من مهام جلنة الترشيحات و املكافآت و اليت  يرأسها األمري فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آ                  

املكافآت و التوصية بالترشيح لعضوية جملس اإلدارة و املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبةمن املهارات املناسـبة ألعـضاء                 
  :و أعضاء اللجنة هم. الس
 )٢٦سبقت اإلشارة إىل السرية الذاتية يف  ص(األمري فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود     .١
  )٢٧سبقت اإلشارة إىل السرية الذاتية يف ص(ان الضبعان                           عبداهللا سليم .٢
  )٢٧سبقت اإلشارة إىل السرية الذاتية يف ص(عبداحملسن عبداللطيف العيسى                      .٣

 
:و تشمل مهام جلنة الترشيحات واملكافآت ما يلي  

o التوصية بالترشيح لعضوية جملس اإلدارة . 
o جعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة و إعـداد وصـف للقـدرات و                 املرا

 .املؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة
o مراجعة هيكل جملس اإلدارة و رفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها. 
o تراح معاجلتهاحتديد جوانب الضعف و القوة يف جملس اإلدارة و اق. 
o التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء املستقلني. 
o            وضع سياسة و اضحة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة و كبار التنفيذيني، و االستعانة مبعايري ترتبط باألداء يف حتديـد

  .تلك املكافآت
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عضاء جملس اإلدارة  أو الرئيس التنفيذي حبق التصويت على عقد           وألغراض التحكم يف احتماالت تعارض املصاحل فال توجد صالحية ألي عضو من أ            
  .أو اقتراح تكون له فيه مصلحة جوهرية

  املوظفون والسعودة ٧- ٧
 موظف موزعني على أقسام الشركة وإداراا املختلفة حوايل ٣٨٦م عدد ٣١/١٢/٢٠٠٦بلغ عدد املوظفني بالشركة يف 

  .منهم سعوديني% ٢٠

  اإلدارة/ القسم  الغري سعوديني  ن السعوديوناملوظفو

 )% ( النسبة  العدد )% (النسبة  العدد

  إمجايل العاملني

  ٣٤  ٥٣  ١٨  ٤٧  ١٦  اإلدارة

  ١٧  ٥٩  ١٠  ٤١  ٧  املبيعات

  ٦  ١٠٠  ٦  ٠  ٠  احلسابات

  ٧٥  ٩٣  ٧٠  ٧  ٥  اإلنتاج

  ٩٣  ٨١  ٧٥  ١٩  ١٨ الصيانة

  ١٧  ٩٤  ١٦  ٦  ١ املعمل وإدارة اجلودة

  ١٣٣  ٨٠  ١٠٦  ٢٠  ٢٧ الوصالت املرنة

  ١١  %٨٢  ٩  ١٨  ٢  الكهرباء

  ٣٨٦  %٨٠  ٣١٠  %٢٠  ٧٦  اإلمجايل
  .إدارة الشركة: ملصدرا

 
 

  .موظف جديد ما بني إداري وفين موزعني على إدارات وأقسام الشركة املختلفة٢٦٠بعد التوسعة املخطط هلا سيضاف 
    

ري جوهري يف أعداد العاملني لدى الشركة خالل السنة املالية املاضية وتلتزم الشركة السعودية إلنتاج مل يتم حدوث أي تغي
األنابيب الفخارية مبتطلبات السعودة يف اململكة العربية السعودية، وقد حصلت على شهادة االلتزام بالسعودة من قبل وزارة 

كة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية بتحقيق نسب السعودة احملددة هـ ، اليت تؤكد التزام الشر١/٥/١٤٢٧العمل بتاريخ 
  %.٢٠للشركة وقدرها 
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  مناقشة وحتليل اإلدارة للمركز املايل للشركة ونتائج األعمال ٨
تستند فيما يلي دراسة وحتليل الوضع املايل والنتائج الفعلية اليت حققتها الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية واليت 

، م٢٠٠٤، وم٢٠٠٥م، ٢٠٠٦ ديسمرب ٣١على وينبغي أن تقرأ مقرونةً بالقوائم املالية املدققة لألعوام املالية املنتهية يف 
م و ٢٠٠٦واإليضاحات املرفقة ا واليت قام بإعدادها مكتب ديلويت آند توش، بكر أبو اخلري وشركاهم لعامي 

   .م٢٠٠٤ربية السعودية لعام م ومكتب أرنست آند يونغ، اململكة الع٢٠٠٥
    

حتتوي مناقشة وحتليل املركز املايل للشركة ونتائج األعمال، إضافة لدراسة عمليات الشركة على تنبؤات مالية مستقبلية، 
وقد ختتلف عن تلك اليت قد حتققها الشركة يف املستقبل نتيجة للعديد من . قد تنطوى على خماطر وعوامل غري مؤكدة

  .ة تلك اليت سيتم استعراضها  فيما يلى أو اليت مت تضمينها  ىف أى موقع آخر من نشرة اإلصدار هذهالعوامل شامل

  إقرار أعضاء جملس اإلدارة عن املعلومات املالية ١- ٨
تقر الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية أا متتلك رأس مال عامل يكفي مدة إثىن عشر شهراً تلي تاريخ نشرة اإلصدار                    

ه، كما يقر أعضاء جملس اإلدارة أنه ال يوجد أي تغيري ذو تأثري سليب جوهري يف الوضع املايل للشركة حىت تاريخ نـشرة                       هذ
  .اإلصدار

  
 ويؤكد أعضاء جملس اإلدارة أن املعلومات املالية الواردة يف نشرة اإلصدار مصدرها القوائم املالية املدققة بـدون أي تغـيري                    

 املالية قد مت إعدادها و مراجعتها وفق املعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئـة الـسعودية للمحاسـبني                   كما أن القوائم   ،جوهري
  .القانونيني، وأنه ال توجد أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى قد تعمد إغفاهلا بغرض تضليل نتائج التحليل املايل

  
 أعمال الشركة ميكن أن  يؤثر أو يكون قد أثر تأثرياً ملحوظاً على كما يؤكد أعضاء جملس اإلدارة بأنه ال يوجد أي انقطاع يف          

  .الوضع املايل خالل األشهر اإلثين عشر األخرية
  

يقر أعضاء جملس اإلدارة بعدم وجود أي تغيري سليب جوهري يف الوضع املايل والتجاري للشركة خالل السنتني املنتـهيتني يف                    
 .م ٢٠٠٥م، و ٢٠٠٦ديسمرب ٣١
 

عضاء جملس اإلدارة أنه ال يوجد أي تغيري جوهري يف توجه أعمال الشركة منذ تاريخ إعداد آخر قوائم مالية مراجعة                    ويؤكد أ 
 .  م٢٠٠٦ ديسمرب ٣١للشركة يف 

  

  نظرة عامة للشركة ٢- ٨
تأسست الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية كشركة  ذات مسؤولية حمدودة مبوجـب الـسجل التجـاري رقـم                    

سـعودي  % ٥٥ مليون ريال سعودي وبنـسب ملكيـة   ٢٠ هـ برأس مال وقدره  ٨/٣/١٣٩٨ وتاريخ   ١٠١٠٠١٤٩٩٣
مث بعـد ذلـك يف العـام    .  طن سنوياً من األنابيب الفخارية     ٢٤,٠٠٠بلجيكي وبطاقة إنتاجية قدرها     % ١٥أملاين و % ٣٠و

أملاين % ٣٧,٥سعودي و   % ٥٥ة   مليون ريال سعودي  وبنسب ملكي      ٢٤متت زيادة رأس املال إىل      ) م١٩٨٢( هـ   ١٤٠٢
 ٣٦مث متت زيادة رأس املال مـرة أخـرى إىل           .  طن سنوياً  ٤٥,٠٠٠بلجيكي، كما متت زيادة الطاقة اإلنتاجية إىل        % ٧,٥و
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. بلجيكـي % ٠,٦٧أملاين و % ٢٥سعودي و % ٧٤,٣٣هـ وتغريت نسب امللكية إىل ١٤٠٣مليون ريال سعودي يف عام    
 مليون ريال سـعودي،     ٣٠ مليون ريال سعودي إىل      ٣٦ركاء ختفيض رأس مال الشركة من       هـ  قرر الش   ١٤١٢مث يف العام    

هـ قرر الشركاء   ١٤١٥بلجيكي، مث يف العام     % ٠,٧٩أملاين و   % ١١,٧٦سعودي  % ٨٧,٤٥كما تغريت نسب امللكية إىل      
  . مليون ريال سعودي مع بقاء نفس نسب امللكية٤٠زيادة رأس املال إىل 

  
 طـن سـنوياً، وأصـبح       ٨٠,٠٠٠ت أكرب عملية توسعة يف تاريخ الشركة وزادت الطاقة اإلنتاجية إىل            م مت ٢٠٠٢وىف عام   
ويقع املصنع يف مدينـة الريـاض ، يف املدينـة           .  بلجيكي % ٠,٧٩أملاين   % ٧,٩٣من رأس املال سعودي، و     % ٩١,٢٨

اإلنتاج واملستودعات املختلفة وورش وخمازن      متر مربع شاملة     ٥٦,٠٠٠الصناعية الثانية على طريق اخلرج على مساحة قدرها         
  .املواد اجلاهزة

  
/ ٢٢/١١املوافـق   (هــ   ٢/١١/١٤٢٧وقد حتولت الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية إىل شركة مسامهة يف تاريخ             

 بالكامـل    مليون ريال سعودي مدفوعة    ١٥٠ مليون ريال سعودي إىل      ٤٠، كما مت رفع رأس املال عند التحول من          )م٢٠٠٦
  . من قبل املالك الرئيسيني بالشركة موزعة على مخسة عشر مليون سهم بقيمة امسية عشرة رياالت للسهم الواحد

 هيكل ملكية الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية ٣- ٨

   
  قبل االكتتاب  بعد االكتتاب

  األسهم  %  رأس املال  األسهم  %  رأس املال
  املسامهون

 مسو األمري فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود ٣,١٧٥,٣٥٠ ٢١,١٧ ٣١,٧٥٣,٥٠٠ ٢,٢٢٢,٧٤٥ ١٤,٨٢ ٢٢,٢٢٧,٤٥٠

 شركة الرياض لالستثمار ١,١٩٠,٢٥٠ ٧,٩٤ ١١,٩٠٢,٥٠٠ ٨٣٣,١٧٥ ٥,٥٦ ٨,٣٣١,٧٥٠
 عبداهللا حممد احلقيل ٢٣٨,٠١٠ ١,٥٩ ٢,٣٨٠,١٠٠ ١٦٦,٦٠٧ ١,١١  ١,٦٦٦,٠٧٠
 جمموعة عبداللطيف العيسى القابضة ٤,٥٨٩,٢٩٠ ٣٠,٦٠ ٤٥,٨٩٢,٩٠٠ ٣,٢١٢,٥٠٣ ٢١,٤٢  ٣٢,١٢٥,٠٣٠
سعد سعود السياري/ الدكتور  ٣,٠٦٠,٥٦٥ ٢٠,٤٠ ٣٠,٦٠٥,٦٥٠ ٢,١٤٢,٣٩٥ ١٤,٢٨ ٢١,٤٢٣,٩٥٠  
 عدنان محزة بوقري ٩٥٩,١٣٥ ٦,٣٩ ٩,٥٩١,٣٥٠ ٦٧١,٣٩٥ ٤,٤٧ ٦,٧١٣,٩٥٠
وقريأمل محزة ب ٤٧٩,٥٥٠ ٣,٢٠ ٤,٧٩٥,٥٠٠ ٣٣٥,٦٨٥ ٢,٢٤ ٣,٣٥٦,٨٥٠  
 يوهان يوسف وولف ١,١٩٠,٢١٥ ٧,٩٣ ١١,٩٠٢,١٥٠ ٨٣٣,١٥٠ ٥,٥٥ ٨,٣٣١,٥٠٠
شركة كريامو شتايرتويج ١١٧,٦٣٥ ٠,٧٨ ١,١٧٦,٣٥٠ ٨٢,٣٤٥ ٠,٥٥ ٨٢٣,٤٥٠

اجلمهور  --  --  --  ٤,٥٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠ ٤٥,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠%  ١٥٠,٠٠٠,٠٠ ١٥,٠٠٠,٠٠٠  اإلمجايل ١٥,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠

  الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية: املصدر

  
م واليت جيب أن تقرأ مع القوائم املالية للشركة         ٣١/١٢/٢٠٠٦تبني اجلداول التالية مكونات اهليكل التمويلي للشركة كما يف          

  ).ه النشرةراجع اجلزء اخلاص بتقرير مراقب احلسابات يف هذ( واإليضاحات املرفقة ا
  

  م٣١/١٢/٢٠٠٦هيكل رأس املال للشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية كما يف 
  :حقوق الشركاء
  املبلغ  حقوق الشركاء

  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس املال
  ٤,٩٥٢,٩٦٩  احتياطي نظامي

  ١٥٤,٩٥٢,٩٦٩  إمجايل حقوق الشركاء
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 املوافقة على زيـادة     ٤/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق   ١٢/٩/١٤٢٧ل بتاريخ   وقد مت بناء على قرار الشركاء املوثق لدى كاتب العد         
)   ريال للحصة الواحدة   ١٠٠عبارة عن أربعمائة ألف حصة بقيمة امسية        (أربعني مليون ريال    ) ٤٠,٠٠٠,٠٠٠(رأس املال من    

رة ريـاالت   عبارة عن مخسة عشر مليون سهم بقيمة امسية قدرها عـش          (ئة ومخسني مليون ريال     ام) ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠(إىل  
عشرين مليون ريـال مـن االحتيـاطي النظـامي ومبلـغ            ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(وذلك من خالل حتويل مبلغ      ) للسهم الواحد 

مخسة و عشرون مليون ريال من األرباح       ) ٢٥,٠٠٠,٠٠٠(مخسة ماليني ريال من االحتياطي العام و مبلغ         ) ٥,٠٠٠,٠٠٠(
 مليون ريال نقداً لزيادة رأس املال من قبل املـسامهني           ستني)  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(املستبقاة إىل رأس املال باإلضافة إىل دفع مبلغ         

  .احلاليني عند التحول

  منتجات الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية ٤- ٨
تعترب الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية الشركة الوحيدة الىت تقوم بتصنيع هذه األنابيب باململكة العربية السعودية، 

من منتجات % ٧٧تستخدم منتجات الشركة ىف جماالت شبكات الصرف الصحي وغريها من مشاريع البىن التحتية، ويباع 
الشركة إىل القطاع احلكومى بشكل مباشر، والنسبة الباقية عن طريق مقاويل املشاريع احلكومية، هلذا السبب تعتمد عائدات 

  ..داخل اململكة أو الدول اليت تقوم الشركة بالتصدير إىل أسواقها ًء سواالشركة بصورة أساسية على العقود احلكومية

  نتائج عمليات التشغيل ٥- ٨
  

 قائمة الدخل ١-٥-٨
م، كما بلغ صايف الدخل ٢٠٠٤مقارنة مبيعات عام % ٣٧,٢٥م بلغت نسبته ٢٠٠٦ ارتفاعاً يف مبيعات عام حققت الشركة

م مقارنة مببلغ ٢٠٠٦من مبيعات الشركة يف عام % ٢٣,٤ مليون ريال مثلت ٤٦,٥قبل الزكاة والضرائب عن نفس العام 
  .م٢٠٠٤من املبيعات يف عام % ٢٢,١ مليون ريال مثل  ٤١

  
 ديسـمرب٣١السنة املالية املنتهيـة ىف)بآالف الرياالت(

م٢٠٠٥م٢٠٠٤البند   م٢٠٠٦ 
 ٢١١,٣٨٩ ١٥٤,٠١٤١٨٥,٦٥٥املبيعات

)١٢١,٤٨٣()١٠٠,٣٥٩(تكاليف املبيعات  )١٤١,١٦٥(  
  %٦٦,٨ %٦٥,٤ %٦٥,٢  نسبة تكلفة املبيعات

  ٧٠,٢٢٤ ٦٤,١٧٢ ٥٣,٦٥٥  الربح اإلمجايل 
  %٣٣,٢ %٣٤,٦ %٣٤,٨  هامش الربح اإلمجايل

)١٢,١٤٥(  )٨,٨٣٨()٧,٧٣٢( مصاريف البيع والتوزيع  
%٤,٧٦%٥,٠٢املبيعات/ نسبة مصاريف البيع   ٥,٧%  

)٥,٦٣٧(  )٥,٤٥٤()٥،١٥٦( املصاريف العمومية واالدارية  
%٢,٩٤%٣,٣املبيعات/ نسبة املصاريف العمومية   ٢,٦٦%  
)١٤,٢٩٢( )١٢,٨٨٨(تكاليف عمليات الشركة  )١٧,٧٨٢(  

%٧,٧٠%٨,٣٧املبيعات/ نسبة تكاليف عمليات الشركة   ٨,٤%  
 ٥٢,٤٤٤ ٤٠,٧٦٦٤٩,٨٨٠ربح العمليات

%٢٦,٨٧%٢٦,٤٧هامش ريح العمليات  ٢٤,٨%  
)٨١٥()٦٨١(ويليةمصاريف مت  )١,٤٠٤(  
إيرادات اخرى/ مصاريف  ١,٥١١( ٩٩٩٥,٠٧٥(  

 ٤٩,٥٣٠ ٤١,٠٨٥٥٤,١٤٠صاىف الدخل قبل الزكاة وضرائب الدخل
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  املبيعات ٢-٥-٨
، وقد ارتفعت مبيعاا يف تزايداً مستمراًشهدت الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية خالل السنوات الثالث املاضية 

مقارنة بإيرادات عام % ١٣,٨٦ بلغ  آخرم منوا٢٠٠٦ًم، وشهد العام ٢٠٠٤ عام مببيعاتم مقارنة ٢٠٠٥ىف % ٢٠,٥ بنسبة
  :م٢٠٠٦م و٢٠٠٥م، ٢٠٠٤إمجايل مبيعات الشركة لألعوام بفيما يلي بيان  ،م٢٠٠٥

  )بآالف الرياالت(
  منو قيمة املبيعات   املبيعات قيمةإمجايل )بالطن (كمية املبيعات  السنة

  ---  ١٥٤،٠١٤ ١٠٢,٦٠٧  م٢٠٠٤

  %٢٠,٥٤  ١٨٥،٦٥٥ ١٢٣,٧٧٠  م٢٠٠٥

  %١٣,٨٦  ٢١١,٣٨٩ ١٤٠,٩٢٥  م٢٠٠٦
  

 يعترب من وتعتقد اإلدارة أن التحكم يف سعر املنتج  وليس السعر، ىف قيمة املبيعات إىل تأثري تغريات كمية املبيعاتالنمويعزى 
التحكم يف مصاريف إنتاجها وكذلك املواد القدرة على يتوفر هلا نسبياً حيث ه يف نطاق ثابت ؤإبقا  وهوأهم أدواا السوقية

  . استقرار أسعار البيع ثقتهم يفميزة تنافسية كبرية تتمثل يفك هذا العمالء ويقدروبالتايل سعر املنتج النهائي , اخلام
  

  توليفة املبيعات) أ
 من مبيعات أتتفقط % ١٢حني أن نسبة  يف م٢٠٠٦ يف عام من عائدات الشركة% ٨٨مثلت مبيعات األنابيب 

م، وهي متثل بشكل عام متوسط توليفة مبيعات الشركة من األنابيب ٢٠٠٥، ومل ختتلف هذه النسبة يف عام التوصيالت
  .والتوصيالت

   
  

  املبيعات احمللية والصادرات) ب
م ٢٠٠٦م، و٢٠٠٥م، ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١ر للسنوات املالية املنتهية يف كانت قيم ونسب املبيعات احمللية ومبيعات التصدي

  :كاآلتى
  ديسمرب٣١السنة املالية املنتهية يف 

  )بآالف الرياالت(
  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥ م٢٠٠٤

  النسبة  املبيعات  النسبة املبيعات النسبة املبيعات 
  %٧١  ١٥١,٢٠٧ %٧٩  ١٤٦,٤٩٤ %٧٨ ١١٩,٧٦٦  املبيعات احمللية

  %٢٩  ٦٠,١٨٢   %٢١  ٣٩,١٦١%٢٢ ٣٤,٢٤٨  يعات التصديرمب
  %١٠٠  ٢١١,٣٨٩  %١٠٠  ١٨٥,٦٥٥ %١٠٠ ١٥٤,٠١٤  إمجاىل املبيعات

  

من إمجايل مبيعات % ٢٢، و% ٢١بعد أن كانت م ٢٠٠٦من إمجاىل املبيعات ىف عام % ٢٩ نسبة صادرات الشركة مثلت  
فرص ل ا النمو يف صادرات الشركة إىل اقتناص إدارة التسويقم على التوايل، ويرجع هذ٢٠٠٤م و٢٠٠٥الشركة لألعوام 

 وإثبات وجود دويل للشركة بعد أن اثبت منتجات الشركة قبوالً تصديرية جيدة وحماولة احلصول على حصة يف السوق العاملي

 ديسمرب٣١السنة املالية املنتهية يف 
)بآالف الرياالت(  

م٢٠٠٦م٢٠٠٥م٢٠٠٤  
 النسبة املبيعات النسبةبيعاتاملالنسبةاملبيعات املنتج
%١٦٣,٣٠٩٨٨%١٣٢,٤٢١٨٦أنابيب  ٨٨ ١٨٥,١٨٨%  

%٢٢,٣٤٦١٢%٢١,٥٩٣١٤توصيالت  ١٢ ٢٦,٢٠١%  

%١٨٥,٦٥٥١٠٠%١٥٤,٠١٤١٠٠إمجاىل صاىف املبيعات  ١٠٠ ٢١١,٣٨٩%  
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 وقد ارتفعت حصة التصدير يف يتم التصدير إىل دول جملس التعاون اخلليجي. عاملياً وإجتياز ملواصفات ومتطلبات اجلودة العاملية
 ،م عنها ىف السابق كنتيجة لقرار اإلدارة باجياد أسواق موازية للسوق احمللية لتسويق منتجاا خليجياً وعامليا٢٠٠٦ًعامي 

  .حرص الشركة على احلفاظ على  حصتها السوقية يف اململكة وزيادامع خاصة مع ازدياد الطلب فيها بشكل كبري 
 ارتفاع حجم املبيعات مرة أخرى يف املستقبل القريب نتيجة لزيادة الطاقة اإلنتاجية للمصنع وفقاً للمخطط، حيث تتوقع اإلدارة

 طن سنوياً لتغطي بذلك الطلب املتزايد على منتجات الشركة ١٦٠,٠٠٠م إىل ٢٠٠٨سترتفع الطاقة اإلنتاجية ابتداًء من عام 
  .حملياً وخليجياً

  

  الربح اإلمجايل ٣-٥-٨
 ديسمرب ٣١ بشكل مستمر خالل الثالث سنوات املنتهية يف جم مبيعات الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية حازداد 

م نتيجة جهود الشركة املستمرة يف االستحواذ على حصة أكرب من السوق باالضافة إىل أن ٢٠٠٦م، و٢٠٠٥م، ٢٠٠٤عام 
ياً، حيث صاحب النمو يف مبيعات الشركة منواً مماثالً يف رحبها  وعاملأثبتت قدرا على املنافسة حملياًمنتجات الشركة 

 الشركة هوامش ربح إمجالية ىف حققت كما ،لت تكاليف التشغيل كنسبة من املبيعات أيضاً ىف دائرة االستقرارظو.اإلمجايل
  . خالل تلك الفترةيف املتوسط % ٣٤حدود 

  ديســـمرب٣١الســـنة املالية املنتهيـة ىف )بآالف الرياالت(

م٢٠٠٥م٢٠٠٤البند   م٢٠٠٦ 
 ٢١١,٣٨٩ ١٥٤,٠١٤١٨٥,٦٥٥  املبيعات

)١٢١,٤٨٣()١٠٠,٣٥٩(  تكاليف املبيعات  )١٤١,١٦٥(  
  %٦٦,٨  %٦٥,٤  %٦٥,٢  نسبة تكلفة املبيعات

  ٧٠,٢٢٤  ٦٤,١٧٢  ٥٣,٦٥٥  الربح اإلمجايل 
  %٣٣,٢  %٣٤,٦  %٣٤,٨  هامش الربح اإلمجايل

 
  أرباح العمليات ٤-٥-٨

م، مثلت زيادة نسبتها ٢٠٠٥ مليون ريال عنها يف عام ٣,٣م حبوايل ٢٠٠٦ارتفعت مصاريف البيع والتسويق يف عام 
لشركة وصادراا، مما أدى إىل منو طفيف يف ضرورية لدعم جهود التسويق والبيع املصاحبة للنمو يف حجم مبيعات ا% ٣٧,٤

م، ٢٠٠٦يف عام % ٥,٧م على التوايل إىل ٢٠٠٤م، و٢٠٠٥يف عام % ٥,٠٢% ٤,٧٦نسبة مصاريف البيع والتسويق من 
  .م بنود الشحن اخلارجي وعموالت وكالء البيع٢٠٠٦من مصاريف التسويق يف عام % ٧٨وميثل 

  
  
  

 ديســـمرب٣١الســـنة املالية املنتهيـة ىف )آالف الرياالتب(

م٢٠٠٥م٢٠٠٤ البند   م٢٠٠٦ 
)٥,٤٧٦()٤,٧١٧(مصاريف الشحن اخلارجي  )٧,١٦٧(  

)١,٦٥٢()١,٤٨٨(عموالت وكالء البيع  )٢,٣٥٠(  
)٢٩٧()٣٠٣(مصاريف بيعية  )١,٥٢٠(  

)١,١٢٩()١,١٣٩(رواتب ومزايا موظفي البيع والتسويق  )١,٠٦٥(  
)٢٨٤()٨٥(مصاريف بيعية وتسويقية أخرى  )٤٠(  

مصاريف البيع والتوزيعإمجايل   )١٢,١٤٢(  )٨,٨٣٨()٧,٧٣٢(  
%٤,٧٦%٥,٠٢املبيعات/ نسبة مصاريف البيع   ٥,٧%  

)٥,٦٣٧(  )٥,٤٥٤()٥،١٥٦( املصاريف العمومية واالدارية  
%٢,٩٤%٣,٣املبيعات/ نسبة املصاريف العمومية   ٢,٦٦%  

 ٥٢,٤٤٤ ٤٩,٨٨٠ ٤٠,٧٦٧أرباح العمليات
%٢٦,٨٦%٢٦,٤نسبة أرباح العمليات  ٢٤,٨%  



- ٣٧ - 

م على التوايل ٢٠٠٥م و٢٠٠٤عامي % ٢,٩٤و % ٣,٣إلدارية كنسبة من املبيعات من بينما تراجعت املصاريف العمومية وا
م وذلك بسبب منو املبيعات مبعدل أكرب من منو املصاريف العمومية واإلدارية حيث أن القسم ٢٠٠٦يف عام % ٢,٦٦إىل 

أدى ما سبق إىل ارتفاع أرباح . يعاتاألكرب منها هو عبارة عن مصاريف غري مباشرة، ال ترتبط بشكل مباشر بالزيادة يف املب
م وذلك بالرغم من إخنفاض ٢٠٠٤عنها يف عام % ٢٨,٦٤م و٢٠٠٥عنها يف عام % ٥م بنسبة ٢٠٠٦العمليات يف عام 

م والراجع إىل تكاليف البيع والتوزيع اإلضافية املصاحبة خلطة اإلدارة ٢٠٠٦أرباح العمليات كنسبة من املبيعات يف عام 
وبشكل عام بلغ متوسط أرباح العمليات كنسبة من . يع واالستحواذ على حصة سوقية أكرب حملياً وخليجياًبالتوسع يف الب

  .خالل الفترة% ٢٦املبيعات 
  

  مصاريف وإيرادات أخرى ٥-٥-٨
 ألف ريال نتيجة مصاريف التسهيالت اإلئتمانية اليت حصلت ٥٨٩م حبوايل ٢٠٠٦ارتفعت مصاريف الشركة التمويلية يف عام 

الشركة من بنوك حملية لتمويل رأس مال الشركة العامل، ومتطلبات خطابات ضمانات االسترياد والتصدير املصاحبة عليها 
ألعمال الشركة الرئيسية واصدار مستندات االعتماد بأسعار السوق اجلارية وفوائد اجلزء الغري مسدد من القرض قصري األجل 

 مليون ريال، خالل عام ١،٦كما حققت الشركة خسائر بقيمة . م٢٠٠٦ مليون ريال بنهاية عام ٢٧,٤والبالغ رصيده 
بينما تسببت تلك التغريات يف أسعار . م٢٠٠٦م  بسبب تقلبات أسعار صرف وارتفاع سعر اليورو خالل عام ٢٠٠٦

سبب م، كما تولدت بعض  اإليرادات األخرى ب٢٠٠٥ مليون ريال خالل عام ٣,٧الصرف إىل إيرادات إضافية بلغت بلغت 
  .إيرادات ودائع بنكية وبنود أخرى

  ديســـمرب٣١الســـنة املالية املنتهيـة ىف )بآالف الرياالت(

م٢٠٠٥م٢٠٠٤البند   م٢٠٠٦ 
)٨١٤,٨٥٠( مصاريف متويلية  )١,٤٠٣,٧٥٨(  

)١,٦٣٦(٣,٧٢٩ ٧٤٦مكاسب تسويات عمليات بعمالت أجنبية) خسائر(  

 ---١,٠٠٠ ---عكس خمصص ديون مشكوك فيها
 ١٠٣٢٥٨ ٧١إيرادات وعوائد إيداعات بنكية

 --- ٤ ١٠ومكاسب من بيع ممتلكات ومعدات
)١٣٣(٢٣٩ ١٧٢أخرى  
إيرادات اخرى/ مصاريفإمجايل   ١,٥١١(٥,٠٧٥ ٩٩٩(  

  

لى عمليات االسترياد وجدير بالذكر أن إقامة التوسعة املزمعة بإنشاء مصنع وزيادة الطاقة اإلنتاجية اإلمجالية سيقلل االعتماد ع
اليت ينتج عنها هذا التذبذب يف اإليرادات واملصاريف اإلضافية الناجتة عن تغري سعر الصرف ومصاريف مستندات عمليات 

  .االسترياد
  

 صايف الدخل ٦-٥-٨
 إىل م املصاحبة للنمو يف حجم مبيعات الشركة وصادراا باإلضافة٢٠٠٦أدى االرتفاع يف مصاريف البيع والتسويق يف عام 

م  وارتفاع ٢٠٠٥يرادات االستثنائية اليت حققتها الشركة يف عام  عن تقلبات سعر الصرف مقارنة باإلخسائر التسويات الناجتة
م مقارنة ببيانات ٢٠٠٦ مليون ريال يف عام ٤,٦املصاريف التمويلية إىل إخنفاض صايف الدخل قبل الزكاة والضرائب حبوايل 

   .م٢٠٠٥عام 

  

  ديسـمرب٣١السـنة املالية املنتهيـة ىف )تبآالف الرياال(

م٢٠٠٥م٢٠٠٤البند    م٢٠٠٦ 
 ٤٩,٥٣٠ ٤١,٠٨٥٥٤,١٤٠) قبل الزكاة وضرائب الدخل(صايف الربح 

%٢٩,١٦%٢٢,١نسبة صايف الربح  ٢٣,٤٢%  
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م على ٢٠٠٤م و٢٠٠٥يف عامي % ٢٢,١، %٢٩,١٦مقارنة بنسبة % ٢٣,٤٢م ٢٠٠٦وبلغت نسبة صايف الربح يف عام 
ازداد م ميكن القول بأن نسبة صايف الربح قد ٢٠٠٥التوايل، وباستبعاد االرباح غري التشغيلية واليت حتققت استثنائياً يف عام 

  .م٢٠٠٦م و٢٠٠٤نتيجة زيادة املبيعات وكل من األرباح اإلمجالية والتشغيلية للشركة بني عامي 

  السيولة والوضع املايل ٦- ٨
  

  قائمة املركز املايل ١-٦-٨
 ريال ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقارنة مببلغ ١٥٤,٩٥٢,٩٦٩م مبلغ ٢٠٠٦ إمجايل حقوق املسامهني بنهاية عام بلغ

 مليون ريال ٤٠م ويرجع ذلك باألساس إىل زيادة رأس املال من ٢٠٠٤ مليون ريال عام ٦٤,٥م و ٢٠٠٥سعودي يف عام 
  . لشركة إىل شركة مسامهةم واملصاحبة لعملية حتول ا٢٠٠٦ مليون ريال خالل عام ١٥٠إىل 

 مليون ١٤٩,٨ مليون و ١٥٧,٨م مقارنة ب٢٠٠٦ مليون ريال سعودي بنهاية عام ٢٥٤,٩وقد بلغ حجم إمجايل األصول 
م عن ٢٠٠٦يف عام % ٦١,٥م على التوايل وبلغت نسبة الزيادة يف إمجايل أصول الشركة ٢٠٠٤م و٢٠٠٥ريال بنهاية عام 

  .الزيادة إىل التغري يف األصول املتداولةالعام السابق وترجع أغلب هذه 
  

  )بآالف الرياالت(  %   ديسمرب٣١السنة املنتهية ىف

 م٢٠٠٦ م٢٠٠٥ م٢٠٠٤  م٢٠٠٦ م٢٠٠٥ م٢٠٠٤
  ٢٩  ١٦ ١٤  ٧٤,٠٥٤ ٢٥,٨٤٧ ٢١,٣٥٠  النقد وما يعادله

  ٣٥  ٤٤ ٤٢  ٨٩,٧٧٩ ٦٩,٠٧٧ ٦٤,٦٤٢  مدينني
  ٢٠  ٢٦ ٣١  ٥١,١٦٣ ٤١,٧٨٧ ٤٧,٢٤١  خمزون

  ٨  ٢  ٢  ٢٠,٤٧٣ ٣,٧٠٧ ٢,٥٩٧   مقدمةمصاريف
  ٩٢  ٨٩ ٨٨  ٢٣٥,٤٦٩ ١٤٠,٤١٨ ١٣٥,٨٣٠  األصول املتداولة

  ٨  ١١ ١٢  ١٩,٤٢٨ ١٧,٤٢٤ ١٨,٥٢٣  صايف األصول الثابتة 
  ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠  ٢٥٤,٨٩٧ ١٥٧,٨٤٢ ١٥٤,٣٥٣  إمجاىل األصول

  ١٠  ٠  ٧  ٢٧,٤٠٠ - ١١,١٠٠  القروض قصرية األجل
  ٣  ٣  ٤  ٧,٢١٢ ٥,٠١٧ ٦,٨٢٠  دائنني 

  ١٤  ١٤ ١٥  ٣٦,٤٣٩ ٢١,٧٣٥ ٢٣,٦٧٤ مستحقات األطراف ذات العالقة
  ٢  ٥  ٤  ٥,٤٩٥ ٧,١٧٢ ٥,٥٧٦  إلتزامات مستحقة وأخرى 

  ٧  ٣٢ ٢٣  ١٧,٠١٧ ٤٩,٩١٩ ٣٥,٦٢٥  توزيعات مستحقة 
  ٢  ٤  ٣  ٢,٩٧٠ ٥,٧٨٣ ٤,٢٧٠ خمصصات الزكاة و ضرائب الدخل

  ٣٨  ٥٧ ٥٦  ٩٦,٥٣٣ ٨٩,٦٢٦ ٨٧,٠٦٥  اإللتزامات املتداولة
  ١  ٢  ٢  ٣,٤١١ ٣,٢١٦ ٢,٨٢٢  خمصصات اية اخلدمة

  ١  ٢  ٢  ٣,٤١١ ٣,٢١٦ ٢,٨٢٢  اإللتزامات غري املتداولة  
  ٥٩  ٢٥ ٢٦  ١٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠  رأس املال 

  ٢  ١٣ ١٣  ٤,٩٥٣ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠  إحتياطى نظامي
  ٠  ٣  ٣  --- ٥,٠٠٠ ٤,٤٦٦  إحتياطى عام

  ٦١  ٤١ ٤٢  ١٥٤,٩٥٣ ٦٥,٠٠٠ ٦٤,٤٦٦  حقوق املسامهني
  ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠  ٢٥٤,٨٩٧ ١٥٧,٨٤٢ ١٥٤,٣٥٣ إمجاىل اإللتزامات وحقوق املسامهني

  



- ٣٩ - 

  

  األصول املتداولة ٢-٦-٨
الباقية من إمجايل %  ٨م ، ومتثل األصول الثابتة ٢٠٠٦من إمجايل حجم األصول ىف عام % ٩٢متثل األصول املتداولة حواىل 

 ١٤٠,٤ مليون ريال مقارنة مببلغ ٢٣٥,٥م مبلغ ٢٠٠٦صول املتداولة بنهاية عام وقد بلغت قيمة األاألصول ىف نفس العام 
م ٢٠٠٥عن قيم األصول املتداولة بنهاية عامي % ٧٣,٤و % ٦٧,٧ مليون ريال أي بزيادة نسبة منو ١٣٥,٨مليون ريال و

. ك معظم املصنع ومعدات الشركة حماسبياًة اإلصول املتداولة إىل الثابتة نتيجة استهالبوتزداد باضراد نس. م على التوايل٢٠٠٤و
 كما أدت حصة الزيادة النقدية برأس املال إىل ).راجع قسم خطط التوسعة(وختطط الشركة إلنشاء مصنع ومعدات جديدة، 

كما ارتفعت كل بنود األصول . م٢٠٠٤عنها يف عام % ٣٤٦,٨م و٢٠٠٥عنها يف عام % ٢٨٦,٥توفر نقدية بالبنك بلغت 
  .م٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م عنها يف عامي ٢٠٠٦األخرى يف عام املتداولة 

  
م، ٢٠٠٥م، ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١و يوضح اجلدول أدناه حتليالً لنسب املوجودات املتداولة للشركة للسنوات املالية املنتهية يف 

  .م٢٠٠٦
   ديسمرب٣١السنة املالية املنتهية ىف 

  )بآالف الرياالت(
  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

  ٢٣٥,٤٦٩  ١٤٠,٤١٩  ١٣٥,٨٣٠  لةاألصول املتداو
  %٩٢,٣٧  %٨٨,٩٦  %٨٨,٠٠  النسبة من إمجايل األصول

  ١٩,٤٢٨  ١٧,٤٢٤  ١٨,٥٢٣  صايف األصول الثابتة 
  %٧,٦٣  %١١,٠٤  %١٢,٠٠  النسبة من إمجايل األصول

  ٢٥٤,٨٩٧  ١٥٧,٨٤٣  ١٥٤,٣٥٣  إمجاىل األصول
  
  

  الذمم املدينة التجارية ٣-٦-٨
  .م٢٠٠٦م و٢٠٠٥م، ٢٠٠٤ ديسمرب ، ٣١ املدينة التجارية للشركة كما يف يوضح اجلدول أدناه ملخصاً للذمم

  
  ديسمرب٣١السنة املالية املنتهية ىف 

  )بآالف الرياالت(
م٢٠٠٥م٢٠٠٤ م٢٠٠٦   

 ٩٠,٢٧٩ ٦٦,١٤٣٦٩,٥٧٧الذمم املدينة التجارية
  )٥٠٠(  )٥٠٠(  )١,٥٠٠( خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها

  ٨٩,٧٧٩  ٦٩,٠٧٧  ٦٤,٦٤٣  التجاريةصايف الذمم املدينة 
  ١٥٥ ١٣٦  ١٥٣ )يوم(معدل دوران الذمم املدينة التجارية

  
يوم خالل الثالث سنوات السابقة، ويرجع ذلك إىل طبيعة ١٥٥ يوم و١٣٦يتراوح معدل دوران الذمم املدينة التجارية بني 

تم يف الغالب صرف الذمم املدينة يف النصف الثاين من العميل األساسي للشركة ونظام صرف املستحقات املالية اخلاصة به وي
م الرتفاع نسبة التأكد من عمليات التحصيل، ٢٠٠٥السنة املالية، ومت ختفيض خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها يف عام 
  .ومل يسبق للشركة أن واجهت أي مصاعب يف حتصيل أي من ديوا
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  املخزون ٤-٦-٨
حتدد .  ، مع جتنيب املخصص الالزم لقاء أية بنود متقادمة أو بطيئة احلركةقلأيهما أ ، السوقأوكلفة ت بسعر اليظهر املخزون

  .  تكلفة املواد اخلام على أساس الوارد أوالً صادر أوالً
  

  .م٢٠٠٦م، ٢٠٠٥م، ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١ويوضح اجلدول أدناه حتليالً ملخزون الشركة كما يف 
  

  

ويتكون املخزون بشكل رئيسي من بضائع جاهزة، مواد خام، أعمال حتت التنفيذ وقطع غيار ملعدات املصنع و متثل البضائع 
م بعد ٢٠٠٥رنة بعام م مقا٢٠٠٦ مليون ريال يف عام ٩,٥ارتفع مستوى املخزون حبوايل . اجلاهزة غالبية صايف املخزون

 يوم يف عام ١٧٢وقد اخنفض بشكل عام معدل دوران املخزون من . م٢٠٠٥مليون ريال يف عام ٤,٥إخنفاض حبوايل 
م ٢٠٠٤نظراً لتوفر املواد اخلام املطلوبة للصناعة، أما فيما خيص عام % ٣٦,٥م مبعدل ٢٠٠٥ يوم يف عام ١٢٦م إىل ٢٠٠٤

وبشكل . يل تسليم بعض املشاريع احلكومية وتوفر البضائع اجلاهزة باملخازن إنتظاراً للتسليمفقد ارتفع هذا املعدل نتيجة تاج
  .عام حترص الشركة أن يكون معدل دوران املخزون يف حدود األربعة أشهر سنوياً

  

  مصاريف مقدمة ٥-٦-٨
 مليون ريال عنها ٣,٧ مليون ريال مقارنة ب٢٠,٥فبلغت % ٤٥٢,٢م بنسبة ٢٠٠٦ارتفعت قيم املصاريف املقدمة يف عام 

م وذلك بسبب الزيادة يف الدفعات املقدمة للموردين والتأمينات على خطابات الضمان البنكية نتيجة التوسع يف ٢٠٠٥يف عام 
  .م٢٠٠٦م، ٢٠٠٥م، ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١التصدير هذا العام واجلدول التايل يوضح حتليالً للمصاريف املقدمة كما يف 

  

  
  

  

  

   ديسمرب٣١نتهية ىف السنة املالية امل
  )بآالف الرياالت(

  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤
  ٢٩,٤٧٣  ٢٣,١٢١  ٣٣,٢٥٤  بضائع جاهزة
  ٧,٧٥٢  ٥,١٤٥  ٣,١٦٤  مواد خام

  ٢,٢٨٣  ١,٣٣٨  ٣,١٩٧  أعمال حتت التنفيذ
  ١٨,٣٦١  ١٨,٠٢٦  ١٣,٤٦٨  قطع غيار

  )٦,٧٠٧(  )٥,٨٤٢()٥,٨٤٢( ناقصا خمصص التقادم واملخزون الراكد
  ٥١,١٦٣  ٤١,٧٨٧  ٤٧,٢٤٢  صايف املخزون

  ١٣٢ ١٢٦  ١٧٢  )يوم( معدل دوران املخزون 

   ديسمرب٣١ املالية املنتهية ىف السنة
  )بآالف الرياالت(

  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤
  ١٧,٥٧٤  ٢,٤٤٠  ١,٢٢٢  دفعات مقدمة للموردين

  ٢,٣٣٢ ٨٣٢  ٨١٧ تأمني على خطابات الضمان البنكية
  ٤٦٨ ٣٤٨  ٤٦٥  مصاريف مقدمة
  ٥٦  ٩  ٥٠  ذمم للموظفني

  ٤٢ ٧٩  ٤٢  أخرى
  ٢٠,٤٧٣  ٣,٧٠٧  ٢,٥٩٦  املصاريف املقدمة
  %٤٥٢,٢  %٤٢,٧  --  نويةنسبة الزيادة الس
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 املطلوبات املتداولة ٦-٦-٨
  

 مليون ريال بعامي ٨٧مليون و٨٩,٦م مقارنة مببلغ ٢٠٠٦ مليون ريال بنهاية عام ٩٦,٥بلغت قيمة املطلوبات املتداولة 
م على التوايل، حيث ارتفعت أرصدة الذمم الدائنة والقروض قصرية األجل واملطلوبات من أطراف ذات ٢٠٠٤م و٢٠٠٥

القة بينما اخنفضت كل من املصاريف املستحقة توزيعات االرباح املستحقة وخمصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل، وميثل ع
  .م٢٠٠٦ وم،٢٠٠٥م، ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١اجلدول أدناه ملخصاً حتليلياً للمطلوبات املتداولة للشركة كما يف 

 

  

 ١,٦-١,٥تعكس الزيادة يف نسبة التداول قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماا قصرية املدى وقد حافظت الشركة على نسبة 
 بسبب االرتفاع الذي حدث لألصول املتداولة وخصوصاً ٢,٤م مث ارتفعت هذه النسبة إىل ٢٠٠٥-م٢٠٠٤ام مرة خالل أعو

أما قدرة الشركة على سداد ديوا طويلة األجل واليت تعكسها نسبة االقتراض . النقد والراجع إىل زيادة رأس مال الشركة
  .ء بديوا املستقبلية بشكل أفضلفيعكس اإلخنفاض فيها حتسن وضع الشركة وقدرا على الوفا

  

 الذمم الدائنة  ٧-٦-٨
 يوم يف ١٩م حيث بلغ ٢٠٠٥م عنها يف عام ٢٠٠٦ارتفع معدل دوران الذمم الدائنة موجهاً بزيادة يف قيمة هذه البند يف عام 

  .م على التوايل٢٠٠٤م، و٢٠٠٥ يوم يف عامي ٢٥ يوم و ١٥م مقارنة ب٢٠٠٦عام 
  

  

  القروض قصرية األجل ٨-٦-٨
  

بوالص حتصيل (م، حصلت الشركة على قرض قصري األجل لتمويل متطلبات رأس املال العامل واالسترياد ٢٠٠٥خالل عام 
م باالضافة لسداد رصيد عام ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١، مت سداده بالكامل خالل السنة املنتهية يف )ت مستنديةوإصدار اعتمادا

مليون ريال مت سداد جزء ٣١م فقد حصلت الشركة على قرض لنفس الغرض بقيمة ٢٠٠٦م كذلك، أما خالل عام ٢٠٠٤
م،  ميثل ٢٠٠٦ قصرية األجل بنهاية عام  مليون ريال خالل نفس العام ليظهر الباقي كرصيد القروض٣,٦منه فقط بلغ 

الرصيد القائم التفاقية التسهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل البنك السعودي لالستثمار والبنك السعودي اهلولندي حسب 
  . معدالت سعر الفائدة السائدة

   ديسمرب٣١السنة املالية املنتهية ىف 
  )بآالف الرياالت(

  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤
  ٧,٢١٢  ٥،٠١٧  ٦،٨٢١  ذمم دائنة

  ٥,٤٩٥  ٧،١٧٢  ٥،٥٧٤ مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى
  ٢٧,٤٠٠  ٠  ١١،١٠٠  قرض قصري االجل

  ١٧,٠١٧  ٤٩،٩٢٠  ٣٥،٦٢٦  توزيعات ارباح مستحقة
  ٢,٩٧٠  ٥،٧٨٤  ٤،٢٧٠ خمصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل

  ٣٦,٤٣٩  ٢١،٧٣٥  ٢٣،٦٧٤  اطراف ذات عالقةمستحق إىل
  ٩٦,٥٣٣  ٨٩،٦٢٧  ٨٧،٠٦٥  جمموع املطلوبات املتداولة

  ٢,٤ ١,٦  ١,٦  )مرة(نسبة التداول 
  %٣٩,٢  %٥٨,٨٢  %٥٨,٢٣  نسبة االقتراض 

  )بآالف الرياالت(   ديسمرب٣١الية املنتهية ىف السنة امل
  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

  ٧,٢١٢  ٥،٠١٧  ٦،٨٢١  ذمم دائنة
  ١٩  ١٥  ٢٥ )يوم(معدل دوران الذمم الدائنة 
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  مستحقات إىل أطراف ذات عالقة ٩-٦-٨
 بعض املنتجات وهي شركة كريامو احد املسامهني بالشركة تتعامل الشركة مع أطراف خارجية ذات عالقة تشتري منها

 ٥٤,٤٧٣,٥٩٢ ريال مقارنة ب ٨٠,٢٧٤,٩٦٨م مبلغ ٢٠٠٦وبلغت مشتريات املنتجات من شركة كريامو خالل عام 
  م وذلك لتلبية الطلب املتزايد على منتجات الشركة والزائد عن الطاقة االنتاجية احلالية للشركة، ٢٠٠٥ريال عن عام 

  
  املديونيات ١٠-٦-٨

  م٣١/٢١/٢٠٠٦اجلدول التايل ميثل قائمة املديونية املوحدة كما يف 
  

  ريال سعودي  البند
  ال يوجد  قروض طويلة األجل
  ٢٧,٤٠٠,٠٠٠  قروض قصرية األجل

  ٥,٤٩٤,٥٥٦ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
  ٣٦,٤٣٩,١٩٤ مطلوب إىل جهات ذات عالقة

  ٦٩,٣٣٣,٧٥٠  إمجايل املطلوبات
  
وذلك على شكل قروض قصرية األجل مببلغ م ٢٠٠٦ خالل عام  حصلت الشركة على تسهيالت بنكية من بنوك حمليةوقد

م، لتمويل ٣١/١٢/٢٠٠٦ كما يف ٢٧,٤٠٠,٠٠٠ مت سداد جزء منه خالل العام ليظهر الرصيد  ريال٣١,٠٠٠,٠٠٠
ه التسهيالت ختضع لفائدة وفقاً لالسعار السائدة يف إن هذ. متطلبات رأس املال العامل واالسترياد وإصدار اعتمادات مستندية
  .السوق وهي مضمونة بضمانات شخصية مقدمة من قبل الشركاء

  
ويقر أعضاء جملس اإلدارة أنه خبالف ما ذكر يف قوائمها املالية السنوية والتوضيحات املرفقة ا فإنه ال توجد أية قروض أخرى 

سحب على املكشوف من احلسابات املصرفية، أو التزامات حتت القبول أو ائتمان أو مديونية على الشركة أو أي عمليات 
  . القبول أو التزامات الشراء التأجريي

 
  . كما يقر أعضاء جملس اإلدارة أنه ال توجد أي أدوات دين للشركة صادرة وقائمة أو مصرح ا ومل يتم إصدارها

 
  .ن أو حقوق أو رسوم على ممتلكات الشركة يف تاريخ نشرة اإلصدار هذهإضافة إىل ذلك تقر اإلدارة بأنه ال يوجد أي ره

  
 ريال سعودي كما يف ٢٩,٤٠٠,٤٩٧على الشركة التزامات حمتملة على شكل اعتمادات مستندية وخطابات ضمان مببلغ 

ف ذلك فإن الشركة م، مت إصدارها خالل دورة أعماهلا العادية مصلحة العديد من العمالء واملوردين وخال٢٠٠٦ ديسمرب ٣١
  .ليس عليها أي التزامات مالية حمتملة أو ضمانات

  

  رأس املال العاملكفاية 

باعتقاد أعضاء جملس اإلدارة أن الشركة لديها رأس مال عامل يكفي لتغطية احتياجاا احلالية ملا ال يقل عن اإلثىن عشر شهراً 
  .القادمة اعتباراً من تاريخ صدور هذه النشرة

  
  
  



- ٤٣ - 

  فقات النقديةالتد

استخدمت الشركة السعودية التدفقات املالية من العمليات لدعم األنشطة االستثمارية وتوزيعات األرباح، اجلدول التايل 
  :م٢٠٠٦م، ٢٠٠٥م، ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١يوضح التدفقات النقدية للشركة لألعوام  املنتهية  يف 

  

رب ديسم٣١السنة املالية املنتهية يف   )بآالف الرياالت( 
  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

  ١٦,٠٥٠  ٥٣,٥٣٦  ٢٢,٤٦٣ عمليات الشركة)املستخدمة يف/(التدفقات النقدية من

  )٥,٣٢٣(  )٢,٣١٢(  )٢,٩٢١( نشاطات إستثمارية)املستخدمة يف/(التدفقات النقدية من 

  ٣٧,٤٨٠   )٤٦,٧٢٦(   )١١,٠٣٦( متويل نشاطات الشركة)املستخدمة يف/(التدفقات النقدية من 

  ٤٨,٢٠٧  ٤,٤٩٨  ٨,٥٠٦ ىف النقد) االخنفاض(الزيادة 

  ٢٥,٨٤٧  ٢١,٣٤٩  ١٢,٨٤٣  النقد يف بداية الفترة

  ٧٤,٠٥٥  ٢٥,٨٤٧  ٢١,٣٤٩  النقد يف اية الفترة

  
  

  العمليات ) املستخدمة يف/(التدفقات النقدية من 

 مليون ريال سعودى مقارنة بالعام ٣١م زيادة ىف التدفقات النقدية من عمليات أنشطة الشركة مبقدار ٢٠٠٥شهد عام 
م ، ويعزى هذا إىل التغري يف رأس املال العامل وخصوصاً الزيادة يف ٢٠٠٦ مليون خالل عام ٣٧,٤مث أخنفض مبقدار  م٢٠٠٤

  .أرصدة حسابات املدينني واملصاريف املدفوعة مقدماً للموردين واملستحقات لألطراف ذات العالقة واملخزون
  

  )تبآالف الرياال(   ديسمرب٣١السنة املالية املنتهية يف 
  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

  ٤٩,٥٣٠  ٥٤،١٤٠  ٤١,٠٨٥  والضرائبصايف الدخل قبل الزكاة
  ٣,٣١٩  ٣,٤١٤  ٣,٩٥١  االستهالك 

  - )٤(  )١٠(  مكاسب من بيع أصول  
  ١٩٥  ٣٩٣  ٣٨٦  مستحقات اية اخلدمة

  )٣١,٦١٩(  )٢,٢٣٥(  )٢٠,٤٩٣( صاىف التغريات يف رأس املال العامل
  )٥,٣٧٣,٠٣٠(  )٢,١٧٣(  )٢,٤٥٧(   املسددة والضرائبالزكاة

  ١٦,٠٥٠  ٥٣,٥٣٦  ٢٢,٤٦٢ صايف التدفقات املالية من العمليات
  
  

  األنشطة اإلستثمارية) املستخدمة يف/(التدفقات النقدية  من 

وقد استمرت الشركة . ير األصولم التوجه لتحديث وتطو٢٠٠٦ -م٢٠٠٤تعكس املصروفات االستثمارية خالل الفترة من 
  . السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية يف االستثمار يف معدات التصنيع

  
  )بآالف الرياالت(  ديسمرب٣١السنة املالية املنتهية يف 

  م٢٠٠  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤
  )٥,٣٢٣(  )٢,٣١٦(  )٢,٩٣١(  شراء املمتلكات واملعدات

  ٠  ٤  ١٠املتحصالت من مبيعات أصول 
  )٥,٣٢٣(  )٢,٣١٢(  )٢,٩٢١(    التدفقات النقدية املستثمرةصايف
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  األنشطة التمويلية) املستخدمة يف/( التدفقات النقدية من 

حتصل الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية على تسهيالت ائتمانية من البنك السعودي لالستثمار  والبنك السعودي 
ويعزى صايف متويل التدفقات النقدية السالب إىل أن . مقابل ضمانات شخصية من الشركاءاهلولندي متثل قروضاً قصرية األجل 

الشركة قامت خالل الثالث سنوات السابقة بتوزيع مجيع األرباح بعد جتنيب اإلحتياطيات، وكما أثرت حصة الشركاء النقدية 
 مليون ريال ٣٧,٤٨٠ية من أنشطة التمويل بلغ  مليون ريال سعودي إىل صايف تدفقات نقد٦٠يف زيادة رأس املال البالغة 

م مقارنة ٢٠٠٦ديسمرب ٣١وهو الذي دعم بشكل كبري رصيد النقدية بالبنك والظاهر بامليزيانية العمومية للشركة كما يف 
  :م ٢٠٠٤م و٢٠٠٥برصيد النقدية بنهاية عامي 

  

  )بآالف الرياالت(  ديسمرب٣١السنة املالية املنتهية يف 
  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

  ٣١,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠  ٨,٤٠٠ املتحصالت من القروض قصرية األجل
  )٣,٦٠٠(  )٣١,١٠٠(  )٦,٩٧٧( مدفوعات القروض قصرية األجل

  )٤٩,٩٢٠(  )٣٥,٦٢٦(  )١٢,٤٦٠(  أرباح موزعة
  ٦٠,٠٠٠ ---  --- حصة الشركاء يف زيادة رأس املال

  ٣٧,٤٨٠  )٤٦,٧٢٦(  )١١,٠٣٦(  صاىف متويل التدفقات املالية 

 
 ريال مقارنة ٤٨,٢٠٧,٢٣٦م بلغ ٢٠٠٦أدت هذه التدفقات النقدية من األنشطة املختلفة إىل تغري صايف يف النقد خالل عام 

  .م٢٠٠٥ ريال عام ٤,٤٩٨,٢٠٥بتغري صايف بلغ 
 

  تقرير بالتوقعات املالية والتجارية للشركة للسنة املالية اجلارية

م متوافقة مع توقعات اإلدارة املالية والتجارية خبصوص أعمال الشركة، واملرتبطة ٢٠٠٦م جاءت النتائج املالية احملققة خالل عا
وعلى ذلك تتوقع اإلدارة استمرار التطور يف . خبطط الدولة لتطوير البىن التحتية باململكة وخصوصاً شبكات الصرف الصحي

والتتوقع الشركة أي نتائج استثنائية عن مستوى أدائها أعمال الشركة مبا يتماشى مع توقعات السوق املذكورة يف هذه النشرة، 
مقارنة ) غري مدققة( ريال ٥٩،٩٨٤،٦٠٩م ٢٠٠٧ وقد بلغت مبيعات الربع األول من عام .م اجلاري٢٠٠٧خالل عام 

  %.٥ ريال، بنسبة منو ٥٧،١٢١،٠٩٨م و البالغة ٢٠٠٦مببيعات الربع األول من 
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  سياسة توزيع األرباح ٩
ة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية توزيع أرباح سنوية لتعزيز قيمة العائد للمسامهني مبا يتناسب مع دخل تعتزم الشرك

الشركة ووضعها املايل وحالة السوق واملناخ االقتصادي العام وغريها من العوامل مبا يف ذلك حتليل الفرص االستثمارية 
والرأمسالية والتوقعات التجارية وتأثري أي توزيعات من هذا القبيل على أي من ومتطلبات إعادة االستثمار واالحتياجات النقدية 

  .االعتبارات القانونية والنظامية
  

م  ٢٠٠٤ عن عام ٣٥,٦٢٥,٩٢٠م  و٢٠٠٥ ريال سعودي عن عام ٤٩,٩١٩,٨١٤وقد قامت الشركة بتوزيع أرباح بلغت 
 ٢٥,٠٠٠,٠٠٠وقامت الشركة بتحويل . م٢٠٠٧ن عام  األول مالربع ريال خالل ١٧,٠١٦,٨٦٦ بتوزيع ت الشركةمقاو

  . م٢٠٠٧ويستحق املسامهون أي أرباح حتققها الشركة يف عام . م إىل رأس املال عند التحول٢٠٠٦ريال من أرباح عام 
  
ي  بالرغم من توقع الشركة توزيع أرباح سنوية للمسامهني، فإنه ال توجد ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح، كما ال يوجد أ

ضمان للمبالغ اليت سيتم توزيعها يف أي سنة يف املستقبل، وتستحق األسهم املطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة بعد 
  .بداية فترة االكتتاب والسنوات املالية اليت تليها

  
ت العمومية وغريها من ينص النظام األساسي للشركة على أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية، بعد خصم مجيع املصروفا

  -: املصروفات، على النحو التايل
 

وجيوز للجمعية العامة . من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي) %١٠(يجنب عشرة  
 .العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور مبلغا مساويا لنصف رأس املال

لس اإلدارة، أن تجنب كل أو نسبة معينة من األرباح للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح جم 
 . الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي أو احتياطي عام وختصيصه لغرض أو أغراض معينة

 .من رأس املال املدفوع% ٥دفعة أوىل للمسامهني تعادل )  إن وجد(يوزع من الباقي بعد ذلك  
س اإلدارة حبيث ال تتعدى يف مجيع األحوال من الباقي ملكافأة جمل% ١٠خيصص بعد ما تقدم نسبة  

 والتعليمات الرمسية الصادرة من اجلهات املختصة يف هذا تاحلدود القصوى املسموح ا وفقا للقرارا
 . الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية يف األرباح

اعيد اليت حيددها جملس اإلدارة وفقا تدفع األرباح املقرر توزيعها على املسامهني يف املكان واملو 
 .للتعليمات اليت تصدرها وزارة التجارة والصناعة

يف حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فانه ال جيوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد  
ه السنة دفع النسبة املشار إليها يف مواد النظام األساسي ألصحاب األسهم املمتازة إن وجدت عن هذ

وإذا فشلت الشركة يف دفع هذه النسبة من األرباح ملدة ثالث سنوات متتالية فانه جيوز للجمعية 
من نظام الشركات أن تقرر إما ) ٨٦(اخلاصة ألصحاب هذه األسهم املنعقدة طبقا ألحكام املادة 

 عنهم من جملس حضورهم اجتماعات اجلمعية العامة للشركة واملشاركة يف التصويت أو تعيني ممثلني
اإلدارة مبا يتناسب مع قيمة أسهمهم يف راس املال وذلك إىل أن تتمكن الشركة من دفع كامل 

   .األرباح املخصصة ألصحاب هذه األسهم
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  املالرأس  ١٠
 رياالت ١٠ سهم بقيمة امسية قدرها ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إىل ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة  

  .كد الشركة بأنه ال يوجد هلا رأس مال أو أي شركة تابعة هلا مشموالً حبق خيارهذا وتؤ. للسهم
  

 ومتت زيادة رأس املال إىل ،م٢٠٠٥. م٢٠٠٤يف القوائم مالية مدققة  ريال سعودي ٤٠,٠٠٠,٠٠٠وقد كان رأس املال 
  .   ريال١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

  
  :هيكل ملكية الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

  
  قبل االكتتاب  االكتتاببعد 

  األسهم  %  رأس املال  األسهم  %  رأس املال
  املسامهون

 مسو األمري فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود ٣,١٧٥,٣٥٠ ٢١,١٧ ٣١,٧٥٣,٥٠٠ ٢,٢٢٢,٧٤٥ ١٤,٨٢ ٢٢,٢٢٧,٤٥٠

 شركة الرياض لالستثمار ١,١٩٠,٢٥٠ ٧,٩٤ ١١,٩٠٢,٥٠٠ ٨٣٣,١٧٥ ٥,٥٦ ٨,٣٣١,٧٥٠
 عبداهللا حممد احلقيل ٢٣٨,٠١٠ ١,٥٩ ٢,٣٨٠,١٠٠ ١٦٦,٦٠٧ ١,١١  ١,٦٦٦,٠٧٠
 جمموعة عبداللطيف العيسى القابضة ٤,٥٨٩,٢٩٠ ٣٠,٦٠ ٤٥,٨٩٢,٩٠٠ ٣,٢١٢,٥٠٣ ٢١,٤٢  ٣٢,١٢٥,٠٣٠
سعد سعود السياري/ الدكتور  ٣,٠٦٠,٥٦٥ ٢٠,٤٠ ٣٠,٦٠٥,٦٥٠ ٢,١٤٢,٣٩٥ ١٤,٢٨ ٢١,٤٢٣,٩٥٠  
 عدنان محزة بوقري ٩٥٩,١٣٥ ٦,٣٩ ٩,٥٩١,٣٥٠ ٦٧١,٣٩٥ ٤,٤٧ ٦,٧١٣,٩٥٠
 أمل محزة بوقري ٤٧٩,٥٥٠ ٣,٢٠ ٤,٧٩٥,٥٠٠ ٣٣٥,٦٨٥ ٢,٢٤ ٣,٣٥٦,٨٥٠
 يوهان يوسف وولف ١,١٩٠,٢١٥ ٧,٩٣ ١١,٩٠٢,١٥٠ ٨٣٣,١٥٠ ٥,٥٥ ٨,٣٣١,٥٠٠
شركة كريامو شتايرتويج ١١٧,٦٣٥ ٠,٧٨ ١,١٧٦,٣٥٠ ٨٢,٣٤٥ ٠,٥٥ ٨٢٣,٤٥٠

اجلمهور  --  --  --  ٤,٥٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠ ٤٥,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠%  ١٥٠,٠٠٠,٠٠ ١٥,٠٠٠,٠٠٠  اإلمجايل ١٥,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠

  الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية: املصدر

  

يـادة رأس املـال     مل يتم تعديل رأس املال للشركة خالل الثالث سنوات السابقة مباشرة لتاريخ نشرة اإلصدار هذه، سوى ز                
أربعني مليون ريـال إىل     ) ٤٠,٠٠٠,٠٠٠(املصاحبة لعملية التحول من شركة ذات مسؤولية حمدودة إىل شركة مسامهة من             

  . مائة ومخسني مليون ريال) ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠(
 
ـ   ٤/١٠/٢٠٠٦املوافق  ١٢/٩/١٤٢٧قد مت بناء على قرار الشركاء املوثق لدى كاتب العدل بتاريخ            و ى زيـادة   م املوافقة عل

إىل مائـة   )   ريال للحصة الواحـدة    ١٠٠ ألف حصة بقيمة امسية      مائةيتكون من أربع  (رأمسال الشركة من أربعني مليون ريال       
وذلك من خـالل    ) يتكون من مخسة عشر مليون سهم بقيمة امسية قدرها عشرة رياالت للسهم الواحد            (ومخسني مليون ريال    

مخسة ماليني ريـال مـن   ) ٥,٠٠٠,٠٠٠(ريال من االحتياطي النظامي ومبلغ      عشرين مليون   ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(حتويل مبلغ   
) ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(مخسة وعشرين مليون ريال من األرباح املستبقاة و دفع مبلـغ            ) ٢٥,٠٠٠,٠٠٠(االحتياطي العام ومبلغ    

  .ستني مليون ريال نقداً لزيادة رأس املال من قبل املسامهني كل حسب نسبة حصته يف امللكية
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  استخدام متحصالت االكتتاب ١١
 ريال سعودي،  ومخسمائة ألفمليون مائتني واثنني) ٢٠٢,٥٠٠,٠٠٠(إن القيمة التقديرية إلمجايل متحصالت االكتتاب تبلغ 

ايل ريال سعودي كمصاريف لإلصدار واليت تشمل أتعاب املستشار امل نو مليةعشر )١٠,٠٠٠,٠٠٠(سيدفع منها حوايل 
واملستشار القانوين لالكتتاب ومصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف البنوك املستلمة وغريها من املصاريف املتعلقة بالطرح، 
وسوف توزع صايف املتحصالت على املسامهني البائعني وفق نسبة ملكية كل مساهم بائع لألسهم املطروحة لالكتتاب، ولن 

  .تابتستلم الشركة أي من متحصالت االكت
  

أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غري نقدي منحتها الشركة خالل السنتني وجد كما أنه ال ت
  السابقتني مباشرة لتاريخ نشرة اإلصدار هذه فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية للشركة، 

  
رين التنفيذيني أو أي مسؤول ترويج أو خبري، على أية كما أنه مل حيصل أي من أعضاء جملس إدارة الشركة، أو أي من املدي

عموالت أو خصومات أو رسوم وساطة وال أية تعويضات غري نقدية خالل السنتني املاضيتني اللتني سبقتا مباشرة طلب إدراج 
  .الشركة يف سوق األسهم فيما يتعلق بإصدار أو بيع أية أوراق مالية للشركة
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  وصف األسهم ١٢

  الأسهم رأس امل ١-١٢
 ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي موزعة على ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية 

  . رياالت سعودية للسهم، متثل رأس مال الشركة املدفوع عند التحول١٠سهماً عادياً غري قابل للتجزئة بقيمة امسية 
  

أقل من قيمتها االمسية وإمنا جيوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، ويف تكون أسهم الشركة أمسية وال جيوز أن تصدر األسهم ب
و السهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة . هذه احلالة األخرية يضاف فرق القيمة إىل االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى

ل احلقوق املتصلة بالسهم ويكون  وجب عليهم أن خيتاروا أحدهم لينوب عنهم يف استعمانالشركة فإذا متلكه أشخاص عديدو
  .هؤالء األشخاص مسؤولني بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم

  
وينص عقد التأسيس يف بنوده على إمكانية زيادة رأس املال بعد التثبت من اجلدوى االقتصادية واستصدار موافقة اجلهات 

م جديدة بنفس القيمة االمسية لألسهم األصلية، بشرط أن يكون رأس املختصة مرة واحدة أو عدة مرات عن طريق إصدار أسه
  .املال األصلي قد دفع بالكامل ومبراعاة ما يقضي به نظام الشركات وذلك بقرار من اجلمعية العامة غري العادية

  
وتوزع تلك . دة النقديةويعني القرار طريقة زيادة رأس املال ويكون للمسامهني األصليني أولوية االكتتاب يف األسهم اجلدي

األسهم اجلديدة على املسامهني األصليني الذين أبدوا رغبتهم يف االكتتاب بنسب ما ميلكونه من أسهم أصلية حبد أقصى عدد ما 
  .طلبوه من األسهم اجلديدة، ويطرح ما تبقى الحقاً لالكتتاب العام

  
ت مقبولة وبعد موافقة اجلهات املختصة ختفيض رأس مال الشركة إذا جيوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناًء على مربرا

ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة خبسائر، وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب احلسابات عن األسباب املوجبة 
ويبني القرار .  به نظام الشركاتله وعن االلتزامات اليت على الشركة وأثر التخفيض يف هذه االلتزامات ومبراعاة ما يقضي

طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس مال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنني إىل إبداء اعتراضام 
يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف املدينة اليت يقع فيها املركز الرئيسي ) ٦٠(عليه خالل ستني 

ركة، فإذا اعترض أحد الدائنني وقدم إىل الشركة مستنداته يف امليعاد املذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا للش
  .كان حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً

  

  نقل ملكية األسهم ٢-١٢
ويعترب نقل امللكية " تداول"سوق املالية السعودية خيضع نقل ملكية األسهم للقواعد واللوائح املنظمة للشركات املدرجة يف ال

خالف ذلك الغياً، كما خيضع املسامهون البائعون لقيد عدم جواز التصرف يف أسهمهم لفترة مدا ستة أشهر من تاريخ بدء 
مهني البائعني بعد تداول األسهم متشياً مع تعليمات هيئة السوق املالية، وجيب أن حيصل أي بيعٍ متوقعٍ لألسهم من قبل املسا

  .نفاذ فترة احلظر على موافقة هيئة السوق املالية أوالً
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  حقوق التصويت ٣-١٢
للمساهم احلق يف مناقشة املوضوعات املدرجة على جدول أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأا إىل أعضاء جملس 

له غري مقنع االحتكام إىل اجلمعية ويكون قرار اجلمعية اإلدارة ومراقب احلسابات، وجيوز إذا رأى املساهم أن الرد على سؤا
  .فاصالً وائياً يف هذا الشأن

 
ولكل مساهم ميتلك عشرين سهماً حق حضور اجتماعات اجلمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مبوجب وكالة خطية 

 عنه، وحتسب األصوات يف اجلمعية العامة مسامهاً آخر من غري أعضاء جملس اإلدارة حلضور اجتماعات اجلمعية العامة نيابة
  .العادية واجلمعية العامة غري العادية على أساس صوت واحد لكل سهم

  .تكون القرارات نافذة اذا صدرت بأغلبية ثالثة أرباع األصوات املمثلة يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية
  

  حقوق محلة األسهم العادية ٤-١٢
 -:يمة بالكامل حامله احلقوق التاليةمينح كل سهم عادي مدفوع الق

  استالم نصيبه من األرباح اليت يعلن عن توزيعها على املسامهني •
  احلصول على نسبته من ناتج التصفية عند تصفية الشركة  بعد تأدية التزامات الشركة •
ـ       • رة حقـوق  حضور اجتماعات اجلمعية العامة للشركة واملشاركة يف التصويت على قراراا كما هو موضـح بفق

 .التصويت
  

  اجلمعية العامة للمسامهني ٥-١٢
وختتص اجلمعية العامة العادية . إن اجلمعية العامة متثل مجيع املسامهني وتنعقد يف املدينة اليت يقع ا املركز الرئيسي للشركة

 -يل النظام األساسي للشركة  مثل تعد–جبميع األمور املتعلقة بالشركة، ما عدا تلك اليت ختتص ا اجلمعية العامة غري العادية 
وجيب أن تنعقد اجلمعية العامة العادية مرة واحدة على األقل كل سنة وذلك يف غضون ستة أشهر من انتهاء السنة املالية 
  . السابقة وجيوز دعوة مجعيات عادية عامة أخرى خالل نفس السنة كلما دعت احلاجة إىل ذلك طبقاً للنظام األساسي للشركة

  النعقادالدعوة ل ٦-١٢
من رأس % ٥و تتم الدعوة لعقد اجلمعية العامة عندما يطلب مراجعو احلسابات أو عدد من املسامهني ميلكون ما ال يقل عن 

مال الشركة، وإذا مل يتم الدعوة لعقد اجلمعية العامة خالل شهر واحد من التاريخ احملدد النعقادها جيوز لوزارة التجارة 
من أسهم رأس املال % ٢اع اجلمعية العامة إما بناًء على قرارها أو بناًء على طلب ما ال يقل عن والصناعة أن تطلب عقد اجتم

  .املصدر

  النشر ٧-١٢
و يتم نشر حمضر اجتماع الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الرمسية وصحيفة يومية توزع يف املدينة اليت يوجد فيها 

 لالنعقاد خبمسة وعشرين يوماً على األقل، وجيب أن تشتمل الدعوة على جدول مركز الشركة الرئيسي قبل املوعد احملدد
 بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور خبطابات مسجلة وترسل نسخة الدعوة وجدول األعمال إىل ءاألعمال، وجيوز االكتفا

  .اجلهات املختصة بوزارة التجارة خالل املدة احملددة للنشر
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  النصاب ٨-١٢
جلمعية العامة صحيحاً إال إذا حضره مسامهون ميلكون أكثر من نصف أسهم رأس مال الشركة ، فإذا مل ال يكون اجتماع ا

يتوفر هذا النصاب يف االجتماع األول وجب الدعوة الجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوماً التالية لالجتماع األول ويعد 
  .اجتماعها الثاين صحيحاُ مهما كان عدد األسهم املمثلة فيه

  
عند انعقاد اجلمعية العامة حيرر كشف بأمساء املسامهني احلاضرين أو ممثليهم مع بيان عدد األسهم اليت يف حيازم وعدد 

  .األصوات املخصصة هلا وحيق لكل ذي مصلحة اإلطالع على هذا الكشف
  

ساهم حاضر أو ممثل حق مناقشة يتم فقط مناقشة املسائل الواردة يف جدول األعمال يف اجتماع اجلمعية العامة، ولكل م
املوضوعات املدرجة يف جدول األعمال وتوجيه األسئلة خبصوصها إىل أعضاء جملس اإلدارة ومراقب احلسابات وجييب جملس 
اإلدارة أو مراقب احلسابات على أسئلة املسامهني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى املساهم أن الرد 

  . غري مقنع احتكم إىل اجلمعية ويكون قرار اجلمعية ذا الشأن نافذاًعلى سؤاله
  

  مدة الشركة ٩-١٢
 صدور القرار الوزاري بإعالن حتويلها، وجيوز دائماً إطالة أو حل خسنة تبدأ من تاري) ٩٩(مدة الشركة تسعة وتسعون 

  . األقلالشركة بقرار تصدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على
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  األساسيالنظام ملخص  ١٣
  

  الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية: اسم الشركة
  

وجيوز لس اإلدارة أن . يكون مركز الشركة الرئيس يف مدينة الرياض، اململكة العربية السعودية: املركز الرئيس للشركة
  .ة العربية السعودية أو خارجهاينشيء هلا فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل اململك

  
  :تتمثل أغراض الشركة يف: أغراض الشركة

  

تصنيع األنابيب الفخارية  والبالستيكية وملحقاما وغريمها مبختلف األقطار والقيام بكافة األعمال املتممة هلذا  •
 .الغرض

 .جتارة اجلملة والتجزئة يف األجهزة واآلالت ومعدات الصرف الصحي •
واألعمال الكهربائية ) حتلية وتنقية املياه والصرف الصحي(شاءات العامة وتشمل أعمال املياه وااري مقاوالت اإلن •

 .وامليكانيكية ومقاوالت العزل املائي واحلراري
 .إقامة وإدارة املشاريع الصناعية املتعلقة باألنابيب وتسويق منتجااوتقنياا •
 . شبكات الصرف الصحيتوسعة وتطوير مشاريع إدارة املياه وتنظيم •
األنابيب اإلمسنتية، أنابيب راتنج األيبوكسي املقوى باأللياف : تصنيع أنواع األنابيب املستخدمة يف نقل السوائل مثل •

الزجاجية، أنابيب حديد الزهر، األنابيب الفوالذية، أنابيب حديد الدكتايل، أنابيب البوليستر املقوى بالزجاج، أنابيب 
 .اء، أنابيب الرفعالبوليمر واحلصب

 .صناعة مجيع أنواع قراميد األسطح الفخارية وغريها •
 .صناعة مجيع أنواع الطوب الفخاري •
  

     
جيوز للشركة أن يكون هلا مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع اهليئات والشركات اليت تزاول أعماالً : حق التملك

يق أغراضها، كما جيوز هلا أن متتلك األسهم واحلصص يف الشركات أو تدمج فيها شبيهةً بأعماهلا، أو اليت قد تعاوا على حتق
  . أو تشتريها داخل اململكة وخارجها

  
سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معايل وزير التجارة والصناعة بإعالن ) ٩٩(مدة الشركة تسعة وتسعون : مدة الشركة

  .شركة بقرار تصدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقلحتول الشركة، وجيوز دائماً إطالة مدة ال
  

) ١٥,٠٠٠,٠٠٠(ريال سعودي مقسم إىل ) ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠(حدد رأس مال الشركة مبائة ومخسني مليون : رأس املال
مجيعها أسهم نقدية تتمثل يف رأس رياال ت سعوديا، و) ١٠(سهم امسي متساوية القيمة تبلغ القيمة االمسية لكـل منها عشرة 

دفعت قيمتها على النحو سهم ) ١٥,٠٠٠,٠٠٠(اكتتب املؤسسون يف كامل األسهم وقدرها . مال الشركة عند التحول
  :التايل

  
  

  



- ٥٢ - 

   (%)نسبة امللكية  إمجايل قيمة األسهم  قيمة السهم  عدد األسهم  املساهم
  ٢١,١٧ ٣١,٧٥٣,٥٠٠ ١٠ ٣,١٧٥,٣٥٠  فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود/ األمري

 ٧,٩٤ ١١,٩٠٢,٥٠٠ ١٠ ١,١٩٠,٢٥٠  شركة الرياض لالستثمار
 ١,٥٩ ٢,٣٨٠,١٠٠ ١٠ ٢٣٨,٠١٠  عبداهللا حممد احلقيل

  ٣٠,٦٠ ٤٥,٨٩٢,٩٠٠ ١٠ ٤,٥٨٩,٢٩٠  جمموعة عبد اللطيف العيسى القابضة
  ٢٠,٤٠ ٣٠,٦٠٥,٦٥٠ ١٠ ٣,٠٦٠,٥٦٥  سعد سعود السياري/ الدكتور

  ٦,٣٩ ٩,٥٩١,٣٥٠ ١٠ ٩٥٩,١٣٥  ة بوقريعدنان محز
  ٣,٢٠ ٤,٧٩٥,٥٠٠ ١٠ ٤٧٩,٥٥٠  أمل محزة بوقري

  ٧,٩٣ ١١,٩٠٢,١٥٠ ١٠ ١,١٩٠,٢١٥  يوهان يوسف وولف
  ٠,٧٨ ١,١٧٦,٣٥٠ ١٠ ١١٧,٦٣٥  شركة كريامو شتايرتويج

  %١٠٠  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠  ١٥,٠٠٠,٠٠٠  اموع

  
رياالت وال جيوز إصدارها بأقل من قيمتها االمسية وإمنا جيوز ) ١٠(لسهم الواحد تكون القيمة االمسية ل: القيمة االمسية للسهم

  . النظامي ولو بلغ حده األقصىيأن تصدر بأعلى من هذه القيمة ويف هذه احلالة يضاف فرق القيمة إىل االحتياط
  

ن خيتاروا أحدهم لينوب عنهم يف وإذا متلكه  أشخاص عديدون، وجب عليهم أ.  للتجزئة يف مواجهة الشركة السهم غري قابل
  .استعمال احلقوق املختصة بالسهم، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولني بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم

  
األسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداا، و إستثناء من ذلك ال جيوز تداول األسهم اليت تعطى مقابل  : تداول األسهم
ينية أو األسهم النقدية اليت يكتتب ا املسامهون أو األسهم اململوكة للشركاء يف الشركة احملولة قبل نشر امليزانية و احلصص الع

حساب األرباح و اخلسائر عن سنتني ال تقل كل منها عن إثين عشر شهراً من تاريخ صدور قرار وزير التجارة و الصناعة 
  .لسوق املاليةبإعالن حتول الشركة، أو موافقة هيئة ا

  
تتداول األسهم االمسية بالقيد يف سجل للمسامهني تعده الشركة يتضمن أمساءهم وجنسيام ومهنهم وحمال : سجل املسامهني

إقامتهم وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر املدفوع منها ويؤشر ذا القيد على األسهم وال يعتد بنقل ملكية األسهم يف مواجهة 
ري إال من تاريخ القيد يف السجل املذكور أو استكمال إجراءات نقل امللكية عن طريق النظام اآليل ملعلومات الشركة أو الغ

  .األسهم
  

ويفيد متلك املساهم لألسهم قبول املساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات اليت تصدر عن مجعيات املسامهني وفقاً ألحكام 
  .ئباً وسواًء كان موافقاً على هذه القرارات أو خمالفاً هلاهذا النظام سواًء كان حاضراً أو غا

  
جيوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقتصادية وبعد موافقة اجلهات املختصة، : زيادة رأس مال الشركة

مسية اليت لألسهم األصلية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة واحدة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اال
  .بشرط أن يكون رأس املال األصلي قد دفع بأكمله ومبراعاة ما يقضي به نظام الشركات

  

 ويعني القرار طريقة زيادة رأس املال، ويكون للمسامهني األصليني أولوية االكتتاب يف األسهم اجلديدة النقدية وخيطر هؤالء 
  . رأس املال وشروط االكتتابةبإخطارهم بواسطة الربيد املسجل عن قرار زيادبأولويتهم بالنشر يف جريدة يومية أو 

  



- ٥٣ - 

  .يوما من تاريخ  النشر أو اإلخطار املشار إليه) ١٥(ويبدى كل مساهم رغبته يف استعمال حقه يف األولوية خالل 
  

لكونه من أسهم أصلية بشرط أن ال وتوزع تلك األسهم اجلديدة على املسامهني األصليني الذين طلبوا االكتتاب  بنسبة ما مي
جياوز ما حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة ويوزع الباقي من األسهم اجلديدة على املسامهني األصليني الذين طلبوا 

  .أكثر من نصيبهم بنسبة ما ميلكونه من أسهم أصلية على أن ال جياوز ما حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة
  

جيوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة :  رأس املالختفيض
  . الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة خبسائررأس مالختفيض 

  
 اليت على الشركة وأثر ذلك تعن االلتزاماوال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب احلسابات عن األسباب املُوجبة له و

  .التخفيض يف هذه االلتزامات ومبراعاة ما يقضي به نظام الشركات ويبني القرار طريقة التخفيض
  

وإذا كان التخفيض ناجتاً عن زيادة رأس مال الشركة عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنني إىل إبداء اعتراضام عليه 
.  من تاريخ نشر قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف البلد الذي يقع فيه املركز الرئيسي للشركةيوماً) ٦٠(خالل ستني 

فإذا اعترض أحدهم وقدم إىل الشركة مستنداته يف امليعاد املذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو تقدم 
  .ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان الدين آجالً

  
جيوز للشركة إصدار سندات قروض وكذلك سندات قابلة للتحول إىل أسهم سواًء كانت لالكتتاب العام : ندات املديونيةس

  .أو غري ذلك وفقاً لألنظمة واللوائح ذات العالقة
  

تازة ال تعطي جيوز للشركة، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وطبقاً لألسس اليت حيددها، أن تصدر أسهماً مم: أسهم  ممتازة
  :من رأمساهلا، وترتب األسهم املذكورة ألصحاا  ما يلي% ٥٠احلق يف التصويت وذلك مبا ال جياوز 

  
من القيمة االمسية للسهم بعد جتنيب االحتياطي % ٥احلق يف احلصول على نسبة معينة من األرباح الصافية ال تقل عن   ) أ(

 . النظامي وقبل إجراء أي توزيع ألرباح الشركة
األولوية يف استرداد قيمة أسهمهم يف رأس املال عند تصفية الشركة، ويف احلصول على نسبة معينة يف ناتج التصفية   ) ب(

 . وفقاً لألسس اليت حيددها وزير التجارة والصناعة
 

الالزم وجيوز للشركة شراء هذه األسهم طبقاً لألسس اليت حيددها وزير التجارة، وال تدخل هذه األسهم يف حساب النصاب 
  .النعقاد اجلمعية العامة للشركة املنصوص عليها يف هذا النظام

  
يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة يتكون من مخسة أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن : أعضاء جملس اإلدارة

  .سنوات قابلة للتجديد) ٣(ثالث 
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  : إدارة ملدة مخس سنوات من األعضاء اآلتية أمساؤهمو استثناء من ذلك عني املسامهون أول جملس
  الصفة  االسم 

  رئيس جملس اإلدارة   بن فيصل آل سعودزفيصل بن عبد العزي/ مسو األمري
 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي   سعد بن سعود بن ابراهيم السياري / الدكتور
 عضو جملس اإلدارة  بن عبداللطيف العيسى نعبدا حملس

 عضو جملس اإلدارة  اهللا بن سليمان بن عبدالرمحن الضبعانعبد
 عضو جملس اإلدارة يوهان  يوسف وولف 

  
جيب أن يكون عضو جملس اإلدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها االمسية عن عشرة : أسهم ضمان العضوية

يوما من تاريخ تعيني العضو يف أحد البنوك اليت ) ٣٠(ريال سعودي وتودع هذه األسهم خالل ثالثني ) ١٠,٠٠٠(آالف 
وختصص هذه األسهم لضمان مسؤولية جملس اإلدارة وتظل غري قابلة للتداول إىل . حيددها وزير التجارة والصناعة هلذا الغرض

يفصل يف من نظام الشركات أو إىل أن ) ٧٧(أن تنقضي املدة احملددة لسماع دعوى املسؤولية املنصوص عليها يف املادة 
  .الدعوى املذكورة

   
وإذا مل يقدم عضو جملس اإلدارة  أسهم الضمان يف امليعاد احملدد لذلك بطلت عضويته وعلى مراقب احلسابات أن يتحقق من 

  .مراعاة حكم هذه املادة وأن يضمن تقريره إىل اجلمعية العامة أي خمالفة يف هذا الشأن
  

بانتهاء صالحية العضو هلا أو إذا حكم بشهر  هاء مدته أو باستقالة العضو أو وفاته أوتنتهي عضوية الس بانت: عضوية الس
. وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية يف اململكة. إفالسه أو إعساره أو تقدم بطلب للتسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه
 يف املركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيني على  وإذا شغر مركز أحد أعضاء الس، جاز للمجلس أن يعني مؤقتا عضواً
  .اجلمعية العامة العادية يف أول اجتماع هلا، ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه

  
وإذا هبط عدد أعضاء جملس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف أقرب وقت 

  .ن األعضاءممكن لتعيني العدد الالزم م
  

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون لس اإلدارة أوسع السلطات يف إدارة : سلطات جملس اإلدارة
الشركة وتصريف أمورها داخل اململكة العربية السعودية وخارجها، وله على سبيل املثال ال احلصر متثيل الشركة يف عالقاا 

ة واخلاصة وأمام احملاكم الشرعية واهليئات القضائية وديوان املظامل ومكاتب العمل والعمال واللجان مع الغري واجلهات احلكومي
العليا واالبتدائية للفصل يف املنازعات العمالية وجلان األوراق التجارية وجلنة تسوية املنازعات املصرفية وكافة اللجان القضائية 

أقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية واهليئات اخلاصة والشركات األخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية و
واملؤسسات على اختالف أنواعها والدخول يف املناقصات واملزايدات وترسية العطاءات والقبض والتسديد واستالم احلقوق 

 واإلنكار وطلب اليمني وردها والشفعة لدى الغري واإلقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخاصمة واملخالصة والصلح والتنازل
وقبول األحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة وتعيني احملكمني وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما حيصل من التنفيذ 

كما للمجلس حق تأسيس الشركات واملسامهة يف تأسيس . وإخراج حجج االستحكام وطلب تعديل الصكوك وأطواهلا
توقيع على كافة أنواع العقود والوثائق واملستندات مبا يف ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات اليت الشركات وحق ال

تؤسسها الشركة أو تكون الشركة شريكاً فيها مع كافة تعديالت عقود تأسيس الشركات اليت تكون الشركة شريكا فيها 
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رت اخلاصة برفع وخفض رأس املال والتنازل عن  الشركاء يف تلك الشركات مبا يف ذلك القراتومالحقها ومجيع قرارا
احلصص وشرائها وتوثيق العقود والتوقيع لدى إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة وكاتب العدل وعمل التعديالت 
والتغيريات واإلضافة واحلذف واستخراج وجتديد السجالت التجارية واستالمها وشطبها وتغيري أمساء الشركات  ومنح 

وض للشركات التابعة وضمان قروضها ورهن األصول الثابتة واملنقولة لضمان قروض الشركة والشركات التابعة والتوقيع القر
على االتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل واجلهات الرمسية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت والتنازل 

االت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء للعقارات واألراضي عن األولوية يف سداد ديون الشركة وإصدار الوك
واحلصص واألسهم يف الشركات وغريها من املمتلكات سواًء منقولة أو غري منقولة واإلفراغ وقبوله وقبض الثمن بأي صورة 

 ومتديدها والسحب واإليداع يراها واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجري والقبض والدفع وفتح احلسابات واالعتمادات
لدى البنوك واالقتراض منها وإصدار الضمانات املصرفية والتوقيع على كافة األوراق واملستندات والشيكات وكافة املعامالت 

كما له حق . املصرفية واستثمار أموال الشركة وتشغيلها يف األسواق احمللية والدولية داخل اململكة العربية السعودية وخارجها
إقراض الشركات واألفراد وصرف املكافآت كما له تعيني احملامني واملراجعني واحملاسبني القانونيني واملوظفني والعمال وعزهلم 
وطلب التأشريات واستقدام األيدي العاملة من خارج اململكة والتعاقد معهم وحتديد مرتبام واستخراج اإلقامات ونقل 

ز لس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل احلكومي ، وله عقد القروض كما جيو. الكفاالت والتنازل عنها
التجارية اليت ال تتجاوز آجاهلا اية مدة الشركة، كما يكون له يف حدود اختصاصه أن يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو 

  .من الغري يف مباشرة عمل معني أو أعمال معينة أو بعض أو كل صالحياته
  

تتكون مكافأة جملس اإلدارة من النسبة احملددة يف مواد النظام األساسي ويف حدود ما نص عليه نظام : مكافأة جملس اإلدارة
ويستحق كل عضو حضر االجتماع بنفسه مكافأة قدرها ثالثة آالف .  الشركات أو أية أنظمة أو قرارات مكملة أو متممة له

كان مقر إقامته الدائم خارج املدينة اليت تنعقد ا اجتماعات جملس اإلدارة بدل ريال عن كل جلسة، ويصرف لكل عضو إذا 
إركاب يعادل قيمة تذكرة الدرجة األوىل على اخلطوط السعودية باإلضافة إىل بدل مبيت مبعدل ألفي ريال عن كل يوم من 

بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء جملس اإلدارة ويشتمل تقرير جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامة العادية على . أيام االجتماع
خالل السنة املالية من رواتب ونصيب يف األرباح وبدل حضور ومصروفات وغري ذلك من املزايا كما يشتمل التقرير املذكور 

رية سبق أن على بيان ما قبضه أعضاء الس بوصفهم موظفني أو إداريني أو ما قبضوه نظري أعمال فنية أو إدارية أو استشا
  .وافقت عليها اجلمعية العامة للشركة

  

 : رئيس جملس اإلدارة
  .  خيتار جملس اإلدارة أحد أعضاء الس رئيساً- ١

  :وخيتص رئيس الس مبا يلي 
 .الدعوة الجتماعات جملس اإلدارة واجلمعية العامة  -أ 
 .ترؤس وإدارة اجتماع جملس اإلدارة واجلمعية العامة  -ب 
 . يف حالة تساوي األصوات يف جملس االدارةيكون صوته مرجحاً  -ج 
  .متثيل الشركة يف احملافل الرمسية واإلعالمية  -د 

  
 خيتار جملس اإلدارة من بني أعضائه عضواً منتدباً وخيتص بتمثيل الشركة يف عالقاا مع الغري ومع كافة اجلهات احلكومية - ٢

امل وكافة اللجان القضائية األخرى يف داخل اململكة العربية السعودية واخلاصة واحملاكم الشرعية واهليئات القضائية وديوان املظ
وجيوز اجلمع بني . وخارجها باإلضافة إىل السلطات واالختصاصات اليت مينحها له جملس اإلدارة وله أن يوكل يف ذلك من يراه

  . لشركةويكون العضو املنتدب املسؤول التنفيذي األول ل. مركز رئيس الس والعضو املنتدب
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ويعني جملس اإلدارة سكرترياً للمجلس من بني أعضائه أو من غريهم، ويحدد الس بقرار منه اختصاصات ومكافآت 
  .السكرتري

  
  . وال تزيد مدة عضوية رئيس الس والسكرتري والعضو املنتدب عن مدة عضوية كل منهم يف الس، وجيوز إعادة تعيينهم

  
لس بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية أو ترسل بالربيد أو الفاكس أو الربيد : لسالدعوة الجتماعات اجيتمع  ا

 يوماً من موعد االجتماع، وجيب على رئيس الس أن يدعو إىل ١٥األلكتروين مصحوبة جبدول األعمال على أن تكون قبل 
  .االجتماع مىت طلب إليه ذلك كتابة إثنان من األعضاء

 
 

  . ال يكون اجتماع الس صحيحاً إال إذا حضره ثالثة أعضاء أصالةً: جتماعات والقراراتنصاب اال
  -:ويف حالة إنابة عضو جملس اإلدارة عضوا آخر يف حضور اجتماعات الس يتعني أن تكون اإلنابة طبقا للضوابط التالية

 
  .ر ذات االجتماعال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد يف حضو. ١
 .أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. ٢
  .ال جيوز للنائب، فيما يتعلق بصوت املنيب، التصويت على القرارات اليت حيظر النظام على املنيب التصويت بشأا. ٣
 

أدىن صوتني وأذا و تصدر قرارات الس باألغلبية املطلقة ألصوات أعضاء الس احلاضرين أو املمثلني يف االجتماع حبد 
  .تساوت األصوات كان صوت الرئيس مرجحاً

  
تثبت مداوالت الس وقراراته يف حماضر توزع على كافة أعضاء الس يوقعها رئيس الس : تثبيت حماضر االجتماعات

  .وتدون هذه احملاضر يف سجل خاص يوقعه رئيس الس والسكرتري. والسكرتري بعد التصديق عليها من الس
  

اجلمعية العامة املكونة تكويناً صحيحاً متثل مجيع املسامهني وتعقد اجتماعاا يف املدينة اليت يقع ا املركز : اجلمعية العامة
  .الرئيسي للشركة

   
وللمساهم أن يوكل عنه مسامهاً آخر من غري أعضاء . على األقل حضور اجلمعية العامة)  سهما٢٠ً(لكل مساهم حائز على 

  .اإلدارة أو موظفي الشركة يف حضور اجلمعية العامةجملس 
  

  -:ختتص  باألمور التالية :إختصاص اجلمعية العامة التأسيسية
 . التحقق من االكتتاب بكل رأس املال .١
للشركة على أنه ال جيوز إدخال تعديالت جوهرية ) كشركة مسامهة مقفلة( وضع النصوص النهائية للنظام األساسي .٢

 .روض عليها إال مبوافقة مجيع املكتتبني املمثلني فيها من املسامهنيعلى النظام املع
 .املداولة يف تقرير املؤسسني عن األعمال والنفقات الىت اقتضاها حتول الشركة .٣
 .تعيني أعضاء أول جملس إدارة وأول مراقب حسابات .٤
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قل، ولكل مساهم يف اجتماعاا صوت عن ويشترط لصحة انعقادها حضور عدد من املسامهني يمثل نصف رأس املال على األ
وجيوز للمساهم إنابة مساهم آخر سواء من أعضاء جملس اإلدارة أو غريهم للحضور والتصويت . كل سهم اكتتب به أو ميثله

  . نيابة عنه
  

عية العامة العادية جبميع يف ما عدا األمور اليت ختتص ا اجلمعية العامة غري العادية، ختتص اجلم: انعقاد اجلمعية العامة العادية
كما جيوز . األمور املتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األقل يف السنة خالل الستة شهور التالية النتهاء السنة املالية للشركة

  . دعوة مجعيات عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك
  

دية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام احملظور عليها ختتص اجلمعية العامة غري العا: اختصاص اجلمعية العامة غري العادية
وهلا أن تصدر قرارات يف األمور الداخلة يف اختصاص اجلمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع . تعديلها نظاما
  .املقررة لألخرية

  
  .إلدارةتنعقد اجلمعيات العامة للمسامهني بدعوة من جملس ا: انعقاد مجعيات املسامهني

  
من %) ١٥(وعلى جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب احلسابات أو عدد  من املسامهني ميثلون 

وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الرمسية وصحيفة يومية توزع يف املدينة اليت يقع فيها . رأس املال على األقل
  . يوماً على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال) ٢٥( للشركة قبل امليعاد احملدد لالنعقاد خبمسة وعشرين الرئيس املركز

  
 وجيوز االكتفاء بدالً عن ذلك بإرسال إخطار بواسطة الربيد املسجل يف الفترة احملددة يف هذه الفقرة وتشمل الدعوة على 

ل األعمال إىل اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل املدة وترسل صورة من الدعوة وجدو. جدول األعمال
  .احملددة للنشر

  
يحرر عند انعقاد اجلمعية كشف بأمساء املسامهني احلاضرين واملمثلني وحمال إقامتهم مع بيان عدد : إثبات حضور املسامهني

 املخصصة هلا، ويكون لكل ذي مصلحة االطالع على هذا  وعدد األصواتالوكالةاألسهم اليت يف حيازم باألصالة أو 
  .الكشف

  
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مسامهون ميثلون نصف رأس : نصاب اجلمعية العامة العادية

 مدة التقل عن أسبوع املال على األقل، فإذا مل يتوفر هذا النصاب يف االجتماع وجبت الدعوة الجتماعٍ ثاٍن يعقد خالل
من هذا النظام ويعترب ) ٣١(والتزيد عن ثالثني يوما التالية لالجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة املنصوص عليها يف املادة 

  .االجتماع الثاين صحيحا أياً كان عدد األسهم املمثلة فيه
  

ة غري العادية صحيحاً إال إذا حضره مسامهون ميثلون نصف ال يكون اجتماع اجلمعية العام: نصاب اجلمعية العامة غري العادية
رأس املال  على األقل، فإذا مل يتوفر هذا النصاب يف االجتماع األول وجهت الدعوة إىل اجتماعٍ ثاٍن بنفس األوضاع 

  .أس املال على األقلاملنصوص عليها يف املادة السابقة ويكون االجتماع الثاين صحيحا إذا حضره عدد من املسامهني ميثل ربع ر
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لكل شريك صوت عن كل سهم ميثله يف اجلمعية التأسيسية وتحسب األصوات يف اجلمعيات العامة : حساب األصوات
العادية واجلمعية العامة غري العادية على  أساس صوت واحد لكل سهم، إال أنه الجيوز ألعضاء جملس االدارة االشتراك يف 

  . اليت تتعلق بابراء ذمتهم عن مدة إدارة الشركةالتصويت على قرارات اجلمعية
  

نصف  األسهم املمثلة يف بأغلبية تصدر القرارات يف اجتماع اجلمعية التأسيسية واجلمعية العامة العادية : قرارات اجلمعية العامة
   .االجتماع

  
بزيادة أو  جتماع إال إذا كان القرار متعلقاكما تصدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف اال

ختفيض رأس مال الشركة أو بإطالة مدة الشركة أو حبل الشركة قبل انقضاء املدة احملددة يف نظامها أو بإدماج الشركة يف 
  . األسهم املمثلة يف االجتماعبامجاعشركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحا إال إذا صدر 

  
لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املُدرجة يف جدول : ات املدرجة على جدول أعمال اجلمعيات العامةمناقشة املوضوع

وجييب جملس اإلدارة أو مراقب .  جملس اإلدارة ومراقب احلساباتأعضاءأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأا إىل 
وإذا رأى املساهم أن الرد على سؤاله غري مقنع .  الشركة للضرراحلسابات على أسئلة املسامهني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة
  .احتكم إىل اجلمعية واليت يكون قرارها ملزما يف هذا الشأن

  
ويعني الرئيس سكرترياً لالجتماع  . يرأس اجلمعية العامة رئيس الس أو من يفوضه يف حالة غيابه: إدارة اجلمعية العامة
اجتماع اجلمعية حماضر تتضمن أمساء املسامهني احلاضرين أو املمثلني وعدد األسهم يف حيازم ويحرر ب .وجامعاً لألصوات

باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات املقررة هلا والقرارات اليت اختذت وعدد األصوات اليت وافقت عليها أو خالفتها، وخالصة 
بصفة منتظمة عقب كل اجتماع يف سجلٍ خاصٍ يوقعه رئيس وتدون احملاضر . وافية للمناقشات اليت دارت يف االجتماع

  .اجلمعية وسكرتريها وجامعو األصوات
  

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بني املراقبني املصرح هلم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة : مراقب حسابات
  .العادية سنوياً وحتدد مكافآته وجيوز هلا إعادة تعيينه

  
ملراقب احلسابات يف كل وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالا وغري ذلك من الوثائق : بات مراقب احلساباتواج

  .وله أن يطلب البيانات واإليضاحات اليت يرى ضرورة احلصول عليها، وله أيضاً أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماا
  

لعامة العادية السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من متكينه من احلصول على وعلى مراقب احلسابات أن يقدم إىل اجلمعية ا
البيانات واإليضاحات اليت طلبها، وما يكون قد كشفه من خمالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه يف 

  .مدى مطابقة  حسابات الشركة للواقع
  

ة من أول يناير وتنتهي يف اية ديسمرب من كل سنة ميالدية، على أن السنة املالية األوىل تبدأ السنة املالية للشرك: السنة املالية
  .   ديسمرب من السنة التالية٣١بعد التحول تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن حتول الشركة وتنتهي يف 
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قيمة أصول الشركة وخصومها يف التاريخ املذكور كما يعد يعد جملس اإلدارة يف اية كل سنة مالية جرداً ل: التقارير السنوية
ميزانية الشركة وحساب األرباح واخلسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها املايل عن السنة املالية املنقضية والطريقة اليت 

  .ألقليقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية بستني يوماً على ا
  

ويضع جملس اإلدارة هذه الوثائق حتت تصرف مراقب احلسابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية خبمسة ومخسني يوماً على 
  .األقل

  
ويوقع رئيس جملس اإلدارة الوثائق املُشار إليها وتودع نسخ منها يف املركز الرئيس للشركة حتت تصرف املسامهني قبل املوعد 

و ترسل صورة من هذه الوثائق والنص الكامل لتقرير . يوماً على األقل) ٢٥(اجلمعية العامة خبمسة وعشرين املقرر النعقاد 
يوما ) ٢٥(مراقب احلسابات إىل اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة قبل انعقاد اجلمعية العامة خبمسة وعشرين 

  .على األقل
  

ة الصافية السنوية، بعد خصم مجيع املصروفات العمومية وغريها من املصروفات، على توزع أرباح الشرك: توزيع األرباح
 -: النحو التايل

 
وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا . من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي) %١٠(يجنب عشرة  •

  .التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور مبلغاً مساوياً لنصف رأس املال
  

للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح جملس اإلدارة، أن تجنب كل أو نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين  •
 . احتياطي اتفاقي أو احتياطي عام وختصيصه لغرض أو أغراض معينة

 
 .من رأس املال املدفوع% ٥دفعة أوىل للمسامهني تعادل)  إن وجد(يوزع من الباقي بعد ذلك  •

 
من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة حبيث ال تتعدى يف مجيع األحوال احلدود القصوى % ١٠صص بعد ما تقدم نسبة خي •

 والتعليمات الرمسية الصادرة من اجلهات املختصة يف هذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك تاملسموح ا وفقا للقرارا
 . على املسامهني كحصة إضافية يف األرباح

  
ح املقرر توزيعها على املسامهني يف املكان واملواعيد اليت حيددها جملس اإلدارة وفقا للتعليمات اليت تصدرها وزارة تدفع األربا

  .التجارة والصناعة
  

يف حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فانه ال جيوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة املشار إليها يف 
ألصحاب األسهم املمتازة عن هذه السنة وإذا فشلت الشركة يف دفع هذه النسبة من األرباح ملدة ثالث سنوات ) ١٧(املادة 

من نظام الشركات أن تقرر إما ) ٨٦(متتالية فإنه جيوز للجمعية اخلاصة ألصحاب هذه األسهم املنعقدة طبقا ألحكام املادة 
اركة يف التصويت أو تعيني ممثلني عنهم من جملس اإلدارة مبا يتناسب مع حضورهم اجتماعات اجلمعية العامة للشركة واملش

  .قيمة أسهمهم يف راس املال، وذلك إىل أن تتمكن الشركة من دفع كامل األرباح املخصصة ألصحاب هذه األسهم
  



- ٦٠ - 

دعوة اجلمعية العامة على أعضاء جملس اإلدارة  إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس املال، وجب: استمرارية الشركة
وينشر قرار اجلمعية يف مجيع . من هذا النظام) ٦(غري العادية للنظر يف استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها املعني باملادة 

  .األحوال يف اجلريدة الرمسية
  

طأ الذي صدر منهم لكل مساهم احلق يف رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة على أعضاء جملس اإلدارة إذا كان من شان اخل
وجيب على املساهم أن خيطر الشركة بعزمه على . إحلاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة يف رفعها ما زال قائما

  .رفع الدعوى
  

عند انتهاء مدة الشركة أو يف حالة حلها قبل األجل احملدد، تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناًء على اقتراح جملس : التصفية
ومع . وتنتهي سلطة جملس اإلدارة بانقضاء الشركة. إلدارة طريقة التصفية وتعني مصفي أو أكثر وحتدد صالحيام وأتعاما

ذلك يستمر جملس اإلدارة قائماً على إدارة الشركة إىل أن يتم تعيني املصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاا بالقدر الذي 
  .وينشر قرار اجلمعية يف مجيع األحوال يف اجلريدة الرمسية. ال يتعارض مع اختصاصات املصفني

 
  . بأحكامهموقد وافقت مجعية الشركاء يف الشركة املتحولة على هذا النظام األساسي للشركة وتعهدوا االلتزا
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  ملخص بأهم العقود ١٤

  أذون استغالل احملاجر ١-١٤
ة البترول والثروة املعدنية على نظـام التعـدين الـصادر           تستند أذون استغالل احملاجر يف ضرماء واخلرج، والصادرة من وزار         

وقد مت جتديد إذن استغالل احملاجر يف مدينـة ضـرماء يف سـنة              . هـ٢٠/٠٥/١٣٩٢ وتاريخ   ٢٠/ باملرسوم امللكي رقم م   
  :هـ، مقابل الرسوم التالية١٤٣٠هـ إىل سنة ١٤٢٥

  
   ريال        أجور سطحية٥٠,٠٠٠ 

  ادي الستغالل املواد ملدة مخس سنواتريال        مقابل م٢٢٥,٠٠٠
  

هـ ويتم جتديده كل مخس سنوات،      ١٤١٢أما فيما خيص احملاجر يف حمافظة اخلرج، فقد حصلت الشركة على اإلذن يف عام               
هـ، وتتوقع الشركة أن يتم جتديده ملدة مخس سنوات أخـرى مقابـل مبلـغ وقـدره                 ١٤٢٧وينتهي اإلذن احلايل يف عام      

  . ريال١٢٥,٠٠٠

  ود التامنيعق ٢-١٤
  مع شركة رويال أند صن ألالينس للتأمني: عقود التأمني

  

  

  اتفاقية التوريد مع أطراف ذات عالقة ٣-١٤
أبرمت إدارة الشركة عقود توريد مع الشريك األجنيب يتم مبوجبها التزام املورد بتأمني احتياجات الشركة من املواد واملنتجات 

تجات حسب الكمية املطلوبة املطلوبة حسب املواصفات الفنية القياسية اليت حتددها الشركة الفخارية ويتم تسعري املن
  .واملواصفات الفنية يف إطار تكلفة اإلنتاج مضافاً إليها مصاريف الشحن

  

ريال سعودي مبلغ التغطية  
 

 األصل املغطى
 

 رقم البوليصة التغطية

خماطر احلريق، اإلنفجارات، كـوارث طبيعيـة،        مباين، منشآت، مساكن العمال، أثاث ومفروشات ٤,٥٠٠,٠٠٠
 أعاصري، زالزل ،تأثريات من حافالت الطرق

٢٠٠٠٤٠٧ 
 

مباين املصنع، املخازن، املعدات، اآلالت، املخزون       ١٣٧,٢٨٢,٠٠٠
 من املواد اخلام، املخزون من املنتجات النهائية

 ٢٠٠٠٦٠٦ حرائق وتأثريات مرتبطة
 

 ٢٠٠٠٠٩٣ أعطاب اآلالت واملعدات ناقالت، حافالت ٨٦٥,٠٠٠
 ٢٠٠٠٠٩٢ أعطاب اآلالت واملعدات غاليات املصنع ٨٠٠,٠٠٠

 ٢٠٠٠٥٦٧ تأمني نقد النقد باخلزينة، تكلفة اخلزينة، نقد يف الطريق سنوي ٦,٠٥٥,٠٠٠
 ٢٠٠٠٥٦٦ تامني ضد السرقة حمتويات مكاتب اإلدارة واملصانع ٧٠٠,٠٠٠

 ٢٠٠٠١٩٢ تأمني التزامات ضد العامة تعويضات ١,٠٠٠,٠٠٠
 ٢٠٠١٦٦٣ تأمني سيارات، وناقالت جتارية سيارات وحافالت نقل ٨٧٠,٠٠٠

٢٠٠١٦٦٥ 
٢٠٠١٦٦٤ 
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ويتم جتديد هذه العقود تلقائياً ما مل خيطر أحد الطرفني الطرف الآلخر برغبته يف اإللغاء قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء 
  .يالت زمنيةويتم السداد بالعملة األوروبية وبتسه. صالحية العقد

  
والعقد ينص على اتفاقية عدم منافسة متنع الشريك األجنيب من أعمال توريد أو تصنيع أو تعاون مع آخرين يف السوق احمللي 

  .باململكة
  

م، ٢٠٠٦م يستمر إىل اية عام ٢٠٠٣وبناء على هذه االتفاقية، وقعت الشركة  عقد توريد مع الشريك األجنيب يف عام 
  . بكميات حمددة ومواصفات ومقاسات خمتلفة حسب متطلبات الشركة وبأسعار حمددة مسبقاًلتوريد أنابيب

  اتفاقيات وكاالت البيع ٤-١٤
ترتبط الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية باتفاقيات مع وكالء بيع ومندوبني يف كل من اليمن، الكويت، قطر، 

يقوم مبوجبها الوكيل ببذل جهود لتسويق املنتج . تايوان، سنغافورة واألردناإلمارات، البحرين، مصر، عمان، إيطاليا، أسبانيا،
يف دولته والترويج له واجياد اسواق جديدة واستحداث وتنمية الطلب، وحيظر على الوكيل أن يقوم بتمثيل منتجات منافسة، 

، بعد أن يسدد الوكيل كامل قيمة كما يقوم الوكيل بتحصيل الدفعات املستحقة مقابل توريد املنتجات للجهات املختلفة
  .البضائع بواسطة خطابات اعتماد

  اتفاقيات النقل  ٥-١٤
ترتبط الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية باتفاقيات مع ناقلي منتجات الشركة و يتم مبوجبها التزام الناقل بعمليات 

ء الشركة داخل وخارج اململكة، ويتحمل مبوجبها الناقل نقل وشحن وتأمني األنابيب الفخارية وتوصيالا وملحقاا إىل عمال
املسؤولية عن سالمة احلمولة من وقت اإلنتهاء من التحميل وحىت البدء بالترتيل يف حمطات الوصول، ويلتزم كذك الناقل بتأمني 

  .ليات الشحن ساعة من طلب الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية لعم٢٤األعداد الالزمة للشاحنات خالل 
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  و املطالباتالدعاوى  ١٥
يؤكد أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة أم حىت تاريخ هذه النشرة ليسوا طرفاً يف أية ادعاء أو حتكيم  قضائي أو 

ه حسب علم أعضاء أي متابعة أو تسوية من شأا منفردة أو جمتمعة أن تؤثر سلباً على وضع الشركة املايل ونتائج عملياا، وأن
جملس اإلدارة واإلدارة العليا ال يوجد مؤشرات على وجود مثل هذه املقاضاة أو التحكيم أو اإلجراءات اإلدارية أو أا غري 

 .مبتوت فيها
  

كما تؤكد الشركة أنه ال يوجد أي التزامات حمتملة أو ضمانات أو رهونات أو حقوق أو أعباء كما ال يعتزم أعضاء جملس 
كما ال يوجد أي تغيري سليب جوهري يف الوضع املايل . ارة للشركة تغيري طبيعة نشاط الشركة بشكل جوهري مستقبالًاإلد

  .والتجاري للشركة منذ اية الفترة اليت يشملها تقرير احملاسب القانوين وحىت تاريخ اعتماد نشرة االصدار
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  بالتغطيةتعهد ال ١٦

  متعهد التغطية ١-١٦
أربعة ماليني ومخسمئة ) ٤,٥٠٠,٠٠٠ (وذلك لعدد) متعهد تغطية االكتتاب(البنك السعودي الفرنسي هو  التغطية متعهد
  . أسهم االكتتابمتثل سهم ألف 

  الرسوم واملصاريف

االكتتاب كما يقوم  العوائد من على أساس إمجايلاالكتتاب يدفع املسامهون البائعون ملتعهد تغطية االكتتاب رسوم تغطية 
  .املسامهون البائعون بدفع الرسوم واملصاريف املتعلقة بطرح االكتتاب إىل متعهد تغطية االكتتاب
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  شروط  وتعليمات االكتتاب  ١٧
تتاب، يتوجب على مجيع املكتتبني قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية قبل البدء يف تعبئة النموذج اخلاص بطلب االك

    .بقبول شروط وتعليمات االكتتابمن املكتب طلب االكتتاب يعد موافقة وإقراراً  على  التوقيعحيث أن 
 

ياالت سعودية عشرة ر) ١٠(أربعة ماليني ومخسمائة ألف سهم وبقيمة امسية قدرها ) ٤,٥٠٠,٠٠٠(لعدد  االكتتابسيكون 
من رأس املال املصدر % ٣٠ومتثل مبجملها مخسة وأربعون ريال سعودي للسهم الواحد ) ٤٥(وبسعر للسهم مدفوعة بالكامل 

  : على االكتتاب يقتصر .للشركة
  

 مدير سجل اكتتاب املؤسسات بعد التشاور مع عدد من املؤسسات اليت خاطبهاوتشمل  :    املؤسسات املكتتبة)أ(الشرحية 
ثمار صناديق اإلست (للمؤسسات املكتتبة  خصص.  اهليئةالشركة واملسامهني البائعني حبسب معايري خاصة حمددة مسبقاً من قبل 

 أسهم  من سبعون باملائة%) ٧٠(ثالثة ماليني و مائة ومخسون ألف سهم متثل ) ٣,١٥٠,٠٠٠() التابعة لعدد من البنوك
  .مليونني ومائتني ومخسون ألف سهم كما هو موضح أدناه) ٢,٢٥٠,٠٠٠(قابلة للتخفيض إىل االكتتاب 

   
السعودية املطلقة أو مبا يف ذلك املرأة   األشخاص السعوديني الطبيعينيعلى  ذلك  ويقتصر. تبون األفراداملكت): ب(الشرحية 

خصص للمكتتبني سي. أن تكتتب بأمسائهم لصاحلهاحيث حيق هلا األرملة اليت هلا أوالد قصر من زوج غري سعودي 
  . أسهم االكتتاب من ثالثون باملائة%) ٣٠(مليون وثالمثائة ومخسون ألف سهم متثل ) ١,٣٥٠,٠٠٠(
  

مليونني ومائتني ) ٢,٢٥٠,٠٠٠(إىل  لمؤسسات املكتتبةل األسهم املخصصة حيق ملدير سجل اكتتاب املؤسسات ختفيض عدد 
مائة ) ١٣٥,٠٠٠(وذلك يف حال جتاوز عدد املكتتبني أسهم االكتتاب  من  مخسون باملائة%) ٥٠(، متثل ومخسني ألف سهم 

  االكتتاب عدد أسهم سريتفع يف حال حتقق ذلك . يئةاهلومخسة وثالثني ألف مكتتب، أو يف أي حالة أخرى بعد موافقة 
مليونني ) ٢,٢٥٠,٠٠٠(ليبلغ اموع   االكتتابمن أسهم م تسعمائة ألف سه) ٩٠٠,٠٠٠( مبقدار  للمكتتبني املتوفرة 

  .ومائتني ومخسني ألف سهم
  

 أثناء فترة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب و فروع البنوك املستلمة، كما  للمكتتبنيوستتوفر استمارات طلب االكتتاب
ميكن االكتتاب عرب االنترنت أو اهلاتف املصريف أو أجهزة الصراف اآليل لدى البنوك املستلمة اليت تتيح إحدى أو كل هذه 

يكون للمكتتب ) ١(يت طرحت مؤخراً شريطة أن اخلدمات للمكتتبني الذين سبق هلم االكتتاب يف إحدى االكتتابات ال
أال تكون قد طرأت أي تغريات على املعلومات أو البيانات ) ٢(حساب لدى البنك املستلم  الذي يقدم هذه اخلدمات، و 

  .اخلاصة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثاً
  

  االكتتاب ١-١٧
ميثل إتفاقية ملزمة بني   من قبل املكتتبني و  أو البنوك املستلمة  تتاب على طلب اإلكتتاب وتقدميه ملدير االك املكتتبإن توقيع

  .املسامهني البائعني واملكتتب
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 للشركة على من إمجايل عدد األسهم املصدرة % ٣٠ متثل  سهم لالكتتاب٤,٥٠٠,٠٠٠سيتم مبوجب هذا االكتتاب طرح 
املتقدمني بطلب االكتتاب احلصول على نشرة اإلصدار ونشرة املكتتبني وسيكون بإمكان .  ، املكتتبني واملؤسسات املكتتبة

  :اإلصدار املختصرة ومناذج طلبات االكتتاب من البنوك املستلمة التالية
  

              

                                 
 

            
  

 أيام شاملة آخر يوم إلغالق ٩  وتستمر ملدةم  ٠٨/٠٥/٢٠٠٧هـ املوافق ٢١/٠٤/١٤٢٨ الثالثاءيوم  يفتبدأ فترة االكتتاب   
لالكتتاب يف أسـهم      املكتتبني ، يتم خالهلا تلقي طلبات    م١٦/٥/٢٠٠٧هـ املوافق   ٢٩/٠٤/١٤٢٨ األربعاء االكتتاب وهو 

اب الغياً جزئياً    يف فروع البنوك املذكورة يف مجيع أحناء اململكة، وللشركة احلق يف اعتبار طلب االكتت              االكتتاب املخصصة هلم    
أو كلياً إذا مل يتقيد مقدم الطلب بكافة التعليمات واملتطلبات الواردة يف مناذج االكتتاب أو مل يتحقق أحد الشروط التالية، وال                     

  :جيوز حينها للمتقدم بالطلب املطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء
ار كل مكتتب مبوافقته على االكتتاب يف األسهم النموذج بشكلٍ كاملٍ وصحيح ودقيق، وإقرتعبئة   )أ 

  .املطروحة وامتالك ذلك العدد منها يف منوذج طلب االكتتاب املقدم من املكتتب
دفع كامل قيمة األسهم اليت طلب املكتتب االكتتاب فيها، وهي متثل إمجايل عدد األسهم املطلوب   )ب 

سدد هذا املبلغ إىل فروع مدير االكتتاب أو حيث ي) ريال  ٤٥(شراؤها مضروباً يف سعر السهم الواحد 
أي من فروع البنوك املستلمة خصماً من حساب املكتتب نفسه، وإذا مل يكن للمكتتب حساب لدى 
البنك املستلم فيجب عليه أن يفتح حساباً وذلك للقيام بتسجيل اكتتابه وذلك حسب التعليمات الصادرة 

 .من مؤسسة النقد العريب السعودي
 .لب من البنك املستلمختم الط  )ج 
أسهم ، وأي زيادة عن ذلك جيب ان تكون مبضاعفات ) ١٠(هو عشرة ومراعاة احلد األدىن لالكتتاب   )د 

مائة ألف ) ١٠٠,٠٠٠( هومن املكتتبني العشرة، واحلد األقصى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب ا 
 .لكل مكتتب سهم

فتر العائلة مع مناذج طلبات االكتتاب،  وسيتم إعادة تقدمي أصل وصورة بطاقة األحوال املدنية أو د  )ه 
 .األصول إىل املكتتب بعد مطابقتها مع الصور بواسطة املوظف املسؤول يف البنك

  : املكتتب لألوالد واألبوين فقط يراعى ما يلي نيف حالة تقدمي الطلب بالوكالة ع
 .جيب أن يكتب الوكيل امسه ويوقع على منوذج طلب االكتتاب  )أ 
 أن يرفق أصل وصورة وكالة سارية املفعول أو صك الوالية، وسيتم إعادة األصول إىل املكتتب بعد جيب  )ب 

 . مطابقتها مع الصور بواسطة املوظف املسؤول يف البنك
جيب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل لألشخاص املقيمني يف اململكة العربية السعودية أو من   )ج 

ات السعودية يف مكان اقامة املكتتب لألشخاص املقيمني خارج اململكة خالل السفارات أو القنصلي
  .  العربية السعودية

هذا ويكتفى بتعبئة منوذج اكتتاب واحد للمكتتب الرئيس وأفراد العائلة املقيدين يف دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون 
  :لنفسه ويترتب على ذلك ما يليبنفس عدد األسهم اليت سيتقدم املكتتب الرئيس بطلبها 

 .تسجيل مجيع األسهم املخصصة للمكتتب الرئيس واملكتتبني التابعني باسم املكتتب الرئيس  )أ 
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 .تعاد مجيع املبالغ الفائضة عن األسهم غري املخصصة إىل املكتتب الرئيس  )ب 
لرئيس حيصل املكتتب الرئيس على كامل أرباح األسهم املوزعة عن األسهم املخصصة للمكتتب ا  )ج 

  .واملكتتبني التابعني
  :و يستخدم مناذج اكتتاب منفصلة يف حالة

 .إذا رغب يف تسجيل األسهم اليت مت ختصيصها باسم غري اسم املكتتب الرئيس  )أ 
إذا اختلفت كمية األسهم اليت يرغب التابع االكتتاب ا عن كمية األسهم اليت يرغب املكتتب الرئيس   )ب 

  .االكتتاب ا 
ة أن تكتتب بإمسها و أن تسجل األسهم املخصصة حلساا، ويف حال قيام الزوج إذا رغبت الزوج  )ج 

باالكتتاب بامسها فسوف يتم عندئذ اعتماد طلب االكتتاب املقدم منها وإضافة األسهم املخصصة حلساا 
  .وإلغاء اكتتاب الزوج بامسها

  : على اكتتابه عندو يعترب كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من األسهم اليت متت املوافقة
  .تقدمي املكتتب لنموذج طلب االكتتاب إىل أي من البنوك املستلمة  )أ 
  .دفع املكتتب القيمة اإلمجالية لألسهم اليت طلب االكتتاب ا بالكامل للبنك املستلم  )ب 
 .تقدمي البنك املستلم إشعار التخصيص الذي حيدد عدد األسهم اليت خصصت للمكتتب  )ج 

  

  دادسياسة التخصيص واالستر ٢-١٧
 سيتم ختصيصها - إن وجدت- أسهم االكتتابعشرة أسهم لكل مكتتب، وما يتبقى من ) ١٠(هو إن احلد األدىن للتخصيص 

 وإذا جتاوز عدد املكتتبني.  تناسيبٍ بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إىل إمجايل األسهم املطلوب االكتتاب فيهاعلى أساس
 التخصيصألف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلد األدىن للتخصيص وسيتم  نريعشو ومخسة نيمائت )٢٢٥,٠٠٠(

سوف مليونني ومائتان ومخسون ألف مكتتب ف) ٢,٢٥٠,٠٠٠(ويف حال جتاوز عدد املكتتبني . بالتساوي على عدد املكتتبني
 إىل املكتتبني دون أي عموالت أو - إن وجد-وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب .  اهليئةيتم التخصيص حسب ما تقرره 

وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض يف موعد أقصاه . استقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك املستلمة
  ).م٢٠/٥/٢٠٠٧املوافق( هـ٠٣/٠٥/١٤٢٨ األحد يوم
  

 البنوك املستلمة إشعارات إىل املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي املخصص لألسهم لكل مكتتب واملبالغ اليت و سوف ترسل
سيتم ردها هلم، وسترد املبالغ بالكامل بدون أية رسوم أو اقتطاع وجيب على املكتتبني االتصال بفرع البنك املستلم الذي سيتم 

  .أي معلومات إضافيةتقدمي طلب االكتتاب فيه للحصول على 
  

  اإلقرارات ٣-١٧
  :مبوجب تعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب، فإن املكتتب يقر مبا يلي

  .املوافقة على اكتتابه يف الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية بعدد األسهم املوضحة يف طلب االكتتاب •
  .ية وفهم مضمواأنه قد أطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة حمتوياا ودرسها بعنا •
يوافق على النظام األساسي للشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية والشروط الواردة يف نشرة اإلصدار وبناء  •

  .على ذلك مت اكتتابه يف األسهم املذكورة
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شكل عدم التنازل عن حقه مبطالبة الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية والرجوع عليها بكل ضرر ينجم ب •
مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غري صحيحة أو غري كافية أو نتيجة إغفال معلومات 

  .جوهرية تؤثر بشكل مباشر يف قبول املكتتب لالكتتاب يف حال إضافتها يف النشرة
 يف أسهم الشركة السعودية أنه مل يسبق له أو ألي من األفراد املشمولني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب لالكتتاب •

  .إلنتاج األنابيب الفخارية وللشركة احلق يف رفض كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب االكتتاب
قبول األسهم املخصصة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف  •

  .نشرة اإلصدار
 .للبنك املستلمعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقدميه  •
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 تداول أسهم الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية ١٨

  السوق املالية السعودية ١-١٨
وكان تداول األسهم يف اململكة .  ESISم كبديل لنظام معلومات األسهم اإللكتروين ٢٠٠١سنة " تداول" تأسيس نظام مت

 مليار ١,١٩٤" تداول"ية لألسهم املصدرة يف السوق وقد بلغت القيمة السوق. م١٩٨٩قد بدأ بشكل إلكتروين كامل سنة 
  .شركة ٨٨ويبلغ عدد الشركات املسامهة املدرجة حالياً يف النظام . م٢٠٠٧ عام الربع األول منريال سعودي يف اية 

 

  إدخال األوامر ٢-١٨
اً من تنفيذ الصفقة وانتهاًء من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملةً بدء" تداول"يتم التعامل باألسهم عرب نظام 

 عصراً، ٣:٣٠ صباحاً وحىت الساعة١١ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة . بتسويتها
من يوم السبت حىت يوم األربعاء من كل أسبوع ويتم خالهلا تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر 

 صباحاً، وميكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة ١١ صباحاً وحىت الساعة ١٠وإلغائها من الساعة وتعديلها 
. وتتغري هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول)  صباحا١١ًاليت تبدأ الساعة ( صباحاً جللسة االفتتاح ١٠

وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً ومن مث . سعر، ومن مث وقت اإلدخاليعمل نظام تداول على مطابقة األوامر حسب ال
ويقوم نظام . األوامر احملددة السعر، ويف حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر، يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال

نت والرابط اإللكتروين ملعلومات تداول بتوزيع نطاق شامل من معلومات عرب قنوات خمتلفة أبرزها موقع تداول على االنتر
تتم تسوية الصفقات آنياً خالل اليوم،  .تداول الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل رويترز

  .أي أن نقل ملكية األسهم تتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة
  

ويتوىل نظام تداول  ".تداول"نسبة للمستثمرين عرب نظام جيب على الشركة اإلفصاح عن مجيع القرارات واملعلومات املهمة بال
مسؤولية مراقبة السوق، بصفته اآللية اليت يعمل من خالهلا السوق، دف ضمان عدالة التداول وانسياب عمليات التداول يف 

  .األسهم

  تداول أسهم الشركة ٣-١٨
. هيئة السوق املالية تاريخ تداول األسهم يف حينهيتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لألسهم، وستؤكد 

وتعترب التواريخ واألوقات املذكورة يف هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط وميكن تغيريها أو تعديلها مبوافقة هيئة 
  السوق املالية

، وتسجيل الشركة يف "تداول" حسابات املكتتبني يف  إال بعد اعتماد ختصيص األسهم يف أسهم االكتتابو ال ميكن تداول 
وحيظر التداول املسبق حظراً تاماً، ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية ". تداول"القائمة الرمسية وإدراج أسهمها يف السوق املالية 

  .ولية الكاملة عنهاقانونية حال خمالفة ذلك من املكتتبني الذين يتعاملون يف األنشطة احملظورة حيث يتحملون هم املسؤ
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نافذاً فقط عن طريق القيد الدفتري اإللكتروين يف سجل " تداول " و يكون التداول يف األسهم يف السوق املالية السعودية 
، ولن يكون أي تداول لألسهم نافذاً عن طريق شهادات األسهم، وحيق للمسامهني مع ذلك طلب "تداول"األسهم يف 

  .امللكية فقط، إال أن مثل هذه الشهادات ال ميكن استخدامها ألغراض التداولشهادات لألسهم كدليل على 
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  املتاحة للمعاينةاملستندات  ١٩
  : يوم تبدأ قبل أسبوع من تاريخ بداية االكتتاب١٤املستندات التالية متاحة للمعاينة مبقر الشركة بالرياض ملدة  

  لشركةتأسيس اقرار وزير التجارة والصناعة ب •

 لتجاري للشركةالسجل ا •

 النظام األساسي للشركة ومستندات التأسيس األخرى •

قرار الشركاء بتحويل الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية من شركة ذات مسؤولية حمدودة إىل شركة  •

  مسامهة

  موافقة هيئة السوق املالية على عملية الطرح العام •

 .م٢٠٠٦م و٢٠٠٥ م،٢٠٠٤ ديسمرب ٣١ القوائم املالية املراجعة لألعوام املنتهية يف •

  إتفاقية التوريد مع األطراف ذات العالقة •

ديلويت آند توش مكتب بكر أبو اخلري وشركاهم على نشر إفادم ضمن نشرة ) احملاسب القانوين(موافقة من  •

  اإلصدار

  .خطاب الرأي القانوين من مكتب سعود حممد علي الشواف للمحاماة واالستشارات القانونية •

 تقرير التقييم املعد من قبل املستشار املايل •

 .اإلحصاءات ومصادر املعلومات املذكورة بدراسة السوق •

 .شهادة تسجيل العالمة التجارية •
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م، ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١تقرير مراحعي احلسابات للثالث سنوات املنتهية يف  ٢٠
  م٢٠٠٦م، و٢٠٠٥

  
م واإليضاحات املتعلقة ا املدرجة يف نشرة ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦  ديسمرب٣١لقد متت مراجعة قوائم الشركة املالية كما يف 

كما متت . كما هو مذكور يف تقريرهم املرفق) مكتب بكر أبو اخلري وشركاهم(اإلصدار هذه من قبل ديلويت آند توش 
  . )باعشنالدكتور عبداهللا عبدالرمحن (م من قبل إرنست ويونغ ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١مراجعة قوائم الشركة املالية كما يف 

  
وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع املراجعني القانونيني املذكورين أعاله ال ميتلكون أسهماً أو هلم مصلحة من أي نوع يف الشركة، 
كما أعطوا  موافقتهم اخلطية على نشر إفادم ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغتها ونصها كما وردت وأنه مل يتم سحب تلك 

  .املوافقة
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  تركت هذه الصفحة فارغة عن قصد

  

  

  

  

  

 


