
 
 

 



 

 عالن انرسمي نطرح "أرامكى" نإلكتتاباإل

ػالٌ نشركخ انسَذ انؼرثُخ انطؼىدَخ "أرايكى"، جبء اإل كٍ انزبرَخ األكجرنهطرح ثؼذ انزكهُبد انزٍ أشبرد 

ثؼذ يىاكوخ  انؼبونإلكززبة انشركخ  نطرح 9102َىكًجر  3 َىو األدذًُطوخ انظهراٌ يور انشركخ ثيٍ  انرضًٍ

 هُئخ ضىم انًبل انطؼىدَخ ػهً االكززبة. 

 تأسيس انشركة

كٍ صلوخ شراكخ ثٍُ انطؼىدَخ شركخ ضزبَذرد انُلطُخ كٍ كبنُلىرَُب، وانزٍ  0233ػبو  انشركخ كٍ رأضطذ

، ودبنُب انشركخ رساول أػًبنهب كٍ يجبل دًهذ ثؼذهب اضى شُلروٌ، يٍ أجم انزُوُت ػٍ انُلط واضزخراجه

 انزُوُت واالَزبج داخم انًًهكخ.

 انتمهيد نإلكتتاب

األهى ، وهٍ انخطىح 9102يطهغ ػبو صلخ انشركخ نزصجخ شركخ يطبهًخ يشزركخ كٍ ثزـُر انطؼىدَخ هبيذ 

 .رطزطُغ انشركخ إدراج أضهًهب كٍ انجىرصخ نكٍ وانضرورَخ

انُظبو  دُث أٌ، اإلكززبة% يٍ رأش يبنهب نؼًهُخ 9 هرايكى" ضىف رطرح يب َطجزأثأٌ "انًصبدر  وأكبدد

يهُبر ضهى رٌ دوىم  911يهُبر رَبل، يوطى إنً  01أٌ رأش يبل انشركخ َجهؾ  إنًَشُر األضبضٍ نهشركخ 

 .رصىَذ يزطبوَخ ثذوٌ هًُخ اضًُخ

 قيمة أرامكى

 9ررَهُىٌ دوالر دطت وكبنخ ثهىيجرؽ، وإٌ كبَذ انطؼىدَخ روىل إٌ هًُخ انشركخ هٍ  0.9 "أرايكى"هًُخ رجهؾ 

 .ررَهُىٌ، وهى يب جؼم ػًهُخ طرح األضهى رؤجم أكثر يرح

 322.0َذى كئٌ انشركخ رزًُس ثأصىنهب انضخًخ انزٍ ثهـذ ويهًب اخزهلذ األراء دىل انوًُخ انذوُوُخ نهشركخ، 

ثًطزىي يُوطغ انُظُر يٍ إَزبج انُلط انخبو وانًكثلبد  سب رزًُ، كٍ دٍُ أَه9102ضجزًجر يهُبر دوالر ثُهبَخ 

 .واالدزُبطُبد انزوهُذَخ انثبثذ وجىدهب

 اإلوتاج واالحتياطيات

َذى  9102أكجر شركبد انُلط وانـبز انًزكبيهخ ػهً يطزىي انؼبنى، دُث ثهؾ اَزبج انُلط نهشركخ خالل ػبو 

 ثرايُم َلط يٍ اَزبج انؼبنى. 2ثريُم نكم  0كبكئ َلطً كٍ انُىو، يب َؼبدل يهُىٌ ثريُم ي 03.0

، ثبرذ انشركخ راثغ أكجر 9102كبَىٌ األول )دَطًجر(  30وثلضم صبكٍ انطبهخ انزكرَرَخ نهشركخ ثزبرَخ 

 .شركخ ركرَر يزكبيهخ كٍ انؼبنى

ُبر ثريُم يٍ انًكبكئ انُلطٍ ركلٍ نًذح يه 9.0.2، يب دجًه 9102ثًُُب رجهؾ ادزُبطُبد انشركخ ثُهبَخ ػبو 

ػبيب نذي شركبد انُلط انؼبنًُخ  02إنً  2ثـ ػبيب يٍ انؼًر انًزجوٍ نالدزُبطُبد انثبثذ وجىدهب، يوبرَخ  9.

 ."انخًص انكجري "إكطىٌ يىثُم، شُم، شُلروٌ، رىربل، وثرَزش ثزرونُى

يهُبر  2..9يهُبر ثريُم يٍ انُلط انخبو وانًكثلبد و 910.2رزأنق ادزُبطُبد انشركخ يٍ انًكبكئ انُلطٍ يٍ 

 .ررَهُىٌ هذو يكؼجخ هُبضُخ يٍ انـبز انطجُؼٍ 2..02ثريُم يٍ ضىائم انـبز انطجُؼٍ، و

، وهٍ أكجر كًُخ 9102يهُبر ثريُم ثُهبَخ  990.2وثهـذ االدزُبطُبد انثبثذ وجىدهب نهشركخ يٍ انطىائم 

انطىائم رًهكهب أٌ شركخ كٍ انؼبنى، وأكجر ثُذى خًطخ أضؼبف يٍ يجًىع  ادزُبطُبد روهُذَخ ثبثذ وجىدهب يٍ

 .االدزُبطُبد انثبثزخ وجىدهب يٍ انطىائم انزٍ رًهكهب شركبد انُلط انؼبنًُخ انخًص انكجري



ررَهُىٌ هذو يكؼجخ  2..02، َذى 9102كًب ثهـذ ادزُبطُبد انشركخ انثبثذ وجىدهب يٍ انـبز انطجُؼٍ ثُهبَخ 

 .هُبضُخ

يهُبر هذو يكؼجخ هُبضُخ كٍ انُىو. وثهؾ إَزبج انشركخ  2.2، َذى 9102وثهؾ إَزبج انشركخ يٍ انـبز انطجُؼٍ كٍ 

يهُبر هذو يكؼجخ هُبضُخ كٍ انُىو، ويهُبر هذو يكؼجخ هُبضُخ كٍ انُىو يٍ اإلَثبٌ، إضبكخ  2.2يٍ انـبز انطجُؼٍ 

 يهُىٌ ثريُم يٍ ضىائم انـبز انطجُؼٍ. 0.0ًًسوجخ ويهُىٌ ثريُم كٍ انُىو يٍ انًكثلبد ؿُر ان 1.9إنً 

 نـ "أرامكى" انىفقات انرأسمانية

يهُبر دوالر ثًب  21يهُبر دوالر و .3يب ثٍُ نُكىٌ  9191نهب كٍ ػبو انُلوبد انرأضًبنُخ زَبدح  رُىي انشركخ

دصخ صُذوم االضزثًبراد كٍ رنك انُلوبد انرأضًبنُخ نشركخ ضبثك ػهً اكزراض إرًبو االضزذىار انًوزرح ػهً 

 .9191انؼبيخ كٍ انُصق األول يٍ 

، ثًب َزىاكن 9190يهُبر دوالر كٍ ػبو  .2يهُبر و 21كًب رىهؼذ أٌ رزراوح َلوبرهب انرأضًبنُخ انرئُطُخ ثٍُ 

 .يغ يطزىَبد انُلوبد انرأضًبنُخ انرئُطُخ يزىضطخ األجم

%  21انًزىضط نهُلوبد انًررجطخ ثبنطىائم و % يٍ انُلوبد انرأضًبنُخ ػهً انًذي .3ورىهؼذ رخصُص 

 % نهُلوبد انًررجطخ ثوطبع انزكرَر وانًؼبنجخ وانزطىَن. .9نهُلوبد انًزؼهوخ ثبنـبز و

 

 نإلكتتابانجدول انزمىي 

 انجدول انزمىي نألكتتاب

 انحدث انتاريخ

 ضًٍ نهطرحاإلػالٌ انر 9109وىفمثر  3

 نهطرحصذور َشرح اإلصذار  9109وىفمثر  9

 إػالٌ انُطبم انطؼرٌ نإلكززبة 9109وىفمثر  07

 اَطالم انؼروض انزروَجُخ نإلكززبة 9109وىفمثر  08

 اَزهبء كزرح االكززبة نهًطزثًرٍَ 9109وىفمثر  96

 اَزهبء كزرح االكززبة نهًؤضطبد 9109ديسمثر  4

 انزطؼُر انُهبئٍ ألضهى انطرح 9109ديسمثر  5

 

 "أرامكى" في أرقاو

 ج ترميم انىفطتكهفة اوتا

 دوالر ريال انىفقات انرأسمانية نهثرميم

 2.8 10.6 تكهفة انحفر

 4.7 17.7 تكهفة انتىقية

 

 



 مه انىفط ياالوتاج انيىم

 ي انيىمي مه انىفطاجمان

 مهيىن ترميم االوتاج

 10.3 َلط خبو )َشًم انًكثلبد انًًسوجخ(

 0.2 يكثلبد ؿُر يًسوجخ

 1.1 انطجُؼٍضىائم انـبز 

 8.9 ؿبز طجُؼٍ

 1.0 اإلَثبٌ

 

 انثياوات انمانية 

 (األرقاو تمالييه انرياالت) ندخمقائمة ا -

كة  ملخص قائمة الدخل لشر

 قائمة الدخل
النصف األول 

9108 
أشهر  9الـ 

9108 
السنوي 
9108 

النصف األول 
9109 

أشهر  9الـ 
9109 

 916,552 614,556 1,334,778 992,160 628,786 المبيعات

 (403,479) (266,679) (536,373) (395,245) (249,218) المبيعاتتكاليف 

 (4,402) (2,779) (2,959) (2,145) (1,387) تكاليف تمويل

كة ي مشاريع مشتر
 
 (2,443) (1,432) (1,415) (249) 314 حصة ف

ائب الدخل  (256,391) (170,963) (381,378) (283,943) (180,779) ض 

ي 
 
لحقوق  الدخلصاف

 المساهمي   
198,361 311,736 416,196 176,017 255,805 

 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 عدد األسهم

 1.28 0.88 2.08 0556 0.99 ربحية السهم

 

 (األرقاو تمالييه انرياالتانمركز انماني )قائمة  -

 ملخص قائمة المركز المالي 

 9109أشهر  9الـ  9109النصف األول  9108السنوي  قائمة المركز المالي 

 1,457,412 1,424,431 1,346,892 إجمالي األصول

 407,966 400,304 318,457 إجمالي المطلوبات

 133,288 134,472 71,329 إجمالي القروض

 60,000 60,000 60,000 رأس المال

 1,038,589 1,012,951 1,016,782 حقوق المساهمي   



 (األرقاو تمالييه انرياالتانىقدية ) انتدفقاتقائمة  -

 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 قائمة التدفقات النقدية
النصف األول 

9108 
أشهر  9الـ 

9108 
السنوي 
9108 

النصف األول 
9109 

أشهر  9الـ 
9109 

ي النقد من أنشطة التشغيل
 
 304,331 196,689 453,701 315,312 195,213 صاف

 (84,615) (54,263) (131,766) (93,696) (61,741) رأسماليةنفقات 

ي النقد من أنشطة االستثمار
 
 (128,415) (97,279) (131,205) (88,423) (58,522) صاف

 224,175 173,963 217,500 168,750 120,000 توزيعات األرباح

ي النقد من أنشطة التمويل
 
 (187,226) (134,337) (220,586) (168,830) (122,507) صاف

 

  



 


