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     ھـ1434 /22/03التاريخ:   
  م 03/02/2013:الموافق                                 

  
  

  م2012الجمعية العامة عن العام المالي  إلىتقرير مجلس اإلدارة السنوي 
 

  العربية السعودية أميانتيتمساھمي شركة  السادة/
  

  اته وبعد ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبرك
  
  

  مقدمة 
  

ه، ن هللا وتوفيق ام  بفضل م اليخالل الع ركة  ،م2012 الم ت ش تتمكن ة السعودي أميانتي ـالعربي اھمة ة ــ (مس
ق مبيعات صافية بلغت ”)الشركة“سم إويشار لھا فيما بعد ب( سعودية) ار  3.5 من تحقي  بانخفاضلایر، ملي

مقارنة بنفس الفترة من العام  الصافية األرباحستوى في مانخفاضاً . وصاحب ذلك م2011% عن عام 3 هقدر
ً الماضي، حيث حققت الشركة أرباح درھا  ا ون لایر 111.3ق درھا  ،ملي اح ق ة بأرب ون لایر  151.2مقارن ملي

دربانخفاض أي  ،م2011عن عام  داره 26 هق ا مق ربح للسھم م غ صافي ال ا بل ـ  ،لایر  0.99%. كم ة ب مقارن
ادة الحدة  إنخفاض المبيعات و و يعود سبب انخفاض ھذه االرباح الى. م2011 لایر للسھم عن عام 1.31 زي

ةستمرت إدارة الشركة في إوقد التنافسية وانخفاض ھامش الربحية.  يد  تحسين اإلنتاجي اق،وترش ه  اإلنف وعلي
ةالن بلغت% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق . 8نخفضت مصروفات التشغيل بمقدار إفقد   سبة الجاري

ىنسبة المديونية  بلغت و 1.35 وق الشركاء  إل ك ذو 1.84حق ا بلغت ل ع ارباح د توزي ون لایر  144.4بع ملي
  .على مستوياتھا الجيدة 31/12/2012الطلبيات المثبتة من العمالء في  حافظت و . م2012خالل عام 

 

ذا س إدارة  ،ھ ر مجل ركة"،“ويس م الش دم لك يل أن يق ر الس تفاص ن  ،نويالتقري امع اطھا لع ، م2012 نش
ة ھار أعمالويستعرض سي اجواألداء اإل وشركاتھا التابع ذلك  ينت والتسويقي واإلداري للمجموعة، ويشمل ك

دةب ة الموح ابات الختامي ات الحس ي  يان ين ف امين المنتھي الل الع ة خ ائج المحقق مبر 31والنت  م 2012ديس
  .م2011و

  

   ”ةالشرك“معلومات عن نشاط  :الً أو     
  

ام ”الشركة“تأسست  ـ (1388 في ع دمام )م1968ھ ة ال ة السعودية، وھي شركة  - في مدين ة العربي المملك
دفوع  ،مساھمة غ رأسمالھا الم ة بسوق األسھم السعودي، ونشاطھا  1,155يبل ار لایر ، وأسھمھا متداول ملي

ي الرئيسي  ل ف ب يتمث ة باألنابي اريع الصناعية المتعلق ة وإدارة المش ا وإدارة إقام ا وتقنياتھ ويق منتجاتھ وتس
دير  اه. وت اريع المي اريعھا ”الشركة“مش ع مش دمام جمي ا الرئيسي بال ة من خالل مركزھ  - وشركاتھا التابع
اآلن واحدة من أكبر الشركات الصناعية في مجال األنابيب حول  ”الشركة“تعتبر  .المملكة العربية السعودية

 ،ة وتقنية األنابيب في مصانعھا المتواجدة في المملكة العربية السعوديةساھمت في تطوير صناعحيث  ،العالم
ة السعودية "الشركة" ستطاعت إ .وبقية أنحاء العالم ة العربي أن تبيع منتجاتھا بشكل مكثف في أسواق المملك

ي يج العرب ة الخل افةً  ،ومنطق الم ىإلإض ول الع دھا ح م تواج ي  ،دع األخص ف ةوب واق النامي ان و. األس ك
ات وتحديات السوق  خطوات متقدمة في تعزيز عملياتھا اإلنتاجية وقدراتھا التنافسية "للشركة" ة تقلب لمواجھ

ي المنتجات  وع ف ن خالل التن ة م ة والدولي اء إوالمحلي بو تطويرقتن ة لتصنيع األنابي ات الحديث وإدارة  التقني
 .المياه

  وفيما يلي سرد تفصيلي النشطة الشركة:
  
  األنابيب: وبيع تصنيع 1ـ1

ى تصنيع ستخدامات إلواوالصرف الصحي  نقل المياهستخدامات إلتنتج أميانتيت أنابيب  الصناعية إضافةً إل
ال كل فع الء بش ات العم اء بمتطلب ل الوف ن أج ة م ة التقني ب عالي ذه . أنابي ي ھ ت ف اح أميانتي دعم نج ا ي ومم

  وواعده حول العالم.تواجدھا من خالل مصانعھا المنتشرة في أماكن مھمة  ،الصناعة
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  :( باآلف الرياالت السعودية) النتائجتأثير ھذا النشاط على حجم أعمال الشركة واسھامه في 

 

  ربح (خسارة)  صافي المبيعات  تصنيع األنابيب
مجموع 
  الموجودات

2012  3,075,379  139,271  4,355,481  
1120  3,080,887   147,042  3,979,614  

  

اع  ذا القط ر ھ ً حالي يعتب ال  ا وھر أعم ركة“ج ي لمبيعاتھ ”الش در الرئيس وم  اوالمص ث تق ا، حي وأرباحھ
ل: األنابيب  بتصنيع  ”الشركة“ ل السوائل مث ، أنابيب سمنتيةإلاوبيع معظم أنواع األنابيب المستخدمة في نق

تيكية ، أنابيب يبوكسيإلبااأللياف الزجاجية المقوى  وى األلياف الزجاجية البالس الراتنجالمق ولي  أنابيب ،ب الب
دكتايلوأنابيب حديد  اثيلين ات اإلستراتيجية ل . ال تثمار اإللشركة ومن األولوي صناعة مجال في والتوسع س

    . دام الطلب وتوجھات السوق تدل على ذلك ما ،األنابيب

  

  :التقنية 2ـ1
  

ة إإن من األسباب التي دعمت المركز التنافسي ألميانتيت ھو  ات عالي ومتخصصة في صناعة  متالكھا لتقني
ب  دكتايل، واألنابي رجالس، وال ب الفيب ناعة أنابي ة بص ات الخاص ن التقني ة م ك مجموع ي تمل ب. فھ األنابي

انية  ةالخرس ا المدعم ينلبوليمرب ة تبط ب ، وتقني منتيه األنابي ا .االس ودة منتجاتھ الل ج ن خ ك م زز ذل  ،وتع
  وتحقيق أفضل النمو لھا. وتطورھا،

مركز أميانتيت "أعضاء مجلس اإلدارة تم افتتاح  رئيس و لمنطقة الشرقية وبحضورتحت رعاية سمو أمير ا
 في م ، والمقام في مجمع الملك عبد هللا لألبحاث الصناعية 02/12/2012لألبحاث والتطوير"  يوم األحد 

  وادي الظھران للتقنية والتابع لجامعة الملك فھد للبترول والمعادن .
لحرص شركة أميانتيت على تطوير منتجاتھا الصناعية والمساھمة الفاعلة في دفع  ةثمرةً يانعالمركز يعتبر 

  .عجلة التنمية الصناعية في ربوع الوطن
و تم  ،متٍر مربع 7250يشغل أرضاً مساحتھا  .مليون لایر سعودي 13الكلفة االجمالية للمركز حوالي  بلغت 

 مجھز بأدق األجھزة  وھو األبحاث الصناعية.  إنشاؤه وتجھيزه وفق أحدث المعايير العالمية لمراكز
المتطورة والمختبرات المتقدمة والتي تتيح للباحثين التوصل ألدق النتائج التي تساعد في تطوير وتحسين 

  .منتجات الشركة
خبيراً وفنياً. ويقوم ھؤالء الخبراء في  30الخبراء  والفنيين يقدر عددھم بـ  منمجموعة يقوم على المركز 

التطوير والدعم  ، والقسم الثاني: التطوير والدعم التقني لآلالت مل في أربع أقسام رئيسية: القسم األول :الع
التطوير والدعم الفني ،  القسم الرابع: التطوير والدعم الفني للمواد األولية ، القسم الثالث:الفني للمنتجات
  .لعمليات التصنيع

كامل لتقديم أعلى مستويات الدعم الفني لجميع أفرع الشركة في الشرق تعمل األقسام األربعة للمركز بشكل مت 
ً عالي المستوى لمستخدمي منتجات  شمال  أفريقيا ودول  األوسط  ً فنيا والھند وتركيا, كما يقدم المركز دعما

أثناء  الشركة في تلك المناطق وذلك بتطوير الحلول الھندسية المناسبة لما قد يواجه المستخدمين من صعوبات
  . وبعد تنفيذ المشاريع

امتداداً طبيعياً لمركز األبحاث والتطوير الذي تمتلكه أميانتيت في النرويج (فلوتايت) ويتم العمل  المركزيعتبر 
بأفضل النتائج واالرتقاء بمنتجات   على دعم األبحاث والتطوير بالتنسيق الكامل بين المركزين للخروج

  .ودةالشركة إلى أعلى مستويات الج
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ات ة التقني ا  التالي ركة“تمتلكھ ة ”الش ي المملك دين ف اث المتواج زي األبح ي مرك ا ف وم بتطويرھ ة  وتق العربي
  :السعودية وأوروبا

  

  : فلوتايتتقنية 

الحركة قوالب ستخدام إبوالتجھيزات والخزانات ( الفيبرجالس المقوى بالراتنجتقنية إنتاج أنابيب 
   .البتروكيماوياتو رئيسي في المياه والصرف الصحيستخدام بشكل إلل )المستمرة

 تقنية دكتيك :

  المياه والصرف الصحي. نقل ستخدام بشكل رئيسي فيإللخاصة ألنابيب حديد الدكتايل  تقنية

 تقنية أميبوكس:

  تقنية خاصة إلنتاج أنابيب اإليبوكسي المقـوى بالزجـاج المخصصة بشكــل أساسي ألســواق النفـط .

 اير:تقنية م

الستخدامات التصريف وأنابيب  البحصالمصنوعة من البوليمر والخراسانية  تقنية إنتاج األنابيب
  .فعدال

 سي تيك:

  عملية الصب بالطرد المركزي.ستخدام إبتقنية خاصة إلنتاج أنابيب البوليستر المقوى بالزجاج 

  

  آلف الرياالت السعودية):( با تأثير ھذا النشاط على حجم أعمال الشركة واسھامه في النتائج 

 

  ربح (خسارة)  صافي المبيعات  التقنية
مجموع 
  الموجودات

2012  22,301  )19,957(  114,037  
1120  24,505  )10,611(  78,535  

  

  إدارة المياه: مشاريع 3ـ1
  

وليد محطات تومعالجة المياه العسرة وأنظمة الري و العمليات وإدارةالھندسية ستشارات إلايشمل ھذا النشاط 
ود  ادة من خالل عق ذه المشاريع ع ذ ھ ة. تنف ة والتحلي اء الالطاق م  تشغيلالوبن ل (الث  BOT & ROT)تحوي

دىاحيث تتو، واالمتيازاتوالتأھيل  اه الشرب "الشركة"  فر ل ات مشاريع مي ة وإدارة متطلب ى تلبي درة عل الق
  ومياه الصرف الصحي المملوكة للقطاعين الخاص والعام.

اهلشرك"ا تابعت  ع المي ة لتوزي ع) ا ة الدولي دودة" (توزي بته ,لمح ا نس ا "الشركة" م ك فيھ ي تمتل %  50والت
ة إلدارة ( ق الشركة العالمي ة المحدودة وتشغيلبشكل غير مباشر عن طري ة التحتي واتر")، تطوير  البني "امي

المياه  شغيل وتأھيل شبكةوتشغيل البنية التحتية لخدمات المدن الصناعية ، وذلك فيما يتعلق بمشروع توتأھيل 
ه والصرف في المدن الصناعية لكل من جدة ذي وقعت ة السعودية " والرياض والقصيم وال ع" مع الھيئ توزي

درة و .للمدن الصناعية عتدعيماَ لق د تمت  "" توزي دن الصناعية فق اه في الم ذھا لمشاريع ادارة المي ى تنفي عل
ى  65من ، 2012خالل عام  ھا،الموافقة على زيادة رأس مال ون لایر سعودي 101مليون لایر سعودي ال ملي

داً  22مليون لایر سعودي وضخ  14وذلك عن طريق رسملة قروض الشركاء البالغة  ون لایر سعودي نق ملي
ـ  ك المحددة ب نفس حصص نسبة التمل ع" ب دمت% لكل شريك.  50اضافي في "توزي اميانتيت حصتھا  وق

   .النقدية عن طريق تمويل ذاتي



 

 4

  

  

ركة وّس اه والصرف الصحي  PWTعت ش ة المي ات تنقي يانة محط اء و ادارة و ص ال انش ي مج اطھا ف نش
ى  "عوديةالس ةالعربي PWTشركة " أسست. و مدن ت على مشاريع في عدة دوللوحص حيث حصلت عل

ذه 49وتملك أميانتيت . م2012 عاماجراءات تأسيسھا خالل  واكتملتالترخيص االستثماري  % من حصة ھ
بة ال ا بنس ة لھ واتر المملوك ركة امي ق ش ركة عن طري ة   .%100ش بة المتبقي ا النس ركة 51أم ا ش % فتملكھ

PWT نشاط%80المملوكة للشركة بنسبة  األلمانية . PWT انشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية  :السعودية
ة واد الملوث وث والم ات والتل ة النفاي ات و معالج اه النفاي اه الشرب ومي ة مي غيل  ومعالج اء وتش الصلبة وانش

  وصيانة االنظمة الفنية والكھربائية واالنظمة اآللية منخفضة ومتوسطة الجھد

 

  ( باآلف الرياالت السعودية): في النتائجواسھامه تأثير ھذا النشاط على حجم أعمال الشركة 

  

  ربح (خسارة)  صافي المبيعات  دارة المياهإ
مجموع 
  الموجودات

2012  357,115  )7,976(  352,988  
1120  457,239  14,817  349,264  

  
  

ً ثاني   : الشركات التابعة :ا
 

رخيص صناعي  األم ”الشركة“ويقصد بھا تلك المتفرعة عن (”الشركة“فروع    1ـ2 سجل و أبموجب ت
روع 100للشركة األم ث تكون مملوكة يكالھما معا بح أوتجاري  ك الف ك تل ً كيان% وال تمل ً قانوني ا  ا
  :ـ كيان القانوني للشركة األم)عن ال مستقالً 

  
 

الدولة محل   الدولة/ المحل الرئيسي  نشاطھا  الشركة  الرقم
  التأسيس

حصة 
  اميانتيت%

طالء االنابيب   ياقوت أميانتيت  1
واستيراد االنابيب 
  ومواد البناء

المملكة العربية 
  الدمام/ةالسعودي

المملكة العربية 
  الدمام/ةالسعودي

100  

تجارة مواد   لبوليمراتشركة أميانتيت ل  2
  البوليمرات

المملكة العربية 
 الدمام/ةالسعودي

المملكة العربية 
 الدمام/ةالسعودي

100 

ناعة   3 عودية لص ة الس ت العربي ركة أميانتي ش
  )أميبالس( منتجات البالستيك

لصناعة منتجات 
  البالستيك

المملكة العربية 
 الدمام/ةالسعودي

المملكة العربية 
 الدمام/ةالسعودي

100 

ير ا  4 اج مواس ت إلنت ركة أميانتي ي إلش يبوكس
  (أميبوكس)

المملكة العربية   يبوكسيإلمواسير ا
 الدمام/ةالسعودي

المملكة العربية 
 الدمام/ةالسعودي

100 

التجارة بعقارات   شركة اميانتيت للعقارات   5
  الشركة

المملكة العربية 
  الدمام/ةالسعودي

المملكة العربية 
  الدمام/ةالسعودي

100 

خدمات تقنية   شركة اميانتيت لخدمات التقنية  6
  االنابيب

المملكة العربية 
  الدمام/ةالسعودي

المملكة العربية 
  الدمام/ةالسعودي

100 

 ةالمملكة العربية السعودي  خدمات  شركة اميانتيت للخدمات البترولية  7
  الرياض/

المملكة العربية 
  الرياض/ ةالسعودي

100 

  

  

  دين تصدر عنھا ادوات  ليس لھا رؤوس أموال اومالحظة: أن الفروع 
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  :ـالشركات التابعة التي تملكھا أميانتيت بالكامل أو بأغلبية الحصص بشكل مباشر أو غير مباشر  2ـ2

  نشاطھا  الشركة  رقم
الدولة/ المحل 
  الرئيسي

الدولة محل 
  التأسيس

رأس مال 
  الشركة التابعة

حصة   العملة
 أميانتيت

%  
ركة أمي  1 ناعة ش ت لص انتي

دودة رجالس المح  الفيب
  )أفيل(
  

المملكة العربية   إنتاج األنابيب
 الدمام/ةالسعودي

المملكة العربية 
 الدمام/ةالسعودي

لایر   32.000.000
  سعودي

100  

ناعة   2 ت لص ركة أميانتي ش
ركة  رع ش رجالس /ف الفيب
ناعة  ت لص أميانتي

  الفيبرجالس المحدودة

ة المملكة العربي  إنتاج األنابيب
  جدة/ةالسعودي

المملكة العربية 
  جدة/ةالسعودي

لایر  فرع لشركة " افيل" 
  سعودي

100  

ناعة   3 ت لص ركة أميانتي ش
  المطاط المحدودة

إنتاج الحلقات 
المطاطية والمواد 
  الالزمة لألنابيب

المملكة العربية 
 الدمام/ةالسعودي

المملكة العربية 
 الدمام/ةالسعودي

لایر   4.000.000
  سعودي

80  

عودية   4 ة الس ركة العربي الش
د  ب حدي ناعة أنابي لص

  )ساديب( الدكتايل المحدودة

المملكة العربية   إنتاج األنابيب
 الدمام/ةالسعودي

المملكة العربية 
 الدمام/ةالسعودي

لایر   180.000.000
  سعودي

100  

ة   5 رون العربي ركة امي ش
  السعودية المحدودة

المملكة العربية   إنتاج األنابيب
 الدمام/ةالسعودي

المملكة العربية 
 الدمام/ةالسعودي

لایر   76.500.000
  سعودي

69,7  

تراند   6 د س ركة بون ش
  المحدودة

المملكة العربية   إنتاج األنابيب
 الدمام/ةالسعودي

المملكة العربية 
 الدمام/ةالسعودي

لایر   20.0000.000
  سعودي

60  

عودية   7 ة الس ركة العربي الش
انية  ات الخرس للمنتج

  (ساكوب) المحدودة

المملكة العربية   إنتاج األنابيب
  جدة/ةالسعودي

المملكة العربية 
  جدة/ةالسعودي

لایر   12,250.000
  سعودي

58,8  

ب   8 نع أنابي ركة مص ش
الفيبرجالس المحدودة (إف 

  سي) –بي  –

المملكة العربية   إنتاج األنابيب
 الدمام/ةالسعودي

المملكة العربية 
 الدمام/ةالسعودي

 لایر  5.000.000
  سعودي

51  

ة إلدارة   9 ركة العالمي الش
ة  ة التحتي غيل البني وتش

  )اميواتر( المحدودة

إدارة وصيانة 
مشاريع المياه 
  ومحطات التحلية

المملكة العربية 
  جدة/ةالسعودي

المملكة العربية 
  الدمام/ةالسعودي

لایر   100.000.000
  سعودي

100  

ع   10 ة لتوزي ركة الدولي الش
ل (من خال -المياه( توزيع)

  أميواتر)

المملكة العربية   توزيع المياه
  جدة/ةالسعودي

المملكة العربية 
  جدة/ةالسعودي

لایر   65.0000.000
  سعودي

50  

ة   11 ت العالمي ركة أميانتي ش
دودة ة المح ة آي  القابض إي

  اتش

مملكة البحرين ـ   شركة قابضة
  المنامة

مملكة البحرين ـ 
  المنامة

دوالر   2.000.000
  أمريكي

100  

رك  12 دكتايل ش ة ال ة تقني
  (دكتك) المحدودة

بيع و شراء 
و العقارات 
  تأجيرھا

مملكة البحرين ـ 
 المنامة

مملكة البحرين ـ 
 المنامة

دينار    20.000
  بحريني

75  

امتالك حقوق التقنية   شركة سي تك المحدودة  13
وبيعھا(بيع اآلالت 

 )واألنابيب

مملكة البحرين ـ 
 المنامة

مملكة البحرين ـ 
 المنامة

دوالر   3.000.000
  أمريكي

100  

ولي   14 اير ب شركة أميانتيت م
  كريت المحدودة

امتالك حقوق التقنية 
وبيعھا(بيع اآلالت 

  )واألنابيب

مملكة البحرين ـ 
 المنامة

مملكة البحرين ـ 
 المنامة

دوالر   51.412
  أمريكي

50  

وجي   15 ت تكنول ركة فلوتاي ش
  المحدودة

امتالك حقوق التقنية 
آلالت وبيعھا(بيع ا
 )واألنابيب

مملكة البحرين ـ 
 المنامة

مملكة البحرين ـ 
 المنامة

دوالر   3.033.333
  أمريكي

100  

ا   16 ك ألماني ركة أميتي ش
  المحدودة

  100  يورو  3.500.000  ألمانيا  ألمانيا  األنابيب

دمات   17 ك للخ ركة أميتي ش
  اميبدب العالمية)اً (سابق

  100  يورو  300.000  ألمانيا  ألمانيا  إدارة

جوس ھانسن أند زوھن   18
  جي ام  بي ا تس 

  70,25  يورو  3.6000.000  ألمانيا  ألمانيا  تجارة و مياه

شركة جي أر العالمية   19
  المحدودة

  70,25  يورو  600.000  ألمانيا  ألمانيااستشارات

  80  يورو  3.000.000  ألمانيا  ألمانياأدارة المياه  شركة اكواموندو المحدودة  20
ي د  21 ركة ب ي ، ش و  ت بلي

  واسر
إنشاء و إدارة و صيانة 

محطات تنقية المياه 
 الصحي والصرف

  80  يورو  3.000.000  ألمانيا  ألمانيا
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22    
ة  ا القابض ك مالط أميت

  المحدودة

  
 قابضة

  
  مالطا

  
  مالطا

  
49.025.000  

  
  يورو

  
100  

كرونه ـ   1.000.000  النرويج  النرويجقابضة  أس هيأشركة فلوتايت   23
  النرويج

100  

كرونه ـ   4.500.000  النرويج  النرويجتسويق  شركة أيه  بي اس  24
  النرويج

100  

وجي   25 ت تكنول ركة فلوتاي ش
  أيه . اس

كرونه ـ   18.925.000  النرويج  النرويجتملك التقنية
  النرويج

100  

شركة سوبور بور صناعي   26
  نيكارت أيه . اس 

  50  ركيةليرة ت  26.351.200  تركيا  تركيا  صناعة أالنابيب 

اب   27 وبور ج ركة س ش
ه . اس  ارت أي صناعي نيك

  (من خالل سوبوربور)

  40  ليرة تركية  12.391.000  تركيا  تركيا  صناعة أالنابيب 

زلوتي ـ   21.098.000  بولندا  بولندا  صناعة أألنابيب  شركة أميتيك بولندا  28
  بولندا

100  

  100  يورو  5.890.690  ياأسبان  أسبانياصناعة أألنابيب  شركة أميتيك أسبانيا   29
ت   30 ركة أميانتي د ش الھن

  لصناعة الفايبرجالس
روبية   250.000.000  الھند  الھندصناعة أألنابيب 

  ھندية
70  

تريال   31 ك اندس ركة أميتي ش
  اسبانيا 

صناعة ملحقات 
 األنابيب

  100  يورو  657.000  اسبانيا  اسبانيا

  100  وروي  280.000  فرنسا  فرنساتسويق  شركة أيه بي اس  32
تانا   33 ك اس ركة أميتي ش

  لألنابيب
تنجي ـ   403.000.000  كازاخستان  كازاخستانصناعة أألنابيب

  كازاخستان
51  

شركة اميتيك غرب ووسط   34
  أوروبا

  100  يورو  18.000  ھولندا  ھولندا  قابضة

رص   35 ك قب ركة اميتي ش
  القابضة

جنية   2.000  قبرص  قبرص  قابضة
  قبرصي

100  

فرنك ـ   112.000  سويسرا  سويسرا  قابضة  سويسرا شركة اميتيك  36
  سويسري

100  

  100  يورو  30.000  ألمانيا  ألمانيا  استشارات وتقنية  فلوتايت للھندسة  37
فرنك   100.000  سويسرا  سويسرا  إدارة  شركة اميتيك لإلدارة   38

  سويسري
100  

  

  100  آلي 327.620  رومانيا  رومانيا  صناعة األنابيب  اميانتيت ألنظمة األنابيب  39
  100  يورو  35,000  النمسا  النمسا  تقنية  اميانتيت لخدمات التقنية  40
  50  آلي  116,000  رومانيا  رومانيا  صناعة االنابيب  اميتك لالنابيب رومانيا  41

  

    
  ةقلية الحصص بصورة مباشرة أو غير مباشرأالشركات التي تملك أميانتيت   3ـ2

  

  نشاطھا  الشركة  رقم
الدولة/ المحل 
  الرئيسي

الدولة محل 
  التأسيس

رأس مال 
  الشركة التابعة

حصة   العملة
أميانت
 % يت

ر   1 ت مص ركة أميانتي ش
ت  ك أميانتي رجالس، تمل للفيب
ق  ن طري ص ع ذه الحص ھ
ركة  ركتھا  التابعة:ش ش
ناعة  ت لص أميانتي

  الفايبرجالس المحدودة

جنيه   50.000.000  مصر  مصر  صناعة أألنابيب 
  مصري

50  

رو  2 ركة امي ك ش ر، تمل ن مص
ن  ذه الحصص ع ت ھ أميانتي
ة: شركة  طريق شركتھا التابع
عودية  ة الس رون العربي امي

  المحدودة

جنيه   19.313.9000  مصر  مصر  صناعة أألنابيب
  مصري

34,2  

دينار   262.769.000 الجزائرالجزائر  صناعة أألنابيب  شركة أميتيك  الجزائر  3
  جزائري

50  

درھم   72.0000.000 لمغربالمغربا  ألنابيبصناعة أ  المغربأميتيك  شركة   4
  مغربي

50  

لمحدودة اشركة أميانتيت قطر   5
  (أكاب) المحدودة 

لایر   37.200.000 قطرقطر  صناعة أألنابيب
  قطري

40  
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وم   6 ولي ك نج ب ونج ي ركة ش ش
ن  يونال كوربوريش انترناش

  المحدودة

صناعة مواد 
  الخام

رينمينبي ـ   1.932.218.000 الصين الصين
  لصينا

5,495  

المملكة العربية   توزيع الغاز  شركة غاز الشرق المحدودة  7
 السعودية/الدمام

المملكة العربية 
 السعودية/الدمام

لایر   20.000.000
  سعودي

13  

  23,70  يورو  1.550.000  ايطاليا  ايطاليا  صناعة أألنابيب  سار بالست  8
  40  دينار ليبي  1.000.000  ليبيا  ليبيا  صناعة أألنابيب  شركة اميتيك ليبيا  9

ر   10 ت قط ركة ساربالس ش
دودة ركة   المح ق ش ن طري ع

دودة ر المح ت قط و  اميانتي
  ) شركة ساربالست ايطاليا

لایر   200.000  قطر  قطر  صناعة االنابيب
  قطري

26,21  

و  11 ي دبلي عودية  تيب الس
الشركة المحدودة ( عن طريق 

ة  غيل البني ة إلدارة وتش العالمي
دودة ة المح واتر( التحتي ) امي

  وبي دبليو تي االلمانية

إنشاء و إدارة و 
صيانة محطات تنقية 

المياه والصرف 
  الصحي

لایر   500.000  الدمام  الدمام 
  سعودي 

89.8  

  
  
 

  داخل المملكة وخارجھا. تجاري فيمكاتب تمثيل  إلى باإلضافةھذا 
  

  وصف لخطط الشركة المستقبلية وقراراتھا المھمة
 

  2012خالل عام: 
  والمقام في مجمع الملك عبد هللا لألبحاث الصناعية في  افتتاح "مركز أميانتيت لألبحاث والتطويرتم

 وادي الظھران للتقنية والتابع لجامعة الملك فھد للبترول والمعادن .
 الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة" (توزيع) تمت زيادة رأس مال" 
 شركة  تم تأسيس"PWT العربية السعودية" 
  شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة (أفيل)البدأ بإعادة تأھيل مصنعي 
 البدأ بإعادة ھيكلة وتنظيم إدارة مجموعة الشركات المملوكة للشركة في أوروبا 
 الھندسي لمواصلة تقديم  الخدمات الھندسية لمختلف العمالء. الشركةدعم وتقوية جھاز 
 اعمال  من لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة (ساديب)الشركة العربية السعودية  إنتھت

تشغيل الخط الجديد  و تمملليمتر 1000ملليمتر و  900توسعة مصنعھا ليشمل انتاج أقطار 
 .2012من عام  خالل الربع الثالث

  مختلفة أنواع إنتاجبم 2012عام  المجموعة خاللقامت  ،المحلية والخارجية األسواقحتياجات إلتلبية 
  ـمنھا: من المنتجات

 الفايبرجالسوغرف التفتيش من  وخزانات أنابيب 
 أنابيب الفايبرجالس المقوى براتنج اإليبوكسي 
 سطوانيةاإلالخرسانية  ألنابيبا 
 األنابيب الخرسانية المغلفة بمادة  الفيبرجالس 
 الجھدالخرسانية السابقة  األنابيب 
 ةاألنابيب الخرسانية المسلحة العادية والمبطن 
 حديد الدكتايل أنابيب 
 الحلقات والمنتجات المطاطية 
  الشرائط البالستيكية 
 البولي اثيلين. أنابيب  

  

  .أميانتيت وفقا لتقنيات األنابيبع يصنالالزمة لتت الاآل  بتوريد ”الشركة“كما قامت 
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  اإنتاجكما واصلت المجموعة تحسين وتطوير اليف ،ھ ى الجودة مع خفض التك ز عل ستغالل إو ،والتركي
درنتاجاإل الطاقات ادة ق ة وزي ى مجاالت األمع ،تھا التنافسية اية لتحسين الربحي ز عل ة التركي بحاث التقني
ذ عدة سنواتتشتھر التي المتميزة والمنتجات لتزامھا بالجودة العالية إوتابعت المجموعة  . الذاتية  ،بھا من
ي  ببھاـ نالت والت اييس الع ـ   بس ة المق ة ( شھادات منظم ا معظم حيث  ،) ISO و زيأالمي حصلت عليھ

ً والمدققة سنوي ،م1994عام  منذشركات المجموعة    .من قبل شركة عالمية مختصة ا
  
  البيانات المالية :ـ :ثالثا

  

   التالية: ”الشركة“طاعات جميع قم 2012لقد تضمنت البيانات المالية الموحدة لعام 

  ي.المحلي والدول األنابيبقطاع صناعة    ـ
  دارة المياه.إعمال أقطاع   ـ
  بحاث والتطوير.عمال األوأقطاع مبيعات التقنية   ـ
  .المختلفة  ”الشركة“ستثمارات إ  ـ
  

  :)الرياالت  بآالف( سنوات الماضية 5 ـال خالل ”الشركة“يمثل الجدول التالي ملخصا ألھم نتائج 
  

  م2008  م2009  م2010  م2011  م2012  السنة
  4,026,437  3,292,885  3,077,498  3,562,631  3,454,795  صافي المبيعات

 235,321  202,475  165,102  151,248  111,338  ألرباحاصافى 

            

 4,503,799  4,056,103  4,070,904  4,407,413  4,822,506  صافي األصول

 2,739,951  2,169,847  2,191,643  2,601,915 3,122,099  صافي الخصوم

            

  1,486,735  1,651,619  1,683,835  1,635,492  1,567,911 حقوق المساھمين 
  

  
  م النتائج المالية للشركة فيما يلي :أھتلخص 

  

 انخفضت و .م2011عام  مبيعات % عن3 قدره نخفاضبإمليار لایر  3,5بلغت مبيعات الشركة حوالي   ـ1
  انخفاض إلىاالنخفاض ا ). ويعود ھذأدناه(كما يبرزه الرسم البياني  %19األرباح التشغيلية بنسبة 

مقارنة ب  ،مليون لایر 146صافي الربح قبل الزكاة فقد بلغ  أما. و زيادة الحدة التنافسية ھامش الربحية
  .%28بإنخفاض  ايم 2011مليون لایر عن عام  202
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 في% 60.3 ـمقارنة ب( المبيعاتمن  %68 حوالي 2012خالل عام  لية كان نصيب قطاع المبيعات المح  ـ2

كما  .)م2011 في% 86.5من المبيعات ( % 89 حازت مبيعات قطاع األنابيب على حوالي، و)م2011
 ما مقداره )، أيم2011مليون لایر في  457مليون لایر ( 357 حواليبلغت مبيعات قطاع إدارة المياه 

  .)م2011% في 12.8( المبيعات جماليإمن  % 10حوالي 
    

  .اإلنفاقبسبب ترشيد %  8بنسبة صاريف اإلدارية والتسويقية الم إنخفاض  ـ3
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  الرياالت): بآالف( نتاجللمبيعات وتكلفة اإل الً تحليالتالي الجدول يمثل   ـ4
  

  

  النسبة  لفرقا  م2011  م2012  الـــــبـــــيــــان

  -% 3  107,836     3,562,631  3,454,795  مبيعات

  -% 1  )21,531(  (2,919,742)  )2,898,211(  كلفة المبيعاتت

  -% 13  )86,305(   642,889   556,584   الربح اإلجمالي

      %18  %16  نسبة الربح اإلجمالي إلى المبيعات
  
  
  

ً  ـ5   ( بآالف الرياالت) تحليل ألعمال المجموعة جغرافيّا
  

  

  روباأو  السعودية  البيـــــــان
  

  المجموع  دول أخرى
2120  

  صافي المبيعات
  

2,347,627  
   

 1,053,025  
  

  54,143  
   

3,454,795  
1012  

  صافي المبيعات
  

2,146,859  
  

1,292,007  

  
123,765  

  
 3,562,631  

  
  الھند  و كازاخستان تاتشمل دولم 2012خالل  مبيعات دول أخرى  
  
  ً   ياالت)( بآالف الر داخل المملكة تحليل ألعمال المجموعة جغرافيّا

       
المنطقة   البيـــــــان

  الوسطى
المنطقة 

  شرقيةال
المنطقة 

  شماليةال
المنطقة 

  جنوبيةال
المنطقة 

  غربيةال
التصدير 
 من المملكة

2012  
  صافي المبيعات

324,910  441,474  3,646  144,064  1,004,378 429,155 

2011  
  صافي المبيعات

336,927  439,600  2,527  183,376  783,053  401,376 

  
  (بآالف الرياالت) تحليل ألعمال المجموعة وفقاً للمنتج  ـ6    

  
  

  المجموع  إدارة المياه  التكنولوجيا  األنابيبتصنيع   ـانالبيــ
2120  

  صافي المبيعات
  
  3,075,379  

  
 22,301  

  
357,115  

  
3,454,795  

1012  
  صافي المبيعات

  
 3,080,887  

  
24,505  

  
 457,239  

  
 3,562,631  

 

ام  كما الي المبيعات المصدرة من السوق السعودية خالل ع ون  429 حواليم 2012بلغت قيمة إجم ملي
ارب أي  ،)م2011 فيمليون لایر  401(لایر  الي مبيعات شركات المجموعة داخل 18ما يق % من إجم

 الطلب على منتجات رتفاعإلوذلك  2011 عام  نع% 7قدره  رتفاعبإ ،)م2011عام  في%  19( المملكة
 . المجاورةاألسواق  في ”الشركة“

  

 )م2011 فيمليار لایر  2,6 ( مليار لایر 3,1حوالي م  2012عام  ةياحتى نھ ”الشركة“بلغت مديونية  ـ7
. تشمل المديونية قروض بنكية )م2011 في مليار لایر 4,4مليار لایر (  4,8 صول بلغتأمقابل صافي 

ً  ة السعودياعيوقروض صندوق التنمية الصن ،اآلجالمختلفة    :(بآالف الرياالت) للجدول التالي  وفقا
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  م2011  م2012  البيان

  1,128,792  1,633,139  :قروض قصيرة األجل
      

      :الجزء الحالي من قروض طويلة األجل
  12,186  -  2012مستحق خالل عام  رأسمالي إيجار  ـ   
  81,006  96,378  2012مستحقة خالل عام  أخرىـ   قروض   

      :قروض طويلة األجل
  224,501  170,397  أخرىـ  قروض    

  

بلغت  حيث ،والمخزون خاصةً من المواد الخام لذمم المدينةل الً جل تمويتشكل معظم القروض قصيرة األ      
بلغ  و .)م2011 في مليار لایر 1,748 حواليمليار لایر ( 2,023 حواليالعام  ةياحتى نھتلك الذمم 

  ).م2011 في لایر ونملي  1,050مليار لایر (حوالي  1,482 حواليحتى نھاية العام  نمجموع المخزو
  

      

  : والجھات المانحة (مليون لایر) مدة القروض الطويلة االجلقيمة و
  

  
المجموع  2018  2017  2016  2015  2014  /السنةالمانحةألجھات 

  125.0        50  75  بنك سامبا 
  9.0        3.6  5.4  يصندوق التنمية الصناعية السعود

  8.3    2,9  1.8  1.8  1.8  أميتك أستانا - قرض شركاء االقلية
  11.4  1.6  2.3  2.3  2.3  2.9  كوربوراشين بنك  الھند

  5.6  0.4  0.4  0.3  4.1  0.4  بنكو بوبلر إسبانيا
  2.3          2.3  بي إن بي باري با إسبانيا

  8.8    2.2  2.2  2.2  2.2  ساكسن اند سبارتاكس ألمانيا
  170.4  2.0  7.8  6.6  64.0  90.0  وعألمجم

  
  

مليون لایر وسداد مطلوبات مقابل  260.2سداد قروض طويلة االجل بقيمة   تمم 2012خالل عام 
روض طويلة على قم  2012مليون لایر. و حصلت الشركة خالل عام  12.2بقيمة   إيجارات رأسمالية

  مليون لایر. 225.4االجل بقيمة 
  

  

نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء  و بلغتللعام الماضي،  1.49ب مقارنة  1.35 يةالجار نسبةال بلغت -8
  .) م2011في  1.44( 1.84

  

م 2012العام  ةياحتى نھ التي سجلتھا الشركة وشركاتھا التابعة على قائمة الدخل الموحدةبلغت الزكاة  -9
د الزكاة زكاة الشركة والشركات يشمل بن  .)م2011 في مليون لایر 51حوالي لایر (مليون  35 حوالي

 التابعة السعودية. 
  

ً  المالية للشركة القوائمأبرزت  -10 حيث  ، %4 قدرھابنسبة  مساھمي الشركةفي مستوى حقوق  انخفاضا
 144,375,000لك بعد صرف ارباحا بلغت ذو )م2011 فيمليار لایر  1,635مليار لایر ( 1,568 بلغت

  .لكل سھم)و ربع  لایر (لایر 
  

وذلك من اجل  اإلداريةاسة يالستركيزھا في دعم السياسة التسويقية لمنتجاتھا و ”الشركة“واصلت  -11
  وترسيخ تواجدھا في األسواق العالمية والمحلية. على عمالئھا المحافظة

  
وتقر الشركة بأنه ال يوجد اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين ـ  12

  انونيين.الق
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  :المدفوعات النظاميةـ  13
  

التي  أو /و وشركاتھا التابعة  الشركةداخل المملكة فيما يلي كشف بالمدفوعات النظامية التي دفعتھا      
  :م2012خالل عام  الموحدة القوائم الماليةسجلتھا في 

  
  السبب  لایر سعوديالف المبلغ /  البيان

  ال البضائعتفرض على ادخ  36,219  رسوم جمركية
  بموجب النظام 

  الزكاة والدخل مصلحةنظام  بموجب  35,139  زكاة
  رسوم اشتراك بالتأمينات

  االجتماعية 
  بموجب نظام التأمينات   8,891 

  االجتماعية
  بموجب نظام   5,279    ضرائب

  ضريبة الدخل على االجانب
    85,528   المجموع

  
  

  

  : مخاطر األعمال المحتملة:رابعا
  

  

رتبط و الصرف الصحيو م أنابيب شركة أميانتيت في مجال نقل السوائل مثل المياهتستخد المواد الكيماوية وت
ادةً  ة تكون ع أثر بعوامل سياسية ومالي ي تت ة الت ة التحتي رامج البني اً بمشاريع وب اً وثيق  ھذه المجاالت ارتباط

لطة وإرادة  اه”الشركة“خارجة عن س اريع المي ة ومش رامج التنمي اريع  . إن ب ر مش والصرف الصحي تعتب
ادةً  ا ع ذه الخدمات  حيوية تلتزم بھ ة ھ ة. ونظراً ألھمي ر مستوفأي دول د يتغي حجم المشاريع المطروحة  ىق

ً وفقللتنفيذ  من سنة إلى مستوى المبيعات واألرباح  فيتذبذب يسبب قد  مما لذلك،لحجم المخصصات المحددة  ا
  . أخرى

ي ة دوراً أساس ا تلعب المنافس ة كم ى ربحي أثير عل ي الت ركة“اً ف د تضطر ”الش ركة“، وق يض  ”الش ى تخف إل
  . على مستويات تشغيل مالئمةبقاء إلوا أسعارھا بشكل حاد للحصول على المشروع

اھمي  ى مس إن عل ذلك ف ركة“ل ة أعمال ”الش اطر المصاحبة لبيئ ة المخ ام بطبيع ااإللم اريع ھ ع   ھاومش وتوق
  -ال الحصر: األمور التالية على سبيل المثال

أو المالية  االقتصاديةانخفاض مفاجئ في مستوي اإليرادات أو األرباح بسبب تغير العوامل السياسية أو  -
  أو زيادة حدة المنافسة.

عن طبيعة عن تأخر بعض العمالء عن تسديد المستحقات وزيادة كبيرة في رصيد الذمم المدينة الناتجة  -
  .”الشركة“ أعمال

  األجل" بسبب زيادة الذمم المدينة، وبالتالي زيادة األعباء المالية. زيادة القروض "قصيرة -
 لتقلبات أسعار الفائدة المرتبطة بالقروض. ”الشركة“تعرض  -
  التغيرات في اسعار صرف العمالت. -
ً سلب في أسعار المواد الخام المشتراة والخاصة بتصنيع األنابيب مما يؤثر تذبذبل ”الشركة“تعرض  -  ا

  .”الشركة“ى ربحية بشكل مباشر علو
األجل مما يعرضھا لعدم االستقرار  متوسطةرتباط بعض المشاريع الخاصة بإدارة المياه ببرامج إ -

 الشركة"." في بعض الدول النامية والتي تعمل بھا قتصادي إلاالسياسي أو 
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 ً   والتدريب اإلدارة: خامسا
  

غ  اليبل دد  إجم يع املين ف ركة "ال الع ة  "ش ركاتھا التابع ً موظف 3,069وش ً موظف 3,132 ( ا ي ا ) م2011 ف
  موزعين كما يلي :

  

  عدد العاملين
 

  م2012
 

  م2011
 

  الزيادة (التسرب)

  58 1,509 1,567  يالقطاع المحل

  )121( 1,623 1,502  القطاع الدولي
  )63( 3,132  3,069   اإلجمالي

  81 542 623  عدد العاملين السعوديون

  %+3.84 %35.92 %39.76  ينسبة السعوديون للقطاع المحل
  

ل المحل دي ييواجه سوق العم ً تح ي ا د  ف التزوي دي األعم ة  باألي ً عمومالعامل ة  و ،ا ة والمھني ة الحرفي المدرب
ً خصوص   : السياسات التاليةمن خالل تبنى  األمر ”الشركة“ عالجتالمعاصرة.  األعماللمواكبة طفرة  ،ا

  .%10 – 5 حوالياوح ما بين تتربنسبة الحرفيين العاملين  بعض رواتب رفع . أ

  لایر سعودي 3,000تحديد الحد االدنى لالجور للموظفين السعوديين براتب شھري يبلغ   . ب

في تأھيل العناصر السعودية سعيھا  ”الشركة“ستواصل  حيث :العاملة السعودية االيديتأھيل وتدريب . ج
وتقديم مميزات وحوافز  ،ناسبة للعملتوفير البيئة المو ،التأھيل والتدريب والمحافظة عليھا من خالل

وتمكينھم من  ،قدراتھم وتطوير وتعزيز ، داء الموظفينأمتابعة المجموعة على كما تحرص  . للموظفين
  .ھاھدافأالمھارات الالزمة لتحقيق كتساب إخالل برامج مدروسة من 

ً من الشعور الراسخ في مجموعة إتأھيل وتدريب الشباب السعودي: د.  ميانتيت العربية السعودية إنطالقا
لمسؤوليتھا تجاه الوطن ومجمتعھا فقد وضعت على عاتقھا المشاركة في خدمة المجتمع من خالل 
تدريب وتأھيل الشباب السعودي وذلك إلتاحة الفرصة لھم وتمكينھم من إيجاد فرص عمل أو إكمال 

ب الوطن والمجتمع و يتضمن شبا ويعتبر البرنامج التدريبي أحد مشاريع الشركة لخدمةدراستھم. 
خالل عام  فانشأت الشركة والحاسب اآللي. مجالي اللغة اإلنجليزيةرفي ثالثة أشھ لمدة تدريب مكثف

 233وتم تدريب  .مركز تدريبي داخلي لتدريب الشباب وتأھيلھم للعمل اإلداري والفني المناسب م2011
ً خالل عام  وتم توظيف  )2011في  175( 217 ھم)  وتخرج من2011في  طالب 250(م 2012طالبا

  م2013البرامج التدريبية خالل عام ه ذھوستواصل الشركة  . )2011في  134( 82عدد 

  :إستثمارات و إحتياطات أنشأت لمصلحة الموظفين   . ه

سعيا للحفاظ على الموظفين المتميزين باالداء، وتعزيزا النتمائھم للشركة، ومنح الفرصة لھم لالستفادة 
داء الشركة ، فقد تقدمت االدارة الى ھيئة السوق المالية بطلب الموافقة على برنامج منح اسھم من ا

( بلغت قيمتھا السوقية حتى سھم  2,515,691  للموظفين، وقد وافقت الھيئة على البرنامج ، وتم شراء
 بلغت 2012 لایر على اعتبار ان قيمة السھم السوقية عند اقفال 36,477,520: 2012 العامنھاية 

تطبيق البرنامج في بداية عام  وبدأ 2011اكتتاب الموظفين بھا خالل عام  قد تم.ل) للسھم لایر 14.50
 25.4مليون لایر و إحتياطات أخرى قيمتھا  92.3أما مخصص نھاية الخدمة فقد بلغت قيمته  .2012
  ن لایر وذلك لجميع موظفي الشركة و شركاتھا التابعة.مليو

  

 ً   واألمنسالمة ال :سادسا

توياتا " الشركة" مصانع  واصلت  ى مس ة  لحفاظ عل نظم  واألمن،من السالمة عالي دريب الم من خالل الت
ى مستوى المجموعة ،السالمةتباع إلالدورية  ةوإعداد البرامج التأھيلي ع المصانع عل  وتنفيذ دورات في جمي

ام واإلدارات ع األقس املين وجمي د .ولجميع الموظفين والع اظ د اعتمإ واصلت الشركة وق دة للحف ايير جدي مع
ط  و ،السالمةعلى  ز ا واصلت رب ة من السالمة في المصانع واإلدارات تحفي ق درجة عالي وظفين بتحقي لم
 ..بصورة ملحوظة معدل إصابات العملنخفاض إ تلك الجھود نتيجة وكانت .ختصةالم
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 ً   مجلس اإلدارة :سابعا

  

  .م2012عام  خالل اجتماعيناإلدارة مجلس  عقد -أعضاء 9المجلس  أعضاءعدد 

  

ه ثالث  2012النسبة لتعارض المصالح خالل عام ب ة معلومات مدت د تقني د سبق وان وقعت الشركة عق ، فق
ة  2,000,000سنوات بقيمة  لایر سعودي  سنويا مع شركة مملوكة لعضوين في مجلس االدارة وھي مملوك

ارة واالقتصاد ومال بالد للتج د لمؤسسة ال ن عب د ب ن فھ د ب ن محم ر تركي ب ا صاحب السمو الملكي االمي كھ
س االدارة  ى مجل ر عل بق وان عرض االم د س ويدان ، وق د هللا الس ن عب در ب تاذ / ب عود واالس ز آل س العزي
ة  ة العام ى الجمعي رار العضوين ذوي المصلحة) وعرض األمر عل ووافق على العقد ( ولم يصوت على الق

  م.10/2/2012العمل به في وانتھى د التي وافقت على العق

  

ابات بالشكل الصحيح، وعداد إتم  بأنه اإلدارةويقر مجلس  ة من نظاأسجالت الحس ة  الرقاب ى عد أالداخلي عل
  على مواصلة نشاطھا.  ”الشركة“ال يوجد شك يذكر بشأن قدرة نه أوسليمة وتم تنفيذه بفعالية، سس أ

 

  وكبار التنفيذيين: اإلدارةمجلس  أعضاءوفيما يلي جدول يبين نسب تملك 
    

  

  جدول يبين ملكية عضو مجلس اإلدارة والزوجة واألوالد القصر في أسھم شركة اميانتيت العربية السعودية
  
  

  اسم العضو  

 األسھمعدد 
في بداية 
  السنة
  م2012

 ويةئالمالنسبة 
%  

 األسھمعدد 
 السنة بنھاية

  م2012

نسبة 
  %التغيير

 أسھمعدد 
الزوجة 
 الدواألو

القصر في 
بداية 

  م2012السنة

النسبة 
 المئوية

زوجة لل
 واألوالد
  القصر

 أسھمعدد 
لزوجة ا

 واألوالد
القصر بنھاية 

  م2012السنة

نسبة 
 التغيير

لزوجة ل
 واألوالد
  القصر

سمو األمير احمد بن خالد  1
بن عبد هللا بن عبد 

  الرحمن آل سعود

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  ال يوجد  صفر  1,825,244  1,58  1,825,244

صاحب السمو الملكي  2
األمير تركي بن محمد بن 
فھد بن عبد العزيز آل 

  سعود

  صفر  50,000  0,0432  50,000  صفر  8,000  0,0069  8,000

 د.خليل عبد الفتاح كردي 3
  

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  ال يوجد  صفر  3,365  0,0029  3,365

د. عبد العزيز صالح  4
 الجربوع

  

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  ال يوجد  صفر  8,600  0,00744  8,600

الشيخ سليمان العبد  5
  الرحمن السحيمي

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  ال يوجد  صفر 292.000  0,25281  292.000

األستاذ/ سليمان عبد هللا  6
 العمرو

  

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  ال يوجد  صفر  1.570  0,001359  1,570

د هللا األستاذ/ بدر عب 7
 السويدان

  

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  ال يوجد  صفر  23,085  0,01998  23,085

األستاذ/عبد العزيز علي  8
  ابو السعود

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  ال يوجد  صفر  1000  0,0008  1000

د. سليمان عبد العزيز  9
 التويجري

  

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  ال يوجد  صفر  1000  0,0008  1000
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  والزوجة واألوالد القصر في أسھم شركة اميانتيت العربية السعودية كبار التنفيذيينجدول يبين ملكية 
  

  التنفيذياسم   

 األسھمعدد 
في بداية 

2012السنة
  م

 النسبة المئوية
%  

 األسھمعدد 
 بنھاية

  م2012السنة

نسبة 
  % التغيير

 أسھمعدد 
الزوجة 

القصر  واألوالد
  م2012في ب

النسبة 
 يةالمئو
زوجة لل

 واألوالد
  القصر

 األسھمعدد 
للزوجة 
 واألوالد

القصر بنھاية 
  م2012السنة

نسبة 
 التغيير

زوجة لل
 واألوالد
  القصر

د.سليمان عبدالعزيز  1
  التويجري

  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  صفر  1000  0,0008  1000

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  ال يوجد  ال يوجدال يوجد  ال يوجد  وھبه ميالد رفيع 2
حتى  2,900  0,0025  2900  غسان يوسف لطفي 3

1/5/2012  
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  ال يوجد  ال يوجدال يوجد  ال يوجد  وليد محمد أبو كشك 4
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجد ال  ال يوجد   ال يوجد    ال يوجد  ال يوجد  علي الماضي وليد 5
مالك من إعجاز  6

1/5/2012  
  اليوجد   ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد   ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

  
  

  :والجدول التالي يوضح حضور تلك االجتماعات ونسب الحضور )2( ھوة عدد اجتماعات مجلس اإلدار  
  
  

  إجتماعينمن أصل  م2012سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة للعام المالي 
  

  
 والبالغ مجموعھا 2201للعام المالي  حتى إنتھاء دورتهسجل حضور اعضاء مجلس االدارة الجتماعات المجلس 

   إجتماعين
االجتماع االول بتاريخ   اسم العضو

01/20/2201  
االجتماع الثاني بتاريخ 

02/12/2201  
  االجمالي

سمو األمير احمد بن خالد بن عبد 
  عبد الرحمن آل سعودهللا بن 

  2  حضر  حضر

صاحب السمو الملكي األمير 
تركي بن محمد بن فھد بن عبد 

  العزيز آل سعود

  2  حضر  حضر

  2  حضر  حضر  د. خليل عبد الفتاح كردي
  2  حضر  حضر  د. عبد العزيز صالح الجربوع

الشيخ سليمان العبد الرحمن 
  السحيمي

  2  حضر  حضر

  2  حضر  حضر  واألستاذ/ سليمان عبد هللا العمر
  2  حضر  حضر  األستاذ /بدر عبد هللا السويدان

األستاذ/ عبد العزيز علي أبو 
  السعود

  2  حضر  حضر

  2  حضر  حضر  د. سليمان عبد العزيز التويجري
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  م2201تكوين مجلس اإلدارة خالل عام 
  

 مستقل غير تنفيذي تنفيذي صفته االسم
عبد هللا بن عبد  خالد بناحمد بن  األمير سمو

 الرحمن آل سعود
  ال نعم ال رئيس المجلس

صاحب السمو الملكي األمير تركي بن محمد 
 سعود آل بن فھد بن عبد العزيز

نائب رئيس 
 المجلس 

 ال نعم ال

 ال نعم ال عضو د. خليل عبد الفتاح كردي
 ال نعم ال عضو د. عبد العزيز صالح الجربوع
 نعم نعم ال عضو السحيمي الشيخ سليمان عبد الرحمن

  نعم  نعم  ال  عضو  / سليمان عبدهللا العمرواألستاذ
 نعم نعم ال عضو بدر عبد هللا السويدان األستاذ/
  ال  نعم  ال  عضو  السعودلعزيز علي ابوا / عبداألستاذ

 العضو المنتدب العزيز التويجري سليمان عبد د.
 التنفيذي والرئيس

 ال ال نعم

  
  

  :فآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيينتفصيل عن المكا
  

  

آت السنوية المرتبطة  يقصد بمصطلح دالت والمكاف "المكافآت والتعويضات" في ھذا البند الرواتب واألجور والب
  باألداء والخطط التحضيرية أو أية مزايا  عينية أخرى.

  :اإلدارةمجلس 
  

  :ألعضاء المجلس وخمسة من كبار التنفيذيين (بالريال السعودي) تفاصيل التعويضات والمكافآتالجدول التالي يبين 

  

  البيان
 أعضاء

المجلس 
  التنفيذيين

المجلس غير  أعضاء
  التنفيذيين/ المستقلين

 أعلىخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 
الرئيس التنفيذي  بما فيھمالمكافآت والتعويضات 

  .والمدير المالي
  5,196,727  -----   -----   الرواتب والتعويضات

  1,030,771  -----   -----   البدالت
  850,000  1,600,000  200,000  المكافآت الدورية والسنوية

  ---  ----   ----   الخطط التحفيزية
مزايا عينية و أتعويضات ي أ

و أتدفع بشكل شھري  أخرى
  سنوي

100,000  800,000   ----  
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  م2012التي كان أعضاء مجلس إدارة " الشركة" أعضاء فيھا خالل عام المدرجة  المساھمة  أسماء الشركات
  

  
  
  

  :وصف مختصر للجان المتفرعة عن مجلس اإلدارة
  

حوكمة شركة اميانتيت العربية السعودية لوائح  نظام( وافقت الجمعية العامة على، م 2009خالل عام 
وقد تم وضع القواعد واآلليات التالية بإنشاء لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومھماته  )الحوكمة الداخلية
  على النحو التالي:ـ

  

  اللجنة التنفيذية: :أوالً 
  
  :ختصاصاتھا إ

  المجلس.جتماعات إبين  لجنة جميع السلطات وتتحمل واجبات مجلس اإلدارة في الفترة ماتمارس ال -

ى تخاذ إوتقوم اللجنة بمناقشة  - اج إل ي تحت ة بالموضوعات الت رارات المتعلق اذ إالق ة في تخ رارات عاجل ق
  األحداث الطارئة.

  لشركة العادية.القرارات الروتينية التي تتطلبھا أعمال اتخاذ إتتضمن مسؤوليات اللجنة  -

  مدرجة /  اسم الشركة المساھمة  االسم
  وغير مدرجة 

سمو األمير احمد بن خالد بن عبد 
  هللا بن عبد الرحمن آل سعود

  رئيس مجلس ادارة الشركة الكيماوئية السعودية .1
 ربية السعوديةالشركة الع رئيس مجلس ادارة .2

  (سايكو) للتأمين التعاوني 

  مدرجة
  
  مدرجة 

صاحب السمو الملكي األمير 
تركي بن محمد بن فھد بن عبد 

  العزيز آل سعود

  شركة اسمنت الشرقيةرئيس مجلس ادارة 
  

  مدرجة

  . الشركة السعودية لالتصاالت المتكاملة1  د. خليل عبد الفتاح كردي
  . شركة عودة كابيتال2
  االنارة العامة , شركة3

  مدرجة 
  غير مدرجة 

  غير مدرجة
  

  . السعودية للورق1  د. عبد العزيز صالح الجربوع
  . بنك الرياض2
  . شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية3
  . شركة االنارة العامة4

  مدرجة 
  مدرجة

  غير مدرجة
  غير مدرجة

  غير مدرجة   ةشركة السحيمي القابضالشيخ سليمان عبد الرحمن السحيمي

 شركة نما للكيماويات .1  األستاذ/ سليمان عبد هللا العمرو
 شركة فالكوم المالية .2
 شركة خدمات المخازن والنقليات .3
  االمثال للتمويل واإليجار .4

  مدرجة
  غير مدرجة
  غير مدرجة
  غير مدرجة

  اليوجد   ال يوجد   بدر عبد هللا السويدان األستاذ/

 الشركة الكيميائية السعودية  .1سعودعلي أبو ال زاألستاذ/ عبد العزي
  (سايكو) الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني .2
  

  مدرجة
  مدرجة

  . والء للتأمين1  التويجري زد. سليمان عبد العزي
  . التطوير الكيمائي2
  . تكوين المتطورة للصناعات3

  مدرجة
  غير مدرجة

  مدرجة
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  فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأھدافھا، سوف تقوم اللجنة بالتالي: -

مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط اإلستراتيجي للشركة بالتعاون مع العضو المنتدب أو الرئيس  .1
  التنفيذي .

دف إلى التأكد من أن الخطط اإلستراتيجية للشركة قد تم ترجمتھا إلى تصرفات وأعمال فعلية تھ .2
  تحقيق أھداف الشركة.

مراجعة توصيات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تھدف  .3
  إلى تحقيق التوافق بين الخطط اإلستراتيجية للشركة وأھدافھا التشغيلية طويلة األجل.    

عة واألھداف التشغيلية للتأكد من المراجعة الدورية للخطط اإلستراتيجية للشركة وشركاتھا التاب .4
  توافقھا مع رسالة الشركة وأھدافھا. 

ة وإعداد التوصيات لمجلس اإلدارة  - ة بمراجع وم اللجن ات الشركة التشغيلية، سوف تق فيما يتعلق بأولوي
 ً أو التوسع إلى أسواق ودول جديدة  بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية المتعلقة باألولويات التشغيلية، متضمنا

  الخروج من أسواق ودول حالية.

  بالنسبة للتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات األرباح، سوف تقوم اللجنة بالتالي: -

إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس اإلدارة المتعلقة باألھداف واإلستراتيجيات المالية السنوية  .1
  وطويلة األجل، وأيضا مؤشرات األداء المرتبطة بھا.

ر المالية الھامة للشركة والشركات التابعة لھا، مثل األمور المتعلقة برأس مال مراجعة األمو .2
الشركة، والتصنيف االئتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة االقتراض، والودائع 

  االستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.    
مة لمجلس اإلدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات األرباح للشركة إعداد ومراجعة التوصيات المقد .3

  وبكيفية تنفيذھا.
  المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتھا مع الموازنات المعتمدة مسبقا لھا. .4

ة  - وم اللجن وف تق غيلية، س ا التش ة عملياتھ ل وفعالي دى الطوي ي الم ركة ف ة الش يم إنتاجي ق بتقي ا يتعل فيم
ام بم ي أم الفرص الت ة ب رارات اإلستراتيجية المتعلق راجعة وإعداد التوصيات لمجلس اإلدارة بالنسبة للق

ة  اليف المتعلق يد التك الشركة التي تھدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمھا الشركة وترش
 بھا.   

  مھماتھا :ـ

ر - ات األخ يحات والمعلوم ارير والتوض تندات والتق ب المس ذيين طل ؤولين والتنفي ن المس بة م ى المناس
  والموظفين بالشركة.

  دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة الجتماعاتھا لسؤالھم ولسماع تفسيراتھم. -

  بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة.ستعانة إلا -

  اللجنة. أداء الخدمات األخرى التي يطلبھا مجلس اإلدارة والتي تقع داخل سلطات -

واجباتھا ورفع التوصيات باللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي لالئحتھا بھدف التأكد من قيامھا  -
  لمجلس اإلدارة بشأن إجراء التعديالت بھا. 

  اللجنة سوف تقوم بتقديم تقرير دوري عن أعمالھا لمجلس اإلدارة بحيث ال يقل عن مرة كل ستة شھور.   -

  فأن أعضاء اللجنة سوف يقومون بالتالي:باإلضافة إلى ذلك،  -

  المشاركة في أنشطة وأعمال اللجنة، وحضور جميع االجتماعات. .1
  على دراية كاملة بجميع المستجدات في بيئة األعمال التي تعمل بھا الشركة. .2
  اعتبار جميع المعلومات التي أطلعوا عليھا بسبب عملھم في اللجنة على إنھا معلومات سرية. .3
س اإلدارة في حالة وجود تعارض مصالح قد ينشأ نتيجة قرارات تقوم اللجنة إعالم مجل .4

  . تخاذھاإب
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إعداد مراجعة وتقييم سنوي ألنشطة اللجنة وألعضائھا متضمنا مراجعة درجة التزام اللجنة  .5
 بالئحتھا.

  

  أسماء األعضاء:
  

) صاحب 2  -للجنة التنفيذية)(رئيس ا الرحمن آل سعود عبد بن عبد هللا احمد بن خالد بن األمير) سمو 1
الفتاح  د. خليل عبد ) 3  -(عضو) آل سعود زعبد العزيتركي بن محمد بن فھد بن  األميرالسمو الملكي 

 التويجري زعبد العزي) د. سليمان 5  -(عضو)) د. عبدالعزيز صالح الجربوع 4  -(عضو) كردي
  .(عضو )

  

  )3(             عدد االجتماعات :
  جميع االجتماعاتوحضر جميع اعضاء اللجنة  سنوات  3: امدة عملھ ـ 
  
  

 ً   : لجنة المراجعة: ثانيا
  

  اختصاصاتھا 

بية الحسابات والتقارير المالية  إعداد صحةالتأكد من  - وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة والسياسات المحاس
  وم الشركة باإلفصاح عنھا. الشفافية في المعلومات المالية التي تقالتي تتبعھا الشركة وبما يحقق 

ى  - ا عل م مدى تأثيرھ تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفھ
  صحة تلك التقارير.

أنھا  - دراسة القوائم المالية األولية الربع سنوية قبل نشرھا وعرضھا على مجلس اإلدارة والتوصية في ش
  إذا لزم األمر . 

   .ة القوائم المالية السنوية قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنھادراس  -

ة الشركة،  - ة لطبيع بية المطبق ة السياسات المحاس ق بمدى مالئم ا يتعل إعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيم
  وتقييمھا للتقارير المالية التي تصدرھا الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لھا.

  وصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل اعتماده من المجلس.     إعداد ت -

  بالنسبة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر: -

دراسة  المخاطر األساسية التي تواجھھا الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية  .1
ارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك والقانونية، ومراجعة السياسات التي تطبقھا اإلد

  المخاطر. 
  إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة.   .2
الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية، بحيث تحتوى على تقييمھا  يماإعداد تقييم لكل من نظ .3

ستجابة اإلدارة إضا لدرجة للموازنات المخصصة لھما ولألفراد القائمين عليھما، وأي
  ن.يووالخارج يونن الداخلوالمراجعللمالحظات التي يبديھا 

  بالنسبة للمحاسب القانوني:                -

إبداء التوصيات المتعلقة باختيار المحاسب القانوني، والتي تتضمن مراجعه اللجنة لكفاءته  .1
في المصالح، وأيضا األتعاب التي  المھنية والستقالليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض

 سوف يحصل عليھا.
إجراء مراجعة سنوية ألداء المحاسب القانوني، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه، وإعادة تعيينه  .2

  أو إنھاء عقد الشركة معه.
العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في أعداد خطة وإجراءات المراجعة للسنة  .3

االعتبار ظروف الشركة الحالية وأي تغيرات حدثت في الشروط التي  الية، مع األخذ فيمال
  تطلبھا الجھات اإلشرافية القانونية.             
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العمل على حل المشاكل التي قد يواجھھا المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة والتي  .4
ة أو صعوبة وصوله إلى تتضمن أي صعوبات قد يواجھھا فيما يتعلق بأھداف عملية المراجع

  المعلومات. 
مناقشة النتائج الھامة والتوصيات التي توصل إليھا المحاسب القانوني ودرجة استجابة اإلدارة   .5

  لھا، وأيضا اإلجراءات التصحيحية التي قامت بھا بناء على تلك التوصيات.
ة التي قد تثيرھا عقد اجتماعات مع المحاسب القانوني على إنفراد لمناقشة الموضوعات الھام .6

اللجنة أو المحاسب القانوني ، والتأكد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية االتصال برئيس 
  لجنة المراجعة في أي وقت. 

إعداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بالخدمات التي يقوم بھا المحاسب القانوني  .7
غير المراجعة والتي تشتمل على االستشارات والمتمثلة في خدمات المراجعة العادية وخدمات 

والبرامج التدريبية وما شابه ذلك والتي قد تؤثر على استقالليته في أداء خدمات المراجعة 
  العادية.

إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة الالزمة لتغيير المحاسب   .8
  القانوني.

  

  بالنسبة للمراجعة الداخلية:  -

إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بھا،  .1
  وباختيار رئيس القسم، وأيضا درجة استقاللية المراجعين الداخليين.

إعداد تقييم ألداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين بھا، بحيث يتضمن التقييم ألھداف  .2
تي يقوم بإعدادھا وخطة المراجعة الخاصة به للسنة القادمة، وسلطات القسم والتقارير ال

  والنتائج التي توصل لھا خالل السنة الحالية، وإعداد التوصيات الالزمة لتحسين فعاليته.
مناقشة االنحرافات واألخطاء التي تتضمنھا التقارير الشھرية التي يعدھا قسم المراجعة  .3

  اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.الداخلية والتأكد من قيام اإلدارة من 

  بالنسبة لدرجة االلتزام باللوائح واألنظمة:        -

التأكد من وجود اإلجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوى المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية  .1
  وإعداد التقارير المالية .

  

بحيث تضمن السرية التأكد من وجود اإلجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوى  .2
التامة، ومراجعة عملية اإلفصاح عن أي انحرافات أو مخالفات تتعلق باإلدارة أو بأحد 

 الموظفين بالشركة.
 

 مھماتھا :ـ
  

ذيين  - ديرين التنفي ن الم بة م رى المناس ات األخ احات والمعلوم ارير واإليض تندات والتق ب المس طل
  والمسؤولين والموظفين بالشركة.

ديرين  - وة الم ب دع ؤالھم ولطل ة لس ات اللجن ركة الجتماع وظفين بالش ؤولين والم ذيين والمس التنفي
  اإليضاحات والتفسيرات منھم في ما تتطلبه مصلحة العمل. 

  االستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة. -

  .أداء أي واجبات توكل إليھم من مجلس اإلدارة في حدود سلطات اللجنة  -

ا تقوم اللج - ر، لمجلس اإلدارة فيم نة بعمل مراجعة وتقييم سنوي لالئحتھا وإعداد توصيات، إذا احتاج األم
  يتعلق بتعديل جزء منھا. 

 اللجنة تقوم بأعداد تقاريرھا لمجلس اإلدارة على أساس دوري وحسب متطلبات مصلحة العمل .  -

-   
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 أعضاء لجنة المراجعة سوف يقومون بالتالي:  -

  

  نشطة اللجنة والسعي لحضور جميع االجتماعات.المشاركة في جميع أ .1
  التعامل مع المعلومات التي تتوافر لديھم نتيجة مباشرتھم ألعمال اللجنة بسرية تامة.    .2
أبالغ مجلس اإلدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقالليتھم أو للتعارض في المصالح المتعلقة  .3

 بالقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذھا.
  قييم ومراجعة سنوية ألنشطة اللجنة وألعضائھا متضمنة درجة إلتزام اللجنة بالئحتھا.إعداد ت .4
  دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيھا وتوصياتھا في شانه .  .5
متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي  .6

  ھم بأعمال المراجعة . يكلفون بھا أثناء قيام
  

  أسماء األعضاء : 
د.   - (عضو) سليمان عبد هللا العمرواألستاذ/   (رئيس لجنة المراجعة) ـ  د. خليل عبد الفتاح كردي

  (عضو) سليمان عبدهللا السكران
  

  ).7(     عدد االجتماعات :
  
   اتأعضاء لجنة المراجعة جميع االجتماعجميع وحضر سنوات  3 :مدة عملھا ـ  
  

  

 ً   : لجنة الترشيحات والمكافآت :ـ ثالثا
  اختصاصاتھا

  الموضوعات التالية تعتبر ضمن سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت:

  بالنسبة لترشيحات أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين، فأنھا سوف تقوم باآلتي: -

وية مجلس اإلدارة المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعض .1
وإعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد 

  الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس.
  مراجعة ھيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤھا. .2
واقتراح معالجتھا بما يتفق مع مصلحة تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة،  .3

  الشركة.
وضع معايير لتحديد استقاللية عضو مجلس اإلدارة، التأكد من استقاللية العضو بشكل  .4

سنوي ووضع آلية مناسبة ألعالم المساھمين عن أي متغيرات قد تؤدى إلى فقد العضو 
يشغل عضوية  الستقالليته، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو

  مجلس إدارة شركة أخرى.
إعداد توجيھات وبرامج تعريفية ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين والغير تنفيذيين الجدد  .5

  عن طبيعة أعمال الشركة ووصف تفصيلي عن واجباتھم كأعضاء في مجلس اإلدارة.
ص لشغل إعداد توصيات لمجلس اإلدارة والمتعلقة بتحديد معايير معينة الختيار األشخا .6

  وظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام الرئيسية بالشركة. 
إعداد تقييم مبدئي لألشخاص المرشحين لوظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي  .7

  ولرؤساء األقسام والوحدات بالشركة. 
ء اإلدارات مدراوإعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد لكل من وظيفة الرئيس التنفيذي  .8

 بالشركة.
  مدراء اإلدارات بالشركة. ووضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الرئيس التنفيذي  .9

  إجراء تقييم دوري ألنشطة  الرئيس التنفيذي مدراء اإلدارات بالشركة.  .10
تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين متعلقة بموضوعات حوكمة الشركة والسلوك  .11

. وضع سياسات متعلقة بالتحسين المستمر في أداء الموظفين في المستويات األخالقي بھا
 اإلدارية العليا. 
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  بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين، فإنھا سوف تقوم باآلتي:  

وضع سياسة للمكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة  .12
ادة قيمة الشركة وتقوم على المجھودات الشخصية لكل عضو مجلس إدارة تھدف إلى زي

ومدير تنفيذي في تطبيق األھداف اإلستراتيجية للشركة، وأيضا تقوم على تقييم اللجنة 
  لألداء الشخصي لھم في مقابل األھداف التي وضعھا مجلس اإلدارة، وذلك عن طريق:

فأن اللجنة سوف تضع معايير للمكافآت  بالنسبة لمكافآت أعضاء ورئيس مجلس اإلدارة .13
  تمكن الشركة من الحصول على أداء متميز بدون أن تؤثر على استقاللية األعضاء.

بالنسبة لمكافآت العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء اإلدارات بالشركة، فأن اللجنة  .14
بتة السنوية سوف تضع معايير وتقوم بمراجعتھا بشكل دوري متعلقة بالمرتبات الثا

والعالوات المتغيرة القائمة على نظام للتقييم المالي والغير مالي لألداء، وأيضا وضع 
معايير لنظام خاص بالحوافز طويل األجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساھمي 

  الشركة .
المراجعة بصفة مستمرة لمدى مالئمة معايير المكافآت بالشركة وذلك بناء على أداء  .15

  والمركز المالي لھا واالتجاھات األساسية في سوق العمل.الشركة 
متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذھا الجمعية العامة للمساھمين والمتعلقة بموضوعات تخص  .16

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وبالكيفية التي يتم بھا اإلفصاح 
 عن تلك المكافآت بالتقرير السنوي للشركة.

  
  مھماتھا :ـ

ذيين  - ؤولين والتنفي ن المس بة م رى المناس ات األخ يحات والمعلوم ارير والتوض تندات والتق ب المس طل
  والموظفين بالشركة.

  دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة الجتماعاتھا لسؤالھم ولسماع تفسيراتھم. -

  ستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة.اإل -

  داء الخدمات األخرى التي يطلبھا مجلس اإلدارة والتي تقع داخل سلطات اللجنة.أ -

اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي لالئحتھا بھدف التأكد من قيامھا لواجباتھا ورفع التوصيات  -
 لمجلس اإلدارة بشأن إجراء التعديالت بھا. 

  

    األعضاء وعدد االجتماعات:
(رئيس لجنة  -آل سعود زعبد العزيتركي بن محمد بن فھد بن  األميرسمو الملكي ھم: صاحب ال األعضاء

 األستاذ -(عضو) السويدان عبد هللابدر  األستاذ -( عضو) ـ الشيخ سليمان السحيمي)والمكافآت الترشيحات
  (عضو) السعود أبوعلي  زعبد العزي

  

   .)1( عدد االجتماعات
  
  . االجتماع المذكورعضاء اللجنة وحضر جميع اسنوات  3: مدة عملھاـ  

  

  
 ً   :: إقرارات ثامنا

  

  يلي:  بما ”الشركة“تقر 
  

 ر المحاسبية السعودية.يأنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح ووفقا للمعاي 
  وتحسينه. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية ويتم مراجعته بشكل دوري 
 على مواصلة نشاطھا. ”الشركة“وجد أي شك يذكر بشأن قدرة أنه ال ي 
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 -  اموا تقر الشركة بانه ال يوجد مصلحة في فئة اسھم ذات االحقية في التصويت تعود ألشخاص ق
من قواعد التسجيل واالدراج ، واي تغيير في تلك  30بابالغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة/

  .2012الحقوق خالل السنة المالية 
 -   ود ألعضاء مجلس االدارة اب  تع وق اكتت تقر الشركة بانه ال يوجد مصلحة وحقوق خيار وحق

ن الشركة او أي من شركاتھا  وكبار التنفيذيين وازواجھم واوالدھم القصر في اسھم او ادوات دي
ة  وق خالل السنة المالي ك الحق ر في تل ا ورد في   .2012التابعة ، واي تغيي ك م تثنى من ذل ويس

  الفقرة "ج" من "خامسا" من ھذا التقرير والمتعلقة بمنح اسھم لموظفي الشركة.
 -  ار او وق خي ى اسھم ، واي حق ل ال ة للتحوي ن قابل تقر الشركة بانه ال يوجد فئات ألي ادوات دي

ة  ا الشركة خالل السنة المالي ابھة اصدرتھا او منحتھ وق مش اب او حق  2012مذكرات حق اكتت
  أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك . وبالتالي ال يوجد

 -  ى ل ال ة للتحوي ن قابل اب بموجب ادوات دي ل او اكتت وق تحوي ه ال يوجد أي حق تقر الشركة بان
  اسھم ، او حقوق خيار او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابھة اصدرتھا او منحتھا الشركة 

 -  ة تقر الشركة بانه ال يوجد أي استرداد او شراء او الغاء ن قابل من جانب الشركة الي ادوات دي
  لالسترداد.

 -  ار تقر الشركة بانه اليوجد ترتيب او اتفاق تنازل بموجبه احد اعضاء مجلس االدارة او احد كب
  التنفيذيين عن أي راتب او تعويض.

 -   وق ه احد مساھمي الشركة عن أي حق ازل بموجب اق تن تقر الشركة بانه ال يوجد ترتيب او اتف
 .رباحفي اال

  .باستثناء ما ذكر في "سابعا" فال توجد صفقة بين الشركة  واطراف ذوي عالقة  
  

   بالئحة الحوكمة  ”الشركة“: التزام  تاسعا
   

  :حقوق المساھمين والجمعية العامة   ـ1
  

العامة للمساھمين والتي منھا جميع  الحقوق  تكفل لوائحھا الداخلية و إن النظام األساسي للشركة
المتصلة بالسھم ، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر  الحقوق

عند التصفية، وحق حضور  ”الشركة“توزيعھا، والحق في الحصول على نصيب من موجودات 
جمعيات المساھمين، واالشتراك في مداوالتھا والتصويت على قراراتھا، وحق التصرف في األسھم، 

س اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق االستفسار وحق مراقبة أعمال مجل
وال يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه  ”الشركة“وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح 

  التنفيذية.
  

  :تسھيل ممارسة المساھمين لحقوقھم وحصولھم على المعلومات -2
  

ممارسة جميع المساھمين لحتياطات الالزمة واإل للشركة اإلجراءات ضمنت اللوائح الداخلية    .أ
  لحقوقھم النظامية.

  

من ممارسة حقوقھم ھم التي تُمكنلعموم المساھمين و تم توفير جميع المعلومات بالشكل الكامل    .ب
بحيث تكون ھذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي  على أكمل وجه، 
  . المواعيد المحددة

وذلك من  اإلفصاحتقديم كافة المعلومات وبشكل منتظم وفقا لمعايير على  ”الشركة“حرص ت       
 المرئيألعالم ا، و لكترونياإل ”الشركة“موقع تداول، وموقع التقارير السنوية و :خالل

   .والمقروء بشكل وافى ودقيق
  على توفير المعلومات للمساھمين دون تمييز بينھم تؤكدالشركة ن إج   

  
  :حقوق المساھمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة -3

  

الجدول كان وم 29/02/2012في   للجمعية العامة اجتماع واحدعقد  اع:  اعم ى االجتم التصديق عل
ي  ة ف ة المنتھي نة المالي ن الس ة م ائق المالي ن الوث ابات ع ي الحس ر مراقب ا ورد بتقري م

الي وحساب األرباح والخالتصديق على الميزانية العمومية ، م31/12/2011 سائر عن العام الم
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ي  ي ف نة  ،م31/12/2011المنتھ ركة للس اط الش ول نش س اإلدارة ح ر مجل ى تقري ة عل الموافق
ي  ـتھية ف ة المنـ ع   ،م31/12/2011المالي اھمين بواق اح المس ى صرف أرب ة عل لایر  1.25الموافق

دره  الي ق ھم وبإجم ل س ن ك ل 144.375.000ع عودي تمث ال 12.5 لایر س ن راس الم ون % م وتك
  مساھمين المقيدين في سجالت تداول يوم انعقاد الجمعية.االحقية لل

ي  ـھية ف ة  المنتـ نة المالي الل الس ركة خ م للش ن إدارتھ س اإلدارة ع اء مجل ة أعض راء ذم إب
  م .31/12/2011

ار  ى اختي ة عل ب/ الموافق وبرز"مكت اوس ك رايس وترھ ابقا) (مح "ب ركاه س ـد وش بون (الجريــ اس
دون) انونيون معتم ة  كمراقبيق ة لمراجع ة المراجع ل لجن ن قب ين المرشحين م ن ب ابات م الحس

    م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.2012القوائم المالية للعام المالي 
ة للعقد الموقع بين الشركة وشركة البالد العربي 10/2/2012انتھت في الموافقة على المدة التي 

ن دارة: صاحب السمو الملكي األمير تالمحدودة التي يملكھا عضوي مجلس اإل د ب ركي بن محم
  فھد بن عبد العزيز آل سعود، واألستاذ بدر عبد هللا السويدان .

 
  

تؤكد الشركة بأنه لم يحدث ان تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلبا بانعقاد الجمعية العامة    .أ
ولم يتم انعقادھا، وتؤكد الشركة كذلك بانه لم يحدث ان م 31/12/2012ية في خالل السنة المنتھ

% من رأس المال او اكثر طلبا بانعقاد الجمعية العامة خالل 5تسلمت من مساھمين يملكون 
  ولم يتم انعقادھا.م 31/12/2012السنة المالية المنتھية في 

  

ومكانھا وجدول اعمالھا قبل الموعد بخمسة  ) اعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعية العامة1 .ب
  وعشرين يوما على االقل.

) "اليوم" 1نشرت الدعوة الى اجتماع الجمعية في مواقع " تداول" وفي  الصحف التالية  )2    
" المدينة)  "2 -م 05/02/2012الموافق ھـ 13/03/1433) تاريخ 14114العدد(
بموجب "ام القرى"  )3 - م05/02/2012 الموافقھـ 13/03/1433) تاريخ 17819العدد(

الشركة الدعوة على موقعھا  ونشرت  ھـ13/3/1433تاريخ  3321011283 إيصال النشر رقم
  04/02/2012بتاريخ االلكتروني 

    
  

 احيط المساھمون علما بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة واجراءات التصويت وذلك   .  ج
تم  تماع. وجالاعن طريق توزيع اجراءات مكتوبة توزع اثناء عية العامة و الدعوة الى الجم عبر

  الفرصة للمساھمين للمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية. اتاحة 
ر مشاركة اكبر عدد من المساھمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار يسيتم العمل على ت    .د

بالدمام ، والوقت حيث عقدت في تمام الساعة الرابعة  المكان وھو المركز الرئيسي للشركة
  والنصف بعد العصر.

  

% او اكثر في اسھم الشركة اضافة موضوع او اكثر على 5لم يطلب المساھمون الذين يملكون     .ـھ
وبالتالي ال يوجد بند مضاف من قبل المساھمين الذين  .جدول اعمال الجمعية العامة عند اعداده

  اكثر  من اسھم الشركة. % او5يملكون 
  

ممارسة حقھم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال  من  تمكن الشركة المساھمين .  و
، ولكن المحاسب القانوني لمحاسب القانوني .ولالجمعية وتوجيه اسئلة العضاء مجلس االدارة 

  تلى تقريره ولم يوجه له اسئلة. 
  

ى الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساھم من جميع الموضوعات المعروضة عل   .ز
  اتخاذ القرار.

  

االجتماع  محضر تمكن الشركة المساھمين من االطالع على محضر االجتماع من خالل توزيع    .ح
ويجري ابالغ السوق المالية  ونشر محضر اإلجتماع على موقع الشركة االلكتروني بمقر الشركة

وذلك في  الھيئة وتزويدھا بنسخة من المحضر  تم إبالغ. ور انتھاء الجمعية بنتائج االجتماع ف
  .م29/02/2012ھـ الموافق 7/4/1433
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   حقوق التصويت:  -4
  

 ”الشركة“عوائق لممارسة المساھم لحقه في التصويت وتسعى  أي ال توجد انه تؤكد الشركة   . أ
  لتيسير ذلك.

  

مي لعدم وجود بند اختيار اعضاء مجلس االدارة على لم تستخدم الشركة طريقة التصويت التراك . ب
  ، اضافة الى أن النظام االساسي للشركة ال ينص على التصويت التراكمي..بنود الجمعية العامة

  

بالتحقق من أن وكاالت المساھمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (والتي يجب  ”الشركة“تلتزم . جـ
ين من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي أن تكون كتابية) كانت لمساھمين آخر

  .”الشركة“
  

اإلطالع على التقارير السنوية للمستثمرين من األشخاص ذوي الصفة  ”الشركة“ليس من إجراءات   .د
 ”الشركة“حيث تعتقد  -مثل صناديق االستثمار-االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرھم 

، كذلك فان ”الشركة“وليات ؤمسھم وال يقع ضمن دائرة سن انفأن ھذا األجراء يخص المستثمري
  الشركة تعتبر من اكبر الشركات التي اسھمھا حرة.

ھـ . تحققت الشركة من ان وكاالت المساھمين لحضور االجتماع كلھا كتابية ومصدقة حسب االصول 
  وكانت لمساھمين اخرين من غير اعضاء مجلس االدارة ومن غير موظفي الشركة. 

  
  

  حقوق المساھمين في أرباح األسھم:  -5
  

قد اطلع عليھا مجلس   والمبينة في الفقرة العاشرة.سياسة  توزيع أألرباح،  وضعت  "الشركة"  . أ
  أإلدارة ووافق عليھا ويشار إليھا بشكل سنوي في تقرير المجلس. 

 % 12.5تمثلسعودي لایر  144.375.000اقرت الجمعية العامة االرباح المقترح توزيعھا بواقع  -ب
 لكل سھم واقرت احقية االرباح للمساھمين المسجلين في 1.25من رأس المال المدفوع وبواقع 

"تداول" حتى نھاية يوم انعقاد الجمعية أي يوم  سجالت مركز ايداع االوراق المالية لدى 
29/2/2012  

  
  سياسة الشركة واجراءات االفصاحـ  6

دى اجراءاته وانظمته االشرافية بموجب نظام الحوكمة الذي وضعت الشركة سياسة لالفصاح  وم
  العامة. الجمعيةاقرته 

  

  في توزيع األرباح: ”الشركة“:  وصف لسياسة  عاشرا
  

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

إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية  ينباح الصافية لتكو%) من األر10يجنب عشرة بالمائة (  -  1
  تياطي المذكور نصف رأس المال . العامة العادية وقف ھذا التجنيب متى ما بلغ اإلح

يخصص كذلك نسبة معينة من األرباح الصافية تحددھا الجمعية العامة في كل عام لتكوين   -  2
ھذا التجنيب اذا بلغ اإلحتياطي  إحتياطي إتفاقي يخصص لما تراه الجمعية العامة ويوقف

   ل توافق عليھا الجمعية العامة . المذكور نسبة معينة من رأس الما
%) من رأس 5ة (يخصص من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين تعادل خمسة بالمائ  -  3

  المال المدفوع . 
راعاة ما يصدر %) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مع م5يخصص بعد ما تقدم (  -  4

في ھذا الخصوص من قرارات أو تعليمات من الجھات المختصة ويوزع الباقي بعد ذلك 
 على المساھمين كحصة إضافية من األرباح 
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  تدفع األرباح المقرر توزيعھا على المساھمين في المكان والمواعيد التي يحددھا مجلس اإلدارة

  :ظام االساسيو المنسجمة مع الن اسة التاليةلسيوفقا لبتوزيع األرباح  ”الشركة“تقوم 
  

 ا  أيوإطفاء  النظامية،بعد احتساب المخصصات الصافية،  إن أألرباح ة بم ة،  تكون كافي خسائر مرحل
  للتوزيع.تھا يقابليضمن 

 .توفر السيولة الالزمة  
 .عدم تعارض توزيع األرباح مع أي اتفاقيات بنكية  
 ام الفرص  ”الشركة“ي الحد من قدرة أن ال تتسبب عملية توزيع األرباح ف ا واغتن ى مواصلة نموھ عل

 المتاحة.
  المباشر في محافظھم إليداع اعلى المساھمين من خالل ألرباح ايتم توزيع ً    ."تداول"وبالتنسيق مع  أليا
  
  نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية. عشر: حاديال
  

  

  ـ :ة ما يلي في سبيل قيامھا باداء مھامھالقد اتبعت ادارة الرقابة الداخلي 
  

لقد اتخذت إدارة المراجعة الداخلية جميع اإلجراءات لمعالجة ما تضمنه تقارير المراجعة من  .1
  مالحظات.

  

لقد تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى األنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية والى رفع  .2
  ة.فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشرك

  

  لقد نسقت إدارة المراجعة الداخلية تنسيقا كامال مع المراجع الخارجي بشكل مرضي وفاعل. .3
  

  :االستقاللية والصالحيات والمسؤوليات  -
تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بھدف مساعدة مجلس اإلدارة ، ولجنة المراجعة، 

ال تخضع إدارة درجة عالية من الكفاءة والفاعلية على  مواإلدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتھ
المراجعة الداخلية ألي تأثير من قبل اإلدارة التنفيذية، ولھا كامل الصالحيات للوصول الكامل غير 
المقيد ألي سجالت (يدوية أو الكترونية) وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقا لما يتطلبه أداء 

  عملھا.
  

 :اخليةمسؤوليات المراجعة الد  -
  

  إعداد الخطة اإلستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية. .1
  تنفيذ عمليات الفحص وفقا للخطة السنوية. .2
  تقديم تقارير عن نتائج الفحص. .3
تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ، والتعاون مع اإلدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة، وبتكلفة  .4

  مخاطر واكتشافھا فور وقوعھا.مناسبة للحد من اآلثار المترتبة على ھذه ال
التنسيق بين اإلدارات المختلفة في الشركة والجھات الرقابية الخارجية بما فيھا مراقب  .5

  الحسابات الخارجي.
  تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المھنية. .6
 .لداخلية المعتمدةانية المراجعة استخدام الموارد المتاحة بما يتالءم مع ميزإ .7

  
  
  

  نطاق العمل :  -
  

تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالھا منھجا منتظما لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية 
  يما يمكن من تحقيق أھداف الشركة وحماية أصولھا.
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اخلية للشركة وجودة لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الد

لتحقيق أھداف الشركة  المعقو اما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيدماإلدارة بغرض التحقق 
  وقد شمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية:

  التدقيق والفحص الدوري لجميع اإلدارات التي تعمل في الشركة خالل فترات مالئمة. .1
ختلفة التي تم فحصھا بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة إبالغ المسؤولين في اإلدارات الم .2

المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة ما تبين من 
  أوجه الضعف.

ن في اإلدارات المختلفة ذات العالقة لمعالجة وتقييم الخطط واإلجراءات التي يقدمھا المسؤول .3
ي تضمنھا تقرير المراجعة . وفي حال عدم كفاية اإلجراءات التي المالحظات والتوصيات الت

 تم اتخاذھا فقد تم مناقشة األمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة اإلجراءات المتخذة وكفايتھا.
 نتائج المراجعة الداخلية السنوية .4
لية تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس االدارة باالشراف على أعمال المراجعة الداخ .5

للمجموعة ، والتي تقوم بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية . وقد قامت لجنة 
اجتماعات ناقشت خاللھا معظمھا اعمال المراجعة الداخلية . وقد نفذت  لجنة  7المراجعة بعقد 

المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والتركيز على على جميع عمليات 
مجموعة ،وقد تم اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لمتابعة معظم ما يتضمنه تقارير المراجعة ال

الداخلية ومن الجدير بالذكر انه ال توجد تحفظات الدارة الرقابة الداخلية على اعمال 
 المجموعة وھي تتمتع بحرية كاملة للوصول  الى اية سجالت او معلومات.

  
  م2120عام نتائج : توصية تخصيص  عشر  الثاني 

  
  

  على النحو التالي:ـم 2012عام نتائج مجلس اإلدارة تخصيص  يقترح
  

  آالف الرياالت السعودية          
  111,338  م بعد الزكاة الشرعية 2012األرباح الصافية لعام  
 202,817  ية العامبدا رصيد األرباح المتراكمة كما في  
 314,155  صافي األرباح  
  11,134(  طي نظامي% احتيا10يحسم(  
  303,021  2012في نھاية العام  المتراكمة كماصافى األرباح  
  بة ا بنس رح توزيعھ اح مقت دفوع5 أرب ال الم ن رأس الم  % م

  )57,750(   للسھم الواحد) لایر نصف بواقع (
 1,800(    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة(  

  57,750(  احدلایر للسھم الو نصفأرباح إضافية مقترح توزيعھا بواقع(  
 185,721  األرباح المستبقاة بعد التخصيص وتوزيع األرباح  

 
  
  
  
  
  
 
 

  

ة الجمعية العامة العادية السنوية  اإلدارة: دعوة مجلس  عشرالثالث   ر العادي ة غي والجمعية العام
  لالنعقاد

  

انتيت العربية ) من النظام األساسي للشركة، فانه يسر مجلس إدارة شركة امي22استنادا لنص المادة (
السعودية (شركة مساھمة سعودية) دعوة المساھمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية 

والذي سيعقد ـ بإذن هللا ـ في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية والجمعية العامة غير العادية 
من بعد عصر يوم النصف و تمام الساعة الرابعةاألولى في الدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع) في 

، وذلك للنظر في (حسب تقويم أم القرى) 09/03/2013/ق ـــالموافھـ 27/04/1434الواقع في السبت 
  جدول األعمال التالي :ـ
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 جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنويةأوال: 
  

  

ة في التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات ع  أوال: ن الوثائق المالية من السنة المالية المنتھي
31/12/2012.  

  

ي   ثانيا: ي ف الي المنتھ ام الم ن الع ائر ع اح والخس اب األرب ة وحس ة العمومي ى الميزاني ديق عل التص
  .م31/12/2012

  

اط    ثالثا: ول نش س اإلدارة ح ر مجل ى تقري ة عل ركة“الموافق ـتھية  ”الش ة المنـ نة المالي للس
  م 31/12/2012في

الي   رابعا: ام الم ن الع ة ع اح نقدي ع ارب س االدارة بتوزي راح مجل ى اقت ة عل  اقيمتھ 2012الموافق
  للسھم الواحد .واحد  لایر من راس المال بواقع%  10 تمثللایر  115,500,000

  

الل  :خامسا ركة خ م للش ن إدارتھ س اإلدارة ع اء مجل ة أعض راء ذم ي  إب ـھية ف ة المنتـ نة المالي الس
 .م31/12/2012

  

وائم ساد ة الق سا:  الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجع
  والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.م 2013المالية للعام المالي 

  
الي   :سابعا ام الم ن الع س اإلدارة ع اب مجل ى صرف اتع ة عل ا  2012الموافق لایر  1,800,000قيمتھ

  سعودي.
  

  
  الموافقة على الئحة معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.ثامناً: 

  
  جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.ثانياً: 

  
) من النظام االساسي للشركة إلضافة اقامة مراكز ابحاث، 3الموافقة على تعديل المادة(  

  وملحقات االنابيب ومواد البناء الالزمة.واستيراد االنابيب ووصالت االنابيب 
  
  
  ،التوفيق،وهللا ولي 

  
 

  اإلدارةمجلس 
































































