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    هـ5421 /00/04التا يخ:  

 م 00/00/0054:املوافق                          

 

 

 م 0052 اجلمعية العامة عن العام املالي إىلتقرير جملس اإلدا ة السنوي 

 

 العربية السعودية أميانتيتمساهمي شركة  السادة/

 

 كاته وبعد ،،السالم عليكم و محة اهلل وبر

 

 مقدمة 

 

)مســـاهمة ة ــــــالعربيـــة السعودي أميانتيـــتمتكنـــت شـــركة  ،م0052 املـــاليخـــالل العـــام  بفضـــن مـــن اهلل وتوفيقـــه،

باخنفـا    يـال،  مليـا    2.5 مـن ققيـق معيعـات يـافية بل ـت      ”(الشـركة “سـم  إويشا  هلـا فيمـا بعـد ب   ) سعودية(

ــا الــرنم مــن  لــ  فقــ    . م0050عــن عــام    %5.28 هقــد   األ بــا  يف مســتو      د كــاه هنالــ  ا تفاعــا بســي ا    وعل

مقا نـة   ،مليـوه  يـال   550.0قـد ها   ا مقا نة بنفس الفرتة من العام املاضي، حيث حققت الشركة أ باح الصافية

%. كما بلغ يـايف الـربل للسـهم مـا مقـدا ه      5.51 هقد با تفاع أي  ،م0050مليوه  يال عن عام  555.2بأ با  قد ها 

  .م0050 يال للسهم عن عام  0.55مقا نة بـ  ، يال  5

 

 وتعزي اال قام املدونة اعاله اىل الشروحات التالية:ـ 

 505.1ويعود السعب يف  ل  اه هنال  قيمة معيعات بل ت ، مليوه  يال 204.5اخنفا  يف قيمة املعيعات بـ  .5

ن االملانيــة مــ   بســعب توحيــد معيعــات شــركة  ــوس هانســ    0050مليــوه  يــال ســعودي اضــيفت يف عــام   

وقــد باعــت الشــركة حصــتها يف هــوه الشــركة وبالتــالي ا اســتععاد معيعاتهــا مــن        "الشــركة "نتــائ 

ــدة   ــات املوحـ ــركة"املعيعـ ــرب الس      "للشـ ــناعة الفيـ ــد لصـ ــت اهلنـ ــركة اميانتيـ ــا شـ ــق علـ ــر  ين عـ . األمـ

وحــدة . امـا الريــيد  مــن املعيعـات امل  0052احملـدودة املتوقـ  تصــفيتها ، حيـث ا اســتععاد معيعاتهـا لعـام      

فإنـه يعـزي إىل الـعيف  يف تسـليم بعـا املشـا ي  يف اململكـة العربيـة السـعودية          االخنفـا    املتعقـي مـن  

بنــا ع علــا الــب العديــد مــن العمــال  نتياــة لتــأحرهم باخلملــة التصــ ي ية ا ايــة بالعمالــة نــري         

 النظامية خالل اال باع الثاني ، والثالث، والراب  من هوا العام.

ه اخنفا  نسـعة الـربل اإللـالي يعـزي إىل اخنفـا  حاـم املعيعـات كمـا هـو موضـل اعـاله. واخنفـا              إ  .0

نفـوت  عقـودا    "  كمـا اه "امموعـة   يف اململكة  العربية السـعودية ،   الق اعات   لععا  هوامش الربل 

 علا مدا  السنوات املاضية باسعا  منخفضة نتياة املنافسة اخلادة.
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نتياـة احملافظـة علـا     صـا يا التشـ يلية   فا  الربل االلالي عن اريق فخفـيا امل لقد ا تعويا اخن .2

 ق ـاع   التشـ يلية وهـو اه   صا يا . وهنال  سعب آخر الخنفا   امل صا يا علا هوه امل  قابة يا مة 

 يف بعـا املصـان  التابعـة"   املكائن  التقنية لد  " امموعة"  اعتمد علا مصاد  داخلية لتنفيو ت وير 

 االيول الثابتة.  مسلة هوه التكاليا ضمن للماموعة" وقد ا 

مليـوه  يــال ، و لــ  نتياـة قســن نتــائ     22.2الزميلــة قــد قسـنت   علــغ   للشـركات   إه النتـائ  املاليــة   .4

 % ، وقســن نتـائ  الشــركات  1.1 حصـة حـوالي   "الشــركة"الصـينية الــل متلـ  فيهـا     CPICشـركة  

 خر  مثن امل رب ، وق ر ، وق اع إدا ة مشا ي  املياه.األخر  يف بلداه أالزميلة 

،  االنش ة التشـ يلية   علا قسني مستو  التدفقات النقدية من  0052لقد  كزت " امموعة" خالل عام  .1

الـومم املدينـة . وقـد ا تفـ  التـدفق النقـدي       مـن   وزيادة الت صين  املخزوه  و ل  عن اريق فخفيا 

، حيث سان  0052مليوه  يال. خالل عام  245.2مليوه  يال إىل مو ب  401.1ص من العمليات من ناق

الرأمســالي،  لإلنفــا  مليــوه  يــال. األمــر الــوي مســل بالتمويــن الــواتي     600.5حــوالي  قســنا  قيمتــه  

  با  وفخفيا معدل االقرتا  من العنوك.بسداد توزيعات أ ومسل 

ــت ــة   بل ـ ــام    5.21نـــة ب  مقا  5.28م  25/50/0052 يفالنســـعة اجلا يـ ــعة املديونيـــة  مـــا  أ 0050يف عـ حقـــو    إىلنسـ

 .0050يف عام  5.82مقا نة ب  5.05 م  25/50/0052 يففقد  قسنت حيث بل ت  الشركا 

 

، ويسـتعر   م0052 نشـااها لعـام  عن  ،التقرير السنوي تفايين أه يقدم لكم الشركة"،"ويسر جملس إدا ة ،هوا

يانــات  والتســويقي واإلدا ي للماموعــة، ويشــمن كــول  ب    ينتــا ألدا  اإلوا وشــركاتها التابعــة  ا أعماهلــ ســري

 .م0050و م 0052ديسمرب 25لعامني املنتهيني يف ل املوحدة القوائم املالية 

 

  ”الشركة“معلومات عن نشاط  :5     

 

ــام ”الشـــركة“تأسســـت  ة اململكـــة العربيـــة الســـعودية، وهـــي شـــرك  - يف مدينـــة الـــدمام (م5508هــــ )5288 يف عـ

ــا املـــدفوع   ،مســـاهمة ــااها      5.511يعلـــغ  أمساهلـ ــهم الســـعودي، ونشـ ــة بســـو  األسـ ــا   يـــال ، وأســـهمها متداولـ مليـ

وجتهيــزات إقامــة وإدا ة املشــا ي  الصــناعية املتعلقـة باألنابيــب وتســويق منتااتهــا وتقنياتهــا   يتمثــن يف الرئيسـي  

ــاه   ــاه. معاجلــة املي ــرخللص بهــا لل ــري    ومتلــ  " امموعــة" عــدة    وإدا ة مشــا ي  املي  تقنيــات تصــنيعية لالنابيــب وت 

  .اململكة العربية السعودية - مركزها الرئيسي بالدمام

و مـن  أنابيب يف العامل، سوا  أكانت مملوكـة بالكامـن للشـركة    ألمصنعا  لصناعة ا 05إه امموعة تتكوه من 

مـا املصـان    أالعربيـة السـعودية،    مصـان  يف اململكـة   5خالل الشـركات مـ  شـركا  نيلـيني. وهـوا العـدد يشـمن        

ه أوكازاخســـتاه . يف حـــني  ،وق ـــر ، و ـــال افريقيـــا ،و وبـــا ال ربيـــة ، وتركيـــاأخـــر  منتشـــرة يف كـــن مـــن ألا

يف مدينــة الظهــراه مــن   املتوا ــدة والت ــوير  حبــاوألحبــاو والت ــوير يــتم تنفيــوها عــرب مراكــز ا    ألنشــااات ا

وتشــ ين ، وشـرا      لـ  فــإه امموعـة تعمــن يف جمـال هندســة    ىلإة ضــافإاململكـة العربيـة الســعودية والنـروي .    

% ( 80) الل مت  بها الشركة بي دبليو تي االملانية  (PWT)معاجلة املياه  من خالل شركتها التابعة مصان 

يف % 10متلـ  فيـه   الـل  "  مـن خـالل املشـروع املشـرتك " توزيـ        دا ة مشـا ي  امليـاه   إق ـاع   تعمن ايضا يف جمال و

 .اململكة العربية السعودية
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 تصني  وبي  االنابيب والتقنيات املتعلقة بها 5.5

و االنابيب نري القياسية بنا  علا الب العمال ، وكـول   أنابيب القياسية ألتصمم وتصن  ا "امموعة"ه إ

وا  ميــاه واملخصصــة ليعهــا لنقــن امليــاه ولت  يــة ليــ  االســتخدامات ، ســ    ،والويــالت ،تصــني  ا زانــات

م ــا  ، وميــاه ألالـري ، أو امليــاه الصــناعية، أو ميــاه الصــر  الصــ ي ، او نقـن ميــاه الع ــر ،  او تصــريا ميــاه ا   

الســيول، وميــاه مكاف ــة اخلريــق . كمــا تقــدم لعمالئهــا خــدمات واستشــا ات  صــوص تصــميم املشــا ي  ،        

 مصد ا   ئيسيا لدخلها وا باحها.و "للماموعة"نابيب. وهوا كله يشكن االنش ة اجلوهرية ألوتركيب ا

 :ماموعةلل  ةاملوحداملعيعات  نسعة مشا كتها يف ووفيما يلي   دوال  يوضل منتاات " امموعة" 

 معيعاتاملوحدة  للنسعة ال نوع املنت 

انابيــــب الفيــــرب الس املقــــواه، وا زانــــات والويــــالت  

 ( GRP+GREوانابيب االيعوكسي)

18% 

 20% ( DIين)انابيب وويالت الدكتا

 4% ( CPاالنابيب االمسنتية وويالتها)

 4% ( PEانابيب وويالت العولي ايثلني)

 0% (RPاملنتاات امل ااية )

 

 %500 االلالي 

  

 إه " امموعة "  متل  وت و  باستمرا  التقنيات  ات العالقة والل ت  ي اماالت التالية

 الدعم الفين .5

 ت وير املنتاات .0

 املواد ا ام ف ص وتأهين .2

 ت وير ار  واساليب التصني  .4

إه ق ــاع التقنيــة يعمــن مــن خــالل مركــز االحبــاو والت ــوير األول يف  مدينــة " ســاندفو د"/ النــروي  والثــاني        

يف جممــ  امللــ  ععــد اهلل لالحبــاو الصــناعية الــوي يقــ  يف وادي الظهــراه التــاب  جلامعــة     0050افتــتل يف عــام 

يـديروه احباحـا   باحثـا    00ضـم هـوه املراكـز   تاده ـ الظهراه / اململكة العربية السعودية ،   املل  فهد للعرتول واملع

  يال سعودي.مليوه  02.2مت و ة وا هزة اختعا  تقد  قيمتها بـ

خـالل   مليـوه  يـال    18.0مقا نـة بــ   0052خـالل عـام   مليوه  يال   00.1تقد  مصروفات ق اع االحباو والت وير بـ 

 .يمراكز االحباو عملها علا نشااات انابيب الفيربنالس وانابيب االيعوكس. تركز  0050عام 

ه نشــااات ق ــاع التقنيــة  مســخرة  دمــة ودعــم ت ــوير ق ــاع االنابيــب وال تشــكن مركــزا     أ) مالحظــة: حيــث 

بق يف حـني كانـت بالسـا    "االنابيـب والتقنيـة" تشـكن ق ـاع عمـن واحـد       أه تعتـرب  اآلهللربل ، فإه القـوائم املاليـة   

 (.ا خمتلفا ق اعكن منهما يعترب
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 باال  الرياالت السعودية(اال قام الرئيسية هلوا النشاط 

 الالي املو ودات اال با ) ا سائر( يايف املعيعات تصني  وبي  االنابيب

0052 0.680.586 558.065 2.505.258 

0050 2.056.080 500.405 4.405.158 

 

 . نشااات ادا ة املياة5.0

 EPCوتش ين مشا ي  معاجلة املياه وشرا   هندسة  55.0.

ــو . تــي   % مــن  أس مــال" شــركة   80ه"امموعــة" متلــ   إ اوســر تكنيتــ  ،  ــي ام بــي اتــش     دواســر انــ  بــي .دبلي

ــا أ ،فرانكفــو تقــرب  ملانيــة( والــل يقــ  مقرهــا الرئيســي     )األ  وهــي متخصصــة يف انشــا  وتشــ ين ويــيانة    ، ملاني

ومعاجلـة  ،ومياه الصر  الصـ ي   ،قلية املياه وتقنيتها ، ومعاجلة مياه الشرب ، وني اتاملياه املاخلة ني ات 

ــاه وتقنيتهــا ، ومعاجلــة ميــاه الشــرب      ــاه الصــر  الصــ ي  ، املي ــوو امليــاه مــن املخلفــات الصــلعة       ،ومي ومعاجلــة تل

 .اوتوماتيكية  ا  ات الفول ية املنخفضة واملتوس ة تقنيا وكهربائيا و علها وتقديم   انظمة الكهربا  

)وقديــدا تركمانســتاه  وتركيــا( ومن قــةا لي   الكــازبني  اقلــيم دول وهمــا   ســوقني  تركــز الشــركة علــا  

 اضافة اىل احملافظة علا سو  ني ات معاجلة املياه يف املانيا. ،العربي

برأمســال ا تأســيس شــركة ) بــي دبليــو تــي الســعودية( الــل حصــلت علــا تــرخيص اســتثما ي و       0050يف عــام 

% 500اململوكــة بنســعة   )  " اميــواتر"شــركة العامليــة الدا ة وتشــ ين العنيــة  الت تيــة     ال يشــرتك فيــه كــن مــن    

% من 80بي دبليو تي االملانية واململوكة بنسعة  (PWT)متلكها املتعقية  %  15ال يف حني  % 45بنسعة  لشركة ل

 " الشركة " 

 دا ة املياهإ: 00..5

% وهــي الشــركة العامليــة الدا ة وتشــ ين العنيــة   500عــرب شــركتها التابعــة اململوكــة هلــا   " الشــركة "  متلــ   

) توزيـــ ( وهـــي متخصصـــة يف " الشـــركة العامليـــة لتوزيـــ  امليـــاه احملـــدودة  "% مـــن10احملـــدودة)اميواتر( الت تيـــة 

مليــوه  505توزي (  أس مــال) .   وميــاه الصــر  الصــ ي  ،ويــيانة امليــاه  ،ا ــدمات املتعلقــة باالنشــا  والتشــ ين  

سـنة مـ  اهلي ـة السـعودية للمـده الصـناعية ومنـااق         20 يال. حصلت الشركة علا عقود اويلة االمد مـدتها  

شـ ين مرافـق امليـاه يف حـالو مـده      وادا ة وت ، ) توزي ( مسوولة عن انشـا  واعـادة تأهيـن   تربالتقنية) مده( حيث تع

 .يناعية يف كن من الريا  و دة والقصيم

  

مليـوه   01 أمساهلا من  "توزي "علا تنفيو هوه املشا ي  يف املده الصناعية ، فقد  فعت  " توزي  " زا لقد ة وتعزي

ــال ســعودي عــا م    505 يــال ســعودي إىل   مليــوه  يــال   00.1ضــخت ) اميــواتر(    0052. وخــالل عــام  0050مليــوه  ي

 لتسهيالت العنكية.يف اعادة  دولة ا تها  ن مساعدأمن يف " توزي "   ن ألكقر  اوين ا

 ــز  مــن معيعــات ويــايف نتــائ  شــركة  ــوس هانســوه) شــركة جتــا ي   ) ادا ة امليــاه( لقــد  ــن هــوا النشــاط   

 0052ها يف  أس مال هوه الشركة خالل عام تعي  حص" الشركة" باملانية( والل قامت 

 



 

 6 

 اال قام الرئيسية هلوا النشاط كما يلي) باال  الرياالت السعودية(

 يايف املو ودات اال با ) ا سائر( يايف املعيعات االنابيبانتاج 

0052 210.481  (1.416) 450.026 

0050 216.551 (5.525)  210.588 

 

 

 ويا   يف الشركة املستقعلية وقرا اتها املهمة. 0

 :  أهم التوسعات واالستثما  يف األيول الرأمسالية.0.5

 عة الفيرب الس احملدودة)أفين(: توسعة مصن  شركة اميانتيت لصنا0.5.5

 

، بدأت )افيـن( بتنفيـو توسـعة خ ـوط انتا هـا ومعـداتها حيـث تسـت ر  تلـ  التوسـعة حتـا عـام             0052خالل عام 

وتعتـرب هـوه    . . ويرتتب علا هوه التوسعة آحا  اجيابية منها السرعة يف االنتاج وتقلين اسـتهالك املـواد ا ـام    0051

تقـد  الكلفـة االلاليـة هلـوه     . للتعاوه بني ) افين( وق اع التقنيـة التـاب  للماموعـة    التوسعة من اجلهود املثمرة 

هلــا ، وال  املخ  ـة   توافـق مـ  التوقعـات    يربنــام  زمـين يشـكن   بمليـوه  يـال . يـتم تنفيـو التوسـعة       11التوسـعة بــ   

و لـ    تعاعـا  نتـاج  تتوق  الشركة اية خماار  وهرية من اكمال هـوه التوسـعة . سـو  يـتم قـديث خ ـوط اال      

 العات السو . تليب لاملتوافرة يف اي وقت حتا يتم  ف  ال اقة االنتا ية 

 

 : توسعة خ وط االنتاج يف انابيب االيعوكسي5.00.

بالتعاوه م  شركة اميانتيت لصناعة انابيب االيعوكسي) اميعوكس( وقسم التقنية التاب  للماموعـة فقـد ا   

ســي ومل قاتهــا حتــا تت مــن الضــ يف العــالي، وهــوا ممــا يســاهم  وهريـــا يف          ت ــوير منتاــات انابيــب االيعوك   

 الدخول اىل سو  العرتول وال از.

 ز  منهـا ا تأهيلـه مـن قعـن العمـال       و، حاليا املنتاات اجلديدة الختعا ات  لد  خمتربات قسم التقنيةفخض   

 منتاـات   لسـو   ت ـر   يف ا  أنهـا   مـا علـا   دائ الشركة وقرص  . نتائ  االختعا ات اجيابيةكانت الرئيسني. وقد 

 موهلة من الناحية الفنية و ات  ودة عالية من ا ن تقلين املخاار.  ديدة 

. 

 النتائ  املالية  توحيد تعديالت علا ن ا   0.0

شركة اميانتيت اهلند لصناعة الفيربنالس احملدودة)افين اهلند( من ن ا  القوائم املالية  استععاد  :  05..0

 ملوحدة.ا

 خســائر .  تكعــدت تلــ  الشــركة % للشــركة 60إه شــركة" افيــن اهلنــد"  شــركة تابعــة مملوكــة بنســعة  

 لعـات علـا  منتاـات انابيـب     ال تعـااو   و، املنافسـة اخلـادة  ، بسـعب  خالل الثالو االعـوام السـابقة   متالحقة

املاليــــة املنتهيــــة يف ونتياــــة اله ا ســــائر املرتاكمــــة لتلـــ  الشــــركة للســــنة    ، الفيـــربنالس يف اهلنــــد 

ــال املــدفوع واالحتيا       25/2/0052 اخلــرة( وفقــا   ايــات قــد جتــاوزت قيمــة الشــركة الصــافية ) وهــي  أس امل

الشــركة قــد تقــدمت ب لــب لــد  اجلهــات املعنيــة العــادة ترتيــب اوضــاعها       تلــ   للقــوانني احملليــة ، فــإه 

 .كشركة متعثرةاملالية 

دها علـا مو ـودات تلـ  الشـركة وبـدأت بيعهـا تنفيـوا لتسـديد         فـإه العنـوك احملليـة قـد وضـعت يـ       الحقا 

هوا اال ـرا  سـو  ينتهـي  بتصـفية تلـ         أه ديونها ، و ل  وفقا ملا تقتضية القوانني احمللية ، مما يعين
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قيمــة هـــوا   بكامــن  ( impairment) هعــوط  خمصــص  تانيــب  ب "الشـــركة" قامــت  . وقــد  الشــركة  

مـن  ، و لـ    باسـتععاد نتـائ  هـوه الشـركة مـن نتائاهـا املوحـدة         قامتملوا هة هوه املخاار و االستثما  

خمصص هعوط قيمة العموالت بقيمة   ا فيه مليوه  يال  54.1خسائر بـ  تساين. وبالتالي  20/0/0052

  .مليوه  يال 50.1

ســـعاب لال وضــ  هـــوه الشـــركة   إه " امموعــة"  ال تتوقـــ  املزيـــد مـــن التكــاليا اجلوهريـــة املرتتعـــة علـــا    

 التالية:ـ

إه شركة)افين اهلند( هي شركة  ات مسوولية نيـدودة واه مسـوولية الشـركا  تقتصـر علـا حصـتهم        .5

 يف  أس املال.

باخــو خمصــص هعــوط املتعقــي مــن حقوقهــا يف تلــ       لقــد قامــت شــركة اميانتيــت العربيــة الســعودية     .0

و ل  حتـا الربـ  الثـاني لعـام     املست قة هلا علا تل  الشركة الومم املدينة  وهعوط قيمة   الشركة 

0052 

 20/0/0052لقد ا استععاد )افين اهلند( من القوائم املالية املوحدة املرحلية اعتعا ا من  .2

 ال يو د أحر يوكر علا عمليات " امموعة" نيليا أو عامليا. .4

 ( ي آ د  وسن )  ي . ام . بي . اتش( ـ )و :  بي  حصص الشركة يف  وس هانسوه ان0.0.0

  وســن% مــن شــركة  ــوس هانســوه انــد   60باعــت " امموعــة" ليــ  حصصــها والعال ــة نســعتها    00/6/0052 يف

مليــوه  يــال ســعودي(  55.6االملانيــة ) شــركة جتا يــة املانيــة مقرهــا  هــامعو ج( بقيمــة ا بعــة ماليــني يــو و) حــوالي   

 حيث قامت نفس الشركة املوكو ة بشرا  هوه اخلصص.

سـعر يسـاوي نفـس القيمـة الـل اشـرتيت بهـا اخلصـص وفقـا لسـاالت " امموعـة" حتـا             قة العيـ  ب فلقد متت يـ  

 .0052ومل يرتتب علا  ل  أي ا با  او خسائر  أمسالية حتا نهاية الرب  الثالث لعام  20/0/0052

و   رافيتهــا مــ   أه انشــ ة الشــركة املــوكو ة ال تــتال م اعيعتهــا   أىل إأه الســعب و ا  بيــ  هــوه اخلصــص يعــود   

 االنش ة الرئيسية للماموعة.

نه ال يو د التزامـات الحقـة للمشـرتي جتـاه امموعـة فإنـه قـد ا اسـتالم معلـغ العيـ  وال يو ـد خمـاار             أوحيث  

 من و ا  هوا العي  . توكر

 

 (FPC% من شركة مصن  انابيب الفيربنالس احملدودة) 45:  شرا  حصة 02..0

( و لـ  مـن شـركا  االقليـة ،      FPC% مـن  أس مـال)  45موعـة بشـرا    قامـت ام  0052خالل شـهر فربايـر مـن عـام     

جمال الشركة سيتوس  تق  هوه الشركة يف املدينة الصناعية الثانية بالدمام، و . مليوه  يال سعودي 0.4بقيمة 

 دا ة الشركة التابعة)ساديب(.إنابيب حديد الدكتاين ومل قاتها قت ألنشاط الت ليا ليضم 

 أمسالية امل لوبة هلوه التوسعة اعتيادية وخربة ساديب يف هوا  امال تقلن من املخاار.الر النفقات  ه إ

 

 الصينية للعي   CPICعر  حصة الشركة يف  أس مال  04..0

%. وتعتـرب  1.4561  والعال ـة نسـعتها   يـ الصـينية للع  CPICقر ت " امموعة" عر  حصـتها يف  أس مـال    4/0/0052يف 

ات الرائدة عامليا يف يناعة املواد ا ام الالزمة لصـناعة انابيـب الفيـربنالس . وقـد تقـدمت      هوه الشركة من الشرك

الشــركة ب لــب الحــد الوســ ا  لعــر  هــوه اخلصــة للعيــ  ملشــرتين نيــتملني. ويعــود الســعب و ا  قــرا  امموعــة        
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عهـا وخايـة مـ  و ـود الـب      متهيـدا لعي  السيولة الالزمة و ف  قيمة هوا اخلصـة إجياد  هو  بعر  هوه اخلصة للعي 

 ستفادة من زيادة قيمة هوه اخلصة.ألمتنامي علا مثن هوا النوع من االستثما ات حول العامل وبالتالي ا

امموعـة" تتوقـ    "قد ا قديده بعد ، فإنه ال يو د سـعر نيـدد هلـوه اخلصـة ، ولكـن        نه ال يو د مشرٍتأوحيث    

 CPIC نتياة هلوا القـرا  فقـد ا تصـنيا حصـة الشـركة يف  أس مـال       با  من و ا  بي  هوه اخلصة، وأققيق 

ه القيمــة الدفرتيــة اخلاليــة هلــوه  إ. 0052اعتعــا ا مــن الربــ  الرابــ  لعــام   "" مو ــودات معــدة للعيــ  نهــاأالصــينية ب

يف ةمليـوه  يـال ، لقـد ا شـرا  هـوه اخلصـ       01.5نـه قـد ا شـرائها بقيمـة     أمليـوه  يـال ، يف حـني     50.6اخلصة هـي  

ــة    .  الفــرتة الــل ســو  تعــر  بهــا هــوه اخلصــة      0001و  0005الفــرتة الواقعــة بــني    وإســم . للعيــ  هــي ســنة كامل

 (.يالوسييف هو بن )  راند افنيو كابيتال . ال . ل. س

 

 اعادة ترتيب اهليكن التنظيمي :0.2

ائا التاليـــة قـــت إدا ة ا اعـــادة ترتيـــب اهليكــن التنظيمـــي للشـــركة حبيـــث ا وضــ  الو ـــ     0052خــالل عـــام       

 الرئيس التنفيوي:ـ

 املدير العام للمعيعات والتسويق ـ

 املدير العام للعمليات. ـ

 املدير العام للشووه املالية. ـ

 املدير العام للخدمات املساندة. ـ

 املدير العام للعمليات االو وبية. ـ

 املدير العام للتقنية. ـ

 

 دا يـة االسـتا / وهعـه مـيالد  فيـ       إلاسـتقال نائـب الـرئيس للشـووه املاليـة وا      2/0/0052نـه يف  أومن اجلدير بالـوكر  

ــغ ســن التقاعــد    حيــث  ــاد بل ــة االســتا / بيــا           املعت ــة وقــد حــن نيل وتــرك العمــن وفقــا لسياســة الشــركة الداخلي

 اســم  دا يــة االســتا / اســامة إلســومري نز) املــدير العــام للشــووه املاليــة حاليــا( يف حــني حــن نيلــة يف الشــووه ا     

 العنيزي) املدير العام للخدمات املساندة(.

 

 ب عيعة اعمال " امموعة". املتعلقة  املخاار  :0.4

مشـا ي  الشـركات   لصر  الصـ ي، و نابيب" امموعة" يف جمال نقن السوائن مثن مياه الشرب ، ومياه اأتستخدم  

 املياه.، وترتعيف هوه اماالت ا تعااا وحيقا  شا ي   الكرب  مثن ساب 

إه هــوه املنتاــات وا ــدمات وحيقــة الصــلة  شــا ي  العنيــة الت تيــة والــل قــد تتــأحر بعــدة عوامــن سياســة وماليــة       

ه مشــا ي  امليــاه ومشــا ي  الصــر  الصــ ي تعتــرب مشــا ي  حيويــة    إ. والــل تقــ  عــادة خــا ج ســي رة " امموعــة"   

(.  لـول  فـإه حاـم هـوه املشـا ي       و متعلقة باخلكومـات ونالعا  ما تكوه حكومات أبالنسعة ملال  تل  املشا ي ) 

ميكــن اه يــتم تعديلــها مــن قعــن اخلكومــات خــالل مــدة التنفيــو    هــوه املشــا ي  خالهلــا    تنفيــوتوقــي او املــدة الــل 

ه تــوحر علــا حاــم معيعــات  أاه مثــن هــوه التعــديالت مــن شــأنها   . و تشــ يليةأو سياســية أســعاب ماليــة أل ،و لــ  

 ىل أخر .إموعة" وبالتالي التأحري علا ا باحها من سنة وخدمات " ام

منـو االزمـة االقتصـادية العامليـة يف      هاساسـيا يف التـأحري علـا  حبيـة" امموعـة" وخايـة انـ        ا كما تلعب املنافسة دو 

 ـــن اخلفـــا  علـــا حصصـــها يف  أزادت حـــدة املنافســـة علـــا الصـــعيدين احمللـــي والعـــاملي . ومـــن   ، حيـــث 0008عـــام 
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امموعة" بتخفيا اسـعا ها وكـول  لل فـا  علـا مسـتويات تشـ ين قياسـية        "سوا  يف عدة منااق ، تقوم ألا

 نتا ية.إلل اقاتها ا

 خر  فهي كما يلي:ـألما عناير املخاارة اأ 

التــأخر يف قصــين الـــومم املدينــة نتياــة التـــأخر يف تنفيــو املشــا ي  او نتياـــة لتــأخر دفــ  مســـت قات          .5

 ععا  مالية(.أزيادة الك املشا ي ) مما يرتتب عليه املقاولني من قعن م

 سعا  الفائدة املرتع ة بالقرو .أزيادة  .0

ات األ نعيـة الـل فخضـ     التقلعات يف سـعر يـر  العمـالت اال نعيـة والـل قـد تـوحر علـا قـيم االسـتثما            .2

ن العمـالت اال نعيـة   و خسـا ة مـ  أ، وكول  قد يرتتـب  بـل   "امموعة "املالية ل لتوحيد النتائ  ضمن القوائم 

 عملة الشركة احمللية. املقيمة بعمالت أخر  نريعي  الو أشرا  نتياة عمليات ال

   شرا  املواد ا ام.اسعأالتوبوب يف  .4

 عدم االستقرا  السياسي يف بعا االسوا )مثن مصر ، ليعيا ، سو يا(. .1

 

 ملخص للعيانات املالية. 2

 : العيانات املالية.5.2

 الق اعات التالية :ـ 0052نات املالية املوحدة لعام لقد تضمنت العيا

 .*ق اع يناعة االنابيب وبيعها والتقنية املتعلقة بها .5

 .*دا ة املياهإق اع  .0

 شركات "الزميلة".املالية  لل النتائ *يند ج قت هوا الق اع 

ــي        ــنوات املاضـ ــالل ا مـــس سـ ــة" خـ ــائ " امموعـ ــم نتـ ــا ملخـــص ألهـ ــوي علـ ــالي لتـ ــدول التـ ــاال  إه اجلـ ة) بـ

 الرياالت(.

 0005 0050 0055 0050 0052 السنة

 2.050.881 2.066.458 2.100.025 2.414.651 2.520.060 يايف املعيعات

 %00.0 %02.0 %58 %50.5 %51 نسعة هامش الربل االلالي

 405.805 222.555 258.005 052.064 040.142 املصروفات التش لية

 000.461 501.500 515.048 555.228 550.054 يايف الربل

 865.605 540.100 (565.008) (401.104) 245.241 التدفقات النقدية من العمليات

 505.405 551.081 80.064 48.605 502.010 ( PPE) شرا  اإلنفا  الرأمسالي

 4.010.502 4.060.504 4.406.452 4.800.100 4.455.211 الالي املو ودات

 0.505.846 0.555.042 0.005.551 2.500.055 0.600.106 الالي امل لوبات

 5.880.010 5.865.005 5.801.458 5.600.406 5.050.688 امللكية حقو  

 16.610 551.100 562.010 540.100 550.584 اال با  املوزعة
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 مرئيات علا التو هات اويلة األ ن :0.2 

و ل  كمـا هـو موضـل     0005عام من  ا اعتعا هو  بالظ 0008آحا  االزمة املالية العاملية عام  تبدأ .5

 العياني:ـالرسم يف 

لضـ وط كـعرية يف اسـعا  العيـ  نتياـة موا هتهـا لعـدد كـعري مـن املنافسـني            "امموعة"لقد تعرضت  

، وخايــة فيمـا يتعلــق   0008ـ    0006نشــا  العديـد مــن املصـان  خــالل الفـرتة اخلر ــة مـن     إالـوين قـاموا ب  

او االسـوا  العامليـة،    ،سـوا   اململكـة العربيـة السـعودية    أيف سـوا    الفـايرب نـالس   بيبناأباسعا  بي  ق اع 

 فــيااخلفــا  علــا حصــتها يف الســو  علــا حســاب فخ     مكــاهإلامموعــة وت ــت  قــد  ا  وقــد حاولــت  

السعودية تقوم باسترياد االنابيب من الصني او مـن   تىل  ل  فإه العديد من الشركاإضافة إ. األ با  

لــدول  ات املســتوي االقتصــادي املتــدني ،  ممــا  عــن هــوال  املســتو دين لصــلوه علــا منتاــات       بعــا ا

 باسعا  منخفضة وبالتالي  علهم اكثر حدة يف سياسة تسعري املنتاات .

مازالت " امموعة" قافظ علا السي رة علا لي  النفقات سـوا  نفقـات التصـني  او نفقـات      .0

 ـن  أوت ـوير املـوا د العشـرية مـن      ،حـدو التقنيـات واملعـدات   أهـا علـا   ىل  ل  تركيزإضافة إالتش ين . 

 . ن  رو  تنافسية  ات  ودة عالية  يفوخدمات  تقديم منتاات 

نتياة لزيادة حدة املنافسة ، فقـد اضـ رت " امموعـة" اىل وضـ  شـروط دفـ  تنافسـية ممـا اد           .2

بـولت "   0052ات النقديـة، وخـالل عـام    اىل زيادة حاـم الـومم املدينـة وزيـادة الضـ يف علـا حاـم التـدفق        

امموعة"  هـودا  عـا ة لت سـني   الت صـين وفخفـيا مت لعـات  أس املـال العامـن، وبالتـالي قسـني           

 0050عن عام  زيادة  مليوه  يال  600.5 حوالي من العمليات التش يلية لتعلغالتدفقات النقدية 

ــام   .4 ــالل عـ ــة"   0052خـ ــت "امموعـ ــتثما ن عـــفخلـ ــااات واسـ ــا  نشـ ــت هلـ ــة   ات ليسـ ــ ة " عالقـ بانشـ

ــة       ــة اجل رافيـ ــن الناحيـ ــت  او مـ ــة املنـ ــن الناحيـ ــوا  مـ ــية سـ ــة" الرئيسـ ــت "    . امموعـ ــت قامـ ــنفس الوقـ بـ

ب عيعته لتاج لععا الوقـت  امموعة" بتوسي  استثما اتها يف جمال ت وير نشااات ادا ة املياه الوي 

 . كي يعدي نتائاه

بشــكن  اال بــا    ســداد توزيعــات   شــركة أدت اىل اخلفــا  علــا    إه هــوه السياســة الــل اتععتهــا ال     .1

مستمر للمسـاهمني علـا مـدا  السـنوات املاضـية . لـول  فـإه جملـس اإلدا ة علـا حقـة تامـة  سـتقعن             

 .امموعة
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  1/0قد  كرت يف الفقرة  0052مالحظة:ـ إه املرئيات التفصيلية حول نتائ  عام 

 

 الربح الصافي قبل الزكاة 

 الربح الصافي قبل الزكاة 
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   الرياالت(.آال) قلين ألعمال"امموعة"   رافيا  4

 إه الدخن اإللالي "للماموعة" يتوزع   رافيا كما يلي:  

 

 لالي املعيعاتإ

 

0052 0050 

 النسعة املعلغ النسعة املعلغ

  اململكة العربية السعودية

 %20.6 5.555.406 %08.1 544.552 املن قة ال ربية

 %8.5 204.550 %6.5 021.100 االوس املن قة 

 %50.5 445.464 %54.0 404.020 الشرقيةاملن قة 

 %0.5 2.040 %0.5 0.658 الشماليةاملن قة 

 %4.0 544.004 %0.5 05.056 املن قة اجلنوبية 

 تصدير من اململكة 

 العربية السعودية

451.241 50.0% 405.511 55.8% 

 %06.0 0.400.010 %04.4 0.525.401  إلالي اململكة السعودية

  - %2.5 500.560 دول ا لي  األخر 

 %20.6 5.556.800 %08.0 520.885 أو با وتركيا

  - %2.4 550.585  ال  افريقيا 

 %5.6 05.581 %0.5 20.805 دول أخر 

 %500 2.040.442 %500 2.208.208 امموع

 

 

ــة     5.4 % مــن الــالي  04.4تشــكن نســعة   0052خــالل : كانــت حصــة" امموعــة" مــن املعيعــات الداخلي

% مـن  88.8ق ـاع االنابيـب     بل ت نسعة امليععات يف  ، يف حني  0050% خالل عام 06.0املعيعات مقا نة بـ 

ق ـاع  مـا  أ،  % 85.6حيث بل ـت النسـعة    0050ساوي تقريعا  نفس مستو  عام ت ي وه ، ألالي املعيعات

مــن % 55.0 نســعة مــا ميثــن   ،مليــوه  يــال  215معلــغ  0052عــام  خــالل همعيعاتــ ويــلتفقــد إدا ة امليــاه 

 .من املعيعات %50.2أي بنسعة  0050مليوه  يال خالل عام  216مقا نة بـ   املعيعات

 

 

ا حيـث   شركة  وس هانسوه مـن ق ـاع إدا ة امليـاه     معيعات :  ل ايات املقا نة ، فقد ا استععاد 0.4

 هامليـا  إدا ة . وبعـد هـوا التعـدين ، فـإه ق ـاع     5/6/0052استععادها يف  وا0052يونيو /  ل اية  اد ا ها 

ـــ    50.2أي بنســعة  0052مليــوه  يــال خــالل   255ويــلت معيعاتــه    005% مــن الــالي املعيعــات مقا نــة ب

 % من الالي املعيعات.6.8أي بنسعة  0050مليوه  يال عام 
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 قا نة م  العام السابقتفسري االختالفات اجلوهرية يف نتائ  العمليات م  .1

 :  ملخص النتائ .5.1

 النسعة االختالفات 0050 0052 السنة

 %-5.4 (204.502) 2.414.651 2.520.060 املعيعات

 %8.0 026.144 (0.858.055) (0.000.006) تكلفة املعيعات

 %-51.0 (80.165) 110.184 460.001 الرب  االلالي

 %56.2 10.625 (052.064) (040.142) التكاليا التش يلية

 %-52.0 (21.848) 002.250 006.400 الدخن من العمليات

 %00.5 22.548 (502.584) (50.020) مصا يا وإيرادات أخر 

 %5.2 104 (44.800) (44.020) والزكاة  الدخن اال نيبضريعة 

 الربل قعن حقو  امللكية 

 نري املسي رة

55.404 50.050 2.450 05.2% 

 %5.5 5.060 555.228 550.054 0052ن لعام يايف الدخ

 :  تفسري االختالفات10. 

 يايف املعيعات:

       كاه هنال  أحر علا يايف املعيعات نتياة استععاد كن من شركة افيـن ـ اهلنـد ، وبيـ  حصـة

 مليوه  يال. 505.1 علغ قد ه  0052شركة  وس هانسوه خالل عام 

  خايـة خـالل النصـا الثـاني مـن       مليـوه  يـال    225ة بــ إخنفا  املعيعات يف شعة اجلزيرة العربيـ

املشــا ي  لــد  عــدة مقــاولني بســعب محلــة   تنفيــو يف  و، ويعــود الســعب يف  لــ  إىل التعــاا  0052عــام 

، ونتوقـ  أه   0052نـوفمرب  تص يل اوضاع العمالة نري النظامية. ولكـن بـدأ الوضـ  يت سـن يف شـهر      

 كما هو موضل يف الرسم العياني أدناه. 0054يعود الوض  لسابق عهده العادي خالل عام 
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  مليـوه   581   علغ 0050مقا نة بعام  0052خالل عام  وتركيا  املعيعات يف أو وبا اخنفضت  لقد

من أملانيـا ، وفرنسـا، وبولنـدا،  نـااق   رافيـة         يال  وقد ا تعويا  اخنفا  ال لب يف كن من 

باضــافة معيعــات   وســيا والتفيــا  ، واوكرانيــا أحــر اجيــابي لقــد كــاه للتوســعات يف كــن مــن   أخـر . 

علـا   .مليوه  يال. لقد كاه اكرب قدي يف فرنسا نتياة قلة ال لب وزيادة حدة املنافسة 06 اقد ه

% يف املناقصــات اخلكوميــةيعين 00الــرنم مــن كــوه املعيعــات يف إســعانيا  اكــدة إال أه زيــادة مقــدا ها   

% ممــا يعــين إســتمرا  أحــر    00نيا حيــث زاد الــب اجلهــات اخلكوميــة بنســعة     زيــادة يف املعيعــات يف أســعا  

 . اضافة اىل تصدير اسعانيا للم رب .0051املعيعات حتا 

 كلفة املعيعات

      مـن أفيـن اهلنـد، و ـوس     إل ـا  توحيـد حسـابات كـن     تقد  آحا  فخفيا كلفـة املعيعـات نتياـة

 مليوه  يال . 505.0وه بـهانس

   ــامش الـــربل ــا  هـ ــاله . الـــوي أد  إىل         إه أخنفـ ــو موضـــل اعـ ــا هـ ــة املعيعـــات كمـ ــز  إىل قلـ يعـ

إىل نتياــة املنافســة اخلــادة يف ق ــاع   أيضــا  يعــز امتصــاص التكــاليا الصــناعية الثابتــة و اخنفــا  

 األنابيب يف اململكة العربية السعودية ، وبالتالي استمرا  الض يف علا أسعا  العي .

  اقــن بقليــن مــن العــام املاضــي نتياــة إلخنفــا  ال لــب    إه هــامش الــربل يف العمليــات االو وبيــة

 مما سعب أ تفاع التكاليا. تلاا اىل التصدير  علا األسوا  احمللية أد   بشركاتنا إىل أه 

 

 ليةيالتكاليا التش 

 بسعب السياسة العامة الـل تتععهـا" امموعـة" بالسـي رة علـا       التكاليا التش يلية خنفضتا

 .اإلنفا 

   إىل فخفــيا التكــاليا التشــ يلية هــو أه" امموعــة" مدعومــة بق ــاع التقنيــة   وســعب آخــر أد

بعمليــات ت ــوير خ ــوط اإلنتــاج يف بعــا مصــان  " امموعــة"   قــام الــوي يســتخدم مصــاد  نيليــة  

 املو ودات الثابتة.ضمن وبالتالي فقد ا  مسلة هوه التكاليا 

 

 دخن من مصاد  أخر  وتكاليا أخر 

   مليوه 22.2علا النتائ  من الشركات الزميلة والل قسنت نتائاها بـ لقد كاه هنال  آحا 

 عز  إىل ما يلي:وي  يال 

الصـينية    CPICنتـائ   يـدة مـن اسـتثما  الشـركة األم يف الشـركة الزميلـة         تسـاين   ا   أ.

هــوه اخلصــة   يف اخلقيقــة لقــد قامــت " امموعــة" بعــر     . % 1.1والــل متلــ  فيهــا  الشــركة األم    

أفضــن ســـعن التســعري فو ـــدت بأنـــه ميكــن تقيـــيم االســـتثما       " امموعـــة" عـــنتيــ  ، حيـــث حبثــ  للع

هلــوه الشــركة الزميلــة ممــا ميكننــا مــن الر ــوع علــا بعــا     املاليــة   باالعتمــاد علــا أحــدو القــوائم 

 التعديالت السابقة الل ا قيدها حول هوا االستثما .

 

الشركات الزميلة مثن امل رب ، وق ـر ، وق ـاع   ب.  النتائ  االفضن الل ا ققيقها من بعا 

 إدا ة املياه.
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        نتائ  التعادل االجيابية واملخصصات املدو ة والل ميكـن الر ـوع عنهـا نتياـة للت ـو ات يف عـام

0052. 

 

 لتزام باملعايري احملاسعية الصاد ة عن اهلي ة السعودية للم اسعني القانوننيإلا :0

ــاد ة عـــن اهلي ـــة الســـعودية    توكـــد" امموعـــة" بأنـــه ال يو   ـــد إخـــتال  عـــن املعـــايري احملاســـعية الصـ

 للم اسعني القانونيني.

 

 

 : موعة امتركيعة   :6

 

 )*(”الشركة“فروع    5ـ6

و سـان جتـا ي أو   أاألم  و ـب تـرخيص يـناعي    ” الشـركة “)ويقصد بها تل  املتفرعة عـن  )*( 

 مستقال  ا قانوني ا  متل  تل  الفروع كيان% وال500كالهما معا حبيث تكوه مملوكة للشركة األم 

 :عن الكياه القانوني للشركة األم(

 

 الدولة/ احملن الرئيسي نشااها الشركة الرقم
الدولة نين 

 التأسيس

حصة 

اميانتيت

% 

 ياقوت أميانتيت 5

اال  االنابيب 

واسترياد 

االنابيب ومواد 

 العنا 

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة 

عربية ال

 /ةالسعودي

 الدمام

500 

 شركة أميانتيت للعوليمرات 0
جتا ة مواد 

 العوليمرات

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة 

العربية 

 /ةالسعودي

 الدمام

500 

2 

شركة أميانتيت العربية السعودية 

 لصناعة منتاات العالستي 

 (تأميعالس)

لصناعة منتاات 

 العالستي 

اململكة العربية 

 الدمام/ةلسعوديا

اململكة 

العربية 

 /ةالسعودي

 الدمام

500 

4 
شركة أميانتيت إلنتاج مواسري 

 يعوكسي )أميعوكس(إلا

مواسري 

 يعوكسيإلا

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة 

العربية 

 /ةالسعودي

 الدمام

500 

 شركة اميانتيت  دمات التقنية 1
خدمات تقنية 

 االنابيب

ة اململكة العربي

 الدمام/ةالسعودي

اململكة 

العربية 

 /ةالسعودي

 الدمام

500 
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 مالحظة: أه الفروع ليس هلا  ؤوس أموال او ادوات  دين تصد  عنها 

 :ـالشركات التابعة الل متلكها أميانتيت بالكامن أو بأنلعية اخلصص بشكن معاشر أو نري معاشر  0ـ6

 نشااها الشركة  قم
الدولة/ احملن 

 الرئيسي

ة نين الدول

 التأسيس

 أس مال 

الشركة 

 التابعة

 العملة
حصة 

 % أميانتيت

5 

شركة أميانتيت 

لصناعة 

الفيرب الس 

 (أفين) احملدودة

 

إنتاج 

 األنابيب

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي
20.000.000 

 يال 

 سعودي
500 

0 

شركة أميانتيت 

لصناعة 

الفيرب الس /فرع 

شركة أميانتيت 

لصناعة 

الفيرب الس 

 احملدودة

إنتاج 

 األنابيب

اململكة العربية 

  دة/ةالسعودي

اململكة العربية 

  دة/ةالسعودي

فرع لشركة " 

 افين"

 يال 

 سعودي
500 

2 

شركة أميانتيت 

لصناعة امل اط 

 احملدودة

إنتاج 

اخللقات 

امل ااية 

واملواد 

الالزمة 

 لألنابيب

اململكة العربية 

 الدمام/ةديالسعو

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي
4.000.000 

 يال 

 سعودي
80 

4 

الشركة العربية 

السعودية لصناعة 

أنابيب حديد 

 الدكتاين احملدودة

 (ساديب)

إنتاج 

 األنابيب

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي
580.000.000 

 يال 

 سعودي
500 

1 

وه شركة امري

العربية السعودية 

 احملدودة

إنتاج 

 األنابيب

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي
60.100.000 

 يال 

 سعودي
05.6 

0 
شركة بوند 

 سرتاند احملدودة

إنتاج 

 األنابيب

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي
00.0000.000 

 يال 

 سعودي
00 

6 

الشركة العربية 

السعودية 

للمنتاات 

 ا رسانية احملدودة

 )ساكوب(

إنتاج 

 األنابيب

اململكة العربية 

  دة/ةالسعودي

اململكة العربية 

  دة/ةالسعودي
50.010.000 

 يال 

 سعودي
18.8 

8 

شركة مصن  

أنابيب 

الفيرب الس 

بي  –احملدودة )إ  

 سي( –

إنتاج 

 األنابيب

لعربية اململكة ا

 الدمام/ةالسعودي

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي
1.000.000 

 يال 

 سعودي
500 
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5 

الشركة العاملية 

إلدا ة وتش ين 

العنية الت تية 

 (اميواتر) احملدودة

إدا ة وييانة 

مشا ي  املياه 

وني ات 

 الت لية

اململكة العربية 

  دة/ةالسعودي

اململكة العربية 

 /الدمامةالسعودي
500.000.000 

 يال 

 سعودي
500 

50 

الشركة الدولية 

لتوزي  املياه) 

)من  -توزي (

 خالل أميواتر(

 توزي  املياه
اململكة العربية 

  دة/ةالسعودي

اململكة العربية 

  دة/ةالسعودي
505.000.000 

 يال 

 سعودي
10 

55 

شركة أميانتيت 

العاملية القابضة 

 احملدودة

شركة 

 قابضة

مملكة الع رين ـ 

 املنامة

مملكة الع رين ـ 

 املنامة
0.000.000 

دوال  

 أمريكي
500 

50 

شركة تقنية 

 الدكتاين احملدودة

 )دكت (

بي  و شرا  

العقا ات و 

 تأ ريها

مملكة الع رين ـ 

 املنامة

مملكة الع رين ـ 

 املنامة
00.000 

دينا  

 حبريين
61 

52 
شركة سي ت  

 احملدودة

امتالك 

حقو  

التقنية 

وبيعها)بي  

اآلالت 

 األنابيب(و

مملكة الع رين ـ 

 املنامة

مملكة الع رين ـ 

 املنامة
2.000.000 

دوال  

 أمريكي
500 

54 

شركة أميانتيت 

ماير بولي كريت 

 احملدودة

امتالك 

حقو  

التقنية 

وبيعها)بي  

اآلالت 

 واألنابيب(

مملكة الع رين ـ 

 املنامة

مملكة الع رين ـ 

 املنامة
15.450 

دوال  

 أمريكي
10 

51 
فلوتايت شركة 

 تكنولو ي احملدودة

امتالك 

حقو  

التقنية 

وبيعها)بي  

اآلالت 

 واألنابيب(

مملكة الع رين ـ 

 املنامة

مملكة الع رين ـ 

 املنامة
2.000.000 

دوال  

 أمريكي
500 

50 
شركة أميتي  

 أملانيا احملدودة
 500 يو و 2.100.000 أملانيا أملانيا األنابيب

56 

شركة أميتي  

ا  للخدمات )سابق

 اميعدب العاملية(

 500 يو و 200.000 أملانيا أملانيا إدا ة

58 
شركة اكواموندو 

 احملدودة
 80 يو و 2.000.000 أملانيا أملانيا أدا ة املياه

55 
شركة بي دبليو  

 تي ، واسر

إنشا  و إدا ة 

و ييانة 

ني ات 

تنقية املياه 

والصر  

 الص ي

 80 يو و 2.000.000 أملانيا أملانيا
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00 

 

أميت  مال ا 

 القابضة احملدودة

 

 قابضة

 

 مال ا

 

 مال ا

 

45.001.000 

 

 يو و

 

500 

 4.100.000 النروي  النروي  تسويق شركة أيه  بي اس 05
كرونه ـ 

 النروي 
500 

00 
شركة فلوتايت 

 تكنولو ي أيه . اس

متل  

 التقنية
 58.501.000 النروي  النروي 

كرونه ـ 

 النروي 
500 

02 

و  شركة سوبو  ب

أيه يكا ت فيناعي 

 . اس

يناعة 

 أالنابيب
 25.000.000 تركيا تركيا

لرية 

 تركية
10 

04 

شركة سوبو   اب 

أيه يكا ت فيناعي 

. اس )من خالل 

 سوبو بو (

يناعة 

 أالنابيب
 05.600.000 تركيا تركيا

لرية 

 تركية
40 

01 
شركة أميتي  

 بولندا

يناعة 

 أألنابيب
 05.058.000 بولندا بولندا

ي ـ زلوت

 بولندا
500 

00 
شركة أميتي  

 أسعانيا

يناعة 

 أألنابيب
 500 يو و 1.850.050 أسعانيا أسعانيا

06 

شركة أميانتيت 

لصناعة اهلند 

 الفايرب الس

يناعة 

 أألنابيب
 010.000.000 اهلند اهلند

 وبية 

 هندية
60 

08 
شركة أميتي  

 اندسرتيال اسعانيا

يناعة 

مل قات 

 األنابيب

 500 يو و 2.000 ااسعاني اسعانيا

 500 يو و 080.000 فرنسا فرنسا تسويق شركة أيه بي اس 05

20 
شركة أميتي  

 استانا لألنابيب

يناعة 

 أألنابيب
 402.000.000 كازاخستاه كازاخستاه

تناي ـ 

كازاخ

 ستاه

15 

25 
شركة اميتي  

 نرب ووسيف أو وبا
 500 يو و 0.000.000 هولندا هولندا قابضة

20 
 شركة اميتي 

 قربص القابضة
 500 يو و 0.000 قربص قربص قابضة

22 
شركة اميتي  

 سويسرا
 50.100.000 سويسرا سويسرا قابضة

ـ  فرن  

سويسر

 ي

500 

 فلوتايت للهندسة 24
استشا ات 

 وتقنية
 500 يو و 20.000 أملانيا أملانيا

21 
شركة اميتي  

 للخدمات
 500.000 سويسرا سويسرا إدا ة

فرن  

 سويسري
500 

20 
اميانتيت ألنظمة 

 األنابيب

جتا ة 

 األنابيب
 10 آلي 206.000  ومانيا  ومانيا

26 
اميت  لالنابيب 

  ومانيا

يناعة 

 االنابيب
 10 آلي 550.000  ومانيا  ومانيا

28 
بي دبليوتي 

السعودية احملدودة ) 

إنشا  و إدا ة 

و ييانة 
 100.000 الدمام الدمام

 يال 

 سعودي
85.8 
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الشركة عن اريق 

العاملية إلدا ة 

وتش ين العنية 

 الت تية احملدودة

دبليو ( وبي اميواتر)

 تي االملانية

ني ات 

تنقية املياه 

والصر  

 الص ي

25 
شركة بي دبليو تي 

 العربية

إنشا  و إدا ة 

و ييانة 

ني ات 

تنقية املياه 

والصر  

 الص ي

 املانيا

الدمام/ فرع 

لشركة بي دبليو 

 /املانيا

100.000 
 يال 

 سعودي

80 

 

40 

شركة بي دبليو تي 

اس يو دبن يو أوه أوه 

 -أوه 

 نستاهامكتر

إنشا  و إدا ة 

و ييانة 

ني ات 

تنقية املياه 

والصر  

 الص ي

 010.000 تركمانستاه تركمانستاه
دوال  

 أمريكي
80 

 

 

  

 ةقلية اخلصص بصو ة معاشرة أو نري معاشرأالشركات الل متل  أميانتيت  2ـ6

 

 انشااه الشركة  قم

الدولة/ 

احملن 

 الرئيسي

الدولة نين 

 التأسيس

 أس مال 

الشركة 

 التابعة

حصة  العملة

أميانتي

 % ت

ــت   5 شـــــــــركة أميانتيـــــــ

ــرب الس،   ــر للفيــ مصــ

متلــ  أميانتيــت هــوه 

ــق   ــن اريـ اخلصـــص عـ

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركتها   

التابعة:شـــــــــــــــــــــــركة  

أميانتيـــــــت لصـــــــناعة   

الفــــــــــــــــــــــــــايرب الس  

 احملدودة

يناعة  

 أألنابيب

 نيه  10.000.000 مصر مصر

مصر

 ي

10 

شــركة امــريوه مصــر،  0

متلــ  أميانتيــت هــوه 

ــق   ــن اريـ اخلصـــص عـ

شـــــــركتها التابعــــــــة:  

شــــــــــــركة امــــــــــــريوه   

ــعودية   ــة الســــــ العربيــــــ

 احملدودة

يناعة 

 أألنابيب

 نيه  55.252.5000 مصر مصر

مصر

 ي

24.0 

شـــــــــركة أميتيــــــــــ     2

 اجلزائر

يناعة 

 أألنابيب

دينا   000.605.000 اجلزائر اجلزائر

 زائر

10 



 

 21 

 ي

  شـــــــــركة أميتيــــــــــ   4

 امل رب

يناعة 

 أألنابيب

د هم  60.0000.000 مل ربا مل ربا

 م ربي

10 

شركة أميانتيت ق ر  1

ــاب(  ا ــدودة )أكــــــ حملــــــ

 احملدودة 

يناعة 

 أألنابيب

 يال  26.000.000 ق ر ق ر

 ق ري

40 

ــون  يـــــن     0 ــركة شـــ شـــ

بـــــــــــــــــــولي كـــــــــــــــــــوم 

انرتناشـــــــــــــــــــــــــــــيونال  

 كو بو يشن احملدودة

يناعة مواد 

 ا ام

ـ  يواه 5.520.058.000 الصني  الصني

 الصني

1.451 

ــر    6 شـــــركة نـــــاز الشـــ

 احملدودة

اململكة  توزي  ال از

العربية 

 السعودية/

 الدمام

اململكة 

العربية 

 السعودية/

 الدمام

 يال  00.000.000

سعود

 ي

52 

يناعة  سا  بالست 8

 أألنابيب

 02.60 يو و 5.110.000 اي اليا اي اليا

يناعة  شركة اميتي  ليعيا 5

 أألنابيب

دينا   5.000.000 ليعيا عيالي

 لييب

40 

ــت   50 شـــــــركة سا بالســـــ

ق ـــــر احملـــــدودة  عـــــن 

ــق شــــــــــــــركة   اريــــــــــــ

ــر  اميانتيـــــــــــــت ق ـــــــــــ

ــدودة و شـــــــركة   احملـــــ

 سا بالست اي اليا( 

يناعة 

 االنابيب

 يال  000.000 ق ر ق ر

 ق ري

00.05 

 

 دية وخا حها.باإلضافة ملا   كر أعاله، فلد  الشركة العديد من مكاتب التمثين التاا ي داخن السعو 

 

 الدين الصاد ة عن الشركات التابعةأدوات  8

 ملا يلي: عن الشركات التابعة وهي وفقا   ة الصاد خلصص او ادوات الدين ااه     

 / نسب امللكيةأمسا  الشركا  اخلصص الصاد ة اسم الشركة التابعة

 حصة كنحصة عادية قيمة  20.000 شركة اميانتيت لصناعة الفيرب الس احملدودة 

  يال  الا

 %  55.شركة اميانتيت العربية السعودية 5

 لصناعة   . الشركة العربية السعودية0

 %  5حديد الدكتاين احملدودة  انابيب

 الشركة العربية السعودية لصناعة

 انابيب حديد الدكتاين احملدودة 

 حصة عادية قيمة كن حصة 580.000

 الا  يال 

 %  51سعودية .شركة اميانتيت العربية ال5

 . شركة اميانتيت لصناعة الفيرب الس0

 % 1احملدودة  

 حصة عادية قيمة كن حصة  00.000 شركة بوندسرتاند احملدودة 

 الا  يال

 %  00شركة اميانتيت العربية السعودية 5.

 . شركة امريوه .بي . يف /هولندا0

 قيمة كن حصةحصة عادية  60.100 شركة امريوه العربية السعودية احملدودة 

 الا  يال

 %  05.6.شركة اميانتيت العربية السعودية 5

 %25.2ملية )امريكية( . شركة امريوه العا0

 حصة عادية قيمة كن حصة4.000 شركة أميانتيت لصناعة امل اط احملدودة

 الا  يال

 %  80.شركة اميانتيت العربية السعودية 5

 %00. شركة دكاه انرتبرايزس احملدودة )هندية( 0

 الشركة العربية السعودية للمنتاات

 احملدودة )ساكوب( حملدودةا رسانية ا

 حصة عادية قيمة كن حصة04.100 

  يال 100

 %  4.شركة اميانتيت العربية السعودية 5

 %56.4. شركة امريوه العاملية )امريكية( 0

 %68.0.شركة امريوه العربية السعودية 2
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 %15.شركة اميانتيت العربية السعودية 5 حصة عادية قيمة كن حصة الا  يال1.000 ودة شركة انابيب الفيرب الس احملد

 . شركة اميانتيت لصناعة الفيرب الس0

 % 45احملدودة 

 ال تو د حصص بن اه  اس املال اميت  استانا

 تناي مليوه  402وهو  

 شراكة نيدودة  موزع بني الشركا  ك 

 %45 شركة فلوتايت للهندسة احملدودة .5

 %05ابي كاييا .0

 %50كافرلو  .2

 %1ايوبنو  .4

 %1وبادنيتليس.1

 شركةاميانتيت اهلندلصناعة

 الفيرب الس احملدودة  

 %60شركة اميت  قربص القابضة .5  وبيه 50مليوه حصة عادية قيمة اخلصة  01

 %4.0واكا  جلالسيد/شيفاناند سا.0

 %8واكا  جلالسيدة/ اتانا سا.2

 %4واكا  جلسا سواتي/ةالسيد.4

 %4السيد/فيف  ساجلواكا  .1

 %6.8شركة مهاداه العقا ية.0

 %0شركةبايراميد للتموين ا اية احملدودة.6

 

 شركة اميت  سويسرا احملدودة  مليوه يو و  5.261حصة واحدة قيمتها  شركة اميانتيت للخدمات  ي ام بي اتش 

 دية قيمة كن حصةحصة عا5.000 اس ا  ال اميانتيت النظمة االنابيب 

  وه  وماني 208 

 %500شركة سوبو  بو و يناعية فيتيكا يت 

 حصة عادية قيمة كن حصة 5.000 اميت   بابيس  ومانيا اس اي 

  وه  وماني 550

 شركة سوبو  بو و يناعية.5

 %58.4فيتيكا يت اي اس  

 % 0.8شركة يابي مركزي انسات يناعية .0

 %0.8اميت  سوسريا .2

 و  بو و يناعية فيتكا ت اي اس  شركة سوب

 

 حصة عادية قيمة كن  25.001.621

 لرية تركية  5حصة 

 %10شركة اميت  سويسرا اي  ي .5

 %45.554يناعية  شركة يابي مركزي انسات .0

 %0.004السيد/ا سني ا جيولو .2

 %0.005السيد/امري ايكا  .4

 صة عادية قيمةح 05.018.061 شركة سوبو    اب يناعية فيتكا ت اي اس 

 لرية تركية  5كن حصة 

 شركة سوبو  بو و يناعية .5

 %68فيتيكا يت اي اس  

 %00شركة فريناس انسات يناعية اي اس .0

 %0.55يناعيةشركة يابي مركزي انسات .2

 %5شركة اميت  سويسرا اي  ي .4

 %0.05السيد/ا سني ا جيولو .1

 حصة عادية قيمة  20.000 شركة اميانتيت العاملية القابضة احملدودة 

 دوال  امريكي  5000كن حصة 

 %55.54شركة اميانتيت العربية السعودية  -5

 شركة اميانتيت لصناعة الفيرب الس-0

 .%00احملدودة 

 % 500شركة اميت  قربص القابضة  يو و 5000حصة عادية قيمة كن حصة 0.058 شركة اميت  نرب ووسيف او وبا القابضة . بي .يف 

 حصة عادية قيمة 20.540 ميت  بولندا اس بي /زوشركة ا

 زلوتي بولندية  600كن حصة 

 %54شركة اميانتيت العاملية القابضة احملدودة-5

 %0شركة اميت  سويسرا اي  ي -0

 %500شركة اميت  سويسرا اي  ي  يو و  500حصة عادية قيمة كن حصة  20 شركة اميت  اسعانيا الصناعية 

 500شركة اميت  سويسرا اي  ي  يو و 500حصة عادية قيمة كن حصة 0800 سا شركة اي بي اس فرن

 500شركة اميت  سويسرا اي  ي  يو و  0حصة عادية قيمة كن حصة  580.548 شركة اميت  اسعانيا اي اس 

 500شركة اميت  سويسرا اي  ي  نوك 5000حصة قيمة كن حصة 4.100 شركة اي بي اس النروي  اي اس 

 500شركة اميت  سويسرا اي  ي  مليوه يو و  50.181حصة واحدة قيمتها  5 يت  املانيا  ي ام بي اتش شركة ام

 %500شركة اميانتيت العاملية القابضة احملدودة يو و  5حصة عادية قيمة اخلصة الواحدة 0.000 شركة اميت  قربص القابضة احملدودة 

 كن حصةحصة عادية قيمة  0 شركة اميت  سويسرا اي  ي 

 فرن  سويسري 10.000

 شركة اميت  نرب ووسيف -5

 %50.65او وبا القابضة . بي .يف

 %85.05شركة اميانتيت مال ا -0

 حصة عادية قيمة كن حصة 500 شركة اميت  للخدمات اي  ي 

 فرن  سويسري5000

 500شركة اميت  سويسرا اي  ي 
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 %500شركة اميانتيت العاملية القابضة احملدودة يو و  5000دية قيمة كن حصة حصة عا45.001 شركة اميانتيت مال ا القابضة احملدودة 

 حصة عادية قيمة كن حصة 400 شركة ماير بولي كريت احملدودة 

 دينا  حبريين  10 

 %10شركة اميانتيت العربية السعودية -5

 %8.1السيد/توماس بلومفيلد-0

 %8.1السيد/ميشين ويلزين-2

 %20السيدة هيكي ماير -4

 %2السيد/ادلرتوت  ريالتش -1

 

 حصة عادية كن حصة 55.261 شركة فلوتايت تكنولو ي الع رين احملدودة 

 دينا  حبريين 500قيمتها 

 %55شركة اميانتيت العاملية القابضة احملدودة -5

 % 5شركة اميانتيت لصناعة الفيرب الس احملدودة -0

 %  80.شركة اميانتيت العربية السعودية 5  يال  5000حصة عادية قيمة كن حصة  500.000 ة احملدودة الشركة العاملية الدا ة وتش ين العنية الت تي

 . شركة اميانتيت لصناعة الفيرب الس0

 % 00احملدودة  

  

 مالحظة:

إه الشــركات التابعــة التصــد  ادوات ديــن قابلــة للتــداول. تتمثــن ديــوه التمويــن ا ا  يــة يف قــرو  بنكيــة    

 ( من هوا التقرير.50ت  يتها ضمن العند)والل تتم 

 

 سياسية توزي  األ با  :5

 لسياسة التالية:وفقا ل توزي  أ با بوم الشركة قت

          تــوزع أ بــا  الشــركة الصــافية بعــد خصــم ليــ  املصــروفات العموميــة والتكــاليا األخــر  علــا الو ــه

 التالي : 

إحتيااي نظامي وجيوز للامعية  ين%( من األ با  الصافية لتكو50جينب عشرة باملائة ) - 5

 العامة العادية وقا هوا التانيب متا ما بلغ اإلحتيااي املوكو  نصا  أس املال 

خيصص كول  نسعة معينة من األ با  الصافية قددها اجلمعية العامة يف كن عام  - 0

لغ لتكوين إحتيااي إتفاقي خيصص ملا تراه اجلمعية العامة ويوقا هوا التانيب ا ا ب

 اإلحتيااي املوكو  نسعة معينة من  أس املال توافق عليها اجلمعية العامة .  

%( من  أس 1خيصص من العاقي بعد  ل  دفعة أوىل للمساهمني تعادل مخسة باملائة ) - 2

 املال املدفوع . 

%( من العاقي ملكافأة أعضا  جملس اإلدا ة م  مراعاة ما يصد  1خيصص بعد ما تقدم ) - 4

وا ا صوص من قرا ات أو تعليمات من اجلهات املختصة ويوزع العاقي بعد  ل  علا يف ه

 املساهمني ك صة إضافية من األ با  

 

 تدف  األ با  املقر  توزيعها علا املساهمني يف املكاه واملواعيد الل لددها جملس اإلدا ة

 :م  النظام االساسي و املنسامة بتوزي  األ با  وفقا للسياسة التالية” الشركة“تقوم 

 

  خســائر مرحلــة،  تكــوه كافيــة  ــا   أيوإافــا  النظاميــة، بعــد احتســاب املخصصــات الصــافية،  أل بـا  اإه

 يضمن قابليتها للتوزي .

 .توفر السيولة الالزمة 

 .عدم تعا   توزي  األ با  م  أي اتفاقيات بنكية 
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     علــا موايــلة  وهــا وانتنــام الفــرص   ” الشــركة“أه ال تتســعب عمليــة توزيــ  األ بــا  يف اخلــد مــن قــد ة

 املتاحة.

   تداول"وبالتنسيق م   إليداع املعاشر يف نيافظهم أليا األ با  علا املساهمني من خالل ايتم توزي."   

 

 كعا  املساهمني  ـ50

 % فـاكثر مـن  أس املـال   1اه كعا  املسـاهمني الـوين ميلكـوه    ف 25/50/0052حتا تا يخ  "تداول"ساالت  حسب  

 : هم

 نسعة ملكيته يف  أس املال% اسم املساهم

 %5.4 احملدودة   شركة املوا د لالستثما 

 %6.4 مسو األمري خالد بن ععد اهلل بن ععدالرمحن آل سعود

 %1.8 ععد اهلل ياحل ععد اهلل العسام

 التساين واإلد اج ( من قواعد41بإي ت يري يف امللكية حسب املادة) 0052تم تعلغ الشركة خالل عام مل يو      

 

 ـ   ملكيات أعضا  جملس اإلدا ة وكعا  التنفيويني55

 : اجلدول التالي يعني ملكية كعا  أعضا  جملس اإلدا ة وزو اتهم.5.55

 دول يعني ملكية عضو جملس اإلدا ة والزو ة واألوالد القصر يف أسهم شركة اميانتيت العربية 

 السعودية

 اسم العضو م

عدد 

 األسهم

اية يف بد

 السنة

 م0052

النسعة 

 % وية امل

 األسهمعدد 

 بنهاية

 السنة

 م0052

نسعة 

الت يري

% 

نسعة 

امللكية 

بنهاية 

 السنة

عدد 

 أسهم

الزو ة 

 واألوالد

القصر 

يف بداية 

السنة

 م0052

النسعة 

 امل وية

زو ة لل

 واألوالد

 القصر

 أسهمعدد 

لزو ة ا

 واألوالد

القصر 

بنهاية 

0052السنة

 م

نسعة 

 الت يري

و ة لزل

 واألوالد

 القصر

5 

مسو األمري امحد بن خالد 

بن ععد اهلل بن ععد الرمحن 

 آل سعود

5.801.04

4 
 ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د 5.18 يفر 5.801.044 5.18

0 

ياحب السمو امللكي األمري 

تركي بن نيمد بن فهد 

 بن ععد العزيز آل سعود

 يفر 10.000 0.0420 10.000 0.0005 يفر 8.000 0.0005 8.000

2 
 د.خلين ععد الفتا  كردي

 
 ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د 0.0005 يفر 2.201 0.0005 2.201

4 

د. ععد العزيز ياحل 

 اجلربوع

 

 ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د 0.00644 يفر 8.000 0.00644 8.000

1 
الشيخ سليماه الععد 

 الرمحن الس يمي
 ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د 0.0661 يفر 200.160 0.0661 200160

0 

األستا / سليماه ععد اهلل 

 العمرو

 

 يفر 5.160 0.005215 5.160
0.00521

5 
 ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د

6 
األستا / بد  ععد اهلل 

 السويداه
 ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د 0.05558 يفر 02.081 0.05558 02.081
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8 
ا /ععد العزيز علي األست

 ابو السعود
 ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د 0.0008 يفر 5000 0.0008 5000

5 

د. سليماه ععد العزيز 

 التوجيري

 

 ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د 0.0008 يفر 5000 0.0008 5000

ــا  التنفيــوين  وز     0.55  اســهم شــركة اميانتيــت    ــاتهم واوالدهــم القصــر يف  و: اجلــدول التــالي يــعني ملكيــة كع

 العربية السعودية

 والزو ة واألوالد القصر يف أسهم شركة اميانتيت العربية السعودية كعا  التنفيويني دول يعني ملكية 

 التنفيوياسم  م

 األسهمعدد 

يف بداية 

 م0052السنة

 % النسعة امل وية

 األسهمعدد 

 بنهاية

 م0052السنة

نسعة 

 % الت يري

 أسهمعدد 

 األوالدوالزو ة 

القصر يف 

 م0052ب

 النسعة امل وية

زو ة لل

 واألوالد

 القصر

 األسهمعدد 

للزو ة 

 واألوالد

القصر بنهاية 

 م0052السنة

نسعة 

 الت يري

زو ة لل

 واألوالد

 القصر

1 
د.سليماه ععدالعزيز 

 التوجيري
 ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د يفر 5000 0.0008 5000

0 
وليد نيمد أبو 

 كش 
 ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د و دال ي

2 
إعااز مال  من 

5/1/0050 
 اليو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د

 اليو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د عثماه يقر 4

 اليو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د  يو دال ال يو د ال يو د بيا  سوميز 1

0 
اسامة  اسم 

 العنيزي
 اليو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د ال يو د

 

يف االسهم او حقو  اكتتاب او ادوات دين ألعضا  جملس  مصل ة ال تو د  بأنه تصر  الشركة

القصر سوا  يف أسهم الشركة  او شركاتها التابعة ومل  اإلدا ة وكعا  التنفيوين وزو اتهم واوالدهم

من هوا القرا  الوي  كرت منل  (00باستثنا  ما  كر يف  العند) 0052لصن أي ت يري خالل عام 

 أسهم ملو في الشركة.

 

 ـ  األقرتا 50

إه القرو  الل حصلت عليها (: أقرتا  الشركة األم) شركة اميانتيت العربية السعودية 5.50

 هي وفقا للادول التالي:ـ 25/50/0052الشركة األم حتا 

 

 ال  الرياالت(آ)  القرو  ال ويلة اال ن 5.5.50

 

ــة  إسم العن  اعيعــــــــــــــــ

 القرو 

املعلـــــــغ املســـــــت ق   تا يخ التسديد

ــا  حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25/50/0050 

القــــــرو  

 اجلديدة 

املعـــــــــــــــــــــــالغ 

  املسددة

املعلـــــــــغ املســــــــــت ق يف  

25/50/0052 

 525.010 )61.000(  000.010 0054 اوين اال ن  جمموعة سامعا
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 ال  الرياالت(آ)القرو  القصرية اال ن  0.5.50

املعلـــغ املســـت ق  اعيعة القرو  إسم العن 

حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

25/50/0050  

القـرو   

 اجلديدة 

 املعالغ املسددة

 

 املعلغ املست ق 

  25/50/0052يف 

 21.000 )505.000( 501.000 25.000 قصري اال ن  الفرنسي 

 01.000 (10.000) 10.000 01.000 قصري اال ن الريا 

 04.000 (60.000) 65.000 01.000 قصري اال ن ا لي  لالستثما 

 025.655 (250.002) 454.261 521.080 قصري اال ن اال ا 

 521.000 (060.000) 208.000 65.000 قصري اال ن اجلزيرة

 04.000 (551.000) 505.000 10.000 قصري اال ن االهلي

 - (80.015) 00.012 55.558 اعتماد مستندي  العالد

 505.200 (508.425) 011.050 64.104 قصري اال ن العالد

 500.000 (200.581) 000.550 555.552 قصري اال ن الرا  ي

 45.000 (514.000) 558.000 1.000 قصري اال ن اهلولندي

 املوسسة العربية

 املصرفية

 21.000 (502.000) 58.000 00.000 قصري اال ن

 55.580 (55.042) 20.002 - قصري اال ن الربي اني 

 - (50.000) 50.000 - قصري اال ن سامعا 

 - (21) - 21 س ب علا املكشو   الريا 

 - (5.205) 5.205 - س ب علا املكشو  الفرنسي

 - (02) 02 - س ب علا املكشو  الرا  ي

 825.222 (0.025.800) 0.501.502 652.050  امموع 

 

 : إلالي القرو  الل حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة0.50

 ال  الرياالت( آاجلدول التالي يلخص القرو  الل حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة) 

 املعلغ املست ق اسم الشركة

ســـــــــــــــــــــــــــــــــداده  

 25/50/0050حتا

القـــــــــــــــــــرو   

 اجلديدة

 عالغ امل

 املسددة

ــت ق   ــغ املســــــــــــ املعلــــــــــــ

 25/50/0052تاح

شركة اميانتيت لصناعة 

 الفيرب الس احملدودة

581.555 246.558 (450.585) 556.000 

الشركة العربية السعودية 

لصناعة انابيب حديد الدكتاين 

 احملدودة

160.020 5.050.146 (5.208.621) 415.848 

 48.008 (550.544) 500.001 28.546 شركة بوندسرتاند احملدودة

وه العربية السعودية شركة امري

 احملدودة

50.000 0 (50.000) - 

شركة اميانتيت لصناعة امل اط 

 احملدودة

- 000 (000) - 

العربية السعودية شركة اميانتيت 

 لصناعة منتاات العالستي 

- 420 - 420 
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شركة اميانتيت النتاج مواسري 

 االيعوكسي 

201 05 (201) 05 

 8.085 (5.650) - 5.655 اميت  استانا

شركة اميانتيت اهلند لصناعة 

 الفيرب الس 

25.080 4.682 (21.802) - 

 85.206 (80.188) 84.510 66.641 سوبو  بو و يناعية فيتكا ت

 5.800 - 5.800 - شركة اميت  بولندا

 - (528) 528 - شركة اميت  اسعانيا الصناعية

 05.055 (50.558) 2.145 26.060 شركة اميت  اسعانيا

 5.580 (0.208) 086 55.006 ركة اميت  املانيا ش

 04.045 (0.512) 04.660 5.058 شركة فلوتايت تكنولو ي 

الشركة العاملية الدا ة وتش ين 

 العنية الت تية احملدودة 

40 - (40) - 

بي دبليو تي واسر اند ابواسر 

 تكني 

- 10.260 (05.018) 05.558 

 808.265 (0.002.266) 5.815.050 580.410 جمموع قرو  الشركات التابعة 

 560.182 (0.554.800) 0.501.502 555.400 قرو  الشركة األمجمموع 

جمموع قرو  الشركة األم 

 والشركات التابعة

5.855.550 4.056.051 (4.528.566) 5.668.514 

 

د ا ام ، حيث ا اخلصول علا معظم القرو  القصرية اال ن لتموين  الومم املدينة وخمزوه املوا

( ، يف حني بلغ 0050مليا  يف عام  0مليا   يال )   5.82اه الومم املدينة ويلت قيمتها نهاية العام 

  0050 عام  يال يفمليا   5.480مليا   يال مقا نة ب  5.04جمموع املخزوه يف نهاية العام 

 :ال(قيمة ومدة القرو  ال ويلة اال ن واجلهات املاحنة )مليوه  ي    2.50

  0055 0058 0056 0050 0051 جلهات املاحنة/السنةا

 وما يليه

 امموع

 10.0     10.0  جمموعة سامعا املالية

 2.0     2.0 يندو  التنمية الصناعية السعودي

 8.5   5.2 2.4 2.4 أميت  أستانا -قر  شركا  االقلية

 1.0 0.5 0.4 0.4 0.4 4.2 بنكو بوبلر إسعانيا

 0.5   0.2 0.2 0.2 بي إه اند سعا كيز ليعزي  /املانيا ساشني بن  

 00.5 58.5 5.0 5.0 5.0 5.0 دانسكي بن / النروي  

 56.5 58.0 5.0 1.0 6.2 04.8 أمموع

 0052مليوه  يال. يف حني أنه يف عام  50.48سددت الشركة قرو  اويلة اال ن بقيمة  0052خالل عام  

 مليوه  يال. 04.8اال ن بقيمة حصلت الشركة علا قرو  اويلة 

نسعة املديونية اىل  قسنت ، و 0050لعام  5.24مقا نة بـ  5.28تقد  ب   0052 /25/50النسعة اجلا ية حتا 

 0050لعام  5.84مقا نة بـ  5.05حقو  الشركا  ،

 

 



 

27 
 

 : ادوات الدين القابلة للت وين52

للت ويــن إىل اســهم او و ــب ادوات ديــن قابلــة تقــر الشــركة بأنــه ال يو ــد أي حقــو  قويــن أو اكتتــاب    

 0052او موكرات حق اكتتاب او حقو  مشابة ايد تها الشركة خالل خيا  حقو  

 

 : حقو  الت وين او حقو  االكتتاب54

 0052تقر الشركة بانه ال تو د حقو  قوين او حقو  اكتتاب ايد تها خالل عام  

 

 : ادوات دين قابلة لالسرتداد51

كة بأنه ال يو د أي اسرتداد أو شرا  أو إل ا  مـن  انـب الشـركة الي ادوات ديـن قابلـة لالسـرتداد       تقر الشر

 .0052خالل عام 

 

 . تكوين جملس اإلدا ة واللااه املنعثقة عنه.50

 

 ( تسعة أعضا  وفقا  ملا يلي:ـ5: يتكوه جملس اإلدا ة من )5.50

 م0052تكوين جملس اإلدا ة خالل عام 

 نفيويت يفته االسم
نري 

 تنفيوي
 مستقن

خالد بن ععد اهلل بن ععد امحد بن  األمري مسو

 الرمحن آل سعود

  ال نعم ال  ئيس املس

ياحب السمو امللكي األمري تركي بن نيمد 

 سعود بن فهد بن ععد العزيز آل

 ال نعم ال نائب  ئيس املس 

 ال نعم ال عضو د. خلين ععد الفتا  كردي

 ال نعم ال عضو احل اجلربوعد. ععد العزيز ي

 نعم نعم ال عضو الشيخ سليماه ععد الرمحن الس يمي

 نعم نعم ال عضو / سليماه ععداهلل العمرواألستا 

 نعم نعم ال عضو بد  ععد اهلل السويداه األستا /

 ال نعم ال عضو األستا / ععد العزيز علي ابوالسعود

 نتدبالعضو امل د. سليماه ععد العزيز التوجيري

 والرئيس التنفيوي

 ال ال نعم
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 0052: ا تماعات جملس اإلدا ة خالل عام 0.50

 

 وفقا  جلدول اخلضو  التالي: 0052إ تم  جملس اإلدا ة مرتني خالل عام 

 والعالغ جمموعها إ تماعني  0052سان حضو  اعضا  جملس اإلدا ة ال تماعات املس حتا إنتها  دو ته للعام املالي 

اال تماع االول بتا يخ  العضو اسم

02/00/0052 

اال تماع الثاني بتا يخ 

04/50/0052 

 االلالي

مسو األمري امحد بن خالد بن ععد اهلل 

 بن ععد الرمحن آل سعود

 0 حضر حضر

ياحب السمو امللكي األمري تركي بن 

 نيمد بن فهد بن ععد العزيز آل سعود

 0 حضر حضر

 0 حضر ضرح د. خلين ععد الفتا  كردي

 0 حضر حضر د. ععد العزيز ياحل اجلربوع

 0 حضر حضر الشيخ سليماه الععد الرمحن الس يمي

 0 حضر حضر األستا / سليماه ععد اهلل العمرو

 0 حضر حضر األستا  /بد  ععد اهلل السويداه

 0 حضر حضر األستا / ععد العزيز علي أبو السعود

 0 حضر رحض د. سليماه ععد العزيز التوجيري

 

 

ويقر جملس اإلدا ة أنه ال تو د بـني أعضـا  جملـس اإلدا ة  وكعـا  التنفيـوين والشـركة و" امموعـة" أيـة         

يــفقات  ات عالقــة والــل قــد تــودي إىل تعــا   املصــاحل ســوا  مــ  الشــركة أو مــ  شــركاتها التابعـــة أو             

 شركاتها الزميلة.

علـا  اعـد  ت بالشكن الص يل وأه نظام الرقابة الداخليـة  ويقر جملس اإلدا ة بأنه ا إعداد ساالت اخلسابا

 اسس سليمة وا تنفيوه بفعالية ، وأنه ال يو د ش  يف قد ة الشركة علا موايلة نشاااتها.

 

 

 : تفصين عن املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضا  جملس اإلدا ة ومخسة كعا  التنفيويني2.50

هـوا العنـد الرواتـب واأل ـو  والعـدالت واملكافـآت السـنوية املرتع ـة          يقصد  صـلل" املكافـآت والتعويضـات" يف   

 بإدا  األشخاص وا  يف الت فيزية وأية مزايا عينية.
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)بالريال السعودي( ألعضا  املس ومخسة من كعا   اجلدول التالي يعني تفايين التعويضات واملكافآت

 :التنفيويني

 العياه
أعضا  املس 

 التنفيويني

لس نري أعضا  ام

 التنفيويني/ املستقلني

مخسة من كعا  التنفيويني ممن تلقوا أعلا 

الرئيس   ا فيهماملكافآت والتعويضات 

 .التنفيوي واملدير املالي

- الرواتب والتعويضات - - - - - - - - - 2.002.020 

- العدالت - - - - - - - - - 5.656.558 

 810.000 5.000.000 000.000 املكافآت الدو ية والسنوية

- ا  يف الت فيزية - - - - - - - - - - 

تدف  بشكن  أخر و مزايا عينية أي تعويضات أ

 و سنويأشهري 
500.000 800.000 - - - - 

 

 

 

أمسا  الشركات املساهمة املد  ة ونري املد  ة  الل كاه أعضا  جملس اإلدا ة الشركة أعضا  فيها : 4:50

 0052خالل عام 

 

 

الل كاه أعضا  جملس إدا ة " الشركة" أعضا  فيها خالل عام  ونري املد  ة  املد  ة أمسا  الشركات املساهمة 

 م0052
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 يفقات م  اارا   و عالقة ـ 56

  ا يف هوا التقريرعالقة تصر  به م  اارا    و  إه" امموعة" ال يو د لديها يفقات 

 

 مد  ة / اسم الشركة املساهمة االسم

 ونري مد  ة 

مسو األمري امحد بن خالد بن ععد 

 اهلل بن ععد الرمحن آل سعود

 ائية السعوديةي ئيس جملس ادا ة الشركة الكيم .5

 السعودية الشركة العربية ئيس جملس ادا ة  .0

 )سايكو( للتأمني التعاوني 

 مد  ة

 

 مد  ة 

ياحب السمو امللكي األمري تركي 

بن نيمد بن فهد بن ععد العزيز 

 آل سعود

 شركة امسنت الشرقية ئيس جملس ادا ة 

 

 مد  ة

 . شركة عودة كابيتال5 د. خلين ععد الفتا  كردي

 شركة االنا ة العامة .0

  

 نري مد  ة 

 نري مد  ة

 

 . السعودية للو  5 ععد العزيز ياحل اجلربوع د.

 . بن  الريا 0

 . شركة ا لي  للكيماويات والزيوت الصناعية2

 . شركة االنا ة العامة4

 مد  ة 

 مد  ة

 نري مد  ة

 نري مد  ة

الشيخ سليماه ععد الرمحن 

 الس يمي

 نري مد  ة  شركة الس يمي القابضة

 كة  ا للكيماوياتشر .5 األستا / سليماه ععد اهلل العمرو

 شركة فالكوم املالية .0

 شركة خدمات املخازه والنقليات .2

 االمثال للتموين واإلجيا  .4

 مد  ة

 نري مد  ة

 نري مد  ة

 نري مد  ة

 اليو د  ال يو د  بد  ععد اهلل السويداه األستا /

 الشركة الكيميائية السعودية  .5 علي أبو السعود زاألستا / ععد العزي

السعودية للتأمني الشركة العربية  .0

 )سايكو( التعاوني

 

 مد  ة

 مد  ة

 . وال  للتأمني5 التوجيري زد. سليماه ععد العزي

 . الت وير الكيمائي0

 . تكوين املت و ة للصناعات2

 مد  ة

 نري مد  ة

 مد  ة
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 اإلعمال والعقود املوقعة بني الرئيس التنفيوي واملدير املالي أو أية أشخاص  وي عالقة. .58

ي قر جملـس اإلدا ة بأنـه ال تو ـد أعمـال أو عقـود بـني الشـركة أو امموعـة وبـني الـرئيس التنفيـوي واملـدير املـالي              

 .0052خالل عام  وأية أشخاص  وي عالقة

 

 ازل عن الرواتب والتعويضات من قعن أعضا  جملس اإلدا ة وكعا  التنفيوينيالتن  .55

ت قر الشركة بأنه ال يو د ترتيب أو أتفا  تنازل  و عه أحد أعضا  جملـس اإلدا ة أو أحـد كعـا  التنفيـوين عـن      

 0052أية  واتب أو تعويضات أو حقو  أ با  خالل عام 

 

  با تنازل املساهمني عن حقوقهم يف األ  .00

 ت قر الشركة بأنه ال يو د ترتيب أو اتفا  تنازل  و عه أحد مساهمي الشركة عن أية حقو  يف األ با 

 

 املدفوعات النظامية املست قة علا امموعة من الزكاة أو الضرائب أو أية  سوم نظامية .05

الل  أو/وشركاتها التابعة وفيما يلي كشا باملدفوعات النظامية الل دفعتها داخن اململكة الشركة      

 م:0052سالتها يف القوائم املالية املوحدة خالل عام 

 السعب املعلغ /الا  يال سعودي العياه

 تفر  علا ادخال العضائ    سوم لركية

  و ب النظام 

  و ب نظام مصل ة الزكاة والدخن 60.015 زكاة

  سوم اشرتاك بالتأمينات

 اال تماعية 

 ظام التأمينات  و ب ن 610 

 اال تماعية

 دخن تفرضها مصل ةضرائب 

 الدخن والزكاة السعودية  

 خالل  و ب نظام ضريعة الدخن 111 

 علا اال انب 0052عام 

 ضريعة دخن تفرضها سل ات

 الضرائب خا ج اململكة 

 تفر   و ب القوانني اال نعية 51.600

 يف الل تق  بها الشركات التابعة 

  52.004  امموع

 

 وال تو د معالغ مست قة مل يتم دفعها  ست قة نظاميا  قد ا دفعهااملوت قر الشركة بأه لي  املعالغ          

 

 واحتيااات أنشأت ملصل ة املو فني) خيا  األسهم(استثما ات  .00

م لالستفادة من سعيا لل فا  علا املو فني املتميزين باألدا ، وتعزيزا النتمائهم للشركة، ومنل الفرية هل

ادا  الشركة ، فقد تقدمت االدا ة اىل هي ة السو  املالية ب لب املوافقة علا برنام  منل اسهم للمو فني، 

: 0052سهم ) بل ت قيمتها السوقية حتا نهاية العام  0.151.055  وقد وافقت اهلي ة علا الربنام  ، وا شرا 

 يال للسهم( .لقد ا  51.21بل ت  0052لسوقية عند اقفال  يال علا اعتعا  اه قيمة السهم ا 28.051.816

، وسو  توزع األسهم يف نهاية . 0050وبدأ ت عيق الربنام  يف بداية عام  0055اكتتاب املو فني بها خالل عام 

 علا املو فني . 0054

 .( 0050عام مليوه  يال يف  4.2) 25/50/0052يف مليوه  يال  8.5لقد اخو خمصص هلوا الربنام  مقدا ه 
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 إقرا ات .02

 .  الساالت احملاسعية5.02

 ي قر جملس اإلدا ة أنه ا إعداد الساالت اخلسابية بالشكن الص يل وفقا  للمعايري احملاسعية السعودية

 . نظام الرقابة الداخلية0:02

ة ويـتم مرا عتـه بشـكن    ي قر جملس اإلدا ة بأه نظام الرقابة الداخلية أعـد علـا أسـس سـليمة ، وا تنفيـوه بفعاليـ      

 هدو ي وقسين

 

 .  قد ة الشركة علا موايلة أعماهلا2:02

 ي قر جملس اإلدا ة أنه ال يو د ش  يوكر يف قد ة الشركة موايلة نشاااتها

 

 . نظام حوكمة الشركة.04

ــوائل        0005خــالل عــام    ــة الســعودية ول  أقــرت اجلمعيــة العامــة للشــركة" نظــام حوكمــة شــركة اميانتيــت العربي

ــوائل وضــعت الشــركة القواعــد واآلليــات و        ــة" ، وتنفيــوا  هلــوه الل نشــأت اللاــاه املتفرعــة عــن    أاخلوكمــة الداخلي

 جملس اإلدا ة وأقرت مسووليتها واريقة عملها وفقا  ملا يلي:

 

 اللااه  5.04

 انة التنفيويةل: ال5.5.04

 ختصاياتها :إ

  تماعات املس.إبني  ا ة يف الفرتة مامتا س اللانة لي  السل ات وتت من وا عات جملس اإلد -

ــة و  - ــة  ناقشـ ــاج إىل    إتقـــوم اللانـ ــة باملوضـــوعات الـــل قتـ ــرا ات املتعلقـ ــا  القـ ــة يف  إفخـ ــرا ات عا لـ ــا  قـ فخـ

 األحداو ال ا ئة.

 فخا  القرا ات الروتينية الل تت لعها أعمال الشركة العادية.إتتضمن مسووليات اللانة  -

 ركة وأهدافها، تقوم اللانة بالتالي:فيما يتعلق بإسرتاتياية الش -

مرا عة إ را ات وعمليات التخ ييف اإلسرتاتياي للشركة بالتعاوه م  العضو املنتدب أو الرئيس  .5

 التنفيوي .

التأكد من أه ا  يف اإلسرتاتياية للشركة قد ا ترلتها إىل تصرفات وأعمال فعلية تهد  إىل  .0

 ققيق أهدا  الشركة.

و املنتدب أو الرئيس التنفيوي فيما يتعلق بتوزي  موا د الشركة الل تهد  مرا عة توييات العض .2

 إىل ققيق التوافق بني ا  يف اإلسرتاتياية للشركة وأهدافها التش يلية اويلة األ ن.    
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املرا عة الدو ية للخ يف اإلسرتاتياية للشركة وشركاتها التابعة واألهدا  التش يلية للتأكد  .4

 الة الشركة وأهدافها. من توافقها م   س

فيما يتعلق بأولويات الشركة التش يلية، تقوم اللانـة  را عـة وإعـداد التويـيات ملـس اإلدا ة بالنسـعة        -

التوسـ  إىل أسـوا  ودول  ديـدة أو ا ـروج      للقرا ات اإلسرتاتياية املتعلقة باألولويات التش يلية، متضمنا 

 من أسوا  ودول حالية.

 الي للشركة وسياسة توزيعات األ با ، تقوم اللانة بالتالي:بالنسعة للتخ ييف امل -

إعداد ومرا عة التوييات ملس اإلدا ة املتعلقة باألهدا  واإلسرتاتيايات املالية السنوية  .5

 واويلة األ ن، وأيضا موشرات األدا  املرتع ة بها.

مو  املتعلقة برأس مال مرا عة األمو  املالية اهلامة للشركة والشركات التابعة هلا، مثن األ .0

الشركة، والتصنيا االئتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنش ة االقرتا ، والودائ  

 االستثما ية، و ل  بالتعاوه م  إدا ة الشركة التنفيوية وجلنة املرا عة.    

ركة إعداد ومرا عة التوييات املقدمة ملس اإلدا ة واملتعلقة بسياسة توزيعات األ با  للش .2

 وبكيفية تنفيوها.

 املرا عة الدو ية للنفقات الرأمسالية الفعلية ومرا عتها م  املوازنات املعتمدة مسعقا هلا. .4

فيما يتعلق بتقييم إنتا ية الشركة يف املد  ال وين وفعالية عملياتها التش يلية، تقـوم اللانـة  را عـة     -

رتاتياية املتعلقة بالفرص الل أمـام الشـركة الـل    وإعداد التوييات ملس اإلدا ة بالنسعة للقرا ات اإلس

 تهد  إىل قسني  ودة املنتاات وا دمات الل تقدمها الشركة وترشيد التكاليا املتعلقة بها.   

 مهماتها :ـ

الب املستندات والتقا ير والتوضـي ات واملعلومـات األخـر  املناسـعة مـن املسـوولني والتنفيـويني واملـو فني          -

 بالشركة.

 وة املسوولني والتنفيويني واملو فني بالشركة ال تماعاتها لسواهلم ولسماع تفسرياتهم.دع -

 ستعانة  دمات ا ربا  واملستشا ين من خا ج الشركة.إلا -

 أدا  ا دمات األخر  الل ي لعها جملس اإلدا ة والل تق  داخن سل ات اللانة. -

وا عاتهـا و فـ  التويـيات ملـس     بد مـن قيامهـا   تقوم بعمن مرا عة وتقييم سنوي لالئ تهـا بهـد  التأكـ    -

 اإلدا ة بشأه إ را  التعديالت بها.  

 اللانة تقوم بتقديم تقرير دو ي عن أعماهلا ملس اإلدا ة حبيث ال يقن عن مرة كن ستة شهو .   -

 باإلضافة إىل  ل ، فأه أعضا  اللانة يقوموه بالتالي: -

 لي  اال تماعات.املشا كة يف أنش ة وأعمال اللانة، وحضو   .5

 علا د اية كاملة جبمي  املستادات يف بي ة األعمال الل تعمن بها الشركة. .0

 اعتعا  لي  املعلومات الل أالعوا عليها بسعب عملهم يف اللانة علا إنها معلومات سرية. .2

 . فخا هاإإعالم جملس اإلدا ة يف حالة و ود تعا   مصاحل قد ينشأ نتياة قرا ات تقوم اللانة ب .4
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إعداد مرا عة وتقييم سنوي ألنش ة اللانة وألعضائها متضمنا مرا عة د  ة التزام اللانة  .1

 بالئ تها.

 

 أمسا  األعضا :

( ياحب 0  -) ئيس اللانة التنفيوية( بن ععد الرمحن آل سعود ععد اهلل( مسو األمري امحد بن خالد بن 5

د. خلين ععد الفتا   ( 2  -)عضو( آل سعود ززيععد العالسمو امللكي األمري تركي بن نيمد بن فهد بن 

 .)عضو ( التوجيري زععد العزي( د. سليماه 1  -)عضو(( د. ععدالعزيز ياحل اجلربوع 4  -)عضو( كردي

 

 وحضر لي  اعضا  اللانة لي  اال تماعات (0)             عدد اال تماعات :

   05/05/0050سنوات اعتعا ا من  2مدة عملها:  ـ 

 

 :  جلنة املرا عة045.0.

 اختصاياتها 

وفقا للمعايري احملاسعية املقعولة والسياسـات احملاسـعية   اخلسابات والتقا ير املالية  إعداد ي ةالتأكد من  -

 الشفافية يف املعلومات املالية الل تقوم الشركة باإلفصا  عنها.  الل تتععها الشركة و ا لقق 

الل تـوحر علـا عمليـة إعـداد التقـا ير املاليـة وفهـم مـد  تأحريهـا علـا            قديد ومرا عة املشاكن احملاسعية -

 ي ة تل  التقا ير.

د اسة القوائم املالية األولية الربـ  سـنوية قعـن نشـرها وعرضـها علـا جملـس اإلدا ة والتويـية يف شـأنها إ ا           -

 لزم األمر . 

   .ا  الرأي والتويية بشأنهاد اسة القوائم املالية السنوية قعن عرضها علا جملس اإلدا ة وإبد  -

إعــداد تويــيات ملــس اإلدا ة فيمــا يتعلــق  ــد  مالئمــة السياســات احملاســعية امل عقــة ل عيعــة الشــركة،     -

 وتقييمها للتقا ير املالية الل تصد ها الشركة ول عيعة عملية املرا عة هلا.

   قعن اعتماده من املس.     إعداد توييات ملس اإلدا ة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة و ل -

 بالنسعة للرقابة الداخلية وإدا ة املخاار: -

د اسة  املخاار األساسية الل توا هها الشركة والل تتضمن املخاار املالية والتش يلية  .5

والقانونية، ومرا عة السياسات الل ت عقها اإلدا ة املتعلقة بعمليات قديد وتقييم ومعاجلة 

 تل  املخاار. 

 إعداد توييات متعلقة بإنشا  وقسني ونشر بي ة الرقابة داخن الشركة.   .0

الرقابة وإدا ة املخاار الداخلية، حبيث قتو  علا تقييمها  يماإعداد تقييم لكن من نظ .2

ستاابة اإلدا ة للمالحظات إللموازنات املخصصة هلما ولألفراد القائمني عليهما، وأيضا لد  ة 

 ه.يووا ا   يوهالداخله والل يعديها املرا ع

 بالنسعة للم اسب القانوني:                -
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إبدا  التوييات املتعلقة باختيا  احملاسب القانوني، والل تتضمن مرا عه اللانة لكفا ته  .5

املهنية والستقالليته واملخاار املتوقعة من و ود تعا   يف املصاحل، وأيضا األتعاب الل سو  

 لصن عليها.

 عة سنوية ألدا  احملاسب القانوني، ووض  توييات متعلقة بتعيينه، وإعادة تعيينه أو إ را  مرا .0

 إنها  عقد الشركة معه.

الية، العمن م  احملاسب القانوني من أ ن التنسيق يف أعداد خ ة وإ را ات املرا عة للسنة امل .2

لل ت لعها م  األخو يف االعتعا   رو  الشركة اخلالية وأي ت ريات حدحت يف الشروط ا

 اجلهات اإلشرافية القانونية.             

العمن علا حن املشاكن الل قد يوا هها احملاسب القانوني أحنا  تأديته لعملية املرا عة والل  .4

تتضمن أي يعوبات قد يوا هها فيما يتعلق بأهدا  عملية املرا عة أو يعوبة ويوله إىل 

 املعلومات. 

التوييات الل توين إليها احملاسب القانوني ود  ة استاابة اإلدا ة مناقشة النتائ  اهلامة و  .1

 هلا، وأيضا اإل را ات التص ي ية الل قامت بها بنا  علا تل  التوييات.

عقد ا تماعات م  احملاسب القانوني علا إنفراد ملناقشة املوضوعات اهلامة الل قد تثريها  .0

أه احملاسب القانوني لديه إمكانية االتصال برئيس اللانة أو احملاسب القانوني ، والتأكد من 

 جلنة املرا عة يف أي وقت. 

إعداد توييات خاية بسياسة الشركة فيما يتعلق با دمات الل يقوم بها احملاسب القانوني  .6

واملتمثلة يف خدمات املرا عة العادية وخدمات نري املرا عة والل تشتمن علا االستشا ات 

ة وما شابه  ل  والل قد توحر علا استقالليته يف أدا  خدمات املرا عة والربام  التد يعي

 العادية.

إعداد التوييات ا اية بسياسة الشركة فيما يتعلق بت ديد الفرتة الالزمة لت يري احملاسب   .8

 القانوني.

 

 بالنسعة للمرا عة الداخلية:  -

شركة واملوازنة ا اية بها، إعداد التوييات ا اية بإنشا  إدا ة املرا عة الداخلية بال .5

 وباختيا   ئيس القسم، وأيضا د  ة استقاللية املرا عني الداخليني.

إعداد تقييم ألدا  إدا ة املرا عة الداخلية واملرا عني بها، حبيث يتضمن التقييم ألهدا   .0

وسل ات القسم والتقا ير الل يقوم بإعدادها وخ ة املرا عة ا اية به للسنة القادمة، 

 النتائ  الل توين هلا خالل السنة اخلالية، وإعداد التوييات الالزمة لت سني فعاليته.و

مناقشة االحنرافات واألخ ا  الل تتضمنها التقا ير الشهرية الل يعدها قسم املرا عة  .2

 الداخلية والتأكد من قيام اإلدا ة من افخا  اإل را ات التص ي ية املناسعة.

 ام باللوائل واألنظمة:      بالنسعة لد  ة االلتز  -

التأكد من و ود اإل را ات ا اية  را عة الشكاو  املتعلقة بإ را ات الرقابة الداخلية  .5

 وإعداد التقا ير املالية .
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التأكد من و ود اإل را ات الل متكن املو فني من تقديم الشكاو  حبيث تضمن السرية  .0

فات أو خمالفات تتعلق باإلدا ة أو بأحد املو فني التامة، ومرا عة عملية اإلفصا  عن أي احنرا

 بالشركة.

 مهماتها :ـ

الــب املســتندات والتقــا ير واإليضــاحات واملعلومــات األخــر  املناســعة مــن املــديرين التنفيــويني واملســوولني        -

 واملو فني بالشركة.

اهلم ول لـب اإليضـاحات   دعوة املديرين التنفيويني واملسوولني واملو فني بالشركة ال تماعات اللانة لسو -

 والتفسريات منهم يف ما تت لعه مصل ة العمن. 

 االستعانة با ربا  واملستشا ين واملتخصصني من خا ج الشركة. -

 .أدا  أي وا عات توكن إليهم من جملس اإلدا ة يف حدود سل ات اللانة  -

األمـر، ملـس اإلدا ة فيمـا     تقوم اللانة بعمن مرا عة وتقيـيم سـنوي لالئ تهـا وإعـداد تويـيات، إ ا احتـاج       -

 يتعلق بتعدين  ز  منها. 

 اللانة تقوم بأعداد تقا يرها ملس اإلدا ة علا أساس دو ي وحسب مت لعات مصل ة العمن .  -

 أعضا  جلنة املرا عة يقوموه بالتالي:  -

 املشا كة يف لي  أنش ة اللانة والسعي خلضو  لي  اال تماعات. .5

  تتوافر لديهم نتياة معاشرتهم ألعمال اللانة بسرية تامة.   التعامن م  املعلومات الل .0

أبالغ جملس اإلدا ة باملستادات الل توحر علا استقالليتهم أو للتعا   يف املصاحل املتعلقة  .2

 بالقرا ات الل تقوم اللانة بافخا ها.

 نة بالئ تها.إعداد تقييم ومرا عة سنوية ألنش ة اللانة وألعضائها متضمنة د  ة إلتزام اللا .4

 د اسة نظام الرقابة الداخلية ووض  تقرير مكتوب عن  أيها وتويياتها يف شانه .  .1

متابعة أعمال احملاسعني القانونيني ، واعتماد أي عمن خا ج ن ا  أعمال املرا عة الل يكلفوه  .0

 بها أحنا  قيامهم بأعمال املرا عة . 

 

 أمسا  األعضا  : 

د.   -)عضو(  سليماه ععد اهلل العمرواألستا /   ) ئيس جلنة املرا عة( ـ  د. خلين ععد الفتا  كردي

 )عضو( سليماه ععداهلل السكراه

 

 وحضر لي  اعضا  اللانة لي  اال تماعات (. 0)     عدد اال تماعات :

   05/05/0050سنوات اعتعا ا من  2 :ـ   مدة عملها

 جلنة الرتشي ات واملكافآت  :045.2.

 اختصاياتها

 ملوضوعات التالية تعترب ضمن سل ات جلنة الرتشي ات واملكافآت:ا



 

37 
 

 بالنسعة لرتشي ات أعضا  جملس اإلدا ة واملديرين التنفيويني، فأنها تقوم باآلتي: -

املرا عة السنوية لالحتيا ات امل لوبة من املها ات املناسعة لعضوية جملس اإلدا ة وإعداد  .5

ية جملس اإلدا ة،  ا يف  ل  قديد الوقت الوي ويا للقد ات واملوهالت امل لوبة لعضو

 يلزم أه خيصصه العضو ألعمال املس.

 مرا عة هيكن جملس اإلدا ة و ف  التوييات يف شأه الت يريات الل ميكن إ راؤها. .0

قديد  وانب الضعا والقوة يف جملس اإلدا ة، واقرتا  معاجلتها  ا يتفق م  مصل ة  .2

 الشركة.

د استقاللية عضو جملس اإلدا ة، التأكد من استقاللية العضو بشكن وض  معايري لت دي .4

سنوي ووض  آلية مناسعة ألعالم املساهمني عن أي مت ريات قد تود  إىل فقد العضو 

الستقالليته، والتأكد من عدم و ود أي تعا   مصاحل إ ا كاه العضو يش ن عضوية 

 جملس إدا ة شركة أخر .

تنفيويني اجلدد عن الفية ألعضا  جملس اإلدا ة املستقلني ونريإعداد تو يهات وبرام  تعري .1

 اعيعة أعمال الشركة وويا تفصيلي عن وا عاتهم كأعضا  يف جملس اإلدا ة.

إعداد توييات ملس اإلدا ة واملتعلقة بت ديد معايري معينة الختيا  األشخاص لش ن  .0

 الرئيسية بالشركة.  و يفة العضو املنتدب أو الرئيس التنفيوي و ؤسا  األقسام

إعداد تقييم معدئي لألشخاص املرش ني لو يفة العضو املنتدب أو الرئيس التنفيوي  .6

 ولرؤسا  األقسام والوحدات بالشركة. 

مد ا  اإلدا ات وإعداد ويا للو ائا وشروط التعاقد لكن من و يفة الرئيس التنفيوي  .8

 بالشركة.

 مد ا  اإلدا ات بالشركة. ولرئيس التنفيوي وض  معايري وإ را ات مناسعة لتقييم أدا  ا .5

 إ را  تقييم دو ي ألنش ة  الرئيس التنفيوي مد ا  اإلدا ات بالشركة.  .50

تنظيم برام  تد يعية للمديرين التنفيويني متعلقة  وضوعات حوكمة الشركة والسلوك  .55

ستويات األخالقي بها. وض  سياسات متعلقة بالت سني املستمر يف أدا  املو فني يف امل

 اإلدا ية العليا. 

 بالنسعة ملكافآت أعضا  جملس اإلدا ة واملديرين التنفيويني، فإنها سو  تقوم باآلتي:  

وض  سياسة للمكافآت واخلوافز ألعضا  جملس اإلدا ة واملديرين التنفيويني بالشركة  .50

ة تهد  إىل زيادة قيمة الشركة وتقوم علا امهودات الشخصية لكن عضو جملس إدا 

ومدير تنفيوي يف ت عيق األهدا  اإلسرتاتياية للشركة، وأيضا تقوم علا تقييم اللانة 

 لألدا  الشخصي هلم يف مقابن األهدا  الل وضعها جملس اإلدا ة، و ل  عن اريق:

بالنسعة ملكافآت أعضا  و ئيس جملس اإلدا ة فأه اللانة سو  تض  معايري للمكافآت متكن  .52

 أدا  متميز بدوه أه توحر علا استقاللية األعضا . الشركة من اخلصول علا

بالنسعة ملكافآت العضو املنتدب أو الرئيس التنفيوي ومد ا  اإلدا ات بالشركة، فأه اللانة  .54

سو  تض  معايري وتقوم  را عتها بشكن دو ي متعلقة باملرتعات الثابتة السنوية والعالوات 

ي وال ري مالي لألدا ، وأيضا وض  معايري لنظام املت رية القائمة علا نظام للتقييم املال

 خاص باخلوافز اوين األ ن لربيف مصاحل املديرين  صاحل مساهمي الشركة .
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املرا عة بصفة مستمرة ملد  مالئمة معايري املكافآت بالشركة و ل  بنا  علا أدا   .51

 الشركة واملركز املالي هلا واالجتاهات األساسية يف سو  العمن.

نفيو القرا ات الل تتخوها اجلمعية العامة للمساهمني واملتعلقة  وضوعات متابعة ت .50

فخص مكافآت أعضا  جملس اإلدا ة وكعا  التنفيويني بالشركة وبالكيفية الل يتم بها 

 اإلفصا  عن تل  املكافآت بالتقرير السنوي للشركة.

 مهماتها :ـ

خـر  املناسـعة مـن املسـوولني والتنفيـويني واملـو فني       الب املستندات والتقا ير والتوضـي ات واملعلومـات األ   -

 بالشركة.

 دعوة املسوولني والتنفيويني واملو فني بالشركة ال تماعاتها لسواهلم ولسماع تفسرياتهم. -

 ستعانة  دمات ا ربا  واملستشا ين من خا ج الشركة.اإل -

 ات اللانة.أدا  ا دمات األخر  الل ي لعها جملس اإلدا ة والل تق  داخن سل  -

اللانــة ســو  تقــوم بعمــن مرا عــة وتقيــيم ســنوي لالئ تهــا بهــد  التأكــد مــن قيامهــا لوا عاتهــا و فــ             -

 التوييات ملس اإلدا ة بشأه إ را  التعديالت بها.  

   األعضا  وعدد اال تماعات:

ئيس جلنة )  -آل سعود زاألعضا  هم: ياحب السمو امللكي األمري تركي بن نيمد بن فهد بن ععد العزي

األستا  ععد  -)عضو( السويداه األستا  بد  ععد اهلل -(ـ الشيخ سليماه الس يمي ) عضو(واملكافآت الرتشي ات

 )عضو( علي أبو السعود زالعزي

  وحضر لي  اعضا  اللانة هوا اال تماع .(5عدد اال تماعات )

   05/05/0050سنوات اعتعا ا من  2: ـ  مدة عملها

 

 شركة بالئ ة اخلوكمة: التزام ال0.04

 :حقو  املساهمني واجلمعية العامة  5.0.04

اخلقو   العامة للمساهمني والل منها لي   تكفل لوائ ها الداخلية و إه النظام األساسي للشركة

اخلقو  املتصلة بالسهم ، وبو ه خاص اخلق يف اخلصول علا نصيب من األ با  الل يتقر  توزيعها، 

عند التصفية، وحق حضو  لعيات ” الشركة“لا نصيب من مو ودات واخلق يف اخلصول ع

املساهمني، واالشرتاك يف مداوالتها والتصويت علا قرا اتها، وحق التصر  يف األسهم، وحق مراقعة 

أعمال جملس اإلدا ة و ف  دعو  املسوولية علا أعضا  املس، وحق االستفسا  والب معلومات  ا ال 

 وال يتعا   م  نظام السو  املالية ولوائ ه التنفيوية.” الشركة“يضر  صاحل 

 

 : تسهين مما سة املساهمني خلقوقهم واخلصول علا املعلومات5.5.0.04

ما سة لي  املساهمني ملحتيااات الالزمة للشركة اإل را ات واإل ضمنت اللوائل الداخلية   .أ

 خلقوقهم النظامية.
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ن الكامن لعموم املساهمني و الل ت مكنهم من مما سة حقوقهم ا توفري لي  املعلومات بالشك  .ب

حبيث تكوه هوه املعلومات وافية ودقيقة ونيدحة ب ريقة منتظمة ويف املواعيد  علا أكمن و ه، 

 . احملددة

تقديم كافة املعلومات وبشكن منتظم وفقا ملعايري اإلفصا  و ل  من علا ” الشركة“قرص        

ألعالم املرئي واملقرو  الكرتوني، و اإل” الشركة“موق  تداول، وموق  لسنوية والتقا ير اخالل: 

  .بشكن وافا ودقيق

 ج   إه الشركة توكد علا توفري املعلومات للمساهمني دوه متييز بينهم

 

 

 حقو  املساهمني املتعلقة با تماع اجلمعية العامة :0.5.0.04

 م وكاه  دول اعمال اال تماع: 5/02/0052 هـ 06/04/5424عقد ا تماع واحد للامعية العامة  يف

 اوال:  دول اعمال اجلمعية العامة العادية:

التصــديق علــا مــا و د بتقريــر مــراقيب اخلســابات عــن الوحــائق املاليــة مــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف         -5

 .م25/50/0050

ــام   -0 املـــــالي املنتهـــــي يف  التصـــــديق علـــــا امليزانيـــــة العموميـــــة وحســـــاب األ بـــــا  وا ســـــائر عـــــن العـــ

 .،م25/50/0050

 .،م25/50/0050املوافقة علا تقرير جملس اإلدا ة حول نشاط الشركة للسنة املالية املنــتهية يف -2

 يـال   551.100.000 يـال عـن كـن سـهم وبإلـالي قـد ه        5املوافقة علا ير  أ با  املساهمني بواقـ    -4

للمســاهمني املقيـــدين يف ســاالت تــداول يــوم انعقـــاد      حقيــة وتكــوه األ س املـــال أ% مــن   50 ســعودي متثــن  

 اجلمعية.

 .م25/50/0050إبرا   مة أعضا  جملس اإلدا ة عن إدا تهم للشركة خالل السنة املالية  املنتــهية يف -1

)اجلريـــــد وشـــركاه ســـابقا( )نياســـعوه   "بـــرايس وترهـــاوس كـــوبرز"مكتــب/  املوافقــة علـــا اختيـــا   -0

اخلســابات مــن بــني املرشــ ني مــن قعــن جلنــة املرا عــة ملرا عــة القــوائم       اقيبكمــر قــانونيوه معتمــدوه( 

  م والعيانات املالية الرب  سنوية وقديد بدل أتعابه.0052املالية للعام املالي 

  يال 5.800.000قيمتها 0050املوافقة علا ير  اتعاب جملس االدا ة عن العام املالي  -6

  را ات الرتشل لعضوية جملس االدا ة.املوافقة علا الئ ة معايري وا -8

 

 حانيا : دول اعمال اجلمعية العامة نري العادية  

املتعلقـة بنشـااات الشـركة لتشـمن مراكـز      ( من النظام االساسـي للشـركة   2املوافقة علا تعدين املادة)

 .االحباو والت وير 

 

 ويف هوا امال تقر الشركة  ا يلي:

اه تســلمت مــن احملاســب القــانوني للشــركة العــا بانعقــاد اجلمعيــة   توكــد الشــركة بأنــه مل لــدو   أ.

م ومل يــتم انعقادهــا، وتوكــد الشــركة كــول  بانـــه مل      25/50/0052العامــة خــالل الســنة املنتهيــة يف     
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% مـن  أس املـال او اكثـر العـا بانعقـاد اجلمعيـة العامـة خـالل         1لدو اه تسلمت من مسـاهمني ميلكـوه   

 م ومل يتم انعقادها.25/50/0052يف السنة املالية املنتهية 

 

ب. اعلنــت الشــركة عــن موعــد انعقــاد اجلمعيــة العامــة ومكانهــا و ــدول اعماهلــا قعــن املوعــد  مســـة             

 وعشرين يوما علا االقن.

( "اجلزيـــــرة" 5نشـــــرت الـــــدعوة اىل ا تمــــاع اجلمعيـــــة يف مواقـــــ  " تــــداول" ويف  الصـــــ ا التاليـــــة      ـــــ. 

ــدد) ــا يخ 54644العــــ ــق  08/02/5424( تــــ ـــ املوافــــ ــدد) 0 -م 05/00/0052هــــ ــر " العــــ ــا يخ 422(  "الشــــ ( تــــ

تـا يخ   2405050000( "ام القـر "  و ـب إيصـال النشـر  قـم      2 -م 05/00/0052هــ املوافـق   08/02/5424

 05/02/0052هـ  ونشرت الشركة الدعوة علا موقعها االلكرتوني بتا يخ 08/2/5424

   

كم ا تماعات اجلمعية العامة وا را ات التصويت و ل   حييف املساهموه علما بالقواعد الل قأ. د

تماع. و ا اتاحة  اال عرب الدعوة اىل اجلمعية العامة و عن اريق توزي  ا را ات مكتوبة توزع احنا  

 الفرية للمساهمني للمشا كة الفعالة يف ا تماعات اجلمعية.

 تماع اجلمعية العامة ومن  ل   العمن علا تيسري مشا كة اكرب عدد من املساهمني يف اا . ـ

اختيا  املكاه وهو املركز الرئيسي للشركة بالدمام ، والوقت حيث عقدت يف متام الساعة الرابعة 

 والنصا بعد العصر.

 

% او اكثر يف اسهم الشركة اضافة موضوع او اكثر علا  دول 1مل ي لب املساهموه الوين ميلكوه   .ز

% 1وبالتالي ال يو د بند مضا  من قعن املساهمني الوين ميلكوه  ده.اعمال اجلمعية العامة عند اعدا

 او اكثر  من اسهم الشركة.

 

مما سة حقهم يف مناقشة املوضوعات املد  ة يف  دول اعمال  من .   متكن الشركة املساهمني هـ

ني تلا اجلمعية وتو يه اس لة العضا  جملس االدا ة وللم اسب القانوني .، ولكن احملاسب القانو

 تقريره ومل يو ه له اس لة. 

لي  املوضوعات املعروضة علا اجلمعية العامة مص وبة  علومات كافية متكن املساهم من    .و

 افخا  القرا .

اال تماع  نيضر متكن الشركة املساهمني من االاالع علا نيضر اال تماع من خالل توزي     .ي

ق  الشركة االلكرتوني وجيري ابالغ السو  املالية بنتائ   قر الشركة ونشر نيضر اإل تماع علا مو

هـ 06/4/5424اال تماع فو  انتها  اجلمعية . ا إبالغ اهلي ة وتزويدها بنسخة من احملضر  و ل  يف 

 اي بنفس يوم ا تماع اجلمعية .م.05/02/0052املوافق 

 

 

  حقو  التصويت:     2.5.0.04

” الشركة“ائق ملما سة املساهم خلقه يف التصويت وتسعا عو أي ال تو د انهتوكد الشركة    . أ

 لتيسري  ل .
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مل تستخدم الشركة اريقة التصويت الرتاكمي لعدم و ود بند اختيا  اعضا  جملس االدا ة  . ب

علا بنود اجلمعية العامة.، اضافة اىل أه النظام االساسي للشركة ال ينص علا التصويت 

 الرتاكمي.

 

لت قق من أه وكاالت املساهمني خلضو  ا تماع اجلمعية العامة )والل جيب أه با” الشركة“تلتزم .  ـ

تكوه كتابية( كانت ملساهمني آخرين من نري أعضا  جملس اإلدا ة ومن نري مو في 

 ”.الشركة“

اإلاالع علا التقا ير السنوية للمستثمرين من األشخاص  وي الصفة ” الشركة“ليس من إ را ات   .د

حيث تعتقد  -مثن يناديق االستثما -وين يتصرفوه بالنيابة عن نريهم االعتعا ية ال

، ”الشركة“وليات وهم وال يق  ضمن دائرة مسسأه هوا األ را  خيص املستثمرين انف” الشركة“

 كول  فاه الشركة تعترب من اكرب الشركات الل اسهمها حرة.

كلها كتابية ومصدقة حسب  هـ . قققت الشركة من اه وكاالت املساهمني خلضو  اال تماع

 االيول وكانت ملساهمني اخرين من نري اعضا  جملس االدا ة ومن نري مو في الشركة. 

 

  حقو  املساهمني يف أ با  األسهم:   4.5.0.04

 

سياسة  توزي  أأل با ، واملد  ة أدناه،  قد اال  عليها جملس أإلدا ة ووافق  وضعت  " الشركة"  . أ

 كن سنوي يف تقرير املس. عليها ويشا  إليها بش

%  من  أس 50 يال سعودي متثن 551.100.00اقرت اجلمعية العامة اال با  املقرت  توزيعها بواق   -ب

لكن سهم واقرت احقية اال با  للمساهمني املسالني يف ساالت مركز ايداع  5املال املدفوع وبواق  

 05/02/0052اجلمعية أي يوم  االو ا  املالية لد   "تداول" حتا نهاية يوم انعقاد

 

 

 : نتائ  املرا عة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية042:

لقد خول جملـس االدا ة الرقابـة الداخليـة اىل ادا ة مت صصـة مـن ا ـن التاكـد اه االدا ة التنفيويـة تتعـ  نظـام           

  قابة داخلية لضماه فعالية وكفا ة الرقابة علا العمليات .

 

 :لية والصالحيات واملسوولياتاالستقال  5.2.04

تقدم املرا عة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهد  مساعدة جملس اإلدا ة ، وجلنة املرا عة، 

علا د  ة عالية من الكفا ة والفاعلية ال فخض  إدا ة  مواإلدا ة التنفيوية يف القيام  سوولياته

ية، وهلا كامن الصالحيات للويول الكامن نري املرا عة الداخلية ألي تأحري من قعن اإلدا ة التنفيو

املقيد ألي ساالت )يدوية أو الكرتونية( وممتلكات ومنسوبي الشركة و ل  وفقا ملا يت لعه أدا  

 عملها.
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 :مسووليات املرا عة الداخلية  0.2.04

 إعداد ا  ة اإلسرتاتياية لعمن املرا عة الداخلية. .5

 سنوية.تنفيو عمليات الف ص وفقا للخ ة ال .0

 تقديم تقا ير عن نتائ  الف ص. .2

قديد املخاار املالية والتش يلية ، والتعاوه م  اإلدا ة لتوفري أدوات  قابية فعالة، وبتكلفة  .4

 مناسعة لل د من اآلحا  املرتتعة علا هوه املخاار واكتشافها فو  وقوعها.

  ية  ا فيها مراقب التنسيق بني اإلدا ات املختلفة يف الشركة واجلهات الرقابية ا ا .1

 اخلسابات ا ا  ي.

 ت وير سياسات وإ را ات تنفيو املرا عة حتا تتفق م  أفضن املما سات املهنية. .0

 .ستخدام املوا د املتاحة  ا يتال م م  ميزانية املرا عة الداخلية املعتمدةإ .6

 

 ن ا  العمن : 2.2.04

 

هاا منتظما لتقييم وقسني فاعلية الرقابة تعنت إدا ة املرا عة الداخلية عند تنفيو أعماهلا من

 الداخلية ميا ميكن من ققيق أهدا  الشركة ومحاية أيوهلا.

لقد  ن ن ا  عمن املرا عة الداخلية ف ص مد  كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة 

لت قيق  المعقو اا إ ا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيدممو ودة اإلدا ة ب ر  الت قق 

 أهدا  الشركة 

 نتائ  املرا عة الداخلية السنوية:  4.2.04

اه ادا ة الرقابة الداخلية تقوم بتنفيو نشاااتها وفقا   ة عمن متفق عليها ، وهي مصممة بشكن 

ي  ي لي  االنش ة الرئيسية للشركة علا مدا  سنوات معينة، اخوة بعني االعتعا  الرتكيز واع ا  

نش ة  ات املخاار العالية . وقد وضعت عدة توييات  وهرية ادت اىل املزيد من االضافات االولوية لال

القيمة وقسني نظام الرقابة الداخلية اخلالي.وقد عززت ادا ة الرقابة الداخلية  عملها بتنفيو  قابة 

 علا العمليات الصناعية ، والل ادت اىل ت وير وقسني كفا ة العمليات .

نتائ  او   توكد ادا ة الرقابة الداخلية  باه نظام الرقابة الداخلية معقول وال تو د وبنا  علا  ل

. كول  توكد ادا ة الرقابة الداخلية بانها ترف  تقا ير 0052اختالفات  وهرية توكر خالل عام 

دا ة دو ية اىل " جلنة املرا عة" عن اخر املستادات، مضمنة توييات ، وقد  فعت هوه التوييات اىل اال

 التنفيوية الل وضعت خ ة عمن لتنفيو توييات ادا ة الرقابة الداخلية. ومن هوه التوييات :

 . ضرو ة اتعاع معايري االنتاج  يف عملية التصني 

  )الفصن يف الوا عات احنا  تنفيو خ يف االنتاج املتععة للنظام االلي املعرو  ب )اي ا  بي 

  امليزانيات املقد ة .تنفيو مريانيات القو  العاملة جتاه 

 .الرقابة علا مستودعات املواد ا ام 

 .كشوفات تسوية العمليات العنكية 

 .الدفوعات اىل وكال  التخليص اجلمركي 
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تقوم جلنة املرا عة املنعثقة من جملس االدا ة باالشرا  علا أعمال املرا عة الداخلية للماموعة ، 

ستة لرقابة الداخلية . وقد قامت جلنة املرا عة بعقد والل تقوم بف ص مد  كفاية وفاعلية نظام ا

، اضافة اىل  ل  وافقت علا التائ  املالية ا تماعات ناقشت خالهلا معظمها اعمال املرا عة الداخلية 

  الرب  سنوية .

 

 ـ لقد اتععت ادا ة الرقابة الداخلية ما يلي يف سعين قيامها بادا  مهامها:

الداخلية لي  اإل را ات ملعاجلة ما تضمنه تقا ير املرا عة من لقد افخوت إدا ة املرا عة  .5

 مالحظات.

لقد ا تو يه أعمال املرا عة الداخلية إىل األنش ة والو ائا  ات املخاار العالية واىل  ف   .0

 فاعلية وكفا ة و حبية عمليات الشركة.

 بشكن مرضي وفاعن. لقد نسقت إدا ة املرا عة الداخلية تنسيقا كامال م  املرا   ا ا  ي .2

 

 املو فني   ـ  01

 اإلدا ة والتد يب  5.01

م( مـوزعني  0050 يف ا مو فـ  2.002 ) ا مو فـ  2.516"الشـركة " وشـركاتها التابعـة     العـاملني يف عـدد   إلـالي بلغ 

 كما يلي :

 الزيادة )التسرب( م0050 م0052 عدد العاملني

 015 5.105 5.660 يالق اع احملل

 (506) 5.100 5.281 الق اع الدولي

 524 2.002 2.516  اإللالي

 (04) 186 102 عدد العاملني السعوديوه

 %-5.08 %28.15 %05.15 ينسعة السعوديوه للق اع احملل

، ا املد بة خصويـ اخلرفية واملهنية  ، وا العاملة عموم باأليدييف تزويد األعمال  ا قدي ييوا ه سو  العمن احملل

 األمر من خالل تعنا السياسات التالية :” الشركة“املعايرة. عاجلت  عمالاألملواكعة افرة 

 %.50 – 1 حواليبنسعة ترتاو  ما بني اخلرفيني العاملني  بعا  واتب  ف  . أ

  يال سعودي 2.000قديد اخلد االدنا لال و  للمو فني السعوديني براتب شهري يعلغ   . ب

سعيها يف تأهين العناير السعودية ” الشركة“ستواين  ثحيج. تأهين وتد يب االيدي العاملة السعودية: 

واحملافظة عليها من خالل التأهين والتد يب، وتوفري العي ة املناسعة للعمن، وتقديم مميزات وحوافز 

وتعزيز وت وير قد اتهم، ومتكينهم من  كما قرص امموعة علا متابعة أدا  املو فني ، . للمو فني

 كتساب املها ات الالزمة لت قيق أهدافها. إخالل برام  مد وسة من 

إن القا  من الشعو  الراسخ يف جمموعة إميانتيت العربية السعودية تأهين وتد يب الشعاب السعودي: د. 

ملسووليتها جتاه الوان وجممتعها فقد وضعت علا عاتقها املشا كة يف خدمة امتم  من خالل تد يب 
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ة الفرية هلم ومتكينهم من إجياد فرص عمن أو إكمال د استهم. وتأهين الشعاب السعودي و ل  إلتاح

 شعاب الوان وامتم  و يتضمن تد يب مكثا ويعترب الربنام  التد ييب أحد مشا ي  الشركة  دمة

مركز  م0055خالل عام  فانشأت الشركة واخلاسب اآللي. جمالي الل ة اإلتليزيةريف حالحة أشه ملدة

وتاهين وتو يا  وا تد يب .لشعاب وتأهيلهم للعمن اإلدا ي والفين املناسبتد ييب داخلي لتد يب ا

 املواانني وفقا للادول ادناه:

0055 0050 0052 

 عدد 

 املتد بني 

 عدد 

 ا رجييني 

 الوين عدد

 ا تو يفهم

 عدد 

 املتد بني 

 عدد 

 ا رجييني 

 الوين عدد

 ا تو يفهم

 عدد 

 املتد بني 

 عدد 

 ا رجييني 

 الوين عدد

 ا تو يفهم

000 520 505 282 048 042 10 10 10 

  

 م0054وستواين الشركة هوه الربام  التد يعية خالل عام  

 

 السالمة واألمن ـ  00

خلفــا  علــا مســتويات عاليــة مــن الســالمة واألمــن، مــن خــالل التــد يب املــنظم      ا وايــلت  مصــان   " الشــركة" 

عــاع الســالمة، وتنفيــو دو ات يف ليــ  املصــان  علــا مســتو  امموعـــة        تإلوإعــداد الــربام  التأهيليــة الدو يــة     

د معــايري  ديــدة لل فــا  اعتمـ إ وايــلت الشــركة وقــد .وجلميـ  املــو فني والعــاملني وليــ  األقسـام واإلدا ات  

 .قفيز املو فني بت قيق د  ة عالية من السالمة يف املصـان  واإلدا ات املختصـة   وايلت  بيف  وعلا السالمة، 

 .خنفا  معدل إيابات العمن بصو ة مل و ة.إوكانت نتياة تل  اجلهود 

 

 0052جملس اإلدا ة حول فخصيص نتائ  عام  ـ  60

 م علا الن و التالي:ـ0052جملس اإلدا ة فخصيص نتائ  عام  يقرت 

 آال  الرياالت السعودية          

  550.054 م بعد الزكاة الشرعية 0052األ با  الصافية لعام 

 582.048  ييد األ با  املرتاكمة كما يف بداية العام 

  051.000 يايف األ با 

  (55.005) % احتيااي نظامي50لسم 

   084.405 0052يف نهاية العام  املرتاكمة كمايافا األ با 

  بواقـــ  )  مـــن  أس املـــال املـــدفوع% 1 أ بـــا  مقـــرت  توزيعهـــا بنســـعة

 (16.610)  للسهم الواحد(  يال نصا 

 (5.800)  مكافأة أعضا  جملس اإلدا ة 

   (16.610)  يال للسهم الواحد نصاأ با  إضافية مقرت  توزيعها بواق 

  506.505 األ با  املستعقاة بعد التخصيص وتوزي  األ با 
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 .  دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد80

إدا ة شـركة اميانتيـت العربيـة    ( من النظام األساسي للشركة، فانه يسر جملس 00استنادا لنص املادة )

الســعودية )شــركة مســاهمة ســعودية( دعــوة املســاهمني الكــرام خلضــو  ا تمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة   

السـنوية والـوي ســيعقد ـ بــإ ه اهلل ـ يف املركـز الرئيســي للشـركة باملن قــة الصـناعية األوىل يف الــدمام             

الواقـ  يف  ا مـيس   مـن بعـد عصـر يـوم    النصـا  و رابعـة )اريق الدمام ـ ا رب السـري ( يف متـام السـاعة ال    

 )حسب تقويم أم القر (، و ل  للنظر يف  دول األعمال التالي 52/02/0054ق ـــهـ املواف5421/ 50/01

 

التصــديق علــا مــا و د بتقريــر مــراقيب اخلســابات عــن الوحــائق املاليــة مــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف      أوال:

25/50/0052. 

 

التصــــديق علـــــا امليزانيــــة العموميـــــة وحســــاب األ بـــــا  وا ســــائر عـــــن العــــام املـــــالي املنتهـــــي يف        حانيا:

 م.25/50/0052

 

 م 25/50/0052للسنة املالية املنــتهية يف” الشركة“املوافقة علا تقرير جملس اإلدا ة حول نشاط   حالثا:

 551.100.000قيمتهـا   0052لعـام املـالي   املوافقة علا اقرتا  جملـس االدا ة بتوزيـ  ا بـا  نقديـة عـن ا       ابعا:

  يال للسهم الواحد .واحد % من  اس املال بواق   50 يال متثن 

 

ـــهية يف      :خامسا ــنة املاليـــــة املنتــــ إبـــــرا   مـــــة أعضـــــا  جملـــــس اإلدا ة عـــــن إدا تهـــــم للشـــــركة خـــــالل الســـ

 م.25/50/0052

 

 مـن قعـن جلنـة املرا عـة ملرا عـة القـوائم       املوافقـة علـا اختيـا  مراقـب اخلسـابات مـن بـني املرشـ ني          سـا:   ساد

 م والعيانات املالية الرب  سنوية وقديد بدل أتعابه.0054املالية للعام املالي 

  يال سعودي. 5.800.000قيمتها  0052املوافقة علا ير  اتعاب جملس اإلدا ة عن العام املالي  سابعا:

 

 

 

 ،التوفيق،واهلل ولي 

 

 

 اإلدا ةجملس 


