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اإجمايل الأ�سول

ازداد مبعدل 11% ليبلغ

4.5 مليار ر.�س مقارنة بعام 2007 
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ازدادت مبعدل

30% مقارنة بعام 2007 

لتبلغ 4 مليار ر.�س 
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منذ بدء عمليات الت�شغيل

املبيعات 

الد�لية

ارتفعت مبعدل 

14%  مقارنة بعام 2007 

لتبلغ 1881 مليون ر.�س

�سايف الدخل 

ازداد مبعدل ٪267 

عن عام 2007

ليبلغ 235 مليون ر.�س

اإجمايل الأ�سول للع�سر �سنوات

ازداد مبعدل
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حقوق امل�ساهمني

ازدادت مبعدل 13% لتبلغ

1.5 مليار ر.�س مقارنة بعام 2007 
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املوؤ�شرات ال�شنوية

يرتكز موؤ�شر ربح ال�شهم الواحد املو�شح على �شايف االأرباح بعد ا�شتقطاع الزكاة مق�شوًما على عدد االأ�شهم املوجودة يف اأ�شهم كل �شنة.

* مت احت�شاب االأ�شهم على اأ�شا�س معدل القيمة ل�شنة 2005.

مباليني الرياالت ال�شعودية

مباليني الرياالت ال�شعودية

�شايف املبيعات

�شايف الدخل
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2008  2007  2006  2005  2004 مباليني الرياالت ال�شعودية 

4026  3102  2660  2493  1857 �شايف املبيعات 

310.2  114.6  48.0  33.5  )47.4( �شايف الدخل )قبل حقوق االأقلية( 

235.3  64.1  20.8  )8.7(  )53.0( �شايف الدخل 

2.04  0.55  0.18  )0.4(  )3.44( ربح ال�شهم الواحد 

115.5  115.5  115.5  *21.7  15.4 عدد االأ�شهم )باملاليني( 
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اأهم الإجنازات

امل�سادر الأ�سا�سية

اأهم االإجنازات
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الــنــمــــو

الإمكــــانــيــــات

اأهم االإجنازات
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تاأ�ش�شت �شركة اأميانتيت يف الدمام يوم اخلمي�س 

املوافق 13 يونيو 1968م. ومن بدايات متوا�شعة 

كم�شنع بخط اإنتاج واحد لالأنابيب امل�شتخدمة 

يف البنية االأ�شا�شية، ولدت اأميانتيت.

ومع ذلك فقد حظيت منتجاتها باإقبال وا�شع 

يف ال�شوق املحلية، ونتيجة للطلب املتزايد على 

منتجاتها متكنت اأميانتيت من تو�شيع اأن�شطتها 

لت�شمل اأ�شواقا اأخرى اأي�شا.

ويف عام 1974م عينت ال�شركة ال�شيد مي�شال 

خالط رئي�شا تنفيذيا لها. وقد عمل جاهدا على 

تر�شيخ مكانة اأميانتيت يف ال�شوق، وذلك من 

خالل تنويع اهتمامات ال�شركة يف جمال ت�شنيع 

االأنابيب، حمدثا تو�شعا غري م�شبوق ، كان له 

الف�شل يف هيكلة اأعمال اأميانتيت لالأعوام 

الع�شرة التالية.

وقد ا�شتهلت اأعمال التو�شع باإن�شاء �شركة اأميانتيت 

ل�شناعة املطاط املحدودة )اأريل( يف عام 

1977م، ك�شركة م�شرتكة بني اأميانتيت )٪80( 

وديكان اإنرتبرايزر -الهند)20%(، وتبعها اإن�شاء 

�شركة اأميانتيت ل�شناعة الفايربغال�س املحدودة 

)اأفيل(، وهي �شركة م�شرتكة بني اأميانتيت 

)70%( و اأوينز كورننغ االأمريكية )٪30(.

وبعد انق�شاء اأقل من �شنة مّت تاأ�شي�س �شركة 

اأمريون العربية ال�شعودية املحدودة )ا�شال( 

ك�شركة م�شرتكة بني اأميانتيت )70%( واأمريون 

اإنرتنا�شينال االأمريكية )30%(. ويف عام 1988م 

مّت �شراء ال�شركة العربية لعوازل الفايربغال�س 

)اأفيكو( املتخ�ش�شة بت�شنيع كافة اأنواع 

منتجات الفايربغال�س العازلة، وقد حازت 

اأميانتيت 51% من اأ�شهم ال�شركة، فيما حازت 

اأوينز كورننغ االأمريكية 49%. )وقد بيعت ح�شة 

اأميانتيت عام 2005م(.

وكان 1982م عام التفوق واالإجناز بالن�شبة 

الأعمال اأميانتيت، حيث تخطت مبيعاتها 

مليار ريال �شعودي، وحققت اأرباحا ممتازة 

تزيد عن 120 مليون ريال �شعودي. تبع هذا 

النجاح غري امل�شبوق بدء املباحثات مع �شركة 

بونت-اآ-مو�شون الفرن�شية بق�شد اإن�شاء �شركة 

م�شرتكة تكون متخ�ش�شة يف ت�شنيع اأنابيب 

حديد الدكتايل. كمااأجريت مباحثات لتاأ�شي�س 

�شركة اأخرى بالتعاون مع �شركة اأمريون بي ڤـي 

الهولندية، اأدت اإىل اإن�شاء �شركة بوند�شرتاند 

املحدودة.

وبحلول عام 1983م اأ�شبحت اأعمال اأميانتيت 

منوذجا يحتذى، وجنحت هوام�س الربح يف 

م�شباًحا  و�شعت  “لقد 
على اأن ير�شدين نوره 

اإىل الطريق، ذلك هو 

م�شباح اخلربة. اأنا ال 

اأعرف طريقة للحكم 

على امل�شتقبل �شوى 

من خالل املا�شي.”

اإدوارد جيبون
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ورئي�شا  لكافة اللجان التنفيذية. وعلى �شوء 

هذه التطورات فاإن املالك ال�شعوديني ا�شرتوا 

ح�ش�س ال�شريك ال�شوي�شري  �شركة اترننيت 

)التي كانت متثل ما يناهز ثلث اأميانتيت( عام 

1993م.

اإن اجلهود القّيمة التي بذلها الدكتور عبد العزيز 

اأثمرت يف ال�شابع ع�شر من �شهر يناير 1994م، 

حينما ت�شّلمت ال�شركة اعتمادا الإدراجها يف �شوق 

تداول االأوراق املالية ال�شعودي براأ�شمال مقداره 

350 مليون ريال �شعودي )7 ماليني �شهم بقيمة 

50  ريال  �شعودي القيمة اال�شمية لل�شهم الواحد 

يف ذلك الوقت ( وبالتايل ا�شبحت جمموعة 

اأميانتيت عام 1996م �شركة م�شاهمة عامة.

لكن هذا احلدث الهام نغ�شته فرتة التباطوؤ 

االقت�شادي التي �شهدتها االأ�شواق بفعل حرب 

اخلليج االأوىل، حيث �شهد الطلب على االأنابيب 

واملنتجات املتعلقة بها تراجعا، وهو ما اأثر على 

نتائج املجموعة املالية. باالإ�شافة اإىل هذه 

التحديات فقد واجهت ال�شركة بع�س املعوقات 

الناجتة عن املناف�شة من جانب عدة �شركات 

اأجنبية، مما اأدى اإىل انخفا�س املبيعات اإىل 

ال�شركة تدريجيا، وو�شع �شيا�ش�شات واإجراءات، 

وموؤ�شرات رئي�شية لالأداء. فيما كانت جميع هذه 

العوامل ت�شهم يف جناح اأميانتيت، اإال اأن اأعظم 

اإجنازات الدكتور عبد العزيز كانت: اإدراج 

اأميانتيت يف �شوق االأ�شهم ال�شعودية يف وقت 

الحق من فرتة توليه رئا�شة ال�شركة.

تطور اآخر �شهده عام 1988م يتمثل يف تا�شي�س 

�شركة �شاديب ك�شركة م�شرتكة بني اأميانتيت 

)75%( واأبو نّيان )5%(، و�شركة بونت-اآ-

مو�شون الفرن�شية )20%(. لكن ل�شوء احلظ 

فاإن بداية اأن�شطة هذه ال�شركة تاأخرت ب�شبب 

اندالع حرب اخلليج االأوىل، غري اأنها  متكنت 

من بدء عملياتها التجارية بنجاح يف يوليو من 

عام 1991م.

ويف مطلع الت�شعينيات بداأ املالك ال�شعوديون 

الرئي�شيون يعدون اأميانتيت لت�شهد حتوال 

بارزا من �شركة  �شعودية اأجنبية حمدودة 

اإىل �شركة م�شاهمة �شعودية . ويف غ�شون 

هذا الوقت الع�شيب، مّت تعيني �شاحب ال�شمو 

االأمري اأحمد بن خالد بن عبد اهلل بن عبد 

الرحمن اآل �شعود رئي�شا ملجل�س االإدارة املكلف، 

لفت اأنظار امل�شتثمرين. وتوىل رئا�شتها ال�شيد 

عبد العزيز اآل �شيخ. اإ�شافة اإىل ذلك مت ت�شكيل 

جلان تنفيذية ل�شركة اأميانتيت، ولل�شركات 

التابعة. وهو ما �شكل ارتفاعا باهرا يف راأ�شمال 

اأميانتيت من التدفقات النقدية، واالأرباح 

املرتاكمة اإىل اأن بلغ 160 مليون ريال �شعودي.

وعلى الرغم من هذا النمو، فاإن النتائج  املالية 

لل�شنتني التاليتني 1986م و 1987م كانت على 

امل�شار ال�شحيح متاما، رغم تباطوؤ االأ�شواق  

وبداية ال�شعوبات االقت�شادية يف ذلك الوقت. 

ومع هذا فاإن ذلك الركود �شهد نهاية مفاجئة 

عام 1988م والذي تزامن معه تعيني الدكتور 

عبد العزيز اجلربوع رئي�شا تنفيذيا لل�شركة.

هنا برزت موؤ�شرات اأخرى دلت على ع�شر 

جديد من االزدهار، حينما وقع الدكتور 

عبد العزيز اجلربوع تاأ�شي�س ال�شركة العربية 

ال�شعودية ل�شناعة اأنابيب حديد الدكتايل 

املحدودة)�شاديب(، ما يعّد اأكرب ا�شتثمار 

تخو�شه اأميانتيت منذ اإن�شائها. ومل يكن 

الدكتور عبد العزيز من النوع الذي يعي�س على 

اأجماد املا�شي، فقد �شعى اإىل تطوير ثقافة 

19831993



ن�شف مليار ريال �شعودي، واالأرباح اإىل حوايل 

60 مليون ريال �شعودي.

وقد عني ال�شيد فريد اخلالوي، ع�شوا منتدبا  

ورئي�شا تنفيذيا يف عام 1997، بعد عمله كنائب 

الرئي�س ل�شوؤون العمليات يف ال�شركة. بنف�س 

الوقت ا�شتمر عطاء الدكتور عبدالعزيز اجلربوع 

ودعمه لل�شركة حيث وا�شل عمله كع�شو يف 

جمل�س االإدارة واللجان التنفيذية.

يف عام 1998م اأدت العوملة، وانفتاح احلدود 

املتزايد اأمام التجارة العاملية اإىل بروز 

خيارين اأمام جمل�س االإدارة: اإما البقاء يف 

ماأمن داخل ال�شوق ال�شعودية وجتّنب املناف�شة 

العاملية، اأو خو�س املغامرة من خالل تو�شع 

ال�شركة عامليا، وحيازة التكنولوجيا وتطويرها 

ل�شناعة االأنابيب، ودفع مثل هذه التكنولوجيا 

ال�شتثمارها يف اخلارج. ومما يدعو اإىل 

االرتياح اأن جمل�س االإدارة اتخذ قرارا 

باعتماد اخليار االأخري. 

عالوة على ذلك، مت اتخاد قرارا ا�شرتاتيجيا 

ب�شاأن التنويع على امل�شتوى اجلغرايف، وعلى 

م�شتوى قطاعات االأعمال الت�شغيلية، االأمر 

الذي كان من �شاأنه اأن ي�شكل دافعا قويا ملجمل 

االأن�شطة لتبلغ م�شتويات عالية من التميز.

ومن اأبرز امل�شاريع يف هذا الوقت كان تاأ�شي�س 

�شركة اأميانتيت  م�شر للفايربغال�س اململوكة 

مبعدل )50%( ل�شركة اأفيل، و)50%( ملجموعة 

لقمة.

ويف عام 2000م، اأن�شاأت جمموعة اأميانتيت 

�شركة �شي – تيك املحدودة  وهي �شركة 

متخ�ش�شة يف جمال التكنولوجيا وت�شنيع 

االأنابيب البال�شتكية املقواة باالألياف الزجاجية 

)الفايربغال�س( با�شتخدام عمليات الطرد 

املركزي، والتي متكنت الحقا من بيع عدة 

م�شانع يف جميع اأنحاء العامل.

هذا، ولقد �شهد عام 2000م دخول اأميانتيت يف 

�شراكة منا�شفة 50/50 مع �شركة مياه  من�شاوية  

الإن�شاء وتطوير �شركة جديدة تركز اأن�شطتها 

على االأعمال ذات ال�شلة بقطاع املياه.

ويف بداية عام 2001م، متلكت اأميانتيت تقنية 

فلوتايت العاملية  وم�شانع االأنابيب من اأوينز 

كورننغ، مما �شكل حجر االأ�شا�س لالنطالق 

احلقيقي باملجموعة نحو العوملة، ود�شنت عهدا 

جديدا للتطور التكنولوجي. وقد ترتب على هذه 

امللكية حيازة ال�شركة ملركز االأبحاث والتطوير 

يف الرنويج باالإ�شافة اإىل متلك 30% من �شركة 

اأفيل، وملكية كاملة للم�شانع يف كل من: اأملانيا، 

واالأرجنتني، واإ�شبانيا، وبت�شوانا، والرنويج، و 

50% من �شركة �شبور الرتكية.

ومنذ عام 2002م توا�شلت مبيعات 

تكنولوجيا االأنابيب البال�شتكية املقواة 

باالألياف الزجاجية، وبناء امل�شانع يف 

اأنحاء العامل، مع عمليات ت�شغيلية يف كل 

من: اململكة العربية ال�شعودية، وبولندا، 

وكازاخ�شتان، وجنوب اإفريقيا، والواليات 

املتحدة االأمريكية، والربازيل، واملغرب، 

واجلزائر، وليبيا، ودبي، وعمان، والهند، 

وقطر، واإيطاليا، والكويت. 

وملواكبة هذه النه�شة ال�شريعة يف اأعمال 

ال�شركة، فقد تاأ�ش�شت �شركة اأميانتيت 

العاملية القاب�شة اململوكة بالكامل ل�شركة 

اأميانتيت العربية ال�شعودية المتالك وتروؤ�س 

واإدارة ومراقبة جميع العمليات العاملية. وقد 

19942001



ومع 35 م�شنعا الإنتاج االأنابيب و�شركات 

التكنولوجيا املتنوعة وتوريد املواد االأولية، 

و�شركات الهند�شة التابعة واملنت�شرة يف عدد من 

البلدان يف اأنحاء العامل، فاإننا مل نكن يف اأّي 

وقت م�شى يف مركز اأقوى مما نحن فيه االآن 

ملواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين.

وبالطبع فاإن قيمة املن�شاأه ال تقا�س بعدد ما 

متتلكه من  م�شانع  اأو اأ�شهم  اأو مبيعاتها، بل 

تقا�س  ب�شمعتها وم�شريتها الناجحة املمتدة على 

مدى اأربعة عقود من الزمان.

 اإن اأميانتيت ا�شتفادت مبا فيه الكفاية بتوايل 

عدة اأجيال من الروؤ�شاء التنفيذيني، واأع�شاء 

جمال�س االإدارة، واملوظفني الذين اأ�شهموا جميعا 

بكامل طاقاتهم لتمكينها من موا�شلة م�شرية 

النجاح والربحية.

فالف�شل يعود لهوؤالء املوظفني الذين و�شعوا 

اأ�ش�س النجاح واالزدهار فيها، والف�شل مو�شول 

لكافة املوظفني ال�شابقني واحلاليني الذين ندين 

لهم بكل ال�شكر واالمتنان.   

ويف مطلع عام 2008م مّت تعيني الدكتور 

�شليمان التويجري رئي�شا  تنفيذيا، كما مّت 

اختياره  الحقا ع�شوا يف جمل�س االإدارة، 

وع�شوا منتدبا.

وقد اأ�شهمت هذه التطويرات وغريها يف رفع 

مبيعات جمموعة اأميانتيت الأكرث من )3.1(

مليار ريال �شعودي يف نهاية عام 2007م، و)4( 

مليارات ريال �شعودي يف نهاية 2008م مما 

جعلها �شنة املبيعات، واالأرباح القيا�شية منذ 

تاأ�شي�شها .

وعلى مدى ال�شنوات االأربعني املا�شية جنحت 

اأميانتيت باالنتقال من اإجناز اإىل اآخر، وبرزت 

كالعب عاملّي رئي�شّي من خالل �شعيها الدوؤوب 

لتحقيق مزيد من التميز على ال�شعيدين: 

العملي  واملايل.

ومن م�شنع �شغري لالأنابيب يف الدمام، 

متكنت جمموعة اأميانتيت من االنطالق، 

وتو�شيع اإمرباطورية اأعمالها، التي ت�شمل 

اأنواعا من االأن�شطة املميزة املتعددة مبا فيها: 

�شناعة االأنابيب، والتكنولوجيا، واإدارة املياه، 

والهند�شة، واملواد.

تاأ�ش�شت هذه ال�شركة وفق م�شوؤوليات جغرافية 

حمددة واأتاحت اإمكانية تواجد اأميانتيت 

يف اأرجاء الكون االأربعة. وبهذا اأ�شبحت 

اأميانتيت الرائدة عامليا يف ت�شنيع اأنابيب 

الفايربغال�س، والتكنولوجيا املرتبطة بها، 

مع تاأ�شي�س �شركات اأخرى المتالك، اأو تطوير 

التكنولوجيا.

ويف الفرتة املمتدة من 2005م اإىل 2007م 

متكنت اأميانتيت من دخول جمال االأعمال 

املرتبطة باملياه بتاأ�شي�س �شركة اأميووتر التي 

تركز اأعمالها يف منطقة ال�شرق االأو�شط ، 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي. وعلى مدى 

ال�شنوات اخلم�س املا�شية متت حيازة عدة 

�شركات مبا يف ذلك بي دبليو تي االأملانية 

املتخ�ش�شة يف اأعمال املياه، ومعاجلة مياه 

ال�شرف ال�شحي، وم�شانع التحلية. كما 

مّت تاأ�شي�س عدة م�شاريع �شعودية مع �شركة 

توزيع )�شركة م�شرتكة منا�شفة مع �شي�شكو( 

وقد فازت باتفاقية الإدارة املياه، ومعاجلة 

مياه ال�شرف ال�شحي، الإعادة تاأهيلها يف 

خمتلف املدن ال�شناعية يف اململكة العربية 

ال�شعودية.

20052008



حتية طيبة وبعد.

ي�شعدين اأن اأقدم التهاين بالذكرى االأربعني لتاأ�شي�س جمموعة اأميانتيت ، ومع م�شادفة هذا العام 2008م للذكرى االأربعني، 

اأو الذكرى »الياقوتية« لتاأ�شي�س جمموعة اأميانتيت. وعلى الرغم من اأنه وقت لالحتفال، لكنه قد يكون وقتا منا�شبا للتفكري 

والتدبر اأي�شا. ورغم اأن اإيرادات اأميانتيت، واالحتماالت امل�شتقبلية تبدو اأقوى من اأّي وقت م�شى، فاإنه من احلكمة اأال نركن 

اإىل التهاون ، واأال ي�شاورنا الرتاخي من حيث االهتمام مبا تواجهه ال�شركات االأخرى يف جميع اأنحاء العامل من اأو�شاع �شعبة، 

نتيجة للهزات االقت�شادية العنيفة.

لكن يف �شبابية هذا الرتاجع ، فاإن ال�شركات اجلريئة هي القادرة  على روؤية بريق النجاح بو�شوح رغم ما يكتنفه من �شباب. 

نظرا الندفاع العامل املحموم يف البحث والتق�شي الإخراج نف�شه من الركود االقت�شادي، اإال اأن هناك حتديات جبارة تتواتر 

م�شحوبة بفر�س ال مثيل لها.

فيما العديد من ال�شركات تعمل جاهدة الأجل البقاء، فاإن املكانة وامللكية ـ يف الوقت الذي تعترب فيه بعيدة املنال يف ال�شوق ـ 

تظل متاحة اأمام ال�شركات التي تتمتع بقدر كاف من الذكاء، الذي يتيح لها اإمكانية اال�شتفادة من الظروف.

ا�شمحوا يل، اأن اأتناول اأو�شاع اأميانتيت املالية �شنة 2008 بتف�شيل اأكرث.

ر�سالة رئي�س 

جمل�س الإدارة

�شاحب ال�شمو االأمري اأحمد بن خالد بن عبد اهلل 

بن عبد الرحمن اآل �شعود

ر�شالة رئي�س جمل�س االإدارة
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ك�شركة فاإن اأميانتيت طاملا امتلكت روؤية غاية يف الو�شوح لتكون قائدة يف جمال حلول اأنظمة وتكنولوجيا االأنابيب. وي�شرين 

اأن اأزف اإليكم اأن اأميانتيت قد ح�شلت على جمموعة قوية من النتائج يف عام 2008م، فيما نحن ما�شون يف البناء على 

ا�شرتاتيجيتنا املتوافقة التي �شبق و�شعها مو�شع التنفيذ.

هذا من حيث النتائج، اأما من حيث اجلانب املايل، فقد فاقت نتائج 2008 النتائج القيا�شية ال�شابقة. وي�شرنا اأن ننّوه اإىل اأن 

اأو�شاعنا املالية كانت متوافقة مع تقديراتنا.

لقد حافظنا على قوة انطالقة اأعمالنا على مدار ال�شنة. و�شجلنا جمموعة اأخرى من النتائج اجليدة مع مبيعات �شافية يف 

عام 2008م التي حققت زيادة يف النمو مبعدل 30% مقارنة بعام 2007م باإجمايل 4 مليار ريال �شعودي. يف الوقت الذي  كانت 

فيه �شركات عديدة تواجه ظروفا مالية ع�شيبة، فقد مّت اإجناز هذه النتائج باعتماد منوذج عملي يرتكز على رفع م�شتوى 

الكفاءة، وتطوير االإمكانيات التكنولوجية، واحلفاظ على ثبات املركز املايل .

وعلى �شعيد التفوق قيا�شا على النتائج  ال�شابقة، فقد �شهد �شايف االأرباح منوا مبعدل 267% مقارنة بعام 2007م، حتى بلغ 

235 مليون ريال �شعودي.

ويتوا�شل هذا التقدم ، حيث حقق  الربح من العمليات منوا مبعدل 44% مقارنة بعام  2007م، باإجمايل 456 مليون ريال 

�شعودي، فيما بلغت قيمة اأ�شول 2008 م االإجمالية 4.5 مليار ريال �شعودي، اأّي بزيادة 11% مقارنة بعام 2007م، وبزيادة 

30% مقارنة بال�شنوات اخلم�س املا�شية. وهذا يعني اأن اإجمايل االأ�شول حقق زيادة ال تقل عن 309% على مدى ال�شنوات 

الع�شر املا�شية.

كما �شهدت حقوق  م�شاهمي �شركة اأميانتيت يف عام 2008م تفوقا اآخر، بحيث بلغت 1.5 مليار ريال �شعودي. وهو ما ي�شكل 

زيادة 13% مقارنة بعام 2007م، وزيادة مبعدل 88% مقارنة بعام 2004م، بزيادة 193% على مدى ال�شنوات الع�شر املا�شية.

ومع ذلك فاإن ظروف اأعمالنا ال�شريعة التطّور �شتتوا�شل لت�شكل حتديا رئي�شيا. و�شتكون ال�شركات االأكرث جناحا هي القادرة 

على اإدارة املخاطر، واال�شتفادة من الفر�س املتاحة بكفاءة عالية ، ومن تقنيات اال�شتثمار املالئمة ، اإ�شافة اإىل البناء على 

اإدارة ح�شة املجموعة من ال�شوق.

 وبهذه الطريقة ت�شلم ا�شرتاتيجيتنا من التغيري، لكنها ت�شتجيب مبرونة عالية للتغريات العاملية. اإن التقدم الذي اأحرزناه على 

مدى ال�شنوات اخلم�س املا�شية يعني اأننا منتلك مركزا ماليا قويا يوؤهلنا ملوا�شلة تنمية اأعمالنا، واحلفاظ على جناحاتنا ملا 

فيه م�شلحة املوظفني، وامل�شاهمني، واملجتمع اأي�شا.

لقد حافظنا على قوة انطالقة اأعمالنا على مدار ال�شنة. و�شجلنا جمموعة اأخرى من 

النتائج اجليدة مع مبيعات �شافية يف عام 2008م التي حققت زيادة يف النمو مبعدل 

30% مقارنة بعام 2007م.

ر�شالة رئي�س جمل�س االإدارة
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فيما يندفع العامل للدخول يف ع�شر اقت�شادي جديد غري وا�شح املعامل، فاإن ال�شركات يف جميع اأنحاء العامل قد وجدْت 

نف�شها جمربة على اإثبات قدراتها يف التعامل باأ�شاليب خمتلفة تتما�شى مع متغريات القرن احلادي والع�شرين.

ويبدو االأمر يف نظر الكثريين ، كما لو اأن معايري االأعمال االقت�شادية التقليدية قد انقلبت راأ�شا على عقب. وهناك مْن ي�شعر 

باأنه جمرب على هجر احلكمة النمطية، والتحّلل من القواعد واالأ�شول، واتباع منط جديد من االأ�ش�س للتمّكن من حتقيق 

االزدهار االقت�شادي.

لكن ال ننكر اأن ال�شوق قد تغرّي ب�شورة  �شاملة، لذا ا�شمحوا يل اأن اأعيد �شياغة عبارة مارك توين القائلة: »اإن اإ�شاعات 

وفاتها قد بولغ فيها كثريا.« فالقدرة على النماء والعطاء �شت�شتمر، واالإبداع لن ينقطع اأو يتوّقف.

وفيما تواجه املوؤ�ش�شات وال�شركات يف جميع اأنحاء العامل تنقا�شا متزايدا يف الطلب يف ظل التباطوؤ والتعرّث االقت�شادي يف 

الوقت الراهن، مع ظروف ت�شغيل  �شعبة تتمثل يف زيادة تكلفة الت�شغيل، عالوة على ال�شغوط احلا�شلة على االحتياطيات 

النقدية، فاإن اأميانتيت ما�شية قدما ملواجهة هذه التحديات من خالل توحيد اأعمالها، وتعزيز مركزها القيادي يف ال�شوق 

كموّرد الأنظمة االأنابيب، و املياه، ومبتكر يف جمال تكنولوجيا االأنابيب.

وعلى الرغم من اأن ال�شركة لي�شت يف ماأمن من االآثار ال�شلبية لالنكما�س، اإال اأن عام 2008 مل ي�شهد فقط االحتفال بذكرى 

التاأ�شي�س الياقوتية ملجموعة اأميانتيت، بل كان عام النجاحات والتفوق على االأرقام القيا�شية.

ر�سالة الع�سو املنتدب 

�الرئي�س التنفيذي 

ر�شالة الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي
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د. �شليمان عبد العزيز �شالح التويجري



ويعود الف�شل يف هذا اإىل قدرة املجموعة على التكّيف، وملكانة املجموعة وثباتها، وقد اأجتا�شر بالقول: العتمادها اأ�شلوب 

العمل غري التقليدي الذي يزاوج بني التنويع واالبتكار.

وبناء على ما تقّدم فاإّن  منهجيتنا املتبعة يف التنويع، قد اأّدْت اإىل النمّو، �شواء يف �شركاتنا الرئي�شية، اأم ال�شركات التابعة املختلفة.

 والالفت اأّن جمموعة �شركات اأميانتيت قد �شهدت منوا مدرو�شا، وتفّرعت ب�شورة طبيعية يف املجاالت ذات ال�شلة، حيث 

متتلك املجموعة: اخلرباء، واخلربة العملية يف جمال التكنولوجيا، التي توؤهلها لل�شمود يف ميدان املناف�شة. 

 وقد كان علينا ـ �شاأن االآخرين ـ ال�شعي خلف�س التكاليف الت�شغيلية الثابتة، و تر�شيد امل�شاريف، واحلفاظ على ان�شيابية 

القطاع االإنتاجي، فيما تتجه �شركاتنا اإىل البحث الدائم عن حلول من �شاأنها رفع الكفاءة اإىل حدودها الق�شوى، وخف�س 

الهدر واالإ�شراف اإىل حدودهما الدنيا. 

وعلى الرغم من خمتلف التحديات املرتبطة بالعوملة، فاإن هذا املنهج العملّي املدرو�س والهادف اإىل دفع عملياتنا الت�شغيلية 

اإىل حد الكمال، اإ�شافة اإىل االإدارة املتميزة لتو�شعاتنا، كّل ذلك �شاهم  ب�شورة فعالة  يف مواجهة ظروف الركود االقت�شادي 

الراهن. وكما يظهر يف االأق�شام التالية، فاإن  قطاعاتنا ظّلْت تزاول اأن�شطتها با�شتقاللية، وحتّقق ربحية اأي�شا.

على الرغم من اأن ال�شركة لي�شت يف ماأمن من االآثار ال�شلبيِة لالنكما�س، اإال اأن عام 

2008 مل ي�شهد فقط االحتفال بذكرى التاأ�شي�س الياقوتية ملجموعة اأميانتيت، بل كان 

عام النجاحات والتفوق على االأرقام القيا�شية.

ر�شالة الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي
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ت�سنيع الأنابيب      

خالل م�شرية اأميانتيت الناجحة على مدى 40 عاما، كان ت�شنيع االأنابيب ي�شكل حمور اأن�شطة �شركاتنا الرئي�شية. واليوم، 

وبعد مرور اأكرث من اأربعة عقود من اخلربة، تفخر املجموعة بكونها واحدة من اأكرب املجموعات يف العامل، والتي تنال اأكرب 

تقدير يف جمال ت�شنيع اأنظمة االأنابيب. كما اأنها تفخر بامتالكها 35 م�شنعا متخ�ش�شا يف اأنظمة االأنابيب، اإ�شافة اإىل 

�شركات اأخرى متلك غالبية اأ�شهمها، اأو �شركات م�شاركة منت�شرة يف 19 دولة يف اأنحاء العامل.

ويف جمال تقنية �شناعة االأنابيب فاإن هذه ال�شركات ت�شتخدم اأحدث ما و�شلت اليه هذه التقنية الإنتاج ت�شكيلة وا�شعة، 

من: منتجات االأنابيب، والرتكيبات املتعددة اال�شتخدامات، حيث تتنوع من: اأنابيب البال�شتيك املقوى باالألياف الزجاجية  

)الفايربغال�س( اإىل اأنابيب حديد الدكتايل.

وقد خطت  املجموعة يف ال�شنوات املا�شية خطوات رائدة باجتاه العمل على حت�شني م�شار كافة العمليات الت�شغيلية، وزيادة 

كفاءتها. وا�شعني هذا يف احل�شبان، حيث اأبرمت املجموعة اتفاقية مع طرف ثالث يف عام 2007 م لبيع  »اأميتك الواليات 

املتحدة املحدودة« التي �شملت: امل�شنع، واملعدات، واملخزون، واالأ�شول غري امللمو�شة. وقد مت اإمتام هذه ال�شفقة يف �شهر 

يناير من عام  2008م.

وقد اأثمرت هذه املنهجية، وغريها من املحاوالت اجلادة يف رفع كفاءة الت�شغيل، اإىل ارتفاع مبيعات قطاع ت�شنيع االأنابيب 

يف املجموعة من )2.750 ( مليون ريال �شعودي عام 2007 م اإىل) 3.605( مليون ريال �شعودي عام 2008 م مما اأدى اإىل 

ارتفاع  �شايف الربح مبعدل ٪364.

وقد اأثمرت هذه املنهجيُة، وغرُيها من املحاوالت اجلادة يف رفع كفاءة الت�شغيل، اإىل ارتفاع 

مبيعات قطاع ت�شنيع االأنابيب يف املجموعة من )2.750( مليون ريال �شعودي عام 2007 م 

اإىل)3.605( مليون ريال �شعودي عام 2008 م مما اأدى اإىل ارتفاع  �شايف الربح مبعدل ٪364.

ت�شنيع االأنابيب
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�سناعة الأنابيب 

2008  2007 مباليني الريالت ال�سعودية   

3.605  2.750 املبيعات   

233.7  50.3 �شايف الربح   



     �شركة اأميتك اأملانيا: م�شروع خط اأنابيب مياه تربيد، اإر�شينج اأملانيا           �شركة اأميانتيت ل�شناعة الفايربغال�س 

)اأفيل(: م�شروع مياه بحر/ مياه تربيد يف املنطقة ال�شرقية، اململكة العربية ال�شعودية      �شركة اأفيل: م�شروع مياه بحر/

مياه تربيد يف املنطقة الغربية، اململكة العربية ال�شعودية      �شركة اأمريون العربية ال�شعودية م�شروع اأنبوب الثقب االأفقي يف 

الدوحة، قطر      ال�شركة العربية ال�شعودية ل�شناعة اأنابيب حديد الدكتايل )�شاديب(: م�شروع يف الدوحة، قطر

     �شركة اأميانتيت الأنظمة اأنابيب البويل اأوليفني: م�شروع مياه بحر يف املنطقة الغربية، اململكة العربية ال�شعودية

     �شركة اأميتك بولندا: اأنابيب البال�شتك املدعمة باالألياف الزجاجية يف م�شروع معاجلة ال�شرف ال�شحي يف مدينة زا�شبا 

غدار�شك، بولندا      �شركة اأميتك اأ�شبانيا: م�شروع �شرف �شحي يف بر�شلونة، اأ�شبانيا.

ت�شنيع االأنابيب
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التكنولوجيا        

هناك ن�شاط اآخر من اأن�شطة املجموعة الرئي�شية يتمّثل يف ملكية، وبيع خمتلف اأنواع التكنولوجيا املتعلقة ب�شناعة االأنابيب،  

علما  باأّن املوارد التكنولوجية ال�شخمة التي متتلكها املجموعة تقع يف كّل من اململكة العربية ال�شعودية، والرنويج.

وقد اعتمدت اأميانتيت تنفيذ م�شروع اآخر ي�شمل اإقامة وحدة اإ�شافية للتكنولوجيا يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. ويف 

لة فاإنه من املوؤمل اأن ي�شاهي هذا امل�شروع تواأمه يف الرنويج من حيث التجهيزات واخلربات. املح�شّ

ومع ذلك فاإّن هذه العمليات ما هي اإال اأمثلة من عّدة م�شاهمات توّظفها ال�شركة للو�شول اإىل التكامل والتوافق يف جماالت 

البحث والتطوير. 

 وانطالقا من مفهوم توحيد املعايري الهند�شية الرئي�شية، فاإن جمموعة اأميانتيت منخرطة ب�شورة فعالة ومبا�شرة يف جمال: 

االأبحاث، والتطوير، والت�شغيل، وجتميع املوارد املتعلقة بان�شيابية عمليات الت�شغيل، وزيادة كفاءة النتائج.

وقد اأو�شلنا هذا امل�شلك اإىل م�شتويات كربى من التقدم، اأّدى بدوره اإىل اإحداث تطوير ملحوظ يف التكنولوجيا الرئي�شية، 

التي تغطي: �شناعة اأنابيب البولي�شرت املقواة باالألياف الزجاجية، واأنابيب االإبوك�شي املقواة باالألياف الزجاجية، واأنابيب 

حديد الدكتايل، و االأنابيب اخلر�شانية املغطاة باالألياف الزجاجية، واأنابيب البوليمر اخلر�شانية )البوليكريت(. �شناعة 

البولي�شرت املقواة باالألياف الزجاجية ابتكار حملي حلماية االأنابيب اخلر�شانية وقد مت تطويرها بالتعاون الوثيق مع جامعة 

امللك فهد للبرتول واملعادن. وقد حظي هذا املنتج باعتماد وزارة املياه كمادة بديلة.

ولي�س من امل�شتغرب اأن التفكري الطموح  الأميانتيت و�شعها يف ريادة �شناعة االأنابيب، والتكنولوجيا املتعلقة بها، مما انعك�س 

اإيجابيا على مبيعات التكنولوجيا، حيث ارتفعت مبيعاتها اإىل )94.4( مليون ريال �شعودي عام 2008م مقارنة مببيعات 

قدرها )81.6( مليون ريال �شعودي يف عام 2007م .

�شناعة البولي�شرت املقواة باالألياف الزجاجية ابتكار حملي حلماية االأنابيب اخلر�شانية وقد 

مت تطويرها بالتعاون الوثيق مع جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. وقد حظي هذا املنتج 

باعتماد وزارة املياه كمادة بديلة.

التكنولوجيا
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التكنولوجيا

2008  2007 مباليني الريالت ال�سعودية   

94.4  81.6 املبيعات   

4.8  10.0 �شايف الربح   



�شي دبليو 4000 جتهيز املاندريل

�شي دبليو 4000 جتهيز املاندريل الختبار قطر 4000 مم يف م�شنع قطر   

تغري حمور اآلة �شي دبليو 4000  

�شركة اأمريون العربية ال�شعودية، اآلة و�شع طبقة الفايربغال�س على االأنبوب االأ�شطواين اخلر�شاين

التكنولوجيا
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اإدارة املياه        

اإّن بروز قطاع اإدارة املياه قد يكون مبثابة خطوة جيدة اتخذت يف وقتها ال�شحيح كم�شروع رئي�شي لتنويع العمليات الت�شغيلية 

يف املجموعة، التي من املتوقع اأن يكون لها االأثر الكبري يف حتقيق اأرباح مميزة على املدى الطويل.

فمن خالل �شركتها التابعة )اأميووتر( واململوكة لها بالكامل، فاإن اأميانتيت تقدم االآن خدمات متنوعة و�شاملة الإدارة املياه، 

حيث جرى تطويرها من منتج لالأنابيب اإىل م�شروع ا�شتثماري من نوعية اأخرى.

وبحكم كونها جمموعة من ال�شركات مع �شركات تابعة متخ�ش�شة، و�شركات م�شاركة منت�شرة يف جميع اأنحاء العامل، فاإن 

اأميانتيت تقّدم خدمات يف جماالت: التطوير، واالإدارة، وعمليات املياه، وتقّدم للمجتمعات البنية االأ�شا�شية احليوية الإدارة 

املياه التي من �شاأنها حت�شني م�شتوى حياتهم االقت�شادية والرفاهية.

ومن خالل جمموعة من اخلدمات التي تغطي دورة املياه الطبيعية بالكامل، فاإن اأميانتيت تقّدم اأي�شا خرباء يف اإدارة اإعادة 

التاأهيل، والعمليات ذات ال�شلة، وقد ح�شلت موؤخرا على ثالث عقود الإدارة عمليات املياه يف املدن ال�شناعية يف كل من: 

الريا�س، و الق�شيم، و جدة.

ويف امل�شتقبل القريب ناأمل بتحقيق التطويراملاأمول يف هذه امل�شاريع ، ويف غريها ، واأن نقّدم للمجتمعات طرقا اأف�شل، واأقل 

تكلفة يف جمال اإدارة خمزون املوارد الطبيعية اخلليجية.

يف امل�شتقبل القريب ناأمل بتحقيق التطويراملاأمول يف هذه امل�شاريع، ويف غريها، واأن نقّدم 

للمجتمعات طرقا اأف�شل، واأقل تكلفة يف جمال اإدارة خمزون املوارد الطبيعية اخلليجية.

اإدارة املياه
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اإدارة املياه

2008  2007 مباليني الريالت ال�سعودية   

327  270 املبيعات   

)3.2(  3.8 �شايف الربح   



          نظام اآر اأو، مارتوريل      هيل )معمل معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي(

          هيل )معمل معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي(    

      اآر اأو اجلبيل، )م�شخة ذات �شغط عاٍل(

               اآر اأو اجلبيل، )مر�شح متعدد الطبقات(

مّت تنفيذ معظم امل�شاريع بوا�شطة جوز، هان�شن اأند �شوهن جي اأم بي اأت�س، اأملانيا، وبي دبليو تي وي�شر اأند اأبوا�شرتكنك جي 

اأم بي اأت�س، اأملانيا 

اإدارة املياه
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املواد الأولية       

يف اإطار �شعيها لتح�شني هوام�س الربحية، واحلفاظ على م�شتوى اجلودة التي ا�شتهرت بها اأميانتيت، فاإن املجموعة وّظفت 

بنجاح خربتها ال�شابقة واملتكاملة، وهي االآن تنتج املواد االأولية ال�شرورية ملنتجاتها.

وت�شتمل هذه املواد االأولية على منتجات: املطاط، والبوليمرات، ومواد االألياف الزجاجية.

وقد �شهد عام 2008م اإمتام عدة م�شاريع ناجحة، وعالية الربحية، واأهم االإجنازات التي �شهدتها املجموعة، تتمّثل يف: بيع 

ن�شف ح�شتها البالغة 10.99% يف �شركة ت�شوجننج بوليكوم اإنرتنا�شينال )ال�شينية( اإىل طرف ثالث. وقد بلغت القيمة 

الدفرتية ال�شافية للح�شة املباعة ) 85.1 ( مليون ريال �شعودي، وقد كانت ح�شيلة البيع ) 83.7 (مليون ريال �شعودي 

ربحا �شافيا .

كلمة ختامية       

على الرغم من اأننا وجدنا اأنف�شنا و�شط دوامة اقت�شادية موؤثرة، اإال اأن جمموعة اأميانتيت متكنت بامتياز من تثبيت مكانتها 

يف ال�شوق ، حيث كانت مبيعاتها ظاهرة للعيان ، وم�شربا للمثل، وقد متّكنت من توظيف هذه الظروف املواتية اإيجابيا 

ل�شاحلها. 

ويف املح�شلة �شهدت املبيعات ارتفاعا يف كافة االأ�شواق، وكافة املنتجات، وقد ارتفعت املبيعات االأوروبية مبعدل ٪17 

باملقارنة بعام 2007م  حيث ارتفعت املبيعات من )1.240( مليون ريال �شعودي عام 2007م اإىل )1.448( مليون ريال 

�شعودي عام 2008م.

وقد ارتفعت املبيعات يف البلدان االأخرى )با�شتثناء اململكة العربية ال�شعودية واأوروبا( من )405( مليون ريال �شعودي عام 

2007م اإىل ) 433 ( مليون ريال �شعودي عام 2008 م اأي مبعدل 7% مقارنة بعام 2007م. 

ومع ذلك، فقد كانت اململكة العربية ال�شعودية هي املحرك الرئي�شي للمبيعات ال�شخمة التي حققتها اأميانتيت يف هذا العام. 

حيث �شهدت مبيعات 2008 م ارتفاعا حقيقيا يناهز )2.145( مليون ريال �شعودي مقارنة مببيعات 2007م التي بلغت 

)1.456( مليون ريال �شعودي، اأي بزيادة ٪47. 

اأخريا، ميكن القول: مع مبيعات قدرها )4.026( مليون ريال �شعودي عام 2008م مقارنة بـ )3.102( مليون ريال �شعودي 

عام 2007 م، فاإن اأعمال اأميانتيت �شهدت منوا  قيا�شياأ مبعدل 30% من خالل �شركاتها يف كل اأنحاء العامل.

املبيعات مباليني الرياالت ال�شعودية يف: اململكة العربية ال�شعودية، واأوروبا،  وبلدان اأخرى:

املواد االأولية  •  كلمة ختامية
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املجموع بلدان اأخرى   اأ�ر�با  اململكة العربية  املبيعات 

ال�سعودية مباليني الريالت 

4.026  433  1.448  2.145   2008

3.102  405  1.240  1.456   2007



والأجل احلفاظ على ا�شتمرارية النمو املثمر، فاإّنه من ال�شروري اأن متتلك املجموعة التنا�شق بني اأهدافها على املدى 

الق�شري، واإجراءاتها وا�شرتاتيجيتها على املدى الطويل، واأن توازن بني منو اأعمالها ، وفعالية مهماتها على وجه العموم .

اإ�شافة اإىل ما متت االإ�شارة اإليه اآنفا، فاإنه باالإ�شافة اإىل اال�شرتاتيجية املتبعة لتنويع املنتجات والتو�شع اجلغرايف، فاإن قوة 

جمموعة اأميانتيت تكمن يف مقدرتها على االبتكار والتطوير. 

ومبا اأّن جناحنا يعتمد اإىل حد بعيد على حكمة القرار املتخذ ب�شاأن اأن نكون روادا على �شعيد االبتكار يف كافة القطاعات 

واملنتجات، ويف كل بلد نخو�س فيه غمارا ملناف�شة. باحل�شول على م�شادر االأفكاراملبتكرة، واعتمادها يف كل جزء من 

اأعمالنا، فاإننا ن�شمن ملجموعة اأميانتيت لي�س فقط مركز الريادة، بل البقاء واال�شتقرار يف هذا املركز.

ومع انت�شار م�شانعنا يف 19 بلدا يف اأنحاء العامل فاإننا منتلك املقدرة الفعالة لدفع  توجهاتنا اإىل االبتكار،  م�شتفيدين 

من �شخامة حجم اأميانتيت العاملية، وروؤيتها ال�شا�شعة التي ال ت�شاهى يف هذه ال�شناعة. والنتيجة �شتكون املحافظة على 

ثبات ان�شيابية  املنتجات، والعمليات، واالبتكارات على م�شتوى ال�شركات، مما يوؤهل اأميانتيت  ملوا�شلة م�شريتها الناجحة، 

وربحيتها املمتازة اأي�شا يف الوقت الذي يعمل فيه مناف�شونا جاهدين للبقاء يف ال�شوق.

وبدعم من اأربعني عاما من اخلربة، مع عالقاتنا املتميزة مع الزبائن، وبتنويعنا الوا�شع ملنتجاتنا، ومركزنا املايل القوي، 

فلي�س هناك ما يدعو للعجب باأن اأميانتيت ما زالت تتبع امل�شار ال�شحيح، وحتقق اأهدافها املرجوة.

وبينما يبدو اأداوؤنا م�شجعا، اإال اأنه ال يغيب عن اأذهاننا باأن النتائج على املدى الطويل هي االأهم وعليها نعّول اأكرث.

وباحلكم على نتائج 2008 م املالية، فبال �شك �شتحقق  اأميانتيت  اأهدافها على املدى الطويل. وما دام االأمر كذلك، فاإننا 

نتطلع لالحتفال بتلك النجاحات مع �شركائنا امل�شاهمني، ومع موظفينا  للعقود القادمة.

وفيما  يبدو وجه االقت�شاد العاملي قامتا اإىل حد ما، فاإنه ميكنني القول بثقة غامرة باأن م�شتقبل جمموعة اأميانتيت يبدو 

اأكرث اإ�شراقا.

كلمة ختامية
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اأع�ساء جمل�س الإدارة*

�ساحب ال�سمو الأمري اأحمد بن خالد 

بن عبد اهلل بن عبد الرحمن اآل �سعود

رئي�س جمل�س االإدارة

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن  

حممد بن فهد بن عبد العزيز اآل �سعود

نائب رئي�س جمل�س االإدارة

د. خليل عبد الفتاح كردي

ع�شو

الأ�ستاذ/�سليمان عبد اهلل العمرو

ع�شو

الأ�ستاذ/بدر عبد اهلل ال�سويدان

ع�شو

الأ�ستاذ/ عبد العزيز بن علي اأبو ال�سعود

ع�شو

د. �سليمان عبد العزيز �سالح التويجري

الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي

املنتخبون يف 2009/1/1  *

د. عبد العزيز �سالح اجلربوع

ع�شو

ال�سيخ �سليمان عبد الرحمن ال�سحيمي

ع�شو

اأع�شاء جمل�س االإدارة
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اأع�شاء جمل�س االإدارة
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مواقع 

الت�سنيع العاملي

مواقع الت�شنيع العاملي
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 | اململكة العربية ال�سعودية | اجلزائر | الأرجنتني | الربازيل | ال�سني | دبي | م�سر | اأملانيا | الهند | اإيطاليا
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البيانات املالية

املوحدة

 ل�سركة

اأميانتيت

العربية

ال�سعودية

�ال�سركات التابعة

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

البيانات املالية املوحدة
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اإىل م�شاهمي �شركة اأميانتيت العربية ال�شعودية

لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة ل�شركة اأميانتيت العربية ال�شعودية )»ال�شركة«( و�شركاتها التابعة )»املجموعة«( كما 

يف 31 دي�شمرب 2008 والقوائم املوحدة للدخل والتغريات يف حقوق امل�شاهمني والتدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ، 

واالإي�شاحات التي تعترب جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة. تعترب اإدارة املجموعة م�شوؤولة عن القوائم املالية املوحدة التي اأعدتها 

ال�شركة وفقًا ملتطلبات نظام ال�شركات واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها. اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول 

هذه القوائم املالية املوحدة ا�شتناًدا اإىل املراجعة التي قمنا بها.

لقد قمنا مبراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية التي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ اأعمال املراجعة 

للح�شول على تاأكيد منا�شب باأن القوائم املالية ال حتتوي على اأخطاء موؤثرة.  ت�شمل املراجعة اإجراء فح�س اختباري للم�شتندات 

واالأدلة املوؤيدة للمبالغ، واالإي�شاحات الواردة يف القوائم املالية. كما تت�شمن املراجعة اإجراء تقييما للمبادئ املحا�شبية املطبقة 

والتقديرات الهامة التي اأعدت مبعرفة االإدارة ولطريقة العر�س العام للقوائم املالية. ونعتقد اأن مراجعتنا تعطينا اأ�شا�ًشا منا�شًبا 

الإبداء راأينا. 

ويف راأينا، اأن القوائم املالية املوحدة ككل وامل�شار اإليها اأعاله:

متثل ب�شـورة عادلـة، مـن جميع النواحي الهامـة، املركز املالـي للمجموعة كمـا فـي 31 دي�شمرب 2008 ونتائج اأعمالها وتدفقات    *

النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وذلك وفقًا للمبادئ املحا�شبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية واملالئمة 

لظروف املجموعة.

تتفق، من جميع النواحي الهامة، مع متطلبات نظام ال�شركات وعقد تاأ�شي�س ال�شركة فيما يتعلق باإعداد وعر�س القوائم املالية    *

املوحدة.

الدكتور حممد العمري و�شركاه براي�س وترهاو�س كوبرز اجلريد 

ع�شو م�شتقل لبيكر تيلي الدولية �س. ب. 467  

�س. ب. 2590  مطار الظهران 31932 

الدمام 31461     

جهـاد حممـد العمـري وليد اإبراهيم �شكري 

ترخي�س رقم 362 ترخي�س رقم 329 

تقرير مراقبي احل�سابات

 20 �شفر 1430هـ )15 فرباير 2009(

تقرير مراقبي احل�شابات
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قائمة املركز املايل املوحدة
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(

اإي�ساح     2008    2007  

املوجودات

موجودات متدا�لة:

201.595  329.139 نقد وما مياثله   5 

 1.543.296  1.689.994 ذمم مدينة   6 

 838.910  1.092.947 خمزون  7 

 63.973  69.030 مدفوعات مقدمًا وموجودات اأخرى  

 52.500 موجودات غري متداولة معدة للبيع   8    - 

 2.700.274  3.181.110   

موجودات غري متدا�لة:

313.000  306.513 ا�شتثمار يف �شركات زميلة   9 

923.371  960.346 ممتلكات وم�شانع ومعدات   10 

 60.106  27.047 موجودات غري ملمو�شة   11 

26.625  15.921 موجودات �شريبة دخل موؤجلة   17 

 37.080  12.862 موجودات غري متداولة اأخرى    

 1.360.182  1.322.689   

4.060.456  4.503.799 جمموع املوجودات  

املطلوبات 

مطلوبات متدا�لة:

1.303.453  1.439.666 قرو�س ق�شرية االأجل    12 

69.121  46.846 اجلزء املتداول من قرو�س طويلة االأجل    13 

اجلزء املتداول من مطلوبات مقابل 

10.312  12.188     اإيجارات راأ�شمالية   14 

503.874  423.549 ذمم دائنة   15 

275.185  461.121 م�شروفات م�شتحقة واأخرى   16  

 66.584  116.371 زكاة و�شريبة دخل م�شتحقة   17 

 2.228.529  2.499.741   

مطلوبات غري متدا�لة:

 143.808  74.234 قرو�س طويلة االأجل   13 

-    36.562 مطلوبات مقابل اإيجارات راأ�شمالية    14 

93.197  98.165 خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة   18 

36.552  31.249 مطلوبات غري متداولة اأخرى     

273.557  240.210   

 2.502.086  2.739.951 جمموع املطلوبات  

حقوق امللكية:

احلقوق العائدة مل�شاهمي ال�شركة: 

 1.155.000  1.155.000 راأ�س املال   20 

 73.263  96.795 احتياطي نظامي    21 

21.578  233.367 اأرباح مبقاة    

70.325  1.573 فروقات حتويل عمالت اأجنبية   

 1.320.166  1.486.735 جمموع حقوق م�ساهمي ال�سركة  

 238.204  277.113 حقوق االأقلية  

 1.558.370  1.763.848 جمموع حقوق امللكية  

4.060.456  4.503.799 جمموع حقوق امللكية واملطلوبات  

27 التزامات حمتملة وتعهدات 

تعترب االإي�شاحات يف ال�شفحات من رقم 28 اإىل رقم 48 جزًءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

كما يف 31 دي�سمرب

قائمة املركز املايل املوحدة
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قائمة الدخل املوحدة
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(

كما يف 31 دي�سمرب

 2007 اإي�ساح      2008       

 3.101.752  4.026.437 4و19  املبيعات 

 )2.416.917(  )3.098.890(  19 تكلفة املبيعات 

684.835  927.547 الربح االإجمايل  

م�ساريف ت�سغيلية: 

 )91.058(  )95.509(  22 بيع وت�شويق 

)277.690(  )375.953(  23 عمومية واإدارية 

316.087  456.085 الربح من العمليات  

اإيرادات )م�سروفات( اأخرى:

51.981  55.635  9 ح�شة ال�شركة يف �شايف اأرباح �شركات زميلة 

 )120.625(  )156.375( 12و13و14و26  نفقات مالية - �شايف 

)71.222(  30.919  24 اأخرى - �شايف 

176.221  386.264 الربح قبل �شريبة الدخل االأجنبية والزكاة وحقوق االأقلية  

)43.563(  )39.598(  17 �شرائب دخل ل�شركات تابعة اأجنبية 

)18.000(  )36.512(  17 زكاة 

114.658  310.154 الربح قبل حقوق االأقلية   

)50.556(  )74.833( حقوق االأقلية  

64.102  235.321 الربح ال�سايف لل�سنة  

25 ربح )خ�سارة( ال�سهم )ريال �سعودي(: 

2.74  3.95  •  الربح من العمليات  

)2.19(  )1.91( الت�شغيلية   غري  العمليات  من  •  اخل�شارة 
 0.55  2.04 لل�شنة   ال�شايف  •  الربح 

تعترب االإي�شاحات يف ال�شفحات من رقم 28 اإىل رقم 48 جزًءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة الدخل املوحدة
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قائمة التغريات يف حقوق 

امل�ساهمني املوحدة
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(

فروقات حتويل        اأرباح مبقاة/ 

عمالت اأجنبية  املجمــوع  )خ�سائر مرتاكمة(  احتياطي نظامي    راأ�س املال 

1.320.166  70.325  21.578  73.263  1.155.000 1 يناير 2008 

235.321  -  235.321  -  - الربح ال�شايف لل�شنة 

-  -  )23.532(  23.532  - املحول اإىل االحتياطي النظامي 

)68.752(  )68.752(  -  -  - تعديالت 

1.486.735  1.573  233.367  96.795  1.155.000 31 دي�سمرب 2008 

1.195.503  9.764  )40.126(  70.865  1.155.000 1 يناير 2007 

64.102  -  64.102  -  - الربح ال�شايف لل�شنة 

 -  -  )2.398(  2.398  - املحول اإىل االحتياطي النظامي 

60.561  60.561  -  -  - تعديالت 

1.320.166  70.325  21.578  73.263  1.155.000 31 دي�شمرب 2007 

تعترب االإي�شاحات يف ال�شفحات من رقم 28 اإىل رقم 48 جزًءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة التغريات يف حقوق امل�شاهمني املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(

 2007  2008   

التدفقات النقدية من العمليات:

 64.102  235.321 الربح ال�شايف لل�شنة  

تعديالت لبنود غري نقدية:

 182.318  313.157 ا�شتهالك واإطفاء وخم�ش�شات  

 )51.981(  )55.635( ح�شة ال�شركة يف اأرباح �شركات زميلة   

 )12.480(  )87.030( اأرباح ا�شتبعاد ا�شتثمارات  

 10.280  7.676 م�شروفات �شريبة دخل موؤجلة  

50.556  74.833 ح�ش�س االأقلية يف اأرباح �شركات تابعة  

تغريات يف راأ�س املال العامل:

 )217.399(  )239.355( ذمم مدينة  

 )206.592(  )288.216( خمزون  

 40.337  )5.057( مدفوعات مقدما وموجودات متداولة اأخرى  

)11.949(  )95.325( ذمم دائنة  

 36.132  167.623 م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات متداولة اأخرى  

12.433  4.968 خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة  

)104.243(  32.960 �شايف النقد الناجت عن )امل�شتخدم يف( العمليات  

التدفقات النقدية من اأن�سطة ال�ستثمار:

-    52.500 متح�شالت من ا�شتبعاد موجودات غري متداولة معدة للبيع  

 )649(  )17.550( ا�شتثمارات  

 25.276  168.705 متح�شالت من ا�شتبعاد ا�شتثمارات  

12.973  5.558 اأرباح موزعة م�شتلمة من �شركات زميلة  

 )72.752(  )179.358( �شراء ممتلكات وم�شانع ومعدات - بال�شايف  

 2.909  )7.281( اإ�شافات اإىل موجودات غري ملمو�شة واأخرى  

)32.243(  22.574 �شايف النقد الناجت عن )امل�شتخدم يف( اأن�شطة اال�شتثمار  

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل:

 281.313  136.213 زيادة يف قرو�س ق�شرية االأجل  

 65.776  61.644 متح�شالت من قرو�س طويلة االأجل  

 )44.837(  )143.607( ت�شديد قرو�س طويلة االأجل  

-    48.750 متح�شالت من بيع واإعادة ا�شتئجار موجودات  

 )14.063(  )10.312( ت�شديد مطلوبات مقابل اإيجارات راأ�شمالية  

)9.503(  )12.352( اأرباح موزعة دفعتها �شركات تابعة حلقوق االأقلية  

)11.154(  )8.326( تغريات يف حقوق االأقلية واأخرى  

267.532  72.010 �شايف النقد الناجت عن اأن�شطة التمويل  

131.046  127.544 �سايف الزيادة يف نقد وما مياثله  

70.549  201.595 نقد وما مياثله كما يف بداية ال�شنة  

201.595  329.139 نقد وما مياثله كما يف نهاية ال�سنة     

تعترب االإي�شاحات يف ال�شفحات من رقم 28 اإىل رقم 48 جزًءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

كما يف 31 دي�سمرب
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معلومات عامة  - 1

تتاألف �شركة اأميانتيت العربية ال�شعودية )»ال�شركة«( و�شركاتها التابعة )جمتمعني »املجموعة«( من ال�شركة وال�شركات ال�شعودية   

واالأجنبية املتعددة التابعة لها. تقوم املجموعة بت�شنيع وبيع اأنواع خمتلفة من االأنابيب واملنتجات املتعلقة بها ومنح الرتاخي�س للتقنيات 

املتعلقة بها وتوريد اآالت ت�شنيع االأنابيب وتقدمي خدمات اإدارة املياه مبا فيها اال�شت�شارات و خدمات الهند�شة و الت�شغيل املتعلقة بها.

اإن ال�شركة هي �شركة م�شاهمة �شعودية م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية وتعمل مبوجب �شجل جتاري رقم 2050002103 �شادر يف الدمام بتاريخ   

17ربيع االأول 1388 هـ )13 يونيو 1968م(. عنوان ال�شركة الرئي�شي هو �س. ب. 589، املنطقة ال�شناعية االأوىل، الدمام 31421، اململكة العربية 

ال�شعودية.

فيما يلي، اأهم ال�شركات التابعة للمجموعة:  

ن�سبة امللكية )٪( الفعلية بلد    

كما يف 31 دي�سمرب التاأ�سي�س  ال�سركة التابعة   

2007  2008    

100  100 ال�شعودية  �شركة اأميانتيت ل�شناعة الفايربغال�س املحدودة )اأفيل(   

80  80 ال�شعودية  �شركة اأميانتيت ل�شناعة املطاط املحدودة )اريل(   

ال�شركة العربية ال�شعودية ل�شناعة اأنابيب حديد  

75  75 ال�شعودية      الدكتايل املحدودة )�شاديب(   

69.7  69.7 ال�شعودية  �شركة اأمريون العربية ال�شعودية املحدودة )اأ�شال(   

60  60 ال�شعودية  �شركة بوند �شرتاند املحدودة )بوند�شرتاند(   

ال�شركة العربية ال�شعودية للمنتجات اخلر�شانية  

58.8  58.8 ال�شعودية      املحدودة )�شاكوب( 

51  51 ال�شعودية  �شركة اأنابيب الفايربغال�س املحدودة )اف.بي.�شي.(   

ال�شركة العاملية الإدارة وت�شغيل البنية   

100  100 ال�شعودية      التحتية املحدودة )اأميووتر( 

ال�شركة العاملية الأعمال وخدمات املياه   

75  75 ال�شعودية     املحدودة )اأيه. دبليو. دبليو. ا�س( 

51  51 عمان  �شركة �شناعة االأنابيب املحدودة   

100  100 البحرين  �شركة اأميانتيت العاملية القاب�شة املحدودة   

100  100 البحرين  �شركة اأميانتيت تكنولوجي املحدودة )اأيه تي ال(   

100  100 البحرين  اأميبوك�س اإنرتنا�شيونال ليمتد )اأميبوك�س(   

100  100 البحرين  فلوتايت تكنولوجي بحرين ليمتد )فتك(   

100  100 املانيا  اأميتك جريماين املحدودة   

100  100 املانيا  اأميانتيت للخدمات    

57.46  70.25 املانيا  جو�س هان�شن اآند �شونه املحدودة )جو�س(   

57.46  70.25 املانيا  جيه اآر اإنرتنا�شيونال املحدودة )جيه اآر اأي(   

بي دبليو تي وا�شر اند ابوا�شرتنك  

80  80 املانيا      املحدودة )بي. دبليو. تي( 

100  100 النم�شا  اأميانتيت تكنولوجي �شريف�شز املحدودة   

100  100 الرنويج  فلوتايت تكنولوجي ايه. ا�س.    

100  100 جنوب افريقيا  اأميتك �شاوث افريكا املحدودة   

100  100 جنوب افريقيا  اأميتك اند�شرتيال �شاوث اأفريكا املحدودة   

50  50 تركيا  �شوبور بورو �شان تيك ايه ا�س   

100  100 امريكا  اأميتك يو ا�س ايه ليمتد   

93.8  93.8 بولندا  اأميتك بوالند ا�س بي. زد. اأو.اأو.   

100  100 ا�شبانيا  اأميتك �شبني ا�س. ايه.   

100  100 ا�شبانيا  اأميتك اند�شرتيال �شبني ا�س ايه   

70  70 الهند  اأميانتيت فايربغال�س اند�شرتيز )الهند( بي.يف.تي. ليمتد   

51  51 كازاخ�شتان  اأميتك ا�شتانا ل ل �شي   

100  100 فرن�شا  اأيه بي ا�س فران�س ا�س. ايه. ا�س.    

100  100 الرنويج  اأيه بي ا�س نورواي اأيه ا�س   
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عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(

اإن ح�ش�س امللكية يف معظم ال�شركات التابعة املذكورة م�شجلة با�شم ال�شركة اأو با�شم بع�س ال�شركات القاب�شة الو�شيطة �شمن   

املجموعة، كما اأن حقوق امللكية يف بع�س ال�شركات التابعة م�شجلة با�شماء اأمناء نيابة عن ال�شركة، اأو �شركة و�شيطة قاب�شة وتدرج �شمن 

ن�شبة امللكية الفعلية املبينة اأعاله.  

خالل 2008، قامت املجموعة مبا يلي:  

زيادة ح�شتها يف كل من جو�س و جيه اآر اأي اإىل ٪70.25. 	•
اتخاذ قرار بت�شفية كل من ايه تي ال و امبيوك�س بعد حتويل جميع موجوداتهم ومطلوباتهم واأن�شطتهم اإىل فتك.  كما يف 31  	•

دي�شمرب  2008، كانت ايه تي ال و امبيوك�س ال تزاال حتت الت�شفية والتي من املتوقع ا�شتكمالها يف عام 2009.

وافق جمل�س اإدارة ال�شركة على اإ�شدار هذه القوائم املالية املوحدة بتاريخ 15 فرباير 2009.    

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  2

اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املطبقة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة مت اإدراجها اأدناه. مت تطبيق هذه ال�شيا�شات ب�شكل منتظم على   

جميع ال�شنوات املعرو�شة.

2- 1 اأ�س�س الإعداد  

اأعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على اأ�شا�س التكلفة التاريخية وفقًا ملبداأ اال�شتحقاق، املعدلة باإعادة تقييم م�شتقات االأدوات املالية   

بالقيمة العادلة، وطبقا للمعايري املحا�شبيةً ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني.  

تقديرات وافرتا�سات حما�سبية موؤثرة  2 -2

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمبادئ املحا�شبية املتعارف عليها ا�شتخدام تقديرات وافرتا�شات توؤثر على مبالغ املوجودات   

واملطلوبات، واالإف�شاح عن املوجودات وااللتزامات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية، و كذلك تقدير مبالغ االإيرادات وامل�شروفات 

خالل الفرتة املالية. يتم تقييم التقديرات و االفرتا�شات ب�شكل م�شتمر و هي مبنية على خربة �شابقة و عوامل اأخرى تت�شمن توقعات 

باالأحداث امل�شتقبلية و التي تعترب منا�شبة للظروف. تقوم االإدارة بتقديرات وافرتا�شات متعلقة بامل�شتقبل، والتي وفقًا لتعريفها، نادًرا 

ما تت�شاوى مع النتائج الفعلية.

ا�ستثمارات  3 -2

)اأ( �شركات تابعة  

ال�شركات التابعة هي تلك التي لدى املجموعة القدرة على توجيه �شيا�شتها املالية والت�شغيلية للح�شول على املنافع االقت�شادية، والتي   

تن�شاأ عموًما من االحتفاظ باأكرث من ن�شف حقوق الت�شويت فيها. يتم توحيد ح�شابات ال�شركة التابعة من تاريخ حتويل ال�شيطرة اإىل 

املجموعة ويتم عدم توحيدها من تاريخ توقف ال�شيطرة.

ت�شتخدم طريقة ال�شراء يف املحا�شبة لقيد �شراء ال�شركات التابعة. تقا�س تكلفة ال�شراء على اأ�شا�س القيمة العادلة للموجودات امل�شرتاة   

اأو االلتزامات التي مت تكبدها اأو حتملها كما يف تاريخ ال�شراء باال�شافة اإىل التكاليف امل�شارة العائدة لعملية ال�شراء.  اإن زيادة تكلفة 

ال�شراء عن القيمة العادلة حل�شة املجموعة يف �شايف املوجودات امل�شرتاة القابلة للتحديد، تقيد ك�شهرة. تقيد ال�شهرة الناجتة عن 

�شراء ال�شركات التابعة يف قائمة املركز املايل املوحدة �شمن املوجودات غري امللمو�شة. يتم �شنويًا اختبار ال�شهرة فيما يتعلق بالهبوط يف 

القيمة، وتقيد ب�شايف التكلفة بعد ح�شم اأي خ�شارة هبوط، اإن وجدت.

يتم ا�شتبعاد املعامالت بني �شركات املجموعة واالأرباح واخل�شائر غري املحققة الناجتة عنها وكذلك االأر�شدة املتعلقة بها.    
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)ب( �شركات زميلة  

ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي يكون للمجموعة تاأثري هام عليها ولكن بدون �شيطرة، وي�شاحب ذلك، ملكية لن�شبة ترتاوح بني   

20٪ و 50% من حقوق الت�شويت.  يتم قيد اال�شتثمارات يف �شركات زميلة با�شتخدام طريقة حقوق امللكية وتقيد مبدئيًا بالتكلفة.  

ت�شتمل ا�شتثمارات املجموعة يف ال�شركات الزميلة على ال�شهرة التي حتدد عند ال�شراء وتعدل الحقا بالهبوط فى قيمتها، اإن وجد.

تقيد ح�شة املجموعة يف ربح اأو خ�شارة ال�شركات الزميلة املتحققة بعد ال�شراء يف قائمة الدخل، كما تقيد ح�شتها يف التغري يف   

االحتياطيات الذي يحدث بعد ال�شراء يف االحتياطيات. يتم تعديل القيمة الدفرتية لال�شتثمار باحلركة املرتاكمة ملا بعد ال�شراء . عندما 

تكون ح�شة املجموعة يف خ�شائر �شركة زميلة م�شاوية حل�شتها يف ال�شركة الزميلة اأو اأكرث، مبا فيها اأي ذمم مدينة غري م�شمونة، ال 

تقيد املجموعة اأي خ�شائر اإ�شافية، ما مل تتكبد اأي التزامات اأو ت�شديدات نيابة عن ال�شركة الزميلة.

يتم ا�شتبعاد االأرباح غري املحققة من املعامالت بني املجموعة و�شركاتها الزميلة اإىل حد ح�شة املجموعة يف ال�شركات الزميلة. كذلك   

يتم ا�شتبعاد اخل�شائر غري املحققة ما مل تقدم العملية دليال على وجود هبوط يف قيمة االأ�شل املحول.

يتم قيد االأرباح واخل�شائر الناجتة عن اال�شتثمارات يف �شركات زميلة يف قائمة الدخل.  

التقارير القطاعية   4 -2

)اأ( القطاع الت�شغيلي  

القطاع الت�شغيلي هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو ال�شركات التي:  

يف اأن�شطة تدر اإيرادات. تعمل    •
من اأجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع امل�شادر و تقومي االأداء. عملياتها  نتائج  بتحليل  با�شتمرار  االإدارة  تقوم    •

منف�شل. ب�شكل  مالية  معلومات  عنها  تتوفر    •

)ب( القطاع اجلغرايف  

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو ال�شركات التي تقوم باأن�شطة تدر اإيرادات يف بيئة اقت�شادية حمددة تخ�شع   

ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك التي تعمل يف بيئات اقت�شادية اأخرى.

العمالت الأجنبية   5 -2

)اأ( عملة التقارير  

تظهر البنود يف القوائم املالية املوحدة لل�شركة بالريال ال�شعودي والتي هي العملة الرئي�شة لل�شركة.  

)ب( معامالت واأر�شدة  

حتّول املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية اإىل الريال ال�شعودي على اأ�شا�س اأ�شعـار ال�شـرف ال�شائدة يف تاريخ تلك املعامالت.  يتم   

قيد اأرباح وخ�شائر فروق العملة الناجتة عن ت�شوية تلك املعامالت وكذلك الناجتة من ترجمة املوجودات واملطلوبات النقدية املم�شوكة 

بالعملة االأجنبية على اأ�شا�س اأ�شعار �شرف العمالت كما يف نهاية العام �شمن قائمة الدخل املوحدة. 
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)ج( �شركات املجموعة  

يقيد الناجت عن حتويل املراكز املالية ونتائج االأعمال لل�شركات االأجنبية التابعة والزميلة التي تكون عملتها الرئي�شة غري الريال   

ال�شعودي اإىل الريال ال�شعودي كما يلي: 

حُتول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل. 	•
حُتول االيرادات وامل�شاريف لكل قائمة دخل على اأ�شا�س متو�شط �شعر ال�شرف. 		•

حُتول بنود ح�شابات حقوق امللكية باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف التواريخ التي تعود لكل بند عند حدوثه. 		•

تدرج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية لل�شركات التابعة والزميلة االأجنبية وامل�شاريع امل�شرتكة اإىل الريال ال�شعودي   

كبند منف�شل �شمن حقوق امللكية يف القوائم املالية املوحدة املرفقة.  

يتم حتويل االأرباح املوزعة امل�شتلمة من �شركة تابعة وزميلة ب�شعر ال�شرف يف تاريخ املعاملة ويتم قيد فروق حتويل العملة االأجنبية   

املحققة يف قائمة الدخل.

عند ا�شتبعاد اأو بيع جزء من اال�شتثمار يف ال�شركات الزميلة اأو التابعة، يتم قيد فروق حتويل العمالت االأجنبية املقيدة يف حقوق امللكية   

يف قائمة الدخل كجزء من ربح اأو خ�شارة اال�شتبعاد اأو البيع.

نقد وما مياثله   6 -2

ي�شتمل النقد وما مياثله على النقد يف ال�شندوق ولدى البنوك واال�شتثمارات االأخرى عالية ال�شيولة ق�شرية االأجل والتي ت�شتحق خالل   

ثالثة اأ�شهر اأو اأقل من تاريخ ال�شراء.

ذمم مدينة   7 -2

تظهر الذمم املدينة باملبالغ االأ�شلية للفواتري ناق�شًا خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها. يتم عمل خم�ش�س للديون التجارية   

امل�شكوك يف حت�شيلها عندما يكون هناك دليل مو�شوعي على عدم متكن املجموعة من حت�شيل جميع املبالغ امل�شتحقة مبوجب ال�شروط 

االأ�شلية للذمم املدينة.  يتم قيد هذه املخ�ش�شات يف قائمة الدخل وتظهر حتت بند »م�شروفات عمومية واإدارية«.  عندما تكون الذمم 

املدينة غري قابلة للتح�شيل، يتم �شطبها مقابل خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها.  تقيد اأي مبالغ ت�شرتد يف وقت الحق لذمم قد 

مت �شطبها بقيد دائن على »م�شروفات عمومية واإدارية« يف قائمة الدخل.

خمزون   8 -2

يقيد املخزون على اأ�شا�س �شعر التكلفة اأو �شايف القيمة القابلة للتحقق اأيهما اأقل.  يحدد �شعر التكلفة على اأ�شا�س متو�شط التكلفة   

املرجح. ت�شتمل تكلفة املنتجات اجلاهزة على املواد االأولية والعمالة وتكاليف الت�شنيع غري املبا�شرة.  

�شايف القيمة القابلة للتحقق متثل �شعر البيع املقدر يف �شياق االأعمال العادية ناق�شا تكاليف ا�شتكمال العملية وم�شاريف البيع.  

موجودات غري متداولة معدة للبيع   9 -2

ت�شنف املوجودات غري املتداولة املعدة للبيع كموجودات معدة للبيع وتقيد بالقيمة الدفرتية اأو القيمة العادلة ناق�شًا تكلفة البيع، اأيهما   

اأقل، وذلك اإذا كان ا�شرتداد القيمة الدفرتية �شيتم من خالل عملية البيع بداًل من اال�شتخدام امل�شتمر.  

ممتلكات وم�سانع �معدات   10 -2

تظهر املمتلكات وامل�شانع واملعدات بالتكلفة بعد خ�شم اال�شتهالكات املرتاكمة والهبوط يف القيمة ما عدا اإن�شاءات حتت التنفيذ التي   

تظهر بالتكلفة. ال يتم ا�شتهالك االأرا�شي. يحمل اال�شتهالك على قائمة الدخل على اأ�شا�س طريقة الق�شط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة 

املمتلكات واالآالت واملعدات على مدى االعمار االإنتاجية املقدرة لها كما يلي:
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)�سنـــة(     

35 - 3 مباٍن وحت�شينات على اأرا�شي   		•
20 - 4 م�شانع واآالت ومعدات   		•

8 - 3 اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية   		•

حتدد االأرباح واخل�شائر الناجتة عن اال�شتبعاد مبقارنة املتح�شالت مع القيمة الدفرتية وتقيد يف قائمة الدخل.    

تقيد م�شروفات ال�شيانة واالإ�شالحات العادية التي ال تزيد جوهريا من العمر االإنتاجي املقدر لالأ�شل، على ح�شاب الدخل عند   

تكبدها. يتم ر�شملة التجديدات والتح�شينات الهامة، اإن وجدت، ويتم ا�شتبعاد االأ�شل الذي مت ا�شتبداله.

نفقات موؤجلة   11 -2

تقيد النفقات التي لي�س لها فائدة م�شتقبلية كم�شروفات يف قائمة الدخل للفرتة اجلارية بينما يتم ر�شملة تلك النفقات التي ي�شتفاد   

منها يف الفرتات امل�شتقبلية. تتاألف معظم النفقات املوؤجلة، والتي تظهر �شمن »املوجودات غري امللمو�شة« يف قائمة املركز املايل املوحدة 

املرفقة، من تكاليف االإن�شاء غري املبا�شرة وتكاليف ما قبل الت�شغيل ويتم اإطفاوؤها على فرتات ال تتجاوز �شبع �شنوات.

المتياز والعالمات التجارية والرتاخي�س   12 -2

ُتر�شمل م�شروفات �شراء االمتيازات والعالمات التجارية والرتاخي�س، ويتم اإطفاوؤها با�شتعمال طريقة الق�شط الثابت على مدى العمر   

النافع املقدر لهم على اأال يتجاوز ع�شرين �شنة. تقيد االمتيازات والعالمات التجارية والرتاخي�س بالتكلفة ناق�شًا االإطفاء املرتاكم.

الهبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة  13 -2

مت مراجعة قيمة املمتلكات واالآالت واملعدات واملوجودات غري املتداولة االأخرى فيما يتعلق باخل�شائر الناجتة عن الهبوط يف قيمتها   

عندما ت�شري احلاالت اأو التغري يف الظروف اىل اأن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لال�شرتداد. يتم اإثبات اخل�شارة الناجتة عن 

الهبوط يف القيمة، والتي متثل زيادة يف القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لال�شرتداد وهي القيمة العادلة ناق�شًا تكاليف البيع و القيمة 

الدفرتية اأيهما اأعلى. لغر�س تقدير الهبوط، يتم جتميع املوجودات الأدنى حد ممكن بحيث ميكن التعرف على التدفقات النقدية لها 

ب�شكل منف�شل )وحدات مدرة للنقد(. يتم يف تاريخ كل فرتة مالية مراجعة املوجودات غري املتداولة، بخالف املوجودات غري امللمو�شة، 

التي �شبق اأن حدث هبوط يف قيمتها بغر�س احتمال عك�س ذلك الهبوط. واإذا ما مت الحقًا عك�س قيد خ�شارة الهبوط يف القيمة، عندئذ 

تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو وحدات مدرة للنقد اإىل القيمة املعدلة القابلة لال�شرتداد املقدرة له، على اأال تزيد عن القيمة 

الدفرتية فيما لو مل يتم اإثبات خ�شارة الهبوط يف قيمة ذلك االأ�شل اأو وحدات مدرة للنقد يف ال�شنوات ال�شابقة. يتم اإثبات عك�س قيد 

خ�شارة الهبوط يف القيمة فورًا كاإيرادات يف قائمة الدخل. ال يتم عك�س قيد خ�شارة الهبوط يف قيمة املوجودات غري امللمو�شة.

القرو�س   14 -2

تقيد القرو�س ب�شكل مبدئي باملتح�شالت امل�شتلمة بعد ح�شم تكاليف املعامالت املتكبدة، اإن وجدت. يتم ر�شملة تكاليف القرو�س التي   

ترتبط مبا�شرة بال�شراء اأو االن�شاء اأو اإنتاج املوجودات املوؤهلة كجزء من هذه املوجودات. يتم قيد تكاليف القرو�س االأخرى على ح�شاب 

الدخل للفرتة اجلارية.

اإيجارات راأ�سمالية   15 -2

تقيد املجموعة املمتلكات وامل�شانع واملعدات التي يتم اقتناوؤها مبوجب اإيجار راأ�شمايل وذلك بقيد املوجودات واملطلوبات املقابلة لها.   

يتم حتديد هذه املبالغ بناء على القيمة احلالية للحد االأدنى من دفعات االإيجار. توزع النفقات املالية على فرتة االإيجار بطريقة توفر 

معدل حتميل ثابت ودوري على املطلوبات القائمة. يحمل ا�شتهالك املوجودات التي مبوجب اإيجار راأ�شمايل على قائمة الدخل با�شتخدام 

طريقة الق�شط الثابت ملعدالت اال�شتهالك التي تعود لها تلك املوجودات.
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ذمم دائنة وم�ستحقات   16 -2

تقيد مبالغ املطلوبات التي �شيتم دفعها مقابل الب�شائع واخلدمات امل�شتلمة �شواء ا�شتلمت املجموعة فواتريها اأو مل ت�شتلمها.  

خم�س�سات  17 -2

خم�ش�شات �شمان - تقدم املجموعة �شمانات ملنتجاتها. تقدر االإدارة املخ�ش�س املتعلق مبطالبات �شمان م�شتقبلية اعتمادًا على   

بيانات مطالبات ال�شمان ال�شابقة، وكذلك على االجتاهات احلالية التي قد ت�شري اإىل اأن معلومات التكلفة ال�شابقة قد تختلف عن 

املطالبات امل�شتقبلية.  تقيد خم�ش�شات ال�شمان على بند »تكلفة املبيعات« يف قائمة الدخل.

عقود مرهقة - تقيد خم�ش�شات مقابل عقود مرهقة عندما تتوقع املجموعة باأن التكاليف الواجب تكبدها ملقابلة االلتزامات مبوجب   

عقد ما تتجاوز املنافع االقت�شادية املتوقع ا�شتالمها منه. تقيد هذه املخ�ش�شات يف بند »تكلفة املبيعات« يف قائمة الدخل.

الزكـاة ال�سرعية و�سريبة الدخل   18 -2

تخ�شع ال�شركة لفري�شة الزكاة ال�شرعية وذلك وفقا لتعليمات م�شلحة الزكاة والدخل )»امل�شلحة«(.   يخ�شع ال�شركاء االأجانب يف   

ال�شركات التابعة ال�شعودية املوحدة اإىل �شريبة الدخل. تقيد �شريبة الدخل امل�شتحقة على ال�شركاء االأجانب يف تلك ال�شركات على 

حقوق االأقلية يف القوائم املالية املوحدة املرفقة.  حتمل الزكاة امل�شتحقة على ال�شركة وعن ح�ش�شها يف ال�شركات التابعة املوحدة 

ال�شعودية على قائمة الدخل املوحدة. يتم قيد مبالغ الزكاة ال�شرعية االإ�شافية التي ت�شتحق مبوجب الت�شويات النهائية، اإن وجدت، 

عندما يتم الربط عليها وحتديدها.

تقوم ال�شركة وال�شركات التابعة ال�شعودية عموما با�شتقطاع ال�شريبة املتوجبة عن بع�س املعامالت مع اأطراف غري مقيمة يف اململكة   

العربية ال�شعودية مبا يف ذلك االأرباح املوزعة امل�شددة لل�شركاء االأجانب يف ال�شركات ال�شعودية التابعة وفًقا لنظام �شريبة الدخل 

ال�شعودي. 

تخ�شع بع�س ال�شركات التابعة االأجنبية ل�شريبة الدخل يف البالد التي تعمل بها.  حتمل هذه ال�شرائب على الدخل للفرتة احلالية.    

تن�شاأ موجودات �شريبة دخل موؤجلة لبع�س ال�شركات التابعة االأجنبية للخ�شائر ال�شريبية املدورة وجميع الفروقات املوؤقتة بني �شايف   

الدخل ال�شريبي و�شايف الدخل املحا�شبي اىل احلد الذي يكون الدخل امل�شتقبلي اخلا�شع لل�شريبة متوفرًا ملقابلة اخل�شائر ال�شريبية 

املدورة والفروقات املوؤقتة وميكن ا�شتعمالهما. تقوم ال�شركات التابعة االأجنبية بقيد مطلوبات �شريبة دخل موؤجلة، اإن وجدت، عـن 

الفروقات املوؤقتة الهامة املتوقع اأن توؤدي لوجود �شريبة دخل م�شتحقة يف الفرتات القادمة. حتدد �شريبة الدخل املوؤجلة با�شتخدام 

�شرائح ال�شريبة املطبقة يف تاريخ القوائم املالية ومن املتوقع تطبيقها عند حتقيق اأو ت�شوية �شريبة الدخل املوؤجلة.  

خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة   19 -2

ت�شتحق مكافاأة نهاية اخلدمة واملزايا االأخرى للموظفني العاملني يف ال�شركات التابعة ال�شعودية مبوجب �شروط نظام العمل والعمال   

وتقيد على ح�شاب الدخل للفرتة اجلارية. يتم احت�شاب مبلغ املخ�ش�س على اأ�شا�س القيمة احلالية لالمتيازات املكت�شبة التي حتق 

للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. يتم دفع املبالغ امل�شتحقة عند انتهاء خدمات املوظفني على اأ�شا�س 

رواتبهم وبدالتهم االأخرية وعدد �شنوات خدماتهم املرتاكمة، كما هو من�شو�س عليه يف نظام العمل يف اململكة العربية ال�شعودية.

توفر حالًيا ال�شركات االأجنبية التابعة مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني ومزايا اأخرى مبوجب قوانني العمل والعمال يف الدول التي تعمل   

بها. ال يوجد خطط تقاعد ممولة اأو غري ممولة لل�شركات االأجنبية التابعة با�شتثناء جمموعة ايه. بي. ا�س. نورواي اأيه. ا�س. والتي تقوم 

بتمويل خطة حمددة مع �شركة تاأمني خارجية، و�شركة جو�س التي تقوم بتمويل خطة تقاعد حمددة.
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الإيرادات   20 -2

تقيد املبيعات عندما يتم ت�شليم املنتجات وقبولها من العمالء، اإن تطلب االأمر ذلك، اأو عند تاأدية اخلدمات. تقيد االإيرادات بال�شايف   

بعد خ�شم بع�س امل�شاريف املحددة وبعد ا�شتبعاد املبيعات ما بني اأع�شاء املجموعة.

تقيد االإيرادات من العقود طويلـة االأجـل على اأ�شا�س ن�شبة االإجناز.  حتدد ن�شبة االإجناز مبقارنـة التكاليف املتكبدة حتى تاريخه مع   

التكاليف االإجمالية  املقدرة.  تقيد التغريات التي تطراأ على التكلفة املقدرة وعلى خم�ش�شات خ�شائر العقود غري املنجزة، اإن وجدت، 

يف الفرتة التي حتدد فيها.  

تقيد العوائد املالية على اأ�شا�س التنا�شب الزمني با�شتخدام اأ�شعار ال�شوق املتبعة.  

تقيد اإيرادات االأتاوات على اأ�شا�س اال�شتحقاق ح�شب �شروط اتفاقية التعاقد ذات العالقة.  

2- 21 م�سروفات بيع وت�سويق وعمومية وادارية 

ت�شتمل م�شاريف البيع والت�شويق والعمومية واالإدارية على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تكون مرتبطة بالتحديد بتكلفة   

االإنتاج وفقا ملبادىء املحا�شبة املتعارف عليها.  توزع هذه التكاليف بني م�شروفات بيع وت�شويق وعمومية واإدارية وتكاليف انتاج وتكاليف 

عقود، اإن لزم االأمر، بطريقة منتظمة.

   

اأرباح موزعة  22 -2

تقيد االأرباح املوزعة يف قائمة املركز املايل يف الفرتة التي يتم املوافقة عليها من قبل م�شاهمي ال�شركة.  

م�ستقات الأدوات املالية   23 -2

تقيد م�شتقات االأدوات املالية مبدئيا بالتكلفة، اإن وجدت، ويتم اإعادة قيا�شها الحًقا بالقيمة العادلة يف كل فرتة مالية الحقة. تقيد   

التغريات يف القيمة العادلة مل�شتقات االأدوات املالية التي ال تتوفر فيها �شروط تغطية املخاطر على قائمة الدخل عند حدوثها ويتم قيد 

قيمتها العادلة املوجبة كموجودات متداولة وكمطلوبات متداولة عندما تكون قيمتها العادلة �شالبة.  

عقود اإيجار ت�سغيلية  24 -2

حتمل م�شاريف عقود االإيجار الت�شغيلية على الدخل على مدى فرتة االإيجار. كما يقيد اإيراد التاأجري على اأ�شا�س اال�شتحقاق وفقًا   

ل�شروط التعاقد.  

اإعادة ت�سنيف  25 -2

مت اإعـادة ت�شنيف بع�س املبالغ يف القوائم املالية املوحدة لعام 2007 لكي تتوافق مع عر�شها لعام 2008.  

الأدوات املالية واإدارة املخاطر  3

تت�شمن االأدوات املالية املقيدة يف قائمة املركز املايل النقد وما مياثله والذمم املدينة واال�شتثمارات والقرو�س ق�شرية االأجل والقرو�س   

طويلة االأجل واملطلوبات امل�شتحقة مقابل اإيجارات راأ�شمالية والذمم الدائنة وامل�شروفات امل�شتحقة واملطلوبات املتداولة االأخرى. طرق 

القيد املطبقة واخلا�شة بهذه البنود مت االإف�شاح عنها �شمن ال�شيا�شة املحا�شبية لكل منها . 

يتم اإجراء املقا�شة بني املوجودات واملطلوبات املالية واثبات ال�شايف بالقوائم املالية املوحدة عندما يكون لدى ال�شركة حقا قانونيًا يف   

اإجراء املقا�شة والنية اإما للت�شوية على اأ�شا�س املقا�شة اأو اإثبات املوجودات واملطلوبات يف نف�س الوقت.

تقوم االإدارة العليا مبهام اإدارة املخاطر. اإن اأهم اأنواع املخاطر هي خماطر االإئتمان، وخماطر العملة، وخماطر �شعر الفائدة على   

التدفقات النقدية والقيمة العادلة.
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3- 1 خماطر العملة

هي خماطر التغري يف قيمة االأدوات املالية ب�شبب التغريات يف اأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية. تتم معظم معامالت املجموعة بالريال   

ال�شعودي والدوالر االأمريكي واليورو.  

تعمل املجموعة عامليًا وهي معر�شة ملخاطر العملة التي تنتج من العمالت املختلفة. لدى املجموعة اأي�شًا ا�شتثمارات يف �شركات تابعة   

وزميلة اأجنبية والتي تتعر�س �شايف موجوداتها ملخاطر حتويل العملة، والتي حاليًا متمثلة يف تذبذبات اأ�شعار حتويل العملة بني الريال 

ال�شعودي واليورو واجلنيه امل�شري وبع�س العمالت االأخرى. يتم قيد اأثر هذه التعر�شات ببند منف�شل يف حقوق امل�شاهمني يف القوائم 

املالية املوحدة املرفقة. تقوم االإدارة مبراقبة هذه املخاطر وت�شتخدم عقود العمالت االأجنبية االآجلة وتقرت�س بالعملة االأجنبية املنا�شبة 

وذلك للتحوط لتقلبات اأ�شعار العمالت االأجنبية. ومع ذلك، ال يوجد عقود عمالت اأجنبية اآجلة هامة اأو اأي اأدوات حتوط مالية اأخرى 

كما يف 31 دي�شمرب 2008.

3- 2 خماطر �سعر الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة 

هي التعر�س للمخاطر املختلفة املتعلقة بتاأثري تذبذب اأ�شعار الفائدة يف ال�شوق على الو�شع املايل والتدفقات النقدية للمجموعة. اإن   

خماطر �شعر الفائدة على املجموعة تنتج ب�شكل رئي�س من االقرتا�س البنكي، حيث اأن اأ�شعار الفائدة عليها معومة ويتم مراجعة معدالت 

الفائدة عليها ب�شكل منتظم. تدير املجموعة خماطر اأ�شعار التدفقات النقدية با�شتعمال مقاي�شات اأ�شعار العموالت العائمة للثابتة. 

اإن مقاي�شات اأ�شعار العموالت هذه لها تاأثري اقت�شادي يتم مبوجبه حتويل القرو�س من اأ�شعار معومة اإىل اأ�شعار ثابتة. عموًما، تقوم 

املجموعة باالقرتا�س مبعدالت معومة وت�شتبدلهم باأ�شعار فائدة ثابتة اأقل من تلك املتاحة فيما لو اقرت�شت املجموعة معدالت ثابتة 

ب�شكل مبا�شر.  مبوجب مقاي�شات اأ�شعار العموالت، توافق املجموعة مع اأطراف اأخرى على التبادل، يف اأوقات حمددة، الفرق بني مبالغ 

عقد معدل ثابت ومعدالت فائدة معومة يتم احت�شابها بالرجوع اإىل املبالغ اال�شمية املتفق عليها. تراقب االإدارة تغريات اأ�شعار الفائدة، 

وتعتقد باأن خماطر �شعر الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة على املجموعة لي�شت جوهرية.

3- 3 خماطر ال�سعر

هي خماطر تعر�س قيمة االأداة املالية للتقلبات نتيجة التغريات يف اأ�شعار ال�شوق �شواء تلك التغريات الناجتة عن عوامل حمددة لالأداة   

اأو ُم�شدرها اأو عوامل توؤثر على جميع االأدوات املتاجر بها يف ال�شوق.  لي�س لدى املجموعة اأدوات مالية معر�شة ملخاطر ال�شعر.

3- 4 خماطر الئتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اىل تكبد الطرف االآخر خل�شارة مالية.  لي�س لدى املجموعة تركيز هام   

ملخاطر االئتمان. يتم اإيداع النقد لدى بنوك حملية وعاملية ذات ت�شنيف ائتماين مرتفع. تقيد الذمم املدينة التجارية بعد ح�شم 

خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها.

3- 5 خماطر ال�سيولة

هي خماطر عدم قدرة من�شاأة ما على تاأمني ال�شيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات املتعلقة باالأدوات املالية. قد تنتج خماطر ال�شيولة عن   

عدم القدرة على بيع اأحد املوجودات املالية ب�شرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر ال�شيولة عن طريق التاأكد ب�شكل دوري 

من توفر �شيولة كافية، مبا يف ذلك اتفاقيات الت�شهيالت االئتمانية، ملقابلة التزامات املجموعة عند ا�شتحقاقها.
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اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة )يتبع(

اإي�ساحات حول القوائم 

املالية املوحدة )يتبع(

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(



3- 6 القيمة العادلة

هي القيمة التي يتم بها تبادل اأ�شل اأو ت�شوية التزام بني اأطراف ذات دراية ولديهم الرغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع   

اأطراف م�شتقلة. حيث اأنه يتم جتميع اأدوات ال�شركة املالية على اأ�شا�س طريقة التكلفة التاريخية، فقد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية 

وتقديرات القيمة العادلة.  تعتقد اإدارة املجموعة اأن القيمة العادلة ملوجودات ال�شركة املالية ومطلوباتها ال تختلف ب�شكل جوهري عن 

قيمتها الدفرتية.

معلومات عن القطاعات الت�سغيلية   4

تعمل املجموعة ب�شكل اأ�شا�شي يف القطاعات الت�شغيلية التالية:  

ت�شنيع وبيع االأنابيب خمتلفة االأنواع.   •
تطوير ومنح تراخي�س تقنية متعلقة باإنتاج اأنواع خمتلفة من االأنابيب واإن�شاء وتوريد اآالت ت�شنيعها.    •

اإدارة املياه وما يتعلق بها من خدمات ا�شت�شارية وهند�شية وت�شغيلية.   •

فيما يلي ملخ�س لبع�س املعلومات املالية املختارة كما يف 31 دي�شمرب 2008 و 2007 ولل�شنوات املنتهية يف ذلك التاريخ لقطاعات   

الت�شغيل ال�شابق ذكرها )باآالف الرياالت ال�شعودية(:

املجمـوع  اإدارة مياه  تكنولوجيا  ت�سنيع اأنابيب    

2008  

4.026.437  327.034  94.412  3.604.991 املبيعات    

235.321  )3.163(  4.761  233.723 �شايف الربح )اخل�شارة(   

)156.375(  312  )1.308(  )155.379( عوائد )نفقات( مالية   

)135.770(  )3.303(  )1.510(  )130.957( ا�شتهالك واإطفاء وهبوط   

960.346  25.880  3.380  931.086 ممتلكات وم�شانع ومعدات   

4.503.799  316.925  153.724  4.033.150 جمموع املوجودات   

 2007  

3.101.752  270.090  81.611  2.750.051 املبيعات    

64.102  3.798  9.972  50.332 �شايف الربح   

)120.625(  )1.856(  )3.698(  )115.071( نفقات مالية   

)104.205(  )3.327(  )2.493(  )98.385( ا�شتهالك واإطفاء وهبوط   

923.371  26.893  4.948  891.530 ممتلكات وم�شانع ومعدات   

4.060.456  228.287  265.497  3.566.672 جمموع املوجودات   
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اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة )يتبع(

اإي�ساحات حول القوائم 

املالية املوحدة )يتبع(

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(



تقوم املجموعة بعملياتها يف اململكة العربية ال�شعودية واأوروبا وبع�س املناطق اجلغرافية االأخرى.  تتلخ�س بع�س املعلومات املالية   

املختارة وفقًا للمناطق اجلغرافية كما يف 31 دي�شمرب ولل�شنوات املنتهية يف ذلك التاريخ كما يلي )باآالف الرياالت ال�شعودية(:

املجمـوع بالد اأخرى  ال�سعودية   اأوروبا      

  2008

4.026.437  432.916  1.448.500  2.145.021 املبيعات    

موجودات غري متداولة  

960.346  135.934  248.886  575.526 ممتلكات وم�شانع ومعدات   

362.343  85.563  52.517  224.263 اأخرى   

 2007  

3.101.752  405.427  1.240.123  1.456.202 املبيعات    

موجودات غري متداولة  

923.371  133.868  233.344  556.159 ممتلكات وم�شانع ومعدات   

436.811  99.972  60.272  276.567 اأخرى   

نقد وما مياثله   5

 2007  2008      

9.919  12.455 نقد يف ال�شندوق     

 191.676  198.269 نقد لدى البنوك     

 -  118.415 ودائع الأجل     

 201.595  329.139 املجموع     

الودائع الأجل موجودة لدى البنوك التجارية وتدر عوائد مالية باأ�شعار ال�شوق ال�شائدة.  

ذمم مدينة  6

 2007  2008     

 1.402.062  1.625.686 جتارية     

 133.389  123.658 اأخرى     

 62.664  36.272 اأطراف ذات عالقة       

 1.598.115  1.785.616     

)54.819(  )95.622( يح�شم خم�ش�س ذمم م�شكوك يف حت�شيلها     

 1.543.296  1.689.994     

بلغت الذمم املدينة املتعلقة مب�شروعات مع جهات حكومية �شعودية ما ن�شبته 17 % تقريًبا من الذمم املدينة التجاريـة كمـا يف  

  31 دي�شمرب 2008 )2007 - 18 % ( )وهي متثل 18٪ و 26% تقريبا من جمموع الذمم املدينة التجارية املحلية لعامي 2008 و 2007 

على التوايل(.

فيما يلي حركة خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها:  

 2007  2008     

 36.447  54.819 1 يناير     

 20.932  57.280 اإ�شافات     

)4.022(  )14.403( �شطب ديون       

 1.462  )2.074( فروق حتويل عمالت اأجنبية     

 54.819  95.622 31 دي�سمرب     
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اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة )يتبع(

اإي�ساحات حول القوائم 

املالية املوحدة )يتبع(

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(



اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة )يتبع(

املخزون  7

 2007  2008     

 296.690  541.472 مواد اأولية     

 105.628  117.909 اأعمال حتت التنفيذ     

 62.981  71.256 قطع غيار وعدد غري معدة للبيع     

 335.286  404.284 منتجات جاهزة ال�شنع     

 49.703  3.162 ب�شاعة يف الطريق     

 850.288  1.138.083     

)11.378(  )45.136( ينـزل: خم�ش�س ب�شاعة متقادمة     

 838.910  1.092.947     

فيما يلي حركة خم�ش�س الب�شاعة املتقادمة:  

 2007  2008     

 7.956  11.378 1 يناير     

 3.625  34.179 اإ�شافات     

 )759(  )49( �شطب خمزون       

 556  )372( فروق حتويل عمالت اأجنبية     

 11.378  45.136 31 دي�سمرب     

مت رهن خمزون بقيمة 73.2 مليون ريال �شعودي كمـا يف 31 دي�شمرب 2008 )2007 – 51.5 مليون ريال �شعودي( ك�شمان مقابل   

قرو�س بنكية.

موجودات غري متداولة معدة للبيع   8

خالل 2007، دخلت املجموعة يف اتفاقية مع طرف ثالث لبيع ممتلكات وم�شانع ومعدات وموجودات غري ملمو�شة ل�شركة اأميتك يو ا�س   

ايه ليمتد. نتيجة لهذه االتفاقية مت ت�شنيف هذه املوجودات كموجودات معدة للبيع وهي كما يلي:

 2007  2008     

ممتلكات وم�شنع ومعدات بعد ح�شم اال�شتهالك املرتاكم  

40.537     وخم�ش�شات الهبوط مببلغ 72.6 مليون ريال �شعودي     - 

املخزون بعد ح�شم خم�ش�شات القيمة القابلة للتحقيق   

11.250     مببلغ 2.5 مليون ريال �شعودي      - 

موجودات غري ملمو�شة بعد ح�شم االطفاء املرتاكم   

 713    مببلغ 0.9 مليون ريال �شعودي      - 

 52.500  -       

ا�شتكملت عملية البيع يف 1 يناير 2008.  
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اإي�ساحات حول القوائم 

املالية املوحدة )يتبع(

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(



ا�ستثمارات يف �سركات زميلة    9

 2007  2008     

 35.504  54.680 �شركة اأميانتيت م�شر للفايربغال�س )اأيه اف ئي �شي(    

ت�شوجن ينج بويل كوم اإنرتنا�شيونال كوربوري�شن   

 141.484  89.454     )�شي بي اأي �شي(   

 18.497  26.605 �شركة م�شنع دبي لالأنابيب املحدودة )دي بي اف(    

 37.818  42.962 �شركة اأمريون م�شر )اأيه ئي(     

 19.518  24.588 اأميتك ماروك )اأيه ام(      

 15.333  16.675 �شركة اأميانتيت قطر لالأنابيب وملحقاتها )اكاب(     

 4.598  5.930 ال�شركة الدولية لتوزيع املياه املحدودة )توزيع(    

8.145  9.089 اأميتك االأرجنتني )اأيه اأيه(     

 34.633  54.900 اأخرى     

 315.530  324.883     

)2.530(  )18.370( الهبوط املرتاكم     

 313.000  306.513     

فيما يلي حركة اال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة:  

 2007  2008     

 259.173  313.000 1 يناير     

 649  17.550 اإ�شافات     

)2.623(  )85.134( ا�شتبعادات     

7.893  16.206 تعديالت     

51.981  55.635 ح�شة ال�شركة يف الربح ال�شايف     

)12.973(  )5.558( توزيعات اأرباح م�شتلمة      

 11.150  10.654 فروق حتويل عمالت اأجنبية     

 )2.250(  )15.840( خم�ش�شات الهبوط     

 313.000  306.513     

ت�شتمل اال�شتثمارات يف �شركات زميلة كما يف 31 دي�شمرب 2008 و 2007 على �شهرة مببلغ 26.6 مليون ريال �شعودي.  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••39404142434445464748

اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة )يتبع(

اإي�ساحات حول القوائم 

املالية املوحدة )يتبع(

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(



فيما يلي ملخ�شًا باملعلومات املالية لل�شركات الزميلة االأ�شا�شية يف املجموعة:  

ن�سبة امللكية  �سايف الربح      بلد    

)اخل�سارة(     )٪(  الإيرادات  املطلوبات  املوجودات  التاأ�سي�س  ال�سـم 

2008  

٪50.0  39.081  206.532  154.869  252.081 م�شر  اأيه اف ئي �شي   

٪5.5  250.901  1.541.775  2.562.262  4.188.698 ال�شني  �شي بي اأي �شي   

٪22.5  52.833  260.769  70.545  188.789 االمارات  دي بي اف   

٪49.0  10.851  73.080  45.506  86.451 م�شر  اأيه ئي   

٪50.0  13.695  43.701  94.605  143.781 املغرب  اأيه ام   

٪40.0  3.356  45.853  62.092  103.780 قطر  اكاب   

٪50.0  )1.800(  -  477  12.337 ال�شعودية  توزيع   

٪30.0  3.138  94.381  103.343  133.640 االأرجنتني  اأيه ايه   

2007  

٪50.00  17.802  91.967  115.582  178.699 م�شر  اأيه اف ئي �شي   

٪10.99  199.690  974.005  1.411.381  2.698.770 ال�شني  �شي بي اأي �شي   

٪22.50  34.462  123.381  32.708  114.917 االمارات  دي بي اف   

٪49.00  13.796  87.571  37.590  67.951 م�شر  اأيه ئي   

٪50.00  5.154  41.719  101.160  140.197 املغرب  اأيه ام   

٪40.00  )233(  -  17.227  55.559 قطر  اكاب   

٪50.00  )804(  -  577  9.773 ال�شعودية  توزيع   

٪30.00  10.394  66.673  57.850  85.015 االأرجنتني  اأيه ايه   

خالل 2008، باعت املجموعة ن�شف ح�شتها البالغة 10.99% يف ت�شوجن ينج بويل كوم انرتنا�شيونال كوربوري�شن - ال�شني، اإىل طرف   

ثالث.  بلغ �شايف القيمة الدفرتية للح�ش�س املباعة 85.1 مليون ريال �شعودي ومت البيع مقابل 168.8 مليون ريال �شعودي ونتج عنه 

اجمايل ربح قدره 83.7 مليون ريال �شعودي. اإذا اأخذنا باالإعتبار تكاليف البيع وارتفاع القيمة التاريخية لال�شتثمار ب�شبب ترجمة 

العمالت، فقد نتج عن ال�شفقة ربح قدره 87.0 مليون ريال �شعودي.  اأنظر اأي�شا اإي�شاح 24.

خالل 2008، قيدت االإدارة خم�ش�شات هبوط مببلغ 15.8 مليون ريال �شعودي مقابل بع�س ال�شركات الزميلة ب�شبب عدم التاأكد من   

االأداء االقت�شادي املوؤدي اإىل اأن يكون قيمتهم الدفرتية اأعلى من املبالغ امل�شرتدة.

خالل 2007، باعت املجموعة 70% من ح�شتها يف ال�شركات التي تعمل يف اأمريكا الالتينية مقابل 35.3 مليون ريال �شعودي والذي نتج   

عنه ربح مببلغ 9.9 مليون ريال �شعودي. اأنظر اأي�شًا اإي�شاح 24.

اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة )يتبع(
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اإي�ساحات حول القوائم 

املالية املوحدة )يتبع(

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(



ممتلكات وم�سانع ومعدات   10

31 دي�سمرب فروقات حتويل  اإ�ستبعادات/  1 يناير     

 2008 عمالت اأجنبية  حتويالت  اإ�سافات   2008   

2008

التكلفة:  

 81.034  )283(  -  2.081  79.236 اأر�س   

477.727  )45.249(  )71(  20.867  502.180 مباٍن وحت�شينات   

1.442.275  )32.292(  )8.198(  108.600  1.374.165 م�شانع واآالت ومعدات   

132.745  )4.680(  )3.448(  8.912  131.961 اأثاث وتركيبات   

 107.383  )6.913(  )52.191(  103.632  62.855 اإن�شاءات حتت التنفيذ   

 2.241.164  )89.417(  )63.908(  244.092  2.150.397   

ال�ستهالك املرتاكم:  

 )276.429(  15.003  1.620  )23.216(  )269.836( مباٍن وحت�شينات   

)900.789(  17.488  10.292  )72.665(  )855.904( م�شانع واآالت ومعدات   

 )103.600(  5.458  2.262  )10.034(  )101.286( اأثاث وتركيبات   

)1.280.818(  37.949  14.174  )105.915(  )1.227.026(   

960.346     923.371   

 

31 دي�سمرب فروقات حتويل  اإ�ستبعادات/  1 يناير     

 2007 عمالت اأجنبية  حتويالت  اإ�سافات   2008   

2007

التكلفة:  

79.236  336  )5.263(  4.008  80.155 اأر�س   

502.180  41.232  )91.496(  18.422  534.022 مباين وحت�شينات   

1.374.165  21.664  )101.222(  69.239  1.384.484 م�شانع واآالت ومعدات   

131.961  4.991  )8.863(  15.813  120.020 اأثاث وتركيبات   

 62.855  537  )74.754(  73.071  64.001 ان�شاءات حتت التنفيذ   

 2.150.397  68.760  )281.598(  180.553  2.182.682   

اال�شتهالك املرتاكم:  

)269.836(  )11.623(  78.968  )86.274(  )250.907( مباٍن وحت�شينات   

)855.904(  )7.768(  42.164  )69.229(  )821.071( م�شانع واآالت ومعدات   

 )101.286(  )8.632(  8.700  )10.087(  )91.267( اأثاث وتركيبات   

 )1.227.026(  )28.023(  129.832  )165.590(  )1.163.245(   

 923.371     1.019.437   

 

تقع املباين واالآالت واملعدات العائدة لل�شركة وبع�س �شركاتها التابعة على اأرا�شي م�شتاأجرة مببالغ رمزية من حكومة اململكة العربية   

ال�شعودية مبوجب عقود اإيجار ت�شغيلية ملدة 25 �شنة هجرية قابلة للتجديد.
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اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة )يتبع(

اإي�ساحات حول القوائم 

املالية املوحدة )يتبع(

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(



ت�شمل ا�شتبعادات / حتويالت عام 2007 على 65.2 مليون ريال �شعودي تقريبًا و 18.7 مليون ريال �شعودي تقريبًا متعلقة بتكلفة   

املوجودات وا�شتهالك وهبوط تلك املوجودات العائدة اإىل �شركة اأميتك يو ا�س ايه ليمتد على التوايل، والتي �شنفت معدة للبيع. اأنظر 

اأي�شًا اإي�شاح 8.

ت�شمل االإ�شافات خالل عام 2008 على تكلفة موجودات مببلغ 27.2 مليون ريال �شعودي تقريبًا مت �شراوؤها مبوجب ترتيبات بيع واإعادة   

ا�شتئجار.

موجودات غري ملمو�سة   11

         

      

مدفوعات موؤجلة     امتيازات،       

اأخرى وتكاليف  عالمات جتارية      

ما قبل الت�سغيل  املجمـوع  وتراخي�س  ال�سهرة     

60.106  10.016  3.817  46.273 1 يناير 2008   

1.379  781  598  - اإ�شافات   

)6.121(  )3.697(  )2.424(  - اإطفاء   

)23.734(  -  -  )23.734( خم�ش�شات الهبوط   

)2.379(  )788(  )11(  )1.580( فروقات حتويل عمالت اأجنبية   

)2.204(  )5.692(  3.488  - تعديالت اأخرى   

27.047  620  5.468  20.959 31 دي�سمرب 2008   

 

73.827  23.834  5.423  44.570 1 يناير 2007   

1.928  1.436  492  - اإ�شافات   

)16.728(  )15.343(  )1.385(  - اإطفاء   

)713(  -  )713(  - تعديالت   

1.792  89  -  1.703 فروقات حتويل عمالت اأجنبية   

60.106  10.016  3.817  46.273 31 دي�سمرب 2007   

قرو�س ق�سرية الأجل   12

2007  2008     

 58.181  28.860 ح�شابات بنكية دائنة     

1.245.272  1.410.806 قرو�س بنكية ق�شرية االأجل     

 1.303.453  1.439.666     

متثل ت�شهيالت ائتمانية مت احل�شول عليها من بنوك جتارية متعددة وحتمل نفقات مالية باأ�شعار ال�شوق ال�شائدة على اأ�شا�س املعدالت   

ال�شائدة بني البنوك.

بلغت الت�شهيالت االئتمانية ق�شرية االأجل غري امل�شتخدمة واملتوفرة للمجموعة مبلغ 613.3 مليون ريال �شعودي تقريبًا كما يف   

31 دي�شمرب 2008.    

كما يف 31 دي�شمرب 2008، فاإن مبلغ 191.8 مليون ريال �شعودي من القرو�س البنكية ق�شرية االأجل م�شمونة بتخ�شي�س متح�شالت   

الذمم املدينة التجارية.  اإن بع�س القرو�س البنكية ق�شرية االأجل لل�شركات الزميلة م�شمون من قبل ال�شركة.

اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة )يتبع(
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اإي�ساحات حول القوائم 

املالية املوحدة )يتبع(

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(



اإن القيمة الدفرتية للقرو�س ق�شرية االأجل تتم بالعمالت التالية:  

2007  2008    

1.220.939  1.338.913 ريال �شعودي    

37.410  40.937 يورو    

21.661  19.657 روبية هندية    

23.443  40.159 اأخرى    

1.303.453  1.439.666    

قرو�س طويلة الأجل   13

2007  2008 اإي�ساح    

قرو�س من �شندوق التنمية ال�شناعية   

36.155  19.355  1-13     ال�شعودي )»ال�شندوق«( 

169.119  98.857  2-13 قرو�س من بنوك جتارية   

7.655  2.868  3-13 قرو�س من �شركاء االأقلية   

212.929  121.080    

)69.121(  )46.846( اجلزء املتداول - مدرج �شمن مطلوبات متداولة    

143.808  74.234    

13- 1 قرو�س ال�سندوق 

متثل قرو�س ح�شلت عليها ال�شركة من ال�شندوق. تتطلب اأحكام اتفاقيات القرو�س من املقرت�شني احلفاظ على معدالت مالية معينة   

وتفر�س قيودًا على توزيع االرباح وحتديد مبالغ امل�شروفات الراأ�شمالية واالإيجارات ال�شنوية. ال حتمل القرو�س اأي نفقات مالية وهي 

مكفولة برهن املمتلكات وامل�شانع واملعدات التابعة لل�شركة.  

قرو�س من بنوك جتارية   2 -13

ح�شلت ال�شركة وبع�س ال�شركات التابعة على عدد من القرو�س من بنوك جتارية متعددة. متت هذه القرو�س ب�شكل اأ�شا�شي بالريال   

ال�شعودي والدوالر االأمريكي واليورو والراند اجلنوب اأفريقي والروبية الهندية. حتمل هذه القرو�س عمومًا نفقات مالية على اأ�شا�س 

اأ�شعار ال�شوق. اإن اإجمايل ا�شتحقاقات هذه القرو�س، طبقًا جلداول ال�شداد العائدة لها متتد من عام 2009 حتى 2014. هذه القرو�س 

مكفولة يف معظمها برهن املمتلكات وامل�شانع واملعدات.  

تتطلب اأحكام اتفاقيات بع�س القرو�س ق�شرية وطويلة االأجل من املجموعة احلفاظ على الو�شع املايل يف م�شتويات حمدده، وتتطلب   

املوافقة امل�شبقة من املقر�شني على توزيعات االأرباح التي تزيد عن مبالغ حمددة، كما حتدد مبالغ امل�شروفات الراأ�شمالية وبع�س 

املتطلبات االأخرى.  

13- 3  قرو�س من �سركاء الأقلية 

كما يف 31 دي�شمرب 2008، كان لدى اف بي �شي واأيه دبليو دبليو ا�س قرو�س من �شريك االأقلية مببلغ 2.8 مليون ريال �شعـودي تقريبًا   

و 1ر0 مليون ريال �شعودي على التوايل.  ال حتمل هذه القرو�س اأي اأعباء مالية ولي�س لها وقت حمدد ل�شدادها.  
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اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة )يتبع(

اإي�ساحات حول القوائم 

املالية املوحدة )يتبع(

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(



13- 4  العملة 

القيمة الدفرتية للقرو�س طويلة االأجل تتم بالعمالت التالية:  

 2007  2008         

 138.782  22.223 ريال �شعودي         

19.758  55.309 يورو         

16.855  18.344 دوالر اأمريكي         

11.096  8.710 الراند اجلنوب اأفريقي         

26.288  16.272 روبية هندية         

 150  222 اأخرى         

212.929  121.080         

13- 5 جدول ا�ستحقاقات القرو�س طويلة الأجل 

 2007 ال�سنـة املنتهية يف 31 دي�سمرب:         2008 

69.121  -        2008

111.384  46.846        2009

11.788  27.775        2010

5.423  18.189        2011

531  11.430        2012

-    4.820        2013

 14.682  12.020 بعد ذلك       

 212.929  121.080        

مطلوبات مقابل اإيجارات راأ�سمالية  14

باعت ال�شركة واأعادت ا�شتئجار بع�س االآالت واملعدات مبوجب اتفاقيات اإيجار راأ�شمالية مع �شركات مالية. مت خ�شم القيمة احلالية   

للحد االأدنى لدفعات االإيجار مبعدل فائدة فعلي يرتاوح من 4.4% اإىل 4.9% �شنويًا.

تتحمل ال�شركة تكاليف اال�شالح والتاأمني التي تتعلق باالآالت واملعدات امل�شتاأجرة.  تنوي ال�شركة ممار�شة حقها يف �شراء املوجودات   

امل�شتاأجرة بقيمة رمزية عند انتهاء فرتة االيجار طبقًا التفاقيات االإيجار.  

ت�شتحق دفعات االيجار على اق�شاط ن�شف �شنوية مبوجب اتفاقيات االيجار.  اإن دفعات االيجار امل�شتقبلية كما يف 31 دي�شمرب هي كما   

يلي:

 2007    2008         

10.784  54.188 دفعات احلد االأدنى لالإيجار         

 )472(  )5.438( ناق�شًا: نفقات مالية مل ت�شتحق بعد         

10.312  48.750         

 )10.312(  )12.188( اجلزء املتداول املدرج �شمن مطلوبات متداولة       

 -  36.562         

اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة )يتبع(
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اإي�ساحات حول القوائم 

املالية املوحدة )يتبع(

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(



14- 1  اجلدول الزمني لالإ�ستحقاق 

ت�شتحق دفعات احلد االأدنى لالإيجار خالل ال�شنوات املنتهية يف 31 دي�شمرب:  

  2008  2007         

10.784  -         2008  

-  14.452        2009  

-  13.848        2010  

-  13.243        2011  

 -  12.645        2012  

 10.784  54.188         

ذمم دائنة    15

 2007  2008           

 485.331  410.187 جتارية         

 18.543  13.362 �شركات زميلة         

 503.874  423.549         

م�ستحقات ومطلوبات اأخرى   16

اإي�ساح   2008  2007        

 44.025  57.190 رواتب واأجور ومزايا         

 6.348  1.180 اأرباح موزعة م�شتحقة         

 78.539  178.725 دفعات مقدمة من العمالء         

5.189  64.955 خم�ش�س مقابل مطالبات و�شمانات وعقود مرهقة       

-    14.352 م�شتقات اأدوات مالية       26    

5.121  4.753 اأتعاب وكالء مبيعات         

7.463  21.079 نفقات مالية         

 128.500  118.887 م�شاريف م�شتحقة واأخرى         

 275.185  461.121         

االأرباح املوزعة امل�شتحقة تخ�س ح�ش�س االأقلية يف بع�س ال�شركات التابعة.  

الزكاة �ال�سرائب   17

مكونات الوعاء الزكوي  1 -17

تقوم ال�شركات التابعة يف املجموعة العاملة يف اململكة العربية ال�شعودية بتقدمي اإقراراتها الزكوية وال�شريبية اخلا�شة بها كل على حده.   

تتلخ�س اأهم مكونات الوعاء الزكوي لكل �شركة من حقوق ال�شركاء واملخ�ش�شات كما يف بداية ال�شنة والقرو�س طويلة االأجل والربح 

ال�شايف املعدل خم�شوما منها القيمة ال�شافية للممتلكات وامل�شانع واملعدات واال�شتثمارات وبع�س البنود االأخرى.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••45464748

اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة )يتبع(

اإي�ساحات حول القوائم 

املالية املوحدة )يتبع(

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(



خم�س�س الزكاة وال�سريبة كما يف دي�سمرب 31:  2 -17

 2007  2008          

 5.769  21.097 زكاة ال�شركة         

 27.679  41.377 الزكاة و�شريبة الدخل على ال�شركات التابعة ال�شعودية       

 33.136  53.897 ال�شرائب على ال�شركات التابعة االأجنبية        

 66.584  116.371         

�سرائب دخل متعلقة بال�سركات التابعة الأجنبية  3 -17

 2007  2008         

 33.283  31.922 نفقات �شريبة دخل حالية         

 10.280  7.676 نفقات �شريبة دخل موؤجلة         

 43.563  39.598         

تتلخ�س حركة موجودات �شريبة الدخل املوؤجلة لل�شنتني املنتهيتني يف 31 دي�شمرب مبا يلي:  

 2007  2008         

 40.645  26.625 1 يناير         

)10.280(  )7.676( املحمل خالل ال�شنة         

 )3.740(  )3.028( فروقات حتويل عمالت         

 26.625  15.921 31 دي�سمرب         

خم�س�س الزكاة املحمل على قائمة الدخل  4 -17

2007  2008           

 4.063  14.107 زكاة ال�شركة         

 13.937  22.405 ح�شة ال�شركة يف زكاة ال�شركات التابعة        

 18.000  36.512         

و�سع الربوط النهائية  5 -17

ا�شتلمت ال�شركة و�شركاتها التابعة ال�شعودية �شهادات الزكاة من امل�شلحة لل�شنوات حتى 2007. مل ت�شتلم ال�شركة الربوط النهائية   

لل�شنوات حتى 2002. مل تنهي امل�شلحة بعد الربوط النهائية لبع�س ال�شركات التابعة ال�شعودية ل�شنوات خمتلفة. اأنظر اأي�شًا اإي�شاح 27 

اللتزامات الزكاة و�شريبة الدخل املحتملة. 

خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة   18

 2007  2008           

 80.764  93.197 1 يناير         

 16.032  15.256 خم�ش�شات         

 )3.599(  )10.288( امل�شدد         

 93.197  98.165 31 دي�سمرب         

اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة )يتبع(
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اإي�ساحات حول القوائم 

املالية املوحدة )يتبع(

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

)جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية مامل يذكر غري ذلك(



معامالت مع اأطراف ذات عالقة    19

لدى ال�شركات التابعة للمجموعة تعامالت مع �شركاء االأقلية و�شركـات اأخرى �شقيقة لهوؤالء ال�شركاء و�شركات زميلة اأخرى )ي�شار اليهم   

جميعا بـ »اأطراف ذات عالقة«(.  

فيما يلي ملخ�شًا باأهم املعامالت مع اأطراف ذات عالقة:  

 2007   2008        

 22.840  52.571 مبيعات        

 61.200  125.817 م�شرتيات        

 1.500   910 تكاليف وم�شروفات حمملة        

راأ�س املال   20

يتكون راأ�س مال ال�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2008 و2007 من 115.5 مليون �شهم عادي بقيمة اإ�شمية 10 ريال لل�شهم الواحد.  

احتياطي نظامي   21

مبوجب اأحكام نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية، فاإن على ال�شركة حتويل 10% من �شايف ربحها اإىل احتياطـي نظامي اإىل اأن   

يعادل هذا االحتياطي 50  % من راأ�س املال. االحتياطي النظامي املدرج يف القوائم املالية املوحدة هو االحتياطي النظامي لل�شركة و هذا 

االحتياطي غري قابل للتوزيع على م�شاهمي ال�شركة حالًيا.

م�ساريف بيع وت�سويق    22

 2007    2008        

 47.974  49.628 رواتب واأجور ومزايا        

 20.201  11.941 �شفر        

 13.035  20.000 ترويج مبيعات        

 2.254   1.831 تقنية معلومات وات�شاالت        

 1.227   1.167 ا�شتهالك        

 6.367  10.942 اأخرى        

 91.058  95.509 املجموع        

م�ساريف عمومية واإدارية    23

 2007    2008        

 167.612  186.282 رواتب واأجور ومزايا        

15.533  21.325 ا�شتهالك واإطفاء        

20.932  57.280 خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها       

4.660  3.389 �شيانة        

 16.954  19.232 �شفر        

 20.910  31.112 خدمات مهنية        

 9.923  13.527 تقنية معلومات وات�شاالت        

 21.166  43.806 اأخرى        

 277.690  375.953        
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اإيرادات )م�سروفات( اأخرى    24

 2007 اإي�ساح     2008       

)73.986(  )39.574( 8و9و10  خم�ش�س هبوط ا�شتثمارات وم�شانع ومعدات وخمزون   

12.480  87.030  9 ربح من بيع ا�شتثمارات   

)5.189(  )13.779( خم�ش�س لت�شوية مطالبات �شد �شركات تابعة    

)5.549(  )194( خ�شارة حتويل عمالت اأجنبية    

 1.022  )2.564( اأخرى - �شايف    

 )71.222(  30.919    

ربح ال�سهم   25

مت احت�شاب ربح ال�شهم لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2008 و2007 بق�شمة الربح الت�شغيلي واخل�شارة غري الت�شغيلية والربح ال�شايف   

لكل �شنة على متو�شط عدد االأ�شهم البالغ 115.500.000 �شهمًا القائمة خالل كل �شنة.

م�ستقات الأدوات املالية  26

يوجد لدى ال�شركة عقود مقاي�شات اأ�شعار عموالت قائمة مع بنك جتاري كما يف 31 دي�شمرب 2008. بلغت القيمة العادلة ال�شالبة، كما   

يف 31 دي�شمرب 2008، ملقاي�شات اأ�شعار العموالت 14.3 مليون ريال �شعودي وقد مت قيدها يف قائمة الدخل �شمن »نفقات مالية – 

�شايف« ومت اإثبات االلتزام املتعلق بها �شمن »م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات اأخرى«. ت�شتحق مقاي�شات اأ�شعار العموالت خالل االأعوام 

من 2011 اإىل 2013.

التزامات حمتملة وتعهدات   27

)اأ(   لدى املجموعة التزامات حمتملة عن �شمانات بنكية بلغ جمموعها 535.9 مليون ريال �شعودي  كما يف 31 دي�شمرب 2008م 

)2007 - 461.1 مليون ريال �شعودي( والتي مت ا�شدارها نيابة عن املجموعة يف �شياق االأعمال العادية للمجموعة. 

)ب(  ا�شتلمت ال�شركة وبع�س ال�شركات التابعة ال�شعودية ربوط مببالغ اإ�شافية من م�شلحة الزكاة والدخل عن �شنوات خمتلفة بلغ 

جمموعها 5.7 مليون ريال �شعودي تقريبًا. اعرت�شت ال�شركة وهذه ال�شركات التابعة على تلك الربوط وتعتقد اإدارة املجموعة 

باأنه لن ينتج عن ذلك مطالبات هامة عند �شدور النتيجة النهائية لهذه االإعرتا�شات. وبناء على ذلك مل يتم تكوين اأي 

خم�ش�س لها يف القوائم املالية املوحدة املرفقة.  

)ج(  لدى بع�س ال�شركات التابعة االأجنبية التزامات حمتملة على �شكل �شرائب دخل و�شرائب حملية اأخرى يف البالد التي تعمل بها. 

هذه االلتزامات املحتملة يف مراحل خمتلفة من اإجراءات االعرتا�س. تعتقد اإدارة املجموعة اإن هذه االلتزامات املحتملة عند 

انتهائها لن ينتج عنها مكا�شب اأو خ�شائر هامة. لدى بع�س ال�شركات التابعة االأجنبية اأي�شًا التزامات حمتملة لفوائد �شريبية 

مرحلة.

)د(  كما يف 31 دي�شمرب 2008 بلغت النفقات الراأ�شمالية التي تعاقدت عليها املجموعة والتي مل يتم تكبدها 33.3 مليون ريال 

�شعودي تقريبًا.
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