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  المقدمة:

  
  المحترمين       السادة / مساھمي الشركة السعودية ألنابيب الصلب

  
  الســـــالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

  
 2009عندما تحولت الشركة السعودية ألنابيب الصلب إلى شركة مساھمة عامة في عام 

مجزية للمساھمين كانت تھدف إلى تنفيذ مشاريع توسعية على أرض الواقع تحقق أرباحاً 
وتزيد الناتج الوطني وتوفر فرص عمل للمواطنين، ولم يكن الھدف تحقيق مكاسب مادية 

% ولم تكن 31آنية للمؤسسين.  لذلك تم طرح االكتتاب بطريقة زيادة رأس المال بنسبة 
بطريقة بيع أسھم المؤسسين كما حدث في اغلب االكتتابات األولية األخرى، حيث احتفظ 

ً منھا،  لذلك بقيت جميع متحصالت االكتتاب المؤسسو ن بجميع أسھمھم ولم يبيعوا شيئا
  في الشركة ومن ضمنھا عالوة اإلصدار.  

وقد تحققت األھداف بالفعل، فبدأت الشركة بمشروع "الشركة العالمية لألنابيب المحدودة" 
مليون لایر.  600األلمانية بإجمالي استثمار يقدر بـ EEWفي الجبيل بالتعاون مع شركة 

  TSMكما أسست "شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة" بالتعاون مع شركة 
مليون  61مليون لایر. وكذلك تم استثمار مبلغ  100الكورية  بإجمالي استثمار يقدر بـ

لایر في "شركة التطوير الكيميائي" لعمل مصنع البولي سيليكون المستخدم في ألواح 
% من 90الكورية التي تعھدت بشراء  KCCة وذلك بالتعاون مع شركة الطاقة الشمسي

  اإلنتاج. 
ولم تكتف الشركة السعودية ألنابيب الصلب بتلك االستثمارات االستراتيجية بل قامت 

مليون لایر. وتھدف شركتكم من  400بمشاريع توسعية داخلية بإجمالي استثمار يقدر بـ
الدخل وعدم االعتماد على نوع واحد من المنتجات أو ھذه االستثمارات إلى تنويع مصادر 

على عميل استراتيجي واحد.  وخالل تلك الفترة تم توزيع أرباح نقدية على المساھمين 
  مليون لایر. 217بلغ مجموعھا 

  
وكما يعلم المستثمرون الحقيقيون المحترفون أن تأسيس االستثمارات الحقيقية الملموسة 

 ً طويالً وجھداً كبيراً لتؤتي ثمارھا،  وخالل فترة التأسيس من  على األرض تستغرق وقتا
الطبيعي أن تظھر جميع المصاريف التي ال يقابلھا إيرادات على شكل خسائر،  وھذه 
الخسائر تنعكس على ميزانية الشركة األم، بشكل مؤقت حتى تنتھي عملية التأسيس 

لي لھا وتبدأ في تحقيق األرباح المتوقعة للشركات الجديدة المستثمر فيھا ويبدأ اإلنتاج الفع
منھا بإذن هللا. باإلضافة إلى االنخفاض في األرباح التشغيلية الناتج عن انخفاض ھامش 

  الربح بسبب المنافسة الشديدة في األسواق بسبب الركود العالمي.

م31/12/2011تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتھية في 
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 65إلى  2010مليون لایر في عام  73لذلك فقد انخفض الربح الصافي من النشاط من 
مليون لایر في عام  593، على الرغم من زيادة المبيعات من 2011يون لایر في عام مل

الخسارة الناتجة عن حصة  تخصم منه. و2011مليون لایر في عام  629إلى  2010
 2011مليون لایر ليصبح صافي األرباح لعام  5الشركة في االستثمارات الجديدة بواقع 

  مليون لایر. 60ھو 
  

من المشاريع الجديدة سوف تبدأ في اإلنتاج على التوالي من نھاية عام  وحيث أن كثيراً 
.  فمن المتوقع أن تظھر حصة الشركة من خسائر ھذه 2015إلى عام  2012

االستثمارات الجديدة خالل تلك السنوات، وھي خسائر دفترية فقط وال تؤثر على التدفق 
بتحقيق نتائج جيدة وعوائد مالية عالية  بإذن هللالنقدي للشركة، ثم ستبدأ ھذه االستثمارات 

  على الشركة السعودية ألنابيب الصلب.
  

كة ستعرض فيه كافة نشاطات الشرنالذي  للشركة السنوي التقريروفي ما يلي 
  م.2011ع العام خالل العام واستثماراتھا، وملخصا عن الوض

  
في  المالية المنتھيةالحسابات الختامية المدققة للسنة  كما يتضمن التقرير السنوي

بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة / الزامل محاسبون قانونيون، م 31/12/2011
وقوائم المركز المالي والدخل والتغيرات في حقوق المساھمين والتدفقات النقدية 

  والمالحظات على ھذه القوائم للعام المذكور.
  

 رئيس مجلس اإلدارة
 
  

 :امالوضع الع   –أوالً 
  

ً صافية 2011بحمد هللا حققت الشركة في عام  مليون لایر قبل  60,2بمقدار م أرباحا
مليون لایر بعد خصم الزكاة  50,1الزكاة والضريبة على الشريك األجنبي أو ما يعادل 

والتي بلغت  2010أرباح عام  % مقارنة بصافي17.4والضريبة. وذلك بانخفاض وقدره 
% الى 6بنسبة  2011لرغم من ارتفاع حجم المبيعات خالل عام مليون لایر. وبا  72,94

وارتفاع الكميات المسلمة خالل عام  2010مليون لایر عام  593مليون لایر مقارنة  629
إال أن  2010ألف طن عام  131ألف طن مقارنة ب  142% الى 8بنسبة  2011

زيادة التصدير للدول المجاورة وللسوق المحلية والمنافسة العالمية الحادة في أسعار 
  لى انخفاض ھامش الربح .تكاليف اإلنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام أدى ا

 
 2011% لعام 8أما المصاريف العامة واإلدارية ومصاريف المبيعات فقد ارتفعت بنسبة 

وذلك بسبب  2010مليون لایر لعام  30,9 مليون لایر مقارنة ب 33,3ووصلت الى 
راتب منح  بسبب، و2011زيادة مصاريف الشحن تبعا لزيادة الكميات المسلمة خالل عام 

  . القطاع العام تماشياً مع المنح الملكية لموظفي لجميع العاملين بالشركةشھرين أساسيين 
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  :شاطأنواع الن   –ثانياً 
  
  

تنتج الشركة األنابيب الحديدية السوداء والمجلفنة في ثالثة مصانع في المدينة الصناعية 
  الثانية بالدمام كالتالي:

  
 

  الصغيرة:ذات األحجام مصنع األنابيب  )1
    

  
  
  
  
  
  

الى  0.5تقوم الشركة بإنتاج ھذه األنابيب (األنابيب السوداء والمجلفنة) من االحجام 
) خطوط انتاج في مصنعھا الكائن في المدينة الصناعية الثانية 3خالل (بوصة من  4

طن سنويا، وتستخدم ھذه االنابيب في العديد  80,000وقدرھا بالدمام بطاقة انتاجية 
من االستعماالت مثل  تمديدات الماء والكھرباء وانظمة اطفاء الحريق والسقاالت 

  غيرھا.واألسوار واشارات المرور واعمدة االنارة و
  

    

  المتوسطة:ذات األحجام مصنع األنابيب  )2
    

بطاقة انتاجية بوصة  20الى  6وتقوم الشركة بإنتاج ھذه األنابيب باألحجام من  
من خالل خط تصنيع مزود بأحدث الماكينات  ،طن سنويا 160,000وقدرھا 

اعلى  وأجھزة القياس والضبط التي تمّكن الشركة من انتاج ھذه االنابيب حسب
المواصفات القياسية، وتستخدم ھذه االنابيب في خطوط أنابيب البترول والغاز 

  .والمياه وتبطين االبار واألعمال االنشائية وغيرھا
 

وتخضع االنابيب المنتجة من الشركة لفحوصات متعددة تؤكد جودتھا ومطابقتھا 
شركة مزود للمواصفات العالمية ومواصفات الزبائن من خالل مختبر فحص في ال

  بأحدث اجھزة القياس والفحص.
  

    

  مصنع ثني األنابيب: )3
    

بوصة)  48وحتى  2ھا بخدمة ثني األنابيب (لألحجام من ئتقوم الشركة بتزويد عمال 
والمعالجة الحرارية  من خالل مصنعھا المستقل والكائن في المدينة الصناعية الثانية 

ن لثني األنابيب بالحرارة وفرن للمعالجة بالدمام. ويحتوي ھذا المصنع على خطي
  الحرارية.

 

خطوط  ألنابيب المثنية بزوايا وأقطار مختلفة حسب طلب العميل فيھذه اوتستخدم 
أنابيب الزيت والغاز ومصانع البتروكيماويات واللوحات االرشادية الكبيرة على 

  الطرق السريعة.
  

  
  :نتائج أعمال الشركة   –اً ثالث

  
  

  تاج ومبيعات وأرباح الشركة:إن -1
 

 على النحو التالي: حسب أنواع النشاط إيرادات الشركة توزعت
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  المجموع  ثني األنابيب  األنابيب المتوسطة  األنابيب الصغيرة  البيان
2011  2010  2011  2010  2011  2010  2011  2010  

  130,961  141,932  --  --  64,642  76,611  66,319  65,321  (طن)المبيعات 
  593  629  5.2  21  302  304 286 304  (مليون لایر)المبيعات 
  4,530  4,434  --  --  4,679  3,966  4,307  4,658  (لایر/طن) السعرمتوسط 

  485  530  5.0  8  263  280 217 242  (مليون لایر) تكلفة المبيعات
  108  99  0.2  13  39  24 69 62  (مليون لایر) مجمل الربح

 
المبيعات وصافي األرباح للسنوات الخمس الماضية بماليين  يالبياني التالويوضح الرسم 

  الرياالت.
    

  
  

التالي كميات المبيعات بآالف األطنان من األنابيب الصغيرة  الرسم البيانييوضح كما 
 :والمتوسطة للسنوات الخمس الماضية.
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  التوزيع الجغرافي: -2
    

نظراً الشتداد  األسعار في ضنخفامع االفي التصدير  زيادة 2011شھد عام  
  :المنافسة، وتوزعت المبيعات جغرافياً كما ھو موضح في الجدول التالي

  
  

  

  المجموع  التصدير  المبيعات المحلية  البيان
2011  2010  2011  2010  2011  2010  

  130,961  141,932  20,023  32,812  110,938  109,120  المبيعات بالطن
  593  629  83  155  510  475  (مليون لایر)المبيعات 

  4,530  4,434  4,148  4,711  4,599  4,351  (لایر/طن) متوسط السعر
 

 
  

  :والمشاريع التوسعية الداخلية األعمال التطويرية   –رابعاً 
  

  أ. األعمال التطويرية:
 

  على النحو التالي: والخدمات المساندة م تطويراً لبعض خطوط اإلنتاج2011شھد عام 
  

تاج أول طلب من شركة أرامكو السعودية ألنابيب تبطين أبار البترول تم بنجاح إن )1
إنش بعد أن تم تسجيل الشركة كمورد وطني لدى أرامكو  18- 8/5من الحجم 

  السعودية لتوريد ھذا المنتج.
    

تحسين أداء خطوط ترقيم األنابيب في مصنع األقطار الصغيرة وذلك لتحسين  )2
  وبالتالي تحسين رضاء العمالء. يادة اإلنتاجيةالمظھر الخارجي لألنابيب وز

    

تممة نظام متابعة مسار تصنيع األنابيب في األقطار المتوسطة. حيث أصبحت أ )3
جميع العمليات الخاصة بتصنيع األنابيب ومرحلة التخزين ومرحلة الشحن مرتبطة 

والذي يضمن سرعة العمل وتقليل األخطاء  )البار كود( مز الشريطيرال بنظام
لك ساعد في استصدار جميع المستندات الالزمة للعمالء وإصدارھا البشرية. كذ

  لحظيا مما ساعد كثيرا في كسب رضاء العمالء.
    

في قسم المستودعات مما ساعد كثيرا في  )البار كود( مز الشريطيرالتطبيق نظام  )4
تحسين التحكم واإلحصاء في قطع الغيار. كذلك ساعد كثيرا في تقليل األخطاء 

  .البشرية
    

التدريب التقني والفني للموظفين السعوديين وربط التدريب الفني بمناھج  تفعيل )5
  .ودورات ذات صلة وثيقة بعمليات إنتاج األنابيب الملحومة وتصنيع الحديد الصلب

    

وذلك من خالل تحديث األنظمة تطوير وتحديث إدارة تقنية المعلومات استمر  )6
  . تقنيات العالميةالموجودة وإضافة أنظمة جديدة حسب أفضل ال

    

 ةاستمر تطوير نظام الموارد البشرية حيث تم التحول إلى الخدمات اإللكتروني )7
وتعامالتھم مع إدارة شؤون  ھموإنھاء أغلب معامالت الموظفين الخاصة بخدمة

الموظفين من خالل أجھزة الحاسب اآللي، مما كان له أكبر األثر في توفير جھد 
   ء خدماته بشكل سريع ودقيق.ووقت الموظف في إنھا
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  :المشاريع التوسعية الداخليةب. 
 

ھامة للبدء في عمل الدراسات الفنية والتسويقية لعدة مشاريع قرارات م 2011شھد عام 
ه األعمال ذا العام. ويمكن تلخيص ھذتوسعية والتي سيتم توقيع عقودھا وتنفيذھا بدأ من ھ

  على النحو التالي:
  

لك حساب وكذصنعي الماكينات مل كافة الدراسات الفنية الالزمة وتحديد مُ عتم  )1
بوصة والتي سوف   8 إلى 2من التكاليف لمشروع مصنع إنتاج األنابيب للمقاسات 

 االستخداماتلك وكذ تغطي استخدامات أنابيب خطوط البترول وأنابيب الحفر
  طن سنوياً. 120,000، بطاقة القياسية والكھربائية اإلنشائية

    

لك حساب ذصنعي الماكينات وكتم عمل كافة الدراسات الفنية الالزمة وتحديد مُ  )2
بوصة  20بوصة وحتى  9للمقاسات  تبطينالالتكاليف لمشروع تسنين أنابيب 

  .ة لمصنع إنتاج األنابيب المتوسطةلتكمكوالتي تأتي 
    

لك حساب صنعي الماكينات وكذالزمة وتحديد مُ تم عمل كافة الدراسات الفنية ال )3
  .لثني األنابيب لثالثالخط ا مصنعانشاء  التكاليف لمشروع

    

وذلك لرفع  الحالي لمصنع ثني األنابيب لشراء مكائن تم توقيع عدة عقود )4
اإلنتاجية وتحسين التكامل المطلوب في عمليات اإلنتاج. وھذه العقود تشمل 

المعالجة الحرارية, وماكينة كشط  فرن, وتسوية النھاياتل نيةألماماكينة 
وجميع ھذه الماكينات تغطي القدرة اإلنتاجية حتى أقطار  ،وتنظيف األنابيب

 النصفبوصة. وسوف يتم تركيب وتشغيل ھذه الماكينات خالل  60لـاألنابيب 
رفع تحسين التسليم وبالتالي واألول لھذا العام مما سيساعد في رفع اإلنتاجية 

  العمالء. رضا مستوى
  

  
  :االستثمارات   –خامساً 

  

  : الشركة العالمية لألنابيب المحدودة:1
 

مدينة الجبيل اإلنشائية في موقع الشركة في  في األعمالالفعلي البدء  2011تم خالل عام 
  المكائن الالزمة للمصنع. ، كما تم االنتھاء من شراء الصناعية األولى

  

 ھي مشروع مشترك بين الشركة السعودية ألنابيب الصلبلألنابيب"  الشركة العالميةو"
وھي ذات مسئولية محدودة وذلك إلنتاج أنواع  ،وشركاء محليين )EEW( شركة المانيةو

ب الكبيرة واألنابي الستخدامات البترول والغاز بوصة 60الكبيرة حتى  متعددة من األنابيب
   فة التالية:بأنواعھا المختلاإلنشائية  لالستعماالت

  
  أنابيب ملحومة كبيرة لخطوط البترول والغاز بأقطار وأطوال مختلفة. )1
  أنابيب إنشائية ملحومة عالية السماكة واالقطار. )2
  أنابيب من صلب مقاوم للصدأ. )3
  أنابيب من خليط األلمنيوم. )4
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وتمتلك  م.2012عام النصف الثاني من ومن المتوقع أن يبدأ ھذا المشروع اإلنتاج في 
مليون لایر  125من ھذه الشركة البالغ رأس مالھا  السعودية ألنابيب الصلب الشركة
  .تم تمويلھا من خالل متحصالت االكتتاب %35حصة 

  
  

  : شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة:2
 

صناعية الثانية بالدمام المدينة ال اإلنشائية في موقع الشركة فيالبدء الفعلي في األعمال تم 
اء كافة المكائن شرالبدء بوكذلك تحديد ُمصنعي المكائن الالزمة للمشروع، على أن يتم 

  .2012األول من عام  النصفالالزمة للمصنع خالل 
واسمھا " شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة" باسممشروع مشترك والمصنع ھو 

 :وذلك إلنتاج"تي إس إم" الكورية. مع شركة عربية"، التجاري "تي إس إم ال
  

  المبادالت الحرارية. )1
  أوعية الضغط. )2
  المفاعالت والمكثفات )3
  توصيالت األنابيب عالية الجودة. )4
 

والمستخدمة في معامل البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية ومولدات الطاقة  
  سنوياً.ألف طن  12قدرھا بطاقة و ،وتحلية المياه

  
% من ھذه الشركة البالغ استثمارھا 70وتمتلك الشركة السعودية ألنابيب الصلب حصة 

مليون لایر ورأس المال  80في المرحلة األولى من ھذا المصنع الجديد مبلغ  االجمالي
مليون لایر وسوف يكون مقر الشركة في المنطقة الصناعية الثانية بالدمام.  32المدفوع 

ً بأن التمويل تم من خالل 2012عام  مع نھايةنتاج اإلالمتوقع أن يبدأ ومن  م, علما
  متحصالت االكتتاب.

  
  
  :شركة التطوير الكيميائي: 3

 

 بالصناعات المتعلقة الصناعية المشاريع وتشغيل وتنفيذ إقامة في الشركة نشاط يتمثل
 والسيلكون البترول شتقاتوم الطبيعي الغاز ومشتقات والبتروكيماوية واألسمدة الكيماوية
 الخام المواد من بمتطلباتھا الشركة الالزمة لتزويد المشروعات وتنفيذ وامتالك ومشتقاته
 األسمدة في وتجارة الجملة ، وخارجھا المملكة داخل الشركة منتجات وتسويق ، والمنافع

  .الطبيعي والغاز والبترول ومشتقاته والسيلكون
 
ً  الشركة وتقوم ھذا  باستثمار اجمالي يبلغ حوالي سيليكون البولي مشروع بإنشاء حاليا

 كي شركة من كل مع بالتعاون وذلك ، الصناعية ٢ الجبيل مدينة في ،مليون لایر  2000
   .السعودية جسور سويكورب وشركة  الكوريةكوربويشن  سي سي

  
 % ٢٢ء مما يقارب االنتھا تم حيث المشروع أعمال بتنفيذ رسميا البدء  بحمد تم وقد ھذا
 حتى % ٩٫٧١ مجملة ما أي التوريد أعمال من % ١٣ و الھندسية المشروع أعمال من
 المصنع موقع في والبناء اإلنشاء عملياتء بد على العمل يتم وسوف ، 2011ھاية عام ن
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 وتسليم العمل من االنتھاء يتم أن على ، تعالى هللا  بإذن خالل النصف األول من ھذا العام 
  .م ٢٠١٤ عام خالل المشروع

وقد بلغت مساھمة الشركة السعودية ألنابيب الصلب (األنابيب السعودية) في شركة 
%، وقد تم تمويل ھذه المشاركة من 20بنسبة لایر  60.950.000التطوير الكيميائي مبلغ 

ا م، وتھدف الشركة من وراء ھذ2009العام الذي تم في سنة  االكتتابمتحصالت 
 شاريع الحيوية التي تعنى بالطاقةاالستثمار تنويع مصادر الدخل والمشاركة في الم

المتجددة التي سوف يكون التركيز االستراتيجي العالمي والمحلي عليھا خالل السنوات 
  القادمة.

  

  المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة:   –اً سادس
  من المتوقع أن تواجه الشركة بعض الصعوبات في السنوات القادمة ومن ھذه الصعوبات

  ما يلي:
 

قد .  وھذه المصانع السوق المحلية فيمصانع جديدة لألنابيب غير الملحومة  دخول )1
 بوصة لذلك تتجه 20المتوسطة لغاية ات الصغيرة والشركة في المقاستنافس 

الشركة لألنابيب الكبيرة ذات السماكات العالية، ولكن في نفس الوقت قد تشكل ھذه 
نھا كما جلفنة ھذه األنابيب غير الملحومة وتسنيمعھا في  للتعاون المصانع فرصة

  فعل الشركة سابقاً مع األنابيب المستوردة.كانت ت
    

 دول آسيوية وأوروبيةالمملكة والتصدير من تشھد سوق األنابيب منافسة في أسواق  )2
  في األسعار قد يؤدي إلى إنخفاض ھامش الربح للشركة. انخفاضامما سبب 

    

ً في األسعار، وفي حالة الصقد كما ) 3 عود أو الھبوط تشھد سوق الحديد الخام تذبذبا
ً مجاراة تلك الحاد فيھا فقد يتأثر ھامش ربح الشركة خاصة  أنه ال يمكن دائما

   التغيرات في أسعار بيع المنتجات بنفس الوقت وبنفس نسبة التغير.
 

  
 شركات التابعة:ال   –اً سابع

لشركة مساھمة عامة قامت الشركة منذ تحول الشركة السعودية ألنابيب الصلب 
  حسب الجدول التالي: ثالث شركات جديدةار في تأسيس باالستثم

  

 
 شركةاسم ال

 
 نشاطھا الرئيس

الدولة محل 
الرئيس المركز 

  لعملياتھا

الدولة محل 
  تأسيسھا

نسبة 
  الملكية

الشركة العالمية لألنابيب 
 المحدودة

تصنيع أنابيب ملحومة كبيرة 
 %35 السعودية السعودية عالية السماكة واألقطار

لتيتانيوم شركة صناعات ا
 والفوالذ المحدودة

المبادالت الحرارية تصنيع 
وأوعية الضغط والمفاعالت 

والمكثفات وتوصيالت 
 األنابيب

  %70 السعودية السعودية

  شركة التطوير الكيميائي
 المشاريع وتشغيل وتنفيذ إقامة

 بالصناعات المتعلقة الصناعية
  والبتروكيماوية الكيماوية

 %20 السعودية السعودية
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 :الشركاتوفيما يلي جدول تفصيلي ألسھم 
  

 التابعة لشركةاسم ا
 

 المساھمون
عدد 
  األسھم

نسبة 
 الملكية

  "الشركة العالمية لألنابيب المحدودة"
  

 )سھم 12,500,000(عدد األسھم اإلجمالي: 

 %35 4,375,000 الشركة السعودية ألنابيب الصلب

 %35 4,375,000  األلمانية EEWشركة 

  %20  2,500,000  مد الخنينيأحمد ح

  %5  625,000  عبر الخليج القابضة

  %5  625,000  عبر الخليج ألنظمة األنابيب

شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ "
  "المحدودة

  

  )سھم 3,200,000(عدد األسھم اإلجمالي: 

  %70  2,240,000  الشركة السعودية ألنابيب الصلب

  %30  960,000  شركة تي إس إم الكورية

  "شركة التطوير الكيميائي"
  سھم) 26,500,000(عدد األسھم اإلجمالي: 

 %20 5,300,000  الصلب ألنابيبالشركة السعودية 

%16.4 4,347,826  الجامعي العالي التعليم صندوق

%13.4 3,550,153  المالية العليان شركة

 المحسن عبد بن سھيل شركة
  القابضة وأوالده الشعيبي

2,332,707 8.8% 

 %8.2 2,172,913 واخوانه الصقر الحمد عبد شركة

%33.2 8,796,411  مساھم) 19آخرون (

  
  
  :الموارد البشرية  –اً ثامن

  

  قد قامت بالبرامج اآلتية:فد قوتھا من موظفيھا لذلك متؤمن الشركة بشده بأنھا تست 
  

  السعودة :  )  1
  

، إلى زيادة عدد العاملين السعوديين بالشركةتھدف  الشركة خطة سعودة منذ نشأتھا تعتمد
بزيادة  2011عام  218إلى  2010عام  213حيث ارتفع عدد الموظفين السعوديين من 

ً  الشركة ولم تكتف %.48% وبنسبة سعودة إجمالية بلغت 2.3وقدرھا   بأن تكون موطنا
ً ، بل أنھا وضعت خططلتوظيف السعوديين ھدف نقل تدريبية وتطويرية طموحة وذلك ب ا

وفتح  استعداداً لمشاريعھا التوسعية الطموحة الخبرات األجنبية لموظفيھا السعوديين
  المجال أمامھم للتميز واإلبداع.

 

  :الشركةبوفي ما يلي جدول تفصيلي للسعودة حسب األقسام الرئيسة 
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  2011ديسمبر  31السنة المنتھية في 
  السعودة نسبة  غير السعوديين  السعوديين  المجموع  القسم

  %100 0 3 3  اإلدارة التنفيذية

  %29 24 10 34  الشؤون اإلدارية

  %48 15 14 29  المبيعات
  %33 4 2 6  المحاسبة

  %16 31 6 37  ضمان الجودة
  %53 159 183 342  اإلنتاج

  %48 233 218 451  المجموع الكلي
  

 3,000السعودي بـ علماً بأن الشركة قامت بتحديد الحد األدنى للراتب الشھري للموظف
    .مع تحديد الحد األدنى لرواتب موظفي القطاع العاملایر وذلك تماشاً 

 

 التدريب والتطوير:  ) 2
  

بھدف مواصلة  طموحة بخصوص تدريب موظفيھا دائمة خطة استثماريةى الشركة دل
 :وتشتمل ھذه الخطة على ھمفتھم وصوال إلى رفع مستوى إنتاجتھم ومعراتعزيز مھار

  

، الحاسوب وضع برامج تدريبية (داخليه وخارجية) تغطي مختلف المجاالت مثل  -أ
  .اللغة االنجليزية، اإلدارة، التسويق، وكذلك التدريب الفني

    

إبتعاث المھندسين للدول المتقدمة في صناعة األنابيب وذلك من أجل اإلطالع على   -ب
الشركة برامج  ب معنية بما يتناسستجدات التقتجارب اآلخرين ونقل آخر الم

، وكذلك زيارة أھم المعارض العالمية المتخصصة في صناعات التطويرية
  األنابيب.

    

وضع خطط مسار وظيفي وخاصًة للموظفين الرئيسيين، من أجل توفير فرص   -ج
جذابة لھم لينمو داخل الشركة، وذلك من شانه إيجاد الفرص للجيل الجديد الستالم 

  لمشاريع التوسعية الجديدة.وا اإلدارات الرئيسية
    

، من اجل تطوير المھارات والتدريب على رأس العمل برنامج التدوير الوظيفي  -د
والمعرفة لموظفي الشركة وبالتالي استكشاف القدرات الكامنة لدى الموظفين 

  .الموھوبين
    

ة وسائل قامت الشركة بعمل تحديث شامل لمركز التدريب الداخلي التابع لھا وإضاف  -ھـ
تعليمية متطورة له، حيث يشمل التدريب مجاالت متعددة مثل اللغة اإلنجليزية 
والحاسب اآللي وكذلك التدريب الفني والتقني النظري والعملي بما يتناسب مع 

  المتطلبات الوظيفية للعاملين بھا.
    

ھذا م، و2005بدأت الشركة في تطبيق "برنامج تطوير األداء" السنوي منذ عام   -و
البرنامج يھدف لتقييم أداء الموظفين وتحديد نقاط الضعف ومن ثم إيجاد السبل 

 2011وقد تم تطوير ھذا البرنامج خالل عام  .الكفيلة لتطوير األداء بشكل مستمر
  ليكون أكثر شموالً وأوسع تأثيراً من خالل التركيز على ثقافة األھداف.

    

ً من الشركة في رفع مستوى أدا  -ز ء موظفيھا من خالل التدريب الداخلي حرصا
والخارجي فقد قفزت الشركة قفزة نوعية وكمية كبرى في ھذا المجال خالل عام 
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 4,186ساعة إلى  639، حيث ارتفعت عدد ساعات التدريب الداخلي من 2011
 804ساعة إلى  200ساعة، كما ارتفعت عدد ساعات التدريب الخارجي من 

  ساعة.
  

  )   برنامج أسھم الموظفين : 3
  

والذي بدأت  2011ألسھم الشركة خالل عام  طويل المدى استمر برنامج تملك الموظفين
 سھم 700,000حيث قامت بشراء  2009به الشركة عند طرح االكتتاب العام سنة 

من األسھم الجديدة آنذاك وخصصتھا لھذا البرنامج والذي  لایر 17,500,000بمبلغ 
أھمھا رفع اإلحساس بالمسؤولية لدى الموظفين من  يسعى لتحقيق العديد من األھداف

  خالل مشاركتھم الفعلية في ملكية الشركة.
  

سوف و ھما للموظفين المؤھلين. س  81,210 تخصيص 2011عام  نھايةوقد تم حتى 
   لبرنامج.ا وفق شروطيتم توزيع بقية األسھم للموظفين تدريجياً 

  
 

  )  برنامج القروض  :4
  

انية تعادل نصف إجمالي مخصص نھاية الخدمة لبرنامج قروض بدون الشركة ميز تخصص 
فوائد لجميع الموظفين السعوديين وغيرھم.  ويھدف ھذا البرنامج لزيادة والء الموظفين للشركة 

  وزيادة إنتاجيتھم وحرصھم على الشركة.
    

  سكن م) قروض بناء أو شراء 2) قروض شراء أرض  (1ويشتمل ھذا البرنامج على ( 
  ) قروض طارئة.6) قروض زواج  (5) قروض سيارة  (4قروض إيجار  () 3(

    

ً للقروض يوضح الضمانات والشروط ومقدار األقساط ومدتھا   وقد أعدت الشركة نظاما
  وطريقة الصرف والسداد وغيرھا.

    

لایر استفاد  9,429,042م بلغ رصيد القروض على الموظفين مبلغ 31/12/2011وكما في  
ھذا باإلضافة إلى القروض التي تم سدادھا بالكامل منذ أن بدأ البرنامج قبل  موظفاً. 216 امنھ
  سنة. 23

  

ھذا وقد استحدثت الشركة ھذا العام نظام قروض جديد مخصص لبناء أو شراء مسكن للمدراء 
من  السعوديين بحيث تتناسب قيمة القرض مع معدل أسعار العقارات في الوقت الراھن لھذه الفئة

  كبار الموظفين.
  

  المكافأة المرتبطة باألداء:  )5
 

لتحفيز الموظفين والعمال على زيادة االنتاجية وتقليل التكاليف والمحافظة على ممتلكات الشركة  
.  وقد بلغت بشكل ربع سنويكافأة مرتبطة بنتائج الشركة توزع مالشركة على توزيع دأبت  فقد

 راتب شھر أساسي 1,15ن لایر وزع منھا ما يعادل مليو 6,2مبلغ  2011مكافأة عام 
  لكل الموظفين والعاملين. 1,500باإلضافة لعيدية بقيمة 

  
استثنائية لجميع  مكافأةك "راتبين أساسيين" بمنح  2011كما قامت الشركة في شھر إبريل  

ً مع المنح الملكية لموظفي القطاع  موظفي الشركة (السعوديين وغير السعوديين) وذلك تماشيا
العام، وتقديراً من الشركة لموظفيھا ومواصلًة لتميزھا في كل ما من شأنه توفير بيئة عمل مميزة 

  .موظفينلل
  

  



13 | P a g e  
 

ً تاسع   الرقابة الداخلية: – ا
وذلك بالتعاون مع شركة  "ة الداخليةجعإدارة المرا"بإنشاء  2011قامت الشركة مع بداية عام 

ية بالشركة بعمليات مراجعة مستمرة ودورية اجعة الداخلإيرنست أند يونج، وتقوم إدارة المر
للنظام الرقابي الداخلي لجميع إدارات الشركة، وفق خطة عمل سنوية معتمدة من قبل لجنة 

ومدى قدرته على حماية أصول الشركة إلى جانب  المراجعة وذلك للتأكد من فاعلية ھذا النظام
ات المالية وغير المالية والتزام العاملين في الشركة من سالمة ونزاھة االجراءات والعمليالتأكد 

وقد شمل نطاق إدارة المراجعة  بالسياسات واألنظمة الداخلية المعتمدة من إدارة الشركة.
  الداخلية ما يلي:

  
  إعداد الخطة االستراتيجية السنوية لعمل المراجعة الداخلية. -1
ية والتشغيلية مع إبالغ المسئولين التدقيق والفحص الدوري لجميع إدارات الشركة اإلدار -2

 فيھا بنتائج التدقيق.
تقييم اإلجراءات والحلول التي تقدمھا اإلدارات للتأكد من مدى كفاية ھذه اإلجراءات  -3

 وكفاءتھا.
تقديم تقارير عن نتائج التدقيق وتوصياته، إضافة إلى متابعة ھذه التوصيات الحقا حتى  -4

 من قبل اإلدارات المعنية.يتم التأكد من تطبيق ھذه التوصيات 
  

م وجود أي خلل أو ضعف جوھري لنظام 2011ولم يتضح إلدارة المراجعة الداخلية خالل عام 
  الرقابة الداخلي للشركة أو عملياتھا المختلفة.

  
  

  الئحة حوكمة الشركات:   –عاشراً 
  

يئة السوق تقوم الشركة بتطبيق األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھ
  المالية ماعداً: 

  

  أسباب عدم التطبيق  الفقرة
 بتنظيمالسياسات المكتوبة الخاصة 
  :العالقة مع أصحاب المصالح

تتبع الشركة أنظمة وزارة التجارة والصناعة واألنظمة 
  الحكومية األخرى ذات العالقة.

  

  مجلس اإلدارة:   – 1
  

يتم انتخابھم من قبل أعضاء  )9( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة
سنوات حسب نظام  نتھاء فترة عضويتھم في المجلس وھي ثالثالجمعية العمومية قبل ا

الشركات والنظام األساسي للشركة. علماً بأن مدة دورة المجلس الحالي ھي خمس سنوات 
لدورة كما نصت عليه األنظمة المذكورة. وتمتد ھذه ا ،األول بعد التحول كونه المجلس

، ويوضح الجدول التالي 24/5/2013وحتى  25/5/2008منذ تاريخ التحول الموافق 
  أعضاء مجلس اإلدارة ومناصبھم وتصنيفھم حسب الئحة حوكمة الشركات:

  

  التصنيف  المنصب  االســـم 

  تنفيذي غير  رئيس مجلس اإلدارة  خالد عبداللطيف الربيعة   -1
  تنفيذي  والعضو المنتدب نائب الرئيس رياض يوسف الربيعة   -2
  غير تنفيذي  عضو مجلس إدارة  عبدالرحمن عبدهللا الخريف   -3
 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  فھد محمد السجا   -4
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 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  أوك سون آن   -5
 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  جين شول لي  -6
  ستقلم عضو مجلس إدارة  ھشام عبد الكريم الرماح  -7
  مستقل عضو مجلس إدارة  حمدان عبدالعزيز الحمدان  -8
  مستقل عضو مجلس إدارة  أحمد حمد الخنيني  -9

  
  
  

  في نسبة ملكية أسھم الشركة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارةالتغيير    – 2
 وأوالدھم القّصر: وزوجاتھم التنفيذيين  وكبار          

 

دارة وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم أو أدوات دين ي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلوصف أل
  أو أي من شركاتھا التابعةالشركة

  
 نسبة التغيير

  

صافي 
 التغيير

بداية العام نھاية العام   
أدوات   عود له المصلحةاسم من ت

 الدين
أدوات  عدد األسھم

الدين
 عدد األسھم

 ف الربيعة خالد عبداللطي 20,403,075 0 20,403,075 0 0 % 0

 رياض يوسف الربيعة   806,160 0  821,591 0 15,431 0.02%

عبدالرحمن عبدهللا الخريف   4,504,500 0  4,504,500 0 0 % 0

 فھد محمد السجا   1,391,775 0  1,391,775 0 0 % 0

 أوك سون آن   1,000 0  1,000 0 0 % 0

 جين شول لي  1,000 0  1,000 0 0 % 0

 ھشام عبد الكريم الرماح 5,000 0 5,000 0 0 % 0

 حمدان عبدالعزيز الحمدان 22,016 0 2,016 0 20,000  - % 91

 أحمد حمد الخنيني  25,093 0  25,093 0 0 % 0

 
 
 
  

 

ي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة أو وصف أل
  أي من شركاتھا التابعة

  
 ييرنسبة التغ

  

صافي 
 التغيير

   بداية العام نھاية العام
  عود له المصلحةاسم من ت

أدوات 
 الدين

أدوات  عدد األسھم
الدين

 عدد األسھم

  أحمد مبارك الدباسي 380,399 0 371,120 0 9,279 - %  2.44

  أيمن أحمد الحوطي 171 0 0 0 -171  % 100-

  البوارديمحمد عبدهللا  5,557 0 0 0 -5,557 - % 100

  عبدالحميد الشاذلي 0 0 0 0 0 % 0
  

 من المساھمين (عدا اعضاء مج ً س اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوالدھم للم يقم أيا
  الشركة عن أي تغيير في حقوق الملكية. بإبالغالقصر) 
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  مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساھمة األخرى:  – 3 
  

  لتالي مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في شركات مساھمة أخرى:يوضح الجدول ا
تصنيف  اسم العضو

  العضوية
مستقل/غير تنفيذي/ 

تنفيذي

عضويته في مجالس إدارات شركات مساھمة 
  أخرى

 غير تنفيذي خالد عبداللطيف الربيعة 
 مجموعة الربيعة والنصار 
 شركة فنتشر كابيتال االستثمارية السعودية 

 مجموعة الربيعة والنصار  تنفيذي ربيعة رياض يوسف ال
 شركة الخريف التجارية غير تنفيذي عبدالرحمن عبدهللا الخريف 

  ال توجد غير تنفيذي فھد محمد السجا 
 شركة ھيو للصلب الكورية غير تنفيذي أوك سون آن 
 شركة ھيو للصلب الكورية غير تنفيذي جين شول لي

 ال توجد مستقل د الكريم الرماحھشام عب
 ال توجد مستقل حمدان عبدالعزيز الحمدان

 شركة مرافق الكھرباء والمياه بالجبيل وينبع  مستقل أحمد حمد الخنيني
  

  
كما يوضح الجدول التالي النشاطات المنافسة أو المشابھة في الشركات التي يوجد من 

  رة الشركة السعودية ألنابيب الصلب:ضمن أعضاء مجلس إدارتھا أعضاًء من مجلس إدا
  

  نشاط الشركةاسم الشركةاسم العضو
  خالد عبداللطيف الربيعة 
 رياض يوسف الربيعة 

مجموعة الربيعة 
 والنصار

تعمل المجموعة في عدة نشاطات أحدھا التجارة 
العامة بعدد من القطاعات ومن ضمنھا األنابيب 

 الصلب الملحومة وغير الملحومة.
 شركة ابناء عبدهللا  حمن عبدهللا الخريف عبدالر

  الخريف إبراھيم
تعمل المجموعة في عدة نشاطات ومن ضمنھا 

"صناعات الخريف" التي تقوم بتصنيع األنابيب 
 بوصة 8 – 2-2/1الملحومة من المقاس 

  تعمل المجموعة في عدة نشاطات ومن ضمنھا   القابضة عبر الخليج فھد محمد السجا
  نابيب بمختلف انواعھا.التجارة في اال

 أوك سون آن  
 جين شول لي 

شركة ھيو للصلب 
  الكورية

تقوم الشركة بتصنيع األنابيب الملحومة من 
 بوصة في كوريا. 24 – 2/1المقاس 

  

 
  إجتماعات مجلس اإلدارة:   – 4 
  

علماً كما ھو موضح في الجدول التالي،  اجتماعينعقد مجلس اإلدارة  2011خالل عام 
ضاء الذين لم يحضروا أياً من اإلجتماعات قاموا بتوكيل عضو آخر لينوب عنھم بأن األع

  في الحضور والتصويت، والجدول التالي يبين كشف حضور الجلسات:
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  االجتماع األول اسم العضو
بتاريخ 

7/3/2011 

 لثانياالجتماع ا
بتاريخ 

26/9/2011  

  اإلجمالي

   x 1 خالد عبداللطيف الربيعة 
    2 ف الربيعة رياض يوس

    2عبدالرحمن عبدهللا الخريف 
  x  1 فھد محمد السجا 

  x  1 أوك سون آن 
   x 1 جين شول لي

    2 ھشام عبد الكريم الرماح
    2 حمدان عبدالعزيز الحمدان

    2 أحمد حمد الخنيني
  
  

  لجان مجلس اإلدارة:  – 5
  

  :وھيثالث لجان، تنبثق من مجلس اإلدارة 
  

  اللجنة التنفيذية  
  

كيل م تش د ت ة أعضاء وق ن خمس ة م ة التنفيذي ون اللجن ام  ھاتتك ن ع وفمبر م ھر ن ي ش  .2009ف
ا تعمل و ذھا، كم تتولى اللجنة مسئولية متابعة األھداف اإلستراتيجية للشركة واإلشراف على تنفي

ى  ك التصورات عل ع تل شكل اقتراحات اللجنة على وضع تصورات عامة لمستقبل الشركة ورف
ة وخطط  ا الدوري الي وميزانياتھ ركة الم ة أداء الش ذلك مراقب ة ك ولى اللجن س اإلدارة. وتت لمجل

  ُتناط بھا من قبل مجلس اإلدارة. ىالعمل السنوية، إضافة ألية أعمال أخر
    

  

  من األعضاء التالية أسماؤھم: التنفيذية تتألف اللجنة
  
 

  

المنصب االسم
 رئيس اللجنة –نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  يعةرياض يوسف الرب -1
 عضو مجلس اإلدارة ھشام عبد الكريم الرماح -2
 عضو مجلس اإلدارة حمدان عبدالعزيز الحمدان -3
 عضو مجلس اإلدارة أحمد حمد الخنيني -4
 المدير العام أحمد مبارك الدباسي  -5

  كما ھو موضح في الجدول التالي: 2011عام  اجتماعات خالل ثالثةوقد عقدت اللجنة 
  

 عدد األعضاء الحاضرينتاريخ االنعقاد رقم االجتماع
 5 2011 مارس 7 6
 5 2011ابريل  26 7
 4 2011 يونيو 22 8

 
  

  لجنة المراجعة  
  

بتكوين لجنة المراجعة ولمدة ثالث سنوات،  31/1/2010قام مجلس اإلدارة بتاريخ 
  وتتألف من كل من:
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المنصب االسم 
 رئيس اللجنة –عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي  عبدالرحمن عبدهللا الخريف -1
 غير تنفيذي –عضو مجلس اإلدارة  فھد محمد السجا -2
 (بنك الخليج الدولي) من خارج مجلس اإلدارة  – مستقل خالد صالح الغامدي -3
  

، دراسة نظام الرقابة الداخلية، في الشركة اإلشراف على إدارة المراجعة الداخليةوتتولى اللجنة 
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلھم ، دراسة تقارير المراجعة الداخلية

دراسة خطة المراجعة مع المحاسب ، متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، وتحديد أتعابھم
، القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنھاالمحاسب القانوني على  حظاتدراسة مال، القانوني

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي ، دراسة القوائم المالية األولية والسنوية
 .والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنھا

ً واحداً خالل عام  وبحضور  2011 يناير 30بتاريخ  2011وقد عقدت اللجنة اجتماعا
لمراجعة التقارير المالية ربع السنوية، وتقرير إدارة المراجعة ، باإلضافة جميع أعضائھا

  الداخلية.
  
  

  :لجنة المكافآت والترشيحات  
  

بتكوين لجنة المكافآت والترشيحات ولمدة ثالث  15/3/2010قام مجلس اإلدارة بتاريخ 
  سنوات، وتتألف من كل من:

المنصب االسم 
 رئيس اللجنة – ارةمجلس اإلد رئيس خالد عبداللطيف الربيعة -1
  نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  رياض يوسف الربيعة -2
 عضو مجلس اإلدارة عبدالرحمن عبدهللا الخريف -3
 عضو مجلس اإلدارة فھد محمد السجا  -4
  

وتتولى اللجنة ، 2011مارس  7المنعقدة بتاريخ  اعتمادھا من الجمعية العموميةوتم 
المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من ، ارة بالترشيح لعضوية المجلسالتوصية لمجلس اإلد

المھارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة 
مراجعة ھيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي ، لعضوية مجلس اإلدارة

التأكد بشكل سنوي من ، ف والقوة في مجلس اإلدارةتحديد جوانب الضع، يمكن إجراؤھا
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس ، ليناستقاللية األعضاء المستق
  .اإلدارة وكبار التنفيذيين

ً واحداً خالل عام  وبحضور  2011 مارس 7بتاريخ  2011وقد عقدت اللجنة اجتماعا
  ما عدا السيد فھد السجا. جميع أعضائھا

  
  

  مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين :  – 6
  

 900مقدارھا  2010صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن عام  2011تم في سنة 
  ألف لایر لكل عضو. 100ألف لایر بواقع 

  

المدير العضو المنتدب، المدير العام، ( ة من كبار التنفيذيينستوبلغت مكافآت وتعويضات 
وذلك كما  )، مدير المصنعة، مدير المبيعاتيمساعد المدير العام للشؤون اإلدارلي، الما

   :(بآالف الرياالت) ھو مبين في الجدول التالي
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أعضاء   البيان
المجلس 
 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 
  التنفيذيين/ المستقلين

  كبار التنفيذيين

  2,154  0  847  الرواتب والتعويضات

  250  1,700 100  البدالت

  472  0  187  المكافآت الدورية والسنوية

  الخطط التحفيزية
0 0 0 

أي تعويضات أو مزايا عينية 
أخرى تدفع بشكل شھري أو 

  سنوي

0 0 0 

  
  التعامالت مع األطراف ذوي العالقة :  – 7

  

  قامت األطراف التالية بشراء أنابيب وبالسعر االعتيادي دون أي تمييز 2011خالل عام 
  فيض:أو تخ

  

طبيعة   عضو مجلس اإلدارة  الطرف
  التعامل

  القيمة

  مجموعة الربيعة والنصار
  خالد عبداللطيف الربيعة 
 رياض يوسف الربيعة  

  5,252,717  شراء أنابيب

  شركة عبر الخليج السعودية
 فھد محمد السجا  

  9,174,641 شراء أنابيب

  شركة صناعات الخريف
 عبدالرحمن عبدهللا الخريف  

بشراء أنابي  2,738,533  

  

طراف ذوي العالقة كما ھو موضح كما كانت ھناك تعامالت من قِبل الشركة مع بعض األ
 في الجدول التالي:

  
  

طبيعة   عضو مجلس اإلدارة  الطرف
  التعامل

  القيمة

  651,355  شراء أنابيب  عبدالرحمن عبدهللا الخريف   شركة صناعات الخريف

  شركة ھيو للصلب الكورية
 أوك سون آن  
 شول لي جين  

  335,160 مساعدة تقنية

  مجموعة الربيعة والنصار
 خالد عبداللطيف الربيعة 
 رياض يوسف الربيعة 

استئجار مكتب 
 مبيعات الخبر

66,258  
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  القروض:  –أحد عشر 
م والذى حصلت عليه 31/12/2011في  مليون لایر 63,72بلغ رصيد القرض طويل األجل 

ية السعودي لتمويل المشاريع التطويرية بالشركة خالل الشركة من صندوق التنمية الصناع
سنوات وقد قامت الشركة بتسديد  7على أن تسدد تلك القروض خالل  2011و 2010 عامي

  مليون لایر. )1(بلغت  والتي 2011األقساط المستحقة خالل عام 
  
  
  

  النتائج المالية:  –ثاني عشر 
  

  : 2011إلى  2007الفترة من عرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن ن
 قائمة المركز المالي :

  (مليون لایر)
  

 2007  2008  2009  2010  2011  البيان
  420  473  712  479  457  أصول متداولة

  155  194  269  450  502  أصول غير متداولة
  575  667  981  929  959  مجموع األصول
  137  216  60  40  79  مطلوبات متداولة

  4  --  --  28  55  قروض طويلة األجل
  19  24  26  29  32  مطلوبات غير متداولة
  160  240  86  97  166  مجموع المطلوبات

  120  350  510  510  510  رأس المال
  --  --   219  219  219  عالوة االصدار

  --  --   (16)  (15)  (15)  برنامج أسھم الموظفين
  56  14  25  33  39  احتياطات

  239  63  157  85  40  أرباح مبقاه
  415  427  895  832  793  لمساھمينمجموع حقوق ا

  575  667  981  929  959  حقوق المساھمين والمطلوبات
  

الماضية  خمس سنواتالتطور األصول وحقوق المساھمين خالل  البياني التاليويوضح الرسم 
 بماليين الرياالت. 
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 : قائمة الدخل
  (مليون لایر)

  2007  2008  2009 2010  2011  البيان
  728  817  539 593 629  صافي المبيعات
  572  644  399 485 530  تكلفة المبيعات
  156  173  140 108 99  مجمل الربح

مجموع المصاريف اإلدارية 
  والتسويقية والعامة

  
33 

  
31 

  
26  

  
31  

  
25  

 6   0.5   0.8 5 1  أخرى /مصروفاتإيرادات
    4.8  خسائر االستثمارات
  124  141  113 73 60.2  صافي دخل السنة

  متوسط عدد األسھم المرجح
  (مليون سھم)

51 51 43  35  1.2  

  103.18*  4.03  2.62 1.43 1.18  ربحية السھم (لایر)
  
  لایر 100القيمة اإلسمية للسھم كانت  *

  
  سياسة الشركة في توزيع األرباح:  –ثالث عشر 

  

ع أرباح تعتزم الشركة توزيع أرباح سنوية لتعزيز قيمة العائد للمساھمين بما يتناسب م
العام وغيرھا من العوامل بما  االقتصاديالشركة ووضعھا المالي وحالة السوق والمناخ 

في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات إعادة االستثمار واالحتياجات النقدية 
والرأسمالية ومستوى النشاط التجاري المتوقع إضافة إلى االعتبارات القانونية والنظامية. 

توزيع األرباح باللایر السعودي. وذلك حسب السياسة التالية كما جاءت في وسوف يتم 
 النظام األساسي للشركة:

  

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

 

اطي نظامي . ويجوز للج10يجنب  .1 وين احتي ة % من األرباح الصافية لتك ة العام معي
 العادية وقف ھذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

  

بة ال  .2 ب نس س اإلدارة أن تجن راح مجل ى اقت اًء عل ة بن ة العادي ة العام وز للجمعي يج
اوز ( اقي لغرض أو أغراض 20تتج اطي اتف وين احتي اح الصافية لتك ن األرب %) م

 معينة.
  

%) من رأس المال المدفوع 5ة أولى للمساھمين تعادل (توزع الباقي من بعد ذلك دفع .3
 .على األقل

  

أة مجلس 10يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تجاوز عشرة ( .4 اقي لمكاف %) بالمائة من الب
اً  ا وفق موح بھ وى المس دود القص وال الح ع األح ي جمي دى ف ث ال تتع اإلدارة بحي

 .صة في ھذا الشأنللقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجھات المخت
  

اح الصافية إلنشاء مؤسسات 10يجوز للجمعية العامة أن تقتطع نسبة ( .5 %) من األرب
ركة  ي الش ھم ف ركة أس وظفي الش نح م تخدامھا لم ركة أو الس وظفي الش ة لم اجتماعي

 .كمكافأة لھم
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 .يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كحصة إضافية في األرباح .6
  

  
  
  

على توزيع أرباح سنوية للمساھمين كما يوضح الجدول التالي وقد درجت الشركة 
  لألعوام الخمسة السابقة:

  

 20072008 2009 2010 2011 البيان
 60 73 124141113 صافي األرباح (مليون لایر)

 38 76 5070102 األرباح الموزعة (مليون لایر)
 51 51 1.23551 عدد األسھم (مليون سھم)

 0.75 1.5 2 2 41.67* / سھم)ربح السھم (لایر
  

 لایر. 100في ھذه السنوات كانت القيمة االسمية للسھم  *
 

توزيع ب 2012 فبراير 20ھذا وقد أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
خمس م بمقدار 2011أرباح للمساھمين الكرام عن النصف الثاني من العام المالي 

%) من رأس 7.5) لایر بنسبة (38,250,000وبمجموع ( لكل سھمھللة  )75( وسبعون
  المال. 

  

) لایر بواقع لایر 76.500.000م مبلغ (2011و بھذا يكون مجموع ما سيوزع عن عام 
   ونصف اللایر للسھم الواحد.

  

  
  المدفوعات النظامية المستحقة:  –رابع عشر 

  

  :31/12/2011فيما يلي بيان بالمستحقات النظامية على الشركة كما في 
  

 القيمة البيان
8,870,529 الزكاة المستحقة على الشركاء السعوديين
 1,346,804 الضريبة المستحقة على الشريك األجنبي

 10,217,333 اإلجمالي
  
 

  مساھمة الشركة االجتماعية:  –عشر  خامس
  

جتمـاعـي  دأبت الشـركة منذ انشـائھا على المسـاھمات المـادية والعينيـة في العمـل اال
السنة ھذه المسـاھمة في السنـوات الخمـس المـاضية و والجـدول التالـي يبين مـقدار

 الحـالية :
  

 

200720082009 نوع المساھمة
 

2010 2011 

 598,500 235,006270,231357,948359,745 مادية (لایر)

 246,911 5,0005,00037,00040,000 عينية (لایر)

 845,411 240,006275,231394,948399,745 المجموع  (لایر)
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وتتـوزع ھذه المسـاھمـة على بعـض االســر المحتـاجة والجمعيـات الخـيرية وبعـض 
ً راسي الطـبية المتـحركة كھـربائيالعينيـة ببعـض الكـ ، والمساھمةالمشـاريع الخــيرية  ا

لمشروع اسوار  الحـديدية واألنابيب ،مستـلزمات المستشفيـاتورافعـات المعـاقين و
 . ومركز إكرام الموتى ول والحفر في الصحراءحالد

  

  
  التزام الشركة بمعايير المحاسبة الصادرة عن الھيئة السعودية  –عشر  سادس

  القانونيين: للمحاسبين             
  

والتي تنص على  110الفقرة  11حسب معيار الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 
أنه يجب عرض مخصص الزكاة وضريبة الدخل للمنشآت المختلطة في بند مستقل في 
قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أو قائمة األرباح المبقاه حسب األحوال. 

  م.2010المدققة لعام  لذلك فقد قامت الشركة باتباع ھذا المعيار في القوائم المالية

ة السعودية للمحاسبين القانونيين لحساب ربحية السھم فقد تم استخدام وحسب معيار الھيئ
  .2011مليون سھم لعام  51المتوسط المرجح لعدد األسھم وھو 

  

 
  اإلقرارات:  –عشر  سابع

  

  م بالشكل الصحيح.2011أنه تم أعداد سجالت الحسابات عن العام المالي   -1
    

  وتم تنفيذه بفعالية.سليمة  سابة الداخلية أعد على أسأن نظام الرق  -2
    

  على مواصلة نشاطه. مصدرشك يذكر في قدرة ال يه ال يوجد أأن  -3
  
  

  :الجمعية العمومية  –عشر  ثامن

ادة مساھمي الشركة دعوةكة السعودية ألنابيب الصلب شرال يسر مجلس إدارة من (م الس
ة الع ةالعادي الجمعية العامة لحضور اجتماع سھماً فأكثر) 20 يمتلك ة االخامسة والجمعي م

ة ة الخامس ر العادي رر  غي إذن هللا امدھاقانعوالمق وم  ب ين ي ر  26االثن ع اآلخ  1433ربي
ق  ارس  19المواف ـاعة يف 2012م ام الس ي  راً عص ةالرابع تم دق "ف دي إن فن  -ھولي
  ك للنظر في جدول األعمال التالي: وذل ، " بمدينة الخبرالكورنيش

  

  جدول أعمال الجمعية العامة العادية: -أوالً 

الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وأعمالھا للعام المالي  .1
  م. 31/12/2011المنتھي في 

منتھي في الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المدققة للعام المالي ال .2
 م. 31/12/2011

الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة  .3
م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد 2012لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 

 .أتعابھم
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 م. 31/12/2011إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتھية في  .4
ھللة عن  75الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباحا على المساھمين بواقع  .5

% من رأس المال على أن تكون أحقية األرباح للمساھمين 7.5، بنسبة كل سھم
 .الجمعية انعقادالمقيدين بسجالت الشركة يوم 

رة السادة: الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدا .6
جين خالد الربيعة، رياض الربيعة، عبدالرحمن الخريف، فھد السجا، أوك سون آن، 

 ، والترخيص بھا لعام قادم. تشول لي
خالد الربيعة، رياض الربيعة، السادة:  الموافقة على قيام أعضاء مجلس اإلدارة .7

باالشتراك في أعمال جين تشول لي عبدالرحمن الخريف، فھد السجا، أوك سون آن، 
 من شأنھا منافسة الشركة أو اإلتجار في أحد فروع نشاطھا.

  
  جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: -ثانياً 

) من النظام األساسي للشركة 17الموافقة على تعديل الفقرة األولى من المادة ( .1
تدب وذلك والمتعلقة بصالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس والعضو المن

بإضافة عبارة "وقبض الثمن" وعبارة "للشركة أو لصالح الغير" وعبارة "وقبول 
 الرھن".

 طريقة) من النظام األساسي للشركة وذلك العتماد 29الموافقة على تعديل المادة ( .2
  التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس اإلدارة.

  
ان ا د والمك ي الموع و التفضل بالحضور ف ة نرج دم وعلي ة ع ي حال اله، وف ددين أع لمح

ويض أحد المؤسسين  نكم تف ر أعضاء مجلس اإلدارة–التمكن من الحضور يمك  -من غي
على أن يصل  ليقوم بتمثيلكم في االجتماع وإرساله إلينا على نموذج التوكيل الموضح أدناه

بت وم الس اه ي د أقص ي موع ركة ف ر الش ى مق ل إل ـ24/4/1433 أصل التوكي ق  ھ المواف
  م17/3/2012

  












































