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  تقریر مجلس اإلدارة
                                                                                                                             "العشرونو  لرابعةا"العادیة  ةإلى الجمعیة العام

  لمساهمي الشركة العربیة لألنابیب
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  :همین الكرامحضرات المسا
  

وتقریر بالقوائم المالیة  مشفوعاً عن نشاط الشركة یسر مجلس اإلدارة أن یتقدم إلیكم بتقریره السنوي 
الئحة حوكمة نظام الشركات و ویأتي هذا التقریر متوافقا مع  ،م٢٠١٥عن عام المحاسب القانوني 

ُ كما  ،الصادرة عن هیئة السوق المالیةوقواعد التسجیل واإلدراج الشركات  هر ظیعكس أداء الشركة وی
  .صناعة السعودیة واالقتصاد الوطنيبما یساهم بفعالیة في تعزیز ال دورها في تطویر قطاع الصناعة

  
  : نشاط الشركة:أوالً 

وتاریخ  ٩٢٢شركة مساهمة سعودیة بموجب قرار معالي وزیر التجارة رقم  -الشركة العربیة لألنابیب 
بتاریخ /ص) ٤٣٤(اعي رقم م وبموجب الترخیص الصن٠١/٠٦/١٩٩١افق هـ المو ١٩/١١/١٤١١
والتعدیالت هـ ١٢/١١/١٤١٩/ص) وتاریخ ١١٠٩وكذلك الترخیص الصناعي رقم (هـ، ١٢/١١/١٤٠٥

وتاریخ  ١٠١٠٠٨٥٧٣٤ومسجلة بالسجل التجاري لمدینة الریاض تحت رقم ما جریت علیهالتي أُ 
  ومركزها الرئیسي مدینة الریاض.ة بالمملكة العربیة السعودیهـ ١٤/٠٢/١٤١٢

وتاریخ  ٢٠٥٥٠٠٧٠٤٨ وكذلك سجل فرعي لمصنع الشركة بالجبیل والمسجل بالسجل التجاري رقم
 ١٠١٠١٨٨٧٣٢هـ وكذلك فرع مدینة الریاض والذي یعمل بموجب سجل تجاري رقم ٢١/٠٤/١٤٢٦

  ه.٢٧/٠٦/١٤٢٤الصادر في مدینة الریاض بتاریخ 

لایر  أربعمائة ملیون) لایر سعودي فقط ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠لشركة المصرح به والمدفوع (یبلغ رأسمال ا
لایر وجمیعها  ١٠، وتبلغ القیمة االسمیة لكل منها ) سهم متساویة القیمة٤٠,٠٠٠,٠٠٠(  إلىومقسم 

  .أسهم عادیة نقدیة

  - :وفیما یلي وصف ألنواع النشاط الرئیسیة للشركة

  مة طولیا والمطلیة لخطوط االنابیب ولألغراض االنشائیة والتجاریة وتسویقهاانتاج انابیب الصلب الملحو   - ١
  اقامة الصناعات المعدنیة.  - ٢
  ثني وتشكیل وتسنیین األنابیب  - ٣
  تغلیف األنابیب من الخارج والداخل  - ٤
  القیام باألعمال التجاریة من بیع وشراء األنابیب وملحقاتها ومستلزماتها  - ٥
  ید خطوط األنابیبتنفیذ أعمال تمد  - ٦
  شراء األراضي ألقامة مباني علیها واستثمارها بالبیع أو األیجار لصالح الشركة  - ٧
   مقاوالت الصیانة والنظافة والتشغیل واألعاشة  - ٨
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  تتمثل في:مكنها القیام بنشاطها التي تُ  إلضافیةالمصانع والخطوط امتلك الشركة العدید من وت

  -:مصنع الریاض -

بوصة  ٢٠ إلىبوصة  ٦) مقاسات من ERW(  أنابیب الصلب الملحومة طولیاً  نتاجإل وهو مصنع 
بالریاض  ةالصناعی بالمدینةطن سنویا ویقع المصنع  ألف ١٦٠تقدر بـ   إنتاجیةطاقة متوسط ب

   %١٠٠ونسبة الملكیة 

   -:مصنع الجبیل -

بوصة  ٤٨ إلى ١٦) مقاسات من SAW(  أنابیب الصلب الملحومة طولیاً  إلنتاجوهو مصنع 
وبنسبة  ویقع المصنع بمدینة الجبیل الصناعیة طن سنویاً  ألف ٣٠٠تقدر بـ   إنتاجیةاقة طبمتوسط 

  %١٠٠ملكیة 

 -:التغلیفمصنع  -

 ٤٥٠بوصة بمتوسط طاقة انتاجیة  ٤٥الى  ٦وهو مصنع لتغلیف األنابیب من الخارج مقاسات من 
  .%١٠٠الریاض ونسبة الملكیة ألف متر مربع ویقع المصنع بالمدینة الصناعیة ب

  

   -:التشریحخط  -

ویستخدم هذا الخط في تشریح اللفات الحدیدیة الالزمة لإلنتاج بإمكانیات عالیة من ناحیة عرض اللفة 
ویقع هذا الخط بمصنع الشركة  ،مم)١٢,٧مم) والسماكات التي یمكن تشریحها حتى (١٦٠٠حتى (
  .%١٠٠ة الملكیة ونسب الریاضالصناعیة بمدینة الالقائم ب

  

  - :خط التسنین -

 ُ التي یتم استخدامها في مجال حفر وتبطین اآلبار األنابیب  تسنینستخدم هذا الخط في ی
)CASINGS - OCTG ( وفق المواصفات العالمیة والمطلوبة من قبل شركات البترول المحلیة

  .%١٠٠ریاض ونسبة الملكیة الصناعیة بالمدینة ال، ویقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بوالعالمیة
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  - یبین الجدول التالي حجم األعمال ألنشطة الشركة:

  
  المبالغ باالف الریاالت

  (خسائر) التشغیل أرباحاجمالي   حجم األعمال  ياسم النشاط الرئیس  

  )١٩,٦٠٩(  ٣٧٢,٩٧٠  نشاط انتاج األنابیب  ١

  )١,٢١٣(  ٠٠  نشاط تغلیف األنابیب  ٢

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٨) (٧() ١لبند (ا
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  :قعات المستقبلیة الخطط اإلستراتیجیة والتو االنجازات المحققة و  :نیاً ثا

والتي من شأنها العمل م ٢٠١٥استطاعت الشركة العربیة لألنابیب تحقیق العدید من االنجازات خالل عام 
وتخفیض التكالیف وذلك لمواجهة تقلبات األسعار في السوق وكذلك المنافسة على زیادة االنتاجیة 

خاصة مع قلة او السوق الخارجي سواء على مستوى السوق المحلي الشركة واجهها تالتي الشرسة 
االضطرابات االقتصادیة بالمنطقة نتیجة التغیرات استمرار مع المشروعات المطروحة في المنطقة 

  -الشركة استطاعت تحقیق العدید من االنجازات خالل الفترة منها: ناإال  ،السیاسیة
طبقا لجداول التورید المتفق لشركة نفط عمان عقد تورید أنابیب من  الثانيالعام متطلبات تنفیذ  -١

 علیها 
اجمالیة  بقیمةخالل العام نفذت الشركة عقود تورید مباشرة وغیر مباشرة لشركة ارامكو السعودیة  -٢

 ملیون لایر  ١٣٦بلغت 
على عقود تورید لصالح شركة ارامكو السعودیة باجمالي بلغ م ٢٠١٥خالل عام وقعت الشركة  -٣

 .م٢٠١٦ملیون لایر على ان یتم التصنیع والتورید خالل عام  ١٧٤
 ةالخاص) SOURلتورید انابیب ذات الخصائص الحامضیة (الحصول على اعتماد شركة ارمكو  -٤

 كة بالجبیلبانتاج مصنع الشر 
تطویر خط االنتاج بالریاض مما یساعد على زیاة انتاجیة المقاست الصغیرة من األنابیب مما  -٥

 یساعد على تخفیض تكلفة االنتاج
  

  فتعمل الشركة على تنفیذ األتي: ،والتوقعات المستقبلیة خالل الفترة القادمة اإلستراتیجیةوعن الخطط 
لخط تسنیین األنابیب والذي تم تركیبه بمصنع الشركة  الحصول على اعتماد شركة ارامكو -١

 .بالریاض
 .تطویر خط تغلیف األنابیب لتلبیة كافة احتیاجات عمالء الشركة -٢
 فتح اسواق تصدیر جدیدة لتوسیع حجم تسویق منتجات الشركة -٣
 ) IKTVAتنفیذ متطلبات شركة ارامكو الخاص ببرنامج ( -٤
 یة مع موردي المواد الخام لمواجهة المنافسات في األسواق بالمنطقةتوقیع اتفاقیات استیراتیج -٥
 خل وخارج المملكةدراسة الفرص األستثماریة دا -٦
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  -المعاییر الدولیة:
على خطة التحول ) SOCPAبناء على موافقة مجلس إدارة الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیون (

من خاللها اصبحت الشركات السعودیة المدرجة بسوق األسهم للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة والتي 
م وفي ضوء ذلك تقوم ٢٠١٧ینایر  ١مطالبة بتقدیم تقاریرها المالیة وفقا للمعاییر الدولیة ابتداء من 
لألستفادة من خبراتهم في هذا المجال الشركة بااللتزام بهذا المطلب من خالل تعیین شركة استشاریة 

  م باستكمال تطبیق عملیة اعداد قوائمها المالیة٢٠١٦ل عام وستقوم الشركة خال 
  

 القوى العاملة والتوطین:
یمانًا  تحرص الشركة العربیة لألنابیب على إستقطاب الكوادر السعودیة المؤهلة والجدیدة في سوق العمل وإ

  .%٢٧فقد تجاوزت نسبة التوطین الـ   ببناء الجمتمع   منها بدور القطاع الخاص في المساهمة
وقعت الشركة إتفاقیتین للتدریب المنتهي بالتوظیف مع المعهد التقني السعودي لخدمات البترول كما 

لمدة سنتین قبل إنخراطهم في العمل عدد من الكوادر السعودیة ومعهد الجبیل التقني وذلك لتدریب وتأهیل 
  التقني داخل الشركة .

  
  التدریب : 

بدورهم في تحقیق أهداف الشركه ، لذا تم التعاقد مع  ها للمساهمة كوادر  تحرص الشركة على رفع كفاءة
في معظم   عدد من المدربین و الشركات المتخصصه وذلك لتنفیذ العدید من الدورات داخل وخارج الشركة

  .یبیهساعة تدر  ١٦،٠٠٠المجاالت المتعلقة بأعمال الشركة على إثرها تم عقد أكثر من 
   

  بیئة العمل :
بقیاس مدرى  ٢٠١٥عام  یئة العمل لذا فقد قامت الشركه خاللكة على التطویر المستمر لبتحرص الشر 

وتحدید النقاط التي یمكن من خاللها تنمیة البیئة الوظیفیه داخل   الرضى الوظیفي للمنتسبین للشركه
  الشركة وذلك لرفع معدالت اإلستقرار الوظیفي ولجعلها أكثر جاذبیه لطالبي العمل .
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  :: المخاطرعاً راب

  -مخاطر متعلقة بعملیات الشركة: -١
  :االعتماد على قطاع واحد رئیسي  - أ

حیث تعتمد الشركة في مبیعاتها على قطاع البترول والغاز كعمیل رئیسي والذي بدوره 
  یتأثر باالقتصاد العالمي ومتغیراته.

 
  :والسیولة مخاطر متعلقة بتوفر التمویل - ب

لبنوك في تمویل عملیاتها التشغیلیة والتوسعیة مما یعرضها حیث تعتمد الشركة على ا
  المالیة وتكالیف التمویل األسواقلظروف تقلب 

  
  مخاطر العمالت األجنبیة:  - ج

  العمالت من التغیرات والتذبذبات في قیمة األدوات المالیة نتیجة تنتج مخاطر        
  للتغیر في أسعار العمالت األجنبیة .         

  
  - :الرأسمالي اإلنفاقخاطر متعلقة بتراجع م -٢

  :االقتصادیة في منطقة الشرق األوسط األوضاع  - أ
نجاح أعمال الشركة یمكن أن یتأثر باألوضاع االقتصادیة العامة في منطقة الشرق 

ركود أو تباطؤ اقتصادي في المنطقة قد یؤثر في الطلب على منتجات  أياألوسط لذا فإن 
  الشركة.

   :والسیادیة الجمركیة الرسوم  -ب
الجمركیة في  اإلعفاءاتتقوم الشركة بتصدیر جزء كبیر من منتجاتها خارج المملكة وتمثل 

كافة دول مجلس التعاون الخلیجي وبعض الدول العربیة میزة تنافسیة جیدة لمنتجات 
ي قد یؤثر فأو اي رسوم سیادیة أخرى تغییر مستقبال في تلك الرسوم  أيالشركة لذا فإن 

  .حصة الشركة بتلك األسواق
  
  

  

  

  قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعون) من المادة ٢البند (
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  : نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات األخیرة:خامساً 
   :خالل الخمس سنوات الماضیة مبیعات الشركةیبین الجدول التالي 

  )لایربالملیون (المبالغ 
  

0
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المبیعات 275 680 383 385 373

2011 2012 2013 2014 2015

  
  
  

  ) ریاالتالالغ بآالف ب( الم                  قائمة الدخل 

  ٢٠١٥ البیان
 

٢٠١٤  
 

٢٠١٣  
 

٢٠١٢  
 

٢٠١١  
 

 ٢٧٤,٦٧٨ ٦٧٩,٩١٣ ٣٨٣,٢٤٣ ٣٨٥,٢٥٩ ٣٧٢,٩٧٠ المبیعات

 )٢٤٠,٦٨٣( )٦٣٠,٣٣٠( )٣٣٠,٠١٦( )٣٦٢,٢٨٨( )٣٣٥,٧٧٦( تكلفة المبیعات

 ٣٣,٩٩٥ ٤٩,٥٨٣ ٥٣,٢٢٧ ٢٢,٩٧١ ٣٧,١٩٤ إجمالي األرباح

 )٢١,٩١٨( )٤٤,٢٦٠( )٤٦,١٢٦( )٤٧,١٤٢( )٥٠,٠٢١( مصاریف إداریة وتسویقیة
مخصص بضاعة بطیئة 

 الحركة ومتقادمة
)٢١,٠٦٢( )٢,٧٦٩( )٨,٤٨٩(  --  -- 

 )٣,٤٥٢( )٣,٤٥٢( )٣,٤٥٢( )٢٦٢( --  إطفاء مصروفات مؤجلة

 )١٧,٨٠٢( )٢٥,١٤٤( )٢٥,٠٩٢( )١٨,٣٧٧( )١٩,٩٥٦( مصاریف تمویل

 ١٠,٤٨٨ ٤,٤٠٨ ٨,١٥٩ ١,٤٨٤ ٨٧٧ إیرادات (مصروفات) أخرى
  --   --   ٥٥,٠١٩  --   --   ربح من استثمار متاح للبیع

 )٨,٠٠٧( )٦,٥١٢( )١١,٠٠٩( )٨,٢٥١( )٦,٠٦٣( الزكاةمخصص 

 )٦,٦٩٦( )٢٥,٣٧٧( ٩,٦٦٤ )٥٢,٣٤٦( )٤٦,٤٥٨( (الخسارة) صافي الربح
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  صافي األرباح خالل الخمس سنوات األخیرة
  

  ( المبالغ بالملیون لایر)

-60

-40

-20

0

20

صافي األرباح -6.7 -25.38 9.66 -52.35 -46.46

2011 2012 2013 2014 2015

  
وزیادة بعض عن العام الماضي  %٣المبیعات بنسبة  انخفاضبالرغم من  هأنیتضح من البیان المقارن 

المصاریف التشغیلیة خالل العام إال ان الشركة استطاعت االستفادة من انخفاض اسعار المواد الخام 
مما كان له من اثر ایجابي على زیادة اجمالي الدخل  %٧ت اجمالي التكالیف بنسبة العالمیة وخفض

م إال ان الشركة ٢٠١٥ملیون لعام  ٣٧م الى ٢٠١٤ملیون خالل عام  ٢٣لیرتفع من  %٦٢بنسبة 
ملیون للعام الماضي اي  ٥٢ملیون مقارنة بخسائر قدرها  ٤٦حققت صافي نتائج العام بخسارة قدرها 

  وذلك لألسباب التالیة: %١٢بلغت  بنسبة تحسن
 ملیون لایر خالل العام  ٨انخفاض اسعار المواد مما استوجب تكوین مخصصات بلغت  -١
سجلت تحت حساب ملیون لایر خالل العام  ٣تكوین مخصصات تأخر عمالء في السداد بلغت  -٢

 مصاریف اداریة
 ملیون لایر خالل لعام  ٦تكوین مخصص للزكاة بلغ  -٣
 ملیون لایر ١م اقفال حساب اعمال رأسمالیة تحت التنفیذ والخاص بسكن الموظفین بقیمة ت -٤

 سجلت تحت حساب مصاریف التمویل
ویأتي ارتفاع مصاریف التمویل ملیون لایر خالل العام  ١٩تحملت الشركة مصاریف تمویل بلغت  -٥

 )SIBORنتیجة زیادة سعر االقراض بین البنوك (
ملیون لایر خالل العام وذلك  ١٤صاریف توقف مصنع الجبیل خالل العام بلغت تحملت الشركة م -٦

 سجلت تحت حساب تكلفة المبیعاتلعدم لقلة المشاریع المطروحة باالسواق 
 والتي اثرت بدورها على هامش األرباح المنافسة القویة باألسواق المحلیة واألقلیمیة -٧
 یرة نتیجة المناخ األقتصادي والسیاسي بالمنطقةتأجیل طرح مشاریع لشركات البترول الكب -٨

  

 أیةأن الشركة ال تستثمر في أیة أوراق مالیة أو مضاربة في أسهم الشركات أو اإلشارة إلى الذكر بجدیر 
  ودائع بنكیة.
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  ( المبالغ بالملیون لایر)              :المركز الماليقائمة 

  م٢٠١٥ البیان
 

  م٢٠١٤
 

  م٢٠١٣
 

  م٢٠١٢
 

  م٢٠١١
 

 ٧٤٦,٧٠٣ ٨٨٠,٠٩٠ ٧٩١,٧٨٥ ٧٢٣,٣٥٣ ٦١٨,٧٠٩ ودات المتداولةالموج

ومشروعات  األصول الثابتة
 تحت التنفیذ 

٤٨٩,١٩٧ ٤٦٧,١١٣ ٤٤١,٦٣١ ٤٢٩,٤٦٦ ٤١١,٦٤٦ 

 ١٣٣,٦٩٠ ١١٢,٥٠٠ --  --  --  استثمارات 

 ٧,١٦٦ ٣,٧١٤ ٢٦٢ --  --  مصروفات مؤجلة

 ١,٣٧٦,٧٥٦ ١,٤٦٣,٤١٧ ١,٢٣٣,٦٧٨ ١,١٥٢,٨١٩ ١,٠٣٠,٣٥٥ إجمالي األصول
 ٤٦٨,٦٧٦ ٦٤٥,٦٤٢ ٣٩١,٠٤٢ ٤٣٢,٢٦٥ ٣٣٤,٢٧٠ المطلوبات المتداولة

 ١٧٢,٦٠٠ ١٠٧,١٠٠ ١٢١,٠٢٩ ٥١,٥١٧ ٧٢,٤٣٨ طویلة األجلمتوسطة و قروض 

 ٨,٨٦٠ ٩,٤٣٢ ١٠,٧٠٠ ١٠,٤٧٦ ١١,٥٤٤ مخصص نهایة خدمة للموظفین

 ٦٥٠,١٣٦ ٧٦٢,١٧٤ ٥٢٢,٧٧١ ٤٩٤,٢٥٨ ٤١٨,٢٥٢ إجمالي المطلوبات
 ٣١٥,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ رأس المال

 ١٥٧,٥٠٠ ١٥٧,٥٠٠ ١٥٨,٤٦٦ ١٥٨,٤٦٦ ١٥٨,٤٦٦ االحتیاطي النظامي

 ٣١,٤٣٨ ٣١,٤٣٨ ٣١,٤٣٨ ٣١,٤٣٨ ٣١,٤٣٨ االحتیاطي العام

 ٢٢٢,٦٨٢ ١١٢,٣٠٥ ١٢١,٠٠٣ ٦٨,٦٥٧ ٢٢,١٩٩ األرباح المبقاة

 ٧٢٦,٦٢٠ ٧٠١,٢٤٣ ٧١٠,٩٠٧ ٦٥٨,٥٦١ ٦١٢,١٠٣ إجمالي حقوق المساهمین
إجمالي المطلوبات وحقوق 

 المساهمین
١,٣٧٦,٧٥٦ ١,٤٦٣,٤١٧ ١,٢٣٣,٦٧٨ ١,١٥٢,٨١٩ ١,٠٣٠,٣٥٥ 

  
والمحاسبة  م وفقا لمعاییر المراجعة٢٠١٥القوائم المالیة الخاصة بالشركة لعام  إعدادهذا وقد تم 

أیة اختالفات عن معاییر المحاسبة الصادرة عن  توجدوال المتعارف علیها في المملكة العربیة السعودیة 
  قبل مراجع الحسابات على المیزانیة. كما التوجد ایة تحفظات من الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

  
  

  قواعد التسجیل واإلدراج –) من المادة الثالثة واألربعون ٦البند (
  ةالحوكم –) من المادة الثالثة واألربعون ٢٥البند (
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  :رسم بیاني مقارن عن خمس سنوات لكل من أصول وخصوم الشركة

  ( المبالغ بآالف الریاالت )
  

0

500

1000

1500

األصول 1377 1463 1223 1153 1030

الخصوم 650 762 513 494 418

حقوق الملكیة 727 701 711 659 612

2011 2012 2013 2014 2015

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  والحوكمة قواعد التسجیل واإلدراج –من المادة الثالثة واألربعون ) ٢٥) (٦) (٥() ٣البند (
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  ومن خالل تحلیلنا جغرافیا إلیرادات الشركة یتضح أن:

  )الریاالت  المبالغ باآللف(

 اإلجمالي  الشرق األوسط الخلیج عودیةالس  البیان السنة
 ٣٧٢,٩٧٠  ١,٨٣٤ ١٩٥,٨٣١ ١٧٥,٣٠٥ أنابیب مبیعات ٢٠١٥

 --   --  --  --  تغلیف مبیعات 
 ٣٧٢,٩٧٠  ١,٨٣٤ ١٩٥,٨٣١ ١٧٥,٣٠٥ االجمالي  
      

 ٣٨٤,٦٥٥  ١٠,٨٦٢ ١٩٦,٢٢٣ ١٧٧,٥٧٠ أنابیب مبیعات ٢٠١٤
 ٦٠٤  --  --  ٦٠٤ تغلیف مبیعات 
 ٣٨٥,٢٥٩  ١٠,٨٦٢ ١٩٦,٢٢٣ ١٧٨,١٧٤ االجمالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  الحوكمة –) من المادة الثالثة واألربعون ٤البند (
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  :وتعارض المصالح: أنشطة األسهم وأدوات الدین سادساً 

  .م أیة أدوات دین صادرة من الشركة٢٠١٥ال توجد خالل عام 
تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس التصویت  ذات األحقیة فيفي فئة األسهم  وال توجد أیة مصلحة

  . اإلدارة وكبار التنفیذیین وأقربائهم ) أبلغوا الشركة بتك الحقوق
أو حقوق اكتتاب خاصة أو حقوق خیار خاصة  أو أوراق مالیة تعاقدیةخاصة  وال توجد أي مصلحة

أو أدوات دین في أسهم  أزواجهم وأوالدهم القصركبار التنفیذیین و ألعضاء مجلس اإلدارة و تعود خاصة 
  أو أي من الشركات التابعة. الشركة

أو وات دین قابلة للتحویل أو أوراق مالیة تعاقدیة دحقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أكما ال توجد أیة 
  .م٢٠١٥حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام  وأمذكرات حق اكتتاب 

   .غاء من جانب الشركة ألي أدوات دین قابلة لالستردادكما ال یوجد أي استرداد أو شراء أو إل
كما ال توجد أیة ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفیذیین 

   ،عن أي راتب أو تعویض
   كذلك ال توجد أي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمین عن أي حقوق في األرباح.

  یكون المصدر طرفًا فیها.او صفقات كما ال توجد عقود 
الشركة وتعود ألحد أعضاء مجلس  أبرمتهاأو صفقات توجد أیة مصلحة جوهریة في أیة عقود  كما ال

  .اإلدارة أو الرئیس التنفیذي أو المدیر المالي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحوكمة - قواعد التسجیل واإلدراج –من المادة الثالثة واألربعون ) ٢٠) (١٩) (١٨) (١٧() ١٥) (١٤) (١٣) (١١) (١٠() ٨البند (
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   :: سیاسة الشركة في توزیع األرباحسابعاً 

توزع أرباح الشركة الصافیة السنویة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیف األخرى على النحو 
  - اآلتي:

من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي ویجوز للجمعیة العامة العادیة  %١٠ب یجن -١
  وقف هذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور نصف رأس المال.

) (ثالثین في المائة) من األرباح الصافیة لتكوین %٣٠یجوز للشركة تجنیب نسبة ( -٢
 احتیاطي اتفاقي یخصص لدعم المركز المالي للشركة.

(خمسة في المائة) من رأس  %٥یوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمین تعادل  -٣
 المال المدفوع.

) (خمسة في المائة) من الباقي %٥یخصص بعدما تقدم نسبة ال تزید عن خمسة بالمائة ( -٤
 ألف لایر لكل عضو. ائتانزید عن میلمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبحد أقصى ال 

  لباقي بعد ذلك على المساهمین كحصة إضافیة من األرباح.یوزع ا -٥
  

نسبة   م صادقت على استكمال١٢/٠٦/٢٠١١الجمعیة العامة العادیة للشركة المنعقدة بتاریخ علما بأن 
وایقاف التكوین بعد الوصول الى النسبة المذكورة وایقاف تكوین  النظاميمن االحتیاطي  %٥٠الـ 

  لایر سعودي. ٣١,٤٣٨,٢٩٨صیده عند مبلغ االحتیاطي العام وتثبیت ر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الحوكمة –) من المادة الثالثة واألربعون ٩البند (
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   :: القروضاً ثامن

ظهرت حركة القروض أبرغم وضع التدفقات النقدیة للشركة خالل العام نتیجة انخفاض العوائد النقدیة 
م الى ٢٠١٤ملیون لایر بنهایة عام  ٤١١م انخفاضا ملحوظا حیث انخفضت من ٢٠١٥عام  بنهایة
 ٣٢٤ملیون لایر في مقابل  ٣٧٤ملیون لایر وتشیر حركة القروض خالل الفترة الى انه تم سداد  ٣٦١

  :، وفیما یلي بیان بالقروض قصیرة األجلملیون لایر قروض جدیدة تم الحصول علیها خالل العام 
  

  

  (المبالغ بآالف الریاالت )                في نهایة العام  قروض قصیرة األجلأرصدة ال

 م٢٠١٤عام  م٢٠١٥عام  الغرض الجهة المانحة

  بنوك تجاریة

 بنوك إسالمیة

  تمویل رأس المال العامل

 تمویل رأس المال العامل

١٤٨,٥٥٧  

٩٦,٨٣٥ 

١٠٠,٥١٠  

١٦١,٧٦٩ 

 ٢٦٢,٢٧٩ ٢٤٥,٣٩٢  اإلجمالي

  

وهي عبارة ابل سندات ألمر موقعة لصالح البنوك مقو تمویل رأس المال العامل والقروض المذكورة لغرض 
والمبالغ المذكورة تمثل أصل قیمة القروض  قروض قصیرة األجل تستحق السداد خالل عامعدد من العن 

م وینتهي ٢٠١٥حیث یبدأ سداد أول قسط في شهر ینایر من عام الیوجد سداد جزئي للقروض و القائمة 
ملیون  ٥٢م، علما بأن الرصید المدین للعمالء بلغ ٢٠١٥م من عا نوفمبرسط خالل شهر سداد اخر ق

  داد قروض تمویل رأس المال العامل القائمة.م وسوف یستخدم هذا الرصید لس٢٠١٥لایر بنهایة عام 

  

  

  

  

  
  الحوكمة –) من المادة الثالثة واألربعون ١٢البند (
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  لغ بآالف الریاالت )المبا (         في نهایة العام األجلومتوسطة  طویلةقروض أرصدة ال

 م٢٠١٤عام  م٢٠١٥عام  الغرض الجهة المانحة

قرض صندوق التنمیة 
 الصناعیة السعودي

 ٨٥,٠٠٠ ٨٣,٠٠٠ تمویل مشروع مصنع الجبیل

 ٧١,٠٢٩ ٣٢,٩١٤ تمویل استثمارات قروض بنوك تجاریة

 ١٥٦,٠٢٩ ١١٥,٩١٤  اإلجمالي

  
 قرض منح على السعودي الصناعیة التنمیة صندوق موافقة على الشركة حصلت ،م٢٠٠٥ عام لال خ

 لایر ملیون ١١٣,٤ استالم تم الجبیل في الشركة مصنع مشروع تمویلل لایر ملیون ١١٣,٤ بقیمة للشركة
 رصید لیصبح م٢٠١٥ عام نهایة حتى لایر ملیون ٣٠,٤ ماقیمته سداد تم كما م٢٠١١ عام نهایة حتى

 مضمون السعودي ةالصناعی التنمیة صندوق قرض بأن علما لایر ملیون ٨٣ العام نهایة في القرض
 الموقعة الجدولة اعادة تفاقیةا ألخر طبقا القرض سداد ویتم الشركة نعامص ومعدات وآالت مباني برهن
 قسط آخرو  م١٣/١٠/٢٠١٥ في قسط أول سداد دأب متساویة غیر سنوي نصف قسطا ةعشر  على

   .م١٤/١٠/٢٠١٩ تاریخ في یستحق
 ملیون ٨٥,٦ بقیمة األجل متوسط قرض على م٢٠١٣ عام خالل المحلیة البنوك احد نم الشركة حصلت

 یستحق لایر ملیون ١٠,٧ منها كل قیمة متساوي سنویة نصف اقساط ثمانیة على السداد یستحق لایر
 نهایة حتى ملیون ٥٢,٧ ماقیمته سداد تم م٢٠١٧ یونیو في قسط واخر م٢٠١٣ دیسمبر في قسط أول
  .لایر ملیون ٣٢,٩ المستحق الرصید یصبحل م٢٠١٥ عام
  
  
  
  

  

  
  
  

الحوكمة -قواعد التسجیل واإلدراج  –ألربعون ) من المادة الثالثة وا١٢البند (
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   :واللجان التابعةأعضاء مجلس اإلدارة  اجتماعات: تاسعاً 
  -مجلس اإلدارة :

لي بیان بأسماء أعضاء اجتماعات وفیما ی ٦عدد م ٢٠١٥بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 
وعضویتهم في مجلس إدارة عضویتهم وعدد مرات حضور االجتماعات وتصنیف مجلس اإلدارة وصفة 

  -الشركات المساهمة األخرى:
 

اجتماع رقم  عضو مجلس اإلدارة م
)١٧/٧(  

فبرایر  ٢٤
٢٠١٥ 

اجتماع رقم 
)١٨/٧(  
مارس  ٥

٢٠١٥ 

اجتماع رقم 
)١/٨(  

مایو  ١٩
٢٠١٥ 

اجتماع رقم 
)٢/٨(  
یونیو  ٣

٢٠١٥ 

اجتماع رقم 
)٣/٨(  
اكتوبر  ١٧

٢٠١٥ 

اجتماع رقم 
)٤/٨(  
 دیسمبر ١٦

٢٠١٥ 

  اإلجمالي
 

%  

 ٨٣ ٥ حضر حضر حضر حضر لم یحضر حضر یوسف صالح ابا الخیل ١
 ٨٣ ٥ حضر حضر  لم یحضر حضر حضر حضر سعد إبراهیم المعجل ٢
 ١٠٠ ٦ حضر حضر حضر حضر حضر حضر خالد عبداهللا ابونیان ٣
 ١٠٠ ٦ حضر حضر حضر حضر حضر حضر عزام سعود المدیهیم ٤
 ١٠٠ ٢ --  --  --  --  حضر حضر رائد إبراهیم المدیهیم ٥
حضرلم ی حضر عبد العزیز سعد المنقور ٦   --  --  --  -- ٥٠ ١ 
لجعبد العزیز عبد اهللا الدعی ٧  ١٠٠ ٢ --  --  --  --  حضر حضر 
ضرح حضر حضر حضر --  --  فهد محفوظ المعیذر ٨  ١٠٠ ٤ 
 ١٠٠ ٤ حضر حضر حضر حضر --  --  عبد الكریم حمد النجیدي ٩
 ١٠٠ ٤ حضر حضر حضر حضر --  --  هیثم توفیق الفریح ١٠

  
هـ ٢٤/٠٧/١٤٣٦والعشرون للشركة العربیة لألنابیب بتاریخ  الثالثطبقا الجتماع الجمعیة العامة العادیة 

جدید للشركة حیث لم یترشح لعضویة المجلس م فقد تم انتخاب مجلس إدارة ١٣/٠٥/٢٠١٥الموافق 
الجدید كل من السید/عبد العزیز المنقور والسید/ رائد المدیهیم والسید/ عبد العزیز الدعیلج كما انضم 
لعضویة المجلس عن دورته الثامنة كل من السید/ فهد المعیذر والسید/ عبد الكریم النجیدي والسید/ هیثم 

  الفریح
  
  
  
  
  

  الحوكمة –) من المادة الثالثة واألربعون ١٦) (١٣( البند
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   -:لجنة المراجعة

 ٣منهم  م٢٠١٥عام اجتماعات خالل  ٦وتم عقد عدد  أعضاء اربعةتتكون لجنة المراجعة من 
وفیما یلي بیان اجتماعات عن الدورة الثامنة  ٣اجتماعات تخص لجنة المراجعة للدورة السابعة و 

  باالجتمعات لكل دورة:
  م ٢٣/٠٥/٢٠١٥نتهي في والتي تأعضاء لجنة المراجعة للدورة السابعة 

 نسبة الحضور عدد مرات الحضور  صفة العضویة االسم
%٣٣ ١ لجنة المراجعة رئیس الد عبداهللا أبو نیانخ  

%١٠٠ ٣  عضو لجنة المراجعة  عبد العزیز الدعیلج   
%٦٧ ٢  عضو لجنة المراجعة  المدیهیم سعود عزام   

%٦٧ ٢  عضو لجنة المراجعة  لح السبتيسعد صا  
  م ٢٣/٠٥/٢٠١٨أعضاء لجنة المراجعة للدورة الثامنة والتي تنتهي في 

 نسبة الحضور عدد مرات الحضور  صفة العضویة االسم
%١٠٠ ٣ لجنة المراجعة رئیس هیثم توفیق الفریح  

%١٠٠ ٣  عضو لجنة المراجعة  المدیهیمسعود عزام   
%١٠٠ ٣  لجنة المراجعةعضو   سعد صالح السبتي  

%١٠٠ ٣  عضو لجنة المراجعة  عبد الكریم حمد النجیدي  
  

 - مهام لجنة المراجعة :
على إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة من اجل التحقق من مدى فاعلیتها في تنفیذ  اإلشراف -١

  .األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة
 .یة ووضع تقریر مكتوب عن رأیها وتوصیاتها في شأنهدراسة نظام الرقابة الداخل -٢
 .فیها  للملحوظات الواردة التصحیحیة اإلجراءاتدراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ  -٣
ویراعى عند  أتعابهمالتوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین المحاسبین القانونیون وفصلهم وتحدید  -٤

على أن تقوم الشركة بتقدیر تكلفة المراجعة من قبلها  تقاللیتهماسالتوصیة بالتعیین التأكد من 
 .هو الذي یتم اختیارهوكفاءة العمل رب للتقدیر طلب عروض المراجعة وأن یكون األق قبل

عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي یكلفون  أيالمحاسبین القانونیین واعتماد  أعمالمتابعة  -٥
  .راجعةبها أثناء قیامهم بأعمال الم
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بداءدراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني  -٦   .ملحوظاتها علیها وإ
  .تم في شأنها المحاسب القانوني على القوائم المالیة ومتابعة ما الحظاتدراسة م -٧
والتأكد من سالمة التقاریر دراسة القوائم المالیة األولیة السنویة قبل عرضها على مجلس اإلدارة  -٨

بداءوغیر المالیة المالیة    .الرأي والتوصیة في شأنها وإ
بداءدراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة  -٩   .الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة قي شأنها وإ

  ویتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس اإلدارة من خالل التقاریر الدوریة المقدمة للمجلس
  
  

  الحوكمة – التاسعة) من المادة دالبند (
  قواعد التسجیل واإلدراج –) من المادة الثالثة واألربعون ١٣ند (الب

  
  

  -:والمكافآتلجنة الترشیحات 
م منهم ٢٠١٥اجتماعات خالل عام  ٢أعضاء وتم عقد عدد  ةمن أربعوالمكافآت  لجنة الترشیحاتتتكون 

بیان باالجتمعات اجتماع یخص لجنة الترشیحات للدورة السابعة واجتماع عن الدورة الثامنة وفیما یلي 
  لكل دورة:

-م :٢٣/٠٥/٢٠١٥أعضاء لجنة الترشیحات للدورة السابعة والتي تنتهي في   
 نسبة الحضور عدد مرات الحضور  صفة العضویة االسم

%١٠٠ ١ اللجنة  رئیس الخیل أبا صالح یوسف  

%١٠٠ ١ عضو اللجنة  المدیھیم سعود عزام  

%١٠٠ ١ عضو اللجنة ابونیان هللا عبد خالد  

- م :٢٣/٠٥/٢٠١٨أعضاء لجنة الترشیحات للدورة الثامنة والتي تنتهي في   
 نسبة الحضور عدد مرات الحضور  صفة العضویة االسم

%١٠٠ ١ اللجنة  رئیس النجیدي حمد الكریم عبد  

%١٠٠ ١ عضو اللجنة  المعجل ابراھیم سعد  

%١٠٠ ١ عضو اللجنة المعیذر محفوظ فھد  

%٠٠ --  عضو اللجنة  ونیاناب هللا عبد خالد  
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  - مهام لجنة الترشیحات والمكافآت:
بمرشحین قادرین على تعزیز قدرة المجلس التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة المجلس  -١

 .على إدارة وتوجیه شئون الشركة على نحو فعال وفقا للسیاسات والمعاییر المعتمدة
  انته بجریمة مخلة بالشرف واألمانة.التأكد من عدم ترشیح أي شخص سبق اد -٢
عداد  لالحتیاجاتالمراجعة السنویة  -٣ المطلوبة من المهارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة وإ

بما في ذلك تحدید الوقت الذي یجب وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة 
 أن یخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

 إجراؤها.ورفع التوصیات في شأن التغییرات التي یمكن مجلس اإلدارة مراجعة هیكل  -٤
 .تحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما یتفق مع مصلحة الشركة -٥
التأكد بشكل سنوي من استقاللیة األعضاء المستقلین وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان  -٦

 أخرى.إدارة شركة العضو یشغل عضویة مجلس 
وضع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین ویراعى عند  -٧

 .وضع تلك السیاسات استخدام معاییر ترتبط باألداء
 التوصیة لمجلس اإلدارة فیما یخص المرشحین لعضویة اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس. -٨
 مج تعریفي بأعمال الشركة لألعضاء الجدد في المجلس.التأكد من وجود برنا -٩

 التوصیة بتعیین اإلدارة التنفیذیة للشركة. -١٠
  تأدیة المهام أو المسئولیات األخرى التي یكلفها بها مجلس اإلدارة من حین آلخر.  -١١

  لسویتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس اإلدارة من خالل التقاریر الدوریة المقدمة للمج
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحوكمة – التاسعة) من المادة دالبند (
  قواعد التسجیل واإلدراج –) فقرة ب،ج من المادة الثالثة واألربعون ١٣البند (
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  -:اللجنة التنفیذیة

م عن الدورة ٢٠١٥اجتماعات خالل عام  ٢وتم عقد عدد  أعضاء ةأربعتتكون اللجنة التنفیذیة من 
  باالجتمعات لكل دورة: الثامنة وفیما یلي بیان

 نسبة الحضور عدد االجتماعات صفة العضویة أسم العضو

%٥٠ ١ رئیس اللجنة التنفیذیة نیان أبو هللا عبد خالد  

%١٠٠ ٢ عضو اللجنة التنفیذیة الخیل أبا صالح یوسف  

%١٠٠ ٢ عضو اللجنة التنفیذیة المدیھیم سعود عزام  

% ٥٠ ١ ذیةعضو اللجنة التنفی هیثم توفیق الفریح  

  
   :مهام اللجنة التنفیذیة

ممارسة  تباشر اللجنة كافة المهام التي تكلف بها من مجلس اإلدارة ولها في سبیل ذلك - أ 
  .بموجب قرارات مجلس اإلدارة للجنةالصالحیات التي یصدر بشأنها تفویض 

 مراجعة الصفقات أو المعامالت مع الشخاص ذوي العالقة  -ب
تحقیق أهداف لة الخطط التنفیذیة للمشروعات الرأسمالیة واالستثماریة ومناقش ةدراس  -ت

الشركة ومتابعة تنفیذها وتقییم نتائجها بالعرض على مجلس اإلدارة بالمقترحات والتوصیات 
  .التي تراها مناسبة حیالها

  
  لسویتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس اإلدارة من خالل التقاریر الدوریة المقدمة للمج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   قواعد التسجیل واإلدراج –) من المادة الثالثة واألربعون ١٦() ،١٣(البند 
  نظام الحوكمة  –من المادة التاسعة  ٢، ١البند (د)  
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وأسماء الشركات المساهمة األخرى م ٢٣/٠٥/٢٠١٨م حتى ٢٥/٠٥/٢٠١٥الحالیین للفترة من  اإلدارةبتكوین مجلس بیان 
  -:مجالسها الذي یشغل عضویة

  

تصنیف  صفة العضویة االسم
 العضویة

عضویة مجالس اإلدارة الشركات المساهمة 
 األخرى

  شركة اسمنت القصیم  مستقل  رئیس مجلس اإلدارة  یوسف صالح أبا الخیل
  شركة اكسا للتأمین التعاوني

  شركة شعاع كابیتال السعودیة
  شركة الراجحي للصناعات الحدیدیة

  لفانا القابضةشركة  مستقل عضو مجلس اإلدارة یانخالد عبد اهللا أبو ن

  شركة حلول لألتصاالت غیر تنفیذي عضو مجلس اإلدارة  عزام سعود المدیهیم
 سعد إبراهیم المعجل

   
  شركة الخزف السعودي مستقل رئیس مجلس اإلدارة

  شركة أسمنت الشرقیة
 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

  --  مستقل  و مجلس اإلدارةعض  عبد الكریم حمد النجیدي
  شركة مجموعة العزل الخلیجیة  غیر تنفیذي  عضو مجلس اإلدارة  هیثم توفیق الفریح

  شركة الهوشان
  --  مستقل  عضو مجلس اإلدارة  فهد محفوظ المعیذر

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام الحوكمة  –البند (ب) (ج) من المادة التاسعة 
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)  الف لایر ١٤٨م مبلغ وقدره (٢٠١٥عن عام لس اإلدارة آلعضاء مجالمدفوعة  المبالغبلغ إجمالي و 

طبقا لنص المادة من النظام األساسي واللجان التابعة وهي عبارة عن بدل حضور جلسات المجلس 
والتعویضات  والمكافآتالرواتب  إجماليكما بلغ  ،ومصاریف اجتماعات باالضافة الى تذاكر سفر وانتقاالت

نائب  –المدیر المالي  –نفیذي وهم ( الرئیس التخمسة من كبار التنفیذیین  ألعلىالمدفوعة من الشركة 
نائب الرئیس للشئون اإلداریة وشئون  – واالنتاج نائب الرئیس للشئون الفنیة –الرئیس للقطاع التجاري 

  - ) مفصلة كما في الجدول التالي:لایر ٤,٦٧٩,٣٥٣مبلغ وقدره ( ) الموظفین
  

    ) (المبالغ بآالف الریاالت
أعضاء المجلس  البیان

 التنفیذیین
أعضاء المجلس غیر 

 التنفیذیین / المستقلین
خمسة من كبار التنفیذیین ممن 
تلقوا أعلى المكافآت 

الرئیس  بما فیهموالتعویضات 
 والمدیر المالي التنفیذي

 ٣,٣٢٢ --  --  واألجورالرواتب 
 ١,٣٥٧ ١٤٨ --  البدالت

المكافآت الدوریة 
 رباحواأل  والسنویة

 --  --  -- 

أي تعویضات أو مزایا 
 عینیة أخرى

 --  --   -- 

 ٤,٦٧٩ ١٤٨ --  االجمالي
  البدالت التي تم صرفها ألعضاء مجلس اإلدارة تمثل بدل حضور اجتماعات المجلس  

  
  
  
  
  
  
  

  نظام الحوكمة  –من المادة التاسعة  ٣، ٢،  ١البند (ه) 
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   م٣١/١٢/٢٠١٥كما في  ن وزوجاتهم وأوالدهم القصركبار التنفیذییو عضاء مجلس اإلدارة أ مصلحة

األسهم بدایة  الصفة االسم
 العام

التغیر خالل 
 العام

األسهم 
نهایة 
 العام

 نسبة
 التغیر

%٦١  ٩٤٢,٣٤١  ١٢٧,٨٢٩  ٨١٤,٥١٢  رئیس مجلس اإلدارة  یوسف صالح أبا الخیلاألستاذ/   

  المهندس / سعد إبراهیم المعجل
 جارة والمقاوالتشركة المعجل للتممثال عن 

 %٠٠ ٦٧٦,٦١٧ -- ٦٧٦,٦١٧ مجلس اإلدارة عضو

  األستاذ / خالد عبد اهللا أبو نیان 
 شركة لفانا القابضةممثال عن 

  -- ٤٠٠,٩٩٦ عضو مجلس اإلدارة
 

٤٠٠,٩٩٦  
 

٠٠% 

%٠٠  ١,٢٦٩  --  ١,٢٦٩  عضو مجلس اإلدارة  / عزام سعود المدیهیمالمهندس  
 ١٠٠%  ١,٠٠٠  ١,٠٠٠  --  و مجلس اإلدارةعض  الفریحتوفیق ستاذ/ هیثم األ

 (٩٦%)  ١٠,٠٠٠  )٢٤١,٦٠٧(  ٢٥١,٦٠٧  عضو مجلس اإلدارة  فهد محفوظ المعیذرستاذ/ األ

  النجیدي عبد الكریم حمد/ الدكتور
  ممثال عن صندوق الموارد البشریة 

)%١٠٠(  ٠٠  )١,٩٦٨,٢٥٤(  ١,٩٦٨,٢٥٤  عضو مجلس اإلدارة  

   
مالیة تعاقدیة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار النفیذیین وأوراق  مصلحهكما التوجد أیة 

  .في اسهم أو أدوات دین أو أي من شركاته التابعة زوجات اعضاء مجلس اإلدارة أو أوالدهم القصرو 
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  : الحوكمة والتطبیقات المتعلقة بها:عاشراً 

مبینة للقواعد والمعاییر المنظمة إلدارة أصدرت هیئة السوق المالیة الئحة حوكمة الشركات والتي جاءت 
بأفضل  االلتزامتم إعداد وتطبیق نظام الحوكمة الخاص بالشركة روعي فیه وقد  ،الشركات المساهمة

نظام  إعدادتم كذلك و  ،واإلفصاح والشفافیةممارسات الحوكمة التي تكفل حمایة حقوق المساهمین 
الحوكمة الخاص بالشركة مع  نظامن المختصة بمتابعة تنفیذ اللجافوض مجلس اإلدارة و المراجعة الداخلیة 

 آلتي:عدم تطبیق امالحظة 
) من المادة السادسة "یجب على المستثمرین من األشخاص ذوي الصفة االعتباریة ٥الفقرة ( -١

عن سیاستهم في  اإلفصاح -صنادیق االستثمار –الذین یتصرفون بالنیابة عن غیرهم مثل 
  اإلفصاح.الفعلي في تقاریرهم السنویة ..." حیث لم یرد للشركة مثل هذا  التصویت وتصویتهم

  
  قواعد التسجیل واإلدراج –) من المادة الثالثة واألربعون ٢٤البند (

  نظام الحوكمة –البند (أ) من المادة التاسعة 
  
  

  :والمدفوعات النظامیة : الزكاة الشرعیةالحادي عشر
م كما تم تكوین مخصص الزكاة والدخل عن عام ٢٠١٤ى نهایة عام سددت الشركة الزكاة المستحقة حت

مصروفات مستحقة للتأمینات االجتماعیة  بإثباتقامت الشركة  أیضاً  ، لایر ملیون ٦,٠٦ بقیمةم ٢٠١٥
  .مستحقة السدادأخرى جوهریة مدفوعات نظامیة  أیة ألف لایر وال توجد ٨٨بلغت  م٢٠١٥عن عام 

  
  قواعد التسجیل واإلدراج –لثالثة واألربعون ) من المادة ا٢١البند (
  نظام الحوكمة  –) من المادة التاسعة والبند (

  
  

  :والقیود اإلحتیاطیه والجزاءات: الغرامات الثاني عشر
أي عقوبة أو جزاء أو  ال یوجدو الف لایر  ٢٠هیئة السوق المالیة بلغت لم ٢٠١٥خالل عام ة غرامم دفع ت

كما التوجد أیة  .لشركة من أي جهة إشرافیة أو تنظیمیة أو قضائیة أخرىقید إحتیاطي مفروض على ا
  احتیاطیات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

  
  الحوكمة – التاسعة) من المادة ٩البند (
  قواعد التسجیل واإلدراج –) من المادة الثالثة واألربعون ٢٢البند (
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  : إقرار الضوابط الداخلیة:عشر لثثاال

دارة الشركة بأنیقر مجلس اإلد   :ارة وإ
ویتم االحتفاظ بسجالت محاسبیة مناسبة مع الوثائق السجالت المحاسبیة أعدت بالشكل الصحیح  -١

  الصحیحالمرتبطة بها بالشكل 
 بفاعلیةأعد على أسس سلیمة وتم تنفیذه بالشركة الرقابة الداخلیة  نظامو الضوابط الداخلیة وأن  -٢
 .اعلى مواصلة نشاطهالشركة بشأن قدرة ال یوجد أي شك یذكر  هوأن -٣

  
  قواعد التسجیل واإلدراج –من المادة الثالثة واألربعون أ، ب ، ج ) ٢٣البند (

  
  

  الرابع عشر : نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة :
وتقییم مخاطر العمل كما یة تحقق من فعالیة نظام الرقابة الداخلالبالمراجعة الداخلیة للشركة إدارة  تقوم

القفال تجاه مالحظات المراجعة بمتابعة االجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة تقوم لجنة المراجعة 
المالحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها مما یعزز قناعة لجنة المراجعة بفاعلیة إجراءات 

  :باألتي مراجعةحیث اوصت لجنة ال الرقابة الداخلیة المتبعة
 ) المعمول به بالشركة حالیا ERP(التوصیة بتغییر نظام  -١
 التوصیة بتخفیض المخزون الحالي للشركة -٢
 التوصیة باتخاذ المخصصات الالزمة لمواجهة التغیرات العالمیة ألسعار المواد -٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام الحوكمة  –البند (ز) من المادة التاسعة 
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  :للجمعیة العامة  قترحات مجلس اإلدارة: معشر الخامس

  ویقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما یلي :
  

  م.٢٠١٥الموافقة على ما ورد بتقریر مجلس اإلدارة لعام  –أوال 
  م .٣١/١٢/٢٠١٥الموافقة على تقریر مدقق الحسابات للسنة المنتهیة في  –ثانیا 
  م وباقي القوائم ٣١/١٢/٢٠١٥ة كما في التصدیق على قائمة المركز المالي للشرك –ثالثا 
  التاریخ.لمالیة عن السنة المنتهیة في نفس ا     
  م.٢٠١٥إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل عام  – رابعا

   الموافقة على اختیار مراقب حسابات الشركة من بین المرشحین من قبل لجنة – خامسا    
  م والبیانات المالیة الربع سنویة ٢٠١٥سابات الشركة للعام المراجعة لمراجعة ح       
  أتعابه.تحدید و        

  
ویود مجلس اإلدارة بهذه المناسبة تقدیم جزیل الشكر والوفاء إلى مقام حكومتنا الرشیدة وعلى رأسها خادم 

  وولي ولي عهدة األمین. األمین شریفین وولي عهدهالحرمین ال
صندوق التنمیة الصناعیة السعودي لما قاموا به من متابعة واهتمام  إلىلشكر كما یود أن یتقدم بجزیل ا

  .المشاركین لها في النجاحداخل وخارج المملكة والى جمیع عمالء الشركة  وتشجیع
لتلبیة لألخوة المساهمین على استمرار الشركة لبذل المزید من الجهد مرة أخرى ویؤكد مجلس اإلدارة 
  قبل القریب.طموحاتهم خالل المست

  .ویشید بالجهود التي یبذلونها موظفیهاویشكر المجلس أیضا إدارة الشركة و 
  

  وفي الختام لكم جزیل الشكر لتلبیتكم هذه الدعوة أملین من اهللا العلي القدیر التوفیق والنجاح.
  

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 
  
  

  لألنابیب العربیة الشركة إدارة مجلس عن
  المجلس رئیس – الخیل أبا صالح یوسف


