
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العربية السعودية أميانتيتشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(

  ٢٠٥٠٠٠٢١٠٣ت .المركز الرئيسي ـ الدمام ـ س 
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خالل  الشركةعمال أالجمعية العامة العادية عن سير  إلىة السنوي دارتقرير مجلس اإل
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  هـ١٤٣١ األولربيع  ١٦: التاريخ  
          م٢٠١٠مارس ٠٢  : الموافق      

  
  م٢٠٠٩الجمعية العامة عن العام المالي  إلىتقرير مجلس اإلدارة السنوي 

 

  العربية السعودية أميانتيتمساهمي شركة  /السادة
  

  وبعد ،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

  مقدمة 
  

ة ـــالعربية السعودي أميانتيتتمكنت شركة  ،م٢٠٠٩ الماليخالل العام  بفضل من اهللا وتوفيقه،
من تحقيـق مبيعـات صـافية بلغـت      )“الشركة”سم إويشار لها فيما بعد ب()مساهمة سعودية(

توى وصاحب ذلك تحسنًا في مسـ . م٢٠٠٨عن عام % ١٨ هنخفاض قدرإمليار ريال، ب ٣,٣ حوالي
تشغيلية  ًاالتشغيلية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث حققت الشركة أرباح األرباح

 ،م٢٠٠٨مليون ريال عـن عـام    ٤٥٦مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها  ،مليون ريال ٤٦٢قدرها حوالي 
صـافية   بأرباحمليون ريال مقارنة  ٢٠٢,٥فقد بلغت  ،الصافية األرباحأما %. ١أي بزيادة قدرها 

أن  ، والجـدير بالـذكر  %. ١٤أي بانخفـاض قـدره    ،م٢٠٠٨مليون ريال عن عـام   ٢٣٥,٣قدرها 
مـن  % ٥٠مليون ريال نتيجـة بيـع    ٨٧م قد شمل أرباحًا رأسمالية قدرها ٢٠٠٨صافي أرباح عام 

شـمل أيـة   يفـال   ،م٢٠٠٩عام  أرباحصافي  أما ،الصينية CPICحصة الشركة في رأس مال شركة 
 ،ريـال  ١,٧٥كما بلغ صافي الربح للسـهم مـا مقـداره    . ستثمارإ  أليستبعاد إ أوة عن بيع أرباح ناتج
لقد أبرزت القوائم المالية مؤشرات مالية إيجابية بـالرغم  . م٢٠٠٨ريال للسهم عن عام  ٢,٠٤مقارنة بـ 

ليه فقـد  وع اإلنفاق،وترشيد  تحسين اإلنتاجيةستمرت إدارة الشركة في إوقد . ستمرار المنافسةإمن 
كمـا تحسـنت   . مقارنة بالفترة المماثلة من العام السـابق  % ١٥نخفضت مصروفات التشغيل بمقدار إ

 إلىللعام الماضي، وتحسنت كذلك نسبة المديونية  ١,٢٨تقريبًا مقارنة بـ  ١,٤٦النسبة الجارية لتبلغ 
يجابيـة  إماليـة بـدت   ن جميـع المؤشـرات ال  إ .)٢٠٠٨فـي   ١,٥٥( ١,١٥ بلغت حوالي إذ،حقوق الشركاء 

ات تمشيًا مع السياسة المحاسـبية المحافظـة   يمما سمح للشركة بتكوين مخصصات وإحتياط،وممتازة 
  .التي تعتمدها الشركة

 

 نشـاطها لعـام  عن  ،التقرير السنوي تفاصيل أن يقدم لكم ،"الشركة”ويسر مجلس إدارة  ،هذا
والتســويقي واإلداري  ينتــاجاء اإلواألد وشــركاتها التابعــة هــار أعمال، ويســتعرض ســيم٢٠٠٩

والنتـائج المحققـة خـالل     يانات الحسـابات الختاميـة الموحـدة   للمجموعة، ويشمل كذلك ب
  .م٢٠٠٨م و٢٠٠٩ديسمبر ٣١العامين المنتهيين في 

  

   “الشركة”معلومات عن نشاط  :ًالأو     
  

عربيـة السـعودية،   المملكـة ال  - في مدينة الـدمام  )م١٩٦٨(هـ ١٣٨٨ في عام “الشركة”تأسست 
مليـار ريـال ، وأسـهمها متداولـة بسـوق       ١,١٥٥يبلغ رأسمالها المدفوع  ،وهي شركة مساهمة

إقامـة وإدارة المشـاريع الصـناعية المتعلقـة     يتمثـل فـي   األسهم السعودي، ونشاطها الرئيسي 
جميـع   “الشـركة ”وتـدير  . باألنابيب وتسـويق منتجاتهـا وتقنياتهـا وإدارة مشـاريع الميـاه     

 .المملكة العربية السعودية - وشركاتها التابعة من خالل مركزها الرئيسي بالدمام اريعهامش
 ،اآلن واحدة من أكبر الشركات الصناعية في مجال األنابيـب حـول العـالم    “الشركة”تعتبر 



 

 ٢

ساهمت في تطوير صناعة وتقنية األنابيب في مصانعها المتواجدة فـي المملكـة العربيـة    حيث 
فـي المنطقـة ، فقـد    النمـو االقتصـادي المتسـارع     ظـل  وفـي   .قية أنحاء العالموب ،السعودية

أن تبيع منتجاتها بشكل مكثف فـي أسـواق المملكـة العربيـة السـعودية      " الشركة"ستطاعت إ
. األسـواق الناميـة  وباألخص في  ،دعم تواجدها حول العالم ىإلإضافًة  ،ومنطقة الخليج العربي

لمواجهـة   ة في تعزيز عملياتها اإلنتاجية وقدراتها التنافسيةخطوات متقدم "للشركة"كان و
التقنيـات  قتنـاء  إوتقلبات وتحديات السوق المحلية والدولية من خالل التنوع فـي المنتجـات   

 .وإدارة المياه الحديثة لتصنيع األنابيب
  
  :وبيع األنابيب تصنيع ١ـ١

الصناعية إضـافًة  ستخدامات إلواصحي والصرف ال نقل المياهستخدامات إلتنتج أميانتيت أنابيب 
وممـا يـدعم   . إلى تصنيع أنابيب عالية التقنية من أجل الوفاء بمتطلبات العمـالء بشـكل فعـال   

تواجدها من خـالل مصـانعها المنتشـرة فـي أمـاكن مهمـة        ،نجاح أميانتيت في هذه الصناعة
  .وواعده حول العالم

وأرباحها، حيث  اوالمصدر الرئيسي لمبيعاته “الشركة”جوهر أعمال  حاليًا يعتبر هذا القطاع 
: وبيع معظم أنواع األنابيـب المسـتخدمة فـي نقـل السـوائل مثـل       بتصنيع  “الشركة”تقوم 

األليـاف الزجاجيـة   ، أنابيـب  يبوكسيإلبااأللياف الزجاجية المقوى ، أنابيب سمنتيةإلااألنابيب 
لشركة ومن األولويات اإلستراتيجية ل  .الدكتايل، وأنابيب حديد بالراتنجالمقوى البالستيكية 

    . مادام الطلب وتوجهات السوق تدل على ذلكصناعة األنابيب مجال في والتوسع ستثمار اإل

  :التقنية ٢ـ١

 متالكهـا لتقنيـات عاليـة    إإن من األسـباب التـي دعمـت المركـز التنافسـي ألميانتيـت هـو        
لتقنيـات الخاصـة بصـناعة أنابيـب     فهي تملك مجموعة من ا. ومتخصصة في صناعة األنابيب

 األنابيـب  ، وتقنيـة تبطـين  لبوليمربـا  المدعمةالخرسانية الفيبرجالس، والدكتايل، واألنابيب 
  .وتحقيق أفضل النمو لها وتطورها، ،وتعزز ذلك من خالل جودة منتجاتها .االسمنتيه

عادن، فقد وقعـت  والم وجامعة الملك فهد للبترول "الشركة" للتعاون المستمر بين ًاوتتويج
 "شركةال"لتأسيس مركز ، عقد إيجار مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  “الشركة”

بوادي الظهران  في مجمع الملك عبد اهللا بن عبد العزيز لألبحاث الصناعية والتطويرللبحوث 
لعقـد  على أساس هذا ا .للتقنية في المدينة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

البحثيـة والتطويريـة فـي     بإنشاء مركز لها ألغراض متابعة أنشطتها "الشركة"سوف تقوم 
بدأت الشركة في الحصول على تصاميم للمبنى  .متر مربع ٧,٢٥٠مساحتها رض أالمملكة على 

عقد اإلنشاء على احـد المقـاولين    ةسوف تبدأ في ترسيوم ٢٠١٠الل عام ـمن عدة استشاريين خ
  .النتهاء منه خالل سنة ونصفحيث يتوقع ا

وتقوم بتطويرها في مركزي األبحـاث المتواجـدين فـي     “الشركة”تمتلكها  التالية التقنيات
 :العربية السعودية وأوروبا المملكة

  

  : فلوتايتتقنية 
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ستخدام إب(والتجهيزات والخزانات  الفيبرجالس المقوى بالراتنجتقنية إنتاج أنابيب 
 ستخدام بشكل رئيسي في المياه والصرف الصحيإلل )الحركة المستمرةقوالب 

   .البتروكيماوياتو

 :تقنية دكتيك 

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

 :تقنية أميبوكس

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

 :تقنية ماير

الستخدامات التصريف  البحصالمصنوعة من البوليمر والخراسانية  تقنية إنتاج األنابيب
  .وتقوم حاليًا بتطويرهاوأنابيب الرفع، 

 :سي تيك

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

  :هإدارة الميا مشاريع ٣ـ١

معالجة المياه العسـرة  وأنظمة الري و العمليات وإدارةالهندسية ستشارات إلايشمل هذا النشاط 
ثم  تشغيلالوبناء التنفذ هذه المشاريع عادة من خالل عقود . محطات توليد الطاقة والتحليةو
ة القدرة على تلبية وإدار" الشركة" فر لدىاحيث تتو، واالمتيازاتوالتأهيل  BOT)(تحويل ال

  .متطلبات مشاريع مياه الشرب ومياه الصرف الصحي المملوكة للقطاعين الخاص والعام

والتـي تمتلـك   ) توزيع" (لمحدودةا لشركة الدولية لتوزيع المياها"وقعت  م،٢٠٠٧خالل عام 
بشـكل غيـر مباشـر عـن طريـق الشـركة العالميـة إلدارة        % ( ٥٠ما نسبته " الشركة"فيها 

وتشغيل البنيـة التحتيـة   وتأهيل تطوير تفاقية إ، ")اميواتر" المحدودةالبنية التحتية  وتشغيل
المياه والصرف في  لخدمات المدن الصناعية ، وذلك فيما يتعلق بمشروع تشغيل وتأهيل شبكة

مع الهيئـة السـعودية   " توزيع" والرياض والقصيم والذي وقعته المدن الصناعية لكل من جدة
ومـن المتوقـع بـدا     م٢٠٠٩ خـالل عـام  المشـروع   تنفيذ بدأ .للمدن الصناعية ومناطق التقنية

  .٢٠١٠التشغيل في عام 
  

 : الشركات التابعة :ًاثاني
  

  

بموجـب تـرخيص    األم “الشركة”ويقصد بها تلك المتفرعة عن (“الشركة”فروع    ١ـ٢
وال % ١٠٠للشركة األم ث تكون مملوكة يكالهما معا بح أوسجل تجاري و أصناعي 

  ـ: )عن الكيان القانوني للشركة األم مستقًال ًاقانوني ًاكيانروع تملك تلك الف
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  الموقع  الشركة  الرقم
  الدمام  ياقوت أميانتيت  ١
  الدمام  شركة أميانتيت للبوليمرات  ٢
 شركة أميانتيـت العربيـة السـعودية لصـناعة منتجـات البالسـتيك        ٣

  )أميبالس(
  الدمام

  الدمام  )أميبوكس(بوكسي يإلاشركة أميانتيت إلنتاج مواسير   ٤
  جدة  شركة أميانتيت للدكتايل  ٥
  الدمام  شركة اميانتيت للعقارات   ٦
  الدمام  شركة اميانتيت لخدمات التقنية  ٧
  الرياض  شركة اميانتيت للخدمات البترولية  ٨

  
  

الشركات التابعة التي تملكها أميانتيت بالكامل أو بأغلبية الحصص بشكل مباشر أو غير   ٢ـ٢
  ـ:مباشر

  
  
  

حصة   الموقع  الشركة  الرقم
  % أميانتيت

  ١٠٠  الدمام  )أفيل( المحدودة الفيبرجالسلصناعة  أميانتيتشركة   ١
فـرع شـركة   /شركة أميانتيت لصـناعة الفيبـرجالس     ٢

  أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة
  ١٠٠  جدة

  ٨٠  الدمام  شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة  ٣
ــعودية لصــناعة   الشــركة  ٤ ــة الس ــبالعربي ــد  أنابي حدي

  )ساديب( الدكتايل المحدودة
  ١٠٠  الدمام

فــرع الشــركة العربيــة الســعودية / ضــفاف أميانتيــت  ٥
  )ساديب( حديد الدكتايل المحدودة أنابيبلصناعة 

  ١٠٠  الدمام

  ٦٩,٧  الدمام  شركة اميرون العربية السعودية المحدودة  ٦
  ٦٠  الدمام  ةشركة بوند ستراند المحدود  ٧
ــركة  ٨ ــانية    الش ــات الخرس ــعودية للمنتج ــة الس العربي

  )ساكوب( المحدودة
  ٥٨,٨  جدة

 –بـي   –إف ( الفيبـرجالس المحـدودة   أنابيب مصنع شركة  ٩
  )سي

  ٥١  الدمام

ــركة  ١٠ ــة  الش ــدودة   إلدارةالعالمي ــة المح ــة التحتي ــغيل البني  وتش
  )اميواتر(

  ١٠٠  جدة

مـن خـالل   (  )سوأ( ات الميـاه وخـدم  ألعمـال العالميـة   الشركة  ١١
  )أميواتر

  ٧٥  جدة

  ٥٠  جدة  )من خالل أميواتر( -)توزيع( الدولية لتوزيع المياه الشركة  ١٢
سلطنة    سي بي آي شركة  صناعة أنابيب المحدودة  ١٣

  عمان
٥١  

  ١٠٠  البحرين  إية آي اتش شركة أميانتيت العالمية القابضة المحدودة  ١٤
  ١٠٠  البحرين  )دكتك( المحدودةشركة تقنية الدكتايل   ١٥
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  ١٠٠  البحرين  شركة سي تك المحدودة  ١٦
  ٥٠  البحرين  المحدودة بولي كريتشركة أميانتيت ماير   ١٧
  ١٠٠  البحرين  شركة فلوتايت تكنولوجي المحدودة  ١٨
  ١٠٠  البحرين  شركة أميتيك شمال إفريقيا المحدودة  ١٩
  ١٠٠  البحرين  شركة اميانتيت البحرين القابضة  ٢٠
  ١٠٠  ألمانيا  شركة أميتيك ألمانيا المحدودة  ٢١
  ١٠٠  ألمانيا  )اميبدب العالميةًا سابق(للخدمات  أميتيكشركة   ٢٢
  ٧٠,٢٥  ألمانيا  زوهن جي ام  بي ا تس  أندجوس هانسن   ٢٣
  ٧٠,٢٥  ألمانيا  العالمية المحدودة أرشركة جي   ٢٤
  ٨٠  ألمانيا  شركة اكواموندو المحدودة  ٢٥
  ٨٠  ألمانيا  ة بي دبليو  تي ، واسرشرك  ٢٦
  ١٠٠  النمسا  شركة أميانتيت لخدمات التقنية  ٢٧
  ٨٠  النمسا  بي اتش أمشركة انفرامان جي   ٢٨
  ١٠٠  النرويج  أس هيأشركة فلوتايت   ٢٩
  ١٠٠  النرويج  شركة أيه  بي اس  ٣٠
  ١٠٠  النرويج  اس. شركة فلوتايت تكنولوجي أيه   ٣١
جنوب   ريقيا لنظم األنابيب المحدودةأف ساوث شركة أميتيك  ٣٢

  أفريقيا
١٠٠  

جنوب   شركة اميتك اندستريال افريقيا ليمتد  ٣٣
  أفريقيا

١٠٠  

  ٥٠  تركيا  اس . شركة سوبور بور صناعي نيكارت أيه   ٣٤
ــه    ٣٥ ــارت أي مــن خــالل (اس . شــركة ســوبور جــاب صــناعي نيك

  )سوبوربور
  ٤٠  تركيا

  ٣٠  ألرجنتينا  األرجنتين اس أيه أميتيك شركة  ٣٦
  ٢٧  البرازيل  شركة أميتيك البرازيل توبوس اس أيه  ٣٧
  ٩٣,٨  بولندا  شركة أميتيك بولندا  ٣٨
  ١٠٠  أسبانيا   أسبانيا أميتيك شركة  ٣٩
  ٧٠  الهند  شركة أميانتيت لصناعة الفايبرجالس  ٤٠
  ٧٠  تايالند  شركة إدارة العمليات المحدودة  ٤١
  ١٠٠  النمسا  يبشركة أيه بي اس ألنظمة األناب  ٤٢
  ٣٠  المكسيك  شركة أيه بي اس المكسيك  ٤٣
  ١٠٠  تشيلي  شركة أيه بي اس تشيلي  ٤٤
  ١٠٠  اسبانيا  اندستريال اسبانيا  أميتيك شركة  ٤٥
  ١٠٠  فرنسا  بي اس أيهشركة   ٤٦
  ٥١  كازاخستان  لألنابيب استانا أميتيك شركة  ٤٧
  ١٠٠  النمسا  شركة أية بي اس  ٤٨
  ١٠٠  رومانيا  شركة أية بي اس  ٤٩
  ١٠٠  بوتسوانا  شركة فلوتايت بوتسوانا  ٥٠



 

 ٦

  ١٠٠  هولندا  شركة اميتيك غرب ووسط اوروبا  ٥١
  ١٠٠  قبرص  شركة اميتيك قبرص القابضة  ٥٢
  ١٠٠  سويسرا  شركة اميتيك سويسرا  ٥٣
  ١٠٠  المانيا  فلوتايت للهندسة  ٥٤
  ١٠٠  سويسرا  شركة اميتيك لالدارة   ٥٥

  

 غير مباشرة أوقلية الحصص بصورة مباشرة أ أميانتيتلك التي تم الشركات  ٣ـ٢
  

  

 ةحص  الموقع  الشركة  الرقم
  % أميانتيت

 أميانتيـت مصر للفيبـرجالس، تملـك    أميانتيتشركة   ١
شـركة  :هذه الحصـص عـن طريـق شـركتها  التابعـة     

  المحدودة الفايبرجالسلصناعة  أميانتيت

  ٥٠  مصر

الحصـص عـن   هـذه   أميانتيـت ، تملك شركة اميرون مصر  ٢
شركة اميـرون العربيـة السـعودية    : طريق شركتها التابعة

  المحدودة

  ٣٤,٢  مصر

  ٥٠  الجزائر  الجزائر  أميتيكشركة   ٣
  ٥٠  لمغربا  المغربشركة أميانتيت   ٤
  ٤٠  قطر  المحدودة  )أكاب(لمحدودة اأميانتيت قطر شركة   ٥
انترناشـــيونال شـــركة شـــونج يـــنج بـــولي كـــوم   ٦

  ةالمحدود كوربوريشن
  ٥,٤٩٥  الصين

  ٢٢,٥  دبي  المحدودة لألنابيبشركة مصنع دبي   ٧
  ١٣  الدمام  شركة غاز الشرق المحدودة  ٨
  ٢٣,٧٠٣  ايطاليا  سار بالست  ٩
  ٤٠  ليبيا  شركة اميتيك ليبيا  ١٠
  ١٥,٩  المكسيك  اميتيك المكسيكشركة   ١١

 

  .داخل المملكة وخارجها تجاري فيمكاتب تمثيل  إلى باإلضافةهذا  •
  نتاجاإل :ًاثثال

 أنواع إنتاجبم ٢٠٠٩عام  المجموعة خاللقامت  ،المحلية والخارجية األسواقحتياجات إلتلبية 
  ـ:منها مختلفة من المنتجات

 الفايبرجالسوغرف التفتيش من  وخزانات أنابيب •
 أنابيب الفايبرجالس المقوى براتنج اإليبوكسي •
 سطوانيةاإلالخرسانية  ألنابيبا •
 ية المغلفة بمادة  الفيبرجالساألنابيب الخرسان •
 الجهدالخرسانية السابقة  األنابيب •
 األنابيب الخرسانية المسلحة العادية والمبطنة •
 حديد الدكتايل أنابيب •
 الحلقات والمنتجات المطاطية •
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 الشرائط البالستيكية  •
  .البولي اثيلين أنابيب •

 وفقـا لتقنيـات   نابيـب األع يصـن الالزمـة لت ت الاآلالعديـد مـن    إنتـاج ب “الشركة”كما قامت 
  .أميانتيت

بالتعـاون مـع شـركة     ،)أفيـل ( المحـدودة  الفايبرجالسلصناعة  أميانتيتشركة واصلت  •
ت التصـنيع إلدخـال تحسـينات فـي     آلأميانتيت لخدمات التقنية، إجراء مسح شامل لجميع آ

قامـت  و .المـواد الخـام  ستخدام إوترشيد  ،إلنتاجامن تخفيض تكاليف  مكنتهاطريقة اإلنتاج 
الشركة بدعم وتقوية جهازها الهندسـي لمواصـلة تقـديم  الخـدمات الهندسـية لمختلـف       

  .العمالء
  

لخطة التوسعة  للشـركة العربيـة السـعودية لصـناعة أنابيـب حديـد الـدكتايل         ًالاستكما •
نتهـت الشـركة مـن تركيـب أفـران الصـهر السـادس والسـابع         إ، فقد )ساديب(ة دالمحدو
 طن ١٥٠,٠٠٠وبذلك فقد رفعت طاقة المصنع اإلنتاجية من  .م٢٠٠٩م في نهاية عا اموتشغيله

وقد بدأت الشركة بإجراء الـالزم مـن تعـديالت لفـرن المعالجـة       .ن سنويًاط ٢٠٠,٠٠٠إلى 
، حيث من المتوقـع االنتهـاء   الحراري وذلك لتتمكن من تشغيله على الغاز بدًال عن الديزل

 .م٢٠١٠صف عام تمنمن ذلك في 
  

، وبعد اإلستحواذ على حصص الشريك الفرنسي في ساديب وخروجـه مـن   م٢٠٠٩خالل عام  •
نظـرًا لتوافـق أعمـال وإدارة     تم دمج شركة ضفاف اميانتيت مع شركة سـاديب  الشركة،
لسـاديب  ويـؤثر علـى المركـز المـالي      ،اتها اإلنتاجيةقدر مما سوف يعزز من الشركتين
 .إيجابيًاها المالية ونتائج

   
   .سبانيافي مصنع أ نتاج جديد لألقطار الكبيرةخط إ تشغيلبدأ  •

  

والتركيـز علـى الجـودة مـع خفـض       ،هـا إنتاجكما واصلت المجموعة تحسـين وتطـوير    •
مـع  ،تها التنافسـية  اية لتحسـين الربحيـة وزيـادة قـدر    نتاجاإل الطاقاتستغالل إو ،التكاليف

لتزامها بالجودة العالية إوتابعت المجموعة  . بحاث التقنية الذاتيةالتركيز على مجاالت األ
شـهادات   ـ    بسـببها ـ نالـت   والتـي   ،بها منذ عدة سـنوات تشتهر التي المتميزة والمنتجات 

حصـلت عليهـا معظـم شـركات     حيـث   ،) ٩٠٠٢ - ٩٠٠١و زيـ أ( منظمة المقـاييس العالميـة   
 م٢٠٠٧وفي عام  .من قبل شركة عالمية مختصة ًاوالمدققة سنوي ،م١٩٩٤عام  منذالمجموعة 

علـى شـهادة منظمـة    ) وأميتيـك إسـبانيا   أفيـل ( حصلت بعض شركات المجموعـة مثـل   
 .)١٤,٠٠٠ وزياأل(المقاييس العالمية الخاصة بالبيئة 

  
  

  

  ـ:البيانات المالية  :ًارابع

   :التالية “الشركة”جميع قطاعات م ٢٠٠٩البيانات المالية الموحدة لعام  تضمنتلقد 

  .والدولي المحلي األنابيبقطاع صناعة    ـ
  .دارة المياهإعمال أقطاع   ـ
  .بحاث والتطويرعمال األوأقطاع مبيعات التقنية   ـ



 

 ٨

  .المختلفة  “الشركة”ستثمارات إ  ـ
  

  بآالف( سنوات الماضية ٥ ـال خالل “الشركة”يمثل الجدول التالي ملخصا ألهم نتائج 
  :)الرياالت

  

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  م٢٠٠٨  م٢٠٠٩  السنة
  ٢,٤٩٣,٥١٧  ٢,٦٥٩,٨٣٤  ٣,١٠١,٧٥٢  ٤,٠٢٦,٤٣٧  ٣,٢٩٢,٨٨٥  اتصافي المبيع

ــافى  ــاح اصـ ألربـ
)٨,٦٩١( ٢٠,٨٢٠  ٦٤,١٠٢  ٢٣٥,٣٢١  ٢٠٢,٤٧٥  موحدة) خسائر(  

            
 ٣,٥٨٦,٦٨٦  ٣,٦٦١,٢٧٦  ٤,٠٦٠,٤٥٦  ٤,٥٠٣,٧٩٩  ٤,٠٥٦,١٠٣  صافي األصول
 ٢,٢٤٤,٩٤٧  ٢,٢٦٥,٣١٠  ٢,٥٠٢,٠٨٦  ٢,٧٣٩,٩٥١  ٢,١٦٩,٨٤٧  صافي الخصوم

            
  ١,١٦٦,٣٢٣  ١,١٩٥,٥٠٣  ١,٣٢٠,١٦٦  ١,٤٨٦,٧٣٥  ١,٦٥١,٦١٩  حقوق المساهمين 

  

  :النتائج المالية للشركة فيما يلي  مأهتتلخص 
  

. م٢٠٠٨عام  مبيعات عن% ١٨ قدره نخفاضإمليار ريال ب ٣,٣بلغت مبيعات الشركة حوالي   ـ١
ويعود هذا ). أدناهالبياني كما يبرزه الرسم ( %١رتفعت بنسبة إإال أن األرباح التشغيلية 

التركيز على جوهر أعمالها في  إلىتطبيق إستراتيجية الشركة الرامية  إلىالتحسن 
تحسين اإلنتاجية وترشيد  إلى باإلضافة ،النامية عامة واألسواق ،األسواق المحلية خصوصًا

مليون  ٢٧٢ مقارنة بحوالي ،مليون ريال ٢٣٤صافي الربح قبل الزكاة فقد بلغ  أما. اإلنفاق
أسمالية رأرباحًا  م قد شمل٢٠٠٨أرباح عام  والجدير بالذكر أن صافي. م٢٠٠٨ريال عن عام 

أما صافي . بالصين هاستثمارإمن حصة الشركة في % ٥٠مليون ريال نتيجة بيع  ٨٧قدرها 
   .ستثمارإ أليشمل أية أرباح ناتجة عن بيع يفال  ،م٢٠٠٩أرباح 
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 ـمقارنة ب( المبيعاتمن % ٥٢ حوالي ٢٠٠٩خالل عام  مبيعات المحلية كان نصيب قطاع ال  ـ٢

 في% ٩٠(من المبيعات % ٨٩ حازت مبيعات قطاع األنابيب على حوالي، و)م٢٠٠٨ في% ٥٣
مليون ريال في  ٣٢٧(مليون ريال  ٣١٢ حواليكما بلغت مبيعات قطاع إدارة المياه  .)م٢٠٠٨
  .)م٢٠٠٨في % ٨,١( المبيعاتجمالي إمن  %٩,٥حوالي  ما مقداره ، أي)م٢٠٠٨

    

  .اإلنفاقبسبب ترشيد % ١٥بنسبة صاريف اإلدارية والتسويقية الم إنخفاض  ـ٣
  

  

  ):الرياالت بآالف( نتاجللمبيعات وتكلفة اإل ًالتحليالتالي الجدول يمثل   ـ٤
  

  النسبة  لفرقا  م٢٠٠٨  م٢٠٠٩  الـــــبـــــيــــان
  -%١٨  )٧٣٣,٥٥٢(  ٤,٠٢٦,٤٣٧  ٣,٢٩٢,٨٨٥  مبيعات

   -%٢٢   )٦٧٠,١٨٢(  )٣,٠٩٨,٨٩٠(  )٢,٤٢٨,٧٠٨(  كلفة المبيعاتت
  -%٧  )٦٣,٣٧٠(  ٩٢٧,٥٤٧  ٨٦٤,١٧٧  الربح اإلجمالي

نسبة الربح اإلجمالي إلى 
  المبيعات

٢٣  %٢٦%      

  

  )بآالف الرياالت(  تحليل ألعمال المجموعة جغرافّيًاـ ٥
  

  روباأو  السعودية  البيـــــــان
  

  المجموع  دول أخرى
٩٢٠٠  

  صافي المبيعات
  

١,٧٢٣,٢٦٠  
  

١,٢٦٨,٨٦٦  
  
٣٠٠,٧٥٩  

  
٣,٢٩٢,٨٨٥  

٨٢٠٠  
  صافي المبيعات

  
٢,١٤٥,٠٢١  

  
١,٤٤٨,٥٠٠  

  
٤٣٢,٩١٦  

  
٤,٠٢٦,٤٣٧  

  

  )بآالف الرياالت( تحليل ألعمال المجموعة وفقًا للمنتج        
  

  المجموع  إدارة المياه  التكنولوجيا  األنابيبتصنيع   ـانالبيــ
٩٠٠٢  

  صافي المبيعات
  

٢,٩١٥,٥٧٤  
  

٦٥,٤٩٤  
  

٣١١,٨١٧  
  

٣,٢٩٢,٨٨٥  



 

 ١٠

٨٢٠٠  
  صافي المبيعات

  
٣,٦٠٤,٩٩١  

  
٩٤,٤١٢  

  
٣٢٧,٠٣٤  

  
٤,٠٢٦,٤٣٧  

 

 ٣٤٥ حواليم ٢٠٠٩كما بلغت قيمة إجمالي المبيعات المصدرة من السوق السعودية خالل عام 
إجمالي مبيعـات شـركات   من % ٢٠ما يقارب أي  ،)م٢٠٠٨ فيمليون ريال  ٤٤٧(مليون ريال 

 ،ن العـام الماضـي  عـ % ٢٣قـدره   نخفاضبا ،)م٢٠٠٨عام  في% ٢١( المجموعة داخل المملكة
مع األسـواق   ةبالمقارن المحليةاألسواق  في “الشركة”الطلب على منتجات زدياد إلوذلك 
  . المجاورة

  

مليار ريال  ٢,٧( مليار ريال ٢,٢حوالي م  ٢٠٠٩عام  ةياحتى نه “الشركة”بلغت مديونية  ـ٦
تشمل . )م٢٠٠٨ في لمليار ريا ٤,٥( مليار ريال  ٤,١ صول بلغتأمقابل صافي  )م٢٠٠٨ في

 ،ة السعوديوقروض صندوق التنمية الصناعي ،اآلجالمختلفة المديونية قروض بنكية 
  :)بآالف الرياالت( للجدول التالي  وذلك وفقًا

  
  

  م٢٠٠٨  م٢٠٠٩  البيان
  ١,٤٣٩,٦٦٦  ٩٠٠,٣٤٣  :قروض قصيرة األجل

      
      الجزء الحالي من قروض طويلة األجل

  ١٢,١٨٨  ١٢,١٨٨  رأسمالي إيجار  ـ   
  ٤٦,٨٤٦  ٤٢,٦٢١  أخرىـ   قروض   
      

      :قروض طويلة األجل
  ٣٦,٥٦٢  ٢٤,٣٧٤  رأسمالي إيجارـ     
  ٧٤,٢٣٤  ٩٢,١٨٤  أخرىـ  قروض    

  

حتى تلك الذمم بلغت  حيث ،لذمم المدينةل ًالجل تمويتشكل معظم القروض قصيرة األ      
  .)م٢٠٠٨ في لمليار ريا ١,٦٩٠ حوالي(مليار ريال  ١,٤٦١ حواليالعام  ةيانه

  

م وذلك نتيجة ٢٠٠٩عتمادها على القروض قصيرة األجل في عام إقامت الشركة بخفض 
 لعاممليون ريال لهذا ا ٥٤٣ حيث قامت الشركة بسداد حوالي ،لتحسن السيولة لدى الشركة

مما كان له األثر في ) م٢٠٠٨في عام  لقروض قصيرة األجلل القائم رصيدالمن  %٣٨(
 ٥٣ حوالي م بسداد٢٠٠٩خالل عام  “الشركة”قامت كما  .تخفيض األعباء المالية لهذا العام

  .)م٢٠٠٨ فيمليون ريال  ١٤٤( األجلمليون ريال من قروض طويلة 
  

سنت حوتللعام الماضي،  ١,٢٨قريبا مقارنة ت ١,٤٦والي لتبلغ ح الجارية نسبةالتحسنت كما  -٧
  .) م٢٠٠٨في  ١,٥٥(تقريبا  ١,١٥نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء إذ بلغت حوالي  أيضا

  

 ٣١,٣ حواليم ٢٠٠٩العام  ةياحتى نه “الشركة”قة على ــبلغت الزكاة الشرعية المستح -٨
لغت مستحقات التأمينات أالجتماعية كما ب ،)م٢٠٠٨ في مليون ريال ٣٦,٥(ريال مليون 
  .ريالمليون   ٠,٩٥٢حوالي 
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 %١١ قدرهافي مستوى حقوق الشركاء بنسبة زيادة  المالية للشركة القوائمأبرزت  -٩
  .)م٢٠٠٨ فيمليار ريال  ١,٤٨٧(مليار ريال  ١,٦٥٢ حيث بلغت ،)م٢٠٠٨ في %١٣(

  

خر ما زال في ن البعض اآلأال إ ،قياسيةحققت بعض شركات المجموعة نتائج مالية  -١٠
  .القادمة األعوامخالل  يجابيإبشكل نتائجها ومن المتوقع تحسن  ،ةيالمرحلة التأسيس

  

التابع للمجموعة  ،األبحاث والتطويرقسم سياستها في دعم أنشطة  “الشركة”واصلت  -١١
عة الملك وجام" الشركة"التعاون المشترك بين  بما فيها األنابيبوالخاص بتقنية تصنيع 

عبد الشركة للبحوث والتطوير في مجمع الملك "فهد للبترول والمعادن لتأسيس مركز
لألبحاث الصناعية بوادي الظهران للتقنية بالجامعة على أرض مساحتها  زعبد العزيبن  اهللا

حيث يتوقع اإلنتهاء من تنفيذه خالل سنة  متر مربع والذي هو حاليًا قيد اإلنشاء ٧,٢٥٠
سيساهم في المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والجودة النوعية لمنتجات  مما، ونصف

  .م٢٠٠٩لذلك فقد ظهرت هذه التكاليف من ضمن بند المصاريف اإلدارية لعام  .“الشركة”
  

 اإلداريةاسة يالستركيزها في دعم السياسة التسويقية لمنتجاتها و “الشركة”واصلت  -١٢
  .وترسيخ تواجدها في األسواق العالمية والمحلية ئهاعلى عمال وذلك من اجل المحافظة

 
 
 
  

  

  

  :مخاطر األعمال المحتملة: ًاخامس
  

المـواد  و الصرف الصـحي و تستخدم أنابيب شركة أميانتيت في مجال نقل السوائل مثل المياه
الكيماوية وترتبط هذه المجاالت ارتباطًا وثيقًا بمشاريع وبرامج البنيـة التحتيـة التـي تتـأثر     

إن بـرامج التنميـة   . “الشـركة ”خارجة عن سـلطة وإرادة   بعوامل سياسية ومالية تكون عادًة
ونظـرًا  . أي دولـة  ومشاريع المياه والصرف الصحي تعتبر مشاريع حيويـة تلتـزم بهـا عـادةً    

لحجـم   ًاوفقـ حجـم المشـاريع المطروحـة للتنفيـذ      ىقد يتغير مستوفألهمية هذه الخدمات 
من سـنة إلـى   مستوى المبيعات واألرباح  فيتذبذب يسبب قد  مما ،لذلكالمخصصات المحددة 

  . أخرى

 “الشـركة ”، وقد تضطر “الشركة”كما تلعب المنافسة دورًا أساسيًا في التأثير على ربحية 
  . على مستويات تشغيل مالئمةبقاء إلوا إلى تخفيض أسعارها بشكل حاد للحصول على المشروع

 هـا اإللمـام بطبيعـة المخـاطر المصـاحبة لبيئـة أعمال      “الشـركة ”لذلك فإن على مسـاهمي  
  -:وتوقع األمور التالية على سبيل المثال ال الحصر  هاومشاريع

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

  .“الشركة” أعمالالمدينة الناتجة عن طبيعة  زيادة كبيرة في رصيد الذمم -
  .بسبب زيادة الذمم المدينة، وبالتالي زيادة األعباء المالية" قصيرة األجل"زيادة القروض  -
  .لتقلبات أسعار الفائدة المرتبطة بالقروض “الشركة”تعرض  -



 

 ١٢

مما  في أسعار المواد الخام المشتراة والخاصة بتصنيع األنابيب تذبذبل “الشركة”تعرض  -
  .“الشركة”بشكل مباشر على ربحية و ًاسلب يؤثر

رتباط بعض المشاريع الخاصة بإدارة المياه ببرامج طويلة األجل مما يعرضها لعدم إ -
 ".الشركة" في بعض الدول النامية والتي تعمل بها قتصادي إلااالستقرار السياسي أو 

  
  والتدريب اإلدارة: ًاسادس

  

 ٣,٩٠٣( ًاموظفـ  ٣,٨٤١وشـركاتها التابعـة حـوالي     "شـركة  ال" العاملين فيعدد  إجماليبلغ 
  :موزعين كما يلي ) م٢٠٠٨ في ًاموظف

  

  عدد العاملين
 

  م٢٠٠٩
 

  م٢٠٠٨
 

  )التسرب(الزيادة 
  )١٣٦( ١,٨٧١ ١,٧٣٥  يالمحلالقطاع 

  ٧٤ ٢,٠٣٢ ٢,١٠٦  القطاع الدولي
  )٦٢( ٣,٩٠٣ ٣,٨٤١  ياإلجمال

  )٣٥( ٦٤٥ ٦١٠  عدد العاملين السعوديون
  %٠,٦٩ %٣٤,٤٧ %٣٥,١٦  يالمحلالسعوديون للقطاع نسبة 

  

والمدربـة   ،ًاعمومـ العاملـة   يباأليـد  األعمـال تزويـد   فـي  ًاتحـدي  ييواجه سوق العمل المحل
القطـاع   فـي العاملـة   ييـد ألاعـدد  نخفـاض  إ نإ. المعاصرة األعماللمواكبة طفرة  ،ًاخصوص
العاملـة السـعودية المدربـة     يديـ ألايد علـى  الطلب الشدلى إيعود على وجه التحديد  يالمحل

مـن خـالل تبنـى     األمـر  “الشـركة ” عالجت.  مرتفعهجور أذات خرى أعمال أ إلىوتسربهم 
  : السياسات التالية

  .%١٠ – ٥ حواليتتراوح ما بين رواتب العاملين بنسبة  رفع  .أ

في تأهيل ا سعيه “الشركة”ستواصل  حيث :العاملة السعودية االيديتأهيل وتدريب . ب
توفير البيئة المناسبة و ،التأهيل والتدريب العناصر السعودية والمحافظة عليها من خالل

والقروض  ،الطبية الشاملة ةيامثل الرع ،وتقديم مميزات وحوافز للموظفين ،للعمل
 ،قدراتهم وتطوير وتعزيز ، داء الموظفينأمتابعة المجموعة على كما تحرص  ،الشخصية

   .هاهدافأالمهارات الالزمة لتحقيق كتساب إخالل برامج مدروسة من وتمكينهم من 

  واألمنالسالمة  :ًاسابع

مـن خـالل    واألمن،من السالمة عالية  في الحفاظ على مستويات "الشركة"  مصانع  واصلت 
وتنفيـذ دورات فـي جميـع     ،السـالمة تباع إلالدورية  ةالتدريب المنظم وإعداد البرامج التأهيلي

وقـد   .ولجميع الموظفين والعاملين وجميع األقسام واإلدارات على مستوى المجموعة المصانع
لمـوظفين  تحفيـز ا حيـث ربطـت    ،السـالمة معايير جديدة للحفاظ علـى   “الشركة”عتمدت إ

كمـا تميـزت مجهـودات     .ختصـة بتحقيق درجة عالية من السالمة في المصـانع واإلدارات الم 
 ،السالمة في جميع قطاعـات األعمـال للمجموعـة    معايير توحيد العام بمشروع السالمة خالل

  .بصورة ملحوظة معدل إصابات العملنخفاض إ تلك الجهود نتيجة وكانت
  

  مجلس اإلدارة :ًاثامن
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 والجـدول م ٢٠٠٩عـام   خاللجتماعات إ ةاإلدارة ثالثمجلس  عقد ،أعضاء ٩المجلس  أعضاءعدد 
  .يبين نسبة الحضور أدناه

  

فقد عرض تقرير الحوكمة على الجمعية العامة للمساهمين فـي   ،المصالحلتعارض  وبالنسبة
  .م وأقرته الجمعية العامة للمساهمين١٩/٤/٢٠٠٩

  

 الرقابـة  من نظـا أسـجالت الحسـابات بالشـكل الصـحيح، و    عـداد  إتم  بأنه اإلدارةويقر مجلس 
شـأن قـدرة   ال يوجـد شـك يـذكر ب   نه أوسليمة وتم تنفيذه بفعالية، سس أعلى عد أالداخلية 

  . على مواصلة نشاطها “الشركة”

  :وكبار التنفيذيين اإلدارةمجلس  أعضاءوفيما يلي جدول يبين نسب تملك 
  م٣١/١٢/٢٠٠٩المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة حتى  األسهم عدد

  

  اسم عضو مجلس اإلدارة  الرقم
  

  عدد األسهم
النسبة 
  المئوية

عدد االسهم 
 بنهاية السنة 

حمد بن خالد بن عبد اهللا بن سمو األمير ا  ١
  عبد الرحمن آل سعود

١,٨٢٥,٢٤٤  ١,٥٨  ١,٨٢٥,٢٤٤  

صاحب السمو المــلكي األمـير تركـي   ٢
  بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

٨.٠٠٠  ٠.٠٠٦٩  ٨,٠٠٠  

  ٣.٣٦٥  ٠.٠٢٠٢٢  ٢٣,٣٦٥  خليل  عبد الفتاح  كردي. د  ٣
  ٨.٦٠٠  ٠.٠٠٧٤٤  ٨,٦٠٠  عبد العزيز صالح الجربوع. د  ٤
  ٢٧٦.٠٠٠  ٠.٢٣٨٩٦  ٢٧٦,٠٠٠  الشيخ سليمان عبد الرحمن السيحمي  ٥
  ١.٥٧٠  ٠.٠٠١٣٥٩  ١,٥٧٠  سليمان عبد اهللا العمرو/األستاذ  ٦
  ٢٣,٠٨٥  ٠.٠١٩٩٨  ٢٣,٠٨٥  بدر عبد اهللا السويدان/ األستاذ  ٧
  ١,٠٠٠  ٠,٠٠٠٨  ١,٠٠٠  السعود أبوعلي  زعبد العزي/ األستاذ  ٨
  ١,٠٠٠  ٠,٠٠٠٨  ١,٠٠٠  التويجري زيعبد العزسليمان . د  ٩

  
  م٣١/١٢/٩٢٠٠عدد األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين حتى 

  

النسبة   عدد األسهم  اسم التنفيذي  الرقم
  المئوية

نسبة 
  التغيير

  ١,٠٠٠  %٠,٠٠٠٨  ١,٠٠٠  التويجري زعبد العزيسليمان  .د  ١
  صفر  صفر  صفر  خالد عبد الفتاح كردي  ٢
  صفر  %٠,٠٠٠٨  ١٠٠٠  عبد اهللا علي الماضي  ٣
  ٢.٩٠٠  ٠.٠٠١٧٣  ٢,٠٠٠  غسان يوسف لطفي  ٤
  صفر  صفر  صفر  وليد أبو كشك  ٥
  صفر  صفر  صفر  وهبه رفيع  ٦

  
  
  



 

 ١٤

والجدول التالي يوضح حضور تلك  )٣(هو م  ٩٢٠٠ خالل العامعدد اجتماعات مجلس اإلدارة 
  :االجتماعات ونسب الحضور

  

  عدد الحضور  التاريخ
٨  ١٥/٠٢/٢٠٠٩  
٧  ١٤/٠٤/٢٠٠٩  
٩  ٢٣/١٢/٢٠٠٩  

  

  
  

  م٩٢٠٠تكوين مجلس اإلدارة خالل عام      
  

 تنفيذي صفته االسم
غير 
 مستقل تنفيذي

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

 نعم  نعم ال رئيس المجلس

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

 نعم نعم ال عضو

 نعم نعم ال عضو خليل عبد الفتاح كردي. د
 نعم نعم ال عضو عبد العزيز صالح الجربوع. د

 نعم نعم ال عضو الشيخ سليمان عبد الرحمن السحيمي
  نعم  نعم  ال  عضو  سليمان عبداهللا العمرو/ االستاذ
 نعم نعم ال عضو بدر عبد اهللا السويدان /األستاذ
  نعم  نعم  ال  عضو  السعودز علي ابولعزيا عبد/ االستاذ

 العضو المنتدب العزيز التويجري سليمان عبد .د
 والرئيس
 التنفيذي

 ال ال نعم

  
تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار 

  :التنفيذيين

في هذا البند الرواتب واألجور والبـدالت والمكافـآت   " المكافآت والتعويضات" يقصد بمصطلح
  .السنوية المرتبطة باألداء والخطط التحضيرية أو أية مزايا  عينية أخرى

  

  :اإلدارةمجلس 

ألعضـاء المجلـس    )بالريـال السـعودي  ( الجدول التالي يبين تفاصيل التعويضـات والمكافـآت  
  :وخمسة من كبار التنفيذيين

  
  
  
  

  البيان
 أعضاء

المجلس 
المجلس  أعضاء

غير 
خمسة من كبار التنفيذيين ممن 

المكافآت والتعويضات  أعلىتلقوا 



 

١٥ 
 

/ التنفيذيين  التنفيذيين
  المستقلين

الرئيس التنفيذي  إليهميضاف 
والمدير المالي إن لم يكونا من 

  ضمنهم
  ٤,٤٣٨,٥٩٦  -----   -----   الرواتب والتعويضات

  ٩١٦,١٣٥  --- --  -----   البدالت
  ١,٠١٤,٧٢٠  ----   ----   المكافآت الدورية والسنوية

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

  ----   ١,٨٠٠,٠٠٠  ----   سنويو أتدفع بشكل شهري 
  

 
 

أعضاء فيها خالل عام " الشركة" أسماء الشركات المساهمة التي كان أعضاء مجلس إدارة 
  م٩٢٠٠

 أسماء الشركات المساهمة سماال
سمو األمير احمد بن خالد بن عبد اهللا 

 بن عبد الرحمن آل سعود
الشركة : كل  من  إدارةرئيس مجلس  

الكيميائية السعودية ، الشركة العربية 
 )سايكو( السعودية للتأمين التعاوني

كي بن صاحب السمو الملكي األمير تر
 دآل سعو محمد بن فهد بن عبد العزيز

 شركة اسمنت الشرقية

 ال يوجد  خليل عبد الفتاح كردي. د
 معادن، ورق، مالذ، بنك الرياض عبد العزيز صالح الجربوع. د

 ال يوجد الشيخ سليمان عبد الرحمن السحيمي
 شركة نماء للكيماويات، شركة فالكوم المالية سليمان عبد اهللا العمرو/ األستاذ
 ال يوجد دانبدر عبد اهللا السوي /األستاذ
 الشركة العربية السعودية للتأمين  السعود أبوعلي  زعبد العزي /األستاذ

  السعودية والشركة الكيميائية) كويسا(التعاوني
 شركة والء للتامين التويجري زعبد العزيسليمان  .د

  
  :وصف مختصر للجان المتفرعة عن مجلس اإلدارة

  

حوكمـة شـركة اميانتيـت العربيـة      نظـام ( علـى وافقت الجمعية العامـة  ، م ٢٠٠٩خالل عام 
وقد تم وضع القواعد واآلليات التالية بإنشاء لجان مجلس  )السعودية لوائح الحوكمة الداخلية

  ـ:اإلدارة الرئيسية ومهماته على النحو التالي
  

  :اللجنة التنفيذية :أوًال
  :ختصاصاتها إ



 

 ١٦

جتماعـات  إارة في الفترة مـابين  تمارس اللجنة جميع السلطات وتتحمل واجبات مجلس اإلد -
  .المجلس

قرارات تخاذ إالقرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى تخاذ إوتقوم اللجنة بمناقشة  -
  .عاجلة في األحداث الطارئة

  .القرارات الروتينية التي تتطلبها أعمال الشركة العاديةتخاذ إتتضمن مسؤوليات اللجنة  -

  :كة وأهدافها، سوف تقوم اللجنة بالتاليفيما يتعلق بإستراتيجية الشر -

مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط اإلستراتيجي للشركة بالتعاون مع العضو  .١
  .المنتدب أو الرئيس التنفيذي 

التأكد من أن الخطط اإلستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال  .٢
  .فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة

لعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد مراجعة توصيات ا .٣
الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط اإلستراتيجية للشركة وأهدافها 

  .    التشغيلية طويلة األجل
المراجعة الدورية للخطط اإلستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة واألهداف  .٤

  . رسالة الشركة وأهدافها التشغيلية للتأكد من توافقها مع

فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، سوف تقوم اللجنـة بمراجعـة وإعـداد التوصـيات      -
 لمجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية المتعلقـة باألولويـات التشـغيلية، متضـمناً    

  .التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية

  :خطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات األرباح، سوف تقوم اللجنة بالتاليبالنسبة للت -

إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس اإلدارة المتعلقة باألهداف واإلستراتيجيات  .١
  .المالية السنوية وطويلة األجل، وأيضا مؤشرات األداء المرتبطة بها

ها، مثل األمور مراجعة األمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة ل .٢
المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف االئتماني للشركة، والتدفقات النقدية، 
وأنشطة االقتراض، والودائع االستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة 

  .    التنفيذية ولجنة المراجعة
إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس اإلدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات  .٣

  .األرباح للشركة وبكيفية تنفيذها
المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة  .٤

  .مسبقا لها

فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة في المدى الطويل وفعالية عملياتها التشـغيلية، سـوف    -
ة للقـرارات اإلسـتراتيجية   تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلـس اإلدارة بالنسـب  

المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جـودة المنتجـات والخـدمات    
  .   التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها

  ـ:مهماتها 
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طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومـات األخـرى المناسـبة مـن المسـؤولين       -
  .فين بالشركةوالتنفيذيين والموظ

دعــوة المســؤولين والتنفيــذيين والمــوظفين بالشــركة الجتماعاتهــا لســؤالهم ولســماع  -
  .تفسيراتهم

  .بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركةستعانة إلا -

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

م سـنوي لالئحتهـا بهـدف التأكـد مـن قيامهـا       اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعـة وتقيـي   -
  . واجباتها ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن إجراء التعديالت بهاب

اللجنة سوف تقوم بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس اإلدارة بحيث ال يقل عن مـرة   -
  .  كل ستة شهور

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

  .ركة في أنشطة وأعمال اللجنة، وحضور جميع االجتماعاتالمشا .١
  .على دراية كاملة بجميع المستجدات في بيئة األعمال التي تعمل بها الشركة .٢
اعتبار جميع المعلومات التي أطلعوا عليها بسبب عملهم في اللجنة على إنها  .٣

  .معلومات سرية
نتيجة قرارات تقوم  إعالم مجلس اإلدارة في حالة وجود تعارض مصالح قد ينشأ .٤

  . تخاذهاإباللجنة 
إعداد مراجعة وتقييم سنوي ألنشطة اللجنة وألعضائها متضمنا مراجعة درجة  .٥

 .التزام اللجنة بالئحتها
  

  :أسماء األعضاء
  

صاحب السمو ) ٢  الرحمن آل سعود عبد بن عبد اهللا احمد بن خالد بن األميرسمو ) ١
الفتاح  خليل عبد. د ) ٣   آل سعود زعبد العزيبن تركي بن محمد بن فهد  األميرالملكي 
  .التويجري زعبد العزيسليمان . د) ٥ عبدالعزيز صالح الجربوع . د) ٤   كردي

  

   )٢(             :عدد االجتماعات 
  
  

  :لجنة المراجعة:  ثانيًا
  

  اختصاصاتها 

صـحة والشـفافية   الحسابات والتقارير المالية وذلك للتأكد من ال إعدادصحة التأكد من  -
  . والكمال في المعلومات المالية التي تقوم الشركة باإلفصاح عنها

من أن التقارير المالية قد تم إعـدادها وفـق السياسـات المحاسـبية التـي تتبعهـا        الـتأكد -
  .الشركة

تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير الماليـة وفهـم    -
  .على صحة تلك التقاريرمدى تأثيرها 



 

 ١٨

دراسة القوائم المالية األولية الربـع سـنوية قبـل نشـرها وعرضـها علـى مجلـس اإلدارة         -
  . والتوصية في شأنها إذا لزم األمر 

دراسة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلـس اإلدارة وإبـداء الـرأي والتوصـية       -
   .بشأنها

علق بمـدى مالئمـة السياسـات المحاسـبية المطبقـة      إعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يت -
لطبيعة الشركة، وتقييمها للتقـارير الماليـة التـي تصـدرها الشـركة ولطبيعـة عمليـة        

  .المراجعة لها

إعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبـل اعتمـاده    -
  .     من المجلس

  :المخاطر بالنسبة للرقابة الداخلية وإدارة -

دراسة  المخاطر األساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية  .١
والتشغيلية والقانونية، ومراجعة السياسات التي تطبقها اإلدارة المتعلقة بعمليات 

  . تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر
  . كةإعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشر  .٢
الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية، بحيث تحتوى على  يماإعداد تقييم لكل من نظ .٣

تقييمها للموازنات المخصصة لهما ولألفراد القائمين عليهما، وأيضا لدرجة 
  . ستجابة اإلدارة للمالحظات التي يبديها المراجعين الداخليين والخارجيينإ

    :             بالنسبة للمحاسب القانوني -

إبداء التوصيات المتعلقة باختيار المحاسب القانوني، والتي تتضمن مراجعه  .١
اللجنة لكفاءته المهنية والستقالليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في 

 .المصالح، وأيضا األتعاب التي سوف يحصل عليها
، إجراء مراجعة سنوية ألداء المحاسب القانوني، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه .٢

  .وإعادة تعيينه أو إنهاء عقد الشركة معه
العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في أعداد خطة وإجراءات المراجعة  .٣

الية، مع األخذ في االعتبار ظروف الشركة الحالية وأي تغيرات حدثت مللسنة ال
  .             في الشروط التي تطلبها الجهات اإلشرافية القانونية

ى حل المشاكل التي قد يواجهها المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية العمل عل .٤
المراجعة والتي تتضمن أي صعوبات قد يواجهها فيما يتعلق بأهداف عملية 

  . المراجعة أو صعوبة وصوله إلى المعلومات
مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة   .٥

ارة لها، وأيضا اإلجراءات التصحيحية التي قامت بها بناء على تلك استجابة اإلد
  .التوصيات

عقد اجتماعات مع المحاسب القانوني على إنفراد لمناقشة الموضوعات الهامة التي  .٦
قد تثيرها اللجنة أو المحاسب القانوني ، والتأكد من أن المحاسب القانوني لديه 

  . في أي وقت إمكانية االتصال برئيس لجنة المراجعة
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إعداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بالخدمات التي يقوم بها  .٧
المحاسب القانوني والمتمثلة في خدمات المراجعة العادية وخدمات غير المراجعة 
والتي تشتمل على االستشارات والبرامج التدريبية وما شابه ذلك والتي قد تؤثر 

  .مراجعة العاديةعلى استقالليته في أداء خدمات ال
إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة الالزمة   .٨

  .لتغيير المحاسب القانوني
  
  

  : بالنسبة للمراجعة الداخلية  -

إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة  .١
  .استقاللية المراجعين الداخليين الخاصة بها، وباختيار رئيس القسم، وأيضا درجة

إعداد تقييم ألداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين بها، بحيث يتضمن التقييم  .٢
ألهداف وسلطات القسم والتقارير التي يقوم بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة به 
للسنة القادمة، والنتائج التي توصل لها خالل السنة الحالية، وإعداد التوصيات 

  .الالزمة لتحسين فعاليته
مناقشة االنحرافات واألخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يعدها قسم  .٣

المراجعة الداخلية والتأكد من قيام اإلدارة من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 
  .المناسبة

  :      بالنسبة لدرجة االلتزام باللوائح واألنظمة  -

ة بمراجعة الشكاوى المتعلقة بإجراءات الرقابة اإلجراءات الخاص التأكد من وجود .١
  .الداخلية وإعداد التقارير المالية 

  

التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوى بحيث  د اإلجراءاتالتأكد من وجو .٢
تضمن السرية التامة، ومراجعة عملية اإلفصاح عن أي انحرافات أو مخالفات 

  . تتعلق باإلدارة أو بأحد الموظفين بالشركة
  ـ:مهماتها 

طلب المستندات والتقـارير واإليضـاحات والمعلومـات األخـرى المناسـبة مـن المـديرين         -
  .التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة

دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة الجتماعات اللجنة لسـؤالهم   -
  . العملولطلب اإليضاحات والتفسيرات منهم في ما تتطلبه مصلحة 

  .االستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة -

أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس اإلدارة في حدود سلطات اللجنة التي تـم ذكرهـا    -
  .في المادة الثانية

تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقيـيم سـنوي لالئحتهـا وإعـداد توصـيات، إذا احتـاج األمـر،         -
  . ا يتعلق بتعديل جزء منهالمجلس اإلدارة فيم



 

 ٢٠

اللجنة تقوم بأعداد تقاريرها لمجلس اإلدارة على أساس دوري وحسب متطلبـات مصـلحة     -
  .العمل 

  :أعضاء لجنة المراجعة سوف يقومون بالتالي  -

  .المشاركة في جميع أنشطة اللجنة والسعي لحضور جميع االجتماعات .١
مباشرتهم ألعمال اللجنة بسرية التعامل مع المعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة  .٢

  .   تامة
أبالغ مجلس اإلدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقالليتهم أو للتعارض في  .٣

  .المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها
إعداد تقييم ومراجعة سنوية ألنشطة اللجنة وألعضائها متضمنة درجة إلتزام  .٤

  .اللجنة بالئحتها
  . ام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شانه دراسة نظ .٥
متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة  .٦

  . التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة 
  

  : أسماء األعضاء 
سليمان عبد اهللا / األستاذ يمي الشيخ سليمان السحخليل عبد الفتاح كردي  ـ . ـ  د
  سليمان عبداهللا السكران. د  - العمرو

  

  ).٥(     :عدد االجتماعات 
  

  ـ:لجنة الترشيحات والمكافآت :  ثالثًا
  اختصاصاتها

  :الموضوعات التالية سوف تعتبر ضمن سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت

  :فيذيين، فأنها سوف تقوم باآلتيبالنسبة لترشيحات أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التن -

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس  .١
اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما 

  .في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس
ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن مراجعة هيكل مجلس اإلدارة  .٢

  .إجراؤها
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق  .٣

  .مع مصلحة الشركة
وضع معايير لتحديد استقاللية عضو مجلس اإلدارة، التأكد من استقاللية  .٤

متغيرات قد  العضو بشكل سنوي ووضع آلية مناسبة ألعالم المساهمين عن أي
تؤدى إلى فقد العضو الستقالليته، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح 

  .إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
إعداد توجيهات وبرامج تعريفية ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين والغير  .٥

تنفيذيين الجدد عن طبيعة أعمال الشركة ووصف تفصيلي عن واجباتهم 
  .ضاء في مجلس اإلدارةكأع
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إعداد توصيات لمجلس اإلدارة والمتعلقة بتحديد معايير معينة الختيار  .٦
األشخاص لشغل وظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام 

  . الرئيسية بالشركة
إعداد تقييم مبدئي لألشخاص المرشحين لوظيفة العضو المنتدب أو الرئيس  .٧

  . ألقسام والوحدات بالشركةالتنفيذي ولرؤساء ا
من وظيفة الرئيس التنفيذي  لكلإعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد  .٨

  .مدراء اإلدارات بالشركةو
مدراء اإلدارات ووضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الرئيس التنفيذي  .٩

  . بالشركة
  . إجراء تقييم دوري ألنشطة  الرئيس التنفيذي مدراء اإلدارات بالشركة .١٠
تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين متعلقة بموضوعات حوكمة  .١١

وضع سياسات متعلقة بالتحسين المستمر في . الشركة والسلوك األخالقي بها
بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس .   أداء الموظفين في المستويات اإلدارية العليا

  :اإلدارة والمديرين التنفيذيين، فإنها سوف تقوم باآلتي
وضع سياسة للمكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين  .١٢

بالشركة تهدف إلى زيادة قيمة الشركة وتقوم على المجهودات الشخصية 
لكل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في تطبيق األهداف اإلستراتيجية 
بل للشركة، وأيضا تقوم على تقييم اللجنة لألداء الشخصي لهم في مقا

  :األهداف التي وضعها مجلس اإلدارة، وذلك عن طريق
بالنسبة لمكافآت أعضاء ورئيس مجلس اإلدارة فأن اللجنة سوف تضع معايير  .١٣

للمكافآت تمكن الشركة من الحصول على أداء متميز بدون أن تؤثر على 
  .استقاللية األعضاء

إلدارات بالنسبة لمكافآت العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء ا .١٤
بالشركة، فأن اللجنة سوف تضع معايير وتقوم بمراجعتها بشكل دوري 
متعلقة بالمرتبات الثابتة السنوية والعالوات المتغيرة القائمة على نظام 
للتقييم المالي والغير مالي لألداء، وأيضا وضع معايير لنظام خاص بالحوافز 

  .شركة طويل األجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساهمي ال
المراجعة بصفة مستمرة لمدى مالئمة معايير المكافآت بالشركة وذلك بناء  .١٥

  .على أداء الشركة والمركز المالي لها واالتجاهات األساسية في سوق العمل
متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة  .١٦

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

  
  

  ـ:مهماتها 

طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومـات األخـرى المناسـبة مـن المسـؤولين       -
  .والتنفيذيين والموظفين بالشركة



 

 ٢٢

جتماعاتهــا لســؤالهم ولســماع دعــوة المســؤولين والتنفيــذيين والمــوظفين بالشــركة ال -
  .تفسيراتهم

  .ستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركةاإل -

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

اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعـة وتقيـيم سـنوي لالئحتهـا بهـدف التأكـد مـن قيامهـا          -
  . ات لمجلس اإلدارة بشأن إجراء التعديالت بهالواجباتها ورفع التوصي

  

    :األعضاء وعدد االجتماعات
 -آل سعود زعبد العزيتركي بن محمد بن فهد بن  األميرصاحب السمو الملكي  :هم األعضاء
  السعود أبوعلي  زعبد العزي /األستاذ -السويدان عبد اهللابدر  /األستاذ

  

  .)١( عدد االجتماعات
  

  :ت إقرارا:  تاسعًا
  

  : يلي بما “الشركة”تقر 
  

 .ر المحاسبية السعوديةيأنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح ووفقا للمعاي •
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية ويتم مراجعته بشكل  •

 .وتحسينه دوري 
  .اطهاعلى مواصلة نش “الشركة”أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة  •

  
  بالئحة الحوكمة  “الشركة”التزام :  ًاعاشر

   

  :العامة للمساهمين الحقوق ـ١
  

العامة للمساهمين والتي منها جميع الحقوق  إن النظام األساسي للشركة كفل الحقوق 
المتصلة بالسهم ، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر 

عند التصفية، وحق  “الشركة”ى نصيب من موجودات توزيعها، والحق في الحصول عل
حضور جمعيات المساهمين، واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها، وحق 
التصرف في األسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على 

وال  “الشركة”أعضاء المجلس، وحق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح 
  .يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

  

  :تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات -٢
  

حتياطات الالزمة لضمان ممارسة للشركة اإلجراءات واإل األساسيضمن النظام    .أ
  .جميع المساهمين لحقوقهم النظامية

  

من هم التي ُتمكنلعموم المساهمين و كامل تم توفير جميع المعلومات بالشكل ال   .ب
تقديم كافة على  “الشركة”حرص تممارسة حقوقهم على أكمل وجه، حيث 
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موقع تداول،  :وذلك من خالل اإلفصاحالمعلومات وبشكل منتظم وفقا لمعايير 
   .و المقروء بشكل وافى ودقيق المرئيألعالم ا، و لكترونياإل “الشركة”وموقع 

  

  :مين المتعلقة باجتماع الجمعية العامةحقوق المساه -٣
  

السنة نتهاء إلالستة األشهر التالية  العامة خاللالجمعية  بانعقاد “الشركة”تلتزم    .أ
  المالية للشركة

  

بدعوة يتم انعقاد الجمعية العامة لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة،  وفقًا  .ب
إذا طلب ذلك انعقاد الجمعية  حريةإلدارة امجلس ضمن يكما . من مجلس اإلدارة

من رأس المال على %) ٥(المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم 
  .األقل

  

تم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد ي .جـ
يفتين وفي صح تداولفي موقع  لدعوةاويتم نشر  ،عشرين يومًا على األقلبخمسة و

المدينة التي يقع فيها على أن تكون إحداها تصدر في  واسعتي االنتشار في المملكة
سائط التقنية الحديثة وو موقعها اإللكترونيعبر والمركز الرئيسي للشركة، 

  .لالتصال
  

تضمن ممثلة في مجلس إدارتها   “الشركة”نظام األساسي للشركة، فإن لوفقا ل.  د
للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية  إتاحة الفرصة للمساهمين

تم إحاطة المساهمين  علمًا بالقواعد التي تحكم تلك االجتماعات تالعامة، و
  .وإجراءات التصويت

 تيسري لكي العصربعد  “الشركة”يتم انعقاد اجتماع الجمعية العامة في مقر  .هـ
  .مشاركة أكبر عدد من المساهمين

  

يدعو  أن اإلدارة، وعلى مجلس  اإلدارةمن مجلس  العامة بدعوة تنعقد الجمعية  .و
عدد من المساهمين يمثل و أطلب ذلك مراقب الحسابات ذا إالجمعية العامة العادية 

 اإلدارة إلى األعمالترسل مسودة الدعوة وجدول . األقلمن رأس المال على %) ٥(
تنشر دارة إلامن تلك ها عتمادإالعامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة وبعد 

القرى وجريدتين محليتين  أمفي موقع تداول وجريدة  األعمالالدعوة وجدول 
الجرائد التي تصدر في المركز الرئيسي للشركة حدى إيكون بينهما  أنعلى 

   .من انعقاد الجمعية األقليوم على ) ٢٥(بالدمام وذلك قبل 
  

مين من ممارسة حقهم في مناقشة آليات لتمكين المساه “الشركة”لدى  يوجد.  ز
الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة في شأنها 

  .إلى أعضاء مجلس اإلدارة والمحاسب القانوني
  

مصحوبة عادة ما تكون الجمعية العامة  تعرض علىالموضوعات التي جميع  .حـ
  .همبمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قرارات

  

إجراءات تمكن المساهمين من االطالع على محضر اجتماع الجمعية  “الشركة”لدى  .ط
، جتماع، حيث يتم توزيع مسودة محضر أالجتماع قبل اعتمادهاإلوذلك خالل  العامة
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الجتماع والوثائق ااإلدارة العامة للشركات بنسخة من محضر  “الشركة” وتزود
  .انعقادهإخ خالل عشرة أيام من تاريالمرفقة به 

  

  .انتهائها الجمعية فوراجتماع بنتائج من خالل موقع تداول  تم إعالم السوقكما ي . ى
  

  

   :حقوق التصويت  -٤
  

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

  

 دية وعليه فيالعامة العااختصاص الجمعية  اإلدارة هو منمجلس  أعضاء ختيارإن إ  .ب
عادية    إدارة فانه يتم الدعوة لجمعية عامة انتخاب مجلس ت الحاجةضحال اقت

الشركات من نظام ) ٩١( ستنادا للمادةإو. أعاله) و(وفقا لما هو مذكور في البند 
قرارات الجمعية العامة بهذا الشأن  للشركة فان األساسيمن النظام ) ٣٦( والمادة
ال يبين النظام االساسي  .الممثلة في االجتماع لألسهم المطلقة باألغلبيةتصدر 

للشركة ان طريقة التصويت  النتخاب اعضاء المجلس هي طريقة التصويت 
  .التراكمي وذلك لعدم الحاجة اليه في الوقت الحالي

  

بالتحقق من أن وكاالت المساهمين لحضور اجتماع الجمعية  “الشركة”تلتزم . جـ
كانت لمساهمين آخرين من غير أعضاء ) تكون كتابيةوالتي يجب أن (العامة 

  .“الشركة”مجلس اإلدارة ومن غير موظفي 
  

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

هم وال سأن هذا األجراء يخص المستثمرين انف “الشركة”حيث تعتقد  -االستثمار
، كذلك فان الشركة تعتبر من اكبر “الشركة”يقع ضمن دائرة مسئوليات 
  .الشركات التي اسهمها حرة

  

  : حقوق المساهمين في أرباح األسهم -٥
  

في توزيع أألرباح، والمدرجة أدناه،  قد اطلع عليها مجلس  “الشركة”إن سياسة    .أ
  .  فق عليها ويشار إليها بشكل سنوي في تقرير المجلسأإلدارة ووا

  

موافقة الجمعية العامة،  إلىألرباح المقترحة وتاريخ توزيعها يخضع اإن توزيع    .ب
،بحيث تكون أحقية األرباح سواًء أألساسي للشركة ونظام الشركات نظام للووفقا 

سجالت مركز إيداع األرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي األسهم المسجلين ب
، وهذا ما اقرته الجمعية تداول يوم انعقاد الجمعية العامةاألوراق المالية في نهاية 

  العامة
  

  :في توزيع األرباح “الشركة”وصف لسياسة :   عشرالحادي 
  

  :لسياسة التاليةوفقا لبتوزيع األرباح  “الشركة”تقوم 
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خسائر مرحلة،  تكون  أيوإطفاء  ية،النظامبعد احتساب المخصصات  الصافية، أألرباحإن  •
  .للتوزيعتها يقابلكافية بما يضمن 

  .توفر السيولة الالزمة •
  .عدم تعارض توزيع األرباح مع أي اتفاقيات بنكية •
علـى مواصـلة نموهـا     “الشـركة ”أن ال تتسبب عملية توزيع األرباح في الحد من قدرة  •

 .واغتنام الفرص المتاحة
 أليـاً المباشـر فـي محـافظهم    إليـداع  اسـاهمين مـن خـالل    علـى الم ألرباح ايتم توزيع  •

  .وبالتنسيق مع تداول
  

  

  .نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية :عشر نيالثا
  نتائج المراجعة السنوية الداخلية لفاعلية الرقابة الداخلية

  

  :تقديم  -
لس اإلدارة ، ولجنة تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مج

على درجة عالية من الكفاءة  مالمراجعة، واإلدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياته
  .والفاعلية

  :االستقاللية والصالحيات والمسؤوليات  -
ال تخضع إدارة المراجعة الداخلية ألي تأثير من قبل اإلدارة التنفيذية، ولها كامل 

وممتلكات ) يدوية أو الكترونية(ألي سجالت  الصالحيات للوصول الكامل غير المقيد
  .ومنسوبي الشركة وذلك وفقا لما يتطلبه أداء عملها

 :المراجعة الداخلية مسؤوليات  -
  

  .إعداد الخطة اإلستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية .١
  .تنفيذ عمليات الفحص وفقا للخطة السنوية .٢
  .تقديم تقارير عن نتائج الفحص .٣
ة والتشغيلية ، والتعاون مع اإلدارة لتوفير أدوات رقابية تحديد المخاطر المالي .٤

فعالة، وبتكلفة مناسبة للحد من اآلثار المترتبة على هذه المخاطر واكتشافها 
  .فور وقوعها

التنسيق بين اإلدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما فيها  .٥
  .مراقب الحسابات الخارجي

ءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات تطوير سياسات وإجرا .٦
  .المهنية

 .انية المراجعة الداخلية المعتمدةستخدام الموارد المتاحة بما يتالءم مع ميزإ .٧
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نطاق العمل   -
  

لتقييم وتحسين فاعلية  تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجا منتظما
  .يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها الرقابة الداخلية يما
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لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة 
ما إذا كانت نظم الشركة الداخلية مالداخلية للشركة وجودة اإلدارة بغرض التحقق 

  :داخليةتوفر تأكيد معقول لتحقيق أهداف الشركة وقد شمل نطاق إدارة المراجعة ال
  

التدقيق والفحص الدوري لجميع اإلدارات التي تعمل في الشركة خالل فترات  .١
  .مالئمة

إبالغ المسؤولين في اإلدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي  .٢
قامت به إدارة المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من اتخاذ اإلجراءات 

  .الضعفالالزمة لمعالجة ما تبين من أوجه 
ن في اإلدارات المختلفة ذات وتقييم الخطط واإلجراءات التي يقدمها المسؤول .٣

وفي حال . العالقة لمعالجة المالحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة 
عدم كفاية اإلجراءات التي تم اتخاذها فقد تم مناقشة األمر مع المسؤولين 

  .ايتهاللتأكد من كفاءة اإلجراءات المتخذة وكف
  
  

  التقرير السنوي  -
  

  ـ :التاليأن التقرير السنوي يبين نتائج المراجعة الداخلية على النحو 
  

لقد اتخذت إدارة المراجعة الداخلية جميع اإلجراءات لمعالجة ما تضمنه تقارير  .١
  .المراجعة من مالحظات

  

طر لقد تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى األنشطة والوظائف ذات المخا .٢
  .العالية والى رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة

  
لقد نسقت إدارة المراجعة الداخلية تنسيقا كامال مع المراجع الخارجي بشكل  .٣

  .مرضي وفاعل
  

ال يوجد لدى إدارة المراجعة الداخلية أية تحفظات أو قيود للوصول إلى أية  .٤
  .معلومات أو وثائق أو سجالت، أو أصول للشركة

  
  

  م٩٢٠٠عام نتائج توصية تخصيص :  عشر  لثالثا
  

  

  ـ:على النحو التاليم ٢٠٠٩عام نتائج مجلس اإلدارة تخصيص  يقترح
  

  آالف الرياالت السعودية          
  ٢٠٢,٤٧٥  م بعد الزكاة الشرعية ٢٠٠٩األرباح الصافية لعام  •
  ٨١٧٣١٧,  ية العامبدا رصيد األرباح المتراكمة كما في •
  ٣٧٦,٢٩٢  حصافي األربا •
  )٢٠,٢٤٨(  احتياطي نظامي% ١٠يحسم  •
  ٣٥٦,٠٤٤  ٢٠٠٩في نهاية العام  المتراكمة كماصافى األرباح  •
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مـن رأس المـال   % ٥ أرباح مقترح توزيعها بنسـبة   •
  )٥٧,٧٥٠(  )للسهم الواحد نصف ريال بواقع (  المدفوع

  )٤٦٧,١(    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة •
  
  

ريـال للسـهم    نصـف ا بواقع أرباح إضافية مقترح توزيعه •
  الواحد

)٥٧,٧٥٠ (  

              ٢٣٩,٠٧٧  األرباح المستبقاة بعد التخصيص وتوزيع األرباح •
 
 
  
  

  الجمعية العامة العادية السنوية لالنعقاد اإلدارةدعوة مجلس :  الرابع عشر
  

إدارة شركة  من النظام األساسي للشركة، فانه يسر مجلس) ٢٢(استنادا لنص المادة 
دعوة المساهمين الكرام لحضور ) شركة مساهمة سعودية(اميانتيت العربية السعودية 

اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والذي سيعقد ـ بإذن اهللا ـ في المركز الرئيسي 
في تمام ) طريق الدمام ـ الخبر السريع(للشركة بالمنطقة الصناعية األولى في الدمام 

م ٢٦/٠٤/٢٠١٠ق ـــالموافهـ ١٢/٠٥/١٤٣١الواقع في  االثنينلرابعة من بعد عصر يوم الساعة ا
  ـ:، وذلك للنظر في جدول األعمال التالي )حسب تقويم أم القرى(

  
  

  جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية
  

التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسـابات عـن الوثـائق الماليـة مـن السـنة         :أوال
  .م٣١/١٢/٢٠٠٩المالية المنتهية في 

  

التصديق على الميزانية العموميـة وحسـاب األربـاح والخسـائر عـن العـام المـالي          :ثانيا
  .م٣١/١٢/٢٠٠٩المنتهي في 

  

للسـنة الماليـة    “الشـركة ”الموافقة علـى تقريـر مجلـس اإلدارة حـول نشـاط         :ثالثا
  م ٣١/١٢/٢٠٠٩المنــتهية في

  
  

 ٢٠٠٩اقتراح مجلس االدارة بتوزيـع اربـاح نقديـة عـن العـام المـالي       الموافقة على   :رابعا
للسـهم  واحـد   مـن راس المـال بواقـع  ريـال      %١٠ريال تمثل ١١٥,٥٠٠,٠٠٠ا قيمته

  .الواحد 
  

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للشركة خالل السنة المالية المنتــهية   :اخامسا
 .م٣١/١٢/٢٠٠٩في 

  
  

قة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنـة المراجعـة   المواف:  ساساد
والبيانات المالية الربع سنوية وتحديـد  م ٢٠١٠لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 

  .بدل أتعابه
  

  ،التوفيق،واهللا ولي 
  

 
















































































