
 

  م2017تقرير مجلس اإلدارة السنوي     

1 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة أميانتيت العربية السعودية

  تقرير مجلس اإلدارة السنوي
 



 

  م2017تقرير مجلس اإلدارة السنوي     

2 

 ـ   ه28/06/1439التاريخ :              

      0 م16/03/2018املوافق:                      

 م 2017 الجمعية العامة عن العام املالي إلىتقرير مجلس اإلدارة السنوي 

 

 العربية السعودية أميانتيتمساهمي شركة  السادة/

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،،

 

 مقدمة 

ان  قـــ م لتـــ  تااتـــت  التقريـــر ، (او املج وعـــم" الشـــرأم")ويشـــار لفـــا فت ـــا  اـــ     ـــ  شـــرأم امتاتتاـــب الارستـــم الســـاود م  يســـر مجلـــس  دارة

 .يستارض  ير اع الفا وشركاتها التا ام واألداء اإلتتاجي والتسويقي واإلداري لل ج وعمان م، و 2017 املالي ااملل الشرأم السنوي عن نشاط

 .م2016و م 2017ديس بر 31ويش   أذلك  تاتات القوائ  املالتم املوح ة للاامين املنتهتين في 

 

 تخاـاض دـ ر   ريـال،  لتـون م 820.6 مـن تققتـق معتاـات تـافتم  ل ـب مــــالارستم الساود  امتاتتابت تنب شرأم  ،م2017 املاليخالل الاام 

 89.9دـ راا  صـا  خسـائر  ود  اتتهى الاام املالي .م2016لاام مقارتم  املعتاات الصافتم  %39.8 تهتخااض  نسب اي   ،ريالملتون  543.4

 خسـارة مقارتـم  ،ريـال( 0.79)  ــ للسـف  الخسارة أ ا  لغ تافي  ،م2016ملتون ريال لاام 232.9د راا  ـ  خسائر    اودي مقارتمملتون ريال 

  .م2016للسف  عن عام ريال ( 2.05)  اد را
 

 فـي املسـاا ين فقـ   ل ـباما نسعم امل  وتتم  لـ  حقـو   م،2016اام   1.12  ـمقارتم  0.98م  2017ديس بر  31 في أ ا  ل ب النسعم الجاريم

 .م2016في عام  2.38  ـتم مقار 2.19 م 2017ديس بر  31
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ــــــــــــــــ )1388 في عام ”الشــــرأم“تأ ــــســــب   علغ را ــــ الفا امل فو   ،امل لتم الارستم الســــاود م، وري شــــرأم مســــاا م   في م  نم ال مام (م1968اـ

اا رأز و تتخذ الشـــــرأم م  نم ال مام في امل لتم الارستم الســـــاود م م،)ت اول( ملتار ريال، وا ـــــف فا مت اولم  ســـــو  األ ـــــف  الســـــاودي 1.155

 .الرئاس ي

مشـــــارين يزات وتجف ،وتقنتاتها ،وتســـــويق منتجاتها ، دامم و دارة املشـــــارين الصـــــناعتم املتالقم  األتا ا  ت ث  في الرئاســـــ ي  الشـــــرأم نشـــــاط ن  

 تقوم   تـا اـ قنتـات تصــــــــــــنتاتـم ل  املج وعـم" عـ ة ت“لـك توت  . دارتهـاو  ماـالجـم املتـا 
 
رخ 

ُ
  22من  املج وعـمأ ـا تتوون . لل ير فـاصــــــــــــتت

 
مصــــــــــــناـا

 موالصــــ امات الصــــناعت ،والخزاتات ،واملنتجات املطاطتم ،والالنجات ،مث  الوتــــالت ذات الاالدم )واملنتجات حول الاال  تا ا أل لصــــناعم ا

 نامصــ 11كات من شــركاء مقلتين. واذا الا د يشــ   اشــر و من خالل ا،  ــواء كاتب م لوأم  الوام  للشــرأم (التصــريو والتشــو فتقاتو 
 
 ا

أ ا تان. وكازاخســــ ،فريقتااودطر، وشــــ ال  ،وروسا ال رستم، وترأتاامن  تشــــرة في ك   نُم   فهي خرى أل ما املصــــانن اافي امل لتم الارستم الســــاود م، 

 . (ISECC)العنتم التقتتم الفن  تم لل قاوالت املق ودة  شرأم، ات تص ت  وترأت  األتا ا  من خالل شرأتها الساود ممخ الشرأم تق م 

في تواج ة املو  ،والتطوير  قاثأل  ت  تناتذاا عبر مراأز اتخص تــــــــــــناعم األتا ا   قاث والتطوير أل امختلام في نشــــــــــــاطات وتقوم املج وعم  

 ــاإلفـــــــــــــافــم  ل  مرأز ا قــاث تــا ن لل ج وعــم في مــ  نــم  امل لتــم الارستــم الســــــــــــاود ــمفي  ،وادي النفران للتقنتــملــ ى شــــــــــــرأــم  مــ  نــم النفران

 من خالل شـــرأتها التا ام ةماالجم املتا قطاتوتشـــ ت  م وشـــراء  ذلك ف ن املج وعم تا   في مجال ان  ـــم ل فـــافم  النرويج.    ـــادفتورد

 ا املج وعم تا  و . ( الوام تفا الشــــرأم لت  )التيملاتتم األ (PWT) بي د لتو تي
 
ا  شــــرأم توزين املتمن خالل دارة مشــــارين املتا   مجال في   ضــــا

 .%50 ا الشرأم حصملك فيهتت التي و  ،امل لتم الارستم الساود مال ولتم املق ودة "توزين" في 

 

 نابيب والتقنيات املتعلقة بهاتصنيع وبيع ال  1.1

 الوتــــالتو  ،طل  الا الء، وأذلك تصــــنتن الخزاتات  قســــ  ،تا ا  غير القتا ــــتمواأل  ،تا ا  القتا ــــتمأل ن اتوتصــــن  تتصــــ تقوم املج وعم  

و امتا  الري، او املتا  الصـــــناعتم، او متا  الصـــــر  الصـــــ ي، و ا الشـــــر ،متا  ولت طتم ج تن اال ـــــتخ امات،  ـــــواء  ،املخصـــــصـــــم لنق  املتا 

موافقم ال ريق. أ ا تق م لا الئها خ مات وا ــــــــــــتشــــــــــــارات تن م او مطار، ومتا  الســــــــــــتول، أل متا  او تصــــــــــــريو ا، متا  العقر ســــــــــــ  تا ا  ا
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القطا  من  ااذوي ث  . العنتم التقتتم الفن  ـتم لل قاوالت املق ودة ، شـرأممن خالل شـرأتها تا ا أل  خصـو  تصـ ت  املشـارين، وترأت  ا

 .السنويم رساحفااو تااتها ملع رئاس يالص ر املو  الجواري  النشاط اع ال املج وعم

 

 : منتجات " املجموعة" ونسبة مشاركتها في املبيعات املوحدة للمجموعة1جدول 

 النسبة املوحدة للمبيعات نوع املنتج

              2017          

 50.88% (GRP+GRE) اال عوأس يالعولاستر و  من، والخزاتات والوتالت ةتا ا  الاتبرجالس املقواا

 31.55% (DI) تا ا  ووتالت ال أتا  ا

 3.83% (CP) تا ا  اال  نتتم ووتالتهاأل ا

 %2.40 آخرى منتجات 

 %11.32 خ مات التص ت  والترأت  

 %100.00 جمالي اإل 

  

 :املجاالت التالتموالتي ت طي   جال تناعم األتا ا   وتطور  ا ت رار التقنتات ذات الاالدم  ت لك" املج وعم"ن   

 .ال ع  الاني .1

 .تطوير املنتجات .2

 .فقص وتأات  املواد الخام .3

 . الت  التصنتناو  تتاجاإل  تطوير طر   .4

ل جاماـم امللـك ففـ  للعتــرولتقنتـم فـي لاألول فـي وادي النفـران املرأـز حتـ   قـن  وتطـوير. قـاث اي ن دطـا  التقنتـم يا ـ  مـن خـالل مرأـز  

 ن أــال املرأــزين شــ لوا  النرويج. ــ وردت ــات فتقــن فــي م  نــم  فاملرأــز الثــاني امــا  .الارستــم الســاود مامل لتــم  النفــران ن، فــي م  نــم واملاــاد

123  
 
 ا ـــ  رون  احثـــا

 
 قـــاث والتطـــوير دطـــا  األ  تقـــ ر مصـــروفاتو  .ريـــال  ـــاودي ملتـــون  19.7دت تهـــا ختعـــار تقـــ ر ا جفـــزةامتطـــورة و   قاثـــا

ع لفـا عىـ  نشـاطات  فـي مراأـز اال قـاثتات ـ  و  .م2016خـالل عـام ملتـون ريـال  51.4 مقارتـم  ــ 2017عامخالل ريال  ملتون  39.8  قوالي ـ

، هـاتطعتقات، وتو ـتن تطـا  اتحت  تهـ   اـذ  العقـوث  لـ  تقسـين تصـ ت  املنتجـ .(GRP / GRE) ي عوأس تا ا  اإل اتا ا  الاتبرغالس و ا

 .العقثتم ذات الاالدم من األنشطم ذلك ، وغير ع لتات اإلتتاج رفن أااءةو 

 
 ف الريالت السعودية(آل : الرقام الرئيسية لتصنيع وبيع النابيب و التكنلوجيات املرتبطة بها )2جدول 

تصنيع وبيع النابيب و 

 التكنلوجيات املرتبطة بها

صافي 

 املبيعات

الرباح 

 )الخسائر(

إجمالي 

 املوجودات

2017 662,386 (28.134) 2.187.988 

2016 1.187.369 (123.112) 2.552.684 

 

 املياهدارة إنشاطات  1.2

  EPC وتشغيل مشاريع معالجة املياهوشراء هندسة  1.2.1

 دـر  فراتتاـورتوالتـي  قـن مقراـا الرئاسـ ي  ،ملاتتـم(م بـي اتـ) )األ جـي  تتناتـك،او ـر   تـا تـي وا ـر  د لتو.بي. شرأم كام  م لشرأت تلك ا

وماالجــم متــا   وتقنتتهــا،تقلتــم املتـا  املتـا  املال ــم، ومقطــات  مقطــات تنقتــم نشــاء وتشـ ت  وتــتاتم متخصصــم فــي  شـرأم ورــي .املاتتــا فـي

وتقنتــم واتن ــم ات تــم تن ــم التفر اوماالجــم تلــوث املتــا  مــن املخلاــات الصـلعم وتقــ    وتقنتتهـا، متــا  الصــر  الصــ ي ماالجــم و  ،الشـر 

 .دطا  املتا 

 الشرأم اذ   اع ال ترأز و 
 
   ودالعقر األ  دلت  دول   في ودين عى  حالتا

 
من خالل  الخلتج الاربي ومنطقم (،ترأ انستان وترأتا )وتق   ا

فـافم   (.الاـرا جنـو  )  فـي السـ او  املتالقـه  املشـرو  تا اـ األ شـعتم ترأتـ  و  ،نشـاء مصـنن ماالجـم لل تـا إلمشروعفا التعير في الارا  
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 ــوا  ج  ــ ة فــي ا ــ ات اــذ  الشــرأم  تطــوير  م،2016عــام و   ا ــم مــن  مقطــات ماالجــم املتــا  فــي املاتتــا.شــعتم مــن  تــتاتم وتأاتــ لــ   

 امل لتم الارستم الساود م. تطوير اع الفا في الترأيز عى  من ،فريقتا ودول مجلس التااون الخلتجياش ال 

 

 دارة املياهإ 1.2.2

متـــواتر( ا) املقـــ ودةالتقتتــم دارة وتشــ ت  العنتـــم الااملتـــم إل  ورــي الشـــرأم %100  نســـعمامل لوأــم و عبــر شـــرأتها التا اـــم  املج وعـــم ت لــك  

 ،وتـتاتم املتـا  ،نشاء والتشـ ت الخ مات املتالقم  اإلتق    )توزين( وري متخصصم في  الشرأم الااملتم لتوزين املتا  املق ودة من 50%

 .ومتا  الصر  الص ي

 الصـــناعتملل ـــ ن  الســـاود م فتئـــمالامتتـــاز مــن تا ـــ  فـــي تـــوفير خــ مات متـــا  الشـــر  والصـــر  الصـــ ي لل ــ ن الصـــناعتم   وجـــ  توزيــن 

مرافـــق املتـــا  والصـــر  الصـــ ي فـــي مـــن  7تـــتاتم وتشـــ ت  و فـــي  دارة املتـــا  فـــي املـــ ن الصـــناعتم   ورـــي متخصصـــم .)مـــ ن( ومنـــاطق التقنتـــم

 و  .تقـاء امل لتــمالا  ـ  مـن املــ ن الصـناعتم فـي ج تــن ا
ُ
واحــ ة مـن الشـركات الرائــ ة التـي تخ ــب فـي خاخصـم دطــا  املتـا  فــي  توزيـناـ  ت

 .امل لتم الارستم الساود م ومشارين الشراأم  ين القطاعين الاام والخا 

والخــــرج   ـــ  ر فــــي عقـــود التشــــ ت  والصـــتاتم، وخـــ مات الا ــــالء فـــي املــــ ن الصـــناعتم م مـــن تودتــــن 2017عــــام ودـــ  تخ ـــب توزيــــن خـــالل 

 مشــروع توزيــن ــ ات م، 2017سقلــول كــاتون الثــاني و  .وامل  نــم املنــورة
 
 كمشــتر  ا

 
لب مــن خــالل حصــو  ور()اكوا ــ مــن شــرأم دولتــم فــي البرت ــال ا

 .ود   اا  ذلك في تققتق   رادات السنم ال التم. 2و  1ج ة    نم عى  امتتاز إلدارة املرافق الاامم لل  ن الصناعتم  اذ  الشراأم 

 

 
 

 ف الريالت السعودية(آل ) لنشاط إدارة املياه: الرقام الرئيسية 3جدول 

 املوجوداتإجمالي  الخسائر(الرباح ) صافي املبيعات السنة

2017 158.206 (63.412) 990.918 

2016 176.645 (102.319) 858,578 

 

 القرارات والخطط الهامة 2

 خفاض الطلب في منطقة شبة الجزيرة العربية نا 2.1

ر وا ــت  مقارتم من الاام املاضــ ي جواري،اتخاضــب املعتاات في منطقم شــعم الجزيرة الارستم  شــو   ،م2016الثاني لاام  من الربنعتعارا  

 ي  ل  ما  ىي:وترى اإلدارة ان االتخااض املست ر في معتاات الشرأم  نس   شو  رئاس . م2017األتخااض حتى عام اذا 

 قلتمتأجت  او تخاتض او  ل اء املشارين في السو  امل. 

  لال عا  املذكورة اعال 
 
 . تخااض ا اار املعتاات في السو  تعاعا

 فـــــطر الشـــــرأم  ل  تالتق التوري ات ااألمر الذي  ،ان الا    من املقاولين ل   ووتوا في مودو يســـــ   لف    فن مســـــتققات املورد ن

 .لف 



 

  م2017تقرير مجلس اإلدارة السنوي     

5 

 الستا تم في دول مجلس التااون الخلتجي. التطورات 

 

  
 

 التالتم: ـوون من الخطوات تف ن الشرأم طعقب  رتامج تخاتض التولام والذي   لذلك،وتتتجم 

 لشرأم )التا ام ل ما، الا الم و ل  ح  ،" املتااد ة"تخاتض ع د الا الم املستأجرة .1
 
 (.6.2في العن   شرح ماصال

 .دتا اعوام السا قم وذلك حس  الر   العتاني أل ا تول الثا تم ملنطقم شعم الجزيرة الارستم مقارتم األ الصر  عى   ضتخات .2

 

  
 

 وروبا مع مجموعة هوباسأنشطة الشركة في أ دمج 2.2

  ودةفر القا ضــم املقــر مــن شــرأم ت ســاويم دا ضــم ورــي ويــج ويتر ــ و  اتاادتــم شــراأمعــن تودتــن  م2016 ديســ بر 15اعلنــب املج وعــم فــي 

 م فلوتا ــب مــن مج وعــم شــركات اوســـاسوروستـــم وشــركات املعتاــات وتقنتــأل تا اــ  األ تتالــق  ــ مج شــركات تصــنتن ا )املاروفــم  ــــ "اوســاس"(

تـ  دمــج  اـض الشــركات فــي حت  ويــج ويتر ــ ورفر،وداـب الشــرأم اتاادتــم مشـرو  مشــتر  مـن  م2017فبرا ــر  6فـي و .)املج وعـم املعاعــم(

تــ  االتتهـاء مــن و  .%50متاتتاــب مـن راس مـال اــذا املشـرو  تلـك اوت  فـي شـرأم ج  ــ ة  ا ـ  "امتعلــو"وروسـا مـن مج وعــم اوسـاس اي جــي ا

 .م2017اغسطس  28متعلو في ا مان  اإلجراءات القاتوتتم الالزمم إلغال  ع لتم ال مج وتأ اس
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الس فـي نتجـات واملعتاـات اتا اـ  الاـا برغات جواريـم فـي مـ ى تنافسـتم املوترى  دارة املج وعم ان ع لتـم الـ مج اـذ   ـانج  عتهـا تقسـان

،  تت تن الشرأم الج  ـ ة "امتعلـو"   زا ـا تنافسـتم تاج ـم
 
 اوروسا  ا  األخذ  اين االعتعار ال صم السودتم للشرأتين في السا ق. تق   ا

. و ــتوون امتعلــو فــي وفــاتم تســـ   لفــا  زيــادة حصــتها مـــن والتصـــنتاتم للشــرأتين فــي الســا ق  اــ  الـــ مجعــن خاــض التوــالتو املشــترأم 

الســو  األوروبـــي فــي األتا اـــ  عـــن طريــق تقويـــ  جــزء اأبـــر مـــن الا ــالء  لـــ  ا ــتخ ام تقنتـــات األتا اـــ  الالح  ــ ة )الاـــا رغالس( وال لـــول 

 املتالقم بها. 

لفـــا فـــي اوروســـا والخاتـــم  صـــناعم  ركات التا اـــمعىـــ  الشـــ واملـــم ـــتطرتها الاملج وعـــم  تفقـــ م 2017وساأت ـــال الـــ مج فـــي شـــفر اغســـطس 

 
 
 التالتم: الشركات تت ث  املج وعم املعاعم )وامل موجم(فياألتا ا  وتقنتم فلوتا ب. وتق   ا

 

في  نسبة امللكية بلد املنشأ إسم الشركة التابعة

 م2017

في  نسبة امللكية

 م2016

 %100 %5.50 ملاتتاا شرأم امتاتتاب املاتتا املق ودة

 %100 - النرويج س. اي شرأم فلوتا ب تتنولوجي

 %100 -  ولن ا زوو.بي.شرأم امتتك  ولن ا اس

 %100 -  عاتتا   عاتتا متاتتاب شرأم ا

 %100 - فرنسا شرأم امتاتتاب فرنسا

 %100 - النرويج س. متاتتاب النرويج ـ ايشرأم ا

  

م، ت  فك توحت  اع ال املج وعم املعاعم )امل موجم( في القوائ  املالتم املوح ة لل ج وعم وت  عرض تتائجفا فــــــــــــ ن 2017اغســــــــــــطس  28في 

 من 2017للعن الثال  من عام األنشــــــــطم غير املســــــــت رة في القوائ  املالتم املوح ة لل ج وعم األولتم 
 
م. ود  مثلب اع ال املج وعم املعاعم جزءا

م. وستصــنتو تلك األع ال "أأنشــطم غير مســت رة" 2017اغســطس  28طم املج وعم في القطا  األوروبي ألع الفا )القطا  الجتوغرافي( حتى انشــ

 م.2017، ف ته لن  ت  تض ين انشطتها ف ن القطا  األوروبي في اإلفصاح الخا   ذلك في القوائ  املالتم املوح ة لاام 

 

 :)آلف الريالت( للفترة تتلخص في التاليإن نتائج املجموعة املباعة 

يناير  1للفترة من  

أغسطس  28م إلى 2017

 م2017

للعام املالي املنتهي في 

 م2016ديسمبر  31

 467.931 257.850 معتاات

 (452.401) (264.189) مصروفات

 15.530 (6.339) الرس  )الخسارة( التش تىي

 (2.515) (561) مصاريو ت وي 

 (738) (1.355) )مصروفات( اخرى    رادات

 12.277 (8.255) يعمدع  الضر من األنشطم غير املست رة  )الخسارة(  الرس 

 (5.274) (119) الضريعم

 7.003 (8.374)  األنشطم االعتتاد م)الخسارة( للاترة من  الرس 

 - 63.596 رس  خا   بتن "املج وعم املعاعم"

 7.003 55.222 م ا  الضريع )الخسارة( من األنشطم غير املست رة تافي الرس 

   ال خ  للسف  من األنشطم غير املست رة

 0.06 0.49 األ اس ي )ريال  اودي(

 0.06 0.49 املخاض )ريال  اودي(
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 )آلف الريالت(:م بالتالي 2017أغسطس  28وتتلخص الرصدة الرئيسية لألصول واملطلوبات الخاصة باملجموعة املباعة كما في 

أغسطس  28كما في  

 م2017

  أصول 

 21.191 تق  وودائن دصيرة األج 

 161.855 م  نون 

 80.978 مخزون

 117.967 عقارات ومصانن وما ات

 442 اتول غير مل و م 

 382.433 مجموع أصول املجموعة املباعة

 املطلوبات
 

 116.244 دائنون 

 51.310 دروض

 167.554 مجموع مطلوبات املجموعة املباعة

 214.879 القيمة الدفترية لصافي الصول املتعلقة بشكل مباشر باملجموعة املباعة

 

 )آلف الريالت(:وتتلخص التدفقات النقدية الخاصة باملجموعة املباعة التالي 

يناير  1للفترة من  

أغسطس  28م إلى 2017

 م2017

للعام املالي املنتهي في 

 م2016ديسمبر  31

 58.585 10.901 األنشطم التش تلتم

 (13.233) (8.782) األنشطم اال تث اريم

 (27.085) (23.633) األنشطم الت ويلتم

 18.267 (21.514) تافي الت فق )النقص( لل ج وعم املعاعم 

 

من ملتتم شـــــــــــرأم امتعلو الج   ة  ا   تن "املج وعم املعاعم" ودمجفا في امتعلو، تققتق املج وعم  %50ود  تج  عن اال ـــــــــــتقواذ عى  نســـــــــــعم 

ملتون ريال  ـــاودي ت  اإلفصـــاح عتها وعرفـــفا فـــ ن األرساح من انشـــطم غير مســـت رة. ويازى اذا الرس   ل   63.6ألرساح تاج م عن العتن  ل ب 

من القت م الاادلم الخاتــــــــــم  %50و في امتعلو ملتون ريال(  230.4) امتاتاب ين تـــــــــــافي القت م ال فتر م ل تـــــــــــول امل موجم من طر   الار  ما

ملتون ريال  ــــــــاودي(. ويتضــــــــ ن ذلك م فوعات  294.0 ال صــــــــم التي ت  اال ــــــــتقواذ عليها في امتعلو عن طريق دمج تلك األتــــــــول لل ج وعم )

 ملتون ريال  اودي. ود  ت  احتسا  االلرح الناج  عن ع لتم العتن وال مج كالتالي: 4.4تق  م لل ج وعم  قت م 

 

 4.421       النق  املستل  

 289.600    من القت م الاادلم ل قو  امللتتم  في "امتعلو" 50%

 294.021      القيمة العادلة للعوض املستلم

 

:
 
 تادصا
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 214.879  املتالقم  شو  معاشر  املج وعم املعاعمالقت م ال فتر م لصافي األتول 

    15.546 احتتاطي ترج م ع لتات  ا الت اجنبتم مققق ومتالق معاشرة  املج وعم املعاعم

 63.596      الربح الناجم عن عملية املبادلة

 

ـــــــــــــــــــــــ  ين  ا ــــــــــــتخ ام طريقم الت فقات النق  م مقت ين مســــــــــــتقلمن حقو  امللتتم في "امتعلو" عن طريق  %50ود  ت  احتســــــــــــا  القت م الاادل لـ

 املخصومم.  ن م خالت ع لتم احتسا  القت م الاادلم في التقتت  والتي   تن ماا نتها كاتالي:

  %10.1 - %9.1      نسعم الخص 

  %2 - %1   نسعم الن و املستخ ة في حسا  القت م التهائتم

 

م 2017ديس بر  31م  ل  2017اغسطس  29وعالوة عى  ما ذأر، ف ن حصم املج وعم من تتائج اع ال شرأم "امتعلو" ح  ثم املنشأ للاترة من 

  ل ب 
 
 ت  دت اا ف ن دائ م ال خ  لل ج وعم تقب  ن  "حصم الشرأم في تافي رس  شركات زمتلم".  ملتون ريال  اودي 15.3كاتب خسائرا

 

 سبية هامةمحا تعديالت 2.3

 2017 ن القوام املـالتـم للاـام املـالي 
 
ودـ   ،IFRSملاـا ير املقـا ــــــــــــعـم الـ ولتـم م ت ثـ  اول دوائ  مـالتـم لاـام مـالي كـامـ  لل ج وعـم ت   عـ اداـا وفقـا

قا بتم ملت تنب الشرأم من تقوي  كافم اتن تها املقا عم ال اخلتم والتقنتم لتتوافق من م ار اتها املقا بتم واتن تها اإلفصاحتم من املاا ير ا

 لل اا ير الج   ة.  ن ع لتم الت الج   ة. 
 
ج  قول تلك تأ ا دامب   ع اد دوائ فا املالتم لتضــــــــــــ ن كافم اإلفصــــــــــــاحات الجواريم املطلوسم وفقا

م. ل   وج  اي 2016( ملتون ريال  ـــــاودي ت  احتســـــابها لتا    األرتـــــ ة االفتتاحتم والختامتم للاام 148.0عتها  فـــــافم مخصـــــصـــــات  ل ب )

 م لفذا ال رض.2017تا  الت جواريم  فافتم ت  احتسابها خالل عام 

 

 خطة التوسعة الهامة والستثمار في الصول الثابتة 2.4

تناتذ خطط التو اات املختارة التي   ا الا   فيها خالل السنوات السا قم وفقا ملا ا تت لب املج وعم خطتها الخاتم  ، م2017خالل عام 

  ىي:

 ميانتيت لصناعة الفيبرجالس املحدودة )أفيل(أشركة  خطط التحسين في 2.4.1

 تتاجفا، وأذلك تخاتض ا ـتهال  ، وزيادة م اإلتتاج ـرعمن زيادة  لت تتتهات التصـنتن لفذ  الشـرأم ن الف   من اذا البرتامج تق    ما ا 

برتامج ولام اذا التن اج الي   .مراأز األ قاث والتطوير الخاتــــــــم  املج وعمفت  و اتامج تتتجم الجفود املشــــــــترأم  ين املواد الخام. وجاء اذا البر 

ت  تق    ج تن خطوط اإلتتاج السـتم في الشـرأم، حت  ت  م 2017وستها م عام  ،ت  ا ـتث اراا خالل الثالث اعوام السـا قمملتون  82  ل ب

 م، م ثلم تولام األع ال العادتم في البرتامج أو .2017ملتون ريال فقط خالل عام  2تر  معلغ 

   تن الشـــــــــــرأم منل   م2017م و2016 يتا ا  الاتبرجالس خالل عاماعى  طل  الن الفعوط ال اد وغير املتودن عى   ف ال ظ،ولتن لســـــــــــوء 

مزا ا  ح ان اتتاجتم منخاض في حين إل  ـتخ ام الطادم ا ن احت   ،وتققتق الاوائ  املالتم املرجوة منه تاات  اذا اال ـتث ار  الشـو  الوام 

تامج لبر أ ا ان افي املســتقع . الطل   زيادة في مســتا ة اآلن ال ــتتاا  اي تن  ف ن املج وعم وفي ك  األحوال، الت.آلاالبرتامج او زيادة  ــرعم 

 تخااض الطل  عى  منتجات الشرأم. ت   ى الااملم خالل فتراأل   تولام اتقلتتتاجتم و إل ا رفن متن الشرأم من

 (  أميكون ) أميكون السعودية املحدودةمصنع  2.4.2

ود  ت   صـــــــ  ات الصـــــــناعتم من ح    ال أتا  .امتوون الســـــــاود م املق ودة ري  ح ى شـــــــركات املج وعم ال   ثم واملختصـــــــم  صـــــــناعم ال

، ارماكون ملاتتماشرأم م عن طريق اتاادتم مبرمم من 2016الا   عى   ناء مصنافا وتطوير التقنتات املطلوسم لخط اإلتتاج األول خالل عام 

يقن مصـــــــــنن اذ  و . متوون"ا"الصـــــــــ امات الصـــــــــناعتم تقب مســـــــــ ى تجاري  ـــــــــاودي ج    او تصـــــــــنتن لتطوير وتوطين تقنتم  جي. م.بي. ت)(

تتاج الصـــــ امات في  وس ا املصـــــنن د  اأت   و ملتون ريال  4.2 اذا اال ـــــتث ار تولام  . ود   ل بمل  نم الصـــــناعتم الثاتتم  ال مامالشـــــرأم في ا

 .م2017  ا م عام 

 يسك(أ) شركة البينة التحتية الهندسية للمقاولت املحدودة فيالتطورات  2.4.3
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  س ى  ات املج وعم نشاطات عبر شرأم ج   ة ت م2014خالل عام 
 
"ايسك" )شرأم العنتمالتقتتم الفن  تم لل قاوالت املق ودة(  اتطالحا

ع  وتق    ال  تا ا ،أل اداء أ الر ومات وع   درا ات تقلتلتم متالقم  ع  تا ا  والخزاتات و تق م خ مات ان  تم وري تص ت  األ  حت 

لصـــــناعتم ا دن افي املو  وتق    اال ـــــتشـــــارات (تا ا  والخزاتاتاأل  الترأت  )ترأت ل  ع لفا في مجال خ مات  فـــــافم  اإل  والاقوتـــــات. الاني،

 105.7 سل ب معتاات اذ  الشــرأمو  املجال الصــنا.ي.في  إلتتاجخطوط ا  قا  والت ري  عى   وتق    خ مات الصــتاتم املودن،في  شــرا واإل 

ملتون  131.7ري  م2018امليزاتتــم املقــ رة ملعتاــاتهــا لاــام ن افي حين م. 2017ملتون ريــال خالل عــام  82.8مقــا ــ   م2016لاــام  ملتون ريــال

 ع ة م ن في دول مجلس التااون الخلتجي من ف تها دبي، وا وظبي، وال وحم، والوويب، ومسقط.في الشرأم ود  ت  افتتاح افر  لفذ  ريال. 

 النزاع القضائي مع أحد مقاولي الباطن لشركة بي دبليو تي في العراق 2.5

 اســــــــــ  الاق  من املقاول من بي د لتو تي  حت  دامب الارا ،ثناء تناتذاا ملشــــــــــرو  في اد لتو تي ع ة مشــــــــــاك   بي التا امواجفب الشــــــــــرأم 

ي د لتو تي بدام املقاول من العاطن  رفن دعوى فــــــــــــ   .ماهدتامه  تناتذ التزاماته التااد  م املترتعم عى  الاق  املودن  لا م العاطن تتتجم

  ل ى املقت م املختصــم
 
فــافم   ،ته تتع اا في الاترة الســا قم عى  الاســ ألطل  تاويض تتتجم فســ  الاق  عن التوالتو التي   .    والئتا

  تـــ رتا م،2017من  نا ر  با  ع ة درجات تقاضـــ ي وفي الااشـــر و  رس .ل  ما فاته من  
 
د لتو تي حت  رد  لصـــالي بي مقت م اال ـــتفنا  حت ا

املرفوعم من املقاول. ود  دام املقاول  ا ــتفنا  ال ت  ل ى مقت م النقض  وا ــقط كام  ال عاوى فــ  بي د لتو تي قت م الع ا ماملحت  

 للقضتم. ود  ا تن ت مقت م اال تفنا  2017فبرا ر  6والتي ادرت  تاريخ 
 
 نهائتا

 
م حت  مقت م اال تفنا  لصالي بي د لتو تي وافام ح ا

فــا التي ا ــــــــــــتل من املعــالغ في الوادن دــ  اع ــال املنجزة من دعــ  املقــاول من العــاطن ل  دت ــم األ   خلصوالــذي  تقرير الخبراء في حت فــا   ل  

ملتون ريــال  54.8ملتــار د نــار عرايي اي مــا ياــادل  16.7  ن لشــــــــــــرأــم بي د لتو تي   علغ عى  ذلــك فــ ن املقــاول من العــاطن مــ  وسنــاء   .ملقــاول ا

 . اودي

في تقصــتلفا   عى  شــو  مخصــص د ون مشــوو   ــاودي ملتون ريال 48 م  لغ2017ديســ بر  31 ال عوى حتىمج و  املخصــصــات لفذ   ن 

تطال   اطى املجال لفا  أنيعال  اتي واملشار  لته ن ال ت  الصادر لصالي بي د لتو  . ال فاات املق مم التي دفاب لل قاول من العاطن ت طي

 تدارة املج وعم درر  ن  . وعى  الرغ  من ذلك ف فاات مق ممأدفاب له  ملتون ريال  ــــــــــــاودي من املقاول من العاطن 54.8 ا ــــــــــــترجا  

جراءات القاتوتتم لل طالعم  ا ترجا  جزء من ال فاات املق مم التي دفاب لل قاول إل شرأم بي د لتو تي في اتع ا  قاء عى  املخصص وان إل ا

 غير مؤأ ة في اذ  املرحلم. والنتائج املترتعم  اطن.من الع

 التغير في مدى توحيد القوائم املالية 2.6

م يازى مشــــــــو  ا ــــــــاســــــــ ي  ل  ع لتم 2016ت تير جواري في م ى توحت  القوائ  املالتم لل ج وعم مقارتم  اام  م2017ح ث خالل عام لق  

العتن وال مج الخاتـــم  أع ال الشـــرأم في تصـــنتن األتا ا  وتقنتاتها في اوروسا من شـــرأم اوساس لتووين شـــرأم ج   ة تقب مســـ ى "امتعلو". 

حقو  امللتتم في الشـــرأم الج   ة، ف ن تلك النســـعم  اإلفـــافم  ل  تااتـــت  الننام األ ـــاســـ ي  فقط من %50وس ا ان امتاتتاب ت تلك نســـعم 

فــــ ن القوائ  املالتم املوح ة لل ج وعم. وعلته، للشــــرأم الج   ة ال ياطي املج وعم  ــــتطرة كافتم عى  "امتعلو" ت تتها من توحت  اع الفا 

 م.2017لشركات األوروستم لل ج وعم في دوائ فا املالتم لاام فق  ت  فك توحت  األتول واملطلوسات الخاتم  تلك ا

 راض ي الصناعية ال  2.7

ــــــــــــال  اودي.  1,4مقت تين في حسا ات املج وعم  قت م  م1971تين في م  نم ال مام منذ عام رض تناعتات لك املج وعم دطاتي  ملتون ريـ

دارة املج وعم املســــــــتن ات املؤي ة للقت م التي ت  دت   ولتن لاس ل ى  القطاتين،املؤي ة مللتتم ااتين الر ــــــــ تم ل ى املج وعم الصــــــــوو  و 

ر لفا ودب مق ال التم لفذ ن القطاتين أ ا او  دررت الشــرأم اإل قاء عى  القت م ال فتر مود   . ــا ــفااااتين القطاتين في ال ســا ات عى  

  اأتسابه ا
 
  ملتون ريال  اودي. 312   تق ر  م2016ديس بر  31 في االراض لفذ  السودتم الاادلم القت م ن  .تاريختا

من خالل اال ــــتقواذ، من جفم ذات عالدم، عى  شــــرأم تا ام  م2009عام  ذمن رض تــــناعتم في م  نم ج ةان املج وعم ت لك دطام اأ ا 

ن ملتتم اذ  ارض لاس لفا دت م في حســــــــــــا ات الشــــــــــــرأم التا ام ودائ م املرأز املالي املوح ة لل ج وعم حت  أل ن اذ  ا رض. أل ت لك اذ  ا

م تلوات ومصـــــــانن وما ات منشـــــــ ت و رض أل عى  اذ  ا وج  ، م2017ديســـــــ بر  31 أ ا فيو ض ري مق  تزا  داتوني من دع  طر  ثال . ألر ا

م تتاجتإل ع ار األ و ااته لن  نتج عن اذا النزا  اثر عى  القت  ال فتر م ادارة املج وعم  تاتق  و  .ملتون ريال  ــــــــــــاودي 67.3 ج وعم دت تها لل

 األرض ذ فســـــــودتم التق  ريم لالالقت م  ن  .ذلك ى ع ناء  ي التزام اته لن  نتج اأ ا  ،رضصـــــــانن واملا ات املقامم عى  اذ  األ لل  تلوات وامل

 ملتون ريال  اودي. 150 حوالي
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 املخاطرإدارة  3

 املرتبطة بالقتصاد الكلي املخاطر  3.1.1

  املج وعم تســتخ م اتا ا 
 
 في مجال تق  الســوائ  مث  متا  الشــر ، ومتا  الصــر  الصــ ي، واملواد التت اويم، وترتعط اذ  املجاالت ارتعاطا

 
 
 ن اذ  املنتجات والخ مات وثتقم الصـــلم   شـــارين العنتم أ ا ان املج وعم تا   في مجال تناتذ و دارة مشـــارين املتا .   شـــارين املتا .  وثتقا

.  ن مشــارين املتا  ومشــارين الصــر  الصــ ي تاتبر املج وعمالتقتتم والتي د  تتأثر  ا ة عوام   ــتا ــم ومالتم والتي تقن عادة خارج  ــتطرة 

و ا .  لذلك ف ن حج  اذ  املشارينمرتعطه  ال وومات ومات او مشارينوعادة ما  وون املالك حو ،مشارين حتويم  النسعم ملالك تلك املشارين

ن  ت  تا  لفا من دع  ال وومات خالل م ة التناتذ، وذلك أل ــعا  مالتم او  ــتا ــتم او اامل ة التي  تودن تناتذ اذ  املشــارين خاللفا   تن 

ا من رساحفاوسالتالي التأثير عى   ،ت املج وعمعى  حج  معتاات وخ ما شـــــــو  جواري ن مث  اذ  التا  الت من شـــــــأنها ان تؤثر  تشـــــــ تلتم.  

تاا  ال وومي ما أل تتتجم لخاض ا ،م2017م و2016 ين اتخااض حج  املعتاات الجواري في الســـــــو  الســـــــاود م خالل عام  .خرآ ل   عام

 .عى  اذ  املخاطر واضيال دلت   او 

 املالية املخاطر  3.1.2

 التجاريم أ ا تلا  املنافســم 
 
زادت م، 2008اد م الااملتم في عام زمم االدتصــأل ته منذ ااوخاتــم  ،املج وعم في التأثير عى  رسقتم  ــا ــتاادورا

 تخاتض  في األ ـــــــــوا  في ع ة مناطق، تقوم املج وعم ح ة املنافســـــــــم عى  الصـــــــــات  ن املقىي والاال ي. ومن اج  ال اا  عى  حصـــــــــصـــــــــفا

وفي الســـــنوات القلتلم املافـــــتم ادى االرتاا  الاام في مســـــتوي ـ اتها اإلتتاجتم. ـــــااراا وأذلك ال اا  عى  مســـــتويات تشـــــ ت  دتا ـــــتم لطادا

مخـاطر مـ  وتتـم الشــــــــــــركـات الاـاملـم في مجـال املقـاوالت والعنتـم التقتتـم واملشــــــــــــارين لـ ى العنو   ل  زيـادة اوام) الرس  للقروض لل ج وعـم 

 ن املج وعم مازالب تقتاظ  االدم م تازة من ج تن العنو  التي تتاام   وذلك الرتعاطفا الوثتق  املخاطر االدتصــــاد م الاامم  ــــا قم الذأر.

الاام في  تجاري لفا.  ن االرتاا مافا ود  ت تنب من املقافنم عى  تســفتالتها املالتم ل ى تلك العنو  واملؤ ــســات املالتم  قســ  االحتتاج ال

 ريال  اودي. ملتون  7.8 قوالي ويلتم لل ج وعم   علغ  ق ر اوام) رسقتم القروض لل ج وعم د  ادى  ل   رتاا  املصاريو الت 

 :تالتمال املالتم ل خاطر  اإلفافم  ل  ما  عق، تتارض املج وعمل

 و تتتجم لتأخر دفن مســتققات املقاولين من دع  مال  املشــارين )م ا املشــارين التأخر في تقصــت  الذم  امل  نم تتتجم التأخر في تناتذ ا

 األععاء مالتم(. ترت  علته زيادة 

 .زيادة ا اار الاائ ة املرتعطم  القروض 

  وائ  قجنبتم والتي د  تؤثر عى  دت  اال ــــــــتث ارات األجنبتم التي تخضــــــــن لتوحت  النتائج فــــــــ ن الالتقلعات في  ــــــــار تــــــــر  الا الت األ

 جم ع لتات جنبتم تتترس  او خســــــــــــارة من الا الت األ عليها ، وأذلك د   ترت  ل ج وعملاملالتم 
ُ
خرى م  ا الت ات قالشــــــــــــراء او العتن امل

 غير ع لم الشركات املقلتم.

 )....التذ ذ  في ا اار شراء املواد الخام )الاتبرجالس، والراتانجات، وال     الخام، والاوالذ والاوالذ الخردة. 

 (  الخاموال    )مث  الاتبرجالسفي  اض الاترات التي توون انا  تقص في توفراا.  مض املواد الخام املستوردة املاتنتوفير  ا. 

  ،(.، ودطرالارا و  والت ن،  وريا،و لتبتا، و ع م اال تقرار الستاس ي في  اض األ وا  )مث  مصر 

  تاا  املخطط لفا في امليزاتتات من دع  ال وومات في ال ول التي تا   بها املج وعم.تا  الت اإل 

 التشغيلية املخاطر  3.1.3   

 مج وعم من املخاطر التش تلتم تتلخص في التالي:تتارض املج وعم  ل  

  فر  ال من خالل مورد ن مق ود ن. وذلك من شأنها تم في ع لتم التصنتن والتي ال تتو  وج  ل ى املج وعم من املواد الخام األ ا

 عى  ع لتم التصنتن في حال تاط  توفير تلك املواد في الودب املطلو  ال ت رار ع لتم ا
 
ة املشتر ات إلتتاج. وتقوم  دار ان  ؤثر  لعا

املرأزيم في الشـــــــرأم  ا   الالزم واخذ اإلحتتاطات امل تنم لل   من اذا الخطر عن طريق تنوين مصـــــــادر املواد الخام د ر اإلموان 

ا رمب  من األ ــــــــــــوا  املقلتم والااملتم عى  ح    ــــــــــــواء. ولذلك ملقاولم التقلت  من احت ال اــــــــــــي تلك املواد في ودب اإلتتاج. ود 

 من شأنها تثبتب ا اار تلك املواد من املورد ن للتأأ  من تخاتو من حج  التذ ذ  في ا ااراا.
 
 الشرأم عقودا

  ن  اض املوائن واملا ات الق   م والتي مازات دت  التشـــ ت  في الشـــرأم تاتبر من املا ات التي  صـــا  ال صـــول عى  دطن غتار 

العت ــاد عليهــا مقــ  الشـــــــــــــك. ودــ  ت تنــب الشــــــــــــرأــم من تــ ريــ  كــادر داخىي من الانتين اتــــــــــــلتــم لفــا. م ــا  ضــــــــــــن ع لتــم اإلتتــاج وا
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.  اإلفـــــافم  ل  ان الشـــــرأم مســـــت رة في اع ال العق  
 
واملفن  ـــــين القادرين عى  تشـــــتت  املواد االزمم لصـــــتاتم تلك املا ات داخلتا

ال.التي   موانها  عادة تصنتن دطن ال تار  شواأل ااد  والتطوير التقنتم واال تث ار في التقنتات الج   ة، مث  الطعاعم ثالثتم     فا 

   من املخاطر الرئاســــــتم التي تواجفااا الشــــــرأم ري اخطار ال ريق والووارث الطعتاتم كالاتضــــــاتات، والتي من امل تن لفا ان تســــــب

تن م ال فا  امل ني املخاتــــــم  أتن م آثار  ــــــلتم تــــــاعم التاــــــ ت  ل جفزة واملا ات واملخزون. وتلتزم املج وعم  وافم تالت ات وا

موافقم ال ريق وتصــــــريو املتا  داخ  وخارج منشــــــ تها الصــــــناعتم. أ ا تقوم الشــــــرأم  تأمين تلك املوجودات فــــــ  اذا النو  من 

.
 
 املخاطر في تطا  ما او متاح لفا تناما

  عت اد الفن ســـ ي ملنتجاتها، والتي من شـــأنها خســـارة  ن اح  املخاطر التي تتارض لفا املج وعم ري تلك املرتعطم   رادعم الجودة واال

ع  
 
ع الئها وزيادة اال ــتهال  من املواد الخام والا الم املعاشــرة في حال ع م توافق املنتج من املواتــاات واملقا اس املطلوسم من د

 لل اا ير القتا ـــــــــــتم الا ت . وعلته تقوم  دارة تأأت  الجودة والتقت   التأأ  من ان كافم منتجات الشــــــــــــرأم  ت  تصــــــــــــن
 
تافا وفقا

 واملطلوسم لتت ش ى من متطلعات الا الء ومتطلعات االعت اد الفن س ي.

 

ن شــــــــــــرأتها التا ام األملاتتم )بي.  د تلو. تي( )والتي تا   في مجال  ن املج وعم تا    شــــــــــــو  متطور في مجال دطا   دارة املتا ، فأل تتتجم و 

ن عوامـ   وعلتـه فـنشــــــــــــاء مقطـات ماـالجـم املتـا ( لـ  هـا عقود أعيرة في كـ  من الارا  وترأ ـانســــــــــــتـان واذرستجـان وترأتـا.  انـ  ــــــــــــم وتوريـ  و 

  ىي: أ ااملرتعطم بهذا القطا  ري املخاطرة 

  تن    ته انالك عوام  مخاطرة اخرى ال ان بي د لتو تي شــــــــــــرأم ماروفه  تقنتتها الالزمم وال ع  الاني املنا ــــــــــــ ،  ال ا الرغ  من

 ع ال والترأتعات املطلوسم تتتجم لاوام  ع     اخرى د  تطرا.أل تجاز ا ا تعااداا مث  مخاطر ع م 

  ال يســــــتجتعون دائ ا لشــــــروط ال فن  ها د ن مال  املشــــــارين في ن املشــــــارين عادة لفا عالدم  ال وومات فال  ذلك، وحت    فــــــافم

 املتاق عليها.

   ع ال وسالتالي د   ؤثر ذلك في الفوام) والرسقتم لل شارين.تير تطا  األ ل  ت  ن ت ير اوامر الطل  تؤدي 

 ع ال الفن  م امل تتم.امقاولين العاطن الذ ن  ناذون  و مطالعات من دع اثارة دعاوى     ت  د 

  لم مختلام عن ع ل  مخاطر تقوي  الا الت من جفم املواد املسـتوردة لل شـارين والتي د   ت  شـرا اا  ا لم  د  تتارض الشـرأم

 فوترة تلك املشارين.

 املخاطر إدارة  3.2

تقوم املج وعم  ا   تقتت  شـــــــام  لل خاطر التشـــــــ تلتم واملالتم  شـــــــو   ـــــــنوي  ت  من خالله تق    املخاطر التي  اإلموان تقويلفا ألطرا  

ســــــــــــب  في حال ودوعفا  تاط  مقت   ألع ال ـاخرى )التأمين فــــــــــــ  الخطر(. عى   ــــــــــــبت  املثال،  ت  تقتت   اض املخاطر التشــــــــــــ تلتم د  تت

املصانن من  غال  او تأخر او حوادث او تقصير تش تىي، للتأأ  من أاائم التأمين ف  تلك املخاطر في ح ود مقعولتم  شو  مست ر. وتتوون 

 م:2017ديس بر  31حزمم التأمتنات الااالم ل ى املج وعم من التالي أ ا في 

 

مجموع الضرر  الشركة 

 للمواد

الضرر املرتبط 

 بتوقف اإلنتاج

مجموع الضرار 

 املؤمنة

 72.244 - 72.244  ال مام متاتتاب الارستم الساود مافر  شرأم  1

 1.299 - 1.299  الرياض متاتتاب الارستم الساود مافر  شرأم  2

 4.277 - 4.277  ج ة متاتتاب الارستم الساود مافر  شرأم  3

 111.223 34.014 77.209 إلتتاج موا ير اإل عوأس ي )امتعوأس(شرأم امتاتتاب  4

 206.623 56.046 150.577 مصنن شرأم  وت  ترات  املق ودة 5

 شــــــــــــرأــــم امتــــاتتاــــب لصــــــــــــنــــاعــــم الاتبرجالس املقــــ ودة )افتــــ ( 6

  ال مام

381.538 65.290 446.828 

 7.086 - 7.086 سك()اي شرأم العانم التقتتم الفن  تم لل قاوالت املق ودة 7

 64.680 10.972 53.708 )اري (  ال مام شرأم امتاتتاب لصناعم املطاط املق ودة 8
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شــــــــــــرأــــم امتــــاتتاــــب الارستــــم الســــــــــــاود ــــم لصــــــــــــنــــاعــــم منتجــــات  9

  ال مام العال تتك )امتعال ب(

28.575 3.658 32.233 

 166.161 13.088 153.073 )ا ال(  ال مام ميرون الارستم الساود م املق ودةاشرأم  10

الشـــــــرأم الارستم الســـــــاود م لصـــــــناعم اتا ا  ح    ال أتا    11

  ال مام املق ودة ) اد  (

927.297 228.637 1.155.934 

 21.001 8.137 12.864 مصنن شرأم اتا ا  الاا يرغالس واتا ا  ح    ال أتا   12

 20.516 - 20.516 ج ة  شرأم امتاتتاب لصناعم الاتبرجالس املق ودة )افت ( 13

 275.573 65.290 210.283 مرأز امتاتتاب ل  قاث والتطوير 14

 85.299 - 85.299 مصنن امتاتتاب ألتن م اتا ا  العولي الوفتنان  15

الخر اتتم املق ودة  الشرأم الارستم الساود م لل نتجات 16

 ) اكو (

106.750 6.909 113.659 

 2.784.636 492.041 2.292.596 املجموع 

 

 أ ــا تقوم  دارة املج وعــم   رادعــم التطورات االدتصــــــــــــــاد ــم الولتــم واملخــاطر املــالتــم التي تتارض لفــا املج وعــم وتتخــذ  نــاء  عى  ذلــك الخطط

في عام  الشــــــرأمواإلجراءات التي ترااا منا ــــــعم للل   من تلك املخاطر عن طريق ت تير ا ــــــتراتتجتات الشــــــرأم. وعى   ــــــبت  املثال، عطاب  دارة 

. ومن ات ة إلمتاتتابم  ل  التقول للترأيز عى  الا الء الصـــــــناعتين واملشـــــــارين الصـــــــناعتم من ذووي املخاطر املنخاضـــــــم وشـــــــروط ال فن امل2017

أم اراموو شـــــــــأن ذلك زيادة ترأيز املعتاات ل ى مج وعم اتـــــــــ ر من الا الء ذوي ثعات مالي وتشـــــــــ تىي اعى . ومن األمثلم عى  اؤالء الا الء شـــــــــر 

 الساود م، ومج وعم اتوت اي الووريم، وشرأم دو ان الووريم، وشرأم فلور األمريتتم. 

م  اض املخاطر واألفرار ملعتااتها املرتعطم  الت يرات الستا تم في منطقم دول مجلس الخلتج الاربي. ود  2017أ ا واجفب الشرأم خالل عام 

يقتـم ملقـاولـم اخترا  ا ــــــــــــوا  جـ  ـ ة في املنطقـم في مقـاولـم لتاويض املعتاـات املاقودة  ثر تودو غيرت  دارة املج وعـم ا ــــــــــــتراتتجتـاتهـا التســــــــــــو 

 التوري ات لعاض دول مجلس التااون الخلتجي.

 ملخص البيانات املالية  4

 البيانات املالية  4.1

 التالتم:القطاعات  م2017لق  تض نب األردام والعتاتات املوح ة لاام 

 بها.تا ا  وستافا والتقنتم املتالقم أل دطا  تناعم ا 

 طا   دارة املتا د. 

 
 : ملخص لهم نتائج الشركة خالل الخمس أعوام املاضية )بالف الريالت السعودية(4جدول 

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 العام املالي 

 3.130.672 2.725.787 2.908.627 1.364.014 825.832 صافي املبيعات

 %15.00 %15.60 %17.20 %8.27 %14.04 جماليالربح اإل نسبة هامش 

 242.543 253.571 278.693 221.391 134.429 املصروفات التشغلية

 112.614 82.618 101.374 (228.056) (90.694) صافي الربح

التدفقات النقدية من 

 العمليات
250.955 431.598 (136.866) 58.054 341.345 

 129.401 106.943 61.333 56.330 21.454 اإلنفاق الرأسمالي

 4.411.355 4.412.128 4.644.508 3.411.262 3.178.906 صول إجمالي ال 

 2.720.567 2.892.467 3.116.144 2.400.844 2.181.647 إجمالي املطلوبات

 1.690.788 1.518.661 1.528.364 1.010.418 997.259 مجموع حقوق امللكية
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 112.984 112.984 - 75.075 - موزعةأرباح 

 لاسب ف ن األع ال املست رة  ا  ع لتم ال مج في امتعلو. م2017الشركات األوروستم في  : تاتبر مالحظة

 تعليقات على التوجيهات طويلة الجل 4.2

   م2016اق  شــــــف  عام ل .1
 
 حادا

 
ي ف الخلتجي وخاتــــــماا  عى  مشــــــارين العنتم التقتتم في دول مجلس التااون تإل تخااض ما الت ا تأثرا

ل  ذلك  فــــــافم إل ل تب  او ااحج فا  وت  تخاتضوفــــــاب دت  التالتق أعيرة(  احجام )التثير من املشــــــارين  .امل لتم الارستم الســــــاود م

فاات د   ادو ت ار اعت ادات  نتتم ا و تأخر  سب  ان الا الء ل   تن ل  ه  الق رة عى  ان تسلت  املنتجات لل قاولين د  تودو  ف

ملتون ريال متها  22.7م، ترتعط حوالي 2016ملتون ريال في  228.1وتج  عن ذلك ان ســجلب املج وعم خســائر  ج التم  ل ب  مق مم.

م ا ــــــت ر خالل عام 2016ف ن اإلتخافض الذي شــــــف   عام  ول  ــــــو  خصــــــصــــــات خاتــــــم  ا لتم التقول ملاا ير املقا ــــــعم ال ولتم. 

 من تقســــــن طاتو في منام الســــــو  الاام. في الوادن ان الطل  الاام عى  منتجات الشــــــرأم عنى من 2017
 
م و ن كان  شــــــو  اد  ح ة

 نسعم للاام املاض ي تتتجم تلك الاوام  السودتم السلعتم. %39 تخااض  ق ر  نسعم 

 

صــــــ  ر( والت الارستم الســــــاود م الخلتجي )امل لتمدتا  الذي  قارن املعتاات في دول مجلس التااون اضــــــي  الر ــــــ  العتاني ن اذا االتخااض مو   

 م.2016/2017خالل الاامين 

 

 
 

 ال تراتتجتم الشرأم منذ .2
 
 ال ت رار األوفا  السلعتم في  و  األتا ا  املقىي م2016عام  وا ت رارا

 
، ف ن املج وعم رأزت عى  وتقسعا

وعلته دامب الشـــــــــرأم  تخااض اع ال الشـــــــــرأم. من القروض العنتتم  شـــــــــو  متوازي من  والتخاتالت فق النق ي من اج  تقســـــــــين 

  اإلجراءات التالتم:

  ق مم.ات املوال فا مر،األ متطلعات االعت ادات العنتتم و ن ات  فيوت  التو ن  الا الء،ت  التش    في  تا م ال فن اآلج  من 

  املقصــــــــــــلين،وتوظتو الا    من  التقصــــــــــــت ،دارة  عادة اتولم   ذلب جفود جعارة لتقصــــــــــــت  مســــــــــــتققات الشــــــــــــرأم عن طريق 

 دارة القاتوتتم التا ام لل ج وعم.واملساا م الااالم لل 

 ت  تخاتض املخزون. 

 .ت  التااوض من الا الء عى  شروط ال فن 
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صافي املبيعات الدولية وشبة الجزيرة العربية 

المملكة العربية السعودية التصدير
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 اتضوت  تخ ريال،ملتون  250.9ل  ح    م2017 جابي خالل عام  من الا لتات زادت  شــــــــــــو   النق  م الت فقات ف ن عال ،اوتتتجم ملا ذأر 

 .م2017ملتون ريال خالل عام  137.5 ق ر دت م القروض العنتتم 

 

 متها: الج   ة به   تنوين مصادر ال خ ، تتاجإل املج وعم الا    من خطوط ا طورت .3

 والخزاتات الصناعتم. املنازل،خزاتات  .ا

 املسننم.ووتالت االتا ا   اال عوأس ي،خطوط ال فن الاالي  . 

 تا ا  اآل ار الا تقم.ا .ت

 تا ا  ال أتا  .االت ت امات ال أتا  ، ووت .ث

 تص ت ، وخ مات الترأت . .ج

 مشارين ماالجم املتا . .ح

 
 .5.2رجم ف ن العن  م  م2017تالتقات ماصلم ألع ال   تض ن التقرير  :مالحظة

 جمالي الدخلالتحليل الجغرافي إل  5

 
 
 :) اآللو الريال الساود م(أ ا  ىي  ن ال خ  اإلج الي "للشرأم"  توز  ج رافتا

 2016 2017 إجمالي املبيعات

 النسبة املبلغ النسبة املبلغ  

         اململكة العربية السعودية

 %14.88  202,983 %6.62  54,301 املنطقم ال رستم

 %10.94  149,205 %14.18  116,390 الو طىاملنطقم 

 %22.22  303,029 %15.96  130,984 املنطقم الشردتم

 %11.53  157,243 %17.30  141,933 املنطقم الصناعتم

 %24.83  338,714 %24.80  203,490 تص  ر من امل لتم 

 %84.40  1,151,174 %78.99  647,098 إجمالي اململكة السعودية 

 %4.16  56,717 %15.67  128,622 وترأتا اوروسا

 %9.21  125,606 %3.01  24,727 ش ال افريقتا 

 %2.24  30,517 %2.46  20,145 دول اخرى 

 %100.00  1,364,014 %100.00  820,592 املجموع

 

ـــــ من  ج الي املعتاات مقارتم   %78.99نسعم   م2017من املعتاات ال اخلتم خالل  حصم الشرأم ل ب  ، في حين م2016خالل عام  %84.40ـ

ـــــــــــــــــــــــ  من  %70.61تا ا   ب نســــــــــــعم املعتاات في دطا  األ  ل ما دطا   دارة املتا  فق  وتــــــــــــلب ا م.2016لاام  %79.46ج الي املعتاات مقارتم  ـ

ــــــــــ  158.2معلغ  م2017معتااته خالل عام  ملتون ريال  83.0وتلب ما معتاات الخ مات ا م.2016ملتون ريال لاام 174.5ملتون ريال مقارتم  ـ

 .م2016ملتون ريال لاام 105.7مقارتم من 

 )ألف ريال(العام املاض ي  مقارنة معالنتائج التشغلية  الجوهرية فيتفسير الختالفات  6

 ملخص النتائج  6.1

 العام  م2017  م2016 التغيير النسبة

 املعتاات 820,592 1.364.014 (543.422) 40%-

 تولام املعتاات (709,614) (1.249.607) 539.993 43%-

 الربح الصافي 110,978 114.407 (3.429)  %-3

 املعتاات والتسويق (133,397) (221.391) 87.994 40%-
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 تفسير الختالفات 6.2

 صافي املبيعات 

 %39.46-ملتون ريال اي نسعم  538تافي املعتاات  ـ  اتخاض م2017خالل عام 
 
 :( اودي لو ريالا)ملا  ىي .  وتقل  اذ  النتائج وفقا

 

 الوصف
 مبيعات

 م2016

مبيعات 

 م2017

الزيادة 

 و)النقصان(أ
 النسبة

 %46.30- (486.469) 564.114 1.050.583 تا ا  وستافا في دول مجلس التااون الخلتجيأل تصنتن ا

 %54.04- (17.975) 15.288 33.263 تصنتن االتا ا  وستافا في ال ول االخرى 

 %46.54- (504.444) 579.402 1.083.846 جمالي تصنيع وبيع النابيبإ

 %21.49- (22.716) 82.984 105.700 الخ مات

 %9.32- (16.262) 158.206 174.468 دارة املتا  

 %39.84- (543.422) 820.592 1.364.014 جمالي املجموعةإ

 

ـــــــــــــــــــــــ أل تخاضــــــــــــب معتاات ا   %45.81ملتون ريال او نســــــــــــعم  481.2 تا ا  في شــــــــــــعم الجزيرة الارستم  ـ
 
 لو ريالا)ملا ىي .  وتقل  اذ  النتائج وفقا

 (: اودي

 

 م2016 مبيعات الوصف
 مبيعات

 م2017

الزيادة 

 و)النقصان(
 النسبة

 %49.79- (229.340) 231.306 460.646 ح    ال أتا  

 %39.02- (119.629) 186.976 306.605 تا ا  الاتبرجالس والعولي ا ثلينا

 %44.39- (80.309) 100.592 180.901 اال عوأس ي

 %55.83- (57.191) 45.240 102.431 خرياتا

 %46.30- (486.469) 569.354 1050.583 اإلجمالي

 

 لفة املبيعاتتك

 م حال ف ن تولام املعتاات شــــــــــــ لب اثار التا  الت اعال ، عى  ال  اتخااض حج  املعتاات أ ا وتــــــــــــو  ن اتخااض تولام املعتاات يازى  

 :)الو ريال(التالتم

 م2016 م2017 الوصف

 32.3 9.2 تا  الت واعوط دت م املخزون

   رادات )مصروفات( اخرى  6,815 19.952 (13.137) 66%-

 التكاليف التشغيلية (15,604) (87.032) 71.428 82%-

 في تافي رس  شركات زمتلمحصم الشرأم  923 (1.841) 2.764 150%

 ت وي  مصروفاتتافي  (108.946) (101.096) (7.850) 8%

 صافي الربح )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة (123.627) (189.969) 66.342 35%-

 فريعم ال خ  والزكاة (23.141) (42.465) 19.324 46%-

 تافي ارساح انشطم غير مست رة 55.222 7.003 48.219 689%

 صافي الدخل )الخسارة( للعام (91.546) (225.431) 133.885 59%-
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تاــ  الت عى  الــ خــ  من الاقود الطويلــم األجــ  تناتــذا ألع ــال انــ  ــــــــــــتــم وشــــــــــــراء 

 وتشات 

- 33.3 

 65.6 9.2 املجموع

 

  1.260  ات الشــــــــــــرأم في  رتامج تخاتض الولام عى  الشــــــــــــركات املقلتم، حت  ت  اال ــــــــــــت ناء خالل الاام عن  م2016في   ا م عام 
 
 عامال

 
 
  295و متااد ا

 
م وت  الع ء في تققتق منافن تخاتض 2017خالل عام  د  ا ت ر الا   عى   أ ال اذا البرتامجمن موظاي الشرأم. و  عامال

ومن املتودن ان يســـــت ر   ملتون ريال  ـــــاودي. 118.9التوالتو. حت  تق ر التوالتو التي ت ب الســـــتاادة من تخاتضـــــفا خالل الاام  قوالي 

 178عن طريق تخاتض عـ د الا ـالـم ال ير  ــــــــــــاود ـم والا ـالـم التاـادـ  ـم. وتتودن الشــــــــــــرأـم توظتو  م2018الا ـ  في البرتـامج خالل عـام 

  م.2018موظو وموظام  اودي)ة( خالل عام 

 
 

 التكاليف التشغيلية

  .االتخااض ال اد في املعتاات ل  زيادة  ويازى ذلك  ،%39.29 نسعم  م2017تافي التوالتو التش تلتم خالل عام لق  اتخاض 

 

 حصة الشركة في صافي دخل شركات زميلة

الخاتم  عاض الشركات األخرى مث   وسور، امتنو وس، وغاز الشر ، وتوزين مقارتم تافي ال خ  من شركات زمتلم في كان انالك ارتاا  

 .2017في شرأتي امتعلو وامتتتك امل ر  لاام خسائر اليازى غالعتم تلك   الاام السعا .

 

 مصاريف مالية

في امل لتم الارستم  الدتراضاام) الرس  )ما الت الاائ ة( ل ســـــــــــب  زيادة  %7.76 نســـــــــــعم  املالتم الخاتـــــــــــم  القروض زادت املصـــــــــــاريولق  

 مل ة  تم شفور. SIBORن مان  دروض الشرأم تات   عى  ما ل  ار االدتراض املت اول  ين العنو  الساود م االساود م. في الوادن 

 

 ير املتداولةهبوط قيمة املوجودات غ

التالي وتااتتلفا عى  النقو  م(2016ملتون ريال في  28.1م )2017في  ملتون ريال 5 ن توالتو اعوط دت م املوجودات غير املت اولم تق ر  ـــــــــــ 

 :( اودي )الو ريال

 م2016 م2017 الوصف

٠٠

٥٠٠

١,٠٠٠

١,٥٠٠

٢,٠٠٠

٢,٥٠٠

٣,٠٠٠

٣,٥٠٠

٤,٠٠٠

٤,٥٠٠

ط 
و 

مت
20

16

ر 
نا 

 
20

17

 ر 
برا

ف
20

17

س 
ار

م
20

17

  
 ري

ا
20

17

و 
ما 

20
17

و 
وتت

 
20

17

و 
ولت

 
20

17 س 
ط

س
اغ

20
17

بر 
ت 

 ب
20

17

سر 
تو

اأ
20

17

بر 
ف 

تو
20

17

بر 
س 

دي
20

17

ر 
نا 

 
20

18

 ر 
برا

ف
20

18

س 
ار

م
20

18

  
 ري

ا
20

18

و 
ما 

20
18

و 
وتت

 
20

18

و 
ولت

 
20

18 س 
ط

س
اغ

20
18

بر 
ت 

 ب
20

18

سر 
تو

اأ
20

18

بر 
ف 

تو
20

18

بر 
س 

دي
20

18

اع د املوظاين

موظفين متعاقدين
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 18.2 - (1خطوط  تتاج غير مست رة )

 9.9 - (2اعوط دت م اال تث ارات في مصر)

 الختعار الفعوط السنوي اعوط 
 
 - 5.0 خا   عاض وح ات ت فقات تق  م وفقا

 

 تا ا اخر ــــــاتتم، و تا ا  الأل  ــــــتخ ام لفذ  الخطوط وخاتــــــم في مجال دطا  األ تتاج ل  تســــــت ر  ســــــب  اتخااض اإل الا    من خطوط ا 

 .م2017 دت  توالتو اعوط في دت م املا اتعى   ثر ذلك  ثلين. ت   العولي 

   كات التي تســــتث ر بها في مصــــر درار الشــــر خذت الق 
 
تخذت  ن الســــلطات املختصــــم املصــــريم ا تالق  خســــارة ترج م تقوي  ع الت تتتجم  ا

 
 
.  درارا

 
 وام   طو اعت  دت  ف ن  وعلته تاوي   ــار تــر  الجنتم املصــري، لذلك اتــع  رتــت  حقو  املســاا ين في تلك الشــركات  ــالعا

 م.2016ت في  تث ارات في تلك الشركادت م اال 

 ( لل اا ير ال ولتم 
 
( دامب الشــــرأم  ختعار IFRSمن فــــ ن االختعارات الســــنويم للفعوط في دت م األتــــول املول ة للنق  وأ ا او متول  وفقا

ج تن الوح ات التي تاتبر مول ة مســــــــــتقلم للنق  التشــــــــــ تىي  قســــــــــ  تاريتو املاا ير ال ولتم ذات الاالدم. وتتج عن ذلك  فــــــــــااء لقت م 

 م.2017ملتون ريال  اودي لاام  5تول اح  املصانن ذات التش ت  املنخاض  قت م ا

 

 ضريبة الدخل الجنبية والزكاة

 ل  ما  ىي: في اذا العن   الناصيازى 

 ا قم تتتجم تق  رات نهائتم من مصل م الزكاة وال خ . واترت ة  ناا  الت عى  تا    مخصصات الزكاة  سب  ت  

  الضريبتم املتالق  عاض الشركات األجنبتم )ا تاتا،  فتتك  قرين، و بي.د لتو.تي املاتتا(.تقص في التوالتو 

 املعايير املحاسبية  7

 عاير املحاسبية العامليةاملالتحول من  7.1

ن الســــــــــــاود ــم لل قــا ــــــــــــعيالفتئــم التي ت  اعت ــاداــا من دعــ   )املاــا ير الــ ولتــم( الــ ولتــم إلعــ اد التقــارير املــالتــم املاــا ير  ل  تخرج املج وعــم عن

 .القاتوتتين

 تطبيق املعايير املحاسيبة العاملية  7.2

 املقدمة 7.2.1

ال ولتم إلع اد  املاا ير  التقول  ل  الشــــــــــــركات امل رجم اته  ج  عى  ج تن م2013الفتئم الســــــــــــاود م لل قا ــــــــــــعين القاتوتين في عام  اعلنب

لفا  أخذ اإلجراءات الالزمم لال ــــتا اد والشــــركات التا ام  شــــرأمال دامب. علته  ــــو  م2017  نا ر  1 تاريخ  )املاا ير ال ولتم( التقارير املالتم

 من الســــــنم املنتهتم وفقا لل اا ير ال ولتم املالتم دوائ فاللتقول وعرض 
 
م من املالومات املقارتم املاروفــــــم لاام 2017 ديســــــ بر  31في  اعتعارا

 .م2016

 لل اا ير ال ولتمت   ع اد   اإلفــــــــــــافم  ل  ذلك،
 
 التقول  ل  من اج ( التقول" )"تاريخ م2016 نا ر  1 أ ا في دائ م مرأز مالي افتتاحتم وفقا

 .املاا ير ال ولتم

دارة  ــــتا ــــات إل وت خض عن ذلك اعت اد مجلس ا م2016وم 2015خالل  م، ود  ت  تطعتقفا2015وفــــاب املج وعم خطم تقول في عام 

، خدارة الشــرأم عى  الســتا ــات املقا ــعم لل اا ير ال ولتم  تاري  ا  موافقم مجلس  .م2016ديســ بر  9 ال ولتم فيتتاق من ماا ير املقا ــعم 

  و دامب الشـــرأم  املشـــارأم من مســـتشـــار ها واملراجن الخارجي  تق  ر اآلثار الجواريم الناج م عى  التقول ملاا ير لل قا ـــعم ال ولتم عى  حق

 :في حقو  املساا ين (تخااضاال  او )رتاا  اال  دتا  تلك األثار اعين املساا ين ويوضي الج ول امل

 

 الوصف

 )مليون ريال سعودي(

التأثير على رصيد 

حقوق املساهمين 

 م2016يناير  1في 

التأثير على القائمة 

املوحدة للدخل املعدلة 

التأثير على رصيد حقوق 

ديسمبر  31املساهمين في 

 م2016
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وفق معايير املحاسبة 

 (IFRSالدولية )

 لشــــــــــــركات  .ا
 
فصــــــــــــ  القوائ  املالتم املوح ة  ــــــــــــا قا

 اجنبتم تا ام
(2.5) (0.0) (2.6) 

قتانم . 
ُ
 (6.6) 0.8 (7.4) الذم  امل  نم امل

 - - -  عادة تصنتو عقارات ا تث اريم .ت

 2.7 (7.0) 9.7 موافأة نها م الخ مم لل وظاين .ث

 (116.0) (1.3) (114.7) خص  الذم  امل  نم طويلم األج  للقت م ال التم .ج

فرو  احتســــــــــــــــا   طاــــاء   رادات املشــــــــــــــــارين دتــــ   .ح

 التناتذ
(61.1) 30.1 (31.0) 

 (153.4) 22.6 (176.0) الثر اإلجمالي على حقوق املساهمين

 

 

 

 :اإليضاحات

 لشركات أجنبية تابعة. ا
ً
 :فصل القوائم املالية املوحدة سابقا

 ألح  اال تث ارات األجنبتم التا ام لل ج وعم، والتي تعين انها ال تستوفي تاود اذ  الاقرة  ل  اثر فص  القوائ  
 
املالتم املوح ة  ا قا

فعقســــــــــــ  املاا ير املقا ــــــــــــبتم للفتئم الســــــــــــاود م . 28، و11، و 10 رد  م التي تضــــــــــــ نتها املاا ر ال وليشــــــــــــروط توحت  القوائ  املالت

من حقو  املســـــــاا ين دلت  كافي عى  التقت ، وسالتالي، دامب  %50م امتال  لل قا ـــــــعين القاتوتتين، كاتب املج وعم تاتبر ان نســـــــع

املج وعم  توحت  ج تن القوائ  املالتم لال ــــــــــــتث ارات في الشــــــــــــركات األجنبتم التي اتطعق عليها شــــــــــــرط نســــــــــــعم امللتتم املذكور. ولتن 

م دادرة التم ملنشــأة املســتث ر فيها فقط عن ما توون الشــرأم األ تشــير  ل  اته  ت  توحت  القوائ  املاملشــار  ليها متطلعات املاا ير ال ولتم

( 271عى  التقت  في تســــــــــتير اع ال الشــــــــــرأم املســــــــــتث ر فيها. اذا الت تير ترت  علته اتخااض في  ج الي األتــــــــــول لل ج وعم   علغ )

فـ تـه ال  وجـ  اثر مـالي عى  حقو  ( ملتون ريـال  ــــــــــــاودي. وعلتـه 268ملتون ريـال  ــــــــــــاودي، واتخاـاض في  ج ـالي املطلوسـات   علغ )

 ي.( ملتون ريال  اود3املساا ين املوح ة فت ا ع ا اتخااض حقو  األدلتم   علغ )

 

حتفظة.  
ُ
 :الذمم املدينة امل

 جزءود  ل  اثر خصــ  للقت م ال التم األثر املالي املشــار  لته في اذ  الاقرة يا
 
طم من الذم  امل  نم التي تاتبر طويلم األج  كونها مرتع ا

ان  ت  خصــ  األتــول املالتم   IFRS 13و IAS 39 عن  نهاء )تســلت ( املشــارين. حت  تتطل  ماا ير املقا ــعم ال ولتم التهائتم  ال فاات

 لقت تها ال التم  ا ــتخ ام ما ل خصــ  ماقول. ودامب املج 
 
و   تق    القت م ال التم للذم  امل  نم طويلم األج  الحتســابها طعقا

املقتانم )ال فاات التهائتم للاقود( التي من املتودن تقصتلفا خالل فترة تزي  عن عام مالي واح ، ودامب  خص  تلك األرت ة لتت  

 لقت تها ال التم
 
  . عادة احتسابها طعقا

 

 :عقارات استثمارية. ت

والذي  تطل  ان  ت  تصـــــــنتو األتـــــــول ال ير مســـــــتخ مم في األع ال  .IAS 40 املقا ـــــــعم ال وليتاود اذ  الاقرة  ل  متطلعات ماتار 

ملتون ريال  ـاودي دامب  8.2التشـ تلتم لل نشـأة أاقارات ا ـتث اريم. وت تلك املج وعم اراضـ ي غير مسـتخ مم في التشـ ت   قت م 

 .الي لفذا الت تير عى  حقو  املساا ين  عادة تصنتافا أاقارات ا تث اريم. وعلته ف ته ال  وج  اي اثر م

 

 :مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. ث

والذي  تطل  ان  ت  دتاس تـــافي مخصـــص .  IAS 19 األثر املالي املشـــار  لته في اذ  الاقرة ياود  ل  متطلعات ماتار املقا ـــعم ال ولي

 ت   اف ت  ل  فترات الخ مم، وا ــــــــتخ ام االفترافــــــــات األأتواريمموافأة نها م الخ مم لل وظاين وفق التقتت  األأتواري، و رجا  املو

ارفم تــــــــــــافي ال جز او الاائض.  فم مل  ار 
ُ
طرح القت م الاادلم ألتــــــــــــول اي مقافظ تقاع  م من القت م ال التم ملوافأة نها م الخ مم امل

 IAS املتودام الواردة في املاتار ال وليودامب املج وعم   عادة دتاس مخصــــــــــــص موافأة نها م الخ مم لتطعتق طريقم دت م الوح ة 
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فعقس  املاا ير املقا بتم للفتئم الساود م لل قا عين القاتوتتين، كاتب املج وعم تقتس  مخصص موافأة نها م الخ مم  ناء   .19

 ألتن ـــم وزارة الا ـــ  والشــــــــــــؤون
 
 ـــا ــــــــــــتخـــ ام  . وباـــ  تطعتق طريقـــم دت ـــم الوحـــ ة املتوداـــماالجت ـــاعتـــم عى  ماـــادلـــم مقـــ دة طعقـــا

االفترافـــــــات والتق  رات األأتوريم، دامب املج وعم   عادة احتســـــــا  موافأة نها م الخ مم وتققتق موا ـــــــ  اأتواريم.  ن اذا األثر 

 عى  التقتت  األأتواري ملخصـــص نها م الخ مم  تاريخ 
 
م.  دارة املج وعم ال تتودن اي ت تير جواري 2016ديســـ بر،  31متودو ا ضـــا

 .لفذا التقتت 

 

 :خصم الذمم املدينة طويلة الجل للقيمة الحالية. ح

األثر املالي املشــــــار  لته في اذ  الاقرة ياود  ل   عادة خصــــــ  الذم  امل  نم التجاريم التي  تودن تقصــــــتلفا خالل فترة تزي  عن الســــــنم 

 ام نســـــ  خصـــــ  متااوتم تاتس امل ة املالتم لل ج وعم. حت  ت  خصـــــ  تلك الذم  طويلم األج  الحتســـــا  دت تها ال التم  ا ـــــتخ

املتودام لتقصــــــــت  تلك الذم  ومخاطر ع م التقصــــــــت  املرتعطم بها. ود  ت  احتســــــــا  الار   ين  ين القت م ال فتر م ال التم لتلك 

 .الذم  والقت م ال التم أتا    في حسا  األرساح املعقاة

 

 :. فروق احتساب إطفاء إيرادات املشاريع قيد التنفيذخ

األثر املالي املشــــــار  لته في اذ  الاقرة ياود  ل   عادة احتســــــا  نســــــ  الفعوط املســــــتخ مم في تق  ر الخســــــائر املتالقم  املشــــــارين دت  

التناتذ في الارا  وترأتا. فعقســـــــــ  املاا ير املقا ـــــــــبتم للفتئم الســـــــــاود م لل قا ـــــــــعين القاتوتتين، كاتب املج وعم تقتســـــــــ  نســـــــــ  

يشـير  ل  اته  ت  احتسـا  نسـ  الفعوط  قسـ  ما ل  IAS 38 التق  رات امل تنم. فت ا ان املاتار ال وليالفعوط تلك  قسـ  افضـ  

 .املتو ط ال سابي للخسائر لالحت االت املتودام للوتول لل قصلم ذات االحت ال األأبر

 

 ود  
 
خالل الاام وفق املاا ير ارض النتائج االولتم دامب  ل  ماا ير املقا عم ال ولتم، و   م2017 نا ر  1من  تقولب املج وعم اعتعارا

 م وفق املاا ير املشار  ليها.2017ال ولتم أ ا دامب   ع اد اول داوائ   نويم للاام املالي 

 تركيبة املجموعة 8

 جموعةاملفروع  8.1

 قت  توون  ،أالا ااري او   وج  ترختص تنا.ي او سج  تج ملخص عن فرو  املج وعم املتارعم عن الشرأم األم ق م اذا الجزء 

 عن التتان القاتوني للشـــــــــرأم األم . %100  نســـــــــعم  م لوأم للشـــــــــرأم األم
 
 مســـــــــتقال

 
 داتوتتا

 
 لاس لفاأ ا انها  وال ت لك تلك الارو  أتاتا

 :دوات د ن تص ر عتهااو ار وس اموال 

 نشاطها الشركة الرقم
الدولة/ املحل 

 الرئيس ي

الدولة محل 

 التأسيس

حصة 

 ميانتيتأ

 الشرأم تسويق منتجات متاتتاب الارستم الساود مافر  شرأم  1

امل لتم الارستم 

 – الساود م

  ال مام

امل لتم الارستم 

 الرياض – الساود م
100 

 تسويق منتجات الشرأم فر  شرأم امتاتتاب الارستم الساود م 2

امل لتم الارستم 

 – الساود م

 ال مام

امل لتم الارستم 

 ج ة – الساود م
100 

 لين ث تا ا  العولي اتتاج   تا ا  العولي الوفتناناتن م متاتتاب أل امصنن  3

امل لتم الارستم 

 – الساود م

 ال مام

امل لتم الارستم 

 ج ة – الساود م
100 

  ادوت امتاتتاب 4
تا ا  وا تيراد طالء األ 

 تا ا  ومواد العناءاأل 

امل لتم الارستم 

 – الساود م

 ال مام

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
100 

 تجارة مواد العومليرات متاتتاب للعولت راتاأم شر  5

امل لتم الارستم 

 – الساود م

 ال مام

امل لتم الارستم 

 100  ال مام – الساود م
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6 
شرأم امتاتتاب الارستم الساود م لصناعم منتجات 

 العال تتك )امتعال ب(

لصناعم منتجات 

 العال تتك

امل لتم الارستم 

 – الساود م

 ال مام

امل لتم الارستم 

 100  ال مام – الساود م

 موا ير اإل عوأس ي شرأم امتاتتاب إلتتاج موا ير اإل عوأس ي )امتعوأس( 7

امل لتم الارستم 

 – الساود م

 ال مام

امل لتم الارستم 

 100  ال مام – الساود م

 ا قاث ودرا ات فنتم مرأز امتاتتاب ل  قاث والتطوير 8

امل لتم الارستم 

 – الساود م

 النفران

امل لتم الارستم 

 النفران – الساود م
100 

9 
متاتتاب الارستم الساود م للتشات  والعناء اشرأم 

 والصتاتم والتش ت 

املقاوالت الاامم وتتاتم 

 املشارين الصناعتم

امل لتم الارستم 

 – الساود م

 ال مام

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
100 

  تتاج األتا ا  لصناعم الاتبرجالس   مصنن شرأم امتاتتاب 10
امل لتم الارستم 

 ج ة – الساود م

امل لتم الارستم 

 ج ة – الساود م
100 

 املقاوالت متاتتاب لصناعم الاتبرجالس املق ودةافر  شرأم  11

امل لتم الارستم 

 – الساود م

 ال مام

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
100 

 تتاج االتا ا   متاتتاب لصناعم الاتبرجالس املق ودةامصنن شرأم  12

امل لتم الارستم 

 – الساود م

 ال مام

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
100 

13 
تا ا  ح    امصنن الشرأم الارستم الساود م لصناعم 

 ال أتا   املق ودة
 تا ا تتاج األ  

امل لتم الارستم 

 – الساود م

 ال مام

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
100 

14 
تا ا  ح    االشرأم الارستم الساود م لصناعم فر  

 ال أتا   املق ودة
 املقاوالت

امل لتم الارستم 

 – الساود م

 ال مام

امل لتم الارستم 

 100 ال مام – الساود م

  تتاج األتا ا  ميرون الارستم الساود م املق ودةافر  شرأم  15
امل لتم الارستم 

 الساود م/ال مام

امل لتم الارستم 

 الساود م/الجعت 
100 

16 
شرأم العانم التقتتم الفن  تم لل قاوالت املق ودة 

 (الوويب )ايسك

خ مات التص ت  

 والترأت 
 100 الوويب الوويب

17 
شرأم العانم التقتتم الفن  تم لل قاوالت املق ودة 

 (دبي )ايسك

خ مات التص ت  

 والترأت 
 دبي

اإلمارات الارستم 

 املتق ة
100 

18 
شرأم العانم التقتتم الفن  تم لل قاوالت املق ودة 

 (دطر )ايسك

خ مات التص ت  

 والترأت 
 100 دطر ال وحم

 الحصص بشكل مباشر أو غير مباشر: التابعة التي تملكها أميانتيت بالكامل أو بأغلبية  الشركات 8.2

رق 

 م
 نشاطها الشركة

الدولة/ املحل 

 الرئيس ي

الدولة محل 

 التأسيس

رأس مال 

 الشركة التابعة
 العملة

حصة 

أميانت

 يت %

1 
شرأم امتاتتاب لصناعم الاتبرجالس 

 املق ودة )افت (
 تسويق املنتجات

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
 100 ريال  اودي 180.000.000

2 
امتاتتاب لصناعم املطاط شرأم 

 املق ودة

 تتاج ال لقات 

املطاطتم واملواد 

 الالزمم ل تا ا 

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
 100 ريال  اودي 8.750.000

3 

الشرأم الارستم الساود م لصناعم 

اتا ا  ح    ال أتا   املق ودة 

 ) اد  (

منتجات تسويق 

 الشرأم

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
 100 ريال  اودي 180.000.000

4 
ميرون الارستم الساود م اشرأم 

 املق ودة
  تتاج األتا ا 

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
 100 ريال  اودي 76.500.000
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  تتاج األتا ا  مصنن شرأم  وت  ترات  املق ودة  5
امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
 60 ريال  اودي 20.000.000

6 
الشرأم الارستم الساود م لل نتجات 

 الخر اتتم املق ودة ) اكو (
  تتاج األتا ا 

امل لتم الارستم 

 الساود م/ج ة

امل لتم الارستم 

 الساود م/ج ة
 100 ريال  اودي 12,250.000

 امتوون الساود م املق ودة )امتوون( 7
 تتاج األتا ا  

 والص امات

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
 100 ريال  اودي 15.000.000

8 
تش ت  العنتم الشرأم الااملتم إلدارة و 

 متواتر(االتقتتم املق ودة )

 دارة وتتاتم 

مشارين املتا  

ومقطات التقلتم 

 وشرأم دا ضم

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
 100 ريال  اودي 100.000.000

9 
شرأم امتاتتاب الااملتم القا ضم 

 املق ودة
 شرأم دا ضم

 – م لتم العقرين

 املنامم

 – م لتم العقرين

 املنامم
 100 دوالر امريوي 32.000.000

 شرأم تقنتم ال أتا   املق ودة )دأتك( 10
 تن وشراء 

 الاقارات وتأجيراا

 – م لتم العقرين

 املنامم

 – م لتم العقرين

 املنامم
 100 د نار  قريني 20.000

11 
 ت )د شرأم فلوتا ب تتنولوجي املق ودة

 (التصاتم

امتال  حقو  

التقنتم ) تن اآلالت 

 واألتا ا (

 – م لتم العقرين

 املنامم

 – م لتم العقرين

 املنامم
 100 دوالر امريوي 3.000.000

 100  ورو 3.000.000 املاتتا املاتتا ادارة املتا  كواموت و املق ودةام شرأ 12

13 
شرأم بي .د لتو . تي  وا ر ات  او ر 

 تتناتك جي ام بي ات)

 نشاء و دارة 

وتتاتم مقطات 

تنقتم املتا  

 والصر  الص ي

 100  ورو 3.000.000 املاتتا املاتتا

 100  ورو 49.025.000 مالطا مالطا دا ضمشرأم  امتاتتاب  مالطا القا ضم املق ودة 14

 403.000.000 كازاخستان كازاخستان تناعم االتا ا   تاتا ل تا ا اتتك شرأم امت 15
تنجي ـ 

 كازاخستان
51 

 100  ورو 2.000 دبر  دبر  دا ضم متتتك دبر  القا ضماشرأم  16

 10.500.000  ويسرا  ويسرا دا ضم متتتك  ويسرااشرأم  17
فرتك ـ 

  ويسري 
100 

 100  ورو 30.000 املاتتا املاتتا ا تشارات وتقنتم فلوتا ب للفن  م 18

 بي د لتوتي الساود م املق ودة 19

نشاء و دارة  

تتاتم مقطات و 

تنقتم املتا  

 والصر  الص ي

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
 100 ريال  اودي 500.000

 شرأم بي د لتو تي الارستم 20

فر  شرأم بي 

د لتو تي 

إلدارة نشاء و  دارة 

و تتاتم مقطات 

تنقتم املتا  

 والصر  الص ي

 ملاتتاا
امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
 100 ريال  اودي 500.000

21 
س  و د    و او  او   تي  شرأم بي د لتو 

 ترأ انستان-او  
 دوالر امريوي 250.000 ترأ انستان ترأ انستان  دارة املتا 

100 

 

22 
شرأم العنتم التقتتم الفن  تم 

 لل قاوالت املق ودة

خ مات التص ت  

 والترأت 

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
 100 ريال  اودي 500.000

23 
متاتتاب الارستم الساود م للدارة اشرأم 

 املق ودة
 االدارة

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
 100 ريال  اودي 10,000

24 

العناء الشرأم الارستم لتجارة مواد 

واملا ات الصناعتم املق ودة )الارستم 

 للتجارة(

 تجارة
امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م

امل لتم الارستم 

 ال مام – الساود م
 100 ريال  اودي 2,000,000
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 الشركات التي تملك أميانتيت أقلية الحصص بصورة مباشرة أو غير مباشرة 8.3

 

 نشاطها الشركة رقم

الدولة/ 

املحل 

 الرئيس ي

الدولة محل 

 التأسيس

رأس مال الشركة 

 التابعة
 حصة أميانتيت العملة

 شرأم امتاتتاب مصر للاتبرجالس 1
تناعم 

 تا ا األ 
 50 جنته مصري  50.000.000 مصر مصر

 ميرون مصراشرأم  2
تناعم 

 تا ا األ 
 49 جنته مصري  19.313.9000 مصر مصر

 شرأم امتتتك الجزائر 3
تناعم 

 االتا ا 
 50 د نار جزائري  262.769.000 الجزائر الجزائر

 شرأم امتتتك امل ر  4
تناعم 

 االتا ا 
 50 درا  م ربي 122.000.000 امل ر  امل ر 

5 
شرأم امتاتتاب دطر املق ودة )اكا ( 

 املق ودة

تناعم 

 االتا ا 
 40 ريال دطري  37.200.000 دطر دطر

 توزين ال از شرأم غاز الشر  املق ودة 6

امل لتم 

الارستم 

 الساود م/

 ال مام

امل لتم الارستم 

 الساود م/

 ال مام

 13 ريال  اودي 40.000.000

  ار  ال ب 7
تناعم 

 االتا ا 
 23.7  ورو 1.550.000 ا طالتا ا طالتا

 متتتك لتبتااشرأم  8
تناعم 

 االتا ا 
 40 د نار لتبي 1.000.000 لتبتا لتبتا

 شرأم  ارسال ب دطر املق ودة 9
تناعم 

 االتا ا 
 20.4 ريال دطري  200.000 دطر دطر

 شرأم  وسور  ور تنا.ي فتوارت ا ه . اس 10
تناعم 

 األتا ا 
 50 ليرة ترأتم 48.306.000 ترأتا ترأتا

 شرأم  وسور جا  تنا.ي فتوارت ا ه . اس 11
تناعم 

 األتا ا 
 40 ليرة ترأتم 21.700.000 ترأتا ترأتا

 50 آلي روماني 327.620 روماتتا روماتتا تجارة األتا ا  األتا ا متتك ألتن م ا 12

13 
 تا ا  روماتتامتتك ل  ا

 )دت  التصاتم(
 50 آلي روماني 116,000 روماتتا روماتتا تقب التصاتم

 شرأم امتعلو القا ضم جي. م.بي. ت) 14
تناعم 

 األتا ا 
 50  ورو 5.950.000 الن سا الن سا

 توزين املتا  لتوزين املتا  )توزين(الشرأم ال ولتم  15

امل لتم 

الارستم 

 –الساود م 

 ج ة

امل لتم الارستم 

 –الساود م 

 ج ة

 50 ريال  اودي 101.000.000

 15 درا  م ربي 100.000.000 امل ر  امل ر  توزين املتا   س اي امتنسوس 16

 

أر اعال ، ل ى الشرأم ع د من موات  الت ثت  
ُ
 التجاري داخ  الساود م وخارجفا. اإلفافم ملا ذ

 الحصص أو أدوات الدين الصادرة للشركات التابعة 9

 : الشركات التا ام أ ا   ىيدوات ال  ن الصادر ة الخاتم او اكاتب ال صص م، 2017خالل عام 

 أسماء الشركاء ونسب ملكيتهم الحصة الصادرة التابعة الشركةاسم 
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 %100شرأم امتاتتاب الارستم الساود م  ريال  حصم الوحصم عاد م دت م ك   180.000  املق ودةمتاتتاب لصناعم الاتبرجالس اشرأم 

 %100شرأم امتاتتاب الارستم الساود م  حصم عاد م دت م ك  حصم الو ريال  180.000 الشرأم الارستم الساود م لصناعم

 الو ريالحصم عاد م دت م ك  حصم  20.000  تا ا  ح    ال أتا   املق ودةا
 %60شرأم امتاتتاب الارستم الساود م  .1

 %40شرأم اميرون .بي . في /اولن ا .2

   %100شرأم امتاتتاب الارستم الساود م  حصم عاد م دت م ك  حصم الو ريال 76.500  شرأم  وت  ترات  املق ودة

 حصم عاد م دت م ك  حصم الو ريال 8.750  ميرون الارستم الساود م املق ودةاشرأم 
   %80شرأم امتاتتاب الارستم الساود م  .1

  %20ان  م  -  ن اتتر را زس املق ودةشرأم دكا .2

 الشرأم الارستم الساود م لل نتجات

 ملق ودة ) اكو ( ا الخر اتتم
  %100شرأم امتاتتاب الارستم الساود م  ريال 500 حصم عاد م دت م ك  حصم24.500

  ح  مصنن شرأم اتا ا  الاتبرجالس واتا ا  

 ال أتا   املق ودة
 %100شرأم امتاتتاب الارستم الساود م  حصم عاد م دت م ك  حصم الو ريال15.000

  تاتاامتتك ا
 ملتون  403واو  س املالان ر اال توج  حصص    

 تنجي موز   ين الشركاء أشراأم مق ودة   

 %51شرأم فلوتا ب للفن  م املق ودة   .1

 %34  ابي كا تو .2

 %10كافرلو   .3

 %5 لاستوسادني .4

 %100شرأم امتتك  ويسرا املق ودة   ملتون  ورو  1.375حصم واح ة دت تها  شرأم امتاتتاب للخ مات جي ام بي ات) 

 امتتك التن م االتا ا  اس ار ال 
 حصم عاد م دت م ك  حصم1.000

 رون روماني 328 
 %100شرأم  وسور  ورو تناعتم فتتتواريب 

 امتتك  ا اس روماتتا اس اي 
 حصم عاد م دت م ك  حصم 1.000

 رون روماني 116

 %98.4شرأم  وسور  ورو تناعتم فتتتواريب اي اس   .1

  %0.8شرأم  ابي مرأزي انسات تناعتم  .2

 %0.8امتتك  و يرا  .3

 شرأم  وسور  ورو تناعتم فتتوارت اي اس  

 

 حصم عاد م دت م ك   48.306.000

 ليرة ترأتم  1حصم 

 %50شرأم امتتك  ويسرا اي جي  .1

 %49.994شرأم  ابي مرأزي انسات  تناعتم  .2

 %0.004الست /ار ين اريجولو  .3

 %0.001الست /امري ا وار  .4

 %0.001الست  / ارد   اريجولو  .5

 شرأم  وسور جا  تناعتم فتتوارت اي اس 
 حصم عاد م دت م 21.659.000

 ليرة ترأتم  1ك  حصم 

 %78 وسور  ورو تناعتم فتتتواريب اي اس  شرأم  .1

 %20شرأم فيرتاس انسات تناعتم اي اس  .2

 %0.99شرأم  ابي مرأزي انسات تناعتم .3

 %1شرأم امتتك  ويسرا اي جي  .4

 %0.01الست /ار ين اريجولو  .5

 شرأم امتاتتاب الااملتم القا ضم املق ودة 
 حصم عاد م دت م  32.000

 دوالر امريوي  1000ك  حصم 

 %99.94امتاتتاب الارستم الساود م  شرأم .1

 .%0.06شرأم امتاتتاب لصناعم الاتبرجالس املق ودة  .2

 شرأم امتتك  ولن ا اس بي /زو 
  700حصم عاد م دت م ك  حصم 30.140

 زلوتي  ولن  م 

 % 94شرأم امتاتتاب الااملتم القا ضم املق ودة  .1

 %6شرأم امتتك  ويسرا اي جي  .2

 %100شرأم امتتك  ويسرا اي جي   ورو  100حصم عاد م دت م ك  حصم  30 شرأم امتتك ا عاتتا الصناعتم 

   

 %100شرأم امتتك  ويسرا اي جي   ورو 100حصم عاد م دت م ك  حصم 2800 شرأم اي بي اس فرنسا 

 %100امتتك  ويسرا اي جي شرأم   ورو  6حصم عاد م دت م ك  حصم  980.148 شرأم امتتك ا عاتتا اي اس 

 شرأم النرويج اي اس 
  1000حصم دت م ك  حصم 4.500

 كوروته ترويجتم
 %100شرأم امتتك  ويسرا اي جي 

 %100شرأم امتتك  ويسرا اي جي  ملتون  ورو  9.585حصم واح ة دت تها  1 شرأم امتاتتاب املاتتا جي ام بي ات) 

 %100شرأم امتاتتاب الااملتم القا ضم املق ودة   ورو  1حصم عاد م دت م ال صم الواح ة 2.000 شرأم امتتك دبر  القا ضم املق ودة 

 شرأم امتتك  ويسرا اي جي 
 حصم عاد م دت م ك  حصم 2

 فرتك  ويسري  56.000

 %10.71شرأم امتاتتاب الااملتم القا ضم املق ودة  .1

 %89.29شرأم امتاتتاب مالطا  .2

 %100شرأم امتاتتاب الااملتم القا ضم املق ودة   ورو  1000حصم عاد م دت م ك  حصم 49.025 شرأم امتاتتاب مالطا القا ضم املق ودة 

 %99شرأم امتاتتاب الااملتم القا ضم املق ودة  .1 حصم عاد م ك  حصم 11.375 شرأم فلوتا ب تتنولوجي العقرين املق ودة 
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  %1شرأم امتاتتاب لصناعم الاتبرجالس املق ودة  .2 د نار  قريني 100دت تها 

 شرأم تقنتم ال أتا   املق ودة
 د نار  100حصم عاد م دت م ك  حصم  200

  قريني

 %75شرأم امتاتتاب الارستم الساود م  .1

 %25شرأم امتاتتاب الااملتم القا ضم  .2

 %100امتتتك  ويسرا شرأم   ورو 30.000حصم واح ة دت تها  شرأم فلو تا ب للفن  ماملق ودة

  بي د لتو تي الارستم 
 ريال  1.000حصم عاد م دت م ك  حصم  500

  اودي
 %100شرأم بي .د لتو . تي  وا ر ات  او ر تتناتك ،جي ام بي ات) 

 %100شرأم بي .د لتو . تي  وا ر ات  او ر تتناتك ،جي ام بي ات)   ورو 300.000حصص عاد م دت م ك  حصم  10 شرأم اكوامن و

شرأم بي .د لتو . تي  وا ر ات  او ر تتناتك ، جي 

 ام بي ات)
 %100الشرأم الااملتم الدارة وتش ت  العنتم التقتتم املق ودة   ويو 300.000حصص عاد م دت م ك  حصم  10

 شرأم بي د لتو تي الارستم الساود م
 ريال  1.000حصم عاد م دت م ك  حصم  500

  اودي
 %100وا ر ات  او ر تتناتك ، جي ام بي ات) شرأم بي .د لتو . تي   .1

 دوالر امريوي 250.000حصم واح ة دت تها  شرأم بي د لتو تي ترأ انستان
 %99شرأم بي .د لتو . تي  وا ر ات  او ر تتناتك ،جي ام بي ات)  .1

 %1شرأم اكوامن و  .2

الشرأم الااملتم الدارة وتش ت  العنتم التقتتم 

 املق ودة 

 

 ريال 1000حصم عاد م دت م ك  حصم  100,000

  

 %  80شرأم امتاتتاب الارستم الساود م  .1

 % 20شرأم امتاتتاب لصناعم الاتبرجالس املق ودة  .2

شرأم العنتم التقتتم الفن  تم لل قاوالت 

 املق ودة
 %100شرأم امتاتتاب الارستم الساود م الساود م  ريال  1000حصم عاد م دت م ك  حصم  500

 ريال  10حصم عاد م دت م ك  حصم  4.000.000 شرأم غاز الشر  املق ودة

 %13شرأم امتاتتاب الارستم الساود م  .1

 %35شرأم ال از والتصنتن األالتم  .2

 %26الشرأم الساود م لصناعم الور   .3

 %23الارستم لصناعم الور  )ور ( الشرأم  .4

 %3مج وعم الرستام والنصار  .5

 ريال  اودي 1000حصص ك  حصم 10 شرأم امتاتتاب الارستم الساود م للدارة املق ودة
 %90شرأم امتاتتاب الارستم الساود م  .1

 %10الشرأم الااملتم الدارة وتش ت  العنتم التقتتم املق ودة  .2

العناء واملا ات الشرأم الارستم لتجارة مواد 

 الصناعتم املق ودة )الارستم للتجارة(
 ريال  اودي1000حصم ك  حصم -2000

الشرأم الارستم الساود م لصناعم اتا ا  ح    ال أتا   املق ودة  .1

90% 

 %10شرأم امتاتتاب لصناعم الاتبرجالس املق ودة  .2

 

 مالحظات:

( 12تت ث  د ون الت وي  الخارجتم في دروض  نتتم والتي تت  ت طتتها فـــــ ن العن )دوات د ن دا لم للت اول. اتصـــــ ر   ن الشـــــركات التا ام ال  -

 من اذا التقرير.

، و ن القتام  تصاتتها لن  وون له اثر أعير عى  القوائ  املالتم لل ج وعم. -
 
  ن الشركات التي تت  تصاتتها ري شركات غير نشطم غالعا

 سياسية توزيع الرباح 10

 أرباح وفقا للسياسة التالية:تقوم الشركة بتوزيع 

  :توز  ارساح الشرأم الصافتم  ا  خص  ج تن املصروفات الا ومتم والتوالتو األخرى عى  الوجه التالي 

من األرساح الصافتم لتووين  حتتاطي تنامي ويجوز للج اتم الاامم الااد م ودو اذا التجنا   %10 جن  عشرة  املائم  .1

  .راس املالمن  %30ر متى ما  لغ اإلحتتاطي املذكو 

 خصص أذلك نسعم ماتنم من األرساح الصافتم تق داا الج اتم الاامم في ك  عام لتووين  حتتاطي  تاايي  خصص  .2

ملا ترا  الج اتم الاامم ويودو اذا التجنا   ذا  لغ اإلحتتاطي املذكور نسعم ماتنم من راس املال توافق عليها الج اتم 

 الاامم.

ومتم تووين مخصصات اخرى  قس  الضرورة لتققتق مصل م الشرأم او للتأأ  من توزين ارساح  قق للج اتم الا  .3

 من األرساح لتأ اس ج اتات خير م ملوظاي 
 
ثا تم  ق ر اإلموان لل ساا ين. أ ا  قق للج اتم الا ومتم تخصتص جزءا

   املج وعم او مساع ة ج اتات من اذا النو .

 من راس املال امل فو .  %5 اول  لل ساا ين تاادل خ سم  املائم خصص من العايي  ا  ذلك دفام  .4
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 ما تعقى م ا  لو أتوزين ارساح  فافي لل ساا ين. خصص  .5

 

 و  ،ت فن األرساح املقرر توزيافا عى  املساا ين في املوان واملواعت  التي  ق داا مجلس اإلدارة
 
ستا م التالتم لل تقوم الشرأم  توزين األرساح وفقا

  اس ي:ج م من الننام األ واملنس

  ن األرساح الصــــــافتم،  ا  احتســــــا  املخصــــــصــــــات الننامتم، و طااء اي خســــــائر مرحلم،  ج  توون   جا تم القت م وكافتم   ا 

  ض ن دا لتتها للتوزين.

 .توفر الستولم الالزمم  الشرأم او ان توون دادرة عى  ال صول او االدتراض لل صول عى  الستولم الالزمم 

  تاارض توزين األرساح من اي اتاادتات  نتتم او تاف ات مالتم.ع م 

 .اال تتسب  ع لتم توزين األرساح في ال   من د رة الشرأم عى  مواتلم ت واا واغتنام الار  املتاحم 

  وسالتنستق من 
 
 ت اول". " ت  توزين األرساح عى  املساا ين من خالل اإل  ا  املعاشر في مقافنف  التا

 

 :املرحليرباح ال توزيع 

 عى  تالت ات واتن م اتئم السو  املالتم،  قق للشرأم توزين ارساح مرحلتم لل ساا ين عى  ا اس تصو  نوي او رباتم  ا  
 
 ناءا

 تققق الشروط التالتم:

 ان تاوض الج اتم الا ومتم الااد م مجلس اإلدارة  توزين ارساح مرحلتم عن طريق درار تص ر   شو   نوي. .1

  نويم اعتتاد م مست رة وجت ة. ان تققق .2
 
 الشرأم ارساحا

 ان   وون ل ى الشرأم  تولم كافتم معنتم عى  مستوى األرساح املتودن. .3

 دا لم للتوزين  .4
 
 عى  آخر دوائ  مالتم م دقم كافتم لت طتم التوزين املقترح  ا  خص  ان  وون ل ى الشرأم ارساحا

 
 ناءا

 لقوائ  املالتم.ور  لم واألرساح املوزعم  ا  تاريخ ا

 

 عى  درار الج اتم الا ومتم في اذا الص د. وياص  القرار اال تققا  والتواريخ  قق لل ساا 
 
ين ال صول عى  توزياات ارساح  ناءا

 للتوزين.  قت   وون ا تققا  األرساح املوزعم لل ساا ين اص ا  امللتتم املسجلم في سج  املساا ين  تها م  وم تققتق األرساح.

  

 :لألسهم املمتازةرباح ال توزيع 

 خالل السنوات التالتم دع  دفن نسعم ماتنم  قس  ما او 
 
في حال ل   ت  توزين ارساح في اي عام مالي، ف ته ال  قق توزين ارساحا

من تنام الشركات ل امليى األ ف  امل تازة خالل ذلك الاام. وفي حال ل  تت تن الشرأم من دفن النسعم  114منصو  علته في املادة 

  114ة املقررة  قس  املاد
 
من تنام الشركات مل ة ثالثم  نوات متتالتم، تقوم الج اتم الا ومتم الخاتم  قامىي األ ف  امل تازة وفقا

تقرير  ما حضورا  اجت ا  الج اتم الا ومتم واملشارأم  التصويب او تاويض من   ثلف  في مجلس من تنام الشركات  89لل ادة رد  

 لنس  امللتتم في راس
 
مال الشرأم حتى تت تن الشرأم من دفن ج تن األرساح املوزعم السا قم الخاتم بهؤالء املساا ين  اإلدارة وفقا

 عن السنوات السا قم.

 

 طلبات الشركة  لسجل املساهمين

 

 ت  طل  سج  املساا ين  خالل الاام ل  عا  التالتم:

 تتخا ات الج اتم الاامم.ا-1

 اجراءات الشركات -2
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 كبار املساهمين 11

 فأأثر من راس املال ا :  %5ن أعار املساا ين الذ ن   لوون  ف م2017ديس بر  31يخ سجالت "ت اول" حتى تار  حس 

 نسبة ملكيته في رأس املال اسم املساهم

 %7.47   و األمير خال   ن عع  هللا  ن عع  الرح ن آل  اود

 %5.8 عع  هللا تالي عع  هللا البسام

 ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 12

 :بار أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهمك الجدول التالي يبين ملكية  12.1

 ج ول  عين ملتتم عضو مجلس اإلدارة والزوجم واألوالد القصر في ا ف  شرأم امتاتتاب الارستم الساود م

 سم العضوإ م

عدد السهم في 

 بداية السنة

 م2017

النسبة 

 املئوية

عدد السهم 

بنهاية السنة 

 م2017

نسبة 

 التغيير

نسبة امللكية 

 السنةبنهاية 

عدد أسهم 

الزوجة والولد 

القصر في بداية 

  م2017 السنة

النسبة املئوية 

للزوجة 

 والولد القصر

عدد أسهم 

الزوجة 

والولد القصر 

بنهاية  السنة 

  م2017

نسبة التغيير 

للزوجة 

 والولد القصر

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد %1.30 %0.28 1,502,624 1.30 1.502.624 سمو المير احمد بن خالد بن عبد هللا بن عبد الرحمن آل سعود 1

 صفر 50,000 0,0432 50,000 0,00952 صفر 11,000 0,00952 11,000 صاحب السمو امللكي المير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود 2

 ل يوجد ل يوجد يوجدل  ل يوجد 0,0029 صفر 3,365 0,0029 3,365 د.خليل عبد الفتاح كردي 3

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد 0.08435 صفر 97.425 0.08435 97.425 د. عبد العزيز صالح الجربوع 4

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد 0,2775 صفر 320.570 0,2775 320.570 الشيخ سليمان العبد الرحمن السحيمي 5

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد 0,001359 صفر 1,570 0,001359 1,570 سليمان عبد هللا العمرو  أ. 6

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد 0,01998 صفر 23,085 0,01998 23,085 بدر عبد هللا السويدان أ. 7

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد 0,0008 صفر 1000 0,0008 1000 بو السعودأعبد العزيز علي  أ. 8

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد 0,0008 صفر 1000 0,0008 1000 سليمان عبد العزيز التويجري د.  9
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 ولدهم القصر في أسهم شركة اميانتيت العربية السعوديةأالجدول التالي يبين ملكية كبار التنفيذين وزوجاتهم و   12.2

 ا ف  شرأم امتاتتاب الارستم الساود مج ول  عين ملتتم أعار التناتذ ين والزوجم واألوالد القصر في 

 

 سم التنفيذيإ م

عدد السهم في 

بداية السنة 

 م2017

بة النس

 املئوية

عدد السهم 

بنهاية السنة 

 م2017

نسبة 

 التغيير 

عدد أسهم 

الزوجة والولد 

 القصر في بداية

 م2017

النسبة املئوية 

للزوجة والولد 

 القصر

عدد السهم 

للزوجة والولد 

القصر بنهاية 

 م2017السنة 

نسبة التغيير 

للزوجة والولد 

 القصر

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد 1000 0,0008 1000 د.سليمان عبد العزيز التويجري  1

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد عمرو بن خالد كردي د. 2

 ليوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد 100 0.00086 100 جاسم العنيزي  بن سامةأ 3

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد 7000 0.0060 7000 وليد محمد أبو كشك 4

 ليوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد 100 ل يوجد 0,0051 6000 محمد صباحات خان 5

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد حسام رمضان 6

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد محمد الشمراني 7

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد مرايا السبيعي 8

 

 و شـــركاتها التا ام ول   قصـــ  اي ت تير افي ا ـــف  الشـــرأم   ـــواء   ،والدا  القصـــراو  ،وأعار التناتذ ن وزوجاته  ،دوات د ن ألعضـــاء مجلس اإلدارةاو او حقو  اأتتا  ا ـــف  أل اتصـــرح الشـــرأم  أته ال توج  مصـــل م في 

 الذي ذأرت من  ا ف  ملوظاي الشرأم.التقرير ( من اذا 22 ا تثناء ما ذأر في العن ) م2017خالل عام 

 اإلقتراض 13

 ري وفقا للج ول التالي: ـ 31/12/2016 ن القروض التي حصلب عليها الشرأمحتى 

 جل )آلف الريالت(القروض الطويلة ال   13.1
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 طبيعة القروض اسم البنك املقترض
أصل مبلغ 

 القرض
 تاريخ القتراض

املدة 

 الزمنية

تاريخ 

 الستحقاق

املبالغ 

املستحقة 

 اعتبار 
ً
من  ا

 31حتى 

 م2016ديسمبر 

اقتراض 

 جديد
 التسديدات

خصم بسبب 

فك توحيد 

القوائم 

 املالية

إعادة تصنيف 

لى إالقروض 

قروض قصيرة 

جزء الجل )ال 

من قصير الجل 

 (جلطويلة ال 

تعديالت 

تحويل 

 عمالت

املبالغ 

املستحقة 

 31حتى 

ديسمبر 

 م2017

 قروض طويلة نماءبنك اإل  ميانتيتأ

 الجل

أغسطس/  16 400.000

 م2016سبتمبر  16

 م2019/2020 يوم 180
300.000 

- - - (100.000) - 200.000 

 قروض طويلة هلي التجاري البنك ال  ميانتيتأ

 الجل

 م2019/2020 يوم 90 م2016يناير  31 247.200
139.025 

- - - (61.759) - 77.266 

 قروض طويلة بنك الجزيرة ميانتيتأ

 الجل

 م2019/2021 يوم 92 م2016يناير  1 75.000
- 

99.346 - - (62.453) - 36.893 

 قروض طويلة بنك الرياض ميانتيتأ

 الجل

 م2019 يوم 70 م2016أبريل  23 25.000
- 

25.000 - - (18.750) - 6.250 

 - 486 (9.978) - - - 9.492 م2018  2009-م2005 9.942 يكمن شر قرض  ابيكايف /السيد  ستاناأميتك أ

 قروض طويلة بانكو بابويولير متيك اسبانياأ

 الجل

 م2019/2020  م1995مارس  21 3.200
380 

- - (425) - 45 - 

 قروض طويلة ساشين بانك سباركيزي  اميانتيت املانيا

 الجل

 م2019/2021  م2008ديسمبر  1 18,000
3.039 

- - (3.402) - 363 - 

 قروض طويلة دانسك بانك فلوتايت أي اس

 الجل

 م2019/2033  م2013ديسمبر  2 17.900
13.627 

- - (14.742) - 1.115 - 

 320.409 2.009 (252.940) (18.569)  124.346 465.563     اإلجمالي

 

 :جلء املتداول من القروض الطويلة ال الجز 13.2

 طبيعة القروض اسم البنك املقترض
تاريخ 

 الستحقاق

املبالغ 

املستحقة 

 اعتبار 
ً
من  ا

 31حتى 

 م2016ديسمبر 

اقتراض 

 جديد
 التسديدات

خصم بسبب 

فك توحيد 

القوائم 

 املالية

لى إإعادة تصنيف القروض 

جزء الجل )قروض قصيرة ال 

 (جلمن طويلة ال قصير الجل 

تعديالت 

تحويل 

 عمالت

املبالغ املستحقة 

ديسمبر  31حتى 

 م2017
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 قروض طويلة بنك اإلنماء أميانتيت

 الجل

 م2018
100.000 

- (100.000) - 100.000 - 100.000 

 قروض طويلة البنك الهلي التجاري  أميانتيت

 الجل

 م2018
61.349 

- (61.296) - 61.759 - 61.812 

 قروض طويلة بنك الجزيرة أميانتيت

 الجل

 م2018
- 

- (44.300) - 62.453 - 18.153 

 قروض طويلة بنك الرياض أميانتيت

 الجل

 م2018
- 

- (6.250) - 18.750 - 12.500 

 9.978 - 9.978 - - - - م2018 يكمن شر قرض  ابيكايف /السيد  أميتيك أستانا

 قروض طويلة بانكو بابويولير أميانتيت إسبانيا

 الجل

 م2018
318 

- (168) (188) - 38 - 

 قروض طويلة ساشين بانك سباركيزي  أميانتيت أملانيا

 الجل

 م2018
1.757 

- (983) (984) - 210 - 

 قروض طويلة دانسك بانك أي إسأفتيك 

 الجل

 م2018
890 

- (464) (498) - 72 - 

 202.443 320 252.940 (1.670) (213.461) - 164.315  اإلجمالي

 

 القروض قصيرة الجل )آلف الريالت( 13.3

 طبيعة القروض اسم البنك املقترض

املبالغ املستحقة 

 اعتبار 
ً
 كما في  ا

ديسمبر  31

 م2016

 التسديدات اقتراض جديد

خصم بسبب 

فك توحيد 

 القوائم املالية

تعديالت 

تحويل 

 عمالت

املبالغ املستحقة 

ديسمبر  31حتى 

 م2017

 - - - (50.000) 25.000 25.000 دصيرة األج  بنك الرياض أميانتيت

 - - - (52.901) 17.901 35.000 دصيرة األج  بنك الخليج الدولي أميانتيت

 18.000 - - (38.589) 36.000 20.589 دصيرة األج  التجاري البنك الهليى  أميانتيت

 26.250 - - (179.625) 106.500 99.375 دصيرة األج  املؤسسة العربية املصرفية أميانتيت

 - - - (133.174) 28.671 104.502 دصيرة األج  بنك الجزيرة أميانتيت

 181.595 - - (185.703) 269.916 97.382 دصيرة األج  بنك البالد أميانتيت

 275.504 - - (409.691) 432.297 252.897 دصيرة األج  بنك اإلنماء أميانتيت
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 24.375 - - (166.875) 159.375 31.875 دصيرة األج  بنك البحرين والكويت أميانتيت

 37.500 - - (150.000) 150.000 37.500 دصيرة األج  مجموعة البركة املصرفية أميانتيت

 84.746 - - - 84.746 - دصيرة األج  بنك البالد أميانتيت

 41.250 - - (115.625) 121.875 35.000 دصيرة األج  بنك الرياض أفيل

 20.833 - - (118.749) 139.582 - دصيرة األج  بنك الخليج الدولي أفيل

 48.352 - - (122.918) 122.366 48.904 دصيرة األج  البنك الهلي التجاري  أفيل

 30.000 - - (150.000) 150.000 30.000 دصيرة األج  مجموعة سامبا املالية أفيل

 29.165 - - (226.033) 255.198 - دصيرة األج  بنك الخليج الدولي ساديب

 176.000 - - (240.850) 243.000 173.850 دصيرة األج  البنك الهلي التجاري  ساديب

 30.000 - - (227.397) 210.000 47.397 دصيرة األج  البريطانيالبنك السعودي  ساديب

 20.000 - - (185.009) 155.000 50.009 دصيرة األج  مجموعة سامبا املالية ساديب

 19.215 - - (19.576) 19.215 19.576 دصيرة األج  البنك الهلي التجاري  بوندستراند

 - - - (150.000) 120.000 30.000 األج دصيرة  مجموعة سامبا املالية بوندستراند

 - - (22) - 22 - دصيرة األج  بانكو بابويولير أميانتيت إسبانيا

س   عى   ساشين بانك سباركيزي  أميانتيت أملانيا

 املتشو 

1.010 
- 

(594) (537) 121 - 

س   عى   دانسك بانك فلوتايت أي اس

 املتشو 

2.065 
677 

(1.333) (1.578) 169 - 

 - - - (4) 4 - دصيرة األج  بنك اسيا دبليو تي املانيا بي

س   عى   بنك اسيا بي دبليو تي املانيا

 املتشو 

- 
1.952 

(1.952) - - - 

 1.141.930 2.849.297 (2.926.596) (2.137) 290 1.062.785 

 

في حين  لغ مج و   (،م2016ملتار في عام  1.5ملتار ريال ) 1.3  ل  ن الذم  امل  نم وتــــــــــــلب دت تها نها م الااماج  لت وي  الذم  امل  نم ومخزون املواد الخام، حت  أل ت  ال صــــــــــــول عى  مان  القروض القصــــــــــــيرة ا

 .م2016ملتار ريال في عام  0.9ملتار ريال مقارتم    0.7املخزون في نها م الاام 

 )آلف الريالت( املقرضة للمجموعةجل والجهات ل قيمة ومدة القروض الطويلة ا 13.4

 املجموع م وما بعد2023 م2022 م2021 م2020 م2019 م2018 اسم البنك املقترض

 (300,000) - - - (100,000) (100,000) (100,000)  نك اإلت اء امتاتتاب
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 (139,078) - - - (15,454) (61,812) (61,812) العنك األاىي التجاري  امتاتتاب

 (55,046) - - (5,223) (15,073) (16,597) (18,153)  نك الجزيرة امتاتتاب

 (18,750) - - - - (6,250) (12,500)  نك الرياض امتاتتاب

 (9,978)      (9,978) درض الشركاء األدلتم  امتتتك ا تاتا 

   املجموع

(202,443

) (184,659) (130,527) (5,223) - - (522,852) 

 

 0.98م 2017ديس بر  31ملتون ريال. ود   ل ب النسعم الجاريم أ ا في  146.9، فت ا تقصلب عى  دروض طويلم األج  خالل الاام  قت م ملتون ريال 284.4 قت م  طويلم األج   دت الشرأم دروض  م2017خالل عام 

 م. 2016ديس بر  31في  2.38م مقارتم 2017ديس بر  31في  2.19م. فت ا  ل ب نسعم امل  وتتم  ل  حقو  املساا ين 2016ديس بر  31في  1.12مقارتم  ـ 

 تحوطدوات الأ 14

 31ل ى العنك األاىي التجاري.  ن اا  خصائص وحالم تلك األداة املالتم أ ا في  حصلب الشرأم عى  اداة تقوط مالتم مقا    ار الاائ ة )معادلم  ار الاائ ة( وذلك لت طتم توالتو الت وي  املرتعطم  القرض متو ط األج 

 م كاتب كالتالي:2017ديس بر 

 ريال  اودي 137.874.350 :القيمة النظرية

 م(30/01/2020م(، تاريخ اال تققا  )31/05/2016تاريخ الا لتم ) الجدول:

 دوالر امريوي( -401.638ريال  اودي ) -1.506.143:  م2017ديسمبر  31القيمة السوقية كما في 

 

 ت  احتسا  األداة أأداة تقوط مقا   درض العنك األاىي التجاري متو ط األج .

 و حقوق الكتتابأحقوق التحويل  15

 .م2017ت رتها خالل عام او حقو  اأتتا  اته ال توج  حقو  تقوي  أتقر الشرأم   

 دوات دين قابلة لالستردادأ 16

 .م2017دوات د ن دا لم لال ترداد خالل عام اي أل تقر الشرأم  أته ال  وج  اي ا ترداد او شراء او  ل اء من جات  الشرأم 
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 نهتكوين مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة ع 17

 ملا يلي:9) يتكون مجلس اإلدارة من 17.1
ً
 ( تسعة أعضاء وفقا

 تنفيذي صفته اإلسم
غير 

 تنفيذي
 مستقل

 ل نعم ل رئاس املجلس   و األمير اح    ن خال   ن عع  هللا  ن عع  الرح ن آل  اود

امللوي األمير تركي  ن مق    ن فف   ن عع  الازيز آل تاح  الس و 

  اود

 تائ  رئاس املجلس
 ل

 نعم
 ل

 ل نعم ل عضو د. خلت  عع  الاتاح أردي

 ل نعم ل عضو د. عع  الازيز تالي الجرسو 

 نعم نعم ل عضو  لت ان عع  الرح ن الس ت ي ا.

 ل نعم ل عضو  لت ان عع  هللا الا رو  ا.

 نعم نعم ل عضو   ر عع  هللا السوي ان ا.

 نعم نعم ل عضو عع  الازيز عى  ا والساود ا.

 ل ل نعم الرئاس التناتذي د.  لت ان عع  الازيز التويجري 

جزًءا من مجلس اإلدارة في )*( استقال األمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود من عضوية المجلس ، ولم يعد األعضاء المعينون بـ     ( م ١٤/9/٢٠١7)هـ      ٢٣/١٢/١٤٣٨بتاريخ مالحظه: 

 .٢٠١٨في بداية عام . تشكيله الجديد

 م2017اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام  17.2

 لج ول ال ضور التالي: م2017 جت ن مجلس اإلدارة مرتين خالل عاما
 
 وفقا

 جتماعيناوالبالغ مجموعها  م2017نتهاء دورته للعام املالي اس اإلدارة لجتماعات املجلس حتى عضاء مجلأسجل حضور 

 اسم العضو
 اإلجتماع الول بتاريخ

 م14/02/2017 

 الثانياإلجتماع 

 بتاريخ

 م08/12/2017 

 اإلجمالي

 2 حاضر حاضر   و األمير اح    ن خال   ن عع  هللا  ن عع  الرح ن آل  اود

تاح  الس و امللوي األمير تركي  ن مق    ن فف   ن عع  الازيز آل 

  اود

 حاضر
 حاضر

2 

 2 حاضر حاضر د. خلت  عع  الاتاح أردي

 2 حاضر حاضر د. عع  الازيز تالي الجرسو 

 2 حاضر حاضر  لت ان عع  الرح ن الس ت ي ا.

 2 حاضر حاضر  لت ان عع  هللا الا رو  ا.

 2 حاضر حاضر   ر عع  هللا السوي ان ا.

 2 حاضر حاضر الساود  و اعع  الازيز عى   ا.

 2 حاضر حاضر د.  لت ان عع  الازيز التويجري 

  

 طريق الت رير تتالق  املوافقم عى   عت اد القوائ  املالتم األولتم. درارات عن  (5خ سم )اإلدارة ود  تعنى مجلس 

 ويقر مجلس اإلدارة  أته ت   ع اد سجالت ال سا ات  الشو  الا ت  وان تنام الردا م ال اخلتم 
ُ
  س  لت م وت  تناتذ   ااالتم، واتهاع  عى  ا

 ال  وج  شك في د رة الشرأم عى  مواتلم نشاطاتها.

 عضاء مجلس الدارةأ آتسياسة مكاف 17.3

ى، وسناء  عى  خر ا م مزا ا عتنم ااف ت السنويم ووفن خطط التقايز و واملو ألجور موفو  الروات  وان لجنم الترشتقات واملواف ت تختص  الننر في  

 ي أ ا  ىي:دارة راعضاء مجلس اإل ذلك ف ن  تا م مواف ت 
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 دارةعضاء مجلس اإل أمكافآت 17.3.1

 . شو   نوي ريال  اودي لو  عضو  200,000 موافأة ثا تم ومقطوعم تعلغ اس ي للشرأم وتنام حوأ م الشرأم ف ته  ت  إل وفقا للننام ا

 دارةعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإل أمكافآت 17.3.2

م دتراح من لجن عى  ء  دارة  ناإل تاا  وافق عليها مجلس اادارة  تقافون إل عضاء اللجان املنبثقم عن مجلس ااف ن  ،وفقا لننام حوأ م الشرأم

  اودي ريال  100,000تاا  ري األتلك دت م و  . الترشتقات واملواف ت
 
  ل حضور   اودي ريال 3.000 تقاض ى الاضو  في حين .()لو  عضو  نويا

ويت  التاويض عن توالتو السار حين  وون   او م لتم العقرين. خارج امل لتم امريوي عن ك  اجت ا  دوالر  3.000وجت ا  داخ  امل لتم  عن ك  

و ذا عق ت ع ة اجت اعات  ناس  .تاا  ملرة واح ة فقطا ذ ن ل  ه  عضويم في اأثر من لجنمعضاء الأل ا في حين  تقاض ى خارج امل لتم.االجت ا  

 جت ا  واح  فقط. التوم ف نه   تقافون   الت حضور عن 

 عضاء التنفيذيينل تعويض ا17.3.3

 اإلدارة.مجلس رئاس  ت  ذلك  ناء  عى  موافقم 

 . ) الريال الساودي( م2017دارة وخ سم من أعار التناتذ ين لاام إل تلقااا اعضاء مجلس االتي  عين التاويضات الج ول التالي 

 
 إجمالي التعويضات /ريال سعودي اسم العضو

 3.029.183 *اعضاء مجلس اإلدارة

 5.805.593 **خ سم من أعار التناتذ ين

 * تش   ر وم مجلس اإلدارة الاضو املنت   ، ال أتور  لت ان التويجري.

 ** يش   التاويضات والر وم اإلداريم للرئاس التناتذي ، ال أتور  لت ان التويجري ، وامل  ر املالي لل ج وعم ، ال أتور ع ر أردى.

 م2017عام فيها خالل  أسماء الشركات املساهمة املدرجة وغير املدرجة التي كان أعضاء مجلس اإلدارة الشركة أعضاءً  17.4

 اسم الشركة اسم العضو
/ غير  مدرجة

 مدرجة

  و األمير اح    ن خال   ن عع  هللا  ن عع  

 الرح ن آل  اود

 .دارة الشرأم التت تائتم الساود م رئاس مجلس  .1

 .للتأمين التااوني ) ا وو( رئاس مجلس ادارة الشرأم الارستم الساود م .2

 .مريوان اأسبريس الارستم الساود ماشرأم  .3

  .املق ودةشرأم امتاتتاب لصناعم الاتبرجالس  .4

 . شرأم امتاتتاب لصناعم املطاط املق ودة .5

 . ميرون الارستم الساود م املق ودةاشرأم  .6

 . شرأم  وت  ترات  املق ودة .7

 . الشرأم الارستم الساود م لصناعم اتا ا  ح    ال أتا   املق ودة .8

 . الخر اتتم املق ودة الشرأم الارستم الساود م لل نتجات .9

 .دةامتوون الساود م املق و  .10

 )امتواتر(. دارة وتش ت  العنتم التقتتم املق ودةالشرأم الااملتم إل   .11

 مدرجة

 مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

تاح  الس و امللوي األمير تركي  ن مق    ن فف   ن 

 عع  الازيز آل  اود
 مدرجة م  نب الشردت دارة شرأم  رئاس مجلس 

 د. خلت  عع  الاتاح أردي

 شرأم عودة كا اتال .1

 شرأم االتصاالت الساود م .2

  .شرأم امتاتتاب لصناعم الاتبرجالس املق ودة .3

 . شرأم امتاتتاب لصناعم املطاط املق ودة .4

 . ميرون الارستم الساود م املق ودةاشرأم  .5

 . شرأم  وت  ترات  املق ودة .6

  .الشرأم الارستم الساود م لصناعم اتا ا  ح    ال أتا   املق ودة .7

 . الخر اتتم املق ودة الشرأم الارستم الساود م لل نتجات .8

 غير مدرجة

 مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة
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 .امتوون الساود م املق ودة .9

 )امتواتر(. دارة وتش ت  العنتم التقتتم املق ودةالشرأم الااملتم إل   .10

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 د. عع  الازيز تالي الجرسو 

 .الساود م للور الشرأم  .1

 . نك الرياض .2

 .شرأم الخلتج للتت اويات والزيوت الصناعتم .3

 .) وتتلو ( الشرأم املتق ة لزيوت التش ت  .4

  .شرأم امتاتتاب لصناعم الاتبرجالس املق ودة .5

 . امتاتتاب لصناعم املطاط املق ودةشرأم  .6

 . ميرون الارستم الساود م املق ودةاشرأم  .7

 . شرأم  وت  ترات  املق ودة .8

  .الشرأم الارستم الساود م لصناعم اتا ا  ح    ال أتا   املق ودة .9

 . الخر اتتم املق ودة الشرأم الارستم الساود م لل نتجات .10

 .امتوون الساود م املق ودة .11

 )امتواتر(. دارة وتش ت  العنتم التقتتم املق ودةالااملتم إل الشرأم   .12

 مدرجة

 مدرجة

 

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة شرأم الس ت ي القا ضم  لت ان عع  الرح ن الس ت ي ا.

  لت ان عع  هللا الا رو  ا.

 .شرأم ت ا للتت اويات .1

 .شرأم خ مات املخازن والنقلتات .2

 .االمثال للت وي  واإل جار .3

  .شرأم امتاتتاب لصناعم الاتبرجالس املق ودة .4

 . شرأم امتاتتاب لصناعم املطاط املق ودة .5

 .الشرأم الارستم الساود م لصناعم اتا ا  ح    ال أتا   املق ودة .6

 )امتواتر(. دارة وتش ت  العنتم التقتتم املق ودةالااملتم إل الشرأم  .7

 مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

   ر عع  هللا السوي ان ا.

 شرأم العالد الارستم املق ودة. .1

 مج وعم  اس ال ولتم. .2

 شرأم التقت   املخاطر املق ودة. .3

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 مدرجةغير 

 مدرجة .للتأمين التااوني ) ا وو( الشرأم الارستم الساود م الساود  و اعع  الازيز عى   ا.

 د.  لت ان عع  الازيز التويجري 

 .والء للتأمين .1

 .التطوير التت ائي .2

 .تووين املتطورة للصناعات .3

 .لال تث ار ملتتمشرأم  .4

  .شرأم امتاتتاب لصناعم الاتبرجالس املق ودة .5

 . امتاتتاب لصناعم املطاط املق ودةشرأم  .6

 . ميرون الارستم الساود م املق ودةاشرأم  .7

 . شرأم  وت  ترات  املق ودة .8

  .الشرأم الارستم الساود م لصناعم اتا ا  ح    ال أتا   املق ودة .9

 . الخر اتتم املق ودة الشرأم الارستم الساود م لل نتجات .10

 .امتوون الساود م املق ودة .11

 )امتواتر(. دارة وتش ت  العنتم التقتتم املق ودةالااملتم إل الشرأم   .12

 بي.د لتو.تي الساود م .13

 .شرأم العانم التقتتم الفن  تم لل قاوالت املق ودة .14

 شرأم امتاتتاب الارستم الساود م للدارة. .15

 مدرجة

 غير مدرجة

 مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 مدرجةغير 

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة

 غير مدرجة
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 صفقات مع أطراف ذو عالقة 18

 ةعالقمع أطراف ذوي  تعامالت

  وضي الج ول ادتا  ماامالت املج وعم من الشركات التا ام لفا غير املوح ة من حت  املعتاات واملشتر ات

 السنة الشركة

املبيعات لألطراف 

 الصلةذات 

مشتريات / مدفوعات 

مقدمة لطراف ذات 

 عالقة

 - - 2017 امتاتتاب مصر للاتبرجالس

  2016 - 04  

 -  11,244 2017 امتاتتاب دطر

  2016 14,761  12,607  

 -  2,358 2017 امتنسوس  س اي

  2016 - - 

 -  897 2017 شرأم امتعلو القا ضم 

  2016 - - 

 -  04 2017 امتتتك امل ر 

  2016 1,705  93  

  6,056 - 2017 دبر 

  2016 - - 

 

 املالي لفذ  الشركات.مالحنم: ت  حجز مخصصات اتخااض القت م عى  اذ  املعالغ  سب  الوفن 

 

 

ص ر او اي من شرك
ُ
تها اتقر املج وعم  أته ال  وج  ل  ها اي ع لتات من اطرا  من ذوي الاالدم من امل تن اتن تتسب  في تاارض مصالي  ين امل

 التا ام او الزمتلم من جفم، واعضاء مجلس اإلدارة او أعار التناتذ ين.

 

 طبيعة القرض البائعة الشركات

الرصيد كما 

ديسمبر  31في 

 م2016

 التسديدات اإلضافات

خصم بسبب 

فك توحيد 

القوائم 

 املالية

تعديالت 

تحويل 

 عمالت

الرصيد كما 

ديسمبر  31في 

 م2017

 13,242 41 - (244) 11.347 2.098 أخرى رسوم تقنية وذمم مدينة  امتاتتاب دطر

 1.777 - - - 75 1.702 قرض طويل الجل  ارسال ب دطر

 25,364 1.433 - - 346 23.585 قرض طويل الجل امتتتك امل ر 

 2.358 - - - 2.358 - ذمم مدينة لتوزيعات أرباح  امتنسوس

 29 - - - 29 - ذمم مدينة أخرى  جو فانسين و واين

 3.622 60 - (159) 79 3.642 قرض طويل الجل وامتتتك روماتتااي.بي. س 

 4.306 (165) - (6.015) 101 10.385 ذمم مدينة تجارية  وسور و وسور دا 

قرض طويل الجل وذمم مدينة  امتاتتاب ا عاتتا

 أخرى 
- 

367 - 29.847 324 30.528 

قرض طويل الجل وذمم مدينة  امتاتتاب املاتتا

 أخرى 
- 

- (47) 2.037 (208) 1.782 

 508 (172) 1.323 (643) - - ذمم مدينة أخرى  فلوتا ب للتقنتم

 1.477 205 1.272 - - - ذمم مدينة أخرى  امتاتتاب للخ مات

 84.994 1.518 34.469 (7.108) 14.702 41.412 املجموع
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 ير املالي أو أي أشخاص ذوي عالقةاملد و أالرئيس التنفيذي  مععمال والعقود املوقعة ل ا 19

 امل  ر املالي واي ااخا  ذوي عالدم خالل و اُ قر مجلس اإلدارة  أته ال توج  اع ال او عقود  ين الشرأم او شركاتها التا ام وسين الرئاس التناتذي 

 .م2017عام 

 دارة وكبار التنفيذيينالتنازل عن الرواتب والتعويضات من قبل أعضاء مجلس اإل  20

تاا  تنازل   وجعه اح  اعضاء مجلس اإلدارة او اح  أعار التناتذ ن عن ا م روات  او تاويضات او حقو  اُتقر الشرأم  أته ال  وج  ترتا  او 

 م.2017ارساح خالل عام 

 نازل املساهمين عن حقوقهم في الرباحت 21

 .في األرساحله   وجعه اح  مساا ي الشرأم عن ا م حقو   ُتقر الشرأم  أته ال  وج  ترتا  او اتاا  تنازل 

 املدفوعات النظامية املستحقة على املجموعة من الزكاة أو الضرائب أو أية رسوم نظامية 22

التي سجلتها في القوائ  املالتم املوح ة خالل عام  او/فت ا  ىي أشو  امل فوعات الننامتم التي دفاتها الشرأم وشركاتها التا ام داخ  امل لتم و 

 .م2017

 

 السبب املبلغ باآلف الريالت البيان

 لزكاة والدخلل الهيئة العامةبموجب نظام  101.587 زكاة

 جانببموجب نظام ضريبة الدخل على ال  848 فرائ  دخ  تارففا السلطات الساود م 

ة التي تقع بها الشركات التابع في الدول  جنبيةتفرض بموجب القوانين ال  2.828 فريعم دخ  تارففا  لطات الضرائ  خارج

 املوحدة

 - 105.263 الفتئم الاامم للزكاة وال خ 

  105,263 فريعم الزكاة وال خ  مستققم ال فن

 بموجب نظام التأمينات الجتماعية 661 ر وم اشترا   التأمتنات االجت اعتم

  105.924 املج و 

قر الشرأم  أن مالحنم: 
ُ
 ل  ها وت

 
 .م2018، وري مستققم ال فن خالل عام ل   ت  دفافا ملتون ريال 30مق رة  قوالي معالغ مستققم تنامتا

 استثمارات واحتياطات أنشأت ملصلحة املوظفين )خيار السهم( 23

 
 
   اتا

 
 مب الشرأم قداء الشرأم، فق  تا، ومن  الارتم لف  لال تاادة من التت ائه  للشرأم لل اا  عى  املوظاين املت يز ن  األداء، وتازيزا

ل  اتئم السو  املالتم  طل  املوافقم عى   رتامج من  ا ف  لل وظاين، ود  وافقب الفتئم عى  البرتامج، وت  شراء  من خالل شرأم مالتم 

 الواح .  ت   دارة األ ف  من دع  تن و .ريال للسف   16.60 ف   لغ ما ل دت تها السودتم في ودب الشراء  2,515,691

 

ت   م. 2012 نوات في   ا م عام  3م وس ا تطعتق البرتامج الول وم ته 2011لق  ت  اأتتا  املوظاين  عاض األ ف  املشترا  خالل عام 

تن انا  اي توزياات او  ان ا ل  ت م2015عى  موظاين و داري الشرأم خالل عام   ف  593.000ا تت ال البرتامج وسالتالي توزين 

 .م.2017تخصتصات  فافتم خالل عام 

  ال توج  انالك
 
 . ف  1,922,691 ف  املتعقتم وري خطم  رتامج تقايزي نشطم فت ا  تالق  اال  حالتا

 إقرارات 24

 السجالت املحاسبية 24.1

 ن سجالت ال سا ات اُ قر مجلس اإلدارة 
ُ
 ع ت  الشو  الا ت .ا

 نظام الرقابة الداخلية 24.2
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 مجلس اإلدارة  أن تنام الردا م ال اخلتم اع  عى  ا س  لت م وُتاذ  ااعلتم.ُ قر 

 قدرة الشركة على مواصلة أعمالها 24.3

 ُ قر مجلس اإلدارة اته ال  وج  شك  ذأر في د رة الشرأم عى  مواتلم نشاطفا.

 حوكمة الشركة نظام 25

 لفذ   م2009خالل عام 
 
ادرت الج اتم الاامم للشرأم" تنام حوأ م شرأم امتاتتاب الارستم الساود م ولوائ  ال وأ م ال اخلتم"، وتناتذا

 ملا  ىي:
 
 اللوائ  وفاب الشرأم القواع  واآللتات وانشأت اللجان املتارعم عن مجلس اإلدارة وادرت مسؤولتتها وطريقم ع لفا وفقا

 اللجان 25.1

 اللجنة التنفيذية 25.1.1

 إختصاصاتها:

 ت ارس اللجنم ج تن السلطات وتتق   واجعات مجلس اإلدارة في الاترة ما  ين  جت اعات املجلس. -

 تقوم اللجنم   نادشم و تخاذ القرارات املتالقم  املوفوعات التي تقتاج  ل   تخاذ درارات عاجلم في األح اث الطارئم. -

 التي تتطلبها اع ال الشرأم الااد م.تتض ن مسؤولتات اللجنم  تخاذ القرارات الروتتنتم  -

 فت ا  تالق    تراتتجتم الشرأم واا اففا، تقوم اللجنم  التالي: -

 مراجام  جراءات وع لتات التخطتط اإل تراتتجي للشرأم  التااون من الاضو املنت   والرئاس التناتذي. .1

 اع ال فالتم ته    ل  تققتق اا ا  الشرأم.التأأ  من ان الخطط اإل تراتتجتم للشرأم د  ت ب ترج تها  ل  تصرفات و  .2

مراجام توتتات الاضو املنت   والرئاس التناتذي فت ا  تالق  توزين موارد الشرأم التي ته    ل  تققتق التوافق  ين الخطط  .3

 اإل تراتتجتم للشرأم واا اففا التش تلتم طويلم األج .    

ركاتها التا ام واألا ا  التش تلتم للتأأ  من توافقفا من ر الم الشرأم املراجام ال وريم للخطط اإل تراتتجتم للشرأم وش .4

 واا اففا. 

فت ا  تالق  أولويات الشــــــــــرأم التشــــــــــ تلتم، تقوم اللجنم   راجام و ع اد التوتــــــــــتات ملجلس اإلدارة  النســــــــــعم للقرارات اإل ــــــــــتراتتجتم  -

 التو ن  ل  ا وا  ودو 
 
 ل ج   ة او الخروج من ا وا  ودول حالتم.املتالقم  األولويات التش تلتم، متض نم

  النسعم للتخطتط املالي للشرأم و تا م توزياات األرساح، تقوم اللجنم  التالي: -

 ع اد ومراجام التوتتات ملجلس اإلدارة املتالقم  األا ا  واإل تراتتجتات املالتم السنويم طويلم األج ، ومؤشرات األداء  .1

 املرتعطم بها.

املالتم الفامم للشرأم والشركات التا ام لفا، مث  األمور املتالقم  راس مال الشرأم، والتصنتو االئت اني مراجام األمور  .2

جنم شرأم التناتذ م ولللشرأم، والت فقات النق  م، وانشطم االدتراض، والودائن اال تث اريم، وذلك  التااون من  دارة ال

  املراجام. 

 ملجلس اإلدارة واملتالقم  ستا م توزياات األرساح للشرأم وستتاتم تناتذاا. ع اد ومراجام التوتتات املق مم  .3

 املراجام ال وريم للناقات الرا  التم الاالتم ومقارتتها من املوازتات املات  ة مسعقا لفا. .4

فت ا  تالق  تقوي   تتاجتم الشــــــــــــرأم في امل ى الطوي  وفاالتم ع لتاتها التشــــــــــــ تلتم، تقوم اللجنم   راجام و ع اد التوتــــــــــــتات ملجلس  -

 اإلدارة  النسعم للقرارات اإل تراتتجتم املتالقم  الار  التي امام الشرأم التي ته    ل  تقسين جودة املنتجات والخ مات التي تق مفا

 ت  التوالتو املتالقم بها.   الشرأم وترش

 مهماتها:

 طل  املستن ات والتقارير والتوفتقات واملالومات األخرى املنا عم من املسؤولين والتناتذ ين واملوظاين  الشرأم. -

 دعوة املسؤولين والتناتذ ين واملوظاين  الشرأم الجت اعاتها لسؤالف  ولس ا  تاسيراته . -

 ستشارين من خارج الشرأم.اإل تااتم  خ مات الخبراء وامل -

 اداء الخ مات األخرى التي  طلبها مجلس اإلدارة والتي تقن ف ن  لطات اللجنم. -
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   راجام وتقوي  الئقتها به   التأأ  من دتامفا  واجعاتها ورفن التوتتات ملجلس اإلدارة  شأن  جراء التا  الت بها.  تقوم -

 لس اإلدارة  قت  ال  ق  عن مرة ك   تم شفور.  تقوم  تق    اللجنم تقرير دوري عن اع الفا ملج -

  اإلفافم  ل  ذلك، فأن اعضاء اللجنم  قومون  التالي: -

 املشارأم في انشطم واع ال اللجنم، وحضور ج تن االجت اعات. .1

 العقاء عى  درا م كاملم  ج تن املستج ات في  ائم األع ال التي تا   بها الشرأم. .2

 اطلاوا عليها  سب  ع لف  في اللجنم عى   نها مالومات  ريم.اعتعار ج تن املالومات التي  .3

  عالم مجلس اإلدارة في حالم وجود تاارض مصالي د   نشأ تتتجم درارات تقوم اللجنم   تخاذاا.  .4

  ع اد مراجام وتقوي   نوي ألنشطم اللجنم وألعضائها متض نا مراجام درجم التزام اللجنم  الئقتها. .5

 أسماء العضاء:

 .)رئاس اللجنم التناتذ م( ح    ن خال   ن عع  هللا  ن عع  الرح ن آل  اودا /األمير  و  .1

 )عضو  تركي  ن مق    ن فف   ن عع  الازيز آل  اود /تاح  الس و امللوي األمير .2
 
 .(ا

 عع  الاتاح أردي )عضو  ن د. خلت   .3
 
 (ا

 تالي الجرسو  )عضو  ن د. عع الازيز  .4
 
 .(ا

 )عضو  تويجري عع  الازيز ال ن د.  لت ان  .5
 
 (.ا

  (. ترتير اللجنم) د. ع رو  ن خال  أردي .6

 

اـ )املوافق 23/12/1438من منصعه أاضو في اللجنم  تاريخ  مق    ن فف   ن عع  الازيز آل  اود: ا تقال تاح  الس و امللوي األمير تركي  ن مالحظة

 م(.14/09/2017

 

 .اللجنم ج تن االجت اعاتعضاء احضر ج تن ( ود  2) اثنان عدد الجتماعات:

  (3ثالثم ) : مدة عملها:
 
 م31/12/2017وحتى  م01/01/2015من   نوات اعتعارا

 لجنة املراجعة 25.1.2

 :املهام واملسؤوليات

تختص لجنم املراجام   ســـــــؤولتم اإلشـــــــرا  عى  انشـــــــطم الشـــــــرأم   رض التأأ  من أاا م وأااءة اتن م الردا م ال اخلتم  اإلفـــــــافم  ل  

 وتق    التوتتات املتالقم  ذلك ملجلس اإلدارة والج اتم الا ومتم. وتتلخص مفام اللجنم في األمور التالتم:    اء را ها

 :التقارير املالية .1

المتها   رض التأأ  من ددتها و  عرففا عى  مجلس اإلدارة والتوتتم في شأنها دع  والسنويم درا م القوائ  املالتم األولتم الربن  نويم -

 
 
 . مقا بتا

تقــ    تقــارير ملجلس اإلدارة  قســـــــــــــ  ال ــاجــم  ــ رائه  املفنتــم في تقرير مجلس اإلدارة والقوائ  املــالتــم تابر عن مــ ى عــ الــم وتوازن تلـك  -

التقارير، مأخوذة أو ،  اإلفــــــــافم مالئ م تلك التقارير في تق    املالومات الضــــــــروريم لل ســــــــاا ين واملســــــــتث ير ن واصــــــــ ا  املصــــــــل م 

 رأم واع الفا التجاريم وا تراتتجتاتها.لتقتت  اداء الش

 او غير طعتاتم مض نم في القوائ  املالتم.اي تاامالت جواريم ومراجام الننر في  -

 الننر ومراجام اي امور جواريم  ق مفا امل  ر املالي لل ج وعم او من  نو  عتهعاإلفافم  ل  مراجعي ال سا ات. -

 يم في التقارير املالتم.درا م ومراجام التق  رات املقا بتم الجوار  -

 ع اد توتـــتات ملجلس اإلدارة فت ا  تالق    ى مالئ م الســـتا ـــات املقا ـــبتم املطعقم لطعتام ع   الشـــرأم، وتقوي فا للتقارير املالتم  -

 التي تص راا الشرأم ولطعتام ع لتم املراجام لفا.

-  
 
لل اا ير املقا ــــــبتم املقعولم والســــــتا ــــــات املقا ــــــبتم التي تتعافا الشــــــرأم   ا  التأأ  من صــــــ م  ع اد ال ســــــا ات والتقارير املالتم وفقا

 التي تقوم الشرأم  اإلفصاح عتها. ققق الشاافتم في املالومات املالتم 

  ع اد توتتات ملجلس اإلدارة فت ا  تالق  التقرير السنوي للشرأم وذلك دع  اعت اد  من املجلس. -
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 :اطرلرقابة الداخلية وإدارة املخا .2

  تضــــــ ن توتــــــتات اللجنم ورا ها حول أاا م اتن م  -
 
تتأأ  اللجنم من أااءة ع    دارة املراجام ال اخلتم في الشــــــرأم، أ ا تق م تقريرا

فــــــــــ ن تطا  ع لفا. ويقوم مجلس اإلدارة     ا  نســــــــــخم من ذلك التقرير في املرأز الرئاســــــــــ ي للشــــــــــرأم الردا م ال اخلتم واع ال اللجنم 

ا ام دع   ناقاد اجت ا  الج اتم الا ومتم للشــرأم  قت  توون متوفرة ملن  رغ  االطال  عليها من حضــور  10تزي  عن خالل م ة ال 

 اجت ا  الج اتم.

ع  مجلس اإلدارة. -  درا م مسودة األتن م والتالت ات و   اء را ها حتالفا من خالل اع الفا اإلشراافتم دع  ان تت  املوافقم عليها من د 

األتن ــم واللوائ  الخــاتـــــــــــــم   جلس اإلدارة واللجــان املنبثقــم عنــه وتقــ    املشــــــــــــورة ملجلس اإلدارة حتــال األمور ذات الاالدــم مراجاــم  -

ع  املجلس.   األتن م دع  املوافقم عليها من د 

 ل جلس حتال ذلك.مراجام األتن م التناتذ م ملجلس اإلدارة واتن م امل راجام ال اخلتم ومووتاتها املختلام وتق    املشورة ل -

ع  مجلس اإلدارة   رض    اء مرئتاته  ف ن مسؤولتاته  اإلشرافتم في الشرأم. -  درا م اي امور اخرى تقال  ل  اللجنم من د 

درا ـــم املخاطر األ ـــا ـــتم التي تواجففا الشـــرأم والتي تتضـــ ن املخاطر املالتم والتشـــ تلتم والقاتوتتم، ومراجام الســـتا ـــات التي تطعقفا  -

 رة املتالقم  ا لتات تق    وتقوي  وماالجم تلك املخاطر.اإلدا

 درا م تقارير اتن م الردا م ال اخلتم ومتا ام تطعتق الخطط التا تقتم واإلجراءات  قس  املالحنات الواردة فيها. -

اإلشــــرا  عى  ومراجام اداء وانشــــطم املراجن ال اخىي و دارة املراجام ال اخلتم في الشــــرأم،  ن وج ت،   رض التأأ  من توفر الووادر  -

الوافتم وأااءتها في اداء املفام واملســــــــــــؤولتات املناطم به . وفي حال ل   تن ل ى الشــــــــــــرأم م  ر مراجام داخلتم، تقوم اللجنم  تق    

 س اإلدارة  ال اجم لتاتين مراجن داخىي وادتراح اتاا ه. توتتاتها ملجل

  تق    التوتتات ملجلس اإلدارة حتال تاتين /تووين  دارة مراجام داخلتم وتاتين م  ر مراجام. -

  ع اد توتتات متالقم   نشاء وتقسين ونشر  ائم الردا م داخ  الشرأم.  -

 :               الشركات الزميلة والتابعة .3

 من فاالتم اإلجراءات الخاتم  تشتت  لجان املراجام في الشركات التا ام  قس  اتن م واتاادتات الشرأم.التأأ   .1

قتت  تعن طريق مراجام ال او الزمتلم التي تتقت  فيها الشرأم التأأ  من أااءة  دارة املراجام ال اخلتم في الشركات التا ام .2

 التاا ات الشركاء، وتق    تقرير ملجلس اإلدارة ملا ترا  لجودة اع ال املراجام ال اخلتم، وسقس  السنوي 
 
ما او متاح وفقا

 حتال ذلك.
 
 منا عا

يها او تلك التي تتقت  فالتأأ  من آلتم ترشت  وتاتين املراجن الخارجي لل سا ات للشركات امل لوأم  الوام  لل ج وعم  .3

وتت   حالم التوتتات ملجلس اإلدارة  قس  ما ترا   وعم او  قس  ما او مخول لل ج وعم في اتاادتات الشراأماملج 

.
 
  اللجنم منا عا

من لجان املراجام الخاتم  الشركات التا ام حتال أااءة و المم اتن م ال صول عى  التأأت ات املاقولم والضروريم  .4

 ل تن م املتعام وعق  الشراأم. 
 
 الردا م ال اخلتم فيها وفقا

روتوكوالت املراجام ما  ين  دارة املراجام ال اخلتم في الشرأم، ولجنم املراجام، و دارات املراجام املوافقم عى  اإلطار الاام وس .5

 للشركات التا ام او التي تتقت  فيها امتاتتاب او  قس  ما او منصوٌ  علته في  تاادتات الشركاء.

تقفا  التنستق من لجان املراجام في الشركات مراجام خطم املراجام املطروحم من  دارة املراجام ال اخلتم للشرأم لتت  تطع .6

 التا ام او التي تتقت  فيها امتاتتاب او  قس  ما او مس وح  ه في اتاادتم الشركاء.

 :               القانوني مراجع الحسابات .4

املقا   القاتوني، والتي تتض ن مراجام اللجنم لتااءته املفنتم وال تقاللتته  او عزل     اء التوتتات املتالقم  اختتار  .1

 
 
 األتاا  التي  و   قص  عليها. واملخاطر املتودام من وجود تاارض في املصالي، وا ضا

 ا  األخذ في اإلعتعار كافم األتن م واملاا ير املا ول بها في  املقا   القاتونيتقتت  ا تقاللتم وموفوعتم وع الم وفاالتم  .2

 اذا الص د.

والتأأ  من ع م دتامه  أ م ع اد خطم و جراءات املراجام للسنم املالتم، إل الا   من املقا   القاتوني من اج  التنستق  .3

 .              ت ار توتتاتها حتال ذلكاع ال تقنتم او  داريم خارج تطا  اع ال املراجام املولو بها، وتقوم اللجنم  
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منادشم النتائج الفامم والتوتتات التي توت   ليها املقا   القاتوني ودرجم ا تجا م اإلدارة لفا، وا ضا اإلجراءات  .4

 عى  تلك التوتتات. التا تقتم التي دامب بها االدارة  ناء  

 تم ومتا ام ما ت  ع له حتالفا. درا م راي املقا   القاتوني ومالحناته عى  القوائ  املال .5

الا   عى  ح  املشاك  التي د   واجففا املقا   القاتوني اثناء تأد ته لا لتم املراجام والتي تتض ن اي تاوسات د   .6

  واجففا فت ا  تالق  أا ا  ع لتم املراجام او تاوسم وتوله  ل  املالومات. 

نادشم املوفوعات الفامم التي د  تثيراا اللجنم او املقا   القاتوني، عق  اجت اعات من املقا   القاتوني عى   تاراد مل .7

 والتأأ  من ان املقا   القاتوني ل  ه  مواتتم االتصال  رئاس لجنم املراجام في اي ودب. 

  ع اد التوتتات الخاتم  ستا م الشرأم فت ا  تالق  تق    الاترة الالزمم لت تير املقا   القاتوني. .8

 

 

 : للمراجعة الداخلية بالنسبة  

1.  
 
رجم د  ع اد التوتتات الخاتم   نشاء  دارة املراجام ال اخلتم  الشرأم واملوازتم الخاتم بها، وساختتار رئاس القس ، وا ضا

 املراجاين ال اخلتين. ما تقاللت

ت القس  والتقارير التي اا ا  و لطاراجاين بها،  قت   تض ن التقوي   ع اد تقوي  ألداء  دارة املراجام ال اخلتم وامل .2

 قوم   ع اداا وخطم املراجام الخاتم  ه للسنم القادمم، والنتائج التي توت  لفا خالل السنم ال التم، و ع اد التوتتات 

 الالزمم لتقسين فاالتته.

دارة من دتام اإل  منادشم االتقرافات واألخطاء التي تتض تها التقارير الشفريم التي يا اا دس  املراجام ال اخلتم والتأأ  .3

  اتخاذ اإلجراءات التا تقتم املنا عم.

 

 اللتزام باللوائح والنظمة:       

 من ان الشرأم اخذت اإلجراءات الالزمم لاللتزام بها.مراجام تتائج التقارير الصادرة عن الجفات الردا تم والتأأ   .1

 املنطعام عليها.التأأ  من التزام الشرأم  األتن م واللوائ  والتالت ات  .2

 التأأ  من وجود اإلجراءات الخاتم   راجام الشواوى املتالقم   جراءات الردا م ال اخلتم و ع اد التقارير املالتم. .3

التأأ  من وجود اإلجراءات التي ت تن املوظاين من تق    الشواوى  قت  تض ن السريم التامم، ومراجام ع لتم اإلفصاح  .4

 مخالاات تتالق  اإلدارة او  أح  املوظاين  الشرأم.عن اي اتقرافات او 

 :صالحيات اللجنة

ال ف نها تت تن  الصالحتات التالتم:  لتت تن اللجنم من  اشرة واداء مفامفا  شو  كام  وفا 

 الشرأم.في مالومات اخرى  و ا  ضاحات  و اتقارير  و امستن ات االطال  عى  اي  -

واملســـــــــؤولين واملوظاين  الشـــــــــرأم الجت اعات اللجنم ادعوة امل  رين التناتذ ين او  اإلدارة من مجلس  ا م مالومات او   ضـــــــــاحاتطل   -

 لسؤالف  ولطل  اإل ضاحات والتاسيرات مته  فت ا تتطلعه مصل م الا  . 

لخســـــائر مالتم الطل  من مجلس اإلدارة عق  ج اتم ع ومتم  ذا كان املجلس يارد  ع   اللجنم او في حال تارض الشـــــرأم ألفـــــرار او  -

 جست م.

 املوافقم عى  تننت ات ترشت  مقا   الشرأم القاتوني. -

 املوافقم عى  اتن م املراجام ال اخلتم للشرأم. -

 املوافقم عى  خطم املراجام ال اخلتم السنويم وميزاتتم  دارة املراجام ال اخلتم. -

 املوافقم عى  الفتو  التننت ي إلدارة املراجام ال اخلتم للشرأم. -

في حاالت اال ــــــــتقالم او اإلعادم او اال ــــــــت ناء عن خ ماته،  اإلفــــــــافم  ل  توتــــــــتم ملجلس اإلدارة  تاتين م  ر  دارة املراجام ال اخلتم ال -

 املوافقم عى  مرتعه الشفري وس الته ومزا ا  الوظتاتم األخرى.

 ته السنويم.املوافقم عى  التقتت  السنوي مل  ر  دارة املراجام ال اخلتم وتاويضاته وزيادا -
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للقتام   فام اللجنم من األخذ في االعتعار ان تقوم  الشرأماو داخ  ال تااتم  الخبراء واملستشارين واملتخصصين من خارج ا قق للجنم  -

الشـــــرأم  تلك ال را ـــــات او اال ـــــتشـــــارات وتق    الاروض املتضـــــ نم ا ـــــ اء املســـــتشـــــارين وعالداته   الشـــــرأم وامل راء التناتذ ين،  ن 

 .وج ت

 :اللجنة واجبات أعضاء

ال تا  عن اي اجت ا ،  ج  عى  الاضــــو   الي رئاس اللجنم حضــــور اجت اعات اللجنم  شــــو  مســــت ر واملســــاا م في اع الفا. وفي حال  -

 األ عا  للت ت .
 
 مض نا

 ج  عى  رئاس اللجنم او من  اوفــــــــــــه عنه حضــــــــــــور اجت ا  الج اتم الاامم لالجا م عى  ا ــــــــــــتاســــــــــــارات او تســــــــــــا الت ال ضــــــــــــور من  -

 املساا ين.

. وعلته ف ته ال  جوز ألي عضــــــــو اإلفصــــــــاح عن اي مالومات  ج  عى  اعضــــــــاء اللجنم املقافنم عى  الســــــــريم التامم ملالومات الشــــــــرأم -

او ا ــــــرار للشــــــرأم  تار  عليها من لل ســــــاا ين، ع ا عن ما  ت  خالل اناقاد الج اتم الا ومتم، او اي جفات اخرى عن اي مالومات 

ذا م عى  ما  ترت  من مخالاته لفخالل ادا   لا له أاضـــو في اللجنم. ويارض الاضـــو للشـــط  من الاضـــويم واملســـائلم املالتم والقاتوتت

 الننام.

 ال  جوز للجنم القتام  أ م اع ال تناتذ م للشرأم. -

 ج  عى  عضــــو اللجنم القتام   فامه الخاتــــم  اللجنم   فنتم والتزام عالتين وان  قر  عى  ال صــــول عى  الت  الوافي من املالومات  -

 الخاتم  ا   الشرأم.

لا الم واإلتصــا  والصــراحم واملوفــوعتم وع م االتقتاز، وان ال  وون ل  ه مصــل م خاتــم تجا   ج  عى  عضــو اللجنم ان  تقى   ا -

 آرا   او دراراته متأثرة  أي اخص او أتان آخر. 

  ج  عى  عضو اللجنم ع م التورط  شو  معاشر او غير معاشر في اي اع ال او انشطم تخ   الشر  او األماتم. -

شـــــتاء ذات دت م جواريم من اي موظو او ع ت  او مورد ل  ه عالدم تجاريم  الشـــــرأم، من شـــــأنها ان ال  قق لاضـــــو اللجنم دعول اي ا -

 او حقتقم او تؤثر عى  دراراته التي  تخذاا.
 
 تضاو ا تقاللتته شولتا

س دته من مجل ج  عى  عضـــــــو اللجنم اإلفصـــــــاح ملجلس اإلدارة عن األع ال التي  انه وسين الشـــــــرأم وطعتام الاالدم  اإلفـــــــافم  ل  عال -

   اإلدارة او امل راء التناتذ ين للشرأم، أ ا او متطل  وفق الئقم اخالدتات الا   في الشرأم.   

 اداء اي واجعات توك   ليها من مجلس اإلدارة في ح ود  لطات اللجنم. -

 ارة فت ا  تالق  تا    جزء متها. تقوم اللجنم  ا   مراجام وتقوي   نوي لالئقتها و ع اد توتتات،  ذا احتاج األمر، ملجلس اإلد -

  أع اد تقاريراا ملجلس اإلدارة عى  ا اس دوري وحس  متطلعات مصل م الا  . اللجنم تقوم -

 أسماء العضاء:

 للجنمعع  الاتاح أردي ) ن د. خلت   .1
 
 (رئاسا

 )عضو   لت ان  ن عع هللا الا رو . ا .2
 
 .(ا

 )عضو  هللا السترانعع  ن د.  لت ان  .3
 
 مستقال

 
 (.ا

  (.اللجنم ة ترتير ) ا. مرا ا  نب الفي السبتعي .4

 

 .حضر ج تن اعضاء اللجنم ج تن االجت اعات( اجت اعات ود  5خ سم ) عدد الجتماعات:

  (3ثالثم ) : مدة عملها:
 
 م31/12/2017وحتى  م01/01/2015من   نوات اعتعارا

 

ل  مجلس اإلدارة  القوائ  املالتم الربن  نويم والسنويم ورفاب توتتاتها    راجامدامب اللجنم  م2017ته خالل عام اومن الج  ر  الذأر 

م. ود  2017ديس بر  31م  ل  2017ما و  23م ادرت الج اتم الا ومتم تاتين اعضاء اللجنم للاتر من 2017ما و  23وستاريخ لل صاددم عليها. 

م 2020ديس بر  31 تشتت  لجنم املراجام ل ورته الج   ة والتي تنتهي في م 2018 نا ر  1دامب الج اتم الا ومتم في اجت اعفا املناق  في 

 عى  النقو التالي:

 أسماء العضاء:

 للجنمعع  الاتاح أردي ) ن د. خلت   .1
 
 (رئاسا
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 )عضو   لت ان  ن عع هللا الا رو . ا .2
 
 .(ا

 )عضو  هللا السترانعع  ن د.  لت ان  .3
 
 مستقال

 
 (.ا

 ا. مرا ا  نب الفي السبتعي ) ترتيرة اللجنم(.  .4

 

  م:2017تقرير لجنة املراجعة للعام املالي 

 الشركة في الداخلية الرقابة أنظمة كفاية مدى في املراجعة لجنة رأي

في  اخلتمال  املراجام اع ال  دارة م، ومن خالل  شراففا املعاشر عى 2017 عام لفا خالللجنم املراجام خ سم اجت اعات  عق ت

 :واإلفصاحات، دامب اللجنم  األع ال األ ا تم التالتم املالتم والتقارير  واملخاطر  الشرأم ومراجام اتن م ال وأ م

 للشرأم املالتم السنويم والربن  نويم التقارير  واعت اد مراجام . 

 التي ا اتالست ومراجام والقاتوتتم والتش تلتم املالتم املخاطر  تتض ن والتي الشرأم تواجففا التي األ ا تم املخاطر  درا م 

 .املخاطر تلك وماالجم وتقوي  تق     ا لتات املتالقم اإلدارة تطعقفا

 عليها واملوافقم ال اخلتم املراجام لقس  السنويم الخطم مراجام. 

 ماملراجام ال اخلت دس  وتقارير  و جراءات انشطم مراجام. 

 واملخاطر  وال تقاللتته املفنتم لتااءته اللجنم مراجام تتض ن والتي القاتوني املقا    اختتار  املتالقم التوتتات ا  اء 

 .عليها  قص   و  التي االتاا  وا ضا مصالي تاارض وجود من املتودام

 :الستنتاج

  ما ل   ا تنادا
ُ
 املراجام دارة  عى  املعاشر  شراففا  خالل من ال اخلتم الردا م تن مأل  الجواريم الجوات  كافم اللجنم ت ار ب أر ذ

 نشطماأل فقص  ااالتم املتالقم التقارير  أ ا دامب اللجنم   راجام م،2017 عام خالل املتاادعم اجت اعاتها ثناءا ال اخلتم

 وأاا م فاعلتم نم التأأ به    ال اخلتم الردا م تنام في وأاا تهاالتش تلتم واملالتم  جراءاتاإل   المم من والتأأ  املختلام التش تلتم

. وسناء  عى  اع ال اللجنم املذكورة املتالقم واألتن م للقواتين االمتثال ل رجم واالط ئنان املوثودتم رفنو  الردا م ال اخلتم تن ما

 وسجالت ووثائقفاو في اتن م الردا م ال اخلتم  و ا تقانات و ا جواريم مالحنات ما توتلب  ل  تأأت ات ماقولم  ا م وجود 

 .الشرأم

 لجنة الترشيحات واملكافآت 25.1.3

 اختصاصاتها

 املوفوعات التالتم تاتبر ف ن  لطات لجنم الترشتقات واملواف ت:

 :ترشيحات أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيين .1

وسم املطلاملراجام الســـــنويم لالحتتاجات املطلوسم من املفارات املنا ـــــعم لاضـــــويم مجلس اإلدارة و ع اد وتـــــو للق رات واملؤاالت  -

 لاضويم مجلس اإلدارة،   ا في ذلك تق    الودب الذي  لزم ان  خصصه الاضو ألع ال املجلس.

 مراجام اتو  مجلس اإلدارة ورفن التوتتات في شأن الت تيرات التي   تن  جرا اا. -

 تق    جوات  الضاو والقوة في مجلس اإلدارة، وادتراح ماالجتها   ا  تاق من مصل م الشرأم. -

ماا ير لتق    ا ـــــتقاللتم عضـــــو مجلس اإلدارة، التأأ  من ا ـــــتقاللتم الاضـــــو  شـــــو   ـــــنوي ووفـــــن آلتم منا ـــــعم ألعالم  وفـــــن -

املســـــــاا ين عن اي مت يرات د  تؤدى  ل  فق  الاضـــــــو ال ـــــــتقاللتته، والتأأ  من ع م وجود اي تاارض مصـــــــالي  ذا كان الاضـــــــو 

 يش   عضويم مجلس  دارة شرأم اخرى.

ت وسرامج تارياتم ألعضـــــــــــاء مجلس اإلدارة املســـــــــــتقلين وغير التناتذ ين الج د عن طعتام اع ال الشـــــــــــرأم ووتـــــــــــو  ع اد توجيها -

 تاصتىي عن واجعاته  أأعضاء في مجلس اإلدارة.

 ع اد التوتتات ملجلس اإلدارة املتالقم  تق    ماا ير ماتنم الختتار األاخا  لش   وظتام الاضو املنت   والرئاس التناتذي  -

 ر  اء األدسام الرئاستم  الشرأم. و 
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  ع اد تقوي  مع ئي ل اخا  املرا ين لوظتام الاضو املنت   والرئاس التناتذي ولر  اء األدسام والوح ات  الشرأم.  -

  ع اد وتو للوظائو وشروط التااد  لو  من وظتام الرئاس التناتذي وم راء اإلدارات  الشرأم. -

 قوي  اداء الرئاس التناتذي وم راء اإلدارات  الشرأم. وفن ماا ير و جراءات منا عم لت -

 م راء اإلدارات  الشرأم. و  جراء تقوي  دوري ألنشطم الرئاس التناتذي  -

قم وفـــــن  ـــــتا ـــــات متالو بها. اخالدتات الا   تننت   رامج ت ريبتم لل   رين التناتذ ين متالقم   وفـــــوعات حوأ م الشـــــرأم و  -

 ظاين في املستويات اإلداريم الالتا. التقسين املست ر في اداء املو 

 :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيين   .2

التناتذ ين  الشــــــرأم ته    ل  زيادة دت م الشــــــرأم وتقوم عى   اءفز ألعضــــــاء مجلس اإلدارة وامل وفــــــن  ــــــتا ــــــم لل واف ت وال وا -

املجفودات الشــــخصــــتم لو  عضــــو مجلس  دارة وم  ر تناتذي في تطعتق األا ا  اإل ــــتراتتجتم للشــــرأم، وا ضــــا تقوم عى  تقوي  

 .فافا مجلس اإلدارةاللجنم ل داء الشخص ي لف  في مقا   األا ا  التي و 

رئاس مجلس اإلدارة فأن اللجنم  ــــــو  تضــــــن ماا ير لل واف ت ت تن الشــــــرأم من ال صــــــول عى  اداء  النســــــعم ملواف ت اعضــــــاء و  -

 مت يز دون ان تؤثر عى  ا تقاللتم األعضاء.

  ن اللجنم تضـــن ماا ير وتقوم   راجاتها  شـــو  النســـعم ملواف ت الاضـــو املنت   او الرئاس التناتذي وم راء اإلدارات  الشـــرأم، ف -

ملرتعات الثا تم الســــــنويم والاالوات املت يرة القائ م عى  تنام للتقوي  املالي وال ير مالي ل داء، وا ضــــــا وفــــــن ماا ير دوري متالقم  ا

 لننام خا   ال وافز طوي  األج  لرسط مصالي امل  رين   صالي مساا ي الشرأم.

اداء الشــرأم واملرأز املالي لفا واالتجااات األ ــا ــتم عى   املراجام  صــام مســت رة مل ى مالئ م ماا ير املواف ت  الشــرأم وذلك  ناء   -

 في  و  الا  .

متا ام تناتذ القرارات التي تتخذاا الج اتم الاامم لل ساا ين واملتالقم   وفوعات تخص مواف ت اعضاء مجلس اإلدارة وأعار  -

 سنوي للشرأم.التناتذ ين  الشرأم وسالتتاتم التي  ت  بها اإلفصاح عن تلك املواف ت  التقرير ال

 مهماتها:

 طل  املستن ات والتقارير والتوفتقات واملالومات األخرى املنا عم من املسؤولين والتناتذ ين واملوظاين  الشرأم. -

 دعوة املسؤولين والتناتذ ين واملوظاين  الشرأم الجت اعاتها لسؤالف  ولس ا  تاسيراته . -

 الشرأم.اإل تااتم  خ مات الخبراء واملستشارين من خارج  -

 اداء الخ مات األخرى التي  طلبها مجلس اإلدارة والتي تقن ف ن  لطات اللجنم. -

تقوم اللجنم   راجام وتقوي   ــــــــــــنوي لالئقتها به   التأأ  من دتامفا  واجعاتها ورفن التوتــــــــــــتات ملجلس اإلدارة  شــــــــــــأن  جراء    -

 التا  الت بها. 

 أسماء العضاء:

 للجنم)  ن مق    ن فف   ن عع الازيز آل  اود تاح  الس و امللوي األمير/ تركي .1
 
 (رئاسا

 )عضو   لت ان  ن عع الرح ن الس ت ي. ا .2
 
 .(ا

 )عضو  ا.   ر  ن عع هللا السوي ان .3
 
 (.ا

4. .)
 
 ا. عع الازيز  ن عىي ا و الساود )عضوا

 ولت  ا و أشك ) ترتير اللجنم(. .5

 

اـ )املوافق 23/12/1438من منصعه أاضو في اللجنم  تاريخ  فف   ن عع  الازيز آل  اودمق    ن : ا تقال تاح  الس و امللوي األمير تركي  ن مالحظة

 م(.14/09/2017

 .حضر ج تن اعضاء اللجنم ج تن االجت اعات( ود  1اجت اتن واح  ) عدد الجتماعات:

  (3ثالثم ) : مدة عملها:
 
 م31/12/2017وحتى  م01/01/2015من   نوات اعتعارا

 ئحة الحوكمةالتزام الشركة بال  25.2

 الحكام التالية للحوكمة تم تطبيقها  25.2.1
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 حقوق املساهمين والجمعية العامة 25.2.1.1

جه خا  ، وسو متها ج تن ال قو  املتصلم  السف  ن الننام األ اس ي للشرأم و لوائقفا ال اخلتم أالب ال قو  الاامم لل ساا ين والتي 

ال ق في ال صول عى  تصا  من األرساح التي  تقرر توزيافا، وال ق في ال صول عى  تصا  من موجودات الشرأم عن  التصاتم، وحق 

حضور ج اتات املساا ين، واالشترا  في م اوالتها والتصويب عى  دراراتها، وحق التصر  في األ ف ، وحق مرادعم اع ال مجلس اإلدارة 

وال  تاارض من تنام السو   وطل  مالومات   ا ال  ضر   صالي الشرأمى املسؤولتم عى  اعضاء املجلس، وحق اال تاسار ورفن دعو 

 املالتم ولوائقه التناتذ م.

 تسهيل ممارسة املساهمين لحقوقهم والحصول على املعلومات 25.2.1.2

 تن املساا ين ل قودف  الننامتم.ف نب اللوائ  ال اخلتم للشرأم اإلجراءات واإلحتتاطات الالزمم مل ار م ج  .ا

ت  توفير ج تن املالومات  الشو  الوام  لا وم املساا ين والتي ُت تته  من م ار م حقودف  عى  اأ   وجه،  قت  توون  . 

 اذ  املالومات وافتم وددتقم ومق ثم  طريقم منتن م وفي املواعت  املق دة.

ت اول،  رير السنويم ومودنن  وفقا ملاا ير اإلفصاح وذلك من خالل: التقاعى  تق    كافم املالومات وبشو  منت تقر  الشرأم .ت

 اإللتتروني، واإلعالم املرئي واملقروء  شو  وافي وددتق.  ومودن الشرأم

  ن الشرأم تؤأ  عى  توفير املالومات لل ساا ين دون ت تيز  تته . .ث

 حقوق املساهمين املتعلقة باجتماع الجمعية العامة 25.2.1.3

 للج اتم الا ومتم ت ب ال عوة له لتاق  في  عق ت الشرأم
 
 واح ا

 
  م.2017ما و  23 املوافقاـ 1438رج   6اجت اعا

 أ
ً
 عمال الجمعية العامة العادية:أ: جدول ول

 .م31/12/2016التصويب عى  ما ورد  تقرير مرادبي ال سا ات عن الوثائق املالتم من السنم املالتم املنتهتم في  .1

 م.31/12/2016امليزاتتم الا ومتم وحسا  األرساح والخسائر عن الاام املالي املنتهي في التصويب عى   .2

 م. 31/12/2016 التصويب عى  تقرير مجلس اإلدارة حول نشاط الشرأم للسنم املالتم املنــتهتم في .3

 م.31/12/2016فتم في التصويب عى    راء ذمم اعضاء مجلس اإلدارة عن  دارته  للشرأم خالل السنم املالتم املنتــ .4

اختتار مراد  ال سا ات من  ين املرا ين من دع  لجنم املراجام ملراجام القوائ  ترشت  مجلس اإلدارة التصويب عى   .5

 م والعتاتات املالتم الربن  نويم وتق      ل اتاا ه.2017املالتم للاام املالي 

م. 31/12/2017من تاريخ اناقاد الج اتم الا ومتم حتى للاترة تشتت  لجنم املراجام وتثبتب اتن تها التصويب عى   .6

 واملرا ون ا :

 للجنم(. (1
 
 د.خلت   ن عع الاتاح أردي )رئاسا

2) .)
 
 ا.  لت ان  ن عع هللا الا رو )عضوا

3) .)
 
 مستقال

 
 د.  لت ان  ن عع هللا الستران )عضوا

   .التصويب عى  تا  الت في الننام األ اس ي للشرأم لتعني تنام الشركات الج  .7

 ( "ال رض من الشرأم".3التصويب عى  تا  الت في املادة رد  ) .8

 ( " دارة الشرأم".16التصويب عى  تا  الت في املادة رد  ) .9

 ( "تالحتات مجلس اإلدارة".19التصويب عى  تا  الت في املادة رد  ) .10

 ( "مواف ت اعضاء مجلس اإلدارة".20التصويب عى  تا  الت في املادة رد  ) .11

( "تالحتات رئاس مجلس اإلدارة والرئاس التناتذي والاضو املنت   و ترتير 21عى  تا  الت في املادة رد  )التصويب  .12

 مجلس اإلدارة".

 ( "النصا  لاق  الج اتم الا ومتم الااد م".30التصويب عى  تا  الت في املادة رد  ) .13

  ومتم ال ير عاد م ".النصا  لاق  الج اتم الا ( "31التصويب عى  تا  الت في املادة رد  ) .14
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لتن ل   ت  عق  االجت ا  األول للج اتم الااد م وذلك لا م اأت ال النصا  الننامي لفا، وعلته وسناء  عى  تنام الشركات الج   ، ت  

 .عق  اجت ا  الج اتم الثاني  ا   اعم واح ة من تودتب االجت ا  األول 

 

 
ً
 :م(23/5/2017)الدعوة لجتماع الجمعية العمومية : ثانيا

. ودامب الشرأم  نشر ال عوة 14م، الصاقم رد  26/04/2017اـ املوافق 29/07/1438 تاريخ  1970جري ة الشر ، الا د رد  

 عى  مودافا اإللتتتروني  تاريخ 
 
 م.02/05/2017ا ضا

طريق توزين التالت ات ت ب  حاطم املساا ين  القواع  املنن م الجت اعات الج اتم الا ومتم وآلتم التصويب عن  .1

 .خالل االجت ا  وت ب اتاحم الارتم لل ساا ين لل شارأم في اجت ا  الج اتم املتتوسم

متنب الشرأم حضور اأبر ع د م تن من املساا ين ل ضور اجت ا  الج اتم الا ومتم في مقر الشرأم الرئاس ي في  .2

 م أتودتب عق  االجت ا .6:30ال مام واختارت الساعم 

او اأثر من راس املال  فافم اي موافتن لج ول اع ال اللجنم وعلته ل  تت   %5املساا ين الذ ن   تلوون ل   طل   .3

  فافم اي  نود لج ول األع ال لالجت ا .

ت تن املساا ون من م ار م حقودف  في منادشم  نود ج ول األع ال و ؤال اعضاء مجلس اإلدارة واملقا   القاتوني.  .4

 اي ا ألم من ال ضور. تلقتهقاتوني تقرير    ون ود  درا املقا   ال

ت  دع  ج تن املوافتن املطروحم في ج ول األع ال  املستن ات والوثائق ال اع م لت تين املساا ين من اتخاذ اي درار   .5

.
 
  روته منا عا

رأم. وت    الي متنب الشرأم املساا ين من مراجام مقضر اجت ا  الج اتمالا ومتم عن طريق مراجاته في مودن الش .6

اتئم السو  املالتم  نتائج اإلجت ا  فور اتقضا  . أ ا ت  تزوي  اتئم السو  املالتم  نسخم من مقضر االجت ا  األول 

 عن عق  االجت ا  الثاني  تاريخ 23/05/2017 تاريخ 
 
 م وتزوي ا    قضر .23/05/2017م وت    الغف  ا ضا

 حقوق التصويت:   25.2.1.4

 لتاسير ذلك. املساا  ل قه في التصويب وتسع  الشرأم توج  اي عوائق مل ار مته ال اتؤأ  الشرأم   .ا

عضاء ال  تستخ م الشرأم طريقم التصويب التراأ ي لا م وجود  ن  اختتار  م4/04/2016جت ا  الج اتم املناق   في  . 

  اس ي للشرأم ال  نص عى  التصويب التراأ ي. إل ل  ان الننام ا فافم  دارة عى   نود الج اتم الاامم. إل مجلس ا

 نخريآتول وكاتب ملساا ين جت ا  كلفا أتا تم ومص دم حس  األ ن وكاالت املساا ين ل ضور اال اتقققب الشرأم من  .ت

 دارة ومن غير موظاي الشرأم. عضاء مجلس اإل امن غير 

ن األاخا  ذوي الصام االعتعاريم الذ ن اإلطال  عى  التقارير السنويم لل ستث رين م لاس من  جراءات الشرأم .ث

تاتق  الشرأم ان اذا األجراء  خص املستث رين اتاسف   حت  – تناد ق اال تث ار   مث – تصرفون  النتا م عن غيرا  

  ف فا حرة.االشركات التي  اأبر ن الشرأم تاتبر من  ، أذلك فوال  قن ف ن دائرة مسؤولتات الشرأم

 حقوق املساهمين في أرباح السهم:  25.2.1.5

( والتي اطلن عليها مجلس اإلدارة ووافق عليها ويشار  ليها  شو   نوي في تقرير 10 تا م توزين األرساح حس  املاد  ) راجاب الشرأم 

 املجلس. 

 والسبابتطبقها  لم يتموالتي للحوكمة  التي طبقتالحكام ملخص ل 25.2.2

 السبب يتم تطبيقهلم  تم تطبيقه لئحة الحوكمة م 

   نعم ال قو  الاامم لل ساا ين 1

تسفت  م ار م املساا ين ل قودف  وحصولف  عى   2

 املالومات
  نعم

 

   نعم حقو  املساا ين املتالقم  اجت ا  الج اتم الاامم 3

   نعم حقو  التصويب 4

   نعم حقو  املساا ين في ارساح األ ف  5

   نعم املتالقم  اإلفصاحالستا ات و اإلجراءات  6



 

  م2017تقرير مجلس اإلدارة السنوي     

46 

   نعم اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة 7

   نعم الوظائو األ ا تم ملجلس اإلدارة 8

   نعم مسؤولتات مجلس اإلدارة 9

   نعم  تووين مجلس اإلدارة 10

   نعم ا تقاللتتهالجان مجلس اإلدارة و  11

   نعم لجنم املراجام 12

   نعم  املواف تلجنم الترشتقات و  13

   نعم اجت اعات مجلس اإلدارة و ج ول األع ال 14

   نعم   مواف ت اعضاء مجلس اإلدارة و تاويضاته  15

   نعم تاارض املصالي في مجلس اإلدارة 16

    فافم  ن   ل  ج ول اع ال الج اتم الاامم 17
ل )غير 

 منطبق(

راس  فأأثر من %5ل   طل  املساا ون الذ ن   لوون 

 املال  فافم  ن   ل  اجت ا  الج اتم

  التصويب التراأ ي 18
ل )غير 

 منطبق(

 ول اع ال الج اتم  اتتخا  ع م وجود  ن  عى  ج

  دارة  تطل  التصويب التراأ ي مجلس 

     

 

 السياسات والجراءات املتعلقة بالفصاح  25.3

 تن ته اإل افصاح واجراءته و املتالقم  اإل لستا ات واالجراءات م اتم و م الاتعنب الج ات
 
 .شرافتم وري مطعقم حالتا

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية  25.4

دارة التناتذ م تتعن تنام ردا م داخلتم لض ان ن اإل اأ  من أج  التاصصم من خدارة مت ل   دارة الردا م ال اخلتم لق  خول مجلس اإل 

 دا م عى  الا لتات.فاالتم وأااءة الر 

 الستقاللية والصالحيات واملسؤوليات: 25.4.1

تق م املراجام ال اخلتم خ مات موفوعتم مستقلم به   مساع ة مجلس اإلدارة، ولجنم املراجام، واإلدارة التناتذ م في القتام 

ع  اإلدارة التناتذ م، ولفا كام  تأثير من د  ال تخضن  دارة املراجام ال اخلتم ألي و  .  سؤولتاته  عى  درجم عالتم من التااءة والااعلتم

 و الصالحتات للوتول الوام  
 
  لفا.ملا  تطلعه اداء ع غير املقت  ألي سجالت )  ويم او التتروتتم( وم تلوات ومنسوبي الشرأم وذلك وفقا

 مسؤوليات املراجعة الداخلية: 25.4.2

  ع اد الخطم اإل تراتتجتم لا   املراجام ال اخلتم. (1

 تناتذ ع لتا (2
 
 للخطم السنويم. ت الاقص وفقا

 .تق    تقارير عن تتائج الاقص (3

  ذتق    املخاطر املالتم والتش تلتم، والتااون من اإلدارة لتوفير ادوات ردا تم فاالم، وستولام منا عم لل   من اآلثار املترتعم عى  ا (4

 املخاطر واأتشاففا فور ودوعفا.

 والجفات الردا تم الخارجتم   ا فيها مراد  ال سا ات الخارجي.التنستق  ين اإلدارات املختلام في الشرأم  (5

 تطوير  تا ات و جراءات تناتذ املراجام حتى تتاق من افض  امل ار ات املفنتم. (6

   تخ ام املوارد املتاحم   ا  تالءم من ميزاتتم املراجام ال اخلتم املات  ة. (7

 نطاق العمل: 25.4.3

  تعنب  دارة املراجام ال اخلتم عن  تناتذ
 
  اع الفا منهجا

 
  ا   تن من تققتق اا ا  وتقسين فاعلتم الردا م ال اخلتم لتقوي   منتن ا

  الشرأم وح ا م اتولفا.
 

   تطا  ع   املراجام ال اخلتم فقص م ى أاا م وفاالتم تنام الردا م ال اخلتم للشرأم وجودة اإلدارة لق  ش

   رض التققق م ا  ذا كاتب تن  الشرأم ال اخلتم 
 
  توفر تأأت ا

 
 .لتققتق اا ا  الشرأم ماقوال
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 نتائج املراجعة الداخلية السنوية: 25.4.4

  راجامدارة امل ن  
 
للشرأم  نشطم الرئاستمها، وري مص  م  شو  ي طي ج تن األلخطم ع   متاق علي ال اخلتم تقوم  تناتذ نشاطاتها وفقا

دت اتم. ود  وفاب ع ة توتتات جواريم نشطم ذات املخاطر الاالولويم ل أل عطاء ا م، آخذة  اين االعتعار الترأيز و عى  م ار  نوات ماتن

 ال اخلتم ع لفا  تناتذ ردا م عى  الا لتات املراجامدارة  دا م ال اخلتم ال الي. ود  عززت فافات القت م وتقسين تنام الر ل  املزي  من اإل  

 ل  تطوير وتقسين أااءة الا لتات. دت اعتم، والتي الصنا

 

ن  . م2017دارة الردا م ال اخلتم ان تنام الردا م ال اخلتم ماقول وال توج  اختالفات جواريم تذأر خالل عام  عى  ذلك تؤأ   ناء  وس

بن ارير ر يت  رفن تقو لتعني مض ون اذ  التوتتات.  ملانتم ويت  االتاا  عى  خطم ع  دارة ات واملالحنات  ت  منادشتها من اإل التوتتا

 دارة الردا م ال اخلتم وتارض عى  لجنم املراجام لالطال  واملنادشم  شو  دوري.  نويم عن آخر مستج ات نشاطات 

  م ال اخلتم وكاتب وفقا ملا  ىي:ت خضب تتائج املراجام ال اخلتم من خالل توتتات ادارة الردا

 

 النتائج التوصيات

لل اا  عى  الردا م عى  شراء املواد الخام الرئاستم  .1

 مستويات مخزون منا  

 ل  ال    همستويات املخزون وتق    مستوياتت  مراجام 

ع ال الشرأم م ا تتج عنه تخاتض االذي  نا   اتخااض 

ملخزون  ت  ع   جردو من املخزون املوح ،  %28 تهنسب

 PIG IRONملواد الخام الالزمم التا ا  ح    ال أتا   ا

 
 
 دارة الردا م ال اخلتم. وت  مرادعته من دع   داخلتا

 ت  تاريغ داع ة  تاتات املخزون وتق  ثها. تاريغ املالومات املتالقم  املخزون وتا تقفا .2

ت ب  عادة توزين  اض الووادر البشريم في الشرأم  قت   اال ت الل األمث  للووادر البشريم .3

 ن   ا واملتااد اتخاض ع د املوظاين املوافئي للا   الوام  

 م2017خالل الاام  1476 قار  

تازيز تنام الردا م عى  املشتر ات للتأأ  من داتوتتم  .4

 الصاقات

ق من مواطن الضاو وطعقب تنام دارة  التققدامب اإل 

  تا  ع م تاارض املصالي

تقسين ا تراتتجتات تقصت  الذم  امل  نم من  .5

 الا الء

ات خطو دارة الالتا دلت ي واإل دارة عى  املستوى اإلاتخذت اإل 

الزالم الضاو وتازيز جفود تقصت  الذم  امل  نم. ت  زيادة 

ت  و  دارة التسويق املقصلين الذ ن يا لون تقب منلم ع د 

ت  متا ام املستخلصات  شو  منن  ، و زيادة ع د املقا عين

 ،و الذي ياتر   ه كو تلم دفن آمنمواملستخلص املؤأ  ا

 املعتاات النق  م.داال حسا   ت  و 

دارة الردا م ال اخلتم املااولم  دارة مالحنات دعلب اإل  الردا م الااالم عى  ا نات املنتجات الجاازة .6

 وطعقب الردا م عى  ا نات املنتجات الجاازة.

م من ءاملتتشام وت  وفن خطم ع   تتال ت  تا ت  األخطاء جراء دفن روات  املوظاين الردا م عى   .7

ثعات اويات غير تال م وا تالم  لتي تتالق  وجود املخاطر ا

  م حقو  زائ ة لل وظوا

 

 داء مفامفا: أل اخلتم ما  ىي في  بت  دتامفا  دارة الردا م ا لق  اتعاب 

 اتخذت  دارة املراجام ال اخلتم ج تن اإلجراءات ملاالجم ما تض نته تقارير املراجام من مالحنات.  .1

 ل  رفن فاعلتم وأااءة ورسقتم ع لتات الشرأم. والوظائو ذات املخاطر الاالتم و  ت  توجته اع ال املراجام ال اخلتم  ل  األنشطم  .2

 اع الفا نسقب  دارة املراجام ال اخلتم   .3
 
  تنستقا

 
 من املراجن الخارجي  شو  مرض ي وفاع . كامال

 الحسابات  املحاسب القانونيلفت انتباه من  26
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  م2017لاب االتتعا  التالي عى  القوائ  املالتم السنويم لاام  املقا   القاتونيلق  تض ن تقرير 
 
 ملا  ىي: وفقا

 لفت انتباه

   ون التقاظ في را نا، تود ان تلاب اإلتتعا  ال  ما  ىي:

ي اذ  القوائ  املالتم املوح ة ال حول القوائ  املالتم املوح ة والذي يشير  ل  ان  اض النس  واملؤشرات املالتم ف 16  ضاح  (1

تتاق من  اض األحوام والشروط املالتم املتالقم  اتاادتات تسفتالت ائت اتتم من  نو  تجاريم. تاتق   دارة املج وعم ان 

ر التسفتالت االئت اتتم.
ُّ
 اذ  املخالام لن تؤثر عى  ا تققا  م  وتتاتها او توف

والذي  وضي حالم ع م التأأ  املتالقم  تق  ر مخصص خسارة الفعوط في دت م  حول القوائ  املالتم املوح ة 5  ضاح  (2

ملتون ريال  تالق  تارض املج وعم  224.5 ن املخصص ال الي إلطااء الذم  امل  نم التجاريم والعالغ  الذم  امل  نم التجاريم.

دارة ان اإلطااء لو  رتت  م  ارت ة الذم  امل  نم ملخاطر ع م الس اد الخاتم  الذم  امل  نم لا الئها التجاريين. وتق ر اإل 

  أخ  في االعتعار الاوام  التالتم: حصول املج وعم عى  مستن ات ت ع  وجود تلك األرت ة وال الم املالتم للا ت .

 م  نم ج ة.حول القوائ  املالتم املوح ة والذي يشرح النزا  القائ  حول ملتتم املج وعم ألرض تناعتم في  32و  14  ضاح  (3

م عن طريق اال تقواذ عى ، من طر  ذي عالدم، عى  شرأم تا ام ت تلك تلك األرض. 2009والتي ت  اال تقواذ عليها في عام 

وتاتبر ملتتم األرض عرفم للنزا  القاتوني اما القضاء الساودي.  ن القت م اإلج التم التق  ريم لقت م األرض دع  خص  ا م 

ملتون ريال  اودي، ود  دامب الشرأم  ا   مخصص  150م ري 2016م و2017ديس بر  13مخصصات  طااء أ ا في 

 وام  دت م األرض في تاريخ اال تقواذ عليها. وتاتق  اإلدارة  أن النتتجم التهائتم للنزا  القاتوني لن  وون لفا تأثير عى  القت  

 ال فتر م ل تول املعنتم عى  األرض او اع راا االفترافتم.

 تغيير املحاسب القانوني 27

 تؤأ  الشرأم اته ل   ت  ت تير املقا   القاتوني للشرأم.

  فرض غرامات على الشركة من ِقبل هيئة السوق املالية 28

ع  اتئم السو  املالتم.  تؤأ  الشرأم اته ل   ت  فرض اي غرامات عليها من د 

 املوظفين  29

 اإلدارة والتدريب

 مقا    1.820 وشركاتها التا ام الشرأم لغ  ج الي ع د الااملين في 
 
 في عام  2.979موظاا

 
 م موزعين كالتالي:2016موظاا

 الزيادة )التسرب( م2016 م2017 عدد العاملين

 -185 1.643 1.458 القطا  املقىي

 -974 1.336 362 القطا  ال ولي

 -1.159 2.979 1.820 اإلجمالي

 -28 426 398 ع د الااملين الساود ون 

 %1.37 %25.93 %27.30 نسعم الساود ون للقطا  املقىي

 م:2017ت   دامم دورات الت ري  التالتم في عام 

 عدد املشاركين الدورات التدريبية

 8 2014ماالجم تنام ما ترو وفب  س أتو  ل خوادم دواع  املالومات 

 18  تقصت  ذم  م  نمشفادة 

 5 اال تراتتجتمد لوم في  دارة املوارد البشريم 

 36 اإل اافات األولتم
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 2 د لوم االتزام  ضريعم القت م املضافم في دول مجلس التااون الخلتجي

 26 اتن م املقاور املتا دة

 19 تطعتق األتن م الج   ة

 78 دورة ما ترو اب  أس 

 44 دورة ما ترو وفب اوتلو 

 7  روجتتبدورة ما ترو وفب 

 25  م  س(تنام  ا   م  م ) ل 

 17 تنام  ا   س دي ) ل  م  س(

 13 دورة النس  السرين

 154 دورة الل م اإلتجليز م

 452 اإلجمالي

 السالمة والمن 30

تعا   اد البرامج التأاتلتم ال وريم العى  مســــــــــــتويات عالتم من الســــــــــــالمم واألمن، من خالل الت ري  املنن  و ع حافنب مصــــــــــــانن الشــــــــــــرأم

دورات في ج تن املصانن عى  مستوى املج وعم ولج تن املوظاين والااملين وج تن األدسام واإلدارات. ود  واتلب الشرأم السالمم، وتناتذ 

 عت اد ماا ير ج   ة لل اا  عى  الســالمم، وواتــلب رسط تقايز املوظاين  تققتق درجم عالتم من الســالمم في املصــانن واإلدارات املختصــم. 

ود  ا ـتث رت الشـرأم  شـو  أعير لتققق املاا ير   تخااض ما ل  تـا ات الا    صـورة مل وظم عى  مر السـنين. وكاتب تتتجم تلك الجفود

 لو  مصانافا. م الاامم لالرتاد وح ا م العائماملقلتم للعائم وحصلب عى  شفادة العائم من الرئا 

 م2017توصيات مجلس اإلدارة حول تخصيص نتائج عام  31

 عى  النقو التالي: م2017صتص تتائج عام  قترح مجلس اإلدارة تخ

 آلف الريالت السعودية العن 

 (126.720)  م2016ديس بر  31الخسائر املتراأ م أ ا في رتت  

 (89.923) الخسائر للاام املاليتافي 

  ال خ  الشام  اآلخر: ) خص (  ضا 

 (1.298) ارساح )خسائر( اأتوريم

 (217.941) م2017ديسمبر  31 الخسائر املتراكمة كما فيرصيد 

 

 

 

 

 

 وهللا ولي التوفيق،

 مجلس اإلدارة

 


