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 هـ06/08/1444التاريخ :

   م26/02/2023املوافق:

 م  2022تقرير مجلس اإلدارة السنوي إلى الجمعية العامة عن العام املالي  

 السادة/ مساهمي شركة أميانتيت العربية السعودية

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،

 

 مقدمة  

ـــــركة ـــ ـــــم  الشــ ـــ ـــــد  ا ــ ـــ ـــــا  عــ ـــ ـــــا فيمــ ـــ ـــــار ل ــ ـــ ـــــعودية  و شــ ـــ ـــــة الســ ـــ ـــــت العربيــ ـــ ـــــركة أميانتيــ ـــ ـــــس إدارة شــ ـــ ـــــر مجلــ ـــ ـــــة“أو  ”يســ ـــ ـــــم ”املجموعــ ـــ ـــــدم لكــ ـــ (، أن يقــ

ــــا   ـــ ـــ ــــن  شــ ـــ ـــ ــنوي عــ ــ ـــ ـــ ــــر الســ ـــ ـــ ــــيس التقريــ ـــ ـــ ــــركة“تفاصــ ـــ ـــ ــالي  ”الشــ ــ ـــ ـــ ــــام املــ ـــ ـــ ــة وا دا  م2022للعــ ــ ـــ ـــ ــــركا  ا التا عــ ـــ ـــ ــا وشــ ــ ـــ ـــ ــــبع أعمال ــ ـــ ـــ ــــتعرا  ــ ـــ ـــ ، وأن يســ

ـــــويق  واإلداري  ـــ ـــ ـــ ـــــادي وال ســ ـــ ـــ ـــ ـــــة”اإلنتــ ـــ ـــ ـــ ــــــ “املجموعــ ـــ ـــ ـــ ـــــي لــ ـــ ـــ ـــ ـــــبن  ــ ـــ ـــ ـــ ـــــامبن املن  يــ ـــ ـــ ـــ ـــــدة للعــ ـــ ـــ ـــ ـــــة املوحــ ـــ ـــ ـــ ـــــوا م املاليــ ـــ ـــ ـــ ـــــا  القــ ـــ ـــ ـــ ـــــ لل  يانــ ـــ ـــ ـــ ـــــمس كــ ـــ ـــ ـــ  31. و شــ

 .م2021م و 2022ديسمبع

  

  ”املجموعة“معلومات عن نشاط  1

ــــــ  1388 ي عام    الشـــــركة تأ ـــــســـــت   ـــ ـــ ـــ ، يبلغ رأ ـــــمال ا  مدرجة  مســـــاهمة  م(  ي مدينة الدمام   اململكة العربية الســـــعودية، وكي شـــــركة1968هـــ

 ”الشـركة“وتتخ    تداول(،، وأ ـ م ا متداولة  سـوا ا  ـ م السـعودي مليون ريال  ـعودي( 320:  م2021 ـعودي   مليون ريال  99املدفوع 

 .مدينة الدمام  ي اململكة العربية السعودية مركزها الر يس ي من 

الر يســ ي يتم س  ي إمامة وادارة املشــار ص اليــناعية املتعلقة  ا نا يو، ومســويق منتجا  ا، وتقنيا  ا، وتج بيا  مشــار ص   ”الشــركة“إن  شــا   

 عدة تقنيا  تينيعية لألنا يو تقوم  تعِخيي ا للغبع.املجموعة   معالجة املياه وادار  ا. وتمتلل  

ــمبع    31 ي كما    ــ   23من   ”املجموعة“تتكون   ،م2022ديســ
 
ــنعا ــ ــمس م ميــ ــ ــا ص 10شــ ــ ــــعودية ميــ ــا ص ا خر  ف ي    ي اململكة العربية الســ ــ أما امليــ

ليــناعة ا نا يو حول العالم  واملنتجا  تا  العالمة م س   (ُمن شــرة  ي كسم من أوروبا الغربية، وتركيا، وم،ر، وشــمال أفريقيا، وكاتاخســتان 

الوصال ، والفلنجا ، واملنتجا  امل،اطية، والخزانا ، واليماما  اليناعية وفتحا  التيريف والكشف(،  وا  كانت مملوكة  الكامس  

 أو من خالل شراكا  مص شركا  محليبن.  لشركةـ  ال

ــــركة“كما تقدم    ـــ ــــعودية  ”الشــ ـــ ــــرك  ا الســ ـــ ــــميم وتركيو ا نا يو من خالل شــ ـــ ــــبة   خدما  تيــ ـــ ــــركة البنية  وكي ،  %100التا عة اململوكة  نســ ـــ شــ

ــــــية للمقاود  امل دودة ــــــل( التحتية ال ند ــ ــــــناعة ا نا يو يتم   ”املجموعة“وتقوم ،  ايســ ــــــاطا  مختلفة  ي ا  حاي والت،وير تخا صــ  نشــ

ــــــافـة إلى مركز أ حـاي تـا ص   ململكـة ـا  وادي الظ ران للتقنيـةتواجـدة  ي  تنفيـ هـا عبع مراكز ا  حـاي والت،وير وامل ـــ ـــ ـــــعوديـة  ـاإلحــ ـــ ـــ لـ العربيـة الســ

ــانـدفورد ي مـدينـة   “املجموعـة” ـــ ـــ ـــ ـــــرك  ـا الزميلـةكجز      ـالرعوي   ــ ـــ ـــ ــافـة إلى تلـل فـ ن    . ي أوروبـا  أميبلو(  من شــ ـــ ـــ ـــ معمـس  ي مجـال  ”املجموعـة“إحــ

ـــرك  ا التا عة ب  د ليو م  ـــ ـــ ـــغيس مح،ا  معالجة املياه من خالل شــ ـــ ـــ ـــة ومشــ ـــ ـــ ـــركة“ا ملانية  التي تملك ا  (PWT) هند ــ ـــ ـــ  الكامس(. ومعمس  ”الشــ

ــــعو   ”املجموعة“ ـــ ــــركة توت ص املياه الدولية امل دودة  توت ص   ي اململكة العربية الســ ـــ ــــار ص املياه من خالل شــ ـــ   ي مجال إدارة مشــ
 
ــا ــ ـــ دية، والتي أيضــ

ــــــركة“تمتلل في ا  ــــــة  ”الشــ ــــــركة  تمتلل   .%50حيــ ــــــرا والتي   13والجدير  ال كر أن  الشــ ــــــركة  ات الشــ ــــــا شــ ــــــرا  % من حيــ الغات تقوم  شــ

من خالل شـــبكة ا نا يو الخاصـــة ت ا تحت ا را  ي اليـــناعية  من العمال  اليـــناعيبن    50 كثع من ال،بيعي من أرامكو الســـعودية وتهيعه  

ــبكة ا نا يو وعدادا  امل ،ا   ،ريقة  كما أن ا تقوم، ال انية  مدينة الدمام ــ ــيانة لخ،و  شــ ــ ــغيس و اليــ ــ ــة و البنا  و ال شــ ــ   نفي  ال ند ــ

 .منة و صديقة للبيئةآ

 

 تصنيع وبيع األنابيب والتقنيات املتعلقة بها   1.1

 بع القيا ــــية،  حســــو طلو العمال ،  تا  املواصــــفا القيا ــــية، وا نا يو   تا  املواصــــفا  تيــــميم وتيــــنيص ا نا يو    املجموعة تقوم 

ـــة لنقس املياه،   ـــ ـــيــ ـــ ـــال  املخيــ ـــ ـــنيص الخزانا ، والوصــ ـــ ـــره، أو مياه الري، أو املياه    ولتلبيةوك لل تيــ ـــ ـــوا  مياه الشــ ـــ ـــتخداما ،  ــ ـــ جميص اد ــ
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ا م،ار، ومياه الســــيول، وأنظمة مكافحة ال ريق. كما   اليــــناعية، أو مياه اليــــر  اليــــبي، أو أنا يو حــــ و مياه البحر، أو تيــــريف مياه

ــــــرك  ا ــــــار ص، وتركيو ا نا يو من خالل شــ ــــــميم املشــ ــــــوا تيــ ــــــارا   خيــ ــــــ شــ ــــــية     تقدم لعمالئ ا خدما  وا ــ ــــــركة البنية التحتية ال ند ــ شــ

 عا  ا وأرباح ا السنوية.النشا  الجوهري وامليدر الر يس ي ملبي  املجموعة . ويم س ه ا الق،اع من أعمال (للمقاود  امل دودة

 :والتي مغ،  املجاد  التالية مجال صناعة ا نا يو  وت،ور  ا تمرار التقنيا  تا  العالمة  تملل  املجموعة ن  إ 

 .الدعم الفني  .1

 .ت،وير املنتجا  .2

 .فحا وتأهيس املواد الخام .3

 . اليو التينيصوأ  نتاجاإل   ت،وير طرا  .4

ـــــالل إ ــــــن خــ ــس مــ ـــ ــــــة يعمــ ــاع التقنيــ ـــ ــــــز ن م،ــ ــاي ا  ي مركــ ـــ ــــــوير.الو  حــ ــــــص  ت،ــ ـــــ  يقــ ــز حيــ ـــ ــران املركــ ـــ ــــــي وادي الظ ــ ــي لا ول  ــ ـــ ــــــة  ــ ــــــل لتقنيــ ــــــة امللــ جامعــ

ـــعو ـــ ــــــد للبتــ ـــة ف ــ ـــ ـــي مدينــ ـــ ـــادن،  ــ ـــ ــــــران ل واملعــ ـــة  الظ ــ ـــ ـــعوديةاململكــ ـــ ـــة الســ ـــ ــــــا    .العربيــ ـــز ال ــ ـــ ـــا املركــ ـــ ـــة  فأمــ ـــ ـــي مدينــ ـــ ـــص  ــ ـــ ـــاندفيورديقــ ـــ ــــــ   ــ  الرعوي  ــ

ـــن  ـــ ـــز  مــ ـــ ــــــ كجــ ـــو  الشــ ـــ ـــة  أميبلــ ـــ ـــي ركة الزميلــ ـــ ـــا ــ ـــ ـــغلوا . أوروبــ ـــ ـــزين شــ ـــ ـــال املركــ ـــ   59إن كــ
 
ـــا ـــ ـــديرون  اح ــ ـــ  أيــ

 
ـــا ـــ ـــورة  حاثــ ـــ ـــزةأو  مت،ــ ـــ ـــدر ا ج ــ ـــ ـــار تقــ ـــ ختبــ

ـــــا  ـــ ـــــون  62.68ميم  ــ ـــ ـــــعودي مليــ ـــ ـــــال  ــ ـــ ـــــروفا و  .ريــ ـــ ـــــدر ميــ ـــ ـــــاع ا   تقــ ـــ ــــــم،ــ ـــ ـــــوير  ــ ـــ ـــــاي والت،ــ ـــ ـــــون  49.2 حوالي حــ ـــ ـــــال  مليــ ـــ ـــــالل ريــ ـــ ـــــام خــ ـــ  م2022عــ

ــــــ ـــ ـــــة  ــ ـــ ـــــون  51.7مقارنــ ـــ ـــــال  مليــ ـــ ـــــام ريــ ـــ ـــــالل عــ ـــ ـــــد و  .م2021خــ ـــ ـــــايمعتمــ ـــ ـــــز اد حــ ـــ ـــــي مراكــ ـــ ـــــو   ــ ـــ ـــــاطا  أنا يــ ـــ ـــــى  شــ ـــ ـــــا عأــ ـــ ـــــو عمل ــ ـــ ـــــع ال  وأنا يــ ـــ الفيبــ

ـــ اإل  ـــ ـــ ــــــ  .(GRP/GRE  ي يبوكســ ـــ ـــميم املنتجــ ـــ ـــ ــــبن تيــ ـــ ـــ ـــى تحســ ـــ ـــ ـــوي إلــ ـــ ـــ ـــ ه البحــ ـــ ـــ ـــد  هــ ـــ ـــ ـــ    ــ ـــ ـــ ـــاا حيــ ـــ ـــ ـــيص ن،ــ ـــ ـــ ــــا ةت،بيقا  ا ، وتو ــ ـــ ـــ ـــص كفــ ـــ ـــ ـــا، ورفــ ـــ ـــ   ــ

 .البح ية تا  العالمة من ا  ش،ة  ا، و بعهعمليا  اإلنتاج

 املرتب،ة ت ا  آد  الرياد  السعودية( والتقنيا ا رمام الر يسية لتينيص وبيص ا نا يو 

 املياه دارة نشاطات إ 1.2

  EPC هندسة وتشغيل مشاريع معالجة املياه 1.2.1

ــركا“  دل ــ ـــ ــبة   ”ةلشــ ــ ـــ ــركة تا عة مملوكة  نســ ــ ـــ ــــركة  %، وكي 100شــ ـــ ــر  د ليو.ب . شــ ــ ـــ ــر  دنأ م  وا ــ ــ ـــ ــ ي   ،تكنيتلاو ــ ــ ـــ مره  والتي يقص مقرها الر يســ

ومعالجة   وتقني  ا،تحلية املياه  املياه املال ة، ومح،ا   مح،ا  تنقية   شـا  ومشـغيس وصـيانةإمتخيـيـة  ي   شـركة وكي  أملانيا.  ي  فرانكفور 

ــــره ـــ ــــبي معالجة و  ،مياه الشــ ـــ ــــر  اليــ ـــ ــــغيس  ،   وتقني  امياه اليــ ـــ ــــركة   شــ ـــ ــــافة الى توفبع حلول معالجة  املياه، عالوة عأى تلل تقوم الشــ ـــ  اإلحــ

 مح،ا  معالجة املياة الجوفية وت،وير تقديم ا نظمة ا توماتيكية لق،اع املياه.

ـــــركـة  هـ ه   أعمـال  تركز ـــ ـــ   يالشــ
 
ـــــرا أورو   حـاليـا ـــ ـــ ـــــو وجنوه شــ ـــ ـــ ـــــتمرار ، ي  العرب لبـا ومن،قـة  حر مزوين وتركيـا وألبـانيـا ومن،قـة الخو ــ ـــ ـــ   مص ا ــ

عأى ت،وير أعمال ا  ي اململكة    التخ،يوو شــمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخلي،ي، الشــرا ا و ــو و الشــركة  ت،وير أ ــواا جديدة  ي  

 .السعوديةالعربية 

ـــــركة   ـــــ د  الشــ  2022عام  ارتفاعا مل وظا  ي أعمال ا خالل  شــ
 
ــا ق  م مقارنة ـــ ــول ا عأى أوامر  يص  م2021  العام الســ ـــ  ي جديدة  ، من خالل حيــ

ــبي  ألبانيا ــ ــــر  اليــ ــروع البنية التحتية ملعالجة مياه اليــ ــ ــافة إلى  مشــ ــ ــناعية  امل،  اإلحــ ــ ــار ص اليــ ــ ــ   أملانياللمياه   شــ ــ ــتعاتيجية  مص  ى  ما يتماشــ ــ ا ــ

الظرو  عأى الر م من ا ـــتمرار  ، وتللت،وير مشـــار ص جديدة مص عمال  البلديا  والق،اع الخاا  أملانيا الشـــركة الجديدة والتي تركز عأى

(  هالكببعة(  ي العراا و  مح،ة تحلية امليا هاملشار ص الكببعة، عأى  هيس امل ال  مح،ة معالجة املياادمتيادية  ي ا ماليم التي يتم في ا تنفي   

 . ي تركما ستان 

 الك بع من النشـــــا   ي عروا أ ـــــعار املشـــــار ص الجديدة    م2022تمبي عام   فقد  ،اليـــــنامي للمياهق،اع الاإل ـــــتعاتي،ي  ي   يتعلق  النمووفيما  

 .م2023عام لا  إلى طلبالعقود املجدية من ا  تحويسيتم  ،جديدة مربحة و ي ت،وير أعمال ، ي السوا امل لية شكس ر يس ي 

 
  خفار ةاوذج القاف  الاادل  على األراضن  والاقارا  استنتاااري  ، وذلك ةظرا لتطبفق   2021تم إعادة تصننف  إماال  الاومودا  لاا  الاقارة    1

 .من هذا التقرير 3.9.1 الرموع لبند  من التوضفح يرمى  لازيد،  2022اعتبارا من الربع الااة  لاا   

 إجمالي املوجودات  املبيعات صافي  املرتبطة بها التقنياتتصنيع وبيع األنابيب و 

 1,299,866 468,493 م 2022

 1,413,379 377,905 1  م2021



 

 م 2022 لشركة أميانتيت العربية السعودية ي تقرير مجلس اإلدارة السنو     

4 

 دارة املياهإ 1.2.2

ــــــل   ـــ ــــــة“تملــ ـــ ــــــة  ”املجموعــ ـــ ــــــرك  ا التا عــ ـــ ـــع شــ ـــ ـــ ــــــدودة  عبــ ـــ ــــــة امل ــ ـــ ـــة التحتيــ ـــ ـــ ــــــغيس البنيــ ـــ ــــــة إلدارة ومشــ ـــ ـــركة العامليــ ـــ ـــ ـــواتر الشــ ـــ ـــ ــــــة و     أميــ ـــ ـــا اململوكــ ـــ ـــ ل ــ

ـــــبة ـــ ــبة  (%100  نســ ـــ ـــ ـــــن50  ســ ـــ ـــــدودة % مــ ـــ ــاه امل ــ ـــ ـــ ــص امليــ ـــ ـــ ــة لتوت ــ ـــ ـــ ـــــركة العامليــ ـــ ــص  الشــ ـــ ـــ ـــــركة   توت ــ ـــ ــي شــ ـــ ـــ ـــــةوكــ ـــ ــاهمة مغلقــ ـــ ـــ ــي و  مســ ـــ ـــ ــة  ــ ـــ ـــ متخييــ

 .ومياه الير  اليبي ،وصيانة املياه ، شا  وال شغيسالخدما  املتعلقة  اإلتقديم 

ــــــص" ــــــو   توت ــ ـــناعية  موجــ ـــ ــــــدن اليــ ــــــبي للمــ ــــــر  اليــ ـــره واليــ ـــ ــــــاه الشــ ــــــدما  ميــ ـــوفبع خــ ـــ ــــــي تــ ــــــس  ــ ـــن المعمــ ـــ ــــــات مــ ــــــةامتيــ ــــــعودية  يئــ ـــدن  الســ ـــ للمــ

ـــناعية ـــ ــــة اليــ ـــ ـــاطق التقنيــ ـــ ـــدن(.  ومنــ ـــ ـــي  مــ ـــ ــــةوكــ ـــ ـــدن  متخييــ ـــ ـــي املــ ـــ ــــاه  ــ ـــ ـــي إدارة امليــ ـــ ـــغيس ــ ـــ ــــناعية ومشــ ـــ ــــر  و  اليــ ـــ ـــاه واليــ ـــ ــــق امليــ ـــ ـــيانة مرافــ ـــ صــ

ــــة ـــ ــــا  اململكــ ـــ ــــص أنحــ ـــ ــــي جميــ ـــ ــــناعية  ــ ـــ ــــدن اليــ ـــ ــــن املــ ـــ ــــد مــ ـــ ــــي العديــ ـــ ــــبي  ــ ـــ ــــد. اليــ ـــ عــ
ُ
ــــص  وم ـــ ــــدة ال  توت ــ ـــ ــــركا  الرا ــ ـــ ــــن الشــ ـــ ــــدة مــ ـــ ـــــواحــ ـــ ــــي تــ ـــ ــــت  ــ ـــ   نج ــ

 .الق،اعبن العام والخااخصخية م،اع املياه  ي اململكة العربية السعودية ومشار ص الشراكة  بن  

ــــس ـــ ــــالف حيــ ـــ ـــــــ امل التحــ ــــبن  تعكشــ ـــ ــص  ــ ــ ـــ ــاه و   توت ــ ــ ـــ ــــدما  امليــ ـــ ــة لخــ ــ ـــ ــــور البعمغاليــ ـــ ــــركة أكوا ــ ـــ ــــى شــ ـــ ــي عأــ ــ ـــ ــاه  ــ ــ ـــ ــص امليــ ــ ـــ ــــروع توت ــ ـــ ــــدن مشــ ـــ ــناعية  املــ ــ ـــ اليــ

  نوا .  تآلخر  إيرادا  ا شكس كببع  ي تيادة   اهم وال ي، م2016 ي ن اية عام  ال ال ة  ي جده، و ال انية  

،  للبنية التحتية اليـــــناعية امل،ور واملشـــــغس   اد ـــــبانية  وبراكتوت ص مص شـــــركة   تحالف ، ف ن 2030كجز  من رؤية املمكلة العربية الســـــعودية  

تاريخ   وتحديد ي اإلن  ا  من مرحلة البنا   تحاد  ، ومد نجح ادم2019 ي عام  مح،ة ال،ا ف املسـتقس لليـر  اليـبينت  عنه الفوت  مشـروع 

ا مرحلة ال شغيسم2022ال شغيس التجاري للمشروع خالل  هتمبع   .والتنفي  ، وبدأ  دحق 

ـــــل،  ـــــى تلــ ـــــالوة عأــ ـــــنوا  عــ ـــــالل الســ ـــــةخــ ـــــعة ا ربعــ ـــــات  ، ا خبــ ـــــد فــ ـــــركة فقــ ـــــركةشــ ـــــص   الشــ ـــــاه  توت ــ ـــــص امليــ ـــــة لتوت ــ ـــــغيس الدوليــ ـــــار ص ل شــ ـــــدة مشــ  عــ

 .خ،  ا اد تعاتيجية طويلة ا مد لتنو ص أعمال اعقود املياه كجز  من وادارة 

ــــي  ـــ ــــ،س  25 ــ ـــ ــــات، م2021أ ســ ـــ ــــالف فــ ـــ ــــركة التحــ ـــ ــــه الشــ ـــ ــــارك فيــ ـــ ــــ ي مشــ ـــ ــــبانية  الــ ـــ ــــيونا ا  ــ ـــ ــــركة أكســ ـــ ــــص شــ ـــ ــــص  مــ ـــ ــــاه  توت ــ ـــ ــــص امليــ ـــ ــــة لتوت ــ ـــ الدوليــ

ـــــل  ـــــركة تما ــ ــار ص إلوشــ ـــ ــة مشــ ـــ ــــــا   الثــ ــة  شــ ـــ ـــــوك  ا مح،ـــــــ  ثالثــ ــــــي تبــ ـــــبي  ــ ـــــر  اليــ ــاه اليــ ـــ ــــــة ميــ ــتقلة ملعالجــ ـــ ـــــةمســ ـــــدة واملدينــ ــــــورة وبريــ ، و املنــ

ـــــة ل ـــــة اإلجماليــ ـــــعة املعالجــ ـــــغ  ــ ـــــا   ةل الثـــــــ تبلــ ـــــوم 440,000مح،ــ ـــــي اليــ ـــــو  ــ ـــــع مكعــ ـــــع  200  متــ ـــــف متــ ـــــورة، ألــ ـــــة املنــ ـــــاليوم للمدينــ ـــــو  ــ  150مكعــ

ــــده،  ــــاليوم لبعيــ ــــو  ــ ــــع مكعــ ــــف متــ ــــوك( 90ألــ ــــاليوم لتبــ ــــو  ــ ــــع مكعــ ــــف متــ ــا  . ألــ ــ ــاليكمــ ــ ــــالا املــ ــــق اإل ــ ــــي تحقيــ ــــالف  ــ ــــح التحــ ــا و  ، نجــ ــ ــــروع حاليــ املشــ

 .م2024واملخ،و ل ا أن تكتمس خالل عام  ،   ي مرحلته اإل شا ية

ـــــي و  ـــ ـــــص   ــ ـــ ـــــركة  توت ــ ـــ ـــــدور شــ ـــ  لــ
 
ـــــويرا ـــ  وت،ــ

 
ـــــزا ـــ ـــــ كورةمعزيــ ـــ ـــــة املــ ـــ ـــــار ص ال اليــ ـــ ـــــ  املشــ ـــ ـــــد ، تنفيــ ـــ ـــــى  فقــ ـــ ـــــلت عأــ ـــ ـــــارة حيــ ـــ ـــــة وتارة التجــ ـــ ـــــعخياموافقــ ـــ   تــ

ــا ـــ ــة، تحويل ــ ـــ ــــــاهمة مغلقــ ــــــركة مســ ــى شــ ـــ ــــــدودة إلــ ــــــئولية محــ ـــــركة تا  مســ ــــــن شــ ــة  مــ ـــ ــــــرا ا  النظاميــ ــــــا ي اإلجــ ــتكمس  ــ ـــ ــــــى أن مســ ــــــا عأــ ــــــة وفقــ امل،لوبــ

   .لنظام الشركا 

إدارة ومشــغيس     يعقد اإلشــرا     ويتم س ،كجز  من تحالف شــركا  عأى عقدين من شــركة املياه الوطنية  توت ص ، حيــلت م2022خالل عام  

ــــــمالية من اململكة ـــ ــــــول  ي املناطق الجنوبية والشــ ـــ ــــــيانة املوظفبن واملرافق وا صــ ـــ ــــــي ثر  ي  ، مما وصــ ـــ ــــــغيلية واملعرفة الفنية   ــ ـــ رفص الكفا ة ال شــ

ـــــركة  ومعايبع الجودة وتوافر الخدما  ومت،لبا  ا ـــ ـــ ـــــيانة  ي الق،اعا  املعنية.  دأ  شــ ـــ ـــ ، ومن    2022الجنوب  عمليا  ا خالل عام   التجمصليــ

 .م2023املتومص أن يبدأ التجمص الشمالي خالل الربص ا ول من عام 

 إجمالي املوجودات  صافي املبيعات  السنة

2022 40,324 987,954 

2021  2 61,006 890,321 

  إدارة املياه  آد  الرياد  السعودية(ا رمام الر يسية لنشا  

 
 ، وذلك ةظرا لتطبفق خفار ةاوذج القاف  الاادل  على األراضن  والاقارا  استنتاااري   2021تم إعادة تصننف  إماال  الاومودا  لاا  الاقارة    2

 .رمن هذا التقري 3.9.1 ، لازيد من التوضفح يرمى الرموع لبند  2022اعتبارا من الربع الااة  لاا   
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 أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية  2

 أعضاء مجلس اإلدارة 2.1

 
 

 أعضاء لجنة املراجعة  2.2

 الخبرات  املؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االسم 

 مس شار  د. سليمان عبدهللا السكران
أمبن عام صندوا  

 التعليم العالي

علوم دكتوراه  ي 

 املالية

ا عمال املالية  خبعا  متعدده  ي مجال 

وامل ا هية، عضوية  ي العديد من الشركا  

 .ولجان املراجعة، واملجال ادكاديمي

 د. محمد سعود البدر 

عضو مجلس إدارة 

وعضو    ي شركا  

 لجان

عضو منتده  

 ومدير عام

دكتوراه  ي معليم 

 ال ا و

خبعا  متعدده  ي عضوية مجالس إدارة  

 .اإلدارة ولجان شركا ، و ي مجال 

 أ. وليد محمد العثيمين 

عضو مجلس إدارة 

وعضو    ي شركا  

 لجان

 مدير عام

 كالوريو   ي 

اإلدارة اليناعية 

 تخيا محا بة

خبعة وا عة  ي ر ا ة وعضوية عدة لجان 

 مراجعة

 

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت 2.3

 الخبرات  املؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االسم 

ا مبع احمد  ن خالد  ن  مو 

عبد هللا  ن عبد الرحمن آل 

  عود 

 رجس أعمال
دكتوراه  ي  رجس أعمال

 القانون 

خبعا  متعددة  ي عضوية مجالس إدارة  

ا عمال    نفي ولجان شركا  مختية 

املدنية، أعمال التأمبن، الب،اما  

 .اد تمانية، وأعمال ال،امة والتعدين

 د. محمد  عود البدر 

عضو مجلس إدارة 

وعضو    ي شركا  

 لجان

عضو منتده ومدير  

 عام 
دكتوراه  ي معليم 

 ال ا و

خبعا  متعدده  ي عضوية مجالس إدارة  

 .ولجان شركا ، و ي مجال اإلدارة 

 أ.  ليمان عبدهللا العمرو 
مس شار ومدير  

 امليمي

مس شار ومدير  

 امليمي

ماجستبع  ي إدارة  

 ا عمال 

عضوية مجالس إدارة  خبعا  متعددة  ي 

 .ولجان شركا ، و ي مجال اإلدارة 

 

 الخبرات  املؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االسم 

سمو األمير احمد بن خالد بن  

عبد هللا بن عبد الرحمن آل  

 سعود 

 رجس أعمال رجس أعمال
دكتوراه  ي 

 القانون 

خبعا  متعددة  ي عضوية مجالس إدارة  

ا عمال    نفي ولجان شركا  مختية 

املدنية، أعمال التأمبن، الب،اما  

 .اد تمانية، وأعمال ال،امة والتعدين

صاحب السمو امللكي األمير  

عبدالعزيز بن محمد بن فهد  

 بن عبد العزيز آل سعود 

 رجس أعمال رجس أعمال
 ي  ماجستبع 

 القانون 
 .القانون خبعا  متعددة  ي مجال 

سليمان عبدالعزيز  د. 

 التويجري 

   لر يس التنفي يا

لشركة الوطنية  ل

للتنمية الزراعية  

  نادك(

  الر يس التنفي ي 

 لـ الشركة 

دكتوراه  ي 

 امل ا بة 

خبعا  متعددة  ي مجال ا عمال املالية  

الشركا  وامل ا هية، عضوية  ي العديد من 

 .ولجان املراجعة، واملجال ادكاديمي

 د. محمد سعود البدر 

عضو مجلس  

  إدارة  ي شركا  

 وعضو لجان 

عضو منتده  

 ومدير عام

دكتوراه  ي معليم 

 ال ا و

خبعا  متعدده  ي عضوية مجالس إدارة  

 .ولجان شركا ، و ي مجال اإلدارة 

. محمد عبدالرحمن  أ

 اللحيدان 
 أعمالرجس  رجس أعمال

ماجستبع  ي إدارة  

 ا عمال 
 خبعا  متعدده  ي مجال اإلدارة 
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 أعضاء اللجنة التنفيذية  2.4

 الخبرات  املؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االسم 

سمو األمير احمد بن  

خالد بن عبد هللا بن  

 عبد الرحمن آل سعود

دكتوراه  ي  رجس أعمال رجس أعمال

 القانون 

خبعا  متعددة  ي عضوية مجالس  

    نفي إدارة ولجان شركا  مختية 

املدنية، أعمال التأمبن، ا عمال 

الب،اما  اد تمانية، وأعمال ال،امة 

 .والتعدين

صاحب السمو امللكي  

األمير عبدالعزيز بن  

محمد بن فهد بن عبد  

 العزيز آل سعود 

ماجستبع  ي   رجس أعمال رجس أعمال  

 القانون 

 .القانون خبعا  متعددة  ي مجال 

د. خليل عبد الفتاح  

 كردي

والر يس التنفي ي   مس شار مالي مس شار مالي

 لـ الشركة 

دكتوراه  ي 

 امل ا بة 

خبعا  متعدده  ي عضوية مجالس  

إدارة ولجان شركا  وبنوك، أ تات  

جامعي، عضو مجلس شور   

(، ومس شار  ي عدة ج ا  
 
  ا قا

 .حكومية

سليمان عبدالعزيز  د. 

 التويجري 

  الر يس التنفي ي 

لشركة الوطنية  ل

للتنمية الزراعية  

    نادك(

دكتوراه  ي  الر يس التنفي ي لـ الشركة  

 امل ا بة 

خبعا  متعددة  ي مجال ا عمال  

املالية وامل ا هية، عضوية  ي العديد  

من الشركا  ولجان املراجعة، واملجال 

  .ادكاديمي

فراس غصاب  أ. 

 الحربي  

الر يس  التنفي ي  

 لـ الشركة  

  والر يس  الر يس  التنفي ي للعمليا 

لـ الشركة ور يس مالي  ا ق   املالي

لعدة شركا  داخس وخارج اململكة  

 العربية السعودية 

ماجستبع  ي  

املالية 

 وامل ا بة

خبعا  متعددة  ي مجال ا عمال  

مجالس  املالية وامل ا هية، عضوية 

ولجان     شركا  متعددة إدارا

 .املراجعة

 

 أعضاء لجنة االستثمار  2.5

 الخبرات  املؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االسم 

صاحب السمو امللكي األمير  

عبدالعزيز بن محمد بن فهد  

 بن عبد العزيز آل سعود 

ماجستبع  ي   رجس أعمال   رجس أعمال  

 القانون 

 .القانون خبعا  متعددة  ي مجال 

مس شار ومدير   أ. سليمان عبدهللا العمرو 

 امليمي

ماجستبع  ي   إمليمي مس شار ومدير 

 إدارة ا عمال 

خبعا  متعددة  ي عضوية مجالس  

إدارة ولجان شركا ، و ي مجال  

 .اإلدارة 

. محمد عبدالرحمن  أ

 اللحيدان 

ماجستبع  ي   رجس أعمال رجس أعمال  

 ا عمال إدارة 

 .خبعا  متعددة  ي مجال اإلدارة 

الر يس  التنفي ي   فراس غصاب الحربي  أ. 

   لـ الشركة

الر يس  التنفي ي  

  املالي والر يس للعمليا 

ر يس مالي و  لـ الشركة

 ا ق لعدة شركا  داخس  

وخارج اململكة العربية 

 السعودية 

ماجستبع  ي  

املالية 

 وامل ا بة

خبعا  متعددة  ي مجال ا عمال  

مجالس  املالية وامل ا هية، عضوية 

ولجان   إدارا  شركا  متعددة 

 .املراجعة
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 كبار التنفيذيين   2.6

الوظائف   االسم 

 الحالية

 الخبرات  املؤهالت  الوظائف السابقة

أ. فراس  

غصاب  

 3الحربي 

الر يس   

التنفي ي 

 لـ الشركة 

  والر يس  الر يس  التنفي ي للعمليا 

ر يس مالي  ا ق لعدة لـ الشركة  و  املالي

شركا  داخس وخارج اململكة العربية  

 السعودية 

ماجستبع  ي املالية  

 وامل ا بة

خبعا  متعددة  ي مجال ا عمال  

مجالس  املالية وامل ا هية، عضوية 

ولجان   إدارا  شركا  متعددة 

 .املراجعة

أ. وليد محمد  

 أبوكشك

املدير العام  

للشئون القانونية 

 وادلتيام

  متعددة  ي مجال امل اماة اخبع  ماجستبع  ي القانون  لـ الشركة   مس شار مانو  

واد  شارا  القانونية وحوكمة  

 .الشركا 

أ. أصغر 

يوسف  

 سارغورو 

عدة مناصو  ي اإلدارة املالية  ي  املالي  املدير

  الشركة  

 كالوريو   ي 

امل ا بة املالية  

 وامتياديا  ا عمال

خبعا  متعددة  ي مجال امل ا بة  

 املالية

. محمد  م

صالح 

 4الشمراني 

مدير املبيعا   

   وال سويق

 لـ الشركة 

 كالوريو   ي  لـ الشركة  مدير العمليا  

 ال ند ة الكيما ية 

متعددة  ي مجال إدارة خبعا  

املشتعيا ، إدارة املواد ا ولية، و ي  

 مجال العمليا  وال شغيس 

واثق علي أ. 

 الهواورة  

املراجعة مدير 

الداخلية  

 لـ الشركة 

مدير املراجعة الداخلية لشركا  

 متعددة 

 كالوريو  علوم مالية 

 وميرفية

 ي مجال املراجعة  ة خبعا  متعدد

 الداخلية  

أ. صهيب زاهد  

 5الوارثي  

مدير  ال س  

 اإلمداد

عدة مناصو  ي إدارة العمليا  

وال شغيس ومشر  ملن،قة اإليداع  

واعادة التيدير  ي مينا  جدة 

 اإل الم 

ماجستبع  ي ال ند ة  

 اليناعية 

خبعا  متعددة  ي إدارة العمليا   

 وال شغيس و ال س اإلمداد 

  

 
  بتاففن األتتاذ/ فراس بن  2022- 02-27هن الاوافق 1443-07-26أعلنت شرك  أمفاةتفت الاربف  الساودي  عن موافق  مجلس إدارتها بتاريخ  3

  . 2022- 03-01هن الاوافق 1443-07-28غصاب الحرب  ف  منصب الرئفس التنففذي اعتباراً من 
 .  01/02/2022لابفاا  والتسويق لن "الشرك " اعتباراً من تم تاففن  . محاد صالح الشاراة  بانصب مدير ا 4
  . 28/11/2022تم تاففن صهفب زاهد الوارث  بانصب مدير تالتل اإلمداد لن "الشرك " بتاريخ  5
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 القرارات والخطط الهامة 3

 ودول العالم األخرى الطلب في منطقة شبة الجزيرة العربية  ارتفاع 3.1

  ي اإليرادا  خالل العام ال الي     شركة الحجلت 
 
م وتلل  سهو تيادة  ي حجم 2021% عن إيرادا  العام السا ق 16م  نسبة 2022ارتفاعا

 ا  الجديدة، والتفاوا مص املوردين الر يسيبن وال يول عأى أ عار تنافسية وشرو  دفص منا بة.يال،لب

 
 (. ةسعوديال  رياد ال  ماليبن  ودول مجلس التعاون  : صا ي املبيعا  الدولية

 

 األيدي العاملة برنامج تخفيض تكلفة 3.2

ــــــ  الشـركة  ليحلوا  شـكس مباشـر  العمالة امل متة تا  التكلفة املنخفضـة  من   تم توظيف عدد  • ـــ ـــ محس  عض العمالة  بع املباشـرة  لـــ

 .تا  التكلفة املرتفعة

 ةالحكومي توفير الرسوم برنامج  3.3

ريال    مليون   5.6رخا العمس  قيمة  عناملقا س املالي    تكلفة   توفبع    ةمن الدعم ال كوم  ملجال اليــــناع ةاد ــــتفاد ىتم العمس عأ •

،   عودي
 
  . تكلفة املنت لتقليس امل أىال،ريقة    ةالسجال  اليناعي  تخداماحي  تم  تقريبا

 تطبيق برنامج نطاقات املطور   3.4

 ت،بيقا لبعنام  ن،اما  امل،ور.وتلل  م،2022خالل عام   عودي الجنسية / موظفة موظف 200تم توظيف عدد  •

 النفقات الرأسمالية للسنة 3.5

 .م2022لعام  جوهريةال توجد نفقا  رأ مالية فكما هو موضح  الجدول التالي 

 ( ةسعوديال  رياد  ماليبن ال  نوا   7النفقا  الرأ مالية عأى مدار 

124
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108
97
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18

2022الربص الرا ص  2021الربص الرا ص  2022الربص ال ال   2021الربص ال ال   2022الربص ال ا    2021الربص ال ا    2022الربص ا ول  2021الربص ا ول 

صا ي املبيعا  الدولية ودول مجلس التعاون الخلي،ي 

2021/2022

مبيعا  دول مجلس التعاون الخلي،ي  املبيعا  الدولية

3 2 2

16
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20

38
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 ة واالستثمار في االصول الثابتالتوسعة الهامة ط خط 3.6

 تعزيز الكفاءة واملوارد:  3.6.1

ـــــرا  تم تخفيض تكلفة  • ـــ ـــــتخدمة  ي الالتمة  املعدا  عض شــ ـــ ـــــال  أنا يو و  تركيواملســ ـــ ـــــ ي  وصــ ـــ عن طريق التعامد مص اإليبوكســ

 املوردين السا قبن.  مقارنةتنافسية  أ عار   نفس الكفا ة وموردين جدد 

ـــــيس   من خالل مركز أميانتيت لأل حاي والت،وير البد   عمس اختبارا  كفا ة • ـــ ـــ ـــــبن أدا  طرا توصــ ـــ ـــ ـــــ يلتحســ ـــ ـــ   أنا يو اإليبوكســ

ــــ ا   ـــ ـــ ــــتخدمة مص رفص كفا ة و أدا  املنت  و   بعضــ ـــ ـــ ــــافة مواد جديدة  ي طريقة العمس مما أد  إلى تقليس كميا  املواد املســ ـــ ـــ حــ

 ا عكا  تلل عأى السعر الن ائ   شكس ايجاب . 

للمختبعا  ، وار ــــاله  مواصــــفا  أرامكو عض حســــو  أنبوه اإليبوكســــ ي  ت،وير من اي والت،وير تمكن مركز أميانتيت لأل ح •

 العاملية د تخراج ش ادا  امل،ا قة له.

ـــــنـاعـة الفيبع ال  امل ـدودة  أفيـس(تمكنـ  • ـــ ـــ ـــــركـة أميـانتيـت ليــ ـــ ـــ ـــــتخـدمـة  ي  عض العمليـا   من أتومـاتيكيـة   ت شــ ـــ ـــ ـــــنيص املســ ـــ ـــ تيــ

 مما  يساعد  ي تقليس من تكلفة املنت  الن ائ . العمس  ي انجات امل مةتقليس  اعا    إلى ، حي  أدا نا يو

ــــ   • ـــ ــــركة   معزيز كفا ة منشــ ـــ ــــيقلس من  الخزانا ال الية إلنتاج    الشــ ـــ ــــاميم خزانا  جديدة مما  ــ ـــ إلى جانو ت،وير وتبني تيــ

 .التنافسية ة  الشركة وبالتالي  يعزت مدر  كببع،ا  شكس  تكلف 

و تلل  تدعيم ال يكس  الكامس و   ي ميــــنص   وند ــــتعاند ، نة الضــــغو ال يدرو ــــتاتيك  الرثيســــيةيماكتجديد و تيادة مدرة   •

 .إحافة املضخا  امل،لوبة ل  ا التحدي  لك  تتمكن من فحا ادنا يو الكببعة تا  الضغو  العالية

  الشـــــأن، رتفص م س اليـــــماما . و ي ه ا  تا  العا د امل  الجديدةعأى املنتجا     زترك، رؤية  الشـــــركة  لتنوع أعمال اكجز  من  •

 .وتارة البيئة واملياه والزراعةاآلن لل يول عأى اعتماد من   الشركة  سعىم

 : والخطط ذات األهمية التوسع في األنابيب 3.6.2

ـــــغو  آت،وير من    تمكن مركز أميـانتيـت لأل حـاي والت،وير • ـــ ـــ ـــــس الى طول الفيبع ال  املقواة أنا يـو  لة اختبـار حــ ـــ ـــ متع    18 لتيــ

  .متع 12 دد من 

  ي تيــميم مدرا  امليــنص الداخليةاعتمادا عأى اإلنتاجية     اطام ي تو ــص ال من  امل دودة الســعودية أميكون شــركة   تمكنت •

و إنتاج ن،اا كامس من اليــماما  عامة اد ــتخدام و عدة أنواع متعددة من اليــماما   صــمام الفراشــة، صــمام البوا ة ، 

ـــماما  ال وا ية( ـــيص ن،اا منتجا  ا  لألم،ار  اليــ ـــركة  من تو ــ ـــتمرة  ي عملية  2000وحتى   1200، حي  تمكنت  الشــ . ومســ

   . (  اليماماه الشركة منتجا  ه  رتفاع ال،لو عأىن يجة د املقبلبن، وتلل   عامبن ال ي  ضون  التو ص 

ــــــركة   • ــــــعودية امل دودة أميكون تمكنت شــ ــــــنيص ماكينة حقن امل،ا  وآلة من     الســ ــــــميم وتيــ ــــــيلهتيــ لتعزيز إنتاج    ياداخل  توصــ

  ي حالة شرا  اآلد .  لشركةعأى  اوفر   يمكون امل،ا ، مما 

ا لتعزيز مدرا   من   الســــعودية امل دودة  أميكون تمكنت شــــركة   • تيــــميم وتيــــنيص آلة اليــــو  ال،رد املركزي البعونزي داخلي 

 التينيص الداخأي  جزا  اليماما .

الد ا ا       يور  أحزمة ي ت،وير أجزا  جديدة من حشوا    شركة أميانتيت ليناعة امل،ا  امل دودة  أريس(نجاح مينص   •

 .ة السعودية لليناعا  امليكانيكية واعتمد  من وتارة الدفاع لوتارة الدفاع عن طريق الشرك

ــــركة • ـــ ــــركة التا عة :  شــ ـــ ــــول الشــ ـــ ــــعودية امل دودة   معزيزا ل يــ ـــ ــــماما  إلى أرامكو   أميكون الســ ـــ ــــار ص صــ ـــ عأى اعتماد توريد مشــ

ـــــعودية، ـــــركة عأى اعتمادا  الســ ــلت تلل الشــ ـــ ـــــركة املياه الوطنية، مما يعزت   فقد حيــ من هيئة الك ربا  واملا   البحرين( وشــ

 حية الشركة  ي السوا.

ــــميم وبنا  مح،ة ت،بيق الب،انة الداخلية   • ـــ ـــ ــــ ي تيــ ـــ ـــ ــــركا  العاملة  ي   ، نا يو اإليبوكســ ـــ ـــ حي  أن ه ه املبية مر وبة لد  الشــ

 .م،اع النفو و الغات وي هس املينص لل يول عأى املشار ص املستقبلية

ــناعة الفيبع ت تمكن •   2990( م،ر Jacking Pipesمن إنتاج أنا يو الدفص النفق     ة  أفيس(ال  امل دود شــــركة أميانتيت ليــ

ــس الى   ــماكة جدارية تيـ ــتخدام أنا يو    الشـــركة مم مما يمنح   75مم وبسـ القدرة عأى دخول  ـــوا أنا يو الدفص النفق   ا ـ

 .الفيبع ال 

ـــــ ي   تحــديــ  خو اإل  • ـــ ـــ ـــــتعانــد ،  مــدم  40نتــاج الر يســ ـــ ـــ ـــــنص   ونــد ــ ـــ ـــ و تلــل  تغيبع كــس أج زة التحكم و امل ركــا  الك ربــا يــة   مليــ

 لتتوافق مص التقدم ال اصس  ي ه ا املجال و ترفص من أدا  خو ادنتاج .
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ـــــغو املائ   ي   ترمية آلة اختبار • ـــ ــناعة  الضــ ـــ ـــ ـــــركة أميانتيت ليــ ـــ ـــــتخدام مدرا     18الى   امل دودة  أفيس( الفيبع ال شــ ـــ متع  ا ــ

 التنافسية عأى طلبا  العمال  املستقبلية ل  ا ال،ول.  ا الداخلية مما يعزت مدر   الشركة

اقبة خفض التكاليف:  3.6.3  برنامج مر

 ي ومرامبة أدا  وكفا ة القو  العاملة ،  اإلحـــافيةالعمس  ـــاعا  عأى ة يرما المعزيز وت،وير ا  ـــس يقوم ه ا البعنام  عأى  •

 . شكس مك فامليا ص 

ـــــافة إلى   • ـــ ـــــتخدام وبيص املخزون  اإلحــ ـــ ـــــام املبيعا ،  قديم واملتعاكم الا ــ ـــ ـــــيقية  بن أمســ ـــ ـــــنيص  ج ود تنســ ـــ ـــــلص تامة التيــ ـــ من الســ

 .ا الجودة واملستودعو التخ،يو،  و اإلنتاج،  و 

 املستمرة: الذمم املدينة جهود تحصيل   3.6.4

املالية    2019 ي منتيف عام    ”الشركة“تم إ شا  إدارة مسمى  إدارة اد تمان   ي   • إلى ر يس الش ون  ت بص ه ه اإلدارة  لـ  و 

الخري،ة  “املجموعة” عأى  الشركا   موامص  م س  لدي ا  املدينبن  لجميص  املعلوما   عأى جميص  ادتيال     وتحتوي  ومعلوما  

 لرصيد وجداول الدفص.  ا وم،ا قا  وملفا  مس يال  البيص  اآلجسوصور السجال  التجاري ورمم حريبة القيمة املضافة  

إجرا  مفاوحا  مص جميص العمال  املتعثعين ومنامشة خ،و السداد الجديدة إلعادة جدولة الرصيد املستحق وا تعادة   •

 املدينة.  حسا ا  ال مم التدفق النقدي وتيادة معدل دوران 

م مة  ي الوصول إلى السلوكيا   إن ا خ،وة    ،ه( م   الشركة السعودية للمعلوما  اد تمانية  عضوا  ي   الشركة أصبحت   •

اد تمانية للعمال ، وال يول عأى معلوما  دميقة وحدي ة، والوصول إلى مرارا  امل كمة التنفي ية، وبالتالي معزيز تقييم 

 الجدارة اد تمانية، وتيادة التخفيف من املخاطر.

عليه من مبس اإلدارة املالية مص تكر نتا    تقوم اإلدارة  عمس جود  تحييس  شكس مستمر حسو جدول واضح و موافق   •

ورفع ا لر يس اإلدارة املالية عن طريق مسم التحييس، ويتم ال،لو من جميص موظف  التحييس  متا عة يومية    ا الزيار 

 ل سر ص عملية التحييس وال يول عأى م،ا قا  حدي ة  رصدة ال مم املدينة. 

  ن  للعميس  شكس موحد  ةاد تماني  الجدارة ي حساه واحد لقيا     والفرعيةتوحيد حسا ا  العمال  الر يسية   •
 
، وتلل نظرا

 لدينا أكثع من حساه لنفس العميس  ي مشار ص أو مناطق أو حجس تجاري مختلف مص املالل نفسه.

 للتنسيق    ه  الشركة مسم اد تمان    أ شأ •
 
 كببعا

َ
 بن املدينبن واملبيعا   وحدة إدارة اد تمان عأى نظام   اه(، وب ل ج دا

 . مسبقااملسلمة  نا   عأى حدود اد تمان املتفق علي ا  املنتجا وعالما  العمال  والش ن للتحكم  ي جميص 

   واض ة. دارة اد تمان إل  يا ة واجرا ا    الشركة    وحعت •

 % من إجمالي املبيعا  لنفس العام 113تم س    ، حي م2022مليون ريال  عودي  ي عام    577 تحييس    مامت  الشركة  •

 .مليون ريال  عودي    509والتي  لغت 

 راض ي الصناعية األ  3.7

ـــــناعيأم،عتي   “املجموعة”تملل  ـــ ـــــا ا     م1971تبن  ي مدينة الدمام من  عام را صــ ـــ  1.4 دفتعية    قيمة “املجموعة”مقيدتبن  ي حســ

ــــــعودي.   ــــــال  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــكوك   “املجموعة”لد  و مليون ريـــ ــــــمية  اليــ ــــــركة” مامت  ومد   الق،عتبن،امل يدة مللكية هاتبن  الر ــ يونيو  30 ي    “الشــ

لقيا  العقارا  اد ـــــ  مارية ونموتج إعادة التقييم لقيا  ا را ـــــ ي  م  تغبع  ـــــيا ـــــ  ا امل ا ـــــهية إلى نموتج القيمة العادلة 2022

واآلد  واملعدا  واملوجودا   بع امللمو ــــة. مامت اإلدارة  مص اد ــــتمرار  ي ت،بيق نموتج التكلفة لقيا  البنود ا خر  للممتلكا  

ـــــ ي   ـــ ـــــعودية للمقيمبن املعتمدين   تقييم ( لتقييم كس من ا را ــ ـــ ـــــبن من مبس ال يئة الســ ـــ ـــــتقلبن املرخيــ ـــ  تعبن اثنبن من املقيمبن املســ

ـــــ  مـاريـ  ا والعقـار  ـــ ـــ ن يتم إعـادة التقييم دحقا  أعأى   2022لعـام  عنـد إعـداد القوا م املـاليـة املوجزة املوحـدة ا وليـة للربص ال ـا     ةاد ــ

هاتبن الق،عتبن     الشــركة   حــجلت وبالتالي،   شــكس  ــنوي وتلل تماشــيا مص مت،لبا  هيئة الســوا املالية، واختار  امس التقييمبن 

ـــــول ال ــا تــة   371.9عــادلــة   قيمــة   ـــ ـــ ـــــعودي  ي ا صــ ـــ ـــ ـــــجيــس احتيــاط  تقييم    مليون ريــال  ــ ـــ ـــ مليون ريــال  370.5 قيمــة  خــاا ت م  مص مســ
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عند    مليون ريال  ـــــعودي  2.2، وتم مســـــجيس انخفاا  ي حقوا امللكية وا صـــــول ال ا تة  قيمة   ســـــاهمبن  ـــــعودي حـــــمن حقوا امل

 م.2022ديسمبع  31 ي اعادة تقييم هاتبن الق،عتبن  

 

ـــــناعية  ي مدينة جدةأتملل م،عة  ”املجموعة“ن أكما   ـــــجلة  مليون ريال  150تبلغ   ادراه ه  ن ميمة  إ.  م2009عام   من را صــ مســ

ـــــ “املجموعة”حسـا ا  الشـركة التا عة وما مة املركز املالي املوحدة   ي  ـــ ـــ منشـ   را    عأى ه ه ايوجد  ،  م2022ديسـمبع   31  كما  يو   لـــ

أثبع نزاع  ومد .(م2021لعام  مليون ريال  عودي 27.8  مليون ريال  عودي 24.5ميم  ا   لـــــ “املجموعة”ومعدا  وممتلكا  وميا ص 

مليون ريال  عودي،  ي حبن أنه مد   150وعأى حو  تلل مامت الشركة    شا  مخيا  كامس ميمة ا را وهو  حول ه ه ا را

ـــــا ق فقد   ـــــام  الســ  معزيزا لألمر امللك  الســ
 
ـــــام    ثبا  ا را ملالك ا ال اليبن. حاليا ـــــدر أمر ملك   ــ ـــــبق أن ُ َت  ي نفس الرياع وصــ  ــ

ــــدر أمر ملك  ــــخة منه ولكن  دأ  أمانة جدة  اتخات اإلجرا ا  الالتمة لت هيت ا را ملالك ا ال اليبن، وجاري  صــ ــلنا  ســ ــ آخر لم تيــ

 إلصـــــدار صـــــكوك إلكتعونية
 
   ي ، و ـــــيتم عكس مخيـــــا ال بو العمس عأى وحـــــص مخ،و تقســـــيمي لكامس مخ،و املليســـــا  تم يدا

 عأى صل الكتعو  .القيمة حبن ال يول 
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 وضريبة القيمة املضافة وأسعار التحويل: الزكاة  3.8

لل     الشركة أ شأم،  2014اعتبارا من عام   التا عة  حساه موحد  الشركا   تقوم %100 نسبة    شركة للـ  ازكاة لجميص  ، حي  

 . ي “املجموعة”تا عة  دفص الزكاة عأى املستو  املوحد وتقديم إمرار معلوما   لكس شركة   الشركة 

 : الربوط الزكوية 3.8.1

 ( م2020إلى  م2014ركة أميانتيت العربية السعودية )األعوام من ش ❖

ـــــركة“تلقت   • ـــــعودي، و    16.4 مبلغ   2014عن ا عوام   م2020ربو  تكوية خالل عام    ”الشــ  مبلغ   2018وحتى   2015مليون ريال  ــ

 .مليون ريال  عودي 231.9إجمالي 

ـــــركـة“مـامـت م  2020يوم من نفس العـام   60خالل  - ـــ ـــ د حقـا  ي عـام و م  2014الربو الزكوي لعـام    عأى ـادعتعاا   ”الشــ

ـــــعيــد ادعتعاا لــد  ا  م تم  2021 ـــ ـــ ـــــريهيــةتيــ ـــ ـــ ـــــلــت م 2022دحقــا  ي عــام    ثم ا مــانــة ،    مــانــة العــامــة للجــان الضــ ـــ ـــ حيــ

  ي انتظار ال كم الن ائ .  ا القرارومرر  اد تئنا  عأى ه  عام امل كور  ا مانة  لل رعأى مرا   الشركة 

ـــــركــــة“مــــامــــت  م  2020يوم من نفس العــــام    60خالل   - ـــ ـــ حتى   م2015ألعوام من  ل  الربو  الزكويــــة  عأى ــــادعتعاا    ”الشــ

ــــــعيد ادعتعاا لد  ا  م تم 2021، ودحقا  ي عام  م2018 ــــــريهيةتيــ دحقا  ي عام   ثم  ، ا مانة  مانة العامة للجان الضــ

ـــــركة م  2022 ـــ ـــ ـــــلت  الشــ ـــ ـــ ـــــتئنا  عأى ه ه القرارا   ي انتظار وم عأى مرارا   ا مانة  لألعوام امل كورة  حيــ ـــ ـــ رر  اد ــ

 ال كم الن ائ . 

 .مليون ريال  عودي 23.8إجمالي  مبلغ  م2020م و 2019عن ا عوام  م2021تلقت “الشركة” ربو  تكوية خالل عام  •

ـــــركــة“مــامــت  م  2021يوم من نفس العــام    60خالل   - ـــ ـــ م،  2020م و  2019  مالربو  الزكويــة لألعوا ــادعتعاا عن    ”الشــ

ــافـة إلى ـــ ـــ ـــ ـــــعيـد ادعتعاا لـد  ا    ـاإلحــ ـــ ـــ ـــــريهيـةتيــ ـــ ـــ ـــــلـت  2022 ا مـانـة ،ثم دحقـا  ي عـام    مـانـة العـامـة للجـان الضــ ـــ ـــ م حيــ

 .ه ا القرار  ي انتظار ال كم الن ائ   الشركة  عأى مرار  ا مانة  للعام امل كور ومرر  اد تئنا  عأى

 م من مبس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.2021لـ  الشركة  الربو الزكوي الخاا لعام ييس لم  •

 

 (م2018 عامبوندستراند املحدودة )مصنع مصنع شركة  ❖

ـــــركـة   • ـــ ـــ ـــــعودي،    ألف 800   مبلغ    م2020م خالل عـام  2018الربو الزكوي لعـام    تلقـت الشــ ـــ ـــ يوم من نفس العـام  60خالل و ريـال  ــ

ـــــركــة  ــ مــامــت  م، 2020 ـــ ـــ ـــــعيــد ادعتعاا لــد   2021، ودحقــا مــامــت  ي عــام  عتعاااد الشــ ـــ ـــ ـــــريهيــة ا  م  تيــ ـــ ـــ   مــانــة العــامــة للجــان الضــ

ــــــتئنا  عأى ه ا القرار2022م دحقا  ي عام  ومن ث  ا مانة ، ــــــركة عأى مرار  ا مانة  للعام امل كور ومرر  اد ــ ــــــلت الشــ  ي  م حيــ

 انتظار ال كم الن ائ .

 م من مبس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.2021 م وحتى 2019 ا عوام من    ةلم ييس لـ الشركة الربو  الزكوية الخاص •

  جلال طويلة  املدينةذمم ال مخاطر  3.8.2

ـــــدادها لالتأخر  عض   ـــــتحقة بعض عمال  عن  ــ ـــــا    ي دي إلىوتحويل ا ل مم مدينة طويلة ا جس، فواتبعها املســ ـــــيــ مد  أخ  مخيــ

 للمادة الرا عة  بلغ الزكوي املستحقللم  ةالوعا  الزكوي ك حاف مما ي ثر عأى،   ي  عض ا حيان   تيس إلى كامس ميمة الدين
 
ا  نادا

 ..هـ7/7/1440 تاريخ  2216ساد ة من الال حة التنفي ية لجباية الزكاة رمم لالفقرة ا

 مخصصات الزكاة عن السنوات السابقة 3.8.3

 .وي الزكالوعا  من جس ال مم املدينة طويلة اآل  رصيدعدم خيم  آخ ين  عبن ادعتبارعأى مخييا  الزكاة  ”الشركة“ت أ ق •

 مدفوعات ضريبة القيمة املضافة 3.8.4

عام   • ليالح    لضريبة عودي    ريالمليون   8.71 مبلغ    ”الشركة“، دفعت  م2022خالل  املضافة  والضريبة  القيمة  الزكاة  هيئة 

 . والجمارك

 االستقطاعضريبة   3.8.5

 اد تق،اع.  لضريبةريال  عودي  ألف 538مبلغ   ”الشركة“، دفعت م2022خالل عام  •
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 أسعار التحويل 3.8.6

معامس من حي  ميمة املواد  نفس  عر املعامال  مص الغبع، وبالتالي وشركا  ا التا عة    ”الشركة“جميص املعامال  واليفقا   بن   •

 مص الشركا  التا عة واملعامال  مص الغبع.د يوجد اختال   ي  عر التحويس  بن املعامال  

 إحافة أي معديال  عأى أ عار التحويس إلى الوعا  الزكوي.   يتم •

 بيان حقوق امللكية للسنوات السابقة:  ةإعاد 3.9

 ي السياسة املحاسبية من نموذج التكلفة إلى نموذج القيمة العادلة / إعادة التقييمالتغيير ف 3.9.1

ـــــ  مارية ونموتج إعادة  م2022يونيو   30 ي  ـــ ـــــهية إلى نموتج القيمة العادلة لقيا  العقارا  اد ــ ـــ ــ  ا امل ا ــ ـــ ـــ ـــــيا ــ ـــ ، مامت املجموعة  تغيبع  ــ

التكلفـــــة لقيـــــا  البنود ا خر  للممتلكـــــا  واآلد  واملعـــــدا  واملوجودا   بع   ـــــتمرار  ي ت،بيق نموتج  ـــ ـــ ـــــ ي مص اد ــ ـــ ـــ لقيـــــا  ا را ــ التقييم 

ــــــة. يعتبع التغيبع من نمو  ــــــجيس املمتلكا  امللمو ــ ــــــ  مارية  م ا ة    والعقارا تج التكلفة إلى القيمة العادلة أو نموتج إعادة التقييم  ي مســ اد ــ

  375.8 مبلغ    وتم مســــجيس احتياط  إعادة التقييم  2021يناير    1مغيبع  ي الســــيا ــــة امل ا ــــهية. وبالتالي تم إجرا  معديال  الفتعة الســــا قة  ي 

 .كما  ي تلل التاريخ حمن حقوا امللكيةألف ريال  عودي  960عاكمة  مبلغ ر متوخسا مليون ريال  عودي 

 

 تقرير التسويات من نصيب االستثمارات املحتسبة بطريقة حقوق امللكية في الدخل الشامل الخر 3.9.2

ـــــرـكا  الزميلـة للمجموعـةم2021خالل عـام   ـــ ـــ ــامـس اآلخر فيمـا يتعلق  ـالقيـا    توت ص   ، مـامـت إحـد  الشــ ـــ ـــ ـــ ـــــجيـس ال ركـة عأى الـدخـس الشــ ـــ ـــ   ســ

ادكتواري عأى التيام املنافص امل ددة للموظفبن واحتياط  التحو . حجلت املجموعة  شكس  بع ص يح ه ه البنود  ي الدخس الشامس اآلخر 

ـــــجيس احتياط  تحو ومن ثم تم إجرا  معديال     ،كقيا  اكتواري عأى التيام املنافص امل ددة للموظفبن  ـــ ــا قة ومســ ـــ ـــ ـــــمن حقوا   الفتعة الســ ـــ حــ

 مليون ريال  عودي وأعيد تبويبه من الخسا ر املتعاكمة كما  ي تلل التاريخ. 2.4 مبلغ   امللكية

 

 وزيادته عن طريق إصدار حقوق أولوية  لتخفيض رأس املا  3.10

مليون ريال  عودي    221 مبلغ  ة عأى تخفيض رأ  املال  حيلت   املجموعة  عأى موافقة الجمعية العامة  بع العاديم  2022فبعاير    27 ي  

 .  وتلل من أجس إطفا  الخسا ر املتعاكمةمليون ريال  عودي  99لييبح 

ريال  عودي مما  ي دي    مليون   346.5عن طريق طرح أ  م حقوا أولوية مدرها     الشركة  زيادة رأ  مال     الشركة أوص ى مجلس إدارة  

  445.5ريال  عودي إلى    مليون   99من     الشركة رأ  مال  ، وبالتالي تيادة  مليون   م  44.55مليون   م إلى    9.9إلى تيادة عدد ا   م من  

ملالية  عأى موافقة هيئة السوا ا   املجموعة حيلت  م،  2022ديسمبع    01 تاريخ     عد إصدار أ  م حقوا ادكتتاه،  ريال  عودي  مليون 

 . تيادة رأ  املال ومن ثم إكمال اإلجرا ا  النظاميةللتيويت عأى  العادية  زيادة رأ  املال، و يتم عقد الجمعية العامة  بع 
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 إدارة املخاطر  4

 باالقتصاد الكلي  املخاطر املرتبطة 4.1

 ي تو يص   ”املجموعة“  وبدأ .   لشركةـ  اعأى النتا   الن ا ية ل العوامسوت ثر تلل   الكأي عوامس ادمتياد    ”املجموعة“تتأثر مبيعا  منتجا  

ــــــا  ال كومية املعنية ـــ ــــــســ ـــ ــــــوا من خالل معزيز العالما  مص العمال  وجميص امل  ــ ـــ ــــــ  ا  ي الســ ـــ ــــــ ا  ي آليا  امل تو  امل أي حيــ ـــ ،  ، ومعزيز فرصــ

 كبع.وتحسبن  يا ا  ال سعبع، وخلق  دا س  ي الضمانا  اد تمانية التي تنا و شريحة أ

 املخاطر املالية 4.2

ــــــادي العامل   ي تدهور حاد  ي   ـــ ــــــبهت ا تمة املالية وادنكماا ادمتيــ ـــ ــــــص املاليمســ ـــ ــــــادا العام   الوحــ ـــ املتقدمة. تميس املخاطر املالية إلى    لالمتيــ

ــيقةرؤية  مايســــمى  التحفبي  ــ ى عدم اليقبن  ي الســــوا. ومص تلل ، الضــ ــة  ي أعقاه تراجص الســــوا أو عندما تخاــ ف ن املخاطر والخ،ر ، خاصــ

 والفرا كي جوانو متقاربة من عدم اليقبن ، وتحتاج إلى النظر  ي كس جانو عند اتخات مرارا  اد   مار.

   ي الســـنوا  ا خبعة، أد  الزيادة اإلجمالية ملخاطر التيـــنيف اد تما   للبنوك للشـــركا  العاملة  ي اليـــناعا  التعامدية وصـــناعا  الســـلص

ـــــمالية إلى  ـــــعار فا دة  البنوك  زيادة ميام الرأ ــ ـــــركا اإلمراا   أ ــ ـــــاد الكأي التي تتعرا ل ا   ن ا  للشــ ـــــر ملخاطر ادمتيــ ـــــكس مباشــ ـــــص  شــ تخضــ

 اليناعة.  

 ا مص عادة جدولة جميص مروحـ اوتحافظ عأى عالمة صـ ية للغاية مص جميص م  ـسـا  ا املالية املقرحـة وتمكنت من  ت بص  ”املجموعة“ ماتالت

 .كامس البنوك الر يسية

مرتب،ـة  ـالـدودر ا مريك . تتم  ”املجموعـة“أن التعرا ملخـاطر العمال  املرتب،ـة  ـالـدودر ا مريك  محـدود  ن عملـة   ”املجموعـة“معتقـد إدارة  

 مبة التقلبا   ي أ عار الير  مقا س اليورو عأى أ ا  مستمر.مرا

ـــ “املجموعة”مخاطر أ ـــــعار الفا دة كي التعرا املرتبو  تأثبع التقلبا   ي أ ـــــعار الفا دة الســـــا دة عأى املركز املالي  ـــ ـــ ـــ ـــ والتدفقا  النقدية.   لـــ

ـــــعر املتغبع كمــا  ي   ـــ ـــ ـــــعودي   1,141مبلغ    م31/12/2022 لغــت امل،لوبــا  املــاليــة تا  الســ ـــ ـــ   مليون ريــال  ــ
 
  1,126  مبلغ  م31/12/2021 تقريبــا

  مليون ريال  عودي
 
 (.تقريبا

 ترامو اإلدارة التغبعا   ي أ عار الفا دة ومستخدم مقايضا  أ عار الفا دة إلدارة مخاطر أ عار الفا دة التي تتجاوت معايبع معينة.

  ي الومت املنا و وتوفبع التدفق النقدي لقروا البنل. ملواد الخاماتيادة  ي أيام الفواتبع املستحقة الدفص ليالح توريد 

 

 مخاطر االئتمان  4.3

 .مما ي دي إلى تكبد ال،ر  اآلخر خسارة مالية ااملالية  ي الوفا   التيام   ةالعالممخاطر اد تمان كي مخاطر فشس أحد أطرا  

ـــــعى   ”املجموعــة“تــدير   ـــ ـــ ــــا  واإلجرا ا  امل ــددة. مســ ـــ ـــ ـــ ـــــيــا ــ ـــ ـــ ا للســ مخــاطر اد تمــان فيمــا يتعلق  ــاملــدينبن من العمال  من خالل مرامب  ــا وفقــ 

ـــــص حـدود ا تمـانيـة للعمال  ا فراد ومرامبـة الـ مم املـدينـة القـا مـة  ”املجموعـة“ ـــ ـــ لل ـد من مخـاطر اد تمـان فيمـا يتعلق  ـالعمال  من خالل وحــ

ـــتمر ـــكس مســ ـــبة ع  ةخمســـــ   يم س أكبع، حي   شــ ـــمن ال مم املدينة  ســ ـــمبع   31مقارنة   جمالي ال مم املدينة كما  ي  % 12مال  حــ   م2022ديســ

 .%(23م: 2021ديسمبع    31 

 

 مخاطر السيولة 4.4

 صعوبة  ي جمص ا موال للوفا   ادلتياما  املرتب،ة  ا دوا  املالية. ”املجموعة“مخاطر السيولة كي املخاطر التي مد تواجه 

ـــــارة إلى أنه عأى الر م من  ـــــرعة  مبلغ مريو من ميمته العادلة. وتجدر اإلشــ ـــــس مالي  ســ ـــــيولة عن عدم القدرة عأى  يص أصــ مد تنت  مخاطر الســ

ـــــتحقــاا الت ـــ ـــ ــــــاد الكأي املــ كورة أعاله ، فــ ن آجــال اد ــ ـــ ـــ عــامــديــة للم،لوبــا  املــاليــة املتعلقــة  ــالــ مم التجــاريــة الــدا نــة، جميص عوامــس ادمتيــ

 مليون ريال.  46 مقدار  م2021أمس من عام  م2022والقروا  ي عام 

 

 مخاطر السمعة  4.5

 شـكس  بع مباشـر  سـهو تيـرفا  املوظف   ، ونفسـ ا  ”الشـركة“يمكن أن تحدي مخاطر السـمعة  ال،را التالية: مباشـرة، ن يجة لتيـرفا  

ـــــركة“معمس  .  أو املوظفبن  ــا  واإلجرا ا  عأى اتباع املقاييس املوحدة   ”الشــ ـــ ــيا ــ ـــ ــأن ا أن تقلس  والتكنولوجيا والســ ـــ ــدة  التي من شــ ـــ احتمالية وشــ

ــــمعةا حداي التي  ــــرار  الســ ــــهو  ي اإلحــ ــــتمرار، فمن  بع املر ح أن   مد ت ســ من خالل التعكبي عأى توفبع منتجا  وخدما  عالية الجودة  ا ــ

  سمعة  ُتحديأخ،ا  مد يكون هناك 
 
 .”الشركة“أحرارا
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 ملخص البيانات املالية  5

 البيانات املالية   5.1

 التالية:الق،اعا   م2022لعام لـ  الشركة  لقد تضمنت ا رمام والبيانا  املوحدة 

 ت ا.نا يو وبيع ا والتقنية املتعلقة   م،اع صناعة ا •

 م،اع إدارة املياه. •

 

 خالل الخمس أعوام املاضية )باالف الرياالت السعودية( ”الشركة“ملخص ألهم نتائج 

 م 2018 م 2019 م 2020 م 2021 م 2022 العام املالي

 947,594 780,409 441,023 438,911 508,817 صافي املبيعات 

 (10.14) (18.77) (14.77) (17.44) 11.73 اإلجمالي)الخسارة(  الربحنسبة هامش 

 118,127 96,868 88,263 90,270 82,894 واإلدارية والبيعيةاملصروفات العمومية 

 19,101 4,133 105,598 20,756 (12,990) الهبوط في قيمة األصول املالية)عكس( 

 (231,226) (344,817) (393,867) (172,421) (5,063) )الخسارة( صافي 

 298,178 216,191 (82,163) 21,499 (41,768) التدفقات النقدية من العمليات 

 5,008 8,948 2,554 1,780 2,913 اإلنفاق الرأسمالي

 2,869,754 2,418,817 2,252,908 2,303,700 2,287,820 إجمالي األصول 

 2,155,504 2,056,610 2,084,150 1,958,982 1,927,277 إجمالي املطلوبات 

 714,250 362,207 168,758 344,718 360,543 مجموع حقوق امللكية

 - - - - - أرباح موزعة 

 

 اإليراداتجمالي التحليل الجغرافي إل  5.2

 ا لـ  إجمالي اإليرادا إن  
 
 :( عودي لف ريالأ كما يأي لشركة  يتوتع جغرافيا

 2021م 2022م إجمالي املبيعات 

 % النسبة املبلغ % النسبة املبلغ  

         اململكة العربية السعودية 

 11.0 48,346 15.2 77,319 الو ،ى املن،قة 

 5.2 22,841 3.0 15,301 املن،قة الغربية 

 55.8 244,742 53.0 269,723 املن،قة الشرمية

 11.6 50,796 16.5 84,126 تيدير من اململكة 

 83.6 366,725 87.7 446,469 إجمالي اململكة السعودية 

 13.9 61,065 7.9 40,377 أوروبا  

 2.5 11,121 4.4 21,971 دول أخر  

 100 438,911 100 508,817 املجموع

 

،  ي حبن م2021خالل عام    %83.6% من إجمالي املبيعا  مقارنة  ـ 87.7 سبة    م2022من املبيعا  الداخلية خالل   ”الشركة“ لغت حية  

ـــــعودي    430.3 م  2022خالل عام  نا يوغت املبيعا   ي م،اع ا   ل ـــ ـــ ـــــبة   مليون ريال  ــ ـــ ـــ   320.5مبلغ  جمالي املبيعا  مقارنة  إمن   %84.6نســ

ــــبة ـــ ــــعودي  نســ ـــ ــــلت مبيعاته خالل عام  أ  م.2021 خالل عام%  73 مليون ريال  ــ ـــ   مليون ريال  40.4مبلغ    م2022ما م،اع إدارة املياه فقد وصــ

مليون   38.1ما مبيعا  الخدما  وصــلت  أ  .م2021عام  خالل    %13.9 ــعودي  نســبة  مليون ريال  61.1مبلغ مقارنة   %7.9 ــعودي  نســبة  

 م2021عام  % خالل13.1 نسبة مليون ريال  57.4مبلغ  ـمقارنة  م2022عام  % خالل7.5 نسبة ريال 
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 كما يأي ألف ريال  عودي(: لشركا  التا عةلـ اإليرادا  إن إجمالي
 
 يتوتع جغرافيا

 اسم الشركة التابعة
 

 الدولة
نسبة  

 امللكية

م 2022 م 2021   

 املبلغ
 النسبة 

% 
 % النسبة املبلغ

 26.25 115,223 37.10 188,780 100 السعودية  شركة أميانتيت ليناعة الفيبع ال  امل دودة  أفيس(

 0.01 31 0.15 766 100 السعودية  للتينيص أنبوه  ولي شركة 

 10.89 47,793 9.87 50,231 60 السعودية  مينص شركة  وند تعاند امل دودة   وند تعاند( 

 4.37 19,189 2.84 14,441 100 السعودية  شركة أميبوكس 

 27.79 121,969 28.54 145,207 100 السعودية  الشركة العربية السعودية ليناعة أنا يو حديد الدكتايس امل دودة 

 0.19 824 0.09 442 99.93 السعودية  شركة اميكون السعودية امل دودة  اميكون( 

 0.46 2,032 0.00 9 100 السعودية  شركة امبعون العربية السعودية امل دودة  أ ال(

 1.98 8,690 1.44 7,315 100 السعودية  شركة أميانتيت ليناعة امل،ا  امل دودة  أريس( 

 0.40 1,769 0.24 1,213 100 السعودية  أميانتيت ليناعة البال  يلشركة 

 11.00 48,276 7.50 38,167 100 السعودية  شركة البنية التحتية ال ند ية للمقاود  العامة امل دودة

 0.03 134 0.00 0 100 الكويت  شركة البنية التحتية ال ند ية للمقاود  العامة امل دودة

 0.58 2,567 0.00 0 100 اإلمارا   التحتية ال ند ية للمقاود  العامة امل دودةشركة البنية 

 2.14 9,408 4.30 21,870 51 كاتاخستان  شركة أمي يل ا تانا لألنا يو 

 0.20 892 0.06 319 100 أملانيا  شركة أكواماندو 

 13.69 60,085 7.84 39,901 100 أملانيا  شركة ب  د ليو م   

 0.01 29 0.03 156 100 تركمنستان  ا  يو د ليوشركة ب  د ليو م  

 100 438,911 100 508,817   املجموع 

 

 ( سعودي  )ألف ريالالعام املاض ي  مقارنة معلية يالنتائج التشغ الجوهرية في تفسير االختالفات  5.3

 ملخص النتائج 5.3.1

 

 تاالختالفاتفسير   5.3.2

 صافي املبيعات   -

 يعز   ي  البيته إلى  مقارنة  العام الســـــا ق، وه ا   %16أي  ســـــبة    ـــــعودي  مليون ريال  69.9مبلغ صـــــا ي املبيعا   ارتفعت    م2022خالل عام  

أ ـــعار تنافســـية وشـــرو  دفص ، والتفاوا مص املوردين الر يســـيبن وال يـــول عأى املتعلقة  يـــناعة ا نا يو  تيادة  ي حجم ال،لبا  الجديدة

، وعأى الر م من انخفاا مبيعا  الخدما  ومشار ص إدارة املياه، إد   ، مما عزت فرا  الشركة   ي املنافسة  ي السوا للمواد الخام  منا بة

 بند م2022 م2021 التغيير   % النسبة

 املبيعا   508,817 438,911  69,906 16

 تكلفة املبيعا   (449,138) (515,452)  66,314 (13)

 )الخسارة( صافي الربح  59,679 (76,541)  136,220 (178)

 امليروفا  العمومية واإلدارية والبيعية  (82,894) (90,270)  7,376 (8)

 ال بو   ي ميمة ا صول املالية (خسا ر عكس   12,990 (20,756)  33,746 (163)

 التشغيلية  الخسارة (10,225) (187,567)  177,342 (95)

 إيرادا  أخر    34,518 40,236 (5,718) (14)

 “الشركة”  ي صا ي ربح شركا  تميلة احي  31,135 8,050  23,085  287

 مياريف تمويلية  (41,091) (8,797) (32,294)  367

 صافي الربح )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة  14,337 (148,078)  162,415 (110)

  ا جنهية الدخسالزكاة  و حريبة  (19,396) (23,705)  4,309 (18)

  بع مستمرة من ا عمال  خسارة(صا ي  (4) (638)  634 (99)

 صافي )الخسارة( للعام  (5,063) (172,421)  167,358 (97)
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تيــــنيص ا نا يو وبيع ا إلى  أدناه يوضــــح مبيعا   والجدول    م.2023أن  الشــــركة  مد حيــــلت عأى طلبيا  جديدة من املتومص البد  ت ا  ي عام  

 :دي(: ألف ريال  عو  م2021م وعام 2022جانو الخدما  ومبيعا  إدارة املياه لعام 

 

    دول مجلس التعــاون الخلي،ينــا يــو  ي    مبيعــا  ا  ارتفعــت 
 
ـــــجلــت تيــادة  مبلغحم 2022 ي عــام    ارتفــاعــا مل وظــا ـــ ـــ   مليون ريــال  98.3    يــ  حــ

ــــعودي ـــ ــــبة   يأ   ــ ـــ ــــا ق    %32نســ ـــ ــــجلت تيادة ومدرها  .  م2021عن العام الســ ـــ ــــة  ي أنا يو الفيبع ال  املقواة حي  حــ ـــ مليون ريال    65.2خاصــ

 م، 2021% عن العام السا ق 53 عودي أي  نسبة 
 
 دي(: عو  لف ريالأيأي   ملا وتحلس ه ه النتا   وفقا

  % النسبة الزيادة و)النقصان( م 2021مبيعات  م 2022مبيعات  الوصف

  7  9,081  136,183   145,264  حديد الدكتايس أنا يو 

  53  65,232  123,364   188,596  املقواة  الفيبع ال أنا يو 

  61  24,606  40,154   64,760  أنا يو اإليبوكس ي املقواة  الزجاج

 (6) (597)  10,333   9,736    أخر أنا يو 

  32  98,322 310,034  408,356  اإلجمالي 

 

 املبيعاتلفة تك -

ــــــركة  انخفاا  ي  ـــ ــــــ د   الشــ ـــ ــــــبة  66.3  م  مبلغ2022 عام   املبيعا تكلفة  شــ ـــ ــــــعودي أي  نســ ـــ ــــــا ق   %13مليون ريال  ــ ـــ مقارنة  العام الســ

التفاوا مص املوردين الر يســــيبن وال يــــول عأى أ ــــعار تنافســــية وشــــرو  دفص ، وتلل يعز   ي  البيته إلى مج ودا  الشــــركة  ي م2021

ــبة ــافة  للمواد الخام  منا ـ ــا ي  مســـجيس إلى  ،  اإلحـ حد  الوحدا  املولدة للنقد  مبلغ ا صـــول ال ا تة إل عكس مخيـــا هبو   ي ميمة  صـ

وعروا ا  ــــعار  م2022خالل عام   الجديدة البيصا ــــ نادا ل،لبيا   مليون ريال  ــــعودي  عد عمس درا ــــة تفيــــيلية من طر  ثال    37

 .م2023ا   عام التي من املتومص أن تتحول إلى طلبي

 

 عمومية وإدارية وبيعية مصروفات -

  م.2021% عن العام السا ق 8مليون ريال  عودي أي  نسبة  7.4بلغ انخفضت امليروفا  البيعية والعمومية واإلدارية  م

 مصاريف تمويلية -

ــــــاريف التمويلية  مبلغ  ــــــا ق    32.3ارتفعت امليــ ــــــعودي مقارنة  العام الســ ــــــا ق 2021مليون ريال  ــ م  2021م، حي  أنه  ي خالل العام الســ

ــ يال  املتعاكمة للشــــرو    ــو  اتفاميا  إعادة هيكلة القروا املومعة مص البنوك التجارية   لغا   عض ر ــــوم ال ســ مامت  الشــــركة   ي حــ

ــا قة للقروا، ومعت ـــ ـــــرورية، ول لل مامت الســ ــ يال  ه ه لم معد حــ ـــ ـــــوم ال ســ ـــــيـــــــ  قد اإلدارة أن ر ــ ــ يال   ا عكس مخيــ ـــ   البنكية  ال ســ

  مليون ريال  عودي.  26.99واملخييا  اإل‘حافية عأى مياريف الفوا د  مبلغ 

 “الشركة” في صافي ربح شركات زميلة حصص -

ـــــركة    ـــــجلت  الشــ ـــــركا  تميلة  مبلغ 2022عام  خالل  حــ ـــــ  مارية  ي شــ ـــــعودي اي  زيادة ومدرها    31.1م أرباح ا ــ مليون  23.1مليون ريال  ــ

وأميبلو و ات    ( ــــا ور ناعة وتجارة ا نا يو الفرعية    توت ص  وصــــ الشــــركا  م، وتلل يعز  إلى أن  2021ريال  ــــعودي عن العام الســــا ق  

ـــــرا حققـت ـــ ـــ ـــــركـة أميبلو لعـام  م، حيـ  كـ 2022لعـام   نتـا   إيجـا يـة  الشــ ـــ ـــ ـــــركـة  من أربـاح شــ ـــ ـــ ـــــيـو  الشــ ـــ ـــ مليون ريـال   9.4م مبلغ 2022ان نيــ

 ( مليون ريال  عودي.8.8م مبلغ  2021 عودي مقارنة  نييو  الشركة   ي خسا رها لعام 

ــ  ا  ي أرباح شــــركة    ــــا ور   مبلغ   التعديس لجميص حيــــة   عد    م2022مليون ريال  ــــعودي لعام  9 اإلحــــافة إلى مســــجيس  الشــــركة  حيــ

 م، حي 2018منتيـف عام    من    ـبور    شـركة   ـ  مار  ين اية العام،  عد تومف عن مسـجيس أي نتا   ل   الخسـا ر  بع املعتع  ت ا حتى 

  % النسبة الزيادة أو)النقصان(  م2021مبيعات  م2022مبيعات  الوصف 

  32  98,322  310,034   408,356  تينيص ا نا يو وبيع ا  ي دول مجلس التعاون الخلي،ي

  110  11,513  10,458   21,971  تينيص ادنا يو وبيع ا  ي الدول ادخر  

  34  109,835 320,492 430,327 إجمالي تصنيع وبيع االنابيب

 (34) (19,241)  57,354   38,113  الخدما  

 (34) (20,688)  61,065   40,377  إدارة املياه

  16  69,906 438,911 508,817 إجمالي  
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ــــــا ر   ـــ ــــــهو الخســ ـــ ــــــل ي  ســ ـــ ــــــ  مار  ــ ـــ ــــــ  مارتحول إلى ا ــ ـــ ــــــ ي الدولي رمم   ،التي تخ،ت القيمة الدفتعية لال ــ ـــ     28و تلل طبقا للمعيار امل ا ــ

 .39وفقرة  38  فقرة   مارا   ي املنش   الزميلة واملشروعا  املشتعكةاد 

 

 
 

 هبوط في قيمة األصول ال -

ــا ر( ال بو   ي ميمة و   إجمالي لغ   ـــ ـــ ـــــول املتداولة و بع املتداولة عكس  خســ ـــ ــا  ا صــ ـــ ـــ ـــــيــ ـــ ـــــعودي  ي عام    49.59مبلغ مخيــ ـــ مليون ريال  ــ

ــا ر    م، مقا س2022 ـــ ـــــعودي  ي العام 65.4مبلغ  خســ ــا ق( مليون ريال  ــ ـــ ــح  م،2021  الســ ـــ ــيس   املليون الريال والجدول التالي يوضــ ـــ التفاصــ

 السعودي(:

 بند  م 2022 م 2021

 يا ي   ال ميمة ا صول املالية  ال مم املدينة املشكوك  ي تحييل ا(ال بو   ي عكس  خسا ر(  12.99 (20.8)

  تحت التنفي  ما مة   عقود عمس متعلقة  مشار ص  متومعة معديال  خسا ر(  - ( 44.6 

 ة ا صول ال ا تة للوحدا  املولدة للنقد  اليا يم    ي ميو عكس مخيا هب 36.6 -

 اإلجمالي  49.59 ( 65.4(

مليون   13م  مبلغ 2022مامت  الشــــركة   عكس  عض مخيــــيــــا  ال بو   ي ميمة ال مم املدينة املشــــكوك  ي تحيــــيل ا  ي عام  •

مليون  1.4ا جس  مبلغ ميــــبعة  ميمة ال مم املدينة  ي  متومعة  عكس مخيــــا خســــا ر ا تمانيةحي  تحتوي عأى ريال  ــــعودي،  

خيــــم و عكس   مليون ريال  ــــعودي، 6 مبلغ   معامديةأصــــول   ي ميمةا تمانية متومعة خســــا ر  عكس مخيــــا  و ،  ريال  ــــعودي

ـــــعودي  7عأى املبالغ امل تجزة طويلة ا جس  مبلغ  ـــ ـــــافة إلى  مليون ريال  ــ ـــ ـــــجيس،  اإلحــ ـــ ـــــا ي  مســ ـــ ـــــا إحــ ـــ ـــــكوك  ي مخيــ ـــ للديون املشــ

 . عودي  اليا ي مليون ريال (1.4   تحييل ا  موجو اإلجرا ا  القانونية  مبلغ

ــــــمبع    31كما  ي  • ـــ ــــــركة  2022ديســ ـــ  ملراجعة نموتج ال بو   ي ميمة الوحدا  املولدة النقد لشــ
 
ــــــتقال ـــ ا مســ ــــــاري  ـــ ــــــ شــ ـــ ، عينت اإلدارة ا ــ

ــــــاه القيمة ميد  ـــ ــــــتعداد  نا   عأى اح ســ ـــ ــــــناعة الفيبع ال  امل دودة   أفيس (. وبنا  عليه تم تحديد املبلغ القا س لال ــ ـــ أميانتيت ليــ

ـــم  عد ا ـــ ـــ ـــتخدام. معدل الخيــ ـــ ـــ ـــريبة امل،بق عأى تومعا  التدفقا  النقدية هو اد ــ ـــ ـــ ـــتخدام تنب ا  التدفقا   12.7لضــ ـــ ـــ ٪، وبا ــ

ا أنـه كمـا  ي    2022النقـديـة  عـد عـام   ــــــ  ـــ ـــ ـــــمبع   31 نـا  عأى تقـدير اإلدارة ملعـدل النمو. مـدر  اإلدارة أيضــ ـــ ـــ ، لم تكن هنـاك 2022ديســ

ا. م شرا  إحافية لل بو   ي القيمة ولم تكن هناك م شرا  عأى ا عكا  ا  ل بو   ي القيمة املسجس  ا ق 

ـــــمبع    31كما  ي  • ـــ ـــــركة 2022ديســ ـــ  ملراجعة نموتج ال بو   ي ميمة الوحدا  املولدة النقد للشــ
 
ـــــتقال ـــ ا مســ ـــــاري  ـــ ـــــ شــ ـــ ، عينت اإلدارة ا ــ

يون مل  295.6العربية الســــعودية ليــــناعة أنا يو حديد الدكتايس امل دودة    ــــاديو (. تم تحديد املبلغ القا س لال ــــتعداد  قيمة 

ـــــعودي كما  ي  ــمبع    31ريال  ــ ـــ ـــــتخدام تنب ا  التدفقا  النقدية من   2022ديســ ــتعداد  ا ــ ـــ ــاه املبلغ القا س لال ــ ـــ ـــــا  حســ عأى أ ــ

ـــــتعداد القيمـة الـدفتعيـة البـالغـة 2023القوا م املـاليـة املعتمـدة من مبـس مجلس اإلدارة والتي مغ،  عـام   ـــ ـــ . يتجـاوت املبلغ القـا ـس لال ــ

ـــــعودي ك  245.2 ــمبع    31ما  ي مليون ريال  ــ ـــ ــتعداد جز  من ال بو   ي القيمة 2022ديســ ـــ . ون يجة ل  ا التحليس، مامت اإلدارة  ا ــ

ـــــا ي ميمة   ـــــا قة والبالغة  يــ ـــــ  الك الخاا ت ا  أثر   36.6املعتع  ت ا  ي ا عوام الســ ـــــاه اد ــ ـــــعودي وتلل  عد اح ســ مليون ريال  ــ

35%

30%

29%

5%

1%

من األرباح االستثمارية في الشركات الزميلة " الشركة"حصص 

"توت ص"الشركة الدولية لتوت ص املياه 

"اميبلو"شركة اميبلو القا ضة 

" ا ور "شركة وصناعة وتجارة ا نا يو الفرعية 

شركة  ات الشرا 

")أماه("شركة أميانتيت م،ر لألنا يو امل دودة 
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ح أو الخســارة املوحدة. إن معدل الخيــم  عد الضــريبة امل،بق عأى تومعا   رجعي. تم ادعتعا  ت ا  ي تكلفة املبيعا   ي ما مة الرب

  ا تخدام تقدير اإلدارة ملعدل النمو. 2022٪، ويتم التنب  للتدفقا  النقدية  عد عام 12.5التدفقا  النقدية هو 

حديد املبلغ القا س لال ــــتعداد من تم ت  ،القيمة الســــنوي لشــــركة أميبلو ال بو   ي، أجر  اإلدارة اختبار  2022ديســــمبع    31 ي كما   •

ــــم  عد   ــــتخدمة  ي ه ا التحليس معدل الخيــ ــــية املســ ــــا  الر يســ ــــمس ادفتعاحــ ــــتخدام. مشــ ــــاه القيمة ميد اد ــ أميبلو  نا   عأى حســ

، ٪ لكس وحدة عمس1٪ ومعدل نمو  نســـــبة 8.45الضـــــريبة ال ي تم حســـــا ه  ا ـــــتخدام املتو ـــــو املر ح لتكلفة رأ  املال  نســـــبة 

  : د ش ي (.2021ديسمبع د ش ي    31، كان الفرا  بن املبلغ القا س لال تعداد لال   مار والقيمة الدفتعية كما  ي ل لل  وكن يجة
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 عايير املحاسبية  امل 6

 املعايير الدولية املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين بلتزام اال 6.1

واإلصـــــدارا  ا خر  املعتمدة من ال يئة   امل ا ـــــبة الدولية  ومعايبععداد التقارير املالية  إل ملعايبع الدولية ا عن ”املجموعة“لم تخرج 

   السعودية للمراجعبن وامل ا ببن.

التغييرات في السياسات واإلجراءات   -املعايير الدولية املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبينتطبيق  6.2

 املحاسبية

 الجديدة، والتعديالت على املعايير والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها بعد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 6.2.1

ــــــبة الدولية والتي  ـــ ــــــبعا  من مبس مجلس معايبع امل ا ــ ـــ ــــــهية الجديدة والتعديال  عأى املعايبع والتفســ ـــ ــــــر  عض املعايبع امل ا ــ ـــ تم  شــ

ـــــت إلزاميـة لفتعا  ال ـــ ـــ ـــــمبع   31تقرير ليســ ـــ ـــ ا من مبـس   م2022ديســ ليس من املتومص أن يكون ل ـ ه  ، و ”املجموعـة“ولم يتم ت،بيق ـا مبكر 

  ي فتعا  التقارير ال الية أو املستقبلية وعأى املعامال  املستقبلية املتومعة. ”املجموعة“عأى  جوهري املعايبع تأثبع 

 ”املجموعة“املطبقة من قبل و املعدلة  وكذلك معايير املحاسبة الدولية الجديدةاملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  6.2.2

ـــــبـة الـدوليـة املعـدلـة تم اعتمـاد املعـايبع الـدوليـة للتقـارير املـاليـة املعـدلـة ـــ ـــ لم يكن لت،بيق هـ ه املعـايبع  ، و التـاليـة وكـ لـل معـايبع امل ـا ــ

 ا قة.عأى املبالغ املدرجة للفتعا  ال الية والس  جوهري املعدلة أي تأثبع 

جا جة امتياتا  اإليجار املتعلقة  فيما يخا  (عقود اإليجار  16عأى املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رمم    معديال  •

ا من وتلل  ، م2021يونيو  30 عد  ملاكورونا   م.2021أ ريس  1اعتبار 

ـــــبــة  عأى املعيــار   معــديال  • ـــ ـــ ـــــال  من  يص ( فيمــا يخا  واآلد  واملعــدا  العقــارا    16الـدولي رمم امل ــا ــ ـــ ـــ معــالجــة املتحيــ

 .2022يناير  1  اعتبارا من املنتجا  أثنا  فتعة ادختبارا  التجريهية لألصس

تكلفة فيما يخا   (املخيـــــيـــــا  وادلتياما  امل تملة وا صـــــول امل تملة  37  رمم  معديال  عأى معيار امل ا ـــــبة الدولي •

ا من لإتمام العقد   .م2022يناير  1لعقود  بع املجدية اعتبار 

ـــــارا  املرجعية  ي املعيار   تجميص ا عمال( فيما يخا 3معديال  عأى املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  • ـــ ـــ تحدي  اإلشــ

ــخة الجديدة من إطار املفاهيم امل دي   ــ ـــ ـــ ــــول واد2018إلى النســ ـــ ـــ ــاا معريف ا صــ ــ ـــ ـــ ــمان امســ ــ ـــ ـــ لتياما  مص التعريفا   ( لضــ

ا من  الواردة  ي إطار املفاهيم امل دي   .2022يناير  1اعتبار 

ـــــينـا  دوريـة   • ـــ ـــ ـــــنويـة  تحســ ـــ ـــ ـــــبـة الـدوليـة للـدورة ــ ـــ ـــ ، حيـ  يقوم م2020م وحتى 2018من عـام   أجراهـا مجلس معـايبع امل ـا ــ

ـــــينـا  محـدودة عأى مت،لبـا    ـــ ـــ ـــــكـس دوري  ـ دخـال تحســ ـــ ـــ ـــــبـة الـدوليـة  شــ ـــ ـــ ـــــ يـس مجلس معـايبع امل ـا ــ ـــ ـــ املعـايبع ت دي إلى مســ

 الت،بيق.

 السياسة املحاسبية للقيمة العادلةتطبيق   6.2.3

أن  الشـركة  تنوي ت،بيق  ـيا ـة القيمة العادلة عأى العقارا  والعقارا  اد ـ  مارية وتلل  ،  2021ديسـمبع    28 ختم اإلعالن  تاري

الســـماح للشـــركا  املدرجة  ا ـــتخدام نموتج القيمة    31/12/2019اإلعالن عنه من مبس هيئة الســـوا املالية  تاريخ  ا ـــ نادا ملا تم

ـــــنـة املـاليـة التي تبـدأ خالل عـام ـــ ـــ ـــــ  مـاريـة للفتعا  املـاليـة للســ ـــ ـــ م أو    2022العـادلـة أو إعـادة التقييم لقيـا  العقـارا ، والعقـارا  اد ــ

ــــــتخدام خيار نموتج التكلفة لقيا  اآلد  وامل، م عده ــــــركا  املدرجة  ا ــ ــــــتمرار إلزام الشــ ــــــة ملدة ص ا ــ ــــــول  بع امللمو ــ عدا  وا صــ

 منيــــة  عن ا لزام الشــــركا  املدرجة التي تر و  ي ت،بيق الســــيا ــــة امل ا ــــهية  اإلعالن إ، وام2024خمس  ــــنوا  تنت ي  ن اية عام 

هية امل ا   يا   ا  تغيبع الشركة مامت ،2022 يونيو  30  ي كما و،  م2022أول فتعة محا هية  ي عام تاريخ   يوم من  90مبس تداول  

ـــــ ي  ـــ ـــ ـــــ  مـاريـة ونموتج إعـادة التقييم لقيـا  ا را ــ ـــ ـــ مـامـت اإلدارة  تعبن اثنبن من ، و إلى نموتج القيمـة العـادلـة لقيـا  العقـارا  اد ــ

املقيمبن املســتقلبن املرخيــبن من مبس ال يئة الســعودية للمقيمبن املعتمدين   تقييم ( لتقييم كس من ا را ــ ي والعقار اد ــ  ماري  

ـــــنوي وتلـل    2022نـد إعـداد القوا م املـاليـة املوجزة املوحـدة ا وليـة للربص ال ـا   لعـام  ع ـــ ـــ ـــــكـس  ــ ـــ ـــ عأي ان يتم إعـادة التقييم دحقـا  شــ

 مس التقييمبن.  أتماشيا مص مت،لبا  هيئة السوا املالية، و اختار  

 تعديالت أخرى على املعايير 6.2.4

إلى مغيبع    ”املجموعة“لم تضـــــ،ر  ، و ،بيق  ي الفتعة املشـــــمولة  التقرير ال اليأصـــــبحت  عض التعديال  ا خر  عأى املعايبع ما لة للت

  يا ا  ا امل ا هية أو إجرا  معديال   أثر رجعي ن يجة لت،بيق ه ه التعديال  عأى املعايبع.
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 ” املجموعة“تركيبة  7

 ”جموعةامل“فروع  7.1

 حي  تكون   اري أو كالهما، موجو ترخيا صــنامي أو حــجس تج  ا م ”الشــركة“املتفرعة عن   ”املجموعة“ملخا عن فروع يقدم ه ا الجز  

ــ  امملوكة ل ــــ ـــ ـــ  عن الكيان القانو   ل .  %100  نســبة  ا م   لشــركةـــ
 
 مســتقال

 
 مانونيا

 
ــ  اود تملل تلل الفروع كيانا ــــ ـــ ـــ كما أن ا ليس ل ا    ا م   لشــركةـــ

 :رؤو  أموال أو أدوا  دين تيدر عن ا

 الدولة محل التأسيس  الدولة/ املحل الرئيس ي  نشاطها  ” الشركة“ رقم
حصة 

 أميانتيت %

 ”الشركة“ مسويق منتجا   فرع شركة أميانتيت العربية السعودية  1
اململكة العربية السعودية 

 الدمام  –

اململكة العربية السعودية 

 الرياا –
100 

 ”الشركة“ مسويق منتجا   فرع شركة اميانتيت العربية السعودية  2
اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 جدة –
100 

3 
شركة أميانتيت العربية السعودية 

 البال  يل  أميبال ( ليناعة منتجا  

ليناعة منتجا  

 البال  يل

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 الدمام  –
100 

4 
شركة أميانتيت إلنتاج موا بع اإليبوكس ي  

  أميبوكس( 
 موا بع اإليبوكس ي 

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 الدمام  –
100 

 أ حاي ودرا ا  فنية  مركز أميانتيت لأل حاي والت،وير  5
اململكة العربية السعودية 

 الظ ران  –

اململكة العربية السعودية 

 الظ ران  –
100 

6 
شركة أميانتيت العربية السعودية  فرع 

 لل شييد والبنا  والييانة وال شغيس 

العامة وصيانة املقاود  

 املشار ص اليناعية 

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –
100 

 إنتاج أنا يو البولي إي لبن  6شركة أنبوه  ولي للتينيص  7
اململكة العربية السعودية 

 جدة –

اململكة العربية السعودية 

 جدة –
100 

8 
مينص شركة أميانتيت ليناعة 

  امل دودة الفيبع ال 
 إنتاج ا نا يو 

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 جدة –
100 

9 
مينص شركة أميانتيت ليناعة 

 امل دودة  الفيبع ال 
 إنتاج ادنا يو 

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

السعودية اململكة العربية 

 الدمام –
100 

10 
 الفيبع ال فرع شركة أميانتيت ليناعة 

 امل دودة 
 املقاود  

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –
100 

11 
مينص الشركة العربية السعودية ليناعة  

 أنا يو حديد الدكتايس امل دودة 
 إنتاج ا نا يو 

العربية السعودية اململكة 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –
100 

12 
فرع الشركة العربية السعودية ليناعة 

 أنا يو حديد الدكتايس امل دودة 
 املقاود  

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –
100 

13 
ال ند ية فرع شركة البينة التحتية 

 للمقاود  امل دودة 

 يص ادآل  ومعدا   

 ال شييد 

اململكة العربية  

 السعودية/الدمام 

اململكة العربية  

 السعودية/الدمام 
100 

14 
شركة البينة التحتية ال ند ية للمقاود  

  امل دودة  أيسل الكويت(

خدما  التيميم  

 والتعكيو 
 100 الكويت  الكويت 

15 
التحتية ال ند ية للمقاود  شركة البينة 

 امل دودة  أيسل دب ( 

خدما  التيميم  

 والتعكيو 
 100 اإلمارا  العربية املتحدة  دب  

16 
شركة البينة التحتية ال ند ية للمقاود  

   امل دودة  أيسل م،ر(

خدما  التيميم  

 والتعكيو 
 100 م،ر  الدوحة 

17 
شركة البينة التحتية ال ند ية للمقاود  

  امل دودة  أيسل أ وظ ي(

خدما  التيميم  

 والتعكيو 
 100 اإلمارا  العربية املتحدة  أ وظ ي 

18 
شركة البينة التحتية ال ند ية للمقاود  

   امل دودة  أيسل عمان(

خدما  التيميم  

 والتعكيو 
 100 عمان مسقو 

 الفروع ليس لدي ا رأ  مال، ود تيدر موا م مالية مالحظة: 
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 ال يا  شكس مباشر أو  بع مباشر:   الكامس أو  أ لبية   الشركة التا عة التي تملك ا  الشركا  7.2

 نشاطها  ” الشركة“ رقم
الدولة محل  

 التأسيس 

رأس مال  

 التابعة ”الشركة“
 العملة 

حصة 

 أميانتيت %

1 
شركة أميانتيت ليناعة الفيبع ال  

 امل دودة  أفيس( 
 إنتاج ا نا يو 

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  86,999,0007

2 
شركة أميانتيت ليناعة مينص 

  اريس(  امل،ا  امل دودة

إنتاج ال لقا  امل،اطية 

 واملواد الالتمة لألنا يو 

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  8,750,000

3 

الشركة العربية السعودية ليناعة 

الدكتايس امل دودة  أنا يو حديد  

   اديو( 

 إنتاج ا نا يو 
اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  00086,915, 

4 
شركة أمبعون العربية السعودية  

  تحت التيفية(  امل دودة
 إنتاج ا نا يو 

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  76,500,000

 إنتاج ا نا يو  مينص شركة  وند تعاند امل دودة   5
اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 60 ريال  عودي  20,000,000

6 

الشركة العربية السعودية للمنتجا   

 تحت  )الخر انية امل دودة   اكوه

 التيفية( 

 إنتاج ا نا يو 
اململكة العربية  

 السعودية/جدة 
 100 ريال  عودي  12,250,000

 إنتاج اليماما   أميكون السعودية امل دودة  أميكون(  7
اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 99.93 ريال  عودي  15,000,000

8 
الشركة العاملية إلدارة ومشغيس البنية  

 التحتية امل دودة  أميواتر( 

إدارة وصيانة مشار ص املياه 

ومح،ا  التحلية وشركة 

 ما ضة 

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  100,000,000

9 
الشركة العربية لتجارة مواد البنا  

 واملعدا  اليناعية امل دودة 
   تجارة املعدا  اليناعية

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  2,000,000

10 
شركة البنية التحتية ال ند ية 

 للمقاود  امل دودة 
 التيميم والتعكيو خدما   

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  500,000

11 
شركة أميانتيت العربية السعودية 

 ل دارة امل دودة 
 اددارة

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  10,000

 ب  د ليوم  السعودية امل دودة  12

إ شا  وادارة وصيانة 

تنقية املياه مح،ا  

 والير  اليبي 

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  500,000

13 
شركة أميانتيت العاملية القا ضة  

 امل دودة 
 شركة ما ضة

 –مملكة البحرين 

 املنامة 
 100 دودر أمريك   32,000,000

14 
شركة تقنية الدكتايس امل دودة  

  دكتل( 

 يص وشرا  العقارا   

 وتأجبعها 

 –مملكة البحرين 

 املنامة 
 100 دينار  حريني  20,000

 100 يورو  3,000,000 أملانيا  أدارة املياه شركة أكواموندو امل دودة  15

16 
شركة ب  .د ليو . م   وا ر اند او ر  

 تكنيتل دي ام ب  امش 

إ شا  وادارة وصيانة 

مح،ا  تنقية املياه 

 والير  اليبي 

 100 يورو  3,000,000 أملانيا 

 100 يورو  49,025,000 مال،ا  شركة ما ضة أميانتيت  مال،ا القا ضة امل دودة  17

 403,000,000 كاتاخستان  صناعة ادنا يو  شركة أمي يل أ تانا لألنا يو 18
تن،ي ـ 

 كاتاخستان 
51 

 10,500,000  و سرا ما ضة  شركة أمي يل  و سرا 19
فرنل ـ 

  و سري 
100 

 100 يورو  30,000 أملانيا  ا  شارا  وتقنية  فلوتايت لل ند ة 20

21 
شركة ب  د ليو م  إ  يو د س يو أوه 

 تركما ستان -أوه أوه 
 100 دودر أمريك   250,000 تركما ستان  إدارة املياه
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 يورة مباشرة أو  بع     وا  حيا  بع مسي،رة و بع موحدة حمن القوا م املالية   الشركة  في االشركا  التي تملل  7.3

 مباشرة 

 الدولة محل/ التأسيس  نشاطها  ” الشركة“ رقم

رأس مال  

 ”الشركة“

 التابعة

 العملة 
حصة 

 أميانتيت %

 شركة أمي يل الجزا ر  1
صناعة 

 ادنا يو 
 50 دينار جزا ري  262,769,000 الجزا ر 

2 
لألنا يو ومل قا  ا  شركة أميانتيت م،ر 

    ماه آامل دودة 

صناعة 

 ادنا يو 
 40 ريال م،ري  37,200,000 م،ر 

 توت ص الغات  شركة  ات الشرا امل دودة 3

اململكة العربية  

 السعودية/

 الدمام

 13 ريال  عودي    80,000,000

  تحت التيفية(    ار  ال ت 4
صناعة 

 ادنا يو 
 23.7 يورو  1,600,000  و سرا

 8شركة  اربال ت م،ر امل دودة  5
صناعة 

 ادنا يو 
 20.4 ريال م،ري  200,000 م،ر 

 شركة  وبور  ور صنامي فيكار  أيه . ا   6
صناعة 

 ا نا يو 
 20 لبعة تركية 48,306,000 تركيا

 شركة  وبور جاه صنامي فيكار  أيه . ا   7
صناعة 

 ا نا يو 
 16 لبعة تركية 21,700,000 تركيا

 20 آلي روما    327,620 رومانيا  تجارة ا نا يو  أميتل  نظمة ا نا يو  8

9 
     شركة أميبلو القا ضة دي.إم.ب .إمش

  أميبلو القا ضة 

صناعة 

 ا نا يو 
 50 يورو  5,950,000 النمسا 

 توت ص املياه   توت ص  الشركة الدولية لتوت ص املياه  10
اململكة العربية  

 السعودية / جدة
 50 ريال  عودي  146,000,000

 املبادرة اليناعية إ  ب  أي   11
صناعة 

 ا نا يو 
 4.48 يورو  3,700,000 إي،اليا 

 توت ص املياه  توت ص أكوا ور  12
اململكة العربية  

 السعودية / جدة
 35 ريال  عودي  500,000

كر أعاله، لد  
ُ
 عدد من مكاتو التم يس التجاري داخس السعودية وخارج ا. ”الشركة“ اإلحافة ملا ت

 الحصص أو أدوات الدين الصادرة للشركات التابعة  8

 ا   م امليدرة للشركا  التا عة كي كما يأي:

 أسماء الشركاء ونسب ملكيتهم الحصة الصادرة التابعة  ”الشركة“اسم 

 الفيبع ال شركة أميانتيت ليناعة 

  امل دودة
 %100شركة اميانتيت العربية السعودية    حية عادية ميمة كس حية ألف ريال 86,999

الشركة العربية السعودية ليناعة أنا يو  

 ال ديد 
 %100شركة اميانتيت العربية السعودية   حية عادية ميمة كس حية ألف ريال 86,915

 ألف ريالحية عادية ميمة كس حية  20,000  شركة  وند تعاند امل دودة
 %60شركة اميانتيت العربية السعودية  .1

 %40شركة امبعون .ب  .  ي /هولندا .2

 %   100شركة اميانتيت العربية السعودية  حية عادية ميمة كس حية ألف ريال 76,500  شركة أمبعون العربية السعودية امل دودة

 %   100شركة اميانتيت العربية السعودية  حية ألف ريالحية عادية ميمة كس  8,750 شركة أميانتيت ليناعة امل،ا  امل دودة 

 الشركة العربية السعودية للمنتجا  

 تحت  مل دودة   اكوه( ا الخر انية

 التيفية( 

 %  100شركة اميانتيت العربية السعودية  ريال 500حية عادية ميمة كس حية 24,500

 ميمة كس حية ألف ريالحية عادية 15,000 أميكون السعودية امل دودة  أميكون( 

 % 99.93شركة اميانتيت العربية السعودية 

 % 0.07فرانل وي  

 

 
 امل دودة. لألنا يو ومل قا  ا فايبع تاي مينص م إلى شركة 2023تم مغيبع ا م الشركة  ي عام  8
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 أسماء الشركاء ونسب ملكيتهم الحصة الصادرة اسم الشركة التابعة

 أميتل أ تانا 
 مليون  403د توجد حيا  س أن رأ  املال وهو 

 تن،ي موتع  بن الشركا  كشراكة محدودة   

 % 51شركة فلوتايت لل ند ة امل دودة   .1

 % 34اب  كاييف   .2

 %10كافرلو   .3

 %5ليستوباد    .4

 شركة اميانتيت العاملية القا ضة امل دودة  
 حية عادية ميمة   32,000

 دودر امريك   1000كس حية 

 % 99.94شركة اميانتيت العربية السعودية  .1

 .% 0.06امل دودة  الفيبع ال شركة اميانتيت ليناعة  .2

 شركة اميتل  و سرا اي دي  
 حية عادية ميمة كس حية 112

 فرنل  و سري  1000

 % 10.71شركة أميانتيت العاملية القا ضة امل دودة  .1

 % 89.29شركة اميانتيت مال،ا  .2

 شركة تقنية الدكتايس امل دودة 
 دينار  100حية عادية ميمة كس حية  200

  حريني 

 %75شركة أميانتيت العربية السعودية  .1

 %25شركة أميانتيت العاملية القا ضة  .2

 تحت   شركة فلو تايت لل ند ة امل دودة

 التيفية( 
 %100شركة أمي يل  و سرا  يورو 30,000حية واحدة ميم  ا 

 يورو   300,000حيا عادية ميمة كس حية    10 شركة أكوامندو 
شركة ب  .د ليو . م   وا ر اند او ر تكنيتل ،دي ام ب   

 %100امش 

شركة ب  .د ليو . م   وا ر اند او ر تكنيتل  

 ، دي ام ب  امش 
 % 100شركة اميانتيت العاملية القا ضة امل دودة  يويو  300,000حيا عادية ميمة كس حية  10

 شركة ب  د ليو م  السعودية 
 ريال   1,000عادية ميمة كس حية حية  500

  عودي 

الشركة العاملية ددارة ومشغيس البنية التحتية امل دودة   .1

51 % 

شركة ب  .د ليو . م   وا ر اند او ر تكنيتل ، دي ام ب   .2

 %49امش 

 دودر أمريك  250,000حية واحدة ميم  ا  شركة ب  د ليو م  تركما ستان

او ر تكنيتل ،دي ام ب   شركة ب  .د ليو . م   وا ر اند  .1

 %99امش 

 %1شركة أكوامندو  .2

الشركة العاملية ددارة ومشغيس البنية  

 التحتية امل دودة 

 

 ريال  1000حية عادية ميمة كس حية  100,000

 
 %   100شركة اميانتيت العربية السعودية 

شركة البنية التحتية ال ند ية للمقاود  

 امل دودة 
 % 100شركة اميانتيت العربية السعودية السعودية   ريال   1000حية عادية ميمة كس حية  500

شركة اميانتيت العربية السعودية ل دارة 

 امل دودة 
 %100شركة اميانتيت العربية السعودية  ريال  عودي  1000حية كس حية 10

الشركة العربية لتجارة مواد البنا  واملعدا  

 امل دودة  العربية للتجارة( اليناعية 
 %100شركة أميانتيت العربية السعودية  ريال  عودي 1000حية كس حية 2000

 

 

 مالحظات: 

إن الشــــركا  التا عة د تيــــدر أدوا  دين ما لة للتداول. تتم س ديون التمويس الخارجية  ي مروا  نكية والتي تتم مغ،ي  ا حــــمن   •

 ( من ه ا التقرير.13البند 

ــــــفي  ا لن يكون له أثر كببع عأى القوا م املالية  • ـــ ، وان القيام  تيــ
 
ــــــ،ة  البا ـــ ــــــركا   بع  شــ ـــ ــــــفي  ا كي شــ ـــ ــــــركا  التي تتم تيــ ـــ لـ إن الشــ

 .“املجموعة”
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 9سياسية توزيع األرباح  9

 بتوزيع أرباح وفقا للسياسة التالية: ”الشركة“قوم ت

 الصافية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي:  ”الشركة“توزع أرباح  •

ـــــرة  ـاملـا ـة  .1 ـــ ـــ ـــــافيـة لتكوين احتيـاط  نظـام  ويجوت للجمعيـة العـامـة العـاديـة ومف هـ ا التجنيـو 10يجنـو عشــ ـــ ـــ % من ا ربـاح اليــ

  .% من رأ  املال30متى ما  لغ ادحتياط  امل كور 

أو يكفس توت ص أرباح ثا تة مدر  ”الشــــركة“للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطا  أخر  وتلل  القدر ال ي يحقق ميــــل ة  .2

أو   ”الشـركة“اإلمكان عأى املسـاهمبن وللجمعية امل كورة أن تقت،ص من صـا ي ا رباح مبالغ إل شـا  م  ـسـا  اجتماعية لعامأي  

 ل  ه امل
 
   سا .ملعاونة ما مد يكون ما ما

 % من رأ  املال املدفوع.  5يخيا من البا ي  عد تلل دفعة أولى للمساهمبن معادل خمسة  املا ة  .3

 يخيا ما تبقى مما  لف كتوت ص أرباح إحا ي للمساهمبن. .4

 

ع  بتوزي  ”الشددددددددددددركددة“تدددفع األربدداح املقرر توزيعهددا على املسدددددددددددددداهمين في املكددان واملواعيددد التي يحددددهددا مجلس اإلدارة، وتقوم   •

 للسياسة التالية واملنسجمة مع النظام األساس ي: 
ً
 األرباح وفقا

إن ا رباح اليــــافية،  عد اح ســــاه املخيــــيــــا  النظامية، واطفا  أي خســــا ر مرحلة، يجو تكون إيجا ية القيمة وكافية  ما   .1

 يضمن ما لي  ا للتوت ص.

 أو أن تكون مادرة عأى ال يول أو ادمتعاا لل يول عأى السيولة الالتمة. ”الشركة”توفر السيولة الالتمة ه .2

 عدم معارا توت ص ا رباح مص أي اتفاميا   نكية أو مع دا  مالية. .3

 عأى مواصلة نموها وا تنام الفرا املتاحة. ”الشركة“أد ت سهو عملية توت ص ا رباح  ي ال د من مدرة  .4

 وبالتنسيق مص  تداول .  .5
 
 يتم توت ص ا رباح عأى املساهمبن من خالل اإليداع املباشر  ي محافظ م أليا

 

 : ةتوزيع األرباح املرحلي 9.1

نيــــف  ــــنوي أو ربعية  عد تحقق   نا   عأى معليما  وأنظمة هيئة الســــوا املالية، يحق للشــــركة توت ص أرباح مرحلية للمســــاهمبن عأى أ ــــا  

 :الشرو  التالية

 أن تفوا الجمعية العمومية العادية مجلس اإلدارة  توت ص أرباح مرحلية عن طريق مرار تيدره  شكس  نوي. .1

  نوية اعتيادية مستمرة وجيدة. ”الشركة“أن تحقق  .2
 
 أرباحا

 مص. يولة كافية مبنية عأى مستو  ا رباح املتو  ”الشركة“أن  يكون لد   .3

ـــــركـة“أن يكون لـد   .4 ـــ ـــ ـــــم    ”الشــ ـــ ـــ  مـا لـة للتوت ص  نـا   عأى آخر موا م مـاليـة مـدمقـة ـكافيـة لتغ،يـة التوت ص املقتعح  عـد خيــ
 
أربـاحـا

 .ور ملة وا رباح املوتعة  عد تاريخ القوا م املالية

س القرار اد ـتحقاا والتواريخ للتوت ص. يحق للمسـاهمبن ال يـول عأى توت عا  أرباح  نا   عأى مرار الجمعية العمومية  ي ه ا اليـدد. ويفيـ 

 . حي  يكون ا تحقاا ا رباح املوتعة للمساهمبن أص اه امللكية املسجلة  ي حجس املساهمبن  ن اية يوم تحقيق ا رباح

 

 توزيع األرباح لألسهم املمتازة:  9.2

ــــن  خالل الســ
 
ــــوا  ي حال لم يتم توت ص أرباح  ي أي عام مالي، ف نه د يحق توت ص أرباحا ــــو ما هو منيــ ــــبة معينة  حســ وا  التالية مبس دفص  ســ

من دفص النسـبة املقررة  حسـو   ”الشـركة“من نظام الشـركا  ل امأي ا  ـ م املمتاتة خالل تلل العام. و ي حال لم تتمكن   114عليه  ي املادة  

 للمادة رمم   من نظام الشـــــركا  ملدة ثالثة  ـــــنوا  متتالية، تقوم الجمعية العمومية الخاصـــــة  114املادة  
 
من   89 حامأي ا  ـــــ م املمتاتة وفقا

ــــو    لنســ
 
ــــويت أو تفويض من يم ل م  ي مجلس اإلدارة وفقا ــــاركة  التيــ ــــورهم اجتماع الجمعية العمومية واملشــ ــــركا  تقرير إما حضــ نظام الشــ

 .من دفص جميص ا رباح املوتعة السا قة الخاصة ت  د  املساهمبن عن السنوا  السا قة ”الشركة“حتى تتمكن  ”الشركة“امللكية  ي رأ  مال  

  

 
ل لل ف ن الشــــركة  ــــتعدل النظام تم معديس  ــــيا ــــة توت ص ا رباح  شــــكس كامس، م،  2023اير ين 19نردى التنويه أنه  ي نظام الشــــركا  الجديد ال ي  دأ  ــــريانه من   9

 م. 2023، و يتم تكره  ي تقرير مجلس اإلدارة لعام ا  اس ي  ما يتوافق مص نظام الشركا  الجديد
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 : لسجل املساهمين   ”الشركة“طلبات  10

 :يأي كما م2022عام تم طلو حجس املساهمبن خالل 

 

# 

عدد طلبات 

لسجل  ”الشركة“

 املساهمين 

 # أسباب الطلب تاريخ الطلب 
 ”الشركة“عدد طلبات 

 لسجل املساهمين 
 أسباب الطلب تاريخ الطلب 

 اجرا ا  الشركا   2022/ 20/02 1 2 اجرا ا  الشركا   2022/ 25/01 1 1

 اجرا ا  الشركا   2022/ 02/03 1 4 الجمعية العامة  2022/ 27/02 1 3

 اجرا ا  الشركا   2022/ 21/04 1 6 اجرا ا  الشركا   2022/ 09/03 1 5

 اجرا ا  الشركا   2022/ 28/04 1 8 اجرا ا  الشركا   2022/ 25/04 1 7

 الجمعية العامة  2022/ 31/05 1 10 اجرا ا  الشركا   2022/ 24/05 1 9

 اجرا ا  الشركا   2022/ 11/08 1 12 اجرا ا  الشركا   2022/ 04/08 1 11

 اجرا ا  الشركا   2022/ 25/08 1 14 اجرا ا  الشركا   2022/ 18/08 1 13

 الجمعية العامة  2022/ 06/09 1 16 اجرا ا  الشركا   2022/ 01/09 1 15

 اجرا ا  الشركا   2022/ 22/09 1 18 إجرا ا  الشركا   2022/ 15/09 1 17

 اجرا ا  الشركا   2022/ 06/10 1 20 اجرا ا  الشركا   2022/ 29/09 1 19

 الشركا  اجرا ا   2022/ 23/10 1 22 اجرا ا  الشركا   2022/ 13/10 1 21

 إجرا ا  الشركا   2022/ 08/11 1 24 اجرا ا  الشركا   2022/ 02/11 1 23

 اجرا ا  الشركا   2022/ 13/11 1 26 اجرا ا  الشركا   2022/ 10/11 1 25

 اجرا ا  الشركا   2022/ 15/11 1 28 إجرا ا  الشركا   2022/ 14/11 1 27

 اجرا ا  الشركا   2022/ 17/11 1 30 اجرا ا  الشركا   2022/ 16/11 1 29

 اجرا ا  الشركا   2022/ 24/11 1 32 اجرا ا  الشركا   2022/ 21/11 1 31

 إجرا ا  الشركا   2022/ 07/12 1 34 اجرا ا  الشركا   2022/ 01/12 1 33

 - اجرا ا  الشركا   2022/ 21/12 1 35
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 كبار املساهمين  11

 % فأكثع من رأ  املال هم:  5ن كبار املساهمبن ال ين يملكون  ف ،م2022ديسمبع  31تداول حتى تاريخ  منيةحجال   حسو

 %  نسبة ملكيته في رأس املال اسم املساهم 

 6.28  عود آل  ن ف د  ن عبدالعزيز ا مبع محمد   مو

 

 ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  12

 بار أعضا  مجلس اإلدارة وتوجا  م:ملكية كالجدول التالي يببن   12.1

 : الشركة جدول يببن ملكية عضو مجلس اإلدارة والزوجة وا ودد القير  ي أ  م 

 اسم العضو  م

عدد 

األسهم في  

بداية 

 السنة

 م 2022

النسبة 

  % املئوية

عدد 

األسهم  

بنهاية  

السنة 

 م 2022

نسبة 

 %  التغيير 

نسبة 

امللكية 

بنهاية  

  % السنة

عدد أسهم  

الزوجة  

واألوالد 

القصر في 

بداية السنة 

  م2022

النسبة 

املئوية 

للزوجة  

واألوالد 

 القصر

عدد أسهم  

الزوجة  

واألوالد 

القصر بنهاية  

السنة 

  م2022

نسبة التغيير  

للزوجة  

واألوالد 

 القصر

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  2.00732 196.958 198,725 0.67596 216,310 سمو األمير احمد بن خالد بن عبد هللا بن عبد الرحمن آل سعود 1

2 
صددددددددددددداحددب السددددددددددددمو امللكي األمير عبدددالعزيز بن محمددد بن فهددد بن عبددد 

 العزيز آل سعود
 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  0.07167 0 7,096 0.07168 22,939

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  يوجد ال  0.00 0 0 0.00 0 سليمان عبدالعزيز التويجري د.  3

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  0.00 0 0 0.00 0 د. محمد سعود البدر 4

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  0.00004 0 4 0.00005 16 . محمد عبدالرحمن اللحيدانأ 5
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  الشركة وددهم القير  ي أ  م أالجدول التالي يببن ملكية كبار التنفي ين وتوجا  م و   12.2

 : الشركة جدول يببن ملكية كبار التنفي يبن والزوجة وا ودد القير  ي أ  م  

 

 إسم التنفيذي م
عدد األسهم في بداية 

 م 2022السنة 

النسبة 

 % املئوية

عدد األسهم  

بنهاية السنة  

 م 2022

  نسبة التغيير 

% 

عدد أسهم  

الزوجة واألوالد  

 القصر في بداية

 م 2022

النسبة املئوية 

للزوجة واألوالد  

 القصر

عدد األسهم للزوجة  

واألوالد القصر بنهاية  

 م 2022السنة 

نسبة التغيير  

للزوجة واألوالد  

 القصر

 0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  فراس غصاب الحربي 1

 0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  وليد محمد أبو كشك 2

 0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  أصغر يوسف سارغورو 3

 0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  محمد صالح الشمراني  4

 0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  واثق علي الهواورة   5

 0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  صهيب زاهد الوارثي  6

 

أعضـــــــا  مجلس اإلدارة، وكبار  تا  ا حقية  ي التيـــــــويت معود  دـــــــخاا  عدا  ا  ـــــــ م فئة   أنه د توجد ميـــــــل ة  ي   ”الشـــــــركة“تيـــــــرح  ( من ه ا التقرير،  27 و   (12.1    ـــــــت نا  ما تكر  ي البندين   12.3

 .م2022س أي مغيبع خالل عام  أو شركا  ا التا عة ولم يحي ”الشركة“،  وا    ي أ  م (التنفي ين وتوجا  م، وأوددهم القير

 

 عضــــا  مجلس اإلدارة وكبار التنفي يبن وأمربائ م  ي   وأوراا مالية معامدية وحقوا اكتتاه معود أنه د توجد ميــــل ة  ”الشــــركة“تيــــرح  ( من ه ا التقرير،  27( و  12.1   ــــت نا  ما تكر  ي البندين   12.4

 .م2022ولم يحيس أي مغيبع خالل عام    أ  م أو أدوا  دين الشركة أو أي من شركا  ا التا عة

 
 

 

 

 

 



 

 م 2022 لشركة أميانتيت العربية السعودية ي تقرير مجلس اإلدارة السنو     

 

 القروض  13

 كي وفقا للجدول التالي: م2022ديسمبع  31حتى  ”الشركة“إن القروا التي حيلت علي ا 

 :(السعودية  آد  الرياد    املتداول من القروا ال،ويلة ا جس الجز 13.1

 م  2022ديسمبر 31 الرصيد في تعديالت تحويل عمالت  التسديدات  اقتراض جديد م  2021ديسمبر 31 الرصيد في تاريخ االستحقاق  طبيعة القروض اسم البنك املقترض 

 286,479 - - - 286,479 2023 قرض بنك اإلنماء  أميانتيت العربية السعودية 

 9,457 ( 530) - 560 9,427 - قرض من شريك ابيكايف  /السيد  أميتيك أستانا 

 295,936 ( 530) - 560 295,906  اإلجمالي 

 

 :(السعودية   القروا ميبعة ادجس  آد  الرياد  13.2
 م 2022ديسمبر 31الرصيد في  تعديالت تحويل عمالت  التسديدات  اقتراض جديد م 2021ديسمبر  31الرصيد في   طبيعة القروض اسم البنك املقترض 

 313,000 - (19,811) 16,147 316,664 ميبعة ا جس  البنك األهلي السعودي  أميانتيت العربية السعودية 

 268,000 - - - 268,000 ميبعة ا جس  بنك البالد أميانتيت العربية السعودية 

 238,784 - - 1,299 237,485 ميبعة ا جس  بنك اإلنماء  أميانتيت العربية السعودية 

 - - (4,540) - 4,540 ميبعة ا جس  بنك البحرين أميانتيت العربية السعودية 

 23,219 - (16,183) 37,075 2,327 ميبعة ا جس  البنك السعودي لالستثمار  أميانتيت العربية السعودية 

 1,453  (462) 1,915 - ميبعة ا جس  البنك السعودي لالستثمار  أميانتيت لصناعة الفيبر جالس  

 - (58) (977) - 1,035 ميبعة ا جس  البنك الفرعي سبيربنك في روسيا أميتيك أستانا 

 املؤسسة الوطنية الخاصة بتركمنستان   بي دبليو تي أملانيا  

 قتصادية بتركمنستاناإل سواتلي دوغانالر جمعية 

  (بنك عشق اباد الصناعي)

 

 217 (16) (48) - 281 ميبعة ا جس 

 844,674 (74) (42,020) 56,436 830,332 املجموع 

 ي حبن  لغ مجموع املخزون   (،م2021مليار  ي عام   0.6مليار ريال   0.6  إلى  م2022عام  ن ال مم املدينة وصلت ميم  ا ن اية  أجس لتمويس ال مم املدينة ومخزون املواد الخام، حي    معظم القروا القيبعة اتم ال يول عأى  

ــاح عن مدة القرا حســــو مت،لبا  املادة ، ولغايا  م2021مليار ريال  ي عام  0.2مليار ريال مقارنة ه   0.3 إلى  م2022عام  ي ن اية   ــنة واحدة   87اإلفيــ ــية اآلجس امل كورة أعاله  ــ من د حة ال وكمة، ف ن مدة القروا ميــ

.فأمس 
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 : (الف ريال  عودي  لـ “املجموعة”املقرحة جس والج ا    ميمة ومدة القروا ال،ويلة ا 13.3

 م 2026 م 2025 م 2024 م 2023 اسم البنك املقترض 
  م2027

 وما بعد 
 املجموع 

 9,457 - - - - 9,457 مرا الشركا  ا ملية  أمي يل أ تانا 

 286,479 - - - - 286,479  نل اإلنما   أميانتيت العربية السعودية 

 295,936 - - - - 295,936  املجموع 

من  تم   املقدمة  امليرفية  ال س يال   إعادة جدولة جميص  من  الر يسيةادن  ا   كماالبنوك  ادلتياما    ،  هيكلة جميص  إعادة  من  ادن  ا   تم 

مليار ريال    1.1 ما  ي تلل السداد الكأي لبعض البنوك واعادة جدولة القروا امليرفية املتبقية والبالغة حوالي    ”الشركة“امليرفية عأى  

ومعزيز    لشركةـ ا  نوا ،  ما  ي تلل فتعة  ماح مد  ا  نتان.   ساهم ه ه ادتفاميا   ي تحسبن التدفقا  النقدية ل  10أى مد    عودي ع

 رأ  مال ا العامس وتقليس مياريف الفوا د امليرفية التي كانت تدفع ا  ي السا ق.

 

أوراق مدداليددة تعدداقددديددة أو مددذكرات حق  حقوق تحويددل أو حقوق اكتتدداب بموجددب أدوات دين قددابلددة للتحويددل أو   14

 اكتتاب أو حقوق مشابهة

ـــــركــة“تقر    ـــ ـــ  موجــو أدوا  دين مــا لــة للتحويــس أو أوراا مــاليــة معــامــديــة أو مــ كرا  حق و حقوا اكتتــاه  أنــه د توجــد حقوا تحويــس  أ ــ   ”الشــ

 .م2022خالل عام  أو منح  ا  الشركة صدر  ا أاكتتاه أو حقوا مشات ة 

 

 دوات دينأاسترداد أو شراء أو إلغاء  15

 .م2022عام دوا  دين ما لة لال تعداد خالل أي    ”الشركة “ أنه د يوجد أي ا تعداد أو شرا  أو إلغا  من جانو  ”الشركة“تقر 

 

 أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة  للتحويل أدوات دين قابلة  16

  أوراا مالية معامدية أو م كرا  حق اكتتاه أو حقوا مشات ة  وأيأدوا  دين ما لة للتحويس  أي  فئا  وأعداد أي     أنه د يوجد  ”الشركة“تقر  

 . م2022عام أصدر  ا أو منح  ا  الشركة  خالل 
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 من:  تكوين مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه 17

 ملا يأي:  (5يتكون مجلس اإلدارة من   17.1
 
 خمسة أعضا  وفقا

 العضوية صفته االسم 

 غير تنفيذي  ر يس املجلس  هللا  ن عبد الرحمن آل  عود  مو ا مبع احمد  ن خالد  ن عبد  

 غير تنفيذي  نا و ر يس املجلس  صاحو السمو امللك  ا مبع عبدالعزيز  ن محمد  ن ف د  ن عبد العزيز آل  عود 

 غير تنفيذي  عضو  ليمان عبدالعزيز التويجري د. 

 مستقل عضو د. محمد  عود البدر

 مستقل عضو الل يدان . محمد عبدالرحمن أ

 

 م 2022اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام  17.2

 لجدول ال ضور التالي م2022اجتمص مجلس اإلدارة خالل عام 
 
 :وفقا

 

 سبعةم والبالغ مجموعها 2202سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات املجلس حتى انتهاء دورته للعام املالي 

# 
تاريخ 

 ادجتماع

 ا م العضو

 مو ا مبع احمد  ن 

خالد  ن عبد هللا  ن 

 عبد الرحمن آل  عود 

صاحو السمو امللك  ا مبع 

عبدالعزيز  ن محمد  ن ف د  

  ن عبد العزيز آل  عود

 ليمان   د.

عبدالعزيز  

 التويجري 

د. محمد  

 عود  

 البدر

. محمد أ

عبدالرحمن 

 الل يدان 

 حاحر حاحر حاحر حاحر حاحر 2022/ 03/ 15 1

 حاحر حاحر حاحر حاحر حاحر 2022/ 03/ 31 2

 حاحر حاحر حاحر حاحر حاحر 2022/ 05/ 19 3

 حاحر حاحر حاحر حاحر حاحر 2022/ 08/ 20 4

 حاحر حاحر حاحر حاحر حاحر 2022/ 09/ 20 5

 حاحر حاحر حاحر حاحر حاحر 2022/ 11/ 03 6

 حاحر حاحر حاحر حاحر حاحر 2022/ 12/ 27 7

 7 7 7 7 7 املجموع

 

عد عأى أ س  ليمة وتم تنفي ه  فعالية، 
ُ
  ويقر مجلس اإلدارة  أنه تم إعداد حجال  ال سا ا   الشكس الص يح وأن نظام الرما ة الداخلية أ

 عأى مواصلة  شاطا  ا.  ”الشركة“وأنه د يوجد شل  ي مدرة 

 

 سياسة مكافآت أعضاء مجلس االدارة 18

موحــــوع الرواتو وا جور واملكاف   الســــنوية ووحــــص خ،و التحفبي وأية مزايا عينة أخر ، إن لجنة التعشــــيحا  واملكاف   تختا  النظر  ي 

 وبنا   عأى تلل ف ن  يا ة مكاف   أعضا  مجلس اإلدارة كي كما يأي:

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 18.1

وفقا للضـــــوا و اليـــــادرة ت  ا الشـــــأن، ويجو ان يشـــــتمس تقرير مجلس    اإلدارةأعضـــــا  مجلس  وفقا للنظام ا  ـــــاســـــ ي للشـــــركة  تكون مكافأة  

ـــــنـة املـاليـة من مكـافـ   وبـدل  ـــ ـــ ــــــا  مجلس اإلدارة  خالل الســ ـــ ـــ ــــــس عليـه أعضــ ـــ ـــ ــــــامـس لكـس مـا حيــ ـــ ـــ اإلدارة إلى الجمعيـة العـامـة العـاديـة عأى  يـان شــ

ـــــه ـــــتمس  ك لل عأى  يان  عأى  يان ما مبضــ ـــــروفا  و بع تلل من املزايا  وان يشــ ـــــف م عاملبن أو إداريبن أو ما   ميــ ـــــا  مجلس اإلدارة  وصــ أعضــ

 عأى  يان  عدد جلســا  املجلس وعدد الجلســا  التي حضــرها كس عضــو 
 
مبضــوه نظبع أعمال فنية أو إدارية أو ا ــ شــارا  وأن يشــتمس أيضــا

من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
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: األعضاء املستقلين  

ً
   أوال

 - 42,0002 - - - - - 200,000 - 42,000 
- 

 
 د. محمد  عود البدر .1 - 21,000 21,000 - -

 الل يدان . محمد عبدالرحمن أ .2 - 21,000 3,000 - - - 24,000 - 200,000 - - - - - 224,000 - 

   املجموع  - 42,000 24,000 - - - 66,000 - 400,000 - - - - - 466,000 - 

: األعضاء غير التنفيذيين   
ً
   ثانيا

 - 30,0002 - - - - - 200,000 - 30,000 - - - 9,000 21,000 - 
 مو ا مبع أحمد  ن خالد  ن عبدهللا  .1

  ن عبد الرحمن آل  عود 

 - 227,000 - - - - - 200,000 - 27,000 - - - 6,000 21,000 - 
امللك  عبدالعزيز  ن صاحو السمو  .2

 محمد  ن ف د  ن عبد العزيز آل  عود

 د.  ليمان عبدالعزيز التويجري  .3 - 21,000 3,000 - - - 24,000  150,000      24,0002 

   املجموع - 63,000 18,000 - - - 81,000 - 600,000 - - - - - 681,000 - 
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ـــا  مجلس اإلدارة، حي  أن التقرير مد تم رفعه  تاريخ 2021أن تقرير مجلس اإلدارة لعام  ومن الجدير  ال كر  ـــ ـــ ـــر  مكاف   أعضــ ـــ ـــ ـــمن صــ ـــ ـــ م لم يتضــ

م وافقت الجمعية العامة عأى صـر  مكاف    عضـا  مجلس اإلدارة  قيمة إجمالية مدرها مليون ريال وتعت 31/05/2022م، وبتاريخ  31/03/2022

 وفقا ملا يأي: 

 

م 2021مكافأة أعضا  مجلس اإلدارة للعام املالي   ا م العضو 

: األعضاء املستقلين  
ً
   أوال

 د. محمد  عود البدر 200,000

. محمد عبدالرحمن الل يدان أ 200,000  

املجموع  400,000    

: األعضاء غير التنفيذيين  
ً
   ثانيا

الرحمن آل  عود  مو ا مبع أحمد  ن خالد  ن عبدهللا  ن عبد  200,000  

 صاحو السمو امللك  عبدالعزيز  ن محمد  ن ف د  ن عبد العزيز آل  عود 200,000

 د.  ليمان عبدالعزيز التويجري  150,000

املجموع  550,000    

 د. خليل عبد الفتاح الكردي *   50,000

  اإلجمالي   1,000,000

 

ــ   150د. خليس عبد الفتاح الكردي، وألف ريال  ــعودي لســعادة   50* ولتوحــيح  ــهو صــر    ــــ ـــ ـــ ،  د.  ــليمان عبدالعزيز التويجري ألف ريال  ــعودي لـــ

حتى   اإلدارة  ـــــوا  ي مجلس  ـــ ـــ ـــــان عضــ ـكـ الكردي  ـــــاح  الفتــ ـــــد  ـــــس عبــ خليــ د.  ـــــ ن  التويجري م، وعبن  31/10/2021فــ ـــــدالعزيز  عبــ ـــــان  ـــــليمــ ـــ ـــ من   د.  ــ ـــــارا  اعتبــ

ــــــــ 01/11/2021 ـــــة م، وا ــ ـــ ـــــيا ــ ـــ ـــــا عة من   ــ ـــ ـــــا  مكاف   نادا إلى الفقرة  ه( من املادة الســ ـــ   مجلس اإلدارةواللجان املنه قة منه  التي وافقت علي ا أعضــ

من ( جلســا   6حضــر    د.  ــليمان أن توت ص املكاف ة عأى  ســبة ال ضــور، وبما أن   ىم والتي تنا عأ26/04/2021الجمعية العامة عبع العادية  تاريخ 

( جلســـــا  فتكون كس جلســـــة  8ألف ريال عأى    200، فقد ممنا  قســـــمة مبلغ  ( جلســـــا 8( جلســـــة من أصـــــس  2، و د. خليس حضـــــر  ( جلســـــا 8أصـــــس  

ــور  25مكاف ة   ــا  حضـ ــربنا عدد جلسـ ــليمان ألف ريال  ـــعودي، وبالتالي حـ ــا  حـــره 6والبالغة    د.  ـ ــس  25( جلسـ ألف ريال  ـــعودي، ويكون ال اصـ

 ألف ريال  عودي.  50ألف ريال  عودي ويكون ال اصس  25( جلسا  حره 2والبالغة   ا  د. خليسألف ريال  عودي، أما عدد جلس 150

 

 ير  مكاف ة عأى مجلس اإلدارة م، رفعت لجنة التعشيحا  واملكاف   توصية إلى مجلس اإلدارة  2022وبالنسبة ملكاف   أعضا  مجلس اإلدارة لعام 

للتيــــويت م ميم  ا مليون ريال  ــــعودي، ومد وافق مجلس اإلدارة عأى ه ه التوصــــية و ــــو  يرفص توصــــية  شــــأن ا إلى الجمعية العامة 2022عن عام  

 .م صر  ه ه املكافأة 2023و ي حال موافقة الجمعية العامة فسو  يتضمن تقرير مجلس اإلدارة لعام   ،عأى ه ه التوصية
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 دارة عضا  اللجان املنه قة عن مجلس اإل مكاف   أ 18.2

ـــــركة“وفقا لنظام حوكمة   ـــ ــا  اللجان املنه قة عن مجلس ”الشــ ـــ ـــ ـــــون أمعاه وافق علي ا مجلس اإلدارة  نا   عأى امتعاح من لجنة ، ف ن أعضــ ـــ اإلدارة يتقاحــ

(.  ي حبن يتقا ــ ى العضــو    100,000التعشــيحا  واملكاف  .  وميمة تلل ا معاه كي  
 
ريال  ــعودي  دل حضــور    3,000ريال  ــعودي  لكس عضــو  ــنويا

ــــوية  ي أك ـــ ـــ ــــا  ال ين لدي م عضــ ـــ ـــ ــــ ى ا عضــ ـــ ـــ ثع من لجنة أمعاه ملرة واحدة فقو. واتا عقد  عدة اجتماعا   نفس اليوم عن كس اجتماع.  ي حبن يتقا ــ

 (:وديع ريال   م2022ف ن م يتقاحون  دد  حضور عن اجتماع واحد فقو. الجدول التالي يببن تفاصيس املكاف   للجان املنه قة لعام 

 املجموع 

 )ريال سعودي( 

 بدل حضور جلسات

 )ريال سعودي( 

ا بدل حضور  املكافآت الثابتة )عد

 الجلسات( )ريال سعودي( 
 اد م 

 أعضاء اللجنة التنفيذية

103,000 3,000 100,000 
 مو ا مبع أحمد  ن خالد  ن عبدهللا  ن عبدالرحمن 

 آل  عود 

103,000 3,000 100,000 
صاحو السمو امللك  ا مبع عبدالعزيز  ن محمد  ن 

 ف د  ن عبدالعزيز آل  عود 

 د. خليس  ن عبدالفتاح كردي  100,000 6,000 106,000

 د.  ليمان  ن عبدالعزيز التويجري  100,000 3,000 103,000

  ياه ال رب  **فرا   100,000 6,000 106,000

 املجموع  500,000 21,000 521,000

 أعضاء لجنة املراجعة

 .  ليمان  ن عبدهللا السكران د 100,000 15,000 115,000

 د. محمد  ن  عود البدر  100,000 15,000 115,000

 أ. وليد محمد الع يمبن  100,000 15,000 115,000

 املجموع  300,000 45,000 345,000

 أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات

6,000 6,000 -* 
 مو ا مبع أحمد  ن خالد  ن عبدهللا  ن عبدالرحمن 

 آل  عود 

 البدر د. محمد  ن  عود  *- 6,000 6,000

 أ.  ليمان  ن عبدهللا العمرو  100,000 6,000 106,000

 املجموع  100,000 18,000 118,000

 أعضاء لجنة االستثمار 

3,000 3,000 -* 
صاحو السمو امللك  ا مبع عبدالعزيز  ن محمد  ن 

 ف د  ن عبدالعزيز آل  عود 

 أ.  ليمان  ن عبدهللا العمرو  *- 3,000 3,000

 . محمد عبدالرحمن الل يدان أ 100,000 3,000 103,000

 أ. فرا   ياه ال رب   *- 3,000 3,000

 املجموع  100,000 12,000 112,000

 املجموع الكلي 1,000,000 96,000 1,096,000

  ي أكثع من لجنة. كما يحيس العضو عأى  دل حضور اجتماع مرة  ”الشركة“  يا ة حسو *مالحظة: 
 
يحيس العضو عأى مكافأة ثا تة ملرة واحدة فقو  ي حال كان عضوا

.واحدة  ي حال تم عقد أكثع من اجتماع  ي نفس اليوم واملقر.  اإلحافة إلى تلل، د يتم معويض العضو  دل حضور الجلسا   ي حال ال ضور ه
 
 اتفيا

 من معيينه ** تم 
 
 م. 15/03/2022م  موجو مرار مجلس اإلدارة  تاريخ 15/03/2022كعضو  ي اللجنة التنفي ية اعتبارا
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 10مكافآت كبار التنفيذيين  19

 :(ةيالسعود  رياد   د  ال  م2022التي تلقاها كبار التنفي يبن لعام التعويضا   املكاف   و يببن الجدول التالي 

 

 املكافآت املتغيرة  املكافآت الثابتة 
مكافأة ن اية 

 الخدمة 

املجموع 

 الكلي
جميع املبالغ بالريال  

 السعودي
  دد  الرواتو 

مزايا 

 عينية
 املجموع 

مكاف    

 دورية 
 أرباح

خ،و تحفبيية ميبعة 

 ا جس

تحفبيية طويلة خ،و 

 ا جس

ا   م املمنوحة 

  القيمة(
 املجموع 

 6,193 370 50 - - - - 50 5,773 402 1,634 3,737 املجموع 

 

 ” الشركة“بمقترحات املساهمين حيال  األعضاءالتي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة  اإلجراءات 20

 وأدائ ا من خالل اإلجرا ا  التالية: ”الشركة“  حاطة أعضا  املجلس  مقتعحا  املساهمبن ومل وظا  م حيال  ”الشركة“تقوم 

 الغرا وتلل  يفة مستمرة. عرا مقتعحا  املساهمبن ومالحظا  م  إن وجد ( عأى أعضا  املجلس  ي أمره اجتماع للمجلس أو أي و يلة اتيال أخر  تحقق . ١

 مسم عالما  املس  مرين يقوم  تلق  املالحظا  والرد عأى ا تفسارا  املس  مرين، واعالم املجلس   خر املستجدا . ”كةالشر “يوجد لد   . ٢

 اإلدارة  الرد علي ا خالل ادجتماع.ويقوم مجلس  حضور أعضا  املجلس دجتماعا  جمعيا  املساهمبن، حي  يقوم املساهمون  ،رح مقتعحا  م وآرائ م عأى املجلس خالل اجتماع الجمعية . ٣

 

 

 

 

 
 الخدما  الاشترك ( عا  الابفاا  والتسويق ومدير عا  يقصد بكبار التنففذينن كال من )الرئفس التنففذي والادير الاال  ومدير عا  الشؤون القاةوةف  واسلتزا  ومدير   10
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 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها 21
ً
 أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي كان او مازال عضو مجلس اإلدارة عضوا

 اسم العضو 

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا  

مجلس إدارتها الحالية أو  في 

 من مديريها.

داخل اململكة خارج  

 اململكة 

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير  

مدرجة/ذات مسئولية  

 محدودة/ او غيرها(

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا 

 في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها.

داخل اململكة 

 خارج اململكة 

القانوني )مساهمة  الكيان

مدرجة/مساهمة غير  

مدرجة/ذات مسئولية  

 محدودة/او غيرها(

 مو ا مبع أحمد  ن خالد  ن عبدهللا  ن  

 عبدالرحمن آل  عود 

الشركة العربية السعودية  

 للتأمبن التعاو     ايكو( 
 مدرجةمساهمة  داخس اململكة  الشركة الكيميا ية السعودية  مساهمة مدرجة داخس اململكة 

شركة أمريكان اكسبعيس  

 السعودية 
 تا  مس ولية محدودة  داخس اململكة  شركة املشار ص التجارية العربية امل دودة  مساهمة  بع مدرجة داخس اململكة 

شركة أمريكان اكسبعيس  

 الشرا ا و و امل دودة
 تا  مس ولية محدودة  خارج اململكة 

 تا  مس ولية محدودة  داخس اململكة  امل دودة شركة املوارد لل،امة والتعدين 

شركة الخالدية للمحاماة 

 واد  شارا  القانونية 
 - - - تا  مسئولية محدودة  داخس اململكة 

صاحو السمو امللك  ا مبع عبدالعزيز  ن  

 محمد  ن ف د  ن عبد العزيز آل  عود 
- - - - - - 

 د.  ليمان عبدالعزيز التويجري 

الوطنية للتنمية الشركة 

  نادك(  الزراعية
 مساهمة مدرجة داخس اململكة    الك ربا الوطنية لنقسشركة  مساهمة مدرجة داخس اململكة 

 مساهمة  بع مدرجة داخس اململكة  شركة كيميا  للت،وير مساهمة مدرجة داخس اململكة  شركة ود  للتأمبن التعاو   

 دخا مرخا ل م داخس اململكة  شركة ملكية لال   مار  - - -

 مساهمة مدرجة داخس اململكة  شركة تكوين املت،ورة لليناعا   - - -

 د. محمد  عود البدر 
الشركة الكيميا ية السعودية  

 القا ضة 
 مساهمة مدرجة داخس اململكة  الشركة السعودية ليناعة الورا  مساهمة مدرجة داخس اململكة 

 محمد عبدالرحمن الل يدان . أ
شركة اعمار الوطن  

 لال   مارا  العقارية 
 - - - مساهمة  بع مدرجة داخس اململكة 
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 مع أطراف ذو عالقة  تعامالت 22

 )ألف ريال سعودي(: ل ا  بع املوحدة من حي  املبيعا  واملشتعيا  الزميلةمص الشركا   ”املجموعة“يوضح الجدول أدناه معامال  

يدر أو أي من شركا  ا    ”املجموعة“تقر  
ُ
 أنه د يوجد لدي ا أي عمليا  مص أطرا  من توي العالمة من املمكن أن ت سهو  ي معارا ميالح  بن امل

 . من الج ة ا خر   التا عة أو الزميلة من ج ة، وأعضا  مجلس اإلدارة أو كبار التنفي يبن 

 أو أي مستحقات أخرى أو رسوم  ضرائب  و أ لزكاة ل  ”املجموعة“  املدفوعات النظامية املسددة واملستحقةإجمالي  23

وشركا  ا التا عة داخس اململكة   ”الشركة“ عأىملدفوعا  النظامية املسددة واملستحقة للزكاة أو حرا و أو ر وم أو أي مستحقا   ا  فيما يأي كشف

    د  الرياد  السعودية(. م2022القوا م املالية املوحدة خالل عام  حسو

 

 أشخاص ذوي عالقة األعمال والعقود املوقعة مع الرئيس التنفيذي أو املدير املالي أو أي  24

أو شركا  ا التا عة وببن الر يس التنفي ي أو املدير املالي وأي أدخاا توي عالمة خالل   ”الشركة“ُيقر مجلس اإلدارة  أنه د توجد أعمال أو عقود  بن  

 . م2022عام 

 طبيعة  التعامل  الشركة الزميلة 
 31الرصيد كما في 

 م 2021ديسمبر 
 التسديدات 

تعديالت تحويل  

 عمالت

 31الرصيد كما في 

 م 2022ديسمبر 

  آماه  
رسوم املعرفة الفنية 

 وتوزيعات أرباح 
497 (437) - 60 

 128 - - 128 مدينة تجاريةذمم    ا ور 

 30 - (155) 185 ذمم مدينة أخرى   أميبلو القا ضة 

 83 (1,057) (9,974) 11,114 بيع استثمارات   أميبلو القا ضة 

 - - (62) 62 ذمم مدينة أخرى   توت ص  

 301 (1,057) (10,628) 11,986 املجموع

 البيان

إجمالي املدفوعات 

املسددة في عام 

 م 2022

إجمالي املدفوعات 

املسددة في عام 

 م 2021

إجمالي املبالغ 

  31املستحقة كما في 

 م 2022ديسمبر 

إجمالي  املبالغ 

  31املستحقة كما في 

 م 2021ديسمبر 

 السبب

 192,863 198,288 16,840 13,048 تكاة
بموجب نظام الهيئة العامة للزكاة 

 والدخل 

حرا و دخس تفرح ا  

 السل،ا  السعودية 
83 62 654 737 

بموجب نظام ضريبة الدخل على  

 األجانب 

حريبة دخس تفرح ا  

 ل،ا  الضرا و  

  الخارج 

999 742 1,957 1,787 

تفرض بموجب القوانين األجنبية 

بها الشركات في الدول التي تقع 

 التابعة املوحدة

إجمالي الرصيد  

 املستحق

 للزكاه و ضريبة الدخل

14,131 17,644 200,899 195,387  

ر وم اشتعاك 

 التأمينا  ادجتماعية 
7,582 7,122 695 641 

بموجب نظام التأمينات  

 االجتماعية 

 17,616 34,581 18,399 8,961 حريبة القيمة املضافة 
الهيئة العامة للزكاة بموجب نظام 

 والدخل 

 207 337 431 715 حريبة خيم من املنبص 
بموجب نظام الهيئة العامة للزكاة 

 والدخل 

  213,851 236,512 43,596 31,389 اإلجمالي 
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 التنازل عن الرواتب والتعويضات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  25

نه د يوجد ترتيو أو اتفاا تناتل  موجبه أحد أعضا  مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفي ين عن أية رواتو أو معويضا  أو حقوا   أ  ”الشركة“ُتقر  

 م. 2022أرباح خالل عام 

 تنازل املساهمين عن حقوقهم في األرباح 26

 عن أية حقوا له  ي ا رباح. ”الشركة“ أنه د يوجد ترتيو أو اتفاا تناتل  موجبه أحد مساهمي  ”الشركة“ُتقر 

 

 استثمارات واحتياطات أنشأت ملصلحة املوظفين )خيار األسهم(  27

 
 
   ـعيا

 
ـــــ ادنتمائ م ل لل فاظ عأى املوظفبن املتمبيين  ا دا ، ومعزيزا ـــ ـــ   الشـركةيوجد لد    ، ”الشـركة“دا   ، ومنح الفرصـة ل م لال ـتفادة من أ لشـركةـــ

ـــة ـــ ـــيــ ـــ ـــمى  تحت    للموظفبن   محفظة مخيــ ـــ ـــعودية البعنام  التحفبيي ملوظف  مســ ـــ ـــركة أميانتيت العربية الســ ـــ ـــركة  عأى جميص شــ ـــ ـــلت  الشــ ـــ ، ومد حيــ

 .  م 48,353م  لغ رصيد ا   م 2022ديسمبع  31، كما  ي تاملوافقا  النظامية

 

 إقرارات  28

 السجالت املحاسبية 28.1

 ُيقر 
ُ
 عد   الشكس الص يح.مجلس اإلدارة أن حجال  ال سا ا  أ

 نظام الرقابة الداخلية  28.2

 ُيقر مجلس اإلدارة  أن نظام الرما ة الداخلية أعد عأى أ س  ليمة وُنف   فاعلية.

 على مواصلة أعمالها  ” الشركة“قدرة  28.3

 عأى مواصلة  شاط ا. ”الشركة“ُيقر مجلس اإلدارة أنه د يوجد شل ي كر  ي مدرة 

 

 ” الشركة“حوكمة  نظام 29

ـــ  ام أمر  الجمعية العامة ل2009خالل عام   ولوا ح ال وكمة الداخلية ، ومامت لجنة املكاف   والتعشيحا   درا ة     الشركةلشركة  نظام حوكمة ـــ

ــــــية ملجلس   ــــــا  ورفعت توصــ ــــــيا ــ ــــــوا املالية. كما وافق مجلس  ه ه الســ ــــــادرة عن هيئة الســ اإلدارة  تحديث ا لتعكس أحدي الت،ورا  والتغيبعا  اليــ

 ، وافقت الجمعية العامة علي ا.2021أ ريس  26اإلدارة عأى ه ه التوصية ومرر رفع ا إلى الجمعية العامة للتيديق علي ا،  تاريخ 

 ل  ه اللوا ح وحعت  
 
 ملا يأي: ”الشركة“وتنفي ا

 
 القواعد واآلليا  وأ شأ  اللجان املتفرعة عن مجلس اإلدارة وأمر  مس ولي  ا وطريقة عمل ا وفقا

 

 اللجان   29.1

 اللجنة التنفيذية 29.1.1

 :اختصاصاتها -

 .املجلس اجتماعا تمار  اللجنة جميص السل،ا  وتتحمس واجبا  مجلس اإلدارة  ي الفتعة ما  بن  •

 .مرارا  عاجلة  ي ا حداي ال،ار ة اتخاتالقرارا  املتعلقة  املوحوعا  التي تحتاج إلى   واتخاتتقوم اللجنة  منامشة  •

 .العادية ”الشركة“القرارا  الروتينية التي تت،لب ا أعمال  اتخاتتتضمن مس وليا  اللجنة  •

 بالتالي:  وأهدافها، تقوم اللجنة ”الشركة“فيما يتعلق بإستراتيجية  

 مراجعة إجرا ا  وعمليا  التخ،يو اإل تعاتي،ي للشركة  التعاون مص العضو املنتده والر يس التنفي ي. •

 .”الشركة“التأكد من أن الخ،و اإل تعاتيجية للشركة مد تمت ترجم  ا إلى تيرفا  وأعمال فعلية   د  إلى تحقيق أهدا   •

ـــــو املنتـده والر يس التنفيـ  • ـــ ـــ ـــــيـا  العضــ ـــ ـــ ـــــركـة“ي فيمـا يتعلق  توت ص موارد  مراجعـة توصــ ـــ ـــ التي   ـد  إلى تحقيق التوافق  بن الخ،و   ”الشــ

 اإل تعاتيجية للشركة وأهداف ا ال شغيلية طويلة ا جس.    

 وأهداف ا.  ”الشركة“املراجعة الدورية للخ،و اإل تعاتيجية للشركة وشركا  ا التا عة وا هدا  ال شغيلية للتأكد من توافق ا مص ر الة  •

التشددددددددغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصدددددددديات ملجلس اإلدارة بالنسددددددددبة للقرارات اإلسددددددددتراتيجية   ”الشددددددددركة“فيما يتعلق بأولويات  

 التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.املتعلقة ب
ً
 األولويات التشغيلية، متضمنة
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 بالنسبة للتخطيط املالي للشركة وسياسة توزيعات األرباح، تقوم اللجنة بالتالي: 

  جس، وم شرا  ا دا  املرتب،ة ت ا.إعداد ومراجعة التوصيا  ملجلس اإلدارة املتعلقة  ا هدا  واإل تعاتيجيا  املالية السنوية طويلة ا •

ــ  ا، والتيـنيف اد تما   ل”الشـركة“مراجعة ا مور املالية ال امة للشـركة والشـركا  التا عة ل ا، م س ا مور املتعلقة  رأ  مال  • ـــ ـــ ـــ ،  لشـركةـــ

  تنفي ية ولجنة املراجعة. ال ”شركةال“والتدفقا  النقدية، وأ ش،ة ادمتعاا، والودائص اد   مارية، وتلل  التعاون مص إدارة 

 إعداد ومراجعة التوصيا  املقدمة ملجلس اإلدارة واملتعلقة  سيا ة توت عا  ا رباح للشركة وبكيفية تنفي ها. •

 املراجعة الدورية للنفقا  الرأ مالية الفعلية ومقارن  ا مص املواتنا  املعتمدة مسبقا ل ا. •

في املدى الطويل وفعالية عملياتها التشددددددددددغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصدددددددددديات ملجلس   ”الشددددددددددركة“فيما يتعلق بتقويم إنتاجية 

التي تهدف إلى تحسددددددددددددين جودة املنتجات والخدمات التي    ”الشددددددددددددركة“اإلدارة بالنسددددددددددددبة للقرارات اإلسددددددددددددتراتيجية املتعلقة بالفرص التي أمام 

 وترشيد التكاليف املتعلقة بها.   ”الشركة“تقدمها 

 مهماتها:  -

 .”الشركة”طلو املس ندا  والتقارير والتوحيحا  واملعلوما  ا خر  املنا بة من املس ولبن والتنفي يبن واملوظفبن ه •

 دجتماعا  ا لس ال م ولسماع تفسبعا  م. ”الشركة”دعوة املس ولبن والتنفي يبن واملوظفبن ه •

 .”الشركة“ خدما  الخبعا  واملس شارين من خارج  اد تعانة •

 أدا  الخدما  ا خر  التي ي،لب ا مجلس اإلدارة والتي تقص حمن  ل،ا  اللجنة. •

  مراجعة وتقويم د ح  ا ت د  التأكد من ميام ا  واجبا  ا ورفص التوصيا  ملجلس اإلدارة  شأن إجرا  التعديال  ت ا.   تقوم •

 عن مرة كس  تة ش ور.  تقوم  تقديم اللجنة تقرير دوري عن أعمال ا ملجلس اإلدارة  حي  د يقس  •

  اإلحافة إلى تلل، فأن أعضا  اللجنة يقومون  التالي: •

 املشاركة  ي أ ش،ة وأعمال اللجنة، وحضور جميص ادجتماعا . (1

 .”الشركة“البقا  عأى دراية كاملة  جميص املستجدا   ي  يئة ا عمال التي معمس ت ا  (2

 اعتبار جميص املعلوما  التي أطلعوا علي ا  سهو عمل م  ي اللجنة عأى إن ا معلوما   رية. (3

  . اتخاتهاإعالم مجلس اإلدارة  ي حالة وجود معارا ميالح مد ينشأ ن يجة مرارا  تقوم اللجنة  (4

 مراجعة وتقويم  نوي   ش،ة اللجنة و عضائ ا متضمنا مراجعة درجة التيام اللجنة  ال ح  ا. إعداد (5

 

 اسماء األعضاء وعدد االجتماعات:  -

 اثتانم والبالغ مجموعها 2202للعام املالي  اللجنةالجتماعات اللجنة التنفيذية سجل حضور أعضاء 

# 
تاريخ 

 ادجتماع

 ا م العضو

احمد  ن خالد   مو ا مبع 

 ن عبد هللا  ن عبد 

 الرحمن آل  عود 

صاحو السمو امللك  ا مبع 

عبدالعزيز  ن محمد  ن ف د  ن  

 عبد العزيز آل  عود

خليس  د.

عبدالفتاح 

 كردي 

 ليمان   د.

عبدالعزيز  

 التويجري 

أ. فرا   ياه  

 ال رب  *

 طبيعة العضوية 

 عضو عضو عضو  نا و ر يس اللجنة  ر يس اللجنة

 حاحر حاحر حاحر حاحر حاحر 2022/ 09/ 18 1

 حاحر حاحر حاحر حاحر حاحر 2022/ 12/ 27 2

 2 2 2 2 2 املجموع

 من  
ً
م بموجددب قرار مجلس اإلدارة بتدداريخ  15/03/2022* تم تعيين األسددددددددددددتدداذ/ فراس غصدددددددددددددداب الحربي كعضددددددددددددو في اللجنددة التنفيددذيددة اعتبددارا

 م.15/03/2022

 من ( 3ثالثة  مدة عملها:  
 
 .م31/12/2023وحتى  م01/01/2021 نوا  اعتبارا

 أمين سر اللجنة هو األستاذ/ وليد محمد أبو كشك.
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 املراجعةلجنة  29.1.2

 : املهام واملسؤوليات -

ـــــ،ة   ـــــرا  عأى أ شــ ـــــ ولية اإلشــ ـــــركة“تختا لجنة املراجعة  مســ ــافة إلى  ”الشــ ـــ  غرا التأكد من كفاية وكفا ة أنظمة الرما ة الداخلية  اإلحــ

 إ دا  رأي ا وتقديم التوصيا  املتعلقة   لل ملجلس اإلدارة والجمعية العمومية. وتتلخا م ام اللجنة  ي ا مور التالية:

 التقارير املالية:  (1

  درا ــة القوا م املالية ا ولية الربص  ــنوية والســنوية مبس عرحــ ا عأى مجلس اإلدارة والتوصــية  ي شــأن ا  غرا التأكد من دم  ا و ــالم  ا  •

  .
 
 محا هيا

ـــو ال ــاجــة  ــ رائ م امل نيــة  ي تقرير مجلس اإلدارة والقوا م املــاليــة معبع عن مــد  عــدالــة وتواتن   • ـــ ـــ ـــ تلــل تقــديم تقــارير ملجلس اإلدارة  حســ

وأص اه امليل ة لتقييم   واملس  مرينالتقارير، مأخوتة ككس،  اإلحافة مال مة تلل التقارير  ي تقديم املعلوما  الضرورية للمساهمبن  

 .وأعمال ا التجارية وا تعاتيجيا  ا ”الشركة“أدا   

 أو  بع طبيعية مضمنة  ي القوا م املالية.أي معامال  جوهرية ومراجعة النظر  ي  •

 .إلى مراجعي ال سا ا  عنه  اإلحافةأو من ينوه  لـ “املجموعة”ومراجعة أي أمور جوهرية يقدم ا املدير املالي النظر   •

 درا ة ومراجعة التقديرا  امل ا هية الجوهرية  ي التقارير املالية. •

، وتقويم ا للتقارير املالية  ”الشـركة“إعداد توصـيا  ملجلس اإلدارة فيما يتعلق  مد  مال مة السـيا ـا  امل ا ـهية امل،بقة ل،بيعة عمس  •

 ول،بيعة عملية املراجعة ل ا. ”الشركة“التي تيدرها 

•  
 
 ما    ”الشـــــركة“للمعايبع امل ا ـــــهية املقبولة والســـــيا ـــــا  امل ا ـــــهية التي ت بع ا  التأكد من صـــــ ة إعداد ال ســـــا ا  والتقارير املالية وفقا

  اإلفياح عن ا. ”الشركة“التي تقوم يحقق الشفافية  ي املعلوما  املالية 

 إعداد توصيا  ملجلس اإلدارة فيما يتعلق  التقرير السنوي للشركة وتلل مبس اعتماده من املجلس. •

 املخاطر: الرقابة الداخلية وإدارة  (2

ـــــركة“تتأكد اللجنة من كفا ة عمس إدارة املراجعة الداخلية  ي   • ـــــيا  اللجنة ورأي ا حول كفاية أنظمة  ”الشــ ـــــمن توصــ  يتضــ
 
، كما تقدم تقريرا

حمن ن،اا عمل ا. ويقوم مجلس اإلدارة   يداع  سخة من تلل التقرير  ي املركز الر يس ي للشركة خالل  الرما ة الداخلية وأعمال اللجنة 

اجتماع الجمعية العمومية للشــــركة  حي  تكون متوفرة ملن ير و ادطالع علي ا من حضــــور اجتماع   ا عقادأيام مبس   10دة ال تزيد عن م

 .الجمعية

 .مبس أن تتم املوافقة علي ا من ِمبس مجلس اإلدارة اإلشرافيةدرا ة مسودة ا نظمة والتعليما  وا دا  رأي ا حيال ا من خالل أعمال ا  •

ـــــورة ملجلس اإلدارة حيـــال ا مور تا  العالمـــة  • ـــ ـــ ــة  مجلس اإلدارة واللجـــان املنه قـــة عنـــه وتقـــديم املشــ ــ ـــ ـــ ـــ مراجعـــة ا نظمـــة واللوا ح الخـــاصــ

  ا نظمة مبس املوافقة علي ا من ِمبس املجلس.

 .شورة للمجلس حيال تللالداخلية ومكونا  ا املختلفة وتقديم امل املراجعةمراجعة ا نظمة التنفي ية ملجلس اإلدارة وأنظمة  •

 .”الشركة“درا ة أي أمور أخر  تحال إلى اللجنة من ِمبس مجلس اإلدارة  غرا إ دا  مر يا  م حمن مس وليا  م اإلشرافية  ي  •

بق ا  والتي تتضــمن املخاطر املالية وال شــغيلية والقانونية، ومراجعة الســيا ــا  التي ت، ”الشــركة“درا ــة املخاطر ا  ــا ــية التي تواج  ا   •

 اإلدارة املتعلقة  عمليا  تحديد وتقويم ومعالجة تلل املخاطر.

 درا ة تقارير أنظمة الرما ة الداخلية ومتا عة ت،بيق الخ،و التص يحية واإلجرا ا   حسو املالحظا  الواردة في ا. •

إن وجد ،  غرا التأكد من توفر الكوادر ، ”الشــركة“اإلشــرا  عأى ومراجعة أدا  وأ شــ،ة املراجص الداخأي وادارة املراجعة الداخلية  ي  •

ـــــ وليـا  املنـاطـة ت م. و ي حـال لم يكن لـد   ـــ ـــ ـــــركـة“الكـافيـة وكفـا   ـا  ي أدا  امل ـام واملســ ـــ ـــ مـدير مراجعـة داخليـة، تقوم اللجنـة  تقـديم   ”الشــ

 توصيا  ا ملجلس اإلدارة  ال اجة لتعيبن مراجص داخأي وامتعاح أمعا ه. 

  حيال معيبن /تكوين إدارة مراجعة داخلية ومعيبن مدير مراجعة. تقديم التوصيا  ملجلس اإلدارة •

 . ”الشركة“إعداد توصيا  متعلقة    شا  وتحسبن و شر  يئة الرما ة داخس  •

 الشركات الزميلة والتابعة:                (3

 .”الشركة“التأكد من فعالية اإلجرا ا  الخاصة   شكيس لجان املراجعة  ي الشركا  التا عة  حسو أنظمة واتفاميا   •
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ــركا  التا عة • ــ ــــركة“أو الزميلة التي تتحكم في ا   التأكد من كفا ة إدارة املراجعة الداخلية  ي الشــ ــنوي عن طريق مراجعة ال ”الشــ ــ تقييم الســ

 لجودة أعمال املراجعة الداخ
 
 حيال تلل دتفاميا لية، وبحسو ما هو متاح وفقا

 
 .الشركا ، وتقديم تقرير ملجلس اإلدارة ملا تراه منا با

أو    ”وعةاملجم“أو تلل التي تتحكم في ا   لـ “املجموعة”التأكد من آلية ترشيح ومعيبن املراجص الخاردي لل سا ا  للشركا  اململوكة  الكامس   •

.  ي اتفاميا  الشراكة عة”لـ “املجمو  حسو ما هو مخول 
 
  وتتم إحالة التوصيا  ملجلس اإلدارة  حسو ما تراه اللجنة منا با

ــة  الشــــركا  التا عة حيال كفا ة و ــــالمة أنظمة الرما ة الداخلية ال يــــول عأى التأكيدا  املعقولة والضــــرورية   • من لجان املراجعة الخاصــ

 لألنظمة املتبعة وعقد الشراكة.  
 
 في ا وفقا

ــــركة“املوافقة عأى اإلطار العام وبروتوكود  املراجعة ما  بن إدارة املراجعة الداخلية  ي  • ـــ ــركا   ”الشــ ــ ـــ ، ولجنة املراجعة، وادارا  املراجعة للشــ

 .الشركا  اتفاميا التا عة أو التي تتحكم في ا أميانتيت أو  حسو ما هو منيوٌا عليه  ي 

لتي مراجعة خ،ة املراجعة امل،روحة من إدارة املراجعة الداخلية للشـركة ليتم ت،بيق ا  التنسـيق مص لجان املراجعة  ي الشـركا  التا عة أو ا •

 ي اتفامية الشركا .تتحكم في ا أميانتيت أو  حسو ما هو مسموح  ه  

 القانوني:                مراجع الحسابات (4

امل ا ــو القانو  ، والتي تتضــمن مراجعة اللجنة لكفا ته امل نية ود ــتقالليته واملخاطر املتومعة   أو عزل   إ دا  التوصــيا  املتعلقة  اختيار •

 
 
 ا معاه التي  و  يحيس علي ا. من وجود معارا  ي امليالح، وأيضا

 .كافة ا نظمة واملعايبع املعمول ت ا  ي ه ا اليدد ادعتبار عد ا خ   ي  امل ا و القانو  تقييم ا تقاللية وموحوعية وعدالة وفعالية  •

ــيق  • ــنة املالية،  إل العمس مص امل ا ـــو القانو   من أجس التنسـ والتأكد من عدم ميامه  أية أعمال تقنية أو  عداد خ،ة واجرا ا  املراجعة للسـ

 .             ارية خارج ن،اا أعمال املراجعة املكلف ت ا، وتقوم اللجنة   صدار توصيا  ا حيال تللإد

مت منامشة النتا   ال امة والتوصيا  التي توصس إلي ا امل ا و القانو   ودرجة ا تجا ة اإلدارة ل ا، وأيضا اإلجرا ا  التص يحية التي ما •

 .ت ا اددارة  نا   عأى تلل التوصيا 

 درا ة رأي امل ا و القانو   ومالحظاته عأى القوا م املالية ومتا عة ما تم عمله حيال ا.   •

فيما يتعلق  يوج  اامل ا ـــــو القانو   أثنا  تأديته لعملية املراجعة والتي تتضـــــمن أي صـــــعوبا  مد  يوج  االعمس عأى حس املشـــــاكس التي مد  •

  .علوما  أهدا  عملية املراجعة أو صعوبة وصوله إلى امل

ــــو القانو   عأى  • ــــو القانو  ، والتأكد من أن   انفرادعقد اجتماعا  مص امل ا ــ ــــوعا  ال امة التي مد ت بعها اللجنة أو امل ا ــ ــــة املوحــ ملنامشــ

  .امل ا و القانو   لديه إمكانية ادتيال  ر يس لجنة املراجعة  ي أي ومت

 فيما يتعلق  تحديد الفتعة الالتمة لتغيبع امل ا و القانو  . ”الشركة“إعداد التوصيا  الخاصة  سيا ة   •

 : بالنسبة للمراجعة الداخلية  

ــــــا  إدارة املراجعة الداخلية ه • ـــ ــــــة    شــ ـــ ــــــيا  الخاصــ ـــ ــــــركة”إعداد التوصــ ـــ   ”الشــ
 
ــا ــــ ـــ ــــــم، وأيضــ ـــ ــــــة ت ا، وباختيار ر يس القســ ـــ  درجة  واملواتنة الخاصــ

 راجعبن الداخليبن.امل  ا تقاللية

ــــــمن التقويم  إعداد تقويم  دا  إدارة املراجعة الداخلية وامل • ــــــم والتقارير التي يقوم   عدادها راجعبن ت ا،  حي  يتضــ ــــــل،ا  القســ أهدا  و ــ

 لتحسبن فعاليته.وخ،ة املراجعة الخاصة  ه للسنة القادمة، والنتا   التي توصس ل ا خالل السنة ال الية، واعداد التوصيا  الالتمة 

را ا  منامشــة ادنحرافا  وا خ،ا  التي تتضــمن ا التقارير الشــ رية التي يعدها مســم املراجعة الداخلية والتأكد من ميام اإلدارة  اتخات اإلج •

 التص يحية املنا بة.

 االلتزام باللوائح واألنظمة:        (5

 أخ   اإلجرا ا  الالتمة لاللتيام ت ا. ”الشركة“من أن  د مراجعة نتا   التقارير اليادرة عن الج ا  الرما ية والتأك •

 .علي ا املن،بقة ا نظمة واللوا ح والتعليما   ”الشركة“التأكد من التيام  •

 التأكد من وجود اإلجرا ا  الخاصة  مراجعة الشكاو  املتعلقة   جرا ا  الرما ة الداخلية واعداد التقارير املالية. •

ــاح عن أي التـأكـد من وجود   • ـــ ـــ ـــ ـــــريـة التـامـة، ومراجعـة عمليـة اإلفيــ ـــ ـــ ـــــمن الســ ـــ ـــ ـــــكـاو   حيـ  تضــ ـــ ـــ اإلجرا ا  التي تمكن املوظفبن من تقـديم الشــ

 .”الشركة”انحرافا  أو مخالفا  تتعلق  اإلدارة أو  أحد املوظفبن ه
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 : صالحيات اللجنة (6

 :بالصالحيات التاليةباشرة وأداء مهامها بشكل كامل وفّعال فإنها تتمتع  ملتتمكن اللجنة من 

 .”الشركة“أو معلوما  أخر   ي إيضاحا  أو تقارير أو مس ندا  ادطالع عأى أي  •

ــــاحا  منأية معلوما  أو طلو  • ـــ ـــ ــــ ولبن دعوة املديرين التنفي يبن  أو   مجلس اإلدارة إيضــ ـــ ـــ ــــركة”واملوظفبن ه  أو املســ ـــ ـــ دجتماعا  اللجنة   ”الشــ

  .ما تت،لبه ميل ة العمسلس ال م ول،لو اإليضاحا  والتفسبعا  من م في

ــــــركة“ال،لو من مجلس اإلدارة عقد جمعية عمومية إتا كان املجلس يعرمس عمس اللجنة أو  ي حال معرا  • ـــ ــــــا ر مالية  ”الشــ ـــ ــــــرار أو لخســ ـــ  حــ

 جسيمة.

 القانو  . ”الشركة“املوافقة عأى تنظيما  ترشيح محا و  •

 املوافقة عأى أنظمة املراجعة الداخلية للشركة. •

 املوافقة عأى خ،ة املراجعة الداخلية السنوية ومبيانية إدارة املراجعة الداخلية. •

 املوافقة عأى ال يكس التنظيمي إلدارة املراجعة الداخلية للشركة. •

خدماته،  اإلحافة إلى املوافقة  ي حاد  اد تقالة أو اإلعامة أو اد تغنا  عن  التوصية ملجلس اإلدارة  تعيبن مدير إدارة املراجعة الداخلية   •

 عأى مرتبه الش ري وبددته ومزاياه الوظيفية ا خر .

 املوافقة عأى التقييم السنوي ملدير إدارة املراجعة الداخلية ومعويضاته وتياداته السنوية. •

اللجنة مص ا خ   ي ادعتبار أن تقوم للقيام  م ام   ”الشــــركة“أو داخس د ــــتعانة  الخبعا  واملســــ شــــارين واملتخيــــيــــبن من خارج  يحق للجنة ا •

ــارين وعالما  م ه ”الشــــركة“ ــ شــ ــما  املســ ــمنة أ ــ ــارا  وتقديم العروا املتضــ ــ شــ ــا  أو اد ــ واملدرا  التنفي يبن، إن  ”الشــــركة” تلل الدرا ــ

 .وجد 

 واجبات أعضاء اللجنة:  (7

  حضور اجتماعا  اللجنة  شكس مستمر واملساهمة  ي أعمال ا. و ي حال الغياه عن  •
 
أي اجتماع، يجو عأى العضو إ الغ ر يس اللجنة مضمنا

 ا  باه للتغيو.

 .عأى ا تفسارا  أو مساؤد  ال ضور من املساهمبن  ل جا ةيجو عأى ر يس اللجنة أو من يفوحه عنه حضور اجتماع الجمعية العامة  •

ـــــريـة التـامـة ملعلومـا    • ـــ ـــ ـــــا  اللجنـة امل ـافظـة عأى الســ ـــ ـــ ـــــركـة“يجـو عأى أعضــ ـــ ـــ ـــــاح عن أي معلومـا   ”الشــ ـــ ـــ ـــــو اإلفيــ ـــ ـــ . وعليـه فـ نـه د يجوت  ي عضــ

ــاهمبن، عدا عن ما يتم خالل ا عقاد الجمعية العمومية، أو أي ج ا  أخر  عن أي معلوما   ــرار للشــــركة يتعر  علي ا من خالل  للمســ أو أ ــ

 اللجنة. و عرا العضو للش،و من العضوية واملسا لة املالية والقانونية عأى ما يتعتو من مخالفته ل  ا النظام. أداؤه لعمله كعضو  ي

 د يجوت للجنة القيام  أية أعمال تنفي ية للشركة. •

ـــــول عأى الكم الكـا  • ـــ ـــ ــــــة  ـاللجنـة  م نيـة والتيام عـاليبن وأن يحرا عأى ال يــ ـــ ـــ ـــــو اللجنـة القيـام  م ـامـه الخـاصــ ـــ ـــ ي من املعلومـا   يجـو عأى عضــ

 .”الشركة“الخاصة  عمس 

يكون لديه ميــل ة خاصــة تجعس آراؤه أو  وأديجو عأى عضــو اللجنة أن يتحأى  العدالة واإلنيــا  واليــراحة واملوحــوعية وعدم ادنحيات،   •

  .مراراته متأثرة  أي دخا أو كيان آخر

 عمال أو أ ش،ة تخس  الشر  أو ا مانة.يجو عأى عضو اللجنة عدم التور   شكس مباشر أو  بع مباشر  ي أي أ •

ــــــيا  تا  ميمة جوهرية من أي موظف أو عميس أو مورد لديه عالمة تجارية ه • ـــ ــــــو اللجنة مبول أي أشــ ـــ ــــــركة”د يحق لعضــ ـــ ــــــأن ا أن ”الشــ ـــ ، من شــ

 أو حقيقة أو ت ثر عأى مراراته التي يتخ ها.
 
 تضعف ا تقالليته شكليا

وطبيعة العالمة  اإلحـافة إلى عالمته مص مجلس اإلدارة  ”الشـركة“ارة عن ا عمال التي  ينه وببن  يجو عأى عضـو اللجنة اإلفيـاح ملجلس اإلد •

   .   ”الشركة“أو املدرا  التنفي يبن للشركة، كما هو مت،لو وفق د حة أخالميا  العمس  ي 

 أدا  أي واجبا  توكس إلي ا من مجلس اإلدارة  ي حدود  ل،ا  اللجنة. •

 مراجعة وتقويم  نوي لال ح  ا واعداد توصيا ، إتا احتاج ا مر، ملجلس اإلدارة فيما يتعلق  تعديس جز  من ا.  تقوم اللجنة  عمس •

  أعداد تقاريرها ملجلس اإلدارة عأى أ ا  دوري وحسو مت،لبا  ميل ة العمس. اللجنة تقوم •
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 اسماء األعضاء وعدد االجتماعات:  -

 خمسةم والبالغ مجموعها 2202للعام املالي  اللجنةالجتماعات لجنة املراجعة  سجل حضور أعضاء 

 تاريخ ادجتماع #

 ا م العضو

  خارج املجلس(أ. وليد محمد الع يمبن  د. محمد  عود البدر د.  ليمان عبدهللا السكران  خارج املجلس( 

 طبيعة العضوية 

 عضو عضو ر يس اللجنة 

 حاحر حاحر حاحر 2022/ 03/ 30 1

 حاحر حاحر حاحر 2022/ 05/ 18 2

 حاحر حاحر حاحر 2022/ 08/ 17 3

 حاحر حاحر حاحر 2022/ 11/ 02 4

 حاحر حاحر حاحر 2022/ 12/ 28 5

 5 5 5 املجموع

 
 من 3ثالثة  :    مدة عملها: 

 
 .م31/12/2023وحتى  م01/01/2021(  نوا  اعتبارا

 ا  تات/ واثق عأي ال واورة.أمبن  ر اللجنة هو 

 در ت لجنة التدميق البيانا  املالية املرحلية والسنوية ورفع  ا إلى مجلس اإلدارة للتيديق علي ا. م2022خالل عام 

 

 م 2022تقرير لجنة املراجعة للعام املالي  -

 (”الشركة“رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في )

ـــــر عأى أعمـال إدارة 2022عقـد  لجنـة املراجعـة خمُس اجتمـاعـا  ل ـا خالل عـام   ـــ ـــ ـــــرا  اللجنـة املبـاشــ ـــ ـــ ــــــال املرئ ، ومن خالل إشــ ـــ ـــ م كل ـا من خالل ادتيــ

 واملخاطر والتقارير والقوا م املالية واإلفياحا ، مامت اللجنة  ا عمال ا  ا ية التالية:املراجعة الداخلية  ي الشركة ومراجعة أنظمة ال وكمة  

 

 مراجعة واعتماد التقارير املالية السنوية والربص  نوية للشركة.   •

 ــا  التي ت،بق ا اإلدارة درا ــة املخاطر ا  ــا ــية التي تواج  ا الشــركة والتي تتضــمن املخاطر املالية وال شــغيلية والقانونية ومراجعة الســيا •

 املتعلقة  عمليا  تحديد وتقويم ومعالجة تلل املخاطر.

ـــية للمراجعة  • ـــا ــ ـــتقاللية وهما من املباد  ا  ــ ـــوعية واد ــ ـــت  ي انحرا  عن املوحــ ـــتقاللية إدارة املراجعة الداخلية وهس معرحــ مراجعة ا ــ

 الداخلية.

ـــــجل  ــا إدارة املراجعــة الــداخليــة وأهميــة ومــد  ا ثر الــ ي حققتــه تقييم أدا  إدارة املراجعــة من خالل ادطالع عأى الت • ـــ ـــ قــارير والنتــا   التي حــ

 اللجنة من خالل تنفي  إدارة املراجعة إلجرا ا  املتا عة وا الا املالحظا  امل مة.

ل  اون  ي متا عة وان ا   مراجعة مد  ت،بيق الشــركة للمالحظا  التي تم مســجيل ا  ي  ــنوا   ــا قة، حي  شــدد  اللجنة عأى حــرورة عدم ا •

 املالحظا  التي ل ا طا ص مخاطر عالية.

ــة اللجنة لكفا  • ــاهمبن املتعلقة  اختيار امل ا ــــو القانو   والتي ترتكز عأى درا ــ ــيا  ملجلس اإلدارة والجمعية العمومية للمســ ته ا دا  التوصــ

 معاه التي  و  يحيس علي ا.امل نية وا تقالليته واملخاطر املتومعة من وجود معارا ميالح وك لل اد

 

 االستنتاج: 

كر تدار ـت اللجنة كافة الجوانو الجوهرية  نظمة الرما ة الداخلية من خالل إشـراف ا املباشـر عأى إدارة املراجعة ال •
ُ
داخلية  ا ـ نادا إلى ما ت

ـــــغيليـة املختلفـة  م، كمـا مـامـت اللجنـة  مراجعـة التقـارير 2022أثنـا  اجتمـاعـا  ـا املتعـامبـة خالل عـام   ـــ ـــ ـــــ،ـة ال شــ ـــ ـــ املتعلقـة  فعـاليـة فحا ا  شــ

ــــــغيلية واملالية وكفاي  ا  ي نظام الرما ة الداخلية ت د  التأكد من فاعلية وكفاية أنظمة الرما ة ال ــــــالمة اإلجرا ا  ال شــ داخلية  والتأكد من  ــ

ـــــلـت إلى تـأكيـدا  معقولـة  عـدم ورفص املوثوميـة وادطمئنـان لـدرجـة ادمت ـال للقوانبن وا نظمـة املتعلقـة. وبنـا     ـــ ـــ عأى أعمـال اللجنـة املـ كورة توصــ

 وجود أية مالحظا  جوهرية أو تحفظا  أو حعف  ي أنظمة الرما ة الداخلية ووثا ق وحجال  الشركة.
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 لجنة الترشيحات واملكافآت 29.1.3

 اختصاصاتها -

 املوحوعا  التالية معتبع حمن  ل،ا  لجنة التعشيحا  واملكاف  :

 : جلس اإلدارة واملديرين التنفيذيينترشيحات أعضاء م (1

املراجعة الســـــنوية لالحتياجا  امل،لوبة من امل ارا  املنا ـــــبة لعضـــــوية مجلس اإلدارة واعداد وصـــــف للقدرا  وامل هال  امل،لوبة لعضـــــوية  •

 مجلس اإلدارة،  ما  ي تلل تحديد الومت ال ي يلزم أن يخييه العضو  عمال املجلس.

 اإلدارة ورفص التوصيا   ي شأن التغيبعا  التي يمكن إجراؤها.مراجعة هيكس مجلس  •

 .”الشركة“تحديد جوانو الضعف والقوة  ي مجلس اإلدارة، وامتعاح معالج  ا  ما يتفق مص ميل ة  •

همبن عن وحـص معايبع لتحديد ا ـتقاللية عضـو مجلس اإلدارة، التأكد من ا ـتقاللية العضـو  شـكس  ـنوي ووحـص آلية منا ـبة  عالم املسـا •

أي متغبعا  مد ت د  إلى فقد العضــو د ــتقالليته، والتأكد من عدم وجود أي معارا ميــالح إتا كان العضــو يشــغس عضــوية مجلس إدارة  

 شركة أخر .

ووصــف تفيــيأي عن  ”الشــركة“إعداد توجي ا  وبرام  معريفية  عضــا  مجلس اإلدارة املســتقلبن و بع التنفي يبن الجدد عن طبيعة أعمال   •

 واجبا  م كأعضا   ي مجلس اإلدارة.

ـــــو املنتـده والر يس التنفيـ ي   • ـــ ـــ ـــــغـس وظيفـة العضــ ـــ ـــ ـــــخـاا لشــ ـــ ـــ ـــــيـا  ملجلس اإلدارة املتعلقـة  تحـديـد معـايبع معينـة دختيـار ا دــ ـــ ـــ إعـداد التوصــ

 . ”الشركة”ورؤ ا  ا مسام الر يسية ه

 . ”الشركة”والر يس التنفي ي ولرؤ ا  ا مسام والوحدا  ه إعداد تقويم مبدئ  لألدخاا املرد بن لوظيفة العضو املنتده •

 .”الشركة”إعداد وصف للوظا ف وشرو  التعامد لكس من وظيفة الر يس التنفي ي ومدرا  اإلدارا  ه •

 . ”الشركة”وحص معايبع واجرا ا  منا بة لتقويم أدا  الر يس التنفي ي ومدرا  اإلدارا  ه •

 . ”الشركة”مدرا  اإلدارا  هو التنفي ي  إجرا  تقويم دوري   ش،ة الر يس •

وحـص  ـيا ـا  متعلقة  التحسـبن  و ت ا.  أخالميا  العمس و  ”الشـركة“تنظيم  رام  تدريهية للمديرين التنفي يبن متعلقة  موحـوعا  حوكمة   •

 املستمر  ي أدا  املوظفبن  ي املستويا  اإلدارية العليا.

 : يينمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذ (2

ــــــة للمكاف   وال وا • ـــ ــــــيا ــ ـــ ــــــص  ــ ـــ ــــــا  مجلس اإلدارة واملدوحــ ـــ ــــــركة”التنفي يبن ه ا ر فز  عضــ ـــ ــــــركة“  د  إلى تيادة ميمة    ”الشــ ـــ وتقوم عأى   ”الشــ

ـــــا تقوم عأى تقويم اللجنة  ـــــركة، وأيضــ ـــــتعاتيجية للشــ ـــــو مجلس إدارة ومدير تنفي ي  ي ت،بيق ا هدا  اإل ــ ـــــية لكس عضــ ـــــخيــ املج ودا  الشــ

 .حع ا مجلس اإلدارةلألدا  الشخص ي ل م  ي مقا س ا هدا  التي و 

من ال يــول عأى أدا  متمبي دون    ”الشــركة“مكاف   تمكن   النســبة ملكاف   أعضــا  ور يس مجلس اإلدارة فأن اللجنة  ــو  تضــص معايبع لل •

 أن ت ثر عأى ا تقاللية ا عضا .

ن اللجنة تضــص معايبع وتقوم  مراجع  ا  شــكس دوري   ، ف”الشــركة” النســبة ملكاف   العضــو املنتده أو الر يس التنفي ي ومدرا  اإلدارا  ه •

ــــــنوية والعالوا  املتغبعة ـــ ــــــص معايبع لنظام خاا   متعلقة  املرتبا  ال ا تة الســ ـــ ــــــا وحــ ـــ القا مة عأى نظام للتقويم املالي والغبع مالي لألدا ، وأيضــ

 .”الشركة“ ال وافز طويس ا جس لربو ميالح املديرين  ميالح مساهمي 

جاها  ا  ـــا ـــية  ي واملركز املالي ل ا وادت ”الشـــركة“عأى أدا    وتلل  نا    ”الشـــركة”املراجعة  يـــفة مســـتمرة ملد  مال مة معايبع املكاف   ه •

  وا العمس.

ـــا  مجلس اإلدارة وكبــار   • ـــ ـــ ـــ ـــــوعــا  تخا مكــافــ   أعضــ ـــ ـــ ـــاهمبن واملتعلقــة  موحــ ـــ ـــ ـــ متــا عــة تنفيــ  القرارا  التي تتخــ هــا الجمعيــة العــامــة للمســ

 وبالكيفية التي يتم ت ا اإلفياح عن تلل املكاف    التقرير السنوي للشركة. ”الشركة”التنفي يبن ه
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 مهماتها:  -

 .”الشركة”دا  والتقارير والتوحيحا  واملعلوما  ا خر  املنا بة من املس ولبن والتنفي يبن واملوظفبن هطلو املس ن •

 دجتماعا  ا لس ال م ولسماع تفسبعا  م. ”الشركة”دعوة املس ولبن والتنفي يبن واملوظفبن ه •

 .”الشركة“ خدما  الخبعا  واملس شارين من خارج  اد تعانة •

 أدا  الخدما  ا خر  التي ي،لب ا مجلس اإلدارة والتي تقص حمن  ل،ا  اللجنة. •

 .  تقوم اللجنة  مراجعة وتقويم  نوي لال ح  ا ت د  التأكد من ميام ا  واجبا  ا ورفص التوصيا  ملجلس اإلدارة  شأن إجرا  التعديال  ت ا   •

 

 األعضاء وعدد االجتماعات: اسماء  -

 اثنانم والبالغ مجموعها 2202للعام املالي  اللجنةالجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت سجل حضور أعضاء 

 تاريخ ادجتماع #

 ا م العضو

 العمرو أ.  ليمان عبدهللا  د. محمد  عود البدر  مو ا مبع احمد  ن خالد  ن عبدهللا  ن عبدالرحمن آل  عود 

 طبيعة العضوية 

 عضو ر يس اللجنة عضو

 حاحر حاحر حاحر 2022/ 06/ 26 1

 حاحر حاحر حاحر 2022/ 12/ 26 2

 2 2 2 املجموع

 من 3ثالثة  مدة عملها:  
 
 .م31/12/2023وحتى  م01/01/2021(  نوا  اعتبارا

 أمبن  ر اللجنة هو ا  تات/ وليد محمد أ و كشل.

 

 االستثمار  لجنة  29.1.4

 اختصاصاتها -

 تجتمص اللجنة مرة كس  نة عأى ا مس أو حسو ال اجة  نا   عأى دعوة من ر يس اللجنة. •

• .
 
 أصالة

 
 أو  و ا س التقنية ال دي ة ومعد مشاركة العضو  ي ه ه ال الة مشاركة حضوريا

 
 يجوت عقد ادجتماعا  حضوريا

  ا.النياه القانو   دجتماع اللجنة هو أ لبية أعضائ  •

ــــــور ر يس   • ــــــو واحد. و ي حال مع ر حضــ ــــــو اللجنة أن ينوه عن أكثع من عضــ ــــــور اجتماعا  اللجنة ولكن د يجوت لعضــ يجوت التوكيس  ي حضــ

 اللجنة يجوت له أن يفوا أحد ا عضا  واتا لم يقم   لل لألعضا  تفويض أحدهم لتعا  الجلسة.

 ن  ي ادجتماع وعند مساوي ا صوا  ير ح الرأي ال ي ييو  له ر يس اللجنة. تيدر مرارا  اللجنة  أ لبية أصوا  ال احرين أو املم لب •

 يتم إعداد جدول أعمال ادجتماع وال ي يتم تضمينه  الدعوة  التنسيق مص ر يس اللجنة مبس ادجتماع. •

ــه للقيـا • ـــ ـــ ـــ ـــــر اللجنـة إتا تم تفويضــ ـــ ـــ ـــــور ادجتمـاع واملومعـة من مبـس ر يس اللجنـة أو أمبن  ــ ـــ ـــ م  ـ لـل من مبـس الر يس، ويتم  توجـه الـدعوة ل ضــ

ــــــال العروا والوثا ق الالتمة مبس ومتم كا م من موعد ادجتماع لتمكين م من ادطالع  ـــ ــــــال ا مبس ومتم كا م من موعد ادجتماع. ويتم إر ــ ـــ   إر ــ

 علي ا.

  أ ـــما  ا عضـــا    •
 
ال احـــرين والغا ببن  اإلحـــافة إلى ملخا ملا  يقوم أمبن  ـــر اللجنة   عداد مســـودة محضـــر اجتماع اللجنة  متضـــمن  يانا

ي دار من نقاشـا  ومداود  ومرارا ( وار ـال ا لر يس وأعضـا  اللجنة وتلل خالل عشـرة أيام من تاريخ عقد ادجتماع لالطالع علي ا وا دا  أ

  مالحظا  علي ا  إن وجد ( خالل  ــــبعة أيام من تاريخ إر ــــال ا عبع البعيد اإللكتعو  ، و ي حالة 
 
عدم ا ــــتالم أي مالحظا  يعتبع تلل إمرارا

ــــرين ويمكن التوميص  التمرير  ي حال ت،لو ادمر  ـــ ـــ ــا  ال احــ ــ ـــ ـــ ــــر ر يس اللجنة وأمين ا وجميص ا عضــ ـــ ـــ  املوافقة علي ا، ومن ثم يومص عأى امل ضــ

 تلل، وتحفظ تلل امل احر حمن الوثا ق ال امة للشركة .

 مهماتها:  -

الر يســية أو ا  شــ،ة املكملة ل ا أو أية أ شــ،ة ا ــ  مارية تر  اللجنة مد    ”الشــركة“وحــص ا ــتعاتيجيه لال ــ  مار  ما ي نا ــو مص أ شــ،ة   •

ورفص توصــية  شــأن ا إلى مجلس اإلدارة، ومراجعة ه ه الســيا ــة   ”الشــركة“جدواها ومال م  ا للشــركة، واملخاطر التي تتعرا ل ا ا ــ  مارا   

 ورفص توصية  شأن ا إلى مجلس اإلدارة. ”الشركة“خر وبشكس دوري للتأكد من ومال م  ا للتغبعا  التي ت،رأ عأى أعمال من ومت   
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 اإلشرا  عأى ا  ش،ة اد   مارية ووحص إجرا ا  مال مة لقيا  ا دا  اد   ماري وتقييمه. •

 درا ة وتقييم الفرا اد   مارية للشركة.  •

 أخر  تتوافق مص أ راح ا أو القيام  أي عمس ي،لبه مجلس اإلدارة.للجنة القيام  أي م ام   •

 ترفص اللجنة توصيا  ا الى مجلس اإلدارة دعتمادها. •

 

 اسماء األعضاء وعدد االجتماعات:  -

 واحد م والبالغ مجموعها 2202للعام املالي  اللجنةالجتماعات لجنة االستثمار سجل حضور أعضاء 

# 
تاريخ  

 ادجتماع

 العضو ا م 

صاحو السمو امللك  ا مبع عبدالعزيز  ن محمد  ن ف د  

  ن عبدالعزيز آل  عود 

. محمد عبدالرحمن  أ

 الل يدان

أ.  ليمان عبدهللا 

 العمرو 

أ. فرا   ياه  

 ال رب 

 طبيعة العضوية

 عضو   عضو  عضو  ر يس اللجنة

 حاحر حاحر حاحر حاحر 01/12/2022 1

 1 1 1 1 املجموع

 من 3ثالثة  مدة عملها:  
 
 .م31/12/2023وحتى  م01/01/2021(  نوا  اعتبارا

 .م01/12/2022 تاريخ أمبن  ر اللجنة تم معيبن ا  تات/ أصغر يو ف  ار ورو ك 

 

 بالئحة الحوكمة ”الشركة“التزام  30

 التي طبقت للحوكمة والتي لم يتم تطبقها واألسباب لألحكامملخص 

 م 
 الئحة الحوكمة

تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  

 تطبيقه

يدددددددددددددتدددددددددددددم  لدددددددددددددم 

 تطبيقه

 السبب

   نعم ال قوا العامة للمساهمبن 1

   نعم مس يس ممار ة املساهمبن ل قوم م وحيول م عأى املعلوما  2

   نعم حقوا املساهمبن املتعلقة  اجتماع الجمعية العامة 3

   نعم حقوا التيويت 4

   نعم حقوا املساهمبن  ي أرباح ا   م 5

   نعم السيا ا  و اإلجرا ا  املتعلقة  اإلفياح 6

   نعم اإلفياح  ي تقرير مجلس اإلدارة  7

   نعم الوظا ف ا  ا ية ملجلس اإلدارة  8

   نعم مس وليا  مجلس اإلدارة  9

   نعم  تكوين مجلس اإلدارة  10

   نعم لجان مجلس اإلدارة وا تقاللي  ا 11

   نعم لجنة املراجعة 12

   نعم  لجنة التعشيحا  واملكاف   13

   نعم اجتماعا  مجلس اإلدارة و جدول ا عمال 14

   نعم   مكاف   أعضا  مجلس اإلدارة و معويضا  م 15

   نعم معارا امليالح  ي مجلس اإلدارة  16

 ال التعاكميالتيويت  17
)غددددددددددددددددديدددددددددددددددددر  ال 

 منطبق(

 لعدم وجود انتخابات مجلس إدارة

18 
لجــــــانــــــه  أدا ــــــه وأدا   تقيم  علي ــــــا مجلس اإلدارة  ي  أعتمــــــد  التي  الو ـــــــــــــــــــا ــــــس 

 وأعضا ه، والج ة الخارجية التي مامت  التقييم
 ال

)غددددددددددددددددديدددددددددددددددددر  ال 

 منطبق(

لعـــدم وجود أحـــداي تت،لـــو اجرا  هـــ ا 

 التقيم خالل العام.
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الجمعيدات العدامدة للمسددددددددددددداهمين املنعقددة خالل السددددددددددددندة املداليدة األخيرة وأسددددددددددددمداء أعضددددددددددددداء مجلس اإلدارة  بيدان تواريخ   31

 الحاضرين لهذه الجمعية:
 وحضر االجتماع كل من:  2022فبراير  27عقدت جمعية عامة غير عادية مرة واحدة بتاريخ 

 

 وحضر االجتماع كل من:  2022مايو  31عادية مرة واحدة بتاريخ عقدت جمعية عامة 

 باإلفصاحالسياسات واالجراءات املتعلقة  32

 ًشرافية وكي م،بقة حالياوأنظمته اإل   واجرا اتهلسيا ا  وادجرا ا  املتعلقة  اإلفياح ة ايمة العمو تبنت الجمعي

 املراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخليةنتائج  33

ـــة من أجس التأكد من أن اإل  ـــيــ ـــمان فعالية لقد خول مجلس اإلدارة الرما ة الداخلية إلى إدارة متخيــ دارة التنفي ية ت بص نظام رما ة داخلية لضــ

 وكفا ة الرما ة عأى العمليا .

 االستقاللية والصالحيات واملسؤوليات: 34

ية خدما  موحـــوعية مســـتقلة ت د  مســـاعدة مجلس اإلدارة، ولجنة املراجعة، واإلدارة التنفي ية  ي القيام  مســـ وليا  م  تقدم املراجعة الداخل

ـــص إدارة املراجعة الداخلية  ي تأثبع من مِ و  .عأى درجة عالية من الكفا ة والفاعلية ـــول د تخضــ ـــالحيا  للوصــ بس اإلدارة التنفي ية، ول ا كامس اليــ

  ”الشركة“قيد  ي حجال   يدوية أو الكتعونية( وممتلكا  ومنسوب   بع املو الكامس 
 
 ملا يت،لبه أدا  عمل ا. وتلل وفقا

 مسؤوليات املراجعة الداخلية:  -

 إعداد الخ،ة اإل تعاتيجية لعمس املراجعة الداخلية. •

•  
 
 للخ،ة السنوية. تنفي  عمليا  الفحا وفقا

 تقديم تقارير عن نتا   الفحا. •

ـــــبــة لل ــد من اآلثــار املتعتبــة عأى هــ ه تحــديــد  • ـــ ـــ ـــــغيليــة، والتعــاون مص اإلدارة لتوفبع أدوا  رمــا يــة فعــالــة، وبتكلفــة منــا ــ ـــ ـــ املخــاطر املــاليــة وال شــ

 املخاطر واك شاف ا فور وموع ا.

 والج ا  الرما ية الخارجية  ما في ا مرامو ال سا ا  الخاردي. ”الشركة“التنسيق  بن اإلدارا  املختلفة  ي  •

 ير  يا ا  واجرا ا  تنفي  املراجعة حتى تتفق مص أفضس املمار ا  امل نية.ت،و  •

 .املوارد املتاحة  ما يتال م مص مبيانية املراجعة الداخلية املعتمدة  ا تخدام •

 االسم
 سجل الحضور 

 م 27/02/2022اجتماع الجمعية األول 

 حاضر  ا مبع احمد  ن خالد  ن عبد هللا  ن عبد الرحمن آل  عود مو  

 اعتذر صاحو السمو امللك  ا مبع عبدالعزيز  ن محمد  ن ف د  ن عبد العزيز آل  عود

 حاضر   ليما عبدالعزيز التويجري د.  

 حاضر  د. محمد  عود البدر

 حاضر  . محمد عبدالرحمن الل يدان أ

 االسم
 سجل الحضور 

 م 31/05/2022 الثانياجتماع الجمعية 

 حاضر   مو ا مبع احمد  ن خالد  ن عبد هللا  ن عبد الرحمن آل  عود

 اعتذر صاحو السمو امللك  ا مبع عبدالعزيز  ن محمد  ن ف د  ن عبد العزيز آل  عود

 حاضر   ليما عبدالعزيز التويجري د.  

 حاضر  د. محمد  عود البدر

 حاضر  . محمد عبدالرحمن الل يدان أ
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 نطاق العمل:  -

 
 
ــا ــال ـــا من جـ    تبنـــت إدارة املراجعـــة الـــداخليـــة عنـــد تنفيـــ  أعمـ

 
ــا ــا ـــة الـــداخليـــة  لتقويم    منتظمـ ـــــبن فـــاعليـــة الرمـ ـــ ـــ مـــا يمكن من تحقيق أهـــدا    وتحســ

ــــركة“ ــــول ا.  ”الشــ    وحماية أصــ
َ
ــ ــ ــــركة وجودة اإلدارة لقد شــ مس ن،اا عمس املراجعة الداخلية فحا مد  كفاية وفعالية نظام الرما ة الداخلية للشــ

  ”الشركة“ غرا التحقق مما إتا كانت نظم 
 
  الداخلية توفر تأكيدا

 
 .”الشركة“لتحقيق أهدا   معقود

 املراجعة الداخلية السنوية: نتائج   -

 لخ،ة عمس متفق علي ا، وكي ميـممة  شـكس يغ،  جميص  •
 
تقوم إدارة املراجعة الداخلية  ي شـركة أميانتيت السـعودية   نفي   شـاطا  ا وفقا

  عبن ادعتبار ال Risk Based Audit(  نوا   خ،ة مبينة عأى املخاطر( 3ا  ش،ة الر يسة للشركة عأى مدار 
َ
تعكبي واع،ا  ا ولوية ، آخ ة

لأل شــــ،ة تا  املخاطر العالية. ومد وحــــعت عدة توصــــيا  جوهرية كنتا   لزيارا  املراجعة لعدة إدارا   ي الشــــركة تم خالل ا فحا ه ه 

 اإلدار   شكس شمولي. وبالتالي أد  إلى املزيد من اإلحافا  القّيمة وتحسبن نظام الرما ة الداخلية ال الي.

ــناعية ا ولى وال انية ملتا عة تنفي  اجرا ا  مامت إدارة امل • ـــ ـــ ـــــرمية فو امليدنة اليــ ـــ ــا ص املوجودة  ي املن،قة الشــ ـــ ـــ راجعة  زيارا  تفقدية للميــ

ة الســـــالمة العامة وتقييم مد  التيام  دارتت امليـــــا ص  التعليما  والتعاميمي اليـــــادرة من الغدارة التنفي ية كجز  من م ام  دارة املراجع

 قوية نظام الرما ة والتاكد من مدرة امليا ص من تقليس حدوي ا طار امل تملة م س ال را ق د مدر هللا . للمساهمة  ي ت

م. ومـد 2022تود إدارة املراجعـة الـداخليـة التـأكيـد أن نظـام الرمـا ـة الـداخليـة  معقول وـكا ي( ود توجـد اختالفـا  جوهريـة تـُ كر خالل عـام    •

 لربعية للجنة املراجعة عن ا عمال التي تم تنفي ها واجرا ا  املتا عة مص اإلدارا  التي تمت تيار  ا . ا تمر  اإلدارة  رفص التقارير ا
 

 التوصيا   نتائج الحظاتامل

أنــواع   لــلــتــمــيــبــي  ــبــن  ـــــايــبــع  مــعــ ـــــد  تــوجــ د 

 الدفعا  التي تنف ها إدارة الخزينة

التفريق  بن انواع الدفعا  التي تتم عن طريق ا إدارة الخزينة  وحـص  عض املعايبع التي مسـاهم  ي مامت 

ــــاح وتحري الدمة عند  ــــهو تيادة اإلفيــ من حي  هس كي دفعا  للموردين ام دفعا  حكومية ...الخ والســ

 متا عة ه ه املبالغ وت بع ا.

ـــــدم  عــ ـــو  ــــوا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــن حــ مــ ـــــد  ـــزيــ مــ ــــص  ـــ ـــ ـــ ـــ وحــ

  اتدواجية املدفوعا (

( للفواتبع املســــتلمة من العمال  أو املرتب،ة  أوامر Codingحــــافة خاصــــية التعمبي    مامت اإلدارة املالية  

ـــــافة الفاتورة وتحميس املرفقا  عأى  ـــ ـــ ـــــص رمز  كود(  عد احــ ـــ ـــ ـــــ ي  وحــ ـــ ـــ ـــــرا   حي  يقوم النظام امل ا ــ ـــ ـــ الشــ

خر  عن طرا الس و او الخ،أ.
ُ
 النظام  شكس يجعس من اليعو إدخال ه ه الفواتبع مرة أ

ــــس   العمــ ـــــاه  ـــ ـــ ـــ ـــ اح ســ ــة  ــ ـــــبن طريقــ ـــ ـــ تحســ

 اإلحا ي 

ـــــرية ـــ ـــ ـــــ يح مامت إدارة املوارد الهشــ ـــ ـــ ـــــا ي   تصــ ـــ ـــ ـــــاه ا جر ادحــ ـــ ـــ ـــــعودي  كيفيـة اح ســ ـــ ـــ   من مانون العمـس الســ

ــــركة عن كيفية ت،بيق النا القانو   وأهمية عدم  ـــ ــــارة إدارة اإلمت ال واإلدارة القانونية  ي الشــ ـــ ــــ شــ ـــ وا ــ

 اد تعاد عن ال شر عا  ل كومية  شكس مد يعرا  معة الشركة للخ،ر د مدر هللا. 

ــــور  ـــ ـــ ـــ الــ ضــ أوراا  ـــــة  ــــفــ ـــ ـــ ـــ أرشــ نــقــا  ــي 

 والغياه

ـــيف   ـــ ندا  ال ي لم يتم تحميله عأى النظام كأرشــ ـــرية  مراجعة حجم املســ حي   دأ  إدارة املوارد الهشــ

 خاا  املوظفبن لضمان حقوم م من حي  ال ضور والغياه و اعا  ا جر اإلحا ي و بعها.

 عدم تحدي   عض وثا ق املوردين

ـــــتعيــــا   مــــامــــت   ـــ ـــ ـــــة  ــــاعتمــــادهم حتى وان ـكـــان  عض املوردين  إدارة املشــ ـــ ـــ ـــ تحــــديــــ  أوراا املوردين الخــــاصــ

 ملبـدأ رفص جودة العمـس وايقـا  التعـامـس مص أي 
 
ـــــتمرارا ـــ ـــ ـــــركـة منـ  ومـت طويـس وتلـل ا ــ ـــ ـــ يتعـاملون مص الشــ

 طر  ليس لديه أوراا ومس ندا  ُمَحّدثة.

ـــــا   طـلـبــ ــجـال   ـــ ـــ ـــ حــ ـــــا   ـي  ا خـ،ــ  ـعـض 

 .التوظيف

ـــم التوظيف   ـــائ ا مام مســ ـــوا طلبا  التوظيف التي يقوم  ا شــ ـــمولية املعلوما   خيــ  تحري الدمة وشــ

  نا  عأى طلو ور بة مدرا  اإلدارا  .

 .د يوجد ت،ا ق  بن موا م السيارا 

ــيارا     التأكيدحي  مامت إدارة املراجعة  ــ ـــ ــــجال  الســ ـــ ــرورة ت،ا ق حــ ــ ـــ ــاندة  ضــ ــ ـــ عأى إدارة الخدما  املســ

ــجلة  ي أ ــ ـــ ــيارا  املســ ــ ـــ ــركة للســ ــ ـــ ــمية التي تظ ر ملكية الشــ ــ ـــ ــــجال  ال كومية الر ــ ـــ ــركة مص الســ ــ ـــ ــول الشــ ــ ـــ صــ

 ومعلوما  ا التفييلية .

ــــــم  ـــ ـــ ـــ مســ ــبــــن  ـــــا   ــ ــــــويــ ـــ ـــ ـــ ــ ســ الــ ــــــعــــف  ـــ ـــ ـــ حــ

 الحجوتا  واإلدارة املالية

ــة  املبالغ وعدد الت اكر التي دفع  ا الشـــركة للموظفبن  غض مام مســـم الحجوتا    عمس مســـويا  خاصـ

ـــــجيل ا  النظر عن نوع ا  ـــ خر  مبس مســ
ُ
ـــــال ا ل دارة املالية ليعاد مراجع  ا مرة أ ـــ والغاية من ا وتلل مبس ار ــ

 عأى النظام .

ـــــالحيـــا  املتـــاحـــة   ـــ ـــ مراجعـــة  عض اليــ

ـــــة  SAPللموظفبن  ي نظـــام   ـــ ـــ ـــ ( الخـــاصــ

  شاشا  املوارد الهشرية

ــــرورة ـــ ـــ ــــت إدارة املراجعة  ضــ ـــ ـــ ــــتمر ،حي  اوصــ ـــ ـــ ــــكس دوري مســ ـــ ـــ مراجعة   وهو ما تقوم  ه إدارة املراجعة يشــ

 صالحيا  الدخول مللفا  املوظفبن والرواتو وخ،ا ا  التعريف و بعها .
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 فقد أنجز  اإلدارة العديد من ا مور ال امة  ي الشركة كالتالي:، تود إدارة املراجعة أيضا التاكيد عأى انه  النسبة مللف املخاطر •

o     ــا ــ ــارك  مص روؤ ــ ــ ــكس مشــ ــ ــركة  شــ ــ ــــ،ة  ي الشــ ــة  املخاطر التي مد تتعرا ل ا اإلدارا  واد شــ ــ عمس عدد من اإلجتماعا  وتوثيق ا خاصــ

 ا مسام ومدرا  اإلدارا  وتلل للمساعدة  ي تحسبن ه ه ا  ش،ة  إن دعت ال اجة .

o خاطر  اعداد مســـودة لعرحـــ ا عأى اإلدارة العليا لتحديد مســـتو  تقبس الشـــركة للمRisk Apatite تكون  داية ل  يئة ادرحـــية لتحديد )

 ادجرا ا  املنا بة لتجنو او التقليس من املخاطر وحسو ادولوية.

o   ـــــيق مص املراجص الخاردي وتوفبع جميص العينا  التي يحتاج ا من إدارة ـــ ـــ ـــــس والتنســ ـــ ـــ ـــــس مامت إدارة املراجعة   التواصــ ـــ ـــ ـــــعيد متيــ ـــ ـــ وعأى صــ

 املراجعة .

 سب القانونيتغيير املحامدى  35

  . امل ا و القانو   مبس ان  ا  الفتعة التي عبن من أجل الم يتم مغيبع  

 

 دبير احترزاي أو قيد احتياطي أي عقوبة أو جزاء أو ت 36

تنظيمية  م أي جزا  أو تد بع احتعاتي أو ميد احتياط  من هيئة الســـوا املالية أو أي ج ة إشـــرافية أو 2022يفرا عأى  الشـــركة  خالل عام لم 

   أو مضا ية.

 

 املوظفين   37

 اإلدارة والتدريب 37.1

  ,7051 ”الشركة“ لغ إجمالي عدد العاملبن  ي  •
 
  ي عام  1,392مقا س  م2022 ي عام موظفا

 
 موتعبن كالتالي: م2021موظفا

 نسبة الزيادة )التسرب( الزيادة )التسرب( م2021 م2022 عدد العاملين 

 30.1 332 1,085 1,417 الق،اع امل أي 

 ( 6.2  (19) 307 288 الق،اع الدولي

 22.5 313 1,392 1,705 اإلجمالي 

 30.7 100 326 426 عدد العاملبن السعوديون 

    %30 %30  سبة السعوديون للق،اع امل أي 

 : م2022دورا  التدريو التالية  ي عام ال تقديمتم  •

 عدد املشاركين  الدورات التدريبية

 93 اإلنجلبيية املستو  املبتد  دورة اللغة 

 58 ا وليدورة اللغة اإلنجلبيية املستو  

 151 اإلجمالي 

 السالمة واألمن  38

ــا ص   ـــ ـــ ـــ ـــــركـة“حـافظـت ميــ ـــ ـــ ـــــالمـة وا من، من خالل التـدريـو املنظم واعـ   ”الشــ ـــ ـــ ـــــتويـا  عـاليـة من الســ ـــ ـــ تبـاع داد البعام  التـأهيليـة الـدوريـة دعأى مســ

ـــــتو   ـــ ـــ ـــــا ص عأى مســ ـــ ـــ ـــــالمة، وتنفي  دورا   ي جميص امليــ ـــ ـــ ـــــلت  ”املجموعة“الســ ـــ ـــ ـــــام واإلدارا . ومد واصــ ـــ ـــ ولجميص املوظفبن والعاملبن وجميص ا مســ

معايبع جديدة لل فاظ عأى الســــالمة، وواصــــلت ربو تحفبي املوظفبن  تحقيق درجة عالية من الســــالمة  ي امليــــا ص واإلدارا     اعتماد ”الشــــركة“

  .ةاملختي

 ، وهللا ولي التوفيق   

 مجلس اإلدارة 


