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 هـ28/08/1443التاريخ :

   م31/03/2022املوافق:

 م  2021تقرير 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  ال ــ ـــ ـــــد  ا ــ ـــ ـــــا  عــ ـــ ـــــا فيمــ ـــ ـــــار ل ــ ـــ ـــــعودية  و  ــ 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   ــ ـــ ـــ ــنوي عــ ــ ـــ ـــ ــــر الســ ـــ ـــ ــــيس التقريــ ـــ ـــ ــــركة“تفاصــ ـــ ـــ ــالي  ”ال ــ ــ ـــ ـــ ــــام املــ ـــ ـــ ــة وا دا  2021للعــ ــ ـــ ـــ ــــركا  ا التا عــ ـــ ـــ ــا وشــ ــ ـــ ـــ ــــبع أعمال ــ ـــ ـــ ــــتعرا  ــ ـــ ـــ م، 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  ــ

 .م2020م و 2021ديسمبع

  

  ”املجموعة“معلومات عن نشاط  1

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

 ”ال ـركة“وتتخ   ، وأ ـ م ا متداولة  سـوا ا  ـ م السـعودي  تداول(،مليون ريال  ـعودي( 320:  2020 ـعودي   مليون ريال  320املدفوع 

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

الر يســ ي يتم س  ي إمامة وادارة امل ــار ص اليــناعية املتعلقة  ا نا يو، ومســويق منتجا  ا، وتقنيا  ا، وتج بيا  م ــار ص   ”ال ــركة“إن   ــا   

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

ــــــمبع    31 ي كما       23من    ”املجموعة“تتكون   ،2021ديســ
 
ــــــنعا ــــــمس  م ميــ ــــــا ص 10 ــ ــــــعودية ميــ ــــــا ص ا خر  ف ي    ي اململكة العربية الســ أما امليــ

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

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

 لل ركة أو من خالل شراكا  مص شركا  محليبن.

  نا يو من خالل شـــرك  ا الســـعودية، شـــركة البنية التحتية ال ند ـــية للمقاو   امل دودةخدما  تيـــميم وتركيو ا   ”ال ـــركة“كما تقدم   

(ISECC)  ،  ـــــناعة ا نا يو يتم تنفي ها عبع مراكز ا  حاص والت،وير،    ”املجموعة“وتقوم ـــ ـــ ـــــاطا  مختلفة  ي ا  حاص والت،وير تخي صــ ـــ ـــ  ن ــ

ــــــ “املجموعة”ية،  ي اململكة العربية السعودية  اإلضافة إلى مركز أ حاص تا ص  واملتواجدة  ي مدينة الظ ران لد  شركة وادي الظ ران للتقن ـــ  لـــ

ـــــادفيورد  ال عوي  ـــ ـــــركة“كجز  من    ي مدينة  ــ ـــ ـــــتعكة  ي أوروبا  أميبلو( ”ال ــ ـــ ـــــافة إلى تلل ف ن    .امل ــ ـــ ـــــة    ”املجموعة“إضــ ـــ معمس  ي مجال هند ــ

ــــرك  ا التا عة ب  د ليو م  ــــغيس مح،ا  معالجة املياه من خالل شــ ــــركة“ا ملانية  التي تملك ا   (PWT) وم ــ  ”املجموعة“ الكامس(. ومعمس  ”ال ــ

ــــــعو  ـــ ــــــركة توت ص املياه الدولية امل دودة  توت ص   ي اململكة العربية الســ ـــ ــــــار ص املياه من خالل شــ ـــ   ي مجال إدارة م ــ
 
ــــــا ـــ دية، والتي تمتلل في ا أيضــ

ـــــركة“ ـــــة  ”ال ــ ـــــركة  تمتلل   .%50حيــ ـــــرا والتي  13والجدير  ال كر أن  ال ــ ـــــركة يات ال ــ ـــــي شــ ـــــرا  % من حيــ الغات ال،بيعي من تقوم   ــ

ــــــعودية وت يعه  ـــ ــــــناعيبن    45 كثع من أرامكو الســ ـــ ــــــناعية  من العمال  اليــ ـــ ــــــة ي ا تحت ا را  ي اليــ ـــ ــــــبكة ا نا يو الخاصــ ـــ ال انية  من خالل شــ

ـــــبكة ا نا يو وعدادا  امل ،ا   ،ريقة امنة و   كما أن ا تقوم،  مدينة الدمام ـــــيانة لخ،و  شــ ـــــغيس و اليــ ـــــة و البنا  و ال  ــ   نفي  ال ند ــ

 .صديقة للبيئة

 

 تينيص وبيص ا نا يو والتقنيا  املتعلقة ي ا  1.1

يبع القيا ــــية،  حســــو طلو العمال ،  تا  املواصــــفا نا يو  القيا ــــية، وا   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 ال ــ ـــ ـــتخداما ،  ــ ـــ جميص ا  ــ
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ه الســــيول، وأنظمة مكافحة ال ريق. كما  اليــــناعية، أو مياه اليــــر  اليــــبي، أو أنا يو حــــ و مياه البحر، أو تيــــريف مياه ا م،ار، وميا

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

 الن ا  الجوهري وامليدر الر يس ي ملبيعا  ا وأرباح ا السنوية.  املجموعة . ويم س ه ا الق،اع من أعمال (للمقاو   امل دودة

  ملجموعةـ  او سبة م ارك  ا  ي املبيعا  املوحدة ل ”املجموعة“: منتجا  1جدول 

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

 .الدعم الفني  .1

 .ت،وير املنتجا  .2

 .فحي وتأهيس املواد الخام .3

 . اليو التينيصوأ  نتاجاإل   ت،وير طرا  .4

ــــــز إ ـــــالل مركــ ــــــن خــ ــس مــ ـــ ــــــة يعمــ ــاع التقنيــ ـــ ــاص ا  ي ن م،ــ 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  ال عوي  ــ

ـــــن  ـــــز  مــ ـــــركة“كجــ ـــــي  ”ال ــ ـــــتعكة  ــ ـــــو(امل ــ ــا  أميبلــ ـــ ـــــغلوا . أوروبــ ـــــزين شــ ـــــال املركــ   58إن كــ
 
ــا ـــ ـــــديرون  اح ــ  أيــ

 
ـــــا ـــــورة  حاثــ ـــــزةأو  مت،ــ ـــــدر ا ج ــ ـــــار تقــ ختبــ

ــــــا  ـــ ــــــون  67.03ميم  ــ ـــ ــــــعودي مليــ ـــ ــــــال  ــ ـــ ــــــروفا و  .ريــ ـــ ــــــدر ميــ ـــ ــــــاع ا   تقــ ـــ ــــم،ــ ـــ ـــ ــــــوير  ــ ـــ ــــــاص والت،ــ ـــ ــــــون  51.7 حوالي حــ ـــ ــــــال  مليــ ـــ ــــــالل ريــ ـــ ــــــام خــ ـــ  2021عــ

ـــ ـــ ـــ ـــــة  ــ ـــ ـــــون  21.9 مقارنــ ـــ ـــــال  مليــ ـــ ـــــام ريــ ـــ ـــــالل عــ ـــ ـــــد و  .م2020خــ ـــ ـــــاصمعتمــ ـــ ـــــز ا  حــ ـــ ـــــي مراكــ ـــ ـــــو   ــ ـــ ـــــاطا  أنا يــ ـــ ـــــى   ــ ـــ ـــــا عأــ ـــ ـــــو عمل ــ ـــ ـــــعيال  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 ـــوص 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   ،ة  ا، ويبعهعمليا  اإلنتاج

 املرتب،ة ي ا  آ   الريا   السعودية(  والتقنيا : ا رمام الر يسية لتينيص وبيص ا نا يو 2جدول 

 املياه دارة   اطا  إ 1.2

  EPC هندسة وتشغيل مشاريع معالجة املياه 1.2.1

  ي  مره فرانكفور والتي يقص مقرها الر يســـ ي   ،ملانية(م ب  امش  ا دي إ  تكنيتل،او ـــر    دنأ  م  وا ـــر  د ليو.ب . شـــركة  كامس   ”ةل ـــركا“تمتلل 

 ،ومعالجة مياه ال ــره وتقني  ا،تحلية املياه  املياه املال ة، ومح،ا    مح،ا  تنقية    ــا  وم ــغيس وصــيانةإمتخيــيــة  ي   شــركة وكي  أملانيا.

 .ق،اع املياهلا توماتيكية  نظمةا  ومعالجة تلوص املياه من املخلفا  اليلبة وتقديم وتقني  ا،  مياه الير  اليبي معالجة و 

  يال ركة  ه ه    أعمال  تركزو 
 
 دأ  ه ه ال ركة ،  ي  العرب لو ط وجنوه شرا أوروبا ومن،قة  حر مزوين وتركيا وألبانيا ومن،قة الخ حاليا

ـــــواا جـديـدة  ي  ـــ ـــ ـــــط و  ت،وير أ ــ ـــ ـــ ـــــرا ا و ــ ـــ ـــ ـــــمـال أفريقيـا ودول مجلس التعـاون الخلي ي، مص ال ــ ـــ ـــ عأى ت،وير أعمـال ـا  ي اململكـة    التخ،يطشــ

 . ي املستقبس القريو السعوديةالعربية 

ـــــيةو   إلى حد كببع  وبا  كورونا   م2021أعمال عام و تأثر  نتا     ـــ ـــ ـــــيا ــ ـــ ـــ ـــــادية  ي ا ماليم التي يتم في ا تنفي      الظرو  الســ ـــ ـــ ـــــار ص وا متيــ ـــ ـــ امل ــ

 .(  ي تركما ستان هالكببعة(  ي العراا و  مح،ة تحلية امليا هالكببعة، عأى   يس امل ال  مح،ة معالجة امليا

  أملانيا.ت،وير م ار ص جديدة مص عمال  البلديا  والق،اع الخاا تم ،  تعاتيجية جديدة   ”ال ركة“ولكن  عد اتباع 

 2021النسبة املوحدة للمبيعات  نوع املنتج 

 GRP / GRE ) 40.3%ال  املقواة، والخزانا  والوصال  من البوليستع وا يبوكس ي  يأنا يو الفيبع 

 DI ) 31.0%أنا يو ووصال  الدكتايس  

 %12.5 خدما  التيميم والتعكيو 

 %16.2 منتجا  آخر  

 %100.00 اإلجمالي 

 إجمالي املوجودات  صافي املبيعات  املرتبطة بها التقنياتتصنيع وبيع األنابيب و 

2021 377,905 1,043,865 

2020 421,909 1,416,658 
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 الك بع من الن ا    م2021تمبي عام   فقد عأى الريم من من آثار جا حة كورونا، و   اليناعية، هاإل تعاتي ي  ي م،اع امليا يتعلق  النمووفيما 

إلى  العقود املجدية من ا   ي الســـــوا امل لية و ي ت،وير أعمال مربحة جديدة  ـــــيتم تحويس ي عروا أ ـــــعار امل ـــــار ص الجديدة   ـــــكس ر يســـــ ي 

 .2022عام  لا  طلب

 دارة املياهإ 1.2.2

ــــــل   ــــــة“تملــ ــــــة   ”املجموعــ ــــــرك  ا التا عــ ــــــع شــ ــــــة و عبــ ــــــبةاململوكــ ــــــي 100  نســ ــــــركة“% وكــ ــــــة إل  ”ال ــ ــــــة العامليــ ــــــغيس البنيــ ــــــة دارة وم ــ ــــــدودةالتحتيــ  امل ــ

ـــــواتر(  أ ـــ ـــــن50ميــ ـــ ـــــركة“ % مــ ـــ ـــــدودة ”ال ــ ـــ ـــــاه امل ــ ـــ ـــــص امليــ ـــ ـــــة لتوت ــ ـــ ـــــي  العامليــ ـــ ـــــة  ــ ـــ ـــــي متخييــ ـــ ـــــص( وكــ ـــ ـــــديم  توت ــ ـــ ـــــة  اإلتقــ ـــ ـــــدما  املتعلقــ ـــ ـــــا  الخــ ـــ   ــ

 .ومياه الير  اليبي ،وصيانة املياه ،وال  غيس

ــــــص" ــــــو   توت ــ ـــناعية  موجــ ـــ ــــــدن اليــ ــــــبي للمــ ــــــر  اليــ ـــره واليــ ـــ ــــــاه ال ــ 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 ــــة مــ ـــ ـــي متخييــ ـــ ـــدن  وكــ ـــ ـــي املــ ـــ ــــاه  ــ ـــ ـــي إدارة امليــ ـــ ـــغيس ــ ـــ ــــناعية وم ــ ـــ ــــر  و  اليــ ـــ ـــاه واليــ ـــ ــــق امليــ ـــ ـــيانة مرافــ ـــ صــ

ـــــا  ا ـــ ـــــص أنحــ ـــ ـــــي جميــ ـــ ـــــناعية  ــ ـــ ـــــدن اليــ ـــ ـــــن املــ ـــ ـــــد مــ ـــ ـــــي العديــ ـــ ـــــبي  ــ ـــ ـــــةاليــ ـــ ـــــد. ململكــ ـــ عــ
ُ
ـــــدة ال وم ـــ ـــــركا  الرا ــ ـــ ـــــن ال ــ ـــ ـــــدة مــ ـــ ـــــص واحــ ـــ ــــــتوت ــ ـــ ـــــي تــ ـــ ـــــت  ــ ـــ   نج ــ

 .خصخية م،اع املياه  ي اململكة العربية السعودية وم ار ص ال راكة  بن الق،اعبن العام والخاا

ـــاور  ـــ ـــوا  ــ ـــ ـــركة أكــ ـــ ـــص وشــ ـــ ـــركة توت ــ ـــ ـــبن شــ ـــ ــــــراكة  ــ ـــى  إن ال ــ ـــ ـــلت عأــ ـــ ـــده وأيحيــ ـــ ـــي جــ ـــ ـــة  ــ ـــ ـــناعية ال انيــ ـــ ـــة اليــ ـــ ـــي املدينــ ـــ ـــاه  ــ ـــ ـــص امليــ ـــ ـــروع توت ــ ـــ  م ــ
 
ـــا ـــ ضــ

  نوا . 6هم   كس كببع  ي تيادة الدخس آلخر ا، مد  2016 ي ن اية عام املدينة اليناعية ال ال ة  ي جده، 

ـــــعودية   ـــــة الســ ــة العربيــ ـــ ـــــة املمكلــ ـــــن رريــ ـــــز  مــ ـــــركة 2030كجــ ـــــص شــ ــص مــ ـــ ــاد توت ــ ـــ ـــــ ن اتحــ ــبانية وبراكـــــــ ، فــ ـــ ـــــروع ا  ــ ـــــوت  م ــ ــه الفــ ـــ ـــــت  عنــ ــة ، نــ ـــ مح،ــ

ـــــبي ـــــر  اليــ ـــــتقس لليــ ـــــا ف املســ ـــــام  ال،ــ ـــــي عــ ـــــ  ا 2019 ــ ـــــد نجــ ـــــاد ، ومــ ـــــي تحــ ـــــ يفا   ــ ـــــم ا ــ ـــــس و تــ ـــــة التمويــ ـــــرو  اتفاميــ ـــــص شــ ـــــ يفا  جميــ ا ــ

ــــــروع ـــ ــــــة للم ــ ـــ ــــــروا املمنوحــ ـــ ــــــن القــ ـــ ــــــي مــ ـــ ــــــ و ا ولــ ـــ ــــــا قة للوــ ـــ ــــــرو  الســ ـــ ــــــص ال ــ ـــ ــــــتم جميــ ـــ ــــــص أن يــ ـــ ــــــا  ويتومــ ـــ ــــــة ا   ــ ـــ ــــــي مرحلــ ـــ ــــــروع اآلن  ــ ـــ ، وامل ــ

 .2022ا ن  ا  منه  ي الربص الرا ص من عام 

ـــــل،  ـــــى تلــ ــــالوة عأــ ـــــنوا  عــ ــــالل الســ ـــــعةخــ ـــــة ا خبــ ـــــات  ، ال الثــ ــد فــ ــ ـــــركة فقــ ــص  شــ ــ ـــــاه  توت ــ ـــــص امليــ ـــــة لتوت ــ ــــركة” الدوليــ ـــــغيس ال ــ ـــــار ص ل  ــ ـــــدة م ــ  عــ

ــــــن وادارة  ــــــز  مــ ــــــاه كجــ ــــــود امليــ ــــــا، عقــ ــــــص أعمال ــ ــــــد لتنو ــ ــــــة ا مــ ــــــتعاتيجية طويلــ ــــــا ا  ــ ــــــاليخ،  ــ ــــــس ال وبالتــ ــــــن تقليــ ــــــىمــ ــــــي عأــ ــــــادر  التعكبــ ــــــص ميــ تنو ــ

 مليدر الدخس الر يس ي 
 
 .الدخس خالفا

ـــي  ـــ ــــ،س  25 ــ ـــ ـــات، 2021أيســ ـــ ـــه  فــ ـــ ــــار  فيــ ـــ ـــ ي م ــ ـــ ــــالف الــ ـــ ــــركة“التحــ ـــ ــــبانية  ”ال ــ ـــ ــــيونا ا  ــ ـــ ـــركة أكســ ـــ ــــص شــ ـــ ـــص  مــ ـــ ــــاه  توت ــ ـــ ـــص امليــ ـــ ــــة لتوت ــ ـــ الدوليــ

ـــــل  ـــــركة تما ــ ــار ص إلوشــ ـــ ــة م ــ ـــ ــــــا   الثــ ــة   ــ ـــ ـــــو   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  ـــ ـــــعة املعالجــ ـــ ـــــغ  ــ ـــ ـــــة لتبلــ ـــ ــــــــ اإلجماليــ ـــــا   ةل الثــ ـــ ـــــوم 440,000مح،ــ ـــ ـــــي اليــ ـــ ـــــو  ــ ـــ ـــــع مكعــ ـــ ـــــاه متــ ـــ ـــــص أدنــ ـــ ـــــو التوت ــ ـــ ـــــق حســ ـــ ـــــص أن يتحقــ ـــ ـــــن املتومــ ـــ . ومــ

 .2022الربص ا ول من عام  خاللاإليالا املالي 

 / يوم   املتع املكعو عة املعالجة  املدينة

 200,000 املدينة املنورة 

 150,000  ريدة 

 90,000 تبو 

ــــــس إدارة و  ـــ ــــــق مجلــ ـــ ــــــد وافــ ـــ ــــــ كورة فقــ ـــ ــــــة املــ ـــ ــــــار ص ال اليــ ـــ ــــــ  امل ــ ـــ ــــــي تنفيــ ـــ ــــــص   ــ ـــ ــــــركة  توت ــ ـــ ــــــدور شــ ـــ  لــ
 
ــــــويرا ـــ  وت،ــ

 
ــــــزا ـــ ــــــة معزيــ ـــ ــــــت العربيــ ـــ ــــــركة أميانتيــ ـــ شــ

 ل ركة مساهمة مدرجة  ي  وا نمو.م عأى تحويس شركة توت ص 2021خالل عام السعودية 

 

 إجمالي املوجودات  صافي املبيعات  السنة

2021 61,006 893,401 

2020 19,114 836,250 

 : ا رمام الر يسية لن ا  إدارة املياه  آ   الريا   السعودية(3جدول 
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 أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية  2

 أعضا  مجلس اإلدارة:  2.1

 من  * تم معيبن د.  ـــــــــــليمان عبدالعزيز التويجري 
َ
عرا   وم،  18/10/2021م وتلل  عد ا ـــــــــــتقالة د. خليس عبدالفتاي كردي  تاريخ 19/10/2021اعتبارا

 .2023ديسمبع  31 و  يكمس مدة املجلس ال الي التي تنت ي  ي م، وتم امراره، و 2022فبعاير  27العادية  ي يبع ه ا التعيبن عأى الجمعية العامة 

 
 

 أعضا  لجنة املراجعة 2.2

 االسم 
الوظائف  

 الحالية

الوظائف  

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

د. سليمان عبدهللا  

 السكران

 

 مس  ار 

أمبن عام  

صندوا  

 التعليم العالي 

دكتوراه  ي 

 امل ا بة 

خبعا  متعدده  ي مجال ا عمال املالية  

وامل ا  ية، عضوية  ي العديد من ال ركا   

 .ولجان املراجعة، واملجال ا كاديمي 

 د. محمد سعود البدر

عضو مجلس 

  إدارة  ي شركا  

 وعضو لجان

عضو منتده  

   ومدير عام 

دكتوراه  ي معليم 

   الكمبيوتر

خبعا  متعدده  ي عضوية مجالس إدارة ولجان 

 .شركا ، و ي مجال اإلدارة

أ. وليد محمد  

 *  العثيمين

عضو مجلس 

  إدارة  ي شركا  

 وعضو لجان

 مدير عام

 كالوريو   ي  

اإلدارة اليناعية  

 تخيي محا بة 

خبعة وا عة  ي ر ا ة وعضوية عدة لجان 

 مراجعة

 من وليد محمد الع يمبن . أتم معيبن  * 
َ
م،  01/11/2021 تاريخ  من لجنة املراجعة م وتلل  عد ا تقالة د. خليس عبدالفتاي كردي01/11/2021اعتبارا

 .2023ديسمبع   31ال الي التي تنت ي  ي  اللجنةيكمس مدة  م، وتم امراره، و و 2022فبعاير  27العادية  ي يبع عرا ه ا التعيبن عأى الجمعية العامة  و

 

 الوظائف الحالية  االسم 
الوظائف  

 السابقة
 الخبرات  املؤهالت 

احمد بن خالد بن  سمو األمير 

عبد هللا بن عبد الرحمن آل  

 سعود 

 رجس أعمال رجس أعمال
دكتوراه  ي 

 القانون 

خبعا  متعددة  ي عضوية مجالس إدارة ولجان 

املدنية، أعمال ا عمال    نفي شركا  مختية 

التأمبن، الب،اما  ا  تمانية، وأعمال ال،امة 

 .والتعدين

صاحب السمو امللكي األمير  

عبدالعزيز بن محمد بن فهد  

 بن عبد العزيز آل سعود 

 رجس أعمال رجس أعمال
ماجستبع  ي  

 القانون 
 .خبعا  متعددة  ي مجال امل اماة 

سليمان عبدالعزيز  د. 

 التويجري*

   لر يس التنفي يا

ل ركة الوطنية  ل

للتنمية الزراعية  

  ناد (

الر يس  

 التنفي ي 

 لـ ال ركة 

دكتوراه  ي 

 امل ا بة 

خبعا  متعددة  ي مجال ا عمال املالية  

وامل ا  ية، عضوية  ي العديد من ال ركا  

 .ولجان املراجعة، واملجال ا كاديمي

 د. محمد سعود البدر 
ارة  ي دعضو مجلس إ 

 وعضو لجان  شركا 

عضو منتده  

 ومدير عام

دكتوراه  ي 

معليم 

 الكمبيوتر

إدارة ولجان خبعا  متعدده  ي عضوية مجالس 

 .شركا ، و ي مجال اإلدارة 

م. محمد عبدالرحمن  

 اللحيدان 
 رجس أعمال رجس أعمال

ماجستبع  ي  

 إدارة ا عمال 
 .خبعا  متعدده  ي مجال ال ند ة واإلدارة 



 

 م 2021  ي اإلدارة السنو تقرير مجلس     

6 

 أعضا  لجنة التعشيحا  واملكافآ   2.3

 الوظائف الحالية االسم 
الوظائف  

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

سمو األمير احمد بن  

عبد هللا بن  خالد بن 

 عبد الرحمن آل سعود

 رجس أعمال 
دكتوراه  ي  رجس أعمال 

 القانون 

خبعا  متعددة  ي عضوية مجالس إدارة ولجان 

املدنية، أعمال  ا عمال    نفي شركا  مختية 

التأمبن، الب،اما  ا  تمانية، وأعمال ال،امة 

 .والتعدين

 د. محمد سعود البدر

عضو مجلس إدارة 

وعضو    ي شركا  

 لجان 

عضو منتده  

 ومدير عام

دكتوراه  ي 

معليم 

 الكمبيوتر 

خبعا  متعدده  ي عضوية مجالس إدارة ولجان 

 .شركا ، و ي مجال اإلدارة

أ. سليمان عبدهللا  

 العمرو 

مس  ار ومدير  

 امليمي 

مس  ار  

 ومدير امليمي 

ماجستبع  ي 

 إدارة ا عمال

 ي عضوية مجالس إدارة ولجان  متعددةخبعا  

 .شركا ، و ي مجال اإلدارة

 

 أعضا  اللجنة التنفي ية  2.4

الوظائف   الوظائف الحالية االسم 

 السابقة

 الخبرات املؤهالت

سمو األمير احمد بن خالد بن  

عبد هللا بن عبد الرحمن آل  

 سعود

دكتوراه  ي  رجس أعمال  رجس أعمال 

 القانون 

 ي عضوية مجالس إدارة  متعددةخبعا  

عمال ا     نفي ولجان شركا  مختية 

املدنية، أعمال التأمبن، الب،اما   

 .ا  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 

 .مجال امل اماةخبعا  متعددة  ي 

الر يس التنفي ي   د. خليل عبد الفتاح كردي 

 *لـ ال ركة 

دكتوراه  ي  مس  ار مالي 

 امل ا بة 

خبعا  متعدده  ي عضوية مجالس إدارة 

ولجان شركا  وبنو ، أ تات جامعي،  

(، ومس  ار 
 
عضو مجلس شور    ا قا

 . ي عدة ج ا  حكومية

د. سليمان عبدالعزيز  

 التويجري 

   الر يس التنفي ي

ل ركة الوطنية  ل

للتنمية الزراعية  

     ناد (

الر يس  

التنفي ي 

 لـ ال ركة 

دكتوراه  ي 

 امل ا بة 

خبعا  متعددة  ي مجال ا عمال املالية  

وامل ا  ية، عضوية  ي العديد من 

ال ركا  ولجان املراجعة، واملجال 

  .ا كاديمي 

التنفي ي  الر يس   **فراس غصاب الحربي أ. 

  والر يس للعمليا 

  لـ ال ركة املالي

ر يس مالي  ا ق  

لعدة شركا   

داخس وخارج  

اململكة العربية  

 السعودية 

ماجستبع  ي  

املالية 

 وامل ا بة

خبعا  متعددة  ي مجال ا عمال املالية  

مجالس إدارا  شركا  وامل ا  ية، عضوية 

 .ولجان املراجعة متعددة 

ــ املوافق  1443-07-26شـركة أميانتيت العربية السـعودية عن موافقة مجلس إدار  ا  تاريخ   أعلنت  * م  قبول ا ـتقالة الر يس التنفي ي 2022-02-27هــــــــــــ

 .م2022-02-28خر يوم عمس آالدكتور/ خليس  ن عبدالفتاي كردي من منيو الر يس التنفي ي عأى أن يكون 

أ. فرا  ييـــــــــــــاه     ضـــــــــــــافةم عأى إعادة هيكلة اللجنة  15/03/2022 تاريخ ، فقد وافق مجلس اإلدارة التعشـــــــــــــيحا  واملكافآ  نا  عأى توصـــــــــــــية لجنة    **

 إلى عضوية اللجنة.ال رب  
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 أعضا  لجنة ا    مار  2.5

 الخبرات  املؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االسم 

صاحب السمو امللكي األمير  

فهد  عبدالعزيز بن محمد بن 

 بن عبد العزيز آل سعود 

ماجستبع  ي   رجس أعمال   رجس أعمال  

 القانون 

 .خبعا  متعددة  ي مجال امل اماة 

مس  ار ومدير   أ. سليمان عبدهللا العمرو 

 امليمي

ماجستبع  ي   إمليمي مس  ار ومدير 

 إدارة ا عمال 

خبعا  متعددة  ي عضوية مجالس  

إدارة ولجان شركا ، و ي مجال  

 .اإلدارة 

م. محمد عبدالرحمن  

 اللحيدان 

ماجستبع  ي   رجس أعمال رجس أعمال  

 إدارة ا عمال 

خبعا  متعددة  ي مجال ال ند ة  

 .واإلدارة 

الر يس  التنفي ي   فراس غصاب الحربي  أ. 

  الر يسو  للعمليا 

 * لـ ال ركة املالي

ر يس مالي  ا ق لعدة 

شركا  داخس وخارج 

 السعودية اململكة العربية 

ماجستبع  ي  

املالية 

 وامل ا بة

خبعا  متعددة  ي مجال ا عمال  

مجالس  املالية وامل ا  ية، عضوية 

ولجان   إدارا  شركا  متعددة 

 .املراجعة

 كبار التنفي يبن   2.6

 الخبرات  املؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االسم 

د. خليل عبد  

 الفتاح كردي

الر يس التنفي ي  

  لـ ال ركة 

دكتوراه  ي  مس  ار مالي

 امل ا بة 

خبعا  متعدده  ي عضوية مجالس إدارة ولجان 

شركا  وبنو ، أ تات جامعي، عضو مجلس 

(، ومس  ار  ي عدة ج ا  حكومية
 
 .شور    ا قا

أ. فراس  

غصاب  

 الحربي 

الر يس  التنفي ي  

  والر يس  للعمليا *

 لـ ال ركة  املالي

لعدة ر يس مالي  ا ق 

شركا  داخس وخارج 

 اململكة العربية السعودية 

ماجستبع  ي  

املالية 

 وامل ا بة

 ي مجال ا عمال املالية   متعددة خبعا  

مجالس إدارا  شركا  وامل ا  ية، عضوية 

 .ولجان املراجعة متعددة 

أ. وليد محمد  

 أبوكشك

املدير العام لل ئون  

 القانونية وا لتيام

ماجستبع  ي   مس  ار مانو   

 القانون 

  متعددة  ي مجال امل اماة وا    ارا   اخبع 

 .القانونية وحوكمة ال ركا 

محمد   .م

صالح 

 الشمراني 

مدير املبيعا   

  ** وال سويق

 لـ ال ركة 

 ي   كالوريو  لـ ال ركة  مدير العمليا  

ال ند ة 

 الكيما ية 

مجال إدارة امل تعيا ، إدارة خبعا  متعددة  ي 

 املواد ا ولية، و ي مجال العمليا  وال  غيس

واثق علي أ. 

 **الهواورة *

املراجعة مدير 

 الداخلية لـ ال ركة  

مدير املراجعة الداخلية  

 ل ركا  متعددة 

 كالوريو  

علوم مالية  

 وميرفية

 خبعا  متعدد  ي مجال املراجعة الداخلية 

أحمد   أ.

   قداممحمد  

مدير الخدما  

 لـ ال ركة  امل تعكة

مدير املوارد ال  رية  

 لـ ال ركة 

إدارة  كالور س 

 أعمال

والتخ،يط  ي إدارة املوارد ال  رية خبعا  متعددة  

 ا  تعاتي ي 

م  تعيبن ا  تات/ فرا   ن يياه 2022-02-27هـــــــــ املوافق  1443-07-26أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن موافقة مجلس إدار  ا  تاريخ    *

 من 
 
 م.2022-03-01هـ املوافق 1443-07-28ال رب   ي منيو الر يس التنفي ي اعتبارا

 من  منيو مدير املبيعا  وال سويق  م. محمد صال  ال مرا  معيبن تم  **
 
 م.01/02/2022لـ  ال ركة  اعتبارا

 .15/02/2021 تاريخ   منيو مدير املراجعة الداخلية لـ  ال ركة  أ. واثق عأي ال واورة  معيبنتم  ***
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 القرارات والخطط الهامة 3

 ودول العالم األخرى انخفاض الطلب في منطقة شبة الجزيرة العربية  3.1

ــاخــــ ي ل  ا ا نخفاا هو 2.1 مبلغ  انخفضــــت املبيعا ،  2021خالل عام   ا ــــتمرار تأثبع   مليون ريال مقارنة مص العام املاضــــ ي . والســــ و ا  ــ

 .الخام وبالتالي انخفاا املبيعا تيادة أ عار املواد    ما يياحبه منعأى انخفاا اإلنتاج جا حة كورونا 

 
 (.ةسعوديال  ريا  ال  ماليبن   ودول مجلس التعاون  : صا ي املبيعا  الدولية2 ر م  يا  

 

   2021عام   خاللالتباطؤ  ي اإليرادا     ا ــــتمرار
 
 اإلضــــافة ، ا تمة ا متيــــادية الناتجة عن جا حة كورونا   ــــكس ر يســــ ي إلى  2020لعام  تباعا

 كما يأي: ا  باه ا خر  إلى  عض 

 تأجيس  عض امل ار ص الر يسية تم  -
 
 .وال ي أد  إلى إلغا   عض امل ار ص مؤمتا

 تأخبع تيدير املنتجا  التي تزامنت مص إيالا ال دود البعية والبحرية. -

 ا تما  املالية التي صاحبت ال ركا  العاملية. -

 ملة السيولة -

 .علي ا ن يجة  رتفاع ال،لو العامل  املواد الخامتيادة أ عار  -

 .تا  ا م،ار الكببعة املنافسة السومية  ي أنا يو الفيبع جال تيادة  -

 األيدي العاملة برنامج تخفيض تكلفة 3.2

 لخفض تكلفة العمالة املباشرة ”الشركة“الخطوات التي اتخذتها   3.2.1

 .دواجية الوظا ف  ي ا مسامت االتقليس من  •

 . ل ركةـ  ال يكس التنظيمي لمركزية الوظا ف ضمن   •

  م.،  عد ا تفاا معظفبن املدرببن  عدة م ام إضافية، إضافة إلى أعمال م ال اليةتكليف املو  •

 .ا متياتا   عض تقليس •

 .العمالة املباشرةتوفير تكاليف رواتب  3.2.2

 ،لبيا . ي حالة وجود ضعف  ي المص العمالة يبع ال رجة عأى اجاتا   دون راتو ضمن ما يسمح  ه النظام  ا تفاا  •

 اإلضافية  حي    يؤثر عأى ا تمرارية وكفا ة اإلنتاج.عدد  اعا  العمس  تقليي •
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 الشهر 
 2021الربع األول 

 )ريال سعودي( 

 2021الربع الثاني 

 )ريال سعودي( 

 2021الربع الثالث 

 )ريال سعودي( 

 2021الربع الرابع  

 )ريال سعودي( 

    6,645,859 يناير 

    6,500,695 فبراير 

    6,277,026 مارس

   6,269,339  أبريل 

   5,784,930  مايو 

   6,397,133  يونيو 

  5,489,043   يوليو 

  6,130,381   أغسطس 

  6,506,475   سبتمبر 

 5,977,301    أكتوبر 

 5,170,730    نوفمبر 

 5,636,594    ديسمبر 

 16,784,625 18,125,899 18,451,402 19,423,580 اإلجمالي 

 *2021لعام  رواتو العمالة املباشرة  تكاليف: 4جدول 

 *2021لعام   ماليبن الريا   السعودية   كس تقريبي(  رواتو العمالة املباشرة   تكاليف: 3ر م  يا   

 
 

 2021الربع الرابع   2021الربع الثالث  2021الربع الثاني  2021الربع األول  الشهر 

    1,177 يناير 

    1,159 فبراير 

    1,121 مارس

   1,096  أبريل 

   1,084  مايو 

   1,072  يونيو 

  1,053   يوليو 

  1,043   أغسطس 

  1,045   سبتمبر 

 1,042    أكتوبر 

 1,077    نوفمبر 

 1,085    ديسمبر 

 *2021لعام  العمالة املباشرة عدد : 5جدول 

 

  دراج ا   كس منفيس  ي البند رمم  والر م البيا   ول االجد  ه * رجا  ا خ   ي ا عتبار أن ه 
 
 من ه ا التقرير.  21  يتضمن رواتو كبار التنفي يبن نظرا
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 املباشرةغير لخفض تكلفة العمالة  ”الشركة“الخطوات التي اتخذتها   3.2.3

 إل تدريو وت،وير  •
 
 املرتفعة. م محس  عض العمالة يبع املباشرة تا  التكلفة حاللالعمالة املباشرة تم يدا

 من العمالة الوافدة يبع املباشرة. 148تخفيض عدد  •
 

 الشهر 
 2021الربع األول 

 )ريال سعودي( 

 2021الربع الثاني 

 )ريال سعودي( 

 2021الربع الثالث 

 )ريال سعودي( 

 2021الربع الرابع  

 )ريال سعودي( 

    2,243,540 يناير 

    2,276,820 فبراير 

    2,289,460 مارس

   2,359,953  أبريل 

   2,353,490  مايو 

   2,667,950  يونيو 

  2,473,643   يوليو 

  2,330,554   أغسطس 

  2,246,158   سبتمبر 

 1,918,731    أكتوبر 

 1,930,704    نوفمبر 

 1,890,275    ديسمبر 

 5,739,710 7,050,355 7,381,393 6,809,820 اإلجمالي 

 2021لعام  املباشرة يبع رواتو العمالة  تكاليف: 6جدول 

 2021لعام   ماليبن الريا   السعودية   كس تقريبي(  املباشرة يبع رواتو العمالة   تكاليف: 4ر م  يا   

 
 

 2021الربع الرابع   2021الربع الثالث  2021الربع الثاني  2021الربع األول  الشهر 

    691 يناير 

    728 فبراير 

    714 مارس

   801  أبريل 

   809  مايو 

   757  يونيو 

  727   يوليو 

  676   أغسطس 

  631   سبتمبر 

 578    أكتوبر 

 566    نوفمبر 

 578    ديسمبر 

 2021لعام   املباشرة يبع العمالة عدد : 7جدول 
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 ةال كومي  توفبع الر وم رنام   3.3

ريال    مليون   4.2رخي العمس  قيمة  عناملقا س املالي    تكلفة   توفبع    ةمن الدعم ال كوم  ملجال اليــــناع ةا  ــــتفادتم العمس عأي  •

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

 

 القيمة بالريال السعودي البند 

افد  عاملكل ل رخصة العملل ةالسنوي  الرسوم  100 و

افد عامللكل  السنوي املقابل املالي   9,600 و

افدة اجمالي عدد العمالة   773 الو

افدة  الرسوم السنوية لتجديد رخص العمل اجمالي   7,498,100 واملقابل املالي لكافة العمالة الو

افدة املسجلة اجمالي عدد العمالة   437 للشركة  تحت السجالت الصناعية الو

افدة املسجلة إجمالي املقابل املالي السنوي للعمالة) السنوي عفاء اجمالي مبلغ اإل    4,195,200 تحت السجالت الصناعية للشركة(  الو

افدة اجمالي   43,700 تحت السجالت الصناعية للشركة  املسجلةالرسوم السنوية لتجديد رخص العمل لكافة العمالة الو

افدة غير  اجمالي عدد العمالة   336 سجلة تحت السجالت الصناعية للشركة  املالو

افدة غير     3,225,600 ) ال يخضع للدعم الحكومي(  سجلة تحت السجالت الصناعية للشركةاملإجمالي املقابل املالي السنوي للعمالة الو

افدة غير اجمالي   33,600 سجلة تحت السجالت الصناعية للشركة املالرسوم السنوية لتجديد رخص العمل لكافة العمالة الو

 

 ت،بيق  رنام  ن،اما  امل،ور   3.4

ــــــتغنا  عنتم  • ــــــرة    96عدد   ا  ــ ــــــ بدال م  عدد  من العمالة يبع املباشــ ــــــية  95وا ــ ــــــعودي الجنســ ، ت،بيقا لبعنام  ن،اما  موظف  ــ

 امل،ور.

 

 النفقا  الرأ مالية للسنة  3.5

 .2021لعام  جوهرية  توجد نفقا  رأ مالية 

 ( ةسعوديال  ريا   آ   ال   نوا  7عأى مدار  النفقا  الرأ مالية: 5ر م  يا   

 

 ة التو عة ال امة وا    مار  ي ا صول ال ا ت ط خ، 3.6

 تعزيز الكفاءة واملوارد:  3.6.1

عن  الوصـال  املنتجة من ميـنص  وند ـتعاندا نا يو و   تركيواملسـتخدمة  ي الالتمة  املعدا  عض  شـرا   تم تخفيض تكلفة  •

 % عن املوردين السا قبن.80  نسبةأمس تنافسية   أ عار   نفس الكفا ة و طريق التعامد مص موردين جدد من اليبن 
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ــــآ  • ـــ ــــركة   معزيز كفا ة من ــ ـــ ــــيقلس من  الخزانا ال الية إلنتاج    ال ــ ـــ ــــاميم خزانا  جديدة مما  ــ ـــ إلى جانو ت،وير وتبني تيــ

ـــكس   تكلف  ـــ ـــ ـــيعزت مدر   كببع،ا   ــ ـــ ـــ ـــركة وبالتالي  ــ ـــ ـــ ـــية،  ة  ال ــ ـــ ـــ ـــ   التنافســ ـــ ـــ ـــومية  ي ه ا الق،اع   اويزيد  ي الن اية من حيــ ـــ ـــ الســ

 .ا  تعاتي ي

ـــــركـة   تركبي موارد • ـــ ـــ ـــــمـامـ  الجـديـدةامل ـدودة عأى املنتجـا        ال ــ ـــ ـــ ــــــأن،ا . و ي هـ ا تا  العـا ـد املرتفص م ـس اليــ ـــ ـــ ـــــعىم  ال ــ ـــ ـــ  ســ

 .وتارة البيئة واملياه والزراعةاآلن لل يول عأى اعتماد من    ال ركة 

  ،  د  من شـرارها    ـتخدام مدرا  امليـنص الداخلية  وند  ـتعاند  ميـنص  إكمال تيـنيص آلة توت ص أوتوماتيكية للراتنجا   ي  •

 .% 15 ـهدر املواد حي  معمس عأى معزيز جودة املنت  الن ائ  وتقليس  سبة 

حن أكثع انتقا ية  ي اختيار أعمال جديدة  فن ،الالتم ليناعة أنا يو حديد الدكتايس توافر ال ديد الخام  محدودية ي ضو   •

ـــأن   املجال.ه ا   ي ـــ ـــ ـــركة ف ن و ي ه ا ال ــ ـــ ـــ ـــغبعة مقا س     ال ــ ـــ ـــ ـــار ص تا  ال امش العالي  كميا  صــ ـــ ـــ  للتعامس مص امل ــ
 
أكثع ميال

 .امل ار ص تا  العا د املنخفض  كميا  كببعة

 : والخطط ذات األهمية التوسع في األنابيب 3.6.2

  محايدينن  من النجاي  ي ا ختبارا  طويلة ا مد  نا يو أميبوكس  حضور مف  بوالت،وير أميانتيت لأل حاص  مركز تمكن  •

ــــــميم لدرجة  ــــــس التيــ ــــــتاتيكية أ ــ ــــــعودية ، و 95 ختبار هيدرو ــ ــــــبقا من أرامكو الســ ــــــرطا مســ النجاي  ي ه ا ا ختبار يعد شــ

 .لتأهيس املنت  لال تخدام  ي أنظمة مكافحة ال را ق

ـــــص ال،ـامـة اإلنتـاجيـة  ي • ـــ ـــ ـــــركـة   تو ــ ـــ ـــ ـــــعوديـة  أميكون شــ ـــ ـــ ـــــون   امل ـدودة  الســ ـــ ـــ  ،لـو عأىاملقبلبن، ن يجـة  رتفـاع ال  عـامبن ال ي يضــ

ــــركة  منتجا  ه  ـــ ـــ ــــماماه ال ــ ـــ ـــ ــــنص الداخليةعأى    ا عتماد ( حي  تم   اليــ ـــ ـــ ــــميم مدرا  امليــ ـــ ـــ و إنتاج ن،اا كامس من    ي تيــ

،  اليـــماما  عامة ا  ـــتخدام و عدة أنواع متعددة من اليـــماما   صـــمام الفراشـــة، صـــمام البوا ة ، اليـــماما  ال وا ية(

مرا ة املليون   ”ال ــركة“وفر عأى مما   ،تلل ال ــركةل قن امل،ا  للمكون امل،اط   ي صــماما  حلول  ضــا تيــميم وانتاج  يوأ

 . ي حال ال را  ريال  عودي

 من ال يول عأى  امل دودة السعودية أميكون شركة تمكن  •
 
ش ادا  من ال يئة السعودية للمواصفا  واملقاييس   3حدي ا

 .مما يساعد عأى رفص ال ية السومية للمينص

ــماما  امل دودة الســــعودية أميكون شــــركة  تمكن  •  أميكون شــــركة  . وه ا ا عتماد مكن من ال يــــول عأى اعتماد أرامكو لليــ

 مليون ريال. 1.1من ال يول عأى أول طلو انتاج تم تينيعه وتوصيله  الكامس  قيمة  امل دودة السعودية

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

 2.1لوتارة الدفاع عن طريق ال ــــركة الســــعودية لليــــناعا  امليكانيكية واعتمد  من وتارة الدفاع  احتياج  ــــنوي يقدر ه  

 . عودي مليون ريال

  ( ميبوكس إلنتاج موا بع اإليبوكس ي أأميانتيت تيميم وتينيص  القدرا  الداخلية للمينص فرن التدفئة املسبقة  ي مينص  •

 . عودي الف ريا 100%  كلفة   تتجاوت 20مما  اهم  ي رفص ا نتاجية 

ـــــنص أميبوكس • ـــ ـــ ـــــميم وبنـا  مح،ـة ت،بيق الب،ـانـة الـداخليـة لألنـا يـو  ي ميــ ـــ ـــ ـــــرـكا    ،تيــ ـــ ـــ حيـ  أن هـ ه املبية مريوبـة لـد  ال ــ

 .العاملة  ي م،اع النفط و الغات ويؤهس املينص لل يول عأى امل ار ص املستقبلية

ـــــناعة الفيبع ت تمكن • ـــ ـــــركة أميانتيت ليــ ـــ   700( م،ر Jacking Pipesمن إنتاج أنا يو الدفص النفق    ة  أفيس(ال  امل دوديشــ

ــــــماكة جدا 6مم عأى آلة اإلنتاج رمم   ـــ ــــــس الى  وبســ ـــ ــــــركة مم مما يمنح    70رية تيــ ـــ ــــــوا أنا يو الدفص     ال ــ ـــ القدرة عأى دخول  ــ

 .الفيبعيال النفق   ا تخدام أنا يو 

ـــــغط املائ   ي  • ـــ ــناعة  ترمية آلة اختبار الضــ ـــ ـــ ـــــركة أميانتيت ليــ ـــ ـــــتخدام مدرا     18الى   امل دودة  أفيس( الفيبعيال شــ ـــ متع  ا ــ

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

اقبة خفض التكاليف:  3.6.3  برنامج مر

 .  كس مك ف ي امليا ص ومرامبة أدا  وكفا ة القو  العاملة ، اإلضافيةالعمس  اعا  عأى ة يرما المعزيز وت،وير ا  س  •

ـــــتخــدام وبيص املخزون   • ـــ ـــ ــــــام املبيعــا ،  قــديم واملتعاكم  الا ــ ـــ ـــ ـــــيقيــة  بن أمســ ـــ ـــ ـــــنيص  ج ود تنســ ـــ ـــ ـــــلص تــامــة التيــ ـــ ـــ اإلنتــاج،  و من الســ

 .ا الجودة واملستودعو التخ،يط،  و 
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 املستمرة: الذمم املدينة جهود تحصيل   3.6.4

املالية    2019 ي منتيف عام    ”ال ركة“تم إ  ا  إدارة مسمى  إدارة ا  تمان   ي   • إلى ر يس ال ؤون  ت بص ه ه اإلدارة  لـ  و 

ا تيال   “املجموعة” ومعلوما   الخري،ة   عأى  ال ركا   موامص  م س  لدي ا  املدينبن  لجميص  املعلوما   عأى جميص  وتحتوي 

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

إجرا  مفاوضا  مص جميص العمال  املتعثعين ومنام ة خ،ط السداد الجديدة إلعادة جدولة الرصيد املستحق وا تعادة   •

 املدينة.  حسا ا  ال مم التدفق النقدي وتيادة معدل دوران 

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

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

 الجدارة ا  تمانية، وتيادة التخفيف من املخاطر.

 عمس جو   تحييس   كس مستمر حسو جدول واض  و موافق عليه من مبس اإلدارة املالية مص تكر نتا      تقوم اإلدارة •

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

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

  ن  للعميس   كس موحد  ةا  تماني  الجدارة ي حساه واحد لقيا     توحيد حسا ا  العمال  الر يسية والفرعية •
 
، وتلل نظرا

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

 للتنسيق  بن    ه  ال ركة مسم ا  تمان    أ  أ •
 
 كببعا

َ
وحدة إدارة ا  تمان عأى نظام الوحدا  النم،ية   اه(، وب ل ج دا

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

   واض ة. دارة ا  تمان إل  يا ة واجرا ا    ال ركة    وضعت •

 439% من إجمالي املبيعا  لنفس العام  124م  تم س    2021مليون ريال  عودي  ي عام    543.6 تحييس    مت  ال ركة ما •

  تحييس  
 
% من إجمالي املبيعا  لنفس العام 119م والتي تم س    2020مليون ريال  ي عام    525مليون ريال  عودي( مقارنة

 :2021لعام  اململكةاملبيعا  والتحييس داخس يوض   التالي الر م البيا  ، و مليون ريال  عودي(  441 

 

   املليون ريال  عودي( 2021لعام  داخس اململكة  املبيعا  والتحييس: 6ر م  يا   

 راض ي اليناعية  ا   3.7

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

ــــــعودي.   ــــــال  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــكو     “املجموعة”لد   و ريـــ ــــــمية  اليــ ــــــركة” مامت  ومد   الق،عتبن،املؤيدة مللكية هاتبن  الر ــ  28اإلعالن  تاريخ    “ال ــ

تنوي ت،بيق  ــيا ــة القيمة العادلة عأى العقارا  والعقارا  ا  ــ  مارية وتلل ا ــ نادا ملا تم اإلعالن عنه من    ا، أن 2021ديســمبع  

ـــــوا املالية  تاريخ  ـــ ـــ ـــــتخدام نموتج القيمة العادلة أو إعادة التقييم    31/12/2019مبس هيئة الســ ـــ ـــ ـــــركا  املدرجة  ا ــ ـــ ـــ ـــــماي لل ــ ـــ ـــ الســ
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ـــــ  مـاريـة للف ـــ ـــ ـــــنـة املـاليـة التي تبـدأ خالل عـاملقيـا  العقـارا ، والعقـارا  ا  ــ ـــ ـــ ـــــتمرار إلزام ، مم أو  عـده  2022تعا  املـاليـة للســ ـــ ـــ ص ا ــ

ال ــــركا  املدرجة  ا ــــتخدام خيار نموتج التكلفة لقيا  اآل   واملعدا  وا صــــول يبع امللمو ــــة ملدة خمس  ــــنوا  تنت ي  ن اية 

ــة املم2024عام   ــيا ـ ــة تداول مبس  ، والزام ال ـــركا  املدرجة التي تريو  ي ت،بيق السـ ــ ية  اإلعالن عن ا  منيـ يوم من تاريخ   90 ا ـ

ــــــ ية  ي عام   ـــ  من 2022أول فتعة محا ــ
 
ــــــركة   ت،بيق ا اعتبارا ـــ ــــــومية   القيمة قد  لغتف، وبالتالي  م2022أ ريس   1م، وتريو  ال ــ ـــ الســ

ـــــ،س    الق،عتبن   ل ــاتبن   ا مــس ـــ ـــ ـــــعوديــة للمقيمبن املعتمــدين  من   بن ثالص مقيمبن معتمــدين    م2021 ي أيســ ـــ ـــ   371.89 هال يئــة الســ

   مليون ريال  عودي.

 

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

ـــــ “املجموعة”حسـا ا  ال ـركة التا عة وما مة املركز املالي املوحدة   ي  ـــ ـــ من ـآ  را    عأى ه ه ايوجد  ،  م2021ديسـمبع   31  كما  يو   لـــ

ــــــ “املجموعة”ومعدا  وممتلكا  وميا ص  أثبع نزاع  ومد .(م2020لعام  مليون ريال  عودي 44.1 مليون ريال  عودي 27.8ميم  ا   لـــ

ــمنه( يعود إلى    يعود  حول ه ه ا را ــا  الكامس  والتي تقص أرا جدة ضــ أنه توجد مبيلة مســــمى  الجدعان(، تدأي  أن مخ،ط مليســ

ـــة،   ـــا ية املختيــ ـــليم ا ل م، ومامت تلل القبيلة  رفص ال ياع إلى الج ة القضــ إلى أجدادهم وطالبت املال  ال اليبن   خال  ا را ومســ

مليون ريال  ــــعودي،  ي حبن  150ا  مخيــــي  كامس ميمة ا را وهو وتم ال كم ليــــال  م وعأى ضــــو  تلل مامت ال ــــركة     ــــ 

 معزيزا لألمر امللك  الســــام  الســــا ق  
 
أنه مد  ــــبق أن ُ َت  ي نفس ال ياع وصــــدر أمر ملك   ــــام    ثبا  ا را ملالك ا ال اليبن. حاليا

ــــخة منه ولكن  دأ  أمانة جدة  اتخات اإلجرا ا ـــ ـــ ــلنا  وــ ــ ـــ ـــ ــــدر أمر ملك  آخر لم تيــ ـــ ـــ   الالتمة لت  يت ا را ملالك ا ال اليبن،  فقد صــ

 إلصدار صكو  إلكتعونية
 
 .وجاري العمس عأى وضص مخ،ط تقسيمي لكامس مخ،ط املليسا  تم يدا

 

 الزكاة وضريبة القيمة املضافة وأ عار التحويس: 3.8

 : الربوط الزكوية 3.8.1

 ( 2010إلى   2009)ساديب( )األعوام من الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل املحدودة  •

 موجو العفو    (التي كانت مفروضة عأى تلل ال ركة   ألف ريال  عودي  499تم إلغا  يرامة ضريبة أرباي رأ  املال البالغة   

 . 2021فبعاير  28الخاا  جا حة كورونا من مبس هيئة الزكاة والضريبة والجمار   تاريخ 

 ( 2013 إلى 2010من  األعوام)  (أريلاط املحدودة )شركة أميانتيت لصناعة املطمصنع  •

  234ا مانة العامة للجان الضري ية و يكون ال د ا مص ى للتعرا للزكاة حوالي    لد  تيعيد ا عتعاا    ال ركةتلل  امت  لقد م

 جا حة كورونا من مبس  ا  موجو العفو الخاا  ئ تم إلغا  ومد،  ريال  عوديألف    514 قيمة    الغراما   , أماألف ريال  عودي

 هيئة الزكاة والضريبة والجمار . 

 ( 2018إلى   2014شركة أميانتيت العربية السعودية )األعوام من  •

  2018حتى    2015 ا عتعاا عن ا عوام من    ”ال ركة“عن ه ه ا عوام  ومد مامت    2020ربو  تكوية خالل عام    ”ال ركة“تلقت   

مبو  جز يا لالعتعاا   ”ال ركة“ت  خر تلقللجان الضري ية  ي انتظار ردهم، عأى اليعيد اآل   مانة العامةوتيعيد ا عتعاا لد  ا  

 مانة العامة للجان الضري ية  ي انتظار ردهم.  تيعيده لد  ا  مامت  ، ومن ثم2014لعام 

إعتعاض ا لد  هيئة    ”ال ركة“ومدمت    2021تم ا تالم الربو  الزكوية الخاصة ي ا  ي عام    2020و    2019فيما يخي ا عوام  أما  

 الزكاة والضريبة والجمار   ي انتظار ردهم.  

  تقوم  ال ركة  ، حي   %100 نسبة      ركةلـ  ال  التا عة  ال ركا زكاة لجميص  حساه موحد لل     ال ركة أ  أ  ،2014 دأنا عام   •

 .”املجموعة“ ي تا عة  شركةمعلوما   لكس  وتقديم إمرارالزكاة عأى املستو  املوحد   دفص

 ( 2018إلى  2015مصنع شركة بوندستراند املحدودة )األعوام من  •

را ال   ، وخفضت  هيئة الزكاة والضريبة والجمار  مبلغ الربط عأى مستو  امل2020ال ركة ربو  تكوية خالل عام    تلل  تلقت

، و 2015ريال  عودي لعام  524ال ركة مبلغ  تلل دفعت ، حي  2017إلى   2015 البعيد اإللكتعو   للربط املبدئ  للسنة املالية 

تلل  امت  مفقد  ،  2018للسنة املالية  أما  النسبة  ،  2017ألف ريال  عودي لعام    221، و  2016ألف ريال  عودي لعام    763

لم يتم ا تالم الربو     ،2020و    2019فيما يخي ا عوام  ، و  لد  ا مانة العامة للجان الضري ية   ا تيعيد اعتعاض   ال ركة

 الزكوية الخاصة ي ا حتى ا ن.  
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  جلال طويلة  املدينةذمم ال مخاطر  3.8.2

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

 للمادة الرا عة  بلغ الزكوي املستحقللم  ةالوعا  الزكوي ك ضاف مما يؤثر 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 ا عتبارعأى مخييا  الزكاة  ”ال ركة“ت أ ق •

 مدفوعات ضريبة القيمة املضافة:  3.8.4

عام   • دفعت  2021خالل  ليال     لضريبة عودي    ريال18,399,428 مبلغ    ”ال ركة“،  املضافة  والضريبة  القيمة  الزكاة  هيئة 

 . والجمار 

 : االستقطاعضريبة   3.8.5

 ا  تق،اع.  لضريبةريال  عودي  ألف 512مبلغ  ”ال ركة“، دفعت 2021خالل عام  •

  التقارير.مد  ص ة ودمة    عزت مما    ،2021إطالمه خالل عام    وتم،  ساه رنام  العبع    ضريبة ا  تق،اعم روع    ”ال ركة“  نف   •

 أسعار التحويل:  3.8.6

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

 مص ال ركا  التا عة واملعامال  مص الغبع.  يوجد اختال   ي  عر التحويس  بن املعامال  

 ر التحويس إلى الوعا  الزكوي.  إضافة أي معديال  عأى أ عا يتم •

  يان حقوا امللكية للسنوا  السا قة:  ةإعاد 3.9

 .أي معديال  جد  يو  ،2021عام خالل 

 وتيادته عن طريق إصدار حقوا أولوية لتخفيض رأ  املا  3.10

، وتلل من أجس  مليون ريال  عودي  221  مبلغ تخفيض رأ  املال  ، رفص مجلس اإلدارة توصية إلى الجمعية العامة يبع العادية  2021  عام ي  

 حقا  ي و  ،  ، وتلل من أجس دعم رأ  املال العامسومن ثم تيادته  نفس القيمة عن طريق إصدار حقوا أولوية  إطفا  الخسا ر املتعاكمة،

  221مليون ريال  عودي مص ا حتفاظ  نفس ميمة ا نخفاا واملقدرة ه    346.5لزيادة رأ  املال  مبلغ  تم معديس التوصية    2022 داية عام  

، لقد تم معيبن شركة و اطة كا يتال ل  ا الغرا وبالتالي تقديم امللف ل يئة السوا املالية واكمال اإلجرا ا  النظامية  مليون ريال  عودي

، مص ا خ   ي ا عتبار أنه تم ال يول عأى موافقة الجمعية العامة يبع العادية   ي حال موافقة هيئة السوا املالية  حقال  مللف تيادة رأ  املا

 م.2022فبعاير  27عأى تخفيض رأ  املال  تاريخ 

 النظام  الخسا ر املتعاكمة من خالل ا حتياط  إطفا   3.11

ـــــة تداول  ي يوم  ـــــركة   منيــ ـــــارة إلى اعالن  ال ــ ـــــا ر   تخفيض   2021مار    28إشــ  إلطفا  جز  من الخســ
 
املتبق  من ا حتياط  النظام  كامال

ـــــركـة   دارةإأن مجلس ، حيـ   اكمـةاملتع  ـــ ـــ   تـاريخ     ال ــ
 
 والبـالغ 2021-03-27مـد اتخـ  مرارا

 
ـــــتخـدام املتبق  من ا حتيـاط  النظـام  ـكامال ـــ ـــ م  ـا ــ

 ،  2020ديســــمبع    31 ي كما   ( لایر  ــــعودي205,498,799إلطفا  جز  من الخســــا ر املتعاكمة لل ــــركة والبالغة    ( لایر  ــــعودي132,175,687 

  ي تلل الومت. رأ  مال ال ركة ن% م22.91س  سبة ( لایر  عودي  ما يم 73,323,112لتيبح الخسا ر املتعاكمة  

 إدارة املخاطر  4

  ا متياد الكأي   املخاطر املرتب،ة 4.1

ــاد الجزئ  وتؤثر تلل العوامو عأى النتا   الن ا ية لل ـــركة.   ”املجموعة“تتأثر مبيعا  منتجا   ــيص   ”املجموعة“  وبدأ  عوامس ا متيـ  ي تو ـ

حيـــ  ا  ي الســـوا من خالل معزيز العالما  مص العمال  وجميص املؤ ـــســـا  ال كومية املعنية، وتحســـبن  ـــيا ـــا  ال ســـعبع ، وخلق  دا س  ي 

 بع.الضمانا  ا  تمانية التي تنا و شريحة أك

ا للتأثبع  امل تمس( لفبعو  كورونا، . نظر 
 
ا من  تلل ال بن. ومص تلل،   يزال افتعاضنا   أن اإليرادا  أكثع تفار   لم تتحسن التومعا  تمام 
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 املخاطر املالية  4.2

ــــــادي العامل   ي تدهور حاد  ي   ـــ ــــــب ت ا تمة املالية وا نكماا ا متيــ ـــ ــــــص املاليمســ ـــ ــــــادا العام   الوضــ ـــ ة. تميس املخاطر املالية إلى  املتقدم  لالمتيــ

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

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

ص   ي الســنوا  ا خبعة ، أد  الزيادة اإلجمالية ملخاطر التيــنيف ا  تما   للبنو  لل ــركا  العاملة  ي اليــناعا  التعامدية وصــناعا  الســل 

ـــــمالية إلى ميام  ـــــعار فا دة  البنو   زيادة الرأ ــ ـــــركا اإلمراا   أ ــ ـــــاد الكأي التي تتعرا ل ا   ن ا  لل ــ ـــــر ملخاطر ا متيــ ـــــكس مباشــ ـــــص   ــ تخضــ

 .  اليناعة

 ا مص عادة جدولة جميص مروضـ اوتحافظ عأى عالمة صـ ية للغاية مص جميص مؤ ـسـا  ا املالية املقرضـة وتمكنت من  ت بص  ”املجموعة“ ماتالت

 .كامس البنو  الر يسية

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

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

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

ــعر املتغبع كما  ي  ــ ــــعودي   1.126مبلغ   31/12/2021 لغت امل،لوبا  املالية تا  الســ  مليون ريال  ــ
 
مليون   1.143 مبلغ  31/12/2020 تقريبا

  ريال  عودي
 
 (.تقريبا

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

  ي الومت املنا و وتوفبع التدفق النقدي لقروا البنل. املواد الخامتيادة  ي أيام الفواتبع املستحقة الدفص ليال  توريد 

 

 مخاطر ا  تمان  4.3

 .مما يؤدي إلى تكبد ال،ر  اآلخر خسارة مالية ااملالية  ي الوفا   التيام   ةالعالممخاطر ا  تمان كي مخاطر ف س أحد أطرا  

ـــــعى   ”املجموعــة“تــدير   ـــ ـــ ــــا  واإلجرا ا  امل ــددة. مســ ـــ ـــ ـــ ـــــيــا ــ ـــ ـــ ا للســ مخــاطر ا  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 ا  تمـان فيمـا يتعلق  ـالعمال  من خالل وضــ

 ا رصدة النقدية امل تفظ ي ا لد   نو  تا  تينيف ا تما   جيد.  كس مستمر.  اإلضافة إلى 

 

 مخاطر السيولة 4.4

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

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

ـــــتحقــاا التعــامــديــة للم،لوبــا  املــاليــة املتعلقــة  ــالــ مم التجــاريــة الــدا نــة،  ـــ ـــ ــــــاد الكأي املــ كورة أعاله ، فــ ن آجــال ا  ــ ـــ ـــ جميص عوامــس ا متيــ

 مليون ريال.  106.6 مقدار  2020أمس من عام  2021والقروا  ي عام 

 

 السمعةمخاطر  4.5

نفسـ ا.   ـكس يبع مباشـر ،  سـ و تيـرفا  املوظف   ”ال ـركة“يمكن أن تحدص مخاطر السـمعة  ال،را التالية: مباشـرة، ن يجة لتيـرفا   

 أو املوظفبن.

لتي مد احتمالية وشـدة ا حداص االتي من شـأن ا أن تقلس  والتكنولوجيا والسـيا ـا  واإلجرا ا  عأى اتباع املقاييس املوحدة    ”ال ـركة“معمس  

أخ،ا  ت سـ و  ي اإلضـرار  السـمعة. من خالل التعكبي عأى توفبع منتجا  وخدما  عالية الجودة  ا ـتمرار، فمن يبع املرن  أن يكون هنا   

  سمعة 
 
 .”ال ركة“مد تجر أضرارا

 

 ملخص البيانات املالية  5

 البيانا  املالية   5.1

 التالية:الق،اعا   م2021لعام لـ  ال ركة  لقد تضمنت ا رمام والبيانا  املوحدة 

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

 م،اع إدارة املياه. •
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 خالل الخمس أعوام املاضية )باالف الرياالت السعودية( ”الشركة“ملخص ألهم نتائج 

 م 2017 م 2018 م 2019 م 2020 م 2021 العام املالي

 792,344 947,594 780,409 441,023 438,911 صافي املبيعات 

 (15.71) (10.14) (18.77) (14.77) (17.44) الربح اإلجمالي)الخسارة( نسبة هامش 

 125,248 118,127 96,868 88,263 90,270 واإلدارية والبيعيةاملصروفات العمومية، 

 4,524 19,101 4,133 105,598 20,756 الهبوط في قيمة األصول املالية

 (91,546) (231,226) (344,817) (393,867) (172,421) )الخسارة( الربحصافي 

  247,686  298,178  216,191 (82,163) 21,499 التدفقات النقدية من العمليات 

 21,454 5,008 8,948 2,554 1,780 اإلنفاق الرأسمالي

 3,178,906 2,869,754 2,418,817 2,252,908 1,928,880 إجمالي األصول 

 2,180,876 2,155,504 2,056,610 2,084,150 1,958,982 إجمالي املطلوبات 

 998,030 714,250 362,207 168,758 (30,102) مجموع حقوق امللكية

 - - - - - أرباح موزعة 

 ضمن ا عمال املستمرة  عد عملية الدم   ي أميبلو.  م2017وحتى  2016من  عام ال ركا  ا وروبية   : معتبعمالحظة

 .أيضاا عمال املستمرة  م ضمن2017وحتى  2016و  اكوه  من  عام   مبعون  ا  معتبع ال ركتبن التا عتبن                

 

 جمالي الدخل التحليل الجغرافي إل  6

 ا لـ إن الدخس اإلجمالي 
 
 :( عودي لف ريالأ كما يأي ل ركة  يتوتع جغرافيا

 2020 2021 إجمالي املبيعات 

 % النسبة املبلغ  %  النسبة املبلغ  

         اململكة العربية السعودية 

 12.90 56,875 11.20 49,179 املن،قة الو ،ى 

 16.11 71,036 5.29 23,235 املن،قة الغربية 

 49.26 217,238 55.65 244,237 املن،قة ال رمية

 14.78 65,175 11.57 50,796 تيدير من اململكة 

 93.04 410,325 83.72 367,447 إجمالي اململكة السعودية 

 4.33 19,114 13.90 61,006 أوروبا  

 2.63 11,584 2.38 10,458 دول أخر  

 100 441,023 100 438,911 املجموع

ــ  83.72 سـبة    م2021من املبيعا  الداخلية خالل   ”ال ـركة“ لغت حيـة  ـــ ـــ ـــ ،  ي م2020خالل عام   %93.04% من إجمالي املبيعا  مقارنة  ـــ

ــ إ% من  73.64نا يو  غت  سبة املبيعا   ي م،اع ا  حبن  ل ما م،اع إدارة املياه فقد وصلت  أ م.2020% لعام 82.24جمالي املبيعا  مقارنة  ـ

 ي مليون ريال    54.7ما مبيعا  الخدما  وصلت  أ  .م2020مليون ريال لعام 19.1مليون ريال مقارنة  ــــ   61.0مبلغ   م2021مبيعاته خالل عام 

 .م2020مليون ريال لعام  59.2  ـمقارنة م 2021عام  
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 كما يأي ألف ريال  عودي(: ل ركا  التا عةلـإن الدخس اإلجمالي 
 
 يتوتع جغرافيا

 اسم الشركة التابعة
 

 الدولة
نسبة  

 امللكية

2021 2020 

 املبلغ
 النسبة 

% 
 % النسبة املبلغ

 0.35 155,163 0.26 115,223 %100 السعودية  شركة أميانتيت ليناعة الفيبعجال   امل دودة

 - - 0.00 31 %100 السعودية  أميانتيت ليناعة أنا يو البولي أولفينا شركة 

 0.02 10,877 0.02 9,408 %51 كاتاخستان  شركة أميتل أ تانا 

 0.09 39,589 0.11 47,793 %60 السعودية  مينص  وند تعاند 

 0.03 15,270 0.04 19,189 %100 السعودية  شركة أميبوكس 

 0.29 129,427 0.28 121,969 %100 السعودية  السعودية ليناعة أنا يو حديد الدكتايس امل دودة ال ركة العربية 

 0.00 179 0.00 824 %100 السعودية  شركة أميكون السعودية  

 0.00 199 0.00 2,032 %100 السعودية  شركة أمبعون العربية السعودية امل دودة 

 0.02 9,375 0.02 8,690 %100 السعودية  امل دودة شركة أميانتيت ليناعة امل،ا  

 0.00 2,170 0.00 1,769 %100 السعودية  شركة أميانتيت ليناعة البال  يل

 0.12 53,593 0.11 48,276 %100 السعودية  شركة البنية التحتية ال ند ية لل  ييد والبنا 

 0.01 3,203 0.00 134 %100 الكويت  شركة البنية التحتية ال ند ية لل  ييد والبنا 

 0.01 2,863 0.01 2,567 %100 اإلمارات شركة البنية التحتية ال ند ية لل  ييد والبنا 

 0.01 2,383 0.00 892 %100 أملانيا  شركة أكواماندو 

 0.04 16,731 0.14 60,085 %100 أملانيا  شركة ب  د ليو م   

 - - 0.00 29 %100 تركمنستان   اوه اوه اوه شركة ب  د ليو م   و 

 100 441,023 100  438,911         املجموع 

 

 ( سعودي )ألف ريالالعام املاض ي  مقارنة مع لية يالنتائج التشغ  الجوهرية في تفسير االختالفات  7

 ملخي النتا    7.1

  تفسبع ا ختالفا 7.2

 صافي املبيعات   7.2.1

ــ  انخفض  م2021خالل عام    ــ ـــ مليون ريال    44.6مقارنة  العام السا ق، وه ا يتضمن مبلغ    %0.48مليون ريال أي  سبة   2.1صا ي املبيعا   ـــ

ـــــعودي   ـــ ـــ ـــــعودي(   38.2:  2020   ــ ـــ ـــ ـــــنـة وفقـا لتحليـس مليون ريـال  ــ ـــ ـــ ـــــركـة ب  د ليو م  أملـانيـا خالل الســ ـــ ـــ لتعـديـس يبع متكرر للعقود الربحيـة ل ــ

  ال الية وتحلساملخاطر للم ار ص 
 
 .( ألف ريال  عودي ملا يأي ه ه النتا   وفقا

 بند  م 2021 م 2020 التغيير   % النسبة

 املبيعا  438,911 441,023 (2,112) (0.48)

 تكلفة املبيعا  (515,452) (506,171) (9,281) 1.38

 صافي الربح  (76,541) (65,148) (11,393) 17.49

 امليروفا  ا دراية واملبيعية وال سويقية (90,270) (88,263) (2,007) 2.27

 خسا ر ال بو   ي ميمة ا صول املالية (20,756) (105,598) 84,842 (80.34)

 التشغيلية الخسارة (187,567) (259,009) 71,442 (27.58)

 إيرادا   ميروفا ( أخر   40,236 (51,263) 91,499 178.49

  ي صا ي ربح شركا  تميلة ”ال ركة“حية  8,050 24,808 (16,758) 67.55

 صا ي ميروفا  تمويس (8,797) (64,081) 55,284 (86.27)

 الربح )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة صافي  (148,078) (349,545) 201,467 (57.64)

 ضريبة الدخس والزكاة (23,705) (44,974) 21,269 (47.29)

 صا ي أرباي أ  ،ة يبع مستمرة  (638) 652 (1,290) (197.85)

 صافي )الخسارة( للعام (172,421) (393,867) 221,446 (56.22)
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ـــــت ــــــ   مبيعا  ا  انخفضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــبة الجزيرة العربية  ـــ ـــ ــبة   38.38 نا يو  ي شــ ـــ  %10.93مليون ريال أو  ســ
 
  لف ريالأيأي   ملا .  وتحلس ه ه النتا   وفقا

 دي(: عو 

  % النسبة الزيادة و)النقصان( م 2020مبيعات  م 2021مبيعات  الوصف

 (0.59) (807) 136,990 136,183 الدكتايس حديد 

 (21.23) (33,985) 160,054 126,069 والبولي اي لبن الفيبعيال أنا يو 

 (12.28) (5,619) 45,774 40,154 ا يبوكس ي

 24.47 2,031 8,302 10,333 أخريا  

 (10.93) (38,380) 351,120 312,739 اإلجمالي 

 

 لفة املبيعاتتك 7.2.2

ـــعام  % 1.8  مليون ريال  ــعودي أو  نســبة  9.3 املبيعا   مبلغتكلفة    ارتفاعن  إ ـــ ـــ ـــ متكررة يبع تلل إلى أثر مخيــيــا   ُيعز   2020مقارنة  ـــ

 (: عودي ألف ريالالتالية  ية حال ف ن تكلفة املبيعا  شملت أثار التعديال  أ، عأى م2021 ي عام  حجلت

 م 2020 م 2021 الوصف

 - 44.6 امل ار ص القا مةتكاليف يبع متومعة عأى 

 - 44.6 املجموع

 

 مصاريف البيع والعمومية واإلدارية  7.2.3

 ٪ عن العام املاض ي. 2.3مليون ريال  عودي أو  2مياريف البيص والعمومية واإلدارية للعام  مقدار   تاد 

  األصول املاليةهبوط قيمة خسائر  7.2.4

ــــــت ــــــول تكاليف هبو  ميمة  انخفضــ ــــــا ق  عنمليون ريال    84.8  قيمةاملتداولة والغبع املتداولة    ا صــ   2021 ي عام  حي   لغت   ،العام الســ

 .2020مليون ريال  عودي  ي عام  105.6، مقا س مليون ريال  عودي 20.8 بلغم

 في صافي دخل شركات زميلة حصص 7.2.5

أو مليون ريال   16.8 قيمة   جوهري   انخفاامص   2021مليون ريال  ــــعودي  ي عام   8.1إلى   وصــــلتصــــا ي الدخس من ال ــــركا  الزميلة   ن إ

ـــبة   ـــا ق  67.6 ســ ـــعودي(  24.8    2020% عن دخس العام الســ ـــركة أميبلو تكبد حي  .  مليون ريال  ــ ـــا ر ه ا العام شــ ماتالت  ،  ينماخســ

  من  نة  خري وكي شركة يات ال را، شركة أميانتيت م،ر، وشركة توت ص.ال ركا  التالية مستمرة  ي ضخ نتا   إيجا ية  

 شركات زميلة  استثمارات فيبيع  7.2.6

املغره إلى  اتحاد م تع   بن  أميتل  شركة  من ملكي  ا  ي   كامس حيي ا    يص شركة أميانتيت العربية السعودية، مامت 2021عام  خالل  

ـــــركة أميبلو   ـــــبة املتبقية  65وطر  ثال ، حي   لغ توت ص البيص شــ ـــــركة أميبلو، والنســ ـــــعودي    12.4 قيمة  %  35% ل ــ لل،ر  مليون ريال  ــ

  ال ال 
 
ــــي  كامس القيمة  نه كان هنا   . ونظرا ــــجلت مخيــ ــــ  مار مبس البيص، حــ ــــركة“ل  ا ا  ــ ــــ ية  قيمة  ”ال ــ مليون    12.4أرباي محا ــ

 .2021لعام  لـ  ال ركة أثر    كس مباشر عأى القا مة املوحدة لألرباي و الخسا ر ريال  عودي 

 

  % النسبة الزيادة أو)النقصان(  م2020مبيعات  م2021مبيعات  الوصف 

 (10.93) (38,380) 351,120 312,739 التعاون الخلي يتينيص ا نا يو وبيع ا  ي دول مجلس 

 (9.73) (1,127) 11,584 10,458 تينيص ا نا يو وبيع ا  ي الدول ا خر  

 (10.89) (39,507) 362,704 323,197 إجمالي تصنيع وبيع االنابيب

 (7.60) (4,498) 59,206 54,708 الخدما  

 219.18 41,892 19,113 61,006 إدارة املياه

( 2,112) 441,023 438,911 إجمالي    (0.48) 
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 مصاريف مالية 7.2.7

وتلل عن العام الســـــا ق % 86.3 نســـــبة   ، أي ـــــعودي  ريالمليون    55.3 مبلغ ومدرة   املالية الخاصـــــة  القروا امليـــــاريف  انخفضـــــتلقد  

انخفاا معدل الفا دة املعروا  بن البنو  السـعودية   ـايبور( ، وا ـتمرار لبنو  الر يسـيةمن ا أمس ش ربحمواهال يـول عأى  سـ و  

ا من عام   ال ســ يال الربح امل قق من عكس مخيــي  ي امليــاريف املالية إلى ا نخفاا الر يســ ي   ويرجص،  2020ملدة  ــنة واحدة اعتبار 

 مليون ريال  عودي. 12.7عأى مياريف الفوا د البالغة  عض املخييا  اإلضافية وعكس  ،مليون ريال  عودي 11.1 مبلغ   البنكية

 هبوط في قيمة األصول  7.2.8

مليون ريال   153.7 :2020  2021مليون ريال  عودي  ي عام  65.4 لغ صا ي مخييا  انخفاا ميمة ا صول املتداولة ويبع املتداولة 

 التفاصيس   املليون الريال السعودي(:والجدول التالي يوض    عودي(.

 بند  2021 2020

 (1امل اتاة   9املعيار الدولي للتقارير املالية  -يا ي  الانخفاا ميمة ال مم املدينة  20.8 105.6

 ( 4معديس إ قاطا  عقد العمس تحت التنفي  للم ار ص القا مة ] 44.6 38.2

 (5انخفاا ميمة ا    مار  ي شركة أميبلو   - 9.9

 ا ضمحالل واملخييا   65.4 153.7

ـــا  جديدة  ي انخفاا ميمة ال مم املدينة  • ـــ ـــيــ ـــ ـــجيس مخيــ ـــ ـــكو   ي  تم موــ ـــ ـــيل ا منامل ــ ـــ   م2021القانونية  ي عام  القنوا خالل   تحيــ

ــبعة ا جس  مبلغ  لتضـــمن مخيـــي  تحي  ،  مليون ريال  ـــعودي  20.8 مبلغ  ــا ر ا  تمان املتومعة عأى ال مم املدينة ميـ مليون  1.7خسـ

ومخيــي للديون امل ــكو   ي مليون ريال  ــعودي،    5.2لخســا ر ا  تمان املتومعة عأى أصــول عقود  مبلغ ومخيــي  ريال  ــعودي ،  

مليون ريال   1.7مليون ريال  ـــعودي وخيـــم عأى املبالغ امل تجزة طويلة ا جس  مبلغ   12.2تحيـــيل ا  موجو اإلجرا ا  القانونية  مبلغ 

 .9  الخسا ر ا  تمانية املتومعة ملعايبع التقارير املالية الدولية رمم كجز  من معديس مخييا  تؤخ  ه ه ال ياتة  ، عودي

ـــــمبع    31 ي  • ـــ ـــ ـــــول املـاليـة  ال  وكجز  من اختبـار ،  م2021ديســ ـــ ـــ ـــــ  مـار ا صــ ـــ ـــ ـــــنويـ بو   ي ميمـة ا ــ ـــ ـــ الـدوليـة إلعـداد   تت،لبـه املعـايبعالـ ي  ةالســ

لم تكن هنا  مؤشــرا  عأى انخفاا إضــا ي  ي  ل لل،ون يجة  املعمول.جميص وحدا  توليد النقد  ”املجموعة“التقارير املالية فاختبع  

ا.  القيمة أو مؤشرا  ا عكا   ي انخفاا القيمة املوجس  ا ق 

ـــــقاطا  عقد العمس الجاري خالل  تم  • ـــــوية املتعلقة    ــ ـــــعودي  44.6 مبلغ   م2021معديس ال ســ مليون ريال    38.2: م2020   مليون ريال  ــ

 . ي العراا امل روع القا معأى   م  ا ملانية ب  د ليو  نا   عأى تحليس مخاطر امل ار ص القا مة ل ركة   عودي(

ــــمبع  31 ي  • ـــ ــــاه القيمة ميد أميبلو و ميمة ال بو   ي ، أجر  اإلدارة اختبار    م2021  ديســ ـــ ــــتعداد  نا   عأى حســ ـــ تم تحديد املبلغ القا س لال ــ

م ـمس ا فتعاضـا  الر يسـية املسـتخدمة  ي ه ا التحليس معدل الخيـم  عد الضـريبة ال ي تم حسـا ه  ا ـتخدام من جية   ،ا  ـتخدام

ـــــبـة   ـــ ـــ ـــــط املرن  لتكلفـة رأ  املـال   نســ ـــ ـــ ـــــبـة 6.99املتو ــ ـــ ـــ لم تكن ن يجـة للتقييم املـ كور أعاله ،  ، وك٪ لكـس وحـدة عمـس1٪ ومعـدل نمو  نســ

 إضا ي ليتم حجزه. أي مؤشرا  عأى انخفااهنا   
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 عايير املحاسبية  امل 8

 عاير امل ا  ية العامليةامل التحول من  8.1

ـــــعوديــة  عن املعــايبع الــدوليــة إلعــداد التقــارير املــاليــة  املعــايبع الــدوليــة( التي تم اعتمــادهــا من مبــس    ”املجموعــة“لم تخرج   ـــ ـــ ال يئــة الســ

 .للمحا ببن القانونيبن 

 التغيبعا   ي السيا ا  واإلجرا ا  امل ا  ية   -العاملية امل ا  يةت،بيق املعايبع  8.2

 عايير والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها بعدالجديدة ، والتعديالت على امل حاسبة الدوليةاملمعايير   8.2.1

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

ــــــت إلزاميــة لفتعا  التقرير   ـــ ـــ ـــــمبع    31ليســ ـــ ـــ ا من مبــس    2020ديســ أن يكون ل ــ ه   ليس من املتومص، و ”املجموعــة“ولم يتم ت،بيق ــا مبكر 

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

 ”املجموعة“الجديدة واملعدلة املطبقة من قبل  IFRSمعايير   8.2.2

التعـديال  التـاليـة عأى املعـايبع  ول مرة لفتعا    ”املجموعـة“، ومص تلـل، فقـد طبقـت   ”املجموعـة“  توجـد معـايبع جـديـدة تن،بق عأى 

 .2020يناير  1تقاريرها التي تبدأ  ي أو  عد 

إصددددددددددددالح   -  7واملعيدار الددولي للتقدارير املداليدة ، 39ومعيدار املحداسددددددددددددبدة الددولي    ،9إلعدداد التقدارير املداليدة املعيدار الددولي  تعدديالت على  8.2.3

 الفائدةمعيار سعر 

ـــــعر الفا دة ـــــالي معيار  ــ ـــــبة التحو  ول ا  ، حي  توفر ه ه التعديال   عض التخفيفا  فيما يتعلق   صــ تتعلق التخفيفا   محا ــ

ـــالي معدل الفا دة املعروا  بن البنو   “ ـــبة التحو IBORتأثبع عأى أن إصــ ـــكس عام  ي إن ا  محا ــ ـــ و   ــ ومص   ،”(   ينبغي أن ي ســ

 تلل، يجو ا  تمرار  ي موجيس أي عدم فعالية للتحو   ي  يان الربح أو الخسارة والدخس ال امس اآلخر.

 السياسة املحاسبية للقيمة العادلة 8.2.4

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

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

ــــــــ  ـــ ـــــنـة املـاليـة التي تبـدأ خالل عـامالعـادلـة أو إعـادة التقييم لقيـا  العقـارا ، والعقـارا  ا  ــ ـــ ـــ م أو    2022  مـاريـة للفتعا  املـاليـة للســ

ــــــة ملدة ، م عده ــــــول يبع امللمو ــ ــــــتخدام خيار نموتج التكلفة لقيا  اآل   واملعدا  وا صــ ــــــركا  املدرجة  ا ــ ــــــتمرار إلزام ال ــ ص ا ــ

 منيــــة  عن ا لزام ال ــــركا  املدرجة التي تريو  ي ت،بيق الســــيا ــــة امل ا ــــ ية  اإلعالن إ، وام2024خمس  ــــنوا  تنت ي  ن اية عام 

 من ، و م2022أول فتعة محا  ية  ي عام تاريخ  يوم من 90مبس تداول 
 
 م.2022أ ريس  1تريو  ال ركة   ت،بيق ا اعتبارا

 تعديالت أخرى على املعايير 8.2.5

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

  يا ا  ا امل ا  ية أو إجرا  معديال   أثر رجعي ن يجة لت،بيق ه ه التعديال  عأى املعايبع.
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 ” املجموعة“تركيبة  9

 ”جموعةامل“فروع  9.1

 حي  تكون   اري أو كالهما، موجو ترخيي صــناأي أو حــجس تج  ا م ”ال ــركة“املتفرعة عن   ”املجموعة“ملخي عن فروع يقدم ه ا الجز  

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

 
 مانونيا

 
ــ  او  تملل تلل الفروع كيانا ــــ ـــ ـــ كما أن ا ليس ل ا    ا م   ل ــركةـــ

 :ررو  أموال أو أدوا  دين تيدر عن ا

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

 % ميانتيتأ

 ”ال ركة“  مسويق منتجا  ميانتيت العربية السعودية فرع شركة أ 1
 اململكة العربية السعودية

  الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 الرياا –
100 

 ”ال ركة“ مسويق منتجا   فرع شركة اميانتيت العربية السعودية  2
اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 جدة –
100 

3 
البولي  أميـــــانتيـــــت  نظمـــــة أميـــــــــــــنص   نـــــا يـــــو 

 الوفينان
 ي لبن إنتاج أنا يو البولي إ

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 جدة –
100 

4 
أميانتيت العربية السعودية شركة 

 ( أميبال ليناعة منتجا  البال  يل  

ليناعة منتجا  

 البال  يل

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 الدمام  –
100 

5 
شركة أميانتيت إلنتاج موا بع اإليبوكس ي  

  أميبوكس( 
 موا بع اإليبوكس ي 

السعودية اململكة العربية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 الدمام  –
100 

 أ حاص ودرا ا  فنية  مركز أميانتيت لأل حاص والت،وير  6
اململكة العربية السعودية 

 الظ ران  –

اململكة العربية السعودية 

 الظ ران  –
100 

7 
ميانتيت العربية السعودية  شركة أفرع 

 وال  غيس لل  ييد والبنا  والييانة 

املقاو   العامة وصيانة 

 امل ار ص اليناعية 

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –
100 

8 
مينص شركة أميانتيت ليناعة 

  امل دودة الفيبعيال 
 إنتاج ا نا يو 

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 جدة –
100 

9 
مينص شركة أميانتيت ليناعة 

 امل دودة  الفيبعيال 
 إنتاج ا نا يو 

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –
100 

10 
 الفيبعيال فرع شركة أميانتيت ليناعة 

 امل دودة 
 املقاو   

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

السعودية اململكة العربية 

 الدمام –
100 

11 
مينص ال ركة العربية السعودية ليناعة  

 أنا يو حديد الدكتايس امل دودة 
 إنتاج ا نا يو 

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –
100 

12 
فرع ال ركة العربية السعودية ليناعة 

 أنا يو حديد الدكتايس امل دودة 
 املقاو   

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –

اململكة العربية السعودية 

 الدمام –
100 

13 
فرع شركة البينة التحتية ال ند ية 

 للمقاو   امل دودة 

 يص ا آل  ومعدا   

 ال  ييد 

اململكة العربية  

 السعودية/الدمام 

اململكة العربية  

 السعودية/الدمام 
100 

14 
البينة التحتية ال ند ية فرع شركة 

 * للمقاو   امل دودة

خدما  التيميم  

 والتعكيو 

اململكة العربية  

 السعودية/الدمام 

اململكة العربية السعودية/ 

 جدة
100 

15 
شركة البينة التحتية ال ند ية للمقاو   

  امل دودة  أيسل الكويت(

خدما  التيميم  

 والتعكيو 
 100 الكويت  الكويت 

16 
البينة التحتية ال ند ية للمقاو   شركة 

 امل دودة  أيسل دب ( 

خدما  التيميم  

 والتعكيو 
 100 اإلمارا  العربية املتحدة  دب  

17 
شركة البينة التحتية ال ند ية للمقاو   

   امل دودة  أيسل م،ر(

خدما  التيميم  

 والتعكيو 
 100 م،ر  الدوحة 

18 
للمقاو   شركة البينة التحتية ال ند ية 

  امل دودة  أيسل أ وظبي(

خدما  التيميم  

 والتعكيو 
 100 اإلمارا  العربية املتحدة  أ وظبي 

19 
شركة البينة التحتية ال ند ية للمقاو   

   امل دودة  أيسل عمان(

خدما  التيميم  

 والتعكيو 
 100 عمان مسقط 

 م.2022/ 24/01هذا الفرع تم شطبه بتاريخ *  

 الفروع ليس لدي ا رأ  مال، و  تيدر موا م مالية مالحظة: 
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 ال يي   كس مباشر أو يبع مباشر:   الكامس أو  أيلبية   ال ركة التا عة التي تملك ا  ال ركا  9.2

 نشاطها  ” الشركة“ رقم
الدولة محل  

 التأسيس 

رأس مال  

 التابعة ”الشركة“
 العملة 

حصة 

 أميانتيت %

1 
شركة أميانتيت ليناعة  

 امل دودة  أفيس(  الفيبعيال 
 إنتاج ا نا يو 

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  180,000,000

2 
شركة أميانتيت ليناعة امل،ا   

 امل دودة 

إنتاج ال لقا  امل،اطية واملواد  

 الالتمة لألنا يو 

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  8,750,000

3 

العربية السعودية   ”ال ركة“

ليناعة أنا يو حديد الدكتايس 

 امل دودة   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

5 
مينص شركة  وند تعاند   

 امل دودة 
 إنتاج ا نا يو 

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 60 ريال  عودي  20,000,000

6 

ال ركة العربية السعودية  

للمنتجا  الخر انية امل دودة  

  تحت التيفية(  )  اكوه

 إنتاج ا نا يو 
اململكة العربية  

 السعودية/جدة 
 100 ريال  عودي  12,250,000

7 
أميكون السعودية امل دودة 

  أميكون( 
 إنتاج اليماما  

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 99.93 ريال  عودي  15,000,000

8 
ال ركة العاملية إلدارة وم غيس  

 امل دودة  أميواتر( البنية التحتية  

إدارة وصيانة م ار ص املياه 

 ومح،ا  التحلية وشركة ما ضة 

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  100,000,000

9 
ال ركة 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 

 للمقاو   امل دودة 
 خدما  التيميم والتعكيو 

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  500,000

11 
شركة أميانتيت العربية السعودية 

 لإلدارة امل دودة 
 ا دارة

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  10,000

 ب  د ليوم  السعودية امل دودة  12
إ  ا  وادارة وصيانة مح،ا  

 تنقية املياه والير  اليبي 

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  500,000

 شركة ب  د ليو م  العربية 13

فرع شركة ب  د ليو م  إلدارة 

تنقية وا  ا  وصيانة مح،ا  

 املياه والير  اليبي 

اململكة العربية  

 الدمام  –السعودية 
 100 ريال  عودي  500,000

14 
شركة أميانتيت العاملية القا ضة  

 امل دودة 
 شركة ما ضة

 –مملكة البحرين 

 املنامة 
 100 دو ر أمريك   32,000,000

15 
شركة تقنية الدكتايس امل دودة  

  دكتل( 
 وتأجبعها  يص وشرا  العقارا   

 –مملكة البحرين 

 املنامة 
 100 دينار  حريني  20,000

 100 يورو  3,000,000 أملانيا  أدارة املياه شركة أكواموندو امل دودة  16

17 
شركة ب  .د ليو . م   وا ر اند 

 او ر تكنيتل دي ام ب  امش 

إ  ا  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  18

 403,000,000 كاتاخستان  صناعة ا نا يو  شركة أمي يل أ تانا لألنا يو 19
تن ي ـ 

 كاتاخستان 
51 

 10,500,000  و سرا ما ضة  شركة أمي يل  و سرا 20
فرنل ـ 

  و سري 
100 

 100 يورو  30,000 أملانيا  ا   ارا  وتقنية  فلوتايت لل ند ة 21

22 
شركة ب  د ليو م  إ  يو د س يو 

 تركما ستان -أوه أوه أوه 
 100 دو ر أمريك   250,000 تركما ستان  إدارة املياه

 

 

  



 

 م 2021  ي اإلدارة السنو تقرير مجلس     

24 

 أملية ال يي  يورة مباشرة أو يبع مباشرة   ال ركة  في اال ركا  التي تملل  9.3

 الدولة محل/ التأسيس  نشاطها  ” الشركة“ رقم

رأس مال  

 ”الشركة“

 التابعة

 العملة 
حصة 

 أميانتيت %

 شركة أمي يل الجزا ر  1
صناعة 

 ا نا يو 
 50 دينار جزا ري  262,769,000 الجزا ر 

2 
شركة أميانتيت م،ر امل دودة  أكاه( 

 امل دودة 

صناعة 

 ا نا يو 
 40 ريال م،ري  37,200,000 م،ر 

 توت ص الغات  شركة يات ال را امل دودة 3

اململكة العربية  

 السعودية/

 الدمام

 13 ريال  عودي    80,000,000

  تحت التيفية(    ار  ال ت 4
صناعة 

 ا نا يو 
 23.7 يورو  1,600,000  و سرا

 شركة أمي يل لي يا  5
صناعة 

 ا نا يو 
 40 دينار ليبي  1,000,000 لي يا 

 شركة  اربال ت م،ر امل دودة  6
صناعة 

 ا نا يو 
 20.4 ريال م،ري  200,000 م،ر 

 شركة  وبور  ور صناأي فيكار  أيه . ا   7
صناعة 

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

 شركة  وبور جاه صناأي فيكار  أيه . ا   8
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  9

 شركة أميبلو القا ضة دي.إم.ب .إمش  10
صناعة 

 ا نا يو 
 50 يورو  5,950,000 النمسا 

 توت ص املياه  ال ركة الدولية لتوت ص املياه  توت ص(  11
اململكة العربية  

 جدة /السعودية 
 50 ريال  عودي  146,000,000

 املبادرة اليناعية إ  ب  أي   12
صناعة 

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

 توت ص املياه  توت ص أكوا ور  13
اململكة العربية  

 السعودية / جدة
 35 ريال  عودي  500,000

كر أعاله، لد  
ُ
 عدد من مكاتو التم يس التجاري داخس السعودية وخارج ا. ”ال ركة“ اإلضافة ملا ت

 

 الحصص أو أدوات الدين الصادرة للشركات التابعة  10

 ا   م امليدرة لل ركا  التا عة كي كما يأي:

 أسماء الشركاء ونسب ملكيتهم الحصة الصادرة التابعة  ”الشركة“اسم 

 الفيبعيال شركة أميانتيت ليناعة 

  امل دودة
 %100شركة اميانتيت العربية السعودية  حية عادية ميمة كس حية ألف ريال  180,000

أنا يو   ال ركة العربية السعودية ليناعة

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

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

 %40شركة امبعون .ب  .  ي /هولندا .2

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

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

 ال ركة العربية السعودية للمنتجا  

 تحت  مل دودة   اكوه( ا الخر انية

 التيفية( 

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

 حية عادية ميمة كس حية ألف ريال15,000 أميكون السعودية امل دودة  أميكون( 

 % 99.93شركة اميانتيت العربية السعودية 

 % 0.07فرانل وي  
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 أسماء الشركاء ونسب ملكيتهم الحصة الصادرة اسم الشركة التابعة

 أ تانا أميتل 
 مليون  403  توجد حيي  س أن رأ  املال وهو 

 تن ي موتع  بن ال ركا  ك راكة 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

 دو ر امريك   1000كس حية 

 % 99.94شركة اميانتيت العربية السعودية  .1

 .% 0.06امل دودة  الفيبعيال 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   لل ند ة امل دودةشركة فلو تايت 

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

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

  عودي 

 ركة ب  .د ليو . م   وا ر اند او ر تكنيتل ، دي ام فرع ل

ل ركة أميانتيت العربية  %100 اململوكة  ب  امش

 السعودية 

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

 %100امش 

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

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

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

  عودي 

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

 %51امش 

ال ركة العاملية  دارة وم غيس البنية التحتية امل دودة   .2

49 % 

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

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

 %99امش 

 %1أكوامندو شركة  .2

ال ركة العاملية  دارة وم غيس البنية  

 التحتية امل دودة 

 

 ريال  1000حية عادية ميمة كس حية  100,000

 
 %   100شركة اميانتيت العربية السعودية 

شركة البنية التحتية ال ند ية للمقاو   

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

شركة اميانتيت العربية السعودية لإلدارة 

 امل دودة 
 %100شركة اميانتيت العربية السعودية  ريال  عودي  1000كس حية ة حي10

ال ركة العربية لتجارة مواد البنا  واملعدا  

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

 مالحظات: 

دوا  دين ما لة للتداول. تتم س ديون التمويس الخارجية  ي مروا  نكية والتي تتم مغ،ي  ا ضــــمن  أتيــــدر    إن ال ــــركا  التا عة   •

 ( من ه ا التقرير.15البند 

ــــــركا   • ـــ ــــــفي  ا لن يكون له أثر كببع عأى القوا م املالية إن ال ــ ـــ ، وان القيام  تيــ
 
ــــــ،ة يالبا ـــ ــــــركا  يبع   ــ ـــ ــــــفي  ا كي شــ ـــ لـ التي تتم تيــ

 .“املجموعة”

 

 سياسية توزيع األرباح  11

 بتوزيع أرباح وفقا للسياسة التالية: ”الشركة“تقوم 

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

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

  .رأ  املال% من 30امل كور  ا حتياط متى ما  لغ 
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 مدرأو يكفس توت ص أرباي ثا تة  ”ال ــــركة“وتلل  القدر ال ي يحقق ميــــل ة  أن تقرر تكوين احتياطا  أخر  للجمعية العامة  .2

أو   ”ال ـركة“مبالغ إل  ـا  مؤ ـسـا  اجتماعية لعامأي  من صـا ي ا رباي  تقت،صجمعية امل كورة أن للعأى املسـاهمبن و  اإلمكان 

 ملعاونة ما مد يكون ما م
 
 ل  ه املؤ سا . ا

 من رأ  املال املدفوع.   %5 يخيي من الباقي  عد تلل دفعة أولى للمساهمبن معادل خمسة  املا ة .3

 ما تبقى مما  لف كتوت ص أرباي إضا ي للمساهمبن.يخيي  .4

بتوزيع    ”الشددددددددددددركددة“ا مجلس اإلدارة، وتقوم  تدددفع األربدداح املقرر توزيعهددا على املسدددددددددددددداهمين في املكددان واملواعيددد التي يحددددهدد  •

 للسياسة التالية واملنسجمة مع النظام األساس ي: 
ً
 األرباح وفقا

إن ا رباي 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 ا متعاا لل يول عأى السيولة الالتمة. ”ال ركة”توفر السيولة الالتمة ه .2

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

 عأى مواصلة نموها وايتنام الفرا املتاحة. ”ال ركة“أ  ت س و عملية توت ص ا رباي  ي ال د من مدرة  .4

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

 :ةتوت ص ا رباي املرحلي  11.1

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

 :ال رو  التالية

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

  نو  ”ال ركة“أن تحقق  .2
 
 ية اعتيادية مستمرة وجيدة.أرباحا

  يولة كافية مبنية عأى مستو  ا رباي املتومص. ”ال ركة“أن  يكون لد   .3

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

 .ور ملة وا رباي املوتعة  عد تاريخ القوا م املالية

عأى مرار الجمعية العمومية  ي ه ا اليـدد. ويفيـس القرار ا  ـتحقاا والتواريخ للتوت ص.   بن ال يـول عأى توت عا  أرباي  نا   يحق للمسـاهم

 .قاا ا رباي املوتعة للمساهمبن أص اه امللكية املوجلة  ي حجس املساهمبن  ن اية يوم تحقيق ا رباي حي  يكون ا تح

 توت ص ا رباي لأل  م املمتاتة:  11.2

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

من دفص النسـبة املقررة  حسـو   ”ال ـركة“ا  ـ م املمتاتة خالل تلل العام. و ي حال لم تتمكن   ل امأيمن نظام ال ـركا     114 ي املادة  عليه  

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

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

 .من دفص جميص ا رباي املوتعة السا قة الخاصة ي ؤ   املساهمبن عن السنوا  السا قة ”ال ركة“حتى تتمكن  ”ال ركة“امللكية  ي رأ  مال  

 

 : لسجل املساهمين   ”الشركة“طلبات  12

 :يأي كما 2021عام تم طلو حجس املساهمبن خالل 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب  لسجل املساهمين  ”الشركة“عدد طلبات 

 اجرا ا  ال ركا   2021/ 01/04 1

 اجرا ا  ال ركا   2021/ 17/03 1

 اجرا ا  ال ركا   2021/ 17/03 1

 اجرا ا  ال ركا   2021/ 24/04 1

 الجمعية العامة  2021/ 26/04 1

 اجرا ا  ال ركا   2021/ 02/05 1

 اجرا ا  ال ركا   2021/ 04/05 1

 اجرا ا  ال ركا   2021/ 17/07 1

 إجرا ا  ال ركا   2021/ 26/12 1
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 كبار املساهمين  13

 % فأكثع من رأ  املال هم:  5ن كبار املساهمبن ال ين يملكون  ف م،2021ديسمبع  31تداول حتى تاريخ  منيةحجال   حسو

 %  نسبة ملكيته في رأس املال اسم املساهم 

 7.47  مو ا مبع خالد  ن عبد هللا  ن عبد الرحمن آل  عود

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

 

 ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  14

 بار أعضا  مجلس اإلدارة وتوجا  م:الجدول التالي يببن ملكية ك  14.1

 : ال ركة جدول يببن ملكية عضو مجلس اإلدارة والزوجة وا و د القير  ي أ  م 

 العضو  اسم م

عدد 

األسهم في  

بداية 

 السنة

 م 2021

النسبة 

  % املئوية

عدد 

األسهم  

بنهاية  

السنة 

 م 2021

نسبة 

 %  التغيير 

نسبة 

امللكية 

بنهاية  

  % السنة

عدد أسهم  

الزوجة  

واألوالد 

القصر في 

 بداية السنة

  م2021

النسبة 

املئوية 

للزوجة  

واألوالد 

 القصر

عدد أسهم  

الزوجة  

واألوالد 

بنهاية  القصر 

 السنة

  م2021

نسبة التغيير  

للزوجة  

واألوالد 

 القصر

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  0.676 (48.04) 216,310 0.13010 416,310 الرحمن آل سعودسمو األمير احمد بن خالد بن عبد هللا بن عبد  1

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

 العزيز آل سعود
 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  0.0717 0 22,939 0.0717 22,939

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  0.00 100 0 0.00008 275 التويجري سليمان عبدالعزيز د.  3

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  0.00 0 0 0.00 0 محمد سعود البدرد.  4

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  0.0001 0 16 0.0001 16 املهندس. محمد عبدالرحمن اللحيدان 5
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  ال ركة و دهم القير  ي أ  م أملكية كبار التنفي ين وتوجا  م و الجدول التالي يببن   14.2

 : ال ركة جدول يببن ملكية كبار التنفي يبن والزوجة وا و د القير  ي أ  م  

 

 سم التنفيذيإ م
عدد األسهم في بداية 

 م 2021السنة 

بة النس

 % املئوية

عدد األسهم  

بنهاية السنة  

 م 2021

  نسبة التغيير 

% 

أسهم  عدد 

الزوجة واألوالد  

 القصر في بداية

 م 2021

النسبة املئوية 

للزوجة واألوالد  

 القصر

عدد األسهم للزوجة  

واألوالد القصر بنهاية  

 م 2021السنة 

نسبة التغيير  

للزوجة واألوالد  

 القصر

 0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 931 0.00029 931 خليل عبدالفتاح كرديد. 1

 0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 يوجد ال  فراس غصاب الحربي 2

 0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  وليد محمد أبو كشك 3

 0 ال يوجد  0 يوجد  ال  0 ال يوجد  0 يوجد  ال  أحمد محمد قدام 4

 0 ال يوجد  0 يوجد  ال  0 ال يوجد  0 يوجد  ال  الشمراني صالح  محمد 5

 0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  0 ال يوجد  واثق علي الهواورة   6

 

مغيبع خالل  و شركا  ا التا عة ولم يحيس أي أ ”ال ركة“ ي أ  م     وا    ،و دهم القيروأ  ،وكبار التنفي ين وتوجا  م  ،دوا  دين  عضا  مجلس اإلدارةأو أو حقوا اكتتاه  أ  م     أنه   توجد ميل ة  ي ا ”ال ركة“تيري  

 .”ال ركة“ال ي تكر  منح أ  م ملوظف   التقرير ( من ه ا 29 ا تثنا  ما تكر  ي البند  م2021م  عا
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 االقتراض  15

 كي وفقا للجدول التالي: م2021ديسمبع  31حتى  ”ال ركة“إن القروا التي حيلت علي ا 

 : (السعودية  آ   الريا    املتداول من القروا ال،ويلة ا جس الجز 15.1

 تاريخ االستحقاق  طبيعة القروض اسم البنك املقترض 
  31في  الرصيد 

 م 2020ديسمبر 
 التسديدات  اقتراض جديد

إعادة تصنيف القروض 

 طويلةقروض  إلى /من 

 األجل  

تعديالت 

 تحويل عمالت
 م  2021ديسمبر 31 الرصيد في

أميانتيت العربية  

 السعودية 
 - 250,000 2022 قرض بنك اإلنماء 

- 
36,479 - 286,479 

 9,427 ( 96) - - - 9,523 - قرض من شريك ابيكايف  /السيد  أميتيك أستانا 

 9,427 ( 96) 36,479 - - 259,523  اإلجمالي 

 :(السعودية   القروا ميبعة ا جس  آ   الريا   15.2

 اسم البنك املقترض 
طبيعة 

 القروض

ديسمبر   31الرصيد في  

 م 2020

اقتراض 

 جديد
 التسديدات 

قروض   من / إلى إعادة تصنيف القروض 

 األجل   قصيرة

تعديالت تحويل 

 عمالت 

  31الرصيد في 

 م2021ديسمبر

 316,664 - 231,191 - 3,960 81,512 ميبعة ا جس  البنك األهلي السعودي  أميانتيت العربية السعودية 

 268,000 - - (21,004) 18,506 270,498 ميبعة ا جس  بنك البالد أميانتيت العربية السعودية 

 237,485 - ( 36,479  (7,479) 23,535 257,908 ميبعة ا جس  بنك اإلنماء  أميانتيت العربية السعودية 

 - - - (37,500) - 37,500 ميبعة ا جس  مجموعة البركة املصرفية أميانتيت العربية السعودية 

 4,540 - - (3,110) 7,650 - ميبعة ا جس  البحرينبنك  أميانتيت العربية السعودية 

 2,327 - - (4,107) 6,434 - ميبعة ا جس  البنك السعودي لالستثمار  أميانتيت العربية السعودية 

 - - (49,031) - - 49,031 ميبعة ا جس  البنك األهلي السعودي  أميانتيت لصناعة الفيبر جالس  

 - - - (13,097) 13,097 - ميبعة ا جس  مصرف الراجحي  أميانتيت لصناعة الفيبر جالس  

الشركة العربية لصناعة أنابيب 

 حديد الدكتايل 
 - - (162,760) - - 162,760 ميبعة ا جس  البنك األهلي السعودي 

 - - (19,400) (1) - 19,401 ميبعة ا جس  البنك األهلي السعودي  مصنع بوندستراند

 1,035 (152) - (3,105) - 4,292 ميبعة ا جس  البنك الفرعي سبيربنك في روسيا أميتيك أستانا 

 281 (24) - - - 305 ميبعة ا جس  ألبانيا  –بنك رايفيسن  بي دبليو تي أملانيا  

 830,332 (176) ( 36,479) (89,403) 73,183 883,207 املجموع 
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 ي حبن  لغ مجموع املخزون   (،م2020مليار  ي عام  0.7مليار ريال   0.6  إلى   2021عام ن ال مم املدينة وصــلت ميم  ا ن اية  أجس لتمويس ال مم املدينة ومخزون املواد الخام، حي    تم ال يــول عأى معظم القروا القيــبعة ا

.م2020مليار ريال  ي عام  0.3مليار ريال مقارنة ه  0.2 إلى 2021عام  ي ن اية  



 

 م 2021  ي اإلدارة السنو تقرير مجلس     

31 

 : (الف ريال  عودي  لـ “املجموعة”املقرضة جس والج ا    ميمة ومدة القروا ال،ويلة ا 15.3

 م 2025 م 2024 م 2023 م 2022 اسم البنك املقترض 
م  2026

 وما بعد 
 املجموع 

 9,427 - - - - 9,427 مرا ال ركا  ا ملية  أمي يل أ تانا 

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

 295,906 - - - - 295,906  املجموع 

من  تم   املقدمة  امليرفية  ال س يال   إعادة جدولة جميص  من  الر يسيةا ن  ا   كماالبنو   ا لتياما    ،  هيكلة جميص  إعادة  من  ا ن  ا   تم 

مليار ريال    1.1 ما  ي تلل السداد الكأي لبعض البنو  واعادة جدولة القروا امليرفية املتبقية والبالغة حوالي    ”ال ركة“امليرفية عأى  

ومعزيز    ل ركةـ ا  نوا ،  ما  ي تلل فتعة  ماي مد  ا  نتان.   ساهم ه ه ا تفاميا   ي تحسبن التدفقا  النقدية ل  10 عودي عأى مد   

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

 

 و حقوق االكتتابحقوق التحويل أ 16

 .م2021صدر  ا خالل عام أو حقوا اكتتاه أنه   توجد حقوا تحويس أ  ”ال ركة“تقر  

 

 دوات دين قابلة لالسترداد أ 17

 .م2021عام دوا  دين ما لة لال تعداد خالل أي    ”ال ركة “ أنه   يوجد أي ا تعداد أو شرا  أو إلغا  من جانو  ”ال ركة“تقر 
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 من:  تكوين مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه 18

 ملا يأي:  (5يتكون مجلس اإلدارة من   18.1
 
 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 م. محمد عبدالرحمن 
، ووافقت  2021/ 10/ 19بدل منه بتاريخ   د. سليمان عبدالعزيز التويجريم، وعين مجلس اإلدارة 2021/ 10/ 18*استقال د/خليل عبد الفتاح الكردي بتاريخ 

 م على هذا التعيين. 2022/ 27/02الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

 م2021اجتماعا  مجلس اإلدارة خالل عام  18.2

 لجدول ال ضور التالي2021اجتمص مجلس اإلدارة خالل عام 
 
 :م وفقا

 

 ثمانيةم والبالغ مجموعها 1202سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات املجلس حتى انتهاء دورته للعام املالي 

# 
تاريخ 

 ا جتماع

 ا م العضو

 مو ا مبع احمد 

 ن خالد  ن عبد  

هللا  ن عبد 

  عود الرحمن آل 

صاحو السمو امللك   

ا مبع عبدالعزيز  ن 

محمد  ن ف د  ن عبد 

 العزيز آل  عود

 ليمان   د.

عبدالعزيز  

 التويجري 

 

 

د/خليس  

عبد الفتاي 

 كردي 

د. محمد  

 عود  

 البدر

م. محمد  

عبدالرحمن 

 الل يدان 

 حاضر حاضر حاضر - حاضر حاضر 2021/ 04/ 06 1

 حاضر حاضر حاضر - حاضر حاضر 2021/ 10/ 18 2

 حاضر حاضر - حاضر حاضر حاضر 2021/ 10/ 31 3

 حاضر حاضر - حاضر حاضر حاضر 2021/ 11/ 04 4

 حاضر حاضر - حاضر حاضر حاضر 2021/ 11/ 08 5

 حاضر حاضر - حاضر حاضر حاضر 2021/ 11/ 22 6

 حاضر حاضر - حاضر حاضر حاضر 2021/ 11/ 26 7

 حاضر حاضر - حاضر حاضر حاضر 2021/ 12/ 22 8

 8 8 2 6 8 8 املجموع

 

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

 عأى مواصلة   اطا  ا.  ”ال ركة“وأنه   يوجد شل  ي مدرة 

 

 سياسة مكافآت أعضاء مجلس االدارة 19

 النظر  ي موضــــوع الرواتو وا جور واملكافآ  الســــنوية ووضــــص خ،ط التحفبي وأية مزايا عينة أخر ، إن لجنة التعشــــيحا  واملكافآ  تختي 

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

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 19.1

وفقا للضـــــوا ط اليـــــادرة ي  ا ال ـــــأن، ويجو ان ي ـــــتمس تقرير مجلس    اإلدارةأعضـــــا  مجلس  وفقا للنظام ا  ـــــاخـــــ ي لل ـــــركة  تكون مكافأة  

ـــــنـة املـاليـة من مكـافـآ  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  ويبع تلل من املزايا  وان ي ــ 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  ــارا  وأن ي ــتمس أيضــا

من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
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 (: ريال  عودي م2021لعام الجدول التالي يببن تفاصيس املكافآ   عضا  مجلس اإلدارة 

 من *
ً
 م 2021/ 18/10استقال اعتبارا

 من 
ً
 م 2021/ 19/10** تم تعيينه اعتبارا
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: األعضاء املستقلين  

ً
   أوال

 - 51,000 - - - - -  - - 51,000 
- 

 
 د. محمد  عود البدر .1 - 24,000 27,000 - -

 م. محمد عبدالرحمن الل يدان  .2 - 24,000 6,000 - - - 30,000 - -  - - - - - 30,000 - 

   املجموع  - 48,000 33,000 - - - 81,000 - -  - - - - - 81,000 - 

: األعضاء غير التنفيذيين   
ً
   ثانيا

 - 45,000 - - - - - - - 45,000 - - - 21,000 24,000 - 
 مو ا مبع أحمد  ن خالد  ن عبدهللا  .1

  ن عبد الرحمن آل  عود 

 - 42,000 - - - - - - - 42,000 - - - 18,000 24,000 - 
صاحو السمو امللك  عبدالعزيز  ن  .2

 ف د  ن عبد العزيز آل  عودمحمد  ن 

 * د. خليس عبدالفتاي كردي .3 - 6,000 39,000 - - - 45,000 - - - - - - - 45,000 -

 د.  ليمان عبدالعزيز التويجري**  .4 - 18,000 12,000 - - - 30,000        30,000 

   املجموع - 72,000 90,000 - - - 162,000 - - - - - - - 162,000 - 
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 دارة عضا  اللجان املن  قة عن مجلس اإل مكافآ  أ 19.2

ـــــركة“وفقا لنظام حوكمة   ـــ ــا  اللجان املن  قة عن مجلس اأف ن  ،”ال ــ ـــ ـــ ـــــون  إل عضــ ـــ من لجنة  امتعايعأى     دارة  ناإل معاه وافق علي ا مجلس اأدارة يتقاضــ

  ــعودي  ريال    100,000معاه كي  تلل ا ميمة  و  .  التعشــيحا  واملكافآ 
 
 دل حضــور     ــعودي  ريال  3,000يتقاضــ ى العضــو   .  ي حبن ( لكس عضــو  ــنويا

ــــ ى ااجتماععن كس  ـــ ـــ ــا  ال  .  ي حبن يتقاضــ ــ ـــ ـــ ــــوية  ي أكثع من لجنةعضــ ـــ ـــ واتا عقد  عدة اجتماعا   نفس اليوم  .معاه ملرة واحدة فقطأ  ين لدي م عضــ

 (:وديع ريال   م2021  للجان املن  قة لعام آفاالجدول التالي يببن تفاصيس املك واحد فقط. اجتماعف ن م يتقاضون  د   حضور عن 

 املجموع 

 )ريال سعودي( 

 بدل حضور جلسات

 )ريال سعودي( 

املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور  

 )ريال سعودي(  الجلسات(
 ا  م 

 أعضاء اللجنة التنفيذية

112,000 12,000 100.000 
 مو ا مبع أحمد  ن خالد  ن عبدهللا  ن   .1

 عبدالرحمن آل  عود 

112,000 12,000 100.000 
امللك  ا مبع عبدالعزيز  ن  صاحو السمو  .2

 محمد  ن ف د  ن عبدالعزيز آل  عود 

 د. خليس  ن عبدالفتاي كردي  .3 100.000 24,000 124,000

 د.  ليمان  ن عبدالعزيز التويجري  .4 100.000 12,000 112,000

 املجموع  400,000 60,000 460,000

 أعضاء لجنة املراجعة

 **عبدالفتاي كرديد. خليس  ن  .1 *- 15,000 15,000

 د. محمد  ن  عود البدر  .2 100,000 15,000 115,000

 أ.  ليمان  ن عبدهللا السكران  .3 100,000 18,000 118,000

 ***وليد محمد الع يمبنأ.  .4 16,667 3,000 19,667

 املجموع  216,667 51,000 267,667

 أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات

9,000 9,000 -* 
ا مبع أحمد  ن خالد  ن عبدهللا  ن   مو  .1

 عبدالرحمن آل  عود 

 د. محمد  ن  عود البدر  .2 *- 12,000 12,000

 أ.  ليمان  ن عبدهللا العمرو  .3 100.000 15,000 115,000

 املجموع  100.000 36,000 136,000

 ء لجنة االستثمار أعضا

6,000 6,000 -* 
عبدالعزيز  ن محمد  ن صاحو السمو امللك  ا مبع 

 ف د  ن عبدالعزيز آل  عود 

 أ.  ليمان  ن عبدهللا العمرو  *- 6,000 6,000

 م. محمد عبدالرحمن الل يدان  100,000 6,000 106,000

 أ. فرا  يياه ال رب   100,000 6,000 106,000

 املجموع  200,000 24,000 224,000

 الكلياملجموع  916,667 171,000 1,087,667

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

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

 من قال ا ت** 
 
 م 01/11/2021اعتبارا

 من 
 
 م 01/11/2021*** تم معيينه  ي املكان ال اير اعتبارا
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 *مكافآت كبار التنفيذيين  20

 :(ةيالسعود  ريا   آ   ال  م2021التي تلقاها كبار التنفي يبن لعام التعويضا   املكافآ  و يببن الجدول التالي 

 

    املكافآت املتغيرة  املكافآت الثابتة 

جميع املبالغ بالريال  

 السعودي
 املجموع  مزايا عينية   د   الرواتو 

مكافآ   

 دورية 
 أرباي

خ،ط  

تحفبيية  

 ميبعة ا جس 

خ،ط  

تحفبيية  

 طويلة ا جس

ا   م 

املمنوحة  

  القيمة(

 املجموع
مكافأة ن اية 

 الخدمة 

مجموع  

مكافأة 

التنفي يبن  

املجلس، عن 

 إن وجد  

املجموع 

 الكأي

 11,431 1,257 855 522 - - - - 522 8,797 603 2,434 5,760 املجموع 

 ومدير الخدما  امل تعكة( وال سويق لتيام ومدير املبيعا *يقيد  كبار التنفي ي ن كال من  الر يس التنفي ي والر يس املالي ومدير عام ال ؤون القانونية وا 

 

 ” الشركة“بمقترحات املساهمين حيال  األعضاءالتي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة  اإلجراءات 21

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

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

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

 ويقوم مجلس اإلدارة  الرد علي ا خالل ا جتماع. لس  جتماعا  جمعيا  املساهمبن، حي  يقوم املساهمون  ،ري مقتعحا  م وآرائ م عأى املجلس خالل اجتماع الجمعية.حضور أعضا  املج ٣
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 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريهاأسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي كان او مازال عضو مجلس  22
ً
 اإلدارة عضوا

 اسم العضو 

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا  

في مجلس إدارتها الحالية أو  

 من مديريها.

داخل اململكة خارج  

 اململكة 

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير  

مدرجة/ذات مسئولية  

ها(محدودة/ او غير   

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا 

 في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها.

داخل اململكة 

 خارج اململكة 

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير  

مدرجة/ذات مسئولية  

 محدودة/او غيرها(

 مو ا مبع أحمد  ن خالد  ن عبدهللا  ن  

 عبدالرحمن آل  عود 

ال ركة العربية السعودية  

 للتأمبن التعاو     ايكو( 
 مساهمة مدرجة داخس اململكة 

تاريخ  ال ركة الكيميا ية السعودية  حتى

 )م2018/ 31/12
 مساهمة مدرجة داخس اململكة 

شركة أمريكان اكسبعيس  

 السعودية 
 - - - مساهمة يبع مدرجة داخس اململكة 

شركة أمريكان اكسبعيس  

 ا و ط امل دودةال را 
 - - - تا  مسؤولية محدودة  خارج اململكة 

شركة امل ار ص التجارية  

 العربية امل دودة 
 - - - تا  مسؤولية محدودة  داخس اململكة 

شركة املوارد لل،امة 

 والتعدين امل دودة 
 - - - تا  مسؤولية محدودة  داخس اململكة 

صاحو السمو امللك  ا مبع عبدالعزيز  ن  

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

 د.  ليمان عبدالعزيز التويجري 

ال ركة الوطنية للتنمية 

  ناد (  الزراعية
 مدرجةمساهمة  داخس اململكة    الك ربا الوطنية لنقسشركة  مساهمة مدرجة داخس اململكة 

 مساهمة يبع مدرجة داخس اململكة  شركة كيميا  للت،وير مساهمة مدرجة داخس اململكة  التعاو    شركة و   للتأمبن

 شخي مرخي ل م داخس اململكة  شركة ملكية لال   مار  - - -

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

 د. محمد  عود البدر 

ال ركة الكيميا ية السعودية  

 القا ضة 
 مساهمة مدرجة داخس اململكة  ال ركة السعودية ليناعة الورا  مساهمة مدرجة داخس اململكة 

 محدودة املسؤولية  خارج اململكة  شركة السو س العاملية للنتعا   - - -

 مساهمة يبع مدرجة داخس اململكة  شركة اعمار الوطن لال   مارا  العقارية  - - - م. محمد عبدالرحمن الل يدان 
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 صفقات مع أطراف ذو عالقة  23

 عالمة مص أطرا  توي   معامال  23.1

 . مص ال ركا  التا عة ل ا يبع املوحدة من حي  املبيعا  وامل تعيا  ”املجموعة“يوض  الجدول أدناه معامال  

 سلف نقدية وقروض للشركات التابعة )ألف ريال سعودي(: 

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

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

 ذوي عالقة ير املالي أو أي أشخاص املد  و أالرئيس التنفيذي   مع عمال والعقود املوقعة أل ا 24

املدير املالي وأي أشخاا توي عالمة خالل   وأأو شركا  ا التا عة وببن الر يس التنفي ي    ”ال ركة“ُيقر مجلس اإلدارة  أنه   توجد أعمال أو عقود  بن  

 . م2021عام 

 التنازل عن الرواتب والتعويضات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  25

تفاا تناتل  موجبه أحد أعضا  مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفي ين عن أية رواتو أو معويضا  أو حقوا  ايوجد ترتيو أو   أنه      ”ال ركة“ُتقر  

 . م2021أرباي خالل عام 

 نازل املساهمين عن حقوقهم في األرباحت 26

 . ي ا ربايله عن أية حقوا  ”ال ركة“ أنه   يوجد ترتيو أو اتفاا تناتل  موجبه أحد مساهمي  ”ال ركة“ُتقر 

 لزكاة أو الضرائب أو أية رسوم نظاميةل ”املجموعة“ عن املبالغ املستحقة   27

  م2021وشددركاتها التابعة داخل اململكة و/أو التي سددجلتها في القوائم املالية املوحدة خالل عام   ”الشددركة“  باملبالغ املسددتحقة عنفيما يلي كشددف  

 )بآالف الرياالت السعودية(.

 طبيعة القرض  الشركات البائعة 
 31الرصيد كما في 

 م 2020ديسمبر 
 التسديدات  اإلضافات 

تعديالت  

 تحويل عمالت 

 31الرصيد كما في 

 م 2021ديسمبر 

 أميانتيت م،ر
رسوم املعرفة الفنية 

 وتوزيعات أرباح 
222 275 - - 497 

 128 (1) - - 129 ذمم مدينة تجارية و وبور ماه  وبور 

 185 (14) - - 199 ذمم مدينة أخرى  أميبلو أملانيا 

 11,114 - - 11,114 - بيع استثمارات  أميبلو القا ضة

 62 - - 62 - توزيعات أرباح  توت ص 

 - - (1,100) - 1,100 ذمم مدينة أخرى  أمي يل الجزا ر

 11,986 ( 15) ( 1,100) 11,451 1,650 املجموع

 البيان 
كما في   املستحقة املبالغ 

 2020ديسمبر  31

كما في  املستحقةاملبالغ 

 2021ديسمبر  31
 السبب

 بموجب نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل 192,863 185,583 تكاة 

ضرا و دخس تفرض ا 

 السل،ا  السعودية 
 بموجب نظام ضريبة الدخل على األجانب 737 737

ضريبة دخس تفرض ا  ل،ا   

 خارج الالضرا و 
1,875 1,787 

الدول التي  تفرض بموجب القوانين األجنبية في  

 تقع بها الشركات التابعة املوحدة

الرصيد الدائن  إجمالي 

 ضريبة الدخللزكاه و ل
188,195 195,387  

ر وم اشتعا   التأمينا   

 ا جتماعية
 بموجب نظام التأمينات االجتماعية  641 641

  196,028 188,836 املجموع
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 استثمارات واحتياطات أنشأت ملصلحة املوظفين )خيار األسهم(  28

 
 
    عيا

 
 “ال ركة”قدمت  ، فقد ت”ال ركة“دا   فرصة ل م لال تفادة من أ، ومنح ال ل ركةـــــ ا نتمائ م ل لل فاظ عأى املوظفبن املتمبيين  ا دا ، ومعزيزا

ــرا   إ ـــ ـــ ــ م للموظفبن، ومد وافقت ال يئة عأى البعنام ، وتم شــ ـــ ـــ ـــــوا املالية  ،لو املوافقة عأى  رنام  منح أ ــ ـــ ــ م  لغ معدل    2,515,691لى هيئة الســ ـــ ـــ  ــ

 من مبس صندوا. ريال للس م الواحد. يتم إدارة ا   م 16.60ميم  ا السومية  ي ومت ال را  

انخفض عدد ا  ـــ م  ي امل فظة  نســـبة ومد   ،م2015خالل عام   ”ال ـــركة“عأى موظفبن واداري     ـــ م  564,309البالغة ا  ـــ م   عض   توت صلقد تم 

ليكون املتبق   ي ،  2021عدد من ا  ـ م عأى  عض املوظفبن خالل عام أيضـا توت ص  ، ومد تم مرتبن % ن يجة لتخفيض رأ  مال  ال ـركة    80تقاره  

 . ال ركة البعنام  التحفبيي ملوظف   ند   م تحت  156,294 امل فظة

 

 إقرارات  29

 الوجال  امل ا  ية 29.1

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

 نظام الرما ة الداخلية  29.2

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

 عأى مواصلة أعمال ا  ”ال ركة“مدرة  29.3

 عأى مواصلة   اط ا. ”ال ركة“ُيقر مجلس اإلدارة أنه   يوجد شل ي كر  ي مدرة 

 

 ” الشركة“حوكمة  نظام 30

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

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

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

 ل  ه اللوا ح وضعت  
 
 ملا يأي: ”ال ركة“وتنفي ا

 
 القواعد واآلليا  وأ  أ  اللجان املتفرعة عن مجلس اإلدارة وأمر  مسؤولي  ا وطريقة عمل ا وفقا

 اللجان   30.1

 اللجنة التنفيذية 30.1.1

 :اختصاصاتها 30.1.1.1

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

 .مرارا  عاجلة  ي ا حداص ال،ار ة اتخاتالقرارا  املتعلقة  املوضوعا  التي تحتاج إلى   واتخاتتقوم اللجنة  منام ة  •

 .العادية ”ال ركة“القرارا  الروتينية التي تت،لب ا أعمال  اتخاتتتضمن مسؤوليا  اللجنة  •

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

 مراجعة إجرا ا  وعمليا  التخ،يط اإل تعاتي ي لل ركة  التعاون مص العضو املنتده والر يس التنفي ي. •

 .”ال ركة“التأكد من أن الخ،ط اإل تعاتيجية لل ركة مد تمت ترجم  ا إلى تيرفا  وأعمال فعلية   د  إلى تحقيق أهدا   •

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

   غيلية طويلة ا جس.    اإل تعاتيجية لل ركة وأهداف ا ال

 وأهداف ا.  ”ال ركة“املراجعة الدورية للخ،ط اإل تعاتيجية لل ركة وشركا  ا التا عة وا هدا  ال  غيلية للتأكد من توافق ا مص ر الة  •

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

 التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
ً
 املتعلقة باألولويات التشغيلية، متضمنة

 بالتالي: بالنسبة للتخطيط املالي للشركة وسياسة توزيعات األرباح، تقوم اللجنة 

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

ــ ، والتيـنيف ا  تما   ل”ال ـركة“مراجعة ا مور املالية ال امة لل ـركة وال ـركا  التا عة ل ا، م س ا مور املتعلقة  رأ  مال  • ـــ ـــ ـــ ،  ل ـركة اـــ

  التنفي ية ولجنة املراجعة.  ” ركةال“والتدفقا  النقدية، وأ  ،ة ا متعاا، والودائص ا    مارية، وتلل  التعاون مص إدارة 
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 إعداد ومراجعة التوصيا  املقدمة ملجلس اإلدارة واملتعلقة  سيا ة توت عا  ا رباي لل ركة وبكيفية تنفي ها. •

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

في املدى الطويل وفعالية عملياتها التشددددددددددغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وتعداد 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: 30.1.1.2

 .”ال ركة”طلو املس ندا  والتقارير والتوضيحا  واملعلوما  ا خر  املنا بة من املسؤولبن والتنفي يبن واملوظفبن ه •

  جتماعا  ا لسؤال م ولسماع تفسبعا  م.  ركة””الدعوة املسؤولبن والتنفي يبن واملوظفبن ه •

 .”ال ركة“ خدما  الخبعا  واملس  ارين من خارج  ا  تعانة •

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

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

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

  اإلضافة إلى تلل، فأن أعضا  اللجنة يقومون  التالي: •

 ركة  ي أ  ،ة وأعمال اللجنة، وحضور جميص ا جتماعا .امل ا .1

 .”ال ركة“البقا  عأى دراية كاملة  جميص املستجدا   ي  يئة ا عمال التي معمس ي ا  .2

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

  . اتخاتهاإعالم مجلس اإلدارة  ي حالة وجود معارا ميال  مد ين أ ن يجة مرارا  تقوم اللجنة  .4

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

 اسماء األعضاء وعدد االجتماعات: 30.1.1.3

 

 ثمانيةم والبالغ مجموعها 1202للعام املالي  لجنةالالجتماعات اللجنة التنفيذية سجل حضور أعضاء 

# 
تاريخ 

 ا جتماع

 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 

خليس  د.

 عبدالفتاي كردي 

 ليمان   د.

عبدالعزيز  

 التويجري 

 حاضر حاضر حاضر حاضر 2021/ 01/ 12 1

 حاضر حاضر حاضر حاضر 2021/ 10/ 02 2

 حاضر حاضر حاضر حاضر 2021/ 10/ 18 3

 حاضر حاضر حاضر حاضر 2021/ 10/ 31 4

 حاضر حاضر حاضر حاضر 2021/ 11/ 08 5

 حاضر حاضر حاضر حاضر 2021/ 11/ 15 6

 حاضر حاضر حاضر حاضر 2021/ 11/ 22 7

 حاضر حاضر حاضر حاضر 2021/ 12/ 22 8

 8 8 8 8 املجموع

 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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 لجنة املراجعة 30.1.2

 :املهام واملسؤوليات 30.1.2.1

ـــــ،ة   ـــــرا  عأى أ  ــ ـــــؤولية اإلشــ ـــــركة“تختي لجنة املراجعة  مســ ــافة إلى  ”ال ــ ـــ  غرا التأكد من كفاية وكفا ة أنظمة الرما ة الداخلية  اإلضــ

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

 التقارير املالية:  .1

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

  .
 
 محا  يا

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

وأص اه امليل ة لتقييم   واملس  مرينتقارير، مأخوتة ككس،  اإلضافة مال مة تلل التقارير  ي تقديم املعلوما  الضرورية للمساهمبن  ال

 .وأعمال ا التجارية وا تعاتيجيا  ا ”ال ركة“أدا   

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

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

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

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

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

•  
 
 ما    ”ال ـــــركة“لســـــيا ـــــا  امل ا ـــــ ية التي ت بع ا للمعايبع امل ا ـــــ ية املقبولة وا التأكد من صـــــ ة إعداد ال ســـــا ا  والتقارير املالية وفقا

  اإلفياي عن ا. ”ال ركة“التي تقوم يحقق ال فافية  ي املعلوما  املالية 

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

 الرقابة الداخلية وتدارة املخاطر:  .2

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

ضمن ن،اا عمل ا. ويقوم مجلس اإلدارة   يداع  وخة من تلل التقرير  ي املركز الر يس ي لل ركة خالل  الرما ة الداخلية وأعمال اللجنة 

اجتماع الجمعية العمومية لل ــــركة  حي  تكون متوفرة ملن يريو ا طالع علي ا من حضــــور اجتماع   ا عقادأيام مبس   10د عن مدة ال تزي

 .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 املن  قـــة عنـــه وتقـــديم امل ــ ــ ـــ ـــ ـــ مراجعـــة ا نظمـــة واللوا ح الخـــاصــ

  ا نظمة مبس املوافقة علي ا من ِمبس املجلس.

 .الداخلية ومكونا  ا املختلفة وتقديم امل ورة للمجلس حيال تلل املراجعةة مراجعة ا نظمة التنفي ية ملجلس اإلدارة وأنظم •

 .”ال ركة“درا ة أي أمور أخر  تحال إلى اللجنة من ِمبس مجلس اإلدارة  غرا إ دا  مر يا  م ضمن مسؤوليا  م اإلشرافية  ي  •

ة وال  ــغيلية والقانونية، ومراجعة الســيا ــا  التي ت،بق ا  والتي تتضــمن املخاطر املالي ”ال ــركة“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،ط التص يحية واإلجرا ا   حسو املالحظا  الواردة في ا. •

، إن وجد ،  غرا التأكد من توفر الكوادر ”ال ــركة“جص الداخأي وادارة املراجعة الداخلية  ي اإلشــرا  عأى ومراجعة أدا  وأ  ــ،ة املرا •

ـــــؤوليـا  املنـاطـة ي 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   ”ال ــ

 خأي وامتعاي أمعا ه. توصيا  ا ملجلس اإلدارة  ال اجة لتعيبن مراجص دا

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

 . ”ال ركة“إعداد توصيا  متعلقة     ا  وتحسبن و  ر  يئة الرما ة داخس  •

 الشركات الزميلة والتابعة:                .3

 .”ال ركة“التأكد من فعالية اإلجرا ا  الخاصة    كيس لجان املراجعة  ي ال ركا  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 ال ــ ــنوي عن طريق مراجعة ال ”ال ــ ــ تقييم الســ

 لجودة أعمال املراجعة الداخ
 
 حيال تلل  تفاميا لية، وبحسو ما هو متاي وفقا

 
 .ال ركا ، 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  لل ركا  اململوكة  الكامس   •

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

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

 لألنظمة املتبعة وعقد ال راكة.  
 
 في ا وفقا

ــــركة“املوافقة عأى اإلطار العام وبروتوكو   املراجعة ما  بن إدارة املراجعة الداخلية  ي  • ـــ ــركا   ”ال ــ ــ ـــ ، ولجنة املراجعة، وادارا  املراجعة لل ــ

 .ال ركا  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 لل ـركة ليتم ت،بيق ا  التنسـيق مص لجان املراجعة  ي ال ـركا  التا عة أو ا •

 ي اتفامية ال ركا .تتحكم في ا أميانتيت أو  حسو ما هو مسموي  ه  

 القانوني:                مراجع الحسابات .4

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

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

 .كافة ا نظمة واملعايبع املعمول ي ا  ي ه ا اليدد ا عتبار عد ا خ   ي  امل ا و القانو  تقييم ا تقاللية وموضوعية 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

 .             لإدارية خارج ن،اا أعمال املراجعة املكلف ي ا، وتقوم اللجنة   صدار توصيا  ا حيال تل

مت منام ة 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 •

 ي ا ا دارة  نا   عأى تلل التوصيا .

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

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

  . أهدا  عملية املراجعة أو صعوبة وصوله إلى املعلوما 

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 املوضــ ملنام ــ

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

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

 : بة للمراجعة الداخليةبالنس  

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

 املراجعبن الداخليبن.  ا تقاللية

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

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

تأكد من ميام اإلدارة  اتخات اإلجرا ا  منام ــة ا نحرافا  وا خ،ا  التي تتضــمن ا التقارير ال ــ رية التي يعدها مســم املراجعة الداخلية وال •

 التص يحية املنا بة.

 

 االلتزام باللوائح واألنظمة:        .5

 أخ   اإلجرا ا  الالتمة لاللتيام ي ا. ”ال ركة“من أن  مراجعة نتا   التقارير اليادرة عن الج ا  الرما ية والتأكد  •

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

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

ـــــريـة التـامـة، ومراجعـة عمليـة اإل  • ـــ ـــ ـــــمن الســ ـــ ـــ ـــــكـاو   حيـ  تضــ ـــ ـــ ــاي عن أي التـأكـد من وجود اإلجرا ا  التي تمكن املوظفبن من تقـديم ال ــ ـــ ـــ ـــ فيــ

 .”ال ركة”انحرافا  أو مخالفا  تتعلق  اإلدارة أو  أحد املوظفبن ه
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 : صالحيات اللجنة .6

 :باشرة وأداء مهامها بشكل كامل وفّعال فإنها تتمتع بالصالحيات التاليةملتتمكن اللجنة من 

 .”ال ركة“أو معلوما  أخر   ي إيضاحا  أو تقارير أو مس ندا  ا طالع عأى أي  •

ــــاحا  منأية معلوما  أو طلو  • ـــ ـــ ــــؤولبن دعوة املديرين التنفي يبن  أو   مجلس اإلدارة إيضــ ـــ ـــ ــــركة”واملوظفبن ه  أو املســ ـــ ـــ  جتماعا  اللجنة   ”ال ــ

  .لسؤال م ول،لو اإليضاحا  والتفسبعا  من م فيما تت،لبه ميل ة العمس

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

 جسيمة.

 القانو  . ”ال ركة“املوافقة عأى تنظيما  ترشيح محا و  •

 املوافقة عأى أنظمة املراجعة الداخلية لل ركة. •

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

 املوافقة عأى ال يكس التنظيمي إلدارة املراجعة الداخلية لل ركة. •

 ي حا   ا  تقالة أو اإلعامة أو ا  تغنا  عن خدماته،  اإلضافة إلى املوافقة التوصية ملجلس اإلدارة  تعيبن مدير إدارة املراجعة الداخلية   •

 وبد ته ومزاياه الوظيفية ا خر .عأى مرتبه ال  ري  

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

للقيام  م ام اللجنة مص ا خ   ي ا عتبار أن تقوم  ”ال ــــركة“أو داخس   ــــتعانة  الخبعا  واملســــ  ــــارين واملتخيــــيــــبن من خارج  يحق للجنة ا •

ــارين وعالما  م ه ت ”ال ــــركة“ ــ  ــ ــما  املســ ــمنة أ ــ ــارا  وتقديم العروا املتضــ ــ  ــ ــا  أو ا  ــ واملدرا  التنفي يبن، إن  ”ال ــــركة”لل الدرا ــ

 .وجد 

 

 واجبات أعضاء اللجنة:  .7

  حضور اجتماعا  اللجنة   كس 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 مسار   ال ضور من املساهمبن  لإلجا ةيجو عأى ر يس اللجنة أو من يفوضه عنه حضور اجتماع الجمعية العامة  •

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

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

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

   يجوت للجنة القيام  أية أعمال تنفي ية لل ركة. •

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

 .”ال ركة“الخاصة  عمس 

يكون لديه ميــل ة خاصــة تجعس آراره أو  وأ يجو عأى عضــو اللجنة أن يتحأى  العدالة واإلنيــا  واليــراحة واملوضــوعية وعدم ا نحيات،   •

  .مراراته متأثرة  أي شخي أو كيان آخر

 عمال أو أ  ،ة تخس  ال ر  أو ا مانة.يجو عأى عضو اللجنة عدم التور    كس مباشر أو يبع 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”  يحق لعضــ ـــ ــــــأن ا أن ”ال ــ ـــ ، من شــ

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

وطبيعة العالمة  اإلضـافة إلى عالمته مص مجلس اإلدارة  ”ال ـركة“ارة عن ا عمال التي  ينه وببن  يجو عأى عضـو اللجنة اإلفيـاي ملجلس اإلد •

   .   ”ال ركة“أو املدرا  التنفي يبن لل ركة، كما هو مت،لو وفق   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: 30.1.2.2

 

 ستةم والبالغ مجموعها 1202للعام املالي  اللجنةالجتماعات لجنة املراجعة  سجل حضور أعضاء 

# 
تاريخ 

 ا جتماع

 ا م العضو

خليس عبدالفتاي  د.

 * كردي

د. محمد  عود  

 البدر

د.  ليمان عبدهللا السكران  خارج  

 املجلس( 

 خارج   أ. وليد محمد الع يمبن

 * املجلس(

 - حاضر حاضر حاضر 2021/ 01/ 07 1

 - حاضر حاضر حاضر 2021/ 03/ 23 2

 - حاضر حاضر حاضر 2021/ 04/ 23 3

 - حاضر حاضر حاضر 2021/ 08/ 03 4

 - حاضر حاضر حاضر 2021/ 08/ 19 5

 حاضر حاضر حاضر - 2021/ 11/ 04 6

 1 6 6 5 املجموع

 من خارج  م 2022فبعاير  27ووافقت الجمعية العامة يبع العادية  تاريخ مرار مجلس اإلدارة تم اتخات *
 
 تعيبن ا  تات/ وليد محمد الع يمبن عضوا

  ي لجنة املراجعة ا تدا   من تاريخ 
 
 من عضو  2023-12-31م وحتى ن اية فتعة عمس اللجنة ال الية  تاريخ 2021- 11-01املجلس عضوا

 
م وتلل  د 

 ور/ خليس عبدالفتاي كردي  عضو يبع تنفي ي(.  اللجنة السا ق الدكت

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

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

 در ت لجنة التدميق البيانا  املالية املرحلية والسنوية ورفع  ا إلى مجلس اإلدارة للتيديق علي ا. 2021خالل عام 

  : م2021تقرير لجنة املراجعة للعام املالي 

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

ومراجعة  ”ال ـــــركة“، ومن خالل إشـــــراف ا املباشـــــر عأى أعمال إدارة املراجعة الداخلية  ي م2021اجتماعا  ل ا خالل عام   خمسعقد  لجنة املراجعة 

 :فياحا ، مامت اللجنة  ا عمال ا  ا ية التاليةأنظمة ال وكمة واملخاطر والتقارير املالية واإل 

 .   نوية لل ركةمراجعة واعتماد التقارير املالية السنوية والربص  ▪

ــــية التي تواج  ا  ▪ ــــا ــ ــــة املخاطر ا  ــ ــــركة“درا ــ ــــا  التي ت،بق ا    ”ال ــ ــــيا ــ ــــغيلية والقانونية ومراجعة الســ ــــمن املخاطر املالية وال  ــ والتي تتضــ

 .اإلدارة املتعلقة  عمليا  تحديد وتقويم ومعالجة تلل املخاطر

 .مراجعة الخ،ة السنوية لقسم املراجعة الداخلية واملوافقة علي ا ▪

 .مراجعة أ  ،ة واجرا ا  وتقارير مسم املراجعة الداخلية ▪

ـــــبة واملراجعة القانونية  الن ▪ ـــ ـــ ــ “املجموعة”القوا م املالية    أحدها ملراجعة  ختيارظر  ي العروا املقدمة من مكاتو امل ا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عن العام املالي   لـــ

ــــتقاللية   ،2021 ـــ ـــ ــــبة،والتي تت،لو مراجعة اللجنة لكفا   م امل نية وتمتع م  ا  ــ ـــ ـــ ــــال ، وك ا املخاطر املتومعة من وجود معارا    املنا ــ ـــ ـــ   ميــ

 .ومن ثم العرا عأى الجمعية العمومية  توصية اللجنة  ي ه ا ال أن  املختار،وأيضا ا معاه التي  و  يحيس علي ا املكتو 

 : االستنتاج

ــــــر عأى إدارة املراجعة ال ـــ ــــــراف ا املباشــ ـــ ــــــت اللجنة كافة الجوانو الجوهرية  نظمة الرما ة الداخلية من خالل إشــ ـــ كر تدار ــ
ُ
ــــــ نادا إلى ما ت ـــ أثنا   داخلية  ا ــ

كما مامت اللجنة  مراجعة التقارير املتعلقة  فعالية فحي ا   ـــــ،ة ال  ـــــغيلية املختلفة والتأكد من  ـــــالمة ،  م2021اجتماعا  ا املتعامبة خالل عام  

ـــــغيليـة واملـاليـة وكفـاي  ـا  ي نظـام الرمـا ـة الـداخليـة ي ـد  التـأكـد من فـاعليـة وكفـايـة أنظمـة الرمـا ـة الـداخليـة ورفص املوث ـــ ـــ وميـة وا طمئنـان  اإلجرا ا  ال  ــ
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ـــــلـــت إلى تـــأكيـــدا  معقولـــة  عـــدم وجود أيـــة مالحظـــا  جوهريـــة أو لـــدرجـــة ا مت ـــال لل ـــ ـــ قوانبن وا نظمـــة املتعلقـــة. وبنـــا   عأى أعمـــال اللجنـــة املـــ كورة توصــ

 .”ال ركة“تحفظا  أو ضعف  ي أنظمة الرما ة الداخلية ووثا ق وحجال  

 لجنة الترشيحات واملكافآت 30.1.3

 اختصاصاتها 30.1.3.1

 لتعشيحا  واملكافآ :املوضوعا  التالية معتبع ضمن  ل،ا  لجنة ا

 : ترشيحات أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيين .1

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

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

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

 .”ال ركة“تحديد جوانو الضعف والقوة  ي مجلس اإلدارة، وامتعاي معالج  ا  ما يتفق مص ميل ة  •

 ـنوي ووضـص آلية منا ـبة  عالم املسـاهمبن عن وضـص معايبع لتحديد ا ـتقاللية عضـو مجلس اإلدارة، التأكد من ا ـتقاللية العضـو   ـكس   •

أي متغبعا  مد تؤد  إلى فقد العضــو   ــتقالليته، والتأكد من عدم وجود أي معارا ميــال  إتا كان العضــو ي ــغس عضــوية مجلس إدارة  

 شركة أخر .

ووصــف تفيــيأي عن  ”ال ــركة“يعة أعمال  إعداد توجي ا  وبرام  معريفية  عضــا  مجلس اإلدارة املســتقلبن ويبع التنفي يبن الجدد عن طب •

 واجبا  م كأعضا   ي مجلس اإلدارة.

ـــــو املنتـده والر يس التنفيـ ي   • ـــ ـــ ـــــغـس وظيفـة العضــ ـــ ـــ ـــــخـاا ل ــ ـــ ـــ ـــــيـا  ملجلس اإلدارة املتعلقـة  تحـديـد معـايبع معينـة  ختيـار ا شــ ـــ ـــ إعـداد التوصــ

 . ”ال ركة”ورر ا  ا مسام الر يسية ه

 . ”ال ركة”ظيفة العضو املنتده والر يس التنفي ي ولرر ا  ا مسام والوحدا  هإعداد تقويم مبدئ  لألشخاا املرش بن لو  •

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

 . ”ال ركة”وضص معايبع واجرا ا  منا بة لتقويم أدا  الر يس التنفي ي ومدرا  اإلدارا  ه •

 . ”ال ركة”مدرا  اإلدارا  هو إجرا  تقويم دوري    ،ة الر يس التنفي ي  •

وضـص  ـيا ـا  متعلقة  التحسـبن  و ي ا.  أخالميا  العمس و  ”ال ـركة“تنظيم  رام  تدري ية للمديرين التنفي يبن متعلقة  موضـوعا  حوكمة   •

 املستمر  ي أدا  املوظفبن  ي املستويا  اإلدارية العليا.

 : مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيينمكافآت أعضاء  .2

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

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

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

من ال يــول عأى أدا  متمبي دون    ”ال ــركة“ النســبة ملكافآ  أعضــا  ور يس مجلس اإلدارة فأن اللجنة  ــو  تضــص معايبع للمكافآ  تمكن   •

 أن تؤثر عأى ا تقاللية ا عضا .

ن اللجنة تضــص معايبع وتقوم  مراجع  ا   ــكس دوري   ، ف”ال ــركة” النســبة ملكافآ  العضــو املنتده أو الر يس التنفي ي ومدرا  اإلدارا  ه •

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

 .”ال ركة“ ال وافز طويس ا جس لربط ميال  املديرين  ميال  مساهمي 

واملركز املالي ل ا وا تجاها  ا  ـــا ـــية  ي  ”ال ـــركة“عأى أدا    وتلل  نا    ”ال ـــركة”املراجعة  يـــفة مســـتمرة ملد  مال مة معايبع املكافآ  ه •

 ا العمس. و 

ـــا  مجلس اإلدارة وكبــار   • ـــ ـــ ـــ ـــــوعــا  تخي مكــافــآ  أعضــ ـــ ـــ ـــاهمبن واملتعلقــة  موضــ ـــ ـــ ـــ متــا عــة تنفيــ  القرارا  التي تتخــ هــا الجمعيــة العــامــة للمســ

 وبالكيفية التي يتم ي ا اإلفياي عن تلل املكافآ   التقرير السنوي لل ركة. ”ال ركة”التنفي يبن ه
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 مهماتها: 30.1.3.2

 .”ال ركة”يحا  واملعلوما  ا خر  املنا بة من املسؤولبن والتنفي يبن واملوظفبن هطلو املس ندا  والتقارير والتوض -

  جتماعا  ا لسؤال م ولسماع تفسبعا  م. ”ال ركة”دعوة املسؤولبن والتنفي يبن واملوظفبن ه -

 .”ال ركة“ خدما  الخبعا  واملس  ارين من خارج  ا  تعانة -

 مجلس اإلدارة والتي تقص ضمن  ل،ا  اللجنة.أدا  الخدما  ا خر  التي ي،لب ا  -

ــــأن إجرا     - ـــ ـــ ـــ ـــــيـــا  ملجلس اإلدارة   ــ ـــ ـــ ـــــنوي لال ح  ـــا ي ـــد  التـــأكـــد من ميـــام ـــا  واجبـــا  ـــا ورفص التوصــ ـــ ـــ تقوم اللجنـــة  مراجعـــة وتقويم  ــ

 التعديال  ي ا.  

 اسماء األعضاء وعدد االجتماعات: 30.1.3.3

 

 خمسةم والبالغ مجموعها 1202للعام املالي  اللجنةالجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت سجل حضور أعضاء 

 تاريخ ا جتماع #
 ا م العضو

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

 حاضر حاضر حاضر 2021/ 01/ 11 1

 حاضر حاضر حاضر 2021/ 06/ 30 2

 حاضر حاضر حاضر 2021/ 10/ 18 3

 حاضر حاضر حاضر 2021/ 10/ 31 4

 حاضر حاضر حاضر 2021/ 11/ 25 5

 5 5 5 املجموع

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

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

 

 االستثمار  لجنة  30.1.4

 اختصاصاتها 30.1.4.1

 :ا    ماراملوضوعا  التالية معتبع ضمن  ل،ا  لجنة  

 تجتمص اللجنة مرة كس  نة عأى ا مس أو حسو ال اجة  نا   عأى دعوة من ر يس اللجنة. -1

 أو  و ا س التقنية ال دي ة ومعد م اركة العضو  ي ه ه ال الة م اركة   -2
 
.يجوت عقد ا جتماعا  حضوريا

 
 أصالة

 
 حضوريا

 النياه القانو    جتماع اللجنة هو أيلبية أعضائ ا. -3

ــور ر يس   -4 ــ ـــ ــو واحد. و ي حال مع ر حضــ ــ ـــ ــو اللجنة أن ينوه عن أكثع من عضــ ــ ـــ ــور اجتماعا  اللجنة ولكن   يجوت لعضــ ــ ـــ يجوت التوكيس  ي حضــ

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

 تيدر مرارا  اللجنة  أيلبية أصوا  ال اضرين أو املم لبن  ي ا جتماع وعند مساوي ا صوا  يرن  الرأي ال ي ييو  له ر يس اللجنة.  -5

 يتم إعداد جدول أعمال ا جتماع وال ي يتم تضمينه  الدعوة  التنسيق مص ر يس اللجنة مبس ا جتماع. -6

ـــــور ا جتمـاع وامل -7 ـــ ـــ ــــــه للقيـام  ـ لـل من مبـس الر يس، ويتم  توجـه الـدعوة ل ضــ ـــ ـــ ـــــر اللجنـة إتا تم تفويضــ ـــ ـــ ومعـة من مبـس ر يس اللجنـة أو أمبن  ــ

ـــــال العروا والوثا ق الالتمة مبس ومتم كا م من موعد ا جتماع لتمكين م من ا طالع ـــ ـــ ـــــال ا مبس ومتم كا م من موعد ا جتماع. ويتم إر ــ ـــ ـــ  إر ــ

 علي ا.

ــر اللجنة   عداد مســـودة م -8 ــافة إلى ملخي ملا يقوم أمبن  ـ ــرين والغا ببن  اإلضـ ــا  ال اضـ ــما  ا عضـ   أ ـ
 
ــر اجتماع اللجنة  متضـــمن  يانا حضـ

ي دار من نقاشــا  ومداو   ومرارا ( وار ــال ا لر يس وأعضــا  اللجنة وتلل خالل ع ــرة أيام من تاريخ عقد ا جتماع لالطالع علي ا وا دا  أ

ـــبعة أيام من   مالحظا  علي ا  إن وجد ( خالل  ــ
 
ـــتالم أي مالحظا  يعتبع تلل إمرارا ـــال ا عبع البعيد اإللكتعو  ، و ي حالة عدم ا ــ تاريخ إر ــ

ـــــرين ويمكن التوميص  التمرير  ي حال ت،لـو ا مر  ـــ ـــ ـــــا  ال ـاضــ ـــ ـــ ـــــر ر يس اللجنـة وأمين ـا وجميص ا عضــ ـــ ـــ  املوافقـة علي ـا، ومن ثم يومص عأى امل ضــ

 ركة .تلل، وتحفظ تلل امل اضر ضمن الوثا ق ال امة لل 
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 مهماتها: 30.1.4.2

الر يســية أو ا   ــ،ة املكملة ل ا أو أية أ  ــ،ة ا ــ  مارية تر  اللجنة مد   ”ال ــركة“وضــص ا ــتعاتيجيه لال ــ  مار  ما ي نا ــو مص أ  ــ،ة    -1

الســـيا ـــة  ورفص توصـــية   ـــأن ا إلى مجلس اإلدارة، ومراجعة ه ه  ”ال ـــركة“جدواها ومال م  ا لل ـــركة، واملخاطر التي تتعرا ل ا ا ـــ  مارا   

 ورفص توصية   أن ا إلى مجلس اإلدارة. ”ال ركة“من ومت  خر وب كس دوري للتأكد من ومال م  ا للتغبعا  التي ت،رأ عأى أعمال 

 اإلشرا  عأى ا   ،ة ا    مارية ووضص إجرا ا  مال مة لقيا  ا دا  ا    ماري وتقييمه. -2

 درا ة وتقييم الفرا ا    مارية لل ركة.  -3

 القيام  أي م ام أخر  تتوافق مص أيراض ا أو القيام  أي عمس ي،لبه مجلس اإلدارة.للجنة  -4

 ترفص اللجنة توصيا  ا الى مجلس اإلدارة  عتمادها. -5

 اسماء األعضاء وعدد االجتماعات: 30.1.4.3
 ثالثةم والبالغ مجموعها 1202للعام املالي  اللجنةالجتماعات  االستثمار لجنة سجل حضور أعضاء 

# 
تاريخ  

 ا جتماع

 ا م العضو 

صاحو السمو امللك  ا مبع عبدالعزيز  ن محمد  ن ف د  

  ن عبدالعزيز آل  عود 

م. محمد عبدالرحمن 

 الل يدان

أ.  ليمان عبدهللا 

 العمرو 

أ. فرا  يياه  

 ال رب 

 حاضر حاضر حاضر حاضر 03/08/2021 1

 حاضر حاضر حاضر حاضر 18/11/2021 2

 حاضر حاضر حاضر حاضر 02/12/2021 3

 3 3 3 3 املجموع

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

 أمبن  ر اللجنة هو ا  تات/ فرا  يياه ال رب .

 بالئحة الحوكمة ”الشركة“التزام  31

 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 أرباي ا   م 5

   نعم السيا ا  و اإلجرا ا  املتعلقة  اإلفياي 6

   نعم اإلفياي  ي تقرير مجلس اإلدارة  7

   نعم الوظا ف ا  ا ية ملجلس اإلدارة  8

   نعم مسؤوليا  مجلس اإلدارة  9

   نعم  تكوين مجلس اإلدارة  10

   نعم لجان مجلس اإلدارة وا تقاللي  ا 11

   نعم لجنة املراجعة 12

   نعم  لجنة التعشيحا  واملكافآ  13

   نعم اجتماعا  مجلس اإلدارة و جدول ا عمال 14

   نعم   مكافآ  أعضا  مجلس اإلدارة و معويضا  م 15

   نعم معارا امليال   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 أحـــداص 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   32

 الحاضرين لهذه الجمعية:
 

 وحضر االجتماع كل من:  2021أبريل  26بتاريخ مرة واحدة جمعية عامة عادية  تعقد

 من املجلس. م19/10/2021املؤرخة  ي  د. خليس عبد الفتاي الكرديمبس تاريخ ا تقالة  العامة العاديةالجمعية   تم ا عقاد* 

 

 باإلفصاحالسياسات واالجراءات املتعلقة  33

 .ًشرافية وكي م،بقة حالياوأنظمته اإل   واجرا اتهلسيا ا  وا جرا ا  املتعلقة  اإلفياي ة ايمة العمو تبنت الجمعي

 

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية 34

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: 35

املراجعة الداخلية خدما  موضـــوعية مســـتقلة ي د  مســـاعدة مجلس اإلدارة، ولجنة املراجعة، واإلدارة التنفي ية  ي القيام  مســـؤوليا  م  تقدم 

ـــص إدارة املراجعة الداخلية  ي تأثبع من مِ و  .عأى درجة عالية من الكفا ة والفاعلية ـــول   تخضــ ـــالحيا  للوصــ بس اإلدارة التنفي ية، ول ا كامس اليــ

  ”ال ركة“يبع املقيد  ي حجال   يدوية أو الكتعونية( وممتلكا  ومنسوب  و الكامس 
 
 ملا يت،لبه أدا  عمل ا. وتلل وفقا

 مسؤوليات املراجعة الداخلية:  . أ

 إعداد الخ،ة اإل تعاتيجية لعمس املراجعة الداخلية. (1

2)  
 
 للخ،ة السنوية. تنفي  عمليا  الفحي وفقا

 الفحي.تقديم تقارير عن نتا    (3

ـــــبـة لل ـد من اآلثـار املتعتبـة عأى هـ  (4 ـــ ـــ ـــــغيليـة، والتعـاون مص اإلدارة لتوفبع أدوا  رمـا يـة فعـالـة، وبتكلفـة منـا ــ ـــ ـــ  ه  تحـديـد املخـاطر املـاليـة وال  ــ

 املخاطر واك  اف ا فور وموع ا.

 الخاردي. والج ا  الرما ية الخارجية  ما في ا مرامو ال سا ا  ”ال ركة“التنسيق  بن اإلدارا  املختلفة  ي  (5

 ت،وير  يا ا  واجرا ا  تنفي  املراجعة حتى تتفق مص أفضس املمار ا  امل نية. (6

 .املوارد املتاحة  ما يتال م مص مبيانية املراجعة الداخلية املعتمدة  ا تخدام (7

 نطاق العمل:  .ب

 
 
ــا ــال ـــا من جـ    تبنـــت إدارة املراجعـــة الـــداخليـــة عنـــد تنفيـــ  أعمـ

 
ــا ـــــبن  لتقويم    منتظمـ ـــ ـــ ــا ـــة الـــداخليـــة  وتحســ مـــا يمكن من تحقيق أهـــدا   فـــاعليـــة الرمـ

ــــركة“ ــــول ا.  ”ال ــ    وحماية أصــ
َ
ــ ــ ــــركة وجودة اإلدارة لقد شــ مس ن،اا عمس املراجعة الداخلية فحي مد  كفاية وفعالية نظام الرما ة الداخلية لل ــ

  ”ال ركة“ غرا التحقق مما إتا كانت نظم 
 
  الداخلية توفر تأكيدا

 
 .”ل ركةا“لتحقيق أهدا   معقو 

 

 االسم
 سجل الحضور 

 م 26/04/2021اجتماع الجمعية األول 

 حاضر  احمد  ن خالد  ن عبد هللا  ن عبد الرحمن آل  عود مو ا مبع  

 حاضر بالوكالة  صاحو السمو امللك  ا مبع عبدالعزيز  ن محمد  ن ف د  ن عبد العزيز آل  عود

 حاضر  *د. خليس عبد الفتاي كردي

 حاضر  د. محمد  عود البدر

 حاضر  م. محمد عبدالرحمن الل يدان 
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 نتائج املراجعة الداخلية السنوية:  .ت

 لخ،ة عمس متفق علي ا، وكي ميــممة   ــكس يغ،  جميص ا   ــ،ة الر يســة لل ــركة 
 
  إن إدارة املراجعة الداخلية تقوم   نفي    ــاطا  ا وفقا

ـــــنوا   خ،ـة مبينـة عأى املخـاطر( 3مدار عأى  ـــ ـــ ـــــ،ـة تا  املخـاطر   Risk Based Audit(  ــ ـــ ـــ   عبن ا عتبـار التعكبي واع،ـا  ا ولوية لأل  ــ
َ
، آخ ة

ومد وضـــــعت عدة توصـــــيا  جوهرية كنتا   لزيارا  املراجعة لعدة إدارا   ي ال ـــــركة تم خالل ا فحي ه ه اإلدار    ـــــكس شـــــمولي. العالية.  

 ة ال الي.وبالتالي أد  إلى املزيد من اإلضافا  القيمة وتحسبن نظام الرما ة الداخلي

 

ـــــكس عام   ـــــ و اعادة هيكلة يدارة املراجعة   ــ ـــــغيلية تا  ال،بيعة الفنية  ســ ـــــ،ة ال  ــ ـــــا ص و ا   ــ لم يكن  اإلمكان تنفي  تيارا  فعالة للميــ

ـــــو املعايبع العاملية والقوانبن املعمول  ـــ ـــــتو  ا دا  الفني واإلداري حســ ـــ ـــــتقالة عدد من املراجعبن ،لكن اإلدارة  قيت عأى مســ ـــ ي ا  ي   ومعيبن وا ــ

 اململكة العربية السعودية والتي  الن يجة أد  إلى ت،وير وتحسبن كفا ة العمليا .

 

م. ومد ا تمر  اإلدارة  2021تود إدارة املراجعة الداخلية التأكيد أن نظام الرما ة الداخلية  معقول( و  توجد اختالفا  جوهرية ُت كر خالل عام 

 املراجعة عن ا عمال التي تم تنفي ها واجرا ا  املتا عة مص اإلدارا  التي تمت تيار  ا .  رفص التقارير الربعية للجنة 

 

 تمخضت نتا   املراجعة الداخلية من خالل التوصيا  الفنية وكانت وفقا ملا يأي:

 النتائج  التوصيات 

ضرورة تواصس إدارة املبيعا  مص اإلدارا  

 املعنية  خيوا تخفيض او تيادة ال،لبا   ي

 (Backlog) حجس

 دأ  إدارة املبيعا   التواصس مص اإلدارة املالية  خيوا ح و اليفقا  او ال،لبا   

(Orders , Deals)  لتتمكن اإلدارة املالية من ضبط التكاليف و وضص املواتنا  التقديرية 

(Budgets)   كس اكثع دمة  . 

 ل،لبا اسيا ة لضرورة وضص اولوية 

(Priorities) 

 (Clients) والعمال  (Orders) وصت إدارة املراجعة  ضرورة اعداد  يا ة لل،لبا أحي  

حسو ا ولوية من حي  داخس اململكة او خارج ا ومد  الفتعة الزمنية لتعامس العميس مص  

 .ال ركة ويبعها

وا عتماد   ضرورة التاكيد عأى وجود املوافقا 

 عض  من الر يس التنفي ي  خيوا

 املس ندا  

وصت إدارة املراجعة ضرورة وجود موافقة الر يس التنفي ي عأى املس ندا  الخاا  أحي  

 .ي يكلة اإلدارة او ميفوفة اليالحيا  او حدود  عض املبالغ

ضرورة فتح حسا ا  مستقلة لجميص حملة 

 الع د النقدية 

 يا ة ل ملة الع د النقدية وضعت عداد  حي  مامت إدارة امل تعيا  والتوريدا  املركزية  

في ا عدة ضوا ط  ما رش  عن تقرير إدارة املراجعة الداخلية والتوصيا  الواردة  ي التقرير 

 . الخاا ي ا لضبط الير  وا تالم النقد

 ضرورة مرامبة ال وا   الواردة ل ساه

 .ال ركة والتي   يوجد عن ا أي معلوما 

خلية  ضرورة اعداد تقرير ش ري عن ا رصدة التي تظ ر  ي وصت إدارة املراجعة الداأحي  

 . حسا ا  ال ركة  ي البنو  املعتمدة لدي ا ومد   يتوفر عن ا اي معلوما 

 .حي  مامت إدارة املراجعة  ،لو تفعيس الجرد الفجائ  ل ملة الع د او املستودعا  تفعيس  يا ة الجرودا  الفجا ية

 مبس  د  التعامس مع م   تقييم العمال
حي  مامت إدارة املراجعة  ال  ديد عأى اإلدارة املالية  تقييم العمال  من خالل  يا ة  

 . م  ددة مراعاة لظرو  اإل تمان  ي السوا 

 مرامبة فتعا  السداد للعمال 
  وصت إدارة املراجعة الداخلية  ضرورة مرامبة فتعا  السداد للعمال  وعدم تجاوتها الفتعاأ

 .املتفق علي ا  ي العقود الر مية

مراجعة جميص اليالحيا  املتاحة للموظفبن  

 (SAP)  ي نظام

وصت إدارة املراجعة  ضرورة فتح  اه مراجعة جميص اليالحيا  املمنوحدة للموظفبن أحي  

 ن ا    (IT)  خيوا اصدار طلو ال را  او امر ال را  وار ال التوصيا  إلدارة التقنية

 س.   الكام ا جرا ا

 .صول البعيدة او املتعوكة مرامبة ا  
وافقت إدارة التوريدا  عأى  اعداد اتفامية مص  شركة الزامس للبال  يل( لتنظيم العالمة  

 . فيما  ين ا وببن ال ركة  خيوا القالو املوجود لد  شركة الزامس
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 النظرة لتحليس ومعالجة املخاطر  ي ال ركة كالتالي:تود إدارة املراجعة أيضا التاكيد عأى انه مد تم مغبع 

 .( خاا  ا   ،ة ال  غيلية واملالية وا مت ال لكس إدارا  ال ركةRisk Profileعداد حجس مخاطر وملف مخاطر  ا .1

النماتج، والتعاون التام لوضــص   سعداد خ،ة لتحديد املخاطر امل تملة  ال  ــار  مص كس ا طرا  املعنية تتضــمن املقا ال  الشــخيــية وما .2

 ش ية للمخاطر واجرا ا  تقليس املخاطر.

ــــ ا عأى اإلدارة   .3 ـــ ــــودة لعرضــ ـــ ــــركة للمخاطر  اعداد مســ ـــ ــــتو  تقبس ال ــ ـــ ــــية لتحديد  Risk Appetiteالعليا لتحديد مســ ـــ ( تكون  داية ل  يئة ا رضــ

 ا جرا ا  املنا بة لتجنو او التقليس من املخاطر وحسو ا ولوية.

جميص ال،لبا  التي يحتاج ا من إدارة املراجعة م س دليس السيا ا     د متيس مامت إدارة املراجعة   التوصس والتنسيق مص املراجص الخاردي وتلبيةوعأى صعي

 ( وعينة من حجس املخاطر وخ،ة املراجعة ويبعها.Audit Charter( ومي اا املراجعة  Manualوا جرا ا   

 

  املحاسب القانوني لفت انتباه من  36

  م2021لفت ا ن باه التالي عأى القوا م املالية السنوية لعام  لقد تضمن تقرير امل ا و القانو  
 
 ملا يأي: وفقا

ـــاي  ـــ ـــ ـــ ــــــبع عأى أن البيـانا  املاليـة املوحدة املرفقـة مد تم إعدادها عأى   4.1.1نلفـت ا ن بـاه إلى إيضــ ـــ ـــ حول القوا م املاليـة املوحدة وال ي ي ــ

،  لغ إجمالي الخســـــا ر املتعاكمة لد  ال ـــــركة    2021ديســـــمبع   31افتعاا أن املجموعة  ـــــ ســـــتمر عأى أ ـــــا  مبدأ ا  ـــــتمرارية. كما  ي  

ـــــعودي     243.6 ــافية مدرها    205.5:  2020مليون ريال  ــ ـــ ــارة صــ ـــ ـــــركة خســ ـــــعودي(. تكبد  ال ــ ـــــعودي    172.4مليون ريال  ــ مليون ريال  ــ

مليون ريال  ــعودي( و ي تلل التاريخ، تجاوت  امل،لوبا  املتداولة لل ــركة ا صــول   393.9:  2020    2120ديســمبع   31للســنة املن  ية  ي  

ــــــعودي     738.1املتداولة  مبلغ  ـــ ـــ ــــــافة إلى تلل، ف ن املجموعة لم تلتيم  بعض    582.5:  2020مليون ريال  ــ ـــ ـــ ــــــعودي( .  اإلضــ ـــ ـــ مليون ريال  ــ

ــ يال  البنكية. ه  ــ ـــ ـــ ــتمرارية. لم يتم معديس رأينا فيما  التع دا  املالية املتعلقة  ال ســ ــ ـــ ـــ  ه تخلق حالة من عدم اليقبن املادي املتعلقة  ا  ــ

 يتعلق ي  ه ا مور. 

 

 تغيير املحاسب القانونيمدى  37

  . امل ا و القانو   مبس ان  ا  الفتعة التي عبن من أجل الم يتم مغيبع  

 

 املوظفين   38

 اإلدارة والتدريو  38.1

  1,392  وشركا  ا التا عة  ”ال ركة“ لغ إجمالي عدد العاملبن  ي   •
 
  ي عام  ,5011مقا س    م2021 ي عام  موظفا

 
موتعبن   م2020موظفا

 كالتالي:

 الزيادة )التسرب( م2020 م2021 عدد العاملين 

 102- 1,187 1,085 الق،اع امل أي 

 7- 314 307 الق،اع الدولي

 109- 1,501 1,392 اإلجمالي 

 7 319 326 عدد العاملبن السعوديون 

  %26.9 %30  سبة السعوديون للق،اع امل أي 

 : م2021دورا  التدريو التالية  ي عام ال تقديمتم  •

 عدد املشاركين  الدورات التدريبية

 5 دورة اللغة اإلنجلبيية املستو  املبتدئ 

 68 ا وليدورة اللغة اإلنجلبيية املستو  

 82 اإلنجلبيية املستو  ما مبس املتو ط دورة اللغة 

 99 دورة اللغة اإلنجلبيية املستو  املتو ط 

 65 املتو ط فوا دورة اللغة اإلنجلبيية املستو   

 33 املتقدم دورة اللغة اإلنجلبيية املستو  
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 36 دورة  رنام  مايكرو وفت إكسس املستو  ا ول 

 24 ال ا  دورة  رنام  مايكرو وفت إكسس املستو  

 1  آليا  العمس  ي ن،اما  والتأمينا  ا جتماعية

 ISO 9001: 2015  22 مدمق داخأي

 ISO 9001: 2015  6 مدمق ر يس ي

 2 2021مؤتمر ال را ا و ط لل ديد واليلو  

 PMI-PBA®  1ش ادة  احتعا ي تحليس ا عمال

 15 مانون العمس السعودي 

 1 أ ا يا  مستقبس ا عمال 

 460 اإلجمالي 

 السالمة واألمن  39

ــا ص   ـــ ـــ ـــ ـــــركـة“حـافظـت ميــ ـــ ـــ ـــــالمـة وا من، من خالل التـدريـو املنظم واعـ   ”ال ــ ـــ ـــ ـــــتويـا  عـاليـة من الســ ـــ ـــ تبـاع داد البعام  التـأهيليـة الـدوريـة  عأى 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 ربط تحفبي املوظفبن  تحقيق درجة عالية من الســــالمة  ي امليــــا ص واإلدارا     اعتماد ”ال ــــركة“

  .املختية

 م2021توصيات مجلس اإلدارة حول تخصيص نتائج عام  40

 عأى النحو التالي:  م2021دارة تخييي نتا   عام يقتعي مجلس اإل 

 آالف الرياالت السعودية البند 

 (205,499)  م2021يناير  1رصيد الخسا ر املتعاكمة كما  ي 

 (171,317  2021 صا ي الخسا ر للعام املالي

 132,176 النظام * ا حتياط  جز  من الخسا ر من خالل   جز  منإطفا  

 -  يخيم(: الدخس ال امس اآلخر وال يي الغبع مسي،رة يضا  

 1,006 يةار كتو اأرباي  خسا ر( 

 ( 243,634) م 2020ديسمبر  31رصيد الخسائر املتراكمة كما في 

 .3.11يردى مراجعة  ند *

 

 ،وهللا ولي التوفيق

 مجلس اإلدارة 
 


