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   ه07/08/1441التاريخ :              

 م     31/03/2020املوافق:                     

 م 2019 الجمعية العامة عن العام املالي إلىتقرير مجلس اإلدارة السنوي 

 

 العربية السعودية أميانتيتمساهمي شركة  السادة/

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،،

 

 مقدمة 

املجموعممةل أ أي يقممدم لفمم" تااتممير التقريممر السممنوي يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية )ويشار لها فيما بعد بإسمم" لالشممركة أو 

مأ وأي يسمممتعري سمممال أعمالهممما وشمممرةاواا التابعمممة والداو اإلنتمممار  والجسمممويقي واإلداري للمجموعمممة  ويشممممر 2019عمممش طشممماك الشمممركة للعمممام املممما   

 م 2018م و 2019ديسمبل 31كذلك بيانات القوائ" املالية املوحدة للعاماي املنتاياي ف  

 

مالعربيممممة السعودي أميانتيممممتتمفنممممت شممممركة  أم2019 املمممما  الل العممممام خمممم   قممممدر  رتامممما  إب  ريممممالأ ليمممموي م 780,4 مممممش ت قيممممق مفيعممممات تممممافية بل ممممت ةمممممم

مليمموي  344,8قممدر ا بصمماخ خسممائر  وقد انتهى العام املا    م2018لعام مقارنة باملفيعات الصافية  %17,6 تهبنسب رتاا إأي ب أريالمليوي 167,2

ممم بخسمممائر   سمممعودي مقارنمممةريمممال  م للسمممه"الخسمممارة  كمممما بلممم  تممماف   أم2018مليممموي ريمممال لعمممام 231,2قمممدر ا بم   اقمممدر بخسمممارة مقارنمممة  أريمممال  9,99) بممم

    م2018للسه" عش عام ريال   6.89)

 

 31 فمم  املسمما ماي فقممد بل ممتأممما طسممفة املديونيممة إ مم  حقممو   مأ2018عممام ب 0.93  ممقارنممة بمم 0.75م  2019ديسمممبل  31 فمم  كممما بل ت النسممفة الجاريممة

  م2018ف  عام  3,10بمنة مقار  5.95 م 2019ديسمبل 
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   344,517يفل  رأسمالها املدفو   أاململفة العربية السعوديةأ وه  شركة مسا مةب  ف  مدينة الدمام  م1968 مممم )1388 ف  عام “الشركة”تأسست 

 ركز ا الرئيس ي و تتخذ الشركة مدينة الدمام ف  اململفة العربية السعودية مأ)تداول  ريالأ وأسهمها متداولة بسو  السه" السعودي مليوي 

معالجة مشمماريا  وتجهازات  أوتقنياواا أااوتسممويق منتجاو   أإقامة وإدارة املشمماريا الصممناعية املتعلقة بالنابي يتمثر ف  الرئيسمم ي   الشممركة طشمماكإي  

 قنيات تصممممممنيعية ل نابي  تقوم باملجموعةل عدة تلك “توتم  إداروااو  امليا 
 
لخ 
ُ
  22مش  املجموعةكما تتكوي   لل ال هاصمممممم يت

 
 نابي ل لصممممممناعة امصممممممنعا

فت ات التصمممممممري  و  والصممممممممامات الصمممممممناعية أوالخزانات أواملنتجات املطاطية أوالالنجات أمثر الوتمممممممالت ذات العالقة )واملنتجات  حول العال"

 مصممممنع 9 ذا العدد يشمممممر  2019ديسممممفمبل  31ف   ةات ما شممممرةاو م لياي  اشممممر و مش خالل  أأ سممممواو ةانت مملوكة بالكامر للشممممركة  والفشمممم 
 
ف   ا

كما تقدم وةازاخسمممممممتاي    أفريقياأوقطرأ وشممممممممال  أوروبا ال ربيةأ وتركياأ مش جشمممممممرة ف  ةر  نمُ   فهي  خرى ل ما املصممممممماطا اأاململفة العربية السمممممممعوديةأ 

    ISECC)الفنية الت تية الهندسية للمقاوالت املحدودة  شركةأ ات تصمي" وتركي  النابي  مش خالل شركتاا السعوديةمخدالشركة 

ف  مدينة املتواجدة و  أوالتطوير ب اثل يت" تنايذ ا عبل مراكز اتخص تمممممناعة النابي   ب اث والتطوير ل امختلاة ف  نشممممماطات وتقوم املجموعة ب

النلويج   باإلضمافة إ   مركز أب اث تابا للمجموعة ف  مدينة سمادفيورد ب اململفة العربية السمعوديةف    أوادي الظهراي للتقنيةلدى شمركة  الظهراي 

ملانية ال  PWT)بي دبليو تي  مش خالل شركتاا التابعة ةمعالجة امليا  طاتوتش ير م وشراو  ذلك فإي املجموعة تعمر ف  مجال  ندسة  إضافة إ

 أ املجموعة تعمرو    بالكامرفها الشمممممممممممممركة لتم )التي 
 
مش خالل شمممممممممممممركة توزيا امليا  الدولية املحدودة لتوزيال ف  دارة مشممممممممممممماريا امليا  إمجال ف   يضممممممممممممما

  %50 ا الشركة حصةلك فياتتمالتي و  اململفة العربية السعوديةأ
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 نابيب والتقنيات املتعلقة بهاتصنيع وبيع ال  1.1

 والوتممممممممالت أطل  العمالوأ وكذلك تصممممممممنيا الخزانات  ب سمممممممم  أالقياسمممممممميةنابي  غال وال  أنابي  القياسمممممممميةل ا اي" وتصممممممممنيتصمممممممممتقوم املجموعة ب

نابي  أأو ميا  الريأ أو امليا  الصمممناعيةأ أو ميا  الصمممرخ الصممم  أ و أ الشمممر أميا  ولت طية جميا االسمممتخداماتأ سمممواو  أاملخصمممصمممة لنقر امليا 

مكاف ة الحريق  كما تقدم لعمالئاا خدمات واسمجشمارات بخصموص تصممي"  نظمة أو مطارأ وميا  السميولأ ل و تصمري  ميا  اأأ ميا  الف ر سمح 

 القطا  مش أعمال املجموعة   ذاويمثر   أ شمممممممممممممركة الفنية الت تية الهندسمممممممممممممية للمقاوالت املحدودةمش خالل شمممممممممممممركتاا نابي ل املشمممممممممممممارياأ وتركي  ا

  السنوية رباحهاأو ملفيعاواا  الرئيس ي صدر املو  النشاك الجو ري 

 

 : منتجات " املجموعة" ونسبة مشاركتها في املبيعات املوحدة للمجموعة1جدول                       

  

 :والتي ت طي املجاالت التاليةبمجال تناعة النابي   وتطور باستمرار التقنيات ذات العالقة  تملكل املجموعةلي  إ

  الدع" الاني   1

  تطوير املنتجات  2

  ف ص وتأ ير املواد الخام  3

  سالي  التصنياوأ نتاجاإل  تطوير طر    4

ل جامعممممة امللممممك فهممممد للفتمممملولتقنيممممة فمممم  لالول فمممم  وادي الظهممممراي املركممممز حيممممع يقمممما  وتطمممموير ب مممماث أي ي قطمممما  التقنيممممة يعمممممر مممممش خممممالل مركممممز إ

 59إي كمممال املركمممزيش شممم لوا  النلويج بمم  سممماندفيورديقمما فممم  مدينمممة  فاملركمممز الثممماطي أممما   السمممعوديةالعربيمممة اململفمممة بالظهممراي واملعمماديأ فممم  مدينمممة 

 
 
 أيديروي باحثا

 
 9,9   وا  ب مماث والتطمموير بمممقطمما  ال  تقممدر مصممروفاتو   ريممال سممعودي مليمموي  68,4قيمتامما ختفممار تقممدر ا جهزةأمتطورة و  ب اثا

عملهمما ع مم  طشمماطات أنابيمم  الايبمملغال   ف  مراكز االب اثتعتمد و   م2018خالل عام مليوي ريال  48.7 مقارنة بم 2019عامخالل ريال  مليوي 

عمليممات  امماأ ورفمما كامماوةتطفيقاو اتأ وتوسمميا نطمما  حيممع واممدخ  ممذ  الف مموث إ مم  ت سمماي تصمممي" املنتجمم    GRP / GRE) ي يفوكسمم وأنابيمم  اإل 

  الف ثية ذات العالقة مش الطشطة أ وغال  ذلكاإلنتاج

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

النسبة املوحدة للمبيعات  نوع املنتج

2019 

 GRP+GRE  57,81%أنابي  الايبلجال  املقواةأ والخزانات والوتالت مش الفوليستل وااليفوكس ي )

 DI  30,45%أنابي  ووتالت الدكتاير )

 %10.33 خدمات التصمي" والتلكي  

 %1,41 منتجات آخرى 

 %100.00 اإلجمالي 

تصنيع وبيع النابيب و التكنلوجيات 

 املرتبطة بها

صافي 

 املبيعات

الرباح 

 )الخسائر(

إجمالي 

 املوجودات

2019 674,761 (277,210  1,757,484 

2018 772,033 (205,031  2,170,906 
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 املياهدارة نشاطات إ 1.2

  EPC وتشغيل مشاريع معالجة املياهوشراء هندسة  1.2.1

 وهمم  أملانيمما  فمم  قممر  فرانفاممورتوالتممي يقمما مقر مما الرئيسمم ي  أملانيممة م بممي اتممل )الرمم  إ تفنيتممكأاوسممر  دنمم أ تممي واسممر دبليممو بممي  شممركة ةامممر ة لشممركتمتلممك ا

ميمما  الصممرخ معالجممة و  أومعالجممة ميمما  الشممر  وتقنيتااأت لية امليا  امليا  املالحةأ وم طات  م طات تنقية طشاو وتش ير وتيانةإمتخصصة ف   شركة

  وتقنية وأنظمة أتمتة قطا  امليا لفهر نظمة اأومعالجة تلوث امليا  مش املخلاات الصلفة وتقدي" وتقنيتااأ الص   

 الشركة  ذ   أعمال تركزو 
 
  ف  وسط وجنو  شر  أوروبا ومنطقة ب ر قزويش وتركيا وألفانيا ومنطقة الخيج العربي مش خالل حاليا

السماو  )جنو  العرا    أباإلضافة مشروعها الففال ف  العرا  إلطشاو مصنا معالجة للميا أ وتركي  شففة النابي  املتعلقه باملشرو  ف  

مأ بدأت  ذ  الشركة بتطوير أسوا  جديدة ف  شمال أفريقيا ودول مجلس التعاوي الخليج أ ما 2016إ   أعمال الصيانة أ بداية مش عام 

ر  الوسط وشمال التلكاز ع   تطوير أعمالها ف  اململفة العربية السعودية أ تعمر الشركة ع   تطوير أسوا  جديدة ف  منطقة الش

 أفريقيا ودول مجلس التعاوي الخليج  أ ما التلكاز ع   اململفة العربية السعودية 

املشاريا الففالةأ ع   سبير املثال واالقتصادية ف  القالي" التي يت" فياا تنايذ  م بالظروخ السياسية2019أعمال عام و تأثرت نتائج 

 و )م طة ت لية املياة  ف  تركماطستاي )م طة معالجة املياة الففالة  ف  العرا  

باإلغال  التقني للمشاريا ف  السو  املحلية وف  تطوير أعمال مرب ة جديدة   م2019تماز عام  وفيما يتعلق بالنمواإلستلاتيج  ف  قطا  املياة 

  2020عام ات سيت" ت ويلها إ   طلف

 

 

 دارة املياهإ 1.2.2

الشممركة  مممش %50ميممواتر  )أ املحممدودةالت تيممة دارة وتشمم ير الفنيممة العامليممة إل  وهمم  الشممركة %100 بنسممفةاململوكممة و عبممل شممركتاا التابعممة  املجموعممة تملممك  

  وميا  الصرخ الص   أوتيانة امليا  أطشاو والجش يرالخدمات املتعلقة باإلتقدي" )توزيا  وه  متخصصة ف   العاملية لتوزيا امليا  املحدودة

 ومنمماطق التقنيممة الصممناعيةللمممدي  السممعودية هيئممةامتيمماز مممش التعمممر فمم  تمموفال خممدمات ميمما  الشممر  والصممرخ الصمم   للمممدي الصممناعية بموجمم  توزيمما 

أن مماو تيانة مرافممق امليمما  والصممرخ الصمم   فمم  العديممد مممش املممدي الصممناعية فمم  جميمما وتش ير و ف  إدارة امليا  ف  املدي الصناعية   وه  متخصصة)مدي   

 اململفة
ُ
عممد توزيمما واحممدة مممش الشممرةات الرائممدة التممي نطحممت فمم  خ خصممة قطمما  امليمما  فمم  اململفممة العربيممة السممعودية ومشمماريا الشممراكة بمماي القطمماعاي   و ت

 العام والخاص 

بممدأت فممم  ت قيممق الربممما  منممذ عمممام % مممش رأ  ممممال الشممركة  لفمممش الشممركة 50تتففممد الشممركة خسمممائر كفامملة فممم  بدايممة عملهممما وتجمماوزت خسممائر ا املتلاكممممة  

  2019مش املتوقا أي يت" استلداد الخسائر املحتجزة ب لول الربا الثاطي مش عام و ةاي وةاي معدل الربح ف  ازدياد مستمر   2014

ا للمعايال الدول توزيا لضماي أع   مستويات الفااوة واملوثوقية ف  إجراواواا أ طفقت   18001, و 14001, 9001 ايزو ية أ نظام إدارة عاملي معتمد وفق 

مماأ وسمميت" تنايممذ ا مممش  25ممما ت سمماي رأ  املممال لاتمملة أوليممة تصممر إ مم   KPI% مممش شممركة توزيمما ولممدااا امتيمماز 70توزيا أةواباور ه  شركة تابعة بنسفة  عام 

  وإي الشمممركة  تشمممارم فممم  جمممما امليممما أ ومعالجمممة امليممما أ 2018خممالل ت مممال  تممم" تأسيسمممه مممما الشمممركة الرائمممدة فممم  السمممو  البلت اليمممة أةوابممماور فممم   اايمممة عمممام 

 يا  الصرخ الص   وغال ا مش الطشطة ذات الصلة وت لية امليا أ والتخلص مش ميا  الصرخ الص  أ ومعالجة م
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 ف الريالت السعودية( آل ) لنشاط إدارة املياه: الرقام الرئيسية 3جدول 

 املوجوداتإجمالي  الخسائر(الرباح ) صافي املبيعات السنة

2019 105,648 (67,607  660,792 

2018 175,561 (26,195  698,102 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية 2

 أعضاء مجلس اإلدارة:  2.1

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(
ية
ود
سع
 ال
ت
اال
ري
 ال
اي
الي
م

)

متل مربا

ميا  تالحة لشر  ميا  الصرخ ميا  معالجة

 السم 
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

سمو المير احمد بن خالد بن عبد هللا بن عبد الرحمن آل 

 سعود

دكتورا   رجر أعمال  رجر أعمال 

 ف  القانوي 

خبلات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة 

ولجاي شرةات مختصة بصناعة املتاجرات 

ل غراي املدنيةأ أعمال التأمايأ الفطاقات 

 االئتمانيةأ وأعمال الطاقة والتعديش 

صاحب السمو امللكي المير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن 

 عبد العزيز آل سعود

ماجستال  رجر أعمال  رجر أعمال  

 القانوي ف  
 .خبلات متعددة ف  مجال املحاماة
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 أعضاء لجنة املراجعة 2.2

 السم 
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

 مسجشار ما    د. خليل عبد الفتاح كردي

 مسجشار ما   

دكتورا  ف  

 املحاسفة

خبلات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة ولجاي 

جامع أ عضو مجلس لشرةات وبنومأ أستاذ 

 
 
 شورى )سابقا

مسجشار ومدير   أ.سليمان عبدهللا العمرو 

 اقليمي 

مسجشار ومدير  

 اقليمي 

ماجستال ف  إدارة 

 العمال

خبلات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة ولجاي 

 .شرةاتأ وف  مجال اإلدارة

  د. سليمان عبدهللا السكران

 مسجشار  

أماي عام 

دو  التعلي" تن

 العا   

دكتورا  ف  

 املحاسفة

خبلات متعدد  ف  مجال العمال املالية 

واملحاسبيةأ عضوية ف  العديد مش الشرةات 

 .ولجاي املراجعةأ واملجال االةاديمي 

 

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت 2.3

 السم 
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

عبدالعزيز بن محمد بن فهد صاحب السمو امللكي المير 

 بن عبدالعزيز آل سعود

ماجستال ف   رجر أعمال  رجر أعمال  

 القانوي 
 .خبلات متعددة ف  مجال املحاماة

مسجشار   د. خليل عبد الفتاح كردي

 ما   

مسجشار  

 ما   

دكتورا  

ف  

 املحاسفة

خبلات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة 

ولجاي شرةات وبنومأ أستاذ جامع أ عضو 

 أ ومسجشار ف  عدة 
 
مجلس شورى )سابقا

 .جهات حكومية

مسجشار   العمرو أ. سليمان عبد هللا 

ومدير 

 اقليمي 

مسجشار  

ومدير 

 اقليمي 

ماجستال 

ف  إدارة 

 العمال

خبلات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة 

 .ولجاي شرةاتأ وف  مجال اإلدارة

ماجستال  رجر أعمال  رجر أعمال   م. محمد عبدالرحمن اللحيدان

ف  إدارة 

 العمال

 .خبلات متعدد  ف  مجال الهندسة واإلدارة 
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مسجشار   أ. سليمان عبدهللا العمرو 

ومدير 

 اقليمي 

مسجشار  

ومدير 

 اقليمي 

ماجستال ف  

 إدارة العمال
خبلات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة 

 .شرةاتأ وف  مجال اإلدارةولجاي 

ماجستال ف   رجر أعمال  رجر أعمال   م. محمد عبدالرحمن اللحيدان

 إدارة العمال
 .خبلات متعدد  ف  مجال الهندسة واإلدارة

 

 

 أعضاء اللجنة التنفيذية  2.4

 السم 
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

دكتورا  ف   رجر أعمال  رجر أعمال  عبد هللا بن عبد الرحمن آل سعودسمو المير احمد بن خالد بن 

 القانوي 
خبلات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة 

ولجاي شرةات مختصة بصناعة 

املتاجرات ل غراي املدنيةأ أعمال 

التأمايأ الفطاقات االئتمانيةأ وأعمال 

 الطاقة والتعديش 

عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد صاحب السمو امللكي المير 

 العزيز آل سعود

ماجستال ف   رجر أعمال  رجر أعمال  

 القانوي 
 .خبلات متعددة ف  مجال املحاماة

دكتورا  ف   مسجشار ما    مسجشار ما    د. خليل عبد الفتاح كردي

 املحاسفة
خبلات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة 

جامع أ ولجاي شرةات وبنومأ أستاذ 

 أ 
 
عضو مجلس شورى )سابقا

 .ومسجشار ف  عدة جهات حكومية

الرئيس   د. سليمان عبدالعزيز التويجري 

التنايذي 

ملجموعة 

شرةات 

 أميانتيت

استاذ 

مشارم 

بقس"  

 -املحاسفة

جامعة امللك 

فهد للفتلول 

 واملعادي

دكتورا  ف  

 املحاسفة
خبلات متعدد  ف  مجال العمال املالية 

واملحاسبيةأ عضوية ف  العديد مش 

الشرةات ولجاي املراجعةأ واملجال  

  .االةاديمي 

 

 اإلدارة التنفيذية 2.5

 السم 
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

الرئيس   د. سليمان عبدالعزيز التويجري 

التنايذي 

ملجموعة 

شرةات 

 أميانتيت

استاذ مشارم 

بقس"  

 -املحاسفة

امللك جامعة 

فهد للفتلول 

 واملعادي

دكتورا  ف  

خبلات متعدد  ف  مجال العمال املالية واملحاسبيةأ عضوية  املحاسفة

 .ف  العديد مش الشرةات ولجاي املراجعةأ واملجال االةاديمي 
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املدير املا     *د. عمرو خالد كردي

ملجموعة 

شرةات 

 أميانتيت

رئيس التدقيق 

 -التنايذي 

جامعة امللك 

للفتلول  فهد

 واملعادي

دكتورا  ف  

خبلات متعدد  ف  مجال العمال املالية واملحاسبيةأ عضوية  املحاسفة

 .ف  العديد مش الشرةات ولجاي املراجعةأ واملجال االةاديمي 

مدير  أ. أسامة بن جاسم العنيزي 

  -الخدمات 

شركة 

 أميانتيت

مدير 

  -الخدمات 

شركة 

 أميانتيت

بكالوريس ف   

خبلات متعددة ف  مجال املحاسفةأ اإلدارةأ املوارد البشريةأ  املحاسفة

 تقنية املعلومات 

مسجشار   أ.وليد محمد أبوكشك

  -قانوطي 

شركة 

 أميانتيت

مسجشار  

شركة  -قانوطي 

 أميانتيت

ماجستال ف  

 القانوي 
خبلت متعددة ف  مجال املحاماة واإلسجشارات القانونية 

 وحوكمة الشرةات 

اني مدير  أ.محمد الشمر

 -العمليات 

شركة 

 اميانتيت

مدير 

 -املشتليات

شركة 

 اميانتيت

بكالوريس ف   

الهندسة 

 الفميائية

خبلات متعددة ف  مجال إدارة املشتلياتأ إدارة املواد الوليةأ 

 وف  مجال العمليات والجش ير 

مدير  أ.حسام رمضان

املفيعات 

  -والجسويق

شركة 

 اميانتيت

املفيعات مدير 

  -والجسويق

شركة 

 اميانتيت

ماجستال ف  

 إدارة العمال
خبلات متعددة ف  مجال إدارة املرور أ إدارة املفيعات 

 والجسويقأ إسجشارات الجسويق االستلاتيج  والتفتيكي

ايا السبيعي مدير    **أ.مر

التدقيق 

  -الداخ   

شركة 

 أميانتيت

نائ  مدير  

التدقيق 

 -الداخ   

شركة 

 أميانتيت

بكالوريس ف   

 املحاسفة

خبلات متعددة ف  مجال املحاسفة أالتدقيق الداخ   وف ص  

 االحتيال 

  31/03/2019حتى تاريخ *

 30/06/2109** حتى تاريخ 
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 القرارات والخطط الهامة 3

 

 انخفاض الطلب في منطقة شبة الجزيرة العربية والدولية 3.1

مليوي ريال مقارنة ما العام املاض ي   والسب  الساس ي لهذا االنخااي  و  و التفاطؤ  167,2املفيعات بمفل  أ انخاضت   2019خالل عام 

 71.2وف  تعدير للمرة الواحدة ع   عقود الربا  ف  بي دبليو تي أملانيا بمفل   التي تواجهها املجموعة ف  اململفةأ وظروخ السو  املعاكسة

  م سيشكر تطورات إيجابية 2020عام   ترى اإلدارة أي ت لير املخاطر املتعلقة بمشاريعها مليوي ريال سعودي مفنية ع  

 

 

 

بشكر رئيس ي إ   ت ديات التدفق النقدي أ والتي أثرت ع   جوان  مختلاة مش العمر أ وبعض مناا  2019رجا التفاطؤ ف  اإليرادات ف  عام ي

 ه  كما ي  :

)وه :  2020إ   الربا الول  2019ت" دفا جزو كفال مش املشاريا الرئيسية للقطا  الصناع  مش قفر أصحاباا مش الربا الرابا  -

 أ ومجموعة جارة املختلاة    RC 20B-C03مرجاي أ سفارم أ بالي أ خط ميا  أبقيق أ خط تبليد ميا  الف ر 

  2019ت السياسية خالل الربا الثالع والربا الرابا رئيس ي ف  الجزائر بسب  االضطرابا تأجير مشرو   -

ا لعدم  22إ    20التعقيدات والتأخال الذي واجهنا  ما وكيلنا ف  الكويت )خسارة فرتة السو  مش  - مليوي دوالر أمريكي  نظر 

  2019ت قق أي مفيعات ف  عام 

 أ واملوافقات مش وزارة امليا   HP GREمنتجات  ف  42-الث رات والتأخال لالعتمادات ع   وجه الت ديد ما أرامكو سامس  -

 اليدي العاملة برنامج تخفيض تكلفة3,2

 

حتى اآلي أ يعمر قس" املوارد البشرية ع   تقلير تكلاة اإلنتاج بما يتماش ى ما مهمة الشركة أ وقد طوروا إستلاتيجية  2016منذ عام 

 ملموسة ف  التوفال ف  تكلاة القوى العاملة مش خالل اعتماد الخطة التالية :مختلاة ف  القوى العاملة و اقتلبوا ا   قي" 

 • القضاو ع   اإلش ال املزدوج 

 • وظياة مركزية ف  الهيكر التنظيمي 

 • مشاركة العمال باي املوظااي

 • تجميد التوظي  وزيادة الروات  

 الن و التا  :مش خالل  ذ  االستلاتيجيات أ حققنا تخايض ف   املوظااي ع   

 -

 50,000

 100,000
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 %22-• ت" تخايض إجما   القوى العاملة ملوظاي الشركة بنسفة 

 %15-• ت" تخايض التكلاة النقدية اإلجمالية بنسفة 

وما ذلك أ ةانت  نام زيادة ف  تكلاة  موردي القوى العاملة بسب  متطلفات العمر أ ولفش ةانت  نام رقابة ع    ذ  التكلاة خالل عام 

 اتخاذ اإلجراوات التالية ؛وت"  2019

 

ا ملتطلفات العمر لتجن  أي عقوبات ف  حال تراجا العمر   • مراجعة  وتجديد جميا موردي القوى العاملة  وفق 

ا يش لوي منات  حرجة60 عقود• ت وير  ا متعاقد  بنسفة 2020ومش املتوقا أي يقلر ذلك تكلاتا" ف  عام ت ت أميانتيت أ  للعمر موظا 

50%   

 

 برنامج الدخار الحكومي3,3

ا لقرار اململفة العربية السعودية بت مر الرسوم املاروضة ع   رخص العمر الصادر ة للوافديش الذيش يعملوي بموج  رخصة 
وفق 

سيت"  و2019سنوات أ عملت إدارة العالقات الحكومية بأميانتيت  بتطفيق  ذ  القرارأ و ذا التطفيق قدا بدأ ف  أكتوبر  5تناعية ملدة 

 ريال سعودي  4.2ما مفل  توفال متوقا قدر   2020عري  ذ  املدخرات ف  القوائ" املالية ا لعام 

 

 إغالق خطوط اإلنتاج   3,4

 

نوعاي مش االنابي  ف  اململفة العربية ي بتصنيا ااعلنت املجموعة عش إغال  مصنعياي مش مصاطعها مختص 2019فبلاير مش عام  20ف  

الدمام مصنا الشركة العربية السعودية للمنتجات  –و ما مصنا شركة أمالوي العربية السعودية املحدودة )أمالوي  السعودية 

  2020و مش املتوقا أي يت" تصاية  ذ  املصاطا النص  الول مش العام جدة   -املحدود  )ساةو   الخرسانية

 

 انخفاض القيمةو  التوفير  3,5

 مش أفير وسدي  وبوندستلاند  2019خالل عام  املحلية نقدةانت نتائج وحدات توليد ال
 
ف  اختفار عروضة أسوأ مش توقعات اإلدارة امللفال

  2018انخااي القيمة السنوي الخال الذي ت" إجراؤ  ف  ديسمبل 

بتعياي مسجشار مستقر مرخص مش الهيئة حيع قامت أ الوحدات  اختفار  ذ  إعادةبأ قامت اإلدارة أ  2019يونيو  30وبناو  ع   ذلك أ ف  

أوتوتلت إدارة املجموعة إ   أي القيمة القابلة لالستلداد للممتلكات السعودية للمقيماي املعتمديش )تقيي"  ملراجعة نماذج انخااي قيمتاا

 ت واملعدات لهذ  الوحدات أع   مش القيمة الدفتلية لتلك التول واآلال 

تجسب  ف   أي  مش املمفش املحتملة لالفتلاضات الرئيسية الخرى ول" ت دد أي حاالتاملعقولة قامت إدارة الشركة بدراسة وتقيي" الت يالات 

  تجاوز القيمة الدفتلية لوحدة توليد النقد عش قيمتاا القابلة لالستلداد

 

 :)املفال  باآلالخ  كما ي   2019ديسمبل  31ةانت نتائج اختفار انخااي القيمة كما ف  

 

املبلغ القابل  القيمة الدفترية وحدات توليد النقد

 لإلسترداد

 خسائر إنخفاض القمية

 27,810 113,640 141,450 أفير 

 81,670 - 81,670 سادي 

 16,250 - 16,250 بوندستلاند 

 239,370 113,640 125,730 

 )آلف الريالت السعودية(  
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ا نتج عش ذلك اختفار تاف  القيمة القابلة للت قق ملخزوي الوحدات املولدة للنقد ف  أفير وسدي  وانخااي ف  املواد الخام ومخزوي الفضائ

 مليوي ريال سعودي  10.0التامة الصنا بل  

مليوي ريال سعوديأ والتي ل" تفش   6.9االملانيةأ بل ت التكلاة املؤقتة   املشاريا القائمة لشركة بي دبليو تيوبناو  ع   ت لير املخاطر ف  

مليوي ريال سعوديأ ع   املشاريا القائمة ف   71.2متوقعة ع   العقد الحا   ف  تركماطستاي ت" تففد ا وتعدير عائد العقد الجاري بمفل  

 اليمش وتركيا العرا  وأملانيا وأذربيجاي و 

 

 النفقات الرأسمالية للسنة 3,5

  2019ال توجد ناقات رأسمالية كفالة لعام 

 

 

 ةخطة التوسعة الهامة والستثمار في الصول الثابت 3,7

 تعزيز الكفاءة واملوارد: 3,7,1 

جديدة مما سيقلر مش تكلاتنا بشكر كفال تعزيز كااوة منشآتنا الحالية إلنتاج الخزانات أ إ   جان  تطوير وتفني تصامي" خزانات   -

 أ وبالتا   سيعزز قدرتنا التنافسية أ ويزيد ف  النااية مش حصجنا السوقية ف   ذا القطا  االستلاتيج  

تركاز مواردنا املحدودة ع   املنتجات الناشئة ذات العائد املرتاا مثر الصمامات  وف   ذا الشأي أ طسع  اآلي للحصول ع    -

 ش وزارة امليا  اعتماد م

التخطيط لزيادة أرير مش خالل الحصول ع   مصنا التجميا اآل   ما ةابيفس ت ال لتمفيننا مش تلفية متطلفات املشاريا   -

 الحكومية 

   وف   ذا الشأي ن ش أكثل  ذا املجال   ش أكثل انتقائية ف  اختيار أعمال جديدة ف فنتوافر الحديد الخام انخااي ف  ضوو  -
 
ميال

 للتعامر ما املشاريا ذات الهامل العا   بفميات ت الة مقابر املشاريا ذات العائد املنخاض بفميات كفالة 

 تنايذ سياسة ائتمانية تارمة وت ديد أولويات الت صير  -

نية عالية ما الحد  العمال املفاشرة لهندسة الفنية الت تية وشركة اإلطشاوات للمشاريا ذات العائد املرتاا التي تتطل  قدرة ف -

 الدطى مش استخدام املوارد 

 خطط التوسع الكبير في النابيب:  3,7,2

االسجثمار ف  اثنتاي مش آالت تصنيا النابي  الفالسجيفية الص الة القطر املدعمة بالزجاج إلنتاج النابي  ذات القطر الص ال مش  -

ا ولتلف  ية طل  السو  املتزايد باستمرار ع   مجموعة النابي   ذ  أجر تعويض املتلاكمات الضخمة التي نمتلفها حالي 

 ت ديع ماكينات اميفوكس مش أجر تقلير تكلاة اإلنتاج بشكر كفال )ثالث ماكينات ماندرير   -

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(S
A
R
'0
0
0
)

النفقات الرأسمالية



 

 م 2019ي  تقرير مجلس اإلدارة السنو     

12 

 تطوير وطشر تفنولوجيا إنتاج خزانات بالسجيفية بالزجاج املقوي كفالة القطر ف  املوقا ربما ما شريك أمريكي   -

 منشأة إنتاج الفو   إيثيلاي عا   الفثافة )أبسكو  بالشراكة ربما ما شريك إعادة فتح  -

املزيد مش الجش ير اآل   لعملية إنتاج الخزانات ف  أفير والجش ير اآل   إلنتاج حافة الفالسجيك املقوى بالزجاج أ إ   جان  زيادة   -

  رتاا  بسرعةالسعة ف  أميكوي ف  غضوي عاماي منذ أي بدأت أعمال الصمامات ف  اال 

اقبة خفض التكاليف:  3,7,3  برنامج مر

 مليوي ريال سعودي ع   أسا  شهري  3: 2تخايض عدد القوى العاملة والت ف" ف  العمر اإلضاف  إ   التخايض بنسفة  -

 الجهزة مما يقلر مش الرفض وبالتا   زيادة الناتج الداخ   تعزيز ال -

 يقلر مش ساعة العمر ويزيد مش كااوة املواد الخام إدخال تقنية جديدة ف  التصنيا مما  -

 مليوي ريال سعودي ف  السنة  0.5اسجفدال مصابيح الليد ف  جميا أن او أماكش العمر ما توفال حوا    -

 جهود التحصيل املستحقة واملستمرة: 3,7,4

تاا مثر مواقا ر  بي ا  ومعلومات االتصال ت" تصمي" نظام لجسجير وتجفا جميا املعلومات لجميا املديناي لدينا والت قق مش دق -

 وأرقام السجر التجاري وضريفة القيمة املضافة وتطفيقات االئتماي وتأكيدات الرتيد وجداول الدفا  

الذيش قاموا بمتابعة قوية موظاي الت صير أ مش جميا 2019عمير ف  عام  400زيارة  لكثل مش  4202ت" إجراو زيارات متفررة ) -

وإكمال املسجندات املاقودة وتعزيز موقانا مش خالل الحصول ع   تأكيدات جديدة للرتيد   صيرا عملية التمش أجر تسري 

 وأورا  مالية إضافية 

لقد طفقنا ماهوم حسا  االت اد لجما ةر  ذ  الحسابات الارعية ف  حسا  واحد لقيا  التعري االئتماطي للشرةات القابضةأ  -

ا لي لدينا أكثل مش  حسا  لناس العمير ف  مشاريا أو مناطق أو سجر تجاري مختل  ما املالك ناسه  وذلك نظر 

ا للتنسيق ما املديناي أ واملفيعات  - ا كفال  ناذ قس" االئتماي وحدة إدارة االئتماي ع   نظام الوحدات النمطية )سا   أ وبذل جهد 

املسلمة بناو  ع   حدود االئتماي املتاق علياا أو حدود أ وعالقات العمالو أ والشحش أ وفر  املشرو  للت ف" ف  جميا املواد 

 االستثناو 

 لقد قمنا بصياغة سياسة وإجراوات إدارة االئتماي وقمنا بتقديمها ما اإلدارة العليا للموافقة الناائية  -

يال سعودي  بناو  مليوي ر  718.0) 2019% مش إجما   املفيعات ف  106تمثر  2019مليوي ريال سعودي ف   759.5قمنا بت صير  -

 ع   الرس" الفياطي أدنا :

-  

  

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Collection 83.37 70.49 81.0 77.89 80.74 66.10 50.57 43.25 42.03 62.84 49.13 52.08

Sales 68.82 70.46 70.28 67.60 60.49 78.79 59.47 48.81 43.55 50.46 40.75 58.19
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 راض ي الصناعية  ال 3,10

لدى و مليوي ريممممممال سعودي   1,4مقيدتاي ف  حسابات املجموعة بقيمة  م1971تاي ف  مدينة الدمام منذ عام ري تناعيأتملك املجموعة قطعتي 

دارة املجموعممة املسمممممممممممممجنممدات املؤيممدة للقيمممة التي ت" قيممد  مماتاي  إولفش ليس لممدى  القطعتايأاملؤيممدة مللفيممة  مماتاي الرسمممممممممممممميممة املجموعممة الصمممممممممممممكوم 

  اكجسممابامامقدر لها وقت الحالية لهذيش القطعتاي كما  و  قررت الشممركة اإلبقاو ع   القيمة الدفتليةوقد  سمماسممها أالقطعتاي ف  الحسممابات ع   

 
 
   مليوي ريال سعودي  323.4   تقدرم 2016ديسمبل  31االراي ف   لهذ  السوقية العادلة القيمةإي   تاريخيا

مش خالل االسممممت واذأ مش جهة ذات عالقةأ ع   شممممركة تابعة تملك  م2009عام  ذمن  ري تممممناعية ف  مدينة جدةأي املجموعة تملك قطعة أكما 

ي ملفية أحسابات الشركة التابعة وقائمة املركز املا   املوحدة للمجموعة حيع مسجلة ف  مليوي ريال  150تفل      ذ  االريي قيمة إري  ل  ذ  ا

 مقمابمر قيمتاما المدفتليمة الفمال مة فقمد اتخمذت املجموعمة مخصمممممممممممممصمممممممممممممم  ي ه  م مر نزا  قمانوطي مش قفمر طرخ ثمالمعلر  مذ  ا
 
 ةمامال

ُ
مليوي ريمال  150ا

مليوي ريممال  49,4مجموعممة قيمتامما منشمممممممممممممممآت وممتلكممات ومصممممممممممممممماطا ومعممدات للري ل ع    ممذ  ايوجممد أ م2019ديسممممممممممممممبل  31 كممما ف و  سمممممممممممممعودي  

نتاجية  إل عمار ال و اأنه لش ينتج عش  ذا النزا  أثر ع   القي" الدفتلية أدارة املجموعة إتعتقد  و   م 2018مليوي ريال سممعودي لعام  59,3)سممعودي

    ذلك بناو  ع  ي التزام أنه لش ينتج أكما  ريأصاطا واملعدات املقامة ع    ذ  ال للممتلكات وامل

 

 . الزكاة وضريبة القيمة املضافة وأسعار التحويل:3,11

 الزكاة املقررة:  .1

أل  ريال    500مليوي ريال سعودي إ      1.3بتخايض عقوبات ضريفة أربا  رأ  املال مش    قمنا  2010:  2009سدي  ) •

 )مازلنا ت اول تخايض املزيد   2020سعودي ليت" دفعها ف  عام 

 400  لقد طلفنا مش المانة العامة للجاي الضريبية أي يفل  الحد القص ى للتعري للزةاة حوا   2013: 2009أرير ) •

  2020ت" دفعها ف  عام أل  ريال سعودي ي

  2020  ما زلنا نرد ع   استاسارات الهيئة ونتوقا الحصول ع   تقيي" خالل عام 2014: 2011سام ) •

ون ش ندفا الزةاة ع   املستوى  %100بنسفة لسام  للشرةات التابعةأ أطشأنا مجموعة زةاة لجميا  2014بدأنا عام  •

 جموعة ف  امل شركةاملوحد وإرجا  معلومات املل  لكر 

 ف  السنوات القادمة )لدينا  2012: 2010الخرى لدااا تقييمات  اائية حتى  شرةاتمعظ" ال •
 
وقد نتلقى تقييما

 ةافية  مخصصات 

 

ائح التنفيذية الجديدة للزكاة:  .2  اللو

ريال  مليوي  38مش حيع القروي قصالة الجر أ إ   ما يقار  مش  2019ستزيد الالئ ة الجديدة قاعدة الزةاة لعام  •

   سلفية)قاعدة الزةاة ال 2018مقارنة بمطلوبات الزةاة الصارية لعام 

 

 مدفوعات ضريبة القيمة املضافة:  .3

ا حوا    2020خالل عام  • ضريفة القيمة املضافة باإلضافة إ   ما ريال سعودي  مليوي  1.5 /1.3أ نتوقا أي ندفا شهري 

 دد مش عمليات الشراو  ندفعه ف  الجمارم أ بسب  انخااي املشتليات  )أقر ع

بسب  استلداد ضريفة القيمة   2020عالوة ع   ذلك أ سجت" زيادة املدفوعات الشهرية لضريفة القيمة املضافة ف  عام   •

ا مش  12املتعلقة بالدائناي املتأخريش )أكثل مش  الهيئة العامة للزةاة والدخر املضافة إ    ا  التي ت" خصمها مسفق  شهر 

 خالل عائداتنا 
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 الضريبة املقتطعة: .4

سا   )مشرو  تفنولوجيا املعلومات الداخ    أ نتوقا أي يت" إطالقه خالل عام (تنايذ مشرو  دبليو اتل تي عبل  •

 أ مما سيعزز تقاريرنا ويزير الخطاو البشرية   2020

 

 أسعار التحويل: .5

مقارنة القيمة      يكوي مساوي أ مثر املواد والخدمات يج  أي    تابعةوذلك للتأكد مش أي جميا املعامالت باي الشرةات ال •

 بسعر بيا الطراخ الثالثة 

قس" التكالي  أ قس" املشتليات واملحاسفة املركزي مسؤول عش ضماي ودراسة ما ورد أعال  بناو  ع   تقارير وممارسة  •

 أعمال االسجشاري لدينا ذات الصلة 

 ف  أي وقت   هيئةأسعار الت وير إ   الوعاو الزةوي  وقد يكوي لدينا تاتيل ميداطي مش السجت" إضافة أي تعديالت ع     •

 

 بيان حقوق امللكية للسنوات السابقة:  ة. إعاد3,12

 واذ تت" تعدير الرقام املعروضة ف  بياي مقارنة بياي املركز املا   للسنة الحالية لت حيح حسا  الخسارة االئتمانية املتوقعة وتأثال االس

ع   حصة غال مسيطرة  دوي ت يال ف  السيطرة مش قفر أحد شرةاو الشركة أ أميانتيت قطر أ وت حيح الخطأ املحاسبي عند عفس مخصص 

عام مقابر وحدات توليد النقد الدولية أ أميجيك أستانا  ونجيجة لذلك أ أثرت تسويات السنوات السابقة ع   رتيد حقو  املسا ماي ف  

 ع   التوا    2018يناير  01مليوي ريال سعودي ف   14.4و  2018ديسمبل  31مليوي ريال سعودي ف   13.4ارنة بزيادة قدر ا الاتلات املق

 

لتخفيض رأس املا 3.13  

م ت" تفلي  مجلس اإلدارة  بأنه 1/08/2019مش رأ  املال وبتاريخ %70م عش تجاوز خسائر ا املتلاكمة 1/08/2019علمت املجموعة بتاريخ 

  مش نظام الشرةات 150مش رأ  املال  وف   ذا الصدد وحس  املادة )%70.2مليوي ريالأ ممثلة  810.5قد بل  مجمو  الخسائر املتلاكمة 

يوم مش إعالي الخسائر وف  إجتما  مجلس اإلداراة أوص ى  15رة الشركة إ   إجتما  جمعية عامة غال عادية وذلك خالل دع  مجلس إدا

وموافقتاا ت" تخايض رأ    08/09/2019املجلس بتخايض رأ  مال املجموعة إلطااو الخسائر املتلاكمةأ وبعد إطعقاد الجمعية ف  تاريخ 

مليوي  34,5مليوي سه" إ    344.5مليوي ريال سعودي وت" تخايض عدد السه" مش  344,5عودي إ   مليوي ريال س 1,155,0املال مش 

 سه"  

 

 إدارة املخاطر.4

 املرتبطة بالقتصاد الكلي املخاطر  4.1.1

 الوطني بشكر واسا ع   االقتصاد اإلقليمي أو  و عامر مؤثر   جيوسياس ي إي ةاي طفيع  أو عامر االقتصاد الف   إي 

 • يت" دراسة العالقات باي مختل  عوامر االقتصاد الف   دراسة مفثاة ف  مجال االقتصاد الف   

 • تشمر أمثلة عوامر االقتصاد الف   النواتج االقتصادية ومعدالت الفطالة والتضخ" 

  والتي تؤثر بالتا   ع   النتائج الناائية كما أي مفيعات منتجات املجموعة عرضة للتأثر بالعوامر االقتصادية الص الة املذةورة أعال 

 للشركة 

 



 

 م 2019ي  تقرير مجلس اإلدارة السنو     

15 

ا تعري  المراي ع   أ اا عوامر االقتصاد الف    ومثال ع   ذلك: بعد أي أتا  فالو  إيفوال عام   غر  أفريقيا أ تدخلت    2014ويمفش أيض 

دة ف  دع" الحكومات املحلية ف  مكاف ة الاالو   وأثناو املمارسات العاملية لالقتصاد الف   والسياسة املالية ملجموعة الفنك الدو   للمساع

  بدأت الشركة ف  اتخاذ خطوات ن و 2020و و ما يمثر خطر لعام  19-كتابة  ذا التقرير أ طشهد بالاعر تأثال فالو  ةورونا أو ةوفيد

ة ف  ال ال  ع   املفادرات الحكومية فستعتمد الشركالتخاي  مش تلك املخاطر مش وجهات نظر املوظااي أ مش الناحية االقتصادية 

 .ومجموعة الت ااز لت مر التفاطؤ ف  العمال بسب  التفاطؤ العام ف  االقتصاد

 املخاطر  املالية 4.1.2

السو  وما ذلك أ فإي املخاطر  والارص ه  أمور غال ب أو عدم اليقاي  املخاطر املالية رؤية الناق أ خاتة ف  حالة تراجا تنطفق ع   

ومش املمفش أي ت مر إي املخاطر ت مر جانفاي سلبي وإيجابي أقرارات االسجثمار مش جوان   مؤكدة أ وت تاج إ   النظر ف  ةر جان 

  الشركة املخاطر عش طريق اختيار املستوى املناس  لظروخ إتخاذ القرارات عند  و ت ساي   نا مااجآت غال متوقعةأ والهدخ

 تضع  القدرة ع   توفال عوائد مناسفة مش املمفش أي  مش احتمالية خسارة طر  التموير التي  حدلاتخذت املجموعة عدة تدابال ل

 

اريا وف  السنوات القليلة املاضية أدى االرتاا  العام ف  مستوي مخاطر مديونية الشرةات العاملة ف  مجال املقاوالت والفنية الت تية واملش

ملجموعة وذلك الرتفاطها الوثيق باملخاطر االقتصادية العامة سابقة الذكر  إي املجموعة اي لدى الفنوم إ   زيادة  وامل الربح لقرو 

مازالت ت تاظ بعالقة ممتازة ما جميا الفنوم التي تتعامر معها وقد تمفنت مش املحافظة ع   تسهيالواا املالية لدى تلك الفنوم 

 واملؤسسات املالية ب س  االحتياج التجاري لها

 

 :ما ي   للمجموعةتشمر عوامر املخاطر املالية 

 

التأخر ف  ت صير الذم" املدينة نجيجة التأخر ف  تنايذ املشاريا أو نجيجة لتأخر دفا مست قات املقاولاي مش قفر مالم  •

 املشاريا )مما يتلت  عليه زيادة العفاو مالية 

 ع   املواد الخام عدم السداد للمورديش ف  الوقت املناس  ممايؤثر ع   الحصول  •

 زيادة أسعار الاائدة املرتفطة بالقروي  •

التقلفات ف  سعر ترخ العمالت الجنبية والتي قد تؤثر ع   قي" االسجثمارات الجنبية التي تخضا لتوحيد النتائج ضمش  •

قيمة القوائ" املالية للمجموعةأ وكذلك قد يتلت  علياا ربح أو خسارة مش العمالت الجنبية نجيجة 
ُ
عمليات الشراو أو الفيا امل

 بعمالت أخرى غال عملة الشرةات املحلية 

 التذبذ  ف  أسعار شراو املواد الخام )الايبلجال أ والراتينجاتأ والحديد الخامأ والاوالذ والاوالذ الخردة       •

 وفر ا  )مثر الايبلجال  والحديد الخام  توفال بعض املواد الخام املستوردة املعينة ف  بعض الاتلات التي تكوي  نام نقص ف  ت •

 

 املخاطر  التشغيلية 4.1.3   

 تواجه املجموعة عوامر مخاطر تش يلية تشمر ما ي  :

 

بشكر تارم ملتطلفات الدفا  املدطي وحسنت نظام مكاف ة الحرائق والصرخ داخر وخارج املصاطا  ما مراعاة الجش يلية  امتثلت العمليات

 لجميا أتول الشركة  املمتازةات التأمين

يوجد لدى املجموعة مش املواد الخام السمماسممية ف  عملية التصممنيا والتي ال تتوفر إال مش خالل مورديش خارجياي  وذلك مش شممأ اا أي يؤثر  •

 ع   عملية التصمممممممممممممنيا ف  حال تعطر  و تأخال توفال تلك املواد ف  الوقت املطلو  السمممممممممممممتمرار عملية اإلنتاج  
 
وف  حال ت سمممممممممممممش حالة سممممممممممممملفا

 السيولة فيمفش للشركة التخاي  مش  ذ  املخاطر عش طريق شراو املواد الخام  بفميات وافرة ف  حالة  فوك أسعار املواد الخام  

ضممع  اإلنتاجية اإلجمالية تضمماع  سمماعات العمر مما ي إي بعض املكائش واملعدات القديمة والتي مازات قيد الجشمم ير ف  الشممركة قد ت •

 شركة   لل

 للتخاي  مش املخاطر املتعلقة باآلالت اتخذت اإلدارة خطط للصيانة, ممايجعر املهندساي يقوموي بصيانات إحتلازية لآلالت  •
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إي بعض املكائش واملعدات القديمة والتي مازات قيد الجشمممم ير ف  الشممممركة تعتبل مش املعدات التي يصممممع  الحصممممول ع   قطا غيار أتمممملية  •

ة اإلنتاج واالعتماد علياا م ر الشمك  وقد تمفنت الشمركة مش تدري  ةادر داخ   مش الانياي واملهندسماي القادريش ع   لها  مما يضما عملي

  باإلضممممممممافة إ   أي الشممممممممركة مسممممممممتمرة ف  أعمال الف ع والتطوير التقنية واالسممممممممجثمار ف  
 
تشممممممممفير املواد االزمة لصمممممممميانة تلك املعدات داخليا

ال  التقنيات الجديدةأ مثر ال  طفاعة ثالثية البعاد التي بإمكا اا إعادة تصنيا قطا ال يار بشكر فع 

 ف  بال  ال مية ف  قطا  تممممممناعتناأ حيع أي أي إ دار إضمممممماف  سممممممالفا تكلاة اإلنتاج  •
 
ف  الشممممممركة وتضمممممممش  إي املعايال والجودة تشممممممكر جانفا

ات العميرأ وتؤكد بأي فريق ضممممممممماي الجودة املركزي ومراقفة  الشممممممممركة أي جميا منتجاواا قد تممممممممنعت بناو  ع   املعايال و حسمممممممم  مواتمممممممما

 الجودة يعمالي بشكر وثيق لضماي ذلك

 

  

ي شممممممركتاا التابعة الملانية )بي   دبيلو  تي  )والتي تعمر ف  مجال  ندسممممممة  إي املجموعة تعمر بشممممممكر متطور ف  مجال قطا  إدارة امليا أ فل نجيجة و 

املرتفطة  ي عوامر املخاطرة  إوعليه فطشممممممممممماو م طات معالجة امليا   لدااا عقود كفالة ف  ةر مش العرا  وتركماطسمممممممممممتاي وأذربيجاي وتركيا  إوتوريد و 

 ي  : باذا القطا  ه  كما

نممه  نممالممك عوامممر مخمماطرة أخرى ال يمفش  أي بي دبليو تي شمممممممممممممركممة معروفممه بتقنيتامما الالزمممة والممدع" الاني املنمماسممممممممممممممم أ إال أبممالرغ" مش  ▪

 عمال والتلكيفات املطلوبة نجيجة لعوامر عديد  أخرى قد تطرأ ل نجاز اإاسجفعاد ا مثر مخاطر عدم 

ال يسمممتجيفوي دائما لشمممروك الدفا املتاق  اا قدمالم املشممماريا في ي إي املشممماريا عادة لها عالقة بالحكومات فأ   ذلكأ وحيع إإضمممافة  ▪

 علياا 

 عمال وبالتا   قد يؤثر ذلك ف  الهوامل والرب ية للمشاريا    ت يال نطا  ال إي ت ال أوامر الطل  تؤدي إ ▪

 عمال الهندسة املدنية مقاولاي الفاطش الذيش يناذوي أ و مطالفات مش قفرأثارة دعاوى إد يت" ق ▪

   مخاطر ت وير العمالت مش جهة املواد املسممممممممممتوردة للمشمممممممممماريا والتي قد يت" شممممممممممراؤ ا بعملة مختلاة عش عملة  إقد تتعري الشممممممممممركة  ▪

 فوترة تلك املشاريا 

أو حتى إل اؤ ا أ وكذلك تأخال املسحتقات عدم االستقرار السياس ي ف  بعض الفلداي يشكر خطر تأخال ف  تنايذ املشاريا  ▪

  ااملرتفطة باا

 

 املخاطر إدارة  4.2

رى تقوم املجموعة بعمر تقيي" شمممامر للمخاطر الجشممم يلية واملالية بشمممكر سمممنوي يت" مش خالله ت ديد املخاطر التي باإلمكاي ت ويلها لطراخ أخ

املخاطر الجشممممممممم يلية قد تجسمممممممممب  ف  حال وقوعها بتعطر م تمر لعمال املصممممممممماطا مش )التأماي ضمممممممممد الخطر   ع   سمممممممممبير املثالأ يت" تقيي" بعض  

إغال  أو تمأخر أو حوادث أو تقصمممممممممممممال تشممممممممممممم ي  أ للتمأكمد مش كامائمة التمأماي ضمممممممممممممد تلمك املخماطر ف  حمدود مقفوليمة بشمممممممممممممكمر مسمممممممممممممتمر  وتتكوي حزممة 

 م:2019ديسمبل  31التأمينات الاعالة لدى املجموعة مش التا   كما ف  

 

إجمالي املبلغ  الشركة 

 املؤمن عليه 

اجمالي تأمين 

 قطاع العمال 

أجمالب املبلغ 

 املؤمن علية 

 199,400,000 97,500,00 101,900.000 فر  شركة أميانتيت العربية السعودية بالدمام 1

 1,705,360 1,355,360 350,00 فر  شركة أميانتيت العربية السعودية بالرياي 2

 5,213,026 1,013,026 4,200,00 أميانتيت العربية السعودية بجدةفر  شركة  3

 83,659,864 42,500,000 41,159,864 شركة أميانتيت إلنتاج مواسال اإليفوكس ي )أميفوكس  4

 146,817,514 40,119,999 106,697,515 مصنا شركة بوندستلاند املحدودة 5

املحمممدودة )أفيمممر  شمممممممممممممركمممة أميمممانتيمممت لصمممممممممممممنممماعمممة الايبلجال   6

 بالدمام

303,734,496 133,302,000 437,036,496 

 108,300,000 90,100,000 18,200,000 شركة الفينة الت تية الهندسية للمقاوالت املحدودة )أيسك  7
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 56,401,561 16,659,000 39,742,561 شركة أميانتيت لصناعة املطاك املحدودة )أرير  بالدمام 8

أميمممانتيمممت العربيمممة السمممممممممممممعوديمممة لصمممممممممممممنممماعمممة منتجمممات شمممممممممممممركمممة  9

 الفالسجيك )أميفالست  بالدمام

15,208,355 3,250,000 18,458,355 

الشممممممركة العربية السممممممعودية لصممممممناعة أنابي  حديد الدكتاير  10

 املحدودة )سادي   بالدمام

1,187,748,786 135,120,000 1,322,868,786 

 31,893,659 8,020,000 23,873,659 أميكوي السعودية 11

 17,683,000 800,000 16,883,000 أميانتيت للتقنية والتفنولوجيا 12

 220,754,813 42,386,712 178,368,100 مصنا شركة أنابي  الاابالغال  13

 61,654,378 3,100,000 58,554,378 بجدة مصنا أميانتيت لنظمة أنابي  الفو   ألوفيناي  14

 2,711,846,811 615,226,097 2,096,620,714 املجموع 

 

 البيانات املالية  5.1

 التالية:القطاعات  م2018لقد تضمنت الرقام والفيانات املوحدة لعام 

 باا نابي  وبيعها والتقنية املتعلقة ل قطا  تناعة ا ▪

 قطا  إدارة امليا   ▪

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

 م2015 م2016 م2017 م2018 2019 العام املالي 

 2.908.627 1.364.014 792,344 947,594 780,409 صافي املبيعات

 %17.20 %8.39 %15.71 %14 10 %18,77- نسبة هامش الربح اإلجمالي

 278.693 221.391 129,772 137,228 101,001 التشغليةاملصروفات 

 101.374  225.431)  91,546)  231,226)  344,817) صافي الربح

  136.866) 437.565 247,686 298,178 239,128 التدفقات النقدية من العمليات

 61.333 56.330 21,454 5,008 15,615 اإلنفاق الرأسمالي

 4.644.508 3.411.262 3,178,906 2,869,008 2,430,733 إجمالي الصول 

 3.116.144 2.400.844 2,180,876 2,168,833 2,082,601 إجمالي املطلوبات

 1.528.364 1.010.418 998,030 700,175 348,132 مجموع حقوق امللكية

 - 75.075 - - - أرباح موزعة

 ضمش العمال املستمرة بعد عملية الدمج ف  أميفلو   م2017وحتى  2016منذ عام الشرةات الوروبية  : تعتبلمالحظة

 م  2017وحتى  2016و ساةو   منذ عام  مالوي ا تعتبل الشركتاي التابعتاي                
 
 ضمش االعمال املستمرة ايضا

 : لتعليقات على التوجيهات طويلة الج 5.2

أ بدأت املجموعة ف  أي تكوي أكثل تنافسية وحققت طسفة فوز جيدة ف  العطاوات حيع ةانت أسعار  2019املاض ي خالل العام   1

مفيعاتنا مشجعة لل اية للمشتليش إ   جان  الجودة القوية للمنتجات  لفش النتائج ل" تفش ع   التوقعات لي جميا الطلفات  

 ف  أميانتيت  مما أدى إ   إنتاج أقر مش السعة  املحجوزة ل" يت" ت ويلها ف  املفيعات بسب  أزم
 
ة السيولة ف  طرخ العمير وأيضا

مما أدى بالتا   إ   عدم اسجيعا  التكلاة الثابتة مما أدى إ   انخااي الهوامل  وحيع ةاي التقييد اآلخر ع   السيولة  و  

  أ حيع أي بعضها يخضا لقضايا قانونية تست ر  إيصاالت املست قات القديمة املست قة التي ل" يت" استلداد ا بوتالة أسر 

ا أطول  كما أي  نام العديد مش املشاريا الجديدة القادمة ف  أنظمة إدارة امليا  والنابي  ف  الصناعة وكذلك للفنية الت تية  وقت 

الفياطي أدنا  مقارنة املفيعات ف  دول أ لذلك  نام الفثال مش نطا  منتجات أميانتيت ع   املدى الطوير  ويوضح  ذا الرس" 

 :2019و  2018مجلس التعاوي الخليج  )اململفة العربية السعودية والصادرات  خالل عامي 
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 السمممممتلاتيجية الشمممممركة منذ  1

 
 السمممممتمرار الوضممممما  السممممملفية ف  سمممممو  النابي  املح   م2018عام  واسمممممتمرارا

 
أ فإي املجموعة ركزت ع   وت سمممممفا

وعليممه قممامممت الشمممممممممممممركممة   نخامماي أعمممال الشمممممممممممممركممة إمش القروي الفنفيممة بشمممممممممممممكممر متوازي ما   التخايالنقممدي مش أجممر التممدفق ت سممممممممممممماي 

 باإلجراوات التالية:

 والدفعات املقدمة  مرأال متطلفات االعتمادات الفنفية وسندات  ف وت" التوسا  العمالوأت" الجشديد ف  سياسة الدفا اآلجر ما  ▪

واملسمما مة   املحصمملايأوتوظي  العديد مش  الت صمميرأدارة إعادة  يكلة إبذلت جهود جفارة لت صممير مسممت قات الشممركة عش طريق  ▪

 دارة القانونية التابعة للمجموعة الاعالة لل 

 ت" التااوي ما العمالو ع   شروك الدفا  ▪

قيممة  ايضوت" تخ  ريمالأمليوي  216,2   حمد  إ م2019يجمابي خالل عمام إ  مش العمليمات زادت بشمممممممممممممكمر  التمدفقمات النقمديمة فمإي  عال أأونجيجمة ملما ذكر 

  م2019مليوي ريال خالل عام  136,6بقدر القروي الفنفية 

 جمالي الدخلالتحليل الجغرافي إل  6

 
 
 : سعودي ل  ريالأ)كما ي   إي الدخر اإلجما   لللشركةل يتوز  ج رافيا

9201 إجمالي املبيعات  2018 

 النسبة املبلغ االنسبة املبلغ  

         اململكة العربية السعودية 

%12.90 100,660 املنطقة الوسطى  110,834 11,70%  

%6.42 50,081 املنطقة ال ربية  40,668 94,2%  

%26.80 209,146 املنطقة الشرقية  316,363 33,39%  

%37.61 293,497 تصدير مش اململفة   277,105 29,24%  

%83.72 653,384 إجمالي اململكة السعودية   744,970  278,6%  

%13.54 105,649 أوروبا   175,561 18,53%  

%2.74 21,376 دول أخرى   27,063 2,86%  

%100.00 780,409 املجموع  947,594 100.00% 

 

أ ف  حاي  م2018% خالل عام %78,62مش إجما   املفيعات مقارنة بممممممممممممممممممممم   %83,72طسمممممممفة   م2019مش املفيعات الداخلية خالل   بل ت حصمممممممة الشمممممممركة

ما قطا  إدارة امليا  فقد وتمممممممممملت مفيعاته  أ م 2018لعام  %71.85جما   املفيعات مقارنة بمممممممممممممممممممممممم إمش  %77,81نابي    ت طسممممممممممفة املفيعات ف  قطا  ال بل

مليوي ريال مقارنة ما  67,5ما مفيعات الخدمات وتمممممممممملت أ م 2018عام مليوي ريال ل175,6مليوي ريال مقارنة بمممممممممممممممممممممممم   105,6مفل   م2019خالل عام 

  م2018مليوي ريال لعام  91,2
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 (سعودي )ألف ريالالعام املاض ي  مقارنة معالنتائج التشغلية  الجوهرية فيتفسير الختالفات  7

 ملخص النتائج 7.1

 تتفسير الختالفا 7.2

 صافي املبيعات  

مليوي ريال  71,2مقارنة بالعام السممممابقأ و ذا يتضمممممش مفل   %17,64مليوي ريال أي طسممممفة  167,2تمممماف  املفيعات بمممممممممممممممممم   انخاضم 2019خالل عام  

   سعودي لتعدير غال متفرر للعقود الرب ية لشركة بي دبليو تي أملانيا خالل السنة وفقا لت لير املخاطر للمشاريا الحالية
 
 وت لر  ذ  النتائج وفقا

 ال سعودي :)أل  ري ملا ي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2018 التغيير النسبة
 العام   2019

 املفيعات  780,409 947,594  168,185) 17.64%-

 تكلاة املفيعات   926,922)  851,484)  75,438) 8.86%

 الربح الصافي  (146,513) 96,110 (242,623) 252.44%-

 املفيعات والجسويق    101,001)  137,228) 36,227 26.40%-

 التكاليف التشغيلية  (247,514)  (41,118) (206,396) 501.96%

-104.96% 13,679 (13,033  

إيرادات )مصروفات    646

 أخرى 

-161.71% 66,851 (41,340  

حصة الشركة ف  تاف    25,511

 ربح شرةات زميلة

 تاف  مصروفات تموير   100,210)  86,422)  13,788) 15.95%-

76.77% (139,654) (180,913) 

صافي الربح )الخسارة(   (321,567)

 والضريبةقبل الزكاة 

 ضريفة الدخر والزةاة    21,597)  24,845) 3,248 13.07%-

-93.24% 22,815 (24,468  

تاف  أربا  أطشطة غال    1,653)

 مستمرة

49.13% (113,591) (231,226) 

 

(344,817) 

صافي الدخل  

 )الخسارة( للعام 

 الوصف
مبيعات 

2019 

مبيعات 

 م2018

الزيادة 

 أو)النقصان( 
 النسبة

تصمممممممممممممنيا النمابيم  وبيعهما ف  دول مجلس التعماوي  

 الخليج 

 

585,885 653,777 (67,892  -10,38% 

 %21,01-  5,687) 27,063 21,376 تصنيا االنابي  وبيعها ف  الدول االخرى 

 %10,81- (73,579) 680,840 607,261 النابيبإجمالي تصنيع وبيع 

 %25,98-  23,694) 91,193 67,499 الخدمات 

 %39,82-  69,913) 175,561 105,648 إدارة امليا 

 %17.64- (167,186) 780,409 780,408 إجمالي املجموعة
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 %10.38مليوي ريال أو طسفة  67,9 نابي  ف  شفة الجزيرة العربية بم ل مفيعات ا نخاضتإ
 
  :سعودي ل  ريال)أملاي      وت لر  ذ  النتائج وفقا

 

 الوصف
مبيعات 

 م2019

 مبيعات

 م2018

الزيادة 

 و)النقصان(
 النسبة

 %8.63 15,800 183,172 198,972 حديد الدكتاير 

 %18,12-  59,051) 325,837 266,786 أنابي  الايبلجال  والفو   ايثلاي 

 %16,83-  22,438) 133,356 110,918 االيفوكس ي

 %19.30-  2,203) 11,412 9,209 أخريات 

 %10.38- (67,892) 653,777 585,885 اإلجمالي

 

 لفة املبيعاتتك

و ُيعزى ذلك إ   أثر مخصصات  فوك القيمة ف   2018مقارنة بممممعام   %8,86مليوي ريال سعودي أو بنسفة  75,4بمفل   تكلاة املفيعات   رتاا ي اإ

 : سعودي )أل  ريالية حال فإي تكلاة املفيعات شملت أثار التعديالت التاليةأأ ع   2019عالتي ةانت ف  عام 

 م2018 م2019 الوصف

 4.7 10,0 املخزوي تعديالت و فوك قيمة 

 - 6,9 تكالي  غال متوقعة ع   املشاريا القائمة

 40.3 125,7  فوك وحد  توليد النقد ) بشكر عفس ي 

 45.0 142,6 املجموع

 

 

 

 التكاليف التشغيلية

 فوك ف  قيمة       إويعزى ذلك  أ2018مقارنة بعام  %26,40بنسمممممممممممفة و  36,2بمفل    م2019تممممممممممماف  التكالي  الجشممممممممممم يلية خالل عام لقد انخاض  

مليوي ريال  6.8مليوي ريال سمممممممعودي  و فوك ف  قمية قروي اإلسمممممممجثمارات ع   حقو  امللفية بقيمة  15,0الذم" املدينة وأتمممممممول العقود بقيمة 

    دي مليوي ريال سعو  4.0وناقات املفيعات بقيمة  مليوي ريال سعودي   10.0بقيمة  مخصصات الروات  والجور والرسوم املهنية سعودي  

 

 حصة الشركة في صافي دخل شركات زميلة

مليوي ريال سمممممممممممممعودي خالل العمام مقمارطى  25.5فقمد حققنما   مقمارنة بالعمام املاضممممممممممممم ي ف  تممممممممممممماف  الدخر مش شمممممممممممممرةات زميلمة  ارتاما  واعد ةاي  نمالك 

  أميفلو القابضممممة و   %161.71مليوي ريال سممممعودي وبنسممممفة  66.8قدر ا   زيادةبصمممماف     2018مليوي ريال سممممعودي ف  عام  41.3بالخسممممائر بقيمة 

و أ سممممم ربا  مش االسمممممجثمارات ف  الشمممممرةات الزميلة مثر أمينت" ت قيق اقد بدأت بت قيق أربا  ف   ذا العام , و باملقابر   %50بنسمممممفة التي نمتلفها 

 م 2019غاز الشر أ اميانتيت قطرأ توزيا خالل عام 

 مليوي   20.1نتائج العام املاض ي تضمنت ةامر إنخااي قيمة االسجثمارات ف  اميتك امل ر  بقيمة 

 

 مصاريف مالية

وذلك بسب  رسوم إدارة الجسهيالت  %16بنسفة  مليوي ريال أاي  13,8بمفل  وقدرة  املالية الخاتة بالقروي املصاري  ارتاعت لقد 

  املصرفية ملرة واحدة

 

 

 هبوط قيمة املوجودات  

م  وتااتممممممممميلها  2018مليوي ريال ف   97,1م )2019مليوي ريال ف   213,8إي تكالي   فوك قيمة املوجودات  املتداوله و ال ال املتداولة تقدر بممممممممممممممممممممممم  

 ع   الن و التا   )أل  ريال سعودي :
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 م2018 2019 الوصف

املعيار الدو   للتقارير املالية  -انخااي قيمة الذم" املدينة قصممممالة الجر  

 )1( 9رق"  

- 15.3 

 8.5 - )2(انخااي قيمة التول  -اسال توق  تش ير املصنا 

,املمتلكات ,اآلالت  انخااي قيمة التول  - ساةو  توق  تش ير املصنا

 )2(واملعدات 

- 7.5 

 41.9 81.7 )3(سادي  انخااي قيمة املمتلكات ,اآلالت واملعدات 

  5.0) 16,3 )3(بي إ  أل انخااي قيمة املمتلكات ,اآلالت واملعدات ) بشكر عفس ي   

 - 27,8 )3(أفير  انخااي قيمة املمتلكات ,اآلالت واملعدات ) بشكر عفس ي   

 25.1 - )4(إميجيك امل ر  انخااي القيمة الكامله ع   االسجثمار والذم" املدينة 

 0 16,9 مخصص املخزوي الفطيئ و العمال قيد اإلطشاو

 - 71,2 تعديالت ع   عقود العمال قيد اإلطشاو 

 3.9  مدينه و تعدير التلجمه ال ال معاي اميفلو خص" ذم" 

 213,8 97,1 اإلحتياطاتمجمو  الهفوك و 

 

 

 

مش خالل  والجهود القانونية ف  عام  املشكوم ف  ت صيلها ت" تسجير مخصصات جديدة ف  انخااي قيمة الذم" املدينة   1

مليوي ريال سعودي  تؤخذ  ذ  الحيازة كجزو مش تعدير مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة ملعايال  15.3بمفل   2018

  9التقارير املالية الدولية رق" 

 

ا مختلاة مش ال وساةو أ أستوق  تش ير مصنعاي إلنتاج النابي  ف  اململفة العربية السعودية و ما   2 ينتج املصنعاي أنواع 

 ذيش ضعيااي    لسفا  استلاتيجية  وتتوقا اإلدارة أي السو   اإلنتار  توقاهاالنابي  الخرسانية التي قررت إدارة املجموعة  

ا للمجموعة  بحجز انخااي ف  قيمة التول ورسوم التصاية  2018فقامت املجموعة ف  عام  وغال مالئماي استلاتيجي 

 مليوي ريال سعودي  16.0لقة بإغال   ذيش املصنعاي بمفل  املتع

 

السنوي الذي تتطلفه  املعايال الدولية إلعداد التقارير املالية فاختبلت املجموعة جميا انخااي القي" وكجزو مش اختفار   3

املمتلكات واملنشآت واملعدات بقيمة وحدات توليد النقد املعمول   ونجيجة لذلك أ قامت املجموعة بحجز خسائر كفالة ف  

  2018مليوي ريال سعودي ف  عام  36.9مليوي ريال سعودي خالل العام و  125.7

 

مش خالل مسا مة قروي   2018طل  إعادة الرسملة ف   مما يتبسب  الخسائر املتفررة للشركة ع   مدى السنوات املاضية أ    4

مليوي در " وخسارة تافية   13.0ة قفر الاوائد والضرائ  واالستاالم وإطااو  سلفي  نتائجالتي تظهر    2019ومازانية  أالشرةاو  

مليوي در "  قرر مجلس اإلدارة انخااي قيمة االسجثمارات واملفال  املست قة القفض ع   شركة أميجيك امل ر    23.0قدر ا  

 مليوي ريال سعودي  25.1بقيمة  2018بالكامر ف  

 

ار املحاسفة الدو   لاملخزويل أ ت ت اختفار تاف  القيمة الحالية مش قفر وحدتاي انخااي قيمة املخزوي بموج  معي  5

مليوي ريالأ التي ل" يت" توقعها ف  مشرو   6.9مليوي ريال سعودي وتكلاة مؤقتة بقيمة  10.0م ليتاي لتوليد النقد بقيمة 

 د ا خالل العام االملانية ف  تركماطستاي ت" تفف  لشركةبي دبليو تي ود العمر الجارية عق
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مليوي ريال سعودي بناو  ع   ت لير  71.2ت" تعدير الجسوية املتعلقة بإسقاطات عقد العمر الجاري خالل العام بمفل    6

 الملانية ع   املشاريا القائمة ف  العرا  وأملانيا وأذربيجاي واليمش وتركيا   مخاطر املشاريا القائمة لشركةبي دبليوتي

 

 

 عايير املحاسبية امل.8

 عاير املحاسبية العامليةاملالتحول من  - أ

  الهيئة السعودية للم اسفاي القانونياي )املعايال الدولية  التي ت" اعتماد ا مش قفر   الدولية إلعداد التقارير املالية ل" تخرج املجموعة عش املعايال

 التغييرات في السياسات واإلجراءات املحاسبية -تطبيق املعايير املحاسيبة العاملية -ب

 عقود اإليجار 

يكوي االتاا  عقد إيجار أو ي توي ع    تاريخ بدو العمال يت" ت ديد ما إذا ةاي االتاا   عقد إيجار أو ي توي ع   عقد إيجار أم ال أ ف  

 عقد إيجار إذا ةاي يمنح الحق ف  السيطرة ع   أتول معينة لاتلة مش الوقت مقابر تعويض 

 عندما تكوي الشركة كمستأجر

 أتول حق االستخدام  •

التر الساس ي لالستخدام  أ ويت" قيا  تعتلخ املجموعة بأتول حق االستخدام ف  تاريخ بدو عقد اإليجار )أي تاريخ توفر 

أتول حق االستخدام بقيمة التكلاة مخصوما مناا االستاالم املتلاك" وخسائر االنخااي ف  القيمة أ ويت" تعديلها لي إعادة 

ة الولية وتشمر تكلاة أتول حق االستخدام مفل  التزامات اإليجار املعتلخ باا والتكالي  املفاشر  قيا  اللتزامات اإليجار 

سدد  ف  تاريخ الفدو أو قفله مخصوما مناا  أي حوافز مستلمة ع   اإليجار 
ُ
يت" استاالم  املتففدة ومدفوعات اإليجار التي ت

 أتول حق االستخدام املعتلخ باا ع   أسا  القسط الثابت ع   مدى عمر ا اإلنتار  املقدر 

 التزامات اإليجار  •

االيجارأ تعتلخ املجموعة بالتزامات االيجار املقاسة بالقيمة الحالية ملدفوعات االيجار التي يتعاي سداد ا ع   ف  تاريخ بدو عقد 

مدى فتلة االيجار  وتشمر مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما ف  ذلك املدفوعات الثابتة الساسية  مخصوما مناا أي حوافز 

تعتمد ع   مؤشر أو سعرأو معدل أ واملفال  املتوقا دفعها بموج  ضمانات القيمة  إيجار مست قة أ ومدفوعات إيجار مت الة

تشمر مدفوعات اإليجار سعر ممارسة خيار الشراو املؤكد بشكر معقول أي تمارسه الشركة ودفا غرامات إل ااو عقد  املتفقية 

يت" االعتلاخ بمدفوعات  اإليجار املت الة التي ال تعتمد  اإليجار أ إذا ةانت مدة اإليجار تعفس ممارسة الشركة لخيار إ ااو العقد 

 ع   مؤشر أو سعر كناقات ف  الاتلة التي ي دث فياا الحدث أو الحالة التي تؤدي إ   الدفا 

عند حسا  القيمة الحالية ملدفوعات اإليجار أ تستخدم الشركة معدل االقتلاي اإلضاف  ف  تاريخ بدو اإليجار أ وذلك إذا ل" 

 للت ديد بسهولة   يفش
 
بعد تاريخ الفدو أ يت" زيادة مفل  التزامات اإليجار ليعفس  سعر الاائدة الضمني ف  عقد اإليجار قابال

وباإلضافة  إ   ذلك أ يت" إعادة قيا  القيمة الدفتلية إللتزامات  تراك" الاائدة وتخايض مدفوعات اإليجار التي ت" دفعها 

أ أو ت يال ف  مدة اإليجار أ أو ت ال ف  مدفوعات اإليجار الثابتة الساسية أو ت يال ف  التقيي" لشراو  اإليجار  إذا ةاي  نام تعدير

 التول الساسية 

 عقود اإليجار قصالة الجر و إيجارات التول منخاضة القيمة  •

ا أو أقر مش ذلك  ال  12عقود اإليجار قصالة الجر ه  عقود إيجار باتلة تأجال  تفل   تول ذات القيمة املنخاضة ه  شهر 

يت" إثفات مدفوعات  عناتر ال تاي بالحد الدطى لرسملة الشركة وتعتبل ضئيلة  ال مية بالنسفة لفياي املركز املا   للشركة ككر 

 عقود اإليجار قصالة الجر وإيجارات التول منخاضة القيمة ع   أسا  القسط الثابت ف  بياي الربح أو الخسارة 

 : "عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل"23يير الدولية إلعداد التقارير رقم املعا

لضرائ  الدخرل   12يوضح  ذا املعيار الدو   إلعداد التقارير كياية تطفيق متطلفات االعتلاخ والقيا  الخاتة بمعيار  املحاسفة الدو   

ا أي معيار  أوضحت لجنة تاسالات املعايال الدولية دخر أ وذلك ف  الحاالت التي يوجد فياا شك بشأي معامالت ضريفة ال للبالغ املا   سابق 

لاملخصصات واملطلوبات االحتمالية والتول املحتملةل أ ينطفق ع   م اسفة  37أ وليس معيار املحاسفة الدو    12املحاسفة الدو   
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كياية التعرخ ع   التول والتزامات ضريفة الدخر   23ارير رق" يشر  املعيار الدو   إلعداد التق معامالت ضريفة الدخر غال املؤكدة 

 املؤجلة والحالية وقياسها ف  حالة الشك بشأي املعاملة الضريبية 

املعاملة الضريبية غال املؤكدة ه  أي معاملة ضريبية تطفقها  يئة ما حيع يوجد شك حول ما إذا ةانت  ذ  املعاملة سوخ تقفر مش قفر 

فع   سبير املثال أ يعتبل قرار املطالفة بخص" ناقات م ددة أو عدم إدراج عنصر معاي مش الدخر ف  اإلقرار  أم ال مصلحة الضرائ  

 23ينطفق املعيار الدو   إلعداد التقارير رق"  الضريبي أ معاملة ضريبية غال مؤكدة إذا ةانت مقفوليته غال مؤكدة بموج  قانوي الضرائ  

املتعلقة بضريفة الدخر أ وذلك  عندما يكوي  نام شك بشأي معاملة  أي بند أ بما ف  ذلك الربح أو الخسارة  ع   جميا جوان  املحاسفة

 الخاضعة للضريفة والسس الضريبية ل تول والخصوم والخسائر الضريبية واالئتمانات ومعدالت الضرائ  

 خالل السنة  إي تطفيق  ذا التوضيح ليس له أي تأثال مادي ع   الفيانات املالية

 املعيار الذي صدر ولم يدخل حيز النفاذ بعد

دخلت ع   املعايال والتاسالات الصادرة حتى تاريخ إتدار الفيانات املالية للمجموعةأ ولفناا ل" تصفح نا
ُ
فذة وترد أدنا  التعديالت التي أ

 وي ذلك عندما تصفح فعالة وتعتزم املجموعة اعتماد معايال  ذ  التعديالتأ إذا ةاي ذلك منطفقاأ ويك بعد 

 

 تعريف العمال التجارية - 3تعديالت على املعايير الدولية للتقارير املالية 

ا للتعليقات التي تلقا ا املجلس الدو   ملعايال املحاسفة أ فإي تطفيق التوجيه الحا   معقد   يراجا  ذا التعدير تعري  العمال التجارية  وفق 

 لل اية أ وينتج عنه الفثال مش املعامالت املؤ لة لدمج  العمال  

 

ية والتغيرات في "السياسات املحاسب 8"عرض البيانات املالية" ومعيار املحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي 

 التقديرات والخطاء املحاسبية"

لالسياسات املحاسبية والت الات ف   8لعري الفيانات املاليةل ومعيار املحاسفة الدو    1التعديالت املدخلة ع   معيار املحاسفة الدو   

أ  استخدم تعري  متناسق ف  1ير املالية الخرى التقديرات والخطاو املحاسبيةل والتعديالت الالحقة ع   املعايال الدولية إلعداد التقار 

أ ودمج بعض اإلرشادات ف   3أ توضيح تاسال تعري  املادة  2جميا املعايال الدولية للبالغ املا    واإلطار املاا يمي إلعداد التقارير املالية 

 حول املعلومات غال املادية   1معيار املحاسفة الدو   

علومات جو رية إذا ةاي مش املتوقا أي يؤدي حذفها أو ت رياها أو حجباا إ   التأثال ع   القرارات التي يتخذ ا التعري  املعدل: لتعد امل

  املستخدموي الساسيوي للفيانات املالية عامة ال ري ع   أسا  تلك الفيانات املالية أ والتي توفر معلومات مالية عش كياي إبالغ م ددل

ا أ ولفش ليس مش املتوقا أي يكوي لها تأثال كفال ع   إعداد توضح التعديالت تعري  املو 
 
اد وتجعر املعايال الدولية للبالغ املا   أكثل اتساق

 الفيانات املالية 

 

 الفائدة إصالح معيار سعر  - 7واملعيار الدولي لإلبالغ املالي  39ومعيار املحاسبة الدولي رقم  9تعديالت على املعيار الدولي لإلبالغ املالي رقم 

تتعلق سفر االنتصاخ  باملحاسفة الت وطية ولها تأثالأ   توفر  ذ  التعديالت بعض سفر االنتصاخ فيما يتعلق بإتال  معيار سعر الاائدة 

مرار وما ذلك أ يج  است ع   أنه ال ينفغ  أي يؤدي إتال  أسعار الاائدة املعروضة باي الفنوم بشكر عام أ إ   إ ااو املحاسفة الت وطية 

 تسجير أي نقص ف  فعالية الت وك ف  بياي الربح أو الخسارة 

 2017-2015التحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية لإلبالغ املالي  

 أ ليس لها تأثال كفال ع   الفيانات املالية للمجموعة: 2019يناير  1الت سينات السنوية التالية أ والتي ةانت سارية ف  أو بعد 

ا ف  عملية مشتلكة عندما ت صر  -أ لاندماج العمالل  3املعيار الدو   للبالغ  املا    - تعيد الشركة قيا  حصتاا اململوكة سابق 

 ع   السيطرة ع   العمال 

ا ف   -أ لاالتااقات املشتلكةل  11املعيار الدو   للبالغ  املا    - عملية مشتلكة ال تقوم الشركة بإعادة قيا  حصتاا اململوكة سابق 

 عندما ت صر ع   سيطرة مشتلكة ع   العمال 

تقوم الشركة ب سا  جميا نتائج ضريفة الدخر مش مدفوعات الربا  بناس  –أ لضرائ  الدخرل  12معيار املحاسفة الدو    -

 الطريقة 

اقتلاي ت" إجراؤ   ف  التر تعامر الشركة كجزو مش القروي العامة أي  -أ لتكالي  االقتلايل  23معيار املحاسفة الدو    -

ا لالستخدام أو الفيا املقصود   لتطوير أتر ما أ وذلك عندما يكوي التر جا ز 
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 تركيبة املجموعة .9

 جموعةاملفروع  . أ

ب يع تكوي  اري أو كال ماأبموج  ترخيص تممممممممممناع  أو سممممممممممجر تج ملخص عش فرو  املجموعة املتارعة عش الشممممممممممركة الميقدم  ذا الجزو 

 عش الفياي القانوطي للشمممممممممركة الم   %100 بنسمممممممممفة  مملوكة للشمممممممممركة الم
 
 مسمممممممممتقال

 
 قانونيا

 
كما أ اا ليس لها رؤو    وال تملك تلك الارو  كيانا

 :أموال أو أدوات ديش تصدر عناا

 نشاطها الشركة الرقم
الدولة/ املحل 

 الرئيس ي

الدولة محل  

 التأسيس

حصة 

 % ميانتيتأ

 الشركة تسويق منتجات ميانتيت العربية السعوديةشركة أفر    1
اململفة العربية 

  الدمام – السعودية

اململفة العربية 

 الرياي –السعودية 
100 

 تسويق منتجات الشركة فر  شركة اميانتيت العربية السعودية  2
اململفة العربية 

 الدمام –السعودية 

اململفة العربية 

 جدة –السعودية 
100 

 يثلايإنتاج أنابي  الفو   إ نابي  الفو   الوفينايأميانتيت لنظمة أمصنا   3
اململفة العربية 

 الدمام –السعودية 

اململفة العربية 

 جدة –السعودية 
100 

4  
شركة أميانتيت العربية السعودية لصناعة منتجات الفالسجيك 

 )أميفالست 

لصناعة منتجات 

 الفالسجيك

اململفة العربية 

 الدمام –السعودية 

اململفة العربية 

 الدمام  –السعودية 
100 

 مواسال اإليفوكس ي شركة أميانتيت إلنتاج مواسال اإليفوكس ي )أميفوكس   5
اململفة العربية 

 الدمام –السعودية 

اململفة العربية 

 الدمام  –السعودية 
100 

 أب اث ودراسات فنية مركز أميانتيت ل ب اث والتطوير  6
اململفة العربية 

 الظهراي –السعودية 

اململفة العربية 

 الظهراي –السعودية 
100 

7  
ميانتيت العربية السعودية للجشييد والفناو والصيانة شركة أ

 والجش ير

املقاوالت العامة وتيانة 

 املشاريا الصناعية

اململفة العربية 

 الدمام –السعودية 

اململفة العربية 

 الدمام –السعودية 
100 

 إنتاج النابي  مصنا شركة أميانتيت لصناعة الايبلجال     8
اململفة العربية 

 جدة –السعودية 

اململفة العربية 

 جدة –السعودية 
100 

 املقاوالت فر  شركة أميانتيت لصناعة الايبلجال  املحدودة 10
اململفة العربية 

 الدمام –السعودية 

اململفة العربية 

 الدمام –السعودية 
100 

 إنتاج االنابي  مصنا شركة أميانتيت لصناعة الايبلجال  املحدودة 11
اململفة العربية 

 الدمام –السعودية 

اململفة العربية 

 الدمام –السعودية 
100 

12 
مصنا الشركة العربية السعودية لصناعة أنابي  حديد الدكتاير 

 املحدودة
 إنتاج النابي 

اململفة العربية 

 الدمام –السعودية 

اململفة العربية 

 الدمام –السعودية 
100 

13 
فر  الشركة العربية السعودية لصناعة أنابي  حديد الدكتاير 

 املحدودة
 املقاوالت

اململفة العربية 

 الدمام –السعودية 

اململفة العربية 

 الدمام –السعودية 
100 

 إنتاج النابي  املحدودةفر  شركة أمالوي العربية السعودية  14
اململفة العربية 

 السعودية/الدمام

اململفة العربية 

 السعودية/الجفير
100 

15 
شركة الفينة الت تية الهندسية للمقاوالت املحدودة )أيسك 

 الكويت 

خدمات التصمي" 

 والتلكي 
 100 الكويت الكويت

 املحدودة )أيسك دبي شركة الفينة الت تية الهندسية للمقاوالت  16
خدمات التصمي" 

 والتلكي 
 دبي

اإلمارات العربية 

 املت دة
100 

 شركة الفينة الت تية الهندسية للمقاوالت املحدودة )أيسك قطر  17
خدمات التصمي" 

 والتلكي 
 100 قطر الدوحة

18 
شركة الفينة الت تية الهندسية للمقاوالت املحدودة )أيسك 

 أبوظبي 

التصمي" خدمات 

 والتلكي 
 أبوظبي

اإلمارات العربية 

 املت دة
100 

 شركة الفينة الت تية الهندسية للمقاوالت املحدودة )أيسك عماي  19
خدمات التصمي" 

 والتلكي 
 100 عماي مسقط

 الارو  ليس لدااا رأ  مالأ وال تصدر قوائ" ماليةمالحظة: 
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 الحصص بشكل مباشر أو غير مباشر: التابعة التي تملكها أميانتيت بالكامل أو بأغلبية  الشركات .ب

 الدولة محل التأسيس نشاطها الشركة رقم
رأس مال  

 الشركة التابعة 
 العملة

حصة 

 أميانتيت %

 إنتاج النابي  شركة أميانتيت لصناعة الايبلجال  املحدودة )أفير  1
 –السعودية اململفة العربية 

 الدمام
 100 ريال سعودي 180.000.000

 شركة أميانتيت لصناعة املطاك املحدودة 2

إنتاج الحلقات 

املطاطية واملواد 

 الالزمة ل نابي 

 –اململفة العربية السعودية 

 الدمام
 100 ريال سعودي 8.750.000

3 
الشركة العربية السعودية لصناعة أنابي  حديد 

 املحدودة )سادي  الدكتاير 

تسويق منتجات 

 الشركة

 –اململفة العربية السعودية 

 الدمام
 100 ريال سعودي 180.000.000

 إنتاج النابي  شركة أمالوي العربية السعودية املحدودة 4
 –اململفة العربية السعودية 

 الدمام
 100 ريال سعودي 76.500.000

 إنتاج النابي  مصنا شركة بوندستلاند املحدودة  5
 –اململفة العربية السعودية 

 الدمام
 60 ريال سعودي 20.000.000

6 
الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية 

 املحدودة )ساةو  
 إنتاج النابي 

اململفة العربية 

 السعودية/جدة
 100 ريال سعودي 12,250.000

 السعودية املحدودة )أميكوي أميكوي  7
إنتاج النابي  

 والصمامات

 –اململفة العربية السعودية 

 الدمام
 100 ريال سعودي 15.000.000

8 
الشركة العاملية إلدارة وتش ير الفنية الت تية املحدودة 

 )أميواتر 

إدارة وتيانة 

مشاريا امليا  

وم طات الت لية 

 وشركة قابضة

 –السعودية اململفة العربية 

 الدمام
 100 ريال سعودي 100.000.000

 100 دوالر أمريكي 32.000.000 املنامة –مملفة الف ريش  شركة قابضة شركة أميانتيت العاملية القابضة املحدودة 9

 شركة تقنية الدكتاير املحدودة )دكتك  10
بيا وشراو العقارات 

 وتأجال ا
 100 دينار ب ريني 20.000 املنامة –مملفة الف ريش 

 100 يورو 3.000.000 أملانيا أدارة امليا  شركة أةواموندو املحدودة 11

12 
شركة بي  دبليو   تي  واسر اند اوسر تفنيتك ر  ام بي 

 اتل

إطشاو وإدارة 

وتيانة م طات 

تنقية امليا  

 والصرخ الص  

 100 يورو 3.000.000 أملانيا

 100 يورو 49.025.000 مالطا شركة قابضة القابضة املحدودةأميانتيت  مالطا  13

 403.000.000 ةازاخستاي تناعة االنابي  شركة أميجيك أستانا ل نابي  14
تنج  م 

 ةازاخستاي
51 

 10.500.000 سويسرا قابضة شركة أميجيك سويسرا 15
فرنك م 

 سويسري 
100 

 100 يورو 30.000 أملانيا اسجشارات وتقنية فلوتايت للهندسة 16

 بي دبليوتي السعودية املحدودة 17

إطشاو وإدارة 

وتيانة م طات 

تنقية امليا  

 والصرخ الص  

 –اململفة العربية السعودية 

 الدمام
 100 ريال سعودي 500.000

 شركة بي دبليو تي العربية 18

فر  شركة بي دبليو  

تي إلدارةإطشاو و 

إدارة و تيانة 

م طات تنقية 

 –اململفة العربية السعودية 

 الدمام
 100 ريال سعودي 500.000
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امليا  والصرخ 

 الص  

 دوالر أمريكي 250.000 تركماطستاي إدارة امليا  تركماطستاي-شركة بي دبليو تي إ  يو دبر يو أو  أو  أو   19
100 

 

 شركة الفنية الت تية الهندسية للمقاوالت املحدودة 20
خدمات التصمي" 

 والتلكي 

 –اململفة العربية السعودية 

 الدمام
 100 ريال سعودي 500.000

 االدارة شركة أميانتيت العربية السعودية للدارة املحدودة 21
 –اململفة العربية السعودية 

 الدمام
 100 ريال سعودي 10,000

22 
الشركة العربية لتجارة مواد الفناو واملعدات الصناعية 

 املحدودة )العربية للتجارة 
 تجارة

 –اململفة العربية السعودية 

 الدمام
 100 ريال سعودي 2,000,000

 يورو 311,888 أملانيا إدارة امليا  )ت ت التصاية  جو   اطسش 23
100 

 

 كروي نرويج  1,000,000 أملانيا والتجارةالفيا  اي ا  فلوتايت للتصدير 24
100 

 

 

 الشركات التي تملك أميانتيت أقلية الحصص بصورة مباشرة أو غير مباشرة .ت

 الدولة محل/ التأسيس نشاطها الشركة رقم
رأس مال  

 الشركة التابعة 
 العملة

حصة 

 أميانتيت %

 50 جنيه مصري  50.000.000 مصر تناعة النابي  شركة أميانتيت مصر للايبلجال  1

 49 جنيه مصري  19.313.9000 مصر تناعة النابي  شركة أمالوي مصر 2

 50 دينار جزائري  262.769.000 الجزائر تناعة االنابي  شركة أميجيك الجزائر 3

 50 در " م ربي 122.000.000 امل ر  تناعة االنابي  شركة أميجيك امل ر  4

 40 ريال قطري  37.200.000 قطر تناعة االنابي  املحدودة )أةا   املحدودةشركة أميانتيت قطر  5

 توزيا ال از شركة غاز الشر  املحدودة 6
 اململفة العربية السعودية/

 الدمام
 13 ريال سعودي 40.000.000

 23.7 يورو 1.600.000 سويسرا تناعة االنابي  سار بالست 7

 40 دينار ليبي 1.000.000 ليبيا االنابي تناعة  شركة أميجيك ليبيا 8

 20.4 ريال قطري  200.000 قطر تناعة االنابي  شركة ساربالست قطر املحدودة 9

 20 لالة تركية 48.306.000 تركيا تناعة النابي  شركة سوبور بور تناع  فيكارت أيه   ا  10

 16 لالة تركية 21.700.000 تركيا النابي تناعة  شركة سوبور جا  تناع  فيكارت أيه   ا  11

 20 آلي روماطي 327.620 رومانيا تجارة النابي  أميتك لنظمة النابي  12

13 
 أميتك ل نابي  رومانيا

 )قيد التصاية 
 20 آلي روماطي 116,000 رومانيا ت ت التصاية

 50 يورو 5.950.000 النمسا تناعة النابي  شركة أميفلو القابضة ر  إم بي إتل 14

 توزيا امليا  الشركة الدولية لتوزيا امليا  )توزيا  15
 /اململفة العربية السعودية 

 جدة
 50 ريال سعودي 101.000.000

 15 در " م ربي 100.000.000 امل ر  توزيا امليا  أمينسو  إ  أي 16

 4.48 يورو 3.700.000 إيطاليا تناعة النابي  املفادرة الصناعية إ  بي أي  17

 توزيا امليا  توزيا أةوابور  18
اململفة العربية السعودية / 

 جدة
 35 ريال سعودي 500,000

 

كر أعال أ لدى الشركة عدد مش مكات  التمثير التجاري داخر السعودية وخارجها 
ُ
 باإلضافة ملا ذ

 مصر للاايبلجال  وشركة أمالوي مصر عش بيا ةامر حصصها ف  شركة اميانتيت  26/12/2019*أعلنت الشركة ع   تداول بتاريخ 
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 الحصص أو أدوات الدين الصادرة للشركات التابعة. 10

 بالشرةات التابعة كما  ي  :دوات الديش الصادر ة الخاتة أو أةانت الحصص مأ 2018خالل عام 

 أسماء الشركاء ونسب ملكيتهم الحصة الصادرة الشركة التابعةاسم 

 %100شركة اميانتيت العربية السعودية  حصة عادية قيمة ةر حصة أل  ريال  180.000  شركة أميانتيت لصناعة الايبلجال  املحدودة

 %100شركة اميانتيت العربية السعودية  حصة عادية قيمة ةر حصة أل  ريال  180.000 أنابي  الحديد الشركة العربية السعودية لصناعة

 حصة عادية قيمة ةر حصة أل  ريال 20.000  شركة بوندستلاند املحدودة
 %60شركة اميانتيت العربية السعودية   1

 %40شركة امالوي  بي   ف  / ولندا  2

   %100شركة اميانتيت العربية السعودية  حصة عادية قيمة ةر حصة أل  ريال 76.500  شركة أمالوي العربية السعودية املحودة

   %100شركة اميانتيت العربية السعودية  حصة عادية قيمة ةر حصة أل  ريال 8.750 شركة أميانتيت لصناعة املطاك املحدودة

 الشركة العربية السعودية للمنتجات

 ملحدودة )ساةو   ا الخرسانية
  %100شركة اميانتيت العربية السعودية  ريال 500حصة عادية قيمة ةر حصة 24.500

 %100شركة اميانتيت العربية السعودية  حصة عادية قيمة ةر حصة أل  ريال15.000 أميكوي السعودية املحدودة )أميكوي 

 أميتك أستانا
 مليوي  403ال توجد حصص بر أي رأ  املال و و 

 تنج  موز  باي الشرةاو كشراكة م دودة   

 %51شركة فلوتايت للهندسة املحدودة    1

 %34ابي ةايي     2

 %10ةافرلوخ   3

 %5ليستوبادطي   4

 شركة اميانتيت العاملية القابضة املحدودة 
 حصة عادية قيمة  32.000

 دوالر امريكي  1000ةر حصة 

 %99.94شركة اميانتيت العربية السعودية   1

  % 0.06شركة اميانتيت لصناعة الايبلجال  املحدودة   2

 شركة اميتك سويسرا اي ر  
 حصة عادية قيمة ةر حصة 112

 فرنك سويسري  1000

 %10.71شركة أميانتيت العاملية القابضة املحدودة   1

 %89.29شركة اميانتيت مالطا   2

 الف ريش  –شركة فلو تايت للتقنية 
دينار  100حصة عادية قيمة ةر حصة  11,375

 ب ريني

 %99 أميانتيت العاملية القابضة 1

 %1أميانتيت فايبلغال  

 شركة تقنية الدكتاير املحدودة
 دينار  100حصة عادية قيمة ةر حصة  200

 ب ريني

 %75شركة أميانتيت العربية السعودية   1

 %25شركة أميانتيت العاملية القابضة   2

 %100شركة أميجيك سويسرا  يورو 30.000حصة واحدة قيمتاا  للهندسةاملحدودةشركة فلو تايت 

  بي دبليو تي العربية 
 ريال   1.000حصة عادية قيمة ةر حصة  500

 سعودي
 %100شركة بي  دبليو   تي  واسر اند اوسر تفنيتك أر  ام بي اتل 

 %100شركة بي  دبليو   تي  واسر اند اوسر تفنيتك أر  ام بي اتل  يورو  300.000حصص عادية قيمة ةر حصة  10 شركة أةوامندو

شركة بي  دبليو   تي  واسر اند اوسر تفنيتك أ ر  

 ام بي اتل
 %100الشركة العاملية الدارة وتش ير الفنية الت تية املحدودة  يويو  300.000حصص عادية قيمة ةر حصة  10

 السعوديةشركة بي دبليو تي العربية 
 ريال   1.000حصة عادية قيمة ةر حصة  500

 سعودي

 %51شركة بي  دبليو   تي  واسر اند اوسر تفنيتك أ ر  ام بي اتل   1

 %49الشركة العاملية الدارة وتش ير الفنية الت تية املحدودة  أ  2

 دوالر أمريكي 250.000حصة واحدة قيمتاا  شركة بي دبليو تي تركماطستاي
 %99 دبليو   تي  واسر اند اوسر تفنيتك أر  ام بي اتل شركة بي   1

 %1شركة أةوامندو   2

الشركة العاملية الدارة وتش ير الفنية الت تية 

 املحدودة 

 

 ريال 1000حصة عادية قيمة ةر حصة  100,000

  

 %  80شركة اميانتيت العربية السعودية   1

 %  20شركة اميانتيت لصناعة الايبلجال  املحدودة   2

 %100شركة اميانتيت العربية السعودية السعودية  ريال  1000حصة عادية قيمة ةر حصة  500 شركة الفنية الت تية الهندسية للمقاوالت املحدودة

 ريال سعودي 1000ةر حصة ة حص10 شركة اميانتيت العربية السعودية للدارة املحدودة
 %90شركة اميانتيت العربية السعودية   1

 %10العاملية الدارة وتش ير الفنية الت تية املحدودة الشركة   2

الشركة العربية لتجارة مواد الفناو واملعدات 

 الصناعية املحدودة )العربية للتجارة 
 %100شركة أميانتيت العربية السعودية  ريال سعودي1000حصة ةر حصة 2000

 )ت ت التصاية  جو   اطسش
السه" العادية حصة عادية واحدة مش قيمة 

 يورو 19أ129أ51
 %100  شركة اميتك سويسرا اي ر  1

 %100  شركة اميانتيت مالطا 1 ةورونه نرويجية 1000حصة ةر حصة  1000 فلوتايت لتصدير اي ا  
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 مالحظات: 

  مش 15بنفية والتي تت" ت طيتاا ضممممممممش الفند)دوات ديش قابلة للتداول  تتمثر ديوي التموير الخارجية ف  قروي أتصمممممممدر  إي الشمممممممرةات التابعة ال -

  ذا التقرير 

أ وإي القيام بتصايتاا لش يكوي له أثر كفال ع   القوائ" املالية للمجموعة  -
 
 إي الشرةات التي تت" تصايتاا ه  شرةات غال طشطة غالفا

 سياسية توزيع الرباح .11

 تقوم الشركة بتوزيع أرباح وفقا للسياسة التالية: 

 الشركة الصافية بعد خص" جميا املصروفات العمومية والتكالي  الخرى ع   الوجه التا  :  توز  أربا  •

مش الربا  الصافية لتكويش إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وق   ذا التجني   %10يجن  عشرة باملائة   1

   رأ  املالمش  %30متى ما بل  اإلحتياطي املذةور 

يخصص كذلك طسفة معينة مش الربا  الصافية ت دد ا الجمعية العامة ف  ةر عام لتكويش إحتياطي إتااق  يخصص ملا   2

 ويوق   ذا التجني  إذا بل  اإلحتياطي املذةور طسفة معينة مش رأ  املال توافق علياا الجمعية العامة   ترا  الجمعية العامة

ي ق للجمعية العمومية تكويش مخصصات أخرى ب س  الضرورة لت قيق مصلحة الشركة أو للتأكد مش توزيا أربا  ثابتة   3

 مش الربا  لتأسيس جمعيات خالية ملوظاي بقدر اإلمكاي للمسا ماي  كما ي ق للجمعية العمومية تخصيص ج
 
زوا

   املجموعة أو مساعدة جمعيات مش  ذا النو  

 مش رأ  املال املدفو    %5 يخصص مش الفاق  بعد ذلك دفعة أو   للمسا ماي تعادل خمسة باملائة  4

 ما تفقى مما سل  كتوزيا أربا  إضاف  للمسا ماي يخصص   5

 

 للسياسة التالية تدفا الربا  املقرر 
 
توزيعها ع   املسا ماي ف  املكاي واملواعيد التي ي دد ا مجلس اإلدارةأ وتقوم الشركة بتوزيا الربا  وفقا

 واملنسجمة ما النظام الساس ي:

ضممش  إي الربا  الصمافيةأ بعد احجسما  املخصمصمات النظاميةأ وإطااو أي خسمائر مرحلةأ يج  تكوي إيجابية القيمة وةافية بما ي ▪

 قابليتاا للتوزيا 

 توفر السيولة الالزمة بالشركة أو أي تكوي قادرة ع   الحصول أو االقتلاي للحصول ع   السيولة الالزمة  ▪

 عدم تعاري توزيا الربا  ما أي اتااقيات بنفية أو تعهدات مالية  ▪

 ام الارص املتاحة أال تجسب  عملية توزيا الربا  ف  الحد مش قدرة الشركة ع   مواتلة نمو ا واغتن ▪

 وبالتنسيق ما لتداولل   ▪
 
 يت" توزيا الربا  ع   املسا ماي مش خالل اإليدا  املفاشر ف  م افظه" أليا

 

 توزيع الرباح املرحلي: 

 ع   تعليمات وأنظمة  يئة السو  املاليةأ ي ق للشركة توزيا أربا  مرحلية للمسا ماي ع   أسا  نص  سنوي أو ربعية بعد ت
 
 قق  بناوا

 الشروك التالية:

 أي تاوي الجمعية العمومية العادية مجلس اإلدارة بتوزيا أربا  مرحلية عش طريق قرار تصدر  بشكر سنوي    1

 سنوية اعتيادية مستمرة وجيدة   2
 
 أي ت قق الشركة أرباحا

 أي  يكوي لدى الشركة سيولة ةافية مفنية ع   مستوى الربا  املتوقا   3

 قابلة للتوزيا   4
 
 ع   آخر قوائ" مالية مدققة ةافية لت طية التوزيا املقتل  بعد خص" أي يكوي لدى الشركة أرباحا

 
بناوا

 ورسملة والربا  املوزعة بعد تاريخ القوائ" املالية 

 

 ع   قرار الجمعية العمومية ف   ذا الصدد   ي ق للمسا م
 
وياصر القرار االست قا  والتواريخ للتوزيا  اي الحصول ع   توزيعات أربا  بناوا

 ب يع يكوي است قا  الربا  املوزعة للمسا ماي أصحا  امللفية املسجلة ف  سجر املسا ماي بنااية يوم ت قيق الربا  

 توزيع الرباح لألسهم املمتازة: 

 خالل ا
 
لسنوات التالية قفر دفا طسفة معينة ب س  ما  و منصوص ف  حال ل" يت" توزيا أربا  ف  أي عام ما  أ فإنه ال ي ق توزيا أرباحا

مش نظام الشرةات لحامليى السه" املمتازة خالل ذلك العام  وف  حال ل" تتمفش الشركة مش دفا النسفة املقررة ب س    114عليه ف  املادة 

 للمادة رق" مش نظام الشرةات ملدة ثالثة سنوات متتاليةأ تقوم الجمعية العمومية الخا 114املادة 
 
مش  89تة ب ام   السه" املمتازة وفقا
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 لنس  نظام الشرةات 
 
تقرير إما حضور " اجتما  الجمعية العمومية واملشاركة بالتصويت أو تاويض مش يمثله" ف  مجلس اإلدارة وفقا

 ؤالو املسا ماي عش السنوات السابقة امللفية ف  رأ  مال الشركة حتى تتمفش الشركة مش دفا جميا الربا  املوزعة السابقة الخاتة با

 

 

 :طلبات الشركة  لسجل املساهمين .12

 :كماي   2019عام ت" طل  سجر املسا ماي خالل 

عدد طلبات الشركة لسجل 

 املساهمين
 أسباب الطلب تاريخ الطلب

 اجراوات الشرةات  م19/03/2019 1

 الجمعية العامة م07/05/2019 2

 الشرةات اجراوات  م10/07/2019 3

 اجراوات الشرةات  م31/07/2019 4

 اجراوات الشرةات  22/08/2019 5

 اجراوات الشرةات  م25/08/2019 6

 اجراوات الشرةات  م02/09/2019 7

 اجراوات الشرةات  م05/09/2019 8

 الجمعية العامة م08/09/2019 9

 اجراوات الشرةات  م08/10/2019 10

 الشرةات اجراوات  م20/10/2019 11
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 كبار املساهمين .13

 فأكثل مش رأ  املال  ":  %5ي كفار املسا ماي الذيش يملكوي إف م2019ديسمبل  31سجالت لتداولل حتى تاريخ  حس 

 نسبة ملكيته في رأس املال اسم املساهم 

 %7.47 سمو المال خالد بش عفد هللا بش عفد الرحمش آل سعود

 %6,96 سمواال مالم مد بش فهد بش عفدالعزيزال سعود

 %5.8 تالح عفد هللا البسامعفد هللا 

 

 ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .14

 بار أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم: الجدول التالي يبين ملكية ك  . أ

 :جدول يفاي ملفية عضو مجلس اإلدارة والزوجة والوالد القصر ف  أسه" شركة اميانتيت العربية السعودية

 سم العضو إ م

عدد 

السهم في  

بداية 

 السنة

 م2019

النسبة 

 املئوية

عدد 

السهم  

بنهاية 

السنة 

 م2019

نسبة 

 التغيير

نسبة 

امللكية 

بنهاية 

 السنة

عدد أسهم  

الزوجة والولد  

القصر في بداية 

  م2019 السنة

النسبة 

املئوية 

للزوجة 

والولد 

 القصر

عدد أسهم  

الزوجة 

والولد 

القصر بنهاية  

السنة 

  م2019

نسبة التغيير 

للزوجة 

والولد 

 القصر

 سمو المير احمد بن خالد بن عبد هللا بن عبد الرحمن آل سعود 1
1.502.6

24 
 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد 1.3009% 70,2% 448,207 1.3009%

2 
عبدالعزيز  بن محمد بن فهد بن عبد  صاااااااااااحب الساااااااااامو امللكي المير 

 العزيز آل سعود
 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد 0.2668% 70.2% 39,515 0.2668% 308,249

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد %0,0029 %70.2 1,003 %0,0029 3,365 د.خليل عبد الفتاح كردي 3
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 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد %0,0013 %70.2 381 %0,0013 1,270 أ. سليمان عبد هللا العمرو  4

 0 ليوجد 0 165,000 %0.0000 - 330 %0.0000 1,000 املهندس. محمد عبدالرحمن اللحيدان 5

 

 

 

 

 السعوديةولدهم القصر في أسهم شركة اميانتيت العربية أالجدول التالي يبين ملكية كبار التنفيذين وزوجاتهم و   .ب

 :جدول يفاي ملفية كفار التنايذياي والزوجة والوالد القصر ف  أسه" شركة اميانتيت العربية السعودية

 

 سم التنفيذيإ م

عدد السهم في  

بداية السنة 

 م2019

بة النس

 املئوية

عدد السهم  

بنهاية السنة 

 م2019

نسبة 

 التغيير 

عدد أسهم  

الزوجة والولد  

 القصر في بداية

 م2019

النسبة املئوية 

للزوجة 

والولد 

 القصر

عدد السهم  

للزوجة والولد 

القصر بنهاية 

 م2019السنة 

نسبة التغيير 

للزوجة والولد 

 القصر

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد %70,2 298 0,0008 1000 د.سليمان عبد العزيز التويجري  1

 ليوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد %70,2 29 0.00086 100 أسامة بن جاسم العنيزي  2

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد0 ليوجد ليوجد وليد محمد أبو كشك 3

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد حسام رمضان 4

اني 5  ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد يوجدل  ل يوجد ل يوجد ليوجد محمد الشمر

 

و شمممرةاواا التابعة ول" ي صمممر أي ت يال خالل أف  أسمممه" الشمممركة  سمممواو   أوالد " القصمممروأ أوكفار التنايذيش وزوجاوا" أدوات ديش لعضممماو مجلس اإلدارةأو أو حقو  اكتتا  أسمممه" ل تصمممر  الشمممركة بأنه ال توجد مصممملحة ف  ا

 الذي ذكرت منح أسه" ملوظاي الشركة التقرير   مش  ذا 29باستثناو ما ذكر ف  الفند) م2019م عا
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 اإلقتراض .15

 ه  وفقا للجدول التا  : 2018/2019ديسمبل  31إي القروي التي حصلت علياا الشركةحتى 

 : (السعودية جل )آلف الريالتالقروض الطويلة ال   . أ

 طبيعة القروض اسم البنك املقترض
أصل مبلغ  

 القرض
 تاريخ القتراض

تاريخ 

 الستحقاق

  
ً
املبالغ املستحقة اعتبارا

ديسمبر  31من حتى 

 م2018

اقتراض 

 جديد
 التسديدات

خصم بسبب 

فك توحيد  

ائم  القو

 املالية

إعادة تصنيف 

القروض إلى 

قروض قصيرة 

الجل )الجزء 

قصير الجل من 

 طويلة الجل(

تعديالت 

تحويل 

 عمالت

املبالغ 

ستحقة امل

  31حتى 

ديسمبر 

 م2019

أبريل،أغسطس،مارس  250,000 قروض طويلة الجل بنك اإلنماء أميانتيت

2019 

، 19أكتوبر

اير مارس  فبر

2020 

100.000 

 

150,000 

- - (250.000) - - 

 - - (39,016) - - - 39,016 2020أكتوبر  2019سبتمبر   51,764 قروض طويلة الجل البنك الهلي التجاري  أميانتيت

 - - (24,725) - - 5,824.72 18,900 2020ديسمبر  2019سبتمبر 23,438 قروض طويلة الجل بنك الجزيرة أميانتيت

 - - ( 313,741) -  155,825 157,916    اإلجمالي

 :(السعودية )آلف الريالتء املتداول من القروض الطويلة الجلالجز .ب

 القروضطبيعة  اسم البنك املقترض
تاريخ 

 الستحقاق

املبالغ 

املستحقة 

 من حتى  
ً
اعتبارا

ديسمبر  31

 م2017

اقتراض 

 جديد
 التسديدات

إعادة تصنيف 

القروض إلى قروض 

قصيرة الجل )الجزء 

قصير الجل من طويلة 

 الجل(

تعديالت 

تحويل 

 عمالت

  31املبالغ املستحقة حتى 

 م2018ديسمبر 

أكتوبر  طويلة الجلقروض  بنك اإلنماء أميانتيت

،مارس و 2019

 2020أبريل 

150,000 

- (150.000) 250,000 - 250.000 

 55,973 - 39,016 (55,543) - 72,500 2019أكتوبر  قروض طويلة الجل البنك الهلي التجاري  أميانتيت
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 27,665 - 24,725 (14,063) - 17,002 2019ديسمبر  قروض طويلة الجل بنك الجزيرة أميانتيت

 - - - (6,250) - 6,250 2019يناير  قروض طويلة الجل بنك الرياض أميانتيت

 9.467 15 - (41) - 9,492 - قرض من شريك ابيكايف /السيد  أميتيك أستانا

 343,105 (15) 313,896 (255,896) - 255,244  اإلجمالي

 :(السعودية  القروض قصيرة الجل )آلف الريالت .ت

 طبيعة القروض اسم البنك املقترض

املبالغ املستحقة  

 كما في   
ً
اعتبارا

ديسمبر  31

 م2018

 التسديدات اقتراض جديد

تعديالت 

تحويل 

 عمالت

املبالغ املستحقة  

ديسمبر  31حتى 

 م2019

 23,406 - (73,095) 70,000 26,500 قصالة الجر البنك الهلي التجاري  أميانتيت

 16,090 - (113,206) 103,437 25,856 قصالة الجر املؤسسة العربية املصرفية أميانتيت

 271,460 - (250,302) 253,870 267,892 قصالة الجر بنك البالد أميانتيت

 256,030 - ( 309,302) 275,409 289,957 قصالة الجر بنك اإلنماء أميانتيت

 37,500 - (112,500) 112,500 37,500 الجرقصالة  مجموعة البركة املصرفية أميانتيت

 - - (13,125) 4,375 8,750 قصالة الجر بنك الرياض أفيل

 992 - ( 8,333) 992 8,333 قصالة الجر بنك الخليج الدولي أفيل

 48,786 - (59,428) 75,523 32,691 قصالة الجر البنك الهلي التجاري  أفيل

 24,000 - (222,000)  216,000 30,000 قصالة الجر املاليةمجموعة سامبا  أفيل

 2,730 - (9,665) - 12,395 قصالة الجر بنك الخليج الدولي ساديب

 162,761 - (357,002) 361,084 158,679 قصالة الجر البنك الهلي التجاري  ساديب

 - - (15,000) 5,000 10,000 قصالة الجر البنك السعودي البريطاني ساديب

اند  19,401 - (38,840) 38,821 19,420 قصالة الجر البنك الهلي التجاري  بوندستر

اند  - - (1,750) - 1,750 قصالة الجر مجموعة سامبا املالية بوندستر

ايفيسن  بي دبليو تي أملانيا    -  (3,271) 3,271  قصالة الجر ألبانيا -بنك ر

 863,155 - (1,586,853) 1,520,283 929,726 املجموع

 

 جر لتموير الذم" املدينة ومخزوي املواد الخامأ ل ت" الحصول ع   معظ" القروي القصالة ا

  م2018مليار ريال ف  عام  0.5مليار ريال مقارنة    0.3ف  حاي بل  مجمو  املخزوي ف   ااية العام   أم2018مليار ف  عام  1.0مليار ريال ) 0.9 إ   ي الذم" املدينة وتلت قيمتاا  ااية العامأحيع 
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 : (الف ريال سعودي) املقرضة للمجموعةجل والجهات ل قيمة ومدة القروض الطويلة ا .ث

 املجموع م وما بعد 2024 م 2023 م2022 م2021 م2020 اسم البنك املقترض

000250,  - - - 250,000 اإلنماوبنك  أميانتيت  

 552,973  - - - 552,973 الفنك ال    التجاري  أميانتيت

 27,665  - - - 27,665 بنك الجزيرة أميانتيت

 9,467  - - - 9,467 قري الشرةاو القلية  أميجيك أستانا 

 343,105  - - - 343,105   املجموع

 

 أدوات التحوط .16

 أداة ت وك مالية مقابر سعر الاائدة )مفادلة سعر الاائدة  وذلك لت طية تكالي  التموير املرتفطة بالقري متوسط الجرحصلت الشركة ع   

 م ةانت ةالتا  : 2019ديسمبل  31  إي أ " خصائص وحالة تلك الداة املالية كما ف  

 ريال سعودي12,874,350: القيمة النظرية

 م 30/01/2020م أ تاريخ االست قا  )31/05/2016تاريخ العملية ) الجدول: 

 دوالر أمريكي 7,956ريال سعودي ) 29,835-:م2019ديسمبر  31القيمة السوقية كما في 

 الجر   وبنك الرياي طويلة ي الفنك ال    التجاري و ت" احجسا  الداة ةأداة ت وك مقابر قر 

 الكتتابو حقوق حقوق التحويل أ .17

  م 2019تدرواا خالل عام أو حقو  اكتتا  أنه ال توجد حقو  ت وير أتقر الشركة ب 

 دوات دين قابلة لالستردادأ .18

  2019دوات ديش قابلة لالستلداد خالل عامأي ل تقر الشركة بأنه ال يوجد أي استلداد أو شراو أو إل او مش جان  الشركة 



 

 م 2019ي  تقرير مجلس اإلدارة السنو     

35 

 من:  نهتكوين مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة ع .19

 ملا يلي:  خمسة(5) يتكون مجلس اإلدارة من . أ
ً
 أعضاء وفقا

 العضويه صفته اإلسم 

 غير تنفيذي رئيس املجلس  سمو المال احمد بش خالد بش عفد هللا بش عفد الرحمش آل سعود

العزيز آل  تاح  السمو امللكي المال عفدالعزيز بش م مد بش فهد بش عفد 

 سعود

 نائ  رئيس املجلس 
 مستقل

 غير تنفيذي عضو د  خلير عفد الاتا  كردي

 غير تنفيذي عضو أ  سليماي عفد هللا العمرو 

 مستقل عضو م  م مد عفدالرحمش اللحيداي 

 م2019م اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عا

 لجدول الحضور التا  : م2019 جتما مجلس اإلدارة خالل عاما
 
 وفقا

 

 

 *حضر بالهات مالحظة: 

 

 ويقر مجلس اإلدارة بأنه ت" إعداد سجالت الحسابات بالشكر ال حيح وأي نظام الرقابة الداخلية 
ُ
سس سليمة وت" تنايذ  باعاليةأ وأنه ال أعد ع   أ

 يوجد شك ف  قدرة الشركة ع   مواتلة طشاطاواا 

 عضاء مجلس الدارةسياسة مكافآت أ .20

خرىأ وبناو  ع   أية مزايا عينة افآت السنوية ووضا خطط الت ااز وأواملك لجور موضو  الروات  واي لجنة التلشي ات واملكافآت تختص بالنظر ف  إ

   كما ي  :دارة هأعضاو مجلس اإل ذلك فإي سياسة مكافآت 

 دارةمكافآت أعضاء مجلس اإل  20.1

ل لكر عضو ك د اقص ى وفقا للضوابط الصادرة باذا ريا 500.000تكوي مكافأة  مجلس اإلدارة ساس ي للشركة ونظام حوكمة الشركة إل وفقا للنظام ا

نة املالية الشأيأ ويج  اي يشتمر تقرير مجلس اإلدارة إ   الجمعية العامة العادية ع   بياي شامر لكر ما حصر عليه أعضاو مجلس اإلدارة  خالل الس

ياي ما قفضه أعضاو مجلس اإلدارة بوتاه" عاملاي أو إدارياي أو مش مكافآت وبدل مصروفات وغال ذلك مش املزايا  واي يشتمر  كذلك ع   بياي  ع   ب

 أربعةم والبالغ مجموعها 9201سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجتماعات املجلس حتى انتهاء دورته للعام املالي 

 اسم العضو 

اإلجتماع الول 

 بتاريخ

 م16/02/2019

اإلجتماع الثاني 

 بتاريخ

 م01/08/2019

اإلجتماع الثالث 

 بتاريخ

 م04/10/2019 

ابع  اإلجتماع الر

 بتاريخ

 م14/11/2019

 املجموع

سمو المال احمد بش خالد بش عفد هللا بش 

 عفد الرحمش آل سعود

 4 حاي حاضر حاضر حاضر

تاح  السمو امللكي المال عفدالعزيز بش 

 م مد بش فهد بش عفد العزيز آل سعود

 *حاضر *حاضر *حاضر حاضر
4 

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر الاتا  كرديد  خلير عفد 

 4 اضرح حاضر حاضر حاضر أ  سليماي عفد هللا العمرو 

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر م  م مد عفدالرحمش اللحيداي 
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 ع   بياي بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات التي حضر ا ةر عضو مش ت
 
اريخ ما قفضو  نظال أعمال فنية أو إدارية أو اسجشارات وأي يشتمر أيضا

 :)ريال سعودي م 2019مجلس اإلدارة لعام الجدول التا   يفاي تااتير املكآفات لعضاوآخر اجتما  للجمعية العامة 
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: العضاء املستقلين 

ً
   أول

 -  100,000 - - - - -  - - 
100,00

0 
-   

 
 - -  100,000 - - 

عفدالعزيز بش تاح  السمو امللكي   1

م مد بش فهد بش عفد العزيز آل  

 سعود

 - 121,100 - - - - -  - - 
121,10

0 
-   

 
 م  م مد عفدالرحمش اللحيداي   2 - 21,100 100,000 -  - 

 - 221,100 - - - - -  - - 
221,10

0 
-   

 
   املجموع  - 21,100 200,000 -  - 

: العضاء غير التنفيذيين  
ً
   ثانيا

 - 130,100 - - - - - - - 
130,10

0 
  -   

 
 -  - 

109,00

0 
21,100  - 

سمو المال أحمد بش خالد بش    1

 عفدهللا بش عفد الرحمش آل سعود

 - 141.300 - - - - - - - 
141.30

0 
  -   

 
 -  - 

120.20

0 
 د  خلير بش عفدالاتا  كردي  2 -  21,100

- 132.300 - - - - - - - 
132.30

0 
  -    - - 

111.20

0 
 أ  سليماي بش عفدهللا العمرو   3 - 21,100

 - 403,700 - - - - - - - 403,700   -   

 
 - -   

340,40

0 
   املجموع   - 63,300

 

 دارةعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإل مكافآت أ 20.2

قتلا  مش لجنة إع   و  دارة بناإل تعا  وافق علياا مجلس اأدارة يتقاضوي إل عضاو اللجاي املنبثقة عش مجلس اأفإي  أوفقا لنظام حوكمة الشركة

 سعودي ريال  100,000تعا  ه  تلك القيمة و    التلشي ات واملكافآت
 
بدل حضور  سعودي ريال 3.000يتقاض ى العضو    ف  حاي  )لكر عضو سنويا

ويت" التعويض عش تكالي  السار حاي يكوي   أو مملفة الف ريش  خارج اململفة أمريكي عش ةر اجتما  دوالر 3.000وجتما  داخر اململفة إعش ةر 

وإذا عقدت عدة اجتماعات بناس اليوم    تعا  ملرة واحدة فقطأ  ذيش لداا" عضوية ف  أكثل مش لجنةعضاو الل ف  حاي يتقاض ى ا  خارج اململفة الجتما   ا

 :)ريال سودي  م2019الجدول التا   يفاي تااتير املكآفات للجاي املنبثقة لعام  جتما  واحد فقط إفإ ا" يتقاضوي بدالت حضور عش 
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 املجموع

 )ريال سعودي(

 بدل حضور جلسات

 )ريال سعودي(

املكافآت الثابتة )عدا بدل 

)ريال  حضور الجلسات(

 سعودي( 

  

 أعضاء اللجنة التنفيذية    

109,000 9,000 100.000 
خالد بش عفدهللا بش سمو المال أحمد بش   1

 عفدالرحمش آل سعود

100.000 -  100.000 
تاح  السمو امللكي المال عفدالعزيز بش م مد   2

 بش فهد بش عفدالعزيز آل سعود

 د  خلير بش عفدالاتا  كردي  3 100.000 9,000 109,000

 د  سليماي بش عفدالعزيز التويجري   4 100.000 9,000 109,000

   املجموع     400,000 27.000 427,000

 أعضاء لجنة املراجعة    

 د  خلير بش عفدالاتا  كردي  1 *- 11,200 11,200

 أ  سليماي بش عفدهللا العمرو   2 100,000 11,200 111,200

 أ  سليماي بش عفدهللا السفراي  3 100.000  22,300  122,300

   املجموع    200.000 44,700 244,700

 والترشيحات  املكافآتأعضاء لجنة   

- 
- -* 

تاح  السمو امللكي المال عفدالعزيز بش م مد   3

 بش فهد بش عفدالعزيز آل سعود

 أ  سليماي بش عفدهللا العمرو   4 *- *- -

 م  م مد عفدالرحمش اللحيداي   5 100.000 *- 100,000

   املجموع 100.000 - 100.000

   املجموع الكلي 700,000 71,700 771,700

 ف  أكثل مش لجنة  كما ي صر العضو ع   بدل  *مالحظة: 
 
ب س  نظام الشركة ي صر العضو ع   مكافأة ثابتة ملرة واحدة فقط ف  حال ةاي عضوا

ال  ف  ح  حضور اجتما  مرة واحدة ف  حال ت" عقد أكثل مش اجتما  ف  ناس اليوم واملقر  باإلضافة إ   ذلكأ ال يت" تعويض العضو بدل حضور الجلسات

 
 
 الحضور  اتايا
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 عضاء التنفيذيينل تعويض ا  .21

 اإلدارة مجلس رئيس يت" ذلك بناو  ع   موافقة 

 :)ريال السعودي  م2019دارة مش كفار التنايذياي لعام إل التي تلقا ا اعضاو مجلس ايفاي التعويضات الجدول التا   

 

 الف ريال سعوديإجمالي التعويضات / اسم العضو 

 856,1 أعضاو مجلس اإلدارة

 5,772.0 *كفار التنايذياي 

 

 

ائات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة  .22  بمقترحات املساهمين حيال الشركة العضاءاإلجر

ل" يت" تقدي" مقتلحات أو مالحظات مش قفر املسا ماي حول  10/04/2018مش خالل اجتما  الجمعية العامة العادية الذي عقد ف  

عادة  يكلة إتتعلق بومقتلحاوا" التي الشركة وادائاا  باملقابر تتق   الشركة اتصاالت  اتاية مش املسا ماي للجابة ع   استاساراوا" 

 واخذ املجأ الشركة
 
 باا واتخذ بعض القرارات االستلاتيجية ومناا اقتلا  تخايض رأ  املال  لس علما

ملعالجة الخسائر املتلاكمة تمت املوافقة ع   تخايض رأ  املال  08/09/2019و ف  إجتما  الجمعية العامة ال ال عادية ف  تاريخ 

 34,451,700سه" إ    115,500,000ض عدد السه" مش ريال سعودي   وت" تخاي  34,451,700ريال سعودي إ    1,155,000,00مش

 سه" وت" عفس  ذا الت يال ع   النظام السا  للشركة 

 

 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من  .23
ً
أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي كان او مازال عضو مجلس اإلدارة عضوا

 م2019عام خالل  مديريها

 

أسماء الشركات التي  اسم العضو 

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 

محدودة/ او 

 غيرها(

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا 

ة أو في مجلس إدارتها السابق

 من مديريها.

داخل 

اململكة  

خارج 

 اململكة 

الكيان القانوني 

)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 

غير مدرجة/ذات 

مسئولية 

 محدودة/او غيرها(

سمو المير . 1

احمد بن خالد 

بن عبد هللا بن 

عبد الرحمن 

 آل سعود

الشركة العربية 

السعودية للتأماي 

 التعاوطي )سايكو 

داخر 

 اململفة

 - - - مدرجةمسا مة 

شركة أمريكاي اكسبليس  

 السعودية

داخر 

 اململفة

مسا مة غال 

 مدرجة

- - - 

شركة أمريكاي اكسبليس  

 الشر  الوسط املحدودة

خارج 

 اململفة

ذات مسئولية 

 م دودة

- - - 

شركة املشاريا التجارية  

 العربية املحدودة

داخر 

 اململفة

ذات مسئولية 

 م دودة

- - - 

الشركة الفيميائية السعودية  - - - 

 )حتى 

 )م31/12/2018تاريخ 

داخر 

 اململفة

 مسا مة مدرجة
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.صاحب 2

السمو امللكي 

المير 

عبدالعزيز بن 

محمد بن فهد 

بن عبد العزيز 

 آل سعود

 

 

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

د. خليل  03

عبدالفتاح 

 كردي

داخر  عممود  ةابيتمممال 

 اململفة

مسا مة غيممر 

 مدرجممه 

الفنك السعودي االمريكي 

 )مجموعة سامفا املالية 

داخر 

 اململفة

 مسا مة مدرجممه 

الشركة الوطنية للخدمات  - - - 

 الجوية  )نممما   

داخر 

 اململفة

مسا مة غال 

 مدرجمه 

داخر  شركة االتصاالت املتكاملة - - - 

 اململفة

مسا مة غال 

 مدرجه )ذ م م 

داخر  شركة االتصاالت السعودية - - - 

 اململفة

 مسا مة مدرجممه 

 

أ. سليمان  .4

عبد هللا 

 العمرو 

داخر  شركة المثر للتموير

 اململفة

داخر  شركة نماو للفيماويات مسا مة مقالة

 اململفة

 مسا مة مدرجممه 

داخر  الخدمات و املخازي شركة  

 اململفة

 خارج الف ريني الفنك السعودي  مسا مة مقالة

 اململفة

 مسا مة مدرجممه 

داخر  شركة فالف" القابضة 

 اململفة

داخر  الفنك السعودي الهولندي شركة قابضة

 اململفة

 مسا مة مدرجممه 

وطنية الشركة ال 

 للخدمات الرضية 

داخر 

 اململفة

الفنك السعودي التجاري  مسا مة مدرجة

 املت د

داخر 

 اململفة

 مسا مة مدرجة

شركة الفالد للتجارة  

 واالقتصاد

داخر 

 اململفة

ذات مسؤولية 

 م دودة

- - - 

. م. محمد 5

عبدالرحمن 

 اللحيدان

شركة اعمار الوطش  اليوجد اليوجد اليوجد

 لالسجثمارات العقارية 

داخر 

 اململفة

مسا مة غال 

 مدرجة
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 صفقات مع أطراف ذو عالقة .24

 عالقةمع أطراف ذوي  تعامالت

 الشرةات التابعة لها غال املوحدة مش حيع املفيعات واملشتلياتيوضح الجدول أدنا  معامالت املجموعة ما 

 سل  نقدية وقروي للشرةات التابعة )أل  ريال سعودي :

 

  قروي وسلايات نقديةت" ت ويلها إ   اسجثمارات ف  أميفلو القابضة مليوي ريال 26,4ملحوظة: 

سممممموبور    كجزو مش اتااقية بيا لالسمممممجثمار لمليوي ريال سمممممعودي  4.4 السممممملاة النقدية والقروي املقدمة بالشمممممرةات التابعة بمفل   ت" شمممممط             

 وسوبور قا 

 

صدر أو أي مش 
ُ
شرةاواا التابعة تقر املجموعة بأنه ال يوجد لدااا أي عمليات ما أطراخ مش ذوي العالقة مش املمفش أي تجسب  ف  تعاري مصالح باي امل

 أو الزميلة مش جهةأ وأعضاو مجلس اإلدارة أو كفار التنايذياي 

 

 

 

 طبيعة القرض الشركات البائعة

الرصيد كما 

 31في 

ديسمبر 

 م2018

اإلضاف

 ات

التسديدا

 ت

خصم 

بسبب فك 

توحيد 

ائم  القو

 املالية

تعديالت 

تحويل 

 عمالت

الرصيد 

 31كما في 

ديسمبر 

 م2018

10,007) 4,121 7,690 رسوم تقنية وذمم مدينة أخرى  أميانتيت قطر

) 

- - 1,804 

 914 - - (419)  - 1,333 قرض طويل الجل ساربالست قطر

أي بي إ  وأميجيك 

 رومانيا

 قرض طويل الجل
3,629 

- - -  (8) 3,621 

 257 - - (7,805) 3,662 4,400 ذمم مدينة تجارية سوبور وسوبور قا 

قرض طويل الجل وذمم مدينة  اميفلو أسفانيا

 أخرى 
26,553 

- (2,306 ) (24,247) - - 

قرض طويل الجل وذمم مدينة  أاميفلو أملانيا

 أخرى 
1,898 

- - (1,859) - 39 

 - - (168) - - 168 ذمم مدينة أخرى  لتقنية اي ا اميفلو ل

 - - - (1,246) - 1,246 ذمم مدينة أخرى  أميانتيت للخدمات 

 - - - ( 1,300) 780 520 لتوزيعات أرباح غاز الشر  

 - - ( 113) - - 113 مصاريف ايدارية اميفلو

 - - - (2,100) - 2100 مصاريف ايدارية توزيا 

 360 - - - 360 - ذمم مدينة أخرى  أميجيك الجزائر

 1 - - ( 2) - 3 ذمم مدينة أخرى  اخرى 

 املجموع
49,652 

8,923 (25,185

) 

(26,387) (8 ) 6,994 
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 ير املالي أو أي أشخاص ذوي عالقةاملد و أالرئيس التنفيذي  مععمال والعقود املوقعة ل ا .25

املدير املا   وأي أشخاص ذوي عالقة خالل عام    وأُيقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أعمال أو عقود باي الشركة أو شرةاواا التابعة وباي الرئيس التنايذي  

  م2019

اتب والتعويضات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .26  التنازل عن الرو

أربا  تاا  تنازل بموجفه أحد أعضاو مجلس اإلدارة أو أحد كفار التنايذيش عش أية روات  أو تعويضات أو حقو  اُتقر الشركة بأنه ال يوجد ترتي  أو 

 م 2019خالل عام 

 نازل املساهمين عن حقوقهم في الرباحت .27

  ف  الربا له ُتقر الشركة بأنه ال يوجد ترتي  أو اتاا  تنازل بموجفه أحد مسا مي الشركة عش أية حقو  

ائب أو أية رسوم نظامية .28  املدفوعات النظامية املستحقة على املجموعة من الزكاة أو الضر

ائم املالية املوحدة خالل عام فيما يلي كشاااااااف باملدفوعات النظامية التي دفعتها الشاااااااركة وشاااااااركاتها التابعة داخل اململكة و/أو التي  ساااااااجلتها في القو

 م2019

 لدااا وُتقر الشركة بأي مالحظة: 
 
  م2019أ وه  مست قة الدفا خالل عام ل" يت" دفعها مليوي ريال38.0مقدرة ب وا   مفال  مست قة نظاميا

 استثمارات واحتياطات أنشأت ملصلحة املوظفين )خيار السهم( .29

 
 
  سعيا

 
قدمت الشركة مش داو الشركةأ فقد تأ ومنح الارتة له" لالستاادة مش أالنتمائا" للشركة للحااظ ع   املوظااي املتمازيش بالداوأ وتعزيزا

 2,515,691    يئة السو  املالية بطل  املوافقة ع   برنامج منح أسه" للموظاايأ وقد وافقت الهيئة ع   البلنامجأ وت" شراو خالل شركة مالية إ

 ريال للسه" الواحد  يت" إدارة السه" مش قفر تندو   16.60سه" بل  معدل قيمتاا السوقية ف  وقت الشراو 

ت" استفمال  م  2012سنوات ف  بداية عام  3ل ومدته و م وبدأ تطفيق البلنامج ال 2011لقد ت" اكتتا  املوظااي بفعض السه" املشتلا  خالل عام 

   م2015ع   موظااي وإداري الشركة خالل عام  سه" 564,309البلنامج وبالتا   توزيا 

  ال توجد  نالك
 
 سه"  577,230سه" املتفقية وه  خطة برنامج ت اازي طشطة فيما بتعلق باال  حاليا

 

 إقرارات .30

 السجالت املحاسبية 30.1

 
ُ
 بالشكر ال حيح عدت ُيقر مجلس اإلدارة أي سجالت الحسابات أ

 

 نظام الرقابة الداخلية 30.2

 السبب املبلغ باآلف الريالت البيان

 بموجب نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل 142,844 زةاة

 بموجب نظام ضريبة الدخل على الجانب 747 ضرائ  دخر تارضها السلطات السعودية 

ضريفة دخر تارضها سلطات الضرائ  

 خارج

انين الجنبية في الدول التي تقع بها  2,385 تفرض بموجب القو

 الشركات التابعة املوحدة

 - 145,976 الهيئة العامة للزةاة والدخر 

 بموجب نظام التأمينات الجتماعية 681 رسوم اشتلام بالتأمينات االجتماعية

  146,657 املجمو 



 

 م 2019ي  تقرير مجلس اإلدارة السنو     

42 

 ُيقر مجلس اإلدارة بأي نظام الرقابة الداخلية أعد ع   أسس سليمة وُناذ بااعلية 

 قدرة الشركة على مواصلة أعمالها 30.3

 ُيقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد شك يذكر ف  قدرة الشركة ع   مواتلة طشاطها 

 

 حوكمة الشركة نظام .31

و قامت أقرت الجمعية العامة للشركةل نظام حوكمة شركة اميانتيت العربية السعودية ولوائح الحوكمة الداخليةلأ م2009خالل عام 

لجنة املكافآت والتلشي ات بدراسة  ذ  السياسات ورفعت توتية ملجلس اإلدارة بت ديثاا لتعفس أحدث التطورات والت يالات الصادرة 

 لس اإلدارة ع    ذ  التوتية وقرر رفعها إ   الجمعية العامة للتصديق علياا عش  يئة السو  املالية  كما وافق مج

  
 
 لهذ  اللوائح وضعت الشركة القواعد واآلليات وأطشأت اللجاي املتارعة عش مجلس اإلدارة وأقرت مسؤوليتاا وطريقة عملها وفقا

 
 ملا ي  :وتنايذا

 اللجان  31.1

 اللجنة التنفيذية . أ

 إختصاصاتها: 

 اللجنة جميا السلطات وتت مر واجفات مجلس اإلدارة ف  الاتلة ما باي إجتماعات املجلس تمار   -

 تقوم اللجنة بمناقشة وإتخاذ القرارات املتعلقة باملوضوعات التي ت تاج إ   إتخاذ قرارات عاجلة ف  الحداث الطارئة  -

 الشركة العادية  تتضمش مسؤوليات اللجنة إتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلباا أعمال -

 فيما يتعلق بإستلاتيجية الشركة وأ دافهاأ تقوم اللجنة بالتا  : -

 مراجعة إجراوات وعمليات التخطيط اإلستلاتيج  للشركة بالتعاوي ما العضو املنتد  والرئيس التنايذي   1

    ت قيق أ داخ الشركة التأكد مش أي الخطط اإلستلاتيجية للشركة قد تمت ترجمتاا إ   تصرفات وأعمال فعلية وادخ إ  2

مراجعة توتيات العضو املنتد  والرئيس التنايذي فيما يتعلق بتوزيا موارد الشركة التي وادخ إ   ت قيق التوافق باي الخطط   3

 اإلستلاتيجية للشركة وأ دافها الجش يلية طويلة الجر     

  داخ الجش يلية للتأكد مش توافقها ما رسالة الشركة وأ دافها  املراجعة الدورية للخطط اإلستلاتيجية للشركة وشرةاواا التابعة وال   4

ة فيما يتعلق بأولويات الشممممركة الجشمممم يليةأ تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوتمممميات ملجلس اإلدارة بالنسممممفة للقرارات اإلسممممتلاتيجية املتعلق -

 التوسا إ   أسوا  ودول جديدة أو الخروج 
 
 مش أسوا  ودول حالية بالولويات الجش يليةأ متضمنة

 بالنسفة للتخطيط املا   للشركة وسياسة توزيعات الربا أ تقوم اللجنة بالتا  : -

إعداد ومراجعة التوتيات ملجلس اإلدارة املتعلقة بال داخ واإلستلاتيجيات املالية السنوية طويلة الجرأ ومؤشرات الداو   1

 املرتفطة باا 

الهامة للشركة والشرةات التابعة لهاأ مثر المور املتعلقة برأ  مال الشركةأ والتصني  االئتماطي مراجعة المور املالية   2

شركة التنايذية ولجنة للشركةأ والتدفقات النقديةأ وأطشطة االقتلايأ والودائا االسجثماريةأ وذلك بالتعاوي ما إدارة ال

  املراجعة  

 ملجلس اإلدارة واملتعلقة بسياسة توزيعات الربا  للشركة وبفياية تنايذ ا إعداد ومراجعة التوتيات املقدمة   3

 املراجعة الدورية للناقات الرأسمالية الاعلية ومقارنتاا ما املوازنات املعتمدة مسفقا لها   4

إعداد التوتممممميات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بتقوي" إنتاجية الشمممممركة ف  املدى الطوير وفعالية عملياواا الجشممممم يليةأ تقوم اللجنة بمراجعة و  -

بالنسممممممفة للقرارات اإلسممممممتلاتيجية املتعلقة بالارص التي أمام الشممممممركة التي وادخ إ   ت سمممممماي جودة املنتجات والخدمات التي تقدمها الشممممممركة  

 وترشيد التكالي  املتعلقة باا    

 مهماتها: 

 ة مش املسؤولاي والتنايذياي واملوظااي بالشركة طل  املسجندات والتقارير والتوضي ات واملعلومات الخرى املناسف -

 دعوة املسؤولاي والتنايذياي واملوظااي بالشركة الجتماعاواا لسؤاله" ولسما  تاسالاوا"  -
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 اإلستعانة بخدمات الخبلاو واملسجشاريش مش خارج الشركة  -

 أداو الخدمات الخرى التي يطلباا مجلس اإلدارة والتي تقا ضمش سلطات اللجنة  -

 بمراجعة وتقوي" الئ تاا بادخ التأكد مش قيامها بواجفاواا ورفا التوتيات ملجلس اإلدارة بشأي إجراو التعديالت باا    قومت -

 تقوم بتقدي" اللجنة تقرير دوري عش أعمالها ملجلس اإلدارة ب يع ال يقر عش مرة ةر ستة شهور    -

 باإلضافة إ   ذلكأ فأي أعضاو اللجنة يقوموي بالتا  : -

 شاركة ف  أطشطة وأعمال اللجنةأ وحضور جميا االجتماعات امل  1

 الفقاو ع   دراية ةاملة بجميا املستجدات ف  بيئة العمال التي تعمر باا الشركة   2

 اعتفار جميا املعلومات التي أطلعوا علياا بسب  عمله" ف  اللجنة ع   إ اا معلومات سرية   3

 لح قد ينشأ نجيجة قرارات تقوم اللجنة بإتخاذ ا  إعالم مجلس اإلدارة ف  حالة وجود تعاري مصا  4

 إعداد مراجعة وتقوي" سنوي لطشطة اللجنة ولعضائاا متضمنا مراجعة درجة التزام اللجنة بالئ تاا   5

 اسماء العضاء وعدد الجتماعات: 

  ( اجتماعات3عدد الجتماعات )  

 السم 
طبيعة 

 العضوية

 الجتماع الول 

23/03/2019

 م

 الجتماع الثاني

15/04/2019

 م

اإلجتماع 

الثالث 

01/08/201

 م9

 حاضر حاضر حاضر رئيس اللجنة سمو المال احمد بش خالد بش عفد هللا بش عفد الرحمش آل سعود

تاح  السمو امللكي المال عفدالعزيز بش م مد بش فهد بش عفد 

 العزيز آل سعود

 *حاضر *حاضر *حاضر عضو

 حاضر حاضر حاضر عضو خلير عفد الاتا  كرديد  

 حاضر حاضر حاضر عضو د  سليماي عفدالعزيز التويجري 

 

 مالحظه: *حضر بالهات 

   3ثالثة ): مدة عملها
 
 م31/12/2020وحتى  م01/01/2018مش  سنوات اعتفارا

 لجنة املراجعة .ب

 : املهام واملسؤوليات

أطشممممممطة الشممممممركة ب ري التأكد مش كااية وكااوة أنظمة الرقابة الداخلية باإلضممممممافة إ   إبداو تختص لجنة املراجعة بمسممممممؤولية اإلشممممممراخ ع   

 رأااا وتقدي" التوتيات املتعلقة بذلك ملجلس اإلدارة والجمعية العمومية  وتتلخص مهام اللجنة ف  المور التالية:

 التقارير املالية:  .1

  دراسمممممة القوائ" املالية الولية الربا سمممممنوية والسمممممنوية قفر عرضمممممها ع   مجلس اإلدارة والتوتمممممية ف  شمممممأ اا ب ري التأكد مش دقتاا وسمممممالمتاا -

   
 
 م اسبيا

تلمممك تقمممدي" تقمممارير ملجلس اإلدارة ب سمممممممممممممممم  الحممماجمممة بمممآرائا" املهنيمممة ف  تقرير مجلس اإلدارة والقوائ" املممماليمممة تعبل عش ممممدى عمممدالمممة وتوازي  -

التقاريرأ مأخوذة ككرأ باإلضممممافة مالئمة تلك التقارير ف  تقدي" املعلومات الضممممرورية للمسمممما ماي واملسممممجثماليش وأصممممحا  املصمممملحة لتقيي"  

 أداو الشركة وأعمالها التجارية واستلاتيجياواا 

 أو غال طفيعية مضمنة ف  القوائ" املالية أي تعامالت جو رية ومراجعة النظر ف   -

 مراجعة أي أمور جو رية يقدمها املدير املا   للمجموعة أو مش ينو  عنافاإلضافة إ   مراجع  الحسابات النظر و  -

 دراسة ومراجعة التقديرات املحاسبية الجو رية ف  التقارير املالية  -
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وتقويمها للتقارير املالية التي إعداد توتمميات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بمدى مالئمة السممياسممات املحاسممبية املطفقة لطفيعة عمر الشممركةأ  -

 تصدر ا الشركة ولطفيعة عملية املراجعة لها 

-  
 
للمعايال املحاسمممبية املقفولة والسمممياسمممات املحاسمممبية التي تجفعها الشمممركة بما ي قق  التأكد مش صمممحة إعداد الحسمممابات والتقارير املالية وفقا

   عناا التي تقوم الشركة باإلفصاالشاافية ف  املعلومات املالية 

 إعداد توتيات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قفر اعتماد  مش املجلس  -

 الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر:  .2

 يتضمش توتيات اللجنة ورأااا حول كااية أنظمة الرق -
 
ابة تتأكد اللجنة مش كااوة عمر إدارة املراجعة الداخلية ف  الشركةأ كما تقدم تقريرا

ضمممممممش نطا  عملها  ويقوم مجلس اإلدارة بإيدا  طسممممممخة مش ذلك التقرير ف  املركز الرئيسمممممم ي للشممممممركة خالل مدة ال الداخلية وأعمال اللجنة 

 أيام قفر إطعقاد اجتما  الجمعية العمومية للشركة ب يع تكوي متوفرة ملش يرغ  االطال  علياا مش حضور اجتما  الجمعية  10عش تزيد 

فر مجلس اإلدارة  -  دراسة مسودة النظمة والتعليمات وإبداو رأااا حيالها مش خالل أعمالها اإلشراافية قفر أي تت" املوافقة علياا مش ق 

ة واللوائح الخاتمممممممة بمجلس اإلدارة واللجاي املنبثقة عنه وتقدي" املشمممممممورة ملجلس اإلدارة حيال المور ذات العالقة بالنظمة  مراجعة النظم -

فر املجلس   قفر املوافقة علياا مش ق 

 حيال ذلك مراجعة النظمة التنايذية ملجلس اإلدارة وأنظمة املمراجعة الداخلية ومكوناواا املختلاة وتقدي" املشورة للمجلس  -

فر مجلس اإلدارة ب ري إبداو مرئياوا" ضمش مسؤولياوا" اإلشرافية ف  الشركة  -  دراسة أي أمور أخرى ت ال إ   اللجنة مش ق 

دراسممممممة املخاطر السمممممماسممممممية التي تواجهها الشممممممركة والتي تتضمممممممش املخاطر املالية والجشمممممم يلية والقانونيةأ ومراجعة السممممممياسممممممات التي تطفقها   -

 تعلقة بعمليات ت ديد وتقوي" ومعالجة تلك املخاطر اإلدارة امل

 دراسة تقارير أنظمة الرقابة الداخلية ومتابعة تطفيق الخطط الت حي ية واإلجراوات ب س  املالحظات الواردة فياا  -

كمد مش توفر الكوادر اإلشمممممممممممممراخ ع   ومراجعمة أداو وأطشمممممممممممممطمة املراجا المداخ   وإدارة املراجعمة المداخليمة ف  الشمممممممممممممركمةأ إي وجمدتأ ب ري التمأ -

ياواا  الكافية وكااوواا ف  أداو املهام واملسمؤوليات املناطة با"  وف  حال ل" يفش لدى الشمركة مدير مراجعة داخليةأ تقوم اللجنة بتقدي" توتم 

 ملجلس اإلدارة بالحاجة لتعياي مراجا داخ   واقتلا  أتعابه  

  دارة مراجعة داخلية وتعياي مدير مراجعة تقدي" التوتيات ملجلس اإلدارة حيال تعياي /تكويش إ -

 إعداد توتيات متعلقة بإطشاو وت ساي وطشر بيئة الرقابة داخر الشركة   -

 الشركات الزميلة والتابعة:                .3

 التأكد مش فعالية اإلجراوات الخاتة بجشفير لجاي املراجعة ف  الشرةات التابعة ب س  أنظمة واتااقيات الشركة   1

تقيي" عش طريق مراجعة ال أو الزميلة التي تت ف" فياا الشركة التأكد مش كااوة إدارة املراجعة الداخلية ف  الشرةات التابعة  2

 التاايات الشرةاوأ وتقدي" تقرير ملجلس اإلدارة ملا ترا  السنوي 
 
لجودة أعمال املراجعة الداخليةأ وب س  ما  و متا  وفقا

 حيال ذلك 
 
 مناسفا

وعة أو تلك التي تت ف" فياا املجممش آلية ترشيح وتعياي املراجا الخارر  للحسابات للشرةات اململوكة بالكامر للمجموعة  التأكد    3

  أو ب س  ما  و مخول للمجموعة ف  اتااقيات الشراكة
 
  وتت" إحالة التوتيات ملجلس اإلدارة ب س  ما ترا  اللجنة مناسفا

مش لجاي املراجعة الخاتة بالشرةات التابعة حيال كااوة وسالمة أنظمة الرقابة لضرورية الحصول ع   التأكيدات املعقولة وا  4

 ل نظمة املتفعة وعقد الشراكة  
 
 الداخلية فياا وفقا

املوافقة ع   اإلطار العام وبروتوةوالت املراجعة ما باي إدارة املراجعة الداخلية ف  الشركةأ ولجنة املراجعةأ وإدارات املراجعة   5

 شرةات التابعة أو التي تت ف" فياا أميانتيت أو ب س  ما  و منصوٌص عليه ف  إتااقيات الشرةاو لل

مراجعة خطة املراجعة املطروحة مش إدارة املراجعة الداخلية للشركة ليت" تطفيقها بالتنسيق ما لجاي املراجعة ف  الشرةات    6

   به ف  اتااقية الشرةاو التابعة أو التي تت ف" فياا أميانتيت أو ب س  ما  و مسمو 

 القانوني:                مراجع الحسابات .4

املحاس  القانوطيأ والتي تتضمش مراجعة اللجنة لفااوته املهنية والستقالليته  أو عزل  إبداو التوتيات املتعلقة باختيار  1

 
 
 التعا  التي سوخ ي صر علياا  واملخاطر املتوقعة مش وجود تعاري ف  املصالحأ وأيضا
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املعمول باا ف   ذا  بعد الخذ ف  اإلعتفار ةافة النظمة واملعايال  املحاس  القانوطي تقيي" استقاللية وموضوعية وعدالة وفعالية   2

 الصدد 

والتأكد مش عدم قيامه بأية أعمال عداد خطة وإجراوات املراجعة للسنة املاليةأ  إل العمر ما املحاس  القانوطي مش أجر التنسيق    3

               تقنية أو إدارية خارج نطا  أعمال املراجعة املكل  بااأ وتقوم اللجنة بإتدار توتياواا حيال ذلك

لنتائج الهامة والتوتيات التي توتر إلياا املحاس  القانوطي ودرجة استجابة اإلدارة لهاأ وأيضا اإلجراوات الت حي ية مناقشة ا  4

 التي قامت باا االدارة بناو  ع   تلك التوتيات 

 دراسة رأي املحاس  القانوطي ومالحظاته ع   القوائ" املالية ومتابعة ما ت" عمله حيالها    5

شاةر التي قد يواجهها املحاس  القانوطي أثناو تأديته لعملية املراجعة والتي تتضمش أي تعوبات قد يواجهها العمر ع   حر امل  6

 فيما يتعلق بأ داخ عملية املراجعة أو تعوبة وتوله إ   املعلومات  

أو املحاس  القانوطيأ عقد اجتماعات ما املحاس  القانوطي ع   إناراد ملناقشة املوضوعات الهامة التي قد تثال ا اللجنة   7

 والتأكد مش أي املحاس  القانوطي لديه إمكانية االتصال برئيس لجنة املراجعة ف  أي وقت  

 إعداد التوتيات الخاتة بسياسة الشركة فيما يتعلق بت ديد الاتلة الالزمة لت يال املحاس  القانوطي   8

 : بالنسبة للمراجعة الداخلية  

 إعداد التوتيات الخاتة   1
 
 درجة بإطشاو إدارة املراجعة الداخلية بالشركة واملوازنة الخاتة بااأ وباختيار رئيس القس"أ وأيضا

 املراجعاي الداخلياي  استقاللية

أ داخ وسلطات القس" والتقارير التي يقوم راجعاي بااأ ب يع يتضمش التقوي" إعداد تقوي" لداو إدارة املراجعة الداخلية وامل  2

ملراجعة الخاتة به للسنة القادمةأ والنتائج التي توتر لها خالل السنة الحاليةأ وإعداد التوتيات الالزمة بإعداد ا وخطة ا

 لت ساي فعاليته 

مناقشة االن رافات والخطاو التي تتضمناا التقارير الشهرية التي يعد ا قس" املراجعة الداخلية والتأكد مش قيام اإلدارة باتخاذ   3

 الت حي ية املناسفة اإلجراوات 

 

ائح والنظمة:       .5  اللتزام باللو

 مش أي الشركة أخذت اإلجراوات الالزمة لاللتزام باا مراجعة نتائج التقارير الصادرة عش الجهات الرقابية والتأكد   1

 التأكد مش التزام الشركة بالنظمة واللوائح والتعليمات املنطفاة علياا   2

 ات الخاتة بمراجعة الشكاوى املتعلقة بإجراوات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير املالية التأكد مش وجود اإلجراو  3

التأكد مش وجود اإلجراوات التي تمفش املوظااي مش تقدي" الشكاوى ب يع تضمش السرية التامةأ ومراجعة عملية اإلفصا  عش   4

 املوظااي بالشركة أي ان رافات أو مخالاات تتعلق باإلدارة أو بأحد 

 : صالحيات اللجنة.6

ال فإ اا تتمتا بالصالحيات التالية:  لتتمفش اللجنة مش باشرة وأداو مهامها بشكر ةامر وفع 

 الشركة أو معلومات أخرى ف  إيضاحات أو تقارير أو مسجندات االطال  ع   أي  -

واملسمممممممممممممؤولاي واملوظااي بمالشمممممممممممممركمة الجتممماعمات اللجنممة أنايممذياي دعوة املمديريش التأو  مش مجلس اإلدارة  أيمة معلوممات أو إيضمممممممممممممماحماتطلمم   -

 لسؤاله" ولطل  اإليضاحات والتاسالات منا" فيما تتطلفه مصلحة العمر  

الطلم  مش مجلس اإلدارة عقمد جمعيمة عموميمة إذا ةماي املجلس يعرقمر عممر اللجنمة أو ف  حمال تعري الشمممممممممممممركمة لضمممممممممممممرار أو لخسمممممممممممممائر مماليمة  -

 جسيمة 

 املوافقة ع   تنظيمات ترشيح م اس  الشركة القانوطي  -

 املوافقة ع   أنظمة املراجعة الداخلية للشركة  -

 املوافقة ع   خطة املراجعة الداخلية السنوية ومازانية إدارة املراجعة الداخلية  -

 املوافقة ع   الهيكر التنظيمي إلدارة املراجعة الداخلية للشركة  -

ف  حماالت االسمممممممممممممتقمالمة أو اإلعماقمة أو االسمممممممممممممت نماو عش خمدمماتمهأ بماإلضمممممممممممممافمة إ   التوتممممممممممممميمة ملجلس اإلدارة بتعياي ممدير إدارة املراجعمة المداخليمة  -

 املوافقة ع   مرتفه الشهري وبدالته ومزايا  الوظياية الخرى 

 داته السنوية املوافقة ع   التقيي" السنوي ملدير إدارة املراجعة الداخلية وتعويضاته وزيا -
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للقيام بمهام اللجنة ما الخذ ف  االعتفار أي تقوم  الشممممممركةأو داخر السممممممتعانة بالخبلاو واملسممممممجشمممممماريش واملتخصممممممصمممممماي مش خارج ي ق للجنة ا -

  جدتالشركة بتلك الدراسات أو االسجشارات وتقدي" العروي املتضمنة أسماو املسجشاريش وعالقاوا" بالشركة واملدراو التنايذيايأ إي و 

 واجبات أعضاء اللجنة: .7

حضممممممممممور اجتماعات اللجنة بشممممممممممكر مسممممممممممتمر واملسمممممممممما مة ف  أعمالها  وف  حال ال يا  عش أي اجتما أ يج  ع   العضممممممممممو إبالغ رئيس اللجنة  -

 السفا  للت ي  
 
 مضمنا

 اؤالت الحضور مش املسا ماي يج  ع   رئيس اللجنة أو مش ياوضه عنه حضور اجتما  الجمعية العامة لالجابة ع   استاسارات أو تس -

يجم  ع   أعضممممممممممممماو اللجنمة املحمافظمة ع   السمممممممممممممريمة التماممة ملعلوممات الشمممممممممممممركمة  وعليمه فمإنمه ال يجوز لي عضمممممممممممممو اإلفصممممممممممممما  عش أي معلوممات  -

علياا مش خالل أو أسممرار للشممركة يتعرخ للمسمما مايأ عدا عش ما يت" خالل اطعقاد الجمعية العموميةأ أو أي جهات أخرى عش أي معلومات  

 أداؤ  لعمله كعضو ف  اللجنة  ويعري العضو للشط  مش العضوية واملسائلة املالية والقانونية ع   ما يتلت  مش مخالاته لهذا النظام 

 ال يجوز للجنة القيام بأية أعمال تنايذية للشركة  -

أي ي رص ع   الحصمممممممممممممول ع   الف" الكماف  مش املعلوممات يجم  ع   عضمممممممممممممو اللجنمة القيمام بمهماممه الخماتمممممممممممممة بماللجنمة بمهنيمة والتزام عمالياي و  -

 الخاتة بعمر الشركة 

يج  ع   عضمو اللجنة أي يت    بالعدالة واإلنصماخ والصمراحة واملوضموعية وعدم االن يازأ وأي ال يكوي لديه مصملحة خاتمة تجعر آراؤ    -

 أو قراراته متأثرة بأي شخص أو كياي آخر  

 ك بشكر مفاشر أو غال مفاشر ف  أي أعمال أو أطشطة تخر بالشرخ أو المانة يج  ع   عضو اللجنة عدم التور  -

ال ي ق لعضمممممممممممممو اللجنمة قفول أي أشممممممممممممميماو ذات قيممة جو ريمة مش أي موظ  أو عميمر أو مورد لمديمه عالقمة تجماريمة بمالشمممممممممممممركمةأ مش شمممممممممممممأ اما أي   -

 أو حقيقة أو تؤثر ع   قراراته التي يتخذ ا 
 
 تضع  استقالليته شكليا

  عضمممو اللجنة اإلفصممما  ملجلس اإلدارة عش العمال التي بينه وباي الشمممركة وطفيعة العالقة باإلضمممافة إ   عالقته ما مجلس اإلدارة  يج  ع  -

   أو املدراو التنايذياي للشركةأ كما  و متطل  وفق الئ ة أخالقيات العمر ف  الشركة    

 ات اللجنة أداو أي واجفات توةر إلياا مش مجلس اإلدارة ف  حدود سلط -

 تقوم اللجنة بعمر مراجعة وتقوي" سنوي لالئ تاا وإعداد توتياتأ إذا احتاج المرأ ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بتعدير جزو مناا   -

 بأعداد تقارير ا ملجلس اإلدارة ع   أسا  دوري وحس  متطلفات مصلحة العمر  اللجنة تقوم -

 

 اسماء العضاء وعدد الجتماعات: 

 (5اجتماعات اللجنة )عدد     

 اإلسم 
طبيعة 

 العضوية

الجتماع 

 الول 

16/02/20

 م19

الجتماع 

 الثاني

29/03/2019

 م

الجتماع 

 الثالث 

09/05/201

 م9

الجتماع 

ابع   الر

01/08/2019

 م

الجتماع 

 الخامس

08/11/2019

 م

 حاضر  حاضر حاضر حاضر رئيس اللجنة د  خلير عفد الاتا  كردي

 حاضر  حاضر حاضر حاضر عضو عفدهللا العمرو أ  سليماي 

د  سليماي عفدهللا السفراي )خارج 

 املجلس  

 حاضر  حاضر حاضر حاضر عضو

 

 

 مش 3ثالثة ):  مدة عملها: 
 
 .م31/12/2020م وحتى 01/01/2018  سنوات اعتفارا

 درست لجنة التدقيق الفيانات املالية املرحلية والسنوية ورفعتاا إ   مجلس اإلدارة للتصديق علياا  2019خالل عام 

  م: 2019تقرير لجنة املراجعة للعام املالي 

 رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة 
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خالل إشرافها املفاشر ع   أعمال إدارة املراجعة الداخلية ف  الشركة  أ ومشم2018عقدت لجنة املراجعة اربعة اجتماعات لها خالل عام 

 :ومراجعة أنظمة الحوكمة واملخاطر والتقارير املالية واإلفصاحاتأ قامت اللجنة بالعمال الساسية التالية

   مراجعة واعتماد التقارير املالية السنوية والربا سنوية للشركة ▪

تواجهها الشركة والتي تتضمش املخاطر املالية والجش يلية والقانونية ومراجعة السياسات التي دراسة املخاطر الساسية التي  ▪

  تطفقها اإلدارة املتعلقة بعمليات ت ديد وتقوي" ومعالجة تلك املخاطر

  مراجعة الخطة السنوية لقس" املراجعة الداخلية واملوافقة علياا ▪

  الداخلية مراجعة أطشطة وإجراوات وتقارير قس" املراجعة ▪

النظر ف  العروي املقدمة مش مكات  املحاسفة واملراجعة القانونية إلختيار أحد ا  ملراجعة القوائ" املالية للمجموعة عش العام  ▪

أ والتي تتطل  مراجعة اللجنة لفااووا" املهنية وتمتعه" باالستقاللية املناسفة أ وكذا املخاطر املتوقعة مش وجود  2019املا   

تعاري مصالح أ وأيضا االتعا  التي سوخ ي صر علياا املفت  املختار أ ومش ث" العري ع   الجمعية العمومية بتوتية 

 اللجنة ف   ذا الشأي 

 :الستنتاج

كر تدارست اللجنة ةافة الجوان  الجو رية لنظمة الرقابة الداخلية مش خالل إشرافها املفاشر ع   إدارة املر 
ُ
اجعة اسجنادا إ   ما ذ

كما قامت اللجنة بمراجعة التقارير املتعلقة باعالية ف ص الطشطة الجش يلية مأ 2018الداخلية أثناو اجتماعاواا املتعاقفة خالل عام 

قابة لر املختلاة والتأكد مش سالمة اإلجراوات الجش يلية واملالية وكاايتاا ف  نظام الرقابة الداخلية بادخ التأكد مش فاعلية وكااية أنظمة ا

دات الداخلية ورفا املوثوقية واالطمئناي لدرجة االمتثال للقواناي والنظمة املتعلقة  وبناو  ع   أعمال اللجنة املذةورة توتلت إ   تأكي

 معقولة بعدم وجود أية مالحظات جو رية أو ت اظات أو ضع  ف  أنظمة الرقابة الداخلية ووثائق وسجالت الشركة 

 فآتلجنة الترشيحات واملكا .ت

 اختصاصاتها

 املوضوعات التالية تعتبل ضمش سلطات لجنة التلشي ات واملكافآت:

 : ترشيحات أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيين .1

املراجعة السممممممممممممنوية لالحتياجات املطلوبة مش املهارات املناسممممممممممممفة لعضمممممممممممموية مجلس اإلدارة وإعداد وتمممممممممممم  للقدرات واملؤ الت املطلوبة   -

 اإلدارةأ بما ف  ذلك ت ديد الوقت الذي يلزم أي يخصصه العضو لعمال املجلس لعضوية مجلس 

 مراجعة  يكر مجلس اإلدارة ورفا التوتيات ف  شأي الت يالات التي يمفش إجراؤ ا  -

 ت ديد جوان  الضع  والقوة ف  مجلس اإلدارةأ واقتلا  معالجتاا بما يتاق ما مصلحة الشركة  -

لية عضممممممممو مجلس اإلدارةأ التأكد مش اسممممممممتقاللية العضممممممممو بشممممممممكر سممممممممنوي ووضمممممممما آلية مناسممممممممفة لعالم  وضمممممممما معايال لت ديد اسممممممممتقال -

املسممما ماي عش أي مت الات قد تؤدى إ   فقد العضمممو السمممتقالليتهأ والتأكد مش عدم وجود أي تعاري مصمممالح إذا ةاي العضمممو يشممم ر 

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى 

او مجلس اإلدارة املسممتقلاي وغال التنايذياي الجدد عش طفيعة أعمال الشممركة ووتمم  تاصممي   إعداد توجياات وبرامج تعرياية لعضمم  -

 عش واجفاوا" ةأعضاو ف  مجلس اإلدارة 

إعداد التوتمممميات ملجلس اإلدارة املتعلقة بت ديد معايال معينة الختيار الشممممخاص لشمممم ر وظياة العضممممو املنتد  والرئيس التنايذي   -

 ة بالشركة   ورؤساو القسام الرئيسي

 إعداد تقوي" مفدئي ل شخاص املرشحاي لوظياة العضو املنتد  والرئيس التنايذي ولرؤساو القسام والوحدات بالشركة   -

 إعداد وت  للوظائ  وشروك التعاقد لكر مش وظياة الرئيس التنايذي ومدراو اإلدارات بالشركة  -

 ايذي ومدراو اإلدارات بالشركة   وضا معايال وإجراوات مناسفة لتقوي" أداو الرئيس التن -

 مدراو اإلدارات بالشركة   و إجراو تقوي" دوري لطشطة الرئيس التنايذي  -
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وضممممممممممما سمممممممممممياسمممممممممممات متعلقة و باا  أخالقيات العمر  تنظي" برامج تدريبية للمديريش التنايذياي متعلقة بموضممممممممممموعات حوكمة الشمممممممممممركة و  -

 دارية العليا بالت ساي املستمر ف  أداو املوظااي ف  املستويات اإل 

 : مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيين   .2

التنايذياي بالشمممممممممممركة وادخ إ   زيادة قيمة الشمممممممممممركة وتقوم ع    فز لعضممممممممممماو مجلس اإلدارة واملداووضممممممممممما سمممممممممممياسمممممممممممة للمكافآت والحوا -

للشممممممممركةأ وأيضمممممممما تقوم ع   تقوي" املجهودات الشممممممممخصممممممممية لكر عضممممممممو مجلس إدارة ومدير تنايذي ف  تطفيق ال داخ اإلسممممممممتلاتيجية 

 ضعها مجلس اإلدارة اللجنة ل داو الشخص ي له" ف  مقابر ال داخ التي و 

بالنسممممفة ملكافآت أعضمممماو ورئيس مجلس اإلدارة فأي اللجنة سمممموخ تضمممما معايال للمكافآت تمفش الشممممركة مش الحصممممول ع   أداو متماز   -

 دوي أي تؤثر ع   استقاللية العضاو 

ي اللجنة تضمممممممما معايال وتقوم بمراجعتاا بشممممممممكر إفآت العضممممممممو املنتد  أو الرئيس التنايذي ومدراو اإلدارات بالشممممممممركةأ فبالنسممممممممفة ملكا -

  دوري متعلقمة بماملرتفمات الثمابتمة السمممممممممممممنويمة والعالوات املت الة القمائممة ع   نظمام للتقوي" املما   وال ال مما   ل داوأ وأيضممممممممممممما وضممممممممممممما معمايال

 بالحوافز طوير الجر لربط مصالح املديريش بمصالح مسا مي الشركة لنظام خاص 

ع   أداو الشمممركة واملركز املا   لها واالتجا ات السممماسمممية ف   املراجعة بصممماة مسمممتمرة ملدى مالئمة معايال املكافآت بالشمممركة وذلك بناو   -

 سو  العمر 

ي واملتعلقة بموضممممممممموعات تخص مكافآت أعضممممممممماو مجلس اإلدارة وكفار  متابعة تنايذ القرارات التي تتخذ ا الجمعية العامة للمسممممممممما ما -

 التنايذياي بالشركة وبالفياية التي يت" باا اإلفصا  عش تلك املكافآت بالتقرير السنوي للشركة 

 مهماتها: 

 واملوظااي بالشركة طل  املسجندات والتقارير والتوضي ات واملعلومات الخرى املناسفة مش املسؤولاي والتنايذياي  -

 دعوة املسؤولاي والتنايذياي واملوظااي بالشركة الجتماعاواا لسؤاله" ولسما  تاسالاوا"  -

 اإلستعانة بخدمات الخبلاو واملسجشاريش مش خارج الشركة  -

 أداو الخدمات الخرى التي يطلباا مجلس اإلدارة والتي تقا ضمش سلطات اللجنة  -

سمممممممممممممنوي لالئ تامما باممدخ التممأكممد مش قيممامهمما بواجفمماوامما ورفا التوتممممممممممممميممات ملجلس اإلدارة بشمممممممممممممممأي إجراو   تقوم اللجنممة بمراجعممة وتقوي"   -

 التعديالت باا   

 اسماء العضاء وعدد الجتماعات: 

 ( اجتماعات1عدد الجتماعات ) 

 اإلسم 
طبيعة 

 العضوية

 الجتماع الول 

 م14/11/2019

 حاضر رئيس اللجنة م مد بش فهد بش عفدالعزيز آل سعودتاح  السمو امللكي المال عفدالعزيز بش 

 حاضر عضو سليماي عفدهللا العمرو   أ

 حاضر عضو م  م مد عفدالرحمش اللحيداي 

 حاضر سفرتال فاطمة إسماعير يوس أ  

 3ثالثة )مدة عملها: 
 
 م 31/12/2020م وحتى 01/01/2018مش   سنوات اعتفارا

 

 

 الحوكمةالتزام الشركة بالئحة  .32

 ملخص لالحكام التي طبقت للحوكمة والتي لم يتم تطبقها والسباب

 م 
 تم تطبيقه لئحة الحوكمة 

لم يتم 

 تطبيقه

 السبب

   نعم الحقو  العامة للمسا ماي 1
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تسهير ممارسة املسا ماي لحقوقه" وحصوله"  2

 ع   املعلومات 
  نعم

 

الجمعية حقو  املسا ماي املتعلقة باجتما   3

 العامة
  نعم

 

   نعم حقو  التصويت 4

   نعم حقو  املسا ماي ف  أربا  السه" 5

   نعم السياسات و اإلجراوات املتعلقة باإلفصا  6

   نعم اإلفصا  ف  تقرير مجلس اإلدارة 7

   نعم الوظائ  الساسية ملجلس اإلدارة 8

   نعم مسؤوليات مجلس اإلدارة 9

   نعم  مجلس اإلدارةتكويش  10

   نعم لجاي مجلس اإلدارة واستقالليتاا 11

   نعم لجنة املراجعة 12

   نعم  لجنة التلشي ات واملكافآت 13

   نعم اجتماعات مجلس اإلدارة و جدول العمال 14

   نعم   مكافآت أعضاو مجلس اإلدارة و تعويضاوا" 15

   نعم اإلدارةتعاري املصالح ف  مجلس  16

 ل التصويت التلاكمي 17
ل )غير 

 منطبق(

 2019لعدم وجود انتخابات ملجلس اإلدارة لعام 

 م

18 

الوسائر التي أعتمد علياا مجلس اإلدارة ف  تقي"  

أدائة وأداو لجانة واعضائةأ والجهة الخارجية 

 التي قامت بالتقي" 

 ل
ل )غير 

 منطبق(

اجراو  ذا التقي" وجود أحداث تتطل  لعدم 

 خالل العام 

 

 بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية الخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعية: .33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السياسات والجراءات املتعلقة بالفصاح .34

 لسياسات واالجراوات املتعلقة باإلفصا  واجراوته وأنظمته اإل ة ايمة العمو تفنت الجمعي
 
  شرافية وه  مطفقة حاليا

 

 سجل الحضور  

 السم 

اجتماع 

الجمعية الول 

08/05/2019

 م

اجتماع 

الجمعية الثاني 

08/09/2019

 م

 حاضر بالوكالة حاضر بالوكالة المال احمد بش خالد بش عفد هللا بش عفد الرحمش آل سعودسمو 

تاح  السمو امللكي المال عفدالعزيز بش م مد بش فهد بش عفد العزيز آل  

 سعود

 حاضر بالوكالة حاضر بالوكالة

 حاضر حاضر د  خلير عفد الاتا  كردي

 حاضر حاضر أ  سليماي عفد هللا العمرو 

 حاضر حاضر م  م مد عفدالرحمش اللحيداي 
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 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية .35

دارة التنايذية تجفا نظام رقابة داخلية لضماي فعالية مجلس اإلدارة الرقابة الداخلية إ   إدارة متخصصة مش أجر التأكد مش أي اإل لقد خول 

 وكااوة الرقابة ع   العمليات 

 الستقاللية والصالحيات واملسؤوليات:  .36

ولجنة املراجعةأ واإلدارة التنايذية ف  القيام بمسؤولياوا" تقدم املراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بادخ مساعدة مجلس اإلدارةأ  

فر اإلدارة التنايذيةأ ولها ةامر الصالحيات للوتول  ال تخضا إدارة املراجعة الداخلية لي تأثال مش ق  و   ع   درجة عالية مش الفااوة والااعلية

 غال املقيد لي سجالت )يدوية أو الفتلونية  و الكامر 
 
 ملا يتطلفه أداو عملها  وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقا

 مسؤوليات املراجعة الداخلية:  . أ

 إعداد الخطة اإلستلاتيجية لعمر املراجعة الداخلية   1

2   
 
 للخطة السنوية  تنايذ عمليات الا ص وفقا

 تقدي" تقارير عش نتائج الا ص   3

ة لتوفال أدوات رقابية فعالةأ وبتكلاة مناسفة للحد مش اآلثار املتلتفة ع    ذ  ت ديد املخاطر املالية والجش يليةأ والتعاوي ما اإلدار   4

 املخاطر واكجشافها فور وقوعها 

 التنسيق باي اإلدارات املختلاة ف  الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما فياا مراق  الحسابات الخارر    5

 ضر املمارسات املهنية تطوير سياسات وإجراوات تنايذ املراجعة حتى تتاق ما أف  6

 إستخدام املوارد املتاحة بما يتالوم ما مازانية املراجعة الداخلية املعتمدة   7

 نطاق العمل:  .ب

 
 
  تفنت إدارة املراجعة الداخلية عند تنايذ أعمالها منهجا

 
ما يمفش مش ت قيق أ داخ الشركة وت ساي فاعلية الرقابة الداخلية بلتقوي"  منتظما

  أتولها وحماية 
 
مر نطا  عمر املراجعة الداخلية ف ص مدى كااية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة اإلدارة ب ري لقد ش

 
 
  الت قق مما إذا ةانت نظ" الشركة الداخلية توفر تأكيدا

 
  لت قيق أ داخ الشركة معقوال

 

 

 نتائج املراجعة الداخلية السنوية:  .ت

 لخطة عمر متاق عليااأ وه  مصممة بشكر ي طي جميا الطشطة الرئيسية للشركة إي إدارة املراجعة 
 
الداخلية تقوم بجنايذ طشاطاواا وفقا

ع   مدار سنوات معينةأ آخذة بعاي االعتفار التلكاز وإعطاو الولوية ل طشطة ذات املخاطر العالية  وقد وضعت عدة توتيات جو رية أدت 

قيمة وت ساي نظام الرقابة الداخلية الحا    وقد عززت إدارة املراجعة الداخلية عملها بجنايذ رقابة ع   العمليات إ   املزيد مش اإلضافات ال

 الصناعيةأ والتي أدت إ   تطوير وت ساي كااوة العمليات 

 

م  إي 2018رية تذكر خالل عام وبناو  ع   ذلك تؤكد إدارة الرقابة الداخلية أي نظام الرقابة الداخلية معقول وال توجد اختالفات جو 

وية التوتيات واملالحظات يت" مناقشتاا ما اإلدارة املعنية ويت" االتاا  ع   خطة عمر لتفني مضموي  ذ  التوتيات  ويت" رفا تقارير ربا سن

 عش آخر مستجدات طشاطات إدارة الرقابة الداخلية وتعري ع   لجنة املراجعة لالطال  واملناقشة بشكر دوري 

 مخضت نتائج املراجعة الداخلية مش خالل توتيات ادارة الرقابة الداخلية وةانت وفقا ملا ي  :ت

 

 

 

 

 



 

 م 2019ي  تقرير مجلس اإلدارة السنو     

51 

 النتائج التوصيات

ل" يت" ت ديع االجراوات واملعايال املطفقة   1

 ف  مراقفة الجودة الدولية واملحلية

 

ا ملعيار  وت" و العمر باا  ISO 2015ت" ت ديع إجراوات مراقفة الجودة  وفق 

 لرفا مستوى رقابة الجودة

مالحظة دفعات مفررة ف  مطالفات العهدة   2

النقدية املتعلقة باملوارد البشريةأ وبعض 

 العمليات تاتقر إ   املسجندات املفملة 

 

ت" وضا ضوابط جديدة للت ف" ف  املدفوعات مش العهدة النقدية   

بنسخه الفتلونيه ما الرق" الجسلس   لخت" ال رفة  GRسي تاظ 

 الشرقية ف  ملاات املطالفة

 

والعمر أيضا ما اإلدارة القانونية لتاعير حسا  ال رفة الشرقية 

 لعمليات التصديق االلفتلوطي

 

والعاملاي عدم وايئة املوظااي الجدد  .3

 بأنظمة السالمة 

ت" تخصيص تدري  سالمة شهري لجميا العاملاي ف  املصاطا 

واملشرفاي حيع سيت" شر  كياية استخدام بعض املعدات بطريقة  

 سليمة وكذلك أ مية معدات الوقاية الشخصية وأنواعها املختلاة 

 

حسا  الجسعالات لشركة سادي  يت"  .4

الخطوات خالل التنقر باي العديد مش 

 وتتضمش بعض عمليات حسا  يدوية

للت ل  ع   التعقيدات والتقلير مش خطر الوقو  ف  االخطاو 

 :ولتجن  التأخال ف  الجسعالاتأ قامت إدارة التكالي  بجنايذ ما ي  

 ت قيق أتمته عملية حسا  تكلاة النابي   •

أداة موحدة غال قابلة للت يال او التعدير  لتقلير عدد  •

 الزمة إلعداد الجسعالات  الخطوات ال

 ثالث خطوات للت قق مش االسعار •

 

الفيانات املتعلقة باالستاسارات للجسعالات   5

القائمة مش العمالو ال يت" استخدامها 

 بشكر صحيح مما يجعلها غال موثوقة

 

تعطي جميا املعلومات املتعلقة بمراحر   SAPالتقارير اآللية ف  

االستاسارات في" يختص بالجسعالات ويت" إرسال  ذ  التقارير 

 بالبليد اإللفتلوطي إ   جميا املعنياي بشكر يومي 

 

تعليق طلفات جا زة للجسلي" لاتلة طويلةأ    6

 دوي ظهور ا ف  اتدارات سجالت الشركة 

كميات ت الة فقط مش وقت جميا الطلفات جا زة ويت" ت رير 

آلخر بناو ع   طل  العمالو  لذلك قام موظاو املفيعات بدفا  

 العمالو إ   استالم  ذ  الطلفات ف  أقر  وقت ممفش

 املفيعات الداخلية باي الشرةات املدرجة  7

ومفيعات الخدمات الهندسية ت س  ف  

 ت قيق املفيعات للارد

إنجازات موظاي املفيعات بشكر  ت" إعداد تقارير جديدة لعري 

 فردي بعد اسجفعاد املفيعات الداخلية باي الشرةات املدرجة

عدم التقيد بي اتفا  اإلجراوات السليمة   8

إلتدار املواد الالزمة وقطا ال يار مش 

لشركة  املتاجر ف  مواقا املشاريا ف  الكويت

ISECC  

ت" إتدار املواد ت" إعادة النظر وتنايذ التعديالت الالزمة وحاليا ي

مش املتاجر خالل قسائ" إتدار السلا املوقعة مش املشرخ ويت" 

تلخيص ناس القسائ" وإرسالها إ   الدمام لدراجها ف  السجالت 

 الشهرية

ل" يت" ت ديع او عمر جرد لقوائ"   9

 املمتلكات ف  املشاريا منذ فتل  طويله 

 

ل  ع    ذا  وافقت اإلدارة ع   ذلك واتخذت إجراوات فورية للت 

الضع   يت" ت ديع قوائ" املمتلكات لجميا املواقا بعد الجرد مش 

 قفر املوظااي املعنياي
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ال يت" اتخاذ إجراو ضد مخالااي املرور   10

 ومتجاوزي السرعة املحدودة بشكر متفرر 

وافقت اإلدارة ع   املالحظة وأفادت بأي عدم اتخاذ االجراو يعود 

الوقت الحا  أ حاليا يت" اتخاذ إجراوات لنقص ف  موظااي القس" ف   

ضد جميا املخالااي مش خالل قس" املوارد البشرية مش خالل تقدي"  

اإلشعارات وغرامات / عقوبات مروريةأ إي وجدتأ يت" دفعها او 

 خصمها مش املخالااي

 

 

 لقد اتفعت إدارة الرقابة الداخلية ما ي   ف  سبير قيامها بأداو مهامها: 

 ارة املراجعة الداخلية جميا اإلجراوات ملعالجة ما تضمنته تقارير املراجعة مش مالحظات اتخذت إد   1

 ت" توجيه أعمال املراجعة الداخلية إ   الطشطة والوظائ  ذات املخاطر العالية وإ   رفا فاعلية وكااوة ورب ية عمليات الشركة    2

 ما املراجا الخارر  بشكر مرض ي وفاعر     3
 
 ةامال
 
 طسقت إدارة املراجعة الداخلية أعمالها تنسيقا

 

 الحسابات   املحاسب القانوني رأس متحفظ من .37

  م2019لات االنجفا  التا   ع   القوائ" املالية السنوية لعام  تضمش تقرير املحاس  القانوطيلقد 
 
 ملا ي  : وفقا

 الرأي املتحفظ

 أساس الرأي املتحفظ 

ال مليوي ري  527.4مفل     2019ديسمبل    31بل  رتيد الذم" املدينة التجارية املتداولة والذم" املدينة التجارية غال املتداولة كما ف    •

مليوي ريال سعوديأ ع   التوا    تقوم املجموعة باملحاسفة عش  ذ  الرتدة باستخدام طريقة التكلاة  367.8سعودي و 

املسجنادة ويت" تقدير الخسائر االئتمانية املتوقعة باستخدام املنهج املبسط  يعتمد تقدير الخسائر االئتمانية املتوقعة ع   

ةأ والذيش يتكوي غالفيتا" مش شرةات مقاوالتأ ويعتمد أيضا ع   نتائج القضايا املنظورة أمام الظروخ املالية لعمالو املجموع

املحاك" ونتائج قرارات التنايذ ل حكام الصادرة  وع   الرغ" مش أي إدارة املجموعة تعتقد بأي مخصص الهفوك ف   ذ  الرتدة 

علومات املتوفرةأ إال أي إدارة املجموعة ال يمفنااأ لظروخ خارجة يمثر أفضر تقدير لدااا ف  ضوو امل 2019ديسمبل  31كما ف  

عش إرادوااأ الحصول ع   معلومات موثوقة عش الحوال املالية لعمالئاا أو التنفؤ بشكر موثو  بنتائج القضايا املنظورة أمام 

حصول ع    ذ  املعلوماتأ ربما ةانت سجنمو املحاك" ونتائج قرارات التنايذ ل حكام الصادرة  ولو استطعنا إكمال مراجعتنا وال

إ   علمنا أمور تشال إ   أي ثمة تعديالت ةاي مش الضروري إجراؤ ا ع   أرتدة الذم" املدينة التجارية املتداولة والذم" املدينة 

 التجارية غال املتداولة 

 

اسجثمار ف  مشرو  مشتلم يت" املحاسفة عنه باستخدام طريقة بل ت القيمة الدفتلية السجثمار املجموعة ف  اميفلوأ والتي تمثر  •

   ل" 2018ديسمبل  31مليوي ريال سعودي كما ف   230.2) 2019ديسمبل  31مليوي ريال سعودي كما ف   258.3حقو  امللفيةأ 

موعة ف  اميفلو  وبالتا  أ نتمفش مش الحصول ع   أدلة مراجعة ةافية ومناسفة حول تقيي" اإلدارة للهفوك ف  قيمة اسجثمار املج

 ل" نتمفش مش ت ديد ما إذا ةاي مش الضروري إجراو أي تعدير ع    ذا املفل  

 

 عدم التأكد الجوهري املتعلق بالستمرارية •

حول القوائ" املالية املوحدة والذي يشالأ ا   جان  أمور أخرىأ ا   اي املجموعة حققت تاف  خسارة   4إيضا   نلات االنجفا  إ    •

مليوي ريال سعودي  وكما ف  ذلك التاريخأ   231.2:  2018)  2019ديسمبل    31مليوي ريال سعودي للسنة املنتاية ف     344.8قدر ا  

أ تعتمد قدرة 4مليوي ريال سعودي  كما  و مشار اليه ف  إيضا   467.9لة بمفل  تجاوزت االلتزامات املتداولة التول املتداو 

املجوعة ع   االستمرار كمنشأة مستمرةأ بشكر كفالأ ع   نجا  إدارة املجموعة ف  زيادة رأ  مال الشركة وإعادة جدولة القروي 

 الفنفية  
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 تغيير املحاسب القانوني .38

  اس  القانوطي للشركةتؤكد الشركة أنه ل" يت" ت يال املح

 فرض غرامات على الشركة من ِقبل هيئة السوق املالية  .39

ملخالاتاا الاقرة )   مش املادة السادسة ريال  0,0001قيمتاا  9201فرضت  يئة السو  املالية غرامة مالية ع   الشركة خالل عام  

مأ وذلك لعدم تزويد الهيئة بعدد مش 2018/09/20  وتاريخ 18/5977/5/7)ص/والربعاي مش نظام السو  املالية وتعمي" الهيئة رق" 

يوم  40م خالل املدة املحددة لها وفق الجدول املرافق للتعمي" ف  موعد أقصا  2018/12/31املعلومات املتعلقة باا للسنة املالية املنتاية ف  

  م2019/02/09تقويمي مش  ااية سنتاا املالية الذي يوافق 

 وظفين امل .40

 اإلدارة والتدريب

 ف1,639  وشرةاواا التابعة بل  إجما   عدد العاملاي ف  الشركة
 
 ف  عام   1,772مقابر 9201ف  عام موظاا

 
 م موزعاي ةالتا  :8201موظاا

 الزيادة )التسرب( م2018 2019 عدد العاملين

 113- 1,433 1,320 القطا  املح   

 20- 339 319 القطا  الدو   

 133- 1,772 1,639 اإلجمالي

 62- 436 374 عدد العاملاي السعوديوي 

  %30.43 %28,3 طسفة السعوديوي للقطا  املح   

 

 م:2019دورات التدري  التالية ف  عام ال تقدي"ت" 

 عدد املشاركاي الدورات التدريبية

 API Q1 23املدقق الداخ   

 46 مواتاات مواسال ووتالت اللياخ الزجاجية ذات الض ط املنخاض - API Spec 15LRدورة تدريبية للتوعية حول 

  –أ اإلتدار التاسا  API Spec QIجلسة تدريبية للتوعية حول 

 متطلفات نظام إدارة الجودة ملنظمات التصنيا لصناعة الفتلول وال از الطفيع 

48 

 IMS  24اإلدارة املتكاملة )التوعية بنظام 

 16 (IMS)املدقق الداخ   لنظام اإلدارة املتكامر 

 49 مهارات التااوي

 1 مفادئ الفنية الت تية للجودة

 3 إدارة كااوة اإلنتاج

 4 تطوير مراقفة الجودة

 1 املؤتمر السعودي الدو   الول للحديد والصل 
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 124 الشوكيةتدري  وتقيي" مش ر الرافعة 

 107 دورة برناج مايفروسوفت إكسر املستوى الول 

 58 دورة برناج مايفروسوفت إكسر املستوى الثاطي

 11 دورة برناج مايفروسوفت إكسر املستوى الثالع

 6 دورة برناج مايفروسوفت إكسر تنشيطية

 34 دورة برناج مايفروسوفت آوتلوم املستوى الول 

 87 اإلنجلازية املستوى املفتدئدورة الل ة 

 52 دورة الل ة اإلنجلازية املستوى الو   

 32 دورة الل ة اإلنجلازية املستوى ما قفر املتوسط

 9 دورة الل ة اإلنجلازية املستوى املتوسط

 735 اإلجما   

 

 السالمة والمن .41

تفا  السمممممالمةأ داد البلامج التأ يلية الدورية الع   مسمممممتويات عالية مش السمممممالمة والمشأ مش خالل التدري  املنظ" وإع حافظت مصممممماطا الشمممممركة

ايال وتنايذ دورات ف  جميا املصاطا ع   مستوى املجموعة ولجميا املوظااي والعاملاي وجميا القسام واإلدارات  وقد واتلت الشركة إعتماد مع

 السالمةأ وواتلت ربط ت ااز املوظااي بت قيق درجة عالية مش السالمة ف  املصاطا واإلدارات املختصة    جديدة للحااظ ع  

 م2019توصيات مجلس اإلدارة حول تخصيص نتائج عام 

 م ع   الن و التا  :2019يقتل  مجلس اإلدارة تخصيص نتائج عام 

 آلف الريالت السعودية البند

 (500,995)* )مفررة  م2019 يناير 1املتلاكمة كما ف  الخسائر رتيد 

  338,475) الخسائر للعام املا   تاف  

 **810,483 تخايض رأ  املال

 - يضاخ )يخص" : الدخر الشامر اآلخر والحصص ال ال مسيطرة

  3,382) أربا  )خسائر  أكتورية

اكمة كما في   ( 32,369) م2019ديسمبر  31رصيد الخسائر املتر

 3.12رق"  ذكر ف *كما ف  

 22و  3.13 ذكر ف **كما ف  

 

 

 وهللا ولي التوفيق،

 مجلس اإلدارة 

 


