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   ه24/07/1440التاريخ :              

      م31/03/2019املوافق:                      

 م 2018 الجمعية العامة عن العام املالي إلىتقرير مجلس اإلدارة السنوي 

 

 العربية السعودية أميانتيتمساهمي شركة  السادة/

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،،

 

 مقدمة 

أن يقدم لكم تفاصيل التقريرر السرنوي ، (أو املجموعة" الشركة")ويشار لها فيما بعد بإسم شركة أميانتيت العربية السعودية  يسر مجلس إدارة

ويشررمل  .يسررتعرس سررعم أعمالهررا وشرررتابعا التابعررة واجداو اإلنتررا   والرسررويقم واإلداري للمجموعررةأن م، و 2018 املررا   عرراملل الشررركة عررن اشررا 

 .م2017و م 2018ديسمبم 31كذلك بيانات القوائم املالية املوحدة للعامعن املنتعيعن ف  

 

 قررردر  رتفرررا  إب  ريرررال، ليرررون م 947.6 مرررن تققيرررق مصيعرررات صرررافية بل رررت ةررررررالعربيرررة السعودي أميانتيرررتتمكنرررت شرررركة  ،م2018 املرررا  خرررال العرررام 

 230.3قررردر ا ب ررراس خسرررائر  وقرررد انتارررم العرررام املرررا   .م2017لعرررام مقارنرررة باملصيعرررات ال رررافية  %19.6 تهبنسررر  رتفرررا إأي ب ،ريرررالمليرررون  155.3

  اقردر بخسرارة مقارنة  ،ريال( 2.05) بر للسهم الخسارة كما بلغ صاف   ،م2017مليون ريال لعام 91.5قدر ا بر بخسائر   سعودي مقارنةمليون ريال 

  .م2017للسهم عن عام ريال ( 0.79)
 

 31 فر  املسرا معن فقرد بل رتأمرا اسرصة املديونيرة إ رو حقرو   م،2017عرام ب 0.98  رمقارنرة بر0.85م  2018ديسرمبم  31 ف  كما بل ت النسصة الجارية

 .م2017ف  عام  2.19 برنة مقار 3.01 م 2018ديسمبم 
  

 

  املجموعةمعلومات عن نشاط   1
 

 1.155يصلغ رأسررمالها املدفو   ،اململكة العربية السررعودية، و   شررركة مسررا مةب  ف  مدينة الدمام (م1968 رررررررررررررر )1388 ف  عام ”الشررركة“تأسررسررت 

 .ركز ا الرئيس يو تتخذ الشركة مدينة الدمام ف  اململكة العربية السعودية م،)تداول( مليار ريال، وأسهمها متداولة بسو  اجسهم السعودي

معالجة مشرراريا وتجهعزات  ،وتقنيابعا ،وتسررويق منتجابعا ،إقامة وإدارة املشرراريا ال ررناعية املتعلقة باجنابي يتمثل ف  الرئيسرر ي  الشررركة اشررا إن  

 تقوم ب نابي قنيات ت رررررنيعية ل  املجموعة" عدة ت“لك توتم .إداربعاو  امليا 
 
مخ 
ُ
  22من  املجموعةكما تتكون . لل عم ها ررررريت

 
 نابي ج ا ل رررررناعةم رررررنعا

الت ررررررري   فتقاتو  وال ررررررمامات ال ررررررناعية ،والخزانات ،واملنتجات املطاطية ،والفلنجات ،مثل الوصررررررات ذات العاقة )واملنتجات حول العالم

 نعم رررررررر 11يشررررررررمل تات ما شرررررررررتاو مقليعن. و ذا العدد اشررررررررر و من خال أ، سررررررررواو تانت مملوكة بالكامل للشررررررررركة (والكشرررررررر 
 
ف  اململكة العربية  ا

ات مخدالشررررركة  كما تقدموتازاخسررررتان.  ،فريقياأوقطر، وشررررمال  ،وروبا ال ربية، وتركياأمن  رشرررررة ف  تل  نُم   فاي خرى ج اما امل ررررااا أالسررررعودية، 

 . (ISECC)الصنية التقتية الهندسية للمقاوالت املحدودة  شركة، ت ميم وتركي  اجنابي  من خال شركتعا السعودية

ف  مدينة املتواجدة و  ،والتطوير بقاثج يتم تنفيذ ا عبم مراكز اتخص صررررناعة اجنابي  بقاث والتطوير ج امختلفة ف  نشرررراطات وتقوم املجموعة ب

النمويج. ب باإلضرافة إ و مركز أبقاث تابا للمجموعة ف  مدينة سرادفيورد اململكة العربية السرعوديةف   ،وادي الظهران للتقنيةلدى شرركة  الظهران

ملانية اج (PWT) بم دبليو تم من خال شركتعا التابعة ةمعالجة امليا قطاتوتش يل م وشراوو ذلك فإن املجموعة تعمل ف  مجال  ندسة  إضافة إ

 أ املجموعة تعملو . (بالكاملكها الشررررررررررررركة لتم )التي
 
شررررررررررررركة توزيا امليا  الدولية املحدودة "توزيا" ف  من خال دارة مشرررررررررررراريا امليا  إمجال ف   يضررررررررررررا

 .%50 ا الشركة ح ةلك فيعتتمالتي و  ،اململكة العربية السعودية

 

 نابيب والتقنيات املتعلقة بهاتصنيع وبيع ال  1.1

 والوصرررررررات ،طل  العماو، وكذلك ت رررررررنيا الخزانات بقسررررررر  ،نابي  غعم القياسررررررريةواج  ،نابي  القياسررررررريةج ا ايوت رررررررن ميت رررررررمتقوم املجموعة ب

نابي  أأو ميا  الري، أو امليا  ال ررناعية، أو ميا  ال رررس ال رر  ، و أ الشررر ،ميا  ولت طية جميا االسررتخدامات، سررواو  ،املخ رر ررة لنقل امليا 

مكافقة الحريق. كما تقدم لعمائعا خدمات واسررشرارات بخ روص ت رميم نظمة أو مطار، وميا  السريول، ج ميا  او ت رري  أ، ميا  الصقر سرح 
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 القطا  من أعمال املجموعة  ذاويمثل . الصنية التقتية الهندسررررررررررررية للمقاوالت املحدودة ، شررررررررررررركةمن خال شررررررررررررركتعا نابي ج املشرررررررررررراريا، وتركي  ا

 .السنوية رباحهاأو يعابعا ملص رئيس يال در املو  الجو ري  النشا 

 
 : منتجات " املجموعة" ونسبة مشاركتها في املبيعات املوحدة للمجموعة1جدول 

 النسبة املوحدة للمبيعات نوع املنتج

2018 

 61.64% (GRP+GRE) االيصوكس يالصوليستم و  من، والخزانات والوصات ةنابي  الفيبمجاس املقواأ

 24.59% (DI) ووصات الدكتايلنابي  أ

 %12.24 خدمات الت ميم والتمكي  

 %1.53 منتجات آخرى 

 %100.00 جمالي اإل 

  
 :والتي ت طم املجاالت التاليةبمجال صناعة اجنابي   وتطور باستمرار التقنيات ذات العاقة  تملك" املجموعة"ن  إ

 .الدعم الفني .1

 .تطوير املنتجات .2

 .الخامفقص وتأ يل املواد  .3

 .سالي  الت نياأو  نتاجاإل  تطوير طر   .4

ل جامعرررة امللرررك فهرررد للصترررمولتقنيرررة فررر  لاجول فررر  وادي الظهرررران املركرررز حيرررق يقرررا  وتطررروير.بقررراث أي ن قطرررا  التقنيرررة يعمرررل مرررن خرررال مركرررز إ

 64إن كررا املركررزين شرر لوا  النمويج.برر ورديسرراندفيقررا فرر  مدينررة  فاملركررز الثرراام أمررا  .العربيررة السررعوديةاململكررة بالظهررران ن، فرر  مدينررة واملعراد

 
 
 أيديرون باحثا

 
 48.7  قوا  بقاث والتطوير برقطا  اج  تقدر م روفاتو  .ريال سعودي مليون  76.8قيمتعا ختصار تقدر ا جهزةأمتطورة و  بقاثا

نابير  الفيبرمغاس أعملها علو اشاطات  ف  مراكز االبقاثتعتمد و  .م2017خال عام مليون ريال  39.8 مقارنة بر 2018عامخال ريال  مليون 

عمليررات  رفرا كفراوة، و عراتطصيقاب، وتوسريا نطرا  اتحيرق بعرردس  رذ  الصقروث إ رو تقسرعن ت رميم املنتجر .(GRP / GRE) ييصوكسر نابير  اإل أو 

 .الصقثية ذات العاقة من اجاشطة ذلك ، وغعم اإلنتاج

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

تصنيع وبيع النابيب و التكنلوجيات 

 املرتبطة بها

صافي 

 املبيعات

الرباح 

 )الخسائر(

إجمالي 

 املوجودات

2018 772,033 (204,090) 2,057,398 

2017 634,138 (134,28) 2.187.988 

 

 املياهدارة إنشاطات  1.2

  EPC وتشغيل مشاريع معالجة املياهوشراء هندسة  1.2.1

 فرر  قرر  فرانكفرورتوالتري يقررا مقر را الرئيسر ي  ،ملانيرة(م برم اتر) )اجإ ر   تكنيتررك،اوسرر  دنرأ ترم واسرر دبليررو.برم. شرركة تامرل ة لشرركتمتلرك ا

 ،ومعالجرة ميرا  الشرر  وتقنيتعرا،تقليرة امليرا  امليرا  املالحرة، ومقطرات  مقطات تنقيرة اشاو وتش يل وصيانةإمتخ  ة ف   شركة و   .أملانيا

 .وتقنية وأنظمة أتمتة قطا  امليا نظمة الكهر أومعالجة تلوث امليا  من املخلفات ال لصة وتقديم وتقنيتعا، ميا  ال رس ال    معالجة و 

 الشرركة  رذ   أعمرال تركرزو 
 
  سرودالصقرر اج  قلريم دول إ فر سرروقعن علرو حاليرا

 
مرن خررال  الخلريج العربرم ومنطقرة (،تركمااسررتان وتركيرا )وتقديردا

 رو إضرافة إ (.العررا جنرو  )  فر  السرماو  املتعلقره باملشررو  نابير اج شرصكة تركير  و  ،اشراو م رنا معالجرة للميرا إلمشروعها الكصعم ف  العرا  

سرروا  جديرردة فرر  شرررمال أ رررذ  الشررركة بتطرروير  برردأت م،2016عررام بدايررة مررن و  مقطررات معالجررة امليرررا  فرر  املانيررا.شررصكة مررن  صرريانة وتأ يررل

التابعرة اجملانيرة )برم.  الشرركة اسرتولت  ية،اململكرة العربيرة السرعود تطروير أعمالهرا فر  التمكعرز علرو مرا ،فريقيرا ودول مجلرس التعراون الخلي ر أ

 .2018علو  ذا املشرو  ف  امل ر  ف  نعاية عام دبيلو. تم( 
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 دارة املياهإ 1.2.2

 %50ميررواتر( أ) املحردودةالتقتيررة دارة وتشرر يل الصنيرة العامليرة إل  و ر  الشررركة %100 بنسررصةاململوكرة و عبررم شرركتعا التابعررة  املجموعرة تملرك  

وميررا   ،وصرريانة امليررا  ،اشرراو والرشرر يلالخرردمات املتعلقررة باإلتقررديم )توزيررا( و رر  متخ  ررة فرر   الشررركة العامليررة لتوزيررا امليررا  املحرردودة مررن

 .ال رس ال   

ومنراطق  ال رناعيةللمردن  السرعودية هيئةالامتياز من تعمل ف  توفعم خدمات ميا  الشر  وال رس ال    للمدن ال ناعية بموج  توزيا 

املررردن صررريانة مرافرررق امليرررا  وال ررررس ال ررر   فررر  العديرررد مرررن وتشررر يل و فررر  إدارة امليرررا  فررر  املررردن ال رررناعية   و ررر  متخ  رررة .)مررردن( التقنيرررة

 و  .ال رررناعية فرررر  جميرررا أنقرررراو اململكرررة
ُ
واحرررردة مرررن الشرررررتات الرائرررردة التررري ناحررررت فررر  خ خ ررررة قطرررا  امليررررا  فررر  اململكررررة العربيررررة  توزيررراعررررد ت

 .السعودية ومشاريا الشراكة بعن القطاععن العام والخاص

مال الشركة. لكن الشركة بدأت ف  تققيق اجرباح منذ ٪ من رأس 50خسائر كصعمة ف  بداية عملها وتجاوزت خسائر ا املتماكمة الشركة تتكصد  

 .2019وتان معدل الربح ف  ازدياد مستمر. من املتوقا أن يتم استمداد الخسائر املحتجزة بقلول الربا الثاام من عام  2014عام 

ر توزيا لضمان أعلو مستويات الكفاوة واملوثوقية ف  إجراوابعا ، طصقت , 14001, 9001 ايرزو ا للمعرايعم الدوليرة ، نظام إدارة عاملم معتمد وفق 

 .18001و 

ررا، وسرريتم  25مررا تقسرعن رأس املررال لفتررمة أوليرة ت ررل إ رو  KPIامتيراز لررداعا و  توزيررا٪ مررن شرركة 70 ر  شررركة تابعررة بنسرصة  توزيرا أتوابرراور  عام 

الشررركة  تشررار  فرر  جمررا وإن . 2018فرر  نعايررة عررام  أتوابرراور تررم تأسيسرره مررا الشررركة الرائرردة فرر  السررو  البمت اليررة  خررال تقررال تنفيررذ ا مررن 

 ومعالجة ميا  ال رس ال    وغعم ا من اجاشطة ذات ال لة. ،والتخلص من ميا  ال رس ال    ،وتقلية امليا  ،ومعالجة امليا ، امليا 

 

 
 

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

 املوجوداتإجمالي  الخسائر(الرباح ) صافي املبيعات السنة

2018 175,561 (26,195) 698,102 

2017 158.206 (63.412) 990.918 
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 أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية 2

 أعضاء مجلس اإلدارة: 2.1

 

 

 

 

 

 

 السم
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

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

 سعود

دكتورا   رجل أعمال رجل أعمال

 ف  القانون 

خبمات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة 

ولجان شرتات مخت ة ب ناعة املتفجرات 

ل غراس املدنية، أعمال التأمعن، الصطاقات 

 االئتمانية، وأعمال الطاقة والتعدين.

صاحب السمو امللكي المير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن 

 عبد العزيز آل سعود

ماجستعم  رجل أعمال رجل أعمال 

 ف  القانون 
 .خبمات متعددة ف  مجال املحاماة

مسرشار  د. خليل عبد الفتاح كردي

 ما  

مسرشار 

 ما  

دكتورا  

ف  

 املحاسصة

خبمات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة 

شرتات وبنو ، أستاذ جامع ، عضو ولجان 

(، ومسرشار ف  عدة 
 
مجلس شورى )سابقا

 .جهات حكومية

مسرشار  أ. سليمان عبد هللا العمرو 

ومدير 

 اقليمي

مسرشار 

ومدير 

 اقليمي

ماجستعم 

ف  إدارة 

 اجعمال

خبمات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة 

 .ولجان شرتات، وف  مجال اإلدارة

ماجستعم  رجل أعمال رجل أعمال  اللحيدانم. محمد عبدالرحمن 

ف  إدارة 

 اجعمال

 .خبمات متعدد  ف  مجال الهندسة واإلدارة 
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 أعضاء لجنة املراجعة 2.2

 السم
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

 مسرشار ما   د. خليل عبد الفتاح كردي

 مسرشار ما  

دكتورا  ف  

 املحاسصة

متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة ولجان خبمات 

لشرتات وبنو ، أستاذ جامع ، عضو مجلس 

)
 
 شورى )سابقا

مسرشار ومدير  أ.سليمان عبدهللا العمرو 

 اقليمي

مسرشار ومدير 

 اقليمي

ماجستعم ف  إدارة 

 اجعمال

خبمات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة ولجان 

 .شرتات، وف  مجال اإلدارة

  عبدهللا السكراند. سليمان 

 مسرشار 

أمعن عام 

دو  التعليم صن

 العا  

دكتورا  ف  

 املحاسصة

خبمات متعدد  ف  مجال اجعمال املالية 

واملحاس ية، عضوية ف  العديد من الشرتات 

 .ولجان املراجعة، واملجال االتاديمي

 

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت 2.3

 السم
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

صاحب السمو امللكي المير عبدالعزيز بن محمد بن فهد 

 بن عبدالعزيز آل سعود

ماجستعم ف   رجل أعمال رجل أعمال 

 القانون 
 .خبمات متعددة ف  مجال املحاماة

مسرشار  أ. سليمان عبدهللا العمرو 

ومدير 

 اقليمي

مسرشار 

ومدير 

 اقليمي

ماجستعم ف  

 إدارة اجعمال
خبمات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة 

 .ولجان شرتات، وف  مجال اإلدارة

ماجستعم ف   رجل أعمال رجل أعمال  م. محمد عبدالرحمن اللحيدان

 إدارة اجعمال
 .خبمات متعدد  ف  مجال الهندسة واإلدارة

 

 أعضاء اللجنة التنفيذية  2.4

 السم
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

دكتورا  ف   رجل أعمال رجل أعمال سمو المير احمد بن خالد بن عبد هللا بن عبد الرحمن آل سعود

 القانون 
خبمات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة 

ولجان شرتات مخت ة ب ناعة 

املتفجرات ل غراس املدنية، أعمال 

التأمعن، الصطاقات االئتمانية، وأعمال 

 الطاقة والتعدين.

صاحب السمو امللكي المير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد 

 العزيز آل سعود

ماجستعم ف   رجل أعمال رجل أعمال 

 القانون 
 .خبمات متعددة ف  مجال املحاماة

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

 املحاسصة
خبمات متعدد  ف  عضوية مجالس إدارة 

شرتات وبنو ، أستاذ جامع ، ولجان 

 ،)
 
عضو مجلس شورى )سابقا

 .ومسرشار ف  عدة جهات حكومية
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الرئيس  د. سليمان عبدالعزيز التويجري 

التنفيذي 

ملجموعة 

شرتات 

 أميانتيت

استاذ 

مشار  

بقسم 

 -املحاسصة

جامعة امللك 

فهد للصتمول 

 واملعادن

دكتورا  ف  

 املحاسصة
خبمات متعدد  ف  مجال اجعمال املالية 

واملحاس ية، عضوية ف  العديد من 

الشرتات ولجان املراجعة، واملجال 

  .االتاديمي

 

 اإلدارة التنفيذية 2.5

 السم
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

الرئيس  د. سليمان عبدالعزيز التويجري 

التنفيذي 

ملجموعة 

شرتات 

 أميانتيت

استاذ مشار  

بقسم 

 -املحاسصة

جامعة امللك 

فهد للصتمول 

 واملعادن

دكتورا  ف  

خبمات متعدد  ف  مجال اجعمال املالية واملحاس ية، عضوية  املحاسصة

 .ف  العديد من الشرتات ولجان املراجعة، واملجال االتاديمي

املدير املا    د. عمرو خالد كردي

ملجموعة 

شرتات 

 أميانتيت

التدقيق رئيس 

 -التنفيذي 

جامعة امللك 

للصتمول  فهد

 واملعادن

دكتورا  ف  

خبمات متعدد  ف  مجال اجعمال املالية واملحاس ية، عضوية  املحاسصة

 .ف  العديد من الشرتات ولجان املراجعة، واملجال االتاديمي

مدير  أ. أسامة بن جاسم العنيزي 

 -الخدمات 

شركة 

 أميانتيت

مدير 

 -الخدمات 

شركة 

 أميانتيت

بكالوريس ف  

خبمات متعددة ف  مجال املحاسصة، اإلدارة، املوارد ال شرية،  ملحاسصةا

 تقنية املعلومات.

مسرشار  أ.وليد مصطفى أبوكشك

 -قانوام 

شركة 

 أميانتيت

مسرشار 

شركة  -قانوام 

 أميانتيت

ماجستعم ف  

 القانون 
القانونية خبمت متعددة ف  مجال املحاماة واإلسرشارات 

 وحوكمة الشرتات.

مدير  أ.محمد الشمراني

 -العمليات 

شركة 

 اميانتيت

مدير 

 -املشتميات

شركة 

 اميانتيت

بكالوريس ف  

سة الهند

 الكميائية

خبمات متعددة ف  مجال إدارة املشتميات، إدارة املواد اجولية، 

 وف  مجال العمليات والرش يل
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مدير  أ.حسام رمضان

املصيعات 

 -والرسويق

شركة 

 اميانتيت

مدير املصيعات 

 -والرسويق

شركة 

 اميانتيت

ماجستعم ف  

 إدارة اجعمال
خبمات متعددة ف  مجال إدارة املرور ، إدارة املصيعات 

 والرسويق، إسرشارات الرسويق االستماتي   والتكتيكم

  مدير  أ.مرايا السبيعي

التدقيق 

 -الداخل  

شركة 

 أميانتيت

نائ  مدير 

التدقيق 

 -الداخل 

شركة 

 أميانتيت

بكالوريس ف  

 ملحاسصةا
خبمات متعددة ف  مجال املحاسصة ،التدقيق الداخل  

 وفقص االحتيال.

 

 القرارات والخطط الهامة 3

 والدوليةالطلب في منطقة شبة الجزيرة العربية  رتفاعا 3.1

 155,3بمصلغ  أرتفعت صيعاتامل، حيق أن 2017عام  التي حدثت ف  اصررررصح  نا  ت عمات إيجابية مقارنة بالت عمات السررررلصية 2018خال عام 

مؤشرررر إيجابم، ومن املتوقا أن  ذا الت يعم سررريسرررتمر  عذا ف  مصيعات الشرررركة   الرتفا وترى اإلدارة أن ا.  مليون ريال مقارنة ما العام املاضررر ي

 م.2019االداو اإليجابم خال عام 

 
  

 برنامج تخفيض التكلفة 3.2

 التالية:كون من الخطوات تبرنامج تخفيض التكلفة والذي ي الشركة  طصقت ، 2016عام منذ 

 .لشركةالتابعة ل ما، العمالة وإ و حد ،" املتعاقدة"تخفيض عدد العمالة املستأجرة .1

 .دنا أعوام السابقة وذلك حس  الرسم الصياام ج ابصول الثابتة ملنطقة شصة الجزيرة العربية مقارنة اج ال رس علو  ضتخفي .2
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ةصاف  مصيعات دول مجلس التعاون وصاف  املصيعات الدولي

2018-2017

شصه الجزيزة العربية الدولية
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 إغالق خطوط اإلنتاج  3,3

 
نوععن من االنابي  ف  اململكة العربية ن بت نيا عاعلنت املجموعة عن إغا  م نعيعن من م ااعها مخت  2019فبماير من عام  20ف  

م نا الشركة العربية السعودية للمنتجات  الدمام – )أمعمون( م نا شركة أمعمون العربية السعودية املحدودةالسعودية و ما 

حيق ان كا امل نعيعن ي نعون انوا  متعددة من اجنابي  الخرسانية ، وقررت اإلدارة الت يعم من  .جدة -املحدود  )ساتو ( الخرسانية

خفاس قيمة االصول إوعة. وقامت الشركة بوغعم مائم للمجمالناحية اإلستماتيجية ومن املتوقا بإن سو   ذين املنتجعن ضعي  

 تاتا  : 2018مليوم ريال خال عام  16.0املحجوزة ورسوم الت فية لهذيعن امل نعيعن بمصلغ 

 

 ساكوب أميرون التوضيح

 2.2 0.7 شط  الدفا املسصق واالستققا مخ  ات ف  الديون املشكو  ف  تق يلها و 

 1.9 2.8 توفعم مخزون قديم وبطمو الحركة

 - 5.0 شركة أمعمون م ر لاسرثمار -CTAعلو خسارة ف  تققيق 

 3.4 - انخفاس قيمة اجصول الثابتة

 7.5 8.5 2018احرسا  رسوم انخفاس القيمة والت فية ف  عام 

 

 انخفاض القيمةو  التوفير  3,4

ق عمة اججل وطويلة اججل التي تأخرت أخذ مخ  ات انخفاس قيمة جديدة جرصدة الذمم املدينة قررت املجموعة  2018خال عام 

تؤخذ  ذ  الح ة كجزو من مخ  ات املعيار  يلها وذلك من خال اإلدارة القانوينة للمجموعة. و قأو التي شكك ف  ت جكثم من سنة

 ف  الرصيد االفت 9الدو   إلعداد التقارير املالية رقم 
 
تاح  ل رباح املحتجزة ف  عام بشأن خسائر االئتمان املتوقعة ، ويتم تعديلها مصاشرة

بلغ إجما   املخ ص املتخذ لهذا ال رس . حيق 9كتعديل ملعايعم التقارير املالية الدولية املتعلقة باملعايعم الدولية للتقارير املالية  2018

مليون  15.3باح والخسائر الصال ة شصه الجزيرة العربية ف  اجر نطقة تم حجز انخفاس إضاف  ف  قيمة املدينعن مل ، مليون ريال سعودي 63.2

مليون  78.6)اجدوات املالية( إ و انخفاس حقو  املسا معن بمصلغ  9أدى التأثعم الكل  العتماد املعيار الدو   للتقارير املالية  ريال سعودي.

 ريال سعودي

 

نخفاس السنوي املطلو  اال تمرين اختصار لضافة إ و ذلك، حجزت املجموعة رسوم انخفاس قيمة املمتلكات واملنشآت واملعدات باإل 

تتعلق رسوم انخفاس القيمة املحجوزة بشكل رئيس ي برم نا و  للوحدات املولدة للنقد والتي تقتوي علو مؤشرات اللنخفاس ف  القيمة.

املحجوز لهذا ال رس بلغ إجما   انخفاس القيمة حيق  ف  الدمام، اململكة العربية السعودية )سادي (  ت نيا أنابي  حديد الدكتايل

 .مليون ريال سعودي 41.9
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 خطة التوسعة الهامة والستثمار في الصول الثابتة 3.5

 يل :رنفيذ خطط التوسعات املختارة التي بدأ العمل فيعا خال السنوات السابقة وفقا ملا استكملت املجموعة خطتعا الخاصة ب، م2018خال عام 

 

 لصناعة الفيبرجالس املحدودة )أفيل(ميانتيت أشركة  خطط التحسين في 3.5.1

نتاجها، وكذلك تخفيض اسرررررررررتعا  إ، وزيادة ة اإلنتاجسررررررررررعمن زيادة  لتمكينعات الت رررررررررنيا لهذ  الشرررررررررركة ن الهدس من  ذا البمنامج تقديق معداإ

 بل تكلفة  ذا البمنامج تن اجما   إ .باملجموعةمراكز اجبقاث والتطوير الخاصة فيل و أنامج نريجة الجهود املشتمكة بعن املواد الخام. وجاو  ذا البم 

 وحتم االن تكلفةم تم تقديق جميا خطو  اإلنتاج السرررررررتة ف  الشرررررررركة، 2017وبنعاية عام  ،تم اسررررررررثمار ا خال الثاث أعوام السرررررررابقةمليون  82

 .م2019االصول قيد اإلاشاو. وسوس يتم نقل تكلفة التدرجات املنجزة حتم الربا اجول من عام 

 صناعة الصمامات الصناعية 3.5.2

، وسرررررررعت مجموعة منتجابعا من خال تضرررررررمعن منشرررررررأة لت رررررررنيا ال رررررررمامات من أميانتيت، حيق %100الشرررررررركة التابعة أميكون مملكوكة 

ا لذلك، تم توقيا اتفاقية ملشرررررراركة تقنية  ررررررنا يقا  ذا امل الحديد الدكتايل. ، و   أمينسرررررروسف  املنطقة ال ررررررناعية الثانية بالدمام. تققيق 

حيق  2018مليون ريال سعودي والتي تم رسملتعا خال عام  6.3قيمة االسرثمار  . وبلغشركة أملانية ل ناعة ال مامات من حديد الدكتايل

 .2017امل نا قيد اإلنتاج منذ عام ان 

 يسك(أ) شركة البينة التحتية الهندسية للمقاولت املحدودة فيالتطورات  3.5.3

  سرررممأت املجموعة اشررراطات عبم شرررركة جديدة تبد م2014خال عام 
 
"ايسرررك" )شرررركة الصنيةالتقتية الهندسرررية للمقاوالت املحدودة(  اصرررطاحا

وتقديم الدعم  نابي ،ج اداو أبالرسرررررررومات وعمل دراسرررررررات تقليلية متعلقة  عملنابي  والخزانات و تقدم خدمات  ندسرررررررية و   ت رررررررميم اج  حيق

ال رررررررررررناعية  قا اف  املو  وتقديم االسررررررررررررشرررررررررررارات (نابي  والخزاناتاج  التمكي  )تركي  و عملها ف  مجال خدمات إضرررررررررررافة باإل  والفقوصرررررررررررات. الفني،

مليون  82.7 بل ت مصيعات  ذ  الشرركةو  املجال ال رناي .ف   إلنتاجخطو  ا يقاسإوالتدري  علو  وتقديم خدمات ال ريانة املوقا،ف   شرراسواإل 

وقرد تم مليون ريرال.  189.3    م2019ن املعزانيرة املقردرة ملصيعرابعرا لعرام أف  حعن م. 2018مليون ريرال خال عرام  91.2مقرابرل  م2017لعرام  ريرال

 .عمان، والكويت، و قطرعدة مدن ف  دول مجلس التعاون الخلي   من ضمنعا دبم، وأبوظبي، ف  الشركة افتتاح أفر  لهذ  

 التغير في مدى توحيد القوائم املالية 3.6

 م يعزى مشكل أساس ي إ و عملية الصيا 2017ت يعم جو ري ف  مدى توحيد القوائم املالية للمجموعة مقارنة بعام  م2018خال عام حدث لقد 

الدمام م ررررررنا الشررررررركة العربية السررررررعودية للمنتجات الخرسررررررانية  –أمعمون العربية السررررررعودية املحدودة )أمعمون(  شررررررركةالشررررررركتعن التابعتعن 

بالقيمة الدفتمية،  الشركة االم سررررررررررررررا  وخ ومها وعمليابعا إ واالصول  ونقل امل نععن  قررت اإلدارة إيقاس عمليات. و  جدة -املحدود  )ساتو (

، تم تقديم عمليات  2018ديسمبم  31اإلجراوات القانونية ف   ذا ال دد قيد التقدم. ف  . من تاريخ الح ول علو موافقة من السلطة التنظيمية

تمتلررك ، حيررق التررابعررة كعمليررات متوقفررة ف  الصيررانررات املرراليررة للمجموعررة كمررا  و مقرردد بموجرر  معررايعم التقررارير املرراليررة الرردوليررة ررذ  الشرررررررررررررتررات 

 الشرتات.٪ علو  ذ   100أميانتيت فائدة بنسصة 

 راض ي الصناعية ال  3.7

لدى و مليون ريرررررال سعودي.  1,4مقيدتعن ف  حسابات املجموعة بقيمة  م1971تعن ف  مدينة الدمام منذ عام رس صناعيأتملك املجموعة قطعتي 

دارة املجموعرة املسرررررررررررررنردات املؤيردة للقيمرة التي تم قيرد  راتعن إولكن ليس لردى  القطعتعن،املؤيردة مللكيرة  راتعن الرسررررررررررررميرة املجموعرة ال رررررررررررركو  

 اكرسررا عمامقدر لها وقت الحالية لهذين القطعتعن كما  و  الدفتميةقررت الشررركة اإلبقاو علو القيمة وقد  .سرراسررهاأالقطعتعن ف  الحسررابات علو 

 
 
  مليون ريال سعودي. 323.4   تقدر م2016ديسمبم  31 ف  االراس لهذ  السوقية العادلة القيمةإن  .تاريخيا

من خال االسرررتقواذ، من جهة ذات عاقة، علو شرررركة تابعة تملك  م2009عام  ذمن رس صرررناعية ف  مدينة جدةأن املجموعة تملك قطعة أكما 

ن ملكية أحسابات الشركة التابعة وقائمة املركز املا   املوحدة للمجموعة حيق مسجلة ف  مليون ريال 150تصلغ   ذ  االرسن قيمة إرس. ج  ذ  ا

 اتخرذت املجموعرة فقرد  س    مقرل نزا  قرانوام من قصرل طرس ثرالرقجر  رذ  ا
ُ
 مقرابرل قيمتعرا الردفتميرة الصرال رة  مخ رررررررررررر ررررررررررررا

 
مليون ريرال  150تراما
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 .مليون ريال سررعودي 59.3مجموعة قيمتعا للممتلكات وم ررااا ومعدات منشررآت و رس ج علو  ذ  ايوجد ، م2018ديسررمبم  31 كما ف و  سررعودي. 

 ررررررررررررااا واملعدات املقامة علو  ذ  نتاجية للممتلكات واملإل عمار اج و اأنه لن ينتج عن  ذا النزا  أثر علو القيم الدفتمية أدارة املجموعة إتعتقد و 

 مليون ريال سعودي. 150 حوا   اجرس هذ سوقية التقديرية لالالقيمة إن  .ذلك لوعبناو  ي التزام أنه لن ينتج أكما  ،رساج 

 إدارة املخاطر 4

 املرتبطة بالقتصاد الكلي املخاطر  4.1.1

  املجموعة تستخدم أنابي 
 
  ف  مجال نقل السوائل مثل ميا  الشر ، وميا  ال رس ال   ، واملواد الكيماوية، وترتصط  ذ  املجاالت ارتصاطا

 
 وثيقا

إن  ذ  املنتجات والخدمات وثيقة ال رررررررلة بمشررررررراريا الصنية التقتية كما أن املجموعة تعمل ف  مجال تنفيذ وإدارة مشررررررراريا امليا . بمشررررررراريا امليا . 

. إن مشرررررراريا امليا  ومشرررررراريا ال رررررررس ال رررررر   تعتبم مشرررررراريا املجموعةثر بعدة عوامل سررررررياسررررررة ومالية والتي تقا عادة خارج سرررررريطرة والتي قد تتأ

و املدة التي أ.  لذلك فإن حجم  ذ  املشرررررراريا ومات أو مشرررررراريا مرتصطه بالحكوماتوعادة ما يكون املالك حك ،حيوية بالنسررررررصة ملالك تلك املشرررررراريا

ن إن يتم تعديلها من قصل الحكومات خال مدة التنفيذ، وذلك جسرررصا  مالية أو سرررياسرررية أو تشررر يلية.  أيتوقا تنفيذ  ذ  املشررراريا خالها يمكن 

ن إ .خرآإ و  عامرباحها من أوبالتا   التأثعم علو  ،علو حجم مصيعات وخدمات املجموعةبشرررررررررررركل جو ري مثل  ذ  التعديات من شررررررررررررأنعا أن تؤثر 

 واضحال دليل إنفا  الحكومم ما  و ج نريجة لخفض ا ،م 2018وحتم عام م 2016انخفاس حجم املصيعات الجو ري ف  السو  السعودية خال 

 .علو  ذ  املخاطر

 املالية املخاطر  4.1.2

 التجارية كما تلع  املنافسررررررة 
 
زادت م، /2008ادية العاملية ف  عام زمة االقت ررررررج منذ انه أوخاصررررررة  ،املجموعة سرررررراسرررررريا ف  التأثعم علو ربقيةأدورا

سررررعار ا أبتخفيض  ف  اجسرررروا  ف  عدة مناطق، تقوم املجموعة حدة املنافسررررة علو ال ررررعيدين املحل  والعاملم. ومن أجل الحفاص علو ح رررر ررررها

ية أدى االرتفا  العام ف  مسررتوي مخاطر مديونية وف  السررنوات القليلة املاضرر وكذلك الحفاص علو مسررتويات تشرر يل قياسررية لطاقابعا اإلنتاجية.

لوثيق الشرررررررررررررتات العاملة ف  مجال املقاوالت والصنية التقتية واملشرررررررررررراريا لدى الصنو  إ و زيادة  وام) الربح للقروس للمجموعة وذلك الرتصاطها ا

ا جميا الصنو  التي تتعرامرل معهرا وقرد تمكنرت من براملخراطر االقت رررررررررررراديرة العرامرة سررررررررررررابقرة الرذكر. إن املجموعرة مرازالرت تقتف  بعاقرة ممترازة م

تجاري لها. إن االرتفا  العام ف   وام) ربقية القروس املحافظة علو تسرررررهيابعا املالية لدى تلك الصنو  واملؤسرررررسرررررات املالية بقسررررر  االحتياج ال

 .مليون ريال سعودي 1.16التمويلية للمجموعة بمصلغ يقدر بقوا   امل اري   انخفاسأدى إ و للمجموعة قد 

 :تاليةال املالية لمخاطرباإلضافة إ و ما سصق، تتعرس املجموعةل

و نريجة لتأخر دفا مسرررررررتققات املقاولعن من قصل ما  املشررررررراريا )مما أملشررررررراريا التأخر ف  تق ررررررريل الذمم املدينة نريجة التأخر ف  تنفيذ ا ▪

 يتمت  عليه زيادة اجعصاو مالية(.

 املرتصطة بالقروس.زيادة أسعار الفائدة  ▪

قوائم املالية جن ية والتي قد تؤثر علو قيم االسرررررثمارات اججن ية التي تخضررررا لتوحيد النتائج ضررررمن الالتقلصات ف  سررررعر صرررررس العمات اج  ▪

 جن ية نريربح أو خسررررررررررررارة من العمات اج عليعا ، وكذلك قد يتمت  لمجموعةل
ُ
غعم عملة  ة بعمات أخرى يمقجة عمليات الشررررررررررررراو أو الصيا امل

 الشرتات املحلية.

 .التذبذ  ف  أسعار شراو املواد الخام )الفيبمجاس، والراتينجات، والحديد الخام، والفوالذ والفوالذ الخردة....( ▪

 .(والحديد الخام ف  بعض الفتمات التي تكون  نا  نقص ف  توفر ا. )مثل الفيبمجاس ةض املواد الخام املستوردة املعينتوفعم بع ▪

 (.، وقطرالعرا و  واليمن، سوريا،و لي يا، و االستقرار السياس ي ف  بعض اجسوا  )مثل م ر، عدم  ▪

 .)السعوديه,إسصانيا(نفا  املخطط لها ف  املعزانيات من قصل الحكومات ف  الدول التي تعمل  عا املجموعةتعديات اإل  ▪

 التشغيلية املخاطر  4.1.3   

 الرش يلية تتلخص ف  التا  :تتعرس املجموعة إ و مجموعة من املخاطر 

فر إال من خال موردين مقدودين. وذلك من شررأنعا أن ية ف  عملية الت ررنيا والتي ال تتو يوجد لدى املجموعة من املواد الخام اجسرراسرر ▪

 علو عملية الت رررررررررررنيا ف  حال تعطل توفعم تلك املواد ف  الوقت املطلو  السرررررررررررتمرار عملية اإلنتاج. وتقوم إدار 
 
ة املشرررررررررررتميات يؤثر سرررررررررررلصا

املركزية ف  الشررررررركة بعمل الازم وأخذ اإلحتياطات املمكنة للحد من  ذا الخطر عن طريق تنويا م ررررررادر املواد الخام قدر اإلمكان من 
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 اجسوا  املحلية والعاملية علو حد  سواو. ولذلك ملحاولة التقليل من احتمال شح تلك املواد ف  وقت اإلنتاج. وقد أبرمت الشركة عقود
 
ا

 من شأنعا تث يت أسعار تلك املواد ما املوردين للتأكد من تخفي  من حجم التذبذ  ف  أسعار ا.

إن بعض املكائن واملعدات القديمة والتي مازات قيد الرشرررررررررر يل ف  الشررررررررررركة تعتبم من املعدات التي ي ررررررررررع  الح ررررررررررول علو قطا غيار  ▪

الشرررررك. وقد تمكنت الشرررررركة من تدري  تادر داخل  من الفنيعن واملهندسرررررعن أصرررررلية لها. مما يضرررررا عملية اإلنتاج واالعتماد عليعا مقل 

. باإلضررررافة إ و أن الشررررركة مسررررتمرة ف  أعمال الصقق والتطوير التقنية 
 
القادرين علو تشرررركيل املواد االزمة ل رررريانة تلك املعدات داخليا

ال.التي بإمكواالسرثمار ف  التقنيات الجديدة، مثل الطصاعة ثاثية اجبعاد    انعا إعادة ت نيا قطا ال يار بشكل فع 

من املخاطر الرئيسررررية التي تواجها ا الشررررركة    أخطار الحريق والكوارث الطصيعية تالفيضررررانات، والتي من املمكن لها أن تسرررر   آثار  ▪

املخاصررررة بأنظمة مكافقة  سررررلية صررررعصة الت ررررحيح ل جهزة واملعدات واملخزون. وتلتزم املجموعة بكافة تعليمات وأنظمة الدفا  املدام

الحريق وت ري  امليا  داخل وخارج منشآبعا ال ناعية. كما تقوم الشركة بتأمعن تلك املوجودات ضد  ذا النو  من املخاطر ف  نطا  

.
 
 ما  و متاح لها نظاما

تجابعا، والتي من شررررررررررررأنعا خسررررررررررررارة إن أحد املخاطر التي تتعرس لها املجموعة    تلك املرتصطة بمراقصة الجودة واالعتماد الهندسرررررررررررر ي ملن ▪

صل 
 
عمائعا وزيادة االسررررررررررررتعا  من املواد الخام والعمالة املصاشرررررررررررررة ف  حال عدم توافق املنتج ما املواصررررررررررررفات واملقاييس املطلوبة من ق

 للمعايع
 
م القياسية واملطلوبة العميل. وعليه تقوم إدارة تأكيد الجودة والتقكم بالتأكد من أن تافة منتجات الشركة يتم ت نيعها وفقا

 لتتمش م ما متطلصات العماو ومتطلصات االعتماد الهندس ي.

 

ن شررررررركتعا التابعة اجملانية )بم.  دبيلو. تم( )والتي تعمل ف  مجال  ندسررررررة إن املجموعة تعمل بشرررررركل متطور ف  مجال قطا  إدارة امليا ، فج نريجة و 

املرتصطة ن عوامل املخاطرة إوعليه فاشررررررررراو مقطات معالجة امليا ( لداعا عقود كصعمة ف  تل من العرا  وتركمااسرررررررررتان وأذربيجان وتركيا. إوتوريد و 

 يل : كما عذا القطا     

 يمكن نرره  نررالررك عوامررل مخرراطرة أخرى الأن بم دبليو تم شررررررررررررركررة معروفرره بتقنيتعررا الازمررة والرردعم الفني املنرراسررررررررررررر ، إال أبررالرغم من  ▪

 عمال والتمكيصات املطلوبة نريجة لعوامل عديد  أخرى قد تطرأ.ج نجاز اإاسرصعاد ا مثل مخاطر عدم 

ال يسرررتجيصون دائما لشررررو  الدفا املتفق  عا قدن ما  املشررراريا فيإن املشررراريا عادة لها عاقة بالحكومات فأ و ذلك، وحيق إإضرررافة  ▪

 عليعا.

 عمال وبالتا   قد يؤثر ذلك ف  الهوام) والربقية للمشاريا.ت يعم نطا  اج  و إن ت عم أوامر الطل  تؤدي إ ▪

 عمال الهندسة املدنية.أمقاولعن الصاطن الذين ينفذون  و مطالصات من قصلأثارة دعاوى إد يتم ق ▪

مختلفة عن عملة   و مخاطر تقويل العمات من جهة املواد املسرررررررررتوردة للمشررررررررراريا والتي قد يتم شررررررررررا  ا بعملةإقد تتعرس الشرررررررررركة  ▪

 فوترة تلك املشاريا.

 املخاطر إدارة  4.2

رى تقوم املجموعة بعمل تقييم شرررامل للمخاطر الرشررر يلية واملالية بشررركل سرررنوي يتم من خاله تقديد املخاطر التي باإلمكان تقويلها جطراس أخ

)التأمعن ضررررررررد الخطر(. علو سرررررررر يل املثال، يتم تقييم بعض املخاطر الرشرررررررر يلية قد ترسرررررررر   ف  حال وقوعها بتعطل مقتمل جعمال امل ررررررررااا من 

أو تأخر أو حوادث أو تق ررررررررررررعم تشرررررررررررر يل ، للتأكد من كفائة التأمعن ضررررررررررررد تلك املخاطر ف  حدود مقصولية بشرررررررررررركل مسررررررررررررتمر. وتتكون حزمة إغا  

 م:8201ديسمبم  31التأمينات الفعالة لدى املجموعة من التا   كما ف  

 

مجموع الضرر  الشركة 

 للمواد

)الف ريال 

 سعودي(

الضرر املرتبط 

 بتوقف اإلنتاج

ريال )الف 

 سعودي(

مجموع الضرار 

 املؤمنة

)الف ريال 

 سعودي(

 66.044 - 66.044 بالدمام ميانتيت العربية السعوديةأفر  شركة  1

 1.179 - 1.179 بالرياس ميانتيت العربية السعوديةأفر  شركة  2

 4.177  - 4.177 بجدة ميانتيت العربية السعوديةأفر  شركة  3

 135,861 57,347 78,514 مواسعم اإليصوكس ي )أميصوكس(شركة أميانتيت إلنتاج  4
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 177,782 33,329 144,454 م نا شركة بوندستماند املحدودة 5

 465,463 100,274 365,189 بالدمام شركة أميانتيت ل ناعة الفيبمجاس املحدودة )أفيل( 6

 7,672 - 7,672 )أيسك( شركة الصينة التقتية الهندسية للمقاوالت املحدودة 7

 55,694 10,473 45,221 )أريل( بالدمام شركة أميانتيت ل ناعة املطا  املحدودة 8

شركة أميانتيت العربية السعودية ل ناعة منتجات الصاسريك  9

 بالدمام )أميصاست(

25,913 3,379 29,292 

 150,123 14,602 135,521 ( بالدمامامعمون) معمون العربية السعودية املحدودةأشركة  10

الشرررررررررررركة العربية السرررررررررررعودية ل رررررررررررناعة أنابي  حديد الدكتايل  11

 بالدمام املحدودة )سادي (

836,633 166,763 1,003,396 

 27,647 9,319 18,328 م نا شركة أنابي  الفابعمغاس وأنابي  حديد الدكتايل 12

 20,701 - 20,701 بجدة شركة أميانتيت ل ناعة الفيبمجاس املحدودة )أفيل( 13

 245,453 60,164 185,289 مركز أميانتيت ل بقاث والتطوير 14

 70,124 - 70,124 بجدة م نا أميانتيت جنظمة أنابي  الصو   ألوفينان  15

الخرسانية املحدودة  الشركة العربية السعودية للمنتجات 16

 )ساتو (

28,336 8,037 36,373 

 2,496,981 463,687 2,033,294 املجموع 

 

واإلجراوات  كما تقوم إدارة املجموعة بمراقصة التطورات االقت رررررادية الكلية واملخاطر املالية التي تتعرس لها املجموعة وتتخذ بناو  علو ذلك الخطط

م إ و التقول 2017ترا ا مناسررصة للحد من تلك املخاطر عن طريق ت يعم اسررتماتيجيات الشررركة. وعلو سرر يل املثال، عطفت إدارة الشررركة ف  عام التي 

فيدة إلميانتيت. ومن شرررررررأن ذلك زيادة تركعز للتمكعز علو العماو ال رررررررناعيعن واملشررررررراريا ال رررررررناعية من ذووي املخاطر املنخفضرررررررة وشررررررررو  الدفا امل

املصيعرات لردى مجموعرة أصرررررررررررر ر من العماو ذوي ثصرات مرا   وتشرررررررررررر يل  أعلو. ومن اجمثلرة علو  ؤالو العماو شررررررررررررركرة أرامكو السررررررررررررعوديرة، ومجموعرة 

  يونداي الكورية، وشركة دوسان الكورية، وشركة فلور اجمريكية. 

بعض املخاطر واجضررررررررار ملصيعابعا املرتصطة بالت عمات السرررررررياسرررررررية ف  منطقة دول مجلس الخليج العربم. وقد  م2018كما واجهت الشرررررررركة خال عام 

التوريدات  غعمت إدارة املجموعة استماتيجيابعا الرسويقية ملحاولة اختما  أسوا  جديدة ف  املنطقة ف  مقاولة لتعويض املصيعات املفقودة إثر توق 

 لخلي  .لصعض دول مجلس التعاون ا

 ملخص البيانات املالية  5

 البيانات املالية  5.1

 التالية:القطاعات  م2018لقد تضمنت اجرقام والصيانات املوحدة لعام 

  عا.نابي  وبيعها والتقنية املتعلقة ج قطا  صناعة ا ▪

 .طا  إدارة امليا ق ▪
 املاضية )بالف الريالت السعودية(: ملخص لهم نتائج الشركة خالل الخمس أعوام 4جدول 

 العام املالي 
 م2018

 م2014 م2015 م2016 م2017

 2.725.787 2.908.627 1.364.014 792,344 947,594 صافي املبيعات

 %15.60 %17.20 %8.39 %15.71 %10.14 جمالينسبة هامش الربح اإل 

 253.571 278.693 221.391 129,772 137,228 املصروفات التشغلية

 82.618 101.374 (225.431) (91,546) (230,285) صافي الربح

 58.054 (136.866) 437.565 247,686 298,178 التدفقات النقدية من العمليات

 106.943 61.333 56.330 21,454 5,008 اإلنفاق الرأسمالي

 4.412.128 4.644.508 3.411.262 3,178,906 2,755,500 صول إجمالي ال 
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 2.892.467 3.116.144 2.400.844 2,180,876 2,068,697 إجمالي املطلوبات

 1.518.661 1.528.364 1.010.418 998,030 686,803 مجموع حقوق امللكية

 112.984 - 75.075 - - موزعةأرباح 

 ضمن اجعمال املستمرة بعد عملية الدمج ف  أميصلو.  م2017وحتم  2016منذ عام الشرتات اجوروبية  : تعتبممالحظة

.  م2017وحتم  2016منذ عام و ساتو    معمون ا تعتبم الشركتعن التابعتعن               
 
 ضمن االعمال املستمرة ايضا

 تعليقات على التوجيهات طويلة الجل 5.2

 ب م2016شررررررررررررهد عام  .1
 
 حادا

 
ف  اململكة  الخلي   وخاصررررررررررررةفا  علو مشرررررررررررراريا الصنية التقتية ف  دول مجلس التعاون نإل نخفاس معدالت اإتأثرا

ن تسرررررليم إ و ذلك فإضرررررافة إل ل يت باو أأحجمها  وتم تخفيضوضرررررعت قيد التعليق كصعمة( باحجام )الكثعم من املشررررراريا  .العربية السرررررعودية

. خال  دفعات مقدمة. سدادو صدار اعتمادات بنكية أإاعم القدرة علو و تأخر بس   أن العماو لم يكن لدأاملنتجات للمقاولعن قد توق  

ف  الواقا ال قسررررينات ال سرررريطة. واسررررتمر االتجا  نفسرررره ف  ظروس السررررو  اإلجمالية ف  اململكة العربية السررررعودية ما بعض الت 2018عام 

مقارنة بالعام املاضرررررررررررر ي نريجة لهذ  الظروس السررررررررررررلصية ف  ٪  39.8يزال الطل  اإلجما   علو منتجات املجموعة يعاام من انخفاس بنسررررررررررررصة 

 .السو  

مليون ريال منعا بمخ  ات  41.9م، ترتصط حوا   2018مليون ريال ف   230.3ونجم عن ذلك أن سجلت املجموعة خسائر إجمالية بل ت 

عن انخفاس  ساتو و  امعمون نا مليون ريال سعودي لتوق  م 16.0شركة سادي ، وانخفاس قيمة اجصول الثابتة ف  م نا بخاصة 

مليون ريال سررررررعودي النخفاس قيمة مسررررررتققات  15.3 ،مليون ريال سررررررعودي النخفاس قيمة االسرررررررثمار 25.1قيمة الرشرررررر يل واجصررررررول، 

 .مليون ريال 3.9شصه الجزيرة العربية ومخ ص  شرتات

والت ردير(  العربية السرعودية الخلي   )اململكةدنا  الذي يقارن املصيعات ف  دول مجلس التعاون أن  ذا االنخفاس موضرح بالرسرم الصياام إ 

 االعوام التالية:خال 

 

 
 

 السررررتماتيجية الشررررركة منذ .2
 
 السررررتمرار اجوضررررا  السررررلصية ف  سررررو  اجنابي  املحل  م2017عام  واسررررتمرارا

 
، فإن املجموعة ركزت علو وتقسررررصا

وعليره قرامرت الشررررررررررررركة  نخفراس أعمرال الشررررررررررررركرة.إمن القروس الصنكيرة بشرررررررررررركرل متوازي ما   التخفيي من أجرل التردفق النقردتقسررررررررررررعن 

 باإلجراوات التالية:

 والدفعات املقدمة. مر،اج متطلصات االعتمادات الصنكية وسندات  ف وتم التوسا  العماو،تم الرشديد ف  سياسة الدفا اآلجل ما  ▪
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صاف  املصيعات الدولية وشصة الجزيرة العربية 

اململكة العربية السعودية الت دير
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واملسررا مة  املح ررلعن،وتوظي  العديد من  التق رريل،دارة إعادة  يكلة إبذلت جهود جصارة لتق رريل مسررتققات الشررركة عن طريق  ▪

 دارة القانونية التابعة للمجموعة.الفعالة لل 

 تم التفاوس ما العماو علو شرو  الدفا. ▪

قيمة  فيضوتم تخ ريال،مليون  298.2 و حد إ م2018يجابم خال عام إ من العمليات زادت بشرررررررررررركل التدفقات النقدية فإن عا ،أونريجة ملا ذكر 

 .م2018مليون ريال خال عام  241.4بقدر القروس الصنكية 

 

 منعا: الجديدة  عدس تنويا م ادر الدخل، نتاجإل املجموعة العديد من خطو  ا طورت .3

 والخزانات ال ناعية. املنازل،خزانات  .أ

 املسننة.ووصات االنابي   االيصوكس ي،خطو  الدفا العا    . 

 نابي  اآلبار العميقة.أ .ت

 نابي  الدكتايل.أات صمامات الدكتايل، ووص .ث

 ت ميم، وخدمات التمكي . .ج

 مشاريا معالجة امليا . .ح

 .27.رجة ضمن الصند مد م8201جعمال تعليقات مف لة  يتضمن التقرير  :مالحظة

 جمالي الدخلالتحليل الجغرافي إل  6

 إن الدخل اإلجما   
 
 :(سعودي ل  ريالأ)كما يل  "للشركة" يتوز  ج رافيا

8201 إجمالي املبيعات  7201  

 النسبة املبلغ النسبة املبلغ  

         اململكة العربية السعودية

29,4 40,668 املنطقة ال ربية % 51,326 6.48% 

70,11 110,834 املنطقة الوسطى % 116,467 14.70% 

82,27 263,617 املنطقة الشرقية % 236,324 29.83% 

80,34 329,786 ت دير من اململكة  % 214,734 10.27 % 

905,744 إجمالي اململكة السعودية   61.78 % 851,186   1178. % 

13,9 86,509 أوروبا  % 44,858 5.66% 

26,12 116,180 دول أخرى  % 128,634 16.23% 

 %100.00 792,343 %100.00 947,594 املجموع

 
 ت ، ف  حعن بلم2017خال عام  %78.11ر من إجما   املصيعات مقارنة ب %78.61اسصة   م2018من املصيعات الداخلية خال  الشركةح ة بل ت 

ما قطا  إدارة امليا  فقد وصررررررلت مصيعاته خال أ م.2017لعام  %69.56جما   املصيعات مقارنة برررررررررررررررررر إمن  %71.85نابي  اسررررررصة املصيعات ف  قطا  اج 

مليون ريررال مقررارنررة ما  91.2مررا مصيعررات الخرردمررات وصررررررررررررلررت أ م.2017مليون ريررال لعررام 158.2مليون ريررال مقررارنررة برررررررررررررررررررررررر  175.6مصلغ  م2018عررام 

 .م2017مليون ريال لعام 83.0

 (سعودي )ألف ريالالعام املاض ي  مقارنة معالنتائج التشغلية  الجوهرية فيتفسير الختالفات  7

 ملخص النتائج  7.1

 العام  م2018 م2017 التغيير النسبة

 املصيعات 947,594 792,344 155,250 19.59%

 تكلفة املصيعات (851,484) (667,845) (183,639) 27.50%

 الربح الصافي 96,110 124,499 (28,389) 22.80%-

 املصيعات والرسويق (137,228) (129,772) 7,456 5.75%-

 التشغيليةالتكاليف  (41,118) (5,273) (35,845) 679.78%
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 تفسير الختالفات 7.2

 صافي املبيعات 

 %19.59مليون ريال أي اسصة  155,3صاف  املصيعات بر  رتفاا م2018خال عام 
 
 (:سعودي ل  ريالأ) ملا يل  .  وتقلل  ذ  النتائج وفقا

 

 الوصف
مبيعات 

 م2017

مبيعات 

 م2018

الزيادة 

 أو)النقصان(
 النسبة

 %22.00 117,911 653,777 535,866 ت نيا اجنابي  وبيعها ف  دول مجلس التعاون الخلي  

 %77.02 11,775 27,063 15.288 االنابي  وبيعها ف  الدول االخرى ت نيا 

 %23.53 129,686 680,840 551,154 إجمالي تصنيع وبيع النابيب

 %9.89 8,209 91,193 82.984 الخدمات

 %10.97 17,355 175,561 158.206 إدارة امليا 

 %19.59 155,250 947,594 792,344 إجمالي املجموعة

 

 %22.00مليون ريال أو اسصة  117.9 نابي  ف  شصة الجزيرة العربية بر ج مصيعات ا رتفعتإ
 
 (:سعودي ل  ريالأ)ملايل  .  وتقلل  ذ  النتائج وفقا

 

 الوصف
 مبيعات

 م2017

 مبيعات

 م2018

الزيادة 

 و)النقصان(
 النسبة

 %20.81- (48,134) 183,172 231,306 حديد الدكتايل

 %74.27 138,861 325,837 186,976 والصو   ايثلعننابي  الفيبمجاس أ

 %32.57 32,764 133,356 100,592 االيصوكس ي

 %32.84- (5,580) 11,412 16,992 خرياتأ

 %22.00 117,911 653,777 535,866 اإلجمالي

 
 لفة املبيعاتتك

يررة حررال فررإن تكلفررة املصيعررات شررررررررررررملررت أثررار التعررديات أعا ، علو أ و انخفرراس حجم املصيعررات كمررا وصرررررررررررر  إن انخفرراس تكلفررة املصيعررات يعزى إ

 :(سعودي )أل  ريالالتالية

 م2017 م2018 الوصف

 9.2 4.7 تعديات و صو  قيمة املخزون

 5.0 40.3  صو  وحد  توليد النقد ) بشكل عكس ي(

 14.2 45.0 املجموع

 

 

 

 

 

 إيرادات )م روفات( أخرى  (13,033) 4,259 (17,292) 406.01%-

 ح ة الشركة ف  صاف  ربح شرتات زميلة (40,399) 923 (41,322)  4476.29%-

 تمويل م روفاتصاف   (86,422) (102,518) 16,096 15.70%-

 الزكاة والضريبةصافي الربح )الخسارة( قبل  (180,972) (102,609) (78,363) 76.37%

 ضريصة الدخل والزتاة (24,845) (22,871) (1,974) 8.63%

 صاف  أرباح أاشطة غعم مستمرة (24,468) 33,934 (58,402) 172.10%-

 صافي الدخل )الخسارة( للعام (230,285) (91,546) (138,739) 151.55%
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 التكاليف التشغيلية

الروات  واججور  اتف  مخ ررررررر ررررررر االنخفاس  و زيادة إذلك  ويعزى  ،%5.75بنسرررررررصة  م2018صررررررراف  التكالي  الرشررررررر يلية خال عام لقد انخفض 

 25.9إ و  2017ريال ف  عام  4.5خال السررررررررنة زادت املجموعة من م رررررررراري  الديون املعدومة من  والرسرررررررروم املهنية وغعم ا من النفقات اإلدارية.

 .2018مليون ريال ف  عام 

 

 حصة الشركة في صافي دخل شركات زميلة

الخاصررة بصعض الشرررتات اجخرى مقارنة بالعام املاضرر ي ، وقد تان  نا  زيادة ف  الخسررائر صرراف  الدخل من شرررتات زميلة ف   نخفاستان  نالك ا

وس، غاز الشرر ، اميانتيت قطر، سرالزميلة مثل أمينوباملقابل تم تققيق ارباح من االسررثمارات ف  الشررتات  .اميتك امل ر ، ميصلومثل سروبور، أ

 م.2018توزيا خال عام 

 
 مصاريف مالية

 . %0.715بنسصة  مليون ريال ،اي  16,1بمصلغ وقدرة  املالية الخاصة بالقروس امل اري  انخفضتلقد 

 

 هبوط قيمة املوجودات 

وتفاصرررريلها علو  م(2017مليون ريال ف   5.0م )2018ف   مليون ريال97.1  تقدر برررررررررررررررر عم املتداولة املتداوله و ال  إن تكالي   صو  قيمة املوجودات

 (:سعودي النقو التا   )أل  ريال

 م2017 م2018 الوصف

 - 15.3 )1( 9 رقم  املعيار الدو   للتقارير املالية -انخفاس قيمة الذمم املدينة ق عمة اججل 

 - 8.5 )2( اجصول انخفاس قيمة  -توق  تش يل امل نا اسال 

 - 7.5 )2( اآلالت واملعدات,املمتلكات , انخفاس قيمة اجصول  - توق  تش يل امل ناساتو  

 - 41.9 )3( انخفاس قيمة املمتلكات ,اآلالت واملعداتسادي  

 5.0 (5.0) )3() بشكل عكس ي (  انخفاس قيمة املمتلكات ,اآلالت واملعداتبم إس أل 

 - 25.1 )4( علو االسرثمار والذمم املدينةالكامله انخفاس القيمة إميريك امل ر  

 - 3.9 مدينه و تعديل التمجمه ال عم مععن صلو خ م ذمم يام

 5,0 97.2 مجمو  الهصو  و اإلحتياطات

 

 إمكانية التق يل من خال القنوات والجهود15,4بمصلغ مخ  ات انخفاس قيمة جديدة علو أرصدة الذمم املدينة    (1)

 .املتعلق بخسائر االئتمان املتوقعة 9باعتصار  املعيار الدو   إلعداد التقارير املالية رقم  تم تسجيل  ذا اإلنخفاس .القانونية

 
ا مختلفة ساتو  , و  اسالوق  تش يل م نع  إنتاج اجنابي  ف  اململكة العربية السعودية ، و ما  (2) ينتج كا امل نععن أنواع 

الخرسانية التي قررت إدارة املجموعة ف لها جسصا  استماتيجية. تتوقا اإلدارة أن يكون السو  لخطم اإلنتاج من اجنابي  

 للمجموعة
 
ا وغعم مناس  استماتيجيا نخفاس ف  قيمة املوجودات ورسوم الت فية , و تم تسجيل للمجموعه إ ذين ضعيف 

 سعودي. مليون ريال 16.0املتعلقة بإغا   ذين امل نععن بقيمة 

 

 
كجزو من اختصار الحيازة السنوي الذي تتطلصه معايعم املعايعم الدولية إلعداد التقارير املالية ، قامت املجموعة باختصار  (3)

جميا وحدات توليد النقد املعمول  عا لتقديد االنخفاس ف  القيمة. ونريجة لذلك ، حجزت املجموعة رسوم انخفاس قيمة 

مليون ريال سعودي.  41.9، م نا ت نيا أنابي  حديد الدكتايل ف  الدمام بمصلغ  سادي ات ف  املمتلكات واملنشآت واملعد

، فقد عاود م نا ت نيا  بم إس إلف  شركة  2017ف  عام  تسجيلهنخفاس ف  القيمة الذي تم اإل من ناحية أخرى ، فإن 

ا لقيام امل نا بتقسعن اجداو. 2018دي ف  عام مليون ريال سعو  5.0أنابي  اإلبوكس ي املقواة بالزجاج ف  الدمام بمصلغ   نظر 
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 2018نريجة للخسائر املتكررة للشركة علو مدار السنوات املاضية ، فإن اجسهم السلصية التي تتطل  إعادة الرسملة ف  عام  (4)

سلصية بقيمة  واجرباح قصل الفوائد والضرائ  واإل ا  واإلطفاُتظهر  2019من خال مسا مة قروس الشرتاو ومعزانية 

مليون در م. قرر مجلس اإلدارة التقليل من قيمة االسرثمارات والذمم  23.0مليون در م وخسارة صافية قدر ا  13.0

 مليون ريال سعودي. 25.1املدينة ف  شركة أميريك امل ر  بمصلغ 

 
 ضريبة الدخل الجنبية والزكاة

  و ما يل :إف   ذا الصند  االرتفا يعزى 

 .2017ف   سابقة نريجة تقديرات نعائية من م لحة الزتاة والدخل واترصدة سنأعديات علو مخ  ات الزتاة بس   تتعديل  ▪

 .ف  التكالي  الضري ية املتعلق بصعض الشرتات اججن ية )أستانا، و بم.دبليو.تم أملانيا(. ارتفا  ▪

 املعايير املحاسبية  .8

 عاير املحاسبية العامليةاملالتحول من  -أ

 .الهيئة السعودية للمقاسصعن القانونيعنالتي تم اعتماد ا من قصل  )املعايعم الدولية( الدولية إلعداد التقارير املالية املعايعملم تخرج املجموعة عن 

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

جول مرة. ويرد أدنا  وصرررررر  لطصيعة الت يعمات وتأثعم ا  9واملعايعم الدولية للتقارير املالية  15التقارير املالية رقم طصقت املجموعة املعيار الدو   إلعداد 

 نريجة اعتماد  ذ  املعايعم املحاس ية الجديدة.

 "اإليرادات من العقود مع العميل" 15 رقم املعيار الدولي للتقارير املالية

"اإليرادات من  15( املعيار الجديد بشرررررررأن االعتماس باإليرادات ، املعيار الدو   إلعداد التقارير املالية رقم IASBالدولية )اشرررررررر مجلس معايعم املحاسرررررررصة 

" عقود 11مقل مقتويات املعيار املحاسرررررررررررربي الدو   رقم  15. تقل قواعد وتعريفات املعيار الدو   للتقارير املالية 2014مايو  28العقود ما العماو ف  

"برامج والو العماو". اعدس املعيار الجديد بشرررركل خاص  13" اإليرادات ، املعيار الدو   إلعداد التقارير املالية رقم 18لصناو "، املعيار املحاسرررربي الدو   ا

ا من إ و توحيد اللوائح الحالية وبالتا   تقسررعن الشررفافية وقابلية املعلومات املالية للمقارنة. أصررصح الت يعم سرراري املفعو   1ل بالنسررصة للمجموعة اعتصار 

باستخدام طريقة التأثعم التماكمي ، ما تأثعم تطصيق  ذا املعيار املعتمس به  15. اعتمدت املجموعة املعيار الدو   إلعداد التقارير املالية رقم 2018يناير 

ا لذلك ، لم تتم إعادة بيان امل2018يناير  1ف  تاريخ التطصيق اجو   )أي  ا ، بموج  معيار (. وفق  علومات املقدمة للفتمات السررررررررررررابقة ، كما ذكرت سررررررررررررابق 

 والتفسعمات ذات ال لة. 18املحاسصة الدو   

ا 15 – املعيار الدو   للتقارير املالية رقم ا للمقاسرررصة عن اإليرادات الناشرررئة عن العقود املبممة ما العميل. إنه ينشررر   نموذج   واحد 
 

ا شررراما يقدد نموذج 

ا من ، يتم إثصات  15خمس خطوات ينطصق علو اإليرادات الناشررررررررررررئة عن العقود املبممة ما العماو. بموج  املعيار الدو   إلعداد التقارير املالية  جديد 

طرة إما ما سرررررررياإليرادات عندما تفم املنشرررررررأة بالتزام اجداو من خال نقل الصضرررررررااا أو الخدمات املوعودة إ و العميل. يتم نقل اجصرررررررل عندما يتم نقل ال

 مرور الوقت أو ف  وقت ما.

توجد أي ت يعمات  ال. وبالتا   ، 15التقارير املالية رقم  إلعدادسرررررررررررراس الذي تتخيله املعيار الدو   اج ادات علو نفس اإلير تانت املجموعة تدر  بالفعل 

غ عنعا بسررررررررررر   اعتماد ا للمعايعم الدولية 
 
مليون ريال سرررررررررررعودي من أصرررررررررررول  214.3دت املجموعة ت رررررررررررني  . أعا15عداد التقارير املالية إل جو رية مصل

 .2017ديسمبم  31العقود التي سصق تقديمها كجزو من التجارة الذمم املدينة ف  

 "الستثمار في الوراق املالية" 9املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

، حيق أنام املشرررو  متعدد السررنوات  9، أصرردر مجلس معايعم املحاسررصة الدولية النسررخة النعائية من املعيار الدو   للتقارير املالية  2014يوليو  24ف  

طلصات جديدة لت ررررررررررررني  علو مت 9"اجدوات املالية: االعتماس والقياس". يقتوي املعيار الدو   للتقارير املالية  39ليقل مقل معيار املحاسررررررررررررصة الدو   
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ة وقيرراس اجدوات املرراليررة ، والت عمات اجسررررررررررررراسرررررررررررريررة فيمررا يتعلق برراملعررالجررة املحرراسرررررررررررر يررة النخفرراس قيمررة اجصررررررررررررول املرراليررة ، ون   تم إصرررررررررررراحرره ملحرراسررررررررررررصر

ا من ,التقو   .2018يناير  1أصصقت الت يعمات سارية علو املجموعة اعتصار 

يتعلق فقط بمتطلصرات  2018ينراير  1علو القيمرة الردفتميرة للموجودات واملطلوبرات املراليرة ف   9ير املراليرة رقم عرداد التقرار إل إن ترأثعم تصني املعيرار الردو   

 :انخفاس القيمة كما  و موضح أدنا 

 

2018يناير  1  

 

IFRS 9  تأثير

 المعيار الدولي

 

2017ديسمبر 31    

 

  

 
لاير سعودي الف  

 
لاير سعودي الف لاير سعودي الف    

 

                                                                الصول املتداولة

 الذمم التجارية املدينة

 981,485                                    ) 63,223(                                   1,044,708                                                   حاليه(الحالية وغير ال)

 

                                                                        حقوق امللكيه

 )282,387(                                 ) 64,446(                                    )217,941                                                           (الخسائر املتراكمة

 32,374                                        1,223                                            31,151                      حصص غير مسيطره                                   

 املعلومات املقارنة فيما يتعلق بمتطلصات انخفاس القيمة. اتخذت املجموعة إعفاو  من عدم إعادة تأكيد

 تركيبة املجموعة .9

 جموعةاملفروع  .أ

بقيق تكون  ،اري أو كا مابموج  ترخيص صرررررررررناي  أو سرررررررررجل تج ملخص عن فرو  املجموعة املتفرعة عن الشرررررررررركة اجميقدم  ذا الجزو 

 عن الكيان القانوام للشرررررررركة اجم . %100 بنسرررررررصة  مملوكة للشرررررررركة اجم
 
 مسرررررررتقا

 
 قانونيا

 
ليس لها ر وس كما أنعا  وال تملك تلك الفرو  كيانا

 :دوات دين ت در عنعاأو أأموال 

 نشاطها الشركة الرقم
الدولة/ املحل 

 الرئيس ي

الدولة محل 

 التأسيس

حصة 

 % ميانتيتأ

 الشركة تسويق منتجات ميانتيت العربية السعوديةأفر  شركة   1
اململكة العربية 

  الدمام – السعودية
اململكة العربية 

 الرياس – السعودية
100 

 تسويق منتجات الشركة فر  شركة اميانتيت العربية السعودية  2
اململكة العربية 

 الدمام – السعودية
اململكة العربية 

 جدة – السعودية
100 

 يثلعنإنابي  الصو   أنتاج إ نابي  الصو   الوفينانأنظمة ميانتيت ج أم نا   3
اململكة العربية 

 الدمام – السعودية
اململكة العربية 

 جدة – السعودية
100 

 ياقوت أميانتيت  4
نابي  واستعماد طاو اج 

 نابي  ومواد الصناواج 

اململكة العربية 

 الدمام – السعودية
اململكة العربية 

 الدمام – السعودية
100 

5  
السعودية ل ناعة منتجات الصاسريك شركة أميانتيت العربية 

 )أميصاست(

ل ناعة منتجات 

 الصاسريك

اململكة العربية 

 الدمام – السعودية
اململكة العربية 

  الدمام – السعودية
100 

 مواسعم اإليصوكس ي شركة أميانتيت إلنتاج مواسعم اإليصوكس ي )أميصوكس(  6
اململكة العربية 

 الدمام – السعودية
العربية اململكة 

  الدمام – السعودية
100 

 أبقاث ودراسات فنية مركز أميانتيت ل بقاث والتطوير  7
اململكة العربية 

 الظهران – السعودية
اململكة العربية 

 الظهران – السعودية
100 

8  
ميانتيت العربية السعودية للرشييد والصناو وال يانة أشركة 

 والرش يل

املقاوالت العامة وصيانة 

 ال ناعية املشاريا

اململكة العربية 

 الدمام – السعودية
اململكة العربية 

 الدمام – السعودية
100 
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 إنتاج اجنابي  م نا شركة أميانتيت ل ناعة الفيبمجاس    9
اململكة العربية 

 جدة – السعودية

اململكة العربية 

 جدة – السعودية
100 

 املقاوالت ميانتيت ل ناعة الفيبمجاس املحدودةأفر  شركة  10
اململكة العربية 

 الدمام – السعودية

اململكة العربية 

 الدمام – السعودية
100 

 نتاج االنابي إ ميانتيت ل ناعة الفيبمجاس املحدودةأم نا شركة  11
اململكة العربية 

 الدمام – السعودية

اململكة العربية 

 الدمام – السعودية
100 

12 
نابي  حديد الدكتايل أم نا الشركة العربية السعودية ل ناعة 

 املحدودة
 نابي نتاج اج إ

اململكة العربية 

 الدمام – السعودية

اململكة العربية 

 الدمام – السعودية
100 

13 
نابي  حديد الدكتايل أفر  الشركة العربية السعودية ل ناعة 

 املحدودة
 املقاوالت

اململكة العربية 

 الدمام – السعودية

اململكة العربية 

 الدمام – السعودية
100 

 إنتاج اجنابي  معمون العربية السعودية املحدودةأفر  شركة  14
اململكة العربية 

 السعودية/الدمام

اململكة العربية 

 السعودية/الجصيل
100 

15 
 شركة الصينة التقتية الهندسية للمقاوالت املحدودة )أيسك

 (الكويت

 خدمات الت ميم

 والتمكي 
 100 الكويت الكويت

 (دبم شركة الصينة التقتية الهندسية للمقاوالت املحدودة )أيسك 16
خدمات الت ميم 

 والتمكي 
 دبم

اإلمارات العربية 

 املتقدة
100 

 (قطر شركة الصينة التقتية الهندسية للمقاوالت املحدودة )أيسك 17
خدمات الت ميم 

 والتمكي 
 100 قطر الدوحة

18 
شركة الصينة التقتية الهندسية للمقاوالت املحدودة )أيسك 

 (أبوظبي

خدمات الت ميم 

 والتمكي 
 أبوظبي

اإلمارات العربية 

 املتقدة
100 

 عمان(شركة الصينة التقتية الهندسية للمقاوالت املحدودة )أيسك  19
خدمات الت ميم 

 والتمكي 
 100 عمان مسقط

 مالية قوائمالفرو  ليس لداعا رأس مال، وال ت در مالحظة: 

 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 اجنابي  املحدودة )أفيل(شركة أميانتيت ل ناعة الفيبمجاس  1
 – اململكة العربية السعودية

 الدمام
 100 ريال سعودي 180.000.000

 شركة أميانتيت ل ناعة املطا  املحدودة 2

إنتاج الحلقات 

املطاطية واملواد 

 الازمة ل نابي 

 – اململكة العربية السعودية

 الدمام
 100 ريال سعودي 8.750.000

3 
السعودية ل ناعة أنابي  حديد  الشركة العربية

 الدكتايل املحدودة )سادي (

تسويق منتجات 

 الشركة

 – اململكة العربية السعودية

 الدمام
 100 ريال سعودي 180.000.000

 إنتاج اجنابي  معمون العربية السعودية املحدودةأشركة  4
 – اململكة العربية السعودية

 الدمام
 100 ريال سعودي 76.500.000

 إنتاج اجنابي  م نا شركة بوندستماند املحدودة  5
 – اململكة العربية السعودية

 الدمام
 60 ريال سعودي 20.000.000

6 
الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية 

 املحدودة )ساتو (
 إنتاج اجنابي 

اململكة العربية 

 السعودية/جدة
 100 ريال سعودي 12,250.000

 املحدودة )أميكون( أميكون السعودية 7
إنتاج اجنابي  

 وال مامات

 – اململكة العربية السعودية

 الدمام
 100 ريال سعودي 15.000.000

8 
الشركة العاملية إلدارة وتش يل الصنية التقتية املحدودة 

 ميواتر(أ)

إدارة وصيانة 

مشاريا امليا  

ومقطات التقلية 

 وشركة قابضة

 – اململكة العربية السعودية

 الدمام
 100 ريال سعودي 100.000.000

 100 دوالر أمريكم 32.000.000 املنامة – مملكة الصقرين شركة قابضة شركة أميانتيت العاملية القابضة املحدودة 9
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 شركة تقنية الدكتايل املحدودة )دكتك( 10
بيا وشراو العقارات 

 وتأجعم ا
 100 دينار بقريني 20.000 املنامة – مملكة الصقرين

 100 يورو 3.000.000 أملانيا أدارة امليا  تواموندو املحدودةأشركة  11

12 
شركة بم .دبليو . تم  واسر اند اوسر تكنيتك    ام بم 

 ات)

إاشاو وإدارة 

وصيانة مقطات 

تنقية امليا  

 وال رس ال   

 100 يورو 3.000.000 أملانيا

 100 يورو 49.025.000 مالطا قابضةشركة  أميانتيت  مالطا القابضة املحدودة 13

 403.000.000 تازاخستان صناعة االنابي  ستانا ل نابي أشركة أميريك  14
تن   ر 

 تازاخستان
51 

 10.500.000 سويسرا قابضة ميريك سويسراأشركة  15
فرنك ر 

 سويسري 
100 

 100 يورو 30.000 أملانيا اسرشارات وتقنية فلوتايت للهندسة 16

 السعودية املحدودةبم دبليوتم  17

إاشاو وإدارة 

وصيانة مقطات 

تنقية امليا  

 وال رس ال   

 – اململكة العربية السعودية

 الدمام
 100 ريال سعودي 500.000

 شركة بم دبليو تم العربية 18

فر  شركة بم دبليو 

تم إلدارةإاشاو و 

إدارة و صيانة 

مقطات تنقية 

امليا  وال رس 

 ال   

 – السعوديةاململكة العربية 

 الدمام
 100 ريال سعودي 500.000

 دوالر أمريكم 250.000 تركمااستان إدارة امليا  تركمااستان-س يو دبل يو أو  أو  أو  إشركة بم دبليو تم  19
100 

 

 شركة الصنية التقتية الهندسية للمقاوالت املحدودة 20
خدمات الت ميم 

 والتمكي 

 – اململكة العربية السعودية

 الدمام
 100 ريال سعودي 500.000

 االدارة ميانتيت العربية السعودية للدارة املحدودةأشركة  21
 – اململكة العربية السعودية

 الدمام
 100 ريال سعودي 10,000

22 
الشركة العربية لتجارة مواد الصناو واملعدات ال ناعية 

 املحدودة )العربية للتجارة(
 تجارة

 – السعوديةاململكة العربية 

 الدمام
 100 ريال سعودي 2,000,000

 يورو 311,888 أملانيا إدارة امليا  )تقت الت فية( جوس  ااسن 23
100 

 

 كرون نروي   1,000,000 أملانيا الصيا والتجارة اي اس فلوتايت للت دير 24
100 

 

 

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

 التأسيس /الدولة محل نشاطها الشركة قمر 
رأس مال 

 الشركة التابعة
 العملة

حصة 

 % أميانتيت

 50 جنيه م ري  50.000.000 م ر نابي صناعة اج  شركة أميانتيت م ر للفيبمجاس 1

 49 جنيه م ري  19.313.9000 م ر نابي صناعة اج  معمون م رأشركة  2

 50 دينار جزائري  262.769.000 الجزائر االنابي صناعة  شركة أميريك الجزائر 3

 50 در م م ربم 122.000.000 امل ر  صناعة االنابي  شركة أميريك امل ر  4

 40 ريال قطري  37.200.000 قطر صناعة االنابي  شركة أميانتيت قطر املحدودة )أتا ( املحدودة 5

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

 الدمام
 13 ريال سعودي 40.000.000

 23.7 يورو 1.550.000 ايطاليا صناعة االنابي  سار باست 7

 40 دينار ليبي 1.000.000 لي يا صناعة االنابي  ميريك لي ياأشركة  8
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 20.4 ريال قطري  200.000 قطر صناعة االنابي  شركة سارباست قطر املحدودة 9

 50 لعمة تركية 48.306.000 تركيا صناعة اجنابي  سوبور بور صناي  فيكارت أيه . اسشركة  10

 40 لعمة تركية 21.700.000 تركيا صناعة اجنابي  شركة سوبور جا  صناي  فيكارت أيه . اس 11

 50 آلي روماام 327.620 رومانيا تجارة اجنابي  ميتك جنظمة اجنابي أ 12

13 
 رومانيانابي  ميتك ل  أ

 )قيد الت فية(
 50 آلي روماام 116,000 رومانيا تقت الت فية

 50 يورو 5.950.000 النمسا صناعة اجنابي  شركة أميصلو القابضة   .إم.بم.إت) 14

 توزيا امليا  الشركة الدولية لتوزيا امليا  )توزيا( 15
 /اململكة العربية السعودية 

 جدة
 50 ريال سعودي 101.000.000

 15 در م م ربم 100.000.000 امل ر  توزيا امليا  إس أي أمينسوس 16

 4.48 يورو 3.700.000 إيطاليا صناعة اجنابي  إس بم أي  املصادرة ال ناعية 17

 توزيا امليا  توزيا أتوابور  18
 /اململكة العربية السعودية 

 جدة
 70 ريال سعودي 500,000

 

كر أعا ، لدى الشركة
ُ
 عدد من مكات  التمثيل التجاري داخل السعودية وخارجها. باإلضافة ملا ذ

 الحصص أو أدوات الدين الصادرة للشركات التابعة. 10

 :بالشرتات التابعة كما  يل دوات الدين ال ادر ة الخاصة أو أتانت الح ص م، 2018خال عام 

 أسماء الشركاء ونسب ملكيتهم الحصة الصادرة التابعة الشركةاسم 

 %100شركة اميانتيت العربية السعودية  ريال  ح ة عادية قيمة تل ح ة أل  180.000  ميانتيت ل ناعة الفيبمجاس املحدودةأشركة 

 %100شركة اميانتيت العربية السعودية  ح ة عادية قيمة تل ح ة أل  ريال  180.000 الشركة العربية السعودية ل ناعة

 ح ة عادية قيمة تل ح ة أل  ريال 20.000  نابي  حديد الدكتايل املحدودةأ
 %60شركة اميانتيت العربية السعودية  .1

 %40شركة امعمون .بم . ف  / ولندا .2

   %100شركة اميانتيت العربية السعودية  ح ة عادية قيمة تل ح ة أل  ريال 76.500  شركة بوندستماند املحدودة

 ح ة عادية قيمة تل ح ة أل  ريال 8.750  معمون العربية السعودية املحدودةأشركة 
   %80شركة اميانتيت العربية السعودية  .1

  %20 ندية  -  شركة دتان انتمبرايزس املحدودة .2

 الشركة العربية السعودية للمنتجات

 ملحدودة )ساتو ( ا الخرسانية
  %100شركة اميانتيت العربية السعودية  ريال 500 ح ة عادية قيمة تل ح ة24.500

شركة انابي  الفيبمجاس وانابي  حديد م نا 

 الدكتايل املحدودة
 %100شركة اميانتيت العربية السعودية  ح ة عادية قيمة تل ح ة أل  ريال15.000

 ستاناأميتك أ
 مليون  403و و  س املالأن ر أال توجد ح ص بل 

 تن   موز  بعن الشرتاو كشراكة مقدودة   

 %51شركة فلوتايت للهندسة املحدودة   .1

 %34  ابم تايي  .2

 %10تافرلوس  .3

 %5 ليستوبادام .4

 %100شركة اميتك سويسرا املحدودة   مليون يورو  1.375ح ة واحدة قيمتعا  شركة اميانتيت للخدمات    ام بم ات) 

 اميتك النظمة االنابي  اس ار ال 
 ح ة عادية قيمة تل ح ة1.000

 رون روماام 328 
 %100شركة سوبور بورو صناعية فيريكاريت 

 اميتك بابيس رومانيا اس اي 
 ح ة عادية قيمة تل ح ة 1.000

 رون روماام 116

 %98.4شركة سوبور بورو صناعية فيريكاريت اي اس   .1

  %0.8شركة يابم مركزي ااسات صناعية  .2

 %0.8اميتك سوسعما  .3

 شركة سوبور بورو صناعية فيتكارت اي اس  

 

 ح ة عادية قيمة تل  48.306.000

 لعمة تركية  1ح ة 

 %50شركة اميتك سويسرا اي     .1

 %49.994شركة يابم مركزي ااسات  صناعية  .2

 %0.004السيد/ارسعن اريجولو  .3

 %0.001السيد/امري ايكار  .4

 %0.001السيد / ارديم اريجولو  .5

 شركة سوبور جا  صناعية فيتكارت اي اس 
 ح ة عادية قيمة 21.659.000

 لعمة تركية  1تل ح ة 

 %78سوبور بورو صناعية فيريكاريت اي اس  شركة  .1

 %20شركة فعمناس ااسات صناعية اي اس  .2
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 %0.99شركة يابم مركزي ااسات صناعية .3

 %1شركة اميتك سويسرا اي     .4

 %0.01السيد/ارسعن اريجولو  .5

 شركة اميانتيت العاملية القابضة املحدودة 
 ح ة عادية قيمة  32.000

 دوالر امريكم  1000تل ح ة 

 %99.94اميانتيت العربية السعودية  شركة .1

 .%0.06شركة اميانتيت ل ناعة الفيبمجاس املحدودة  .2

 شركة اميتك بولندا اس بم /زو 
  700ح ة عادية قيمة تل ح ة 30.140

 زلوتم بولندية 

 % 94شركة اميانتيت العاملية القابضة املحدودة  .1

 %6شركة اميتك سويسرا اي     .2

 %100شركة اميتك سويسرا اي     يورو  100ح ة عادية قيمة تل ح ة  30 شركة اميتك اسصانيا ال ناعية 

   

 %100شركة اميتك سويسرا اي     يورو 100ح ة عادية قيمة تل ح ة 2800 شركة اي بم اس فراسا 

 %100اميتك سويسرا اي    شركة  يورو  6ح ة عادية قيمة تل ح ة  980.148 شركة اميتك اسصانيا اي اس 

 شركة النمويج اي اس 
  1000ح ة قيمة تل ح ة 4.500

 تورونه نرويجية
 %100شركة اميتك سويسرا اي    

 %100شركة اميتك سويسرا اي     مليون يورو  9.585ح ة واحدة قيمتعا  1 شركة اميانتيت املانيا    ام بم ات) 

 شركة اميتك سويسرا اي    
 قيمة تل ح ة ح ة عادية 2

 فرنك سويسري  56.000

 %10.71شركة أميانتيت العاملية القابضة املحدودة  .1

 %89.29شركة اميانتيت مالطا  .2

 %100شركة اميانتيت العاملية القابضة املحدودة  يورو  1000ح ة عادية قيمة تل ح ة 49.025 شركة اميانتيت مالطا القابضة املحدودة 

 املحدودةشركة تقنية الدكتايل 
 دينار  100ح ة عادية قيمة تل ح ة  200

 بقريني

 %75شركة أميانتيت العربية السعودية  .1

 %25شركة أميانتيت العاملية القابضة  .2

 %100شركة أميريك سويسرا  يورو 30.000ح ة واحدة قيمتعا  شركة فلو تايت للهندسةاملحدودة

  بم دبليو تم العربية 
 ريال  1.000ح ة عادية قيمة تل ح ة  500

 سعودي
 %100شركة بم .دبليو . تم  واسر اند اوسر تكنيتك ،   ام بم ات) 

 %100شركة بم .دبليو . تم  واسر اند اوسر تكنيتك ،   ام بم ات)  يورو 300.000ح ص عادية قيمة تل ح ة  10 شركة أتوامندو

تكنيتك ،    شركة بم .دبليو . تم  واسر اند اوسر 

 ام بم ات)
 %100الشركة العاملية الدارة وتش يل الصنية التقتية املحدودة  يويو 300.000ح ص عادية قيمة تل ح ة  10

 شركة بم دبليو تم العربية السعودية
 ريال  1.000ح ة عادية قيمة تل ح ة  500

 سعودي
 %100شركة بم .دبليو . تم  واسر اند اوسر تكنيتك ،    ام بم ات)  .1

 دوالر أمريكم 250.000ح ة واحدة قيمتعا  شركة بم دبليو تم تركمااستان
 %99شركة بم .دبليو . تم  واسر اند اوسر تكنيتك ،   ام بم ات)  .1

 %1شركة أتوامندو  .2

الشركة العاملية الدارة وتش يل الصنية التقتية 

 املحدودة 

 

 ريال 1000ح ة عادية قيمة تل ح ة  100,000

  

 %  80اميانتيت العربية السعودية شركة  .1

 % 20شركة اميانتيت ل ناعة الفيبمجاس املحدودة  .2

 %100شركة اميانتيت العربية السعودية السعودية  ريال  1000ح ة عادية قيمة تل ح ة  500 شركة الصنية التقتية الهندسية للمقاوالت املحدودة

 ريال  10ح ة عادية قيمة تل ح ة  4.000.000 شركة غاز الشر  املحدودة

 %13شركة أميانتيت العربية السعودية  .1

 %35شركة ال از والت نيا اج لية  .2

 %26الشركة السعودية ل ناعة الور   .3

 %23الشركة العربية ل ناعة الور  )ور (  .4

 %3مجموعة الربيعة والن ار  .5

 ريال سعودي 1000تل ح ة ة ح 10 شركة اميانتيت العربية السعودية للدارة املحدودة
 %90شركة اميانتيت العربية السعودية  .1

 %10الشركة العاملية الدارة وتش يل الصنية التقتية املحدودة  .2

الشركة العربية لتجارة مواد الصناو واملعدات 

 ال ناعية املحدودة )العربية للتجارة(
 ريال سعودي1000ح ة تل ح ة 2000

ل ناعة انابي  حديد الدكتايل املحدودة الشركة العربية السعودية  .1

90% 

 %10شركة اميانتيت ل ناعة الفيبمجاس املحدودة  .2

 )تقت الت فية( جوس  ااسن
ح ة عادية واحدة من قيمة اجسهم العادية 

 يورو 51،129،19
 %100شركة اميتك سويسرا اي    . 1

 %100شركة اميانتيت مالطا  .1 تورونه نرويجية 1000ح ة تل ح ة  1000 فلوتايت لت دير اي اس 

 مالحظات:

 التقرير. ( من  ذا15قروس بنكية والتي تتم ت طيتعا ضمن الصند)دوات دين قابلة للتداول. تتمثل ديون التمويل الخارجية ف  أت در  إن الشرتات التابعة ال -

، وإن القيام بت فيتعا لن -
 
 يكون له أثر كصعم علو القوائم املالية للمجموعة. إن الشرتات التي تتم ت فيتعا    شرتات غعم اشطة غالصا
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 سياسية توزيع الرباح .11

 تقوم الشركة بتوزيع أرباح وفقا للسياسة التالية:

 توز  أرباح الشركة ال افية بعد خ م جميا امل روفات العمومية والتكالي  اجخرى علو الوجه التا  :  •

من اجرباح ال افية لتكوين إحتياطم نظامم ويجوز للجمعية العامة العادية وق   ذا التجني   %10يجن  عشرة باملائة  .1

  .رأس املالمن  %30متم ما بلغ اإلحتياطم املذتور 

يخ ص كذلك اسصة معينة من اجرباح ال افية تقدد ا الجمعية العامة ف  تل عام لتكوين إحتياطم إتفاق  يخ ص ملا  .2

 ويوق   ذا التجني  إذا بلغ اإلحتياطم املذتور اسصة معينة من رأس املال توافق عليعا الجمعية العامة. ترا  الجمعية العامة

يقق للجمعية العمومية تكوين مخ  ات أخرى بقس  الضرورة لتققيق م لحة الشركة أو للتأكد من توزيا أرباح ثابتة  .3

 من اجرباح لتأسيس جمعيات خعمية ملوظفم بقدر اإلمكان للمسا معن. كما يقق للجمعية العمومية تخ يص ج
 
زوا

   املجموعة أو مساعدة جمعيات من  ذا النو .

 من رأس املال املدفو .  %5 يخ ص من الصاق  بعد ذلك دفعة أو و للمسا معن تعادل خمسة باملائة .4

 ما تصقى مما سل  كتوزيا أرباح إضاف  للمسا معن.يخ ص  .5

 

 و  ،املسا معن ف  املكان واملواعيد التي يقدد ا مجلس اإلدارة تدفا اجرباح املقرر توزيعها علو
 
للسياسة التالية  تقوم الشركة بتوزيا اجرباح وفقا

 ساس ي:واملنسجمة ما النظام اج 

إن اجرباح ال افية، بعد احرسا  املخ  ات النظامية، وإطفاو أي خسائر مرحلة، يج  تكون إيجابية القيمة وتافية بما يضمن  ▪

 ا للتوزيا.قابليتع

 توفر السيولة الازمة بالشركة أو أن تكون قادرة علو الح ول أو االقتماس للح ول علو السيولة الازمة. ▪

 عدم تعارس توزيا اجرباح ما أي اتفاقيات بنكية أو تعهدات مالية. ▪

 املتاحة.أال ترس   عملية توزيا اجرباح ف  الحد من قدرة الشركة علو مواصلة نمو ا واغتنام الفرص  ▪

 وبالتنسيق ما  ▪
 
 تداول". "يتم توزيا اجرباح علو املسا معن من خال اإليدا  املصاشر ف  مقافظهم أليا

 

 :املرحليرباح ال توزيع 

 علو تعليمات وأنظمة  يئة السو  املالية، يقق للشركة توزيا أرباح مرحلية للمسا معن علو أساس ن   سنوي أو ربعية بعد تققق 
 
بناوا

 الشرو  التالية:

 أن تفوس الجمعية العمومية العادية مجلس اإلدارة بتوزيا أرباح مرحلية عن طريق قرار ت در  بشكل سنوي. .1

 سنوية اعتيادية مستمرة وجيدة. .2
 
 أن تققق الشركة أرباحا

 أن  يكون لدى الشركة سيولة تافية مصنية علو مستوى اجرباح املتوقا. .3

4.  
 
 علو آخر قوائم مالية مدققة تافية لت طية التوزيا املقتمح بعد خ م قابلة للتوزيا أن يكون لدى الشركة أرباحا

 
بناوا

 ورسملة واجرباح املوزعة بعد تاريخ القوائم املالية.

 

 علو قرار الجمعية العمومية ف   ذا ال دد. ويف ل القرار االستققا  والتواريخ ليقق للمسا م
 
لتوزيا. عن الح ول علو توزيعات أرباح بناوا

 بقيق يكون استققا  اجرباح املوزعة للمسا معن أصحا  امللكية املسجلة ف  سجل املسا معن بنعاية يوم تققيق اجرباح.

 :لألسهم املمتازةرباح ال توزيع 

 خال السنوات التالية قصل دفا اسصة معينة بقس  ما  و من وص 
 
ف  حال لم يتم توزيا أرباح ف  أي عام ما  ، فإنه ال يقق توزيا أرباحا

من نظام الشرتات لحامليم اجسهم املمتازة خال ذلك العام. وف  حال لم تتمكن الشركة من دفا النسصة املقررة بقس   114عليه ف  املادة 

 للمادة رقم  114ة املاد
 
من  89من نظام الشرتات ملدة ثاثة سنوات متتالية، تقوم الجمعية العمومية الخاصة بقامل  اجسهم املمتازة وفقا

 لنس  نظام الشرتات 
 
تقرير إما حضور م اجتما  الجمعية العمومية واملشاركة بالت ويت أو تفويض من يمثلهم ف  مجلس اإلدارة وفقا

 مال الشركة حتم تتمكن الشركة من دفا جميا اجرباح املوزعة السابقة الخاصة  عؤالو املسا معن عن السنوات السابقة. امللكية ف  رأس
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 :طلبات الشركة  لسجل املساهمين .12

 :كمايل  2018عام تم طل  سجل املسا معن خال 

عدد طلبات الشركة لسجل 

 املساهمين
 أسباب الطلب تاريخ الطلب

 الجمعية العامة. م01/01/2018 1

 اجراوات الشرتات م05/04/2018 2

 الجمعية العامة م10/04/2018 2

 اجراوات الشرتات م11/04/2018 4

 اجراوات الشرتات م12/04/2018 5

 اجراوات الشرتات م04/11/2018 6
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 كبار املساهمين .13

 فأكثم من رأس املال  م:  %5ن كصار املسا معن الذين يملكون إف م2018ديسمبم  31يخ سجات "تداول" حتم تار  حس 

 املالنسبة ملكيته في رأس  اسم املساهم

 %7.47 سمو اجمعم خالد بن عصد هللا بن عصد الرحمن آل سعود

 %5.8 عصد هللا صالح عصد هللا ال سام

 

 ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .14

 :بار أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهمالجدول التالي يبين ملكية ك  .أ

 :الق ر ف  أسهم شركة اميانتيت العربية السعوديةجدول يصعن ملكية عضو مجلس اإلدارة والزوجة واجوالد 

 سم العضوإ م

عدد السهم 

في بداية 

 السنة

 م2018

النسبة 

 املئوية

عدد السهم 

بنهاية السنة 

 م2018

نسبة 

 التغيير

نسبة امللكية 

 بنهاية السنة

عدد أسهم 

الزوجة والولد 

القصر في بداية 

  م2018 السنة

النسبة املئوية 

والولد للزوجة 

 القصر

عدد أسهم 

الزوجة والولد 

القصر بنهاية  

  م2018السنة 

نسبة التغيير 

للزوجة والولد 

 القصر

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد %1.3009 - 1,502,624 %1.3009 1.502.624 سمو المير احمد بن خالد بن عبد هللا بن عبد الرحمن آل سعود 1

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد %0.2668 - 308,249 %0.2668 308,249 بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود عبدالعزيز صاحب السمو امللكي المير  2

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد %0,0029 - 3,365 %0,0029 3,365 د.خليل عبد الفتاح كردي 3

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد %0,0013 - 1,570 %0,0013 1,570 سليمان عبد هللا العمرو  أ. 4

  165,000  165,000 %0.0000 - 1,000 %0.0000 1,000 املهندس. محمد عبدالرحمن اللحيدان 5
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 ولدهم القصر في أسهم شركة اميانتيت العربية السعوديةأالجدول التالي يبين ملكية كبار التنفيذين وزوجاتهم و   .ب

 :جدول يصعن ملكية كصار التنفيذيعن والزوجة واجوالد الق ر ف  أسهم شركة اميانتيت العربية السعودية

 

 سم التنفيذيإ م

عدد السهم في 

بداية السنة 

 م2018

بة النس

 املئوية

عدد السهم 

بنهاية السنة 

 م2018

 نسبة التغيير 

عدد أسهم 

الزوجة والولد 

 القصر في بداية

 م2018

املئوية النسبة 

للزوجة والولد 

 القصر

عدد السهم 

للزوجة والولد 

القصر بنهاية السنة 

 م2018

نسبة التغيير 

للزوجة والولد 

 القصر

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

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

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

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد 0 0.0060 7000 وليد محمد أبو كشك 4

 ل يوجد يوجدل  ل يوجد ليوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد حسام رمضان 5

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد محمد الشمراني 6

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد ليوجد مرايا السبيعي 7

 
و شررررتابعا التابعة ولم يق رررل أي ت يعم خال أف  أسرررهم الشرررركة  سرررواو   ،والد م الق ررررأو  ،وكصار التنفيذين وزوجابعم ،اإلدارةدوات دين جعضررراو مجلس أو أو حقو  اكتتا  أسرررهم ج ت ررررح الشرررركة بأنه ال توجد م رررلحة ف  ا

 الذي ذكرت منح أسهم ملوظفم الشركة.تقرير ال( من  ذا 29الصند)باستثناو ما ذكر ف   م2018عام 
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 اإلقتراض .15

    وفقا للجدول التا  : 2017/2018ديسمبم  31إن القروس التي ح لت عليعا الشركةحتم 

 :(السعودية جل )آلف الريالتالقروض الطويلة ال   .أ

 طبيعة القروض اسم البنك املقترض
أصل مبلغ 

 القرض
 تاريخ القتراض

تاريخ 

 الستحقاق

 املبالغ املستحقة اعتبار 
 
 ا

ديسمبر  31حتى من 

 م2017

اقتراض 

 جديد
 التسديدات

خصم بسبب 

 فك توحيد

القوائم 

 املالية

إعادة تصنيف 

لى إالقروض 

قروض قصيرة 

جزء الجل )ال 

من قصير الجل 

 (جلطويلة ال 

تعديالت 

تحويل 

 عمالت

املبالغ 

املستحقة 

 31حتى 

ديسمبر 

 م2018

أغسطس/  16 400.000 الجل قروض طويلة نماءبنك اإل  ميانتيتأ

 م2016سبتمبر  16

 م2020
200.000 

- - - (100.000) - 100.000 

 39.016 - (58.673) - - 20,423 77.266 م2020 م2016يناير  31 247.200 الجل قروض طويلة هلي التجاري البنك ال  ميانتيتأ

 18.900 - (17.993) - - - 36,893 م2020/2021 م2016يناير  1 75.000 الجل قروض طويلة بنك الجزيرة ميانتيتأ

 - - (62.50) - - - 6,250 م2019 م2016أبريل  23 25.000 الجل قروض طويلة بنك الرياض ميانتيتأ

 157.916 - (182.916) (18.569)  20.423 320.409    اإلجمالي

 :(السعودية )آلف الريالتجلء املتداول من القروض الطويلة ال الجز .ب

 طبيعة القروض اسم البنك املقترض
تاريخ 

 الستحقاق

املبالغ 

املستحقة 

 اعتبار 
 
حتى من  ا

ديسمبر  31

 م2017

اقتراض 

 جديد
 التسديدات

إعادة تصنيف 

لى قروض إالقروض 

جزء الجل )قصيرة ال 

من طويلة قصير الجل 

 (جلال 

تعديالت 

تحويل 

 عمالت

 31املبالغ املستحقة حتى 

 م2018ديسمبر 

 150.000 - 100.000 (50.000) - 100.000 م2019 الجل قروض طويلة بنك اإلنماء أميانتيت

 72.500 - 58.673 (47.985) - 61.812 م2019 الجل قروض طويلة البنك الهلي التجاري  أميانتيت

 17.002 - 17.993 (19.144) - 18,153 م2019 الجل قروض طويلة بنك الجزيرة أميانتيت

 6.250 - 6.250 (12.500) - 12,500 م2019 الجل قروض طويلة بنك الرياض أميانتيت

 9.492 (486) - - - 9,978 م2019 يكقرض من شر  ابيكايف /السيد  أميتيك أستانا

 255.244 (486) 182.916 (129.629) - 202.443  اإلجمالي
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 :(السعودية  القروض قصيرة الجل )آلف الريالت .ت

 طبيعة القروض اسم البنك املقترض

املبالغ املستحقة 

 اعتبار 
 
 كما في  ا

ديسمبر  31

 م2017

 التسديدات اقتراض جديد

تعديالت 

تحويل 

 عمالت

املبالغ املستحقة 

ديسمبر  31حتى 

 م2018

 26,500 - (36.000) 44,500 18,000 ق عمة اججل البنك الهلي التجاري  أميانتيت

 25,859 - (105,391) 105,000 26,250 ق عمة اججل املؤسسة العربية املصرفية أميانتيت

 267,892 - (533,703) 620,000 181,595 ق عمة اججل بنك البالد أميانتيت

 289,957 - (499,662) 514,115 275,504 ق عمة اججل بنك اإلنماء أميانتيت

 - - (93,750) 69,375 24,375 ق عمة اججل بنك البحرين والكويت أميانتيت

 37,500 - (150,000) 150,000 37,500 ق عمة اججل مجموعة البركة املصرفية أميانتيت

 - - (84,746) - 84,746 ق عمة اججل برايم تريدنق أميانتيت

 8,750 - (196,250) 163,750 41,250 ق عمة اججل بنك الرياض أفيل

 8,333 - (68,749) 56,249 20,833 ق عمة اججل بنك الخليج الدولي أفيل

 32,691 - (83,129) 67,468 48,352 ق عمة اججل البنك الهلي التجاري  أفيل

 30,000 - (150,000)  150,000 30,000 ق عمة اججل مجموعة سامبا املالية أفيل

 12,395 - (98,270) 81,500 29,165 ق عمة اججل بنك الخليج الدولي ساديب

 158,679 - (223,321) 206,000 176,000 ق عمة اججل البنك الهلي التجاري  ساديب

 10,000 - (135,000) 115,000 30,000 ق عمة اججل السعودي البريطانيالبنك  ساديب

 - - (32,500) 12,500 20,000 ق عمة اججل مجموعة سامبا املالية ساديب

 19,420 - (38,635) 38,840 19,215 ق عمة اججل البنك الهلي التجاري  بوندستراند

 1,750 - (69,250) 71,000 - ق عمة اججل مجموعة سامبا املالية بوندستراند

 929,726 - (2,598,356) 2,465,297 1,062,785 املجموع

 
ف  حعن بلغ مجمو  املخزون ف   (،م2017مليار ف  عام  1.0مليار ريال ) 0.9 إ و ن الذمم املدينة وصررررررلت قيمتعا نعاية العامأجل لتمويل الذمم املدينة ومخزون املواد الخام، حيق ج تم الح ررررررول علو معظم القروس الق ررررررعمة ا

 .م2017مليار ريال ف  عام  0.7مليار ريال مقارنة    0.7نعاية العام 
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 :(الف ريال سعودي) املقرضة للمجموعةجل والجهات ل قيمة ومدة القروض الطويلة ا .ث

 املجموع م وما بعد2023 م2022 م2021 م2020 م2019 اسم البنك املقترض

) بنك اإلنماو أميانتيت ,000501 ) (100,000) - - - ( ,000250 ) 

) الصنك اج ل  التجاري  أميانتيت 500,72 ) ( 016,39 ) - - - ( 516,111 ) 

) بنك الجزيرة أميانتيت 002,17 ) ( 073,51 ) 3,827 - - ( 902,35 ) 

) - - - - (6,250) بنك الرياس أميانتيت 502,6 ) 

) قرس الشرتاو اجقلية  أميريك أستانا  4929, ) - - - - ( 4929, ) 

   املجموع

(202,443

) (184,659) 3,827 - - ( 160,413 ) 

 

 0.98مقارنة بر  0.85م 2018ديسمبم  31مليون ريال. وقد بل ت النسصة الجارية كما ف   21.2، فيما تق لت علو قروس طويلة اججل خال العام بقيمة مليون ريال 129.6بقيمة  طويلة اججلسددت الشركة قروس  م2018خال عام 

 م. 2017ديسمبم  31ف   2.19م مقارنة 2018ديسمبم  31ف   3.01م. فيما بل ت اسصة املديونية إ و حقو  املسا معن 2017ديسمبم  31ف  

 تحوطدوات الأ .16

 م تانت تالتا  :2018ديسمبم  31بالقرس متوسط اججل. إن أ م خ ائص وحالة تلك اجداة املالية كما ف   الشركة علو أداة تقو  مالية مقابل سعر الفائدة )مصادلة سعر الفائدة( وذلك لت طية تكالي  التمويل املرتصطةح لت 

 ريال سعودي116.168.000: القيمة النظرية

 م(30/01/2020م(، تاريخ االستققا  )31/05/2016تاريخ العملية ) الجدول:

 دوالر أمريكم( 48.430ي )ريال سعود 181.613:م2018ديسمبر  31القيمة السوقية كما في 

 اججل. وبنك الرياس طويلة س الصنك اج ل  التجاري و تم احرسا  اجداة تأداة تقو  مقابل قر 

 و حقوق الكتتابأحقوق التحويل  .17

 .م2018صدربعا خال عام أو حقو  اكتتا  أنه ال توجد حقو  تقويل أتقر الشركة ب 

 دوات دين قابلة لالستردادأ .18

 .م2018دوات دين قابلة لاستمداد خال عام أي ج تقر الشركة بأنه ال يوجد أي استمداد أو شراو أو إل او من جان  الشركة 
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 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 اجمعم احمد بن خالد بن عصد هللا بن عصد الرحمن آل سعود

 مستقل نائ  رئيس املجلس بن مقمد بن فهد بن عصد العزيز آل سعود عصدالعزيزصاح  السمو امللكم اجمعم 

 غير تنفيذي عضو د. خليل عصد الفتاح كردي

 تنفيذيغير  عضو سليمان عصد هللا العمرو  أ.

 مستقل عضو م. مقمد عصدالرحمن اللحيدان

 م2018اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 

 لجدول الحضور التا  : م8201 جتما مجلس اإلدارة خال عاما
 
 وفقا

 *حضر بالهاتفمالحظة: 
 

 ويقر مجلس اإلدارة بأنه تم إعداد سجات الحسابات بالشكل ال حيح وأن نظام الرقابة الداخلية 
ُ
سس سليمة وتم تنفيذ  بفعالية، وأنه ال أعد علو أ

 يوجد شك ف  قدرة الشركة علو مواصلة اشاطابعا.

 عضاء مجلس الدارةأ آتسياسة مكاف .20

خرى، وبناو  علو أية مزايا عينة أافآت السنوية ووضا خطط التقفعز و واملك ججور ن لجنة التمشيقات واملكافآت تختص بالنظر ف  موضو  الروات  واإ

 يل :  كما دارة  أعضاو مجلس اإل ذلك فإن سياسة مكافآت 

 دارةعضاء مجلس اإل أمكافآت  20.1

ريال لكل عضو كقد اقص م وفقا للضوابط ال ادرة  عذا  500.000تكون مكافأة  مجلس اإلدارة ساس ي للشركة ونظام حوكمة الشركة إل وفقا للنظام ا

عليه أعضاو مجلس اإلدارة  خال السنة املالية الشأن، ويج  ان يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إ و الجمعية العامة العادية علو بيان شامل لكل ما ح ل 

اريعن أو من مكافآت وبدل م روفات وغعم ذلك من املزايا  وان يشتمل  كذلك علو بيان  علو بيان ما قصضه أعضاو مجلس اإلدارة بوصفهم عاملعن أو إد

 علو بيان بعدد ج
 
لسات املجلس وعدد الجلسات التي حضر ا تل عضو من تاريخ ما قصضو  نظعم أعمال فنية أو إدارية أو اسرشارات وأن يشتمل أيضا

 :)ريال سعودي(م2018الجدول التا   يصعن تفاصيل املكآفات جعضاو مجلس اإلدارة لعام آخر اجتما  للجمعية العامة.

 

 

 

 

 ستةوالبالغ مجموعها  م2018نتهاء دورته للعام املالي اعضاء مجلس اإلدارة لجتماعات املجلس حتى أسجل حضور 

 اسم العضو

اإلجتماع الول 

 بتاريخ

 م01/01/2018 

 الثانياإلجتماع 

 بتاريخ

 م16/03/2018 

الثالث اإلجتماع 

 بتاريخ

 م29/06/2018 

الرابع جتماع اإل 

 بتاريخ

 م24/07/2018 

 الخامسجتماع اإل 

 بتاريخ

 م04/09/2018 

 السادسجتماع اإل 

 بتاريخ

 م08/12/2018 

 املجموع

هللا بن سمو اجمعم احمد بن خالد بن عصد 

 عصد الرحمن آل سعود

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر
6 

بن  عصدالعزيزصاح  السمو امللكم اجمعم 

 مقمد بن فهد بن عصد العزيز آل سعود

 *حاضر *حاضر *حاضر *حاضر حاضر* حاضر
6 

 6 حاضر حاضر حاضر* حاضر حاضر حاضر د. خليل عصد الفتاح كردي

 6 حاضر* حاضر حاضر* حاضر* حاضر حاضر سليمان عصد هللا العمرو  أ.

 6 حاضر حاضر حاضر* حاضر* حاضر حاضر م. مقمد عصدالرحمن اللحيدان
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بدل 
المصروف

 ات

 المجموع
)لاير  الكلي

 سعودي(

 مكافأة

 نهاية
 الخدمة
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   أوالً: األعضاء المستقلين  

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

 
صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن  .1 - - 100,000  - - 

 محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

 - 133,500 - - - - -  - - 133,500 -   

 
 م. محمد عبدالرحمن اللحيدان .2 - 33,500 100,000 -  - 

 - 233,500 - - - - -  - - 233,500 -   

 
   المجموع  - 33,500  200,000 -  - 

   ثانياً: األعضاء غير التنفيذيين  

 - 151,750 - - - - - - - 151,750   -   

 
سمو األمير أحمد بن خالد بن عبدهللا بن  .1 -  51,750 100,000 -  - 

 عبد الرحمن آل سعود

 - 167.000 - - - - - - - 167.000   -   

 
 د. خليل بن عبدالفتاح كردي .2 -  48,750 118.250 -  - 

 أ. سليمان بن عبدهللا العمرو .3 - 18.250 115.250 - -    -   133.500 - - - - - - - 133.500 -

 - 452,250 - - - - - - - 452,250   -   

 
   المجموع   - 118,750 333,500   - - 

 

 دارةعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإل أمكافآت  20.2

قتماح من لجنة إعلو و  دارة بناإل تعا  وافق عليعا مجلس اأدارة يتقاضون إل عضاو اللجان املن ثقة عن مجلس اأفإن  ،وفقا لنظام حوكمة الشركة

 سعودي ريال  100,000تعا     اجتلك قيمة و  . واملكافآتالتمشيقات 
 
بدل حضور  سعودي ريال 3.000يتقاض م العضو  ف  حعن .()لكل عضو سنويا

ويتم التعويض عن تكالي  السفر حعن يكون   أو مملكة الصقرين. خارج اململكة أمريكم عن تل اجتما  دوالر 3.000وجتما  داخل اململكة إعن تل 

وإذا عقدت عدة اجتماعات بنفس اليوم  .تعا  ملرة واحدة فقطأ ذين لداعم عضوية ف  أكثم من لجنةعضاو الج ف  حعن يتقاض م ا رج اململكة.خااالجتما  

 :)ريال سودي( م2018الجدول التا   يصعن تفاصيل املكآفات للجان املن ثقة لعام  جتما  واحد فقط.إفإنعم يتقاضون بدالت حضور عن 

 

 المجموع
 )لاير سعودي(

 بدل حضور جلسات
 )لاير سعودي(

عدا بدل حضور )المكافآت الثابتة 
 )لاير سعودي( (الجلسات

  

  التنفيذيةلجنة الأعضاء    

100.000 -* 100.000 
سمو األمير أحمد بن خالد بن عبدهللا بن عبدالرحمن آل  .1

 سعود

100.000 -*  100.000 
بن محمد بن فهد صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز  .2

 بن عبدالعزيز آل سعود

 د. خليل بن عبدالفتاح كردي .3 100.000 *- 100.000

 د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري .4 100.000 22.500  122,500

   المجموع     400,000 22.500 422,500

  المراجعةأعضاء لجنة   

 د. خليل بن عبدالفتاح كردي .1 *- *- -

 بن عبدهللا العمروأ. سليمان  .2 *- *- -
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 أ. سليمان بن عبدهللا السكران .3 100.000  48,750  148,750

   المجموع    100.000 48,750 148,750

  
  والترشيحات أعضاء لجنة المكافآت

- 
- * -* 

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد  .3
 بن عبدالعزيز آل سعود

 العمرو أ. سليمان بن عبدهللا .4 *- *- -

 م. محمد عبدالرحمن اللحيدان .5 100.000 *- 100,000

   المجموع 100.000 - 100.000

   الكلي المجموع 600,000 71,250 671,250

اجتماع مرة واحدة بحسب نظام الشركة يحصل العضو على مكافأة ثابتة لمرة واحدة فقط في حال كان عضواً في أكثر من لجنة. كما يحصل العضو على بدل حضور *مالحظة: 
 ً  .في حال تم عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمقر. باإلضافة إلى ذلك، ال يتم تعويض العضو بدل حضور الجلسات في حال الحضور هاتفيا

 

 عضاء التنفيذيينل تعويض ا  .21

 اإلدارة.مجلس رئيس يتم ذلك بناو  علو موافقة 

 :)ريال السعودي( م2018دارة من كصار التنفيذيعن لعام إل ضاو مجلس ااع التي تلقا ايصعن التعويضات الجدول التا   

 
 الف ريال سعوديإجمالي التعويضات / اسم العضو

 686 أعضاو مجلس اإلدارة

 12,695 *كصار التنفيذيعن

 للمجموعة ، الدكتور عمر كردى.* يشمل التعويضات والرسوم اإلدارية للرئيس التنفيذي ، الدكتور سليمان التويجري ، واملدير املا   

 

 اإلجرائات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائة بمقترحات املساهمين حيال الشركة .22

حول يتم تقديم مقتمحات أو ماحظات من قصل املسا معن لم  10/04/2018من خال اجتما  الجمعية العامة العادية الذي عقد ف  

عادة  يكلة إتتعلق بومقتمحابعم التي للجابة علو استفسارابعم باملقابل تتقلو الشركة ات االت  اتفية من املسا معن  .الشركة وادائعا

 ، الشركة
 
 . عا واتخذ بعض القرارات االستماتيجية ومنعا اقتماح تخفيض رأس املال واخذ املجلس علما

 

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

 م2018عام خالل  مديريها

 
أسماء الشركات التي يكون  اسم العضو

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 في مجلس 

 إدارتها السابقة أو من مديريها.

داخل 

اململكة 

خارج 

 اململكة

الكيان القانوني 

)مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير 

مدرجة/ذات مسئولية 

 محدودة/او غيرها(

سمو المير . 1

احمد بن خالد 

عبد هللا بن بن 

عبد الرحمن آل 

 سعود

الشركة العربية السعودية 

 للتأمعن التعاوام )سايكو(

داخل 

 اململكة

 - - - مسا مة مدرجة
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شركة أمريكان اكسبميس  

 السعودية

داخل 

 اململكة

مسا مة غعم 

 مدرجة

- - - 

شركة أمريكان اكسبميس  

 الشر  اجوسط املحدودة

خارج 

 اململكة

ذات مسئولية 

 مقدودة

- - - 

شركة املشاريا التجارية  

 العربية املحدودة

داخل 

 اململكة

ذات مسئولية 

 مقدودة

- - - 

الشركة الكيميائية  

 السعودية )حتم

 )م31/12/2018تاريخ 

داخل 

 اململكة

 - - - مسا مة مدرجة

صاحب .2

السمو امللكي 

 عبدالعزيز المير 

بن محمد بن 

فهد بن عبد 

 العزيز آل سعود

 

 

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

د. خليل  03

عبدالفتاح 

 كردي

داخل  عررود  تابيترررال

 اململكة

غيررر مسا مة 

 مدرجرره

الصنك السعودي االمريكم 

 )مجموعة سامصا املالية(

داخل 

 اململكة

 مدرجررهمسا مة 

الشركة الوطنية للخدمات  - - - 

 الجوية  )نررراس(

داخل 

 اململكة

 غعم مدرجرهمسا مة 

داخل  شركة االت االت املتكاملة - - - 

 اململكة

غعم مدرجه مسا مة 

 )ذ م م(

داخل  شركة االت االت السعودية - - - 

 اململكة

 مدرجررهمسا مة 

 

أ. سليمان  .4

 عبد هللا العمرو 

داخل  شركة اجمثل للتمويل

 اململكة

داخل  شركة نماو للكيماويات مسا مة مقفلة

 اململكة

 مدرجررهمسا مة 

داخل  شركة املخازن واملستودعات 

 اململكة

داخل  الصنك السعودي الصقريني مسا مة مقفلة

 اململكة

)تم  مدرجررهمسا مة 

دمجة ما بنك 

 السام(

داخل  شركة فالكم القابضة 

 اململكة

داخل  الصنك السعودي الهولندي شركة قابضة

 اململكة

 مدرجررهمسا مة 

الشركة السعودية للخدمات  

 اجرضية 

داخل 

 اململكة

 - - - مسا مة مدرجة

. م. محمد 5

عبدالرحمن 

 اللحيدان

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد
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 صفقات مع أطراف ذو عالقة .24

 ةعالقمع أطراف ذوي  تعامالت

 غعم املوحدة من حيق املصيعات واملشتمياتيوضح الجدول أدنا  معامات املجموعة ما الشرتات التابعة لها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(سعودي سل  نقدية وقروس للشرتات التابعة )أل  ريال

 مليون ريال سعودي جحكام العجز ف  أميريك امل ر  بس   الوضا املا   للشركة. 5.1ملحوظة: تم حجز 

 مليون ريال سعودي علو مستققات اميصلو اسصانيا علو افتماس بجما املستققات خال ثاث سنوات. 1.8تم حجز             

 

 در أو أي من شرتا
ُ
بعا التابعة تقر املجموعة بأنه ال يوجد لداعا أي عمليات ما أطراس من ذوي العاقة من املمكن أن ترس   ف  تعارس م الح بعن امل

 لة من جهة، وأعضاو مجلس اإلدارة أو كصار التنفيذيعن.أو الزمي

 السنة الشركة

املبيعات لألطراف 

 ذات الصلة

مشتريات / مدفوعات 

مقدمة لطراف ذات 

 عالقة

8201 أميانتيت قطر  -  - 

  7201  11,244 -  

8201 أمينسوس إس أي  -  - 

  7201  2,358 - 

8201 شركة أميصلو القابضة   - - 

  7201  897 - 

8201 امل ر أميريك   -  - 

  7201  04 -  

8201 قبمص  - -  

  7201  - 6,056  

 طبيعة القرض الشركات البائعة

الرصيد كما في 

ديسمبر  31

 م2017

 التسديدات اإلضافات

خصم بسبب 

فك توحيد 

القوائم 

 املالية

تعديالت 

تحويل 

 عمالت

الرصيد كما 

ديسمبر  31في 

 م2018

 7,690 - - (5,772) 220 13,242 رسوم تقنية وذمم مدينة أخرى  أميانتيت قطر

 1,333 (6) - (518)  80 1,777 قرض طويل الجل سارباست قطر

 - (614) (19,070) (5,910) 230 25,364 قرض طويل الجل أميريك امل ر 

 - - - (2,358) - 2,358 ذمم مدينة لتوزيعات أرباح  أمينسوس

 - - - (29) - 29 ذمم مدينة أخرى  جوسهااسعن وسو عن

 3,629 7 - - - 3,622 قرض طويل الجل أي.بم.إس وأميريك رومانيا

 4,400 94 - - - 4,306 ذمم مدينة تجارية سوبور وسوبور قا 

 26,553 - - (3,975) - 30,528 قرض طويل الجل وذمم مدينة أخرى  أسصانيا اميصلو

 1,898 - - - 115 1,782 وذمم مدينة أخرى قرض طويل الجل  أملانيا اميصلوأ

 168 (8) - (337) 5 508 ذمم مدينة أخرى  لتقنية اي اساميصلو ل

 1,245 (61) - (172) - 1,477 ذمم مدينة أخرى  أميانتيت للخدمات

 520 - - - 520 - لتوزيعات أرباح غاز الشر  

 117 - - - 117 - مصاريف ايدارية اميصلو

 2,100 - - (800) 2,900 - ايداريةمصاريف  توزيا

 49.652 (588) (19,070) (19.871) 4.187 84.994 املجموع
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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 عاقة خال عام  وأُيقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أعمال أو عقود بعن الشركة أو شرتابعا التابعة وبعن الرئيس التنفيذي 

 .م2018

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

اح تفا  تنازل بموجصه أحد أعضاو مجلس اإلدارة أو أحد كصار التنفيذين عن أية روات  أو تعويضات أو حقو  أرباُتقر الشركة بأنه ال يوجد ترتي  أو 

 م.2018خال عام 

 نازل املساهمين عن حقوقهم في الرباحت .27

 .ف  اجرباحله ُتقر الشركة بأنه ال يوجد ترتي  أو اتفا  تنازل بموجصه أحد مسا مي الشركة عن أية حقو  

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

باملدفوعات النظامية التي دفعتها الشفففففففركة وشفففففففركاتها التابعة داخل اململكة و/أو التي سفففففففجلتها في القوائم املالية املوحدة خالل عام فيما يلي كشفففففففف 

 م2018

قر الشركة بأن ماحظة: 
ُ
 لداعا وت

 
 .م2018، و   مستققة الدفا خال عام لم يتم دفعها مليون ريال 7,0مقدرة بقوا   مصالغ مستققة نظاميا

 السهم(استثمارات واحتياطات أنشأت ملصلحة املوظفين )خيار  .29

 
 
  سعيا

 
قدمت الشركة من داو الشركة، فقد تأ، ومنح الفرصة لهم لاستفادة من النتمائعم للشركة للحفاص علو املوظفعن املتمعزين باجداو، وتعزيزا

 2,515,691وتم شراو  و  يئة السو  املالية بطل  املوافقة علو برنامج منح أسهم للموظفعن، وقد وافقت الهيئة علو البمنامج، إخال شركة مالية 

 ريال للسهم الواحد. يتم إدارة اجسهم من قصل صندو . 16.60سهم بلغ معدل قيمتعا السوقية ف  وقت الشراو 

تم استكمال  م. 2012سنوات ف  بداية عام  3ل ومدته و م وبدأ تطصيق البمنامج اج 2011لقد تم اكتتا  املوظفعن بصعض اجسهم املشتما  خال عام 

بينما لم تكن  نا  أي توزيعات أو تخ ي ات إضافية  م2015علو موظفعن وإداري الشركة خال عام  سهم 593.000وبالتا   توزيا  البمنامج

 م.2018خال عام 

  ال توجد  نالك
 
 .سهم 1,922,691سهم املتصقية و   خطة برنامج تقفعزي اشطة فيما بتعلق باال  حاليا

 

 

 

 

 

 

 

 السبب املبلغ باآلف الريالت البيان

 لزكاة والدخلل الهيئة العامةبموجب نظام  123,288 زتاة

 جانببموجب نظام ضريبة الدخل على ال  1,325 ضرائ  دخل تفرضها السلطات السعودية 

التي تقع بها الشركات التابعة  في الدول  جنبيةتفرض بموجب القوانين ال  4,315 ضريصة دخل تفرضها سلطات الضرائ  خارج

 املوحدة

 - 128,928 الهيئة العامة للزتاة والدخل

 - - ضريصة الزتاة والدخل مستققة الدفا

 بموجب نظام التأمينات الجتماعية 760 بالتأمينات االجتماعيةرسوم اشتما  

  129,688 املجمو 
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 إقرارات .30

 السجالت املحاسبية 30.1

 ن سجات الحسابات أُيقر مجلس اإلدارة 
ُ
 عدت بالشكل ال حيح.أ

 نظام الرقابة الداخلية 30.2

 ُيقر مجلس اإلدارة بأن نظام الرقابة الداخلية أعد علو أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.

 قدرة الشركة على مواصلة أعمالها 30.3

 ا.ُيقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد شك يذكر ف  قدرة الشركة علو مواصلة اشاطه

 حوكمة الشركة نظام .31

 لهذ   م2009خال عام 
 
أقرت الجمعية العامة للشركة" نظام حوكمة شركة اميانتيت العربية السعودية ولوائح الحوكمة الداخلية"، وتنفيذا

 
 
 ملا يل : اللوائح وضعت الشركة القواعد واآلليات وأاشأت اللجان املتفرعة عن مجلس اإلدارة وأقرت مسؤوليتعا وطريقة عملها وفقا

 اللجان  31.1

 اللجنة التنفيذية .أ

 إختصاصاتها:

 تمارس اللجنة جميا السلطات وتتقمل واجصات مجلس اإلدارة ف  الفتمة ما بعن إجتماعات املجلس. -

 تقوم اللجنة بمناقشة وإتخاذ القرارات املتعلقة باملوضوعات التي تقتاج إ و إتخاذ قرارات عاجلة ف  اجحداث الطارئة. -

 مسؤوليات اللجنة إتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبعا أعمال الشركة العادية.تتضمن  -

 فيما يتعلق بإستماتيجية الشركة وأ دافها، تقوم اللجنة بالتا  : -

 مراجعة إجراوات وعمليات التخطيط اإلستماتي   للشركة بالتعاون ما العضو املنتد  والرئيس التنفيذي. .1

 اتيجية للشركة قد تمت ترجمتعا إ و ت رفات وأعمال فعلية بعدس إ و تققيق أ داس الشركة.التأكد من أن الخطط اإلستم  .2

مراجعة توصيات العضو املنتد  والرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيا موارد الشركة التي بعدس إ و تققيق التوافق بعن الخطط  .3

 اإلستماتيجية للشركة وأ دافها الرش يلية طويلة اججل.    

 اجعة الدورية للخطط اإلستماتيجية للشركة وشرتابعا التابعة واج داس الرش يلية للتأكد من توافقها ما رسالة الشركة وأ دافها. املر  .4

ة فيما يتعلق بأولويات الشررررركة الرشرررر يلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصرررريات ملجلس اإلدارة بالنسررررصة للقرارات اإلسررررتماتيجية املتعلق -

 التوسا إ و أسوا  ودول جديدة أو الخروج من أسوا  ودول حالية.باجولويا
 
 ت الرش يلية، متضمنة

 بالنسصة للتخطيط املا   للشركة وسياسة توزيعات اجرباح، تقوم اللجنة بالتا  : -

ؤشرات اجداو إعداد ومراجعة التوصيات ملجلس اإلدارة املتعلقة باج داس واإلستماتيجيات املالية السنوية طويلة اججل، وم .1

 املرتصطة  عا.

مراجعة اجمور املالية الهامة للشركة والشرتات التابعة لها، مثل اجمور املتعلقة برأس مال الشركة، والت ني  االئتماام  .2

شركة التنفيذية ولجنة للشركة، والتدفقات النقدية، وأاشطة االقتماس، والودااا االسرثمارية، وذلك بالتعاون ما إدارة ال

  راجعة. امل

 إعداد ومراجعة التوصيات املقدمة ملجلس اإلدارة واملتعلقة بسياسة توزيعات اجرباح للشركة وبكيفية تنفيذ ا. .3

 املراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومقارنتعا ما املوازنات املعتمدة مسصقا لها. .4

ة فيما يتعلق بتقويم إنتاجية الشرررررركة ف  املدى الطويل وفعالية عمليابعا الرشررررر يلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصررررريات ملجلس اإلدار  -

بالنسرررررصة للقرارات اإلسرررررتماتيجية املتعلقة بالفرص التي أمام الشرررررركة التي بعدس إ و تقسرررررعن جودة املنتجات والخدمات التي تقدمها الشرررررركة 

 يد التكالي  املتعلقة  عا.   وترش
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 مهماتها:

 طل  املسرندات والتقارير والتوضيقات واملعلومات اجخرى املناسصة من املسؤولعن والتنفيذيعن واملوظفعن بالشركة. -

 دعوة املسؤولعن والتنفيذيعن واملوظفعن بالشركة الجتماعابعا لسؤالهم ولسما  تفسعمابعم. -

 سرشارين من خارج الشركة.اإلستعانة بخدمات الخبماو وامل -

 أداو الخدمات اجخرى التي يطلبعا مجلس اإلدارة والتي تقا ضمن سلطات اللجنة. -

 بمراجعة وتقويم الئقتعا  عدس التأكد من قيامها بواجصابعا ورفا التوصيات ملجلس اإلدارة بشأن إجراو التعديات  عا.  تقوم -

 تقوم بتقديم اللجنة تقرير دوري عن أعمالها ملجلس اإلدارة بقيق ال يقل عن مرة تل ستة شهور.   -

 باإلضافة إ و ذلك، فأن أعضاو اللجنة يقومون بالتا  : -

 املشاركة ف  أاشطة وأعمال اللجنة، وحضور جميا االجتماعات. .1

 تعمل  عا الشركة.الصقاو علو دراية تاملة بجميا املستجدات ف  بيئة اجعمال التي  .2

 اعتصار جميا املعلومات التي أطلعوا عليعا بس   عملهم ف  اللجنة علو إنعا معلومات سرية. .3

 إعام مجلس اإلدارة ف  حالة وجود تعارس م الح قد ينشأ نريجة قرارات تقوم اللجنة بإتخاذ ا.  .4

 التزام اللجنة بائقتعا. إعداد مراجعة وتقويم سنوي جاشطة اللجنة وجعضائعا متضمنا مراجعة درجة .5

 اسماء العضاء وعدد الجتماعات:

 ( اجتماعات2عدد الجتماعات )  

 طبيعة العضوية سمال 
 الجتماع الول 

 م16/03/2018

 الجتماع الثاني

 م08/12/2018

 حاضر حاضر رئيس اللجنة سمو اجمعم احمد بن خالد بن عصد هللا بن عصد الرحمن آل سعود

 حاضر* حاضر* عضو بن مقمد بن فهد بن عصد العزيز آل سعود عصدالعزيزصاح  السمو امللكم اجمعم 

 حاضر حاضر عضو د. خليل عصد الفتاح كردي

 حاضر حاضر عضو د. سليمان عصدالعزيز التويجري 

 حاضر حاضر سكرتير د.عمرو خالد كردي 

 ماحظه: *حضر بالهات 

  (3ثاثة ) :مدة عملها
 
 م31/12/2020وحتم  م01/01/2018من  سنوات اعتصارا

 لجنة املراجعة .ب

 :املهام واملسؤوليات

تختص لجنة املراجعة بمسرررررؤولية اإلشرررررراس علو أاشرررررطة الشرررررركة ب رس التأكد من كفاية وكفاوة أنظمة الرقابة الداخلية باإلضرررررافة إ و إبداو 

 والجمعية العمومية. وتتلخص مهام اللجنة ف  اجمور التالية:رأاعا وتقديم التوصيات املتعلقة بذلك ملجلس اإلدارة 

 التقارير املالية: .1

ب رس التأكد من دقتعا وسرررررامتعا  عرضرررررها علو مجلس اإلدارة والتوصرررررية ف  شرررررأنعا قصل والسرررررنوية دراسرررررة القوائم املالية اجولية الربا سرررررنوية -

 
 
 . مقاس يا

برررآرائعم املهنيرررة ف  تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املررراليرررة تعبم عن مررردى عررردالرررة وتوازن تلررك تقرررديم تقرررارير ملجلس اإلدارة بقسرررررررررررررر  الحررراجرررة  -

التقارير، مأخوذة ككل، باإلضرررافة مائمة تلك التقارير ف  تقديم املعلومات الضررررورية للمسرررا معن واملسررررثمعمين وأصرررحا  امل رررلحة لتقييم 

 أداو الشركة وأعمالها التجارية واستماتيجيابعا.

 أو غعم طصيعية مضمنة ف  القوائم املالية.أي تعامات جو رية ومراجعة نظر ف  ال -

 النظر ومراجعة أي أمور جو رية يقدمها املدير املا   للمجموعة أو من ينو  عنعصاإلضافة إ و مراجع  الحسابات. -

 دراسة ومراجعة التقديرات املحاس ية الجو رية ف  التقارير املالية. -

لس اإلدارة فيما يتعلق بمدى مائمة السررياسررات املحاسرر ية املطصقة لطصيعة عمل الشررركة، وتقويمها للتقارير املالية التي إعداد توصرريات ملج -

 ت در ا الشركة ولطصيعة عملية املراجعة لها.
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-  
 
للمعايعم املحاسرر ية املقصولة والسررياسررات املحاسرر ية التي ترصعها الشررركة بما يققق  التأكد من صررحة إعداد الحسررابات والتقارير املالية وفقا

 التي تقوم الشركة باإلف اح عنعا.الشفافية ف  املعلومات املالية 

 إعداد توصيات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قصل اعتماد  من املجلس. -

 :اطرلرقابة الداخلية وإدارة املخا .2

 يتضمن توصيات اللجنة ورأاعا حول كفاية أنظمة الرق -
 
ابة تتأكد اللجنة من كفاوة عمل إدارة املراجعة الداخلية ف  الشركة، كما تقدم تقريرا

ضرررررمن نطا  عملها. ويقوم مجلس اإلدارة بإيدا  اسرررررخة من ذلك التقرير ف  املركز الرئيسررررر ي للشرررررركة خال مدة ال الداخلية وأعمال اللجنة 

 أيام قصل إاعقاد اجتما  الجمعية العمومية للشركة بقيق تكون متوفرة ملن يرغ  االطا  عليعا من حضور اجتما  الجمعية. 10تزيد عن 

صل مجلس اإلدارة. -  دراسة مسودة اجنظمة والتعليمات وإبداو رأاعا حيالها من خال أعمالها اإلشراافية قصل أن تتم املوافقة عليعا من ق 

جنظمة واللوائح الخاصرررررررة بمجلس اإلدارة واللجان املن ثقة عنه وتقديم املشرررررررورة ملجلس اإلدارة حيال اجمور ذات العاقة باجنظمة مراجعة ا -

صل املجلس.  قصل املوافقة عليعا من ق 

 مجلس حيال ذلك.مراجعة اجنظمة التنفيذية ملجلس اإلدارة وأنظمة املمراجعة الداخلية ومكونابعا املختلفة وتقديم املشورة لل -

صل مجلس اإلدارة ب رس إبداو مرئيابعم ضمن مسؤوليابعم اإلشرافية ف  الشركة. -  دراسة أي أمور أخرى تقال إ و اللجنة من ق 

دراسررررررة املخاطر اجسرررررراسررررررية التي تواجهها الشررررررركة والتي تتضررررررمن املخاطر املالية والرشرررررر يلية والقانونية، ومراجعة السررررررياسررررررات التي تطصقها  -

 ة املتعلقة بعمليات تقديد وتقويم ومعالجة تلك املخاطر.اإلدار 

 دراسة تقارير أنظمة الرقابة الداخلية ومتابعة تطصيق الخطط الت حيقية واإلجراوات بقس  املاحظات الواردة فيعا. -

اإلشررررررررررررراس علو ومراجعة أداو وأاشررررررررررررطة املراجا الداخل  وإدارة املراجعة الداخلية ف  الشررررررررررررركة، إن وجدت، ب رس التأكد من توفر الكوادر  -

يابعا الكافية وكفاوبعا ف  أداو املهام واملسرؤوليات املناطة  عم. وف  حال لم يكن لدى الشرركة مدير مراجعة داخلية، تقوم اللجنة بتقديم توصر

 س اإلدارة بالحاجة لتعيعن مراجا داخل  واقتماح أتعابه. ملجل

  تقديم التوصيات ملجلس اإلدارة حيال تعيعن /تكوين إدارة مراجعة داخلية وتعيعن مدير مراجعة. -

 إعداد توصيات متعلقة بإاشاو وتقسعن واشر بيئة الرقابة داخل الشركة.  -

 :               الشركات الزميلة والتابعة .3

 من فعالية اإلجراوات الخاصة برشكيل لجان املراجعة ف  الشرتات التابعة بقس  أنظمة واتفاقيات الشركة.التأكد  .1

تقييم عن طريق مراجعة ال أو الزميلة التي تتقكم فيعا الشركة التأكد من كفاوة إدارة املراجعة الداخلية ف  الشرتات التابعة .2

 التفايات الشرتاو، وتقديم تقرير ملجلس اإلدارة ملا ترا  لجودة أعمال املراجعة الداخلية، وبقس  السنوي 
 
ما  و متاح وفقا

 حيال ذلك.
 
 مناسصا

وعة أو تلك التي تتقكم فيعا املجمالتأكد من آلية ترشيح وتعيعن املراجا الخار   للحسابات للشرتات اململوكة بالكامل للمجموعة  .3

. أو بقس  ما  و مخول للمجموعة ف  اتفاقيات الشراكة
 
  وتتم إحالة التوصيات ملجلس اإلدارة بقس  ما ترا  اللجنة مناسصا

من لجان املراجعة الخاصة بالشرتات التابعة حيال كفاوة وسامة أنظمة الرقابة الح ول علو التأكيدات املعقولة والضرورية  .4

 ل نظمة املتصعة وعقد الشراكة. 
 
 الداخلية فيعا وفقا

وبروتوتوالت املراجعة ما بعن إدارة املراجعة الداخلية ف  الشركة، ولجنة املراجعة، وإدارات املراجعة املوافقة علو اإلطار العام  .5

 للشرتات التابعة أو التي تتقكم فيعا أميانتيت أو بقس  ما  و من وٌص عليه ف  إتفاقيات الشرتاو.

طصيقها بالتنسيق ما لجان املراجعة ف  الشرتات مراجعة خطة املراجعة املطروحة من إدارة املراجعة الداخلية للشركة ليتم ت .6

 التابعة أو التي تتقكم فيعا أميانتيت أو بقس  ما  و مسموح به ف  اتفاقية الشرتاو.

 القانوني:                مراجع الحسابات .4

هنية والستقاليته املحاس  القانوام، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاوته امل أو عزل  إبداو التوصيات املتعلقة باختيار .1

 
 
 اجتعا  التي سوس يق ل عليعا. واملخاطر املتوقعة من وجود تعارس ف  امل الح، وأيضا

بعد اجخذ ف  اإلعتصار تافة اجنظمة واملعايعم املعمول  عا ف   ذا  املحاس  القانوامتقييم استقالية وموضوعية وعدالة وفعالية  .2

 ال دد.
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والتأكد من عدم قيامه بأية أعمال عداد خطة وإجراوات املراجعة للسنة املالية، إل العمل ما املحاس  القانوام من أجل التنسيق  .3

 .             تقنية أو إدارية خارج نطا  أعمال املراجعة املكل   عا، وتقوم اللجنة بإصدار توصيابعا حيال ذلك

تي توصل إليعا املحاس  القانوام ودرجة استجابة اإلدارة لها، وأيضا اإلجراوات الت حيقية مناقشة النتائج الهامة والتوصيات ال .4

 علو تلك التوصيات. التي قامت  عا االدارة بناو  

 دراسة رأي املحاس  القانوام وماحظاته علو القوائم املالية ومتابعة ما تم عمله حيالها.  .5

اس  القانوام أثناو تأديته لعملية املراجعة والتي تتضمن أي صعوبات قد يواجهها العمل علو حل املشاتل التي قد يواجهها املح .6

 فيما يتعلق بأ داس عملية املراجعة أو صعوبة وصوله إ و املعلومات. 

عقد اجتماعات ما املحاس  القانوام علو إنفراد ملناقشة املوضوعات الهامة التي قد تثعم ا اللجنة أو املحاس  القانوام،  .7

 كد من أن املحاس  القانوام لديه إمكانية االت ال برئيس لجنة املراجعة ف  أي وقت. والتأ

 إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتقديد الفتمة الازمة لت يعم املحاس  القانوام. .8

 : بالنسبة للمراجعة الداخلية  

 إعداد التوصيات الخاصة بإاشاو إدارة املراجعة الداخلية  .1
 
درجة  بالشركة واملوازنة الخاصة  عا، وباختيار رئيس القسم، وأيضا

 املراجععن الداخليعن. ةاستقالي

أ داس وسلطات القسم والتقارير التي يقوم راجععن  عا، بقيق يتضمن التقويم إعداد تقويم جداو إدارة املراجعة الداخلية وامل .2

القادمة، والنتائج التي توصل لها خال السنة الحالية، وإعداد التوصيات الازمة بإعداد ا وخطة املراجعة الخاصة به للسنة 

 لتقسعن فعاليته.

مناقشة االنقرافات واجخطاو التي تتضمنعا التقارير الشهرية التي يعد ا قسم املراجعة الداخلية والتأكد من قيام اإلدارة باتخاذ  .3

 اإلجراوات الت حيقية املناسصة.

 
 باللوائح والنظمة:      اللتزام  .5

 من أن الشركة أخذت اإلجراوات الازمة لالتزام  عا.مراجعة نتائج التقارير ال ادرة عن الجهات الرقابية والتأكد  .1

 التأكد من التزام الشركة باجنظمة واللوائح والتعليمات املنطصفة عليعا. .2

 ة بإجراوات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير املالية.التأكد من وجود اإلجراوات الخاصة بمراجعة الشكاوى املتعلق .3

التأكد من وجود اإلجراوات التي تمكن املوظفعن من تقديم الشكاوى بقيق تضمن السرية التامة، ومراجعة عملية اإلف اح عن  .4

 أي انقرافات أو مخالفات تتعلق باإلدارة أو بأحد املوظفعن بالشركة.

 :صالحيات اللجنة.6

ال فإنعا تتمتا بال احيات التالية:لتتمكن   اللجنة من باشرة وأداو مهامها بشكل تامل وفع 

 الشركة.ف  معلومات أخرى  وأإيضاحات  وأتقارير  وأمسرندات االطا  علو أي  -

واملسررررررررررررؤولعن واملوظفعن برالشررررررررررررركرة الجتمراعرات اللجنة أدعوة املرديرين التنفيرذيعن أو  من مجلس اإلدارة  أيرة معلومرات أو إيضرررررررررررراحراتطلر   -

 لسؤالهم ولطل  اإليضاحات والتفسعمات منعم فيما تتطلصه م لحة العمل. 

الطل  من مجلس اإلدارة عقد جمعية عمومية إذا تان املجلس يعرقل عمل اللجنة أو ف  حال تعرس الشررررررررررررركة جضرررررررررررررار أو لخسررررررررررررائر مالية  -

 جسيمة.

 ترشيح مقاس  الشركة القانوام.املوافقة علو تنظيمات  -

 املوافقة علو أنظمة املراجعة الداخلية للشركة. -

 املوافقة علو خطة املراجعة الداخلية السنوية ومعزانية إدارة املراجعة الداخلية. -

 املوافقة علو الهيكل التنظيمي إلدارة املراجعة الداخلية للشركة. -

ف  حاالت االسررررررررررررتقالة أو اإلعاقة أو االسررررررررررررت ناو عن خدماته، باإلضررررررررررررافة إ و راجعة الداخلية التوصررررررررررررية ملجلس اإلدارة بتعيعن مدير إدارة امل -

 املوافقة علو مرتصه الشهري وبدالته ومزايا  الوظيفية اجخرى.

 املوافقة علو التقييم السنوي ملدير إدارة املراجعة الداخلية وتعويضاته وزياداته السنوية. -

للقيام بمهام اللجنة ما اجخذ ف  االعتصار أن تقوم  الشرررررركةأو داخل واملسررررررشرررررارين واملتخ ررررر رررررعن من خارج السرررررتعانة بالخبماو يقق للجنة ا -

 .الشركة بتلك الدراسات أو االسرشارات وتقديم العروس املتضمنة أسماو املسرشارين وعاقابعم بالشركة واملدراو التنفيذيعن، إن وجدت
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 :واجبات أعضاء اللجنة.7

اللجنة بشررررررررركل مسرررررررررتمر واملسرررررررررا مة ف  أعمالها. وف  حال ال يا  عن أي اجتما ، يج  علو العضرررررررررو إبا  رئيس اللجنة حضرررررررررور اجتماعات  -

 اجسصا  للت ي .
 
 مضمنا

 يج  علو رئيس اللجنة أو من يفوضه عنه حضور اجتما  الجمعية العامة لاجابة علو استفسارات أو تسا الت الحضور من املسا معن. -

للجنة املحافظة علو السرررررررررررررية التامة ملعلومات الشررررررررررررركة. وعليه فإنه ال يجوز جي عضررررررررررررو اإلف رررررررررررراح عن أي معلومات يج  علو أعضرررررررررررراو ا -

أو أسررار للشرركة يتعرس عليعا من خال للمسرا معن، عدا عن ما يتم خال ااعقاد الجمعية العمومية، أو أي جهات أخرى عن أي معلومات 

 عضو للشط  من العضوية واملسائلة املالية والقانونية علو ما يتمت  من مخالفته لهذا النظام.أدا   لعمله كعضو ف  اللجنة. ويعرس ال

 ال يجوز للجنة القيام بأية أعمال تنفيذية للشركة. -

يج  علو عضررررررررررررو اللجنة القيام بمهامه الخاصررررررررررررة باللجنة بمهنية والتزام عاليعن وأن يقرص علو الح ررررررررررررول علو الكم الكاف  من املعلومات  -

 خاصة بعمل الشركة.ال

يج  علو عضو اللجنة أن يتقلو بالعدالة واإلن اس وال راحة واملوضوعية وعدم االنقياز، وأن ال يكون لديه م لحة خاصة تجعل آرا    -

 أو قراراته متأثرة بأي شخص أو كيان آخر. 

 بالشرس أو اجمانة. يج  علو عضو اللجنة عدم التور  بشكل مصاشر أو غعم مصاشر ف  أي أعمال أو أاشطة تخل -

ال يقق لعضررررررررررررو اللجنة قصول أي أشررررررررررررياو ذات قيمة جو رية من أي موظ  أو عميل أو مورد لديه عاقة تجارية بالشررررررررررررركة، من شررررررررررررأنعا أن  -

 أو حقيقة أو تؤثر علو قراراته التي يتخذ ا.
 
 تضع  استقاليته شكليا

بينه وبعن الشرررركة وطصيعة العاقة باإلضرررافة إ و عاقته ما مجلس اإلدارة  يج  علو عضرررو اللجنة اإلف ررراح ملجلس اإلدارة عن اجعمال التي -

   أو املدراو التنفيذيعن للشركة، كما  و متطل  وفق الئقة أخاقيات العمل ف  الشركة.   

 أداو أي واجصات توتل إليعا من مجلس اإلدارة ف  حدود سلطات اللجنة. -

 ئقتعا وإعداد توصيات، إذا احتاج اجمر، ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بتعديل جزو منعا. تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقويم سنوي لا  -

 بأعداد تقارير ا ملجلس اإلدارة علو أساس دوري وحس  متطلصات م لحة العمل. اللجنة تقوم -

 

 اسماء العضاء وعدد الجتماعات:

 ( اجتماعات4عدد الجتماعات )  

 اإلسم
طبيعة 

 العضوية

 الجتماع الول 

 م16/03/2018

 الجتماع الثاني

 م01/05/2018

 الجتماع الثالث 

 م04/11/2018

 الجتماع الرابع

 م08/12/2018

 حاضر حاضر حاضر حاضر رئيس اللجنة د. خليل عصد الفتاح كردي

 حاضر حاضر حاضر حاضر عضو سليمان عصدهللا العمرو . أ

 حاضر حاضر حاضر حاضر عضو سليمان عصدهللا السكران )مستقل(د. 

 حاضر حاضر حاضر حاضر سكرتعم أ. مرايا بنت الف  الس يع 

  (3ثاثة ) : مدة عملها:
 
 .م31/12/2020وحتم  م01/01/2018من  سنوات اعتصارا

 درست لجنة التدقيق الصيانات املالية املرحلية والسنوية ورفعتعا إ و مجلس اإلدارة للت ديق عليعا. 2018خال عام 

  م:2018تقرير لجنة املراجعة للعام املالي 

 الشركة في الداخلية الرقابة أنظمة كفاية مدى في املراجعة لجنة رأي

ف  الشركة  اخليةالد املراجعة أعمال إدارة ، ومن خال إشرافها املصاشر علوم2018 عام لها خالاجتماعات  اربعةلجنة املراجعة  عقدت

 :واإلف احات، قامت اللجنة باجعمال اجساسية التالية املالية والتقارير واملخاطر ومراجعة أنظمة الحوكمة

 . للشركة املالية السنوية والربا سنوية التقارير واعتماد مراجعة ▪

 التي السياسات ومراجعة والقانونية والرش يلية املالية املخاطر تتضمن والتي الشركة تواجهها التي اجساسية املخاطر دراسة ▪

 .املخاطر تلك ومعالجة وتقويم تقديد بعمليات املتعلقة اإلدارة تطصقها

 .عليعا واملوافقة الداخلية املراجعة لقسم السنوية الخطة مراجعة ▪
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 .ةاملراجعة الداخلي قسم وتقارير وإجراوات أاشطة مراجعة ▪

ملراجعة القوائم املالية للمجموعة عن العام  النظر ف  العروس املقدمة من مكات  املحاسصة واملراجعة القانونية إلختيار أحد ا  ▪

 وجود من املتوقعة وتمتعهم باالستقالية املناسصة ، وكذا املخاطر املهنية لكفاوبعم اللجنة والتي تتطل  مراجعة ، 2019املا   

ومية بتوصية عليعا املكت  املختار ، ومن ثم العرس علو الجمعية العم يق ل سوس التي االتعا  وأيضا م الح ، تعارس

 اللجنة ف   ذا الشأن.

 :الستنتاج

  ما  وإ اسرنادا
ُ
 املراجعة دارةإ علو املصاشر شرافهاإ خال من الداخلية الرقابة نظمةج  الجو رية الجوان  تافة اللجنة تدارست كرذ

 الرش يلية اشطةاج فقص بفعالية املتعلقة التقارير كما قامت اللجنة بمراجعة م،2018 عام خال املتعاقصة اجتماعابعا ثناوأ الداخلية

الرقابة  نظمةأ وكفاية فاعلية من التأكد عدس  الداخلية الرقابة نظام ف  وكفايتعاالرش يلية واملالية  جراواتاإل  سامة من والتأكد املختلفة

. وبناو  علو أعمال اللجنة املذتورة توصلت إ و تأكيدات املتعلقة واجنظمة للقوانعن االمتثال لدرجة واالطمئنان املوثوقية رفاو  الداخلية

 .الشركة وسجات ووثائقضع  ف  أنظمة الرقابة الداخلية  وأ تقفظات وأ جو رية ماحظات ةأيمعقولة بعدم وجود 

 لجنة الترشيحات واملكافآت .ت

 اختصاصاتها

 املوضوعات التالية تعتبم ضمن سلطات لجنة التمشيقات واملكافآت:

 :ت أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيينترشيحا .1

املراجعة السرررررررررررنوية لاحتياجات املطلوبة من املهارات املناسرررررررررررصة لعضررررررررررروية مجلس اإلدارة وإعداد وصررررررررررر  للقدرات واملؤ ات املطلوبة  -

 لعضوية مجلس اإلدارة، بما ف  ذلك تقديد الوقت الذي يلزم أن يخ  ه العضو جعمال املجلس.

 مجلس اإلدارة ورفا التوصيات ف  شأن الت يعمات التي يمكن إجرا  ا.مراجعة  يكل  -

 تقديد جوان  الضع  والقوة ف  مجلس اإلدارة، واقتماح معالجتعا بما يتفق ما م لحة الشركة. -

وضررررررررا معايعم لتقديد اسررررررررتقالية عضررررررررو مجلس اإلدارة، التأكد من اسررررررررتقالية العضررررررررو بشرررررررركل سررررررررنوي ووضررررررررا آلية مناسررررررررصة جعام  -

سرررا معن عن أي مت عمات قد تؤدى إ و فقد العضرررو السرررتقاليته، والتأكد من عدم وجود أي تعارس م رررالح إذا تان العضرررو يشررر ل امل

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

إعداد توجيعات وبرامج تعريفية جعضرراو مجلس اإلدارة املسررتقلعن وغعم التنفيذيعن الجدد عن طصيعة أعمال الشررركة ووصرر  تف رريل   -

 واجصابعم تأعضاو ف  مجلس اإلدارة. عن

إعداد التوصرررريات ملجلس اإلدارة املتعلقة بتقديد معايعم معينة الختيار اجشررررخاص لشرررر ل وظيفة العضررررو املنتد  والرئيس التنفيذي  -

 ور ساو اجقسام الرئيسية بالشركة. 

 ولر ساو اجقسام والوحدات بالشركة.  إعداد تقويم مصدام ل شخاص املرشحعن لوظيفة العضو املنتد  والرئيس التنفيذي -

 إعداد وص  للوظائ  وشرو  التعاقد لكل من وظيفة الرئيس التنفيذي ومدراو اإلدارات بالشركة. -

 وضا معايعم وإجراوات مناسصة لتقويم أداو الرئيس التنفيذي ومدراو اإلدارات بالشركة.  -

 ات بالشركة. مدراو اإلدار و إجراو تقويم دوري جاشطة الرئيس التنفيذي  -

وضررررررررررا سررررررررررياسررررررررررات متعلقة و  عا. أخاقيات العمل تنظيم برامج تدري ية للمديرين التنفيذيعن متعلقة بموضرررررررررروعات حوكمة الشررررررررررركة و  -

 بالتقسعن املستمر ف  أداو املوظفعن ف  املستويات اإلدارية العليا.

 :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيين   .2

التنفيذيعن بالشررررررررررركة بعدس إ و زيادة قيمة الشررررررررررركة وتقوم علو  اوفز جعضرررررررررراو مجلس اإلدارة واملدالحواوضررررررررررا سررررررررررياسررررررررررة للمكافآت و  -

املجهودات الشرررررررخ رررررررية لكل عضرررررررو مجلس إدارة ومدير تنفيذي ف  تطصيق اج داس اإلسرررررررتماتيجية للشرررررررركة، وأيضرررررررا تقوم علو تقويم 

 .مجلس اإلدارةضعها اللجنة ل داو الشخص ي لهم ف  مقابل اج داس التي و 



 

 م 2018تقرير مجلس اإلدارة السنوي     

43 

بالنسرررصة ملكافآت أعضررراو ورئيس مجلس اإلدارة فأن اللجنة سررروس تضرررا معايعم للمكافآت تمكن الشرررركة من الح رررول علو أداو متمعز  -

 دون أن تؤثر علو استقالية اجعضاو.

م وتقوم بمراجعتعا بشررررررركل ن اللجنة تضرررررررا معايعإبالنسرررررررصة ملكافآت العضرررررررو املنتد  أو الرئيس التنفيذي ومدراو اإلدارات بالشرررررررركة، ف -

 دوري متعلقة باملرتصات الثابتة السررررررررررررنوية والعاوات املت عمة القائمة علو نظام للتقويم املا   وال عم ما   ل داو، وأيضررررررررررررا وضررررررررررررا معايعم

 لنظام خاص بالحوافز طويل اججل لربط م الح املديرين بم الح مسا مي الشركة.

علو أداو الشرررركة واملركز املا   لها واالتجا ات اجسررراسرررية ف   ايعم املكافآت بالشرررركة وذلك بناو  املراجعة ب رررفة مسرررتمرة ملدى مائمة مع -

 سو  العمل.

متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذ ا الجمعية العامة للمسررررررررا معن واملتعلقة بموضرررررررروعات تخص مكافآت أعضرررررررراو مجلس اإلدارة وكصار  -

 ا اإلف اح عن تلك املكافآت بالتقرير السنوي للشركة.التنفيذيعن بالشركة وبالكيفية التي يتم  ع

 مهماتها:

 طل  املسرندات والتقارير والتوضيقات واملعلومات اجخرى املناسصة من املسؤولعن والتنفيذيعن واملوظفعن بالشركة. -

 دعوة املسؤولعن والتنفيذيعن واملوظفعن بالشركة الجتماعابعا لسؤالهم ولسما  تفسعمابعم. -

 ة بخدمات الخبماو واملسرشارين من خارج الشركة.اإلستعان -

 أداو الخدمات اجخرى التي يطلبعا مجلس اإلدارة والتي تقا ضمن سلطات اللجنة. -

تقوم اللجنررة بمراجعررة وتقويم سررررررررررررنوي لائقتعررا  عرردس التررأكررد من قيررامهررا بواجصررابعررا ورفا التوصرررررررررررريررات ملجلس اإلدارة بشرررررررررررررأن إجراو    -

 التعديات  عا. 

 العضاء وعدد الجتماعات:اسماء 

 ( اجتماعات1عدد الجتماعات ) 

 طبيعة العضوية اإلسم
 الجتماع الول 

 م08/12/2018

 حاضر رئيس اللجنة صاح  السمو امللكم اجمعم عصدالعزيز بن مقمد بن فهد بن عصدالعزيز آل سعود

 حاضر عضو سليمان عصدهللا العمرو  .أ

 حاضر عضو م. مقمد عصدالرحمن اللحيدان

منرررررررية بنت مقمد املطر
ُ
 حاضر سكرتعم أ. أ

  (3ثاثة ) مدة عملها:
 
 م.31/12/2020م وحتم 01/01/2018من  سنوات اعتصارا

 التزام الشركة بالئحة الحوكمة .32

 ملخص لالحكام التي طبقت للحوكمة والتي لم يتم تطبقها والسباب

 السبب لم يتم تطبيقه تم تطبيقه لئحة الحوكمة م 

   نعم الحقو  العامة للمسا معن 1

تسهيل ممارسة املسا معن لحقوقهم وح ولهم علو  2

 املعلومات
  نعم

 

   نعم حقو  املسا معن املتعلقة باجتما  الجمعية العامة 3

   نعم حقو  الت ويت 4

   نعم حقو  املسا معن ف  أرباح اجسهم 5

   نعم باإلف احالسياسات و اإلجراوات املتعلقة  6

   نعم اإلف اح ف  تقرير مجلس اإلدارة 7

   نعم الوظائ  اجساسية ملجلس اإلدارة 8

   نعم مسؤوليات مجلس اإلدارة 9

   نعم  تكوين مجلس اإلدارة 10

   نعم لجان مجلس اإلدارة واستقاليتعا 11
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   نعم لجنة املراجعة 12

   نعم  لجنة التمشيقات واملكافآت 13

   نعم اجتماعات مجلس اإلدارة و جدول اجعمال 14

   نعم   مكافآت أعضاو مجلس اإلدارة و تعويضابعم 15

   نعم تعارس امل الح ف  مجلس اإلدارة 16

   نعم الت ويت التماكمي 17

18 
الوسائل التي أعتمد عليعا مجلس اإلدارة ف  تقيم أدائة وأداو 

 التي قامت بالتقيم لجانة واعضائة، والجهة الخارجية
 ل )غير منطبق( ل

 وجود أحداث تتطل  اجراو  ذا التقيم خال العام.لعدم 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 السياسات والجراءات املتعلقة بالفصاح .34

 نظمته اإل أف اح واجراوته و لسياسات واالجراوات املتعلقة باإل ة ايممو ة العتصنت الجمعي
 
 .شرافية و   مطصقة حاليا

 السنوية لفاعلية الرقابة الداخليةنتائج املراجعة  .35

دارة التنفيذية ترصا نظام رقابة داخلية لضمان فعالية ن اإل أكد من أجل التأ  ة من خدارة متإ و إدارة الرقابة الداخلية لقد خول مجلس اإل 

 وكفاوة الرقابة علو العمليات.

 الستقاللية والصالحيات واملسؤوليات: .36

موضوعية مستقلة  عدس مساعدة مجلس اإلدارة، ولجنة املراجعة، واإلدارة التنفيذية ف  القيام بمسؤوليابعم تقدم املراجعة الداخلية خدمات 

صل اإلدارة التنفيذية، ولها تامل ال احيات للوصول ال تخضا إدارة املراجعة الداخلية جي تأثعم من ق  و  .علو درجة عالية من الكفاوة والفاعلية

 غعم املقيد جي سو الكامل 
 
 ملا يتطلصه أداو عملها. جات )يدوية أو الكتمونية( وممتلكات ومنسوبم الشركة وذلك وفقا

 مسؤوليات املراجعة الداخلية: .أ

 إعداد الخطة اإلستماتيجية لعمل املراجعة الداخلية. (1

2)  
 
 للخطة السنوية. تنفيذ عمليات الفقص وفقا

 .تقديم تقارير عن نتائج الفقص (3

والرش يلية، والتعاون ما اإلدارة لتوفعم أدوات رقابية فعالة، وبتكلفة مناسصة للحد من اآلثار املتمتصة علو  ذ  تقديد املخاطر املالية  (4

 املخاطر واكرشافها فور وقوعها.

 التنسيق بعن اإلدارات املختلفة ف  الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما فيعا مراق  الحسابات الخار  . (5

 تنفيذ املراجعة حتم تتفق ما أفضل املمارسات املهنية. تطوير سياسات وإجراوات (6

 إستخدام املوارد املتاحة بما يتاوم ما معزانية املراجعة الداخلية املعتمدة. (7

 سجل الحضور  

 سمال 

اجتماع الجمعية 

الول 

 م01/01/2018

اجتماع الجمعية 

الثاني 

 م10/04/2018

 حاضر بالوكالة حاضر بالوكالة سمو اجمعم احمد بن خالد بن عصد هللا بن عصد الرحمن آل سعود

 حاضر بالوكالة حاضر بالوكالة بن مقمد بن فهد بن عصد العزيز آل سعود عصدالعزيزصاح  السمو امللكم اجمعم 

 حاضر حاضر كرديد. خليل عصد الفتاح 

 حاضر حاضر سليمان عصد هللا العمرو  أ.

 حاضر حاضر م. مقمد عصدالرحمن اللحيدان
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 نطاق العمل: .ب

 
 
  تصنت إدارة املراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها من جا

 
أ داس الشركة ما يمكن من تققيق بوتقسعن فاعلية الرقابة الداخلية لتقويم  منتظما

  وحماية أصولها.
 
مل نطا  عمل املراجعة الداخلية فقص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة اإلدارة ب رس لقد ش

 
 
  التققق مما إذا تانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيدا

 
 .لتققيق أ داس الشركة معقوال

 نتائج املراجعة الداخلية السنوية: .ت

  راجعةدارة املإن إ
 
اشطة الرئيسية للشركة عا، و   م ممة بشكل ي طم جميا اجلخطة عمل متفق علي الداخلية تقوم برنفيذ اشاطابعا وفقا

دت أية. وقد وضعت عدة توصيات جو رية اشطة ذات املخاطر العالولوية ل عطاو اج إة، آخذة بععن االعتصار التمكعز و علو مدار سنوات معين

الداخلية عملها برنفيذ رقابة علو العمليات  املراجعةدارة إقابة الداخلية الحا  . وقد عززت ضافات القيمة وتقسعن نظام الر من اإل  و املزيد إ

  و تطوير وتقسعن كفاوة العمليات.إدت أعية، والتي ال نا

 

ن إ. م2018دارة الرقابة الداخلية أن نظام الرقابة الداخلية معقول وال توجد اختافات جو رية تذكر خال عام إعلو ذلك تؤكد  وبناو  

با سنوية يتم رفا تقارير ر و لتصني مضمون  ذ  التوصيات.  ملعنية ويتم االتفا  علو خطة عملدارة ات واملاحظات يتم مناقشتعا ما اإل التوصيا

 دارة الرقابة الداخلية وتعرس علو لجنة املراجعة لاطا  واملناقشة بشكل دوري.إعن آخر مستجدات اشاطات 

 بة الداخلية وتانت وفقا ملا يل :تمخضت نتائج املراجعة الداخلية من خال توصيات ادارة الرقا

 

 النتائج التوصيات

استماتيجية توظي  متعددة الثقافات ما التمكعز علو  .1

 السعودة

ا  25السعودة بقوة ، تم توظي  حوا   تم تطصيق برنامج  موظف 

ا ف  مختل  اجقسام بما ف  ذلك ال ياغة  ا جديد  سعودي 

 والهندسة وتقليل الض ط والتمكي .

تققق إيرادات اسصة اإلنجاز وفقا ملعايعم املحاسصه  .2

 الدوليه 

قامت الشركة بإزالة املخاوس بشأن حجز اإليرادات. تم اتخاذ 

إلصاح املشكات وتم تمرير إدخاالت  التدابعم املوص م  عا

 إلظهار اإليرادات الفعلية املعتمس  عا خال الفتمة.

التعامل ما الصااععن غعم املسجلعن واستخدام "بااععن  .3

 مقليعن ملرة واحدة" و "بااععن أجان  ملرة واحدة

تم إيقاس  ذ  املمارسة وتم حظر تل من حسابات الصااععن 

الصااععن غعم املسجلعن وغعم امل رح  ذ  إلبادة التعامل ما 

 لهم.

يتم تقديق حقو  الت ويت ف  غرفة التجارة للموظفعن  .4

 النشطعن

من أجل الح ول علو معلومات دقيقة ، ات لت اإلدارة 

بال رفة التجارية للح ول علو معلومات مستكملة حول  ذ  

املسألة عند إجابتعا ، وتمت إزالة جميا املوظفعن غعم النشطعن 

 ن القائمة واسرصدالهم بأفراد اشطعن.م

تتم مشاركة تلمات مرور الوصول لصعض مواقا  .5

 السلطات الحكومية لتفويض العمل

يتم اآلن إعداد تلمات املرور برقم الهات  املحمول حيق 

 SMSيق ل املستخدم علو رمز املرور عبم الرسائل الق عمة  

 املرور. للموظفعن املسجلعن فقط، مما يوق  مشاركة تلمات

يتم التقكم ف  الوصول إ و منطقة ملفات اإلدارة القانونية  .6

 من خال رموز الوصول املناسصة

توافق اإلدارة علو التوصية واإلجراو الذي تم اتخاذ  بالفعل ، 

ا  ولدي القسم القانوام مساحة إضافية مخ  ة ح ري 

 مللفات القضايا ذات الوصول السري لل اية إ و  ذ  ال رفة.

يتم إصاح مستويات املخزون املنخفضة لصعض املواد  .7

 الخام لتجن  النقص

تمت إعادة النظر ف  عملية إعادة التمتي  وتنفيذ التعديات 

الازمة لتعيعن مستويات إعادة التنظيم والتوقيتات التي يمكن 

 أن تتجن  نقص املواد

قطا ال يار واملواد االستعاكية عالية القيمة التي تتجاوز  .8

 املستوى اجقص م.

تم تقديم الحد اجقص م والحد اجداى ملستويات املخزون 

الحالية ، ولن تتقكم اإلدارة ف  جميا املستويات وتوقفت عن 
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شراو قطا ال يار واملواد االستعاكية التي تتجاوز املستويات 

 الق وى.

تعديل السل  املقدمة من العماو لم تتم ف  الوقت  .9

 و حسا  ضريصة القيمة املضافةاملناس  مما يؤثر عل

تم وضا وتنفيذ سياسة مناسصة لضصط السل  املقدمة من 

العماو ف  الوقت املناس  لتجن  أي خطأ ف  حسا  الضريصة 

 علو القيمة املضافة مستقق الدفا

 

 داو مهامها: ألداخلية ما يل  ف  س يل قيامها بدارة الرقابة اإلقد اتصعت 

 اتخذت إدارة املراجعة الداخلية جميا اإلجراوات ملعالجة ما تضمنته تقارير املراجعة من ماحظات.  .1

  و رفا فاعلية وكفاوة وربقية عمليات الشركة.إوالوظائ  ذات املخاطر العالية و  تم توجيه أعمال املراجعة الداخلية إ و اجاشطة  .2

 أعمالها اسقت إدارة املراجعة الداخلية   .3
 
  تنسيقا

 
 ما املراجا الخار   بشكل مرض ي وفاعل. تاما

 الحسابات  املحاسب القانونيلفت انتباه من  .37

  م2018لفت االنرصا  التا   علو القوائم املالية السنوية لعام  املحاس  القانواملقد تضمن تقرير 
 
 ملا يل : وفقا

 لفت انتباه

 نلفت االنرصا  إ و اجمور التالية: 

القوائم املالية املوحدة والذي يشعم إ و أن بعض النس  واملؤشرات املالية ف   ذ  القوائم املالية املوحدة ال تتفق ما حول  16إيضاح  -

بعض االحكام والشرو  املالية املتعلقة باتفاقيات تسهيات ائتمانية ما بنو  تجارية. تعتقد ادارة املجموعة أن  ذ  املخالفة لن تؤثر 

ر الرسهيات االئتمانية.علو استققا  مديونيا
ُّ
 بعا أو توف

حول القوائم املالية املوحدة والذي يوضح حالة عدم التأكد املتعلقة بتقدير مخ ص خسارة الهصو  ف  قيمة الذمم املدينة  4إيضاح  -

 املتداولة.غعم  املدينةو الذمم   التجارية وأصول العقود

 لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق  عذ  اجمور. 

 تغيير املحاسب القانوني .38

 تؤكد الشركة أنه لم يتم ت يعم املحاس  القانوام للشركة.

  فرض غرامات على الشركة من ِقبل هيئة السوق املالية .39

خالفتعا الفقرة )أ( من املادة الحادية والسررررررتعن بم ريال الدعائعا 20,000قيمتعا  2018فرضررررررت  يئة السررررررو  املالية غرامة مالية علو الشررررررركة خال عام  

( من الفقرة )أ( من التعليمررات العررامررة من التعليمررات الخرراصررررررررررررررة بررإعانررات 5من قواعررد طرح اجورا  املرراليررة وااللتزامررات املسررررررررررررتمرة والفقرة الفرعيررة )

نتائج الم  بشرأن 05/08/2018سرو  املالية "تداول" بتاريخ عان املنشرور علو موقا شرركة الاإل لف راح عن معلومات غعم صرحيقة ف  لالشررتات، وذلك 

نريجرة اإلدخرال اليردوي للمعلومرات علو  خطرأ مطصع  ليس إال مراحردث تران. وتم التوضرررررررررررريح للهيئرة برإن م30/06/2018املراليرة اجوليرة للفتمة املنتعيرة ف  

 ت الشركة، وتعهد م، حال التنصه للخطأ الواقا.5/8/2018يوم أي ف  نظام تداول، وقد تم تداركه مصاشرة وت حيقه ف  إعان ت حي   الحق بنفس ال

وقرد اعتمضرررررررررررررت الشررررررررررررركرة علو القرار لردى  يئرة لجنرة الف رررررررررررررل ف  . ف  املرات القرادمرة برأخرذ املزيرد من الحيطرة والحرذر والردقرة لتطرابق العنوان ما املتن

 م.29/02/2019ريخ تا أ.ل( /1440/5401) برقممنازعات االورا  املالية وأود  االعتماس 
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 املوظفين  .40

 اإلدارة والتدريب

 ف 1,772 وشرتابعا التابعة بلغ إجما   عدد العاملعن ف  الشركة
 
 ف  عام  820.1مقابل 2018ف  عام موظفا

 
 م موزععن تالتا  :7201موظفا

 الزيادة )التسرب( م2017 م2018 عدد العاملين

 25- 1.458 1,433 القطا  املحل 

 23- 362 339 الدو  القطا  

 48- 1.820 1,772 اإلجمالي

 38 398 436 عدد العاملعن السعوديون 

  %27.30 %30.43 اسصة السعوديون للقطا  املحل 

 

 م:2018دورات التدري  التالية ف  عام ال تقديمتم 

 عدد املشاركين الدورات التدريبية

 61 املستوى اجول  -دورة مايكروسفت إكسل

 17 املستوى الثاام -مايكروسفت إكسلدورة 

 9 املستوى الثالق -دورة مايكروسفت إكسل

On-Boarding )48 )أكسل 

On-Boarding ) 35 )أوتلو 

 39 املستوى اجول  -مايكرزسوفت اوتلو 

 5 سرعة الكتابة للمصتدئعن

 9 سرعة الكتابة للمتقدمعن

 1 إدارة مخاطر املؤسسة 

 1 التجاريةممارس إدارة العقود 

 4 دبلوم املعايعم الدولية إلعداد التقارير املالية

 1 م ادر أساسيات ف  املشتميات

 1 نظام سا  إس دي 

 1 اتزامالحوكمة وإدارة املخاطر وال

 82 الل ة االنجلعزية للمصتدئعن

 57 توسطعنللم الل ة االنجلعزية

 22 قصل املتوسط-الل ة االنجلعزية

 393 اإلجمالي

 السالمة والمن .41

تصا  السررررامة، داد البمامج التأ يلية الدورية العلو مسررررتويات عالية من السررررامة واجمن، من خال التدري  املنظم وإع حافظت م ررررااا الشررررركة

الشركة إعتماد معايعم وتنفيذ دورات ف  جميا امل ااا علو مستوى املجموعة ولجميا املوظفعن والعاملعن وجميا اجقسام واإلدارات. وقد واصلت 

ك جديدة للحفاص علو السررامة، وواصررلت ربط تقفعز املوظفعن بتققيق درجة عالية من السررامة ف  امل ررااا واإلدارات املخت ررة. وتانت نريجة تل

لية للصيئة وقد اسررررررررررثمرت الشرررررررررركة بشررررررررركل كصعم لتققق املعايعم املح الجهود إنخفاس معدل إصرررررررررابات العمل ب رررررررررورة ملحوظة علو مر السرررررررررنعن.

 لكل م ااعها. ة العامة لارصاد وحماية الصيئةوح لت علو شهادة الصيئة من الرئاس
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 م2018توصيات مجلس اإلدارة حول تخصيص نتائج عام  .42

 علو النقو التا  : م2018ة تخ يص نتائج عام يقتمح مجلس اإلدار 

 آلف الريالت السعودية البند

 (217,941)  م2018ديسمبم  31الخسائر املتماكمة كما ف  رصيد 

 (64.446) 9اعتماد املعيار الدو   إلعداد التقارير املالية 

 (282.387) 2018يناير  1الرصيد املعدل في 

 (232,594) الخسائر للعام املا  صاف  

  والح ص ال عم مسيطرة الدخل الشامل اآلخر: )يخ م( يضاس

 (183)   أرباح )خسائر( أكتورية

 797 مسيطر عليعا ف  املعاملةح ص غعم 

 (514,367) م2018ديسمبر  31الخسائر املتراكمة كما في رصيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهللا ولي التوفيق،
 مجلس اإلدارة

 


