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 م 2014 اجلمعية العامة عن العام املالي إىلتقرير جملس اإلدا ة السنوي 

 

 العربية السعودية أميانتيتمساهمي شركة  السادة/

 

 ركاته وبعد ،،السالم عليكم و محة اهلل وب

 

 مقدمة 

 

)مســـاهمة ة ـــــ العربيــة السعودي  أميانتيــت متكنــت شــركة    ،م2014 املـــاليخــالل العــام    بفضــم مــن اهلل وتوفيقــه،   

باخنفـا    يـال،  مليـا    2.7 مـن ققيـق معيعـات يـافية بل ـت      ”(الشـركة “سـم  إويشا  هلا فيما بعد ب) سعودية(

مقا نـة   الصـافية  األ بـا  يف مسـتو   % 26.6إخنفاضـا قـد ه   و. م2013 مقا نة باملعيعات الصـافية لعـام    %13 هقد 

مليـون  يـال    112.6مقا نـة بر بـا  قـد ها     ،مليون  يال 82.6قد ها  ًاالعام املاضي، حيث حققت الشركة أ باحب

   .م2013 يال للسهم عن عام 1مقا نة بـ  ، يال  0.73. كما بلغ يايف الربح للسهم ما مقدا ه م2013عن عام 

 

 التالية:ـ سعابىل االإاملدونة اعاله    النتائجعزوت  

عن مجلة مـن العوامـم خـالل األ بـا       نشرت%. هذه النتائج 13بنسعة  2013أقم من معيعات  2014معيعات عام 

 الثالثة األوىل وهي:

 الس خالل األ با  الثالثة األوىل.اخنفا  متوسط أقطا  األنابيب املعاعة يف سوق الفايربج - أ

خـالل الربـ    تـرثر بامملـة التصـيييية اةايـة بالعمالـة نـري الن اميـة        النتيجـة  املعيعات العطء يف  - ب

 األول.

يف مكـــة املكرمـــة معيعـــات قطـــا  حديـــد الـــدكتايم يف املنطقـــة ال ربيـــة، للمشـــا ي  الواقعـــة  الـــعطء يف  - ت

 .سم امجدينة املنو ة خالل شهر  مضان ومووامل

حيث اقرتبـت عـدة مشـا ي  مـن االنتهـاء يف      بي دبليو تي  (PWT)، خاية اميواترمعيعات أقم يف قطا   - ث

قانونيـة )علـس سـعيم املثـال التعليـق املؤقـت        مسـائم  تركمانستان باإلضافة تعاطؤ عقـود أخـر  بسـعب    

 نافه مؤخرًا(.    ئلعقد السماوة يف العراق، الذي مت أست

 

 األنابيب.قسنات كعرية يف املعيعات وخاية قطا  الرب  الراب  اظهرعلس أية حال 
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مقا نة باملعيعـات قـد ا تفعـت    % تععا إلخنفا  املعيعات، ولكن نسعة اهلامش 9.6خنفض الربح اإلمجالي بنسعة إ

 (.2013% عام 15%. )15.6بشكم طفيف خالل العام لتصم 

مليــون  يــال   21.1 تعلــغ قويــم عمــالت   وأ بــا  أمساليــة  أ بــا  2014يتضــمن يــايف اإليــرادات األخــر  لعــام    

املــواد  ، وهــي شــركة يــينية تنــتج  CPIC% يف شــركة 5.4975قــة بإمتــام بيــ  اســتثما  الشــركة ونســعته    متعل

 الفايربجالس، بيعت هذه األسهم يف الرب  الثالث. اةام من 

خسـائر وأ بـا    وكما مت تسجيم مصا يف وإيرادات خمتلفـة قـت هـذا العنـد، كاحتياطيـات مطالعـات العقـود،        

 ، اخل املوجودات اخنفا  قيمة تتعلق مبخصصات  تسويات و ،قويم العمالت

ــا مليــون  يــال لت طيــة ضــريعة    4.1تعــود الزيــادة يف ضــريعة الــدخم األجنعيــة إىل تســجيم احتيــاطي يعلــغ        أ ب

 .CPIC أمسالية قد ُتفر  يف الصني علس معيعات أسهمنا يف 

 

 ت طيته جزئيًا بر بـا  معيعـات االسـهم    ، إن إخنفا  املعيعات قد خفض االيرادات التش يلية، والذي متباختصا 

 .CPICيف 

 

حقـوق   إىلنسـعة املديونيـة   مـا  أ 2013يف عـام   1.38مقا نـة ب   1.25م  31/12/2014 يفالنسـعة اجلا يـة    بل ـت 

 .2013يف عام  1.61مقا نة ب  1.9 م  31/12/2014 يففقد  بل ت  ساهمني امل

 

، م2014 نشــــاطها لعــــامعــــن  ،التقريــــر الســــنوي ايــــيمتف أن يقــــدم لكــــم الشــــركة"،"ويســــر جملــــس إدا ة ،هــــذا

والتسـويقي واإلدا ي للمجموعـة، ويشـمم كـذل       ينتـاج واألداء اإل وشركاتها التابعة ا أعماهلويستعر  سري

 .م2013و م 2014ديسمرب 31لعامني املنتهيني يف ل املوحدة القوائم املالية يانات ب

 

  ”الشركة“معلومات عن نشاط  :1     

 

اململكــة العربيــة الســعودية، وهــي شــركة     - يف مدينــة الــدمام  (م1968هـــ )1388 يف عــام ”الشــركة“ترسســت 

مليــا   يـــال ، وأســـهمها متداولـــة بســوق األســـهم الســـعودي، ونشـــاطها    1,155يعلـــغ  أمساهلـــا املـــدفو   ،مســاهمة 

وجتهيــزات اتهــا وتقنياتهــا إقامــة وإدا ة املشــا ي  الصــناعية املتعلقــة باألنابيــب وتســويق منتج يتمثــم يف الرئيســي 

ــاه   ــاه. معاجلــة املي ــرخ    بهــا لل ــري       وإدا ة مشــا ي  املي  ومتلــ  " اوموعــة" عــدة تقنيــات تصــنيعية لالنابيــب وُت

   .اململكة العربية السعودية - مركزها الرئيسي بالدمام

و مـن  أكامـم للشـركة   نابيب يف العامل، سواء أكانت مملوكـة بال ألمصنعًا لصناعة ا 22إن اوموعة تتكون من 

مـا املصـان    أيف اململكـة العربيـة السـعودية،     امصـنع  13خالل الشركات م  شركاء حمليني. وهذا العدد يشـمم  

كمـا أنهـا تقـدم    وكازاخسـتان .   ،وقطـر ، واـال افريقيـا    ،و وبـا ال ربيـة ، وتركيـا   أتشرة يف كـم مـن   نخر  ُمألا

لســعودية املؤسســة حــديثًا، شــركة العنيــة التيتيــة      ات تصــميم وتركيــب األنابيــب مــن خــالل شــركتها ا     مخــد

حبــاث والتطــوير يــتم تنفيــذها عــرب مراكــز      ألن نشــاطات ا أيف حــني . ISECCاهلندســية للمقــاوالت اةــدودة   

 للـ  فـإن   ىلإضـافة  إيف مدينة ال هران مـن اململكـة العربيـة السـعودية والنـرويج.      املتواجدة و ،والتطوير حباثألا

 (PWT)معاجلـة امليـاه  مـن خـالل شـركتها التابعـة       وتشـ يم مصـان   ، وشـراء   ال هندسة اوموعة تعمم يف جم
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مـن خـالل   دا ة مشا ي  امليـاه  إقطا   تعمم ايضا يف جمال و( بالكاممكها الشركة ل) اليت متبي دبليو تي االملانية 

 .% يف اململكة العربية السعودية50متل  فيه اليت "  املشرو  املشرتك " توزي 

 

 تصني  وبي  االنابيب والتقنيات املتعلقة بها 1.1

و االنابيب نري القياسية بناء علس طلـب العمـالء، وكـذل     أنابيب القياسية ألتصمم وتصن  ا "الشركة"ن إ

واملخصصــة مجيعهــا لنقــم امليــاه ولت طيــة مجيــ  االســتخدامات ، ســواء ميــاه     ،والويــالت ،تصــني  اةزانــات

مطــا ، وميــاه   ألو تصــريف ميــاه ا  أ، أو نقــم ميــاه العيــر  أو ميــاه الصــرص الصــيي،    الــري ، أو امليــاه الصــناعية،   

الســيول، وميــاه مكافيــة امريــق . كمــا تقــدم لعمالئهــا خــدمات واستشــا ات  صــوص تصــميم املشــا ي  ،         

ــة    ISECCمــن خــالل شــركتها املؤسســة حــديثًا     نابيــبألوتركيــب ا . وهــذا كلــه يشــكم االنشــطة اجلوهري

  باحها.ألدخلها و ًا  ئيسيًاومصد  "للمجموعة"

 

 :مجموعةلل  ةاملوحداملعيعات  نسعة مشا كتها يف ووفيما يلي  جدواًل يوضح منتجات " اوموعة" 

 معيعاتاملوحدة  للنسعة ال نو  املنتج

، واةزانــــات والويــــالت ةانابيــــب الفيــــربجالس املقــــوا

 ( GRP+GREوانابيب االيعوكسي)

59% 

 28% ( DI)انابيب وويالت الدكتايم

 6% ( CPاالنابيب االمسنتية وويالتها)

 4% ( PEانابيب وويالت العولي ايثلني)

 2% (RPاملنتجات املطاطية )

 

 %1 خدمات التصميم والرتكيب  

 %100 مجالي  اإل

  

 :إن " اوموعة "  متل  وتطو  باستمرا  التقنيات لات العالقة واليت ت طي اواالت التالية

 الدعم الفين .1

 تطوير املنتجات .2

 في  وترهيم املواد اةام .3

 تطوير طرق واساليب التصني  .4

 

ــاني           ــة " ســاندفو د"/ النــرويج والث إن قطــا  التقنيــة يعمــم مــن خــالل مركــز االحبــاث والتطــوير األول يف  مدين

امعـة  يف جمم  امللـ  ععـد اهلل لالحبـاث الصـناعية الـذي يقـ  يف وادي ال هـران التـاب  جل          2012افتتح يف عام 

يـديرون احباثـا   باحثـا    79ضم هـذه املراكـز  تاملل  فهد للعرتول واملعادن ـ ال هران / اململكة العربية السعودية ،  

  يال سعودي.مليون  56.1و ة واجهزة اختعا  تقد  قيمتها بـ متط

 يــون  يــال مل 60.5 مقا نــة بـــ 2014خــالل عــام مليــون  يــال   61.3تقــد  مصــروفات قطــا  االحبــاث والتطــوير بـــ 

 .ي. تركز مراكز االحباث عملها علس نشاطات انابيب الفيربنالس وانابيب االيعوكس 2013خالل عام 
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 (باالص الرياالت السعودية) اال قام الرئيسية هلذا النشاط 

 

 امجالي املوجودات اال با ) اةسائر( يايف املعيعات تصني  وبي  االنابيب

2014 2,522,599 115,340 3,973,298 

2013 2,780,187 118,071 3,921,318 

 

 . نشاطات ادا ة املياة1,2

 EPCوتش يم مشا ي  معاجلة املياه وشراء  هندسة  1.2.1

ملانيـة( والـيت   اوسـر تكنيتـ  ، جـي ام بـي اتـش )األ      دواسر انـ  بي .دبليو . تي " شركة كامم ة" متل  ن"الشركإ

امليـاه املامـة،    حمطـات   وهي متخصصة يف انشاء وتش يم وييانة،  ملانياأ ،فرانكفو تقرب  يق  مقرها الرئيسي 

ومعاجلــة امليــاه وتقنيتهــا ،   ،وميــاه الصــرص الصــيي   ،قليــة امليــاه وتقنيتهــا ، ومعاجلــة ميــاه الشــرب    وحمطــات

املــنخفض واملتوســط تقنيــا     اجلهــد  لات ومعاجلــة تلــوث امليــاه مــن املخلفــات الصــلعة وتقــديم ان مــة الكهربــاء         

 .بائيا وجعلها اوتوماتيكية وكهر

% وللــ  بشــراء حصــ  أيــياب  100% إىل 80نســعة ملكيتهــا مــن  بزيــادة شــركة"ال"، قامــت 2014خــالل عــام 

 األقلية.

 

)وقديـدا تركمانسـتان وتركيـا( ومنطقـةاةليج      العيـر االسـود   اقلـيم دول  سوقني وهمـا  تركز الشركة علس 

 معاجلة املياه يف املانيا.اضافة اىل اةاف ة علس سوق حمطات  ،العربي

 ابيب يف السماوة )العراق(.شاء مصن  معاجلة للمياه وشعكة أنواحد أكرب مشا يعها قت التنفيذ هو إن

   

 دا ة املياهإ: 1.2.2

% وهــي الشــركة العامليــة الدا ة وتشــ يم العنيــة  100عــرب شــركتها التابعــة اململوكــة هلــا  " الشــركة "  متلــ   

) توزيـــ ( وهـــي متخصصـــة يف " الشـــركة العامليـــة لتوزيـــ  امليـــاه اةـــدودة  "% مـــن50يواتر( اةـــدودة)امالتيتيـــة 

 .ومياه الصرص الصيي ،وييانة املياه ،اةدمات املتعلقة باالنشاء والتش يم

 

ومنــاطق اهليئــة الســعودية للمــدن الصــناعية   "ســنة مــ    30حصــلت الشــركة علــس عقــود طويلــة االمــد مــدتها      

ش يم مرافـق امليـاه يف ثـالث مـدن     وادا ة وت ، ) توزي ( مسؤولة عن انشاء واعادة ترهيمتربتع )مدن( حيث"  التقنية

 .يناعية يف كم من الريا  وجدة والقصيم

   

إد اة إن  والشـركة األن تعمـم بطاقتهـا املثاليـة.     2014انتهت فرتة الترسيس للمشا ي  بشـكم كامـم خـالل عـام     

ن ـرة إاابيـة جتـاه إـو إيراداتهـا وأ باحهـا مـن عـام          ولديها 2014م ل عابشكم فع ال خال عملت  الشركةتل  

 وياعدًا. 2015
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 146مليـون  يـال بشـكم أولـي إىل      65دعم الشـركاء شـركة توزيـ  بشـكم مسـتمر وا تفـ   أمساهلـا املـدفو  مـن          

مـن   ون  يـال ميلـ  22.5 بواقـ    مليـون  يـال   45معلـغ   انالشـريك  ضـخ   ، 2013مليون  يال. وبالتيديد خالل عام 

بلـغ  ا        إمجاليـ  ادعمـ  ا شـكم كقر  طويم األجـم لـدعم إعـادة جدولـة تسـهيالتها العنكيـة، ممـ        كم شري ، 

 .2014مليون  يال مت قويلها إىل  أس مال خالل عام  45

 

 اال قام الرئيسية هلذا النشاط كما يلي) باالص الرياالت السعودية(

 

 املوجوداتإمجالي  ئر(اال با ) اةسا يايف املعيعات السنة

2014 203,188 (32,723) 438,832 

2013 350,485   (5,457) 490,037 

 

 

 ويف ةطط الشركة املستقعلية وقرا اتها املهمة. 2

 :  أهم التوسعات واالستثما  يف األيول الرأمسالية.2.1

 شركة اميانتيت لصناعة الفيربجالس اةدودة)أفيم( خطط التيسني يف : 2.1.1

برنـامج   توقـ  اسـتمرا   يخطوط انتاجها ومعداتها حيـث   برنامج قسني)افيم( بتنفيذ  استمرت، 2014الل عام خ

آثا  ااابية منها السرعة يف االنتاج وتقليـم اسـتهالك   يرتتب علس هذا التيسني . و 2016حتس عام هذا  التيسني

تقـد   . ( وقطـا  التقنيـة التـاب  للمجموعـة    ني ) افيـم وتعترب هذه التوسعة من اجلهود املثمرة للتعاون ب. املواد اةام

 .2016و  2015مليون سيتم انفاقها خالل عامي  21ومنها  ،مليون  يال 59الكلفة االمجالية هلذه التوسعة بـ 

وال تتوقـ  الشـركة ايـة خمـاطر جوهريـة       .اهلـ  املخطـط   التوقعـات  التيسـني حاليـًا وهـو يقابـم     رنامج ب يتم تنفيذ

الطاقــة االنتاجيــة  تــوفريوللــ  حتــس يــتم   تعاعــًاه التوســعة . ســوص يــتم قــديث خطــوط االنتــاج   مــن اكمــال هــذ

 طلعات السوق. تليب ليف اي وقت الالزمة 

 

 شركة اميانتيت لصناعة الفيربجالس اةدودة)أفيم( مصن  اةزانات يف : 2.1.2

عمليـة التصـني     مـن اجـم  جعـم   للمجموعـة  الشركة وقطا  التقنيـة التـاب    لتعاون بني هذا االستثما  هو نتيجة ا

ــات   ــاج اةزانـ ــط انتـ ــا   يف خـ ــة اوتومتيكيـ ــاليف      املنزليـ ــيض التكـ ــب  فـ ــة، إىل جانـ ــة االنتاجيـ ــادة الطاقـ ــدص زيـ ، بهـ

 التوقعات املرجوة منه. حسبدخم اةط حيز التش يم وهو يعمم  الصناعية للمنتجات.

 

 

 يربجالس اةدودة)أفيم(شركة اميانتيت لصناعة الفزيادة  أس املال ل: 2.1.3

% مــن التمويــم 25وإســتجابة للمتطلعــات الن اميــة الــيت تشــرتط ان ال يقــم  اس املــال املــدفو  عــن   ، 2014 عــام يف

مليــون  108علــغ %  اس ماهلــا مب100واململوكــة " للشــركة"  بنســعة    )أفيــم( الشــركة التابعــة  زادت االمجــالي ، 

 . اىل  اس املال  جزء من األ با  املعقاة بتيويم ل، ولل  مليون  يا 140مليون  يال إىل  32 يال سعودي، من 
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أنابيب حديد الـدكتايم  لصناعة العربية السعودية شركة ال -يب الويالت ومصن  جدة للويالت : 2.1.4

 (ساديباةدودة)

ح يف خــط جديــد لصــب ويــالت حديــد الــدكتايم، والــذي ســيتي         2014ت شــركة )ســاديب( خــالل عــام     اســتثمر 

للشــركة بيــ  ويــالت مصــنعة مــن قعلــها بــدال مــن شــراء الويــالت املصــعوبة مــن الســوق، وهــذا مــا ســيزيد هــامش     

 الربح.

 .2015االستثما  علس وش  االنتهاء ومن املخطط أن يعدأ االنتاج خالل الرب  األول من عام 

 

 (سي يأص ب) اةدودةمصن  أنابيب الفيربجالس شركة  -مصن  طالء  الويالت : 2.1.5

( الشــركة% لـــ )100ســي( التابعــة واململوكــة بنســعة  ي)أص بــ مصــن  أنابيــب الفيــربجالس اةــدودةشــركة قامــت 

حديــد الــدكتايم. يقــ  هــذا املصــن  يف املنطقــة      بزيــادة نطــاق منتجاتهــا ليضــم مصــن  لطــالء أنابيــب وويــالت        

 .2014م الصناعية الثانية يف الدمام، وقد بدأ اإلنتاج يف الرب  اآلخري من عا

 

 

 أميت  امل رب –جديد إنتاج : خط 2.1.6

% ويقـ  يف الـدا  العيضـاء يف امل ـرب. قـام حبيـازة       50متلـ  فيـه الشـركة نسـعة      أميت  امل رب هي مشرو  مشرتك

%(، حيـث تشـهد امل ـرب    100  إسـعانيا )شـركة مملوكـة بنسـعة     خط ثاني إلنتاج أنابيب الفايربجالس مـن أميتـ  

لطاقــة اإلنتاجيــة يف إســعانيا تعتــرب فائضــة ن ــرا لطلــب الســوق اةلــي. ســيعدأ تشــ يم هــذا    ســوقا مزدهــرا، بينمــا ا

 .2015اةط اإلضايف يف الرب  األول من عام 

 

 اةدودة ومليقاتها نتيت قطر لألنابيباشركة أمي –جديد إنتاج : خط 2.1.7

% ويقـ  يف قطـر،   40الشركة  هفي ، هي مشرو  مشرتك متل اةدودة ومليقاتها نتيت قطر لألنابيباشركة أمي

وقــد قــام حبيــازة خــط مســتعمم لتصــني  أنابيــب الفــايربجالس مــن شــركة هنديــة، حيــث ال  كــن ت طيــة الطلــب   

 .2015اةلي باةط الوحيد القائم حاليًا. سيعدأ العمم يف اةط املذكو  يف عام 

 

 يم( دة)أاةدو املطاط زيادة  أس املال لشركة اميانتيت لصناعة  : 1.2.8

% من التمويم 25،  وإستجابة للمتطلعات الن امية اليت تشرتط ان ال يقم  اس املال املدفو  عن 2014يف عام 

مليون  4.75%  اس ماهلا مبعلغ 80واململوكة " للشركة"  بنسعة  ( أ يماالمجالي ، فقد زادت  الشركة التابعة )

 ل، ولل  بتيويم  جزء من األ با  املعقاة اىل  اس املال . مليون  يا 8.75مليون  يال إىل  4 يال سعودي، من 

 

 

 النتائج املالية  توحيد تعديالت علس نطاق  2.2

شركة اميانتيت اهلند لصناعة الفيربنالس اةدودة)افيم اهلند( من نطاق القـوائم املاليـة    استععاد  :  2.2.1

 املوحدة.

 خســائر .  تكعــدت تلــ  الشــركة % للشــركة 70عة إن شــركة" افيــم اهلنــد"  شــركة تابعــة مملوكــة بنســ 

طلعــات علــس  منتجــات  ال تعــاطؤ  و، املنافســة امــادة، بســعب 2013إىل  2011الفــرتة مــن  خــالل متالحقــة
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اةســـائر املرتاكمــة لتلـــ  الشـــركة للســنة املاليـــة املنتهيـــة يف    ومبـــا ان ، الس يف اهلنــد جانابيــب الفيـــرب 

 تلــ   وفقــا للقــوانني اةليــة ، فــإن  و ،امــرة طيــات دفو  واالحتياقــد جتــاوزت  أس املــال املــ   31/3/2013

وتطـو    .كشـركة متعثـرة  الشركة قد تقدمت بطلب لـد  اجلهـات املعنيـة العـادة ترتيـب اوضـاعها املاليـة        

األمر إىل تعثر إمكانية متابعة النشاط حيـث وضـ  العنـ  يـده علـس األيـول )أطلـ  علـس الفقـرة التاليـة(           

 ملستيقة.لت طية القرو  ا

 

فيم اهلنـد( حصـم علـس حيـازة أيـول الشـركة وبـدأ بعـيعهم يف املـزاد          املمول ألعن  ال)  بن  كو بو يشن

، مت 2014. خـالل عـام   يف اهلنـد الضـمانات العينيـة    ونقانمن  (3)13 واجلزء  (2)13 لجزءلالعلين، وفقا 

 .2015للمزاد العلين يف عام بي  كال اةطني يف املزاد العلين، وسيتم إعادة عر  األيول األخر  

 

أيضـًا التماسـا يطالـب بتصـفية     -باعتا ه ياحب مصلية  – لشركةا يمو داحد ، قدم 2014خالل عام 

 يف شهر سعتمرب. ني تعيني مصفيمتالشركة، ونتيجة لذل  

 

ــاء علــس للــ ،    ملواجهــة هــذه   قيمــة هــذا االســتثما     بكامــم هعــوط باخــذ خمصــ   "الشــركة" قامــتوبن

وخـالل عـام    . 30/6/2013من ، ولل  باستععاد نتائج هذه الشركة من نتائجها املوحدة قامتاملخاطر و

 وجـودات  خمصـ  هعـوط قيمـة امل    مبـا فيـه   مليون  يـال   14.5خسائر بـ  تسجيمب ، قامت "الشركة"2013

   .مقابم خسائر )أفيم اهلند( مليون  يال 12.5بقيمة 

 

لالســـعاب  وضـــ  هـــذه الشـــركة  كـــاليف اجلوهريـــة املرتتعـــة علـــس  إن " اوموعـــة"  ال تتوقـــ  املزيـــد مـــن الت 

 التالية:ـ

إن شركة)افيم اهلند( هي شـركة لات مسـؤولية حمـدودة وان مسـؤولية الشـركاء تقتصـر علـس حصـتهم          .1

 يف  أس املال.

باخــذ خمصــ  هعــوط املتعقــي مــن حقوقهــا يف تلــ       لقــد قامــت شــركة اميانتيــت العربيــة الســعودية      .2

وللـ  حتـس الربـ  الثـاني لعـام      املستيقة هلا علس تل  الشـركة  الذمم املدينة  قيمة وهعوط   الشركة 

2013. 

 .30/6/2014لقد مت استععاد )افيم اهلند( من القوائم املالية املوحدة املرحلية اعتعا ا من  .3

 ال يوجد أثر يذكر علس عمليات " اوموعة" حمليا أو عامليا. .4

 

 

 CPICاالستثما  يف :  بي  2.2.2

الصـــــينية للعيـــــ  والعال ـــــة نســـــعتها   CPIC" عـــــر  حصـــــتها يف  أس مـــــال لشـــــركةقـــــر ت " ا 4/12/2013يف 

%. وتعتــرب هــذه الشــركة مــن الشــركات الرائــدة عامليــا يف يــناعة املــواد اةــام الالزمــة لصــناعة انابيــب          5.4975

 .يف الصنيالفيربنالس 
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مليــون   103.1)حــواليدوال    27,487,500وقعــت الشــركة اتفاقيــة نقــم أســهم مبعلــغ     2014-6-25يف 

. مت جدولــة دفعــات يــفقة األســهم علــس أقســاط  "ةــدودةا اوهنيــانتويجمموعــة "، لصــاحب حصــة األكثريــة  يــال(

 .2016إىل  2014سنوية خالل املدة من 

. 2014مليـون  يـال سـعودي خـالل عـام       21.1حبـوالي   قويـم عمـالت  الصفقة أ با   امسالية وأ بـا   هذه عن  نتج

مليــون  يــال ســعودي. وهــذا األمــر قيــد     4.1الرأمساليــة مبعلــغ   األ بــا د يــتم اةضــو  لضــريعة  قــس كــم حــال  علــ

العيث مـ  السـلطات الصـينية ونتيجـة لـذل  فـإن "اوموعـة" قامـت بتسـجيم احتيـاطي لت طيـة هـذا االحتمـال              

 .2014مليون  يال سعودي يف سعتمرب عام  17.0وسجلت يايف  بح  أمسالي قد ه 

 

 

 % )داكتي (25% من )بي دبليو تي( و 20شراء املتعقي  2.2.3

)شـركة مملوكـة بنسـعة     الشـركة العامليـة الدا ة وتشـ يم العنيـة التيتيـة اةـدودة      قامـت   ،2014يف اكتوبر عام 

" شركة بي .دبليو . تـي  واسـر انـد اوسـر تكنيتـ  ، جـي       % املتعقية من حصة 20% وموعة أميانتيت( حبيازة 100

 %.100% إىل 80من  يزداد كامم االستثما  يف أسهم هذه الشركة )أملانيا(، ل زوين نربغ" املسجلة يف ي اتشام ب

 

مليـون  يـال سـعودي، بينمـا تعلـغ       6.2األقلية السابقني بقيمة إمجالية مكافئـة مـوالي    مالكمت شراء األسهم من 

مليـون  يـال مت تسـجيلة كاحتيـاطي لـععض       5.4غ مليـون  يـال. الفـرق العـال     11.6القيمة الدفرتية هلذه األسـهم  

تعمـم  بـي. دبليـو. تـي     .2014املشا ي  القائمة، لذا فإنه ليس هلذه الصفقة ترثري مالي علس نتائج اوموعة يف عام 

 و أل بيجـان، وتركيـا،  ونالعـًا يف أملانيـا،   الصـرص الصـيي   مصـان  معاجلـة   عقـود املـاء و   انشـاء وتشـ يم ويـيانة   علس 

 ن والعراق.تركمانستا

 

املسـجلة يف املنامـة،    )دكتـ (  شـركة تقنيـة الـدكتايم اةـدودة    % مـن  25علـس   وبنفس الصفقة، حازت أميانتيت

لــيس ومــن اجلــدير بالــذكر فانــه مليــون  يــال ســعودي تقابــم قيمــة األســهم الدفرتيــة.  0.2العيـرين، مقابــم معلــغ  

، ليزداد كامم االستثما  يف أسـهم هـذه الشـركة  مـن     2014هلذه الصفقة ترثري مالي علس نتائج اوموعة يف عام 

 يف أملانيا.بي .دبليو . تي  هي الشركة اليت متل  معاني شركة  دكت  %.100% إىل 75

 

 معلق عليها  تنفيذهما.عقة مسمن أميانتيت  وليس هناك شروط  لاتيا   صفقتنياليم كال ومت مت

 

 

 موعة".بطعيعة اعمال " او املتعلقة  املخاطر  :2.4

لصـرص الصــيي، واملـواد الكيماويــة ،   ة" يف جمـال نقـم الســوائم مثـم ميـاه الشــرب ، وميـاه ا     لشــركنابيـب" ا أتسـتخدم   

 وترتعط هذه اواالت ا تعاطا وثيقا مبشا ي  املياه.

ة إن هــذه املنتجــات واةــدمات وثيقــة الصــلة مبشــا ي  العنيــة التيتيــة والــيت قــد تتــرثر بعــدة عوامــم سياســة وماليــ       

ن مشــا ي  امليــاه ومشــا ي  الصــرص الصــيي تعتــرب مشــا ي  حيويــة      إ. " لشــركةوالــيت تقــ  عــادة خــا ج ســيطرة " ا   

(.  لـذل  فـإن حجـم هـذه     حكومـات أو متعلـق بامكومـات    يكـون املالـ      مـا  ةعـاد وبالنسعة ملال  تل  املشا ي ) 

ن يــتم تعديلــها مــن قعــم امكومــات خــالل مــدة    كــن ا هــذه املشــا ي  خالهلــا    تنفيــذتوقــي املشــا ي  او املــدة الــيت 
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ن تــؤثر علــس حجــم  أان مثــم هــذه التعــديالت مــن شــرنها   . و تشــ يليةأو سياســية أســعاب ماليــة أل التنفيــذ ،وللــ  

 ىل أخر .إمعيعات وخدمات " اوموعة" وبالتالي الترثري علس ا باحها من سنة 

منـذ االزمـة االقتصـادية العامليـة يف      هيـة" اوموعـة" وخايـة انـ    اساسـيا يف التـرثري علـس  حب    ًاكما تلعب املنافسـة دو  

ــس الصــعيدين اةلــي والعــاملي . ومــن       ، حيــث 2008عــام  جــم امفــاظ علــس حصصــها يف    أزادت حــدة املنافســة عل

اوموعـة" بتخفـيض اسـعا ها وكـذل  لليفـاظ علـس مسـتويات تشـ يم قياسـية          "سواق يف عدة مناطق ، تقوم ألا

 تاجية.نإللطاقاتها ا

 

 خر  فهي كما يلي:ـألما عناير املخاطرة اأ  

التـــرخر يف قصـــيم الـــذمم املدينـــة نتيجـــة التـــرخر يف تنفيـــذ املشـــا ي  او نتيجـــة لتـــرخر دفـــ  مســـتيقات    .1

 ععاء مالية(.أزيادة املقاولني من قعم مالك املشا ي ) مما يرتتب عليه 

 سعا  الفائدة املرتعطة بالقرو .أزيادة  .2

ات األجنعيـة الـيت  ضــ    ر يـرص العمـالت االجنعيـة والـيت قــد تـؤثر علـس قـيم االسـتثما         التقلعـات يف سـع   .3

و خسـا ة مـن العمـالت االجنعيـة     أ، وكـذل  قـد يرتتـب  بـح     "اوموعـة  " ـاملالية للتوحيد النتائج ضمن القوائم 

 عملة الشركة اةلية. بعمالت أخر  نري ومةاملقعي  الو أشراء نتيجة عمليات ال

 (.) الفيربجالس، الريزن، امديد اةام، الفوالل والفوالل اةردة...  شراء املواد اةاماسعأيف  التذبذب .4

 (.، العراق، سو يا، ليعياعدم االستقرا  السياسي يف بعض االسواق)مثم مصر .5

 تعديالت االنفاق املخطط من قعم امكومات يف الدول اليت تعمم بها اوموعة. .6

 

 

 ية.ملخ  للعيانات املال 3

 : العيانات املالية.1.3

 القطاعات التالية :ـ 2014لقد تضمنت العيانات املالية املوحدة لعام 

 .*قطا  يناعة االنابيب وبيعها والتقنية املتعلقة بها .1

 .*دا ة املياهإقطا   .2

 شركات "الزميلة".املالية  لل النتائج*يند ج قت هذا القطا  

ــ  ألهـــ     ــس ملخـ ــوي علـ ــالي لتـ ــدول التـ ــاالص     إن اجلـ ــية) بـ ــنوات املاضـ ــس سـ ــالل اةمـ ــة" خـ ــائج" اوموعـ م نتـ

 الرياالت(.



 

11 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 السنة

 3,077,498 3,562,631 3,454,795 3,130,672 2,725,787 يايف املعيعات

نسعة هامش الربح 

 االمجالي
15.6% 15% 16.1% 18% 23.6% 

 333,919 318,609 293,274 242,543 253,571 املصروفات التش لية

 165,102 151,248 111,338 112,614 82,618 يايف الربح

التدفقات النقدية من 

 العمليات
58,054 341,345 (425,524) (171,208) 146,506 

اإلنفاق الرأمسالي ) 

 ( PPEشراء
106,943 129,401 115,285 80,274 48,709 

 4,070,904 4,407,413 4,822,506 4,411,355 4,412,128 امجالي املوجودات

 2,191,643 2,601,915 3,122,099 2,720,567 2,893,467 امجالي املطلوبات

 1,879,261 1,805,498 1,700,407 1,690,788 1,518,661 حقوق امللكية 

 115,500 173,250 140,566 112,984 112,984 اال با  املوزعة

 

 علس التوجهات طويلة األجم تعليقات :2.3  

وللــ  كمــا هــو   2009عــام مــن  ًااعتعــا بــال هو   2008آثــا  االزمــة املاليــة العامليــة عــام    تبــدأ .1

 :ـأدناه العيانيالرسم موضح يف 

لضـ وط كـعرية يف اسـعا  العيـ  نتيجـة مواجهتهـا لعـدد كـعري مـن املنافسـني            "ةلشـرك ا"لقـد تعرضـت    

، وخايـة فيمـا يتعلـق     2008ـ   2007نشاء العديد من املصان  خـالل الفـرتة امرجـة مـن     إالذين قاموا ب

و االسـواق العامليـة،   أ ،سـواق  اململكـة العربيـة السـعودية    أيف سـواء   الفـايرب نـالس   نابيـب أباسعا  بي  قطا  

ــاب    - مكـــانإلوجنيـــت  قـــد  ا- ة لشـــركاوقـــد حاولـــت  امفـــاظ علـــس حصـــتها يف الســـوق علـــس حسـ

ودية تقــوم باســترياد االنابيــب مــن  الســع تىل للــ  فــإن العديــد مــن الشــركا  إضــافة إ. األ بــا  فــيض 

الصني او من بعض الدول لات املستوي االقتصادي املتدني ،  مما جعم هـؤالء املسـتو دين لصـلون علـس     

األسـعا  والكميـات    منتجات باسعا  منخفضة وبالتـالي جعلـهم اكثـر حـدة يف سياسـة تسـعري املنتجـات .       

يربجالس وااليعوكسـي، علـس الـرنم مـن التيسـن      ، وخايـة يف قطـا  الفـا   2014م اما تزال متدنية يف ع

 .م2014يوظ يف الرب  الراب  من عام املل
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قافظ علس السيطرة علس مجي  النفقات سـواء نفقـات التصـني  او نفقـات      "مازالت " الشركة  .2

جـم  أوتطـوير املـوا د العشـرية مـن      ،حـدث التقنيـات واملعـدات   أىل للـ  تركيزهـا علـس    إضافة إالتش يم . 

 .ظم ظروص تنافسية لات جودة عالية  يفوخدمات نتجات تقديم م

 قامت الشركة بتطوير خطوط انتاج جديدة واليت سوص يتم تسويقها علس نطاق واس ، مثم: .3

 اةزانات املنزلية والصناعية 

  سننةنابيب املاألوخطوط االيعوكسي عالية الض ظ   

  با  العميقةاآلأنابيب 

  حديد الدكتايميمامات وويالت 

 التصميم والرتكيب خدمات 

ىل إد  أممــا يف شــروط الــدف   منافســة  الســوق  أكثــر نتيجــة لزيــادة حــدة املنافســة ،فقــد أيــعح  .4

بــذلت "  2013زيــادة حجــم الــذمم املدينــة وزيــادة الضــ ط علــس حجــم التــدفقات النقديــة، وخــالل عــام        

عمليـات التشـ يلية   ما يزال التـدفق مـن ال   2014خالل عام وة" جهودا جعا ة لتيسني التيصيم الشرك

زيــادة املعيعــات يف الربــ   فــإن  يــيد الــذمم املدينــة التجا يــة قــد زاد ثانيــًة نتيجــة حــال  إاابيــًا، علــس أي 

 الراب  وتعاطؤ قصيم الذمم املدينة القد ة.

ــام  .5 ــا  ن عـــ" شـــركة لـــت "ال 2014خـــالل عـ بانشـــطة " عالقـــة  نشـــاطات واســـتثما ات ليســـت هلـ

 بنفس الوقت قامـت " الشـركة"    . الناحية املنتج او من الناحية اجل رافية  ة" الرئيسية سواء منالشرك

بطعيعتــه لتــاج لــععض الوقــت كــي    بتوســي  اســتثما اتها يف جمــال تطــوير نشــاطات ادا ة امليــاه الــذي     

 . نتائجه ت هر 

مسيــت هلــا بــالتخفيف مــن حــدة التقلعــات علــس مــر         إن هــذه السياســة الــيت اتععتهــا الشــركة     .6

 ."ة"الشركذل  فإن جملس اإلدا ة علس ثقة تامة مبستقعم . لالسنني

   

 

 



 

13 

 

 
 

 

 

 

  5.2قد لكرت يف الفقرة  2014التفصيلية حول نتائج عام  التعليقاتمالح ة:ـ إن 

 

 الربح الصافي قبل الزكاة 

 الربح الصافي قبل الزكاة 

 المبيعات

 األرباح التشغيلية
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 ص الرياالت(.آال) " ج رافيًالشركةقليم ألعمال"ا 4

 ة" يتوز  ج رافيا كما يلي:شركإن الدخم اإلمجالي "لل   

 

 عاتمجالي املعيإ

 

2014 2013 

 النسعة املعلغ النسعة املعلغ

  اململكة العربية السعودية

 %28.5 944,113 %24.8 721,822 املنطقة ال ربية

 %7.1 235,560 %8.3 241,912 املنطقة الوسطس

 %14.0 464,632 %18.4 533,836 املنطقة الشرقية

 %0.1 2,718 %0.1 1,195 املنطقة الشمالية

 %2.1 69,097 %1.1 32,267 نوبيةاملنطقة اجل 

 تصدير من اململكة 

 العربية السعودية

350,544 12.1% 415,345 12.6% 

 %64.4 2,131,465 %64.8 1,881,576 إمجالي اململكة السعودية 

 %3.1 100,976 %4.2 121,946 دول اةليج األخر 

 %28.2 932,889 %29.5 857,706 أو با وتركيا

 %3.4 112,189 %1 29,551 اال  افريقيا 

 %0.9 30,809 %0.5 13,456 دول أخر 

 %100 3,308,328 %100 2,904,235 اومو 

 

 

% مـن امجـالي   64.8تشـكم نسـعة    2014" مـن املعيعـات الداخليـة خـالل     الشركة: كانت حصة" 1.4

% 92.5النابيـب   قطـا  ا  عـات يف  يبل ت نسـعة املع ، يف حني  2013% خالل عام 64.4املعيعات مقا نة بـ 

قطـا  إدا ة  مـا  أ،  %88.8حيـث بل ـت النسـعة     2013مسـتو  عـام   أعلـس مـن   ي وه، من أمجالي املعيعات

 من املعيعـات % 7.5 نسعة ما  ثم  ،مليون  يال 203معلغ  2014عام خالل  همعيعات ويلتفقد املياه 

 .من املعيعات %11.2أي بنسعة  2013مليون  يال خالل عام  351مقا نة بـ 
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 تفسري االختالفات اجلوهرية يف نتائج العمليات مقا نة م  العام السابق   .5

 :  ملخ  النتائج.1.5

 النسعة االختالفات 2013 2014 السنة

 %13- (404,885) 3,130,672 2,725,787 املعيعات

 %13.5- 359,905 (2,660,667) (2,300,762) تكلفة املعيعات

 %9.6- (44,980) 470,005 425,025 الربج االمجالي

 %4.5 (11,028) (242,543) (253,571) التكاليف التش يلية

 %24.6- (56,008) 227,462 171,454 الدخم من العمليات

 %28.6- 25,795 (90,036) (64,241) مصا يف وإيرادات أخر 

 ضريعة الدخم االجنيب

 والزكاة
(47,103) (44,236) (2,867) 6.5% 

 %15.9 3,084 19,424 22,508  املسيطرةحقوق امللكية نري

 %26.6- (29,996) 112,614 82,618 2013يايف الدخم لعام 

   

 :  تفسري االختالفات5.2

 يايف املعيعات:

 ناجم عن: مليون  يال 250 إخنفا  املعيعات يف شعة اجلزيرة العربية بـ 

الثالثــة ل األ بــا  اخنفــا  متوســط أقطــا  األنابيــب املعاعــة يف ســوق الفــايربجالس خــال     .1

 األوىل.

تــــرثر بامملــــة التصــــيييية اةايــــة بالعمالــــة نــــري  النتيجــــة املعيعــــات الــــعطء يف  - .2

 خالل الرب  األول.الن امية 

معيعات قطا  حديـد الـدكتايم يف املنطقـة ال ربيـة، للمشـا ي  الواقعـة يف مكـة        العطء يف  .3

   سم امج.واملكرمة واملدينة املنو ة خالل شهر  مضان وم
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     خايــة اميــواترمعيعــات أقــم يف قطــا ،(PWT   ــي حيــث اقرتبــت عــدة مشــا ي  مــن    ( بــي دبليــو ت

ــال    ائاالنتهــاء يف تركمانســتان باإلضــافة تعــاطؤ عقــود أخــر  بســعب مســ      م قانونيــة )علــس ســعيم املث

 نافه مؤخرًا(.  السماوة يف العراق، الذي مت أستئ التعليق املؤقت لعقد

 

 كلفة املعيعات

 فا  يف كلفة املعيعـات إىل اخنفـا  حجـم املعيعـات كمـا ويـف أعـاله، لكـن نسـعة          يعز  االخن

لفضم يف للـ   ، وا2014% يف عام 15.6إىل  2013% يف عام 15هامش الربح زادت بشكم طفيف من 

 أفضم. عيعات امل يعود ألسعا  معيعات ومكونات 

 

 ليةيالتكاليف التش 

   مما يعكس التضخم.4.5بنسعة  التش يلية التكاليفلقد زاد يايف % 

 

 دخم من مصاد  أخر  وتكاليف أخر 

  أ بـا  قويـم   و أمساليـة   أ بـا  أنهـا تتضـمن    2014إن سعب اخنفا  يايف التكاليف األخر  لعام

ــغ  عمـــالت  ــعته      21.1تعلـ ــتثما  الشـــركة ونسـ ــ  اسـ ــام بيـ ــة بإمتـ ــال متعلقـ ــون  يـ % يف 5.4975مليـ

ــركة  ــتج   CPICشـ ــركة يـــينية تنـ ــايربجالسام مـــن املـــواد اةـــ  ، وهـــي شـ الالزمـــة لصـــناعة   الفـ

 .2013وهذا ما يرب  التيسن عن عام  ، بيعت هذه األسهم يف الرب  الثالث.األنابيب

     ،كمــا مت تســجيم مصــا يف وإيــرادات خمتلفــة قــت هــذا العنــد، كاحتياطيــات مطالعــات العقــود

ععـاء  أو،  جـودات تتعلـق مبخصصـات  اخنفـا  قيمـة املو     توتسـويا ، قويم العمالتخسائر وأ با  و

 مالية.. اخل

 

 

 لتزام باملعايري اةاسعية الصاد ة عن اهليئة السعودية للمياسعني القانوننيإلا :6

ــعودية       ــن اهليئـــة السـ ــاد ة عـ ــعية الصـ ــن املعـــايري اةاسـ ــد إخـــتالص عـ ــة" برنـــه ال يوجـ تؤكـــد" اوموعـ

 للمياسعني القانونيني.

 

 

 : موعة اوتركيعة   :7

 

 )*(”ركةالش“فرو     1ـ7

و ســجم جتــا ي أو أاألم مبوجــب تــرخي  يــناعي  ” الشــركة“)ويقصــد بهــا تلــ  املتفرعــة عــن   )*( 

 ًاقانونيــ ًا% وال متلــ  تلــ  الفــرو  كيانــ   100كالهمــا معــا حبيــث تكــون مملوكــة للشــركة األم     

 :عن الكيان القانوني للشركة األم( مستقاًل
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 الدولة/ اةم الرئيسي نشاطها الشركة الرقم
ولة حمم الد

 الترسيس

حصة 

اميانتيت

% 

 ياقوت أميانتيت 1

طالء االنابيب 

واسترياد 

االنابيب ومواد 

 العناء

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة 

العربية 

 /ةالسعودي

 الدمام

100 

 شركة أميانتيت للعوليمرات 2
جتا ة مواد 

 العوليمرات

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة 

بية العر

 /ةالسعودي

 الدمام

100 

3 

شركة أميانتيت العربية السعودية 

 لصناعة منتجات العالستي 

 (تأميعالس)

لصناعة منتجات 

 العالستي 

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة 

العربية 

 /ةالسعودي

 الدمام

100 

4 
شركة أميانتيت إلنتاج مواسري 

 يعوكسي )أميعوكس(إلا

مواسري 

 يعوكسيإلا

ململكة العربية ا

 الدمام/ةالسعودي

اململكة 

العربية 

 /ةالسعودي

 الدمام

100 

 شركة اميانتيت ةدمات التقنية 5
خدمات تقنية 

 االنابيب

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة 

العربية 

 /ةالسعودي

 الدمام

100 

 مركز أميانتيت لألحباث والتطوير 6
أحباث ود اسات 

 فنية

ية اململكة العرب

 ال هران/ةالسعودي

اململكة 

العربية 

ال/ةالسعودي

 ظهران

100 

7 
شركة أميانتيت العربية السعودية 

 للتشييد والعناء والصيانة والتش يم

املقاوالت العامة 

وييانة املشا ي  

 الصناعية

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة 

العربية 

الد/ةالسعودي

 مام

100 

 

 يس هلا  ؤوس أموال او ادوات  دين تصد  عنهامالح ة: أن الفرو  ل 

 :ـالشركات التابعة اليت متلكها أميانتيت بالكامم أو برنلعية امص  بشكم معاشر أو نري معاشر  2ـ7

 نشاطها الشركة  قم
الدولة/ اةم 

 الرئيسي

الدولة حمم 

 الترسيس

 أس مال 

الشركة 

 التابعة

 العملة
حصة 

 % أميانتيت

1 

شركة أميانتيت 

لصناعة 

الفيربجالس 

إنتاج 

 األنابيب

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي
140.000.000 

 يال 

 سعودي
100 
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 (أفيم) اةدودة

 

2 

شركة أميانتيت 

لصناعة 

الفيربجالس /فر  

شركة أميانتيت 

لصناعة 

الفيربجالس 

 اةدودة

إنتاج 

 األنابيب

اململكة العربية 

 جدة/ةعوديالس

اململكة العربية 

 جدة/ةالسعودي

فر  لشركة " 

 افيم"

 يال 

 سعودي
100 

3 

شركة أميانتيت 

لصناعة املطاط 

 اةدودة

إنتاج 

املقات 

املطاطية 

واملواد 

الالزمة 

 لألنابيب

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي
8.750.000 

 يال 

 سعودي
80 

4 

ة العربية الشرك

السعودية لصناعة 

أنابيب حديد 

 الدكتايم اةدودة

 (ساديب)

إنتاج 

 األنابيب

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

180.000.00

0 

 يال 

 سعودي
100 

5 

شركة امريون 

العربية السعودية 

 اةدودة

إنتاج 

 األنابيب

اململكة العربية 

 مالدما/ةالسعودي

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي
76.500.000 

 يال 

 سعودي
69,7 

6 
شركة بوند 

 سرتاند اةدودة

إنتاج 

 األنابيب

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

20.0000.00

0 

 يال 

 سعودي
60 

7 

الشركة العربية 

السعودية 

للمنتجات 

 اةرسانية اةدودة

 ()ساكوب

إنتاج 

 األنابيب

اململكة العربية 

 جدة/ةالسعودي

اململكة العربية 

 جدة/ةالسعودي
12,250.000 

 يال 

 سعودي
58,8 

8 

شركة مصن  

أنابيب 

الفيربجالس 

بي  –اةدودة )إص 

 سي( –

إنتاج 

 األنابيب

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي
5.000.000 

 يال 

 سعودي
100 

9 

الشركة العاملية 

إلدا ة وتش يم 

العنية التيتية 

 (اميواتر) اةدودة

إدا ة وييانة 

مشا ي  املياه 

وحمطات 

 التيلية

اململكة العربية 

 جدة/ةالسعودي

اململكة العربية 

 /الدمامةالسعودي

100.000.00

0 

 يال 

 سعودي
100 

10 

الشركة الدولية 

لتوزي  املياه) 

)من  -توزي (

 واتر(خالل أمي

 توزي  املياه
اململكة العربية 

 جدة/ةالسعودي

اململكة العربية 

 جدة/ةالسعودي

101.000.00

0 

 يال 

 سعودي
50 

11 
شركة أميانتيت 

العاملية القابضة 

شركة 

 قابضة

مملكة العيرين ـ 

 املنامة

مملكة العيرين ـ 

 املنامة
2.000.000 

دوال  

 أمريكي
100 



 

19 

 

 اةدودة

12 

شركة تقنية 

 اةدودة الدكتايم

 )دكت (

بي  و شراء 

العقا ات و 

 ترجريها

مملكة العيرين ـ 

 املنامة

مملكة العيرين ـ 

 املنامة
20.000 

دينا  

 حبريين
100 

13 

شركة أميانتيت 

ماير بولي كريت 

)قت  اةدودة

 التصفية(

امتالك 

حقوق 

التقنية 

وبيعها)بي  

اآلالت 

 واألنابيب(

مملكة العيرين ـ 

 املنامة

عيرين ـ مملكة ال

 املنامة
51.412 

دوال  

 أمريكي
50 

14 
شركة فلوتايت 

 تكنولوجي اةدودة

امتالك 

حقوق 

التقنية 

وبيعها)بي  

اآلالت 

 واألنابيب(

مملكة العيرين ـ 

 املنامة

مملكة العيرين ـ 

 املنامة
3.000.000 

دوال  

 أمريكي
100 

15 
شركة أميتي  

 أملانيا اةدودة
 100 يو و 3.500.000 أملانيا أملانيا األنابيب

16 

شركة أميتي  

ًا للخدمات )سابق

 اميعدب العاملية(

 100 يو و 300.000 أملانيا أملانيا إدا ة

17 
شركة اكواموندو 

 اةدودة
 100 يو و 3.000.000 أملانيا أملانيا أدا ة املياه

18 

شركة بي .دبليو . 

تي  واسر اند اوسر 

 تكنيت  ، 

 جي ام بي اتش

 ة إنشاء و إدا

و ييانة 

حمطات 

تنقية املياه 

والصرص 

 الصيي

 100 يو و 3.000.000 أملانيا أملانيا

19 

 

أميت  مالطا 

 القابضة اةدودة

 

 قابضة

 

 مالطا

 

 مالطا

 

49.025.000 

 

 يو و

 

100 

 4.500.000 النرويج النرويج تسويق شركة أيه  بي اس 20
كرونه ـ 

 النرويج
100 

21 
شركة فلوتايت 

 ه . استكنولوجي أي

متل  

 التقنية
 18.925.000 النرويج النرويج

كرونه ـ 

 النرويج
100 

22 

شركة سوبو  بو  

يكا ت أيه فيناعي 

 . اس

يناعة 

 أالنابيب
 31.600.000 تركيا تركيا

لرية 

 تركية
50 

23 

شركة سوبو  جاب 

يكا ت أيه فيناعي 

. اس )من خالل 

 سوبو بو (

يناعة 

 أالنابيب
 21.700.000 تركيا تركيا

لرية 

 تركية
40 

24 
شركة أميتي  

 بولندا

يناعة 

 أألنابيب
 21.098.000 بولندا بولندا

زلوتي ـ 

 بولندا
100 
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25 
شركة أميتي  

 أسعانيا

يناعة 

 أألنابيب
 100 يو و 5.890.690 أسعانيا أسعانيا

26 

شركة أميانتيت 

لصناعة اهلند 

 الفايربجالس

 )قت التصفية(

يناعة 

 أألنابيب
 اهلند اهلند

250.000.00

0 

 وبية 

 هندية
70 

27 
شركة أميتي  

 اندسرتيال اسعانيا

يناعة 

مليقات 

 األنابيب

 100 يو و 3.000 اسعانيا اسعانيا

 100 يو و 280.000 فرنسا فرنسا تسويق شركة أيه بي اس 28

29 
شركة أميتي  

 استانا لألنابيب

يناعة 

 أألنابيب
 كازاخستان كازاخستان

403.000.00

0 

تنجي ـ 

زاخكا

 ستان

51 

30 

شركة اميتي  

 نرب ووسط أو وبا

 )قت التصفية(

 100 يو و 6.000.000 هولندا هولندا قابضة

31 
شركة اميتي  

 قربص القابضة
 100 يو و 2.000 قربص قربص قابضة

32 
شركة اميتي  

 سويسرا
 10.500.000 سويسرا سويسرا قابضة

فرن  ـ 

سويسر

 ي

100 

 فلوتايت للهندسة 33
 استشا ات

 وتقنية
 100 يو و 30.000 أملانيا أملانيا

34 
شركة اميتي  

 للخدمات
 100.000 سويسرا سويسرا إدا ة

فرن  

 سويسري
100 

35 
اميانتيت ألن مة 

 األنابيب

جتا ة 

 األنابيب
 50 آلي 327.620  ومانيا  ومانيا

36 

اميت  لالنابيب 

  ومانيا

 )قت التصفية(

يناعة 

 االنابيب
 50 آلي 116,000  ومانيا  ومانيا

37 

بي دبليوتي 

السعودية اةدودة ) 

الشركة عن طريق 

العاملية إلدا ة 

وتش يم العنية 

 التيتية اةدودة

( وبي دبليو اميواتر)

 تي االملانية

إنشاء و إدا ة 

و ييانة 

حمطات 

تنقية املياه 

والصرص 

 الصيي

 500.000 الدمام الدمام
 يال 

 سعودي
89.8 

38 
 شركة بي دبليو تي

 العربية

إنشاء و إدا ة 

و ييانة 

حمطات 

تنقية املياه 

والصرص 

 الصيي

 املانيا

الدمام/ فر  

لشركة بي دبليو 

 /املانيا

500.000 
 يال 

 سعودي

100 

 

 100دوال   250.000 ركمانستانت تركمانستانإنشاء و إدا ة شركة بي دبليو تي  39
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اس يو دبم يو أوه أوه 

 -أوه 

 تركمانستان

و ييانة 

حمطات 

تنقية املياه 

والصرص 

 الصيي

  أمريكي

40 

شركة العنية 

التيتية اهلندسية 

 للمقاوالت اةدودة

خدمات 

التصميم 

 والرتكيب

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي

اململكة العربية 

 الدمام/ةالسعودي
500.000 

 يال 

 سعودي
100 

41 

شركة سي ت  

اةدودة )قت 

 التصفية(

تقنية 

 األنابيب
 مليون 3 املنامة/العيرين مة/العيريناملنا

دوال  

 أمريكي
100 

 

 ةقلية امص  بصو ة معاشرة أو نري معاشرأالشركات اليت متل  أميانتيت  3ـ7

 نشاطها الشركة  قم

الدولة/ 

اةم 

 الرئيسي

الدولة حمم 

 الترسيس

 أس مال 

الشركة 

 التابعة

 العملة

 % حصة أميانتيت

ــت   1 ــركة أميانتيـــــــ شـــــــ

الس، مصـــــر للفيـــــربج

متلــ  أميانتيــت هــذه  

ــ  عـــن طريـــق    امصـ

ــركتها   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــركة  التابعة:شــــــــــــــــــــــ

أميانتيــــــــت لصــــــــناعة 

الفــــــــــــــــــــــــــــايربجالس 

 اةدودة

يناعة  

 أألنابيب

جنيه  50.000.000 مصر مصر

مصر

 ي

50 

شــركة امــريون مصــر،   2

متلــ  أميانتيــت هــذه  

ــ  عـــن طريـــق    امصـ

ــة:   ــركتها التابعــــــ شــــــ

شـــــــــــــركة امـــــــــــــريون 

العربيــــــــة الســــــــعودية  

 اةدودة

يناعة 

 ألنابيبأ

19.313.900 مصر مصر

0 
جنيه 

مصر

 ي

34.2 

شــــــــــركة أميتيــــــــــ    3

 اجلزائر

يناعة 

 أألنابيب

262.769.00 اجلزائر اجلزائر

0 
دينا  

جزائر

 ي

50 

شــــــــــركة أميتيــــــــــ    4

 امل رب

يناعة 

 أألنابيب

72.0000.00 مل ربا مل ربا

0 
د هم 

 م ربي

50 

شركة أميانتيت قطـر   5

ــاب( ا ةـــــــــدودة )أكـــــــ

 اةدودة  

 يناعة

 أألنابيب

 يال  37.200.000 قطر قطر

 قطري

40 

ــرق   6 ــاز الشـــ ــركة نـــ شـــ

 اةدودة

اململكة  توزي  ال از

العربية 

 السعودية/

 الدمام

اململكة 

العربية 

 السعودية/

 الدمام

 يال  40.000.000

سعود

 ي

13 
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يناعة  سا  بالست 7

 أألنابيب

 23,70 يو و 1.550.000 ايطاليا ايطاليا

يناعة  اشركة اميتي  ليعي 8

 أألنابيب

دينا   1.000.000 ليعيا ليعيا

 لييب

40 

ــركة سا بالســـــــت   9 شـــــ

ــن    ــدودة  عـــ ــر اةـــ قطـــ

ــركة   ــق شــــــــــــ طريــــــــــــ

ــر   ــت قطـــــــــــ اميانتيـــــــــــ

اةــــــــدودة و شــــــــركة 

 سا بالست ايطاليا(  

يناعة 

 االنابيب

 يال  200.000 قطر قطر

 قطري

26,21 

 

 ا ي داخم السعودية وخا حها.من مكاتب التمثيم التج عددباإلضافة ملا ُلكر أعاله، لد  الشركة  

 

 لشركات التابعةل الصاد ةالدين أدوات امص  أو   8

 يلي:  كما لشركات التابعة اةاية با ة الصاد مص  او ادوات الدين ا كانت     

 / نسب امللكيةأمساء الشركاء امص  الصاد ة اسم الشركة التابعة

 حصة حصة عادية قيمة كم 140.000 شركة اميانتيت لصناعة الفيربجالس اةدودة 

  يال  الف

 %  99.شركة اميانتيت العربية السعودية 1

 لصناعة   . الشركة العربية السعودية2

 %  1حديد الدكتايم اةدودة  انابيب

 الشركة العربية السعودية لصناعة

 انابيب حديد الدكتايم اةدودة 

 حصة عادية قيمة كم حصة 180.000

 الف  يال 

 %  95ة اميانتيت العربية السعودية .شرك1

 . شركة اميانتيت لصناعة الفيربجالس2

 % 5اةدودة  

 حصة عادية قيمة كم حصة  20.000 شركة بوندسرتاند اةدودة 

 الف  يال

 %  60شركة اميانتيت العربية السعودية 1.

 . شركة امريون .بي . يف /هولندا2

 حصة عادية قيمة كم حصة 76.500 دة  شركة امريون العربية السعودية اةدو

 الف  يال

 %  69.7.شركة اميانتيت العربية السعودية 1

 %31.3ملية )امريكية( . شركة امريون العا2

 حصة عادية قيمة كم حصة 8.750 شركة أميانتيت لصناعة املطاط اةدودة

 الف  يال

 %  80.شركة اميانتيت العربية السعودية 1

 %20ايزس اةدودة )هندية( . شركة دكان انرتبر2

 الشركة العربية السعودية للمنتجات

 اةدودة )ساكوب( ةدودةاةرسانية ا

 حصة عادية قيمة كم حصة24.500 

  يال 500

 %  4.شركة اميانتيت العربية السعودية 1

 %17.4. شركة امريون العاملية )امريكية( 2

 %78.6.شركة امريون العربية السعودية 3

 %51.شركة اميانتيت العربية السعودية 1 حصة عادية قيمة كم حصة الف  يال5.000 نابيب الفيربجالس اةدودة  شركة ا

 . شركة اميانتيت لصناعة الفيربجالس2

 % 49اةدودة 

 ال توجد حص  بم ان  اس املال اميت  استانا

 تنجي مليون  403وهو  

 شراكة حمدودة  موز  بني الشركاء ك 

 %49تايت للهندسة اةدودة  شركة فلو.1

 %34ابي كاييف .2

 %10كافرلوص .3

 %5وبادنيتليس.4

 اميانتيت اهلندلصناعة شركة

 الفيربجالس اةدودة   

 )قت التصفية(

 %70شركة اميت  قربص القابضة .1  وبيه 10مليون حصة عادية قيمة امصة  25

 %4.2واكا  جلالسيد/شيفاناند سا.2

 %8واكا  جلالسيدة/ اجنانا سا.3

 %4واكا  جلسا سواتي/ةالسيد.4

 %4السيد/فيف  ساجلواكا  .5

 %7.8شركة مهادان العقا ية.6

 %2شركةبايراميد للتمويم اةاية اةدودة.7

 

 شركة اميت  سويسرا اةدودة  مليون يو و  1.375حصة واحدة قيمتها  شركة اميانتيت للخدمات جي ام بي اتش 
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 حصة عادية قيمة كم حصة1.000 اس ا  ال يب اميانتيت الن مة االناب

  ون  وماني 328 

 %100شركة سوبو  بو و يناعية فيتيكا يت 

 حصة عادية قيمة كم حصة 1.000 اميت   بابيس  ومانيا اس اي 

  ون  وماني 116

 شركة سوبو  بو و يناعية.1

 %98.4فيتيكا يت اي اس  

 % 0.8شركة يابي مركزي انسات يناعية .2

 %0.8ت  سوسريا امي.3

 شركة سوبو  بو و يناعية فيتكا ت اي اس  

 

 حصة عادية قيمة كم  31.605.735

 لرية تركية  1حصة 

 %50شركة اميت  سويسرا اي جي .1

 %49.994يناعية  شركة يابي مركزي انسات .2

 %0.004السيد/ا سني ا اولو .3

 %0.001السيد/امري ايكا  .4

 حصة عادية قيمة 21.658.075 كا ت اي اس شركة سوبو   جاب يناعية فيت

 لرية تركية  1كم حصة 

 شركة سوبو  بو و يناعية .1

 %78فيتيكا يت اي اس  

 %20شركة فريناس انسات يناعية اي اس .2

 %0.99يناعيةشركة يابي مركزي انسات .3

 %1شركة اميت  سويسرا اي جي .4

 %0.01السيد/ا سني ا اولو .5

 حصة عادية قيمة  32.000 ية القابضة اةدودة شركة اميانتيت العامل

 دوال  امريكي  1000كم حصة 

 %99.94شركة اميانتيت العربية السعودية  -1

 شركة اميانتيت لصناعة الفيربجالس-2

 .%06اةدودة 

 % 100ص القابضة شركة اميت  قرب يو و 1000حصة عادية قيمة كم حصة 6.018 شركة اميت  نرب ووسط او وبا القابضة . بي .يف 

 حصة عادية قيمة 30.140 شركة اميت  بولندا اس بي /زو

 زلوتي بولندية  700كم حصة 

 %94شركة اميانتيت العاملية القابضة اةدودة-1

 %6شركة اميت  سويسرا اي جي -2

 %100 شركة اميت  سويسرا اي جي يو و  100حصة عادية قيمة كم حصة  30 شركة اميت  اسعانيا الصناعية  

 100شركة اميت  سويسرا اي جي  يو و 100حصة عادية قيمة كم حصة 2800 شركة اي بي اس فرنسا 

 100شركة اميت  سويسرا اي جي  يو و  6حصة عادية قيمة كم حصة  980.148 شركة اميت  اسعانيا اي اس 

  1000حصة قيمة كم حصة 4.500 شركة اي بي اس النرويج اي اس 

 كو ونه نرواية

 100شركة اميت  سويسرا اي جي 

 100شركة اميت  سويسرا اي جي  مليون يو و  10.585حصة واحدة قيمتها  1 شركة اميت  املانيا جي ام بي اتش 

 %100شركة اميانتيت العاملية القابضة اةدودة يو و  1حصة عادية قيمة امصة الواحدة 2.000 شركة اميت  قربص القابضة اةدودة 

 حصة عادية قيمة كم حصة 2 ميت  سويسرا اي جي شركة ا

 فرن  سويسري 56.000

 شركة اميت  نرب ووسط -1

 %10.71او وبا القابضة . بي .يف

 %89.29شركة اميانتيت مالطا -2

 شركة اميت  للخدمات اي جي

  )قت التصفية(

 حصة عادية قيمة كم حصة 100

 فرن  سويسري1000

 100شركة اميت  سويسرا اي جي 

 %100شركة اميانتيت العاملية القابضة اةدودة يو و  1000حصة عادية قيمة كم حصة 49.025 شركة اميانتيت مالطا القابضة اةدودة  

 شركة ماير بولي كريت اةدودة

  )قت التصفية(

 حصة عادية قيمة كم حصة 400

 دينا  حبريين  50 

 %50شركة اميانتيت العربية السعودية -1

 %8.5وماس بلومفيلدالسيد/ت-2

 %8.5السيد/ميشيم ويلزيم-3

 %30السيدة هيكي ماير -4

 %3السيد/ادلرتوت جريالتش -5

 

 حصة عادية كم حصة 11.375 شركة فلوتايت تكنولوجي العيرين اةدودة 

 دينا  حبريين 100قيمتها 

 %99شركة اميانتيت العاملية القابضة اةدودة -1

 % 1ربجالس اةدودة شركة اميانتيت لصناعة الفي-2

 %  80.شركة اميانتيت العربية السعودية 1  يال  1000حصة عادية قيمة كم حصة  100,000 الشركة العاملية الدا ة وتش يم العنية التيتية اةدودة 

 . شركة اميانتيت لصناعة الفيربجالس2

 % 20اةدودة  

 حصة عادية قيمة  4.000.000 شركة ناز الشرق اةدودة

  يال  10كم حصة 

 %13شركة أميانتيت العربية السعودية -1

 %35شركة ال از والتصني  األهلية  -2

 %26الشركة السعودية لصناعة الو ق -3

 %23الشركة العربية لصناعة الو ق )و ق(  -4
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 %3جمموعة الربيعة والنصا   -5

 شركة العنية التيتية اهلندسية للمقاوالت اةدودة

 ة قيمة حصة عادي  500

  يال  1000كم حصة 

 %45شركة اميانتيت لصناعة الفيربجالس اةدودة -1

 الشركة العربية السعودية لصناعة -2

 %45    انابيب حديد الدكتايم اةدودة 

 الشركة العاملية الدا ة و-3

 %10 تش يم العنية التيتية اةدودة

 شركة سي ت  اةدودة
 حصة عادية  3.000

 دوال  أمريكي 1.000ا كم حصة قيمته

 %50شركة أميانتيت العربية السعودية -1

 %50شركة أميانتيت العاملية القابضة  -2

 شركة تقنية الدكتايم
 حصة عادية قيمة  200

 دينا  حبريين 100كم حصة 

 %75شركة أميانتيت العربية السعودية -1

 %25شركة أميانتيت العاملية القابضة  -2

 %100سويسرا  أميتي شركة  يو و 30.000حصة واحدة قيمتها  سةشركة فلو تايت للهند

 تايت للتقنية إي إس  شركة فلو
 حصة عادية  18.925

 كو ونه نرواية 1.000 قيمة كم حصة

 %100شركة أميتي  قربص 

 شركة أكوامندو
 حص  عادية  10

 يو و 300.000قيمة كم حصة 

 شركة بي .دبليو . تي  واسر اند اوسر تكنيت  ،

 %100 جي ام بي اتش 

 شركة بي .دبليو . تي  واسر اند اوسر تكنيت  ، 

 جي ام بي اتش

 حص  عادية  10

 يويو 300.000قيمة كم حصة 

 %100الشركة العاملية الدا ة وتش يم العنية التيتية اةدودة 

 شركة بي دبليو تي العربية السعودية

 حصة عادية  500

  يال سعودي 1.000قيمة كم حصة 

 شركة بي .دبليو . تي  واسر اند اوسر تكنيت  ،-1

 %51 جي ام بي اتش 

 %49 الشركة العاملية الدا ة وتش يم العنية التيتية اةدودة-2

 شركة بي دبليو تي تركمانستان

 شركة بي .دبليو . تي  واسر اند اوسر تكنيت  ،-1 دوال  أمريكي 250.000حصة واحدة قيمتها 

 %99 جي ام بي اتش 

 %1شركة أكوامندو -2

   

 :مالح ات

إن الشركات التابعة التصد  ادوات دين قابلة للتداول. تتمثم ديون التمويم اةا جية يف قـرو  بنكيـة    -

 ( من هذا التقرير.12واليت تتم ت طيتها ضمن العند)

أثـر   القيـام بتصـفيتها لـن يكـون لـه     و إن إن الشركات اليت تتم تصفيتها هي شركات نري نشـطة نالعـًا،    -

 كعري علس القوائم املالية للمجموعة.

 

 سياسية توزي  األ با  :9

 لسياسة التالية:وفقا ل توزي  أ با بوم الشركة قت

           ــا  الشــركة الصــافية بعــد خصــم مجيــ  املصــروفات العموميــة والتكــاليف األخــر  علــس الوجــه تــوز  أ ب

 التالي : 

إحتياطي ن امي واوز  ينكو%( من األ با  الصافية لت10انب عشرة باملائة ) - 1

 للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متس ما بلغ اإلحتياطي املذكو  نصف  أس املال 

خيص  كذل  نسعة معينة من األ با  الصافية قددها اجلمعية العامة يف كم عام  - 2

بلغ  لتكوين إحتياطي إتفاقي خيص  ملا تراه اجلمعية العامة ويوقف هذا التجنيب الا

 اإلحتياطي املذكو  نسعة معينة من  أس املال توافق عليها اجلمعية العامة .  

%( من  أس 5خيص  من العاقي بعد لل  دفعة أوىل للمساهمني تعادل مخسة باملائة ) - 3

 املال املدفو  . 
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%( من العاقي ملكافرة أعضاء جملس اإلدا ة م  مراعاة ما يصد  5خيص  بعد ما تقدم ) - 4

هذا اةصوص من قرا ات أو تعليمات من اجلهات املختصة ويوز  العاقي بعد لل  علس  يف

 املساهمني كيصة إضافية من األ با  

 

 تدف  األ با  املقر  توزيعها علس املساهمني يف املكان واملواعيد اليت لددها جملس اإلدا ة

 :مة م  الن ام االساسيو املنسج بتوزي  األ با  وفقا للسياسة التالية” الشركة“تقوم 

 

  خســائر مرحلــة،  تكــون كافيــة مبــا   أيوإطفــاء الن اميــة، بعــد احتســاب املخصصــات الصــافية،  أل بــا اإن

 يضمن قابليتها للتوزي .

 .توفر السيولة الالزمة 

 .عدم تعا   توزي  األ با  م  أي اتفاقيات بنكية 

      علــس موايــلة إوهــا وانتنــام الفــرص   ” كةالشــر“أن ال تتســعب عمليــة توزيــ  األ بــا  يف امــد مــن قــد ة

 املتاحة.

   تداول"وبالتنسيق م   إليدا  املعاشر يف حماف هم أليًااأل با  علس املساهمني من خالل ايتم توزي."   

 

 كعا  املساهمني  ـ10

% فــاكثر مــن  أس 5ان كعــا  املســاهمني الــذين  لكــون فــ 31/12/2014حتــس تــا يخ  "تــداول"ســجالت  حســب  

 هم:   املال

 نسعة ملكيته يف  أس املال% اسم املساهم

 %7.47 مسو األمري خالد بن ععد اهلل بن ععدالرمحن آل سعود

 %5.8 ععد اهلل ياحل ععد اهلل العسام

 

و خـروج شـركة املـوا د لالسـتثما  اةـدودة مـن فئـة كعـا          أبت ـيري ملكيـة    2014وقد مت ابالغ الشركة خـالل عـام   

التسـجيم واالد اج باملقابـم فـان كعـا  املـالك املـذكو ين يف       قواعـد   ( مـن  45وفقا للمادة ) املالك واعلمت الشركة

بـاي   2014وبالتـالي مل تعلـغ الشـركة خـالل عـام       2014هذه القائمة اعاله مل ار ت ـيري يف ملكيـتهم خـالل عـام     

 ( من قواعد التسجيم واالد اج.45حسب املادة ) لل   يفت يري 
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 اء جملس اإلدا ة وكعا  التنفيذينيـ   ملكيات أعض11

 : اجلدول التالي يعني ملكية كعا  أعضاء جملس اإلدا ة وزوجاتهم.1.11

جدول يعني ملكية عضو جملس اإلدا ة والزوجة واألوالد القصر يف أسهم شركة اميانتيت العربية 

 السعودية

 اسم العضو م

عدد 

 األسهم

يف بداية 

 السنة

 م2014

النسعة 

 % ويةئامل

 األسهمد عد

 السنة بنهاية

 م2014

نسعة 

الت يري

% 

نسعة 

امللكية 

بنهاية 

 السنة

عدد 

 أسهم

الزوجة 

 واألوالد

القصر 

يف بداية 

السنة

 م2014

النسعة 

 املئوية

زوجة لل

 واألوالد

 القصر

 أسهمعدد 

لزوجة ا

 واألوالد

القصر 

بنهاية 

السنة

 م2014

نسعة 

 الت يري

لزوجة ل

 واألوالد

 القصر

1 

د بن خالد مسو األمري امح

بن ععد اهلل بن ععد الرمحن 

 آل سعود

1,825,

244 
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 1,58 يفر 1,825,244 1,58

2 

ياحب السمو امللكي األمري 

تركي بن حممد بن فهد 

 بن ععد العزيز آل سعود

 يفر 11,000 0,00952 11,000
0,009

52 
 يفر 50,000 0,0432 50,000

3 
 فتا  كرديد.خليم ععد ال

 
 يفر 3,365 0,0029 3,365

0,002

9 
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

4 

د. ععد العزيز ياحل 

 اجلربو 

 

 يفر 1,800 0,00155 1,800
0,001

55 
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

5 
الشيخ سليمان الععد 

 الرمحن السييمي

32057

0 
 يفر 320.570 0,2775

0,277

5 
 ال يوجد يوجد ال ال يوجد ال يوجد

6 

األستال/ سليمان ععد اهلل 

 العمرو

 

1,570 
0,00135

9 
 يفر 1,570

0,001

359 
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

7 

األستال/ بد  ععد اهلل 

 السويدان

 

 يفر 23,085 0,01998 23,085
0,019

98 
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

8 
األستال/ععد العزيز علي 

 ابو السعود
 يفر 1000 0,0008 1000

0,000

8 
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

9 

د. سليمان ععد العزيز 

 التواري

 

 يفر 1000 0,0008 1000
0,000

8 
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

شــركة اميانتيــت  جــاتهم واوالدهــم القصــر يف اســهم   و: اجلــدول التــالي يــعني ملكيــة كعــا  التنفيــذين  وز   2.11

 العربية السعودية

 والزوجة واألوالد القصر يف أسهم شركة اميانتيت العربية السعودية كعا  التنفيذينيجدول يعني ملكية 
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 التنفيذياسم  م

 األسهمعدد 

يف بداية 

السنة

2012014

 م

 % النسعة املئوية

 األسهمعدد 

 بنهاية

 م2014السنة

نسعة 

 % الت يري

 أسهمعدد 

الزوجة 

القصر  ألوالدوا

 م2014بيف 

 النسعة املئوية

زوجة لل

 واألوالد

 القصر

 األسهمعدد 

للزوجة 

 واألوالد

القصر 

بنهاية 

 م2014السنة

نسعة 

 الت يري

زوجة لل

 واألوالد

 القصر

1 

د.سليمان 

ععدالعزيز 

 التواري

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد يفر 1000 0,0008 1000

2 
وليد حممد أبو 

 كش 
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد جدال يو

3 
إعجاز مال  من 

1/5/2012 
 اليوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 اليوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد عثمان يقر 4

 اليوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجد ال ال يوجد ال يوجد بيا  سوميز 5

6 
اسامة جاسم 

 العنيزي
 اليوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 0.00086 100 ال يوجد ال يوجد

 

يف االسهم او حقوق اكتتاب او ادوات دين ألعضاء جملس  مصلية ال توجد  برنه تصر  الشركة

ر سواء يف أسهم الشركة  او شركاتها التابعة ومل اإلدا ة وكعا  التنفيذين وزوجاتهم واوالدهم القص

من هذا القرا  الذي لكرت منح  (22باستثناء ما لكر يف  العند) 2014لصم أي ت يري خالل عام 

 أسهم ملوظفي الشركة.

 

 ـ  األقرتا 12

إن القرو  اليت حصلت عليها (: أقرتا  الشركة األم) شركة اميانتيت العربية السعودية 1.12

 هي وفقا للجدول التالي:ـ 31/12/2014ة األم حتس الشرك

 

 الص الرياالت(آ)  القرو  الطويلة االجم 1.1.12

 

 إسم العن 
طعيعة 

 القرو 

تا يخ 

التسدي

 د

 املعلغ

 املستيق

حتس 

31/12/

2013 

القرو  

 اجلديدة

املعالغ 

 املسددة
 إعادة التصنيف

املعلغ املستيق يف 

31/12/2014 

 جمموعة

 سامعا 

 طويم

 جماال
2014 131,250 - (81,250) (50,000) - 

 

مليون  يال  50سوص يتم سداد قر  جمموعة سامعا بشكم كامم حبلول أنسطس. الرييد العالغ 

 سعودي أعيد تصنيفه كاقرتا  قصري األجم وسي هر بعد هذه الفقرة.



 

 28 

 الص الرياالت(آ)القرو  القصرية االجم  2.1.12

املســـــتيق  املعلـــــغ طعيعة القرو  إسم العن 

حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 

31/12/2013  

 املعالغ املسددة القرو  اجلديدة  

 

 املعلغ املستيق 

يف 

31/12/2014  

 43,750 (334,004) 377,754 - قصري االجم   سامعا

 - (94,000) 59,000 35,000 قصري االجم الفرنسي

 25,000 (75,000) 75,000 25,000 قصري االجم الريا 

 35,000 (50,000) 61,000 24,000 جمقصري اال اةليج لالستثما 

 280,026 (346,238) 386,473 239,791 قصري االجم االإاء

 20,000 (203,000) 88,000 135,000 قصري االجم اجلزيرة

 98,396 (133,000) 207,396 24,000 قصري االجم األهلي

 299,172 (253,865) 391,675 161,362 قصري االجم العالد

 - (100,000) - 100,000 االجم قصري الراجيي

 35,000 (113,000) 99,000 49,000 قصري االجم اهلولندي

 املؤسسة العربية

 املصرفية

 143,915 (75,000) 183,915 35,000 قصري االجم

 - (164,242) 153,062 11,180 اعتماد مستندي  الربيطاني 

 نيبن  العير

 والكويت
 91,875 - 91,875 - قصري االجم

 148 (62,205) 62,353 - سيب علس املكشوص  امعا س

 - (29,382)  29,382 - سيب علس املكشوص الفرنسي

 455 (22,444) 22,899 - سيب علس املكشوص األهلي

 - (1,463) 1,463 - سيب علس املكشوص الراجيي

 1,248 (86) 1,334 - سيب علس املكشوص اهلولندي

 1,073,985 (2,056,929) 2,291,581 839,333  اومو  

 

 : إمجالي القرو  اليت حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة2.12

 الص الرياالت(  آاجلدول التالي يلخ  القرو  اليت حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة) 

 املعلغ املستيق اسم الشركة

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداده 

 31/12/2013حتس

ــرو   القـــــــــــــــــــ

 اجلديدة

 عالغ امل

 املسددة

ــتي  ــغ املســـــــــــــ ق املعلـــــــــــــ

 31/12/2014حتس

شركة اميانتيت لصناعة 

 الفيربجالس اةدودة
117,000 208,688 (246,893) 78,795 

الشركة العربية السعودية 

لصناعة انابيب حديد 

 الدكتايم اةدودة

459,848 724,916 (626,514) 558,250 

 19,668 (114,247) 85,687 48,228 شركة بوندسرتاند اةدودة

نابيب شركة مصن  أ

 الفايربجالس اةدودة
- 25 (25) - 

 - (432) - 432 شركة أميانتيت للعوليمرات

شركة اميانتيت العربية 

السعودية لصناعة منتجات 
- 1,492 (1,492) - 
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 العالستي 

شركة اميانتيت النتاج مواسري 

 االيعوكسي 
29 217 (246) - 

 9,971  1,890 8,081 اميت  استانا

 90,393 (92,301) 101,387 81,307 عية فيتكا تسوبو  بو و ينا

 - (3,143) 1,341 1,802 شركة اميت  بولندا

 5,856 (24,260) 1,017 29,099 شركة اميت  اسعانيا

 6,277 (3,295) 386 9,186 شركة اميت  املانيا 

 21,413 (7,246) 4,418 24,241 شركة فلوتايت تكنولوجي 

ر بي دبليو تي واسر اند ابواس

 تكني 
29,118 27,612 (30,942) 25,788 

جممو  قرو  الشركات 

 التابعة 
808,371 1,159,076 (1,151,036) 816,411 

 1,073,985 (2,188,179) 2,291,581 970,583 جممو  قرو  الشركة األم

جممو  قرو  الشركة األم 

 والشركات التابعة
1,778,954 3,450,657 (3,339,215) 1,890,396 

 

امصول علس مع م القرو  القصرية االجم لتمويم  الذمم املدينة وخمزون املواد اةام ، حيث  مت

( ، يف حني 2013مليا  يف عام  1.83مليا   يال )   1.90ان الذمم املدينة ويلت قيمتها نهاية العام 

 . 2013عام   يال يفمليا   1.24مليا   يال مقا نة ب  1.21بلغ جممو  املخزون يف نهاية العام 

 :قيمة ومدة القرو  الطويلة االجم واجلهات املاحنة )مليون  يال(    3.12

 2020 2019 2018 2017 2016 اجلهات املاحنة/السنة

 وما يليه
 اومو 

 10 3.7 2.1 2.1 2.1  أميت  أستانا -قر  شركاء االقلية

 1.1  0.1 0.4 0.3 0.3 بنكو بوبلر إسعانيا

 4.2    2.1 2.1 كيز ليعزي  /املانيا بي إن ساشني بن  اند سعا 

 17.6 16.8 0.2 0.2 0.2 0.2 دانسكي بن / النرويج 

 14.9     14.9 سوبو  -زيرات بنكاسي أند هال  بن  

 47.8 20.5 2.4 2.7 4.7 17.5 أومو 

 عام مليون  يال. يف حني أنه يف 142.1سددت الشركة قرو  طويلة االجم بقيمة  2014خالل عام  

 مليون  يال. 14.9حصلت الشركة علس قرو  طويلة االجم بقيمة  2014

ىل إنسعة املديونية بل ت ،  2013لعام  1.38مقا نة بـ  1.25تقد  ب   2013 /31/12النسعة اجلا ية حتس 

 .2013لعام  1.61مقا نة بـ  1.90حقوق الشركاء 

 

 : ادوات الدين القابلة للتيويم13

للتيويــم إىل اســهم او ال يوجــد أي حقــوق قويــم أو اكتتــاب مبوجــب ادوات ديــن قابلــة   تقــر الشــركة برنــه   

 2014ايد تها الشركة خالل  ههاو مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابخيا  حقوق 
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 : حقوق التيويم او حقوق االكتتاب14

 2014تقر الشركة بانه ال توجد حقوق قويم او حقوق اكتتاب ايد تها خالل عام   

 

 : ادوات دين قابلة لالسرتداد15

تقر الشركة برنه ال يوجد أي اسرتداد أو شـراء أو إل ـاء مـن جانـب الشـركة الي ادوات ديـن قابلـة لالسـرتداد         

 .2014خالل عام 

 

 . تكوين جملس اإلدا ة واللجان املنعثقة عنه.16

 ( تسعة أعضاء وفقًا ملا يلي:ـ9: يتكون جملس اإلدا ة من )1.16

 

 تنفيذي يفته االسم
نري 

 تنفيذي
 مستقم

خالد بن ععد اهلل بن ععد امحد بن  األمري مسو

 الرمحن آل سعود

  ال نعم ال  ئيس اولس

ياحب السمو امللكي األمري تركي بن حممد 

 سعود بن فهد بن ععد العزيز آل

 ال نعم ال نائب  ئيس اولس 

 ال نعم ال عضو د. خليم ععد الفتا  كردي

 ال نعم ال عضو ياحل اجلربو  د. ععد العزيز

 نعم نعم ال عضو الشيخ سليمان ععد الرمحن السييمي

 نعم نعم ال عضو / سليمان ععداهلل العمرواألستال

 نعم نعم ال عضو بد  ععد اهلل السويدان األستال/

 ال نعم ال عضو األستال/ ععد العزيز علي ابوالسعود

 املنتدبالعضو  د. سليمان ععد العزيز التواري

 والرئيس التنفيذي

 ال ال نعم

 

انتخاب نفس اعضـاء جملـس االدا ة املـذكو ين اعـاله بـنفس يـفات       اجلمعية العامة  تاعاد 10/12/2014يف 

 العضوية

 4201: اجتماعات جملس اإلدا ة خالل عام 2.16

 وفقًا جلدول امضو  التالي: 4201إجتم  جملس اإلدا ة مرتني خالل عام 

 والعالغ جمموعها إجتماعني  4201اء جملس اإلدا ة الجتماعات اولس حتس إنتهاء دو ته للعام املالي سجم حضو  اعض

االجتما  االول بتا يخ  اسم العضو

03/02/4201 

االجتما  الثاني بتا يخ 

30/12/4201 

 االمجالي

مسو األمري امحد بن خالد بن ععد اهلل 

 بن ععد الرمحن آل سعود

 2 حضر حضر

السمو امللكي األمري تركي بن ياحب 

 حممد بن فهد بن ععد العزيز آل سعود

 2 حضر حضر
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 2 حضر حضر د. خليم ععد الفتا  كردي

 2 حضر حضر د. ععد العزيز ياحل اجلربو 

 2 حضر حضر الشيخ سليمان الععد الرمحن السييمي

 2 حضر حضر األستال/ سليمان ععد اهلل العمرو

 2 حضر حضر السويداناألستال /بد  ععد اهلل 

 2 حضر حضر األستال/ ععد العزيز علي أبو السعود

 2 حضر حضر د. سليمان ععد العزيز التواري

ــد عقـــد جملـــس االدا ة       ــذكو ين اعـــاله  فقـ ــاء املـ ــاب نفـــس االعضـ ــادة انتخـ ــ املنتخـــب عقـــب اعـ  يف  ااجتماعـ

 وحضر مجي  االعضاء 10/12/2014

 

ني أعضـاء جملـس اإلدا ة  وكعـا  التنفيـذين والشـركة أيـة يـفقات لات        ويقر جملـس اإلدا ة أنـه ال توجـد بـ    

 عالقة واليت قد تؤدي إىل تعا   املصاحل سواء م  الشركة أو م  شركاتها التابعة أو شركاتها الزميلة.

علـس  اعـد  ويقر جملس اإلدا ة برنه مت إعداد سجالت امسابات بالشكم الصييح وأن ن ام الرقابة الداخليـة  

 ليمة ومت تنفيذه بفعالية ، وأنه ال يوجد ش  يف قد ة الشركة علس موايلة نشاطاتها.اسس س

 

 

 : تفصيم عن املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء جملس اإلدا ة ومخسة كعا  التنفيذيني3.16

املرتعطـة  لح" املكافآت والتعويضات" يف هذا العند الرواتب واألجو  والعـدالت واملكافـآت السـنوية    طيقصد مبص

 بإداء األشخاص واةطط التيفيزية وأية مزايا عينية.

)بالريال السعودي( ألعضاء اولس ومخسة من كعا   اجلدول التالي يعني تفاييم التعويضات واملكافآت

 :التنفيذيني

 العيان
أعضاء اولس 

 التنفيذيني

أعضاء اولس نري 

 التنفيذيني/ املستقلني

ممن تلقوا أعلس مخسة من كعا  التنفيذيني 

الرئيس  مبا فيهماملكافآت والتعويضات 

 .التنفيذي واملدير املالي

- الرواتب والتعويضات - - - - - - - - - 3,974,222 

- العدالت - - - - - - - - - 1,561,507 

 850,000 1,600,000 200,000 املكافآت الدو ية والسنوية

- اةطط التيفيزية - - - - - - - - - - 

تدف  بشكم  أخر نية و مزايا عيأي تعويضات أ

 و سنويأشهري 
100,000 800,000 - - - - 
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أمساء الشركات املساهمة املد جـة ونـري املد جـة  الـيت كـان أعضـاء جملـس اإلدا ة الشـركة أعضـاء          : 4:16

 4201فيها خالل عام 

 

 مد جة / اسم الشركة  االسم

 ونري مد جة 

مسو األمري امحد بن خالد بن ععد 

 ن آل سعوداهلل بن ععد الرمح

 ائية السعوديةي ئيس جملس ادا ة الشركة الكيم .1

 الشركة العربية السعودية ئيس جملس ادا ة  .2

 )سايكو( للترمني التعاوني 

 مد جة

 

 مد جة 

ياحب السمو امللكي األمري تركي 

بن حممد بن فهد بن ععد العزيز 

 آل سعود

 شركة امسنت الشرقية ئيس جملس ادا ة 

 

 مد جة

 . شركة عودة كابيتال1 الفتا  كردي د. خليم ععد

 

  

 نري مد جة 

 

 . السعودية للو ق1 د. ععد العزيز ياحل اجلربو 

 . بن  الريا 2

 . شركة اةليج للكيماويات والزيوت الصناعية3

 

 مد جة 

 مد جة

 نري مد جة

 

الشيخ سليمان ععد الرمحن 

 السييمي

 نري مد جة  شركة السييمي القابضة

 شركة إا للكيماويات .1 ان ععد اهلل العمرواألستال/ سليم

 شركة فالكوم املالية .2

 شركة خدمات املخازن والنقليات .3

 االمثال للتمويم واإلاا  .4

 مد جة

 نري مد جة

 نري مد جة

 نري مد جة

 اليوجد  ال يوجد  بد  ععد اهلل السويدان األستال/

 ودية الشركة الكيميائية السع .1 علي أبو السعود زاألستال/ ععد العزي

الشركة العربية السعودية للترمني  .2

 )سايكو( التعاوني

 

 مد جة

 مد جة

 . والء للترمني1 التواري زد. سليمان ععد العزي

 . التطوير الكيمائي2

 . تكوين املتطو ة للصناعات3

 .   ملكية4

 مد جة

 نري مد جة

 مد جة

 نري مد جة
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 يفقات م  اطراص لو عالقة ـ 17

   عالقة تصر  بها يف هذا التقرير  يم  اطراص  لو لديها يفقات " ال يوجد الشركةإن" 

 

 اإلعمال والعقود املوقعة بني الرئيس التنفيذي واملدير املالي أو أي أشخاص لوي عالقة. .18

وبـني الـرئيس التنفيـذي واملـدير     شـركاتها التابعـة   ُيقر جملس اإلدا ة برنه ال توجد أعمال أو عقود بني الشـركة أو  

 .2014خالل عام  وأي أشخاص لوي عالقة املالي

 

 التنازل عن الرواتب والتعويضات من قعم أعضاء جملس اإلدا ة وكعا  التنفيذيني   .19

ُتقر الشركة برنه ال يوجد ترتيب أو أتفاق تنازل مبوجعـه أحـد أعضـاء جملـس اإلدا ة أو أحـد كعـا  التنفيـذين عـن         

 2014عام أية  واتب أو تعويضات أو حقوق أ با  خالل 

 

 تنازل املساهمني عن حقوقهم يف األ با    .20

 ُتقر الشركة برنه ال يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل مبوجعه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق يف األ با 

 

 املدفوعات الن امية املستيقة علس اوموعة من الزكاة أو الضرائب أو أية  سوم ن امية .21

اليت  أو/داخم اململكة والشركة وشركاتها التابعة وعات الن امية اليت دفعتها فيما يلي كشف باملدف     

 :م2014سجلتها يف القوائم املالية املوحدة خالل عام 

 السعب املعلغ /الف  يال سعودي العيان

 مبوجب ن ام مصلية الزكاة والدخم 63,788 زكاة

  سوم اشرتاك بالترمينات

 االجتماعية 

 ترمينات مبوجب ن ام ال 924

 االجتماعية

 دخم تفرضها مصليةضرائب 

 الدخم والزكاة السعودية  

 خالل مبوجب ن ام ضريعة الدخم 3,903

 علس االجانب 2014عام 

 ضريعة دخم تفرضها سلطات

 الضرائب خا ج اململكة 

 تفر  مبوجب القوانني االجنعية 14,830

 يف اليت تق  بها الشركات التابعة 

  83,445 اومو 

 

 توجد معالغ مستيقة مل يتم دفعها. وال ستيقة ن اميًا قد مت دفعهااملوُتقر الشركة برن مجي  املعالغ           

 واحتياطات أنشرت ملصلية املوظفني) خيا  األسهم(استثما ات  .22

تفادة من سعيا لليفاظ علس املوظفني املتميزين باألداء، وتعزيزا النتمائهم للشركة، ومنح الفرية هلم لالس

اىل هيئة السوق املالية بطلب املوافقة علس الشركة من خالل شركة مالية اداء الشركة ، فقد تقدمت 

سهم بل ت قيمتها  2,515,691برنامج منح اسهم للموظفني، وقد وافقت اهليئة علس الربنامج ، ومت شراء 

علس  (2013عام   يال 38,615,857بينما بل ت   32,779,454 (معلغ  2014 السوقية حتس نهاية عام

 يال  15.35بل ت )بينما للسهم   يال 13.03كانت   2014 ن قيمة السهم السوقية عند اقفالأاعتعا  

وبدأ تطعيق الربنامج يف بداية عام  2011( .لقد مت اكتتاب املوظفني بها خالل عام 2013يف عام  للسهم
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علس   2015 الرب  االول من عام يفسهم  593.000مقدا ها األسهم جزء من هذه  وز ي، وسوص . 2012

مليون  يال يف  8.1) 31/12/2014يف مليون  يال 8.1املوظفني .لقد اخذ خمص  هلذا الربنامج مقدا ه 

 .(2013عام 

 

 إقرا ات .23

 .  السجالت اةاسعية1.23

 .ان سجالت امسابات ُاعدت بالشكم الصييحُيقر جملس اإلدا ة 

 الداخلية. ن ام الرقابة 23.2

 وُنفذ بفاعلية.ُيقر جملس اإلدا ة برن ن ام الرقابة الداخلية أعد علس أسس سليمة 

 

 .  قد ة الشركة علس موايلة أعماهلا23.3

 نشاطها. موايلة علسُيقر جملس اإلدا ة أنه ال يوجد ش  يذكر يف قد ة الشركة 

 

 . ن ام حوكمة الشركة.24

للشــركة" ن ــام حوكمــة شــركة اميانتيــت العربيــة الســعودية ولــوائح    أقــرت اجلمعيــة العامــة   2009خــالل عــام  

نشــرت اللجــان املتفرعــة عــن    أاموكمــة الداخليــة" ، وتنفيــذًا هلــذه اللــوائح وضــعت الشــركة القواعــد واآلليــات و        

 جملس اإلدا ة وأقرت مسؤوليتها وطريقة عملها وفقًا ملا يلي:

 

 اللجان  1.24

 جنة التنفيذيةل: ال1.1.24

 اتها :ختصايإ

 جتماعات اولس.إبني  متا س اللجنة مجي  السلطات وتتيمم واجعات جملس اإلدا ة يف الفرتة ما -

ــة و  - ــة مبناقشـ ــوم اللجنـ ــاج إىل    إتقـ ــوعات الـــيت قتـ ــة باملوضـ ــرا ات املتعلقـ ــال القـ ــة يف  إ ـ ــرا ات عاجلـ ــال قـ  ـ

 األحداث الطا ئة.

 تتطلعها أعمال الشركة العادية. ال القرا ات الروتينية اليت إتتضمن مسؤوليات اللجنة  -

 فيما يتعلق بإسرتاتيجية الشركة وأهدافها، تقوم اللجنة بالتالي: -

مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط اإلسرتاتيجي للشركة بالتعاون م  العضو املنتدب والرئيس  .1

 التنفيذي .

ل فعلية تهدص ترمجتها إىل تصرفات وأعما تالتركد من أن اةطط اإلسرتاتيجية للشركة قد مت .2

 إىل ققيق أهداص الشركة.
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مراجعة توييات العضو املنتدب والرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزي  موا د الشركة اليت تهدص  .3

 إىل ققيق التوافق بني اةطط اإلسرتاتيجية للشركة وأهدافها التش يلية طويلة األجم.    

تها التابعة واألهداص التش يلية للتركد املراجعة الدو ية للخطط اإلسرتاتيجية للشركة وشركا .4

 من توافقها م   سالة الشركة وأهدافها. 

فيما يتعلق برولويات الشركة التش يلية، تقـوم اللجنـة مبراجعـة وإعـداد التويـيات ولـس اإلدا ة بالنسـعة         -

ديـدة أو اةـروج   التوسـ  إىل أسـواق ودول ج   ًةللقرا ات اإلسرتاتيجية املتعلقة باألولويات التش يلية، متضمن

 من أسواق ودول حالية.

 بالنسعة للتخطيط املالي للشركة وسياسة توزيعات األ با ، تقوم اللجنة بالتالي: -

ة إعداد ومراجعة التوييات ولس اإلدا ة املتعلقة باألهداص واإلسرتاتيجيات املالية السنوي .1

 طويلة األجم، ومؤشرات األداء املرتعطة بها.

الية اهلامة للشركة والشركات التابعة هلا، مثم األمو  املتعلقة برأس مال مراجعة األمو  امل .2

الشركة، والتصنيف االئتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة االقرتا ، والودائ  

 االستثما ية، ولل  بالتعاون م  إدا ة الشركة التنفيذية وجلنة املراجعة.    

لس اإلدا ة واملتعلقة بسياسة توزيعات األ با  للشركة إعداد ومراجعة التوييات املقدمة و .3

 وبكيفية تنفيذها.

 ها م  املوازنات املعتمدة مسعقا هلا.قا نتاملراجعة الدو ية للنفقات الرأمسالية الفعلية وم .4

م إنتاجية الشركة يف املد  الطويم وفعالية عملياتها التشـ يلية، تقـوم اللجنـة مبراجعـة     ويفيما يتعلق بتق -

داد التوييات ولس اإلدا ة بالنسعة للقرا ات اإلسرتاتيجية املتعلقة بالفرص الـيت أمـام الشـركة الـيت     وإع

 تهدص إىل قسني جودة املنتجات واةدمات اليت تقدمها الشركة وترشيد التكاليف املتعلقة بها.    

 مهماتها :ـ

ة مـن املسـؤولني والتنفيـذيني واملـوظفني     طلب املستندات والتقـا ير والتوضـييات واملعلومـات األخـر  املناسـع      -

 بالشركة.

 دعوة املسؤولني والتنفيذيني واملوظفني بالشركة الجتماعاتها لسؤاهلم ولسما  تفسرياتهم. -

 ستعانة  دمات اةرباء واملستشا ين من خا ج الشركة.إلا -

 سلطات اللجنة. ضمنأداء اةدمات األخر  اليت يطلعها جملس اإلدا ة واليت تق   -

واجعاتهـا و فـ  التويـيات ولـس اإلدا ة بشـرن      بم  الئيتها بهدص التركد من قيامها ويراجعة وتقمب قوم  ت -

 إجراء التعديالت بها. 

 تقرير دو ي عن أعماهلا ولس اإلدا ة حبيث ال يقم عن مرة كم ستة شهو .   اللجنة تقوم بتقديم  -

 باإلضافة إىل لل ، فرن أعضاء اللجنة يقومون بالتالي: -

 املشا كة يف أنشطة وأعمال اللجنة، وحضو  مجي  االجتماعات. .1

 علس د اية كاملة جبمي  املستجدات يف بيئة األعمال اليت تعمم بها الشركة.العقاء  .2
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 اعتعا  مجي  املعلومات اليت أطلعوا عليها بسعب عملهم يف اللجنة علس إنها معلومات سرية. .3

  الها. إمصاحل قد ينشر نتيجة قرا ات تقوم اللجنة بإعالم جملس اإلدا ة يف حالة وجود تعا    .4

سنوي ألنشطة اللجنة وألعضائها متضمنا مراجعة د جة التزام اللجنة  ويمإعداد مراجعة وتق .5

 بالئيتها.

 أمساء األعضاء:

( 2  -) ئيس اللجنة التنفيذية( بن ععد الرمحن آل سعود ععد اهللمسو األمري امحد بن خالد بن  (1

د.  ( 3  -)عضو( آل سعود زععد العزيمللكي األمري تركي بن حممد بن فهد بن ياحب السمو ا

ععد ( د. سليمان 5  -)عضو(( د. ععدالعزيز ياحل اجلربو  4  -)عضو( خليم ععد الفتا  كردي

 .)عضو ( التواري زالعزي

 

 مجي  اعضاء اللجنة مجي  االجتماعات وحضر (3)             عدد االجتماعات :

  31/12/2014وانتهت يف   01/01/2012سنوات اعتعا ا من  3عملها:  مدة ـ 

ــدة ثــالث ســنوات تعــدأ مــن          10/12/2014يف    ــة مل ــة التنفيذي اعــاد جملــس االدا ة تعــيني نفــس االعضــاء  للجن

وعينت  مسو االمري امحد بـن   10/12/2014حبضو  مجي  االعضاء يف  املعينة  واجتمعت اللجنة 1/1/2015

 دالرمحن آل سعود  ئيسا للجنة والسيد/ بيا  سومريجيز سكرتريا هلا.خالد بن عع

 

 :  جلنة املراجعة24.1.2

 اختصاياتها 

ت اةاسـعية  وفقا للمعايري اةاسعية املقعولة والسياسـا امسابات والتقا ير املالية  إعداد ييةالتركد من  -

 اليت تقوم الشركة باإلفصا  عنها.  الشفافية يف املعلومات املاليةمبا لقق اليت تتععها الشركة 

قديد ومراجعة املشاكم اةاسعية اليت تـؤثر علـس عمليـة إعـداد التقـا ير املاليـة وفهـم مـد  ترثريهـا علـس            -

 يية تل  التقا ير.

 د اسة القوائم املالية األولية الرب  سنوية قعم نشرها وعرضها علس جملس اإلدا ة والتويية يف شرنها.  -

  .ئم املالية السنوية قعم عرضها علس جملس اإلدا ة وإبداء الرأي والتويية بشرنهاد اسة القوا   -

ــا يتعلـــق مبـــد  مالئمـــة السياســـات اةاســـعية املطعقـــة لطعيعـــة      - عمـــم  إعـــداد تويـــيات ولـــس اإلدا ة فيمـ

 للتقا ير املالية اليت تصد ها الشركة ولطعيعة عملية املراجعة هلا. و هاالشركة، وتق

 يات ولس اإلدا ة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة ولل  قعم اعتماده من اولس.       إعداد توي -

 بالنسعة للرقابة الداخلية وإدا ة املخاطر: -

د اسة  املخاطر األساسية اليت تواجهها الشركة واليت تتضمن املخاطر املالية والتش يلية  .1

ومعاجلة  ويمة املتعلقة بعمليات قديد وتقوالقانونية، ومراجعة السياسات اليت تطعقها اإلدا 

 تل  املخاطر. 
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 إعداد توييات متعلقة بإنشاء وقسني ونشر بيئة الرقابة داخم الشركة.   .2

 و هاالرقابة وإدا ة املخاطر الداخلية، حبيث قتو  علس تق يمالكم من ن  ويمإعداد تق .3

ستجابة اإلدا ة للمالح ات إا لد جة للموازنات املخصصة هلما ولألفراد القائمني عليهما، وأيض

 ن.يوواةا ج يونن الداخلواليت يعديها املراجع

 بالنسعة للمياسب القانوني:                          -

اللجنة لكفاءته  ةإبداء التوييات املتعلقة باختيا  اةاسب القانوني، واليت تتضمن مراجع .1

يف املصاحل، وأيضا األتعاب اليت سوص املهنية والستقالليته واملخاطر املتوقعة من وجود تعا   

 لصم عليها.

إجراء مراجعة سنوية ألداء اةاسب القانوني، ووض  توييات متعلقة بتعيينه، وإعادة تعيينه أو  .2

 إنهاء عقد الشركة معه.

الية، العمم م  اةاسب القانوني من أجم التنسيق يف أعداد خطة وإجراءات املراجعة للسنة امل .3

االعتعا  ظروص الشركة امالية وأي ت ريات حدثت يف الشروط اليت تطلعها م  األخذ يف 

 اجلهات اإلشرافية القانونية.             

العمم علس حم املشاكم اليت قد يواجهها اةاسب القانوني أثناء ترديته لعملية املراجعة واليت  .4

أو يعوبة ويوله إىل  تتضمن أي يعوبات قد يواجهها فيما يتعلق برهداص عملية املراجعة

 املعلومات. 

مناقشة النتائج اهلامة والتوييات اليت تويم إليها اةاسب القانوني ود جة استجابة اإلدا ة   .5

 بناء علس تل  التوييات.االدا ة  هلا، وأيضا اإلجراءات التصيييية اليت قامت بها 

ات اهلامة اليت قد تثريها عقد اجتماعات م  اةاسب القانوني علس إنفراد ملناقشة املوضوع .6

اللجنة أو اةاسب القانوني ، والتركد من أن اةاسب القانوني لديه إمكانية االتصال برئيس 

 جلنة املراجعة يف أي وقت. 

إعداد توييات خاية بسياسة الشركة فيما يتعلق باةدمات اليت يقوم بها اةاسب القانوني  .7

وخدمات نري املراجعة واليت تشتمم علس االستشا ات  واملتمثلة يف خدمات املراجعة العادية

والربامج التد يعية وما شابه لل  واليت قد تؤثر علس استقالليته يف أداء خدمات املراجعة 

 العادية.

إعداد التوييات اةاية بسياسة الشركة فيما يتعلق بتيديد الفرتة الالزمة لت يري اةاسب   .8

 القانوني.

 

 داخلية:  بالنسعة للمراجعة ال -

إعداد التوييات اةاية بإنشاء إدا ة املراجعة الداخلية بالشركة واملوازنة اةاية بها،  .1

 وباختيا   ئيس القسم، وأيضا د جة استقاللية املراجعني الداخليني.

ألهداص  ويمألداء إدا ة املراجعة الداخلية واملراجعني بها، حبيث يتضمن التق ويمإعداد تق .2

قا ير اليت يقوم بإعدادها وخطة املراجعة اةاية به للسنة القادمة، وسلطات القسم والت

 والنتائج اليت تويم هلا خالل السنة امالية، وإعداد التوييات الالزمة لتيسني فعاليته.
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مناقشة االحنرافات واألخطاء اليت تتضمنها التقا ير الشهرية اليت يعدها قسم املراجعة  .3

 ا ال اإلجراءات التصيييية املناسعة.بدا ة الداخلية والتركد من قيام اإل

 بالنسعة لد جة االلتزام باللوائح واألن مة:             -

التركد من وجود اإلجراءات اةاية مبراجعة الشكاو  املتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية  .1

 وإعداد التقا ير املالية .

كاو  حبيث تضمن السرية التركد من وجود اإلجراءات اليت متكن املوظفني من تقديم الش .2

التامة، ومراجعة عملية اإلفصا  عن أي احنرافات أو خمالفات تتعلق باإلدا ة أو برحد املوظفني 

 بالشركة.

 مهماتها :ـ

طلــب املســتندات والتقــا ير واإليضــاحات واملعلومــات األخــر  املناســعة مــن املــديرين التنفيــذيني واملســؤولني        -

 واملوظفني بالشركة.

ين التنفيذيني واملسؤولني واملوظفني بالشركة الجتماعات اللجنة لسؤاهلم ولطلـب اإليضـاحات   دعوة املدير -

 والتفسريات منهم يف ما تتطلعه مصلية العمم. 

 االستعانة باةرباء واملستشا ين واملتخصصني من خا ج الشركة. -

 .من جملس اإلدا ة يف حدود سلطات اللجنة  اأداء أي واجعات توكم إليه -

م سـنوي لالئيتهـا وإعـداد تويـيات، إلا احتـاج األمـر، ولـس اإلدا ة فيمـا         ويللجنة بعمم مراجعـة وتقـ  تقوم ا -

 يتعلق بتعديم جزء منها. 

 اللجنة تقوم برعداد تقا يرها ولس اإلدا ة علس أساس دو ي وحسب متطلعات مصلية العمم .   -

 أعضاء جلنة املراجعة  بالتالي:يقوم     -

 ة اللجنة والسعي مضو  مجي  االجتماعات.املشا كة يف مجي  أنشط .1

 التعامم م  املعلومات اليت تتوافر لديهم نتيجة معاشرتهم ألعمال اللجنة بسرية تامة.    .2

أبالغ جملس اإلدا ة باملستجدات اليت تؤثر علس استقالليتهم أو للتعا   يف املصاحل املتعلقة  .3

 بالقرا ات اليت تقوم اللجنة با الها.

 ومراجعة سنوية ألنشطة اللجنة وألعضائها متضمنة د جة إلتزام اللجنة بالئيتها. مويإعداد تق .4

 د اسة ن ام الرقابة الداخلية ووض  تقرير مكتوب عن  أيها وتويياتها يف شانه .  .5

متابعة أعمال اةاسعني القانونيني ، واعتماد أي عمم خا ج نطاق أعمال املراجعة اليت يكلفون  .6

 برعمال املراجعة . بها أثناء قيامهم 

 

 أمساء األعضاء : 

د.   -)عضو(  سليمان ععد اهلل العمرواألستال/   ) ئيس جلنة املراجعة( ـ  د. خليم ععد الفتا  كردي

 )عضو( سليمان ععداهلل السكران
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 مجي  اعضاء اللجنة مجي  االجتماعات وحضر (.6)     :عدد االجتماعات 

  31/12/2014وانتهت يف  01/01/2012من سنوات اعتعا ا  3 :ـ   مدة عملها

اعاد جملس االدا ة تعيني نفس االعضاء  جلنة املراجعة ملدة ثالث سنوات تعدأ من  10/12/2014يف   

وعينت د. خليم  10/12/2014حبضو  مجي  االعضاء يف املعينة  واجتمعت اللجنة  1/1/2015

  رتريا هلا.ععدالفتا  كردي  ئيسا للجنة والسيد/ وليد ابوكش  سك

 

 جلنة الرتشييات واملكافآت  :24.1.3

 اختصاياتها

 املوضوعات التالية تعترب ضمن سلطات جلنة الرتشييات واملكافآت:

 بالنسعة لرتشييات أعضاء جملس اإلدا ة واملديرين التنفيذيني،  تقوم باآلتي: -

لس اإلدا ة وإعداد املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املها ات املناسعة لعضوية جم .1

ويف للقد ات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدا ة، مبا يف لل  قديد الوقت الذي 

 يلزم أن خيصصه العضو ألعمال اولس.

 مراجعة هيكم جملس اإلدا ة و ف  التوييات يف شرن الت يريات اليت  كن إجراؤها. .2

ا  معاجلتها مبا يتفق م  مصلية قديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدا ة، واقرت .3

 الشركة.

وض  معايري لتيديد استقاللية عضو جملس اإلدا ة، التركد من استقاللية العضو بشكم  .4

سنوي ووض  آلية مناسعة ألعالم املساهمني عن أي مت ريات قد تؤد  إىل فقد العضو 

عضوية  الستقالليته، والتركد من عدم وجود أي تعا   مصاحل إلا كان العضو يش م

 جملس إدا ة شركة أخر .

تنفيذيني اجلدد عن الإعداد توجيهات وبرامج تعريفية ألعضاء جملس اإلدا ة املستقلني ونري .5

 طعيعة أعمال الشركة وويف تفصيلي عن واجعاتهم كرعضاء يف جملس اإلدا ة.

م توييات ولس اإلدا ة املتعلقة بتيديد معايري معينة الختيا  األشخاص لش الإعداد  .6

 وظيفة العضو املنتدب والرئيس التنفيذي و ؤساء األقسام الرئيسية بالشركة. 

م معدئي لألشخاص املرشيني لوظيفة العضو املنتدب والرئيس التنفيذي ويإعداد تق .7

 ولرؤساء األقسام والوحدات بالشركة. 

ت مد اء اإلدا اوإعداد ويف للوظائف وشروط التعاقد لكم من وظيفة الرئيس التنفيذي  .8

 بالشركة.

 مد اء اإلدا ات بالشركة. وم أداء الرئيس التنفيذي ويوض  معايري وإجراءات مناسعة لتق .9

 م دو ي ألنشطة  الرئيس التنفيذي مد اء اإلدا ات بالشركة. ويإجراء تق .10

تن يم برامج تد يعية للمديرين التنفيذيني متعلقة مبوضوعات حوكمة الشركة والسلوك  .11

سات متعلقة بالتيسني املستمر يف أداء املوظفني يف املستويات األخالقي بها. وض  سيا

 اإلدا ية العليا. 

 تقوم باآلتي: بالنسعة ملكافآت أعضاء جملس اإلدا ة واملديرين التنفيذيني، فإنها  
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وض  سياسة للمكافآت واموافز ألعضاء جملس اإلدا ة واملديرين التنفيذيني بالشركة  .12

ة وتقوم علس اوهودات الشخصية لكم عضو جملس إدا ة تهدص إىل زيادة قيمة الشرك

يم اللجنة وومدير تنفيذي يف تطعيق األهداص اإلسرتاتيجية للشركة، وأيضا تقوم علس تق

 لألداء الشخصي هلم يف مقابم األهداص اليت وضعها جملس اإلدا ة، ولل  عن طريق:

ص تض  معايري للمكافآت متكن بالنسعة ملكافآت أعضاء و ئيس جملس اإلدا ة فرن اللجنة سو .13

 دون أن تؤثر علس استقاللية األعضاء.لشركة من امصول علس أداء متميز ا

بالنسعة ملكافآت العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي ومد اء اإلدا ات بالشركة، فرن اللجنة  .14

ات تض  معايري وتقوم مبراجعتها بشكم دو ي متعلقة باملرتعات الثابتة السنوية والعالو

يم املالي وال ري مالي لألداء، وأيضا وض  معايري لن ام واملت رية القائمة علس ن ام للتق

 خاص باموافز طويم األجم لربط مصاحل املديرين مبصاحل مساهمي الشركة .

املراجعة بصفة مستمرة ملد  مالئمة معايري املكافآت بالشركة ولل  بناء علس أداء  .15

 واالجتاهات األساسية يف سوق العمم.الشركة واملركز املالي هلا 

متابعة تنفيذ القرا ات اليت تتخذها اجلمعية العامة للمساهمني واملتعلقة مبوضوعات  .16

   مكافآت أعضاء جملس اإلدا ة وكعا  التنفيذيني بالشركة وبالكيفية اليت يتم بها 

 اإلفصا  عن تل  املكافآت بالتقرير السنوي للشركة.

 مهماتها :ـ

ستندات والتقـا ير والتوضـييات واملعلومـات األخـر  املناسـعة مـن املسـؤولني والتنفيـذيني واملـوظفني          طلب امل -

 بالشركة.

 دعوة املسؤولني والتنفيذيني واملوظفني بالشركة الجتماعاتها لسؤاهلم ولسما  تفسرياتهم. -

 ستعانة  دمات اةرباء واملستشا ين من خا ج الشركة.اإل -

 سلطات اللجنة. ضمنليت يطلعها جملس اإلدا ة واليت تق  أداء اةدمات األخر  ا -

واجعاتهــا و فــ  التويــيات   بلالئيتهــا بهــدص التركــد مــن قيامهــا    يم ســنوي وراجعــة وتقــ مباللجنــة تقــوم    -

 ولس اإلدا ة بشرن إجراء التعديالت بها. 

   األعضاء وعدد االجتماعات:

) ئيس جلنة  -آل سعود زمد بن فهد بن ععد العزياألعضاء هم: ياحب السمو امللكي األمري تركي بن حم

األستال ععد  -)عضو( السويدان األستال بد  ععد اهلل -(ـ الشيخ سليمان السييمي ) عضو(واملكافآت الرتشييات

 )عضو( علي أبو السعود زالعزي

  وحضر مجي  اعضاء اللجنة هذا االجتما  .(2عدد االجتماعات )

  31/12/2014وانتهت يف  01/01/2012 ا من سنوات اعتعا 3: ـ  مدة عملها

اعادة جملس االدا ة تعيني نفس االعضاء  جلنة الرتشييات واملكافآت ملدة ثالث  10/12/2014يف   

وعينت  10/12/2014حبضو  مجي  االعضاء يف  املعينة  واجتمعت اللجنة 1/1/2015سنوات تعدأ من 

هد بن ععدالعزيز آل سعود  ئيسا للجنة والسيد/ وليد ياحب السمو امللكي االمري تركي بن حممد بن ف

  ابو كش  سكرتريا هلا.



 

41 

 

 

 

 : التزام الشركة بالئية اموكمة2.24

 :حقوق املساهمني واجلمعية العامة  1.2.24

امقوق  العامة للمساهمني واليت منها مجي   تكفل لوائيها الداخلية و إن الن ام األساسي للشركة

سهم ، وبوجه خاص امق يف امصول علس نصيب من األ با  اليت يتقر  توزيعها، امقوق املتصلة بال

عند التصفية، وحق حضو  مجعيات ” الشركة“وامق يف امصول علس نصيب من موجودات 

املساهمني، واالشرتاك يف مداوالتها والتصويت علس قرا اتها، وحق التصرص يف األسهم، وحق مراقعة 

ف  دعو  املسؤولية علس أعضاء اولس، وحق االستفسا  وطلب معلومات مبا ال أعمال جملس اإلدا ة و 

 وال يتعا   م  ن ام السوق املالية ولوائيه التنفيذية.” الشركة“يضر مبصاحل 

 

 : تسهيم مما سة املساهمني مقوقهم وامصول علس املعلومات24.2.1.1

ما سة مجي  املساهمني ملياطات الالزمة حتللشركة اإلجراءات واإل ضمنت اللوائح الداخلية   .أ

 مقوقهم الن امية.

مت توفري مجي  املعلومات بالشكم الكامم لعموم املساهمني و اليت ُتمكنهم من مما سة حقوقهم   .ب

حبيث تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة وحمدثة بطريقة منت مة ويف املواعيد  علس أكمم وجه، 

 . اةددة

تقديم كافة املعلومات وبشكم منت م وفقا ملعايري اإلفصا  ولل  من علس ” شركةال“قرص        

ألعالم املرئي واملقروء الكرتوني، و اإل” الشركة“موق  تداول، وموق  التقا ير السنوية وخالل: 

  .بشكم وافس ودقيق

 ج   إن الشركة تؤكد علس توفري املعلومات للمساهمني دون متييز بينهم

 

 م وهي كما يلي:ـ2014( خالل عام 2ات اجلمعية )عدد اجتماع  

 

 حقوق املساهمني املتعلقة باجتما  اجلمعية العامة :24.2.1.2

 م  13/3/2014هـ املوافق 12/05/1435للجمعية العامة يف / الدعوة االوىل االجتما  االول للجمعية

 وكان جدول اعمال االجتما :  

 ة:اوال: جدول اعمال اجلمعية العامة العادي

التصــديق علــس مــا و د بتقريــر مــراقيب امســابات عــن الوثــائق املاليــة مــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف         -1

 .م31/12/2013

التصـــــديق علـــــس امليزانيـــــة العموميـــــة وحســـــاب األ بـــــا  واةســـــائر عـــــن العـــــام املـــــالي املنتهـــــي يف    -2

 .،م31/12/2013

ـــتهية يف  املوافقـــــــة علـــــــس تقريـــــــر جملـــــــس اإلدا ة حـــــــول نشـــــــاط الشـــــــركة   -3 للســـــــنة املاليـــــــة املنــــــ

 .،م31/12/2013
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 115,500,000 يـال عـن كـم سـهم وبإمجـالي قـد ه        1املوافقة علس يرص أ بـا  املسـاهمني بواقـ      -4

حقية للمسـاهمني املقيـدين يف سـجالت تـداول يـوم انعقـاد       وتكون األس املال أ% من  10  يال سعودي متثم

 اجلمعية.

ــاء جملـــــس اإلدا  -5 ــة أعضـــ ــراء لمـــ ـــهية يف     إبـــ ــة  املنتــــ ــنة املاليـــ ــالل الســـ ــركة خـــ ــم للشـــ ــن إدا تهـــ  ة عـــ

 .م31/12/2013

)اجلريــــــد وشـــركاه ســـابقا( )حماســـعون  "بـــرايس وترهـــاوس كـــوبرز"مكتـــب/ املوافقـــة علـــس اختيـــا  -6

امســابات مــن بــني املرشــيني مــن قعــم جلنــة املراجعــة ملراجعــة القــوائم       كمــراقيب قــانونيون معتمــدون( 

  والعيانات املالية الرب  سنوية وقديد بدل أتعابه.م 2014الي املالية للعام امل

  يال 1.800.000قيمتها 2013املوافقة علس يرص اتعاب جملس االدا ة عن العام املالي  -7

 
 

 جيم انعقاد اجلمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني  رمت  ت  

 

 الثانية:ـ االول /الدعوة للمرة اجتما  

هــو  وكــان جــدول اعمــال االجتمــا م 20/3/2014هـــ املوافــق 19/05/1435عيــة العامــة يف عقــد االجتمــا   للجم

   نفس العنود املذكو ة اعاله واملقر ة للجمعية اليت مل تنعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني  

 
 

م 3/12/2014هــ املوافـق   11/02/1436للجمعية العامة يف  الدعوة االوىل : للجمعية ني االجتما  الثا

انتخاب اعضاء جملس االدا ة لدو ة جديدة مدتها ثالث سـنوات تعـدأ مـن     ان جدول اعمال االجتما : وك

1/1/2015 

 

 مت  ترجيم انعقاد اجلمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني  

 

 للجمعية:ـ الثاني / الدعوة الثانية  االجتما  

ــة يف    ــة العامـ ــا   للجمعيـ ــد االجتمـ ــق  18/02/1436عقـ ـــ املوافـ ــال  م 10/12/2014هـ ــدول اعمـ ــان جـ وكـ

 (1/1/2015انتخاب اعضاء جملس االدا ة لدو ة جديدة مدتها ثالث سنوات تعدأ من   االجتما  هو نفسه )

 

 ويف هذا اوال تقر الشركة مبا يلي:

من اةاسب القـانوني للشـركة طلعـا بانعقـاد اجلمعيـة العامـة خـالل        مل تستلم تؤكد الشركة برنه    أ.

ــنة املنتهيـــ  ــدث ان     م 31/12/2014ة يف السـ ــه مل لـ ــذل  بانـ ــركة كـ ــد الشـ ــا، وتؤكـ ــتم انعقادهـ ومل يـ

% مــن  أس املــال او اكثــر طلعــا بانعقــاد اجلمعيــة العامــة خــالل الســنة      5تســلمت مــن مســاهمني  لكــون   

 ومل يتم انعقادها.م 31/12/2014املالية املنتهية يف 

 اجتما  اجلمعية االول: 

قــاد اجلمعيــة العامــة ومكانهــا وجــدول اعماهلــا قعــم املوعــد  مســة          ب. اعلنــت الشــركة عــن موعــد انع    

 وعشرين يوما علس االقم.
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( "اجلزيـــــرة" 1نشـــــرت الـــــدعوة اىل اجتمـــــا  اجلمعيـــــة يف مواقـــــ  " تـــــداول" ويف  الصـــــيف التاليـــــة   جــــــ.

( تــا يخ 802(  "الشــرق" العــدد) 2 -م 13/02/2014املوافــق هـــ 13/04/1435( تــا يخ 15113العــدد)

( "ام القـــــــــر " مبوجـــــــــب إيصـــــــــال النشـــــــــر  قـــــــــم 3 -م 13/02/2014املوافـــــــــق هـــــــــ  13/04/1435

ـــ  13/4/1435تـــا يخ  3521017829 ونشـــرت الشـــركة الـــدعوة علـــس موقعهـــا االلكرتونـــي بتـــا يخ  هـ

13/02/2014   

 ومت تاجيم اجتما  اجلمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني  النعقاد اجلمعية  
 

 

 (:20/3/2014هـ()19/05/1435للمرة الثانية)/الدعوة  االول  اجتما  اجلمعية العامة
 

نشـر اعـالن دعـوة اجلمعيـة     : نشرت الدعوة اىل اجتما  اجلمعيـة يف مواقـ  " تـداول" ويف  الصـيف التاليـة      

( 835هـ وجريـدة الشـرق العـدد)   16/05/1435(  تا يخ 3521022929يف جريدة ام القر   قم االعالن)

 (15146وجريـــــــــــــدة اجلزيـــــــــــــرة العـــــــــــــدد)    18/03/2014هــــــــــــــ املوافـــــــــــــق   17/05/1435تـــــــــــــا يخ 

ونشــــرت الشــــركة الــــدعوة علــــس موقعهــــا االلكرتونــــي   18/03/2014هـــــ املوافــــق 17/05/1435تــــا يخ

 16/03/2104.بتا يخ
 

النتخـــــــــــــــاب اعضـــــــــــــــاء جملـــــــــــــــس االدا ة لـــــــــــــــدو ة   الثـــــــــــــــاني اجتمـــــــــــــــا  اجلمعيـــــــــــــــة

 (03/12/2014هـ)11/02/1436قادمة)

اعالن دعوة اجلمعية  نشر:  مواق  " تداول" ويف  الصيف التالية نشرت الدعوة اىل اجتما  اجلمعية يف  

وجريدة الشرق هـ 20/12/1436(  تا يخ 3521051414يف جريدة ام القر   قم االعالن)

 (15357وجريدة اجلزيرة العدد) 15/10/2014هـ املوافق 21/12/1436( تا يخ1046العدد)

الشركة الدعوة علس موقعها االلكرتوني ونشرت  15/10/2014هـ املوافق 21/12/1435تا يخ

 15/10/2014بتا يخ

 ومت تاجيم اجتما  اجلمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني  النعقاد اجلمعية
 

ــا  اجلمعيـــــــــــة النتخـــــــــــاب اعضـــــــــــاء جملـــــــــــس االدا ة لـــــــــــدو ة قادمـــــــــــة   ــة  اجتمـــــــــ للمـــــــــــرة الثانيـــــــــ

 :(10/12/2014املوافق18/02/1436
 

نشر اعالن دعوة اجلمعية : يف مواق  " تداول" ويف  الصيف التالية نشرت الدعوة اىل اجتما  اجلمعية   

هـ وجريدة الشرق 15/02/1436(  تا يخ 3621006948يف جريدة ام القر   قم االعالن)

 (15408وجريدة اجلزيرة العدد) 05/12/2014هـ املوافق 13/02/1436( تا يخ1097العدد)

الشركة الدعوة علس موقعها االلكرتوني  ونشرت 05/12/2014هـ املوافق 13/02/1436تا يخ

 04/12/2014بتا يخ

حيط املساهمون علما بالقواعد اليت قكم اجتماعات اجلمعية العامة واجراءات التصويت ولل   أ. د

تما . و مت اتاحة  االجعرب الدعوة اىل اجلمعية العامة و عن طريق توزي  اجراءات مكتوبة توز  اثناء 

 مشا كة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية.الفرية للمساهمني لل

 العمم علس تيسري مشا كة اكرب عدد من املساهمني يف اجتما  اجلمعية العامة ومن لل  مت . ـ

اختيا  املكان وهو املركز الرئيسي للشركة بالدمام ، والوقت حيث عقدت يف متام الساعة الرابعة 

 والنصف بعد العصر.
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اسهم الشركة اضافة موضو  او اكثر علس  من% او اكثر 5 لكون  مل يطلب املساهمون الذين  .ز

وبالتالي ال يوجد بند مضاص من قعم املساهمني الذين  جدول اعمال اجلمعية العامة عند اعداده.

 % او اكثر  من اسهم الشركة.5 لكون 

 

جدول اعمال مما سة حقهم يف مناقشة املوضوعات املد جة يف  من .   متكن الشركة املساهمني هـ

و د اعضاء جملس االدا ة علس  اجلمعية وتوجيه اسئلة العضاء جملس االدا ة وللمياسب القانوني 

 ، ولكن اةاسب القانوني تلس تقريره ومل يوجه له اسئلة. االسئلة 

مصيوبة مبعلومات كافية متكن املساهم كانت مجي  املوضوعات املعروضة علس اجلمعية العامة    .و

 ل القرا .من ا ا

االجتما   حمضر متكن الشركة املساهمني من االطال  علس حمضر االجتما  من خالل توزي     .ي

مبقر الشركة ونشر حمضر اإلجتما  علس موق  الشركة االلكرتوني واري ابالغ السوق املالية بنتائج 

 يف  اجلمعية االوىل  حمضر االجتما  فو  انتهاء اجلمعية . مت إبالغ اهليئة وتزويدها بنسخة من 

، اما االجتما  الثاني فقد مت إبالغ اهليئة وتزويدها بنسخة من اةضر   يف  .م 20/03/2014

 .م 11/12/2014

 

 

  حقوق التصويت:     3,1,2,24

” الشركة“عوائق ملما سة املساهم مقه يف التصويت وتسعس  أي ال توجد انهتؤكد الشركة    . أ

 لتيسري لل .

 

مل تستخدم الشركة طريقة التصويت الرتاكمي لعدم وجود ( 20/03/2014االوىل )يف اجلمعية  . ب

بند اختيا  اعضاء جملس االدا ة علس بنود اجلمعية العامة.، اضافة اىل أن الن ام االساسي 

مل تستخدم  (10/12/2014) اجلمعية الثانيةيف و للشركة ال ين  علس التصويت الرتاكمي.

وجود بند اختيا  اعضاء جملس االدا ة علس بنود  بالرنم من رتاكمي الشركة طريقة التصويت ال

بم تصويت  الن ام االساسي للشركة ال ين  علس التصويت الرتاكمي الناجلمعية العامة، 

 عادي.

الرتشح  لعضوية جملس االدا ة" معايري واجراءات  طعقت ما جاء يف" الئية قد ومن اجلدير بالذكر ان الشركة 

( من 12من هذه الالئية ، والفقرة )ط( من املادة ) 10.3واستنادا اىل املادة من اجلمعية العامة . واملعتمدة 

"الئية حوكمة الشركات " الصاد ة من " هيئة السوق املالية " اليت ال جتييز للشخ  املعنوي لي الصفة 

ي ال  نح امق للمساهم وحيث ان الن ام االساساالعتعا ية  ان يصوت علس انتخاب االعضاء اآلخرين ، 

بهذه  اهمنينري مرشييه ، ون را لعدم وجود مس انتخاب اعضاء جملس ادا ةالشخ  املعنوي يف الشركة 

  الصفة لق هلم  انتخاب اعضاء جملس االدا ة ، فلم تطعق املواد املذكو ة .
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العامة )واليت اب أن بالتيقق من أن وكاالت املساهمني مضو  اجتما  اجلمعية ” الشركة“تلتزم . جـ

تكون كتابية( كانت ملساهمني آخرين من نري أعضاء جملس اإلدا ة ومن نري موظفي 

 ”.الشركة“

اإلطال  علس التقا ير السنوية للمستثمرين من األشخاص لوي الصفة ” الشركة“ليس من إجراءات   .د

حيث تعتقد  - مثم يناديق االستثما-االعتعا ية الذين يتصرفون بالنيابة عن نريهم 

، ”الشركة“وليات ؤهم وال يق  ضمن دائرة مسسأن هذا األجراء خي  املستثمرين انف” الشركة“

 كذل  فان الشركة تعترب من اكرب الشركات اليت اسهمها حرة.

هـ . قققت الشركة من ان وكاالت املساهمني مضو  االجتما  كلها كتابية ومصدقة حسب 

 ن من نري اعضاء جملس االدا ة ومن نري موظفي الشركة. االيول وكانت ملساهمني اخري

 

  حقوق املساهمني يف أ با  األسهم:   24.2.1.4

 

اطل  عليها جملس أإلدا ة ووافق  اليتسياسة  توزي  أأل با ، واملد جة أدناه،   وضعت  " الشركة"  . أ

 عليها ويشا  إليها بشكم سنوي يف تقرير اولس. 

%  من 10 يال سعودي متثم 115.500.00اال با  املقرت  توزيعها بواق   اقرت اجلمعية العامة -ب

لكم سهم واقرت احقية اال با  للمساهمني املسجلني يف سجالت مركز ايدا   1 أس املال املدفو  وبواق  

 م20/03/2014 االو اق املالية لد   "تداول" حتس نهاية يوم انعقاد اجلمعية أي يوم 

 

 جراءات املتعلقة باالفصا السياسات واال 3.24

 2009ه وان متــه االشـرافية خــالل عــام  واجراءتــ تعنـت اجلمعيــة العامــة السياسـات واالجــراءات املتعلقــة باالفصـا     

 وهي مطعقة حاليا .

 

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية 24.4

ان االدا ة التنفيذيــة تتعــ   مــن  جــم التاكــدلقــد خــول جملــس االدا ة الرقابــة الداخليــة اىل ادا ة متيصصــة مــن ا  

  قابة داخلية لضمان فعالية وكفاءة الرقابة علس العمليات .ن ام 

 

 :االستقاللية والصالحيات واملسؤوليات  24.4.1

تقدم املراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدص مساعدة جملس اإلدا ة ، وجلنة املراجعة، 

علس د جة عالية من الكفاءة والفاعلية ال  ض  إدا ة  ملقيام مبسؤولياتهواإلدا ة التنفيذية يف ا

املراجعة الداخلية ألي ترثري من قعم اإلدا ة التنفيذية، وهلا كامم الصالحيات للويول الكامم نري 

املقيد ألي سجالت )يدوية أو الكرتونية( وممتلكات ومنسوبي الشركة ولل  وفقا ملا يتطلعه أداء 

 عملها.
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 :مسؤوليات املراجعة الداخلية  24.4.2

 إعداد اةطة اإلسرتاتيجية لعمم املراجعة الداخلية. .1

 تنفيذ عمليات الفي  وفقا للخطة السنوية. .2

 تقديم تقا ير عن نتائج الفي . .3

قديد املخاطر املالية والتش يلية ، والتعاون م  اإلدا ة لتوفري أدوات  قابية فعالة، وبتكلفة  .4

 من اآلثا  املرتتعة علس هذه املخاطر واكتشافها فو  وقوعها. مناسعة لليد

التنسيق بني اإلدا ات املختلفة يف الشركة واجلهات الرقابية اةا جية مبا فيها مراقب  .5

 امسابات اةا جي.

 تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ املراجعة حتس تتفق م  أفضم املما سات املهنية. .6

 .ا يتالءم م  ميزانية املراجعة الداخلية املعتمدةستخدام املوا د املتاحة مبإ .7

 

 نطاق العمم : 24.4.3

 

يم وقسني فاعلية الرقابة وتعنت إدا ة املراجعة الداخلية عند تنفيذ أعماهلا منهجا منت ما لتق

 الداخلية  ا  كن من ققيق أهداص الشركة ومحاية أيوهلا.

كفاية وفعالية ن ام الرقابة الداخلية للشركة  لقد ام نطاق عمم املراجعة الداخلية في  مد 

لتيقيق  المعقو اا إلا كانت ن م الشركة الداخلية توفر تركيدمموجودة اإلدا ة ب ر  التيقق 

 أهداص الشركة 

 نتائج املراجعة الداخلية السنوية:  24.4.4

، وهي مصممة بشكم ان ادا ة الرقابة الداخلية تقوم بتنفيذ نشاطاتها وفقا ةطة عمم متفق عليها 

بعني االعتعا  الرتكيز واعطاء  ، آخذةي طي مجي  االنشطة الرئيسية للشركة علس مدا  سنوات معينة

. وقد وضعت عدة توييات جوهرية ادت اىل املزيد من االضافات وية لالنشطة لات املخاطر العاليةاالول

فيذ  قابة ة الرقابة الداخلية عملها بتنوقد عززت ادا  القيمة وقسني ن ام الرقابة الداخلية امالي.

 ، واليت ادت اىل تطوير وقسني كفاءة العمليات.علس العمليات الصناعية

و أنتائج ن ن ام الرقابة الداخلية معقول وال توجد أل  تؤكد ادا ة الرقابة الداخلية وبناء علس ل

انها ترف  تقا ير لداخلية . كذل  تؤكد ادا ة الرقابة ا2014اختالفات جوهرية تذكر خالل عام 

ضمنة توييات ، وقد  فعت هذه التوييات اىل االدا ة تدو ية اىل " جلنة املراجعة" عن اخر املستجدات، م

 التنفيذية اليت وضعت خطة عمم لتنفيذ توييات ادا ة الرقابة الداخلية. ومن هذه التوييات :

  املصان .تن يم وتسهيم عملية مج  العيانات وإعداد التقا ير يف 

  استعدال املوظفني املتعاقد معهم من خالل شركات العمالة مبوظفي الشركة يف املنايب

 امساسة يف املصان .

 أفضم ألموال الشركة.راء لتيقيق استخدام تطوير إجراءات الش 

  يف قسم املشرتيات املركزي.ضعط أفضم لعملية إدا ة املو دين 

 ملعيعات .تطوير سياسة وإجراءات عملية مرجتعات ا 

 .ضعط تسجيم وييانة األيول الثابتة 
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  العضائ  اجلاهزة.خمزون الرقابة علس إدا ة 

 

 

 ـ لقد اتععت ادا ة الرقابة الداخلية ما يلي يف سعيم قيامها باداء مهامها:

ه تقا ير املراجعة من تا ذت إدا ة املراجعة الداخلية مجي  اإلجراءات ملعاجلة ما تضمن  .1

 مالح ات.

يه أعمال املراجعة الداخلية إىل األنشطة والوظائف لات املخاطر العالية واىل  ف  مت توج  .2

 فاعلية وكفاءة و حبية عمليات الشركة.

 نسقت إدا ة املراجعة الداخلية تنسيقا كامال م  املراج  اةا جي بشكم مرضي وفاعم.  .3

 

 ـ  فر  نرامة مالية  علس الشركة:25

 يال الدعائها  20,000قيمتها  2014ة مالية علس الشركة خالل عام فرضت هيئة السوق املالية نرام 

( من التعليمات 8أ( من املادة األ بعني من قواعد التسجيم واإلد اج، والفقرة )الفقرة ) مبخالفة

اةاية بإعالنات الشركات نتائجها املالية، من التعليمات اةاية بإعالنات الشركات املد جة 

الية السعودية، لعدم لكرها يف إعالنها عن نتائجها املالية األولية للفرتة أسهمها يف السوق امل

م، مجي  األسعاب املؤثرة يف ا تفا  يايف  بح الرب  الراب  من العام 31/12/2013املنتهية يف 

الفقرة )هـ( من التعليمات  ةخالفئها  مبعاالد م مقا نة بالرب  السابق من نفس العام، و2013

اب علس الشركات مراعاتها عند نشر إعالناتها من التعليمات اةاية بإعالنات العامة اليت 

الشركات املد جة أسهمها يف السوق املالية السعودية، إلعالنها عن تطو  جوهري حدث خالل أقم 

م، دون االنت ا  حتس انتهاء فرتة 17/03/2014من ساعتني من بداية فرتة التداول من يوم 

 التداول ثم إعالنه

برقم  االعرتا   اود ووقد اعرتضت الشركة علس القرا  لد  هيئة جلنة الفصم يف منازعات االو اق املالية 

 م.28/1/2015جلسة يوم عقدت أول هـ و17/1/1436تا يخ  5/36
  

 املوظفني   ـ  26

 اإلدا ة والتد يب  26,1

ــغ  ــاليبلـ ــدد  إمجـ ــاملني يفعـ ــة   العـ ــركاتها التابعـ ــركة " وشـ ــمو 3,144"الشـ ــ 3,157 ) ًاظفـ م( 2013 يف ًاموظفـ

 :موزعني كما يلي

 الزيادة )التسرب( م2013 م2014 عدد العاملني

 78 1,772 1,850 يالقطا  اةل

 (91) 1,385 1,294 القطا  الدولي

 (13) 3,157  3,144  اإلمجالي

 (30) 523 493 عدد العاملني السعوديون

 %-2.87 %29.51 %26.64 ينسعة السعوديون للقطا  اةل
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دعم توظيف الشعاب السعودي، لذا كان من الضرو ي استقطاب موظفني  2008قر ت اإلد اة منذ عام 

وإد ايني سعوديني واةاف ة عليهم. هلذا السعب مت تطوير برامج جديدة وهي متاحة فقط للسعوديني 

 حاليًا.

موظف سعودي يعملون يف منايب  18اإلد اة  اختا ت شهادة ماجستري إد اة أعمال يف اإلدا ة والقيادة: 1.1.26

 إد اية لالنتساب هلذه الشهادة.

 

املالية لقرو  املنازل للموظفني مبا ال يتجاوز الرسوم  % من 70ستتيمم الشركة :  برنامج السكن 2.1.26

ه ولدي ، بشرط أن يكون املوظف املستفيد قد أمت سنتني خدمة يف الشركة من معدل العمولة  %2.8نسعة 

ه مليون  يال سعودي وأن يكون هدف 2.5وحبيث ال يتجاوز القر  العنكي معلغ يف اداءه،  تقييم جيد جدًا 

 شقة أو أ  .أوشراء فيال، 

 

 السالمة واألمن ـ  27

مســتويات عاليــة مــن الســالمة واألمــن، مــن خــالل التــد يب املــن م وإعــداد          علــس مصــان   " الشــركة"  حاف ــت

تعــا  الســالمة، وتنفيــذ دو ات يف مجيــ  املصــان  علــس مســتو  اوموعــة وجلميــ        إل يــة الــربامج الترهيليــة الدو 

د معـــايري جديـــدة لليفـــاظ علـــس اعتمـــإ وايـــلت الشـــركة وقـــد .املـــوظفني والعـــاملني ومجيـــ  األقســـام واإلدا ات

 .ختصــةقفيــز املــوظفني بتيقيــق د جــة عاليــة مــن الســالمة يف املصــان  واإلدا ات امل      وايــلت  بــط   والســالمة، 

 علس مر السنني. معدل إيابات العمم بصو ة مليوظة خنفا إوكانت نتيجة تل  اجلهود 

مـن" الرئاسـة    العيئـة   وقد استثمرت الشـركة بشـكم كـعري لتيقـق املعـايري اةليـة للعيئـة وحصـلت علـس شـهادة          

 لكم مصانعها.العامة لال ياد ومحاية العيئة " 

 4201  نتائج عام جملس اإلدا ة حول  صيتوييات  ـ  82

 علس النيو التالي:ـم 2014جملس اإلدا ة  صي  نتائج عام  يقرت 

 آالص الرياالت السعودية          

  82,618 م بعد الزكاة الشرعية 2014األ با  الصافية لعام 

 101,167  ييد األ با  املرتاكمة كما يف بداية العام 

  249,719 يايف األ با 

  (262,8) ن امي% احتياطي 10لسم 

   241,457 2014يف نهاية العام  املرتاكمة كمايافس األ با 

 .  دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد92

( من الن ام األساسي للشركة، فانه يسر جملس إدا ة شركة اميانتيـت العربيـة   22استنادا لن  املادة )

جتمــا  اجلمعيــة العامــة العاديــة  الســعودية )شــركة مســاهمة ســعودية( دعــوة املســاهمني الكــرام مضــو  ا  

الســنوية والــذي ســيعقد ـ بــإلن اهلل ـ يف املركــز الرئيســي للشــركة باملنطقــة الصــناعية األوىل يف الــدمام         

الواقــ  يف األحــد مــن بعــد عصــر يــوم  النصــف و )طريــق الــدمام ـ اةــرب الســري ( يف متــام الســاعة الرابعــة      
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ـــاملوافهـــ 1436/ 24/05 ويم أم القــر (، وللــ  للن ــر يف جــدول األعمــال    )حســب تقــ  2015/.15/3ق ــ

 :التالي

 

ــة      أوال: ــائق املاليـ ــن الوثـ ــابات عـ ــراقيب امسـ ــر مـ ــا و د بتقريـ ــس مـ ــة يف  لالتصـــديق علـ ــة املنتهيـ ــنة املاليـ لسـ

31/12/2014. 

 

التصـــــديق علـــــس امليزانيـــــة العموميـــــة وحســـــاب األ بـــــا  واةســـــائر عـــــن العـــــام املـــــالي املنتهـــــي يف   ثانيا:

 .م31/12/2014

 

للســــــنة املاليــــــة املنــــــــتهية   ” الشــــــركة“املوافقــــــة علــــــس تقريــــــر جملــــــس اإلدا ة حــــــول نشــــــاط        ثالثا:

 م  31/12/2014يف

 م.2014توزي  ا با  نقدية عن العام املالي بعدم املوافقة علس اقرتا  جملس االدا ة   ابعا:

 

ــنة امل     :خامسا ــم للشـــــركة خـــــالل الســـ ــن إدا تهـــ ــاء جملـــــس اإلدا ة عـــ ــة أعضـــ ــراء لمـــ ـــهية يف  إبـــ ــة املنتــــ اليـــ

 .م31/12/2014

 

املوافقــة علــس اختيــا  مراقــب امســابات مــن بــني املرشــيني مــن قعــم جلنــة املراجعــة ملراجعــة القــوائم    سـا:   ساد

 والعيانات املالية الرب  سنوية وقديد بدل أتعابه.م 2015املالية للعام املالي 

 

 

 

 ،التوفيق،واهلل ولي 

 

 

 اإلدا ةجملس 
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