
  
  

  
  الشركة العربیة لألنابیب
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  :همین الكرامحضرات المسا
  

وتقریر بالقوائم المالیة  مشفوعاً عن نشاط الشركة یسر مجلس اإلدارة أن یتقدم إلیكم بتقریره السنوي 
وقواعد ویأتي هذا التقریر متوافقا مع الئحة حوكمة الشركات  ،م٢٠١٢عن عام المحاسب القانوني 
ُ  یعكس أداءكما  ،الصادرة عن هیئة السوق المالیةالتسجیل واإلدراج  هر دورها في تطویر ظالشركة وی

  .صناعة السعودیة واالقتصاد الوطنيبما یساهم بفعالیة في تعزیز ال قطاع الصناعة
  

  :نشاط الشركة: أوالً 
وتاریخ  ٩٢٢شركة مساهمة سعودیة بموجب قرار معالي وزیر التجارة رقم  -الشركة العربیة لألنابیب 

بتاریخ ) ص/٤٣٤(اعي رقم وبموجب الترخیص الصن م٠١/٠٦/١٩٩١هـ الموافق ١٩/١/١٤١١
والتعدیالت هـ ١٢/١١/١٤١٩وتاریخ ) ص/١١٠٩(وكذلك الترخیص الصناعي رقم هـ، ١٢/١١/١٤٠٥

وتاریخ  ١٠١٠٠٨٥٧٣٤ومسجلة بالسجل التجاري لمدینة الریاض تحت رقم ما جریت علیهالتي أُ 
فرعي لمصنع الشركة بالجبیل والمسجل وكذلك سجل .هـ ومركزها الرئیسي مدینة الریاض١٤/٠٢/١٤١٢

  .هـ٢١/٠٤/١٤٢٦وتاریخ  ٢٠٥٥٠٠٧٠٤٨ بالسجل التجاري رقم

لایر  أربعمائة ملیونلایر سعودي فقط ) ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠(یبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع 
لایر وجمیعها  ١٠، وتبلغ القیمة االسمیة لكل منها سهم متساویة القیمة) ٤٠,٠٠٠,٠٠٠(  إلىومقسم 

  .أسهم عادیة نقدیة

  - :الرئیسي نشاط الشركةویتمثل 

   .والتجاریة اإلنشائیةولألغراض  األنابیبلخطوط  سوداء أو مطلیة الصلب الملحومة طولیاً  أنابیب إنتاج -

  :تتمثل فيمكنها القیام بنشاطها التي تُ  إلضافیةالمصانع والخطوط امتلك الشركة العدید من وت

  -:ریاضمصنع ال -

بوصة  ٢٠ إلىبوصة  ٦مقاسات من ) ERW(  أنابیب الصلب الملحومة طولیاً  إلنتاجوهو مصنع 
  .طن سنویا ویقع المصنع بمدینة الریاض ألف ١٦٠تقدر بـ   إنتاجیةطاقة متوسط ب
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   -:مصنع الجبیل -

بوصة  ٤٨ إلى ١٦مقاسات من ) SAW(  أنابیب الصلب الملحومة طولیاً  إلنتاجوهو مصنع 
  .ویقع المصنع بمدینة الجبیل الصناعیة طن سنویاً  ألف ٣٠٠تقدر بـ   إنتاجیةاقة طبمتوسط 

  

   -:التشریحخط  -

ویستخدم هذا الخط في تشریح اللفات الحدیدیة الالزمة لإلنتاج بإمكانیات عالیة من ناحیة عرض اللفة 
هذا الخط لتخفیض ویستخدم  ،)مم١٢,٧(والسماكات التي یمكن تشریحها حتى ) مم١٦٠٠(حتى 

ویقع هذا الخط  ،یستخدم لتلبیة احتیاجات المصانع المحلیة األخرىسكما  اإلنتاجنسبة الفاقد في 
  .بمصنع الشركة القائم بمدینة الریاض

  

  - :خط التسنین -

 ُ التي یتم استخدامها في مجال حفر وتبطین اآلبار األنابیب  تسنینستخدم هذا الخط في ی
)CASINGS - OCTG ( المواصفات العالمیة والمطلوبة من قبل شركات البترول المحلیة وفق

  .، ویقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بمدینة الریاضوالعالمیة

  

  - :التابعةلشركة الرئیسي ل نشاطالویتمثل 

  - :الشركة العربیة یادونج للتغلیف المحدودة -١

سئولیة محدودة مختلطة مسجلة في مدینة ذات مشركة یادونج للتغلیف المحدودة هي الشركة العربیة 
وتاریخ  ١٠١٠١٨٨٧٣٢الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

م وتتمثل النشاطات الرئیسیة للشركة في تغلیف أنابیب ٢٧/٠٧/٢٠٠٣هـ الموافق ٢٧/٠٥/١٤٢٤
ق هـ المواف٠٨/٠٤/١٤٢٣وتاریخ  ٥٤٠/١الصلب بموجب الترخیص الصناعي رقم 

ملكة العربیة السعودیة ، الریاض المدینة الصناعیة مویقع مصنع الشركة في الم ١٩/٠٦/٢٠٠٢
  .الثالثة

رأسمال الشركة العربیة یادونج للتغلیف من % ٥٠ تهنسبماالعربیة لألنابیب تمتلك الشركة 
ئولیة سوهي شركة ذات م) الف سهم  ٣٠٠(  ملیون لایر سعودي) ٦(المحدودة البالغ 

قامت م ٢٠١٠دیسمبر  ٣٠تاریخ وفي یتمثل نشاطها الرئیسي في تغلیف األنابیب  محدودة
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  شركة یادونج انتي كروشن انترناشیونال المحدودة بشراء كامل حصة العربیة لألنابیب الشركة 
األخرى لتصبح مملوكة بالكامل % ٥٠والذي یملك الـ ) الزمیلة الشریك األجنبي بالشركة(

للشركة وتحویل الملكیة الصفقة  إلتمامالنظامیة الالزمة  اإلجراءاتل وجاري استكماللشركة 
وحیث أن الشركة تملك السیطرة فقد تم توحید القوائم المالیة الخاصة  العربیة لألنابیب

   .بالشركتین 
  المبالغ باالف الریاالت

  التشغیل) خسائر(أرباح   حجم األعمال  ياسم النشاط الرئیس  

  )٢٤,٧٨٣(  ٦٧٠,٥٤٧  یبنشاط انتاج األناب  ١

  )١,٣٢٨(  ٩,٣٦٥  نشاط تغلیف األنابیب  ٢

  

  

   :استثمارات الشركة: ثانیاً 
 

  - :"طاقة"شركة التصنیع وخدمات الطاقة  -٢

ملیون ) ١١٢,٥( الدفتریة ملیون سهم قیمتها) ١١,٢٥(بـ تملك الشركة العربیة لألنابیب حصة تقدر 
مساهمة طاقة هي شركة وشركة  .ملیار لایر ٢البالغ ن رأس المال م%) ٥,٦٢٥(یساوي  لایر وهو ما

ویتمثل نشاط الشركة في بالمملكة العربیة السعودیة  بمدینة الریاض م٢٠٠٣عام سعودیة تأسست 
تقدیم خدمات االستكشاف بالمسح الزلزلي والدراسات الجیوفیزیائیة والحفر البري والبحري الستخراج 

المشاریع الصناعیة والخدمیة المساندة لقطاعات البترول والغاز عدد من  إنشاءالبترول والغاز كذلك 
شركات  إنشاءوالمعادن والبتروكیماویات والمناجم والكهرباء والمیاه بشكل مباشر أو من خالل 

  ویقع النشاط الرئیسي للشرة داخل المملكة العربیة السعودیة متخصصة
  

  

  

  

  قواعد التسجیل واإلدراج – نالثالثة واألربعومن المادة ) ٨) (٧() ١(البند 
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  :قعات المستقبلیة الخطط اإلستراتیجیة والتو االنجازات المحققة و  :اً لثثا

 م وذلك بالرغم من٢٠١٢استطاعت الشركة العربیة لألنابیب تحقیق العدید من االنجازات خالل عام 
جدیدة  طرح مشاریعتتمثل في عدم  التيالصعوبات التي واجهتها سواء على مستوى السوق المحلي و 

وكذلك على مستوى السوق الخارجي وخاصة دول الخلیج  )في مجال عمل الشركة(لخطوط األنابیب 
مع االضطرابات االقتصادیة رتفاع مستوى المنافسة من حیث قلة المشاریع المطروحة وإ  والوطن العربي

إال  ،ومستوى الربحیة  ل العامثر على حجم مبیعات الشركة خال أمما بالمنطقة نتیجة التغیرات السیاسیة 
  - :الشركة استطاعت تحقیق العدید من االنجازات خالل الفترة منها نا

وهو أول عقد كبیر ینفذه مصنع ملیون لایر  ٣٥٠تبلغ قیمته بـ عقد تورید أنابیب لألمارات تنفیذ  -١
نتاج ایة حیث نجح المصنع في تنفیذ كامل المشروع بما یثبت جاهزیتة أل الجبیل الشركة ب

نجاح منتجات مصنع الجبیل في اختبارت الجودة التي تمت مما یعطینا على  مشاریع كبیرة ویؤكد
  .الثقة في كفائة منتجات مصنع الجبیل والقدرة على المنافسة

سنوات  ٣لمدة و عقد تورید أنابیب من مصنع الشركة بالریاض العام األول من متطلبات تنفیذ  -٢
فیذ كامل نجحت الشركة في تنملیون لایر حیث  ٥٥٠الى ذي تصل قیمته والمع شركة نفط عمان 

 .الكمیات المتعاقد علیها خالل العام األول
ومع بدء تعافي الشركة إدارة تتوقع ف ،والتوقعات المستقبلیة خالل الفترة القادمة اإلستراتیجیةوعن الخطط 

ات المحلیة شركمن قبل الول والغاز خاصة طرح مشاریع جدیدة لشركات البتر أن یتم االقتصاد العالمي ب
   .بما یمكن مصانع الشركة من استغالل الطاقة االنتاجیة المتاحة

  
  :المخاطر: رابعاً 
  -:مخاطر متعلقة بعملیات الشركة -١

  :االعتماد على قطاع واحد رئیسي  -  أ
وره حیث تعتمد الشركة في مبیعاتها على قطاع البترول والغاز كعمیل رئیسي والذي بد

  .یتأثر باالقتصاد العالمي ومتغیراته
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  :والسیولة مخاطر متعلقة بتوفر التمویل - ب

حیث تعتمد الشركة على البنوك في تمویل عملیاتها التشغیلیة والتوسعیة مما یعرضها 
  المالیة وتكالیف التمویل األسواقلظروف تقلب 

  :مخاطر العمالت األجنبیة  -  ج
  ت من التغیرات والتذبذبات في قیمة األدوات المالیة نتیجةالعمال تنتج مخاطر        

  . للتغیر في أسعار العمالت األجنبیة         
  

  - :الرأسمالي اإلنفاقمخاطر متعلقة بتراجع  -٢
  :االقتصادیة في منطقة الشرق األوسط األوضاع  -  أ

ة الشرق نجاح أعمال الشركة یمكن أن یتأثر باألوضاع االقتصادیة العامة في منطق
ركود أو تباطؤ اقتصادي في المنطقة قد یؤثر في الطلب على منتجات  أياألوسط لذا فإن 

  .الشركة
   :الرسوم الجمركیة  - ب

الجمركیة في  اإلعفاءاتتقوم الشركة بتصدیر جزء كبیر من منتجاتها خارج المملكة وتمثل 
سیة جیدة لمنتجات كافة دول مجلس التعاون الخلیجي وبعض الدول العربیة میزة تناف

تغییر مستقبال في تلك الرسوم قد یؤثر في حصة الشركة بتلك  أيالشركة لذا فإن 
  .األسواق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٢(البند 
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  :نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات األخیرة: خامساً 

   :خالل الخمس سنوات الماضیة مبیعات الشركةیبین الجدول التالي 
  
  )لایربالملیون المبالغ (
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  ) ریاالتالالغ بآالف بالم(                   قائمة الدخل 

 م٢٠٠٨ م٢٠٠٩ م٢٠١٠ م٢٠١١ ٢٠١٢ البیان
 ٨١٦,٨٣٦ ٤٣٩,٠١٨ ٢٥٥,٧٨٣ ٢٧٤,٦٧٨ ٦٧٩,٩١٣ مبیعاتال

 )٥٩٥,٧٩٩( )٣٢٣,٨٢٨( )٢٢٦,٥٥٥( )٢٤٠,٦٨٣( )٦٣٠,٣٣٠( تكلفة المبیعات

 ٢٢١,٠٣٧ ١١٥,١٩٠ ٢٩,٢٢٨ ٣٣,٩٩٥ ٤٩,٥٨٣ إجمالي األرباح

 )٧٢,٧٤٩( )٣٢,٢٠٩( )١٧,٩٣٥( )٢١,٩١٨( )٤٤,٢٦٠( مصاریف إداریة وتسویقیة

 --  )٣١,٥٧٣( )١٣,٥٥٨( --  --  *مصاریف تشغیلیة أخرى

 )٢٤,٣٦٤( )٢٦,٢٤٦( )٨,٢١٤( )١٧,٨٠٢( )٢٥,١٤٤( مصاریف تمویل

  )٣,٤٥٢( )٣,٤٥٢( )٣,٤٥٢( )٣,٤٥٢( إطفاء مصروفات مؤجلة

 ١٠,٨٩٧ ٦,٩٨٨ ١٨,٠٣٨ ١٠,٤٨٨ ٤,٤٠٨ أخرى) مصروفات(إیرادات 
االنخفاض في قیمـة مخزون 

 األولیة المواد
 --  --  --  -- )١٣,٤٤١( 

 )٤,١١٩( )٣,٦٤٧( )٧,٦١٦( )٨,٠٠٧( )٦,٥١٢( الزكاةمخصص 

 ١١٧,٢٦١ ٢٥,٠٥١ )٣,٥٠٩( )٦,٦٩٦( )٢٥,٣٧٧( )الخسارة( صافي الربح
   .مصاریف تشغیلیة أخرى ھي مصاریف خاصة بمشروع الجبیل* 
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  صافي األرباح خالل الخمس سنوات األخیرة
  

  )المبالغ بالملیون لایر( 
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مما كان له من أثر على انخفاض بوضع السوق الحالي مدى تأثر الشركة یتضح من البیان المقارن 
   .الشركة مقارنة باألعوام السابقة أرباح

الى انخفاض اجمالي هامش الربح عام الماضي مقارنة بالالعام الحالي خسائر خالل یعود سبب ارتفاع الو 
من اجمالي المبیعات وما تواجهه صادرات الشركة من منافسة % ٨٨نتیجة مبیعات التصدیر والتي تمثل 

م حجنتیجة لعدم وصول  قویة تؤثر على اسعار البیع باالضافة الى ارتفاع تكالیف االنتاج لمصنع الجبیل
لعدم حصوله على أیة مشاریع كبیرة داخل المملكة منذ بدایة تشغیله التجاري (االنتاج الى نقطة التعادل 

وكذلك ارتفاع مصاریف التمویل نتیجة لزیادة سعر السایبور وحجم المبیعات  )م٢٠١٠في منتصف عام 
ریف شحن منتجات ومایتبعه من حركة القروض مع ارتفاع مصاریف البیع والتوزیع الناتجة من مصا

  الشركة خارج المملكة
 أیةأن الشركة ال تستثمر في أیة أوراق مالیة أو مضاربة في أسهم الشركات أو اإلشارة إلى الذكر بجدیر 

  .ودائع بنكیة
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  ) الغ بآالف الریاالتبالم(               :المركز الماليقائمة 
 م٢٠٠٨ م٢٠٠٩ م٢٠١٠ م٢٠١١ م٢٠١٢ البیان

 ٩١٨,٣٥٠ ٧١٠,٧٦٣ ٦٤٨,٦١٩ ٧٤٦,٧٠٣ ٨٨٠,٠٩٠ لمتداولةالموجودات ا

 ٥١,٩٨٠ ٥٢٦,٠٥٦ ٤٩٩,١٢٠ ٤٧٢,٨١٨ ٤٤١,٤٩٩ األصول الثابتة

استثمارات ومشروعات تحت 
 التنفیذ

٦٦٤,٢٤١ ١٤١,٩٤١ ١٤٧,٩٣٨ ١٥٠,٠٦٩ ١٣٨,١١٤ 

 - ١٤,٠٧٠ ١٠,٦١٨ ٧,١٦٦ ٣,٧١٤ مصروفات مؤجلة

 ١,٦٣٤,٥٧١ ١,٣٩٢,٨٣٠ ١,٣٠٦,٢٩٥ ١,٣٧٦,٧٥٦ ١,٤٦٣,٤١٧ إجمالي األصول
 ٨٢٣,٧٨٦ ٣٨٢,٨٧٣ ٣١٥,٤٦٧ ٤٦٨,٦٧٦ ٦٤٥,٦٤٢ المطلوبات المتداولة

 ٩٣,٦٨٦ ٢٦٦,٦٦٠ ٢٥٠,٦٠٠ ١٧٢,٦٠٠ ١٠٧,١٠٠ قروض طویلة األجل

 ٥,٣٢٥ ٦,٤٧١ ٦,٩١١ ٨,٨٦٠ ٩,٤٣٢ مخصص نهایة خدمة للموظفین

 ٩٢٢,٧٩٧ ٦٥٦,٠٠٤ ٥٧٢,٩٧٨ ٦٥٠,١٣٦ ٧٦٢,١٧٤ إجمالي المطلوبات
 ٣١٥,٠٠٠ ٣١٥,٠٠٠ ٣١٥,٠٠٠ ٣١٥,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ رأس المال

 ٤٤,٧٩٩ ٤٧,٣٠٤ ٤٧,٣٠٤ ١٥٧,٥٠٠ ١٥٧,٥٠٠ االحتیاطي النظامي

 ١٣٤,١١٩ ١٤١,٦٣٥ ١٤١,٦٣٥ ٣١,٤٣٨ ٣١,٤٣٨ االحتیاطي العام

 ٢١٧,٨٥٦ ٢٣٢,٨٨٧ ٢٢٩,٣٧٨ ٢٢٢,٦٨٢ ١١٢,٣٠٥ األرباح المبقاة

 ٧١١,٧٧٤ ٧٣٦,٨٢٦ ٧٣٣,٣١٧ ٧٢٦,٦٢٠ ٧٠١,٢٤٣ إجمالي حقوق المساهمین
إجمالي المطلوبات وحقوق 

 المساهمین
١,٦٣٤,٥٧١ ١,٣٩٢,٨٣٠ ١,٣٠٦,٢٩٥ ١,٣٧٦,٧٥٦ ١,٤٦٣,٤١٧ 

  
والمحاسبة  م وفقا لمعاییر المراجعة٢٠١٢القوائم المالیة الخاصة بالشركة لعام  إعدادهذا وقد تم 

أیة اختالفات عن معاییر المحاسبة الصادرة عن  وال توجددیة المتعارف علیها في المملكة العربیة السعو 
  .قبل مراجع الحسابات على المیزانیة كما التوجد ایة تحفظات من الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
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  :رسم بیاني مقارن عن خمس سنوات لكل من أصول وخصوم الشركة

  

0

500

1000

1500

2000

األصول 1635 1393 1306 1377 1463

الخصوم 923 656 573 649 762

حقوق الملكیة 712 737 733 727 701

2008 2009 2010 2011 2012

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٢٥) (٦) (٥() ٣(البند 
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  :ومن خالل تحلیلنا جغرافیا إلیرادات الشركة یتضح أن
  )ریاالتال  المبالغ باآللف(

 اإلجمالي  الشرق األوسط الخلیج السعودیة  البیان السنة
 ٦٧٠,٥٤٨  ١١,٧٦٧ ٥٧٦,٤٧٦ ٨٢,٣٠٥ أنابیب مبیعات ٢٠١٢

 ٩,٣٦٥  --  ٨,٨٤٨ ٥١٧ تغلیف مبیعات 
 ٦٧٩,٩١٣  ١١,٧٦٧ ٥٨٥,٣٢٤ ٨٢,٨٢٢ االجمالي  
      

 ٢٧٤,٦٧٨  ٥,٨٢٦ ٧٤,٧٠٣ ١٩٤,١٤٩ أنابیب مبیعات ٢٠١١
 --   --  --  --  تغلیف مبیعات 
 ٢٧٤,٦٧٨  ٥,٨٢٦ ٧٤,٧٠٣ ١٩٤,١٤٩ االجمالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٤(البند 
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  :وتعارض المصالحأنشطة األسهم وأدوات الدین : سادساً 

  .م أیة أدوات دین صادرة من الشركة٢٠١٢ال توجد خالل عام 
  . ذات األحقیة في التصویت ألیة أشخاصمصلحة في فئة األسهم وال توجد أیة 

ألعضاء مجلس أو حقوق خیار أو حقوق اكتتاب تعود  أو أوراق مالیة تعاقدیة وال توجد أي مصلحة
أو أي من الشركات  الشركةأو أدوات دین في أسهم  أزواجهم وأوالدهم القصركبار التنفیذیین و اإلدارة و 
  .التابعة

أو وات دین قابلة للتحویل أو أوراق مالیة تعاقدیة دحقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أأیة  كما ال توجد
  .م٢٠١٢حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام  وأمذكرات حق اكتتاب 

   .كما ال یوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دین قابلة لالسترداد
ة ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفیذیین كما ال توجد أی

   ،عن أي راتب أو تعویض
   .كذلك ال توجد أي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمین عن أي حقوق في األرباح

  .كما ال توجد عقود یكون المصدر طرفًا فیها
الشركة وتعود ألحد أعضاء مجلس  أبرمتهاأو صفقات هریة في أیة عقود توجد أیة مصلحة جو  كما ال

  .اإلدارة أو الرئیس التنفیذي أو المدیر المالي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجقواعد التسجیل واإلدر  – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٢٠) (١٩) (١٨) (١٧() ١٥) (١٤) (١٣) (١١) (١٠() ٨(البند 
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   :سیاسة الشركة في توزیع األرباح: سابعاً 

توزع أرباح الشركة الصافیة السنویة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیف األخرى على النحو 
  - :اآلتي

من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي ویجوز للجمعیة العامة العادیة % ١٠یجنب  -١
  .یاطي المذكور نصف رأس المالوقف هذا التجنیب متى بلغ االحت

من األرباح الصافیة لتكوین ) ثالثین في المائة%) (٣٠(یجوز للشركة تجنیب نسبة  -٢
 .احتیاطي اتفاقي یخصص لدعم المركز المالي للشركة

من رأس ) خمسة في المائة% (٥یوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمین تعادل  -٣
 .المال المدفوع

من الباقي ) خمسة في المائة%) (٥(دما تقدم نسبة ال تزید عن خمسة بالمائة یخصص بع -٤
 .ألف لایر لكل عضو ائتانزید عن میلمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبحد أقصى ال 

  .یوزع الباقي بعد ذلك على المساهمین كحصة إضافیة من األرباح -٥
  

نسبة   م صادقت على استكمال١٢/٠٦/٢٠١١ریخ الجمعیة العامة العادیة للشركة المنعقدة بتاعلما بأن 
وایقاف التكوین بعد الوصول الى النسبة المذكورة وایقاف تكوین  النظاميمن االحتیاطي % ٥٠الـ 

  .لایر سعودي ٣١,٤٣٨,٢٩٨االحتیاطي العام وتثبیت رصیده عند مبلغ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إلدراجقواعد التسجیل وا – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٩(البند 
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   : وأوراق الدفع القروض: اً ثامن

طبقا مع التدفقات النقدیة المتوقعة و  یتالءممحفظة القروض لدیها بما  إدارةاستطاعت الشركة خالل العام 
خالل  جاه البنوك في مواعیدها المستحقةسددت الشركة جمیع التزاماتها توقد عوام القادمة لتوقعاتها لأل

  .م٢٠١٢العام 

 حیثالمستحقة علیها وأوراق الدفع  تسدید جزء كبیر من القروضبم ٢٠١٢كة خالل عام الشر  وقامت
  - :یلي أظهرت حركة القروض خالل العام ما

غت القروض لكما ب ،ملیون لایر ٤٨٤م بلغت ٢٠١٢حصلت الشركة على قروض جدیدة خالل عام 
ملیون لایر مقارنة  بـ  ٦٨٥عام في نهایة ال ملیون لایر لیكون رصید القروض ٣٣٦المسددة خالل العام 

  :وفیما یلي إیضاحهاملیون لایر  ١٤٨ اقدرهبزیادة  م ٢٠١١ملیون لایر عن عام  ٥٣٧
  

  

  )المبالغ بآالف الریاالت (           في نهایة العام وأوراق الدفع  قروض قصیرة األجلأرصدة ال

 م٢٠١١عام  م٢٠١٢عام  الغرض الجهة المانحة

  بنوك تجاریة

 میةبنوك إسال

  تمویل رأس المال العامل

 تمویل رأس المال العامل

٣٤٤,٠٩٠  

١٤١,٧٦٦ 

٢٣٠,٥٦٣  

١٠٨,٧٠٩ 

 ٣٣٩,٢٧٢ ٤٨٥,٨٥٦  اإلجمالي

وهي عبارة مقابل سندات ألمر موقعة لصالح البنوك و تمویل رأس المال العامل والقروض المذكورة لغرض 
مذكورة تمثل أصل قیمة القروض القائمة والمبالغ ال عن قروض قصیرة األجل تستحق السداد خالل عام

م وینتهي سداد ٢٠١٣حیث یبدأ سداد أول قسط في شهر ینایر من عام الیوجد سداد جزئي للقروض و 
ملیون لایر  ٢٤٧م، علما بأن الرصید المدین للعمالء بلغ ٢٠١٣سط خالل شهر دیسمبر من عام اخر ق

  .روض تمویل رأس المال العاملم وسوف یستخدم هذا الرصید لسداد ق٢٠١٢بنهایة عام 

الشركة العربیة یادونج للتغلیف ( كما التوجد أیة قروض قائمة أو مستحقة على الشركات التابعة 
)المحدودة
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  )المبالغ بآالف الریاالت (        في نهایة العام األجل طویلةقروض أرصدة ال

 م٢٠١١عام  م٢٠١٢عام  الغرض الجهة المانحة

قرض صندوق التنمیة 
 لصناعیة السعوديا

 ١٠٧,٣٥٠ ٩١,٦٠٠ تمویل مشروع مصنع الجبیل

 ١٢٥,٠٠٠ ١٠٧,٥٠٠ تمویل استثمارات قروض بنوك تجاریة

 ٢٣٢,٣٥٠ ١٩٩,١٠٠  اإلجمالي

 قرض منح على السعودي الصناعیة التنمیة صندوق موافقة على الشركة حصلت ،م٢٠٠٥ عام لال خ
 لایر ملیون ١١٣,٤ استالم تم الجبیل في الشركة مصنع عمشرو  تمویلل لایر ملیون ١١٣,٤ بقیمة للشركة

 رصید لیصبح م٢٠١٢ عام نهایة حتى لایر ملیون ٢١,٨ ماقیمته سداد تم كما م٢٠١١ عام نهایة حتى
 مضمون السعودي ةالصناعی التنمیة صندوق قرض بأن علما لایر ملیون ٩١,٦ العام نهایة في القرض

 بدأ سنوي نصف قسط عشر ثالثة على القرض سداد وسیتم لشركةا نعامص ومعدات وآالت مباني برهن
 الصندوق وافق م١٨/٠٥/٢٠١٠ وبتاریخ لایر ملیون ٣,٨ بمبلغ م١٧/٠٨/٢٠٠٨ في قسط أول سداد
 سنوي نصف قسط عشر احد على القرض من القائم الرصید سداد لیتم القرض سداد جدولة إعادة على
 في سداده سیتم قسط آخر بان علما م١٦/٠٧/٢٠١١ في قسط اول سداد یكون ان على
   .م٢٢/٠٥/٢٠١٦

 سعودي لایر ملیون ٢٠٠ بمبلغ قرض على م٢٠٠٩ عام خالل المحلیة البنوك احد من الشركة حصلت
 ملیون ٢٥ منها كل قیمة القیمة متساویة سنویة نصف اقساط ٨ على یسدد الشركة استثمارات لتمویل

 عدد سداد تم م٠٢/٠٧/٢٠١٤ بتاریخ سیكون قسط واخر م٠٢/٠١/٢٠١١ في قسط أول سداد یبدأ لایر
 العام بنهایة القائم القرض رصید لیصبح م٢٠١٢ عام نهایة حتى لایر ملیون ١٠٠ بقیمة اقساط أربعة
  .لایر ملیون ١٠٠

 الشركة لموظفي سكن ألقامة أرض شراء لتمویل المحلیة البنوك احد من قرض على الشركة حصلت كما
 وتنتهي م٣١/٠٣/٢٠١٣ في تبدأ سنویة نصف اقساط على سداده یتم لایر ملیون ٧,٥ مةبقی بالجبیل

  .م٣١/٠٣/٢٠١٥ في
  
  

 قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ١٢(البند 



 الشركة العربیة لألنابیب
م ٢٠١٢یر مجلس اإلدارة لعام تقر  

 - 16 -

  
   :واللجان التابعةأعضاء مجلس اإلدارة  اجتماعات: تاسعاً 

  -:مجلس اإلدارة 
اجتماعات وفیما یلي بیان بأسماء أعضاء  ٥عدد م ٢٠١٢رة خالل عام بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدا

وعضویتهم في مجلس إدارة عضویتهم وعدد مرات حضور االجتماعات وتصنیف مجلس اإلدارة وصفة 
  -:الشركات المساهمة األخرى

 

اجتماع رقم  عضو مجلس اإلدارة م
)١٤/٦(  
٢٩/٢/٢٠١٢  

اجتماع رقم 
)١/٧(  
١٣/٦/٢٠١٢  

اجتماع رقم 
)٢/٧(  

٠٢/١٠/٢٠١٢  

اجتماع رقم 
)٣/٧(  

١٠/١١/٢٠١٢  

اجتماع رقم 
)٤/٧(  

٢٦/١٢/٢٠١٢  

  اإلجمالي
 

%  

هیم المعجلسعد إبرا ١  ١٠٠ ٥ حضر حضر حضر حضر حضر 
عبد العزیز سعد  ٢

 المنقور
 ١٠٠ ٥ حضر حضر حضر حضر حضر

 ١٠٠ ٥ حضر حضر حضر حضر حضر خالد عبداهللا ابونیان ٣
 ١٠٠ ٥ حضر حضر حضر حضر حضر رائد إبراهیم المدیهیم ٤
 ١٠٠ ٥ حضر حضر حضر حضر حضر عزام سعود المدیهیم ٥
اهللا عبد العزیز عبد  ٦

 الدعیلج
x ١٠٠ ٤ حضر حضر حضر حضر 

حضرلم ی حضر حضر حضر x یوسف صالح ابا الخیل ٧  ٧٥ ٣ 
سلیمان عبدالقادر  

 المهیدب
 ١٠٠ ١ x x x x حضر

عبدالمحسن عبدالرحمن  
 السویلم

 - - x x x x لم یحضر

  
هـ الموافق ٢١/٠٧/١٤٣٣ طبقا الجتماع الجمعیة العادیة العشرون للشركة العربیة لألنابیب بتاریخ

م فقد تم انتخاب مجلس إدارة جدید للشركة حیث لم یترشح لعضویة المجلس الجدید كل ١١/٠٦/٢٠١٢
  عبد المحسن عبد الرحمن السویلم/ سلیمان عبد القادر المهیدب والسید / من السید 

یوسف صالح / ج والسیدعبد العزیز عبد اهللا الدعیل/ كما انضم للمجلس في دورته السابعة كل من السید
  أبا الخیل
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   -:لجنة المراجعة

اجتماعات  ٣منهم  م٢٠١٢عام اجتماعات خالل  ٦وتم عقد عدد  تتكون لجنة المراجعة من ثالث أعضاء
اجتماعات اخرى للجنة المراجعة عن الدورة السابعة وفیما یلي  ٣تخص لجنة المراجعة للدورة السادسة و

  :بیان باالجتمعات لكل دورة
  م  ٢٠١٢ابریل  ١٧الدورة السادسة والتي تنتهي في عن لجنة المراجعة  -١
 نسبة الحضور عدد مرات الحضور  صفة العضویة االسم
%١٠٠ ٣ رئیس لجنة المراجعة الرحمن السویلمعبدالمحسن عبد/السید   

%٣٣ ١ عضو لجنة المراجعة العزیز سعد المنقورعبد/ السید   

%١٠٠ ٣ عضو لجنة المراجعة نیان اهللا أبوخالد عبد/ السید   

  
  م٢٠١٢اجتماعات خالل عام  ٣أعضاء لجنة المراجعة للدورة السابعة وقد تم عقد 

 نسبة الحضور عدد مرات الحضور  صفة العضویة االسم
%١٠٠ ٣ لجنة المراجعة رئیس خالد عبداهللا أبو نیان/ السید   

%١٠٠ ٣  عضو لجنة المراجعة  عبد العزیز الدعیلج /  السید   
%٦٧ ٢  عضو لجنة المراجعة  عزام المدیهیم / السید   

  
  - :مهام لجنة المراجعة 

على إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة من اجل التحقق من مدى فاعلیتها في تنفیذ  اإلشراف -١
  .األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة

 .مكتوب عن رأیها وتوصیاتها في شأنهدراسة نظام الرقابة الداخلیة ووضع تقریر  -٢
 .فیها  للملحوظات الواردة التصحیحیة اإلجراءاتدراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ  -٣
ویراعى عند  أتعابهمالتوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین المحاسبین القانونیون وفصلهم وتحدید  -٤

أن تقوم الشركة بتقدیر تكلفة المراجعة من قبلها على  استقاللیتهمالتوصیة بالتعیین التأكد من 
 .هو الذي یتم اختیارهوكفاءة العمل رب للتقدیر طلب عروض المراجعة وأن یكون األق قبل

عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي یكلفون  أيالمحاسبین القانونیین واعتماد  أعمالمتابعة  -٥
  .بها أثناء قیامهم بأعمال المراجعة

بداءسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني درا -٦   .ملحوظاتها علیها وإ
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  .تم في شأنها المحاسب القانوني على القوائم المالیة ومتابعة ما الحظاتدراسة م -٧
 

بداءدراسة القوائم المالیة األولیة السنویة قبل عرضها على مجلس اإلدارة  -٨ الرأي والتوصیة في  وإ
  .شأنها

بداءسات المحاسبیة المتبعة دراسة السیا -٩   .الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة قي شأنها وإ
  

  -:والمكافآتلجنة الترشیحات 
  :م ٢٠١٢إجتماع خالل عام  )١(وتم عقد عدد من ثالث أعضاء  والمكافآتتتكون لجنة الترشیحات 

  
 نسبة الحضور عدد مرات الحضور  صفة العضویة االسم

 ١٠٠ ١ اللجنة  رئیس الخیل أبا صالح یوسف

 ١٠٠ ١ عضو اللجنة  المدیھیم سعود عزام

 ١٠٠ ١ عضو اللجنة المنقور سعد العزیز عبد

  
  - :مهام لجنة الترشیحات والمكافآت

بمرشحین قادرین على تعزیز قدرة المجلس التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة المجلس  -١
  .قا للسیاسات والمعاییر المعتمدةعلى إدارة وتوجیه شئون الشركة على نحو فعال وف

عداد  لالحتیاجاتالمراجعة السنویة  -٢ المطلوبة من المهارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة وإ
 وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة 

 .إجراؤهاورفع التوصیات في شأن التغییرات التي یمكن مراجعة هیكل مجلس اإلدارة  -٣
 .ید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما یتفق مع مصلحة الشركةتحد -٤
التأكد بشكل سنوي من استقاللیة األعضاء المستقلین وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان  -٥

 .أخرىالعضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة 
ارة وكبار التنفیذیین ویراعى عند وضع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلد -٦

 .وضع تلك السیاسات استخدام معاییر ترتبط باألداء
 .التوصیة لمجلس اإلدارة فیما یخص المرشحین لعضویة اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس -٧
 .التأكد من وجود برنامج تعریفي بأعمال الشركة لألعضاء الجدد في المجلس -٨
 .دارة التنفیذیة للشركةالتوصیة بتعیین اإل -٩

  .تأدیة المهام أو المسئولیات األخرى التي یكلفها بها مجلس اإلدارة من حین آلخر  -١٠
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  -:اللجنة التنفیذیة

  - :م ٢٠١٢إجتماع خالل عام  ٣وتم عقد عدد  أعضاء أربعتتكون اللجنة التنفیذیة من 
 نسبة الحضور عدد االجتماعات صفة العضویة أسم العضو

%١٠٠ ٣ رئیس اللجنة التنفیذیة المدیھیم ابراھیم رائد/ السید  

%٦٦ ٢ عضو اللجنة التنفیذیة المنقور سعد العزیز عبد/ السید  

%١٠٠ ٣ اللجنة التنفیذیة عضو نیان أبو هللا عبد خالد/ السید  

% ١٠٠ ٣ عضو اللجنة التنفیذیة الدعیلج هللا عبد العزیز عبد/ السید  

  
   :یةمهام اللجنة التنفیذ

ممارسة  تباشر اللجنة كافة المهام التي تكلف بها من مجلس اإلدارة ولها في سبیل ذلك - أ 
  .بموجب قرارات مجلس اإلدارة للجنةالصالحیات التي یصدر بشأنها تفویض 

 مراجعة الصفقات أو المعامالت مع الشخاص ذوي العالقة  - ب
تحقیق أهداف لسمالیة واالستثماریة ومناقشة الخطط التنفیذیة للمشروعات الرأ ةدراس  - ت

الشركة ومتابعة تنفیذها وتقییم نتائجها بالعرض على مجلس اإلدارة بالمقترحات والتوصیات 
  .التي تراها مناسبة حیالها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ١٦(البند 
  نظام الحوكمة  – التاسعةمن المادة  ٢، ١ ) د(البند 
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في مجالس الشركات م ٢٣/٠٥/٢٠١٥م حتى ١١/٠٦/٢٠١٢الحالیین للفترة من  بیان بعضویة أعضاء مجلس اإلدارة
  :األخرىالسعودیة المساهمة 

  

تصنیف  صفة العضویة االسم
 العضویة

عضویة مجالس اإلدارة الشركات المساهمة 
 العامة األخرى

 سعد إبراهیم المعجل/ المهندس 
   

  شركة الخزف السعودي مستقل س مجلس اإلدارةرئی
  شركة أسمنت الشرقیة

  شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
 شركة التصنیع وخدمات الطاقة

  شركة المواساة للخدمات الطبیة مستقل عضو مجلس اإلدارة عبد العزیز سعد المنقور/ األستاذ 
 شركة جنان العقاریة

خوانه  مستقل عضو مجلس اإلدارة خالد عبد اهللا أبو نیان/ األستاذ   شركة إبراهیم عبد اهللا أبونیان وإ

  شركة اسمنت المنطقة الشمالیة غیر تنفیذي عضو مجلس اإلدارة رائد إبراهیم المدیهیم/  المهندس
  الشركة المتحدة للصناعات التعدینیة

  للصناعات الحدیدیةشركة بوان 
 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

  شركة حلول لألتصاالت غیر تنفیذي عضو مجلس اإلدارة  زام سعود المدیهیمع/  المهندس
  الشركة السعودیة للصناعات المتطورة  مستقل  عضو مجلس اإلدارة  عبد العزیز عبد اهللا الدعیلج/ االستاذ 

  الشركة األولى للتطویر العقاري
  شركة ثبات للتطویر العقاري
  شركة رافال للتطویر العقاري

  ودیة للطباعة والتغلیفالشركة السع
  شركة الصناعات الوطنیة زجاج  مستقل  عضو مجلس اإلدارة  یوسف صالح أبا الخیل/ االستاذ 

  شركة اسمنت القصیم
  شركة اكسا للتأمین التعاوني

  شركة شعاع كابیتال السعودیة
  
  
  
  

  نظام الحوكمة  – التاسعةمن المادة ) ج() ب(البند 
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)  الف لایر ١٥١(م مبلغ وقدره ٢٠١٢عن عام آلعضاء مجلس اإلدارة ة المدفوع المبالغبلغ إجمالي و 
باالضافة الى تذاكر وهي عبارة عن بدل حضور جلسات المجلس طبقا لنص المادة من النظام األساسي 

خمسة من  ألعلىوالتعویضات المدفوعة من الشركة  والمكافآتالرواتب  إجماليكما بلغ  ،سفر وانتقاالت
نائب الرئیس للشئون اإلداریة  – نائب الرئیس للشئون الفنیة –نفیذي الرئیس الت( وهم ن كبار التنفیذیی

) لایر ٤,٤٠٧,٣٠٦( مبلغ وقدره ) المدیر المالي  –نائب الرئیس للقطاع التجاري  –وشئون الموظفین 
  - :مفصلة كما في الجدول التالي

  
    )المبالغ بآالف الریاالت (

أعضاء المجلس  البیان
 ذیینالتنفی

أعضاء المجلس غیر 
 المستقلین/ التنفیذیین 

خمسة من كبار التنفیذیین ممن 
تلقوا أعلى المكافآت 

الرئیس  بما فیهموالتعویضات 
 والمدیر المالي التنفیذي

 ٢,٩٨٩ --  --  واألجورالرواتب 
 ١,٤١٨ ١٠٨ --  البدالت

المكافآت الدوریة 
 واألرباح والسنویة

 --  --  -- 

زایا أي تعویضات أو م
 عینیة أخرى

 -- ٤٣  -- 

 ٤,٤٠٧ ١٥١ --  االجمالي
  البدالت التي تم صرفها ألعضاء مجلس اإلدارة تمثل بدل حضور اجتماعات المجلس  

  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام الحوكمة  – التاسعةمن المادة  ٣، ٢،  ١) ه(البند 
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   م٣١/١٢/٢٠١٢في كما  كبار التنفیذیین وزوجاتهم وأوالدهم القصرو عضاء مجلس اإلدارة أ مصلحة
األسهم بدایة  الصفة االسم

 العام
التغیر 

 خالل العام
األسهم 

 نهایة العام
  النسبة

% 
  شركة المعجل للتجارة والمقاوالت 

 سعد إبراهیم المعجل/ ویمثلها المهندس 
 %٢٦,٩٨٤ ٦٧٦,٦١٧ ١٤٣,٧٨١ ٥٣٢,٨٣٦ رئیس مجلس اإلدارة

خوانه   شركة إبراهیم عبداهللا أبو نیان وإ
 خالد عبد اهللا أبو نیان / لها األستاذ ویمث

 %٢٦,٩٨٤ ٤٠٠,٩٩٦ ٨٥,٢١١ ٣١٥,٧٨٥ عضو مجلس اإلدارة

%٢٦,٩٨٤ ١٢٢,٠١٢ ٢٥,٩٢٧ ٩٦,٠٨٥ عضو مجلس اإلدارة عبد العزیز سعد المنقور/ األستاذ   
%٢٦,٩٨٤ ٦٩,١٥٠ ١٤,٦٩٤ ٥٤,٤٥٦ عضو مجلس اإلدارة رائد إبراهیم المدیهیم/ األستاذ   
%٢٦,٩٨٤  ١,٢٦٩  ٢٦٩  ١,٠٠٠  عضو مجلس اإلدارة  عزام سعود المدیهیم/ األستاذ  
%٢٦,٩٨٤  ١,٢٦٩  ٢٦٩  ١,٠٠٠  عضو مجلس اإلدارة  عبد العزیز عبد اهللا الدعیلج/ االستاذ  
%٤١,١٤٣  ٦٣٦,٣٨٤  ١٨٦,٤٢١  ٤٤٩,٩٦٣  عضو مجلس اإلدارة  یوسف صالح أبا الخیل/ األستاذ  

م ١٢/٠٦/٢٠١٢العامة العادیة للشركة والتي عقدت بتاریخ العام نتیجة قرار الجمعیة  اللالتغیر خ
ملیون لایر على أن یتم تمویل هذه  ٤٠٠ملیون لایر الى  ٣١٥ووافقت على زیادة رأس مال الشركة من 

  .الزیادة من األرباح المرحلة وبالتالي فقد تم توزیع اسهم مجانیة على المساهمین
  سهم خالل العام  ٦٥,٠٠٣یشمل التغیر خالل العام شراء یوسف صالح ابا الخیل ف/ وبالنسبة للسید 

  
  .وكذلك كبار التنفیذیین تخص زوجات اعضاء مجلس اإلدارة أو أوالدهم القصر مصلحهكما التوجد أیة 
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  :الحوكمة والتطبیقات المتعلقة بها: عاشراً 

المعاییر المنظمة إلدارة أصدرت هیئة السوق المالیة الئحة حوكمة الشركات والتي جاءت مبینة للقواعد و 
بأفضل  االلتزامتم إعداد وتطبیق نظام الحوكمة الخاص بالشركة روعي فیه وقد  ،الشركات المساهمة

نظام  إعدادتم كذلك و  ،واإلفصاح والشفافیةممارسات الحوكمة التي تكفل حمایة حقوق المساهمین 
الحوكمة الخاص بالشركة مع  نظامعة تنفیذ اللجان المختصة بمتابفوض مجلس اإلدارة و المراجعة الداخلیة 

 :آلتيعدم تطبیق امالحظة 
یجب على المستثمرین من األشخاص ذوي الصفة االعتباریة "من المادة السادسة ) ٥(الفقرة  -١

عن سیاستهم في  اإلفصاح -صنادیق االستثمار –الذین یتصرفون بالنیابة عن غیرهم مثل 
  .اإلفصاححیث لم یرد للشركة مثل هذا ..." یرهم السنویة التصویت وتصویتهم الفعلي في تقار 

  
  قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٢٤(البند 
  نظام الحوكمة – التاسعةمن المادة ) أ(البند 
  
  

  :والمدفوعات النظامیة الزكاة الشرعیة: الحادي عشر
م كما تم تكوین مخصص الزكاة والدخل عن عام ٢٠١١سددت الشركة الزكاة المستحقة حتى نهایة عام 

مصروفات مستحقة للتأمینات االجتماعیة  بإثباتقامت الشركة  أیضاً  ، لایر ملیون ٦,٥ بقیمةم ٢٠١٢
  .مستحقة السدادأخرى جوهریة مدفوعات نظامیة  أیة ألف لایر وال توجد ١٦٩بلغت  م٢٠١٢عن عام 

  
  قواعد التسجیل واإلدراج – نالثالثة واألربعومن المادة ) ٢١(البند 
  نظام الحوكمة  – التاسعةمن المادة ) و(البند 
  
  

  :والقیود اإلحتیاطیه والجزاءاتالغرامات : الثاني عشر
ال یوجد أي عقوبة أو جزاء أو قید إحتیاطي  كما. م ٢٠١٢لم تدفع الشركة ایة غرامات خالل عام 

كما التوجد أیة  .یة أو تنظیمیة أو قضائیة أخرىمفروض على الشركة من الهیئة أو من أي جهة إشراف
  .احتیاطیات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

  
  

  قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٢٢(البند 
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  :إقرار الضوابط الداخلیة: عشر لثثاال

دارة الشركة بأن   :یقر مجلس اإلدارة وإ
ویتم االحتفاظ بسجالت محاسبیة مناسبة مع الوثائق صحیح السجالت المحاسبیة أعدت بالشكل ال -١

  الصحیحالمرتبطة بها بالشكل 
 بفاعلیةأعد على أسس سلیمة وتم تنفیذه بالشركة الرقابة الداخلیة  نظامو الضوابط الداخلیة وأن  -٢
 .على مواصلة نشاطه) الشركة(ال یوجد أي شك یذكر بشأن قدرة المصدر  هوأن -٣

  
  قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونالمادة  من) ٢٣(البند 
  
  

  :نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة : الرابع عشر 
تحقق من فعالیة نظام باعمال المراجعة الداخلیة للشركة وكذلك ال) ایرنست ویونغ(یقوم مكتب 

بمتابعة االجراءات المتخذة من قبل نة المراجعة وتقییم مخاطر العمل كما تقوم لجالرقابة الداخلیة 
القفال المالحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تجاه مالحظات المراجعة إدارة الشركة 

حیث اوصت لجنة  تكرارها مما یعزز قناعة لجنة المراجعة بفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة المتبعة
  :المراجعة 

 .صات المخزوندراسة سیاسة تكوین مخص -١
 التوصیة بتحدیث دلیل السیاسات واإلجراءات إلدارات الشركة -٢

  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام الحوكمة  – التاسعةمن المادة ) ز(البند 
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  :للجمعیة العامة  مقترحات مجلس اإلدارة: عشر الخامس

  :ویقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما یلي 
  

  .م٢٠١٢س اإلدارة لعام الموافقة على ما ورد بتقریر مجل –أوال 
  .م ٣١/١٢/٢٠١٢الموافقة على تقریر مدقق الحسابات للسنة المنتهیة في  –ثانیا 
  م وباقي القوائم ٣١/١٢/٢٠١٢التصدیق على قائمة المركز المالي للشركة كما في  –ثالثا 
  .التاریخلمالیة عن السنة المنتهیة في نفس ا     
  .م٢٠١٢رة عن أعمال الشركة خالل عام إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدا – رابعا

  اعتماد الئحة لجنة المراجعة – خامساً 
   الموافقة على اختیار مراقب حسابات الشركة من بین المرشحین من قبل لجنة – ادساس    

  م والبیانات المالیة الربع سنویة ٢٠١٣المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام        
  .أتعابهتحدید و        
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یود مجلس اإلدارة بهذه المناسبة تقدیم جزیل الشكر والوفاء إلى مقام حكومتنا الرشیدة وعلى رأسها خادم و 

  .األمین شریفین وولي عهدهالحرمین ال
صندوق التنمیة الصناعیة السعودي لما قاموا به من متابعة واهتمام  إلىكما یود أن یتقدم بجزیل الشكر 

  .المشاركین لها في النجاحداخل وخارج المملكة  والى جمیع عمالء الشركة وتشجیع
لتلبیة لألخوة المساهمین على استمرار الشركة لبذل المزید من الجهد مرة أخرى ویؤكد مجلس اإلدارة 

  .طموحاتهم خالل المستقبل القریب
  .ویشید بالجهود التي یبذلونها موظفیهاویشكر المجلس أیضا إدارة الشركة و 

  
  .ل الشكر لتلبیتكم هذه الدعوة أملین من اهللا العلي القدیر التوفیق والنجاحوفي الختام لكم جزی

  
  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

  
  

  لألنابیب العربیة الشركة إدارة مجلس عن
  المجلس رئیس – المعجل إبراهیم سعد. م


