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كلمة رئيس مجلس اإلدارة:
السادة مساهمي الشركة العربية لألنابيب

حفظهم هللا،،،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:
يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي عن نتائج السنة المالية لعام 9102م والتي كانت مليئة بالمتغيرات والتحديات على
مستوى االقتصاد العالمي وقد بذلت الشركة جهوداً مضاعفة لتحسين وتطوير أداء الشركة مما أدى إلى ارتفاع مبيعات
الشركة لعام 9102م لتصل إلى  140مليون لاير مقارنةً بمبلغ  826مليون لاير للعام الماضي مع تحقيق صافي أرباح
 9681مليون لاير ومن األسباب الرئيسة لهذا التحسن الواضح في أداء الشركة إستكمال المشاريع المتأخرة والتوسع في
عدد الموردين والتوسع في أعمال خطوط التغليف والتسنين لمواكبة متطلبات شركة أرامكو السعودية والحصول على
مشاريع جديدة خالل العام واإلستمرارية وثبات اإلن تاجية في مصنعي الرياض والجبيل خالل العام مما ساهم في زيادة
المبيعات وتحقيق األرباح وهلل الحمد8
كما أن الشركة تحرص دائما ً على استقطاب وتطوير الكفاءات السعودية والعمل جارعلى التوسع في التدريب والتوظيف
النسائي8
وماكان هذا النجاح يتحقق لوال الدعم والتشجيع الال محدود الذي يجد القطاع الااص في المملكة من مقام خادم الحرمين
الشريفين حفظه هللا وسمو ولي عهد األمين حفظه هللا لتشجيع الصناعة الوطنية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 89101
وا تقدم بجزيل الشكر والتقدير لشركة ارامكو السعودية لثقتها بمنتجات الشركة ودعمها للصناعات الوطنية في اطار
برنامج اكتفاء ( )IKTVAوالشكر موصول لجميع عمالء الشركة داخل وخارج المملكة المشاركين لها في التطوير
والنجاح8
ويثمن المجلس ماتقدمه إدارة الشركة وموظفيها من أعمال ،ويتطلع منهم إلى بذل مزيد من الجهد والتطوير لتحقيق
أهداف وغايات الشركة8
كما يشكر مجلس اإلدارة األخوة المساهمين لثقتهم ومساندتهم ويؤكد لهم استمرار الشركة ببذل الجهد والعمل المستمر
ونتطلع بإذن هللا إلى مستقبل واعد للشركة لتلبية طموحاتهم لألرتقاء بالشركة8
وفي الاتام لكم جزيل الشكر أملين من هللا العلي القدير التوفيق والسداد8
وهللا ولي التففي...

رئيس مجلس اإلدارة
يفسف بن صالح أبا الخيل
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المحترمين،،،

السادة /مساهمي الشركة العربية لألنابيب
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:
يسر مجلس إدارة الشركة العربية لألنابيب أن يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير السنفي عن نشاط الشركة وفقا ً
لمتطلبات الئحة حفكمة الشركات وقفاعد التسجيل واألدراج ونظام الشركة األساسي عن أعمال وأداء الشركة عن
السنة المالية المنتهية في 1231/31/13م مصحفبا ً بالق فائم المالية المدققة واإليضاحات المرفقة بها كما يعكس أداء
وأعمال الشركة العربية لألنابيب – ويظهر دورها في تطفير قطاع الصناعة بمايساهم بفاعلية في تعزيز الصناعة
السعفدية واألقتصاد الفطني خاصة في قطاع الغاز والبترول.
كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير للمساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية
وكافة العاملين بالشركة على جهفدهم المباركة وحرصهم على استقرار تقدم الشركة وإزدهارها.
أوالً :نشاط الشركة:
الشركة العربية لألنابيب  -شركة مساهمة سعفدية بمفجب قرار معالي وزير التجارة رقم  111وتاريخ
3133/33/38هـ المفاف3113/20/23 .م وبمفجب الترخيص الصناعي رقم (/111ص) بتاريخ 3121/33/31هـ،
وكذلك الترخيص الصناعي رقم (/3321ص) وتاريخ 3131/33/31هـ وكذلك الترخيص الصناعي رقم (/171ص)
وتاريخ 3110/21/10هـ والتعديالت التي أجريت عليهما ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة الرياض تحت رقم
 3232281711وتاريخ 3131/21/31هـ بالمملكة العربية السعفدية ومركزها الرئيسي مدينة الرياض وكذلك سجل
فرعي لمصنع الشركة بالجبيل والمسجل بالسجل التجاري رقم  1211227218وتاريخ 3110/21/13هـ ،يبلغ
رأسمال الشركة المصرح به والمدففع ( )122.222.222لاير سعفدي فقط أربعمائة مليفن لاير ومقسم إلى
( )12.222.222سهم متساوية القيمة ،وتبلغ القيمة االسمية لكل منها  32لاير وجميعها أسهم عادية نقدية.
وفيما يلي وصف ألنفاع النشاط الرئيسية للشركة-:
-3
-1
-1
-1
-1
-0
-7
-8

انتاج انابيب الصلب الملحفمة طفليا والمطلية لخطفط االنابيب ولألغراض االنشائية والتجارية وتسفيقها
اقامة الصناعات المعدنية.
ثني وتشكيل وتسنيين األنابيب.
تغليف األنابيب من الخارج والداخل.
القيام باألعمال التجارية من بيع وشراء األنابيب وملحقاتها ومستلزماتها.
تنفيذ أعمال تمديد خطفط األنابيب.
شراء األراضي ألقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو األيجار لصالح الشركة.
مقاوالت الصيانة والنظافة والتشغيل واألعاشة.

وتمتلك الشركة العديد من المصانع والخطفط اإلضافية التي تمكنها القيام بنشاطها تتمثل في:
 مصنع الرياض-:إلنتاج أنابيب الصلب الملحفمة طفليا ً (  )ERWمقاسات من  0بفصة إلى  12بفصة بمتفسط طاقة إنتاجية تقدر
بـ  302ألف طن سنفيا ويقع المصنع بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية %322
 مصنع الجبيل-:إلنتاج أنابيب الصلب الملحفمة طفليا ً (  )SAWمقاسات من  30إلى  18بفصة بمتفسط طاقة إنتاجية تقدر بـ
 122ألف طن سنفيا ً ويقع المصنع بمدينة الجبيل الصناعية ونسبة الملكية %322
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-

مصنع التغليف-:
ويستخدم هذا المصنع لتغليف األنابيب من الخارج ( )FBE, 3LPE, 3LPPمقاسات األنابيب من  0الى 24
بفصة بمتفسط طاقة انتاجية  2.4مليفن متر مربع في العام ويقع المصنع بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة
الملكية .%322

 خط التشريح-:ويستخدم هذا الخط في تشريح اللفات الحديدية الالزمة لإلنتاج بإمكانيات عالية من ناحية عرض اللفة حتى
(3022مم) والسماكات التي يمكن تشريحها حتى (31.7مم) ،ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بالمدينة
الصناعية بالرياض ونسبة الملكية .%322
 خط التسنين-:يستخدم هذا الخط في تسنين األنابيب التي يتم استخدامها في مجال حفر وتبطين اآلبار ()OCTG -CASINGS
وف .المفاصفات العالمية والمطلفبة من قبل شركات البترول المحلية والعالمية ،ويقع هذا الخط بمصنع الشركة
القائم بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية .%322
يبين الجدول التالي حجم األعمال ألنشطة الشركة-:
(المبالغ باالف الرياالت)

اسم النشاط الرئيسي

حجم األعمال

أرباح (خسائر) التشغيل من العمليات الرئيسية

0

نشاط انتاج األنابيب

191,697

24,889

9

نشاط التغليف

91,972

0,601

االجمالي

713,281

10,171

البند ( )6( )1( )0من المادة الثالثة واألربعون – قواعد التسجيل واإلدراج

ثانياً :االنجازات المحققة والخطط اإلستراتيجية والتفقعات المستقبلية :
حققت الشركة خالل العام الماضي 1239م برغم التحديات التي واجهتها الصناعة خالل الفترة إال ان الشركة
استطاعت تحقي .العديد من االنجازات منها-:
 -3تشغيل خط ثانى للتسنين بنجاح إلنتاج األنابيب المسننة.
 -1تركيب ماكينة لتصحيح القطر الخارجى لالنابيب كبيرة القطر و قليلة السماكة.
 -1النجاح فى تصنيع االنابيب ذات االقطار الكبيرة و السماكات الصغيرة فى مصنع الجبيل.
 -1ارتفاع مبيعات الشركة من المخزون القديم.
 -1ارتفاع مبيعات الشركة في السفق المحلي " التجار المحليين ,قطاع المياه".
 -0الحصفل على عقفد لتفريد أنابيب تبطين األبار  OCTGلصالح شركة أرامكف السعفدية.
 -7تشغيل خط التغليف بشكل مستمر طفال العام والحصفل على مشاريع جديده.
 -8المشاركة بإتفاقيات طفيلة األجل لصالح شركة أرامكف السعفدية لتفريد األنابيب وأنابيب تبطين اآلبار والتي
تصل مدتها إلى خمس سنفات.
 -1العمل بشكل مستمر لتحقي .اهداف برنامج إكتفاء  IKTVAلزيادة إستخدام وتطفير المنتجات الفطنية.
 -32تفقيع إتفاقات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية لتفريد الحديد.
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 -33التدريب والتطفير وتفقيع إتفاقات لتدريب الطلبة وتأهيلهم للعمل في مصانع الشركة ورفع نسبة السعفدة
والتفسع في التفظيف النسائي.
وعن الخطط اإلستراتيجية والتفقعات المستقبلية خالل الفترة القادمة ،فتعمل الشركة على تنفيذ األتي:
 -3العمل على تطفير ماكينات التشكيل واللحام لمصنع الجبيل وذلك لمفاكبة الجداول الزمنية المطلفبة من شركة
ارامكف.
 -1العمل على تطفير مصنع الرياض لمفاكبة المتطلبات المستقبلية للسفق.
 -1تطفير خط التغليف بالرياض ليشمل أنابيب تبطين اآلبار.
 -1االستمرار في العمل على زيادة مبيعات التصدير والتفسع جغرافيا عن طري .المشاركة في مشاريع في شمال
أفريقيا والعراق ولبنان واليمن باإلضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
 -1االستمرار في تدريب وتأهيل الطلبة والتفسع في التفظيف النسائي.
ثالثاً :المعايير الدولية-:
التزمت الشركة باتباع المعايير الدولية ( )IFRSعند اصدار التقارير المالية والمتبعة في المملكة العربية السعفدية.
رابعاً :القفى العاملة والتفطين:
تحرص الشركة العربية لألنابيب على إستقطاب الكفادر السعفدية المؤهلة والجديدة في سفق العمل وإيمانا ً منها بدور
القطاع الخاص في المساهمة ببناء المجتمع.
كما استمرت الشركة في سياستها الخاصة بالتدريب من خالل تفقيع عدد من االتفاقيات الخاصة بالتدريب المنتهي
بالتفظيف وذلك مع معهد الجبيل التقني والمعهد الفطني لتقنية ومعهد البالستيك الفحص وضمان الجفدة وذلك
لتدريب وتأهيل عدد من الكفادر السعفدية لمدة سنتين قبل إنخراطهم في العمل التقني داخل الشركة.
 التدريب :اقتناعا من إدارة الشركة بدور التدريب وأهميته في رفع كفاءة مفظفيها والذي يكفن له اثر ايجابي في تحقي .أهداف
الشركه  ،فقد استمرت الشركة في سياستها بالتعاقد مع المدربين و الشركات المتخصصه لتنفيذ البرامج التدريبية
داخل وخارج الشركة في معظم المجاالت اإلدارية والفنية المتعلقة بأعمال الشركة على إثرها تم عقد أكثر من
 13,222ساعة تدريبيه خالل العام المالي 1231م.
 بيئة العمل:تحرص الشركة على التطفير المستمر لبيئة العمل لذا تقفم الشركه وبإستمرار األساليب العلمية الخاصة بقياس مدى
الرضى الفظيفي للمنتسبين للشركه وتحديد النقاط التي يمكن من خاللها تنمية البيئة الفظيفيه داخل الشركة وذلك
لرفع معدالت اإلستقرار الفظيفي وجعلها أكثر جاذبيه لطالبي العمل.
 التدرج الفظيفي:تحرص الشركه العربية لألنابي ب على تقدير المفاهب السعفدية المؤهلة لذا عمدت على إنتهاج برنامج التدرج
الفظيفي لبعض الفظائف المختاره بعنايه وذلك بهدف تجهيز الكفادر السعفديه لشغل المناصب القياديه الفنيه
واإلدارية داخل الشركة .
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خامسا ً :المخاطر:
 -3مخاطر متعلقة بعمليات الشركة-:
أ -االعتماد على قطاع واحد رئيسي:
تعتمد الشركة في مبيعاتها على قطاع البترول والغاز كعميل رئيسي والذي بدوره يتأثر باالقتصاد
العالمي ومتغيراته وقامت الشركة خالل الفترة الماضية بالعمل على زيادة مبيعات التصدير لمنتجاتها
والسفق المحلي والمقاولين والتفسع في أعمال التسنين والتغليف.
ب -مخاطر متعلقة بتففر التمفيل والسيفلة:
تعتمد الشركة على البنفك في تمفيل عملياتها التشغيلية والتفسعية مما يعرضها لظروف تقلب
األسفاق المالية وتكاليف التمفيل وتعمل إدارة الشركة على تففير السيفلة الالزمة لسداد التزاماتها
وتقييم الحاجة للحصفل على التسهيالت واألستفادة من المبادرات الحكفمية لدعم الصناعة الفطنية.
ت -مخاطر العمالت األجنبية:
تنتج مخاطر العمالت من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في
أسعار العمالت األجنبية وتقفم الشركة بتفقيع اتفاقيات تسهيالت بنكية مع البنفك يتم من خاللها تثبيت
اسعار الصرف لتجنب تلك التذبذبات في األسعار.
د-

مخاطر متعلقة بتغير اسعار المفاد الخام
حيث ان صناعة االنابيب تعتمد بشكل رئيسى على الحديد مما يجعل اى تغير مفاجئ فى سعر الحديد
يؤثر بشكل مباشر على نسبة الربح فى المشاريع التى تنفذها الشركة ،وتقفم الشركة بالعمل على
تثبيت اسعار المفاد الخام مع المفردين قبل البدء بالمشروع وذلك لتقليل مخاطر تغير االسعار.

 -1مخاطر متعلقة بتراجع اإلنفاق الرأسمالي-:
أ -األوضاع االقتصادية في منطقة الشرق األوسط:
نجاح أعمال الشركة يمكن أن يتأثر باألوضاع االقتصادية العامة في منطقة الشرق األوسط لذا فإن أي
ركفد أو تباطؤ اقتصادي في المنطقة قد يؤثر في الطلب على منتجات الشركة وتقفم ادارة الشركة
بالعمل على تنفع عمالءها خاصة اسفاق التصدير.
ب -الرسفم الجمركية والسيادية:
تقفم الشركة بتصدير جزء من منتجاتها خارج المملكة وتمثل اإلعفاءات الجمركية في كافة دول
مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية ميزة تنافسية جيدة لمنتجات الشركة لذا فإن أي تغيير
مستقبال في تلك الرسفم أو اي رسفم سيادية أخرى قد يؤثر في حصة الشركة بتلك األسفاق وتقفم
الشركة بدارسة التكاليف المترتبة على تلك المخاطر وتحديد البدائل المناسبة.
ويتم متابعة ومراقبة تلك المخاطر من قبل مجلس اإلدارة واللجان التابعة وذلك من خالل تقييم كل نفع من هذه
المخاطر واعداد الدراسات الخاصة للتقليل من تلك المخاطر مع تفضيح الفرص البديلة.
البند ( )9من المادة الثالثة واألربعون – قواعد التسجيل واإلدراج
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سادسا ً :نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنفات األخيرة:
يبين الجدول التالي مبيعات الشركة خالل الخمس سنفات الماضية:
(المبالغ بااللف لاير)

المبيعات
800,000
700,000
600,000
500,000

400,000
300,000
200,000
100,000
2019
741,085

2018
698,311

2017
559,604

2016
364,936

2015
372,970

قائمة الدخل :

0
المبيعات

( المبالغ بآالف الرياالت )

البيان
المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي األرباح  /الخسائر
مصاريف إدارية وتسفيقية
مخصص بضاعة بطيئة الحركة
ومتقادمة
إطفاء مصروفات مؤجلة
مصاريف تمفيل
إيرادات (مصروفات) أخرى
ربح من استثمار متاح للبيع
مخصص الزكاة
صافي الربح (الخسارة)
احتياطي اكتفاري
اجمالي (الخساره\ الربح) الشامل

1231
741,085
)(644,612
96,473
)(31,616
2,080

1238
113,866
()753,017
()052,05
()83,573
()118

1237
001,155
()057,351
0,2,20
()31,513
3,811

1230
815,181
()851,681
002727
()88,511
8,531

1231
873,175
()880,771
,72421
()050536
()3,531

-)(34,539
801
-)(4,494
28,705
)(1,228
27,477

()3,761
()33,851
6,111
-()5,838
()4,,2522
()15
()4,,272,

-()37,156
5,315
-()1,313
02,21
02,21

-()35,635
5,785
-()0,113
12,4,
12,4,

-()61,101
377
-()10518
()152104
()152104
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الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م

صافي األرباح خالل الخمس سنفات األخيرة:
( المبالغ بالمليون لاير)

صافي الربح (الخسارة)
28.71

40.00
20.00

5.29
4.31
2018

2019

2017

2015

2016

)(20.00
)(46.50

صافي الربح (الخسارة)

)(40.00

)(60.00
)(80.00
)(100.00
)(122.70
)(120.00
)(140.00

-

ارتفع اجمالي مبيعات الشركة في عام 1231م مقارنة بنفس الفترة لعام 1238م مما إنعكس ذلك على ربحية
الشركة لهذا العام لتصل الى  28.7مليفن لاير

وترجع اسباب أرباح هذا العام الى:
-3
-1
-1
-1
-1
-0

ارتفاع مبيعات الشركة لعام 1231م بنسبة  %0مقارنة بعام 1238م لتصل الى  713.3مليفن لاير مقابل
 018.1مليفن لاير.
استكمال المشاريع المتأخرة.
سياسة الشركة في تثبيت أسعار الحديد العالمي والتفسع في عدد المفردين.
استمرار العمل في خط التغليف والحصفل على مشاريع جديدة.
بدء العمل في خط التسنين الثاني ومفاكبة متطلبات شركة ارامكف السعفدية من انتاج الشركة وعدم األعتماد
على المفردين الخارجيين.
استمرارية وثبات االنتاجيه في مصنعي الرياض والجبيل خالل العام مما ساهم في رفع المبيعات.

جدير بالذكر اإلشارة إلى أن الشركة ال تستثمر في أية أوراق مالية أو مضاربة في أسهم الشركات أو أية ودائع بنكية.
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الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م

قائمة المركز المالي:

البيان
المفجفدات المتداولة
األصفل الثابتة ومشروعات تحت
التنفيذ
استثمارات
مصروفات مؤجلة
إجمالي األصفل
المطلفبات المتداولة
قروض متفسطة وطفيلة األجل
مخصص نهاية خدمة للمفظفين
إجمالي المطلفبات
رأس المال
االحتياطي النظامي
االحتياطي العام
األرباح المبقاة
احتياطي اكتفاري
إجمالي حقفق المساهمين
إجمالي المطلفبات وحقفق
المساهمين

( المبالغ بآالف الرياالت )

1231م

1238م

1237م

1230م

1231م

739,527

705,381

315,757

1110001

1630751

394,360

878,815

813,316

5550531

5660151

--1,133,887
567,979
24,890
14,622
607,491
400,000
120,000
-7,718
)(1,322
526,396

--424,725,,
167,510
5
66,151
5,42741
5550555
6010537
860583
()16,303
()15
1242242

--48,478054
185,853
35,555
660053
5508405
5550555
6010537
860583
85,357
-5,4274,

--48552851,
8310656
000555
630631
10,8,,7
5550555
6030317
860583
310535
-5452140

--485,58,00
8850375
730583
660055
1448,0,
5550555
6030511
860583
330611
-54,245,

1,133,887

424,725,,

42,472054

42552251,

425,52,00

هذا وقد تم إعداد القفائم المالية الخاصة بالشركة لعام 1231م وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة الدولية المتعارف
عليها في المملكة العربية السعفدية وال تفجد أية اختالفات عن معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن الهيئة
السعفدية للمحاسبين القانفنيين كما التفجد اية تحفظات من قبل مراجع الحسابات على الميزانية.
البند ( )8من المادة الثالثة واألربعون – قواعد التسجيل واإلدراج
البند ( )97من المادة الثالثة واألربعون – الحوكمة
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الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م

رسم بياني مقارن عن خمس سنفات لكل من أصفل وخصفم الشركة:
( المبالغ باالف لاير)
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

2019
1,133,887

2018
1,127,633

2017
1,287,680

2016
1,069,642

2015
1,030,355

607,491

628,714

665,856

453,227

418,252

إجمالي المطلوبات

526,396

498,919

621,712

616,415

612,103

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي األصول

البند ( )97( )8( )7( )0من المادة الثالثة واألربعون – قواعد التسجيل واإلدراج والحوكمة

ومن خالل تحليلنا جغرافيا إليرادات الشركة يتضح أن:
السنة

1231

البيان

السعودية

الخليج

مبيعات أنابيب
مبيعات تغليف
مبيعات لفائف حديد

716,814

1,175

ر
الشق
األوسط
2,837

720,826

20,259

--

--

--

20,259

--

--

--

--

--

مبيعات أنابيب
مبيعات تغليف
مبيعات لفائف حديد

737,073
131,881

1,175
66,535

2,837
5,835

-

741,085
5112725

6,808

-

-

-

42,0,

-

-

-

03,613

0,245,

االجمال

5,52547

442545

12,45

0,245,

5242,44

االجمال

2018

(المبالغ باآللف الرياالت)
اإلجمال
اخرى

البند ( )4من المادة الثالثة واألربعون – الحوكمة
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الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م

سابعا ً :أنشطة األسهم وأدوات الدين وتعارض المصالح:
ال تفجد خالل عام 1231م أية أدوات دين صادرة من الشركة.
وال تفجد أية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصفيت تعفد ألشخاص (عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار
التنفيذيين وأقربائهم ) أبلغفا الشركة بتلك الحقفق.
وال تفجد أي مصلحة خاصة أو أوراق مالية تعاقدية خاصة أو حقفق خيار خاصة أو حقفق اكتتاب خاصة تعفد
ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من
الشركات التابعة.
كما ال تفجد أية حقفق تحفيل أو اكتتاب بمفجب أدوات دين قابلة للتحفيل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات ح.
اكتتاب أو حقفق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 1231م.
كما ال يفجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.
كما ال تفجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بمفجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب
أو تعفيض.
كذلك ال تفجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بمفجبه أي من المساهمين عن أي حقفق في األرباح.
كما ال تفجد عقفد او صفقات يكفن المصدر طرفا ً فيها.
كما ال تفجد أية مصلحة جفهرية في أية عقفد أو صفقات أبرمتها الشركة وتعفد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو
الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم.
البند ( )91( )02( )06( )01( )07( )04( )00( )00( )01( )6من المادة الثالثة واألربعون – قواعد التسجيل واإلدراج  -الحوكمة

ثامنا ً :سياسة الشركة في تفزيع األرباح:
تفزع أرباح الشركة الصافية السنفية بعد خصم جميع المصروفات العمفمية والتكاليف األخرى على النحف اآلتي-:
 -3يجنب  %32من األرباح الصافية لتكفين احتياطي نظامي ويجفز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب
متى بلغ االحتياطي المذكفر  %12من رأس المال المدففع.
 -1يجفز للشركة تجنيب نسبة (( )%12ثالثين في المائة) من األرباح الصافية لتكفين احتياطي اتفاقي
يخصص لدعم المركز المالي للشركة .كما يجفز لها وقفه أو استخدامه.
 -1يفزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( %1خمسة في المائة) من رأس المال المدففع.
 -1يخصص بعدما تقدم نسبة ال تزيد عن خمسة بالمائة (( )%1خمسة في المائة) من الباقي لمكافأة أعضاء
مجلس اإلدارة وبحد أقصى ال يزيد عن خمسائة ألف لاير لكل عضف على أن يكفن استحقاق هذه المكافأة
متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضف.
 -1يفزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح.
علما بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 1233/20/31م صادقت على استكمال نسبة الـ  %12من
االحتياطي النظامي وايقاف التكفين بعد الفصفل الى النسبة المذكفرة وايقاف تكفين االحتياطي العام وتثبيت رصيده
عند مبلغ  13.118.118لاير سعفدي.
علما ً بأن األحتياطي النظامي الحالي يبلغ  312مليفن لاير وهف مايمثل  %12من رأس مال الشركة حسب النظام
األساسي للشركة المتفاف .مع نظام الشركات.
كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ1231/20/12 :م على التالي:
 -3نقل مبلغ  13.1مليفن لاير من االحتياطي العام لحساب الخسائر المتراكمه وذلك لتخفيض الخسائر
المتراكمه.
 -1أستخدام مبلغ  11,1مليفن لاير من االحتياطي النظامي وهف المبلغ المتجاوز  %12المطلفبه من رأس المال
( 312مليفن لاير) ،وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمه.
البند ( )2من المادة الثالثة واألربعون – الحوكمة
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الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م

تاسعا ً :القروض:
حيث ان العنصر األساسي من عناصر التمفيل بالشركة هي القروض فقد بلغ حجم القروض بنهاية عام  1231لتبلغ
 187.8مليفن لاير مقارنه بـ  117.8مليفن لاير بنهاية عام 1238م  ،وفيما يلي بيان بالقروض قصيرة األجل:
أرصدة القروض قصيرة األجل في نهاية العام

(المبالغ بآالف الرياالت )

الجهة المانحة
قروض تجارية
(بنك الرياض)
قروض شرعية
(األول-الراجحي)
قروض شرعية
(وزارة الماليه -بنك الرياض)

الغرض

عام 1231م

عام 1238م

تمفيل رأس المال العامل

70,115

10,111

تمفيل رأس المال العامل

313,718

113,011

تمفيل رأس المال العامل

331,883

0

387,861

117,818

اإلجمالي

والقروض المذكفرة لغرض تمفيل رأس المال العامل ومقابل سندات ألمر مفقعة لصالح البنفك وهي عبارة عن عدد
من القروض قصيرة األجل تستح .السداد خالل العام والمبالغ المذكفرة تمثل أصل قيمة القروض القائمة  ،علما بأن
صافي الرصيد المدين للعمالء بلغ  01مليفن لاير بنهاية عام 1231م وسفف يستخدم هذا الرصيد لسداد قروض
تمفيل رأس المال العامل القائمة.
البند ( )09من المادة الثالثة واألربعون – الحوكمة

القروض طفيلة ومتفسطة األجل والجزء المتداول من الديفن طفيلة األجل

(المبالغ بآالف الرياالت )

#

الجهة المانحة

الغرض

عام 1231م

عام 1238م

3

قرض صندوق التنمية الصناعية السعفدي

تمفيل مشروع مصنع الجبيل

01,803

82,222

1

قرض صندوق التنمية الصناعية السعفدي

تمفيل تطفير مصنع الرياض ومصنع الجبيل

7,301

-

اإلجمالي

77,210

 -3خالل عام 1221م ،حصلت الشركة على مفافقة صندوق التنمية الصناعية السعفدي على منح قرض للشركة
بقيمة  331.1مليفن لاير لتمفيل مشروع مصنع الشركة في الجبيل تم استالم  331.1مليفن لاير حتى نهاية
عام 1233م كما تم سداد ماقيمته  43.5مليفن لاير حتى نهاية عام 1239م ليصبح رصيد القرض في نهاية
العام  69.9مليفن لاير علما بأن قرض صندوق التنمية الصناعية السعفدي مضمفن برهن مباني وآالت
ومعدات مصانع الشركة ويتم سداد القرض طبقا ألخر اتفاقية اعادة الجدولة المفقعة على عشرة اقساط
نصف سنفية غير متساوية بدأ سداد أول قسط في 1231/32/31م وآخر قسط يستح .في تاريخ
1231/32/31م .وقد قدمت الشركة طلب لصندوق التنمية الصناعية إلعادة جدولة المبلغ القائم ،وجاري
دراسة الطلب في الفقت الحالي.
 -1في شهر ابريل 1231م  ,حصلت الشركة على تمفيل لتطفير واستحداث االت ومعدات مصنعي الرياض
والجبيل بمبلغ  38.1مليفن لاير  ,وتم استغالل مبلغ  7.3مليفن خالل هذا العام.
البند ( )09من المادة الثالثة واألربعون – قواعد التسجيل واإلدراج – الحوكمة

- 14 -

الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م

عاشرا ً :اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة:
مجلس اإلدارة -:

بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 1029م عدد  4اجتماعات وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة
وصفة وتصنيف عضفيتهم وعدد مرات حضفر االجتماعات وعضفيتهم في مجلس إدارة الشركات المساهمة
األخرى-:
م
عضف مجلس اإلدارة

2
1
3
4
5
6
7

يفسف صالح ابا الخيل
سعد إبراهيم المعجل
خالد عبدهللا ابفنيان
عزام سعفد المديهيم
هيثم تففي .الفريح
سعد فالح القحطاني
أحمد بن علي اللحيدان

اجتماع رقم
()9/7

اجتماع رقم
()9/8

اجتماع رقم
()9/9

اجتماع رقم
()9/10

 13مارس

 17يونيو

 31سبتمبر

 39ديسمبر

1039
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

1039
حضر
لم يحضر
لم يحضر
حضر
حضر
حضر
حضر

1039
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

1039
حضر
حضر
لم يحضر
حضر
حضر
حضر
حضر

اإلجمالي

4
3
1
4
4
4
4

%
200
57
70
200
200
200
200

كما التفجد اية صفقات بين الشركة (المصدر) واي طرف له عالقة.
البند ( )08( )00من المادة الثالثة واألربعون – الحوكمة
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الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م
بيان بالفظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخبرات ألعضاء مجلس اإلدارة:
االسم

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

المؤهالت

يوسف صالح
أبا الايل

رئيس مجلس
اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

 بكالوريوس علومحاسب آلي
 ماجستير علوم إدارةأنظمة المعلومات

خالد عبد هللا
أبو نيان

رئيس مجلس
اإلدارة لشركة
أبونيان
القابضة

الرئيس التنفيذي
لشركة أبونيان
القابضة

 بكالوريوس العلوماإلدارية وعلوم
الحاسب

عزام سعود
المديهيم

الرئيس
التنفيذي لشركة
الحسن غازي
إبراهيم شاكر

المدير العام لشركة
مصدر

عضو مجلس
اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس هندسةكيميائية8
ماجستير هندسةكيميائية8

سعد فالح
القحطاني

عضو مجلس
اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس محاسبة8ماجستير ماليةواستثمار8

هيثم توفيق
الفريح

عضو مجلس
اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

أحمد علي
اللحيدان

الرئيس
التنفيذي

الرئيس التنفيذي

الابرات
عمل لمدة ( )51عاما ً في قطاعات ماتلفة في مجال الحاسب اآلليعمل في قطاعات ماتلفة في مجال الصناعة والتأمين ومنها:لمدة ( )9سنوات كرئيس وعضو لمجلس إدارة زجاج8لمدة ( )9سنوات كرئيس وعضو مجلس إدارة إكسا للتأمين8-لمدة ( )6سنوات كعضو لمجلس أسمنت القصيم8

عمل لمدة ( )7أعوام كرئيس تنفيذي لشركة عبدهللا أبونيان التجارية8عمل لمدة ( )51أعوام كرئيس تنفيذي في شركة أبونيان القابضة8يعمل حاليا ً كرئيس مجلس اإلدارة شركة أبونيان القابضة من عام 8152وحتى تارياه8

-عمل لمدة ( )58في شركة االلكترونيات المتقدمة كمهندس تصنيع8

سعد إبراهيم
المعجل

بكالوريوس هندسةميكانيكية8

عمل لمدة ( )1أعوام في شركة المهيدب لألغذية كمدير مبيعاتإقليمي8
عمل لمدة ( )4أعوام في شركة مصدر لمواد التجارة كمديرمشتريات ومدير مستودعات مكلف8
عمل لمدة ( )51أعوام في شركة مصدر لمواد التجارة كمدير عام8يعمل كرئيس تنفيذي في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر مننوفمبر  8157وحتى تارياه8

عمل لمدة ( )45عاما ً في إدارة شركة المعجل للتجارة والمقاوالت8-عمل لمدة ( )51عاما ً في شركة سابك -المالية8

-عمل لمدة ( )1أعوام في شركة معادن -المالية8

بكالوريوس هندسةمعمارية8
ماجستير إدارةأعمال8
بكالوريوس هندسةميكانيكية8
الدبلوم العالي فيالتصميم واإلنتاج
واإلدارة8

عمل لمدة ( )8أعوام في مجموعة الراجحي -المالية8عمل لمدة عام في مجموعة زهران -المالية8عمل لمدة عامين في شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية8 يعمل في شركة ذاخر للتطوير العقاري من شهر يوليو  8159وحتىتارياه8
عمل لمدة ()58عاما ً في شركة أموال الاليج -إدارة أعمال8عمل لمدة عام كمحلل إستشارات مالية في مجموعة المهيدب8عمل لمدة ( )89عاما ً كمدير إدارة دراسات واستشارات المشاريع فيصندوق التنمية الصناعي السعودي

- 16 -

الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م
بيان بتكفين مجلس اإلدارة الحاليين للفترة من 1028/05/13م حتى 1012/05/11م وأسماء الشركات المساهمة األخرى

الذي يشغل عضفية مجالسها-:
االسم

صفة العضفية

تصنيف
العضفية

يوسف صالح أبا الايل

رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

خالد عبد هللا أبو نيان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

عزام سعود المديهيم

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

هيثم توفيق الفريح

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

سعد فالح القحطاني

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

سعد إبراهيم المعجل

عضو مجلس اإلدارة/الرئيس
أحمد علي اللحيدان
التنفيذي
البند (ب) (ج) من المادة التاسعة – نظام الحوكمة

تنفيذي

عضفية مجالس اإلدارة الشركات المساهمة األخرى
رئيس مجلس ادارة شركة اكسا للتأمين التعاوني
رئيس مجلس ادارة شركة الازف السعودي
شركة الفانا
شركة أبونيان القابضة
شركة توراي ميمبراين الشرق األوسط
شركة تقنية الميا والبيئة المحدودة (وتيكو)
شركة رؤية لالستثمار (أكوا القابضة سابقاً)
شركة كي اس بي العربية المحدودة
شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر
شركة حلول األتصاالت
شركة الرؤية الحديثة باألردن
شركة إدارة خدمات الطاقة اإلماراتية
شركة أسمنت الشرقية
شركة اليمامة للصناعات الحديدية
شركة اليمامة للحديد والتسليح
شركة الازف لألنابيب
شركة االمانه للتأمين
شركة الهوشان
مجموعة العزل الاليجية
اكوا باور صندوق
شركة اللطيفية للمقاوالت
صندوق بلوم ماطط النور العقاري
شركة انمائية للتطوير العقاري
شركة اسمنت الجنوبية
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الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م

وفيما يلي بيان باللجان الخاصة بالشركة-:
لجنة المراجعة-:
تتكفن لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء وتم عقد عدد  4اجتماعات خالل عام 1029م ،وفيما يلي بيان باجتماعات
لجنة المراجعة:
االسم
هيثم الفريح

صفة العضفية
رئيس لجنة المراجعة

عدد مرات الحضفر
4

نسبة الحضفر
%200

عزام المديهيم

عضف لجنة المراجعة

4

%200

صالح الفضل

عضف لجنة المراجعة

4

%200

مهام لجنة المراجعة -:
 -3اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحق .من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال
والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.
 -1دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتفب عن رأيها وتفصياتها في شأنه.
 -1دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحفظات الفاردة فيها.
 -1التفصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانفنيفن وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند التفصية
بالتعيين التأكد من استقالليتهم على أن تقفم الشركة بتقدير تكلفة المراجعة من قبلها قبل طلب عروض
المراجعة وأن يكفن األقرب للتقدير وكفاءة العمل هف الذي يتم اختياره.
 -1متابعة أعمال المحاسبين القانفنيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلففن بها أثناء
قيامهم بأعمال المراجعة.
 -0دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانفني وإبداء ملحفظاتها عليها.
 -7دراسة مالحظات المحاسب القانفني على القفائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 -8دراسة القفائم المالية األولية السنفية قبل عرضها على مجلس اإلدارة والتأكد من سالمة التقارير المالية
وغير المالية وإبداء الرأي والتفصية في شأنها.
 -1دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتفصية لمجلس اإلدارة قي شأنها.
ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس اإلدارة من خالل التقارير الدورية المقدمة للمجلس
البند (د) من المادة التاسعة – الحوكمة
البند ( )00من المادة الثالثة واألربعون – قواعد التسجيل واإلدراج
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الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م

لجنة الترشيحات والمكافآت-:
تتكفن اللجنة الترشحات والمكافآت من ثالثة أعضاء وتم عقد عدد  1اجتماعات خالل عام 1029م وفيما يلي بيان
الحضفر لعام 1029م:
االسم

صفة العضوية

عدد مرات الحضور

نسبة الحضور

عزام المديهيم

رئيس اللجنة

1

%200

سعد ابراهيم المعجل

عضو اللجنة

1

%200

خالد أبونيان

عضو اللجنة

1

%200

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت-:
 -3التفصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضفية المجلس بمرشحين قادرين على تعزيز قدرة المجلس على إدارة
وتفجيه شئفن الشركة على نحف فعال وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.
 -1المراجعة السنفية لالحتياجات المطلفبة من المهارات المناسبة لعضفية مجلس اإلدارة وإعداد وصف
للقدرات والمؤهالت المطلفبة لعضفية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الفقت الذي يجب أن يخصصه
العضف ألعمال مجلس اإلدارة.
 -1مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التفصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 -1تحديد جفانب الضعف والقفة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتف .مع مصلحة الشركة.
 -1التأكد بشكل سنفي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجفد أي تعارض مصالح إذا كان العضف يشغل
عضفية مجلس إدارة شركة أخرى.
 -0وضع سياسات واضحة لتعفيضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك
السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.
 -7التفصية لمجلس اإلدارة فيما يخص المرشحين لعضفية اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس.
 -8التأكد من وجفد برنامج تعريفي بأعمال الشركة لألعضاء الجدد في المجلس.
 -1التفصية بتعيين اإلدارة التنفيذية للشركة.
 -32تأدية المهام أو المسئفليات األخرى التي يكلفها بها مجلس اإلدارة من حين آلخر.
ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس اإلدارة من خالل التقارير الدورية المقدمة للمجلس
البند (د) من المادة التاسعة – الحوكمة
البند ( )00فقرة ب،ج من المادة الثالثة واألربعون – قواعد التسجيل واإلدراج
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الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م

اللجنة التنفيذية-:
تتكفن اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتم عقد عدد  4اجتماعات خالل عام 1029م وفيما يلي بيان باالجتماعات:
أسم العضف
خالد عبد هللا أبف نيان

صفة العضفية
رئيس اللجنة التنفيذية

عدد االجتماعات
4

نسبة الحضفر
%200

يفسف صالح أبا الخيل

عضف اللجنة التنفيذية

4

%200

سعد القحطاني

عضف اللجنة التنفيذية

4

%200

أحمد اللحيدان

عضف اللجنة التنفيذية

4

%200

مهام اللجنة التنفيذية:
أ  -تباشر اللجنة كافة المهام التي تكلف بها من مجلس اإلدارة ولها في سبيل ذلك ممارسة الصالحيات التي
يصدر بشأنها تففيض للجنة بمفجب قرارات مجلس اإلدارة.
ج -مراجعة الصفقات أو المعامالت مع األشخاص ذوي العالقة
ح -دراسة ومناقشة الخطط التنفيذية للمشروعات الرأسمالية واالستثمارية لتحقي .أهداف الشركة ومتابعة
تنفيذها وتقييم نتائجها بالعرض على مجلس اإلدارة بالمقترحات والتفصيات التي تراها مناسبة حيالها.
ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس اإلدارة من خالل التقارير الدورية المقدمة للمجلس
البند ( )08(، )00من المادة الثالثة واألربعون – قواعد التسجيل واإلدراج
البند (د)  9 ،0من المادة التاسعة – نظام الحوكمة
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الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م

وبلغ إجمالي المبالغ المدففعة والمستحقة الدفع آلعضاء مجلس اإلدارة عن عام 1231م مبلغ وقدره ( 1,215الف
لاير) وهي عبارة عن بدل حضفر جلسات المجلس واللجان التابعة ومكافأة عضفية اللجان حسب الئحة سياسة
مكافأت أعضاء المجلس و طبقا لنص المادة من النظام األساسي  ،كما بلغ إجمالي الرواتب والمكافآت والتعفيضات
المدففعة من الشركة ألعلى خمسة من كبار التنفيذيين وهم ( الرئيس التنفيذي – المدير المالي – نائب الرئيس إلدارة
المفاد – مدير المبيعات والتسفي – .مدير الشؤون اإلدارية وشؤون المفظفين) مبلغ وقدره (  1,1مليفن) مفصلة
كما في الجدول التالي-:
المكافآت المتغيرة
(باألالف)

المكافأت الثابتة (باألالف)

المكافأة السنفية عن عضفية المجلس
واللجان

بدل حضفر جلسات المجلس

مجمفع بدل حضفر جلسات اللجان

مزايا عينية

مكافأة األعمال الفنية واإلدارية
واالستشارية

مكافأة رئيس المجلس أو العضف المنتدب أو
أمين السر إن كان من األعضاء

المجمفع

مكافأت دورية
نسبة من األرباح

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طفيلة األجل

األسهم الممنفحة (يتم إدخال القيمة)

مكافأة نهاية الخدمة (باألالف
المجمفع

المجمفع الكلي (باآلالف)

بدل المصروفات (باألالف)

أوالً :األعضاء المستقلين
 -3يفسف صالح ابا الخيل

605

12

12

-

-

-

174

-

-

-

-

-

-

-

174

-

 -1خالد عبدهللا ابفنيان

605

6

18

-

-

-

174

-

-

-

-

-

-

-

174

-

 -1عزام سعفد المديهيم

605

12

18

-

-

-

180

-

-

-

-

-

-

-

180

-

 -1هيثم تففي .الفريح

605

12

12

-

-

-

174

-

-

-

-

-

-

-

174

-

 -1سعد فالح القحطاني

605

12

12

-

-

-

174

-

-

-

-

-

-

-

174

-

ثانياً :األعضاء غير التنفيذيين
 -3سعد إبراهيم المعجل

605

9

6

-

-

-

165

-

-

-

-

-

-

-

165

-

ثالثاً :األعضاء التنفيذيين
 -3أحمد بن علي اللحيدان

605

12

12

-

-

-

174

-

-

-

-

-

-

-

174
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الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م
(المبالغ بآالف الرياالت )

البيان
الرواتب واألجفر
البدالت
المكافآت الدورية
والسنفية واألرباح
أي تعفيضات أو مزايا
عينية أخرى
االجمالي

خمسة من كبار التنفيذيين ممن
تلقفا أعلى المكافآت والتعفيضات
بما فيهم الرئيس التنفيذي
والمدير المالي
1,328
3,318

أعضاء المجلس
التنفيذيين

أعضاء المجلس غير
التنفيذيين /
المستقلين

---

-1,215

--

--

--

--

--

--

1,215

1,110

--

البند (ه)  1 ،1 ، 3من المادة التاسعة – نظام الحفكمة
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الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م

مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر كما في 1029/21/32م
االسم

الصفة

األسهم بداية
العام

التغير خالل
العام

األسهم نهاية
العام

نسبة التغير

األستاذ /يوسف صالح أبا الايل

رئيس مجلس اإلدارة

111,815

1,344,578

5,647,219

%44144

األستاذ  /خالد عبد هللا أبونيان

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

--

--

--

--

المهندس  /سعد إبراهيم المعجل
ممثال عن شركة المعجل للتجارة والمقاوالت
المهندس /عزام سعود المديهيم

عضو مجلس اإلدارة

676,657

--

676,657

--

عضو مجلس اإلدارة

5,869

--

5,869

--

األستاذ /هيثم توفيق الفريح

عضو مجلس اإلدارة

5,111

5,111

1

%511

األـستاذ /سعد فالح القحطاني

عضو مجلس اإلدارة

111

--

111

--

المهندس /أحمد علي اللحيدان

عضو مجلس اإلدارة

--

--

--

--

كما التفجد أية مصلحه وأوراق مالية تعاقدية وحقفق اكتتاب وأية عقفد تعفد ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار النفيذيين
بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي وزوجات اعضاء مجلس اإلدارة أو أوالدهم القصر في اسهم أو أدوات دين
أو أي من شركاته التابعة.
الحادي عشر :عقفد ذوي العالقات مع الشركة بنهاية عام 1231م:
تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود ألعضاء مجلس اإلدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العالقة بأي
منهم مع الشركة خالل عام 1029م.
الثاني عشر :بيان بتفاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل سنة 1231م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة
الحاضرين لهذه الجمعيات:
سجل الحضفر
م

االسم

اجتماع الجمعية
1231/20/12م

مجمفع اإلجتماعات

0
9
0
4
7
8
1

يوسف بن صالح أبا الايل
خالد بن عبدهللا ابونيان
سعد بن إبراهيم المعجل
عزام بن سعود المديهيم
هيثم بن توفيق الفريح
سعد بن فالح القحطاني
أحمد بن علي اللحيدان

حضر
لم يحضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

0
1
0
0
0
0
0
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الثالث عشر :عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتفاريخ الطلبات وأسبابها:
تاريخ الطلب
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
9109/18/19م
0
9102/19/14م
9102/10/06م
9102/18/00م
7
9102/12/16م
9102/00/01م

أسباب الطلب
الجمعية العامة

إجراءات الشركة

الرابع عشر :الحفكمة والتطبيقات المتعلقة بها:
أصدرت هيئة السفق المالية الئحة حفكمة الشركات والتي جاءت مبينة للقفاعد والمعايير المنظمة إلدارة الشركات
المساهمة ،وقد تم إعداد وتطبي .نظام الحفكمة الخاص بالشركة روعي فيه االلتزام بأفضل ممارسات الحفكمة التي
تكفل حماية حقفق المساهمين واإلفصاح والشفافية ،وكذلك تم إعداد نظام المراجعة الداخلية وففض مجلس اإلدارة
اللجان المختصة بمتابعة تنفيذ نظام الحفكمة الخاص بالشركة مع مالحظة عدم تطبي .اآلتي:
 -3الفقرة ( ) 1من المادة السادسة "يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين
يتصرففن بالنيابة عن غيرهم مثل – صنادي .االستثمار -اإلفصاح عن سياستهم في التصفيت وتصفيتهم
الفعلي في تقاريرهم السنفية  "...حيث لم يرد للشركة مثل هذا اإلفصاح.
 -1والمفاد اإلسترشادية وسفف يتم اإللتزام بها حال اعتمادها.
البند ( )94من المادة الثالثة واألربعون – قواعد التسجيل واإلدراج
البند (أ) من المادة التاسعة – نظام الحوكمة

الخامس عشر :الزكاة الشرعية والمدففعات النظامية:
سددت الشركة الزكاة المستحقة حتى نهاية عام 1238م كما تم تكفين مخصص الزكاة والدخل عن عام 1231م بقيمة
 1.1مليفن لاير  ،وال تفجد أية مدففعات نظامية جفهرية أخرى مستحقة السداد.
البند ( )90من المادة الثالثة واألربعون – قواعد التسجيل واإلدراج
البند (و) من المادة التاسعة – نظام الحوكمة

السادس عشر :الغرامات والجزاءات والقيفد اإلحتياطيه:
العقفبة/الجزاء /التدبير
االحترازي/القيد االحتياطي
التأخير في التزام الشركة بتزويد
الهيئة بتقرير مجلس ادارتها للعام
المالى المنتهي في
9102/09/00م

المبلغ

أسباب المخالفة

الجهة المخالفة

 91الف لاير

التأخير في تسليم تقرير مجلس اإلدارة

هيئة السوق المالية

البند ( )2من المادة التاسعة – الحوكمة
البند ( )99من المادة الثالثة واألربعون – قواعد التسجيل واإلدراج

- 24 -

الشركة العربية لألنابيب
تقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م

السابع عشر :إقرار الضفابط الداخلية:
يقر مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بأن:
 -3السجالت المحاسبية أعدت بالشكل الصحيح ويتم االحتفاظ بسجالت محاسبية مناسبة مع الفثائ .المرتبطة
بها بالشكل الصحيح
 -1وأن الضفابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية بالشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
 -1وأنه ال يفجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مفاصلة نشاطها.
البند ( )90أ ،ب  ،ج من المادة الثالثة واألربعون – قواعد التسجيل واإلدراج

الثامن عشر :نتائج المراجعة السنفية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :
تقفم إدارة المراجعة الداخلية للشركة بالتحق .من فعالية نظام الرقابة الداخلية وتقييم مخاطر العمل كما تقفم لجنة
المراجعة بمتابعة االجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة تجاه مالحظات المراجعة القفال المالحظات ومعالجتها
بالصفرة التي تضمن عدم تكرارها مما يعزز قناعة لجنة المراجعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة حيث
اوصت لجنة المراجعة باألتي:
 -3التفصية بتحديث نظام ( )ERPبالشركة
 -1التفصية بتحديث اجراءات الرقابة الداخلية للشركة
 -1التفصية بتخفيض المخزون
البند (ز) من المادة التاسعة – نظام الحوكمة

التاسع عشر :مقترحات مجلس اإلدارة للجمعية العامة :
ويقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما يلي :
أوالً :المفافقة على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة لعام 1029م.
ثانيا ً :المفافقة على تقرير مدق .الحسابات للسنة المنتهية في 1029/21/32م .
ثالثا ً :التصدي .على قائمة المركز المالي للشركة كما في 1029/21/32م وباقي القفائم المالية عن السنة
المنتهية في نفس التاريخ.
رابعا :التصفيت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على تفصية لجنة المراجعة
وذلك لفحص ومراجعة وتدقي .القفائم المالية للربع الثاني والثالث والسنفي من عام 1010م والربع
األول من عام 1012م.
إضافة إلى بعض البنفد األخرى التي سترد الحقا ً في إعالن الدعفة للجمعية العامة بحفل هللا.
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