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المؤشرات الرئيسية

20192018

(السعوديةالرياالتماليين)الماليةالمؤشرات

672646المبيعات

رباح
 
ستهالكوالضرائبالفوائدقبلا طفاءواالإ (1)واالإ (EBITDA)10(3)

(169)(27)الربحصافي

(6)49العملياتمنالنقديةالتدفقات

سمالياإلنفاق
أ
(32)(6)الرا

(38)43(2)الحرالنقديالتدفق

(السعوديةالرياالتماليين)الماليالمركز

1,1191,152الموجوداتإجمالي

287312القروضإجمالي

591593المطلوباتإجمالي

248288الدينصافي

528559المساهمينحقوق

مرة1.9مرة2.1(3)المديونيةنسبة

ك تفاء اإ

على"جائزةعلىالحصول
أ
داءا

أ
رامكو"قبلمن"إلك تفاءإجماليا

أ
قطاعل"السعوديةا

.التصنيع

الناس

832846الموظفينعدد

4749%السعودةنسبة

نه  ُيَعرف (1)
أ
رباح با

أ
.واإلطفاءقبل الفوائد والضرائب واإلستهلك ال

سمالي(2) نه التدفق النقدي من العمليات ناقصًا اإلنفاق الراأ
أ
.ُيَعرف با

نه صافي الدين على حقوق الملكيةُيَعرف (3)
أ
.با
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اإلدارةرسالة رئيس مجلس 
السادة المساهمين،

وبركاته،هللاورحمةعليكمالس     لم

نيسرنا
أ
عماليعرضالذيالسنويالتقريرنقدما

أ
داءا

أ
نابيبالسعوديةالشركةوا

أ
و"الشركة)"الصلبل

أ
نابيب"ا

أ
السنةعن"(وديةالسعال

نظمةاللوائحفيالواردةالفصاحومتطلباتالمرعيةالنظمةعليهنصتلماوفقاً وذلكم،31/12/2019فيالمنتهيةالمالية
أ
منالصادرةوال

.الماليةالسوقهيئة

داءالموحدةالماليةوالقوائمالتقريرويعكس
أ
نابيبا

أ
نشطتهاوملخصم2019العامخللالسعوديةال

أ
.ل

سيسياً عاماً 2019عامكان
أ
نابيبجديداً تا

أ
سمن%47.79ملكيةعلىتينارسإستحواذخللمن.السعوديةلل

أ
نابيبمالرا

أ
السعودية،ال

نابيبإستفادت
أ
.اريخهاتفيوالتحولالنمومنجديدةلمرحلةالجذور زرعواللذيوالتكنولوجياالمعرفةمشاركةمنالسعوديةال

نابيبحسنتالفترةهذهخلل
أ
فضلمنوستفادتالرقابةمستوىمنالسعوديةال

أ
وإجراءاتجديدةياتعملتطبيقفيالدوليةالممارساتا

فضلمنيعدجديدونظامجديدة
أ
نظمةا

أ
خرى المبادراتمنوالعديدالمتوفرةال

أ
.ال

 هولمنتجاتناوالمستخدمينوالمتعاقدينموظفينابسلمةالمطلقاللتزامإن
أ
رؤيةوتبنيرفة،المعمشاركة.قيمنافيبعمقراسخمبدا

نيمكنالتيالقيمبعضهيالراسخواإليمانالجاد،والعملللشفافية،
أ
خذا

أ
ك ثرمستقبلإلىالشركةهذهتا

أ
كانتوغيرهاالقيمهذهإشراًقا،ا

.الصعوباتعلىللتغلبمفتاحاوستكون

نابيبحسنت،السوقتعقيداتبعضمنبالرغم
أ
دائهامستوىمنالسعوديةال

أ
رباًحاسجلتحيثملحوظبشكلا

أ
والضرائبالفوائدقبلا

باإلضافةالتحسنهذاقاد.2018عامفيسعوديلايرمليون(3)مقابل2019عامفيسعوديلايرمليون10بلغتواإلطفاءوالستهلك
سمالياإلنفاقفيلإلنضباط

أ
سوإدارةالرا

أ
(38)مقابل2019عامفيسعوديلايرمليون43بلغتحرهنقديةتدفقاتتحقيقإلىالعاملالمالرا

نابيبتمكنتالناتج،النقدلهذاونتيجة.2018عامفيسعوديلايرمليون
أ
سعوديلايرمليون40بمقدارالدينصافيتخفيضمنالسعوديةال

.للشركةلماليالمركزمنعزز ما،2019عامفيسعوديلايرمليون248إلى2018عامفيسعوديلايرمليون288بلغدينصافيمنوذلك
.2019فيمرة2.1إلى2018فيمرة1.9من(الملكيةحقوقعلىالدينصافي)المديونيةنسبةزادت

نابيبحققتهاالتيالهامةاإلنجازاتضمنومن
أ
على"جائزةعلىمؤخراً حصولها،2019فيالسعوديةال

أ
داءا

أ
صنيعالتقطاعفي"لك تفاءإجماليا

رامكو"قبلمن
أ
نابيبتعتبرهوالذي،2020اك تفاءومعرضمؤتمر"خللوذلك،"السعوديةا

أ
معالمتوافقةلجهودهاتقديراً السعوديةال

رامكوإستراتيجية
أ
جلطويلةا

أ
نابيبإلتزاميعكسكما،2030المملكةورؤيةال

أ
نفيبرؤيتهاالسعوديةال

أ
نيعتصمجالفيالرائدةتكونا

نابيب
أ
.وإدارتهاالشركةيموظفيمتلكهاالتيوالحماسةلإللتزامممكناً هذاكانوقد.والمنطقةالممكلةفيالصلةذاتالخدماتوتقديمال

شهرفي
أ
نابيبتراقب،المقبلةال

أ
موظفيناوسلمةصحةتظل.والعالميالمحليالمستوىعلىCOVID-19وضعك ثبعنالسعوديةال

سعلىعملئناوخدمة
أ
ولوياتنارا

أ
نالقد.ا

أ
نشا

أ
علوة.الحاجةحسبلالعمخططوتعديلك ثبعنبالفيروسالمتعلقةالتطوراتلمراقبةلجنةا

.موظفونالهايتعرضالتيالمخاطرلتقليلالمحليةالصحيةالسلطاتعنالصادرةاإلرشاداتنعتمدنحنذلك،على

ودكما
أ
نا

أ
شكرا

أ
ودوإنجازاتهم،جهودهمعلىموظفيناا

أ
نكذلكوا

أ
شكرا

أ
وثقتهمهمدعمعلىالشركةومساهميومورديناوعملئنازبائنناا

.الدائمة
حمد

أ
يالدباسمباركا

اإلدارةم جلسرئ ي س
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ملف الشركة

نابيب
أ
نابيبوتوريدتصنيعفيرائدةشركةالسعوديةال

أ
الشرق فيواإلنشاءوالصناعةالطاقةلقطاعات(ERW)كهربائياالملحومهالصلبةال

وسط
أ
فريقياوشمالال

أ
.ا

نابيبتعرض
أ
نابيبتشملالمنتجاتمنكاملةمجموعةوالغازالبترولقطاعمنزبائنهاعلىالسعوديةال

أ
بتبطينا

 
وخطوط(OCTG)ارال

نابيب
أ
نابيبوخطوط(LP)والغازالبترولا

أ
مريكيالمعهدبمواصفاتا

أ
ذاتوالخدماتواإلكسسوارت(PC)والوصلت(API)للبترولال

نابيبمنواسعةبمجموعةواإلنشاءالصناعةقطاعفيالزبائنتخدمكما.العلقة
أ
.والمجلفنةالسوداءال

التقنيةالمساعدةالتوريد،سلسلةتكاملالتصنيع،فياإلمتيازوالعمليات،المنتجاتفياإلبتكارخللمنلعملئناالقيمةإضافةهيمهمتنا
.السوقإلىالوقتوتحسينالمرونةوزيادةوالتكاليفالمخاطرتقليلبهدفالعملءوخدمة

ينما
أ
ثيرناوتقليلبالسلمةملتزموننحننعمل،ا

أ
يسعى.لمجتمعاتناالمستدامةالتنميةفيوالمساهمةلشعبنا،الفرصوتوفير،البيئةعلىتا

.واحدةعالميةمنظمةعبرالمعرفةمشاركةخللمنالمستمرالتحسينإلىموظفونا
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نابيب السعودية
أ
معلومات عن ال

سست
أ
نابيبتا

أ
شركةإلىم2008العامفيتحولتثم(كورية–سعودية)مختلطةمحدودةصناعيةكشركةم1980العامفيالسعوديةال
تالحينذلكومنذ.م2009العامفيعامةمساهمةشركةإلىثممغلقةمساهمة

أ
ولوجياتكنفيالرائدةلتكونطموحةخطةبتنفيذالشركةبدا

نابيبوخدمات
أ
ك ثرإلىلتصلالنتاجطاقةرفعتحيثالمنطقةفيال

أ
لف400منا

أ
بوصة20إلىبوصة2/1منالمقاساتلتغطيطنا

نابيبتغليفخدماتإضافتباإلضافية
أ
قطارحتىال

أ
نابيبثنيوخدماتبوصة30ا

أ
قطارحتىال

أ
.بوصة60ا

تهاتقع
 
ك ثرتغطيوزيعوتخدماتشبكةولديها،الرياضفيتجاري مك تبإلىباإلضافة،بالدمامالثانيةالصناعيةالمدينةفيمنشا

أ
20منا

.دولة

ISOشهاداتىعلالشركةحصلت.السعوديةوالوطنيةالدوليةوالسلمةالجودةمنصارمةلمعاييروفًقاالشركةمنتجاتتصنيعيتم 9001
OHSASوللجودة ISOوللسلمة18001 نكما.البيئيةلإلدارة14001

أ
مقاولواووالغازللبترولكبرى شركاتلدىللعملمجازةالشركةا

EPC)واإلنشاءوالتوريدالهندسة Contractors)المنطقةفي.

.%47تفوقسعودةبنسبةموظف832الشركةلدىيعمل

:الشركةتمتلككما

وعالحراريةالمبادلتالشركةهذهوتنتجالدمام،مدينةفيوالواقعةالمحدودةوالفولذالتيتانيومصناعاتشركة
أ
والمفاعلتالضغطيةوا

.والمك ثفات

نابيبالعالميةالشركةمن%35حصة
أ
نابيبتنتجوالتيالصناعيةالجبيلمدينةفيالمحدودةلل

أ
المغمور القوسطريقةبالملحومةال

وسطالشرق منطقةفيواإلنشاءوالصناعةالطاقةقطاعاتلإلستخدام(LSAW)طولياً 
أ
فريقياوشمالال

أ
إلىتصلنتاجيةإطاقةوتمتلكا

لف400
أ
.بوصة62إلىبوصة16منللمقاساتطنا

البوليمصنعويعتبر.استراتيجيةصناعيةمشاريعتطويرإلىتهدفقابضةشركةوهيالمحدودة،الكيمائيالتطويرشركةفي٪20حصة
ساسيامشروعهابالجبيلالثانيةالصناعيةالمنطقةفييقعوالذيالكوريةسيسيكيشركةمعبالتعاونسيليكون

أ
.ل
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ت
 
اإلمتياز الصناعي والمنشا

نابيبتشغل
أ
حدثلمتلكهانتيجةإعتقادنافيوالذينسبياً التكلفةمنخفضةمرافقالسعوديةال

أ
علىالحصولإستراتيجي،وقعمفيالمصانعا

المستمرةالمقارنةبة،الصلالصناعيةالدرايةإلىيترجموالذيالتشغيلتاريختنافسية،بتكلفةوالعمالةوالطاقةالجودةعاليةالخاممواد
فضل

أ
عملياتفيلوماتالمعلتقنيةالمك ثفوالستخدامالمنتجات،منمحددهنطاقاتفيمصانعنامنلكلالتخصصزيادةالممارسات،وا

.اإلنتاج

نابيبتملك
أ
:كالتاليبالدمامالثانيةالصناعيةالمدينةفيمصانعستةالسعوديةال

نابيبمصنع1.
أ
حجامذاتال

أ
قطار)الصغيرةال

أ
:(الصغيرةال

نابيبإنتاج
أ
وتستخدمسنويا،طن80,000قدرهاإنتاجيةبطاقةانتاجخطوط(3)خللمنبوصة4الى0.5الحجاممن(ومجلفنةسوداء)ا
وسطالشرق منطقةفيواإلنشاءالصناعةقطاعيفيالتطبيقاتمنالعديدفيالنابيبهذه

أ
.إفريقياوشمالال

نابيبمصنع2.
أ
حجامذاتال

أ
قطار)المتوسطةال

أ
:(المتوسطةال

 
أ
نابيبإلنتاج2019فيكاملبشكلومؤهل2018فيتشغيلهبدا

أ
.سنوياً طن110,000الىتصلإنتاجيةبطاقةبوصة8إلى2منللمقاساتال

نابيبهذهتستخدم
أ
وسطالشرق منطقةفيواإلنشاءوالصناعةالطاقةقطاعاتتطبيقاتفيرئيسيبشكلال

أ
.إفريقياوشمالال

نابيبمصنع3.
أ
حجامذاتال

أ
قطار)الكبيرةال

أ
:(الكبيرةال

نابيبينتج
أ
حجاما

أ
نابيبهذهتستخدمسنويا،طن200,000قدرهاإنتاجيةبطاقةبوصة20الى6منبال

أ
تطبيقاتفيرئيسيبشكلال

وسطالشرق منطقةفيواإلنشاءوالصناعةالطاقةقطاعات
أ
.إفريقياوشمالال

نابيبمنالمنتجةالنابيبوتخضع
أ
كدمتعددةإتلفيةوغيرإتلفيةلفحوصاتالسعوديةال

أ
العالميةللمعاييرتهاومطابقجودتهامنللتا

حدثمزودالشركةفيفحصومختبرالنهائيالتشطيبخطوطفيالعملياتهذهوتتم.الزبائنومواصفاتوالوطنية
أ
 با

أ
.والفحصالقياسجهزةا

نابيبثنيمصنع4.
أ
:ال

نابيبتقوم
أ
نابيبثنيبخدمةعملئهابتزويدالسعوديةال

أ
حجام)ال

أ
المستقلمصنعهاخللمنالحراريةوالمعالجة(بوصة64وحتى2منلل

نابيبلثنيخطوطثلثةعلىالمصنعهذاويحتوي.بالدمامالثانيةالصناعيةالمدينةفيوالكائن
أ
.الحراريةللمعالجةنوفرنيبالحرارةال

نابيبهذهوتستخدم
أ
قطاربزواياالمثنية،ال

أ
فيواإلنشاءوالصناعةقةالطاقطاعاتتطبيقاتفيرئيسيبشكلالعميلطلبحسبمختلفةوا

وسطالشرق منطقة
أ
.إفريقياوشمالال

نابيبتغليفمصنع5.
أ
:ال

نابيبتغليفمصنع
أ
.سنوًيامربعمترمليونالىتصلبطاقةبوصة30إلى4منللمقاساتحديثا

:المحدودةوالفولذالتيتانيومصناعاتشركةمصنع6.
وعيةالمصنعهذاينتج

أ
والشركاتالستثمارات"يفشرحهسيتمكماوغيرهاالمياهوتحليةوالغازالبتروللمصانعالحراريةوالمبادلتالضغطا

."العلقةذات
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نابيب السعودية| 1
 
مبيعات اال

عمال
أ
نتائج عمليات ال

النسبة المبيعات النشاط

%79.24 532,132 نابيب
أ
(ERW)ملحومةا

%7.51 50,417 (وثنيتغليف)خدمات

%13.25 89,004 المحدودةوالفولذالتيتانيومصناعاتشركة

%100 671,553 المجموع

نابيب السعودية من صاف
 
ي حصة اال
%(35)الربح 

المبيعات السنوية النشاط

8,939 478,535 نابيب ملحومة 
أ
(LSAW)ا

:النحو التاليالنشاط على توزعت مبيعات الشركة حسب 

نابيب 
أ
تت نتائج الشركة العالمية لل

أ
:كما يلي2019لعام ( الزميلة)كما ا

نهعلًما:مالحظة
أ
نالعالميةالشركةوتكاليفمبيعاتتوحيديتملالمحاسبيةالمعاييروحسببا

أ
الماليةالقوائمضمنابيبلل

نابيبل 
أ
نابيبإلمتلكنظًراالسعوديةال

أ
نابيبالعالميةالشركةمن%50عنتقلنسبةالسعوديةال

أ
.لل

الف الرياالت)
 
(ا

الف الرياالت)
 
(ا
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التوزيع الجغرافي| 2

عمال
أ
نتائج عمليات ال

نابيب السعودية توزعت 
أ
:جغرافيًا كما هو موضح في الجدول التالي2019عام خلل ( غير الموحدة)مبيعات ال

السنة
جمالي مبيعات الشركة التحليل الجغرافي الإ

جمالي المبيعات التصديرالمبيعات المحليةاإ

2019582,549565,52717,022

 447,650: الشرقية

 33,997: الغربية 83,880: الوسطى

التوزيع الجغرافي للمبيعات المحلية
الف الرياالت)
 
(ا

 5,912مصر 

 1,972الكويت  4,817اإلمارات العربية 

 1,701اليمن 

 1,367عمان 

خرى 
أ
 1,253ا

مبيعات التصدير
الف الرياالت)
 
(ا

الف الرياالت)
 
(ا
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:جغرافيًا كما هو موضح في الجدول التالي2019خلل عام مبيعات الشركة التابعة والشركة الزميلة كما توزعت 

العالقةالشركةالسنة
التحليل الجغرافي

جمالي المبيعا التصديريةالمبيعات المحلتاإ

2019
فولذوالالتيتانيومصناعاتشركة

المحدودة
- 89,004 89,004تابعة

نابيبالعالميةالشركة2019
أ
 184,334 294,201 478,535زميلةحدودةالملل

عمال
أ
نتائج عمليات ال

التوزيع الجغرافي| 2

الف الرياالت)
 
(ا
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الرؤية| 1

حداث الهامة
أ
الرؤية وال

نابيبرؤيةتتمثل
أ
نفيالسعوديةال

أ
نابيبالرائدالموردتصبحا

أ
وسطشرق المنطقةفيالطاقةبصناعةالصلةذاتوالخدماتلل

أ
وشمالال

فريقيا
أ
خرى،الصناعيةالتطبيقاتوبعضا

أ
نوالخدمات،المنتجاتقائمةفيوالتوسعالبتكارخللمنال

أ
لشركةاستراتيجًياريًكاشتصبحوا

رامكو
أ
نوبهدفالمنطقة،فيوالغازالبترولشركاتمنوغيرهاالسعوديةا

أ
ك ثرالشركةتصبحا

أ
ضمنتداولفيلمدرجةاالشركاتمنتبجيلً ال

نابيبالرئيسيوالموردصناعتها
أ
.السعوديةالعربيةالمملكةفيوالخدماتلل

ثيرناوتقليلبالسلمةملتزموننحنالسعودية،العربيةالمملكةفيعملياتناخللمن
أ
فيوالمساهمةلشعبنا،رصالفوتوفير،البيئةعلىتا

.دةواحعالميةمنظمةعبرالمعرفةمشاركةخللمنالمستمرالتحسينإلىموظفونايسعى.لمجتمعاتناالمستدامةالتنمية

:قيم الشركة
و يستخدم منتجاتنا وخدماتنا: السلمة-

أ
هم من صحة وسلمة كل من يدخل إلى مصانعنا ا

أ
.ل شيء ا

دوات الرقمية لتسهيل خدمة عملئنا من خلل فهم احتياجاتهم والوفاء بالتزاماتنا بك فاءة وشفافية، توظيف ابتكارات سلسلة التوريد-
أ
وال

عمالهم
أ
داء عملئنا ل

أ
.ا

.المحليةبشفافية مع المساهمين والعملء والموظفين والموردين والمجتمعات التواصل -
على المعايير مزاولة -

أ
عمال وفق ا

أ
خلقيةال

أ
.ال

ساس الجدارة واإلنجازللتطور شعبنا وإتاحة الفرص لهم رعاية -
أ
تهم على ا

أ
.والتعلم المستمر ومكافا

ثير البيئي في جميع عملياتنامعالجة -
أ
.تغير المناخ وتقليل التا

عمالنا ومجتمعاتنا المحلية مع التركيز على التعليم -
أ
جل ل

أ
متيازتعزيز الستدامة طويلة ال

أ
.وال

اعية واستخدام التقنيات صناعتنا مع التركيز المستمر على البتكار وتطوير تقنيات المنتجات الجديدة وتحويل العمليات الصنقيادة -
.العملءالرقمية لوضع معايير جديدة للك فاءة وخدمة 

.الصلةواتخاذ القرارات بعد تحليل المعلومات ذات اإلدارة بحكمة -
و استخدام -

أ
.فائضمواردنا بحكمة والعمل دون هدر ا

شكاله تبني -
أ
ة، ويضمن بيئة عمل كعامل يخلق القيم( الثقافة، جنس الشخص، العقيدة، العرق، الجنسية والجيل)التنوع بجميع ا

شكال المضايقة
أ
ي شكل من ا

أ
.خالية من ا
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الرؤية| 1

حداث الهامة
أ
الرؤية وال

ستحوذت،2019عامخلل
أ
سهممن٪47.79علىتينارسا

أ
نابيبا

أ
تالحين،ذلكومنذ.السعوديةال

أ
نابيببدا

أ
كاملتعمليةالسعوديةال

شخاًصاضمت
أ
.الشركةلمستقبلالجذور زرعالستحواذ،هذا.والتكنولوجياالمعرفةلمشاركةباإلضافةمختلفة،ودولمناطقمنا

ناعاماً 2019عامكانوقد
أ
نشا

أ
سسفيها

أ
فرق وجودتحدياتعلىاتغلبنالفترة،هذهخلل.السعوديةالعربيةالمملكةفيجديدةصلبةلشركةال

منعديدالبينمنجديدتنظيميهيكلجديدة،معلوماتنظمجديدة،عملياتالمعلومات،إلدارةجديدةطرق جديدة،إجراءاتجديدة،
خرى التحديات

أ
نابيبموظفيوحماسإلتزامبسببممكًناهذاكان.ال

أ
.وإدارتهاالسعوديةال

نيمكنالتيالقيمبعضهيالراسخواإليمانالجادوالعملالشفافيةرؤيةوتبنيالمعرفةمشاركةإن
أ
خذا

أ
ك ثرمستقبللىإالشركةهذهتا

أ
إشراًقا،ا

ظهرعامفيالصعوباتعلىللتغلبمفتاحاً هذاكان
أ
.مهمينالالعملءبعضمعالعلقةومنالسوقفيالتعقيداتمنالعديدا
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اال

هم نسلط الضوء فيما يلي على 
أ
:ُحققت خلل العامذات الصلة التي اإلنجازات ا

:في ثقافة السالمة والصحة والبيئةالتحسن 
فيحوادث"صفر”وتحقيقالحوادثمؤشراتإنخفاض•

خيرينالشهرين
أ
راتللمؤشتدريجيوتخفيضالعاممنال

خرى الرئيسية
أ
.ال

ك فاءةللالرئيسيالمحركوالشفافيةالحترافيةفيزيادة•
ك ثرنهجالعالية،

أ
قلئةوبيوصحةسلمةومشاكلفعاليةا

أ
.ا

منةغيرالسلوكياتمنالحدعلىالتركيز•
 
جديدةاييرمعووضعال

منةغيرالظروفمنتقللللسلمة
 
داءمؤشرات،ال

أ
سيةرئيا

عمالجديدةعملوتعليماتجديدة،
أ
.ةالخطور مرتفعةلل

منةالغيرالحالتخفضعام،بشكل
 
منقويةقيادةمعا

.اإلدارة

ك ثر•
أ
والتدريبالسلمةلشهاداتعملساعة25,000منا

.الصناعي
تالتحسن القوي في العمليات وسلسة التوريد و الجودة

نظمة تكنولوجيا معلومات جديدة خاصة بالتكلفة وال•
أ
مخزون ا

ط ومراقبة المخزون، تم بنجاح إنجاز تطبيق  نظام تخطي
و النظام الصناعي الرخص الخاص بتنارس  SAPالموارد 

TANDEM

تمتة جديدة في خطوط إنتاجالبدء •
أ
نظمة ا

أ
سيس ا

أ
قطار في تا

أ
ال

ين اإلستفادة من قيد التنفيذ سعيًا لتحسالمتوسة والكبيرة وهي 
.الخطوط

ستخدام تنفيذ منهجية تحليل التحكم في العمليات باتم •
Power BI ، خرى

أ
.باإلضافة إلى تقنيات تحليل دارجة ا

معلومات على وتنفيذ نظام الرقابة الصناعية، مع توفير التعريف •
.جميع المستويات

 NDTواإلختبار غير اإلتلفي تقييم نظام إدارة الجودة تم •
.المعدات الهامة وتحديد خطة التحسينوجميع 

نابيب النمواد بنجاح ترخيص تم •
أ
قل الخدمة الحمضية ل

عد وتم تحقيقها بنتائج ممتازة ببإستخدام مواد محلية، 
عمل التحسينات ذات الصلة والضبط الدقيق في نوافذ ال

.المعنية

التركيز على الموارد البشرية والتدريب
فضلوفًقاالتنظيميالتحسين•

أ
إعادةمعيةالدولالممارساتل

نشطةواضحةخرائطورسمالموظفينتنظيم
أ
.ؤولياتوالمسلل

كملهالعامطوالالجهوداستمرار•
أ
بيةتدريدوراتلتقديمبا

سبوعكلالشركةقدمت)والعمالللموظفينمختلفة
أ
تقريًباا

قل،على2019عامخلل
أ
منواحدةتدريبيةجلسة،ال

ودوليينمدربين
أ
وداخليينا

أ
طرافا

أ
لسلمةالمواضيعثالثةا

.(والصناعة

رواوحضفيهازاروا(سعوديوننصفهم)موظف22ل دوليةخبرة•
ماكنفيتدريبات

أ
تمعةوالمعرفالخبرةوتبادلوامختلفةا

 
منشا

.العالمحولتينارس

بادلبتيسمحمماتينارسلدىالصناعةخبراءمعالتفاعل•
فضلوتبنيللمعرفةسريع

أ
.الممارساتا

حداث الهامة
أ
الرؤية وال

:تعزيز بيئة الرقابة
السوقئةهيللوائحوفًقاالسياساتمنمجموعةالشركةطبقت•

مور ينبمنالسياساتهذهوتشمل.الدوليةوالمعاييرالمالية
أ
ا

خرى 
أ
نسياسةا

أ
السلوكقواعدومدونةالعملسلوكبشا

لوكالسقواعدومدونةالمصالحوتضاربالشفافيةوسياسة
.لالحتيامكافحةوسياسةالماليينالمسؤولينلكبار

يًضاالشركةطبقت•
أ
حةوالصالجودةسياساتمنالعديدا

مةالسللتحسينإضافيةسياساتجانبإلىوالسلمة
.والتشغيلوالك فاءة

نابيبحسنتالعام،مدارعلى•
أ
/قدالنإدارةمنالسعوديةال

سلتقليلخطةوضع.الديون
أ
طوطخومراجعةالعاملالمالرا

مينوسياساتالئ تمان
أ
إلىاتهاعمليونمواستدامةلضمانالتا

مام
أ
.ال
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اال

ستثمارات الهامة :تنفيذ االإ
إنتاجخطكلفيوبيئةوصحةسلمةإستثماراتتنفيذتم•

وكلياً للقضاءتقريًبا
أ
ك ثرتقليلا

أ
تمالتيالصلةذاتالمشاكلا

.اللزمالمخاطرتقييمإكمالبعدتحديدها

وإعادةالجديد،والجودةالعملياتمبنىمنالنتهاءتم•
تمتةوتنفيذالمعدات،تخصيص

أ
.دةالجديوالمكاتبال

نظمةاعتمادتم•
أ
عمليةينلتحسالعملياتفيللتحكمجديدةا

فيالتلقائيمللتحكالمرخصةتينارستقنياتباستخداماللحام
.الحراريةالكاميراتبستخدامالعملية

نظمةتركيبحالًيايجري •
أ
تمتةا

أ
خطتاجيةإنلتحسينجديدةا

PLCرمجةللبالقابلالمنطقيالتحكمجهازوتحديثالنهاية،
نظمةوتحسيناإلنتاج،دورةمدةوتقليل،

أ
استخدامبالتتبعا

.ليدويةااإلدخالتمنتقللالتيالبياناتمصفوفةكاميرات

طعالققدراتلزيادةجديدةشريطيةمناشيرعلىالحصول•
خيروتقليل

أ
.العيناتإعدادبسببالتا

كملهاعالتصنيعمليةطولعلىالتدفقاتوترشيدتحسين•
أ
با

.الرئيسيةللخطوط

حداث الهامة
أ
الرؤية وال

صورة جديدة للشركة
فراداونقلالجديدوالجودةالعملياتمبنىمنالنتهاءتم•

أ
ل

.وفعالموحدك فريقللعمل

خفضمجددة،مرافقمعالمعاملفيجديدةظروفتهيئة•
نظمةباستخداماليدويةالسجلت

أ
تمتةا

أ
صولووتحسينال

قتبالويتعلقفيماالجودةمراقبةمعلوماتإلىعملئنا
.والطريقة

زياءذلكفيبماللشركة،جديدةصورة•
أ
مكاتبوالالرسميةال

.التجاريةوالعلمات
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هم عقود المبيعات
أ
ا

ثر اإليجابي حتى عامي2019شهد عام 
أ
ثر على مبيعات الشركة وسيمتد هذا ال

أ
كبر ال

أ
2021و 2020م توقيع اتفاقيات هامة كان لها ا

هم تلك العقود ما يليمن 
أ
:ا

نابيب صلب الفوز 1.
أ
رامكو السعودية في يناير -للخدمات غيرERWملحومةبعقد توريد ا

أ
.2019حمضية من شركة ا

نابيب صلب مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في فبراير الفوز 2.
أ
.2019بعقد توريد ا

نابيب صلب ملحومة الفوز 3.
أ
رامكو السعودية في يونيو ERWبعقد توريد ا

أ
بار البترول من شركة ا

أ
.2019لتبطين ا

نابيب صلب ملحومة الفوز 4.
أ
غسطس ERWبعقد توريد ا

أ
رامكو السعودية في ا

أ
.2019للخدمات الحمضية من شركة ا

نابيب صلب ملحومة الفوز 5.
أ
رامكو السعودية في سبتمبر ERWبعقد توريد ا

أ
.2019للخدمات الحمضية من شركة ا

نابيب صلب ملحومة الفوز 6.
أ
رامكو السعودية في ديسمبر ERWبعقد توريد ا

أ
بار البترول من شركة ا

أ
.2019لتبطين ا

نابيب السعوديةتقدمت 
أ
يًضا في إعادة تشكيل إستراتيجيتها للسوق في القطاعات والمناطق ال

أ
العملء ع والعمل مالمختلفة، ا

.قدماوبناء الركائز لبيئة تجارية مستدامة للمضي اإلستراتيجيين 
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اإلستثمارات والشركات ذات العلقة

ن تحولت منذ 
أ
نابيب السعوديةا

أ
دناهعامة، إلى شركة مساهمة ال

أ
سيس ثلث شركات كما هو موضح ا

أ
:استثمرت في تا

: (TSM)المحدودةصناعات التيتانيوم والفولذ شركة 1.
 
أ
"  تي إس إم"شركة ، مع"تي إس إم العربية"واسمها التجاري " شركة صناعات التيتانيوم والفولذ المحدودة"كمشروع مشترك باسم المصنع بدا

س سعودي لايرمليون 100الكورية باستثمار إجمالي فاق 
أ
:وذلك إلنتاجلاير سعودي، مليون 32مال مدفوع ورا

.المبادلت الحرارية•
وعية الضغط•

أ
.ا

.المفاعلت والمك ثفات•
نابيب عالية الجودة•

أ
.توصيلت ال

.هذه المنتجات في معامل البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية ومولدات الطاقة وتحلية المياهوتستخدم 

نابيب السعودية في 
أ
من شركة % 100إلى % 70بالستحواذ الكامل على حصة الشريك الكوري لترتفع حصتها من 2017العام وقامت ال

.صناعات التيتانيوم والفولذ المحدودة

نابيب2.
أ
: (GPC)الشركة العالمية لل
نابيب السعودية وشركة وهي مشروع مشترك بين 

أ
لمانية EEW))ال

أ
.وشركاء محليين ومقرها مدينة الجبيلال

نابيب الملحومة بطريقة القوس المغمور طوليًا 
أ
قطاعات الطاقة والصناعة واإلنشاء في منطقة الشرق لإلستخدام  (LSAW)تنتج الشركة ال

فريقيا حيث كانت طاقتها اإلنتاجية في البداية 
أ
وسط وشمال ا

أ
حجام من 200ال

أ
لف طن لل

أ
بوصة والتي تم مضاعفتها حديثا 62بوصة إلى 16ا

لف 400إلى 
أ
.بإستثمارات إضافية في خط  تشكيل جديد وخط تشطيبطن  ا

نابيب السعودية 
أ
س مالها % 35وتمتلك ال

أ
نابيب البالغ را

أ
سهم الشركة العالمية لل

أ
.مليون لاير سعودي125من ا

: (CDC)شركة التطوير الكيميائي3.
س مال مجموعه 

أ
نابيب الصلب300شركة التطوير الكيميائي المحدودة هي شركة قابضة برا

أ
نسبة مليون لاير سعودي وتمتلك الشركة السعودية ل

سهمها% 20
أ
.من ا

كة كي سي سي الكورية والذي وتهدف شركة التطوير الكيميائي إلى تطوير المشاريع الصناعية، ويعتبر مصنع البولي سيليكون بالتعاون مع شر 
ساسي

أ
.يقع في المنطقة الصناعية الثانية بالجبيل هو مشروعها ال

خر برنامج الطاقة المتللهبوط الحاد في نظرا ولكن 
أ
سعار مادة البولي سيليكون بسبب زيادة اإلنتاج العالمي منها وتا

أ
واجه جددة في السعودية ا

.وفي حالة توقف تام وتحت التصفية وفقا لقانون اإلفلسمالية حادة صعوبات البولي سيليكون مصنع 

نابيب السعودية بشطب قامت وقد 
أ
.2017و2016كامل قيمة الستثمار من قوائمها المالية خلل عامي ال
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نابيب السعودية في ملكية ويبّين الجدول التالي تفاصيل 
 
ستثماراتاال علهاالإ

أ
:ا

سيسالمكانالنشاط الرئيسيالشركة
 
ةنسبة الملكيدولة التا

وم شركة صناعات التيتاني
والفوالذ المحدودة

وعية ا
أ
لضغط تصنيع المبادلت الحرارية وا

والمفاعلت والمك ثفات وتوصيلت
نابيب

أ
ال

المملكة العربية 
السعودية

ة المملكة العربي
السعودية

100%

ناب
 
يب الشركة العالمية لال

نابيب ملحومة
أ
كبيرة (LSAW)تصنيع ا

قطار
أ
عالية السماكة وال

المملكة العربية 
السعودية

ة المملكة العربي
السعودية

35%

يشركة التطوير الكيميائ
صناعية إقامة وتنفيذ وتشغيل المشاريع ال
طاقة المتعلقة بالصناعات الكيماوية وال

.المتجددة

المملكة العربية 
السعودية

ة المملكة العربي
السعودية

20%

سهم هذه الشركات
أ
:وفيما يلي جدول تفصيلي ل

سهمالمساهمونالشركة
 
يةنسبة الملكعدد اال

فولذ شركة صناعات التيتانيوم وال"
"المحدودة

سهم اإلجمالي)
أ
3,200,000: عدد ال
(سهم

نابيب السعودية
أ
100%3,200,000ال

نابيب"
أ
"الشركة العالمية لل

سهم اإلجمالي)
أ
:  عدد ال

(سهم12,500,000

نابيب السعودية
أ
%4,375,00035ال

لمانية  EEWشركة 
أ
%4,375,00035ال

حمد حمد الخنيني
أ
%2,500,00020ا

%1,250,00010عبر الخليج القابضة

"شركة التطوير الكيميائي"
سهم اإلجمالي)

أ
:  عدد ال

(سهم30,000,000

نابيب السعودية
أ
%6,000,00020ال

%4,922,06716.4صندوق التعليم العالي الجامعي

%4,019,04113.4شركة العليان المالية

ولده ال
أ
%2,640,8008.8قابضةشركة سهيل بن عبد المحسن الشعيبي وا

%2,546,4888.5(الكويت)شركة عبدهللا الحمد الصقر واخوانه 

خرون 
 
%9,871,60432.9(مساهًما19)ا
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المخاطر الرئيسية وعدم اليقين

نعليكيجب
أ
دناهالموضحةوالشكوكالمخاطربعنايةتدرسا

أ
خرى المعلوماتجميعجانبإلىا

أ
اتخاذقبلقريرالتهذافيالواردةال

ي
أ
نيمكن.استثماري قرارا

أ
ييكونا

أ
ثيروالشكوكالمخاطرهذهمنل

أ
عمالناعلىجوهري سلبيتا

أ
ونتائجالمالياووضعنوإيراداتناا

سهمسعرعلىبدورهيؤثرقدمماعملياتنا
أ
.ال

:قد تواجه الشركة بعض المخاطر في السنين القادمة ومنها مايلي

المخاطر المتعلقة بصناعتنا1.
سعارلتراجعنتيجةوالربحيةالمبيعاتتنخفضقد•

أ
خرى والظروفوالغازللبترولالعالميةال

أ
الطاقةصناعةعلىؤثرتالتيال

سعارإنخفاض
أ
نيمكنوالذيالنفط،ا

أ
نابيبطلبعلىيؤثرا

أ
بارتبطينا

 
نابيبخطوطمشاريعإلىباإلضافةالبترول،ا

أ
فيال

.القطاعاتجميع

نيمكن•
أ
والتشريعاتتقللا

أ
حفوري الوقودعلىالطلبمنالمناخبتغيرالمتعلقةاللوائحا

أ
تقليلإلىبالتاليؤدييقدوالذيال

.وخدماتنامنتجاتناعلىالطلب

نابيبلمنتجاتالسوقفيالمنافسةتؤديقد•
أ
فقدانإلى(الخارجوالخليجيالتعاونمجلسدولفيمصنعينمن)الصلبةال

.وربحيتنابمبيعاتناالضرر وإلحاقالسوقفيحصتنا

خرى،والتكاليفوالطاقةالخامالموادتكلفةفيالزيادةتؤديقد•
أ
ووالقيودال

أ
والطاقة،الخامالموادتوريدفيالضطراباتا

سعارتطابقوعدم
أ
نابيببربحيتاإلضرارإلىومنتجاتناالخامالموادبينال

أ
.السعوديةال

خرى بموادالصلبمنتجاتاستبدال•
أ
والبلستيكمثل)ا

أ
.والغازبترولالصناعةفيإستخدامهايتمقدالتي(المركباتا

نيمكن•
أ
ثرا

أ
.اإلنتاجيةطاقتنااستخداممستوياتبانخفاضسلًباالماليةوظروفناعملياتنانتائجتتا
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المخاطر الرئيسية وعدم اليقين

خطار2.
أ
عمالناالمتعلقةا

أ
با

والقتصاديةالظروفتؤديقد•
أ
ومبيعاتناانخفاضإلىوخدماتنامنتجاتنافيهانبيعالتيالبلدانفيالمعاكسةالسياسيةا

أ
ا

.الماليووضعناوربحيتناإيراداتناعلىسلًبايؤثرمما،لديناالتصنيععملياتتعطيل

ثرفقدبنجاح،عملنااستراتيجيةننفذلمإذا•
أ
ثروقدالنمو،علىقدرتناتتا

أ
.وربحيتناعاتناومبيالتنافسيوضعنايتا

وباللوائحالمرتبطةالتنظيميةللمخاطرعرضةنكونقد•
أ
نيمكنالتيالجديدةالتشريعاتا

أ
،اإلنتاجتكلفةعلىاسلبً تؤثرا

سعارالمتعلقةتلكخاصة
أ
هوامشنخفاضاإلىتؤديقدوالتيالوافدة،العمالةوتكاليفالعملوضرائبالعامةالخدماتبا

.الربح

نيمكن•
أ
.الماليةنتائجناعلىسلًباالمطبقةالضريبيةاللوائحفيالتغييراتتؤثرا

نيمكن•
أ
يؤثريا

أ
.الماليةجوالنتائالعملءخدمةومستوياتعملياتناعلىسلًبالديناالتصنيععملياتفيخللا

رباحعلىكبيرةرسومتحميلمناُيطلبقد•
أ
والشركةشهرةتقييمإعادةعلينايجبكانإذاال

أ
صولا

أ
خال

أ
للتغيراتنتيجةرى ال

صوللبعضالدفتريةالقيمةفيالكامنةالفتراضاتفي
أ
.السوقظروفلتدهور نتيجةوخاصة،ال

عمالناعلىسلًباوتؤثرلدينالالتشغيتكاليفالمحتملةوالمنتجاتالبيئيةواإللتزاماتالبيئية،للوائحالمتثالتكلفةتزيدقد•
أ
ا

.والتوقعاتالعملياتونتائجالماليووضعنا

نيمكن•
أ
ثيراإللك ترونيةللهجماتيكونا

أ
عمالناعلىجوهري سلبيتا

أ
.عملياتناونتائجا

.المستجدةالحاليةالظروفظلفيالماليةوالبياناتالتقريرهذاتفسيريجب

ثارتقييميمكنلالتقرير،هذاتاريخحتى.بسرعةCOVID-19جائحةإتسعت،2019عامنهايةبعد
 
منلك،ذومع.الجائحةهذها

نالمتوقع
أ
سعارفيكبيرانخفاضإلىCOVID-19يؤديا

أ
يًضاوازوالغالبترولصناعةفيعاًمااضطراًبايخلقوقدالنفطا

أ
فيا

خرى واإلنشاءالصناعيةالقطاعات
أ
نابيبإدارةمجلسيراقب.ال

أ
جلنمالوضعهذاتطور دائمبشكلوإدارتهاالسعوديةال

أ
تحديدا

ثاروتحديداإلجراءات
 
.للشركةالماليوالوضعالعملياتعلىالمحتملةال

نابيبتراقب
أ
لضمانمعهاتعاملوالمنهاللتخفيفالمخاطرلهذهإستجابةالخططوتعدالمحتملةالمخاطرباستمرارالسعوديةال
هدافهاوتحقيقالشركةعملياتاستمرار

أ
.المساهمينوتطلعاتا
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السعودة| 1

الموارد البشرية

قسام الرئيسية فيها، وقد بلغت في نهاية عام 
أ
دناه نسبة السعودة في الشركة حسب ال

أ
من مجموع % 47ما نسبته 2019يوضح الجدول ا

نابيب السعودية القوى العاملة بالشركة، وبذلك تستمر 
أ
".نطاقات"في النطاق الممتاز حسب معايير برنامج ال

2019ديسمبر31السنة المنتهية في 

نسبة السعوديةغير السعوديينالسعوديينالمجموع القسم

%62433اإلدارة التنفيذية

%132696352الشؤون اإلدارية
%2113862المبيعات

%127558المحاسبة

%50123824ضمان الجودة

%61128832347اإلنتاج
%83239144147المجموع 

نابيبعززت،2030السعوديةرؤيةمعالتاموبالتوافقسبق،ماإلىباإلضافة
أ
ولووظفتالجنسينبينبالتنوعالتزامهاالسعوديةال

أ
هندسةما

ربعشاركتحينفي،2019مايوفيالشركةتاريخفي
أ
مريكيالمتحدةالولياتفيمختلفةدوليةتدريبيةبرامجفيموظفاتا

أ
بريل)ةال

أ
(2019ا

بريل)المتحدةالعربيةواإلمارات
أ
غسطس)وإيطاليا(2019ويوليوا

أ
.(2019ا

جلمتوسطاإللتزام
أ
نابيبمنال

أ
.السعودةنسبةينتحسفيواإلستمرارالسعوديينوتطويروتوظيفالمحليةالمواهبلبناءالسعوديةال

دناهالجدوليوضح
أ
:2018عامبياناتا

2018ديسمبر31السنة المنتهية في 

نسبة السعوديةغير السعوديينالسعوديينالمجموع القسم

100%440اإلدارة التنفيذية

54%784236الشؤون اإلدارية
47%301416المبيعات

58%19118المحاسبة

28%972770ضمان الجودة

51%618313305اإلنتاج
49%846411435المجموع 



Annual Report . 21

داء| 3
 
دارة اال برنامج اإ

برنامج المتدرب العالمي| 2

الموارد البشرية

نابيبطبقت،2019عامخلل
أ
فينالمحتر لتطويرخصيًصامصممسنتانمدتهبرنامجوهو((GTPالعالميالمتدرببرنامجالسعوديةال

قسامفيالعملالبرنامجفيالمشاركينللموظفينيتسنىحيث.الشباب
أ
ربعةذلكيفبمامك ثفتدريبتوفيرمعمختلفةا

أ
سابيعا

أ
فيا

.دوليموقع

ربعة،2019ديسمبر31حتى
أ
منلجدداالجامعاتخريجيمنهمالموظفينهؤلءمعظم.البرنامجفيمسجلةشابةمهنيةموهبةعشرا

والمملكةفيجامعات
أ
شخاصجميع.خارجهاا

أ
ربعةال

أ
.واحدةمهندسةبينهمومنسعوديونعشرال

نابيب السعودية ، طبقت 2019خلل 
أ
داء جديدة ال

أ
تيونظاما (  PMP)عملية إدارة ا

 
:يشتمل على ال

جراء داءاإ
 
دارة اال العملية الجديدةاإ

داءمؤشراتفيهابماالعملخطةوضعتستلزمالعملخطةتحديد
أ
.%منهاواحدةكلونسبة(KPI)الرئيسيةال

.التطبيقيةالك فاءاتودرجةالعملخطةمناإلنجازاتعلىبناءالتقييم

خاللالعملخطةتحديثفيالمرونة
العام

(التغييراتتتبعإمكانيةمع)نعم

داءتقييم
 
التقييم الذاتي( 1اال

المورد/ العميل تقييم ( 2
(للمديرين)المرؤوسين تقييم ( 3
ساسيتقييم (4

أ
المشرف ال

المشرف الثانويتقييم ( 5
داءلجنةوتسويةمعايرة(6

أ
ال

مكاناتتقييم (مختلفةمقاييس5مع)نعماإ

طالع (مع استبيان عبر اإلنترنت حول الجودة)نعم النتائجعلىالموظفاإ

(خياراتبينمنإنتقاءإمكانيةمع)نعموالتطويرالتنميةخطة

فصاح هتمامعناالإ (والوظيفيالجغرافيالتنقلإهتمامإختيارإمكانيةمع)نعمبالتناوباالإ
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التدريب| 4

الموارد البشرية

ك ثرالشركةقدمت،2019عامخلل
أ
لف25منا

أ
.العاملةلقوتهاتدريبيةعملساعةا

ساسيبشكلالتدريبهذاركز
أ
ولىالقيمةكونهالسلمة،علىا

أ
نابيبال

أ
.اخاصً اهتماًماتطلبومجالً السعوديةلل

عمالوسلوكاإللتزامكان
أ
خرينالرئيسيينالمجالينال

 
دوراتتقديمتمكما.ةجديدإجراءاتتطبيقبعدالتدريبعليهمتركزاللذينال

خرى وإداريةفنية
أ
.للموظفينالمنتظمةالعملساعاتمن٪2.1اإلجماليةالتدريبساعاتمثلت.الموظفينمنمختارةلمجموعةا

مري22يتعلق بالتدريب خارج المملكة، شارك فيما 
أ
كية ورومانيا موظًفا إجماًل في برامج التدريب العالمية المقدمة في الوليات المتحدة ال

رجنتين واإلمارات العربية المتحدة
أ
.وال

خرى السالمةفئة الموظفين
 
نسبة تدرب السالمةالمجموع ا

%9,3919,41118,80249.9عمال المصانع

%1,4545,0906,54422.2موظفين

%10,84514,50125,34642.8مجموع
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الرقابة الداخلية

هدافه،تحقيقفييسهمعليه،والحفاظالداخليةللرقابةفعالنظامإعدادعنمسؤولةالتنفيذيةاإلدارةإن
أ
موثوقيةودقةمنيضوا

.بهاالمعمولواللوائحللقوانينوالمتثالالماليةالتقارير

المراجعةفريققبلمنإعدادهاتمالتيو،2019لعامالداخليةالمراجعةتقاريرعلىالمراجعةلجنةإطلعتومسؤولياتها،لسلطاتهاووفقا
ثارهاالتيالنقاطإلىباإلضافةالعالمية،تينارسشركةوللشركةالمشتركالداخلية

أ
.للشركةالخارجيالمراجعا

خذناوسبق،ماضوءوفي
أ
جلمناللجنةعلىالتنفيذيةاإلدارةعرضتهاالتياإلجراءاتالعتباربعينا

أ
التقارير،فيالورادةاطالنقمعالجةا

.الشركةفيالداخليةالرقابةنظامتطبيقوفعاليهتصميمفيجوهرَي ضعفاياللجنةتلحظلم

تسارعمعتوافقاللضمان،الشركةفيالداخليةالرقابةلجراءاتالمستمرالتحسينضرورةالتنفيذيةاإلدارةعلىاللجنةاكدتكما
.العملبيئةفيالتغيرات
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حوكمة الشركات
نابيب السعودية تطبق 

أ
حكام الواردة في لئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ماعداال

أ
:  ال

رقم 
الفقرة/المادة

سبابالفقرة/نص المادة
 
عدم التطبيقا

41 / 
 
و-ا

–شيحاتالتر لجنةاقتراحعلىبناءً –اإلدارةمجلسيضع

ليات
 
داءلتقييماللزمةال

أ
عضائهالمجلسا

أ
واإلدارةنهولجاوا

داءقياسمؤشراتخللمنوذلكسنوياالتنفيذية
أ
مناسبةا

هدافتحقيقبمدىترتبط
أ
وجودةركةللشالستراتيجيةال

نظمةوك فايةالمخاطرإدارة
أ
نعلى،وغيرهاالداخليةالرقابةا

أ
ا

معتفقيبمامعالجتهاواقتراحوالضعفالقوةجوانبتحدد
.الشركةمصلحة

.هذه المادة استرشادية
داء اإلدارة التنفيذية، تقيم ال

أ
لية لتقييم ا

 
شركة لدى الشركة ا

عضائه ولج
أ
داء المجلس وا

أ
ليات اللزمة لتقييم ا

 
.انهحاليًا ال

تلجنةتشكيل60-63
 
لجنتيبدمج7فقرة50للمادةواستناًداالشركةقامتالمكافا

ت
 
ةلجنتسمىواحدةلجنةفيوالترشيحاتالمكافا

ت
 
.والترشيحاتالمكافا الترشيحاتلجنةتشكيل64-67

.استرشاديةالموادهذهالمخاطرإدارةلجنةتشكيل70

سمجليرى لالشركاتحوكمةلئحةمن50للمادةاستنادا
.المخاطربإدارةمتخصصةلجنةتشكيلاإلدارة

نإل
أ
جراءاتواإلالسياساتإتمامعلىحالياتعملالشركةا

.2020فيتطبيقهاليتمالمخاطربإدارةالخاصة

المخاطرإدارةلجنةاختصاصات71

72

المخاطرإدارةلجنةاجتماعات

74 / 
 
ا

داخليةالالرقابةنظامتنفيذسبيلفي-الشركةتنشئ
ووحدات-المعتمد

أ
.المخاطرإدارةلتقييمإداراتا

نظمةالشركةلدىيوجد
أ
تنفيذمويتمناسبةداخليةرقابةا

.يةالتشغيلاإلداراتقبلمنحالًياالمخاطرإدارةمهام

85/3

.استرشاديةالفقرةهذه.الشركةلعاملياجتماعيةمؤسساتإنشاء
للعاملينةاجتماعيمؤسساتلتشكيلضرورةالشركةترى ل

.85المادةمن(2)و(1)الفقرتينبتطبيقوتك تفي

.استرشاديتانمادتانالجتماعيةالمسؤولية87
جتماعيةالالجوانبمنالعديدفيبالمساهمةالشركةتقوم

.التقريراهذمنعشرالتاسعالبندفييتضحكماالخيرية 88
الجتماعيالعملمبادرات

89/3

ن
أ
لوماتالمعجميعللشركةاإللك ترونيالموقعيتضمنا

يعنها،اإلفصاحالمطلوب
أ
وبياناتوا

أ
خرى معلوماتا

أ
ا

خرى اإلفصاحوسائلخللمنتنشر
أ
.ال

.استرشاديةالفقرةهذه
الذيونياإللك تر موقعهامحتوىتطويرعلىالشركةتعمل
نالمتوقعمن

أ
منيالثانالربعفيكاملبشكليعملا

2020.

95

.استرشاديةالمادةهذهالشركاتحوكمةلجنةتشكيل
سمجليرى لالشركاتحوكمةلئحةمن50للمادةاستنادا
تقوموالشركاتبحوكمةمتخصصةلجنةتشكيلاإلدارة
فيذيةالتنواإلدارةولجانهإدارتهابمجلسممثلةالشركة

قسامخارجيومستشار
أ
قواعدقتطبيبمراقبةالمعنيةوال

.الحاجةندعوتعديلهافعاليتهامنوالتحققالشركةحوكمة



Annual Report . 25

دارة| 1 عضاء9)مجلس االإ
 
(ا

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

نابيبإدارةيتولى
أ
عضاء(9)تسعةمنمؤلفإدارةمجلسالسعوديةال

أ
ضويتهمعفترةانتهاءقبلالعموميةالجمعيةقبلمنانتخابهميتما

ساسيوالنظامالشركاتنظامحسبسنواتثلثوهيالمجلسفي
أ
نابيبال

أ
.السعوديةلل

.2022يونيو6ولغاية2019يونيو7تاريخمنتمتدالحاليالمجلسفترة

عضاءالتاليالجدولويوضح
أ
:الشركاتحوكمةلئحةحسبوتصنيفهمومناصبهم2019ديسمبر31فيكمااإلدارةمجلسا

التصنيفالمنصبعضو المجلس

حمد مبارك الدباسي
أ
غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةا

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةكارلوس فيرييرا

رمينجول لمازاريس
أ
تنفيذيعضو مجلس إدارة والعضو المنتدبماريانو ا

مستقلعضو مجلس إدارة موسى عبد المحسن الموسى

غير تنفيذيعضو مجلس إدارة المهند خالد الشثري 

غير تنفيذيعضو مجلس إدارة هون بارك

مستقلعضو مجلس إدارة نادر عاشور 

كبر
أ
حمد ا

أ
مستقلعضو مجلس إدارة سلمان ا

غير تنفيذيعضو مجلس إدارة رينوار بيرزينجي
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.2019ديسمبر 31كما في المعلومات التالية تحديث تم 

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

دارة | 1 عضاء9)مجلس االإ
 
(ا

حمد
 
الدباسيمباركا

يضاوهوالشركةإدارةمجلسرئيسهوالدباسيالسيد
أ
نابيبمملوكة100%)والفولذالتيتانيومصناعاتشركةإدارةمجالسفيعضوا

أ
لل

وسطالشرق وشركة(السعودية
أ
توشركة(مدرجةمساهمة)الورق وإنتاجلصناعةال

 
بعادثلثيةالمنشا

أ
سابقاً شغلوقد.(محدودة)ال

نابيبفيالتسويقومديرالعاموالمديرالتنفيذيالرئيسمناصب
أ
نابيبصناعةفيسنة36خبرةالدباسيالسيدويمتلك.السعوديةال

أ
ال

عمالإدارةبكالوريوسدرجةعلىوحاصل
أ
.ا

فيرييراكارلوس
يضاوهوالمراجعةلجنةفيوعضوالشركةإدارةمجلسرئيسنائبهوفيرييراالسيد

أ
التيتانيومعاتصناشركةإدارةمجالسفيعضوا

نابيبمملوكة100%)والفولذ
أ
وبايب(محدودة)يانيجيرالعالميةللخدماتوتينارس(محدودة)السعوديةالعربيةوتينارس(السعوديةلل

ماجا(محدودة)نيجيرياكوترز 
أ
نابيبلخدماتوا

أ
علىديرممنصبيشغلكما.(مصر)العالميةللخدماتوتينارس(محدودة)غاناال

أ
اإلدارةا

مريكاحولسابقاعدةإداريةمناصبفيهاشغلالتيتينارسفيوالمالية
أ
فريقياالجنوبيةا

أ
سياوا

أ
درجةعلىحاصلرافيرييالسيد.وا

رجنتينروزاريوفيالوطنيةالجامعةمنمحاسبةبكالوريوس
أ
رجنتينفيCEMAجامعةمنإقتصادوماجستيرال

أ
عمالإدارةوماجستيرال

أ
ا

عماللندنجامعةمن
أ
.لل

رمينجولماريانو
 
المازاريسا
رمينجولالسيد
أ
نابيبالمنتدبوالعضوالتنفيذيالرئيسواإلدارةمجلسفيعضوهوا

أ
يضاوهو.السعوديةلل

أ
شركةإدارةمجالسفيوعضا

نابيبمملوكة100%)والفولذالتيتانيومصناعات
أ
نابيبالعالميةالشركةو(السعوديةلل

أ
عالميةالللخدماتوتينارس(محدودة)لل

يهإس(سويسرا)
أ
نابيبخطوطخدماترئيسنائبمنصبسابقاشغل.ا

أ
رمينجولالسيديمتلك.تينارسفيال

أ
فيمجتمعةسنة23خبرةا

وبرنامجهافاناجامعةمنكيمياءبكالوريوسدرجةعلىحاصل.والتجاري التقنيفيالقسممختلفةمناصبوشغلوالغاز،البترولصناعة
.هارفردجامعةمن187المتقدماإلدارة

الموسىعبدالمحسنموسى
يضاوهوالشركةفيالمراجعةلجنةورئيسالشركةإدارةمجلسفيعضوهوموسىالسيد

أ
لإليجارةيسرالشركةإدارةمجلسفيعضوا

موسىالسيدوشغل.والخاصةالعالمةالمنظماتمنلعددواإلداريةالماليةاإلستشاراتموسىالسيديزاول.(مغلقةمساهمة)والتمويل
ولوالمسؤلالمصرفيةواإلستثمارالشركاتلخدماتاإلقليميالعامالمديرمنصبسابقا

أ
كانكما.الماليةمباسامجموعةفيلإلئ تمانال

يضا
أ
بكالوريوسدرجةعلىحاصلوهوواإلدارةالماليةفيسنة36علىتزيدخبرةموسىالسيديمتلك.السعوديةالخطوطفيطيارمساعدا

ريزوناوليةجامعةمنجامعةمناقتصاد
أ
على،اإلئ تمانشهادةالمتحدة،بالولياتا

أ
ورخصةكولومبياامعةجمنالتنفيذيينكباربرنامجال

التجاري الطيران
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مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

دارة | 1 عضاء9)مجلس االإ
 
(ا

الشثري خالدالمهند
تولجنةالشركةإدارةمجلسفيعضوهوالشثري السيد

 
.الرياضيةصلةفيامةالعالعلقاتمديرمنصبحاليايشغل.والترشيحاتالمكافا

ولمديرسابقاشغل
أ
ومفتشلقابضةاناسفيالبشريةالمواردعلقاتومديرناسطيرانفيالحكوميةوالمبيعاتالتجاريةالعلقاتا

6خبرةيمتلكوإداريةعلومبكالوريوسدرجةعلىحاصل.بحري فيعامةعلقاتومديرالبحريةللمساندةالسعوديةالشركةفيجودة
.مختلفةإداريةمنصابفيسنوات

باركهون
يضاوهوالشركةإدارةمجلسفيعضوهوباركالسيد

أ
حالياباركيدالسيشغل.(محدودة)الكوريةللصلبهيوشركةإدارةمجلسعضوا

تنفيذيمديرالكوريةيلهيوستشركةفيورئيستنفيذيمديرمناصبسابقاوشغلالكوريةهيوستيللشركةالتنفيذيالرئيسمنصب
نابيبصناعةفيسنة26علىتزيدخبرةباركالسيديمتلك.الكوريةشنانشركةفيورئيس

أ
ةهندسدك توراةدرجةعلىوحاصلواإلدارةال

.معمارية

عاشور نادر
الطرح مديرمنصباسابقوشغل.بوبال الماليالمديرمنصبحاليايشغل.المراجعةولجنةالشركةإدارةمجلسفيعضوهوعاشور السيد
ولي

أ
رامكوفيال

أ
عمالإدارةماجستيردرجةعلىحاصلعاشور السيد.2016إلى2002منمختلفةإداريةمناصبشغلحيثالسعوديةا

أ
ا

يضاوهو
أ
.معتمدداخليمدققوإداري محاسبوعاممحاسبا

حمدسلمان
 
ا

حمد
أ
تلجةرئيسولجنةالشركةإدارةمجلسفيعضوهوالسيدا

 
حمدالسيديزاول.والترشيحاتالمكافا

أ
واإلداريةماليةالاإلستشاراتا

ولشريكمناصبسابقاشغل.والخاصةالعالمةالمنظماتمنلعدد
أ
سهمشركاءمنارةفيا

أ
فياإلقليميبالمنتدوالعضو(ج)ب.م.شلل

نسباكر
أ
جزر البحرين،عودية،السالعربيةفيالسابقةوشركاتهاكوبرووترهاسبرايسفيمتعددةمناصبشغلذلكوقبلإيستميدلا

ولمحاسبوقبلهاالمتحدةوالمملكهالقناة
أ
حمدالسيديمتلك.المتحدةالمملكةكرين،كولينجهامفيا

أ
اإلدارةفيمجتمعةسنة43خبرةا

قانونيومحاسبريةاإلداالعلومفيبكالوريوسعلىحاصل.واإلستثمارالماليةالمحاسبة،التدقيق،اإلستشارات،المخاطر،والحوكمة،
منالشركاتتمويلومؤهلالباكستانيالقانونيينالمحاسبينمعهدمنقانونيومحاسبوويلزإنجلترافيالقانونيينالمحاسبينمعهدمن

.لهور جامعةمنمعتمدومديروويلزإنجلترافيالقانونيينالمحاسبينمعهد

بيرزينجيرينوار
تولجنةالشركةإدارةمجلسفيعضوهوبيرزينجيالسيد

 
يضاعضووهو.والترشيحاتالمكافا

أ
السعوديةالعربيةستينار إدارةمجلسفيا

وسطللشرق التجاري الرئيسنائبمنصبحالياويشغل.(محدودة)
أ
فريقياوشمالال

أ
متعددةمناصبفيهاشغلالتيتينارسفيوالهندا

ثنائهاقاد
أ
نحاءمختلفمنفرق ا

أ
وستفيتكساسجامعةمنميكانيكيةهندسةبكالوريوسدرجةعلىحاصل.العالما

أ
إدارةوماجستيرنا

عمال
أ
.لإلدارةكيلوجكليةمنا
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مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

دارة التنفيذية | 2 (مناصب رئيسية5)االإ

رمينجولماريانو
 
المازاريسا
رمينجولالسيد
أ
نابيبالمنتدبوالعضوالتنفيذيوالرئيساإلدارةمجلسفيعضوهوا

أ
يضاوهو.السعوديةلل

أ
شركةإدارةمجالسفيوعضا

نابيبمملوكة100%)والفولذالتيتانيومصناعات
أ
نابيبالعالميةالشركةو(السعوديةلل

أ
عالميةالللخدماتوتينارس(محدودة)لل

يهإس(سويسرا)
أ
نابيبخطوطخدماترئيسنائبمنصبسابقاشغل.ا

أ
رمينجولالسيديمتلك.تينارسفيال

أ
فيمجتمعةسنة23خبرةا

وبرنامجهافاناجامعةمنكيمياءبكالوريوسدرجةعلىحاصل.والتجاري التقنيفيالقسممختلفةمناصبوشغلوالغاز،البترولصناعة
.هارفردجامعةمن187المتقدماإلدارة

يڨز وليداإ
نابيبفيوالغازالبترولتجاري مديرمنصبوليدالسيديشغل

أ
العربيةتينارسفيمنتدبعضومنصابسابقاشغل.السعوديةال

صناعةفيسنة22برةخويمتلكصناعيمهندسوليدالسيد.تينارسفيالعربيالخليجمبيعاتمديروإقليميمبيعاتومديرالسعودية
.مختلفةتجاريةمناصبفيوالغازالبترول

البوارديعبدهللامحمد
نابيبفيوالغازالبترول-غيرتجاري مديرمنصبالبوارديالسيديشغل

أ
التجاري المديررئيسنائبمنصبسابقاشغلكماالسعوديةال

نابيبفي
أ
.مختلفةتجاريةمناصبفيسنة23خبرةويمتلكميكانيكيةهندسةبكالوريوسدرجةعلىحاصلالبوارديالسيد.السعوديةال

رجاكوبو
 
مونتانو.ا
علىمديرمونتانوالسيديشغل

أ
نابيبفيتشغيلعملياتا

أ
العربيةتينارسفيغيلتشعملياتمديرمناصبسابقاشغلكما.السعوديةال

فيسنة23خبرةمتلكويكهربائيمهندسمونتانوالسيد.فنزويلسيمينزفيمصنعومديرفينزويلتينارسفيصيانةمديرالسعودية
.الثقافاتمتعددةفرق ويديرعدةعملياتمنصاب

الشاذليصالحعبدالحميد
نابيبفيالماليالمديرمنصبالشاذليالسيديشغل

أ
ومديرالمكلفاسبةالمحقسمومديرمحاسبمناصبسابقاشغلكما.السعوديةال

نابيبفيالمحاسبة
أ
ك ثرخبرةويمتلكتجارةبكالوريوسدرجةعلىحاصل.السعوديةال

أ
.سنة29منا
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زواجهم| 3
 
دارة وكبار التنفيذيين وا عضاء مجلس االإ

 
سهم الشركة لرئيس المجلس وا

 
والدهم القصر التغيير في نسبة ملكية ا

 
وا

ي من شركاتها ال
 
و ا
 
دوات دين الشركة ا

 
و ا
 
سهم ا

 
والدهم القصر في ا

 
زواجهم وا

 
دارة وا عضاء مجلس االإ

 
ي مصلحة تعود ال

 
تابعةوصف ال

اسم من تعود له المصلحة

نهاية العامبداية العام

رصافي التغينسبة التغير
سهم

 
دوات دينعدد اال

 
سهما

 
دوات دينعدد اال

 
ا

رمينجول المازاريس
 
------ماريانو ا

------كارلوس فيرييرا

------هون بارك

حمد مبارك الدباسي
 
(391,000)%100----391,000ا

5,000-5,000ىموسى عبد المحسن الموس

------رينوار بيرزينجي 

------نادر عاشور 

حمد 
 
------سلمان ا

------المهند خالد الشثري 

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية
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خرى | 4
 
دارة في الشركات اال عضاء مجلس االإ

 
مشاركة ا

دارة الجدول التالي يوضح  دارة في مجالس اإ عضاء مجلس االإ
 
خرى مشاركة ا

 
:حاليا وسابقاشركات ا

دارتها الحالية والسابق نابيب السعودية عضوًا في مجالس اإ
 
دارة اال و خارجها التي يكون عضو مجلس اإ

 
سماء الشركات داخل المملكة ا

 
و ا

 
ة ا

من مديريها

اسم العضو
يةتصنيف العضو

غير /مستقل
ذيتنفي/ تنفيذي

سماء الشركات التي يكون
أ
ا

عضو مجلس اإلدارة
عضوا في مجالس اداراتها
و من مديريها

أ
الحالية ا

سماء الشركات التي يكون
أ
ا

عضو مجلس اإلدارة
عضوا في مجالس اداراتها
و من مديريها

أ
السابقة ا

حمد مبارك الدباسي
 
غير تنفيذيا

:داخل المملكة
وسط لصناعة وإنتاج الور 

أ
ق شركة الشرق ال

( مساهمة مدرجة)
(دودةمح)شركة صناعات التيتانيوم والفولذ 

بعاد 
أ
ت ثلثية ال

 
(محدودة)شركة المنشا

:المملكةخارج 
ل يوجد

:داخل المملكة
ل يوجد
:المملكةخارج 
ل يوجد

غير تنفيذيكارلوس فيرييرا 

:داخل المملكة
(محدودة)تينارس العربية السعودية 

:خارج المملكة
(دودةمح)تينارس للخدمات العالمية نيجيريا 

(محدودة)بايب كوترز نيجيريا 
نابيب غانا 

أ
ماجا لخدمات ال

أ
(محدودة)ا

(مصر)تينارس للخدمات العالمية 

:داخل المملكة
ل يوجد

:خارج المملكة
ل يوجد

رمينجول 
 
ماريانو ا

المازاريس 
تنفيذي

:داخل المملكة
نابيب 

أ
(محدودة)الشركة العالمية لل

(دودةمح)شركة صناعات التيتانيوم والفولذ 
:خارج المملكة

يهإس( سويسرا)تينارس للخدمات العالمية 
أ
ا

:داخل المملكة
ليوجد

:خارج المملكة
ل يوجد

موسى عبد المحسن 
الموسى

مستقل

:داخل المملكة
(مغلقةمساهمة)شركة اليسر لإليجارة والتمويل 

:المملكةخارج 
ل يوجد

:المملكةداخل 
(درجةمساهمة م)شركة تكوين للصناعات المتطورة 

(جةمساهمة مدر )السعودية لصناعة الورق الشركة 
حساء للتنمية 

أ
(مساهمة مدرجة)شركة ال
:المملكةخارج 
ل يوجد

غير تنفيذيالمهند خالد الشثري 

:داخل المملكة
ل يوجد

:خارج المملكة
ل يوجد

:داخل المملكة
ل يوجد

:خارج المملكة
ل يوجد

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية
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خرى | 4
 
دارة في الشركات اال عضاء مجلس االإ

 
مشاركة ا

دارة الجدول التالي يوضح  دارة في مجالس اإ عضاء مجلس االإ
 
خرى مشاركة ا

 
:حاليا وسابقاشركات ا

دارتها الحالية والسابق نابيب السعودية عضوًا في مجالس اإ
 
دارة اال و خارجها التي يكون عضو مجلس اإ

 
سماء الشركات داخل المملكة ا

 
و ا

 
ة ا

من مديريها

اسم العضو
يةتصنيف العضو

غير /مستقل
ذيتنفي/ تنفيذي

سماء الشركات التي يكون
أ
ا

عضو مجلس اإلدارة
عضوا في مجالس اداراتها
و من مديريها

أ
الحالية ا

سماء الشركات التي يكون
أ
ا

عضو مجلس اإلدارة
عضوا في مجالس اداراتها
و من مديريها

أ
السابقة ا

غير تنفيذيهون بارك

:داخل المملكة

يوجدل 
:المملكةخارج 

( محدودة)شركة هيو للصلب الكورية 

:داخل المملكة
يوجدل 

:خارج المملكة

ل يوجد

مستقلنادر عاشور 

:داخل المملكة
ل يوجد
:المملكةخارج 
ل يوجد

:داخل المملكة
(2020-2018)ديافيروم العربية 

:المملكةخارج 
ل يوجد

حمد
 
مستقلسلمان ا

:داخل المملكة
س عضو مجلس مستقل ورئي–ساب تكافل 
لجنة المراجعة

جير 
أ
وريكس السعودية للتا

أ
و في عض–شركة ا

لجنة المراجعة
:خارج المملكة

يس عضو مجلس ورئ–بنك البركة باكستان 
ذيةلجنة المخاطر وعضو في اللجنة التنفي

سي( )البحرين)تولت بريبون 
أ
س من تحت التا

مدير–( خلل إندماج

:داخل المملكة
عضو لجنة المراجعة–اإلستثمار كابيتال 

مراجعةعضو لجنة ال–ميدجلف العربية السعودية 

:خارج المملكة
سهم ش

أ
مدير–( ج)ب .م.منارة شركاء لل

مدير-منارة وارتسيل بور ليميتد 
نسباكر ترست لميتد

أ
مدير–ا

غير تنفيذيرينوار بيرزينجي

:داخل المملكة
(محدودة)تينارس العربية السعودية 

:خارج المملكة

ل يوجد

:داخل المملكة
يوجدل 

:خارج المملكة

ل يوجد

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية
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خرى | 4
 
دارة في الشركات اال عضاء مجلس االإ

 
مشاركة ا

عضاء مكما يوضح الجدول التالي 
 
و المشابهة في الشركات التي يوجد من ضمن ا

 
دارتها النشاطات المنافسة ا جلس اإ

نابيب الصلب
 
دارة الشركة السعودية ال عضاًء من مجلس اإ

 
:ا

سمالعضوسم اإ  نشاط الشركةالشركةاإ

حدودةتينارس العربية السعودية المكارلوس فيرييرا

السعودية عضو المجلس كذلك عضو مجلس إدارة في تينارس العربية
مجموعة )"المحدودة،  التي ضمن مجموعة شركات تينارس 

"(تينارس

نابيب الملحومة
أ
في  ERWتعمل مجموعة تينارس في تصنيع ال

رجنتين والوليات المتحدة والبرازيل
أ
.ال

رمينجول 
 
ماريانو ا

المازاريس
سرا تينارس للخدمات العالمية سوي

ر إل
أ
يه ا

أ
إس ا

عضو المجلس كذلك عضو مجلس إدارة في تينارس للخدمات
ر إل، التي ضمن مجموعة شركات ت

أ
يه ا

أ
ينارس العالمية سويسرا إس ا

"(  مجموعة تينارس)"

نابيب الملحومة
أ
في ERWتعمل مجموعة تينارس في تصنيع ال

رجنتين والوليات المتحدة والبرازيل
أ
.ال

شركة هيو للصلب الكوريةهون بارك 

ب شركة هيو للصلعضو المجلس كذلك عضو مجلس إدارة في
الكورية

نابيب الملحومة
أ
.في كورياERWتقوم الشركة بتصنيع ال

حدودةتينارس العربية السعودية المرينوار بيرزينجي

السعودية عضو المجلس كذلك عضو مجلس إدارة في تينارس العربية
مجموعة )"المحدودة،  التي ضمن مجموعة شركات تينارس 

"(تينارس

نابيب الملحومة 
أ
في ERWتعمل مجموعة تينارس في تصنيع ال

رجنتين والوليات المتحدة والبرازيل
أ
.ال

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية
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دارة| 5 جتماعات مجلس االإ اإ

نعلماً التالي،الجدولفيموضحهوكماإجتماعات(6)اإلدارةمجلسعقد2019عامخلل
أ
عضاءبا

أ
ياً يحضروالمالذينال

أ
منا

خرعضوبتوكيلقامواالجتماعات
 
:اتالجلسحضور كشفيبينالتاليوالجدولوالتصويت،الحضور فيعنهملينوبا

اسم العضو

رقماجتماع 
85

بتاريخ 
2019/1/21

رقماجتماع 
86
بتاريخ

2019/1/21

رقماجتماع 
87

بتاريخ 
2019/3/17

اجتماع رقم
88

بتاريخ 
2019/6/10

اجتماع رقم
89

بتاريخ 
2019/7/31

اجتماع رقم
90
بتاريخ

2019/10/30

جما االإ
لي

------- *رياض يوسف الربيعة

-------*فهد محمد السجا 

x5هون بارك

حمد مبارك الدباسي
 
6ا

موسى عبد المحسن 
الموسى

6

براهيم عبدهللا العل -------ياناإ

حمد الزامل
 
xxx3**طالل ا

x5المهند خالد الشثري 

رمينجول 
 
ماريانو ا

***المازاريس
x5

x5***كارلوس فيرييرا

x5***رينوار بيرزينجي

x5***نادر عاشور 

حمد
 
xxx3****سلمان ا

ستقال* 2019يناير21بتاريخاإ
كمل**
 
2019يونيو6فيالفترةا
2019يناير21فيتعيينهتم***

2019يونيو10فيتعيينهتم****

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية
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دارة| 6 لجان مجلس االإ

:لجان،  وهيمجلس اإلدارة ثلث ينبثق من 

مجلس اإلدارة

لجنة اإلستراتيجية لجنة المراجعة ت والترشيحات
 
لجنة المكافا

االستراتيجيةلجنة 
عضاء حتى تتكون 

أ
عضاء من تاريخه2019يناير 21اللجنة الستراتيجية من خمسة ا

أ
.وبعدها تم تقليل العدد إلى ثلثة ا

:مهام اللجنة ومسئولياتها ما يليوتشمل 

.اإلدارةالمسارات الستراتيجية للشركة ورفعها لمجس اقتراح -
جل وتحديثها ومراجعتها من حين متابعة -

أ
خرخطط الشركة الستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة ال

 
ل

داء الشركة المالي وخطط العمل السنويةمراجعة -
أ
سمالية المعتمدة ومراقبة ا

أ
.المصاريف الرا

سباب النحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات متابعة -
أ
نتنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل ا

أ
بشا

فقيالتوصية -
أ
سيًا وا

أ
.اً بالدخول في مشاريع استثمارية وصناعية جديدة وكذلك تنمية وتطوير النشاطات الحالية را

عضهذه اللجنة والموافقة على إلغاء اإلدارة مناقشة اجتماعات مجلس تمت خلل 
أ
ونتيجة . اء المجلسومناقشة جميع الستراتيجيات مع جميع ا

.2020ويتوقع إلغاء لجنة اإلستراتيجية في 2019خلل عام محددة لهذة اللجنة لم يتم عقد اجتماعات لذلك، 

عضاء التالية 
أ
لف اللجنة الستراتيجية من ال

أ
سماؤهم كما في تتا

أ
:2019ديسمبر 31ا

سم المنصباالإ

حمد مبارك الدباسي
أ
عضو ورئيس مجلس اإلدارةا

عضو ونائب رئيس مجلس اإلدارةكارلوس فيرييرا

رمينجول لمازاريس
أ
عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدبماريانو ا

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية
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لجنة المراجعة
عضاءتتكون 

أ
.لجنة المراجعة من ثلثة ا

عضاء لجنة التدقيق السادة إبراهيم عبد هللا العليان وخالد سعد النصار بالسي2019يناير 21في 
أ
د كارلوس فيريرا ونادر ، استبدل مجلس اإلدارة ا

سلفهم حتى 
أ
كملوا فترة ا

أ
.2019يونيو 6عاشور، الذين ا

عضاء جدد في الجمعية العامة السنوية الرابعة عشرة المنعقدة في 
أ
.  2019مايو 7تم انتخاب ا

.2022يونيو 6حتى 2019يونيو 7من 2019مايو 7فترة لجنة التدقيق المنتخبة في تمتد 

:وتشمل مهام اللجنة ومسئولياتها ما يلي

:الماليةالتقارير 
دائها المالي قبل عرضها على مجلس اإلدارة، لض مراجعة •

أ
مان نزاهتها وعدالتها القوائم والبيانات المالية للشركة وإعلناتها المتعلقة با

يهاوشفافيتها، وإبداء 
أ
.را

ي الفني  إبداء •
أ
ة ومفهومة وتتضمن فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازن-بناء على طلب مجلس اإلدارة-الرا

دائها ونموذج عملها واس
أ
و الوضع المالي للشركة وا

أ
.   تراتيجيتهاالمعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز ا

لوفة تتضمنها التقارير المالية  دراسة •
أ
و غير ما

أ
ي مسائل مهّمة ا

أ
.والحساباتا

و مراجع الالبحث •
أ
و مسؤول اللتزام في الشركة ا

أ
و من يتولى مهامه ا

أ
ي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة ا

أ
.حساباتبدقة في ا

.  من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية التحقق •
نها دراسة •

أ
ي والتوصية لمجلس اإلدارة في شا

أ
.السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرا

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

دارة| 6 لجان مجلس االإ
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:الداخليةالمراجعة 
ي دراسة •

أ
ها في مدى ك فاية ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مك توب يتضمن توصياتها ورا

ن يودع مجلس اإلدارة نسخًا كافية من هذا التقرير في
أ
عمال تدخل في نطاق اختصاصها، على ا

أ
دته من ا

أ
مركز الشركة هذه النظم وما ا

قل؛ لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه
أ
يام على ال

أ
ثناء ويت. الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة ا

أ
لى التقرير في ا

.الجمعيةانعقاد 
. تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحظات الواردة فيها دراسة •
نشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد ال الرقابة •

أ
داء وا

أ
لزمة وفعاليتها في واإلشراف على ا

عمال والمهام المنوطة 
أ
داء ال

أ
.بهاا

تهالتوصية •
أ
.لمجلس اإلدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافا

:  الحساباتمراجع 
كد من است•

أ
دائهم، بعد التا

أ
تعابهم وتقييم ا

أ
قللهم ومراجعة نطاق  التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد ا

.عملهم وشروط التعاقد معهم
خذ في العتبار القواعد وال التحقق •

أ
عمال المراجعة، مع ال

أ
.الصلةمعايير ذات من استقلل مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية ا

عمال الم مراجعة •
أ
و إدارية تخرج عن نطاق ا

أ
عماًل فنية ا

أ
عماله، والتحقق من عدم تقديمه ا

أ
راجعة، وإبداء خطة مراجع حسابات الشركة وا

.مرئياتها حيال ذلك
.  عن استفسارات مراجع حسابات الشركات اإلجابة •
نها دراسة •

أ
.تقارير مراجع الحسابات وملحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشا

:  االلتزامضمان 
نها مراجعة •

أ
.  نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات اللزمة بشا

نظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات  التحقق •
أ
.العلقةمن التزام الشركة بال

نها إلى مجلس  مراجعة •
أ
طراف ذوي العلقة، وتقديم ما تراه بشا

أ
ن تجريها الشركة مع ال

أ
.دارةاإلالعقود والتعاملت المقترح ا

نها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم ات الرفع •
أ
.خاذهاإلى مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشا

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

دارة| 6 لجان مجلس االإ



Annual Report . 37

عضاء التالية 
أ
لف لجنة المراجعة من ال

أ
:2019ديسمبر 31اسماؤهم كما في وتتا

سم  المنصباالإ

رئيس اللجنة–عضو مجلس اإلدارة مستقل موسى عبدالمحسن الموسى

غير تنفيذي–عضو مجلس اإلدارة كارلوس فيرييرا

مستقل–عضو مجلس اإلدارة نادر عاشور 

:م حسب التواريخ الموضحة في الجدول التالي2019وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلل عام 

سم العضو اإ

# 40# 41# 42# 43# 44

جماليمالحظة االإ 20
يناير
2019

17
مارس
2019

1
مايو

2019

31
يوليو
2019

24
ك توبر

أ
ا

2019

-5سىموسى عبدالمحسن المو

20191يناير 20حتى ----خالد سعد النصار

براهيم عبدهللا العلي 20190يناير 20حتى ----xاناإ

كارلوس فيرييرا
- 20194يناير 21إبتداء من

20194يناير 21إبتداء من -نادر علشور 

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

دارة| 6 لجان مجلس االإ
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ت والترشيحات
 
لجنة المكافا

عضاءتتكون 
أ
.لجنة المراجعة من ثلثة ا

كمل فترة سلفه حتى 2019يناير 21في 
أ
.2019يونيو 6، استبدل المجلس عضو اللجنة فهد الساجا بالسيد رينوار برزينجي الذي ا

 في 
أ
عضاء اللجنة الجدد للفترة التي تبدا

أ
.2022يونيو 6وتنتهي في 2019يونيو 7تم انتخاب ا

:وتشمل مهام اللجنة ومسئولياتها ما يلي

ت
 
:المكافا

عضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجإعداد •
أ
ت ا

 
لس اإلدارة للنظر سياسة واضحة لمكافا

داء، واإلفص
أ
ن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بال

أ
اح عنها، والتحقق من فيها تمهيدًا لعتمادها من الجمعية العامة، على ا

.تنفيذها
ي انحراف جوهري عن توضيح •

أ
ت المعمول بها، وبيان ا

 
ت الممنوحة وسياسة المكافا

 
.السياسةالعلقة بين المكافا

هداف المتوخاة المراجعة •
أ
ت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق ال

 
.منهاالدورية لسياسة المكافا

عضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً التوصية •
أ
ت ا

 
.للسياسة المعتمدةلمجلس اإلدارة بمكافا

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

دارة| 6 لجان مجلس االإ
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:الترشيحات
.التنفيذيةسياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة اقتراح •
عضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدالتوصية •

أ
ي شخص لمجلس اإلدارة بترشيح ا

أ
م ترشيح ا

مانةسبقت إدانته بجريمة مخلة 
أ
.بال

.التنفيذيةوصف للقدرات والمؤهلت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائ ف اإلدارة إعداد •
عمال مجلس اإلدارةتحديد •

أ
.الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ل

.يذيةالتنفالمراجعة السنوية للحتياجات اللزمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائ ف اإلدارة •
ن التغييرات التي يمكن مراجعة •

أ
.إجراؤهاهيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شا

ي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضويةالتحقق •
أ
عضاء المستقلين، وعدم وجود ا

أ
مجلس إدارة شركة بشكل سنوي من استقلل ال

خرى 
أ
.ا

عضاء المستقلين وكبار وضع •
أ
عضاء غير التنفيذيين وال

أ
عضاء التنفيذيين وال

أ
.التنفيذيينوصف وظيفي لل

و كبار وضع •
أ
عضاء مجلس اإلدارة ا

أ
حد ا

أ
.التنفيذييناإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز ا

.جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركةتحديد •

عضاء التالية اسماؤهم كما في 
أ
ت والترشيحات من ال

 
لف لجنة المكافا

أ
:2019ديسمبر 31وتتا

سم المنصباالإ

حمد
 
رئيس اللجنة–مستقلاإلدارةعضو مجلس سلمان ا

عضو مجلس اإلدارةرينوار بيرزينجي

عضو مجلس اإلدارةالمهند خالد الشثري 

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

دارة| 6 لجان مجلس االإ
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:م كما هو موضح في الجدول التالي2019وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلل العام 

سم العضو اإ
جتماع رقم  10اإ

بتاريخ
2019/4/8

جتماع رقم  11اإ
بتاريخ

2019/12/29
جمالي االإ

حمد الزامل
 
x 1*طالل ا

2رينوار بيرزينجي

2المهند خالد الشثري 

حمد
 
x1**سلمان ا

.2019يونيو 6عضو في اللجنة حتى * 
.2019يونيو 10عضو في اللجنة من ** 

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

دارة| 6 لجان مجلس االإ
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ت ومزاي
 
عضاء مجلس اإلدارة بمن فيهم الرئيس تتكون من مكافا

أ
ة السنوية ل

أ
ن المكافا

أ
ساسي للشركة على ا

أ
و عينية ل ينص النظام ال

أ
ا مالية ا

ة متناسب500تتجاوز 
أ
ن يكون استحقاق هذه المكافا

أ
لف لاير لكل عضو وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه على ا

أ
ًا مع عدد الجلسات ا

.  التي يحضرها العضو

عضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 
أ
ت ا

 
 العمل بها 2017ديسمبر 27كما تنص سياسة مكافا

أ
والتي بدا

:على التنظيم التالي2018يناير 1اعتباًرا من 

ة سنوية ثابتة قدرها يمنح •
أ
ل يقل حضوره عما نسبته 200,000عضو مجلس اإلدارة مكافا

أ
من عدد % 75لاير سعودي سنويًا، على ا

ة حسب نسبة 
أ
.حضورهالجتماعات، فإن قلت احتسبت المكافا

.اللجانلاير سعودي عن الجلسة الواحدة لجلسات مجلس اإلدارة واجتماعات 3,000صرف بدل حضور مبلغ يتم •
ة سنوية قدرها يمنح •

أ
عضاء اللجان مكافا

أ
ل يقل حضوره عما نسبته 50,000ا

أ
من عدد اجتماعات % 75لاير سعودي عن كل لجنة، على ا

ة حسب نسبة 
أ
.حضورهاللجنة، فإن قلت احتسبت المكافا

ة سنوية قدرها يمنح •
أ
ل يقل حضوره عما نسبته 100,000رئيس لجنة المراجعة مكافا

أ
من عدد اجتماعات % 75لاير سعودي، على ا

ة حسب نسبة حضوره
أ
.اللجنة، فإن قلت احتسبت المكافا

عضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
أ
ت وتعويضات ا

 
:وفيما يلي تفاصيل مكافا

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

دارة | 7 عضاء مجلس االإ
 
ت وتعويضات ا

 
مكافا
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7( 
 
دارة| (ا عضاء مجلس االإ

 
ت ا

 
مكافا

ت ثابتة 
 
ت متغيرة (لاير سعودي)مكافا

 
(ديلاير سعو)مكافا
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عضاء المستقلين: ا

 
اال

-333,000-------333,000--- 115,000 200,00018,000موسى الموسى

-119,534-------119,534---24,507 86,0279,000طلل الزامل
-263,301-------263,301---59,260 189,04115,000نادر عاشور 
حمد -154,055-------154,055---31,082 113,9739,000سلمان اأ

-869,890-------869,890---589,04151,000229,849المجموع

عضاء غير التنفيذيين: ثانيا
 
اال

-215,000-------215,000----200,00015,000هون بارك
حمد الدباسي -218,000-------218,000----200,00018,000اأ

-271,000-------271,000---200,00015,00056,000المهند الشثري 

-263,301-------263,301---189,04115,00059,260كارلوس فيرييرا
-257,301-------257,301---189,04115,00053,260رينوار بيرزينجي

-1,224,603-------1,224,603---978,08278,000168,521المجموع

عضاء التنفيذيين: ثالثا
 
اال

رمينجول -667,881-------667,881-463,840--189,04115,000ماريانو اأ

-2,762,374-------463,8402,762,374-1,756,164144,000398,370الكليالمجموع 

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية
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ت الثابتة
 
مالحظاتالمجموع حضور جلساتبدلالمكافا

عضاء لجنة المراجهة
 
ا

-100,00015,000115,000(رئيس اللجنة)موسى الموسى 

2019يناير 21تم تعيينه في 47,26012,00059,260نادر عاشور 

2019يناير 21تم تعيينه في 47,26012,00059,260كارلوس فيرييرا

2019يناير 21إستقال في 2,7403,0005,740خالد النصار

براهيم العليان 2019يناير 21إستقال في ---اإ

197,26042,000239,260المجموع 

ت والترشيحات
 
عضاء لجنة المكافا

 
ا

حمد 
 
28,0823,00031,082(رئيس اللجنة)سلمان ا

2019يونيو 10تم تعيينه في 

21,5073,00024,507طالل الزامل
نهى الفترة في 

أ
2019يونيو 6ا

2019يناير 21إستقال في 2,7403,0005,740فهد السجا

-50,0006,00056,000المهند الشثري 

2019يناير 21تم تعيينه في 47,2606,00053,260رينوار بيرزينجي

149,58921,000170,589المجموع 

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

عضاء اللجان| (ب)7
 
ت ا

 
مكافا
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ت ثابتة
 
تمكافا

 
متغيرةمكافا

ب
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ن 
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ذيي
في
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ة ا
افا 
مك
ع 
مو
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ت
جد

لي
لك
ع ا
مو
مج
ال

147,813204,0413,590,886------3,239,032-2,281,692957,340*التنفيذيينكبار

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

ت كبار التنفيذيين| (ج)7
 
مكافا

*
العضو المنتدب/التنفيذيالرئيس 

المدير المالي
(البترول والغاز)المدير التجاري 
(غير البترول والغاز)المدير التجاري 

على عمليات تشغيل 
أ
مدير ا

عمال الرئيس التنفيذي 
أ
(2019يناير حتى مارس )القائم با
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طراف ذوي العالقة| 8
 
التعامالت مع اال

طراف التالية عن طريق طلبات شراء وليست عقود، وبسعر السوق العتيادي2019خلل عام 
أ
نابيب لل

أ
و قامت الشركة ببيع ا

أ
ي تمييز ا

أ
دون ا

:تخفيض

دارةالطرف (لاير)القيمةمدة العقدطبيعة التعاملعضو مجلس االإ

ارمجموعة الربيعة والنص
خالد عبداللطيف الربيعة 

رياض يوسف الربيعة
نابيب

أ
طلباتبيع ا

181,527

نابيبفهد محمد السجاابضةشركة عبر الخليج  الق
أ
809,926طلباتبيع ا

ودية تينارس العربية السع
المحدودة

رمينجول
أ
ماريناو ا

كارلوس فيرييرا
رينوار بيرزينجي

1,065,619سنوات3تقديم خدمات

طراف ذوي العلقة كما هو موضح في الجدول التالي
أ
:كما قامت الشركة بطلبات شراء مع بعض ال

دارةالطرف (لاير)القيمةمدة العقدطبيعة التعاملعضو مجلس االإ

تلقي خدماتهون بارك ريةشركة هيو للصلب الكو 
سنة قابلة 
للتجديد

389,674 

سدالماني  يه .بي.اإ
 
*ا

رمينجول
أ
ماريناو ا

كارلوس فيرييرا
رينوار بيرزينجي

تلقي خدمات
سنة قابلة 
للتجديد

879,191 

سسيلكوتيوب  يه.اإ
 
**ا

رمينجول
أ
ماريناو ا

كارلوس فيرييرا
رينوار بيرزينجي

 15,705,000طلباتمشتريات

مية تينارس للخدمات العال
سويسرا

رمينجول
أ
ماريناو ا

كارلوس فيرييرا
رينوار بيرزينجي

 71,494مصاريف بالنيابه

مية تينارس للخدمات العال
وروجواي 

 
***اال

رمينجول
أ
ماريناو ا

كارلوس فيرييرا
 240,385طلباتمشتريات

*سيدريكا تينارس 
رمينجول

أ
ماريناو ا

كارلوس فيرييرا
رينوار بيرزينجي

تلقي خدمات
سنة قابلة 
للتجديد

796,683 

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

طراف *
أ
جتماع السنوي الرابع عشر بموجب التفاقيات التي وافق عليها المساهمون في ال( معاملة غير تفضيلية)تم إجراء جميع هذه المشتريات والخدمات بالتكافؤ بين ال

نابيب السعودية. ، كما تم اإلعلن عنه على موقع تداول2019مايو 7للمساهمين بتاريخ 
أ
.عن طريق إشعار خطي إلى تينارسيمكن إنهاء جميع التفاقيات بواسطة ال

مري . تتعلق هذه المشتريات بمواد تستخدم في اإلنتاج** حدهما تم تقديمه في عام شراءتتكون من اأ ن تستحوذ تينارس2018فوريان، اأ س مال 47.79على قبل اأ ٪ من راأ
نابيب

أ
طراف السعودية، ال

أ
خر بنفس السعر بالتكافؤ بين ال

 
.مناقصة موثقة بشكل صحيحإجراءوبعد(  معاملة غير تفضيلية)وتم تقديم الطلب ال

نابيب***
أ
نابيبتتعلق هذه المشتريات با

أ
ن تستحوذ تينارس على . إلستخدامها في خط ثني ال نابيب السعودية47.79تم تقديم الطلب قبل اأ

أ
س مال ال .٪ من راأ



Annual Report . 46

2019بيان بطلب الشركة لسجل المسهامين خالل السنة المالية | 10

دارة الحاضرين لهذه 2019بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة للسنة المالية بيان | 9 عضاء مجلس االإ
 
سماء ا

 
وا

الجمعيات

دارةالتاريخالجمعية عضو مجلس االإ

2019مايو 7عشرالجمعية العامة العادية الرابعة

حمد مبارك الدباسي
أ
ا

كارلوس فيرييرا

رمينجول لمازاريس
أ
ماريانو ا

موسى الموسى

رينوار بيرزينجي

نادر عاشور 

المهند الشثري 

سباب الطلب
 
ا تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

اجراءات الشركة 2019يناير 22 1
اجراءات الشركة 2019يناير 24 2
اجراءات الشركة 2019يناير 27 3
اجراءات الشركة 2019يناير 28 4
اجراءات الشركة 2019يناير 29 5
اجراءات الشركة 2019يناير 30 6
اجراءات الشركة 2019يناير 31 7
اجراءات الشركة 2019فبراير 3 8
اجراءات الشركة 2019فبراير 4 9
اجراءات الشركة 2019فبراير 5 10
اجراءات الشركة 2019فبراير 6 11
اجراءات الشركة 2019فبراير 7 12
اجراءات الشركة 2019فبراير 12 13
اجراءات الشركة 2019فبراير 24 14
اجراءات الشركة 2019فبراير 28 15
اجراءات الشركة بريل 24

أ
2019ا 16

الجمعية العامة الرابع عشرة 2019مايو 7 17
اجراءات الشركة 2019مايو 12 18
اجراءات الشركة 2019مايو 14 19
اجراءات الشركة 2019يوليو 21 20
اجراءات الشركة 2019ديسمبر 31 21

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية
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الربحية| 1

الماليةالنتائج 

الموحدةالماليةقوائمنا،جانبإلىقرائ تهايجيبكماإلى،عملياتناونتائجالماليبوضعناالخاصةالتاليهوالتحليلالمناقشةتستند
.الصلةذاتوالملحظاتالمدققة

.الماليةللتقاريرالدوليةلمعاييروفًقاالموحدةالماليةالقوائمبإعدادنقوم

20192018201720162015الربح والخسارة
672646696605852المبيعاتصافي

2935496-14الربحمجمل

741-5145-35-التشغيلربح

4530-16919-27-النتائجصافي

س رباح قبل الفوائد والضرائب واالإ
 
تهالك ا

طفاء  (EBITDA)واالإ
10 (3)88 3681

(مليون لاير)

.ربحيتهامستوىفيكبيراً تحسناً الشركةحققت،2019عامخلل

نابيبمنتجاتمبيعاتصافي
أ
فيسعوديلايرمليون646ب مقارنة2019عامفيسعوديلايرمليون672إلى٪4بنسبةإرتفعوالخدماتال

سجلتذلك،لباإلضافة.الخدماتفي٪169بنسبةوزيادةالمنتجاتمبيعاتحجمفي٪6بنسبةانخفاًضاعكسواللذي،2018عام
.2018بعاممقارنة٪52بنسبةزيادةالعملياتمعداتإيرادات

نابيبالمنتجاتمنالتشغيليالربح
أ
.2018عامفيلايرمليون(51)ب مقارنة2019عامفيسعوديلايرمليون(35)بلغوالخدماتال

داءفيالتحسنوكانت
أ
علىيطرةالسوتعزيز،المخزونإدارةواإلنتاجخطوطك فاءةفيبالتحسنرئيسيبشكلمدفوعا2019عامفيال

.الخامالموادتكلفةوانخفاض،النفقات

النتائجستعكالتشغيلي،الربحفيالتحسنإلىباإلضافة.سعوديلايرمليون(169)مقابلسعوديلايرمليون(27)بلغالنتائجصافي
داءً الصافية
أ
فضلا

أ
نابيبلشركةا

أ
.2019عامخللالقيمةفيإنخفاضوجودوعدمضريبيةمنافعالعالمية،تسجيلال

EBITDAسفييرالتغقبلالعملياتمنالنقدتوليدويعكسالضريبةقبلالعملياتمنالنقديللتدفقتقريباً تعد
أ
.العاملالمالرا

لايرمليون(3)بقيمةسالبةEBITDAمقابلسعودي،لايرمليون10بقيمةموجبةEBITDAتحقيقمنالشركةتمكنت،2019خلل
.2018فيسعودي
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التدفقات النقدية| 2

ليةالتشغيالعملياتفيإستخدمنقدبصافيمقارنة2019عامفيسعوديلايرمليون49بلغالتشغيليةالعملياتعنالناتجالنقدصافي
رباحفيالزيادةإلىرئيسيبشكلالزيادةهذهوتعزى .2018فيسعوديلايرمليون(6)

أ
واإلطفاءلكوالستهوالضرائبالفوائدقبلال

EBITDA))سوتخفيض
أ
.العاملالمالرا

نفاق سمالياالإ
 
فيسعوديلايرمليون(32)مقابلسعوديلايرمليون(5)بلغحيث،2019فيسعوديلايرمليون27بمقدارإنخفضالرا

2018.

داءقياسيعتبرالحرالنقديالتدفق
أ
نشةمنبالنقدويحسبالماليلل

أ
ساإلنفاقناقصاً التشغيليةال

أ
الذيالنقديمثلكما.يمالالرا

موالإنفاقبعدتوليدهالشركةتستطيع
أ
وعلىللحفاظاللزمةال

أ
صولهاقاعدةتوسيعا

أ
.ا

تدقفمعمقارنة،2019فيسعوديلايرمليون43بقيمةموجبحرنقديتدفقالشركةحققتالنقدي،النضباطفينتيجةللتحسن
.2018فيسعوديلايرمليون(38)بلغسالبحرنقدي

20192018201720162015التدفق النقدي

نشطةمنالنقد
 
76155 65(6) 49التشغيليةاال

نفاق سمالياالإ
 
(55)(29)(19)(32)(6)الرا

47101 46(38)43الحرالنقديالتدفق

الماليةالنتائج 

(مليون لاير)
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المركز المالي| 3

20192018201720162015المركز المالي

صول متداولة
 
374408 402 428 413ا

صول
 
847855 813 724 706متداولةغيرا

جمالي صولاإ
 
1,2211,263 1,215 1,152 1,119اال

147143 169 222 210متداولةمطلوبات

جلقصيرةتجاريةقروض
 
14397 105 139 180اال

طويلةقروضمنالمتداولالجزء
جل

 
الصناعيةالتنميةصندوق-اال

*(SIDF)السعود

47 38 34 2631

جلطويلةتجاريةقروض
 
1046- 30-اال

جل 
 
60 105 120 129138(SIDF)قروض طويلة اال

خرى متداولةغيرمطلوبات
 
5353 58 59 93ا

جمالي 510510 486 593 591المطلوباتاإ

711754 730 559 528الملكيةحقوق

279294 245 288 248صافي الدين

2.62.6 3.0 1.9 2.1حقوق الملكية/ صافي الدين 

نابيب السعودية 2019خلل 
أ
مليون لاير سعودي في 288مليون لاير سعودي، من 40بشكل كبير صافي ديونها بمبلغ ، خفضت اال

صافي )ونية نسبة المديتحسن . تحتفظ الشركة بهيكل ملءة مالية متين ورسملة جيدة.  2019مليون لاير سعودي في 248إلى 2018
.2019مرة  في عام 2.1إلى 2018مرة في عام 1.9، من 2019في عام ( حقوق الملكية/ الدين

قساط القروض المستحقة في عام 2020مارس 20في)*(  جيل وإعادة جدولة اأ علنت وزارة الصناعة تاأ .  والكبيرةالمتوسطة للمصانع2020، اأ

هم الفروقات التشغيلية
أ
النتائج المالية وا

(مليون لاير)
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رباح
أ
سياسة توزيع ال

رباحتوزيعالشركةتعتزم
أ
رباحمعيتناسببماللمساهمينالعائدقيمةلتعزيزسنويةا

أ
والمناخالسوقحالةوالماليووضعهاالشركةا

سماليةالنقديةتوالحتياجاالستثمارإعادةومتطلباتالستثماريةالفرصتحليلذلكفيبماالعواملمنوغيرهاالعامالقتصادي
أ
والرا

رباحتوزيعيتموسوف.والنظاميةالقانونيةالعتباراتإلىإضافةالمتوقعالتجاري النشاطومستوى
أ
حسبوذلك.سعوديالبالريالال

ساسيالنظامفيجاءتكماالتاليةالسياسة
أ
:للشركةال

رباحتوزع
أ
خرى والتكاليفالعموميةالمصروفاتجميعخصمبعدالسنويةالصافيةالشركةا

أ
:التاليالوجهعلىال

رباحصافيمن(%10)يجنب1.
أ
نويجوز للشركةالنظاميالحتياطيلتكوينال

أ
متىالتجنيبهذاوقفالعاديةالعامةالجمعيةتقرر ا

سمن(%30)المذكور الحتياطيبلغ
أ
.المدفوعالمالرا

ناإلدارةمجلساقتراحعلىبناءالعاديةالعامةللجمعية2.
أ
رباحصافيمن(%20)تتجاوز لنسبةتجنبا

أ
اتفاقياحتياطيلتكوينال

ولغرضيخصص
أ
غراضا

أ
.معينةا

نالعاديةالعامةللجمعية3.
أ
خرى،احتياطياتتكوينتقرر ا

أ
والشركةمصلحةيحققالذيبالقدروذلكا

أ
رباحوزيعتيك فلا

أ
قدرثابتةا

نكذلكالمذكورةوللجمعية.المساهمينعلىاإلمكان
أ
رباحصافيمنتقتطعا

أ
والشركةلعاملييةاجتماعمؤسساتإلنشاءمبالغال

أ
ا

.المؤسساتهذهمنقائمايكونمالمعاونة

سمالمن(%5)تمثلنسبةالمساهمينعلىذلكبعدالباقيمنيوزع4.
أ
.المدفوعالشركةرا

ناإلدارةمجلساقتراحعلىبناءً العامةللجمعيةيجوز 5.
أ
رباحفيةإضافيكحصةالمساهمينعلىذلكبعدالباقيتوزعا

أ
.ال

20192018201720162015البيان

رباحصافي
 
4533-16919-27-(لايرمليون)اال

رباح
 
000025.5(لايرمليون)الموزعةاال

سهمعدد
 
5151515151(سهممليون)اال

000.3800.5(سهم/لاير)السهمربح

وصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
أ
رباح للمساهمين الكرام عن العام المالي2020فبراير 17هذا وقد ا

أ
بعدم توزيع ا

.2019م  نظًرا للخسائر المحققة في عام 2019
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مدفوعات النظامية المستحقة
:م31/12/2019فيما يلي بيان بالمستحقات النظامية على الشركة كما في 

البيان

2019

سبابالوصف
 
اال

المسدد
المستحق حتى نهاية الفترة 
المالية السنوية ولم يسدد

زكاة الشركة1,622,4740زكاة

مينات 
أ
المؤسسة العامة للتا

الجتماعية
7,546,693677,545

مخصص شهر ديسمبر 
2019

يتم دفعها في 
2020يناير 
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الجزاءات والعقوبات
و عقوبات على الشركة خلل العام 

أ
ية جزاءات ا

أ
.2019لم يتم فرض ا

المساهمات اإلجتماعية
بت 

أ
نابيب السعودية  دا

أ
ن م قدار هذه منذ إنش ائها على المس اهمة الم ادية والعيني ة في العم ل الجتم اع ي، والج دول التال ي يبيال

:المس اهمات في السن وات الخم س الم اضية والح الية

س  ر المحت اجة والجمعي ات الخ يرية وبع ض المش اريع الخ  يريةوت وزع 
أ
.هذه المس اهم ات على بع ض ال

20192018201720162015نوع المساهمة

179,952304,592673,5001,434,6011,258,728مالية

00000عينية

179,952304,592673,5001,434,6011,258,728(لاير)المجموع 

الهيئة السعودية التزام الشركة بمعايير المحاسبة الصادرة عن 
القانوني  يللمحاسبين 

م وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة2019ديسمبر 31تم إعداد القوائم المالية للشركة خلل السنة المالية المنتهية في 
.بالمملكة العربية السعودية

اإلقرارات

ن سجلت الحسابات ُاعّدت بالشكل الصحيح1.
أ
.ا

سس سليمة وُنّفذ بفاعلية2.
أ
ن نظام الرقابة الداخلية ُاعّد على ا

أ
.ا

ي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه3.
أ
نه ل يوجد ا

أ
.ا
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نابيب الصلب
أ
الشركة السعودية ل


