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مــن خــال رؤيــة متســك بــن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، والتفاعــل مــع املجتمــع، ال تــزال شــركة األحســاء للتنميــة 
تتمســك برســالتها التنمويــة، اقتصاديــاً واجتماعيــاً، للعمــل علــى حتقيــق تنميــة اقتصاديــة متكاملــة لصالــح املجتمــع 
بأكملــه، ومبــا يصــب يف صالــح التنميــة الشــاملة يف اململكــة، وهــو مــا يتفــق مــع رؤيــة الســعودية 2030م، التــي أطلقهــا 

صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان وزيــر الدفــاع وولــي ولــي العهــد.

وحيــث تســعى شــركة األحســاء للتنميــة، مــن خــال حزمــة متكاملــة مــن املشــروعات االقتصاديــة، لبنــاء مجتمــع متقــدم 
ومتكامــل، وإطــاق الطاقــات الكامنــة لــدى أبنــاء الوطــن، مبــا يصــب يف النهايــة لصالــح رفــع مســتوى معيشــة الفــرد، ويف 
نفــس الوقــت االســتمرار يف النمــو االقتصــادي والتوســع يف املشــروعات رأســياً وأفقيــاً، ومبــا يحقــق يف النهايــة صالــح 

املجتمــع، ويف نفــس الوقــت حتقيــق الربــح املنشــود للمســاهمن يف رأســمال الشــركة.

وانطاقــاً مــن هــذه الرؤيــة، واتســاقاً مــع رؤيــة الســعودية 2030 م، تســعى شــركة األحســاء للتنميــة خــال الفتــرة الكاملــة 
لاســتمرار يف خطتهــا التــي تســتهدف ســعودة الوظائــف واحلفــاظ علــى النطــاق الباتينــي للشــركة وشــركاتها التابعــة 

حســب تصنيــف برنامــج نطاقــات الصــادر مــن وزارة العمــل.

 ويف هــذا الصــدد أيضــاً فــإن شــركة األحســاء للتنميــة مســتمرة يف خطتهــا التــي تســتهدف تفعيــل دور املــرأة يف العمــل 
الصناعــي مــن خــال إنشــاء قســم نســائي يف إحــدى الشــركات التابعــة لهــا، مــع االرتقــاء بالكــوادر البشــرية بالشــركة مــن 
خــال بنــاء فريــق عمــل متميــز يكــون قــادر علــى حتقيــق أهــداف الشــركة وتطويــر األنظمــة التشــغيلية واإلداريــة لكافــة 

وحــدات العمــل يف الشــركة.

ومــن خــال رؤيــة مســتقبلية تســعى شــركة األحســاء للتنميــة جاهــدة لاســتفادة مــن األصــول املتوفــرة لديهــا ألقصــى 
درجــة ممكنــة، ســواء كانــت اســتثمارات عقاريــة أو اســتثمارات يف شــركات تابعــة، ويف نفــس الوقــت العمــل علــى تعظيــم 

ربحيــة مســاهميها مــن خــال تنويــع اســتثماراتها بشــكل تكاملــي.

وبالنظــر إلــى الظــروف االقتصاديــة العامليــة احلاليــة، وانعكاســات هــذه الظــروف علــى الوضــع االقتصــادي الداخلــي، 
فــإن شــركة األحســاء للتنميــة تعمــل علــى تفــادي املخاطــر االقتصاديــة احملتملــة مــن خــال العمــل بشــكل متســارع علــى 
تطويــر أنشــطتها االقتصاديــة، والبحــث عــن أيــة فــرص اســتثمارية جديــدة مــن شــأنها أن تكــون قيمــة مضافــة حلقــوق 
املســاهمن، ومبــا ينعكــس يف الوقــت ذاتــه علــى املجتمــع الــذي تعمــل الشــركة مــن خالــه وتتكامــل أهدافــه مــع أهدافهــا، 
ويف نفــس الوقــت تعمــل الشــركة علــى تعظيــم نســبة االســتفادة مــن أصولهــا ألقصــى درجــة ممكنــة، مــع االســتمرار يف 
تطويــر املــوارد البشــرية لــدى الشــركة مــن خــال خطــط التدريــب املســتمر لــكل الكــوادر البشــرية التــي تفخــر شــركة 

األحســاء للتنميــة بأنهــم بــن أســرة العاملــن بهــا.

رئيس مجلس اإلدارة
م. حامت بن فهد بالغنيم

شركة األحساء للتنمية .. 
نتوسع ونستثمر ونتفادى المخاطر
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جامعة ومجتمع .. بناء وانتماء
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مــن خــال رؤيــة شــاملة جتمــع  بــن الــدور االقتصــادي والــدور االجتماعــي، يســير مجلــس إدارة شــركة األحســاء للتنميــة 
يف مســارها الــذي حددتــه لنفســها منــذ تأسيســها، وهــو املســار الــذي يجمــع بــن الــدور االقتصــادي والــدور التنمــوي 

االجتماعــي الــذي تقــوم بــه الشــركة.

وحلســن احلــظ فــإن مجلــس اإلدارة احلالــي لشــركة األحســاء للتنميــة، وهــو مجلــس إدارة يتكــون مــن مجموعــة نيــرة مــن 
شــباب رواد األعمــال يف األحســاء ويف اململكــة، وجــد نفســه يعمــل يف ظــل رؤيــة شــاملة تتبنــي فكــرة اجلمــع بــن الدوريــن 
االقتصــادي واالجتماعــي لــرأس املــال، وهــى الفلســفة التــي تنبثــق مــن رؤيــة اململكــة 2030 وهــى الرؤيــة التــي تقــوم علــى 
إعــاء قيمــة اإلنســان، واالســتثمار فيــه للحــد األقصــى املمكــن، مــع االســتقادة مــن املــوارد االقتصاديــة املتاحــة بشــكل 

اقتصــادي يضمــن االســتمرارية يف القيــام بالــدور االقتصــادي واالجتماعــي الــذي نشــأت شــركة األحســاء مــن أجلــه.

فمجلــس إدارة شــركة األحســاء للتنميــة، مســتمر يف ممارســة دوره املخــول بــه مــن جانــب اجلمعيــة العموميــة، وهــو  
توجيــه أنشــطة الشــركة، يف كافــة قطاعاتهــا لتحقيــق األربــاح املناســبة التــي تعكــس مــردوداَ إيجابيــاً مناســباً علــى حقــوق 
ــت  ــع الفــرص االســتثمارية املتاحــة ، ويف نفــس الوق ــي م ــن خــال التفاعــل بشــكل ســريع وإيجاب ــك م املســاهمن، وذل

ــة الشــاملة. ــة االجتماعي ــق أهــداف التنمي التمســك بفلســفة الشــركة لتحقي

إن مجلــس إدارة شــركة األحســاء للتنميــة، ومــن خــال رؤيــة شــابة، يخطــط خــال الفتــرة القادمــة لاســتمرار يف 
إقامــة املشــروعات الصناعيــة املختلفــة وإدارتهــا بشــكل اقتصــادي بواســطة خبــرات وكــوادر ســعودية، ويف نفــس الوقــت 
ــة لصالــح هــدف ســعودة  ــاء الشــركة ، مبــا يصــب يف النهاي االســتعانة باخلبــرات والكــوادر العامليــة لتدريــب كــوادر وأبن
الوظائــف، وهــو هــدف رئيســي ضمــن أهــداف رؤيــة اململكــة 2030 التــي تقــوم باألســاس لتحقيــق تنميــة ســعودية شــاملة 

ــاً. ــاً واجتماعي تســتهدف املواطــن وتصــب يف صاحلــه اقتصادي

إن مجلــس إدارة شــركة األحســاء للتنميــة، يؤكــد أنــه مســتمر يف حتقيــق التميــز يف االســتثمارات التــي تصــب يف النهايــة 
لصالــح بنــاء مجتمــع متقــدم، مــع العمــل علــى زيــادة قــدرة جميــع منســوبي الشــركة يف كل قطاعاتهــا االســتثمارية علــى 

االبتــكار واإلبــداع مبــا يصــب يف صالــح الشــركة واملجتمــع.

الرئيس التنفيذي

د. عادل الصالح

مستمرون في العمل من أجل غد أفضل
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جامعة خضراء ... االستدامة واالســتراتيجيـة 

تقرير مجلس اإلدارة للمساهمين لعام 2016

السادة مساهمي شركة األحساء للتنمية

الكرام...

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته... وبعد 

يسر مجلس إدارة شركة األحساء للتنمية أن يستعرض لكم التقرير السنوي للشركة

والــذي يلقــي الضــوء علــي أهــم إجنــازات الشــركة وشــركاتها التابعــة ومركزهــا املالــي للســنةاملالية املنتهيــة يف 
31ديســمبر2016م والــذي مت إعــداده مبــا يتوافــق مــع متطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق 
املاليــة، ونظــام الشــركات الســعودي، والنظــام األساســي للشــركة ، آملــن أن يعكــس هــذا التقريــر تطلعــات املســاهمن 

نحــو املزيــد مــن التقــدم.

م. حاتم بن فهد بالغنيم
رئيس مجلس اإلدارة

م. سعد بن عماش الشمري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

موسى بن عبدالمحسن الموسى
عضو

د. عادل بن أحمد الصالح
الرئيس التنفيذي

راشد بن عبدالله الراشد
عضو

أحمد بن عبدالله الخيال
عضو

م. رائد بن عبدالرحمن الموسى
عضو

معاذ بن ماجد العوهلي
عضو

مجلس 

اإلدارة
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جامعة ومجتمع .. بناء وانتماء
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جامعـة امللك فيصل 
جامعة خضراء ... االستدامة واالســتراتيجيـة 

التكوين: 

تأسســت شــركة االحســاء للتنميــة شــركة مســاهمة ســعودية مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم 375 بتاريــخ 
1414/4/14 هـــ املوافــق 1993/10/1 م، ســجلت يف الســجل التجــاري رقــم 2252021816 بتاريــخ 1 جمــادى 

ــر 1993م  ــق 15 نوفمب ــي 1414هـــ املواف الثان

النشاط: 

إقامــة املشــروعات الصناعيــة املختلفــة وإدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا مبفردهــا أو باالشــتراك مــع غيرهــا مــن 
الشــركات أو الهيئــات أو األفــراد.

العامــة  واملنشــات  واملرافــق  والتجاريــة  والســكنية  الصناعيــة  للمــدن  والتشــغيل  واإلدارة  الصيانــة  أعمــال 
واخلاصــة.

متلك واستصاح األراضي واستغالها يف إقامة مشاريع اإلنتاج الزراعي واحليواني.
عليهــا  والســكنية  التجاريــة  املنشــأت  وإقامــة  وصيانتهــا  وتشــغيلها  وإدارتهــا  واألراضــي  العقــارات  متلــك 

بالتقســيط. أو  بالنقــد  والتأجيــر  والشــراء  بالبيــع  واســتثمارها 
متلــك الفنــادق واملستشــفيات واملرافــق الصحيــة والتعليميــة والترفيهيــة والســياحية واســتثمارها وإدارتهــا 

وتشــغيلها وصيانتهــا.
إقامــة مخــازن التبريــد وأســاطيل النقــل وورش الصيانــة واإلصــاح ومحطــات الوقــود وإدارتهــا وتشــغيلها 

وصيانتهــا.
احلصول على الوكاالت التجارية 

رأس المال:

تأسســت الشــركة بــرأس مــال قــدرة )300( مليــون ريــال ســعودي ال غيــر وبنــاء علــى موافقــة اجلمعيــة العامــة 
الغيــر عاديــة بتاريــخ 3 ذو القعــدة عــام 1426 هـــ املوافــق 5 ديســمبر 2005 فقــد مت صــرف ســهم مجانــي لــكل 
ســبعة أســهم يف مقابــل زيــادة رأس مــال الشــركة ليصبــح )343( ثاثمائــة وثاثــة وأربعــون مليــون ريــال ســعودي 

ال غيــر.
ــو  ــق 7 يوني ــادى األول عــام 1427 هـــ املواف ــخ 11 جم ــة بتاري ــر عادي ــة الغي ــة العام ــة اجلمعي ــى موافق ــاء عل بن
2006 فقــد مت صــرف ســهم مجانــي لــكل أربعــة أســهم يف مقابــل زيــادة رأس مــال الشــركة ليصبــح )428.75( 

أربعمائــة وثمانيــة وعشــرون مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف ريــال ســعودي ال غيــر. 
بنــاء علــى موافقــة اجلمعيــة العامــة الغيــر عاديــة بتاريــخ 3 ذو احلجــة عــام 1429 هـــ املوافــق 1 ديســمبر 2008 
ــون  ــح )490( ملي ــادة رأس مــال الشــركة ليصب ــل زي ــكل ســبعة أســهم يف مقاب ــي ل فقــد مت صــرف ســهم مجان
ريــال ســعودي ال غيــر مقســم الــى تســعة واربعــون مليــون ســهم وتبلــغ القيمــة االســمية لــكل منهــا عشــرة ريــال 

ســعودي ال غيــر.
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جامعة ومجتمع .. بناء وانتماء
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جامعة خضراء ... االستدامة واالســتراتيجيـة 

الرؤية    

نســعى لتحقيــق التميــز يف االســتثمارات التــي تســاهم يف بنــاء مجتمــع متقــدم ورفــع مســتوى املعيشــة 
للفــرد مــن خــال الثقافــة االبداعيــة لــدى منســوبينا وشــركاؤنا وفــق اســتراتيجية واضحــة، التــي تهــدف 

للعمــل بأعلــى مســتويات اجلــودة واالســتمرار يف حتقيــق النمــو واألربــاح لتعظيــم حقــوق مســاهمينا.

  

الرسالة/ المهمة    

متــارس الشــركة أنشــطتها مــن أجــل حتقيــق االربــاح املناســبة التــي تعكــس مــردوداً إيجابيــاً مناســباً علــى 
حقــوق املســاهمن وذلــك عــن طريــق التجــاوب بشــكل ســريع وفعــال مــع الفــرص االســتثمارية املتاحــة،

وأن متــارس الشــركة تلــك األنشــطة بوجــود فريــق عمــل محتــرف وذو كفــاءة عاليــة ووفــق معاييــر ومبــادئ 
جــودة عالية.

السنة المالية: 
تنتهي السنة املالية للشركة يف 31 ديسمبر من كل عام ميادي 

مراجع الحسابات للعام 2016: 
PKF البسام وشركاه احملاسبون املتحالفون .
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جامعة ومجتمع .. بناء وانتماء
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جامعـة امللك فيصل 
جامعة خضراء ... االستدامة واالســتراتيجيـة 

مستقبل واعد وطموح 

نظــًرا ملكانــة شــركة األحســاء للتنميــة الرائــدة  يف مجــال اإلســتثمارات فإنهــا ســتكون مبشــيئة اهلل عــز 
وجــل محافظــة علــى اســتمراريتها وريادتهــا بــأن تكــون يف طليعــة الشــركات التــي تتجــاوب وتتماشــى مــع 
التوجهــات احلكوميــة لدعــم كُل مــا يــؤدي إلــى تنويــع االقتصــاد احمللــي بشــكل رئيســي ويعــزز اجلهــود 

لتحقيــق األهــداف الطموحــة واملنشــودة ملســتقبٍل واعــٍد ومشــرٍق بحــول اهلل.

نهج تحقيق النمو

 خــال عــام 2016م تأثــر منــو األعمــال بفعــل تطبيــق إجــراءات مراجعــة صارمة على بعض االســتثمارات 
، وتأجيــل االســتثمارات غيــر الضروريــة أو تخفيــض حجمهــا بإثبــات التدنــي يف قيمتهــا أوإلغاؤهــا 
واملتمثــل يف قــرار الشــركة بتصفيــة احــدي شــركاتها التابعــة واململوكــه لهــا بنســبة 100% والتــي مثلــت 
عــبًء علــي نتائــج األعمــال للشــركة خــال الســنوات الســابقة ، إضافــة الــي ســعي الشــركة إلنهــاء كافــة 
املنازعــات الزكويــة.  وعليــه يســر مجلــس اإلدارة أن يعلــن أنــه رغــم التحديــات العديــدة التــي واجهناهــا، 
فقــد كان عــام 2016 م عاًمــا آخــر مــن األداء القــوي للشــركة مت فيــه إتخــاذ العديــد مــن القــرارات 

اجلريئــة يف ســبيل تعديــل املســار ومبــا يتوافــق مــع متطلبــات منــو شــركتنا يف الســنوات القادمــة.

الحوكمة

واصــل مجلــس اإلدارة أداء مهامــه طــوال عــام 2016 م. وانتخبــت اجلمعيــة العامــة العاديــة التــي 
انعقــدت يف شــهر أبريــل مــن عــام 2016 مجلــس إدارة جديــد تســتمر فترتــه ثــاث ســنوات تنتهــي يف 
يونيــه 2019م،  ومت تشــكيل جلنــة املكافــآت والترشــيحات واللجنــة التنفيذيــة مــع بدايــة دورة املجلــس 
اجلديــدة، كمــا شــكل مجلــس اإلدارة جلنــة املراجعــة ومت انتخابهــا مــن قبــل اجلمعيــة العامــة الحقــاً. كمــا 
أقــرت اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة املنعقــدة يف ابريــل مــن عــام 2016م تعديــل بعــض بنــود  النظــام 

األساســي للشــركة .
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جامعة ومجتمع .. بناء وانتماء
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جامعـة امللك فيصل 
جامعة خضراء ... االستدامة واالســتراتيجيـة 

1.  وصــف األنشــطة الرئيســية للشــركة وشــركاتها التابعــة وبيــان بــكل نشــاط ومــدى تأثيــره يف حجــم أعمــال 
الشــركة وإســهامه يف النتائــج:

العقــارات واألراضــي  املشــاريع الصناعيــة ومتلــك  إقامــة  للتنميــة يف  الرئيســية بشــركة األحســاء  تتمثــل األنشــطة 
ــي وصــف بأهــم القطاعــات الرئيســية  ــة والســياحية وإقامــة مخــازن التبريــد وفيمــا يل واســتثماراتها واملرافــق الصحي

للشــركة:

أوال ً: االستثمار في المشروعات الصناعية: 
يتضمن االستثمار الصناعي متلك الشركات التابعة وكذلك االستثمار يف شركات شقيقة بطريقة التكلفة كالتالي:

	 :)شركة األحساء للصناعات الغذائية )شركة تابعة
يتمثــل نشــاط الشــركة يف إنتــاج التمــور ومشــتقاتها التحويليــة وإنشــاء مخــازن التبريــد وتأجيرهــا علــى الغيــر، خــال عــام 
2016  واصــل مجلــس االدارة دعمــه وجهــودة لارتقــاء بالتخطيــط االســتراتيجي و مبعــدالت التشــغيل لشــركة األحســاء 

للصناعــات الغذائيــة .

	 :)الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة )شركة تابعة
اســتكماال جلهود مجلس اإلدارة للتخلص من اســتثمارات الشــركة املتعثرة، ونظراً للخســائر املتراكمة للشــركة الســعودية 
اليابانيــة كمــا فــى 31 ديســمبر 2016 واملقــدرة ب198 مليــون ريــال فقــد اتخــذ مجلــس االدارة قــرارة بتاريــخ 10 أكتوبــر 

2016 بتصفيــة الشــركة وتعيــن أحــد املصفيــن القضائــن .

	 :شركة التصنيع وخدمات الطاقة
خــال عــام 2016 واصلــت شــركة التصنيــع وخدمــات الطاقــة أدائهــا املتميــز، وحرصــت الشــركة منــذ نشــأتها علــى إرســاء 
دعائــم اقتصاديــة وصناعيــة متينــة يف صناعــة البتــرول والغــاز، وأثبتــت الشــركة دورهــا يف تفعيــل توجــه اململكــة بتوطــن 
صناعــة وخدمــات الطاقــة بشــكل عــام والنفــط والغــاز بشــكل خــاص. حيــث قامــت الشــركة بتنميــة أعمــال شــركاتها يف 

مجــال احلفرواملســح اجليوفيزيقــي وكذلــك إنشــاء شــركات جديــدة يف التصنيــع وخدمــات الطاقــة .

	 :الشركة العربية لصناعة الورق
تــزاول الشــركة نشــاطها يف إنتــاج اللفــات الورقيــة والكرتونيــة وتســويق املنتجــات الورقيــة وجتــارة اجلملــة والتجزئــة يف 
املــواد واألدوات واملعــدات واألجهــزة اخلاصــة بصناعــة الــورق واخلدمــات التجاريــة وجتــارة اجلملــة والتجزئــة يف الــورق 
والكرتــون والباســتيك واملطــاط،  خــال عــام 2016 قــد قامــت الشــركة العربيــة لصناعــة الــورق باالعــان عــن توزيعــات 

أســهم وقــد كان نصيــب شــركة األحســاء للتنميــة 197,625 ســهم .

	 :الشركة العربية لصناعة األلياف الصناعية
تبلــغ التكلفــة التاريخيــة لاســتثمار )35.5( مليــون ريــال بنســبة 0.42% مــن رأس مــال الشــركة العربيــة لألليــاف 
الصناعيــة ونظــراً للخســائر املتواليــة احملققــة يف نتائــج أعمــال هــذا االســتثمار، فقــد مت تكويــن مخصــص إنخفــاض 

بكامــل قيمــة االســتثمار .
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ثانيا : االستثمار في المشروعات الطبية: 

يتضمن االستثمار يف املشروعات الطبية شركة األحساء للخدمات الطبية )شركة تابعة(: 

يتمثــل نشــاط شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة يف إنشــاء وإدارة وتشــغيل وصيانــة املستشــفيات واملســتوصفات واملراكــز 
الطبيــة وجتــارة اجلملــة والتجزئــة يف األجهــزة واملعــدات الطبيــة ولــوازم املستشــفيات والعطــور ومســتحضرات التجميــل.

خــال عــام 2016 مت تعيــن إحــدى بيــوت اخلبــرة املوثــوق فيهــا لتقييــم موجــودات والتزامــات شــركة األحســاء للخدمــات 
الطبيــة ، هــذا وقــد مت اثبــات أثــر التغيــر فــى القيمــة العادلــة عــن القيمــة الدفتريــة خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2016 
ــا  ــال  وفق ــون ري ــم بقيمــة 24.2 ملي ــاح اعــادة التقيي ــات أرب ــة إلثب ــة املقارن ــم املالي ــل القوائ ــر تعدي ممــا اســتوجب األم

للمعيــار احملاســبي اخلــاص باالســتحواذ .

ثالثًا: االستثمار في المشروعات الخدمية:
ميثــل االســتثمار يف املشــروعات اخلدميــة إحــدى دعائــم إيــرادات الشــركة ويتمثــل االســتثمار يف املشــروعات اخلدميــة 

كالتالــي: 

	:الشركة الوطنية خلدمات املناولة
ــر  ــة وتوفي ــة اخلفيف ــرات األولي ــة الطائ ــران وصيان ــات املســاندة لشــركات الطي ــدمي خدم ــل نشــاط الشــركة يف تق يتمث

وتدريــب القــوي العاملــة يف مجــال اخلدمــات األرضيــة.
تبلــغ مســاهمة شــركة االحســاء للتنميــة بنســبة 5% مــن رأس مــال الشــركة الوطنيــة خلدمــات املناولــة األرضيــة، واجلديــر 

بالذكــر أنــه مت اســتام توزيعــات أربــاح خــال عــام 2016 بقيمــة )2.43( مليــون ريــال .

	:شركة األحساء للسياحة والترفيه
ــة وإنشــاء وتشــغيل املطاعــم  ــل نشــاط الشــركة يف إنشــاء وتشــغيل وإدارة املشــروعات الســياحية واملراكــز الترفيهي يتمث
والفنــادق واالســتراحات واحلدائــق النباتيــة، تبلــغ القيمــة الدفتريــة لاســتثمار )3,78( مليــون ريــال بنســبة 7.57% مــن 
ــال  ــون ري ــات مخصــص انخفــاض فــى قيمــة االســتثمار بقيمــة 1.5 ملي رأس مــال الشــركة ، خــال عــام 2016 مت اثب

ليصبــح صافــى قيمــة االســتثمار كمــا فــى نهايــة العــام 2.28 مليــون ريــال .
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رابعًا: االستثمار في المشروعات العقارية:
يتضمن االستثمار يف املشروعات العقارية متلك الشركات التابعة كالتالي: 

	:)شركة تطوير األحساء للعقارات )شركة تابعة
يتمثــل نشــاط شــركة تطويــر األحســاء للعقــارات يف شــراء األراضــي ألقامــه املبانــي عليهــا واســتثمار هــذه املبانــي باإليجــار 
أو البيــع لصالــح الشــركة وإقامــة وإدارة وتشــغيل وصيانــة املجمعــات الســكنية، مازالــت الشــركة طــور التأســيس، نظــرا 
للظــروف التــى حتيــط باالســتثمار العقــارى فــى الوقــت الراهــن فقــد قــررت الشــركة الحقــا خــال  ينايــر 2017م 

بتصفيــة الشــركة .

	:االستثمار يف أراضي عقارية
يتمثــل االســتثمار العقــاري يف مجموعــه أراضــي بطريــق خريــص مبدينــة الريــاض باإلضافــة الــى مجموعــه أراضــي بحــي 
املعيزيلــة وكذلــك اســتثمار عقــارى مبدينــة تبــوك بصافــى قيمــة )121.34( مليــون ريــال، خــال عــام 2016 مت تقييــم 
األراضــى املتواجــدة مبدينــة الريــاض وبنــاء علــى نتائــج التقييــم فقــد مت اثبــات تدنــي فــى القيمــة الســوقية لاراضــى 

بقيمــة 13.1 مليــون ريــال .

خامسًا: القطاع االستثماري:
متلــك الشــركة محفظــة أوراق ماليــة تــدار بواســطة أحــد شــركات الوســاطة املاليــة، تظهــر االســتثمارات يف أوراق ماليــة 
للمتاجــرة بالقيمــة العادلــة وتظهــر األربــاح واخلســائر غيــر احملققــة منهــا يف قائمــة الدخــل املوحــدة ويتــم إدراج املكاســب 
واخلســائر الناجتــة مــن بيــع مثــل هــذه االســتثمارات والتــي يتــم احتســابها علــى أســاس الفــرق بــن املتحصــل مــن عمليــة 
ــاح مــن هــذه  ــرادات توزيعــات األرب ــك االســتثمارات يف قائمــة الدخــل املوحــدة، تتحقــق إي ــة لتل ــع والقيمــة الدفتري البي

االســتثمارات عنــد نشــوء احلــق يف اســتام توزيعــات األربــاح.
خــال عــام 2016 وحرصــا مــن مجلــس االدارة علــى زيــادة معــدالت العائــد علــى االســتثمار التــى تنعكــس بدورهــا علــى 

مســاهمى الشــركة فقــد اتخــذ املجلــس قــرارة بتحويــل احملافــظ االســتثمارية الــى شــركة العربــى لاســتثمار .
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سادســًا: ملخــص لوصــف تأثيــر اســتثمارات الشــركة علــى حجــم العمــل ونســبة اســهامها فــي 
النتائــج فــي   31 ديســمبر 2016م: 

وصف النشاط

اإلسهام يف نتائج األعمالالتأثير يف حجم األعمال 

النسبةالربح من النشاطالنسبةااليرادات 

)%18()5,017,734(%11,466,7296االستثمار يف املشاريع الصناعية

%8,598,59830%183,127,67092االستثمار يف املشاريع الطبية

%926,0263%2,426,0261االستثمار يف مشاريع اخلدمات

)%47()13,340,895(00االستثمار العقاري

)%68()19,772,652(%2,541,2701القطاع االستثماري

%100)28,606,657(%199,561,695100اإلجمالي
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2. وصف خطط وقرارات الشركة املهمة والتوقعات املستقبلية ألعمالها واملخاطر التي تواجهها: 

أواًل: اخلطط املستقبلية: 
يف ضــوء خطــة العمــل التطويريــة للشــركة يتــم وبصــورة ســنوية إعــداد خطــة عمــل تنفيذيــة مــن قبــل إدارة الشــركة 
ــس اإلدارة للموافقــة  ــى مجل ــا عل ــم عرضه ــي يت ــوارد البشــرية والت ــة وخطــة إدارة امل ــة واالنتاجي تتضمــن اخلطــة املالي
علــى الهــدف املرجــو منهــا ومــن ثــم يتــم مــن خالهــا تقســيم األنشــطة األساســية باخلطــة وربطهــا بجــدول زمنــي لتنفيــذ 

األهــداف املوضوعــة يف اخلطــة االســتراتيجية.

ثانيًا األهداف الرئيسية: 
تســعى اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بنــاء علــى توجيهــات مجلــس اإلدارة إلــى تعظيــم ربحيــة مســاهميها مــن خــال إدارة 
املــوارد املاليــة للشــركة لتحقيــق أفضــل العوائــد وكذلــك تطبيــق مفهــوم إدارة اجلــودة الشــاملة لتعزيــز الثقــة لــدى 
عمائهــا يف الشــركات التابعــة مــن خــال التطويــر املســتمر خلدماتهــا وحتقيــق مســتوى اجلــودة التــي يتطلــع اليــه 

ــا يف الســوق. ــز موقعه ــم تعزي ــي يت ــا ك عمائه

أهم اإلجنازات خالل عام 2016: 

االكتتاب فى بعض الشركات الناجحة .
معاجلة العديد من الدعاوى القانونية.

االستمرار يف أجراء تطوير وحتسن لكافة املرافق يف منشأت الشركة.
تصفية االستثمارات املتعثرة .

سعودة الوظائف حسب تصنيف برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل.
.)ERP( االستمرار يف تطوير النظام املعلوماتي إلدارة موارد الشركة

ثالثًا: التوقعات املستقبلية: 

ــة أو  ــت اســتثمارات عقاري ــا ســواء كان ــرة لديه ــة جاهــدة لاســتفادة مــن األصــول املتوف تســعي شــركة اإلحســاء للتنمي
اســتثمارات يف شــركات تابعــة الــى تعظيــم ربحيــة مســاهميها مــن خــال تنويــع اســتثماراتها بشــكل تكاملــي ،كمــا تســتمر 

الشــركة يف البحــث عــن أيــة فــرص اســتثمارية جديــدة مــن شــأنها أن تكــون قيمــة مضافــة حلقــوق املســاهمن.

3. املخاطر التي تواجهها الشركة بكافة أنواعها :

تعمــل شــركة األحســاء للتنميــة يف بيئــة متعــددة املخاطــر وســريعة التغيــر شــأنها يف ذلــك شــأن معظــم الشــركات، ويف 
ظــل هــذه التحديــات تســعي الشــركة جاهــدة لتطويــر وتوســعة أعمالهــا مــن خــال اســتغال جميــع الفــرص االســتثمارية 
املتاحــة، وانطاقــاً مــن الوعــي التــام باملخاطــر املرتبطــة برؤيــة الشــركة قامــت الشــركة بتحليــل وإدارة املخاطــر بهــدف 

حمايــة أعمالهــا احلاليــة واملســتقبلية وتوفيــر تدابيــر وقائيــة وتفاعليــة للمخاطــر احملتملــة.
تعمــل الشــركة علــى توحيــد االســتراتيجيات والعمليــات وكذلــك توجيــه وتدريــب املوظفــن إلتبــاع طريقــة موحــدة إلدارة 
املخاطــر التــي قــد تواجــه الشــركة مســتقبا للوصــول لهــذا الهــدف ومســاعداتها علــى حتقيــق أهدافهــا االســتراتيجية، 
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جامعة ومجتمع .. بناء وانتماء

نحـــــــــــــــــــــــــو غـــــــــــــــــــــــــٍد مســــــــــــــــــــــــتديـــــــــم

جامعـة امللك فيصل 
جامعة خضراء ... االستدامة واالســتراتيجيـة 

تقــوم عمليــة إدارة املخاطــر علــى حتديــد وحتليــل األخطــار التــي تواجههــا الشــركة بطريقتــن
· ــة 	 ــل مــن تأثيرهــا يف حال ــا لتفــادي حدوثهــا أو التقلي ــى معاجلته ــل املخاطــر والعمــل عل ــم املخاطــر: حتلي تقيي

ــا. حدوثه
· استمرارية األعمال: من خال رفع مستوي االستعداد واجلاهزية للتعامل مع املخاطر حال حدوثها.	

ومــن أجــل حتقيــق أهــداف الشــركة االســتراتيجية قامــت الشــركة بوضــع اجــراءات مناســبة لتقــومي املخاطــر املتعلقــة 
ــي تقــدمي الدعــم لتقــومي املخاطــر املتعلقــة ببعــض األعمــال االســتراتيجية. بالقــرارات االســتراتيجية، باإلضافــة ال

أما على صعيد التغيرات الهيكلية فقد : 
مت انتخــاب أعضــاء مجلــس االدارة للــدورة الثامنــة التــى تبــدأ مــن تاريــخ 2016/07/1م  ملــدة ثاثــة ســنوات خــال 	 

اجلمعيــة العامــة العاديــة الثاثــون  .
اتخــذ مجلــس االدارة قــراره بتاريــخ 10 أكتوبــر 2016 بتصفيــة الشــركة الســعودية اليابانيــة وتعيــن أحــد املصفيــن 	 

القضائــن .
نظــراً لرغبــة املجلــس فــى االســتفادة مــن كافــة الفــرص االســتثمارية املتاحــة فقــد قــرر املجلــس بتاريــخ 10 أكتوبــر 	 

2016م  إنشــاء فــرع جديــد للشــركة مبدينــة اخلبــر .

أمير املنطقة الشرقية يف زيارة جلناح شركة األحساء للصناعات الغذائية مبهرجان األحساء للنخيل والتمور
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جامعة ومجتمع .. بناء وانتماء

نحـــــــــــــــــــــــــو غـــــــــــــــــــــــــٍد مســــــــــــــــــــــــتديـــــــــم

جامعـة امللك فيصل 
جامعة خضراء ... االستدامة واالســتراتيجيـة 

قائمة الدخل )ريال سعودي( 

4. أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات اخلمس األخيرة: 

201620152014201320122011البيان

150,563,4676,786,9346,477,3500,000,00 191,927,015االيرادات 

0,000,00)5,827,077()6,046,204()112,150,386()145,603,103(تكلفة االيرادات

38,413,081740,730650,2730,000,00 46,323,912مجمل الربح 

)8,035,305()8,699,293()18,327,283()7,049,853()39,810,330()53,269,935(مصروفات عمومية وإدارية 

0,000,000,00)5,584,462()2,884,147()1,245,921(مصروفات بيع وتوزيع 

)8,035,305()8,699,293()17,677,010()11,893,585()4,281,396()8,191,944(ربح وخسائر التشغيل 

28,479,7574,005,99512,518,0836,320,2064,132,705 2,426,026توزيعات أرباح مستلمة 

36,476,89631,235,28324,757,73410,056,74511,580,044 2,541,270إيرادات استثمارات 

)5,910,974()4,359,029(0,00)16,534,020()6,834,204()16,091,994(انخفاض يف قيمة استثمارات 

24,214,932 0ارباح إعادة تقييم استثمارات 

انخفاض يف قيمة أصول غير 
0,000,000,00)6,010,590(0 0ملموسة 

10,862,3487,072,7111,058,718916,7571,099,6641,619,982اإليرادات األخرى 

85,128,6961,861,80120,515,5644,418,2933,386,452)8,454,294(صايف الربح عن العمليات املستمرة 

الربح )اخلسارة( من العمليات غير 
0,000,000,00)32,492,656(181,299)1,781,552(املستمرة

20,515,5644,418,2933,386,452)30,630,855(85,309,995)10,235,846(صايف الربح عن السنة قبل الزكاة  

)3,253,243()1,751,255()4,496,972()5,445,434()18,214,977()18,370,807(الزكاة الشرعية 

16,018,5922,667,038133,209)36,076,289(67,095,018)28,606,653(صايف الربح 

صايف الربح )اخلسارة( العائد إلى 
16,018,5922,667,038133,209)36,076,289(52,085,718)32,595,541(املساهمني 

3,988,88815,009,3000,000,000,000,00امللكية غير املسيطرة 

16,018,5922,667,038133,209)36,076,289(67,095,018)28,606,653(صايف الربح )اخلسارة( عن السنة 
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جامعة ومجتمع .. بناء وانتماء
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جامعـة امللك فيصل 
جامعة خضراء ... االستدامة واالســتراتيجيـة 

قائمة املركز املالـــــي )ريال سعودي( 

20162015201420132012البيان

 األصول

270,618,526183,512,708186,027,64161,567,118 215,887,185 األصول املتداولة

425,844,768315,081,606415,813,094501,609,123 428,025,310 األصول غير املتداولة

696,463,294498,594,314601,840,735563,176,241 643,912,495 مجموع األصول

 اخلصوم وحقوق املساهمن

56,848,41912,459,83814,900,09513,674,074 38,541,716 اخلصوم املتداولة

24,059,358802,25862,322,25065,840,559 21,894,916 اخلصوم غير املتداولة

80,907,77713,262,09677,222,34579,514,633 60,436,632 مجموع اخلصوم

528,609,605485,332,218524,618,390483,661,608 492,541,063 صايف حقوق املساهمن

86,945,9120,000,000,00 90,934,800 حقوق احلصص غير املسيطرة 

696,463,294498,594,314601,840,735563,176,241 643,912,495 مجموع اخلصوم وحقوق املساهمن

5. التحليل اجلغرايف إلجمالي إيرادات الشركة طبقًا للقوائم املالية املوحدة:

إجمالي االيراداتالبيان

التوزيع اجلغرايف

املنطقة املنطقة الشرقية
مبيعات خارجيةاملنطقة الغربيةالوسطى

207,756,659205,330,6330,002,426,0260,00عام 2016

0,00%%1%0,00%10099%النسبة املئوية

التحليل اجلغرايف إلجمالي إيرادات الشركة بالرسم البياني:
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جامعة ومجتمع .. بناء وانتماء

نحـــــــــــــــــــــــــو غـــــــــــــــــــــــــٍد مســــــــــــــــــــــــتديـــــــــم

جامعـة امللك فيصل 
جامعة خضراء ... االستدامة واالســتراتيجيـة 

٦. الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

نسبة التغيرالتغير + أو -20162015البيــــــــــــــــــان

%41,363,54827 150,563,467 191,927,015 االيرادات

%30)33,452,717()112,150,386()145,603,103(تكلفة االيرادات

%7,910,83121 38,413,081 46,323,912 مجمل الربح

%34)13,459,605()39,810,330()53,269,935(مصروفات عمومية وإدارية

%57-1,638,226 )2,884,147()1,245,921(مصروفات بيع وتوزيع

%91)3,910,548()4,281,396()8,191,944(ربح وخسائر التشغيل

%91-)26,053,731(28,479,757 2,426,026 توزيعات أرباح مستلمة

%93-)33,935,626(36,476,896 2,541,270 إيرادات استثمارات

%135)9,257,790()6,834,204()16,091,994(انخفاض يف قيمة استثمارات

أرباح إعادة تقييم إستثمار فى شركات 
%100-)24,214,932(24,214,932 0 زميلة قبل السيطرة عليها 

0 0 0 انخفاض يف قيمة أصول غير ملموسة

%3,789,63754 7,072,711 10,862,348 اإليرادات األخرى

%110-)93,582,990(85,128,696 )8,454,294(صايف الربح عن العمليات املستمرة

الربح )اخلسارة( من العمليات غير 
%1083-)1,962,851(181,299 )1,781,552(املستمرة

%112-)95,545,841(85,309,995 )10,235,846(صايف الربح عن السنة قبل الزكاة

%1)155,830()18,214,977()18,370,807(الزكاة الشرعية

%143-)95,701,671(67,095,018 )28,606,653(صايف الربح

صايف الربح )اخلسارة( العائد إلى 
%163-)84,681,259(52,085,718 )32,595,541(املساهمني

%73-)11,020,412(15,009,300 3,988,888 امللكية غير املسيطرة

%143-)95,701,671(67,095,018 )28,606,653(صايف الربح )اخلسارة( عن السنة
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جامعة ومجتمع .. بناء وانتماء
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جامعـة امللك فيصل 
جامعة خضراء ... االستدامة واالســتراتيجيـة 

أهم أسباب التغيرات يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة: 

ارتفاع االيرادات وكذلك إرتفاع تكلفة البضاعة املباعة عند مقارنتها باملبيعات عن نفس السنة .. 1
ارتفاع مجمل الربح نتيجة زيادة اإليرادات.. 2
عدم حتقيق إيرادات من بيع استثمارات متاحة للبيع وكذلك عدم حتقق ايرادات من أراضى معدة للبيع .. 3
إنخفاض توزيعات األرباح املستلمة .. 4
إرتفاع مخصص التدني يف قيمة استثمارات يف أراضي.. 5
إرتفاع املصروفات العمومية واإلدارية. . 6
انخفاض مصروفات البيع والتسويق.. 7
ارتفاع اإليرادات األخري.. 8
اثبــات ايــرادات اعــادة تقييــم شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة ضمــن النتائــج املاليــة لعــام 2015 وذلــك  نتيجــة . 9

شــراء حصة ســيطرة .

7. إيضاح ألي اختالف عن معايير احملاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني:

أعــدت القوائــم املاليــة وفقــاً للمعاييــر احملاســبية املتعــارف عليهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية والصــادرة عــن الهيئــة 
الســعودية للمحاســبن القانونيــن، وال يوجــد أي اختــاف عــن معاييــر احملاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية 

للمحاســبن القانونيــن.

اخلطة التنفيذية لتطبيق املعايير الدولية: 
إشــارة إلــى قــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة بتاريــخ 1433/3/26هـــ املوافــق 2012/2/18م يف االجتمــاع العاشــر 
للــدورة السادســة لهيئــة احملاســبن واملراجعــن الســعودين بشــأن اعتمــاد تطبيــق مشــروع املعاييــر الدوليــة، بنــاء إلــى 
توصيــات جلنــة املراجعــة التــي اعتمــدت خطــة التحــول إلــى املعاييــر الدوليــة بــدءاً مــن 1ينايــر 2017م   حيــث أنــه قــد 
ــر الســعودية وال يوجــد أى اختافــات  ــه االختــاف مــع املعايي ــى االفتتاحــى متضمن مت االنتهــاء مــن قائمــة املركــز املال

جوهريــة وأن الشــركة مســتعدة إلعــداد القوائــم املاليــة للربــع األول مــن عــام 2017م .

8. اســم الشــركات التابعــة ورأس مالهــا ونســبة ملكيــة الشــركة فيهــا ومحــل األنشــطة الرئيســية ومحــل عملياتهــا: 
)القيمــة باملليــون ريــال( 

رأسمال اسم الشــــــــــركة
نشاط الشركة الرئيسينسبة امللكيةالشركة

املـحــــــــــــل 
الرئيسي 
لعملياتها

الــــــــدولة 
محــــــــــــــل 
تأسيسها

53.61%150شركة األحساء للخدمات الطبية
إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة 
السعوديةاألحساءاملستشفيات واملراكز الطبية

الشركة السعودية اليابانية لصناعة 
100%70األقمشة

إنتاج وتسويق وتوزيع اخليوط 
السعوديةاألحساءواألقمشة املنسوجة

100%20شركة األحساء للصناعات الغذائية
انتاج التمور ومشتقاتها التحويلية 

وإنشاء مخازن التبريد وتأجيرها على 
الغير

السعوديةاألحساء

100%0.5شركة تطوير األحساء للعقارات
شراء األراضي إلقامة املباني عليها 

واستثمار هذه املباني باإليجار أو البيع 
السعوديةاالحساءلصالح الشركة
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جامعة ومجتمع .. بناء وانتماء
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9. تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لم تصدر الشركات التابعة خال العام املالي 2016 م أي أسهم أو أدوات دين داخل اململكة أو خارجها.

10.  سياسة الشركة يف توزيع األرباح:

تنص املادة )43( واملادة )44( من النظام األساسي للشركة على سياسة توزيع األرباح على النحو التالي: -
· يجنــب10% مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا 	

ــغ االحتياطــي املذكــور نصــف رأس املــال. التجنيــب متــي بل
· يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولي للمساهمن تعادل 5% من رأس املال املدفوع.	
· يخصــص بعــد مــا تقــدم مبــا ال يتجــاوز 10% مــن الباقــي ملكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وحســب مــا تقــرره 	

اجلهــات املختصــة، إضافــة الــي بــدل حضــور اجللســات التــي يســتحقها العضــو يف كل جلســة ومصاريــف 
الســفر واالنتقــال للعضــو الغيــر مقيــم ويــوزع الباقــي بعــد ذلــك علــى املســاهمن حصــة إضافيــة يف األربــاح 

وفقــا ملــا تقــرره اجلمعيــة أو يرحــل لألعــوام التاليــة.
وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمن يف املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.

أوصــى مجلــس اإلدارة الشــركة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن عــام 2015م ، ولكــن لعــدم توافــق التوصيــة مــع النظــام 
األساســي فقــد تقــرر تأجيــل توزيــع األربــاح.

11. وصــف ألي مصلحــة يف فئــة األســهم ذات األحقيــة يف التصــــــــويت خــالل العــــــــام 201٦م تــــــعود ألشخـــــــاص 
)عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذيــني وأقربائهــم(.

خــالل عــام 201٦ تغيــرت ملكيــة األســتاذ/ خالــد بــن صالــح بــن عبــد الرحمــن الشــثري مــن 7,78% فــى بدايــة العــام الــى 
7.7% فــى نهايــة العــام .
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12. األوراق املاليــة التعاقديــة وحقــوق االكتتــاب التــي تعــود ألعضــاء مجلــس ادارة الشــركة وكبــار التنفيذيــني 
وأقربائهــم يف أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة.

يبــن اجلــدول التالــي عــدد األســهم التــي ميلكهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن وأقربائهــم يف الشــركة علــى 
النحــو التالــي:

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين خالل الفترة من 01-01-201٦ إلى 30-0٦-201٦م 

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأقربائهم  

عدد االسهم يف االسم
201٦/01/01

نسبة امللكية يف 
201٦/01/01

التغير خالل 
الفترة

نسبة التغير 
خالل الفترة

عدد األسهم يف 
201٦/0٦/30

نسبة امللكية يف 
201٦/0٦/30

0,002%0,001,000%0,0020,00%11,000-وليد حسن العفالق

0,349%171.2171,195%0,002170,195%21,000-عبد احملسن محمد العثمان

1,54%0,00756,894%1,540,00%3756,894-علي عبد اهلل احلسون

0,004%0,002,000%0,0040,00%42,000-عبد اللطيف محمد البراك

0,002%0,001,000%0,0020,00%1,000-عبد اهلل بن على املجدوعي 

0,002%0,001,000%0,0020,00%61,000-صالح عبد اهلل النعيم

0,027%0,0013,320%0,0270,00%713,320-طامى بن هديف البقمي 

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين خالل الفترة من 01-07-201٦م إلى 31-12-201٦م 

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأقربائهم  

عدد االسهم يف االسم
201٦/07/01

نسبة امللكية يف 
201٦/07/01

التغير خالل 
الفترة

نسبة التغير 
خالل الفترة

عدد األسهم يف 
201٦/12/31

نسبة امللكية يف 
201٦/12/31

0,002%1,0001,000%0,0001,000%000حامت فهد سليمان بالغنيم

0,002%000, 0,001%0,0020.00%1,000سعد عماش سعد الشمري

0,003%0,001,500%0,0030,00%1,500راشد عبداهلل ابراهيم الراشد

0,004%0,002,000%0,0040,00%2,000احمد عبداهلل عبدالعزيز اخليال

0,002%0,001,000%0,0020,00%1,000رائد عبدالرحمن علي املوسى

0,002%0,001,000%0,0020,00%1,000معاذ ماجد داود العوهلى

0,002%0,001,000%0,0020,00%1,000موسي عبداحملسن املوسي

باســتثناء مــا ذكــر أعــاه ال توجــد نســب متلــك يف أســهم الشــركة تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن اآلخريــن 
وأقربائهــم، كمــا ال توجــد خــال العــام 2016م أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة أخــرى وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن وأقربائهــم يف أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة. وال يوجــد بــن 

أعضــاء مجلــس اإلدارة ممثــل لشــخصية اعتباريــة.
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13. القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة لها واملسدد منها خالل العام:

· 	 31 يف  كمــا  التابعــة  وشــركاتها  للتنميــة  األحســاء  لشــركة  املمنوحــة  القــروض  تفاصيــل  التاليــة  البيانــات  تبــني 
: ديســمبر201٦م 

أ قروض شركة األحساء للتنمية: 	-
تقــر شــركة األحســاء للتنميــة بأنــه ليــس هنــاك أي قــروض علــى الشــركة ألي جهــة متويليــة حتــى تاريــخ 

التابعــة الشــركات  إحــدى  تخــص  املوحــدة  املاليــة  القوائــم  املبينــة يف  القــروض  وأن  2016/12/31م، 

أ قروض الشركة التابعة -شركة األحساء للخدمات الطبية: )القيمة باملليون ريال(	-

اجلهة املانحة 
للقرض

تاريخ 
القرض

مدة 
القرض

أصل مبلغ القرض
تاريخ اول 

قسط
تاريخ اخر 

قسط

رصيد 
القرض يف 
يناير201٦

املسدد خالل 
عام 201٦

رصيد 
القرض يف 

ديسمبر 201٦ قصير/
طويل االجلمتوسط االجل

160,0049,527 سنة 1421هـ وزارة املالية*
رجــــــب 
1425هـ 

رجــــــب 
1440هـ 

13,55,28,3

* يتمثل ضمان القرض اخلاص بوزارة املالية يف رهن أرض الشركة وما عليها من أصول.

14. لــم متنــح الشــركة أو تصــدر خــالل عــام 201٦م أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو 
مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل العــام املالــي 201٦م . 

15. وصــف ألي حقــوق حتويــل أو اكتتــاب مبوجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات 
حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة.

لــم تصــدر أو متنــح الشــركة خــال عــام 2016 أي حقــوق حتويــل أو اكتتــاب مبوجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق 
ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة.
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1٦. وصــف ألي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد، وقيمــة األوراق 
املاليــة املتبقيــة، مــع التمييــز بــني األوراق املاليــة املدرجــة التــي اشــترتها الشــركة وتلــك التــي اشــترتها الشــركات 

التابعــة.

خــال عــام 2016 ال يوجــد أي معامــات اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة أو الشــركات التابعــة ألي أدوات 
ديــن قابلــة لاســترداد.

17. اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع:

· خال الفترة من 2016/1/1م حتى 2016/06/30م لم يجتمع مجلس إدارة الشركة .	
· فى الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016 عقد مجلس االدارة اجتماعن على النحو التالى : 	

أعضاء مجلس اإلدارة 
االجتماع األول

201٦/0٦/30

االجتماع الثاني

2015/10/10
نسبة احلضور 

%100حامت فهد سليمان بالغنيم- 1

%100سعد عماش سعد الشمري- 2

%100راشد عبداهلل ابراهيم الراشد- 3

%100احمد عبداهلل عبدالعزيز اخليال- 4

%100رائد عبدالرحمن علي املوسى- 5

%50معاذ ماجد داود العوهلى- ٦

%100موسي عبداحملسن املوسي- 7

18. الصفقات بني الشركة وأطراف ذوي عالقة:

· لــم يكــن هنــاك أي عقــود لتعامــات ســنوية أو دوريــة مــع أي طــرف ذوي عاقــة خــال العــام 2016م، 	
ولــم يكــن هنــاك أي تعامــات جتاريــة مــع الشــركة.

· ــال 	 ــن املتطــورة للصناعــات بقيمــة 4,334,503 ري ــد مرحــل مــن األعــوام الســابقة لشــركة تكوي ــاك رصي هن
ــن محمــد العثمــان عضــو مجلــس  ــد احملســن ب ــه األســتاذ/ عب ــك كــون عضــو مجلــس االدارة املنتهــى واليت وذل

ــن . إدارة بشــركة تكوي

19. األعمــال والعقــود التــي تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة 
أو للرئيــس التنفيــذي أو للمديــر املالــي أو ألي شــخص ذو عالقــة بــأي منهــم.

يقــر مجلــس إدارة شــركة األحســاء للتنميــة بأنــه ال يوجــد خــال العــام 2016م أي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة 
طرفــاً فيهــا أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو للرئيــس التنفيــذي أو للمديــر املالــي 

أو ألي شــخص ذو عاقــة بــأي منهــم.
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20. بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل مبوجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذيــني عــن 
أي رواتــب أو تعويــض

ــازل مبوجبــة أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو  خــال عــام 2016 ال يوجــد أي اتفاقيــات أو ترتيبــات تن
أحــد كبــار التنفيذيــن عــن رواتــب أو تعويــض.

21. ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح.

ــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق يف  ــازل مبوجب ــات أو اتفــاق تن خــال عــام 2016 ال يوجــد أي ترتيب
األربــاح.

 22. املدفوعات النظامية جلهات حكومية:

· قامت الشركة بسداد مستحقات جلهات حكومية على النحو التالي:	

وصف موجز واألسباباملبلغاسم اجلهةم

اشتراك العاملني يف املعاشات واألخطار6,251,793املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية1

رسوم خدمات سجل املساهمني.300,000السوق املالية السعودية – تداول2

رسوم تأشيرات وإقامات واشتراكات واعالنات بأم القرى.3,041,419اجلوازات/الغرفة التجارية/البريد/ام القرى3

سداد ملصلحة الزكاة والدخل 30,074,910مصلحة الزكاة والدخل4

غرامات من هيئة السوق املالية 140,000هيئة سوق املال5

39,808,122اإلجمالي
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الوضع الزكوي:
يتــم احتســاب وعــاء الــزكاة وفقــاً لألنظمــة املعمــول بهــا باململكــة العربيــة الســعودية يف نهايــة كل ســنة ماليــة ويضــاف الــى 
مخصــص الــزكاة املبــن يف القوائــم املاليــة، وتقــوم الشــركة بالســداد منــه عنــد تســوية اإلقــرارات الزكويــة مــع مصلحــة 
ــال عــن  ــون ري ــد بإضافــة )82.75( ملي ــزكاة والدخــل مــا يفي ــزكاة والدخــل. وقــد اســتلمت الشــركة مــن مصلحــة ال ال
الربــط الزكــوي مــن العــام 2003 حتــى 2012 م، ووفقــا لائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل فانــه يحــق للشــركة 
االعتــراض خــال ســتن يومــا مــن تاريــخ اســتام الربــط الزكــوي، فقــد تقدمــت الشــركة باعتــراض للمصلحــة مرفقــاً 
بهــا املذكــرة املســببة لهــذا االعتــراض، اســتلمت الشــركة التســوية للنهائيــة للربــط الزكــوى بقيمــة 17.8 مليــون ريــال 

باالضافــة الــى 6 مليــون قامــت الشــركة بســدادها نظيراملبالــغ غيــر املعتــرض عليهــا .

· وفيما يلي بيان املوقف الزكوي للقوائم املالية املجمعة حتى نهاية السنة املالية 201٦م:	

البيان
املبلغ ريال سعودي

201٦

املبلغ ريال سعودي

2015

17,291,2155,777,2٦1رصيد املخصص بداية السنة 

03,491,810مخصص ناجت من استحواذ شركة تابعة 

10,500,00010,500,000مخصص مكون عن مطالبات زكوية عن السنوات السابقة 

7,870,8077,714,977مخصص املكون عن الزكاة املستحقة عن العام احلالي                

ــــــــــاحملول إلى مطلوبات محتفظ بها بغرض البيع 

)10,192,833()30,074,910(املسدد خالل العام 

5,587,11217,291,215الرصيد نهاية العام 

23. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة خالل العام 201٦م:

خال عام 2016 ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة 
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24. يقر مجلس إدارة شركة األحساء للتنمية مبا يلي:

 أن سجات احلسابات أعدت بالشكل الصحيح.	
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.	
 أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	

25. املعلومات الواجب اإلفصاح عنها مبوجب املادة التاسعة من الئحة حوكمة الشركات:

· تعمــل الشــركة علــى تطبيــق مــا تضمنتــه الئحــة احلوكمــة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة 	
مبوجــب القــرار رقــم 1-212-2006 بتاريــخ 2006/11/12م، باإلضافــة الــى الئحةاحلوكمــة اخلاصــة 

بالشــركة املعتمــدة بقــرار مجلــس إدارة رقــم 377/ت/2013 بتاريــخ 2013/5/21م.

· تعمــل الشــركة حاليــا علــى تعديــل الئحــة احلوكمــة اخلاصــة بهــا لتتوافــق مــع الئحة احلوكمــة اجلديدة 	
التــى مت اعتمادهــا مبوجــب قــرار مجلــس هيئة الســوق املالية بتاريــخ 2017/02/13م .
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أ يوضح اجلدول التالي تفصياًل ملدى التزام الشركة بالئحة احلوكمة: 	-

مت بيان املادة وفق الئحة احلوكمة م
االلتزام 

التزام 
جزئي 

لم يتم 
سبب عدم التطبيق االلتزام 

            الثالثة: احلقوق العامة للمساهمن 1
√

مت تعديل املادة 47 من النظام االساسي باضافة الفقرة 
الثانية )احلق يف احلصول على نصيب من موجودات 

الشركة عند التصفية( .

الرابعة: تسهيل ممارسة املساهمن حلقوقهم 2
√وحصولهم على املعلومات 

اخلامسة: حقوق املساهمن املتعلقة باجتماع اجلمعية 3
√العامة 

√السادسة: حقوق التصويت 4

الفقرة )ب( )يجب إتباع التصويت التراكمي الختيار 
أعضاء مجلس اإلدارة يف اجلمعية العامة( -ال ينص 

النظام األساسي للشركةعلى التصويت التراكمي، جارى 
تعديل النظام األساسى بالشركة ومدرج على جدول 

أعمال اجلمعية العامة غير العادية التاسعة ، على أن يتم 
العمل بها فور اقرارها .

الفقرة )د( -)يجب على املستثمرين من األشخاص ذوى 
الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

اإلفصاح عن سياستهم يف التصويت وتصويتهم الفعلي( 
.ال تنطبق على الشركة حيث ال يوجد أشخاص ذو صفة 

اعتبارية.

√السابعة: حقوق املساهمن يف أرباح األسهم 5

√الثامنة: اإلفصاح والشفافية ٦

√التاسعة: اإلفصاح يف تقرير مجلس اإلدارة 7

√العاشرة: الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة 8

√احلادية عشر: مسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة9

√الثانية عشر: تكوين مجلس اإلدارة 10

الفقرة )ط( ال يجوز للشخص ذي الصفة االعتبارية 
)الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعين ممثلن له يف 
مجلس اإلدارة التصويت على اختيار األعضاء يف مجلس 

اإلدارة( -ال تنطبق حيث أن النظام األساسى للشركة 
ال يعطى احلق يف التصويت لألشخاص ذوى الصفة 

االعتبارية . 

√الثالثةعشر:جلان املجلس واستقاليتها 11

√الرابعة عشر: جلنة املراجعة 12

√اخلامسةعشر:جلنةالترشيحات واملكافأت 13

السادسة عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول 14
√األعمال 

اإلدارة 15 مجلــس  أعضــاء  مكافــأت  عشــر:  الســابعة 
تهــم  يضا تعو √و

√الثامنةعشر: تعارض املصالح يف مجلس اإلدارة 1٦
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أ أسماء الشركات املساهمة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف مجلس إدارتها:	-

· عضوية أعضاء مجلس اإلدارة يف الفترة من 2016/1/1م حتى 2016/06/30 م كالتالي:	

البلداسم الشركة ووصفهاأعضاء مجلس اإلدارة

األحساء –السعوديةشركة األحساء للسياحة والترفيه-غير مدرجة 1-وليد بن حسن العفالق

2-عبد احملسن بن محمد العثمان
شركة تكوين املتطورة للصناعات -مدرجة
شركة بيان للتطوير العقاري – غير مدرجة

اخلبر – السعودية
اخلبر – السعودية

الرياض – السعوديةشركة الرياض للتعمير – مدرجة3-علي بن عبد اهلل احلسون

ال يوجد4-عبد اللطيف بن محمد البراك

الرياض – السعوديةشركة الرياض للتعمير – مدرجة5-طامي بن هديف البقمي 

6-عبد اهلل بن علي املجدوعي
مجموعه املجدوعي

شركة رابغ للوجستيات البتروكيماوية
الشركة املتحدة لإللكترونيات -مدرجة

الدمام – السعودية
رابغ –السعودية 

اخلبر –السعودية 

ال يوجد7-صالح بن عبد اهلل النعيم

· عضوية أعضاء مجلس اإلدارة يف الفترة من 01-07-2016 حتى 31-12-2016 م كالتالي:	

البلداسم الشركة ووصفهاأعضاء مجلس اإلدارة

حامت فهد سليمان بالغنيم- 1
الشركة السعودية املتحدة للتأمن التعاوني- والء – مدرجة

سي اند جيه العربية السعودية – غير مدرجة
اخلبر –السعودية
اخلبر –السعودية

سعد عماش سعد الشمري- 2
شركة الشرق األوسط للكابات املتخصصة-مدرجة

كسب املالية – غير مدرجة

الرياض – السعودية
الرياض – السعودية

ال يوجدال يوجدراشد عبداهلل ابراهيم الراشد- 3

ال يوجدال يوجداحمد عبداهلل عبدالعزيز اخليال- 4

ال يوجدال يوجدرائد عبدالرحمن علي املوسى- 5

معاذ ماجد داود العوهلى- 6
شركة أبناء داوود سليمان العوهلي القابضة – غير مدرجة

شركة رسال القابضة – غير مدرجة
الدمام – السعودية
الدمام – السعودية

موسي عبداحملسن املوسي- 7
الشركة السعودية ألنابيب الصلب – مدرجة

شركة بالطيور القابضة – غير مدرجة
الدمام – السعودية
الدمام – السعودية
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أ تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:   	-

ــذا ســيتم  ــة يف 01-07-2016م ل ــدورة الثامن ــدات ال ــدورة الســابعة يف 30-06-2016م وب خــال 2016 انتهــت ال
توضيــح هــذا البنــد لــكل مجلــس علــى حــدة : 

يتكون مجلس إدارة الشركة مبوجب املادة )16( من النظام األساسي من سبعة أعضاء.

· فيما يلي بيان تصنيف عضوية مجلس اإلدارة عن الفترة من 01-01-2016 إلى 30-06-2016كالتالي:	

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

تصنيف العضويةاملنصبأعضاء مجلس اإلدارة

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة1-وليد بن حسن العفالق

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة2-عبد احملسن بن محمد العثمان

مستقل عضو مجلس اإلدارة3-علي بن عبد اهلل احلسون

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة4-عبد اللطيف بن محمد البراك

مستقلعضو مجلس اإلدارة5-طامي بن هديف البقمي 

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة6-عبد اهلل بن علي املجدوعي

مستقلعضو مجلس اإلدارة7-صالح بن عبد اهلل النعيم

· بيان تصنيف عضوية مجلس اإلدارة عن الفترة من 01-07-2016 إلى 31-12-2016كالتالي:	

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

تصنيف العضويةاملنصبأعضاء مجلس اإلدارة

مستقلرئيس مجلس اإلدارةحامت فهد سليمان بالغنيم- 1

مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةسعد عماش سعد الشمري- 2

مستقل عضو مجلس اإلدارةراشد عبداهلل ابراهيم الراشد- 3

مستقلعضو مجلس اإلدارةاحمد عبداهلل عبدالعزيز اخليال- 4

مستقلعضو مجلس اإلدارةرائد عبدالرحمن علي املوسى- 5

مستقلعضو مجلس اإلدارةمعاذ ماجد داود العوهلى- 6

مستقلعضو مجلس اإلدارةموسي عبداحملسن املوسي- 7
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أ وصف مختصر الختصاصات جلان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهماتها: 	-

اللجنة التنفيذية: 

· خــال 2016 انتهــت الــدورة الســابعة يف 30-06-2016 وبــدات الــدورة الثامنــة يف 01-07-2016 لــذا ســيتم 	
ــى حــدة :  ــكل مجلــس عل ــد ل ــح هــذا البن توضي

· تتكون اللجنة التنفيذية يف الفترة من 01-01-2016م إلى 30-06-2016م من كل من:  	

اللجنة التنفيذية

املنصبأعضاء اللجنة

الرئيس1-عبد احملسن بن محمد العثمان

عضو2-عبد اللطيف بن محمد البراك 

عضو3-عادل بن أحمد بن يوسف الصالح 

· تتكون اللجنة التنفيذية يف الفترة من 01-07-2016 إلى 31-12-2016 من كل من:  	

اللجنة التنفيذية

املنصبأعضاء اللجنة

الرئيسحامت بن فهد بالغنيم- 1

عضو2- أحمد بن  عبداهلل اخليال

عضو3-رائد بن عبدالرحمن املوسى 

مهام اللجنة التنفيذية ومدة عملها:

تنحصر مهام اللجنة يف:
عقــد اجتماعــات دوريــة لدراســة مشــاريع الشــركة ومســتجدات ســير العمــل فيهــا واقتــراح االجــراءات التــي يجــب ( 1

اتخاذهــا بشــأنها والعــرض علــى مجلــس اإلدارة األمــور التــي تطلــب صــدور قــرار مــن املجلــس بشــأنها.
ــل الشــركة أو الدخــول ( 2 ــن قب ــا م ــا ومناســبة إقامته ــن جدواه ــد م ــدة للتأك ــرص االســتثمارية اجلدي دراســة الف

ــا. كمســاهم فيه
دراســة اخلطــط واالســتراتيجيات واملقترحــات املقدمــة مــن الرئيــس التنفيــذي لتحقيــق أهــداف الشــركة وتطويــر ( 3

أعمــال الشــركة ورفــع التوصيــات الازمــة ملجلــس اإلدارة.
التأكــد مــن أن اخلطــط االســتراتيجية للشــركة قــد مت ترجمتهــا إلــى تصرفــات وأعمــال فعليــة تهــدف إلــى حتقيــق ( 4

أهداف الشــركة.
دراســة تقاريــر األداء الــواردة الــى اللجنــة مــن الرئيــس التنفيــذي واتخــاذ القــرارات والتوصيــات املناســبة لتطويــر ( 5

األداء. 
ممارســة الصاحيــات املخولــة لهــا مبوجــب دليــل الصاحيــات املعتمــد مــن مجلــس اإلدارة والقيــام بــأي مهــام أو ( 6

اختصاصــات التــي يــري مجلــس اإلدارة تكليفهــا بهــا.
املراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع املوازنات املعتمدة مسبقاً لها.( 7
حددت مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة دورة مجلس اإلدارة احلالي.( 8
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اجتماعات اللجنة:

· عقدت اللجنة التنفيذية خال السنة )6( اجتماعات . 	

· ــع األعضــاء باســتثناء عضــو 	 ــه 2016م حضــره جمي ــة فــى 30 يوني ــدورة الســابعة املنتهي اجتمــاع واحــد خــال ال
ــراك . ــف الب ــة األســتاذ/ عبداللطي اللجن

· عقــدت اللجنــة خمســه اجتماعــات خــال الــدورة الثامنــة التــى تبــدأ مــن 1 يوليــو 2016م  وقــد حضرهــا جميــع 	
األعضــاء.

جلنة املراجعة:
· خــال 2016 انتهــت الــدورة الســابعة يف 30-06-2016 وبــدات الــدورة الثامنــة يف 01-07-2016 لــذا ســيتم 	

ــى حــدة :  ــكل مجلــس عل ــد ل ــح هــذا البن توضي
· تتكون جلنة املراجعة يف الفترة من 01-01-2016م  إلى 30-06-2016م  من كل من:  	

جلنة املراجعة

املنصبأعضاء اللجنة

الرئيس1-وليد بن حسن العفالق

عضو2-صالح بن عبد اهلل النعيم 

عضو3-زياد بن احمد احلملي )عضو مستقل من خارج املجلس ومختص باإلدارة املالية(

· تتكون جلنة املراجعة يف الفترة من 01-07-2016م  إلى 31-12-2016م  من كل من:  	

جلنة املراجعة

املنصبأعضاء اللجنة

الرئيس1-راشد بن عبداهلل الراشد

عضو2-صالح بن عبد اهلل الغريب )عضو مستقل من خارج املجلس ومختص باإلدارة املالية(

عضو3-ممتاز اسماعيل )عضو مستقل من خارج املجلس ومختص باإلدارة املالية(

والحقــا خــالل عــام 2017 م مت إضافــة عضــو مجلــس االدارة األســتاذ موســي عبــد احملســن املوســي كعضــو جلنــة مراجعــه 
وكذلــك مت التصويــت واملوافقــة علــى تشــكيل جلنــة املراجعــة وحتديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــأت أعضائها وذلــك 

خــالل اجلمعيــة العامــة العاديــة احلاديــة والثالثــون . 
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مهام جلنة املراجعة ومدة عملها:

تنحصر مهام اللجنة يف:
اإلشــراف علــى إدارة املراجعــة الداخليــة يف الشــركة، مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا يف تنفيــذ ( 1

األعمــال واملهمــات التــي حددهــا لهــا مجلــس اإلدارة.

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها يف شأنه.( 2

دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للماحظات الواردة فيها.( 3

التوصيــة ملجلــس اإلدارة بتعيــن احملاســبن القانونيــن وفصلهــم وحتديــد أتعابهــم، ويراعــى عنــد ( 4
التوصيــة بالتعيــن التأكــد مــن اســتقاليتهم. 

دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوني وإبداء املاحظات عليها.( 5

دراسة ملحوظات احملاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف شأنها.( 6

دراســة القوائــم املاليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي والتوصيــة ( 7
يف شــأنها.

دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأنها.( 8

حددت مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة دورة مجلس اإلدارة احلالي. ( 9

 اجتماعات اللجنة:

عقدت جلنة املراجعة خال السنة )9( اجتماعات  .- 

خــال الــدورة الســابعة التــي انتهــت يف 30-06-2016 مت انعقــاد )4( اجتماعــات حضرهــا جميــع األعضــاء - 
باســتثناء اجتمــاع واحــد لــم يحضــره عضــو اللجنــة األســتاذ/ صالــح بــن عبــد اهلل النعيــم. واجتمــاع واحــد 

لــم يحضــره عضــو اللجنــة األســتاذ/ زيــاد بــن أحمــد احلملــي.

ــع األعضــاء -  ــدات يف 01-07-2016 عقــدت )5( اجتماعــات حضرهــا جمي ــي ب ــة الت ــدورة الثامن خــال ال
ــاز اســماعيل. ــة األســتاذ/ ممت ــم يحضرهــم عضــو اللجن باســتثناء اجتماعــن ل
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جلنة الترشيحات واملكافآت:

خــال 2016 انتهــت الــدورة الســابعة يف 30-06-2016م وبــدات الــدورة الثامنــة يف 01-07-2016م لــذا - 
ســيتم توضيــح هــذا البنــد لــكل مجلــس علــى حــدة : 

تتكون جلنة الترشيحات واملكافآت يف الفترة 01-01-201٦ إلى 30-0٦-201٦ من كل من:- 

جلنة الترشيحات واملكافآت

أعضاء اللجنة  املنصب 

الرئيس1-علي بن عبد اهلل احلسون

عضو2-طامي بن هديف البقمي 

عضو3-عبد اللطيف بن محمد البراك 

تتكون جلنة الترشيحات واملكافآت يف الفترة 01-07-201٦م  إلى 31-12-201٦م من كل من:  

جلنة الترشيحات واملكافآت

أعضاء اللجنة  املنصب 

الرئيس1-موسى بن عبداحملسن املوسى

عضو2-رائد بن عبدالرحمن املوسى 

عضو3-معاذ بن ماجد العوهلي 

 مهام جلنة الترشيحات واملكافآت ومدة عملها:

تنحصر مهام اللجنة يف:
التوصيــة ملجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة املجلــس وفقــاً للسياســات واملعاييــر املعتمــدة مــع مراعــاة ( 1

عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه بجرميــة مخلــة بالشــرف واألمانــة.
املراجعــة الســنوية لاحتياجــات املطلوبــة مــن املهــارات املناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة مبــا يف ذلــك ( 2

حتديــد الوقــت الــذي يلــزم أن يخصصــه العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغييرات التي ميكن إجراؤها.( 3
حتديد جوانب القوة و الضعف يف مجلس اإلدارة واقتراح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.( 4
التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقالية األعضــاء املســتقلن، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان ( 5

العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى. 
ــن، ويراعــى ( 6 ــار التنفيذي ــس اإلدارة وكب ــآت أعضــاء مجل وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكاف

ــاألداء. ــر ترتبــط ب ــك السياســات اســتخدام معايي ــد وضــع تل عن
حددت مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة دورة مجلس اإلدارة احلالي.( 7
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 اجتماعات اللجنة:

عقدت جلنة الترشيحات واملكافأت خال عام 2016 )3( اجتماعات . - 
عقدت اللجنة اجتماع واحد خال الدورة السابعة التي انتهت يف 30-06-2016م .- 
ــع -  ــدات يف 01-07-2016م وقــد حضــر  األعضــاء جمي ــي ب ــة الت ــدورة الثامن عقــدت اجتماعــن خــال ال

االجتماعــات . 

هـ( تفاصيل املكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني:
خــال 2016 انتهــت الــدورة الســابعة يف 30-06-2016 وبــدأت الــدورة الثامنــة يف 01-07-2016 لــذا - 

ــى حــدة :  ــكل مجلــس عل ــد ل ــح هــذا البن ســيتم توضي
 تفاصيل مكافات أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة  من 01-01-2016 إلى 2016-06-30:- 

1( أعضاء مجلس اإلدارة

رواتب الصفةأعضاء مجلس اإلدارة
خطط مكافآتالبدالتوتعويضات

االجماليحتفيزية

8,000--8,000-غير تنفيذي1-وليد بن حسن العفالق

2,000--2,000-غير تنفيذي2-عبد احملسن بن محمد العثمان

2,000--2,000-مستقل3-علي بن عبد اهلل احلسون

2,000--2,000-غير تنفيذي4-عبد اللطيف بن محمد البراك

2,000--2,000-مستقل5-طامي بن هديف البقمي 

-----غير تنفيذي6-عبد اهلل بن علي املجدوعي

6,000--6,000-مستقل7-صالح بن عبد اهلل النعيم

تفاصيل مكافات أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة  من 01-07-2016م  إلى 31-12-2016م :- 

1( أعضاء مجلس اإلدارة

رواتب     الصفةأعضاء مجلس اإلدارة 
خطط مكافآتالبدالتوتعويضات

االجماليحتفيزية

14,000--14,000-مستقلحامت فهد سليمان بالغنيم- 1

4,000--4,000-مستقلسعد عماش سعد الشمري- 2

14,000--14,000-مستقلراشد عبداهلل ابراهيم الراشد- 3

14,000--14,000-مستقلاحمد عبداهلل عبدالعزيز اخليال- 4

18,000--18,000-مستقلرائد عبدالرحمن علي املوسى- 5

6,000--6,000-مستقلمعاذ ماجد داود العوهلى- 6

8,000--8,000-مستقلموسي عبداحملسن املوسي- 7
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· خمسة من كبار التنفيذيني الذين تلقوا أعلى املكافأت والتعويضات: 	

القيمةبيان التعويضات واملكافأت لكبار التنفيذيني 

1,516,640رواتب وتعويضات

40,000البدالت

مكافآت

خطط حتفيزية

1,556,640اإلجمالي

ــار -  ــن كب ــي لإلفصــاح عــن خمســة م ــد الثان ــرة )هـــ( البن ــة الشــركات الفق ــن الئحــة حوكم ــادة التاســعة م ــاً للم وفق
التنفيذيــن ممــن تلقــوا أعلــى املكافــأت ولكــن الوظائــف احلاليــة املتواجــدة بالهيــكل التنظيمــي للشــركة ال يتضمــن ســوى 

اثنــان مــن كبــار التنفيذيــن املدرجــن أعــاه )الرئيــس التنفيــذي واملديــر املالــي(.
 باســتثناء مــا ذكــر لــم يتقاضــى أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن كبــار التنفيذيــن أيــة مصاريــف ســفر أو - 

تنقــات أو مكافــآت أو أي بــدالت أخــرى.

 عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة اشــرافية أو تنظيميــة 	(أ
أو قضائيــة أخــرى:

الغرامات التي مت فرضها من هيئة السوق املالية خالل عام 201٦:- 
اســتلمت الشــركة بتاريــخ 24 مايــو 2016م قــرار مجلــس إدارة هيئــة الســوق املاليــة رقــم )2015-12-9( - 

وتاريــخ 1436/4/27هـــ املوافــق 2015/2/16م بشــأن فــرض غرامــة ماليــة علــى شــركة األحســاء للتنميــة 
مقدارهــا )20,000( عشــرون ألــف ريــال، ملخالفتهــا الفقــرة )18( مــن املــادة الثالثــة واالربعــون مــن قواعــد 
التســجيل واالدراج ، غرامــة )80,0000( ثمانــون الــف ريــال الرتــكاب اربعــة مخالفــات للفقــرة )أ( مــن املــادة 
التاســعة مــن الئحــة حوكمــة الشــركات ، غرامــة ماليــة )20,000( عشــرون الــف ريــال ملخالفــة الفقــرة )أ( 
مــن املــادة االربعــن مــن قواعــد التســجيل واالدراج ، غرامــة ماليــة )20,000( عشــرون الــف ريــال ملخالفتــن 
الفقرتــن د ، هـــ مــن املــادة الثانيــة واالربعــون مــن قواعــد التســجيل واالدراج .ليصبــح اجمالــى الغرامــات 

)140,000( مائــة واربعــون الــف ريــال الغيــر .
هــذا وقــد مت ســداد الغرامــة بعــد عرضهــا علــى مجلــس إدارة الشــركة وقــد أصــدر توصياتــه بضــرورة العمــل علــى إتبــاع 

لوائــح ونظــم الهيئــة.

الدعاوى املقامة ضد الشركة: - 

توجــد قضيــة ضــد الشــركة مقامــة مــن طــرف ثالــث يطالــب الشــركة مببلــغ 24.5 مليونــي  ســعودي كأتعــاب . 1
عــن خدمــات إستشــارية ملشــروع مصنــع األملنيــوم. مت رفــع القضيــة ضــد الشــركة يف احملكمــة العامــة بالريــاض، 
وصــدر قــرار احملكمــة يف 19 شــوال 1434هـــ املوافــق 26 أغســطس 2013 م برفــض القضيــة. ومت إســتئناف 
القــرار بتاريــخ 13 ربيــع األول 1435هـــ املوافــق 14ينايــر 2014 م ولــم يصــدر حكمــاً نهائيــاً  حتــي تاريــخ التقريــر. 

ويعتقــد املستشــار القانونــي للشــركة أن احلكــم ســوف يكــون لصالــح الشــركة.

دعــوى مقامــة مــن أحــد مســاهمي الشــركة مقيــدة باحملكمــة العامــة باألحســاء بتاريــخ 22 ربيــع ثانــي 1436هـــ . 2
ــغ مســاحتها  ــي تبل ــوة باألحســاء الت ــع مخطــط الرب ــد بي ــا بفســخ عق ــب فيه ــر 2015 م يطال ــق 12 فبراي املواف
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608.603 متــر مربــع والــذى ســبق بيعهــا بواســطة شــركة األحســاء للتنميــة مبوجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم 
317 / ت / 2010 م بتاريــخ 7 ديســمبر 2010 م. وبتاريــخ 11 ربيــع ثانــي 1437هـــ املوافــق 22 ينايــر 2016 م   
قــد دفــع املستشــار القانونــي للشــركة بعــدم إختصــاص احملكمــة ومــن وجــه نظــر املستشــار القانونــي للشــركة 

بأنهــا لــن يكــون هنــاك أي تأثيــر مالــي علــى الشــركة نظــراً لصحــة اإلجــراءات القانونيــة لعمليــة البيــع.

أ نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة: 	(

أواًل: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

ــق  ــة أنشــطة الشــركة وف ــة لكاف ــدورة الرقابي ــة ال ــة مبراجع ــة املراجع ــوم جلن ــة تق ــة الداخلي ــر الرقاب  - يف ضــوء تقاري
ــة:  األســس التالي

التأكد من سامة تطبيق األنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير الشركات التابعة.. 1

تقييم السياسات واإلجراءات اإلدارية واملالية والتشغيلية والتسويقية لكل شركة وفق  طبيعة أعمالها.. 2

ضمان دقة املعلومات الواردة يف التقارير الدورية لهذه الشركات والتحقق منها. . 3

القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات املناســبة عــن طريــق حتديــد املشــاكل واملعوقــات والعمــل علــى حلهــا كنــوع مــن . 4
ــة املانعــة . ــواع الرقاب أن

تتابــع جلنــة املراجعــة مــدى االلتــزام بتطبيــق برنامــج الرقابــة املاليــة املعتمــد مــن مجلــس اإلدارة  للرقابــة علــى . 5
اســتثمارات الشــركة والشــركات التابعــة والشــقيقة.

أن العمــل الرقابــي لشــركة اإلحســاء للتنميــة يتســم بصفــة االســتقالية الكاملــة عــن أعمــال الرقابــة الداخليــة . 6
للشــركات التابعــة وهــو ال يغنــي عنهــا ، بــل يعتبــر دور مســاند وعمــل يخــدم أهــداف اإلدارة العليــا لتقــدمي 

ــر املرفوعــة. ــة مــن خــال التقاري ــات املجدي التوصي

ثانيًا: نتائج املراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما يلي أهم اإلجراءات واملالحظات اجلوهرية:  
ــى -  ــة إل ــة الداخلي ــه أعمــال الرقاب ــى  توجي ــة عل ــة اللجن ــذ ترشــحهم لعضوي ــة املراجعــه من حــرص أعضــاء جلن

األنشــطة والوظائــف ذات املخاطــر العاليــة بهــدف رفــع فاعليــة وكفــاءة وربحيــة عمليــات الشــركة وذلــك بعــد 
اجــراء عمليــة تقييــم شــاملة ألهــم املخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة.

متابعــة وتقييــم أداء الشــركة والشــركات التابعــة مــن خــال مقارنــة األداء املخطــط مــع األداء الفعلــي وحتديــد - 
االنحرافــات ومناقشــة أســبابها والعمــل علــى تصحيحهــا، ممــا كان لــه أثــر طيــب علــى القوائــم املاليــة الفعليــة 

خــال عــام 2016م والتوصيــة باتخــاذ االجــراءات التصحيحيــة .

وضع املعايير املناسبة للتوصية باختيار مراجع احلسابات لعرضه على اجلمعية العامة العادية.- 

حتســن الــدورة املســتندية لشــركة األحســاء للصناعــات الغذائيــة باإلضافــة إلــى تعديــل النظــام األلــى ليتناســب - 
مــع نظــم التكاليــف احملدثــة بالشــركة.
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2٦. لــم يتضمــن تقريــر احملاســب القانونــي أي حتفظــات علــى القوائــم املاليــة الســنوية عــن الســنة املاليــة املنتهيــة 
يف 201٦/12/31م  ولكــن تضمــن لفــت االنتبــاة االتــى :

نلفــت االنتبــاة الــى أن أرقــام املقارنــة الظاهــرة بهــذه القوائــم املاليــة املوحــدة ، باســتثناء التعديــات املبينــة فــى ايضــاح 
)4( مــن االيضاحــات حــول القوائــم املاليــة املوحــدة للمجموعــه ، تســتند الــى القوائــم املاليــة املوحــدة املدققــة للمجموعــه 
كمــا فــى وعــن الســنة املتاليــة املنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2015م  وكجــزء مــن مراجعتنــا ، فقــد قمنــا مبراجعــه التعديــات 
املبينــة فــى ايضــاح )4( مــن االيضاحــات املتممــه للقوائــم املاليــة املوحــدة والتــى مت تطبيقهــا لتعديــل ارقــام املقارنــة . وفــى 

راينــا ان هــذه التعديــات مائمــة ومت تطبيقهــا بالشــكل الصحيــح .

27. احملاسب القانوني:

وافقــت اجلمعيــة العامــة العاديــة الثاثــون املنعقــدة بتاريــخ 2016/04/17م علــى اقتــراح مجلــس إدارة الشــركة 
املبنــى علــى توصيــة جلنــة املراجعــة بتعيــن الســادة / PKFمكتــب البســام والنمــر احملاســبون املتحالفــون كمحاســب 
قانونــى للشــركة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف 2016/12/31م ملراجعــة القوائــم األوليــة والســنوية املوحــدة للشــركة.

حساب األرباح المبقاة
ــس اإلدارة يوصــى للســادة  ــر مجل ــب أن يتضمــن تقري ــي تتطل ــادة )123( مــن نظــام الشــركات الســعودي الت مبوجــب امل

ــاح الصافيــة:  ــى مــا يلــي بشــأن األرب املســاهمن عل

201٦م 

البيانريال سعودي

صايف اخلسارة بعد الزكاة عن العام 2016م.)28,606,653(

يضاف: صايف أرباح متعلقة بامللكية غير املسيطرة )شركة األحساء للخدمات الطبية( )3,988,888(

صايف اخلسارة بعد الزكاة عن عام 2016.)32,595,541(

يخصم االحتياطي النظامي.)0.00(

صايف اخلسارة املتبقي من العام 2016م.)32,595,541(

يخصم: األرباح املبقاة كما يف 31ديسمبر 2015م.35,146,880

صايف األرباح املبقاة كما يف 2016/12/31م.2,551,339
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جامعة ومجتمع .. بناء وانتماء

نحـــــــــــــــــــــــــو غـــــــــــــــــــــــــٍد مســــــــــــــــــــــــتديـــــــــم

جامعـة امللك فيصل 
جامعة خضراء ... االستدامة واالســتراتيجيـة 

وخـتـامــا: 
إن هــذا التقريــر يظهــر أن مــا تقــوم بــه شــركة األحســاء للتنميــة مــن مشــروعات يرســخ مكانــه اململكــة كوجهــه 
ــة  ــة االقتصادي ــات املنظوم ــع مكون ــى جمي ــة تفــرض عل ــة خاصــة أن اللحظــة الراهن ــة واســتثمارية عاملي صناعي
يف اململكــة أن تبحــث يف تواصــل دائــم ومســتمر ســبل املواجهــة املشــتركة لتحديــات العصــر، التــي يضاعــف مــن 

تعقيداتهــا تلــك التطــورات الســريعة واملتاحقــة التــي يعيشــها العالــم.

إن مجلــس اإلدارة وهــو يختتــم تقريــره لعــام 2016م فإنــه يتقــدم للســادة املســاهمن بالشــكر اجلزيــل علــى الثقــة 
التــي أولوهــا إيــاه ويدعــو اهلل –عــز وجــل-أن يزيــد مملكتنــا الغاليــة مــن نعمــه وميــن عليهــا باألمــن واألمــان وأن 
يحفــظ لنــا قائــد مســيرتنا ونهضتهــا خــادم احلرمــن الشــريفين وســمو ولــى عهــده األمــن لرعايتهــم ودعمهــم 
ومســاندتهم للشــركة، كمــا يتقــدم بجزيــل الشــكر واالمتنــان إلــى حكومتنــا الرشــيدة، كمــا يشــكر كافــة العاملــن 

بالشــركة علــى جهودهــم املخلصــة وحرصهــم علــى اســتمرا تقدمهــا وازدهارهــا 
                                                                  

 مـجـلس اإلدارة

اعتمد مجلس اإلدارة هذا التقرير، وافق على عرضة على اجلمعية العامة إلقراره مبوجب القرار 

رقم 44٦ت/ 201٦ بتاريخ 1438/0٦/08هـ املوافق 2017/03/07م .


