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 ياحة ــللتجارة والسركة عسري ـاهمي شــالسادة / مس

 احملرتمني    والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالتوالصناعة 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،

شركة عسري للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقااوتت االراركةا   يسر جملس إدارة 

والقاوام  املالياة   بتقرير احملاسا  القاانونل للراركة     مرفقًام 2015للعام  السنويجملس اإلدارة تقرير أن يقدم 

م الصاادرة وفقاًا ملعاايري احملاسالة الصاادرة عان       31/12/2015املوحدة وإيضاحاتها عن السنة املالياة املنتهياة     

 .  اسلني القانونينياهليئة السعودية للمح

، والتوجهاات املساتقللية   السانة املالياة   أداء الراركة الا ل   و الوضا  العاام  ويستعرض التقرير السنوي للمجلس 

 .والعوامل املؤثرة على عملياتهاللرركة ، واسرتاتيجياتها الرميسة ، 

 عرض عام عن الشركة :

 شاااركة عساااري للتجاااارة والساااياحة والصاااناعة والزراعاااة والعقاااارات وأعماااال املقااااوتت شاااركة مساااا مة          

 ضاااامن   ااااا    4080، مدرجااااة   السااااو  املاليااااة   اململلااااة العربيااااة السااااعودية  اااا  الرمااااز      سااااعودية

 شركات اتستثمار املتعدد.

م ، 11/11/1975 اااا املوافااا  7/11/1395وتااااري   78تأسسااا  الراااركة ملوجااا  املرساااوم املللااال ر ااا  م/

 وتاااري  5850000276وباشاارت الرااركة أعماهلااا بعااد إعاا ن تأسيسااها ولاادور سااجلها التجاااري  اا  ر اا    

وماارت الرااركة مناا   ويقاا  مركز ااا الرميساال   مدينااة أبهااا ،  م ، 05/01/1977 ااا املوافاا  15/01/1397

تأسيسها ملراحل ت ور خمتلفة  ول  طليعة أعماهلا من شركة متارس عمليات وأنر ة متعددة إىل شاركة  

ساهمًا   126,388,889أساهمها الصاادرة   عادد  بلا   رياال ساعودي و   1,263,888,890استثمارية  ابضة بارأس ماال   

، ومل ي ارأ تيايري    م2015رياتت للسه  الواحد مدفوعاة باللامال وكلام كماا   نهاياة العاام       10بقيمة أمسية

 .م2014على كلم مقارنة بالعام 

 السنة املالية للشركة :

بنهاية شاهر ديسامم مان كال     من األول من يناير وتنتهل طلقًا للنظام اتساسل للرركة فإن السنة املالية تلدأ 

 .حس  التقوي  املي دي عام

 احملاسب القانوني للشركة :

 إرنساا  ويوناا  وشااركا     م السااادة / شااركة  2015تااوىل مراجعااة حسااابات الرااركة الاا ل العااام املااالل       

حلسااابات بتعيياانه  مرا لااًا   واألربعااون ثانيااةبناااءع علااى  اارار اامعيااة العامااة العاديااة ال    )حماساالون  ااانونيون   

 .م2015الرركة للعام املالل 

 املراجعة الداخلية :

 الساادة  م2015نظام الر ابة الدااللياة للراركة الا ل العاام املاالل      وتقيي  توىل مهام وأعمال املراجعة الدااللية 

 .العاملية   BDOعضو جمموعة)حماسلون  انونيون ومسترارون  –الدكتور حممد العمري وشركاه 

 :املستشار الزكوي 

 يتوىل أعمال اتسترارة الزكوية للرركة السادة / برايس وتر اوس كوبرز.



 م2015تقرير جملس اإلدارة 

  
3  /36 

 
  

 م :5201خالل العام املالي للشركة الوضع العام 

  %13,3نساالت   باخنفاااض ريااال مليااون 160,3 بلياا  لااافية أرباحااًا م2015 العااام الاا ل الرااركة حققاا  لقااد

 اإلمجالياة  األرباا   اخنفااض  نتيجاة  وكلام  رياال  ملياون  184,8 الصاافية  األرباا   فيها بلي  اليت الساب  العام عن

 باخنفاااض ريااال مليااون 816,9 العااام الاا ل اإلمجاليااة األربااا  بلياا  حياا  الرميسااة العمليااات ماان والترااييلية

 األربااا  علااى كلاام وأنعلااس ريااال مليااون 874,2 اإلمجاليااة األربااا  فيهااا بلياا  الاايت الساااب  العااام عاان% 6,6

  ريااال مليااون 328,3 مقاباال ريااال مليااون 284,1 إىل لتصاال% 13,5 بنساالة العااام الاا ل اخنفضاا  الاايت الترااييلية

   .الساب  العام  

  احملااادودة التعلئاااة ملاااواد الوطنياااة الراااركة   حصصاااها كامااال بليااا  م2015 عاااام الااا ل الراااركة  امااا و

 % 50,4 ملللياااة تابعاااة شاااركة م28/10/2015   بيعهاااا تااااري  حتاااى كانااا  والااايت  باااا  وطااان شاااركة)

   للرتكيااز الرااركة توجاا  ماا  توافقااًا اللرتااون لااناعة   اتسااتثمار ماان اخلاارو  بهااد ماان رأمساهلااا  

 . هلا احملددة اتسرتاتيجية الق اعات

 اتساتثمارية  وجهاات الراركة  ت  املساتمر   والتحسني الت وير منهجيةو ات تصادية املتيريات مواكلة وأل مية

بتياايري ع متهااا التجاريااة حتااى تعلااس طليعااة أعماهلااا وركيتهااا كونهااا شااركة   العااام الاا ل الرااركة  اماا 

بعااد   هلااا الرميسااية اتساارتاتيجية والق اعااات اادياادة ورسااالتها ركيتهااا اعتماادتاسااتثمارية  ابضااة ، كمااا  

 الرااركة رسااالة ضاامن التقرياار  اا ا   توضاايحها مت والاايتمراجعااة شاااملة ل ساارتاتيجية العامااة للرااركة    

 .العمل واسرتاتيجية

 الي اميااة الصااناعات   ااا    التابعااة شااركاتها ألداء املسااتمر  والتحسااني الت ااوير اساارتاتيجيات ماا  ومتاشاايًا

   املتمثلااة الق ااا   اا ا   التابعااة شااركاتها   الترااييلية العمليااات و اادي  توسااعة جاااري فإناا  احملفوظااة

تااؤدي نتامجهااا إىل انعلاااس  أن املتو اا  ماان الاايت لألغ يااة السااعودية الربياا  وشااركة إالااوان حلااوانل شااركة

 400، كماا مت الا ل العاام زياادة رأس ماال شاركة لاناعات العيساى مان           رركةاألداء العام لل على اجيابل

لااناعات األجهاازة مليااون ريااال دعمااًا ملركز ااا املااالل وتعزياازًا لتنميااة أعماهلااا     ااا      750مليااون ريااال إىل 

 % من رأمساهلا.38مية واإلللرتونية ومتلم فيها الرركة املنزلية اللهربا

  للراركة  احليوياة  اتسارتاتيجية  الق اعاات    ملوناتهاا  طليعة بتنوي  تتس   اتستثمارية الرركة حمفظة أن

مان   بينماا  ، م2015 العاام  نهاياة    رياال  ملياون  2837 الرركة استثمارات حملفظة الدفرتية القيمة بلي  حي 

   اساتثماراتها  يماة   نإ حيا  ،  الدفرتياة  القيماة   ا ه  تتجااوز  احملفظاة  هلا ه  الساو ية  القيماة األ مية بياان أن  

 حلاوانل  شاركة    اساتثماراتها  مثال  الدفرتياة  بالتللفاة  تساجل  الرركة م  حساباتها دتوح اليت الرركات

 علاى  احلااتت   ا ه    العادلاة  الساو ية  القيماة  تانعلس  ت حيا  ،  لألغ ياة  الساعودية  الربيا   وشركة إالوان

 .بها املعمول احملاسلية للمعايري وفقًا للرركة املالية القوام 

 تتااوىل الاايت التابعااة شااركاتها إدارات جمااالس علااى سااي رتها الاا ل ماان اسااتثماراتها بااإدارة الرااركة وتقااوم

 بعااا  إدارات جماااالس عضاااوية   املرااااركة الااا ل ومااان،  مساااتقلة تنفي ياااة إدارات التراااييلية عملياتهاااا

   تراار   ت الايت  األالار   اتساتثمارات  ألداء الدورياة  املتابعاة  جانا    إىل ، عليهاا  تساي ر  ت اليت اتستثمارات

 .  اتستثمارات لتلم الدورية التقارير ال ل من وكلم إدارتها جمالس عضوية

 2521,8 املساا مني  حقاو   بليا   حيا   م2015 العاام  نهاياة    كماا  املاالل  مركز ا ملتانة تتمت  الرركة أن

 ملياون  1263,8 اللاال   رأمساهلاا  مان % 64 يعاادل  ماا  رياال  ملياون  807,6 مللا   نظاامل  احتيااطل  منهاا  ريال مليون

 . ريال مليون 397,6 بل  امللقاة األربا  من ورليد ، ريال
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 توزياا    لسياسااتها وفقااًاوان   ااًا مللاادأ تعظااي  مصاااه مسااا ميها  و للرااركة املااالل املركااز ملتانااة ونتيجااة

مان   %10ملساا ميها ملعادل   سانوية   نقدياة  أرباحااً علاى توزيا     الراركة  حرلا   فقد مسا ميها ، على األربا 

 الساابقة  سانوات  األربا   الا ل  املوزعاة  النقدياة  األرباا   جمماو   بليا   حيا   ، الساابقة  األعاوام  ال لرأس املال 

 علااى نقديااة أرباحااًا توزياا ب أولااى اإلدارة جملااس اتسااتمرار باا لم فااإنوعمااً  علااى  ، ريااال مليااون 474 مللاا 

 موافقاة  وبعاد  ،% مان رأمساهلاا   10ماا ثثال    رياال  ملياون  126 و دره ملل  بإمجالل م2015 العام عن املسا مني

 ريال. مليون 600 ملل  مالية سنوات مخس ال ل اتربا توزيعات  امجالل تلون كلم على العامة اامعية

م 2014م وحتاى  2011عاام  المان  مالياة  ويلني اادول أدناه مؤشرات الرحبياة وتوزيعاات األرباا  خلماس سانوات      

 م.2015واملقرت  توزيع  على املسا مني عن العام 

 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 

 لا  الربح/اخلسارة

 باملليون ريال
160,3 184,8 132,0 110,9 97,9 

 عدد األسه  الصادرة 

 نهاية العام
126,388,889 126,388,889 126,388,889 126,388,889 126,388,889 

 رحبية/السارة

 السه  بالريال
1,27 1,46 1,04 0,88 0,77 

 توزيعات األربا 

 للسه  بالريال

1 

 )مقرت  
1 1 1 0,75 

 إمجالل توزيعات األربا 

 باملليون ريال

126,4 

 )مقرت  
126,4 126,4 126,4 94,8 

 التوزي   نسلة

 إىل رأس املال
10% 10% 10% 10% 7,5% 

 الق اعااااات   اسااااتثماراتها وتوزياااا  بتقيااااي  اتسااااتثمارية احملفظااااة  يللااااة إعااااادة علااااى الرااااركة وتعماااال

 عواماد  بتحساني  اتسارتاتيجية  توجهاتهاا  ال ل من اتستثمارية ألوهلا أداء كفاءة رف  حيق  ملا اتسرتاتيجية

 بعا   مان  والتخاار   والنمو للت ور القابلة وغري املتدنية العوامد كات اتستثمارات بع  وبي  اتستثمارات بع 

،  عالياة  خمااطر  تصااحلها   اد  الايت  تلام  أو،  احملاددة  اتسرتاتيجية الق اعات ضمن تق  ت اليت اتستثمارات

 عوامد  قي  بهد  جمدية جديدة استثمارات   لدالولتملينها من ال كلم جراء من نقدية تدفقات و قي 

 ، مساا ميها  علاى  أرباحااً  توزيا     اتساتمرار  علاى  الراركة  و ادرة  النماو  فار   وتعزياز  تساتثماراتها  أفضل

 وارتفاا   لا   الساو ية  القيماة  وأداء للساه   الدفرتياة  القيماة  علاى  إجيابيااً  انعلاسااً  لا لم  يلون أن املتو   ومن

  .ل لم تلعًا للرركة السو ية القيمة

 املصاااه وألااحا  املسااا مني مصاااه تعظااي  علااى إجيابااًا سااينعلس وت ور ااا منو ااا أن الرااركة وتااؤمن

  .كلل اجملتم  جتاه فعال بدور القيام من ومتلنها وموردين وعم ء ودامنني عاملني من اآلالرين

 األعااوام الاا ل أفضاال نتااام   قياا  إىل التقرياار  اا ا   املضاامنة العماال تساارتاتيجية وفقااًا الرااركة وتت لاا 

 .اهلل بإكن مستمرة منو معدتت حيق  وملا املالل ومركز ا ملانتها لتعزيز القادمة
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 العمل :واسرتاتيجية رسالة الشركة 

 هلااااا بهااااد  الت ااااوير والتحسااااني     م ملراجعااااة اتساااارتاتيجية العامااااة  2015 اماااا  الرااااركة الاااا ل العااااام    

 كمااا  اماا  ملراجعااة الق اعااات اتساارتاتيجية الرميسااة ألعماهلااا جدياادة هلااا  املساتمر واعتماادت ركيااة ورسااالة 

 على النحو التالل :

 الرؤية : 

 «وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض»

 رسالة الشركة :

 االقتصادية العوائد أنسب حيقق مبا استدامة ذات متعددة قطاعات يف تستثمر عامة مساهمة شركة حنن "

 ."املصاحل ألصحاب واالجتماعية

 العمل : اسرتاتيجية

ولاناعات تتسا  بنماو     اسارتاتيجية تنويا  اساتثماراتها     اعاات    تعمل الراركة لتحقيا  رساالتها مان الا ل      

و اما   وآفا  استثمارية واسعة تعتم ا الرركة حمركات النمو ات تصادي   اململلة العربياة الساعودية ،   

التالياة  ملراجعة شاملة لق اعاتها اتسرتاتيجية وحددت الق اعاات اتسارتاتيجية   م 2015ال ل العام الرركة 

 :وف  رسالتها ااديدة

  احملفوظة الي امية الصناعات   ا. 

  العقاري والت وير التنمية   ا. 

  والترييد اللناء مواد لناعة   ا. 

  واإلللرتونية اللهربامية املنزلية األجهزة لناعة   ا. 

  املتخصصة والتجزمة اخلدمات   ا. 

وتعماال الرااركة علااى تقااوي  اسااتثماراتها   الق اعااات اتساارتاتيجية أعاا ه واملراجعااة الراااملة لديناميليااة    

الليئة ات تصادية احمللياة واإل ليمياة بهاد  اساتي ل الفار  اململناة إلضاافة   اعاات أالار  متخصصاة أو           

لااى  اا ه الق اعااات ملااا حيقاا  مصاااه الرااركة     ململااة هلاا ه الق اعااات وتوزياا  حمفظتهااا اتسااتثمارية ع   

 ومسا ميها والل  النمو   عامداتها.

إىل تناامل العواماد اتساتثمارية ملساا ميها      ياؤدي مازي  متاوازن املخااطر    إىل  قيا    اتسارتاتيجية  ا ه   وتهد 

لاايت  ااد االالااة أن الرااركة تتمتاا  ملزايااا تنافسااية متلنهااا ماان تعزيااز أعماهلااا ومواجهااة املخاااطر احملتملااة     

 أ مها :تتعرض هلا ومن 

 واعدة ا تصاديًا. اسرتاتيجية    اعات  هااستثمارات نو ت 

 استثماراتها. و سني أداء القدرة على ت وير 

  جمدية.جديدة إجياد فر  استثمارية 

تعاازز اخلاامات املرتاكمااة جمللااس إدارتهااا وإدارتهااا التنفي يااة املزايااا التنافسااية إىل جاناا  اتساارتاتيجية وو اا ه 

مان  وتدفقاتها النقدية منو عامداتها ونقلة نوعية وكمية   أداء ا لتحقي  املستقللية الرركة و دراتها  فر 

الرأمساليااة الاايت  ربااا توزيعااات األربااا  واتوالزميلااة واياارادات اتسااتثمارات ماان الرااركات التابعااة  أداءالاا ل 

املتاحاة   ساتثماراتها الادوري للقاي  العادلاة ت   تقياي   الجان  ، إىل املتاحة لللي  استثماراتها أي من تتحق  من بي  

 والصنادي  اتستثمارية.وغري املتداولة لللي  املتداولة 
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 :وقطاعات األعمال عمليات الشركة الرئيسة 

  عمليات الشركة الرئيسة :

  احملااااددة  اتساااارتاتيجيةمتنوعااااة   الق اعااااات  يةترتكااااز عمليااااات الرااااركة   إدارة حمفظااااة اسااااتثمار

وتنمياة  يماة احملفظاة اتساتثمارية وتعزياز       القامماة أداء اتساتثمارات   رفا  كفااءة   اسرتاتيجية العمل من الا ل 

أربا  رأمسالية تنعلس على نتاام  أعماهلاا   لتحقي  باللي  بع  اتستثمارات تدوير إضافة إىل ، منو ا  فر 

جمدية ، و د تلجاأ   بديلة اتاستثمار   الدالول  و قي  تدفقات نقدية تعزز من ملانة الرركة وفرلها 

الراركة   ساليل كلاام إىل ات ارتاض لتمويال حقااو  املللياة وتعزيااز  يللاها الرأمساالل متااى ماا اسااتدع          

 احلاجة إىل ا تناء تلم الفر  اتستثمارية.

 كماا   نهاياة    يجيةاتسارتات علاى الق اعاات   القامماة  اتساتثمارات  التوزي  النسيب حلجا   ويلني الرلل أدناه 

 .اضافة إىل اتستثمارات اتالر  الار  الق اعات الرميسة م2015العام املالل 

 
إىل أربعاة فئاات اساتثمارية أساساية حسا        اتسارتاتيجية اساتثماراتها   الق اعاات   وتصنف الرركة مللياة  

 طليعة ونو  كل استثمار على النحو التالل :

 شركات الالة.   اسرتاتيجيةاستثمارات  -1

 عامة.مسا مة   شركات  اسرتاتيجيةاستثمارات  -2

 عامة.شركات مسا مة استثمارات رميسة   شركات الالة و -3

 والصنادي  اتستثمارية. ة األسه  املتداولةاستثمارات   حمفظ -4

 : م2015تصنيف الفئات اتستثمارية كما   نهاية العام املالل ويلني الرلل أدناه توزي  اتستثمارات حس  

 

28% 

34% 
1% 

22% 

7% 
8% 

 (مليون ريال2837قيمة احملفظة االستثمارية )

 قطاع الصناعات الغذائية احملفوظة

 قطاع التنمية والتطوير العقاري

 قطاع صناعة مواد البناء والتشييد

 قطاع صناعة األجهزة املنزلية الكهربائية واإللكرتونية

 قطاع اخلدمات والتجزئة املتخصصة

 االستثمارات األخرى

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000
 -     -استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة 

 -     -استثمارات اسرتاجتية يف شركات مساهمة عامة 

 -     -استثمارات رئيسة يف شركات خاصة وشركات مساهمة عامة 

 -     -استثمارات يف حمفظة املتاجرة والصناديق االستثمارية 

4 3 2 1 

 الفئات االستثمارية 

1 

2 

3 

4 
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 قطاعات األعمال : 

رميساة  أعماال   لمان الا ل   ااع   م 2015ال ل العاام  العمل فإن الرركة مارس  نراطها  تسرتاتيجية ًا يتنف

 . الق ا  اتستثماري والق ا  الصناعل ما 

 االسرتاتيجيةالقطاعات 

 إىل

← 

 الفئات االستثمارية

 إىل

← 

 قطاعات األعمال

  احملفوظة الي امية الصناعات   ا 

  العقاري والت وير التنمية   ا 

  والترييد اللناء مواد لناعة   ا 

  واإلللرتونية اللهربامية املنزلية األجهزة لناعة   ا 

  املتخصصة والتجزمة اخلدمات   ا 

 استثمارات اسرتاتيجية   شركات الالة 

 استثمارات اسرتاتيجية   شركات مسا مة عامة 

 رميسة   شركات الالة ومسا مة عامة استثمارات 

 استثمارات   حمفظة األسه  والصنادي  اتستثمارية 

  الق ا  اتستثماري 

 الق ا  الصناعل 

 القطاع االستثماري :

الايت   كات اليارض اخلاا   متارس الرركة نراطها   الق ا  اتستثماري من ال ل جمموعة من الراركات  

متللها الرركة باللامل واستثماراتها امللاشرة   الراركات اخلالاة والراركات املساا مة العاماة الايت       

، إضافة % من ركوس أمواهلا 50اتسرتاتيجية للرركة وتقل ملليتها فيها عن ق اعات الترتكز نراطها   

، باساتثناء  اساتثمارية  لانادي   ات مدرجاة و رارك متداولة لاألورا  املالية املتنوعة   أسه   إىل استثماراتها  

اليت تسي ر عليهاا وتوحاد  واممهاا    العامة الرركات املسا مة   الرركات اخلالة والصناعية استثماراتها 

    الق ا  الصناعل. املالية معها واليت تندر 

 القطاع الصناعي :

متااارس الرااركة نراااطها   الق ااا  الصااناعل ماان الاا ل اسااتثماراتها   جمموعااة ماان الرااركات اخلالااة   

% فاأكثر وتوحاد  واممهاا املالياة ما   اوام  الراركة وفا          50التابعة هلا اليت متللها بنسلة العامة واملسا مة 

ت لاناعة األغ ياة احملفوظاة ،    ، وترتكز نرااطها    ا ا الق اا    جماات    املتعار  عليها املعايري احملاسلية 

 لناعة النسي  وامل بس ااا زة ، والصناعة املرتل ة باألعمدة واإلشارات الضومية.إىل جان  

توافقاًا ما  توجههاا للرتكياز علاى       لاناعة اللرتاون وماواد التعلئاة     اخلرو  من اتساتثمار   الرركة و ررت 

م بلياا  حصااتها   2015، حياا   اماا  الاا ل العااام  اتسااتثمار   الق اعااات اتساارتاتيجية احملااددة للرااركة

 الرركة الوطنية لصناعة اللرتون احملدودة.

 الاايت تراالل العمليااات الرميسااة    اااادول أدناااه توزياا  نراااطات الرااركة علااى   اعااات األعمااال         حيوضااو

م 2015وتااأثري كاال   ااا  علااى حجاا  أعمااال الرااركة ومسااا متها   النتااام  الاا ل العااام املااالل      للرااركة 

 : م2014ومقارنتها بالعام 

 البيـــــــــــان ) باملليون ريال( السنة
القطاع 

 االستثماري

 القطاع 

 الصناعي
 اإلمجـــــالي

20
15

م
 

 4377 2053 2324 املوجودات  إمجالي

 1855 1263 592 املطلوبات وحقوق امللكية غري املسيطرة  إمجالي

 2418 2339 79 صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات 

 817 738 79 الدخل من العمليات الرئيسة  امجالي

 73 71 2 االستهالكات

 984 977 7 املمتلكات واآلالت وأعمال حتت التنفيذ  

 233 233 - مصروفات رأمسالية 
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 البيـــــــــــان ) باملليون ريال( السنة
القطاع 

 االستثماري

 القطاع 

 الصناعي
 اإلمجـــــالي

20
14

م
 

 4580 2092 2488 جمموع املوجودات 

 1972 1358 614 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية غري املسيطرة

 2573 2438 135 صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات 

 874 739 135 الدخل من العمليات الرئيسة  امجالي

 78 76 2 االستهالكات

 865 857 8 التنفيذ  املمتلكات واآلالت وأعمال حتت 

 235 235 - مصروفات رأمسالية 

وترتكز موجاودات الراركة وكا لم األساوا  الرميساة لنرااطات الراركة وشاركاتها التابعاة   اململلاة           

اليت يرتكز نراطها   مجهورياة مصار العربياة    مصر االوان العربية السعودية باستثناء نراط شركة حلوانل 

و اال شااركة تابعااة لرااركة حلااوانل إالااوان التابعااة لرااركة عسااري العربيااة ل سااتثمار الصااناعل احملاادودة        

 اململوكة للرركة باللامل. 

 التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة : 

الق اا  الصاناعل وإيارادات    مليعاات  مان اإليارادات الناجتاة مان     لراركة  لون اإليرادات اإلمجالية املوحدة لتت

اإليارادات مان العملياات غاري املساتمرة      إىل جانا   اليت ترلل العمليات الرميسة للراركة  الق ا  اتستثماري 

 .اإليرادات األالر  إضافة اىل

 2581مقابال  ال ل العام مليون ريال  2445ال ل العام  للرركة وشركاتها التابعة اإلمجاليةبلي  اإليرادات و

 2339 لتصال إىل  مليعات الق اا  الصاناعل   اخنفض % ، حي  4نسلت   اخنفاضب مليون ريال   العام الساب 

بنساالة  إيارادات الق ااا  اتساتثماري  كمااا اخنفضا   ،   العااام السااب   ملياون رياال    2438 مقاباالملياون رياال   

غاري  اإليرادات من العمليات  مليون ريال   العام الساب  ، إىل جان  135 مقابل مليون ريال 79 اىل% لتصل 41

مليون ريال واليت نتج  من بي  الراركة الوطنياة ملاواد التعلئاة الا ل العاام        16املستمرة اليت بلي  ال ل العام 

م 2015ال ل العام  مليون ريال 11 اليت بلي اإليرادات األالر  من العمليات غري الرميسة إضافة إىل ، م 2015

 .  العام الساب  مليون ريال 8مقابل 

م ، ترالل     2015العاام املاالل   للرركة وشركاتها التابعاة الا ل   والتوزي  اايرا  لإليرادات اإلمجالية 

بينماا بليا    ، % مان إمجاالل اإليارادات    64وترالل  مليون رياال   1563اإليرادات من داالل اململلة اليت بلي  

 .يرادات% من امجالل اإل36وترلل  مليون ريال 882اإليرادات من الار  اململلة 

لراركة  التابعاة   شركة حلوانل االاوان )مصار   وتتمثل اإليرادات من الار  اململلة   اإليرادات اليت حققتها 

إىل دول املتمثلة   عمليات التصادير مان الراركات التابعاة   الق اا  الصاناعل       واإليرادات حلوانل االوان ، 

 . ألالر جملس التعاون اخلليجل والدول العربية وجمموعة من الدول ا

 يرادات من داالل والار  اململلة :يرا  لإلتوزي  ااالويلني الرلل التالل 
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  اخلطط والقرارات والتوجهات املستقبلية :

  م :2015القرارات اهلامة خالل العام 

م بعاا  القاارارات اهلامااة ضاامن توجهاتهااا اتساارتاتيجية الاايت تهااد  إىل    2015اختاا ت الرااركة الاا ل العااام  

 متثل  فيما يلل : و سني أدامها وتعلس رسالتها األساسية 

 تييري الع مة التجارية : .1

 م تياايري ع متهااا التجاريااة لااتعلس توجهاتهااا اتساارتاتيجية ولتلااون 2015 ااررت الرااركة الاا ل العااام 

ع متهااا التجاريااة دتلااة علااى كونهااا شااركة اسااتثمارية  ابضااة تعماال     اعااات ا تصااادية حيويااة ملااا   

 يتناس  م  ت لعاتها املستقللية.

 اتسرتاتيجية العامة : .2

م ملراجعااة اتساارتاتيجية العامااة هلااا و ااررت اعتماااد ركيتهااا ورسااالتها    2015 اماا  الرااركة الاا ل العااام  

اتيجية الرميسية هلا امللينة   اسارتاتيجية العمال وحاددت ملاادس اتسارتاتيجية      ااديدة والق اعات اتسرت

 .والتزاماتهااحلاكمة هلا و ي  الرركة 

 اخلرو  من لناعة اللرتون ومواد التعلئة : .3

م اخلاارو  ماان لااناعة اللرتااون ومااواد التعلئااة و اماا  بلياا  كاماال     2015 ااررت الرااركة الاا ل العااام  

و اال شااركة  ، % ماان رأمساهلااا  50,4ملااواد التعلئااة احملاادودة الاايت متثاال     حصصااها   الرااركة الوطنيااة  

م ، وكلام توافقاًا   28/10/2015سعودية كات مسئولية حمدودة كان  تابعة للرركة حتى تاري  بيعهاا    

 اتستثمار   الق اعات اتسرتاتيجية احملددة هلا. علىم  توجهاتها للرتكيز 

 : زيادة رأمسال شركة لناعات العيسى .4

ملياون   400 ررت الرركة املوافقة على زيادة رأس مال شاركتها الزميلاة شاركة لاناعات العيساى مان       

مليون ريال بهد  تدعي  املركاز املاالل هلاا ودفا   ادراتها لتنمياة أعماهلاا     اا  لاناعة           750ريال إىل 

 للرركة.األجهزة اللهربامية واإلللرتونية أحد الق اعات اتسرتاتيجية الرميسة 

هلا ه الراركة إىل   واألرباا  امللقااة   و د مت    ه الزيادة مان الا ل  ويال جازء مان اتحتيااطل النظاامل        

 % من رأمساهلا.38رأس املال وزيادة عدد األسه  املصدرة فيها ، وتلل  نسلة مللية الرركة 

 استقالة عضو جملس إدارة وتعيني عضو جديد : .5

عضااو جملااس اإلدارة معااالل الاادكتور عاازام حممااد    اسااتقالةم  لااول 2015 ااررت الرااركة الاا ل العااام  

،   حيناا م وكلاام بعااد لاادور األماار املللاال اللااري  بتعييناا  وزياارًا للتعلااي     02/02/2015الااداليل ماان 

  تاريا  تعيني معالل املهندس الالد علداهلل امللح  عضوًا   جملس اإلدارة مان م 23/02/2015  و ررت 

 45  
2% 

 687  
28% 

 150  
6% 

 1,563  
64% 

 داخل اململكة   دول جملس التعاون الدول العربية دول أخرى

  التوزيع اجلغرايف لإليرادات من داخل وخارج اململكة العربية السعودية
 (باملليون ريال)
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م ، و د مت عرض التعيني علاى اامعياة العاماة العادياة     28/09/2016اجمللس احلالية   دورة وحتى نهاية 

 م و ررت اامعية املصاد ة على التعيني.01/04/2015  املنعقدة   42)

 : اخلطط والتوجهات االسرتاتيجية 

ضااافة إىل بعاا  اتسااتثمارات املتنوعااة  األساسااية إ اتساارتاتيجيةترتكااز اسااتثمارات الرااركة   الق اعااات  

وشاركات مساا مة   ورميساة مان الا ل شاركات الالاة       اسارتاتيجية وتتوز   ا ه اتساتثمارات إىل   ، األالر  

 وال  ها اتستثمارية املستقللية على النحو التالل :  اتسرتاتيجية عامة ، وتعزم الرركة تنفي  توجهاتها 

  يف الشركات اخلاصة االسرتاتيجيةاالستثمارات : 

تتلون   ه اتستثمارات   الرركات كات املسئولية احملدودة واملسا مة املقفلة الايت تازاول أعماهلاا      

أرباا   ا ه اتساتثمارات ومان     للراركة ، وتتو ا  الراركة  قيا  عامادات مان        اتسرتاتيجيةالق اعات 

  تلاام  طاار  جاازء ماان حصااتها     عنااد   قياا  ملاساا  رأمساليااة  منهااا ، إىل جاناا    توزيعااات األربااا   

إىل اتكتتااا  العااام متااى مااا أملاان كلاام ، كمااا أن الرااركة  ااد تلجااأ إىل بياا  بعاا          اتسااتثمارات 

  متويال   التادفقات النقدياة مان جاراء كلام     لا لم وتادوير    اجملدياة  اتستثمارات متاى ماا تاوافرت الفار     

 . نتام  أعماهلا و قي  منو  استثمارات أالر  لتعزيز  اعدة حقو  املللية 

  يف الشركات املساهمة العامة االسرتاتيجيةاالستثمارات : 

 اتسارتاتيجية تتلون   ه اتستثمارات   الرركات املسا مة العامة اليت تزاول نرااطها   الق اعاات   

مساتمرة منهاا ،    اتماد اللرركة ، وتنوي الرركة بصفة عامة اتحتفاظ     ه اتستثمارات و قيا  ع 

أي ومتى ما كان   نا  فر  جمدية  ق  مصاه الراركة ومساا ميها فاإن الراركة  اد تار  بيا         

 وتاادفقات نقديااة مقابلااة لتموياال ا تناااء ملاساا  رأمساليااة لتحقياا   اجاازء منهااماان  اا ه اتسااتثمارات أو  

بل على منو نتاام   تتواف  م  اسرتاتيجية الرركة و ق  انعلاس اجيا جمدي  أالر جديدة استثمارات 

 أعمال الرركة ومركز ا املالل.

 العامةاملساهمة االستثمارات الرئيسة يف الشركات اخلاصة و : 

تتلااون  اا ه اتسااتثمارات   شااركات تاازاول أنراا تها     اعااات متنوعااة وتسااعى إىل منااو أعماهلااا       

حالاة وجاود فار  مان  ا ا       بالتوس    أسوا  جديدة أو بالعمل علاى التوسا  باتنادما  أو اتساتحواك      

اساتثماراتها    ا ه الفئاة    أي مان  بيا    و اد تلجاأ الراركة إىل   القليل لتنمية حصاتها و يمتهاا الساو ية ،    

تاادفقات نقديااة  وفري، وتااإكا أملاان كلاام  العادلااةبعااد ت وير ااا ورفاا   يمتهااا  أو متااى مااا كااان مناساالًا  

 متويل الفر  اتستثمارية ااديدة.تعزيز حقو  املللية وتوزيعات أربا  للمسا مني أو   تسا     

 االستثمارات يف احملافظ والصناديق االستثمارية : 

وحمفظاة املتااجرة   أساه  متداولاة       تتلون  ا ه اتساتثمارات مان اساتثمارات   لانادي  اساتثمارية       

جهااات متخصصااة مرالصااة  ماان اتسااتثمارات  إدارة  اا ه وياات كات طاااب  الااا   السااو  السااعودية و اال  

لاساا  جاناا  املإىل اخلالااة بهااا ، ربااا  األوتتو اا  الرااركة  قياا  عاماادات ماان توزيعااات  ، ومسااتقلة 

و قي  تدفقات نقدية لتمويال  ستثمارات أو جزء منها   ه ات التخار  بلي رأمسالية متى ما رأت جدو  ال

 .  فر  استثمارية جديدة أو توزيعات نقدية للمسا مني ت وير استثمارات  اممة أو الدالول

 : ويلني الرلل أدناه التوزي  النسيب تستثمارات الرركة حس  الفئات اتستثمارية
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  خطط تطوير املوارد البشرية: 

املاوارد اللرارية الايت    وكفاياة  تعتماد علاى كفااءة     اسرتاتيجيتها وال ط أعماهلاتؤمن الرركة أن تنفي  

ضامن اسارتاتيجية الت اوير    الراركة  وتعمال    تنمية أعماهلاا ورفا  أداء اساتثماراتها ،     احليويهلا الدور 

رفاا  املهااارات والقاادرات القياديااة واإلداريااة والفنيااة لعامليهااا   مجياا  املسااتويات      املسااتمر لعملياتهااا إىل  

 ًالتاادري  دااللياالال ااط وباارام   العماال علااىالاا ل ، وكلاام ماان للرااركة وشااركاتها التابعااة  الوظيفيااة 

إىل جاناا   التاادري  علااى رأس العماال الاا ي يعتاام ماان األولويااات األساسااية ،  ال ااط إىل جاناا   ًاوالارجياا

ومتثاال ال ااط اإلحاا ل التاادرجيل    ،  اسااتق ا  كفاااءات جدياادة وفاا  احتياجااات الرااركة املسااتقللية     

ه اخل اط والامام  احلفااظ علاى مساتويات جيادة       لللوادر السعودية األ مية اخلالة حيا  نات  عان  ا     

وحققاا  الرااركة نساالة مرتفعااة   سااعودة وظامفهااا ومت تصاانيفها ضاامن الن ااا     لللااوادر السااعودية ، 

الرركة مدركة أل مياة وجاود   ، اىل جان  كلم فإن  املمتاز حس  برنام  ن ا ات اخلا  بوزارة العمل

ضاامن وبارام  متلام األساه     مارات ملصالحة موظفيهااا  ال اط وبارام   فيزياة مثال باارام  اتدالاار واساتث      

 . توجهاتها الت ويرية املستقللية 

 خطط وبرامج التطوير املستمر : 

تعماال الرااركة   توجههااا لتنفياا  اساارتاتيجياتها وال  هااا إىل  قياا  رسااالتها األساسااية كرااركة         

لتتناسا  ما  طليعاة أعماال      استثمارية  ابضة ، وتعمل على الت وير والتحسني املستمر لعمليات الراركة 

املسااتمر هليللااها التنظيماال   ت ااوير لالرااركة وت ور ااا وكلاام بالتعاااون ماا  استراااريني متخصصااني ل      

ألنظماة اإلدارياة واملالياة وأنظماة     لو ادي  بارام  تقنياة املعلوماات     والوظيفل واألنظمة واللوامح الدااللياة  

وماان ،  اتسارتاتيجية اء اساتثماراتها   الق اعااات  دأل إىل جاناا  املراجعاات التقوثيااة الر اباة الدااللياة ،   

 لرركة ونتامجها املستقللية.العام لداء األاألثر اإلجيابل على  املتو   أن يلون ل لم

 على نتائج األعمال :املستقبلية تأثري اخلطط والتوجهات االستثمارية 

ير أداء استثماراتها القاممة من الا ل  وتوجهاتها املستقللية وت واتسرتاتيجية تر  الرركة أن ت لي  ال  ها 

أو انادما  بعضاًا مان     وا تنااء اساتثمارات جديادة   ساتحواكات  ات عملياات و،   ه اتستثمارات   ال ط التوس  

اسااتلعاد اسااتثمارات أالاار    ، وإعااادة  يللااة وت ااوير بعاا  اتسااتثمارات أو   الرااركات الاايت تسااتثمر فيهااا 

ساايلون هلااا دور   تنميااة مصااادر عامااداتها ماان الاا ل األربااا  املتو عااة ماان شااركاتها التابعااة    ضااعيفة األداء 

وتوزيعااات األربااا  وامللاساا  الرأمساليااة ماان اسااتثماراتها وتااوفري التاادفقات النقديااة ال زمااة ، إىل جاناا  أن    

ام  أعماهلااا وتعاازز ال ااط وباارام  الت ااوير املسااتمر وتنميااة املااوارد اللراارية سااتملنها ماان  قياا  منااو   نتاا    

ساايلون لاا  اتنعلاااس واملااردود اإلجيااابل علااى مسااا ميها وألااحا  املصاااه  مركز ااا املااالل األماار الاا ي 

 اجملتم  كلل.  واآلالرين 

58% 

33% 

2% 
7% 

 استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة

 استثمارات اسرتاجتية يف شركات عامة

 استثمارات رئيسة يف شركات خاصة و عامة

 استثمارات احملافظ و الصناديق االستثمارية

 مليون ريال2837القيمة الدفرتية لالستثمارات 
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  ة :عوامل املخاطرة اليت تواجه الشركة واملخاطر احملتمل

 إن الرركة وشركاتها التابعة وكأي كيان ا تصادي تواج  جمموعاة مان املخااطر منهاا املخااطر التراييلية       

واملاليااة املتعلقااة بعمليااات الرااركة ، واملخاااطر املتعلقااة بالسااو  والق اعااات الاايت تسااتثمر فيهااا ، إىل جاناا       

الاايت تسااتثمر فيهااا   اتساارتاتيجية تااأثريات العواماال ات تصااادية اللليااة املااؤثرة علااى معاادتت منااو الق اعااات   

وخماطر اخنفاض القيمة العادلة تساتثماراتها أو اخنفااض  يماة املوجاودات غاري امللموساة احملاددة        ،  الرركة

 ااد ت تلااون معلومااة لااد   أالاار  إضااافة إىل  خماااطر    يمااة الرااهرة لاالع  الرااركات املسااتثمر فيهااا ،   

املالياة وات تصاادية وتقللاات العوامال السياساية واتجتماعياة        الرركة واليت  د تنت  عن انعلاسات األزمات

 :املخاطر الرميسية فيما يلل ترتكز، ووالتيريات   الترريعات والقوانني واألنظمة املعمول بها 

  اا  الصاناعات الي امياة احملفوظاة جاراء املنافساة        الق ا  الصاناعل وعلاى األالا    خماطر تأثر إيرادات  

من الرركات اليت تعمل   نفس النراط ، أو من جراء مستويات وفرة املواد اخلاام أو ارتفاا  أساعار ا ،    

 مقابل الريال السعودي. اتجنلية وأسعار الصر وخماطر أسعار العم ت 

  إضافية من ال ل التسهي ت اتمتمانياة   الو ا    عدم القدرة لتأمني متوي ت كافية أو السيولة وخماطر

إضاافة إىل خمااطر    املناس  والرروط املقلولة ملواجهة أي التزامات رأمسالية وضمانات وارتلاطات حمتملاة 

 .ارتفا  الت ب بات احملتملة   معدتت الفامدة وتلاليف التمويل

 لترييلية غري املتو عة.  خماطر متعلقة بتع ل األنظمة التقنية املالية واإلدارية وا 

       الرااركة ومركز ااا  نتاام  خمااطر تقللااات أساوا  تسااعري حقاو  امللليااة اخلالاة والعامااة وتأثري اا علااى

 .تدفقات نقديةالرركة على  قي   ةاملالل و در

 وتوابعهاا والتاأثري    عم ء وعادم  ادرته  علاى الوفااء بالتزامااته  جتااه الراركة       الخماطر اتمتمان اخلالة ب

 . على التدفقات النقديةالسليب

  الايت  اد تاؤثر علاى      اتسارتاتيجية خماطر متعلقة بالظرو  السياسية وات تصادية ومعدتت منو الق اعات

 أداء استثماراتها.

 .خماطر الترريعات والقوانني واألنظمة املتعلقة بعمليات الرركة ونراطاتها 

خاااطر العاليااة أو التقلياال ماان أثر ااا أو نقلااها اىل  علااى العماال بتجناا  املوتقااوم الرااركة ملواجهااة  اا ه املخاااطر 

أطرا  أالر  كرركات التأمني وكلم باختاك عدد من اإلجراءات واتحتياطات ال زمة لتتملن مان تسايري   

عملياتها بالرلل املعتاد مان الا ل انظماة ولاوامح دااللياة فعالاة وتعزياز أنظماة الر اباة الدااللياة ، اىل جانا             

دوري تساتثماراتها    الا تقياي   وال الايت تعمال فيهاا   توازنة بتنوي  اساتثماراتها و  اعاتهاا   سياسة خماطر م اتلا 

حقو  املللية اخلالة والعامة واملخاطر املتعلقة بها واختااك ماا يلازم مان إجاراءات جتا هاا ، وت ليا  منهجياة         

 ا   فار  اساتثمارية   اماد عو اتنتقاء للفر  اتستثمارية ااديدة وتدوير بعا  اساتثماراتها بااللي  وتوظياف    

أفضل متى ما كان كلم مملنًا ، كما تعمل الرركة على جتن  املخااطر بت اوير و ساني نتاام  عملياات      

استثماراتها وكلم حس  نو  وطليعة اتستثمار والق اا  بهاد  تنمياة عواماد ا عان طريا  رفا  القيماة العادلاة          

والتادفقات  لرفا  مساتو  الرحبياة     كفاءتها اإلنتاجياة دة ، والعمل على زيا وتعزيز حقو  امللليةل ستثمارات 

 توزيعات أربا  ملسا ميها و قي  ارتفا    عوامد   اتستثمارية.التزاماتها ووتأمني النقدية 
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  :املركز املالي املوحد للشركة 

 املوجودات :

 ملياون  4580 مقابال  رياال  ملياون  4377 بليا   حيا   %4,4 نسالة ب العاام  نهاياة    اإلمجالياة  املوجودات اخنفض 

بنااد و املاليااة واملوجااودات اتسااتثماراتبنااد    اخنفاااضإىل  رميساال بساال  كلاام ويرجاا   الساااب  العااام   ريااال

شال   و ياة النقد بند اخنفاض إىل إضافة احملدودة التعلئة ملواد الوطنية الرركة بي  بعد غري امللموسة املوجودات

 .التابعة الرركات  واملخزون  املدينة ال م  لاولاف يةالنقد

 : خلمس سنوات ماليةلني اادول أدناه ال لة بنود املوجودات يو

 بنود املوجودات يف املركز املالي :

 2011 2012 2013 2014 2015 البيان )باملليون ريال(

 املوجودات املتداولة

 297 404 312 325 280 ية وبنود شبه نقديةنقد

 21 27 42 42 44 ملتاجرةغرض ال مقتناهاستثمارات 

 290 293 294 313 266 ، صايف ذمم مدينة

 441 433 486 557 528 ، صايف املخزون

 68 63 77 102 91 دفعات مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذات عالقة

 1117 1220 1211 1339 1209 املوجودات املتداولة إمجالي

 املوجودات غري املتداولة

 1194 1197 1874 1931 1745 وموجودات ماليةاستثمارات 

 316 316 317 230 230 استثمارات عقارية

 2 - - - - ذمم عقود إجيار متويلي

 558 595 711 865 983 ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ

 215 215 215 215 157 موجودات غري ملموسة

 - - - - 52 موجودات أخرى طويلة اآلجل

 2285 2323 3117 3241 3168 املوجودات غري املتداولة إمجالي

 3402 3543 4328 4580 4377 املوجودات إمجالي

 يلني الرلل أدناه مقارنة للموجودات املتداولة وغري املتداولة وإمجالل املوجودات خلمس سنوات مالية :و
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 املطلوبات :

 مليااون 1436 مقابال  رياال  ملياون  1328 بليا   حيا    %7,5 بنسالة  العاام  نهاياة    اإلمجالياة  امل لوباات  اخنفضا  

 وامل لوبااات واملسااتحقات إىل اخنفاااض بناد الاا م  الدامناة   أساسال  براالل كلام  ويرجاا  السااب   العااام   رياال 

 .، إضافة إىل اخنفاض خمص  الزكاة وضريلة الدالل وبند متويل املراحبة والقروض طويلة األجل األالر 

 : خلمس سنوات مالية  لوباتأدناه ال لة بنود امللني اادول يو

 بنود املطلوبات يف املركز املالي :

 2011 2012 2013 2014 2015 البيان )باملليون ريال(

 لةاملطلوبات املتداو

 107 145 80 138 281 قصرية األجل وأقساط متداولة ات متويل مراحب

 287 266 340 439 279 ومستحقات ومطلوبات أخرى ذمم دائنة

 13 13 13 14 15 توزيعات أرباح مستحقة

 59 46 48 55 45 خمصص الزكاة والضريبة

 - - - - 3 اجلزء املتداول –مستحقات عقود إجيار متويلي 

 466 470 481 646 624 املطلوبات املتداولة إمجالي

 املطلوبات غري املتداولة

 87 48 637 687 574 متويل مراحبة وقروض طويلة األجل 

 - - - - 13 مستحقات عقود إجيار متويلي

 2 2 4 5 5 ضريبة مؤجلة

 77 80 86 98 112 نهاية اخلدمة مكافأة خمصص

 166 130 727 790 704 املطلوبات غري املتداولة إمجالي

 632 600 1208 1435 1328 املطلوبات إمجالي

 ويلني الرلل أدناه مقارنة امل لوبات املتداولة وغري املتداولة وإمجالل امل لوبات خلمس سنوات مالية :

  

 :يف الشركة حقوق املساهمني 

   ريال مليون 2608 مقابل ريال مليون2522بلي    حي  %3,3بنسلة  العام نهاية   املسا مني حقو  اخنفض 

 اساتثمارات  تقياي   بند امللاس  غري احملققاة مان إعاادة    إىل اخنفاض أساسل بسل  كلم ويرج  الساب  العام

 .إضافة إىل اخنفاض    يمة استثمارات أالر  .تخنفاض  يمة األورا  املالية املتداولة لللي  متاحة
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 : خلمس سنوات مالية حقو  املللية وحقو  املسا منيلني اادول أدناه ال لة يو

 املساهمني يف املركز املالي :امللكية وحقوق بنود حقوق 

 2011 2012 2013 2014 2015 البيان )باملليون ريال(

 امللكية حقوق

 املساهمنيحقوق 

 1264 1264 1264 1264 1264 رأس املال

 808 808 808 808 808 احتياطي نظامي

 291 305 309 365 398 مبقاه أرباح

 (83) 50 217 195 82 متاحة للبيع استثماراتإعادة تقييم ن مكاسب )خسائر( غري حمققة ع

 (13) (15) (22) (24) (29) لشركة تابعة باخلارج اليةاملقوائم الفرق ترمجة 

 2267 2412 2575 2608 2522 حقوق املساهمني يف الشركة

 503 531 545 536 528 لكية غري املسيطرة )األقلية(حقوق امل

 2770 2943 3119 3144 3049 لكيةحقوق املإمجالي 

 خلمس سنوات مالية :   الرركة ويلني الرلل أدناه مقارنة حقو  املسا مني

   
 خلمس سنوات مالية :املوجودات وامل لوبات وحقو  املسا مني امجالل لني الرلل أدناه مقارنة يو

 
 :نتائج األعمال املوحدة للشركة 

% عان العاام السااب     13,3باخنفااض   رياال  ملياون  160 بليا   م2015 العام ال ل لافية أرباحًا الرركة حقق 

 ماان اساسااًا  الناجتااة والترااييلية اإلمجاليااة األربااا  اخنفاااض نتيجااة مليااون ريااال 185الاايت بلياا  فيهااا األربااا   

 ، وارتفااا  اتسااتثمارات ماان اإلياارادات ، واخنفاااض التابعااة الرااركات ماان املليعااات دالاال إمجااالل اخنفاااض

 الوطنياة  الراركة  مان  احملققاة  املليعاات  دالال  امجاالل  مللا   اساتلعاد  ان ، كماا  واإلدارياة  العمومياة  املصاريف
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 م28/10/2015بيعهاا     تااري   وحتاى  العاام  بداياة  مان  الفارتة  الا ل )شركة وطان باا      احملدودة التعلئة ملواد

 تضمن ال ي الساب  بالعام مقارنة العام ال ل الترييلل والربح  الربح إمجالل اخنفاض   أساسل أثر ل  كان

 املاليااة القااوام  ماان توحيااد التعلئااة ملااواد الوطنيااة الرااركة ماان اسااتلعاد حسااابات احملاساايب ألثاارنتيجااة ل كلاام

وتصانيف نتاام  أعماهلاا مان بداياة العاام وحتاى تااري  الليا              عليهاا  املتعار  احملاسلية املعايري وف  للرركة

ملياون رياال    7,5مللا    الايت ترامل   د العملياات غاري املساتمرة   م    اممة الدالل للرركة    بن28/10/2015

ملياون رياال    8,4و ل األربا  الرأمسالية اليت  قق    تاري  اللي  ، وملل   املستمرةغري من العمليات  كربح

 .حصة الرركة من نتام  أعمال شركة وطن با  من بداية العام وحتى تاري  اللي 

 خلمس سنوات مالية :مقارنة ويلني اادول أدناه ال لة بنود  اممة الدالل 

 بنود قائمة الدخل :

 2011 2012 2013 2014 2015 البيان )باملليون ريال(

 2004 2121 2287 2438 2339 صايف املبيعات

 570 639 684 739 738 املبيعات دخلإمجالي 

 53 42 64 135 79 االستثمارات منيرادات اإل

 623 681 748 874 817 العمليات الرئيسة دخلإمجالي 

 (304) (325) (338) (384) (354) مصروفات البيع والتوزيع

 (125) (132) (144) (162) (179) واالدارية  العموميةمصروفات 

 (429) (457) (482) (546) (533) إمجالي املصاريف

 194 224 266 328 284 العمليات الرئيسية الدخل من صايف ربح

 8 11 2 8 11 إيرادات أخرى

 (4) (7) (8) (20) (17) تمويلأعباء ال

 198 228 260 316 277 صايف الربح )خسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية

 - - - - 8 الدخل من بيع العمليات غري املستمرة

 - - - - 8 الدخل من العمليات غري املستمرة

 (39) (44) (50) (58) (46) الدخل الزكاة وضريبة

 (61) (73) (78) (73) (87) لكية غري املسيطرة حقوق امل

 98 111 132 185 160 صايف الربح 

 0.77 0.88 1.04 1.46 1.27 ربح السهم

 وبني الشكل أدناه مقارنة نتائج األعمال خلمس سنوات مالية :
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  :الشركات التابعة 

 إىل ، إضاافة  هلاا  تابعاة   شركات ال ل من أو ملاشرة بصفة إما الرميسة وعملياتها نراطاتها الرركة متارس

 األعمااال   ااا  طليعااة حساا  باسااتثماراتها الالااة األغااراض الرااركة أنرااأتها باللاماال متللهااا شااركات

 فاأكثر  %30 نسالة  الراركة  فيهاا  متلام  اليت التابعة الرركات أدناه اادول ، ويلني استثمار كل وتصنيف

 أمواهلا. ركوس  من

 اسم الشركة ونوعها

 ورأس املال
 الدولة مكان التأسيس نسبة امللكية

الدولة الرئيس حمل 

 عملياتها
 النشاط الرئيسي

 

(1) 

شركة عسري العربية لالستثمار 

 الصناعي احملدودة 

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 300.000.000)

 

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

 

ــاريع    ــيس املشــــ ــاطها يف تأســــ ــز نشــــ يرتكــــ

 الصناعية أو املشاركة فيها .

 

(1/1) 

 شركة حلواني أخوان

 )شركة مساهمة عامة(

تابعة لشركة عسري العربية 

 لالستثمار الصناعي احملدودة

 رأس املال

 ريال سعودي( 285.714.300)

 

 

 

 مملوكة

 بنسبة

55.51% 

 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

 

صناعة وتغليف املـواد واملنتجـات الغذائيـة ،    

وخاصـــة الطحينيــــة واطــــالوة الطحينيــــة  

واملعمول ومنتجات اللحوم واألجبان ،وتصدر 

الشركة جزءًا من منتجاتها إىل أكثر من 

 دولة يف العامل . 32

 

(1/1/1) 

 حلواني أخوان )مصر(شركة 

 )شركة مساهمة مقفلة(

 )تابعة لشركة حلواني أخوان(

 رأس املال 

 جنيه مصري( 30.000.000)

 

 

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

 

 مجهورية مصر العربية

 

 

 مجهورية مصر العربية

 

 

ــات     ــواد واملنتجـ ــف املـ ــة وتغليـ ــناعة وتعبئـ صـ

ــالوة   ــة واطــ ــة الطحينيــ ــة ، وخاصــ الغذائيــ

الطحينيــــة واملعمـــــول ومنتجـــــات اللحـــــوم  

واألجبــان وتصـــدر بعـــا منجاتهـــا إىل دول  

 .عربية أخرى

(1/2) 

شركة الربيع السعودية لألغذية 

 "الربيع" احملدودة

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

لشركة عسري العربية  تابعة

 لالستثمار الصناعي احملدودة

 رأس املال 

 ريال سعودي( 110.000.000)

 

 

 مملوكة

 بنسبة

57.3% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

صناعة املنتجات الغذائية وخاصة العصائر 

واأللبـان واآليـس كـريم ، وتصـدر الشـركة      

جملس التعاون  جزءاً من منتجاتها اىل دول

 .يف العاملأخرى ودول اخلليجي ودول عربية 
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 اسم الشركة ونوعها

 ورأس املال
 الدولة مكان التأسيس نسبة امللكية

الدولة الرئيس حمل 

 عملياتها
 النشاط الرئيسي

(1/3) 

شركة النسيج واملالبس اجلاهزة 

 "الثوب السعودي"

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

تابعة لشركة عسري العربية 

 لالستثمار الصناعي احملدودة

 رأس املال 

 ريال سعودي( 10.000.000)

 

 مملوكة

 بنسبة

62.3% 

 

العربية  اململكة

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــس ، وتضــم     ــاج املالب يرتكــز نشــاطها يف إنت

املنتجــــــات الرئيســــــية للشــــــركة الثــــــوب     

ــة   الســــــعودي والبــــــدل الرمسيــــــة واخلاصــــ

للمؤسســـــــــات واملستشـــــــــفيات واملـــــــــدارس   

 واجلامعات .

(1/4) 

 شركة مصنع اإلشارات الضوئية

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

لشركة عسري العربية  تابعة

 لالستثمار الصناعي احملدودة

 رأس املال 

 ريال سعودي( 2.600.000)

 

 مملوكة

 بنسبة

50% 

 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــوئية    ــارات الضــــــ ــاج اإلشــــــ ــل يف أنتــــــ تعمــــــ

ومســـتلزماتها مــــن أعمــــدة ورؤوس إشــــارات  

ــناديق   ــي وصـــ ــتحكم االلكرتونـــ ــزة الـــ وأجهـــ

 ات . اللوح

(2) 

 شركة اخلوامت للتجارة واملقاوالت

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 1.000.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــاءات    ــاوالت اإلنشــ ــي مقــ ــاطها الرئيســ ونشــ

 العامة واملباني والنشاطات املتفرعة منها.

(3) 

شركة النصرة العاملية للتنمية 

 والتطوير العقاري احملدودة

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــراء األراضــــــــي  ونشــــــــاطها الرئيســــــــي شــــــ

واســـتثمارها بـــالبيع أو الشـــراء واملقـــاوالت     

 العامة للمباني والنشاطات املتفرعة منها.

(4) 

شركة األسطول العربية للتنمية 

 والتطوير العقاري احملدودة

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

العربية  اململكة

 السعودية

 

ــي   ــراء األراضــــــ ــي شــــــ ــاطها الرئيســــــ نشــــــ

واســـتثمارها بـــالبيع أو الشـــراء واملقـــاوالت     

 العامة للمباني والنشاطات املتفرعة منها.

(5) 

شركة املواجد العاملية للتنمية 

 والتطوير العقاري احملدودة

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

نشاطها الرئيسي شراء األراضي واستثمارها 

بالبيع أو الشراء واملقاوالت العامة للمبـاني  

 والنشاطات املتفرعة منها.
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 اسم الشركة ونوعها

 ورأس املال
 الدولة مكان التأسيس نسبة امللكية

الدولة الرئيس حمل 

 عملياتها
 النشاط الرئيسي

(6) 

 شركة التالل اإلقليمية لالستثمار

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

نشاطها الرئيسي شراء األراضي واستثمارها 

بالبيع أو الشراء واملقاوالت العامة للمبـاني  

 والنشاطات املتفرعة منها.

(7) 

 شركة صناعات العيسى 

 )شركة مساهمة مقفلة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 750.000.000)

 

 مملوكة

 بنسبة 

38% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــة     ــع األجهــزة املنزلي صــناعة واســترياد وتوزي

الكهربائيــــــــة واإللكرتونيــــــــة )املكيفــــــــات ،   

 (وغريهاالثالجات ، الفريزرات ، 

(8) 

الشركة الوطنية ملواد التعبئة 

 "وطن باك"احملدودة 

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 25.000.000)

 م(28/10/2015)حتى 

 أنظر املالحظة أدناه*

 

كانت 

 مملوكة 

 بنسبة

50.4% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ونشـــــاطها الـــــرئيس يرتكـــــز يف  صـــــناعة    

 الكرتون ومشتقاته.

 الرركة بلي  كامل حصتها   ررت الرركة اخلرو  من اتستثمار   لناعة اللرتون ومرتقات  لقد  م حظة* 

 بقيمة ماهلا % من رأس50,4 نسلتها   متثل  اليت م28/10/2015   با    وطن )شركة احملدودة التعلئة ملواد الوطنية

  قي  اللي  عملية إمتام من الرميسل املالل األثر كان و د،  ريال مليون 81  در ا بلي  امللاعة للحص  إمجالية

مت استلعاد ا كرركة تابعة قد ف عليها املتعار  احملاسلية للمعايري ووفقًا ،  ريال مليون 7,5 حبوالل رأمسالية أربا 

 العاام    املوحادة  املالياة  القاوام   ضمن با  وطن لرركة املالية القوام  توحيد من الرركة تو ف من تاري  اللي  و

و د أوضح احملاس  القانونل األثار   نتامجها ضمن بند العمليات غري املستمرة    اممة الدالل تصنيفومت ،  م2015

العمليات غري  –26أسس التوحيد ، واإليضا   –2احملاسيب لعملية اللي    القوام  املالية    الفقرة )   من إيضا  

 .املستمرة

 تابعة :األسهم الصادرة لكل شركة 

 م  2015% فاأكثر تتمثال حتاى نهاياة العاام      30اتسه  الصادرة للرركات التابعة اليت متلام فيهاا الراركة    

، وشاركة     مجهورية مصر العربياة حلوانل إالوان )مصر  املسجلة شركة حلوانل إالوان وشركتها التابعة 

 ، وكلم على النحو التالل :  لناعات العيسى 

  : شركة حلواني إخوان

   ضاامن   ااا  الزارعااة6001  الرمااز ) اال شااركة مسااا مة سااعودية مدرجااة   السااو  املاليااة السااعودية  اا 

م ، وتللا   2015سهمًا عاديًا حتاى نهاياة العاام     28,571,430 الصادرةوالصناعات الي امية ، وتلل  عدد أسهمها 

 ريال سعودي.285,714,300 اهلامدفوعة باللامل ، ويلل  رأمس ريال سعودي10ية للسه  الواحد القيمة اتمس

نسالة  وتللا    لراركة عساري العربياة ل ساتثمار الصاناعل احملادودة        ال شاركة تابعاة   وشركة حلوانل إالوان 

 سااهمًا ماان إمجااالل عاادد أسااهمها الصااادرة ،    15,860,000% ماان رأس املااال بعاادد أسااه   55,51امللليااة فيهااا 

 م28/10/2015حتى 
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  شاركة حلاوانل إالاوان    شركة عسري العربية ل ساتثمار الصاناعل احملادودة    ومل ي رأ أي تييري   مللية 

م ، وتت ل  بي  أي أساه    شاركة حلاوانل إالاوان موافقاة  يئاة       2014عما كان  علي    نهاية العام املالل 

 السو  املالية املسلقة ملوج   واعد التسجيل واإلدرا .

  مجهوريااة مصاار العربيااة و اال شااركة حلااوانل إالااوان    وتتلاا  شااركة حلااوانل إالااوان شااركتها التابعااة هلااا  

% ، ويللا   100)مصار  و ال شاركة مساا مة مصارية مقفلاة ، متللهاا شاركة حلاوانل إالاوان فعلياًا بنسالة             

جنيا    100ألف سه  عاادي مصادر وبقيماة أمسياة      300مليون جني  مصري ، موز  على  30رأس ماهلا املصدر 

  مدفوعة للسه  الواحد. مصري

  : صناعات العيسىشركة 

ملياون ساهمًا    75شركة لناعات العيسى  ال شاركة مساا مة ساعودية مقفلاة وتللا  عادد أساهمها الصاادرة          

ملياون   750ساعودي مدفوعاة باللامال ويللا  رأمساهلاا       رياال  10ة اإلمسياة للساه  الواحاد    عاديًا ، وتللا  القيما  

% ماان رأس ماهلااا بعاادد أسااه  38ريااال سااعودي ، وتللاا  ملليااة الرااركة   شااركة لااناعات العيسااى نساالة  

 .م2015كما   نهاية العام  سه  من إمجالل أسهمها الصادرة 28,500,000

 بزيااادةحياا   اماا   م2015 العااام الاا ل العيسااى لااناعات شااركةأناا  طاارأ تياايري   رأس مااال   م حظااة ماا 

 طرياا  % ومت متوياال الزيااادة   رأس املااال عاان87,5 بنساالة ريااال مليااون 750 اىل ريااال مليااون 400 نماا رأمساهلااا

 75 اىل ساه   ملياون  40 مان  أسهمها عدد زيادةالنظامل و واتحتياطل امللقاة األربا  من مليون ريال 350  ويل

علاى مساا مل الراركة كال     بالقيماة األمسياة وتوزيعهاا     جدياد  ساه    ملياون  35إلدار  طري  عن سه  مليون

، وبنااءع عليا  فقاد     م06/07/2015   حس  نسلة ملليت  كما   تاري  انعقاد اامعياة العاماة غاري العادياة    

 15,200,000م وكلام مان   2015ساه    نهاياة العاام     28,500,000زاد عدد األسه  اليت متللها الراركة إىل  

   .% من رأمسال شركة لناعات العيسى38 تلل  املللية اليت نسلة م بنفس2014سه    نهاية العام 

 م. 2015ومل تصدر الرركة وأي من شركاتها التابعة أي أدوات دين حتى نهاية العام 

  :إمجالي املديونية مع شركاتها التابعة القروض على الشركة و

 : الشركة على القروض

 ملللا   املالياة  سااملا  جمموعاة  ما   األجال  طويال  مراحباة  متويال  اتفا ية م2013 العام   الرركة و ع  أن سل 

 او   القارض  مللا   ويلون م ،31/12/2013 حتى من  جزء أو باللامل للسح   ابل سعودي ريال مليون 700

 لتمويال  وكلام  منهاا  رياال  ملياون  631مللا    باساتخدام  الراركة  و ام  م ،31/12/2013 حتى املسحو  امللل 

 الراركة  و ادم  ،  رأمساهلاا  وزياادة  العيسى لناعات شركة مال رأس من %38 نسلة على اتستحواك لفقة

 علااى القاارض سااداد ت يااو،  ال زمااة اللنليااة املساتندات  تو ياا  إىل إضااافة القاارض  اكضاامان هلاا ألماار ساند 

وفقًا للمعادتت الساامدة باني اللناو  )ساايلور        املللر دتسديال مرونة م  سنوات سل  فرتة على موزعة دفعات

 مان  واملتلقال  م31/12/2015 حتاى  رياال ملياون   78 و ادره   مللا   ساداد  مت اد  و، عمول  ثاب مضافًا إلي  معدل 

 م.2015 العام نهاية   كما ريالمليون  553 ملل  القرض  يمة

 )باملليون ريال سعودي(

 اجلهة املاحنة للقرض
توقيع اتفاقية 

 بداية القرض

 مبلغ 

 القرض األصلي
 مدة السداد 

املسدد حتى 

 م31/12/2015

 املتبقي 

 من القرض 

 553 78 سنوات 7 631 م10/2013 جمموعة سامبا املالية 
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 القروض على الشركات التابعة :

 حصل  الرركات التابعة اليت توحد  واممها املالية م  الرركة على  روض وتسهي ت على النحو التالل :

 شركة حلواني اخوان :

 باملليون ريال           م:31/12/2015حتى  السعوديض لندو  التنمية الصناعية  ر( 

 املسدد من القرض الباقي غري املسحوب املسحوب من القرض قيمة القرض
 املتبقي من

 قيمة القرض

165.2 115.6 49.6 16 149.2 

لتموياال انراااء املصااان  اادياادة  مليااون ريااال  165,2م بقيمااة إمجاليااة 2010  مت احلصااول علااى القاارض  

الايت  لرركة حلوانل االوان   مدينة جدة ، ومت ر ن مجي  ممتللات وآتت ومعادات املصاان  ااديادة    

دياد  و ام  الراركة بإعاادة جدولاة القارض ما  الصاندو  وجت       كضمان للقرضتقام على أرض املررو  

ملياون   16ريال من القرض ومت سداد مليون  115,6م و ام  بسح  ملل  31/12/2015فرتة السح  حتى 

 م.2020ويسدد القرض على دفعات سنوية تنتهل   العام ريال حتى نهاية العام 

 باملليون ريال              : متويل مراحبات و روض طويلة األجل( 

 املتبقي من القرض  املبلغ املسدد مبلغ القرض  اجلهة املاحنة

 81.3 18.75 100 البنك السعودي الفرنسي 

مت احلصول على القرض لتمويل املرحلة الثانية من انراء املصان  ااديدة لرركة حلوانل أالوان ، ومت 

سنوات  4سدد القرض ال ل مدة ير ن أرض مقر املصان  القدثة هلا كضمان للقرض م  سند ألمر و

 م.31/03/2019تنتهل   مليون ريال للدفعة الواحدة  6,25مللل  على دفعات رب  سنوية 

              لد  شاركة حلاوانل االاوان عقاود مراحباات اسا مية )تاور   ما  اللنام الساعودي الفرنسال لتمويال رأس

ألمار ، وتسادد دورياًا كال فارتة ث ثاة أشاهر وبلا  الرلايد           اتاملال العامل ملت للات ترييلية بضامان ساند  

 مليون ريال. 10,6م ملل  31/12/2015القام  منها حتى 

 ما  بناو    مجهورياة     عقاود مراحباات  ل االوان )مصر  التابعة لرركة حلوانل االاوان  لد  شركة حلوان

مليون رياال ساعودي بضامان كفالاة      94مصر العربية لتمويل رأس املال العامل ملت للات ترييلية   حدود 

 مليون ريال.  22م ملل  31/12/2015تضامنية م  شركة حلوانل االوان وبل  الرليد القام  منها حتى 

 شركة الربيع السعودية لألغذية :

  اتفا ية مراحباة اسا مية ) ارض طويال األجال  الا ل العاام        بتو ي  شركة الربي  السعودية لألغ ية   ام

لتحدي  واساتلدال  النفقات الرأمسالية  مليون ريال لتمويل 200م م  اللنم السعودي المي انل مللل  2015

م  فرتة مساا   ويسدد ملوج  دفعات على مد  مخس سنوات ، ال وط اتنتا  ملصانعها   مدينة الرياض 

م ، ومت 31/12/2015 ا ا القارض حتاى     اساتخدام ومل يت  ، على ملل  كل عملية سح   ملدة سنة واحدة

 تقدي  ضمان سند ألمر مقابل احلصول على القرض.

   السعودية لألغ ية عقد تسهي ت مراحبة اس مية م  اللنم السعودي المي اانل ملللا    لد  شركة الربي

م 31/12/2015مليون ريال لتمويل رأس املال العامل للمت للات التراييلية وبلا  رلايد ا القاام  حتاى       200

 مليون ريال ، ومت تقدي  ضمان سند ألمر مقابل   ه التسهي ت. 95ملل  

املراحباات  هلاا الايت توحاد  واممهاا املالياة معهاا ملاا فيهاا          الراركة والراركات التابعاة    إمجالل مديونيةوبل  

وال م  الدامناة وامل لوباات وتوزيعاات األرباا  املساتحقة إضاافة إىل املخصصاات        واإلجيار الرأمسالل القروض و

  العاام السااب  وفا      ملياون رياال   1436مليون ريال مقابل  1328م ملل  و دره 2015حتى نهاية العام  النظامية

 اادول أدناه :
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 2014 2015 البيان )باملليون ريال(

 63 95 متويل مراحبة وقروض قصرية األجل 

 75 186 أقساط متداولة من متويل مراحبة وقروض طويلة األجل

 687 574 متويل مراحبة وقروض طويلة األجل 

 - 16  رأمساليمستحقات عقود إجيار 

 825 871 والقروض واإلجيار الرأمسالي جمموع املراحبات

 439 280 مستحقةومطلوبات أخرى  دائنون

 14 15 الدفعتوزيعات أرباح مستحقة 

 60 50 والضريبة املؤجلة  خمصص الزكاة والضريبة

 98 112 للموظفني نهاية اخلدمة مكافآت خمصص

 611 457 اجملموع 

 1436 1328 إمجالي املطلوبات 

  ملدفوعات النظامية املستحقة :قيمة ا

ملصلحة الزكاة والدالل وحصل  على الرهادة املقيادة للعاام املاالل     مجي  ات رارات الزكوية  دم  الرركة 

م ، ومل يت  اسات م الاربط النهاامل للسانوات     2003م ، وحصل  على الربط الزكوي النهامل حتى العام 2014

 م. 2015مليون ريال عن العام  7بعمل خمص  للزكاة مللل  م ، كما  ام  2014م إىل العام 2004من 

ملياون رياال    22 مللا   وبلي  خمصصات الزكاة للرركة والرركات التابعة اليت توحاد  واممهاا املالياة معهاا    

م ، ويت  سداد الزكاة بعد اتنتهاء من اجراءات تقدي  ات رارات الزكوية من املستراار  2015العام املالل  عن

 الزكوي إىل مصلحة الزكاة والدالل للرركة وشركاتها التابعة.  

 24كما تستح  على شركتها التابعة شاركة حلاوانل االاوان ضاريلة دالال   مجهورياة مصار العربياة بليا           

م وكلاام عاان شااركتها التابعااة   مجهوريااة مصاار العربيااة شااركة حلااوانل 2015مليااون ريااال حتااى نهايااة العااام 

مليون ريال   نهاية العام وتقوم بتسديد ما عليهاا   5اىل جان  ضريلة دالل مؤجلة عليها بلي  ، أالوان )مصر  

 من ضرام  بعد تقدي  ا راراتها الضريلية طلقًا لنظام الضريلة املصري. 

 م بتساااديد مااادفوعاتها مااان الرساااوم واملساااتحقات النظامياااة األالااار       2015و امااا  الراااركة الااا ل العاااام    

 برلل منتظ .

ويلني اادول أدناه  يمة املدفوعات النظامياة املساتحقة للزكااة والضارام  والتأميناات اتجتماعياة للراركة        

 م : 2015م و2014وشركاتها التابعة اليت توحد معها  واممها املالية كما   نهاية العامني 

 2014 2015 وعات املستحقةاملدف

 55 45 املستحقة وضريبة الدخلالزكاة  خمصص

 5 5 الضريبة املؤجلة 

 1 1 التأمينات االجتماعية 

 61 51 اجملموع 

وتوضح الرركة أن  نتيجة فتح مصلحة الزكاة والدالل الربوط الزكوية ألعوام ساابقة علاى شاركات تابعاة     

مليااون ريااال ومت تقاادي  اعرتاضااات عنهااا ومل ياات  تسااجيلها ضاامن      14نتجاا  عنهااا م اللااات لفرو ااات ملللاا    

امل اللات املستحقة   القوام  املالية لركية إدارات الرركات التابعاة واملستراار الزكاوي بصاحة مو فهاا مان       

 اتعرتاضات.
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 :توزيعات األرباح

  األرباحسياسة الشركة يف توزيع : 

بالسياساات احلاكماة واملنظماة حلماياة     تلتازم  الراركة   لرركة فاإن املعتمدة لوفقًا لسياسة توزي  األربا  

وتعظي  مصاه مسا ميها على مجي  األوج  بهد  رف   يمة استثماراته    الرركة ، وتعزم الراركة  

توزي  أرباحًا سنوية على مسا ميها ، ويتو ف كلام علاى أرباا  الراركة ووضاعها املاالل وظارو  األساوا          

لعام ، وعوامل الفر  اتساتثمارية ومصااه الراركة إلعاادة اتساتثمار ، واملت للاات       واملناخ ات تصادي ا

علاى توزيا  أرباحاًا    الراركة  تعمال  والنقدية والرأمسالية ، باإلضافة إىل اتعتلاارات القانونياة والنظامياة ،    

سات ي   ت ت اأنها إت مان أرباا  الراركة السانوية أو مان رلايد األرباا  امللقااة لاديها          سنوية على املساا مني  

، كماا جياوز للراركة توزيا  أرباا  ربا  سانوية أو نصاف سانوية           أربا  ألي سنة من السانوات  ضمان توزي 

 وف  ضوابط التعليمات النظامية كات الع  ة.

وتت ل  أي توزيعات أربا  مقرتحة من جملس اإلدارة موافقة اامعية العامة للمساا مني ، وتلاون طريقاة    

% مان األرباا  الصاافية    10جتنيا    يان  علاى  ي  لنظاام األساسال للراركة الا    طلقًا لنوية توزي  األربا  الس

% ماان رأس مااال 5لتلااوين احتياااطل نظااامل ، ويااوز  ماان اللااا ل بعااد كلاام دفعااة أوىل للمسااا مني تعااادل   

)وفا  التعليماات النظامياة    ا ا     % من اللاا ل مللافاأة جملاس اإلدارة    10الرركة ، ويص  بعد كلم 

 .، ويوز  اللا ل بعد كلم على املسا مني حصة إضافية من األربا    اخلصو

ل حتيااطل  % مان األرباا  الصاافية    10أو فا  الراركة جتنيا      من النظام األساسل فقد 43وطلقًا للمادة 

الثانيااة العاديااة % ماان رأس املااال بناااء علااى  اارار اامعيااة العامااة   50لللااوا اتحتياااطل أكثاار ماان   النظااامل

 م. 05/09/2007املنعقدة   ن والث ثو

وتلااون أحقيااة توزياا  األربااا  علااى املسااا مني املقياادين   سااج ت الرااركة لااد  مركااز إياادا  األورا    

املقرتحاة ماان جملااس   علااى توزيا  األربااا   املوافقااةواملالياة كمااا   نهاياة تااداول يااوم انعقااد اامعيااة العاماة     

، ويلون دف  أرباا  األساه  املقارر توزيعهاا علاى املساا مني   امللاان واملواعياد الا ي حيادد ما            اإلدارة

 .جملس اإلدارة وفقًا للتعليمات والقرارات النظامية كات الع  ة

 م5201عن العام املالي نقدية أرباح  التوصية بتوزيع :  

ت ليقًا لسياسة الرركة   توزيعات األربا  ولتمت  الرركة ملتانة   مركز ا املالل ، فقد  رر جملس 

الرف  بالتولية إىل اامعية العامة باملوافقة على ا رتا  توزيا  أرباا  نقدياة علاى     م 22/12/2015  اإلدارة 

 تعاادل  للساه  الواحاد   رياال  1وا ا   ب رياال  126,388,889و ادره  مللا   م بإمجاالل  2015املسا مني عن العام 

 % من رأس مال الرركة.10

 تاداول  بنهاياة   تاداول ) املالية األورا  إيدا  مركز لد  املسجلني الرركة ملسا مل األربا  وتلون أحقية

 .النظامية املوافقة أال  بعد تح  و     انعقاد ا موعد عن يعلن سو  اليت العامة اامعية انعقاد يوم

 األرباح خلمس سنوات ماليةوزيعات ت : 

 474بلياا  إمجاليهااا علااى املسااا مني نقديااة بتوزياا  أرباحااًا الاا ل األرباا  ساانوات السااابقة  اماا  الرااركة 

بإمجاالل  م 2015عان العاام   ًا نقدياة علاى املساا مني    توزيا  أرباحا  مليون رياال ، كماا يقارت  جملاس اإلدارة     

وبعد موافقة اامعية العامة على كلم تلون امجالل اترباا  املوزعاة الا ل    ، مليون ريال  126ملل  و دره 

ويلني الرلل واادول أدناه توزيعات األربا  للسه  وإمجاالل  مليون ريال ،  600مخس سنوات مالية ملل  

 :النقدية   يمة توزيعات األربا 
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 2011 2012 2013 2014 2015 البيان

 )ريال( توزيعات األرباح للسهم
1 

 )مقرتح(
1 1 1 0.75 

 %7.5 %10 %10 %10 %10 نسبة التوزيع إىل رأس املال

  إمجالي توزيعات األرباح

 )باملليون ريال(

126 

 )مقرتح(
126 126 126 95 

 العامة تاريخ إقرار اجلمعية

 )تاريخ األحقية(

تاريخ االنعقاد 

 واملوافقة
 م14/05/2012 م22/04/2013 م28/04/2014 م01/04/2015

 تاريخ التوزيع
خالل ثالثون يومًا 

 من املوافقة
 م30/05/2012 م21/05/2013 م18/05/2014 م20/04/2015

 

 السنة
 اإلمجالي

 باملليون ريال

توزيعات األرباح 

للسهم 

 )بالريال(

 رأس املال

 باملليون ريال

النسبة إىل رأس 

 املال

2011 95 0.75 1263 7.5% 

2012 126 1 1263 10% 

2013 126 1 1263 10% 

2014 126 1 1263 10% 

2015 126 1 1263 10% 

 : املصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت

م بأي حقاو    مصالحة فئاة األساه  كات األحقياة   التصاوي        2015مل يت  إب ا الرركة ال ل العام املالل 

وكلاام  وا ربااامه أو أي تيايري   تلاام املصاالحة تعااود ألشااخا  عاادا أعضااء جملااس اإلدارة وكلااار التنفياا يني   

وت ،  مان  واعاد التساجيل واإلدرا  املتعلقاة ملللياة حصا  كالرية مان أساه  الراركة            45)ملوج  املاادة  

مللية كلرية   أسه  الرركة باستثناء شركة دل  المكة القابضة اليت مل تتيري نسالة  يوجد ألي شخ  

، وت جيوز وف  نفس املادة أع ه لرركة دل  المكة القابضاة   م عن العام الساب 2015ملليتها ال ل العام 

 .التصر  بأسه  الرركة إتَّ بعد احلصول على موافقة  يئة السو  املالية املسلقة

 مصلحة شركة دل  المكة القابضة   األسه  كات األحقية   التصاوي  الا ل   مللية وني اادول أدناه ويل

 م :2015العام 

 االسم
 عدد األسهم

 بداية العام

 نسبة امللكية

 بداية العام

صايف 

 التغيري

 خالل العام

نسبة 

 التغيري

 خالل العام

 إمجالي األسهم

 نهاية العام

 نسبة

التملك 

 العامنهاية 

 %49,92 63,093,463 - - %49,92 63,093,463 شركة دلة المكة القابضة

 %3,69 4,661,968 - - %3,69 4,661,968 شركة المكة ل ستثمار والتنمية

 %2,22 2,803,328 - - %2,22 2,803,328 لاه علداهلل كامل

 %0,32 400,844 - - %0,32 400,844 شركة دلة للخدمات الصحية

 %56,14 70,959,603 - - %56,14 70,959,603 جممو  مللية ومصلحة شركة دلة المكة القابضة

 : الرئيسةجلان جملس اإلدارة 

بنااءع علاى ماا تساتدعي  احتياجاات وظارو  وطليعاة أعماال         ضمن إطار حوكماة الراركة فاإن جملاس اإلدارة     

برالل  ومسائوليات   مان تأدياة مهماتا     بهاد  مسااعدة اجمللاس    دامماتني منلثقاة عنا      اناتني شالل  الرركة 

اناة املراجعاة    ورف  مستو  اإلشرا  والر ابة وضوابط اختاك القرارات   الرركة ، و  ه اللجان  لفعال 

95 

126 126 126 126 

0
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 إجمالي توزيعات األرباح
 بالمليون لاير  



 م2015تقرير جملس اإلدارة 

  
25  /36 

 
  

، ويراار  جملاس اإلدارة علااى أعماهلااا وتقاوم اللجااان بعارض نتااام  أعماهلااا    ، واناة الرتشاايحات وامللافا ت   

م 05/09/2007  املنعقاادة   32اعتماادت اامعيااة العامااة العاديااة ) و، وتولااياتها علااى اجمللااس بصاافة دوريااة  

انة الرتشيحات وامللاف ت ومدة العضوية فيهماا وأسالو  عمال    أعضاء انة املراجعة وأعضاء  واعد االتيار 

 .اللجنتني، واعتمد جملس اإلدارة لوامح عمل  كل انة

 م 2015وعادد اجتماعاتهاا الا ل العاام     عضاامها  وأوركسامها وتلوينها ومهماتها اللجان  االتصالاتوتتلخ  

 على النحو التالل :  

 جلنة املراجعة : 

وإجاراءات   نظاام  بدارساة املتعلقاة   تأدياة مهماتا  برالل فعاال    ترلل  انة املراجعة ملعاونة جملاس اإلدارة     

اتعاابه  والتأكاد مان    والتولاية بتعايني احملاسالني القاانونيني وفصاله  و دياد       ، ليتهاا  اعوفالر ابة الدااللياة  

استق ليته  ومتابعاة أعمااهل  واعتمااد أي عمال الاار  ن اا  أعماال املراجعاة ، واإلشارا  علاى إدارة املراجعاة            

 مللحوظاااااات املراجعاااااة الدااللياااااة  ومتابعاااااة تنفيااااا  اإلجاااااراءات التصاااااحيحية    الدااللياااااة ودراساااااة تقارير اااااا 

، وتقادي  الارأي والتولايات براأنها     عاة   الراركة   ، ومراجعة السياسات احملاسلية املتل واحملاس  القانونل

 إىل جانا  املهاام األالار  الايت يوكلاها      وإباداء الارأي والتولاية براأنها     ودراسة القوام  املالية األولية والسنوية 

 .هلا جملس اإلدارة

 ساعيد  املهنادس علاداهلل   ا   انة املراجعة من ث ثة أعضاء من غري أعضااء جملاس اإلدارة التنفيا يني     تتلون

،   جملااس اإلدارةو مااا أعضاااء مسااتقلني  اتسااتاك حسااني علاال شللراال  املل اال رميسااًا للجنااة ، وعضااوية  

، متخصا    الرائون املالياة واحملاسالية     عضاو الاارجل مساتقل    واتستاك نالر سها  الريلانل العتييب و و 

بعاد اساتقالة عضاو     م23/02/2015 مان  و د مت تعيني اتستاك حسني علل شللرال عضاوًا   اناة املراجعاة    

 )مت  لاااول اساااتقالت  مااان عضاااوية جملاااس اإلدارة واللجناااة   اللجناااة معاااالل الااادكتور عااازام حمماااد الاااداليل  

 اجتماعاات الا ل    مثان، ومارس  اللجنة مهامها من ال ل عقد    حين  لتعيين  وزيرًا للتعلي م 02/02/2015

  : م2015العام املالل 

 م2015خالل العام جلنة املراجعة  اجتماعات تواريخ

 األولاتجتما  

19/01/2015 

 الثانلاتجتما  

25/02/2015 

 الثال  اتجتما 

29/03/2015 

 الراب  اتجتما 

20/04/2015 

 اخلامساتجتما  

13/07/2015 

 السادساتجتما  

31/08/2015 

 الساب اتجتما  

15/10/2015 

 الثامناتجتما  

20/12/2015 

  الرتشيحات واملكافآتجلنة  : 

لرتشايح  بااملتعلقاة  و تأدية مهمات  برلل فعاال ترلل  انة الرتشيحات وامللاف ت ملعاونة جملس اإلدارة   

ملناساالة والقاادرات  املهااارات ااحتياجاتاا  ماان  ، ومراجعااة وفقااًا للسياسااات واملعااايري املعتماادة   لااس اجمللعضااوية 

 مراجعاااة و،   اجمللاااس وا ااارتا  معااتهاااا ، و دياااد جوانااا  الضاااعف والقاااوة  واملاااؤ  ت لعضاااوية اجمللاااس

لمصااه  لتعارض  وأياستق لية األعضاء املستقلني التأكد من ووأي تييريات مقرتحة علي  ، لس اجمل يلل 

 ومراجعااااة ، إىل جاناااا  وضاااا   بااااني العضااااوية    اجمللااااس والعضااااوية   جمااااالس إدارات شااااركات أالاااار 

 إىل جاناا  املهااام األالاار  الاايت يوكلااها   ات وملافاا ت أعضاااء اجمللااس وكلااار التنفياا يني   سياسااات تعويضاا 

 .  هلا جملس اإلدارة

  ااا  مااان ث ثاااة أعضااااء غاااري تنفيااا يني مااان أعضااااء جملاااس اإلدارة     تتلاااون اناااة الرتشااايحات وامللافااا ت 

، وعضااوية اإلدارة  جملااس و ااو عضااو غااري تنفياا ي  املهناادس علاادالعزيز حممااد علااده ثااانل رميسااًا للجنااة    
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،   جملااس اإلدارةواملهناادس مااازن حممااد السااعيد و مااا أعضاااء مسااتقلني     األسااتاك حسااني علاال شللراال   

  : م2015ال ل العام املالل اجتماعات  ث ثومارس  اللجنة مهامها من ال ل عقد 

 م2015 خالل العام واملكافآت جلنة الرتشيحات اجتماعات تواريخ

 األولاتجتما  

19/02/2015 

 الثانلاتجتما  

07/09/2015 

 الثال  اتجتما 

13/12/2015 

  تكوين جملس اإلدارة وتصنيف العضوية :

اامعياة العاماة    وعينا   يتلون جملاس إدارة الراركة مان تساعة أعضااء طلقاًا للنظاام األساسال للراركة ،         

الايت   للادورة  ملادة ثا ث سانوات مي دياة    م أعضااء جملاس اإلدارة   24/09/2013  املنعقدة   تااري   40العادية )

 ت ساتقال لل الدكتور عزام حممد الاداليل با وتقدم معا، م 28/09/2016وتنتهل    م29/09/2013بدأت من 

باملوافقااة  ًاوألادر اجمللااس  ارار   وزيارًا للتعلاي    حيناا  ،  وكلاام بسال  تعييناا   م 01/02/2015مان اجمللاس     

ني معالل املهندس الالاد علاداهلل   يتعم 23/02/2015  ا  رر اجمللس م، كم02/02/2015  على اتستقالة 

، بدًت من العضو املستقيل والعرض على اامعية العامة للموافقاة علاى التعايني    امللح  عضوًا   جملس اإلدارة 

علاداهلل  م بتعيني معالل املهنادس الالاد   01/04/2015املنعقدة     42ر   )و د وافق  اامعية العامة العادية 

 .م28/09/2016وحتى انتهاء دورة اجمللس احلالية    امللح  عضوًا   جملس اإلدارة من تاري   رار اجمللس

 :  م2015للعام ويلني اادول أدناه تلوين اجمللس وتصنيف العضوية 

 تصنيف العضوية املنصب يف اجمللس      اسم عضو اجمللس

 غري تنفيذي رئيس جملس اإلدارة عبداهلل صاحل كامل

 تنفيذي نائب رئيس جملس اإلدارة طارق عثمان القصيب

 مستقل دارةاإلعضو جملس  مبطيآل عبد اهلل سعيد 

 تنفيذي جمللس اإلدارة  عضو املنتدب ال عبد الرمحن إبراهيم الرويتع

 غري تنفيذي دارةاإلعضو جملس  عبد العزيز حممد عبده مياني

 مستقل دارةاإلعضو جملس  حسني علي شبكشي

 مستقل دارةاإلعضو جملس  مازن حممد السعيد

 مستقل دارةاإلعضو جملس  سليمان إبراهيم اطديثي  

 مستقل*  دارةاإلعضو جملس  م(23/2/2015)من خالد عبداهلل امللحم 

 مستقل دارةاإلعضو جملس  م(2/2/2015)حتى  دخيلالعزام حممد 

م ومت تصانيف عضااويت  عضاو غااري   23/02/2015* مت تعايني معاالل املهناادس الالاد علااداهلل امللحا  عضااوًا   جملاس اإلدارة ماان      

و ال   بعاد اساتقالت  مان عضاوية جملاس إدارة شاركة لاناعات العيساى        تنفي ي ، ومت تييري تصانيف العضاوية إىل عضاو مساتقل     

 .% من رأمساهلا38بنسلة مللية  شركة تابعة للرركة

  حضور األعضاء :سجل اجتماعات جملس اإلدارة و

 ًاكما أن جملاس اإلدارة ألادر عادد   م ، 2015اجتماعات ال ل العام املالل  مخس عقد جملس إدارة الرركة

مت للاات  احتياجاات و وفا   م وكلام  2015الا ل العاام   اجتماعاتا      الفارتات باني مواعياد   من  ارارات التمريار   

مان دراساتها ورفا     انة املراجعة  انتهاءوالالة  رارات اعتماد القوام  املالية الربعية والسنوية بعد ، الرركة 

  على النحو التالل :م 2015ال ل العام وكان سجل اجتماعات اجمللس ،  تولياتها للمجلس
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 مواعيد االجتماعات 

 

 عضو اجمللساسم 

 م2015اجمللس  جتماعاتسجل حضور ا
/عدد اطضور

 االجتماعات
 األول

23/2 

 الثاني

20/4 

 الثالث

28/6 

 الرابع

19/10 

 اخلامس

22/12 

      4/5 علداهلل لاه كامل

      5/5 طار  عثمان القصيب

      4/5 مل ل لآعلد اهلل سعيد 

      5/5 علد الرمحن إبرا ي  الرويت 

      3/5 علد العزيز حممد علده ثانل

      5/5 حسني علل شللرل

      2/5 مازن حممد السعيد

      4/5 سليمان إبرا ي  احلديثل

     4/4 - م 23/2/2015الالد علداهلل امللح  )من 

 0/0 - - - - - م 2/2/2015)حتى  داليلالعزام حممد 

 :مصلحة فيها املدير املالي  وأاملدير العام  وأأعضاء جملس اإلدارة اليت يكون ألي من األعمال والعقود 

املهناادس علاادالرمحن يتااوىل الاا ي اخلزامااى لاإلدارة  ملعاملاة ماا  شااركة   م2015 اما  الرااركة الاا ل العااام  

علاى النحاو املالني أدنااه ،     واملادير العاام للراركة     املنتاد   عضاو الو او  عضوية جملس إدارتهاا  إبرا ي  الرويت  

م بااالرتالي  للمعاملااة ماا  شااركة 01/04/2015  املنعقاادة   42اامعيااة العامااة العاديااة ) ةوافقااساال  مو ااد 

 ونظاارًا تنتهاااء ، م 2015 عاانريااال  1,391,040ملاتاا  الرااركة ملللاا   عاان عقااد اسااتئجاراخلزامااى لااإلدارة 

جتدياد  مت ال ل العام التو ي  علاى  فقد سنوات ،  5العقد  بانتهاء مدةم 2015عقد اتجيار الساب    اكتوبر 

  عقااد اتجيااار ملللاا   ساانوية بزيااادة ساانويًا ريااال  1,545,600ملللاا  أالاار   ملاادة مخااس ساانوات  ارعقااد اتجياا

الرتالاي   للموافقة وجتديد وسو  تعرض على اامعية العامة م 2015ريال ابتداءع من شهر أكتوبر  154,560

 م.2016بها للعام 

 شروط التعامل مدة التعامل مبلغ التعامل طبيعة التعامل اسم الطرف ذي املصلحة

 عبدالرمحن ابراهيم الرويتع 

)عضـــو اجمللـــس واملـــدير العـــام للشـــركة 

وعضـــو جملـــس إدارة شـــركة اخلزامـــى    

ــا الشـــركة   % 5لـــإلدارة الـــيت متلـــك فيهـ

 من رأس ماهلا(.

عقد استئجار مكاتب 

 للشركة

 يف برج الفيصلية 

من شركة اخلزامى 

 لإلدارة.

 ريال 1.545.600

 )سنويًا(
 سنة واحدة 

عقد اإلجيار ملدة 

تبدأ من سنوات  مخس

قابل م 2015أكتوبر 

 للتجديد ملدد أخرى

م تلون الرركة 2015وتقر الرركة أن  باستثناء ما جاء أع ه فإن  ت توجد أي أعمال أو عقود ال ل العام 

فيها مصلحة ألحاد أعضااء جملاس اإلدارة أو املادير العاام أو املادير املاالل أو ألي         طرفًا فيها ، وفيها أو كان 

 شخ  كي ع  ة بأي منه  .

 املعامالت مع األطراف ذوي العالقة : 

 اماا  بعاا  الرااركات التابعااة للرااركة و  ساايا  أعماهلااا التجاريااة اتعتياديااة ملعااام ت فيمااا بينهااا وماا     

املتلعاة ما    وأساعار التعامال   ر النرااط العاادي هلاا وبانفس الراروط واألساس       أطرا  كوي ع  ة بها ضامن إطاا  

مليون رياال ، كماا بلا  حجا       1,5م ملل  2015ع  ة ال ل العام الألطرا  كوي لاليري و د بل  حج  املليعات 

بليا    كماا مليون رياال   42,3م ملل  2015اخلدمات املستلمة واملررتيات من األطرا  كوي الع  ة ال ل العام 

ويالني أدنااه أرلادة األطارا      ملياون رياال    28,2التوزيعات املستحقة لرركاء حقاو  األ لياة الا ل العاام مللا       

 :  من القوام  املالية هل ا العام8اإليضا  ) وف كوي الع  ة كما   نهاية العام 
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 )باملليون ريال( من أطراف ذوي عالقة املبالغ املستحقة
 م2015

 ريال سعودي

 م2014

 ريال سعودي

 2,7 2,7 فضيل حلوانل 

 2,4 0,6 مصن  للة احلدي  لألغ ية )شركة اخلريي لألغ ية 

 0,5 0,3 شركة الرللة اخلضراء 

 - 0,1 للنقلياتشركة دل  

 0,7 0,05 أوللر  –السعودية لصناعة األغ ية الرركة 

 1,9 - شركة للة للخدمات الر مية

 0,6 - والتجارةالرركة العربية للتصني  

 0,1 - شركة دلة لنقل احلجا 

 0,1 - مؤسسة دلة للمقاوتت والصيانة والترييل 

 0,3 0,3 آالرون 

  3,2)  3,1) خمص  ديون مرلو     صيلها

 6,1 1 الرليد

 

 )باملليون ريال(طراف ذوي عالقة أل املبالغ املستحقة
 م2015

 ريال سعودي

 م2014

 ريال سعودي

 38,3 30 لرركاء حقو  األ لية مستح 

 6,9 2,3 شركة لينم لإلع ن 

 - 0,7  أرابياس إشركة أي أ  

 - 0,5 شركة حلوانل وال حان لألغ ية

  0,4 شركة اتمساعيلية مصر للدواجن

 1,3 0,6 آالرون

 46,5 34,5 الرليد 

 شركاتها التابعة :والشركة أسهم مصلحة أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف 

  املصلحة يف أسهم الشركة: 

م ، وت توجاد أي  2015يلني اادول أدناه مصلحة أعضاء جملس اإلدارة   أسه  الرركة الا ل العاام املاالل    

ت توجد مصالحة ألي مان كلاار التنفيا يني     كما ، أو شركاتها التابعة   أسه  الرركة  أل ربامه مصلحة 

 .أو شركاتها التابعة وت توجد أي أدوات دين للرركة أو لرركاتها التابعة   أسه  الرركة أ ربامه و

سه  اململوكة لرركة دل  المكة القابضة ملصلحة اتستاك علداهلل لاه كامل غاري   63,093,463م حظة * مت إضافة عدد 

 سه . 678,501امللاشرة لسي رت  اإلدارية على شركة دل  المكة القابضة إضافة إىل اتسه  اليت ثللها ملاشرة وعدد ا 

ابضة ملصلحة املهندس مازن حممد السعيد سه  اململوكة لرركة مازن حممد السعيد الق 500,000م حظة ** مت إضافة عدد 

 سه . 1,000غري امللاشرة لسي رت  على شركة مازن حممد السعيد القابضة إضافة إىل اتسه  اليت ثللها ملاشرة وعدد ا 

 اسم العضو الذي

 تعود له املصلحة

 نهاية العام بداية العام
 نسبة التغيري صايف التغيري

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 - - - 63,771,964 - 63,771,964 *  علدهلل لاه كامل

 - - - 4,044 - 4,044 طار  عثمان القصيب

  %10,23)  14,300) - 125,450 - 139,750 علداهلل سعيد املل ل

 - - - 4,044 - 4,044 علدالرمحن إبرا ي  الرويت 

 - - - 2,022 - 2,022 علدالعزيز حممد علده ثانل

 - - - 1,000 - 1,000 حسني علل شللرل

 - - - 501,000 - 501,000 ** مازن حممد السعيد

 - - - 1,000 - 1,000 سليمان إبرا ي  احلديثل

 - - - 541,000 - 541,000 م 23/2/2015)من الالد علداهلل امللح  

 - - - 1,000 - 1,000 م 2/2/2015)حتى  داليلالعزام حممد 
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  املصلحة يف أسهم شركات تابعة: 

 شركة حلواني إخوان :

ياالني اااادول أدناااه مصاالحة بعاا  أعضاااء جملااس اإلدارة   أسااه  شااركة حلااوانل إالااوان )مسااا مة عامااة      

التابعة للرركة من ال ل شركة عسري العربية ل ستثمار الصناعل احملدودة  اململوكاة باللامال للراركة    

 م على النحو التالل : 2015ال ل العام املالل 

 شركة صناعات العيسى :

% للراركة  38ت توجد أي مصلحة ألعضاء جملس اإلدارة   أسه  شركة لناعات العيسى اململوكة بنسالة  

 م. 2015ال ل العام املالل 

 :مكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني 

ألف ريال للل عضاو مان    200بوا   مليون ريال 1,8 ملل  و درهامللافأة السنوية ألعضاء جملس اإلدارة  تلل 

امللافاأة  وتصار   والتعليمات النظامية    ا ا اخلصاو  ،   طلقًا للنظام األساسل للرركة أعضاء اجمللس 

ت يقال عان   علاى املساا مني ملاا    تولية جملس اإلدارة بتوزيا  األرباا  املقرتحاة    على بعد موافقة اامعية العامة 

   .امللافأة ألعضاء اجمللسملل   وموافقتها على لر  % من رأس املال5

م بعاد موافقاة اامعياة    2015م الا ل العاام   2014مت لر  امللاف ت السنوية ألعضاء اجمللس عن العاام   د و

ألااف ريااال للاال عضااو.    200مليااون ريااال بوا اا    1,8م ملللاا  01/04/2015  املنعقاادة   42العامااة العاديااة ) 

 .هلا على موافقة اامعية العامةم 2015لر  امللافأة السنوية ألعضاء اجمللس عن العام  ويتو ف

بادتت ومصااريف حضاور    ألاف رياال و   197 مللا  و ادره   لاس اجملبادتت ومصااريف حضاور اجتماعاات        وبلي

اء عضاااأل بلياا  أتعااا  و، م 2015الاا ل العااام املااالل   ألااف ريااال  202مللاا  و اادره   لااساااان اجملاجتماعااات 

تعويضاات مخساة   ملافا ت و بليا   ، كماا  رياال   ألف 240 ملل  التنفي يني بصفته  أعضاء   جملس اإلدارة

  .مليون ريال 12م مللا  و ادره 2015من كلار التنفي يني ملا فيه  املدير العام واملادير املالال ال ل العام 

أي مزاياا عينياة أالار  ألعضااء اجمللاس أو      وت توجد ال ل العام أي ال ط  فيزية  صرية أو طويلة األجال أو  

 كلار التنفي يني.

 ويلني اادول أدناه ملاف ت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة وكلار التنفي يني :

 البيــــــان 

 )باأللف ريال(

أعضاء اجمللس 

 التنفيذيني 

 أعضاء اجمللس 

 غري التنفيذيني / املستقلني 

 مخسة من كبار التنفيذيني

 ملدير العام واملدير املاليمبا فيهم ا

 8521 - 240 الرواتب والتعويضات

 690 271 54 البدالت 

 2686 1400 400 املكافآت الدورية والسنوية

 - - - اخلطط التحفيزية 

 - - - التعويضات واملزايا العينية األخرى 

 

 اسم العضو الذي

 تعود له املصلحة

 نهاية العام داية العامب
 نسبة التغيري صايف التغيري

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 - - - 1,000 - 1,000   علدهلل لاه كامل

 - - - 1,000 - 1,000 علدالرمحن إبرا ي  الرويت 

 - - - 1,000 - 1,000 علدالعزيز حممد علده ثانل
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 عضوية أعضاء جملس اإلدارة يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى :

م عضاوية جماالس إدارات   شاركات مساا مة     2015توىل بعا  أعضااء جملاس إدارة الراركة الا ل العاام       

 أالر  على النحو التالل :

 السعودية:السوق املالية درجة يف املغري والشركات املساهمة درجة األخرى املساهمة املشركات الالعضوية يف 

 الشركات املساهمة غري املدرجة  الشركات املساهمة املدرجة اسم عضو اجمللس 

 عبداهلل صاحل كامل
 شركة أمالك العاملية للتمويل العقاري .1 شركة اعمار املدينة االقتصادية .1

 شركة أم القرى للتنمية واإلعمار .2 

 طارق عثمان القصيب

 شركة دله للخدمات الصحة  .1

 بنك اجلزيرة .2

 شركة عطاء التعليمية .1

 شركة سرب لالستثمار العقاري .2

 شركة رزم القابضة   .3

 شركة اجلزيرة لألسواق املالية   .4

 عبدالرمحن إبراهيم الرويتع

 شركة اخلزامى لإلدارة .1 شركة حلواني إخوان  .1

 شركة جدوى لالستثمار .2 شركة اعمار املدينة االقتصادية .2

 شركة صناعات العيسى  .3 

 شركة أمالك العاملية للتمويل العقاري .4 

 شركة سعد املبطي وشركاه للمقاوالت .1 توجد ال عبداهلل سعيد آل مبطي

 عبدالعزيز حممد عبده مياني 
 شركة إتقان كابيتال  .1 شركة حلواني أخوان  .1

 فرص الدولية لالستثمارشركة  .2 

 ال توجد ال توجد حسني علي شبكشي  

 شركة السعيد القابضة  .1 الشركة املتقدمة للبرتوكيماويات .1 مازن حممد السعيد  

 ال توجد إبراهيم اطديثي سليمان

 شركة جمموعة جنمة املدائن .1

 الشركة السعودية للمختربات اخلاصة  .2

 شركة فينشر كابيتال االستثمارية السعودية  .3

 خالد عبداهلل امللحم 

 م(23/2/2015)من 

 شركة اإلمسنت األبيا السعودي .1 شركة اعمار املدينة االقتصادية .1

  الشركة املتحدة لإللكرتونيات .2

  الربيطاني السعودي البنك .3

   دخيلالعزام حممد 

 م(2/2/2015)حتى 

 اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق .1

 ال توجد

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف .2

–الشركة السعودية خلدمات السيارات واملعدات  .3

 ساسكو

 الشركة العقارية السعودية  .4

عضو من أعضاء جملس اإلدارة عضوية   جمالس إدارات أكثار مان مخاس    م ألي 2015وت يوجد ال ل العام  

 . مدرجة شركات مسا مة عامة

  :وإقرارات الشركة إجراءات الرقابة الداخلية املراجعة السنوية لفاعلية 

تقوم جهة مستقلة بتنفي  مهام املراجعة الدااللية وتقيي  وفح  أنظمة الر ابة الدااللية وفاعليتها   الراركة  

وترف  تقارير ا إىل انة املراجعاة املنلثقاة مان جملاس اإلدارة بعاد منا راتها ما  إدارة الراركة ، وتقاوم إدارة          

الرركة بعمل اإلجاراءات التصاحيحية ال زماة للم حظاات الاواردة   تقاارير املراجعاة الدااللياة وم حظاات          

ا تعزياازًا ألنظمااة الر ابااة الداالليااة ،  احملاساا  القااانونل أثناااء عمليااات الفحاا  والتااد ي  ومتابعااة اسااتلماهل  

وتلون أعمال املراجعة الدااللية وف  ال ة سنوية يت  مراجعتها دوريًا ، وترمل مهام املراجعاة الدااللياة تقياي     

نظااام الر ابااة الداالليااة وفاعليااة إجراءاتهااا وتولاايات  سااينها وت وير ااا بإشاارا  انااة املراجعااة ، ونتيجااة      
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تلين  م حظات اعتيادية ضمن ممارساة الراركة    ر ابة الدااللية وفاعلية إجراءات الللمراجعة السنوية لنظام 

، وعاادم وجااود م حظااات  بهااد   سااني وت ااوير أنظمااة الر ابااة   ملهامهااا تسااتوج  إجااراءات تصااحيحية هلااا   

الادااللل  وخماطر جو رية مؤثرة ، م  التولية باتستمرار   عمليات ت وير نظام الر ابة وإجاراءات الضالط   

 .مح وإجراءات العمليات التنفي يةواألنر ة املتعلقة بها من ال ل العمل على التحسني املستمر لألنظمة واللوا

  إقرارات الشركة : 

  بالرلل الصحيحُأعّدت أن سج ت احلسابات  . 

  .أن نظام الر ابة الدااللية ُأعّد على أسس سليمة وُنّف  بفاعلية 

  ت يوجد أي شم ي كر    درة الرركة على مواللة نراطها. أن 

  : تطبيق الئحة حوكمة الشركاتتقرير 

 تقااوم الرااركة بالعماال علااى ت لياا  تمحااة حوكمااة الرااركات الصااادرة ماان  يئااة السااو  املاليااة ماان الاا ل      

واألنظماة  ، النظاام األساسال   تمحاة حوكماة الراركة و     إطاار   ةمنظومة ملادس و واعاد حوكماة الرارك   

، الداالليااة  العماال لااوامح وإجااراءات و،  أعمااال الرااركة ونراااطاتها واللااوامح النظاميااة كات الع  ااة ب ليعااة   

معااايري واللاوامح والسياسااات واإلجااراءات املرتل اة ملجلااس اإلدارة واللجااان الرميسااة املنلثقاة منهااا ، إىل جاناا     

 ونيني.احملاسلة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسلني القان

مسرتشادًة  ب محاة حوكماة الراركات   اململلاة العربياة       بهاا  تمحة حوكمة الالة  وضع  الرركةو د 

حاليااًا وتتوافاا  ماا  بنود ااا وأ اادافها ، واسااتثناءع ماان كلاام فااإن تمحااة حوكمااة الرااركة ت تتضاامن الساعودية  

وأي منصا  تنفيا ي بالراركة مثال       املتعلقة مللدأ الفصل بني منص  رميس اجمللس 12الفقرة )د  من املادة )

املادير العاام حيا  ُتركا  لتقادير اجمللاس وتار  الراركة أن         الارميس التنفيا ي أو   العضو املنتاد  أو  منص  

كلاام ياادالل   بااا  أفضاال املمارسااات وأن مثاال  اا ا اإلجااراء يعتمااد علااى عواماال عاادة منهااا حالااة الرااركة        

ملسااا مني وأي ظاارو  اسااتثنامية  ااد تسااتدعل كلاام ، ات تصااادية وركيااة اجمللااس ملااا فياا  مصاالحة الرااركة وا

تفصل حاليًا بني منص  رمايس اجمللاس وأي منصا  تنفيا ي     فهل فعليًا  وتؤكد الرركة ت ليقها هل ه الفقرة

  باساااتخدام طريقاااة التصاااوي  6الراااركة باااالفقرة )   مااان املاااادة ) حالياااًا كماااا أن ال محاااة ت تلااازم  .آالااار

  اجمللااس أن عضااو اجمللااس جياا  أن حيظااى  أرء اجمللااس   اامعيااة العامااة حياا  الرتاكماال تالتيااار أعضااا

بألوات غاللية املسا مني ما يعزز التزام  ملا حيق  مصالحة الراركة عموماًا ولايس مصااه اجملموعاة الايت        

ت   مان تمحاة حوكماة الراركا    11ثثلها أو اليت لوت  على تعيينا  وكلام توافقاًا ما  الفقارة )د  مان املاادة )       

الاايت تاان  أن عضااو اجمللااس جياا  أن ثثاال مجياا  املسااا مني وحيقاا  مصاااحلها ولاايس مااا حيقاا  مصاااه           

اجملموعة اليت ثثلها أو اليت لوت  علاى تعيينا  ، كماا أن متثيال اتعضااء املساتقلني   جملاس اإلدارة يعازز         

مراجعاة  ، وتعازم الراركة   التزام الرركة حبماية حقاو  األ لياة ، و ا  يراللون الياللياة   جملاس اإلدارة       

هلا وإجراء بع  التعدي ت واإلضافات ملا يتواف  م  نظام الرركات اادياد ، إضاافة إىل   النظام األساسل 

مراجعااة تمحااة حوكمااة الرااركة وعماال مااا يلاازم ماان تعاادي ت وإضااافات عليهااا للتوافاا  ماا  تمحااة حوكمااة   

ء التعاادي ت علااى تمحااة املراجعااة وتمحااة انااة   إىل جاناا  إجاارا ، الرااركات   اململلااة العربيااة السااعودية 

  أ ار  فرلاة   الرتشيحات وامللاف ت وسياسات ومعاايري الرتشايح لعضاوية اجمللاس متهيادًا لعارض ماا يلازم         

 . تعتماد مجعية عامة تحقة وف  النظاممملنة 

العربيااة تقااوم الرااركة ماان وا عهااا العملاال علااى ت لياا  أحلااام تمحااة حوكمااة الرااركات   اململلااة          و

 ومراجعتهاا هلاا  السياساات واإلجاراءات املنظماة    تنفي  واستلمال وت وير على بصفة مستمرة السعودية وتعمل 

 م واألسااالا  2015العاااام  الااا لالااايت مل ت لقهاااا الراااركة مااان ال محاااة     ملاااوادويلخااا  ااااادول أدنااااه ا  ، 

 اليت دع  ل لم :
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رقم 

 الفقرة

رقم 

 املادة
 عدم التطبيق أسباب تفصيل املادة

جي  إتلا  أسلو  التصوي  الرتاكمل عناد التصاوي     6   

 تالتيار أعضاء جملس اإلدارة   اامعية العامة.

تاار  الرااركة أن املرشااح لعضااوية اجمللااس جياا  أن حيظااى        

بأغلليااة ألااوات املسااا مني ، ولاايس تلتاال فئااة معينااة حتااى     

ثلن  من ممارسة مهام  ملصلحة مجي  املسا مني توافقًا م  

  ماان تمحااة حوكمااة الرااركات ،  11الفقاارة )د  ماان املااادة ) 

 تعاديل نظامهاا األساسال ملاا يرامل اساتخدام      وتعزم الرركة 

لو  التصااوي  الرتاكماال   االتيااار أعضاااء اجمللااس علااى  أساا

إضافة إىل تعديل تمحة حوكمة الراركة  مجعية عامة تحقة 

بإضافة إلزامية أسلو  التصوي  الرتاكمل   االتيار أعضااء  

 .  اجمللس

 الصااافة كوي األشاااخا  مااان املساااتثمرين علاااى جيااا  6 د

 غري اااا  عاااان بالنيابااااة يتصاااارفون الاااا ين اتعتلاريااااة

 سياساااته  عاان اإلفصااا  – اتسااتثمار لاانادي  مثاال –

 ، السانوية  تقارير     الفعلل وتصويته  التصوي   

 تضاار   أي ما   التعامال  كيفية عن اإلفصا  وك لم

 احلقاااو  ممارساااة علاااى ياااؤثر  اااد للمصااااه جاااو ري

 .باستثماراته  اخلالة األساسية

 للصااااانادي  التصاااااوي  سياساااااات علاااااى احلصاااااول لاااااعوبة

وماااان   حلمهاااا  وتصااااويته  الفعلاااال وتسااااعى  اتسااااتثمارية

الرركة للحصول على ماا تسات ي  مان تلام ااهاات للتعار        

على سياساته    التصاوي  ملاا حيقا  مصااه املساتثمرين ،      

إضافة أن  مل تستل  الرركة مان الصانادي  اتساتثمارية ومان     

  حلمهاا  معلومااات عاان سياساااته    التصااوي  وكيفيااة    

 صاه ااو رية.تعامله  م  تضار  امل

ملااااا ت   –وضاااا  نظااااام حوكمااااة الااااا  بالرااااركة   10  

واإلشارا  العاام    –يتعارض ما  أحلاام  ا ه ال محاة     

 علي  ومرا لة مد  فاعليت  وتعديل  عند احلاجة.

  6ت تتضمن تمحة حوكمة الراركة الفقارة )   مان املاادة )    

بإلزامياااة اساااتخدام التصاااوي  الرتاكمااال ، والفقااارة )د  مااان  

  حبظااار اامااا  باااني منصااا  رمااايس اجمللاااس وأي    12املاااادة )

منصاا  تنفياا ي آالاار بينمااا ت لاا  الرااركة  اا ه املااادة ماان         

الناحياة العملياة ، وتركا  الراركة إلزامياة املاادتني  قيقاًا        

للولااول تالتياااار أفضاال املمارساااات الاايت تصااا    مصااالحة    

الرركة ، وتعزم الرركة مراجعاة تمحاة احلوكماة وإجاراء     

ت عليها خبصاو  املاادتني لتتوافا  ما  تمحاة حوكماة       تعدي 

 الرركات   اململلة العربية السعودية.

 ل  حي  ال ي – اتعتلارية الصفة كي للرخ  جيوز ت 12 ط

 جملااس    لاا  ممااثلني تعاايني الرااركة نظااام حبساا 

   اآلالاارين األعضاااء االتيااار علااى التصااوي  – اإلدارة

 .اإلدارة جملس

 األساسال  النظاام  أن حيا   الراركة  املاادة علاى    ه  تن ل  ت

   اعتلارياااة لاااف  كي شاااخ  احلااا  ألي ثااانح مل للراااركة

 .اإلدارة جملس   هل  ممثلني تعيني

تعاايني ساالرتريًا للرااركة  ماان الاا لويقااوم جملااس اإلدارة باإلشاارا  العااام علااى نظااام احلوكمااة وفاعليتاا    

تتضاامن مهاماا  تعزيااز فاار  جتويااد وتفعياال منظومااة احلوكمااة وت ليقاتهااا وتنميااة الااوعل باااتلتزام بهااا علااى   

حوكماة  تمحاة  ى التعديل علا  سعى ضمن ملدأ التحسني املستمرتوخمتلف املستويات التنظيمية   الرركة ، 

يتوافا  ما  تمحاة    ملاا  املمارسات   حوكمة الراركة   إىل االتيار أفضل متى ما لزم األمر ، ولوًتالرركة 

ملصااه   يتناسا  ما  طليعاة أعماهلاا وأ ادافها تعظيمااً      حوكمة الرركات   اململلة العربياة الساعودية وماا    

 الرراكة اجملتمعية.  وحفظًا حلقو  ألحا  املصاه والعمل على تنمية مسا ميها ومحاية حلقو ه  

 أو تنظيميااة أو إشاارافية جهااة ماان أو اهليئااة ماان احتياااطل  يااد أو جاازاء أو عقوبااة وت توجااد علااى الرااركة أي

 .أالر   ضامية
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 : احملاسب القانوني للشركةاختيار 

إرنسا   شاركة  لساادة/  االتياار ا  م01/04/2015  الايت عقادت بتااري     42 ررت اامعية العاماة العادياة ر ا  )   

جملس  وف  توليةم ، 2015 انونيًا للرركة عن العام املالل حماسلًا ويون  وشركا   )حماسلون  انونيون  

االتيااار احملاساا  القااانونل ملراجعااة   برتشاايح وللجمعيااة بناااءع علااى موافقتاا  علااى تولااية انااة املراجعااة     اإلدارة 

 .م2015حسابات الرركة للعام املالل 

 بتعايني توليت  م 2016ل العام انعقاد ا ال  موعد  وسو  يعرض جملس اإلدارة على اامعية العامة العادية 

، وللجمعياة   اناة املراجعاة   ترشايح بنااء علاى   م 2016قانونل ملراجعة حسابات الرركة للعام املاالل  الاس  احمل

 .م2016املالل  أو أكثر ملراجعة حسابات الرركة للعامآالر املوافقة على التولية أو تعيني مراجعًا العامة 

 معايري احملاسبة املطبقة يف الشركة وخطة التحول إىل تطبيق معايري احملاسبة الدولية :

م طلقااًا ملعااايري احملاساالة   31/12/2015مت إعااداد القااوام  املاليااة املوحاادة للرااركة للساانة املاليااة املنتهيااة         

)املعااايري  حاساالني القااانونيني املتعااار  عليهااا   اململلااة العربيااة السااعودية الصااادرة ماان اهليئااة السااعودية للم    

، وتتل  الرركة السياسات احملاسلية تلعًا ل لم ، وت يوجد االات     أي مان بناود القاوام  املالياة       احلالية 

 للرركة عن تلم املعايري.

ارير ووفقًا لقرار اهليئة السعودية للمحاسلني القانونيني للتحول إىل ت لي  معايري احملاسلة الدولياة إلعاداد التقا   

دولية م ، ووفقًا لتوجي   يئة السو  املالية بأ مية إعداد ال ة لت لي  املعايري ال01/01/2017املالية ابتداءع من 

ة الدوليااة ومااا يتضاامن  ماان مراجعااة للسياسااات احملاساالية وتهيئااة   احملاساال معااايريل سااتعداد املللاار لت لياا   

هيئااة العاااملني   الرااركة للااوعل باالت فااات  وتاادري  كااوادر الرااركة كوي الع  ااة ومااا يراامل كلاام ماان ت   

املعايري الدولياة عان املعاايري املعماول بهاا حالياًا فقاد  اما  الراركة بإعاداد ال اة التحاول إىل املعاايري الدولياة               

 باتستعانة ب وي اتالتصا  على النحو التالل :

 ل إىل تطبيق معايري احملاسبة الدولية إلعداد التقارير املالية : خطة الشركة يف التحو

م فقااد  اماا  01/01/2017وفقااًا ملت للااات ت لياا  معااايري احملاساالة الدوليااة إلعااداد التقااارير املاليااة باادءًا ماان    

 الرركة بدراساة اتجاراءات ال زماة ل ساتعداد للتحاول إىل ت ليا  معاايري احملاسالة الدولياة بعاد اساتلمال           

باا وي الرااركة    اا ا اخلصااو   واسااتعان  ، اعتماااد املعااايري ماان اهليئااة السااعودية للمحاساالني القااانونيني   

ن الراركة مان بادء ت ليا  املعاايري الدولياة برالل        ال ة عمال ثل ا   اعداد، ومت  اجملال    ا  اتالتصا 

لاة لتنفيا  مجيا  املت للاات     والزميمتضمنًا ترليل فري  عمل والتنسي  املستمر م  الرركات التابعاة  مللر 

وإجاراء  خل اة العمال   املراجعاة املساتمرة   أ مية م   ، ال زمة وف  ال ة الرركة   التحول إىل املعايري الدولية

لتلاون الراركة علاى اساتعداد تاام      اخل اة  تنفيا   مان  اهلاد  األساسال   لتحقيا    عليهاتستوج  تعدي ت  أي

أ ميااة التنسااي  املسااتمر ماا  انااة   ماا  واملوافقااة عليهااا اخل ااة ملنا رااة جملااس اإلدارة و ااام  لت لياا  العملاالل

 على النحو التالل :إىل املعايري الدولية ، وأدناه ال ة العمل للتحول املراجعة     ا اخلصو  

  القااوام  املاليااة   واتيضاااحات احملاساالية السياسااات علااى اآلثااار وتقيااي و لياال  ترااخي العماال علااى   .1

 الراامل  األثار  و ليال  الدولياة  املعايرياملعايري املعمول بها حاليًا ومت للات  بني الفجوة لتحديد واإلفصاحات

 .ومؤشراتها املالية القوام  أر ام على

 .اخليارات تعتماد ودراستها لت لي ل اليارات  دد اليت الدولية املعايري  ديد .2
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 لتحاادي  ال زمااة التعاادي ت و ديااد املاليااةاحملاساالية و واإلجااراءات والسياسااات للااوامح شاااملة مراجعااة .3

 بداياة   مان  ت ليقهاا  للادء  واعتماد اا  جدياد ومالياة   حماسالية  سياساات  دليل انراء أو احملاسلية السياسات

 .م2017

وإجراء أي تعدي ت تزمة للتواف  م  مت للات املعاايري الدولياة    املستخدم اآللل املالل للنظام شاملة مراجعة .4

 .لنظام آلل جديد شامل مررو ت لي   الياردراسة و

 وفاا   دارةاإلالااا  باا لياارض) والزميلااة التابعااة والرااركات للرااركة م2015 للعااام املاليااة القااوام  إعااداد .5

 .املعايري املعمول بها حاليًاوف   املالية القوام  جان  اىل الدولية املعايري

وكلاار التنفيا يني    واملااليني  للمحاسالني  عمال  وورش تدريلياة  بارام   عقاد تهيئة وتأ يل العاملني من الا ل   .6

علااى  الدوليااة املعااايريت لياا   أثاار عاان والزميلااة التابعااة والرااركات الرااركة  وأعضاااء انااة املراجعااة  

 .املعمول بها حاليًاعايري امل عن واتالت فاتالقوام  املالية 

 األداء متابعااة لتسااهيل)لياارض الااا  باااإلدارة   م2016 للعااام والساانوية الربعيااة للفاارتات ماليااة  ااوام  اعااداد .7

وفا    املعتمادة  املالياة  القاوام   جان  اىل وكلم ، م2017 العام   والسنوية الربعية املالية القوام  م  واملقارنة

 .املعمول بها حاليًااملعايري 

 املالياة  القاوام   ملراجعاة  املعاني  احلساابات  مرا ا    ياام  علاى  للموافقاة  العادياة  العاماة  اامعياة  على العرض .8

 م2016 للعااام الساانوية واملراجعااة الربعيااة املاليااة القااوام  وفحاا   باااإلدارة الالااة ألغااراض) م2015 للعااام

 املالياة  التقاارير  إلعاداد  الدولياة  احملاسلة معايري وف  الرركة تعد ا سو  اليت  باإلدارة الالة ألغراض)

 .القانونيني للمحاسلني السعودية اهليئة من املعتمدة

 بداياة  مان املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسلني القانونيني  الدولية احملاسلة عايريمعلى ت لي   العمل بدء .9

  ها.وإلدار القوام  املالية الربعية والسنوية وف  مت للات م2017 العام

 .الدولية وعمل ما يلزم من تعدي ت املعايري على املستجدات متابعة .10

 اخلطة على النحو التالي :وترتكز مراحل تطبيق 

 واإليضاحات. احملاسلية السياسات على اتثر األوىل : تقيي  املرحلة

،  الصالة  كات املعلوماات  وتلنولوجياوالضرام  ،  األعمال )الزكاة على احملاسيب األثر الثانية : تقي  املرحلة

  .وغري ا،  اللررية واملوارد

 .اليةامل قوام ال واعدادالت لي . /  الثالثة : التنفي  املرحلة

 .املراحل مجيعها م و ل مرحلة متدااللة املالية  للتقارير الدولية عايريالرابعة : تدري  العاملني على امل املرحلة

 جديد. حماسلية سياسات دليل انراء احلالل او احملاسلية السياسات دليل اخلامسة :  دي  املرحلة

الرركة أن  وفقًا لمنام  ال ة التحول إىل ت لي  معايري احملاسلة الدولياة املعتمادة مان اهليئاة الساعودية       وتر 

 الدولية إلعداد تقارير ا املاليةاحملاسلة معايري ت لي  لبعون اهلل على استعداد للمحاسلني القانونيني ستلون 

 . م2017من بداية العام املعتمدة 

 م :5201همني خالل العام اجلمعيات العامة للمسا

م ، و اال اامعيااة  01/04/2015  بتاااري  42م اامعيااة العامااة العاديااة ) 2015عقاادت الرااركة الاا ل العااام   

السنوية اليت مت فيها املوافقة علاى تقريار مراجا  احلساابات واحلساابات اخلتامياة للراركة ، وتقريار جملاس          

م ، 2014توزياا  أربااا  نقديااة علااى املسااا مني عاان العااام      م ، واملوافقااة علااى  2014اإلدارة الساانوي عاان العااام   

م ، وإباراء كماة أعضااء جملاس اإلدارة     2014اجمللاس عان العاام املاالل     واملوافقة على لر  ملافا ت ألعضااء   
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م ، واملصاااد ة علااى  2015م ، وتعاايني مرا اا  حسااابات الرااركة للعااام املااالل     2014عاان أعماااهل  عاان العااام   

م بني الرركة وأطرا  كي ع  ة هل  فيهاا مصااه ملاشارة أو    2014  ال ل العام املعام ت والعقود اليت مت

 م. 2015غري ملاشرة والرتالي  بتجديد ا للعام 

 :العامة ملساهمي الشركة  اتاجلمعي

 .  الرركة اامعية العامة امللونة تلوينًا لحيحًا حس  النظام متثل مجي  املسا مني

 دعوة اجلمعية العامة 

 تنعقد اامعيات العامة للمساا مني بادعوة مان جملاس إدارة الراركة ، كماا جيا  علاى جملاس اإلدارة          

% مان رأس ماال   5، أو عدد من املساا مني ثثلاون   الرركة حسابات ا   دعوة اامعية إكا طل  كلم مر

 الرركة على األ ل.

  اجلمعية العامة  النعقادإعالن الدعوة 

  اارياادة وياات  نراار الاادعوة تنعقاااد اامعيااة العامااة   مو اا  السااو  ومو اا  الرااركة اإلللرتوناال       

 لل املوعد احملادد ل نعقااد خبمساة    ،الرمسية ولحيفتني واسعيت اتنترار   اململلة العربية السعودية 

 وعررون يومًا على األ ل وترمل الدعوة جدول األعمال.  

 حق حضور اجلمعية العامة 

 للل مسا   حامز على عررين سهمًا ح  حضاور اامعياة العاماة ، وللمساا   أن يوكال عنا  مساا ماً       

وفا    حلضور اامعية العامة أو مستراريها آالر من غري أعضاء جملس اإلدارة ومن غري موظفل الرركة

 .منوك  الا  للتوكيل

  نصاب انعقاد اجلمعية العامة العادية 

 عية العامة العادية حضور مسا مني ألاالة ووكالاة ثثلاون نصاف رأس املاال      النصا  ال زم تنعقاد اام

 وبناءع على التعليمات النظامية فإن  جيوز للرركة تسجيل املسا مني عن طري  ت لي  نظاام   على األ ل ،

 وإكا مل يتوفر النصا  باتجتما  األول وجها  الادعوة إىل اجتماا     آلية التصوي  عن بعد )اإلللرتونل  ،

على أن يلون  نا  أسلو  واحاد علاى األ ال باني     ثانل يعقد ال ل الث ثني يومًا التالية ل جتما  الساب  

، ويعتام اتجتماا  الثاانل لاحيحًا أياا      تاري  الدعوة لعقاد اامعياة العاماة للمارة الثانياة وتااري  انعقاد اا        

 كان عدد األسه  املمثلة في .

 لعادية نصاب انعقاد اجلمعية العامة غري ا 

النصا  ال زم تنعقاد اامعياة العاماة غاري العادياة حضاور مساا مون ألاالة ووكالاة ثثلاون ثلثال رأس           

وبناءع على التعليمات النظامية فإن  جيوز للرركة تسجيل املسا مني عان طريا  ت ليا     املال على األ ل ، 

يعقاد   جه  الدعوة إىل اجتما  ثاانل فإكا مل يتوفر النصا  و نظام آلية التصوي  عن بعد )اإلللرتونل  ،

علااى أن يلااون  نااا  أساالو  واحااد علااى األ اال بااني تاااري  الاا ل الااث ثني يومااًا التاليااة ل جتمااا  الساااب  

 ه، ويلون اتجتما  الثاانل لاحيحًا إكا حضار   الدعوة لعقد اامعية العامة للمرة الثانية وتاري  انعقاد ا 

 ن رب  رأس املال على األ ل.عدد من املسا مني ألالة ووكالة ثثلو

 التصويت على قرارات اجلمعية 

التصااوي  حاا  أساساال للمسااا   ت ثلاان إلياااكه بااأي طريقااة ، وتتجناا  الرااركة وضاا  أي إجااراء  ااد  

وبناءع على التعليمات النظامية فإن  جيوز للرركة ت ليا  نظاام   ح  التصوي  ،  استخداميؤدي إىل إعا ة 
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آلية التصوي  عن بعد )اإلللرتونل  ، و ت جيوز ألي عضو من جملس اإلدارة التصوي  علاى أي  ارار لا     

التصاوي  علاى بناد     اتشارتا     لاس اجملت جياوز ألعضااء   مصلحة ملاشارة أو غاري ملاشارة فيا  ، كماا      

 جدول األعمال املتعل  بإبراء كمته  عن مدة إدارته  للرركة.

 العامة العادية  نصاب قرارات اجلمعيات 

 اتجتما .تصدر  رارات اامعية العامة العادية باألغللية امل لقة لألسه  املمثلة   

  نصاب قرارات اجلمعيات العامة غري العادية 

تصدر  رارات اامعياة العاماة غاري العادياة بأغللياة ثلثال األساه  املمثلاة   اتجتماا  إت إكا كاان القارار            

أو بإطالااة ماادة الرااركة ، أو حباال الرااركة  لاال انقضاااء املاادة     ، فااي  رأس املااالمتعلقااًا بزيااادة أو خت

احملااددة   نظامهااا ، أو بإدمااا   الرااركة   شااركة أو مؤسسااة أالاار  ففاال  اا ه األحااوال ت يلااون       

 القرار لحيحًا إّت بأغللية ث ثة أربا  األسه  املمثلة   اتجتما .  

  مناقشات اجلمعيات العامة 

  ح  منا رة املوضوعات املدرجة   جدول أعمال اامعية العامة ، وتوجيا  األسائلة براأنها    للل مسا 

احلساابات اإلجاباة علاى     مرا ا  احلساابات ، وعلاى جملاس اإلدارة أو      ا  إىل أعضاء جملاس اإلدارة ومرا 

ى ساؤال   ، وإكا رأ  املسا   أن الارد علا   أسئلة املسا مني بالقدر ال ي ت يعرض مصلحة الرركة للضرر

غري مقنا  احاتل  إىل اامعياة وكاان  رار اا    ا ا الراأن نافا ًا ما  مراعااة أن ت يتعاارض كلام ما               

 نظام السو  املالية ولوامح  التنفي ية. 

 ضر اجتماع اجلمعيات العامة احم 

حياا  للااال مساااا   اتطاا   علاااى حمضااار اجتمااا  اامعياااة العاماااة   املركااز أو امللتااا  الرميسااال     

 ناء ساعات الدوام الرمسل للرركة.للرركة أث

 : شكر وتقدير جملس  اإلدارة

يتقاادم رماايس وأعضاااء جملااس اإلدارة بالراالر والتقاادير إىل مجياا  مسااا مل الرااركة وعم ك ااا ومورديهااا   

الرااركة وشااركاتها التابعااة ،   وظفلومستراااريها علااى جهااود   وتعاااونه  ، ويعاار  اجمللااس عاان تقااديره ملاا   

ومجي  ااهات اليت ترب ها بها ع  ة عمل على ااهود اليت ب لو ا والتعاون اللناء ما  الراركة الا ل العاام     

 للرااركة الاا ل األعااوام املقللااة  واتزد ااارم ، ويت لاا  اجمللااس إىل املزيااد ماان اإللااازات والت ااور 2015املااالل 

 إن شاء اهلل.

 واهلل املوفق ،،،،

 جملس اإلدارة

 


