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أولا :نبذة عن الشركة:
يسر مجلس إدارة شركة اللجين أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي مع البيانات المالية المدققة الموحّ دة عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م متضمنا موجزاً ألهم نتائج االعمال و التطورات و االنجازات التي تحققت خالل
العام بفضل من هللا ومن ثم جهود العاملين والمتابعة المتواصلة لتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس االدارة.
تأسست شركة اللجين في عام 1991م بهدف االستفادة من الموارد الطبيعية للمواد الهيدروكربونية والمعدنية المتوافرة في
المملكة العربية السعودية ،وهي مسجلة كشركة مساهمة سعودية مدرجة برأس مال مدفوع قدره  692مليون لاير (185
مليون دوالر) ،ومقرها الرئيسي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ،ص.ب – 50575 :رمز بريدي .21533
تأسست الشركة من قبل نخبة متميزة من رجال األعمال في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
تتمثل األهداف الرئيسية لشركة اللجين في تقييم وتطوير فرص استثمار وتشغيل المشاريع الصناعية الرئيسية في مجاالت
البتروكيماويات والطاقة والصناعات المعدنية والمشاريع األخرى ،مع اإللتزام بإنشاء قيمة مضافة للمساهمين واالستفادة
من نقاط القوة والمواهب المحلية ،وتطبيق أعلى مستوى من مستويات المعايير الوطنية واالجتماعية والبيئية ،وتحقيقا ً لتلك
األهداف فقد امتلكت الشركة مانسبته ( )%57.4في أسهم الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) التي تمتلك
مجمع إلنتاج مادتي البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من المملكة ،بطاقة انتاجية
 400،000طن متري سنويا ً بأستخدام تقنية االوليفلكس ( )Oleflexوسفيربول ( .)Spheripolوتُعد كل من شركة اللجين
والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ) (GOSIومجموعة زينل للصناعات من كبار المساهمين في شركة ناتبت.
خالل عام 2016م بلغت ربحية السهم  1.63لاير مقابل  1.54لاير خالل عام 2015م ،بزيادة سنوية قدرها  .٪5.8وبلغ
عدد األسهم  69.2مليون سهم خالل عام 2016م ( 69.2مليون سهم في عام 2015م) .لقد أرتفعت القيمة الدفترية للسهم
بنسبة  ٪11.34أي من  14.99لاير عام 2015م إلى  16.70لاير خالل عام 2016م .وبلغ صافي الربح 112.73
مليون لاير ،مقابل صافي ربح  106.39مليون لاير في عام 2015م .يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض
المصروفات البنكية وكذلك إلى انخفاض الخسائر من المشاريع المشتركة للشركة التابعة ،وعلى الرغم من ذلك فإن هناك
انخفاضا ً طفيفا ً في إجمالي األرباح خالل الفترة الحالية.
بلغ صافي ربح شركة ناتبت لعام 2016م مبلغ  211.05مليون لاير مقارنة بصافي ربح  207.99مليون لاير خالل عام
2015م بارتفاع قدره  ،%1.47ويرجع ارتفاع األرباح بشكل رئيسي إلى األسباب المذكورة في الفقرة المذكورة أعاله.
وفي عام 2016م ،بلغ اإلنتاج  372ألف طن متري من مادة البولي بروبيلين التي تمثل نسبة  %93من الطاقة التصميمية،
مقارنة بـ  340ألف طن متري خـــالل عام 2015م بنسبة  %85من الطاقة التصميمية .بلغت قيمة المبيعات في عام
2016م مبلغ  1،443.44مليون لاير ( 386ألف طن متري من مادة البولي بروبيلين) مقارنة بمبيعات قيمتها 1،460.50
مليون لاير ( 333ألف طن متري) في عام 2015م .وتمشياً مع معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ()SOCPA
فقد تم توحيد القوائم المالية لشركة اللجين لتشمل الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) كشركة تابعة لها.
شركة اللجين مساهم رئيسي في شركة زين للصناعات المحدودة (زين) .علما ً بأن زين تمتلك وتدير مصنعها في مدينة
الجبيل الصناعية .وتتضمن األعمال الرئيسية لشركة زين إنتاج وتسويق السلع االستهالكية سريعة الحركة (،)FMCG
وكذلك المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات وغيرها .بلغت مبيعاتها  30.87مليون لاير في عام 2016م مقارنة بـ
 30.45مليون لاير في عام 2015م ،مع صافي ربح مقداره  2.19مليون لاير مقارنة مع صافي ربح مقداره  2.05مليون
لاير في عام 2015م.

ثانيا ا :الخطط المستقبلية:
أ) تسعى شركة اللجين لزيادة ملكيتها الفعلية في شركة زين للصناعات من  ٪49.38إلى  ٪98.75خالل الربع األول
من عام  .2017وفي حالة إتمام هذه الصفقة ،فسوف يكون لشركة اللجين حصة السيطرة على شركة زين ،ومن ثم
سوف تبدأ توحيد القوائم المالية لشركة زين.
ب) أوصى مجلس إدارة شركة ناتبت لمساهميه بالموافقة على توزيع أرباح نقدية مقدارها  1.34لاير للسهم الواحد
( ٪13.4من القيمة االسمية) ،وتبلغ  143.2مليون لاير ،على أن تكون أحقية األرباح للمساهمين المسجلين في
نهاية يوم عقد الجمعية العمومية لناتبت على أن يتم اإلعالن عن ذلك الحقا ً(.علما ً إن اللجين تمتلك  %57.4في أسهم
ناتبت).
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ت) شركة ناتبت شولمان للمركبات البالستيكية المتخصصة وهي مشروع مشترك بنسبة  %50:50بين شركة ناتبت
وشركة إيه .شولمان األوربية العالمية بي في ،وهي إحدى الشركات التابعة لشركة إيه .شولمان إنك .وهي إحدى
الشركات العالمية الرائدة والموردة في مجال صناعة اللدائن الهندسية عالية األداء والراتنجات المتخصصة
والخلطات الرئيسية.
ويقوم المشروع المشترك ببناء منشأة على أعلى المستويات والمعايير ضمن أرض مصنع شركة ناتبت إلنتاج
مركبات البولي بروبيلين إلستخدامها في صناعة السيارات واألجهزة المنزلية واإللكترونية وغيرها من
اإلستخدامات.
ويتم تمويل تكلفة المشروع  272مليون لاير سعودي من رأس المال ،وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي،
وتسهيالت تجارية من مجموعة سامبا المالية.
في الوقت الراهن ،فإن شركة اللجين ليس لديها أي مشاريع أو أنشطة أخرى قائمة غير تلك المذكورة أعاله وال
تخطط إلعادة هيكلة أو إيقاف أي من أنشطتها.

ثالثا ا :مشروع التحول إلى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية (:)IFRS
وافقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( )SOCPAعلى خطة المعايير المحاسبية والمراجعة الدولية ()IFRS
التي من خاللها يتعين على جميع الشركات المدرجة والبنوك وشركات التامين المطالبة بالتقيد واتباع المعايير
الدولية لإلبالغ المالي  IFRSاعتبارا من األول من يناير 2017م ،وتعتزم ( )SOCPAإجراء تعديل على المعايير
الدولية والتى اصدرها المجلس الدولى للمعايير المحاسبية ( )IASBلتجعلها مالئمة للبيئة السعودية .ومن المنتظر أن
تطبق الخطة لتشمل تفعيل لجميع المعايير المحاسبية في  31ديسمبر 2017م ،وقامت شركة اللجين بتفعيل االمتثال
لهذا الشرط فقد عيّنت احدى اكبر اربعة شركات للمحاسبة ،للمساعدة فى تنفيذ المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة
الدولية واعداد بياناتها المالية لعامي 2016م و2017م علما ً بأن البيانات المالية المطلوبة لعام 2016م ستكون
بهدف المقارنة مع البيانات المالية لعام 2017م ،وسوف يبدأ ذلك اعتبارا من الربع األول 2017م .وفيما يلي
تجدون مراحل خطة تطبيق نظام معايير اإلفصاح العالمية وفقا ً لما يلي:

الوضع الحالي:

خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،أكمل الفريق المشترك من اللجين والمستشار الخارجي بنجاح تضييق
الفارق وتقييم األثر في مشروع مراحل االنتقال لتطبيق معايير اإلفصاح المالي الدولية ( ،)IFRSوقد وضعت اللمسات
األخيرة على السياسات المحاسبية إلعداد القوائم المالية وفقا ً للمعايير الجديدة وكذلك نموذج القوائم المالية ،وتؤكد الشركة
إلتزامها بإعداد وتقديم البيانات المالية الموحدة للربع المنتهي في  31مارس 2017م طبقا ً لمعايير اإلفصاح المالي الدولية
( )IFRSخالل الوقت النظامي.
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رابعا ا :األحداث الهامة في عام 6102م:
 .1دفعت شركة ناتبت لمساهميها أرباح نقدية مقدارها  0.50لاير للسهم الواحد ( ٪5من القيمة االسمية) ،والتي بلغت
 53.5مليون لاير في عام 2016م ،علما ً بأن اللجين تمتلك ( )%57.4في أسهم ناتبت.
 .2شركة بونار ناتبت وهي شركة مشتركة ( )JVبين شركة ناتبت وشركة لو أند بونار  PLCالبريطانية (وهي شركة
مدرجة في بورصة لندن) .وتقوم بإنتاج األقمشة الجيولوجية غير المنسوجة ( )GEOTEXTILEالتي تستخدم في
المشاريع المدنية ومشروعات البنى التحتية ،وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع  17،300طن سنويا ً من األلياف األساسية
و 9،600طن سنويا ً من األقمشة الجيولوجية غير المنسوجة ،وتمتلك ناتبت  ٪50في حصص المشروع المشترك
و %50الباقية يمتلكها الشريك المذكور أعاله .يعتبر الكيان القانوني للشركة المشتركة (شركة ذات مسؤولية محدودة)
مقرها الرئيسي ومصنعها في مدينة ينبع الصناعية ضمن نطاق مجمع ناتبت إلنتاج مادة البولي بروبيلين ،برأس مال
مدفوع مقداره  64مليون لاير مقسّم إلى  6.4مليون حصة بقيمة إسمية للحصة الواحدة ( )10عشرة رياالت سعودية
كما في  31ديسمبر 2016م .وقعت شركة بونار ناتبت اتفاقيات قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ
 76.6مليون لاير ،مضمونة مقابل رهن أصول بونار ناتبت وضمانات من كل الشركاء.
 .3خالل عام 2016م ،باعت بونار-ناتبت  3،100طن من األقمشة الجيولوجية غير المنسوجة و 10،650طن من
األلياف وحققت مبيعات بلغت  83مليون لاير بعد أن كانت  71مليون لاير في عام 2015م بإرتفاع  ٪43في حجم
مبيعات األلياف و  ٪24في حجم مبيعات األقمشة الجيولوجية غير المنسوجة .وتتكون المبيعات من  23.4مليون لاير
من األقمشة غير المنسوجة و 59.6مليون لاير من األلياف .وحققت شركة بونار ناتبت صافي خسارة بمقداره 13.4
مليون لاير في عام 2016م منخفضة من  21مليون في عام 2015م ،وقد بلغ نصيب ناتبت من تلك الخسارة .%50
كما بلغت الخسائر التراكمية للشركة المشتركة أكثر من  ٪50من رأسمالها .وبالتالي ،وتوافقا ً مع المادة  180من نظام
الشركات .فقد تح ّمل المساهمون في الشركة المشتركة نصيبهم في خسائر مقدارها  13.4مليون لاير وتحملت ناتبت
 6.7مليون لاير نصيبها من الخسارة.

خامسا ا :الشئون المالية:
)ألف لاير

أ ) ملخص قائمة الدخل عن السنوات الخمس األخيرة

)

للسنة المنتهية في  10ديسمبر
6106م

6101م

6102م

6102م

6102م

المبيعــات

2،111،941

1،876،203

2،132،699

1،460،503

042214222

تكلفة المبيعات

()1،819،521

()1،532،349

()1،698،541

()1،087،003

()041,241,6

الدخل اإلجمالي

6264261

1214322

2124023

1,14211

12,41,6

المصروفات التشغيلية

()77،406

()84،166

()78،164

()77،687

(),34226

صافي الربح (الخسارة) من العمليات
تعويضات تأمينية وتعويضات من المقاول

6024102

6224233

1224222

6224301

6334001

0

50،229

51،079

0

1

مصروفات بنكية

()100،163

()79،977

()69،546

()60،002

()224612

إيرادات (مصروفات) أخرى ،صافي

()15،200

()22،684

()22،987

()28،501

()614332

الربح (الخسارة) قبل الزكاة

224220

61,4622

1024221

61,4101

603410,

الزكاة

()1،564

()8،703

()14،953

()12،322

()024222

الربح (الخسارة) قبل حقوق األقلية
حقوق األقلية*

23413,

0234221

622423,

0224233

61141,1

()46،409

()88،734

()132،206

()88،602

()214222

0124302

02,4130

0124132

0064,6,

2042,3
صافي ربح (خسارة)
* حقوق األقلية تمثل  ٪ 42.6من حصة المساهمين اآلخرين في ناتبت.
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صافي الربح (الخسارة) عن السنوات الخمس األخيرة )ألف

لاير)
١٨٠,٠٠٠
١٦٠,٠٠٠
١٤٠,٠٠٠
١٢٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
٨٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠
٤٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
-

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٦

ب) التغيرات الرئيسية ومقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق:
ملخص قائمة الدخل الموحدة للسنة الحالية يعكس نتائج مبيعات بلغت  1،443.44مليون لاير ( 386ألف طن
متري من مادة البولي بروبيلين) ،بلغ إجمالي األرباح  367.07مليون لاير وأرباحا صافية قدرها 112.73
مليون لاير بالمقارنة مع مبيعات بلغت  1،460.50مليون ( 333ألف طن متري) ،بلغ الربح اإلجمالي 373.50
مليون لاير وربحا صافيا قدره  106.39مليون لاير في عام 2015م .وفي عام 2016م بلغ صافي الدخل قبل
الزكاة وحقوق األقلية مبلغ  218.02مليون لاير بالمقارنة مع  207.31مليون لاير خالل عام 2015م .ارتفع
صافي الربح خالل عام 2016م بالمقارنة مع عام 2015م ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع كمية المبيعات مدعومة
بإنخفاض المصروفات البنكية وانخفاض الخسائر من المشاريع المشتركة للشركة التابعة .ارتفعت المصاريف
العمومية واإلدارية ومصروفات البيع والتسويق ارتفاعا ً طفيفا ً عن فترة المقارنة .بلغ صافي الربح 112.73
مليون لاير للسنة المالية 2016م بإرتفاع سنوي بنسبة .%5.1
مقارنة النتائج التشغيلية الموحدة لعامين )ألف لاير)
العام المنتهي في  10ديسمبر
صافي المتغيرات

6102م

6102م

المبيعات

1،443،444

1،460،503

()17،059

تكلفة المبيعات

()1،076،372

()1،087،003

10،631

إجمالي الدخل

12,41,6

1,14211

()24263

مصروفات تشغيل

()78،962

()77،687

()1،275

صافي الدخل(الخسارة) التشغيلي

6334001

6224301

(),4,11

مصروفات بنكية

()49،209

()60،002

10،793

إيرادات (مصروفات) أخرى ،صافي

()20،884

()28،501

7،617

أرباح (خسارة) قبل الزكاة

603410,

61,4101

014,1,

الزكاة

()14،644

()12،322

()2،322

ربح (خسارة) قبل حقوق األقلية

61141,1

0224233

34132

حقوق األقلية*

()90،646

()88،602

()2،044

0124132

24120

0064,6,
صافي ربح (خسارة)
* حصة مساهمي األقلية تمثل  %42.6من أسهم مساهمين آخرين في ناتبت.
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ج) ملخص المركز المالي
كما في  10ديسمبر (ألف لاير)
6102م
6102م
6101م

6106م

6102م

الموجودات
الموجودات المتداولة

678،542

987،956

1،106،122

856،843

980،779

الموجودات غير المتداولة

2،681،252

2،528،427

2،382،891

2،429،913

2،250،920

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة

141224,22

142024131

142324101

146324,22

146104222

611،030

747،157

646،636

525،245

516،752

المطلوبات غير المتداولة

1،696،095

1،488،736

1،258،154

981،404

744،683

مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين

6411,4062
621،120

646124321
747،739

042124,21
917،499

042124222
1،037،482

046204212
1،155،705

حقوق مساهمي األقلية*

431،549

532،751

666،724

742،625

814،559

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

141224,22

142024131

142324101

146324,22

146104222

* حصة مساهمي األقلية تمثل  %42.6من أسهم مساهمين آخرين في ناتبت.

قائمة المركز المالي عن السنوات الخمس األخيرة (ألف لاير)
مجموع المطلوبات

مجموع الموجودات

حقوق األقلية

حقوق المساهمين

٤,٠٠٠,٠٠٠
٣,٥٠٠,٠٠٠
٣,٠٠٠,٠٠٠
٢,٥٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠
١,٥٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠
-

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٥

٢٠١٤

سادسا ا :التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة:

٢٠١٦

تركيا
%13

تأتي أساسا ً إيرادات الشركة من خالل بيع منتجات
شركتها التابعة ناتبت داخل وخارج المملكة
العربية السعودية كما هو موضح في الشكل
التالي:

دول أخرى
%2

السعودية
%5

الصين
%10

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
%21

فيتنام
%8
دول آسيوية
أخرى
%15

سابعا ا :الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية:
وضع الزكاة:
كونت شركة اللجين مخصصاً إجماليا ً مستق ً
ال قوامه 1.35
مليون لاير مقابل الزكاة التقديرية لعام 2016م .علما ً بأن
رصيد الزكاة المستحقة يبلغ  1.78مليون لاير .وفيما يلي
موجزاً للوضع الزكوي:
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أمريكا وأمريكا
الالتينية
%16

أوروبا
%10

 أنهت الشركة الوضع الزكوي عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2002م وحصلت على شهادة الزكاة النهائية.
قدمت الشركة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عوائد الزكاة عن الفترة من عام 2003م إلى عام 2015م
وحصلت على شهادات الزكاة المقيدة.
 تقدمت الشركة باعتراض إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل على التقييم الزكوي عن األعوام من  2003إلى
2012م التقييم الزكوي اإلضافي يبلغ  28.97مليون لاير .وكانت الشركة قد تقدمت بضمانات بنكية بمبلغ
 28.97مليون لاير مقابل التقييم الخاص بااللتزامات اإلضافية عن السنوات من  2003إلى 2012م وفقا
للوائح واألنظمة ذات الصلة فسوف تعاد الضمانات المصرفية المقدمة إلينا مرة أخرى عند صدور قرار
إيجابي لصالح الشركة .إن االلتزامات اإلضافية غير مستحقة الدفع حتى يتم االنتهاء من النظر في إجراءات
االعتراض المقدمة.
 إن االلتزامات اإلضافية التي تفرضها الهيئة العامة للزكاة والدخل ال تسمح بأي خصومات على المبالغ
المستثمرة محليا ً وخارجيا ً .وهذه المسألة حاليا قيد البحث والمناقشة على مختلف األصعدة .ووفقا للسياسة
المحاسبية للشركة والمذكورة في إيضاح رقم  3في البيانات المالية المدققة ،حيث تفيد بأن االلتزامات اإلضافية
المستحقة -إن وجدت– فإن تلك المبالغ تحتسب عندما يتم تحديدها في التقييم النهائي .كما ذكر أعاله ،فإن
االلتزامات اإلضافية ال تحتسب إال حين االنتهاء من إجراءات االستئناف في شكلها النهائي.

المدفوعات الحكومية :في البيانات المستقلة للشركة وفيما يلي تفاصيل مبالغ المدفوعات الحكومية المستحقة:
مدفوعة

مستحقة

(ألف لاير)

(ألف لاير)

الزكــاة

810

1،783

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

272

-

السوق المالية السعودية (تداول)

424

اشتراكات وتأشيرات ومصاريف أخرى
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مجموع المصاريف الحكومية

04263

9
04,26

ثامنا ا :الشركة التابعة:
الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت):
ناتبت شركة مساهمة سعودية مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،يقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة،
ويقع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته ،وتبلغ
طاقتها اإلنتاجية  400ألف طن من مادة البولي بروبيلين .ويتكون رأسمالها المصرح به والمدفوع من  107مليون
سهم بقيمة  10رياالت للسهم الواحد كما في  31ديسمبر 2016م.
وتتكون منتجات الصناعات التحويلية للشركة المشتركة لشركة "ناتبت" من األقمشة الجيولوجية غير المنسوجة
وذلك بالتعاون مع شركة لو أند بونار ومقرها في هولندا ،وهناك مشروع آخر شركة مشتركة تحت اإلنشاء إلنتاج
مركبات البولي بروبيلين بالتعاون مع شركة أ .شولمان ومقرها في هولندا.
وتمتلك شركة اللجين حاليا  ٪57.4من إجمالي أسهم شركة ناتبت.

أهم إنجازات شركة ناتبت:
.1
.2
.3
.4
.5

أر سي  5412–10441شهادة إدارة نظام الرعاية المسئولة (أول شركة في العالم حققت المعيار المعدل لعام
.)5412
شهادة األيزو  - 5412 – 1441شهادة نظام إدارة الجودة النوعية.
شهادة اإليزو  - 2015 – 14001أنظمة إدارة البيئة (تم الترقية بنجاح إلى المعيار المعدل .)5412
شهادة اإليزو  - 2005 – 22000أنظمة إدارة السالمة الغذائية( .إشراف باجتياز).
شهادة األيزو  5442: 12452في االعتماد المختبري الختبارات األيزو–إعادة التأهل بنجاح (إشراف باجتياز).
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 .6شهادة أوهساس  5442 – 10441الجودة الصحية والسالمة المهنية والبيئية( .إشراف باجتياز).
 .7المشاركة الفعّالة في تنظيم مؤتمر الرعاية المسؤولة في جائزة جيبكا ( )GPCAوأختيرت ناتبت كأفضل
مشارك.
 .8المشاركة الفعالة في تطوير خريجي الجامعات من خالل رعاية أفضل الطالب في مؤتمرات وندوات جيبكا.
 .9اإلجراءات التأسيسية لتأهيل خريجي الجامعات ( )KFUPMعلى الجودة والبيئة والصحة والسالمة واألمن
(.)QEHSS
 .10تم تنفيذ ( )2دورات تدريبية في المصنع والمركز الرئيسي لحوالي  152موظف .QEHSS
 .11إنجازات أخرى في السالمة الصناعية:
 جائزة السالمة الدولية من مجلس السالمة البريطاني.
 الجائزة الفضية في إنجاز السالمة من روسبا.
 جائزة سجل البراعة من مجلس السالمة الوطني األمريكي
 جائزة حماية الشركات من المخاطر من مجلس السالمة الوطني األمريكي
 جائزة المليون ساعة من مجلس السالمة الوطني األمريكي
 إتمام عدد  6726مليون ساعة عمل دون إصابات مقعدة منذ آخر تقييم.
 االنتهاء من  1056أيام دون إصابات.
 لم تسجل أي إصابة وكذلك لم يسجل أي معدل حوادث أو إصابات.
 لم تسجل أي حالة معالجة طبية أو حاالت إصابة بجروح (للمرة األولى في تاريخ ناتبت).

تاسعا ا :الشركة الزميلة:
شركة زين للصناعات المحدودة
شركة زين للصناعات (ذات مسئولية محدودة) تأسست في المملكة العربية السعودية ،يقع مركزها الرئيسي في
مدينة جدة ومصنعها في مدينة الجبيل الصناعية ،برأس مال قدره  60مليون لاير سعودي مقسم إلى  6،000حصة
بقيمة اسمية  10،000لاير سعودي للحصة الواحدة كما في  31ديسمبر 2016م .تتمثل األهداف الرئيسية لشركة
زين في صناعة منتجات النظافة المنزلية مثل (منتجات النشا وملطفات الجو وبخاخات وسوائل التنظيف وملمع
األثاث واألسطح الصلبة والفوالذية) والمبيدات الحشرية والزراعية ومبيدات األعشاب بجميع أنواعها وأشكالها
وكافة منتجات الصحة العامة ،تمتلك اللجين  %49،38في حصص شركة زين للصناعات.
بلغت مبيعات زين خالل عام 2016م مبلغ  30.87مليون لاير مقارنة بـ  30.45مليون لاير خالل عام 2015م
مع صافي ربح مقداره  2.19مليون لاير (بلغت أرباح عام 2015م مبلغ  2.05مليون لاير).

تحليل جغرافي للمبيعات:
المنطقة
الشرقية
%11

شركة زين للصناعات باعت منتجاتها داخل
وخارج المملكة العربية السعودية كما هو موضح
بالتحليل الجغرافي التالي:

المنطقة
الجنوبية
%13

المنطقة
الوسطى
%34

عقود تعبئة
%14

المنطقة
الغربية
%24

تصدير
%4
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عاشراا :ملخص القروض:
ال توجد على للشركة أي قروض ما عدا تلك القروض الخاصة بشركتها التابعة ناتبت والموضحة في الجدول أدناه:
(ألف لاير)
المدفوع من القروض
الرصيد
أصل القرض
شروط القرض
تفاصيل القرض
المتبقي
أعوام سابقة العام الحالي
قرض إسالمي /ائتمان تجسيري

قرض تجسيري مدته 10
سنوات

1،232،841

1،232،841

اتفاقية تسهيالت إسالمية  /بنوك
تجارية محلية (إعادة تمويل)

مدته  8سنوات

-

-

1،000،000

222،041

145،180

632،779

صندوق االستثمارات العامة

 10أعوام

750،000

375،000

75،000

300،000

صندوق التنمية الصناعية

 10أعوام .أاألقساط شاملة
تكاليف التمويل مقدما ً

400،000

360،000

40،000

قروض أخرى

مدة السداد غير مشروطة

21،645

المجموع

142124232

-

-

640324336

6214031

21،645
2224262

إن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمون برهن األصول الثابتة لمجمع البولي بروبيلين وكذلك بضمانات من قبل مساهميها وتمثّل
قيمة ضمان اللجين نسبة .%57.4

أحد عشر :تقرير مراجعي الحسابات:
تلقت اللجين رأي غير متحفظ من مراجعي الحسابات المستقلين السادة إيرنست و يونج ( )EYللسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2016م ،ويذكر التقرير أن البيانات المالية الموحدة:
 تظهر بصورة عادلة ،من كافة النواحي الجوهرية ،للمركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر2016م ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها
في المملكة العربية السعودية.
 تتفق من جميع النواحي الجوهرية ،مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة ،بقدر ما تؤثر علىإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة.

ثاني عشر :مجلس اإلدارة:
أ ) تكوين مجلس اإلدارة:
تم تكوين مجلس اإلدارة في عام 2016م من تسعة أعضاء ،وفيما يلي جدوالً يبين نوع العضوية والعضوية في
الشركات المساهمة األخرى المدرجة في سوق األسهم السعودي كالتالي:
اسم العضو
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
معتوق حسن جنة

نوع العضوية
تنفيذي

عضوية في شركات مساهمة أخرى
شركة الكابالت السعودية

غير تنفيذي

خالد إبراهيم عبدالواحد زقزوق

تنفيذي

عبد هللا صادق دحالن

مستقـل

على عبد هللا كانو

مستقـل

عدنان كامل صالح

مستقـل

عمر هاشم خليفتي

مستقـل

محمد علي النقي

مستقـل

عبدهللا محمد نور رحيمي

مستقـل
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شركة الكابالت السعودية  -شركة صافوال

ب) اجتماعات مجلس اإلدارة:
عقد مجلس إدارة شركة اللجين خمسة اجتماعات في عام 2016م على النحو التالي:
اجتماع 91

اجتماع 92

2016/2/16

2016/4/18

أصالة

وكالة

أصالة

وكالة

أصالة

وكالة

أصالة

عبدهللا صادق دحالن



-



وكالة

خالد إبراهيم زقزوق





أصالة

معتوق حسن أحمد جنة



-



 2016/12/22 2016/11/12 2016/10/20الحضور الحضور الحضور
وكالة

خالد أحمد يوسف زينل علي رضا





اجتماع 93

اجتماع 94

اجتماع 95

مجموع مجموع

نسبة

باألصالة بالوكالة باألصالة













5
4







5



%100
1

%80
%100

-



-



1

4

%20

علي عبدهللا كانو







-



-



3

2

%60

-

عدنان كامل صالح











5

%100

عمر هاشم خليفتي











5

%100

محمد علي النقي



عبدهللا محمد نور رحيمي

-









-







-



-



3

2

%60

2

3

%40

ج) لجان مجلس اإلدارة:
 )0لجنة المراجعة:
تتكون اللجنة الحالية من أربعة أعضاء وقد عقدت أربعة اجتماعات خالل العام 2016م .وقد تم إضافة السيد/
محمد أشرف تومبي كعضو بلجنة المراجعة وهو خبير في االمور المالية والمحاسبية بموجب قرار مجلس
اإلدارة رقم (م أ  )4/89بتاريخ  19أكتوبر 2015م.
 الختصاصات:
 .1تشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:
أ) اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ،من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال
والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.
ب) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
ت) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
ث) التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ،ويراعى عند التوصية
بالتعيين التأكد من استقالليتهم.
ج) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ،واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء
قيامهم بأعمال المراجعة.
ح) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
خ) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
د) دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
ذ) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
 .2نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
خالل عام 2016م ،كرست لجنة المراجعة وقتا كبيرا ألداء مسؤولياتها الرقابية الرئيسية وهي :مراجعة
تصميم وتنفيذ نظم الشركة في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية ،ومراقبة نزاهة التقارير المالية للشركة.
وتقييم فعالية كل أعمال التدقيق الداخلي والخارجي .وتقوم اللجنة بهذه المهام بإنتظام مع اإلدارة ،والمدقق
الداخلي والمدقق الخارجي لضمان أن المعلومات التي تلقتها اللجنة دقيقة وكاملة واستلمت في الوقت
المناسب ،من أجل التوصل إلى االستنتاجات والتوصيات المناسبة.
وقد أ ستعرضت اللجنة كل من المعلومات المالية وغير المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة واقتنعت بأن
التقرير يقدم تقييما عادالً ومتوازنا ً من التوقعات المالية للشركة ويوفر المعلومات الالزمة لتقييم استراتيجية
العمل واألداء.
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 وفي إطار ممارستها للصالحيات المخولة لها قامت اللجنة بتنفيذ الواجبات التالية:
أ) استعراض اإلجراءات والسياسات العامة للشركة مع كل من اإلدارة التنفيذية والمراجعين الداخليين
والخارجيين وذلك لضمان التأكد من مدى كفاية لمباديء والمعايير المحاسبية والممارسات المالية
المطبقة في الشركة.
ب) اإلشراف على مدى فعالية ضوابط المراجعة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر فيما يتعلق بالسجالت
المحاسبية والتقارير المالية ونظم المراجعة.
ت) مراجعة دورية ألنظمة إدارة المخاطر ،بحي ث يتم تحديد المخاطر الرئيسية بشكل صحيح وإجراء
التقييم الصحيح لها واكتشافها وإدارتها.
ث) مراجعة نطاق العمل الذي سيعهد للمراجعين الخارجيين القيام به واستعراض النتائج واالستنتاجات
الخاصة بهم.
ج) استعراض خطة المراجعة الداخلية والموافقة عليها على أساس المخاطر السنوية المقدمة من المراجع
الداخلي.
ح) استالم ومراجعة التقارير الدورية الواردة الخاصة بنتائج مراجعة الحسابات المقدمة من قبل المراجع
الداخلي واتخاذ اإلجراءات بشأنها للتأكد من أن توصيات لجنة المراجعة نفذت بكفاية التخاذ التدابير
الصحيحة من قبل اإلدارة.
خ) مراجعة النتائج المالية األولية والسنوية المقدمة من قبل المراجعين الخارجيين للشركة لضمان
االمتثال للمتطلبات القانونية والتطبيق السليم للمبادئ والمعايير المحاسبية المقبولة عموما ،ورفع
التوصية لمجلس اإلدارة للموافقة عليها.
 - 1العضوية الحالية:
األعضاء

غير تنفيذي

مساهم

المنصب

عمر هاشم خليفتي
علي عبدهللا كانو
عدنان كامل صالح
محمد أشرف تومبي




خبير مالي




-

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو

 - 2اجتماعات لجنة المراجعة:
عقدت اللجنة  4اجتماعات خالل عام 2016م على النحو التالي:
اجتماع 62

2016/1/17

عمر هاشم خليفتي
علي عبدهللا كانو
عدنان كامل صالح
محمد أشرف تومبي

اجتماع 63

اجتماع 64

اجتماع 65

2016/10/17 2016/4/18 2016/2/16















-

















المجموع
4
3
4
4

نسبة
الحضور
%100
%75
%100
%100

 )6لجنة الترشيحات والمكافآت:
تتكون لجنة الترشيحات من عدد ثالثة أعضاء إثنان منهما من أعضاء مجلس اإلدارة وخبير في الموارد البشرية،
وقد عقدت اللجنة إجتماعين خالل عام 2016م.
 .0مهام ومسئوليات اللجنة:
تشمل مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:
أ  – -المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف
للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه
العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
ب – -مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
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ج – -تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
د -التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو
يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
هـ  -وضع سياسات واضحة لتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،ويراعى عند وضع تلك
السياسات استخدام معايير تربط باألداء.
 .6أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
األعضاء
خالد إبراهيم زقزوق
أحمد سعد قباني
معتوق حسن جنة

عضوية مجلس اإلدارة

الوظيفة في اللجنة

تنفيذي
خبير موارد بشرية
غير تنفيذي

رئيسا ً
عضواً
عضواً

 .1اجتماعات اللجنة:
عقدت اللجنة اجتماعين في عام 2016م  ،ولم تدفع أية أتعاب أو مكافآت ألي عضو منها والجدول التالي
يوضح اجتماعات اللجنة:
االجتماع ()9
2016/04/16




األعضاء
خالد إبراهيم زقزوق
أحمد سعد قباني
معتوق حسن جنة

االجتماع ()10
2016/09/18




المجموع

نسبة الحضور

2
2
2

%100
%100
%100

د) حركة األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وأفراد عائالتهم:
يتضمن الجدول التالي وصفا ألي مصلحة ذات صلة ألعضاء مجلس اإلدارة ،بمن في ذلك زوجاتهم وأوالدهم
القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة:
الســـــم
خالد أحمد يوسف علي رضا
معتوق حسن جنة
خالد إبراهيم زقزوق
عبدهللا صادق دحالن
علي عبدهللا كانو
عدنان كامل صالح
عمر هاشم خليفتي
محمد علي النقي
عبدهللا محمد نور رحيمي

نهاية السنة
عدد أسهمه نسبة الملكية
%1.383
957،216
%0.002
1،200
%0.004
2،900
%0.001
1،000
%0.007
4،520
%0.003
2،000
%0.032
22،060
%0.001
1،000
%0.005
3،700

خالل السنة
بداية السنة
عدد أسهمه نسبة الملكية التغيرات نسبة التغير
- %1.383
957،216
- %0.002
1،200
- %0.004
2،900
- %0.001
1،000
- %0.007
4،520
- %0.003
2،000
- %0.032
22،060
- %0.001
1،000
- %0.005
3،700

هـ) حركة األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين وأفراد عائالتهم:
يتضمن الجدول التالي وصفا ألي مصلحة ذات صلة لكبار التنفيذيين ،بمن في ذلك زوجاتهم وأوالدهم القصر في
أسهم أو أدوات دين للشركة:
الســـــم
مروان نصير نصير
رانا راجيف ثاكور
سليم أختر

(رئيس الشركة)

(نائب الرئيس لتطويرالمشاريع)

(نائب الرئيس للشئون المالية)

بداية السنة
عدد أسهمه
2،775

خالل السنة

نسبة الملكية التغيرات
3،000 %0.004

نهاية السنة

نسبة التغير عدد أسهمه نسبة الملكية
%0.008 5،400 %0.004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ثالث عشر :مكافآت وأتعاب رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين( :لاير سعودي)
أعضاء مجلس اإلدارة

كبار التنفيذيين الحاصلين على

التنفيذيين

غير التنفيذيين/

أعلى األتعاب (منهم الرئيس

(شخصان)

مستقلين ( 7أفراد)

ونائب الرئيس للشئون المالية)*

رواتب وأتعاب

720،000

بـدالت

30،000

69،000

1،409،500
493،536

مكافآت دورية وسنوية

-

-

حوافز

-

-

تعويضات أخرى

-

200.000

333،391

,214111

622.111

2،511،427

المجموع

*

275،000
-

مكافآت وأتعاب ثالثة تنفيذيين من ضمنهم رئيس الشركة ونائب الرئيس للشئون المالية ونائب الرئيس لتطوير المشاريع (لدى اللجين أقل من خمسة تنفيذيين)

أتعاب لجنة المراجعة:
الوظيفة
الرئيس
األعضاء
المجموع

أتعاب حضور الجلسات
24،000
22،000
224111

رابع عشر :المعامالت مع أطراف ذات عالقة:
إن جزءاً من المصروفات العمومية واإلدارية والخدمات المشتركة بما فيها التكاليف المتعلقة بالمشروعات يتم
تحميلها للشركة من قبل شركات زميلة بناءاً على اتفاق مع اإلدارة على األسعار وشروط الدفع ،وذلك من قبيل
تقاسم تكلفة بعض الخدمات المشتركة .تمت موافقة اإلدارة على األسعار وشروط الدفع.
أ) ملخص وبيان بطبيعة العمليات:
الطرف ذو العالقة

أعضاء مجلس اإلدارة /
كبار التنفيذيين

مدة العقد

طبيعة المعاملة

المبلغ

(ألف لاير

شركة حدادة

خالد أحمد زينل علي رضا

سنة قابلة للتجديد مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة

11

شركة الكابالت السعودية

خالد أحمد زينل علي رضا
عبدهللا محمد نور رحيمي

سنة قابلة للتجديد مصروفات مشتركة محملة على المجموعة

321

شركة زينل للصناعات المحدودة

خالد أحمد زينل علي رضا

شركة صفرا المحدودة

خالد أحمد زينل علي رضا
خالد إبراهيم زقزوق

سنة قابلة للتجديد خدمات مشتركة محملة على المجموعة
مواد مشتراة من قبل المجموعة
سنة قابلة للتجديد
مصروفات مشتركة محملة على المجموعة
دفعة مقدمة لشراء أسهم شركة زين
سنة واحدة

6،779
4،204
51
9،052

الشركة السعودية للنقل السائب
الحدودة

خالد أحمد زينل علي رضا

سنة قابلة للتجديد مصروفات مشتركة محملة إلى المجموعة

10،556

)

ب) لم تبرم أية صفقات خالل العام 2016م بين الشركة وكبار التنفيذيين بخالف ما ورد ذكره في البندين "ثالث عشر"
و"رابع عشر" أعاله.

خامس عشر :سياسة توزيع األرباح:
توزع األرباح السنوية المحققة – بعد خصم كل المصاريف العمومية والمصاريف األخرى كالتالي:
 %10 من صافي األرباح يتم تجنيبها لتكوين االحتياطي النظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا
اإلجراء حينما يبلغ االحتياطي المذكور نصف رأس مال الشركة.
 تصرف دفعة أولى من الرصيد ال تقل عن  %5من قيمة رأس المال المدفوع كأرباح للمساهمين.
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 بعد ذلك ،تخصص نسبة ال تزيد عن  %10من صافي األرباح كمكافآت توزع على أعضاء مجلس اإلدارة ،على
أال تتجاوز المكافأة المبالغ المقررة وفقا ً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.
 ومن ثم ،يتم توزيع الرصيد المتبقي فيما بين المساهمين كحصة إضافية من األرباح ،أو ترحّ ل لألعوام القادمة
وفقا ً لما يتم االتفاق عليه في اجتماع الجمعية العمومية.
وتُدفع األرباح المزمع توزيعها على المساهمين بالكيفية وفي الوقت الذي يقرره مجلس اإلدارة ،آخذين في االعتبار
التقيد بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.

سادس عشر :توزيع الرباح:
لم تدفع الشركة أي أرباح للمساهمين خالل عام 2016م ،ولكن مجلس اإلدارة اقترح توزيع أرباح بمقدار  1.0لاير
للسهم الواحد عن عام 2016م ورفع المجلس توصيته إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة للموافقة عليها ،وسوف
تكون مستحقة الدفع في 2017م كما هو موضح أدناه:
 )1في  23أكنوبر 2016م الموافق  22محرم 1438هـ اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين
بنسبة  0.5لاير للسهم الواحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م بلغت  34.6مليون لاير ،وهو ما يمثل  ٪5من
مجموع رأس المال المدفوع.
 )2في  12نوفمبر 2016م الموافق  12صفر 1438هـ أوصى مجلس إدارة الشركة لزيادة التوزيعات النقدية المقترحة
في  23أكتوبر 2016م من  0.5لاير للسهم الواحد إلى  1لاير للسهم الواحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
ليصبح مجموع األرباح النقدية المقترح توزيعها  69.2مليون ،وهو ما يمثل  ٪10من إجمالي رأس المال المدفوع.

سابع عشر :المخاطر التجارية المحتملة:
إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة :مخاطر السوق ( تشمل مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة
والتدفقات النقدية لسعـر العمولة ومخاطر السعر) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .يركز برنامج إدارة المخاطر
العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على
األداء المالي للمجموعة .تستخدم المجموعة مشتقات األدوات المالية للتحوط ضد بعض المخاطر المعرضة لها .تتم
ادارة المخاطر من قبل االدارة العليا وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس االدارة.
المخاطر

مخاطر
العملة

مخاطر
أسعار الفائدة
على القيمة
العادلة
والتدفقات
النقدية
مخاطر
السعر

األثر المحتمل للمخاطر
مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة تقلب
أسعار صرف العمالت األجنبية .تخضع المجموعة لمخاطر
التقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها
العادية .لم تقم المجموعة بأية معامالت هامة بعمالت عدا
الريال السعودي والدوالر األمريكي وعلى نطاق أقل
اليورو .تراقب ادارة المجموعة تقلبات أسعار صرف
العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية .ومع
ذلك ،ال يوجد عقود هامة لعمالت اجنبية مستحقة كما في 31
ديسمبر 2016م.
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير تقلبات أسعار
الفائدة في السوق على الربحية المستقبلية او القيمة العادلة
لألدوات المالية .إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار
الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها فائدة بما
في ذلك التأمينات والقروض طويلة األجل واألدوات المالية
المشتقة.
إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية
للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك
التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة باألداة أو مصدرها أو
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التعامل وتقليل المخاطر
المجموعة ال تقوم بإجراء المعامالت الهامة بعمالت غير الريال
السعودي أوالدوالر األمريكي وبشكل أقل اليورو .تراقب
اإلدارة هذا العمليات بصورة منتظمة ،ومع ذلك ،لم تكن هناك
عقود جوهرية قائمة الصرف األجنبي كما في  31ديسمبر
2016م.

تعمل اإلدارة على تجنيب المجموعة من مخاطر تقلبات أسعار
الفائدة من خالل مراقبة التغيرات في معدالت الفائدة في
العمالت التي يتم من خاللها تقييم موجوداتها ومطلوباتها والتي
تدفع الفوائد عليها .ومن خالل عقود تبادل أسعار الفائدة التي
وافقت المجموعة على التبادل في فترة زمنية محددة ،والفرق
بين معدل الفائدة الثابتة والمتغيرة المحسوبة وذلك بالرجوع إلى
المبالغ األصلية المتفق عليها.
إن المجموعة غير معرضة لمخاطر تقلبات أسعار صرف
األوراق المالية بسبب االستثمارات المحتفظ بها من قبل
المجموعة والمصنفة في الميزانية العمومية كاستثمارات متاحة

عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.

مخاطر
االئتمان

مخاطر
السيولة

القيمة العادلة

فروقات
أسعار المواد
الخام
مخاطر
اقتصادية
مخاطر
تشغيلية

مخاطر
قانونية

مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء
بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
يتم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.
إن الرصيد األكبر للذمم المدينة (يخص حساب أحد متعهدي
الشراء) ويمثل  %49من حساب رصيد الذمم المدينة
المستحقة كما فـي  31ديسمبر 2016م (عام 2015م:
.)%48
ان مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة ما صعوبات
في تامين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة
باألدوات المالية .قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة
على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته
العادلة .تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري
من توفر سيولة كافية ،من خالل التسهيالت االئتمانية لمقابلة
اية التزامات مستقبلية.
هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين
أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط
التعامل مع أطراف مستقلة .حيث أنه يتم تجميع أدوات
المجموعة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية ،فقد
تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة.
تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لموجودات
المجموعة المالية ومطلوباتها ال تختلف بشكل جوهري عن
قيمتها الدفترية.
قد تختلف سلبا ً أسعار المواد الخام ذات العالقة باألسعار
العالمية للمشتقات البترولية والغاز.
يباع المنتج النهائي في السوق العالمية ،وأي ركود عالمي أو
إقليمي قد يؤثر على األداء المالي.
أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر
التشغيلية في مشاريع تديرها شركتها التابعة أو الزميلة،
والتي تعرف تحت مسمى "أي ظرف من الظروف أو
األوضاع عندما تتعطل المعدات ويمثل ذلك تهديدات مثل:
( )1الصحة والبيئة ( )2توقف االنتاج وتكلفة اإلصالح.
ويتمثل ذلك في مواجهة مسائل قانونية مثل فرض الضرائب
أو قوانين مكافحة االحتكار أو مكافحة اإلغراق من قبل
الدول التي تباع فيها منتجات الشركات التابعة حيث يمكن أن
تؤثر على مبيعات المجموعة.

للبيع واستثمارات في صناديق المرابحة .إلدارة مخاطر
األسعار الناشئة عن االستثمارات في األوراق المالية ،فقد
عمدت المجموعة على تنويع محفظتها.
يتم إيداع النقد لدى البنوك مع تصنيفات ائتمانية سليمة.
تتم إدارة عملية مخاطر االئتمان عن طريق متابعة رصيد الذمم
المدينة والمتابعة المستمرة لمجموع المبالغ المحصلة لهذا
الرصيد المستحق .أما جميع المستحقات التجارية األخرى يتم
تأمينها بإحدى الطرق التالية :دفعات مبالغ مقدما ً ،خطاب
االعتمادات عن طريق المصارف المعترف بها ،والتأمين على
رصيد المبالغ المدينة.
تدار مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة لتوفير
األموال الكافية من خالل التسهيالت االئتمانية الالزمة لمواجهة
أي التزامات مستقبلية.

كما يتم تجميع األدوات المالية للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة
التاريخية ،فيما عدا األدوات المالية المشتقة واالستثمارات
المتاحة للبيع ،يمكن أن تحدث اختالفات بين القيمة الدفترية
والقيمة العادلة المقدرة .وتعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل
جوهري عن قيمتها الدفترية.

ال تخضع تلك األسعار لسيطرة المجموعة

ال تقتصر أنشطة مبيعات المجموعة على أي منطقة بعينها،
ولكن تنتشر في جميع أنحاء العالم .لذلك فإن أي تذبذب في
األسعار هو بعيد عن سيطرة المجموعة.
تدار هذه المخاطر استناداً إلى قرارات نموذجية تتبع خطواتها
وفقا ً لموقف كل حالة على حدة ،وذلك للحد من اآلثار السلبية
المحتملة على األداء التشغيلي للمجموعة .وتقوم المجموعة
باستشارة كل من البائعين التابعين لها ،وموردي التقنية،
وخبراء الطرف الثالث خبراء إذا لزم األمر.
تطور المجموعة استراتيجيتها على أساس ظروف السوق
العالمية المتغيرة وتظل متيقظة لبدء التدابير المناسبة للتغلب
على مثل هذه الحاالت.

ثامن عشر :الحوكمة:
إن الشركة ملتزمة بتطبيق جميع المبادئ التي نصت عليها الئحة حوكمة الشركات ،الجدول التالي يبين وضعية التطبيق:
مالحظات
المادة
تم تنفيذها
المادة السادسة :حقوق التصويت
الشركة ملتزمة بنصوص نظامها األساسي وسوف يتم عرض
فقرة ب )0-هل يبين النظام األساسي للشركة أن طريقة التصويت
التعديالت المقترحة عليه على الجمعية العامة غير العادية في
على بند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة هي
إجتماعها المقبل لتقديم طريقة التصويت التراكمي مع التغييرات
طريقة التصويت التراكمي.
األخرى.
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فقرة د )2-يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة
االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم  -مثل صناديق
االستثمار  -اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي
في تقاريرهم السنوية ،وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي
تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية
الخاصة باستثماراتهم.

لم يحضر أي من المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية
الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم أو أيا ً من ممثليهم إلى اجتماع
الجمعية العمومية العادية لعام 2016م .وعليه ال يوجد أية معلومات
إلضافتها في هذا الخصوص.

تاسع عشر :إقرارات مجلس اإلدارة:
 .1إن القوائم المالية للشركة قد تم إعدادها وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموما ً في المملكة العربية
السعودية وأنه يجري تطبيق تلك المبادئ المحاسبية بصفة ثابتة.
 .2إقرارات بما يلي:
أ .أن سجالت الحسابات أُع ّدت بالشكل الصحيح.
ب .أن نظام الرقابة الداخلية أُع ّد على أسس سليمة ونُفّذ بفاعلية.
جـ .أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
 .3أبدى المراجع الخارجي رأيه دون تح ُّفظ على القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،وال توجد أي
تحفظات في تقرير المراجع الخارجي.
 .4لم تكن هناك أي عقوبات أو قيود وقائية مفروضة على الشركة خالل عام 2016م.
 .5لم تصدر الشركة أو شركتها التابعة أي من أدوات الدين أو األدوات المالية كخيارات األسهم وحقوق األسهم التي
يمكن تحويلها إلى أسهم.
 .6لم تتم ترسية أي عقود جوهرية على جهات ذات عالقة بمن في ذلك الرئيس التنفيذي ومدير العمليات والمدير
المالي أو أي شخص مرتبط بهم خالل العام.
 .7ال توجد هناك أية قروض قائمة خالل العام فيما عدا القروض الممنوحة لشركة ناتبت التابعة كما هو وارد في البند
"عاشراً" من هذا التقرير.
 .8لم تمنح أية قروض ألعضاء المجلس.
 .9لم تقم الشركة بإبرام أي صفقات تتعلق بأسهمها.
 .10لم تقم الشركة بأية معامالت أسهم مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أفراد عائالتهم المباشرين.
 .11لم تتسلم الشركة أي تنازل عن الحقوق في األرباح من أي من المساهمين.
 .12لم تقم الشركة بأية استثمارات أو تكوين احتياطيات لمصلحة موظفيها ماعدا ما هو مطلوب وفقا ً لقانون العمل
السعودي وسياسة الشركة.

عشرون :توصيات مجلس اإلدارة إلى المساهمين
 .1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2016م.
 .2التصويت على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م.
 .3التصويت على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي
2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
 .4التصويت على توزيع أرباح نقدية بمقدار  1لاير للسهم الواحد حسب توصية أعضاء مجلس اإلدارة في
االجتماعين المذكورين أعاله في تاريخ  23أكتوبر  2017وتاريخ  12نوفمبر .2017
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 .5التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2016م.
 .6التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجهات ذات عالقة الواردة في البند "رابع عشر" أعاله
والترخيص بها لعام قادم.

وختاما ً يتوجه رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك /سلمان بن عبد
العزيز آل سعود ،وإلى صاحب السمو الملكي األمير /محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،وإلى صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع
المتواصلين.
والشكر موصول كذلك للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل ،ولإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة على ما بذلوه
من جهود مقدرة تكللت بالنجاح في تحقيق األهداف العامة للشركة خالل عام 2016م.

مجلس اإلدارة
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