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 شركة اللجني
 (شركة مساهمة سعودية)

 تقرير مجلس اإلدارة
تقريره السنوي مع البيانات المالية المدققة عن السنة المالية للمساهمين الكرام يسر مجلس إدارة شركة اللجين أن يقدم 

م ومن ث متضمنا اهم نتائج االعمال و التطورات و االنجازات التي تحققت بفضل من هللا م0234ديسمبر  13المنتهية في 

 . جهود العاملين و توجيهات مجلس االدارة

في مجال ية الرئيساالستثمار في المشاريع الصناعية تقييم وتطوير فرص لشركة اللجين في الرئيسية  تتمثل األهداف
وذت الشركة حوتحقيقًا لتلك األهداف فقد است في المملكة العربية السعودية.البتروكيماويات والطاقة والصناعات المعدنية 

مجمع تمتلك  التي (ناتبتالشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية )شركتها التابعة أسهم في ( %75.4على ما نسبته )
 انتاجية ةطاقبعلى الساحل الغربي من المملكة، في مدينة ينبع الصناعية إلنتاج مادتي البروبيلين والبولي بروبيلين 

كل من شركة اللجين  وُتعد .(Spheripol) وسفيربول( Oleflex)بأستخدام تقنية االوليفلكس  متري سنوياً  طن 422،222
م 0234خالل عام   والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ومجموعة زينل للصناعات من كبار المساهمين في شركة ناتبت.

. م0231سعودي في عام  لايرمليون  321.30ربح  صافي عودي، مقابلس لايرمليون  365.13 اللجينربح شركة بلغ صافي 
 أسعار النخفاض وكذلك م،0234في عام  المبيعات أسعار وارتفاعالمبيعات  حجم زيادةإلى  رئيسي بشكلويرجع سبب زيادة األرباح 

 التسويقو  البيع ومصروفات واإلدارية العامة والمصاريف المالية مصاريفها تخفض أن الشركة واستطاعت.  (Propane) نيالبروب غاز
 على التوالي. لايرمليون  4.1و لايرمليون  3.5و لاير مليون 32.4 بمبلغ

سعودي  لايرمليون  023.01مقارنة بصافي ربح  سعودي لايرمليون  132.14 مبلغم 0234بلغ صافي ربح شركة ناتبت لعام 
ن ألف ط  162  م0234أعاله. وبلغ اإلنتاج في عام  األسباب المذكورةزيادة األرباح بشكل رئيسي إلى ، وترجع م0231خالل عام 

 م0231الل عام ـــألف طن متري خ 140التصميمية، مقارنة بـ  الطاقة من %12 نسبةالتي تمثل  بروبيلين البولي مادة منمتري 
ألف طن متري من  165) لايرمليون  0،310.52م 0234 عام في المبيعات قيمة بلغت .التصميمية الطاقة من %37.7بنسبة 

 م. 0231في عام   (ألف طن متري 117) سعودي لاير مليون 3،356.02مقارنة بمبيعات قيمتها  (مادة البولي بروبيلين
( فقد تم توحيد القوائم المالية لشركة اللجين لتشمل الشركة الوطنية SOCPAتمشيًا مع معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )و 

 للصناعات البتروكيماوية )ناتبت( كشركة تابعة لها.
ة الجبيل وتدير مصنعها في مدينتمتلك زين  نبأ علماً زين للصناعات المحدودة )زين(.  اللجين هي مساهم رئيسي في شركة شركة

 هامبيعاتبلغت  حيث( FMCG) الحركة سريعة االستهالكية السلع وتسويق إنتاج. وتتضمن األعمال الرئيسية لشركة زين الصناعية
 لايرمليون  2.65ربح مقداره  بصافي، م0231 عام فيسعودي  لاير مليون 03.43م مقارنة بـ 0234في عام  لايرمليون  05.31
 . م0231في عام  سعودي لايرمليون  3.13 امقداره خسارة بصافيمقارنة 
 المستقبلية:الخطط أواًل: 

ين والبولي بروبيلين البروبيلولديها مجّمع إلنتاج لشركة اللجين هي شركة تابعة )ناتبت(  ةلبتروكيماويلصناعات االوطنية للشركة ا .3
 مجدولة ةرئيسي صيانةإجراء ب وسيقوم المجمع –( ٪75.4) في رأس مال ناتبتشركة اللجين تمتلك  –في مدينة ينبع الصناعية 

 13  مقدرًا بمبلغ األثر المالي وسيكون، م0237لعام يناير  07يوما اعتبارا من  11الرئيسية( لمدة الدورية )أعمال الصيانة 
م. 0237 ربع األول لعاملعلى البيانات المالية للبولي بروبلين والمواد الخام، والتي سوف تنعكس لألسعار السائدة ل وفقاً  لاير مليون

علما بأن فترة التوقف ال تحسب على إنها خسارة في اإلنتاج واإليرادات حيث انه مخطط ومبرمج لها مسبقا وفقا للمواصفات 
الهندسية والصناعية المتعارف عليها في هذه الصناعة، وقد أخذت تأثيراتها في الحسبان لدى إعداد الموازنة التشغيلية التقديرية 

 م، سواء من حيث كمية اإلنتاج أو اإليرادات المتوقعة منها.0237لعام 
( م0230يونيو  1) هـ3411رجب  شهر من عشر التاسعمع شركة شولمان األمريكية في  شراكة يةناتبت اتفاق شركة وقعت .0

  بنسبة اكةشر  المشروعالبولي بروبلين على مرحلتين. وسيكون  مادة مركبات منطن متري سنويا  322،222 إلنتاج مصنع إلقامة
طاق ن ضمنالمصنع  ويقعالمسجل  بمقرهاشركة ذات مسؤولية محدودة من الطرفين في الشركة المشتركة، وهي  لكل 72%

 منشآت شركة ناتبت في مدينة ينبع الصناعية.
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أ يبد، ومن المتوقع أن القروضالباقي عن طريق يسدد و  الشريكينأولى من خالل من المشروع كمرحلة  %42وسيتم تمويل 
مشترك المشروع ال سوف يخدم. لاير مليون 053. وتبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة األولى م0237في الربع األخير من عام اإلنتاج 

اعة وصن واالستفادة من الطلب المتزايد على السلع المعمرة مثل األجهزة ، مجموعة واسعة من العمالء على الصعيد العالمي
  العالم. السيارات حول

هيكلة  ادةتخطط إلع والأخرى غير تلك المذكورة أعاله أوأنشطة أي مشاريع إلقامة اللجين ال تسعى فإن شركة ، في الوقت الراهن
 .أو إيقاف أي من أنشطتها

 

 م:4102األحداث الهامة في عام ثانيًا: 
لمطالبتها لدى شركات التأمين المتعلقة بتوقف مصنعها تأمينية كتسوية  لايرمليون  13.33على  ناتبت حصلت .3

حصلت كما انها م، 0231عام  األول منخالل الربع وذلك في مدينة ينبع الصناعية  الكائن إلنتاج البولي بروبيلين
. م0233 معا في سبتمبر كتسوية تأمينية مقابل توقف مصنعها لايرمليون  57م أيضًا على مبلغ 0231في عام 

 بعض المكائنإصالحات ب تتعلق لايرمليون  42.32 م على0234التي حصلت عليها في عام  التسوية تضمنوت
 .للتوقفنتيجة  اإلنتاجخسارة عن  كتعويضاتوالباقي 

 
من  ٪7للسهم الواحد ) لاير 2.72 مقدارها لموافقة على توزيع أرباح نقديةباه مساهميلناتبت أوصى مجلس إدارة  .0

وستكون األحقية في األرباح للمساهمين المسجلين في تاريخ  سعودي لايرمليون  71.7لتي تبلغ القيمة االسمية(، وا
 بأن علماً  ،وسيتم اإلعالن الحقًا عن تاريخ توزيع األرباح ،الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة ناتبت انعقاد
 .ناتبت أسهم في( %75.4) تمتلك اللجين

 
 م.3416/0234الملك خالد للتنافسية المسئولة لسنة  جائزةعلى ناتبت  حصلت .1

درجة في شركة مبي إل سي البريطانية ) بونارشركة لو أند ناتبت و ناتبت: شركة مشتركة بين  –شركة بونار .4
األقمشة الجيولوجية غير  نتاجم إل0234بدأت إنتاجها التجاري خالل النصف الثاني من عام ، (بورصة لندن
شبه في الشرق األوسط و  والبنية التحتيةالمدنية  المشاريعأسواق  ( التي تستخدم فيGEOTEXTILEالمنسوجة )

من طن سنويًا  1،622واأللياف األساسية  من سنوياً  طن 35،122لمصنع تبلغ الطاقة اإلنتاجية لالقارة الهندية. 
 الباقية يمتلكها %72والمشروع المشترك  من حصص ٪72ناتبت . تمتلك ة الجيولوجية غير المنسوجةاألقمش
 مقرها الرئيسي (شركة ذات مسؤولية محدودة) ةالمشتركيعتبر الكيان القانوني للشركة . المذكور أعاله الفني الشريك

مدفوع  رأس مال، بمادة البولي بروبيلينإلنتاج مجمع ناتبت  نطاق ضمنفي مدينة ينبع الصناعية ومصنعها 
كما ( عشرة رياالت سعودية 32) ةالواحد للحصة بقيمة إسمية حصةمليون  6.4 مقّسم إلى لايرمليون  64مقداره 
مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ قرض اتفاقيات  شركة بونار ناتبت . وقعتم0234ديسمبر  13في 

ما كسعودي، مضمونة مقابل رهن أصول بونار ناتبت وضمانات الشركات من كل الشركاء.  لايرمليون  56.6
مليون  52منها شركة بونار ناتبت  استلمت لاير مليون 56.6 بمبلغ تجاريمع بنك  تجسيريوقعت اتفاقية تمويل 

 سعودي. لاير
طن من  1،353و األقمشة الجيولوجية غير المنسوجةطن من  3،501ناتبت -أنتجت بونار ،م0234خالل عام  .7

طن( من األقمشة  3،125) لايرمليون  31.5مقسمة إلى  سعودي لايرمليون  01.7 وحققت مبيعات بمبلغاأللياف 
صافي خسارة شركة بونار ناتبت طن( من األلياف. وحققت  3،251) لايرمليون  1.7الجيولوجية غير المنسوجة و

نسبة إلى حصتها في بونار  لايرماليين  32فيها  نصيب ناتبتبلغ  ،م0234خالل عام  لايرمليون  02مقداره 
 (.%72ناتبت )

 : الشئون المالية:ثالثاً 
 لايرمليون  0،310.52موجز الربح والخسارة للعام الجاري يعكس النتائج المالية الموحدة حيث بلغت المبيعات  إن

كما  ،سعودي لايرمليون  414.36متري من مبيعات البولي بروبيلين( وبلغ مجمل الربح  طن ألف 165)سعودي 
ألف  117عودي )ـــــس لايرمليون  3،356.02بمبيعات بلغت  مقارنة سعودي لايرمليون  365.13بلغ صافي الربح 

 .م0231سعودي في عام  لايرمليون  321.30طن متري( وبلغ إجمالي الربح 
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 (لايرألف (     األخيرة الخمس السنوات عن الدخل قائمة ملخصأ ( 
 

  ديسمبر 10للسنة المنتهية في  
 م4101 

 )باآلالف( 
 م4100

 )باآلالف( 
 م4104

 )باآلالف( 
 م4101
 )باآلالف(

 م4102
 0،310،611   3،356،021   0،333،143   3،453،366 370،311 المبيعــات )باآلالف( 

 (3،613،743) (3،710،141) (3،331،703) (3،131،274) (651،336) تكلفة المبيعات
 212,018  121,812  404,241 018,804 010,101 الدخل اإلجمالي

 (53،364) (34،366) (55،426) (64،011) (51،761) المصروفات التشغيلية
 111,002 410,988 401,102 02,100 011,228 صافي الربح )الخسارة( من العمليات

خسائر هبوط ناجمة عن التأخر في بدء تشغيل 
 المصنع

(355،572) 2 2 2 2 
 73،251 11,440 2 2 355،572 تعويضات تأمينية وتعويضات من المقاول

 (61،746) (51،155) (322،361) (17،214) (16،122) مصروفات بنكية
 (00،135) (00،634) (37،022) (5،213) 30،534 إيرادات )مصروفات( أخرى، صافي

 134،742 411,419 00,910 (1,999) 80,114 الربح )الخسارة( قبل الزكاة
 (34،171) (3،521) (3،764) (3،775) (5،710) الزكاة

 011،735 008,111 08,181 (0,441) 11,811 الربح )الخسارة( قبل حقوق األقلية
 (310،026) (33،514) (46،421) (501) (13،633) حقوق األقلية*

 091,180 010،800 10،918 (0,014) 24,084 صافي ربح )خسارة(

 من حصة المساهمين اآلخرين في ناتبت. ٪ 6.24* حقوق األقلية تمثل 
  

 (لاير ألف( األخيرةالسنوات الخمس  عنصافي الربح )الخسارة( 

  
 

 )لعامين(: يةنتائج التشغيلمقارنة ال ب(

 بمبلغمقارنة  سعودي لايرمليون  134.74 مبلغصافي الدخل قبل الزكاة وحقوق األقلية بلغ  م،0234 عام في
 ةكمي زيادة إلى الربح صافييعود السبب الرئيسي في ارتفاع  م.0231عام في  سعودي لايرمليون  025.01
 ومصاريف يةالبنك المصاريف انخفضت وقد .غاز البروبين أسعار في وانخفاض المبيعات أسعار وتحّسن المبيعات

كما حققت الشركة التابعة  م.0231 عامب مقارنةم 0234عام  فيالمصروفات العمومية واإلدارية و  والتوزيع البيع
 هو وكما م.0234نصيبها من خسارة الشركة المشتركة )بونار ناتبت( لعام  لايرماليين  32)ناتبت( خسارة مقدراها 

(4٠,٠٠٠)

 -

4٠,٠٠٠

2٠,٠٠٠

6٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١4٠,٠٠٠

١2٠,٠٠٠

١6٠,٠٠٠

١٨٠,٠٠٠

4٠١2 4٠١٣ 4٠١4 4٠١١ 4٠١٠
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م وفقًا لما 0237بإجراء الصيانة الدورية المجدولة خالل الربع األول من عام  ستقوم بأنهاشركة ناتبت  لدى مخطط
  ." أوالً "  أعاله شرحهتم 

 ( لايرألف ( لعامين الموحدة تشغيليةالنتائج المقارنة 
 

 ديسمبر 10العام المنتهي في  
 صافي المتغيرات م 4102  م4101 

 076،416 0،310،611 3،356،021 المبيعات
 (366،310) (3،613،743) (3،710،141) تكلفة المبيعات
 01,112 212,018 121,812 إجمالي الدخل

 6،220 (53،364) (34،366) مصروفات تشغيل
 09,119 111,002 410,988 صافي الدخل)الخسارة( التشغيلي

 01,210 (61،746) (51،155) مصروفات بنكية
 121 48,104 05،747 إيرادات )مصروفات( أخرى، صافي

 011,482 134،742 411,419 أرباح )خسارة( قبل الزكاة
 (6،072) (34،171) (3،521) الزكاة

 010,112 400,181 008,111 ربح )خسارة( قبل حقوق األقلية
 (41،450) (310،026) (33،514) حقوق األقلية*

 11,194 091,180 010,800 صافي ربح )خسارة(

 من أسهم مساهمين آخرين في ناتبت. %40.6تمثل  * حصة مساهمي األقلية   
 

 (لايرألف )            ج( ملخص المركز المالي
 

 ديسمبر 10كما في   
 م4102 م4101 م4104 م4100 م4101 

      الموجودات
 3،326،300 135،176 653،740 700،316 511،132 الموجودات المتداولة

 0،130،313 0،703،405 0،633،070 0،310،463 0،307،473 الموجودات غير المتداولة
 1,280,101 1,109,181 1,110,102 1,111,112 1,110,210 مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق المساهمين
 646،616 545،375 633،212 643،111 736،143 المطلوبات المتداولة

 3،073،374 3،433،516 3،616،217 3،551،524 0،300،643 المطلوبات غير المتداولة
 0,012,101 4,411,801 4,111,041 4,244,111 4,910,184 مجموع المطلوبات
 135،411 545،511 603،302 775،023 774،364 حقوق المساهمين 

 666،504 710،573 413،741 156،271 167،637 حقوق مساهمي األقلية*
 1,280,101 1,109,181 1,110,102 1,111,112 1,110,210 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

  من أسهم مساهمين آخرين في ناتبت. %40.6مساهمي األقلية تمثل  * حصة
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 (ألف لاير) قائمة المركز المالي عن السنوات الخمس األخيرة

 
 ةالموحد للمبيعاتجغرافي التحليل ال د(

خالل بيع إيرادات الشركة من  تأتي أساساً 
رج داخل وخا ناتبتشركتها التابعة  منتجات

 كما هو موضح في المملكة العربية السعودية
  التالي: الشكل

 

 ًا: الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكوميةرابع
 وضع الزكاة:

 م0234لعام  التقديرية الزكاةمقابل سعودي  لايرمليون  2.54 قوامهمستقاًل مخصصًا إجماليًا شركة اللجين  تكون
 :وجزًا للوضع الزكويموفيما يلي 

على شهادة الزكاة النهائية.  توحصلم 0220ديسمبر  13لسنة المنتهية في عن ا ويوضع الزكال الشركة هتأن• 
 توحصلم 0231عام  إلىم 0221عام عن الفترة من وائد الزكاة عالشركة إلى مصلحة الزكاة والدخل  تقدم

 .المقيدةعلى شهادات الزكاة 

ومطالبة شركة م 0232م إلى 0223م واألعوام 0225م إلى 0221لألعوام  اً تقييممصلحة الزكاة والدخل أصدرت • 
قدمت . على التوالي لاير 36،351،777سعودي و لايرمليون  7،414،460 مقدارهاإضافية  اللجين بدفع زكاة
 ،صلحة الزكاة والدخلماللجنة البدائية باللجنة االستئنافية العليا ضد قرار لدى ات دير هذه التقعلى الشركة اعتراضاً 

مع التزام م 0230م و0233 تينضافية. أصدرت المصلحة التقييم للسناإلوتقديم الضمانات المصرفية لاللتزامات 
وفي الوقت لمصلحة. ل اعتراضها ضدهقدمت الشركة ذي سعودي وال لاير 6،541،702 بمبلغزكاة إضافية 

 .هـ0231عام لتقييم تجري مصلحة الزكاة والدخل مراجعة الراهن 

 -

٥٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

١,٥٠٠,٠٠٠

4,٠٠٠,٠٠٠

4,٥٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠

٣,٥٠٠,٠٠٠

2,٠٠٠,٠٠٠

4٠١2 4٠١٣ 4٠١4 4٠١١ 4٠١٠

مجموع الموجودات مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين حقوق األقلية

تركيا

20%

الصين

7%

فيتنام

11%
دول آسيوية 

أخرى

19%

أمريكا وأمريكا

الالتينية

8%

أوروبا

8%

الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا

18%

السعودية

3% دول أخرى

6%
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 حكومية:المدفوعات ال
 :(لايرألف ( فيما يلي تفاصيل مبالغ المدفوعات الحكومية

 
م2410 م1410      

  الزكــاة 571 703
  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 067 053
 السوق المالية السعودية )تداول( 411 415
 اشتراكات وتأشيرات ومصاريف أخرى  13 33

 مجموع المصاريف الحكومية 0,284 0,412
 

 :التابعة ةالشركًا: خامس
 :)ناتبت( ةالبتروكيماويالشركة الوطنية للصناعات 

ة جدة، يقع مركزها الرئيسي في مدينت في المملكة العربية السعودية، شركة مساهمة سعودية مقفلة، تأسس ناتبت
. ويتكون شتقاتهلغرض إنتاج البولي بروبيلين وم البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعيةويقع مجمع 

م. 0234ديسمبر  13رياالت للسهم الواحد كما في  32 سهم بقيمةمليون  325 من رأسمالها المصرح به والمدفوع
 في كامل رأس مال شركة "ناتبت". %75.4وتمتلك شركة اللجين حاليًا 

 ناتبت: شركةإنجازات  همأ

 (RCIم )0234المركز األول ضمن جائزة الملك خالد للتنافسية المسئولة لعام  صنفت في .3
 م.0234 لعام( CSRالمسؤولية االجتماعية للشركات )جائزة  حصلت على .0
 م.0234المملكة المتحدة  -( EBAكاديمية األعمال األوروبية )حصلت على جائزة أفضل شركة أل .1
  World Confederation of Business (Worldcob) USA, "BIZZ" 2014 :على جائزة تحصل .4
 Capital Finance International (CFI) UK Oil & Gas Award 2014: (CFI) حصلت على جائزة .7
 Value Chain Leadership Award – USA :جائزة حصلت على .6
 RC 14001:2013 Responsible Care Management System Certification from ABS USA حصلت على شهادة: .5
  ISO/17025 : 2005 إعادة التأهل بنجاح – األيزو تالختبارا يمختبر شهادة االعتماد ال .3
 والبيئية. الجودة والصحة والسالمة المهنية OHSAS 18001 : 2007، شهادة األيزو  .1

 التأهيل(.)إعادة إدارة الجودة أنظمة  9001 : 2008، شهادة األيزو  .32
 ة.أنظمة البيئإدارة  14001 : 2004، شهادة األيزو  .33
م بمناسبة المساهمة في نظافة قاع البحر 0234فبراير  02االحتفال والمشاركة في اليوم العالمي لبيئة نظيفة في يوم  .30

خالء   .المتطوعين من الغواصين 322بمساعدة  النفاياتكيلو جرام من  502في كورنيش جدة وا 
 :أخرى إنجازات .31

 لصحة والسالمة المهنية.لتوجد أية حوادث  ال 
   مالحظة 026وهناك ، م0231فبراير  4تاريخ ب تقييم آخر منذ إصابات دون مليون ساعة عمل 1.32 قضاء 

 في عمليات التفتيش المتعلقة بالسالمة.
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  ل الثاني المركزعلى  تحصل( جائزة الكمال من مجلس السالمة الوطنيNSC.) 
 البريطانيةلجمعية الملكية ل الذهبية الجائزة علىناتبت  حصلت ( لمنع الحوادثRoSPA, UK )لصحة والسالمة ل

    م0231المهنية لعام  

 :الزميلةالشركات سادسًا: 
  )زين(شركة زين للصناعات المحدودة 

في مدينة  يقع مركزها الرئيسيالسعودية، تأسست في المملكة العربية  (ذات مسئولية محدودة)شركة زين للصناعات 
حصة بقيمة  6،222سعودي مقسم إلى  لايرمليون  62الصناعية، برأس مال قدره في مدينة الجبيل  ومصنعهاجدة 

م. تتمثل األهداف الرئيسية لشركة زين 0234ديسمبر  13كما في  ةللحصة الواحد سعودي لاير 32،222اسمية 
وكافة  هاأشكالو  هاجميع أنواعبالزراعية ومبيدات األعشاب و المنزلية والمبيدات الحشرية  النظافةمنتجات في صناعة 

 في حصص شركة زين للصناعات. %41،13، تمتلك اللجين منتجات الصحة العامة
م مع 0231خالل عام  لايرمليون  03.43مقارنة بـ  م0234خالل عام  لايرمليون  05.31بلغت مبيعات زين 

 م(.0231عام ل لايرمليون  3.13)خسارة  لايرمليون  2.65 مقدارهربح صافي 

 مبيعات:تحليل جغرافي لل
شركة زين للصناعات باعت منتجاتها داخل وخارج المملكة 

  :لتالياجغرافي التحليل بالالعربية السعودية كما هو موضح 

 
 :ملخص القروضًا: ابعس

ا الخاصة بشركتهال توجد على للشركة أي قروض ما عدا تلك القروض 
  :لتابعة ناتبت والموضحة في الجدول أدناها

 (لاير ألف) 
 أصل القرض شروط القرض تفاصيل القرض

الرصيد  المدفوع من القروض
 العام الحالي أعوام سابقة المتبقي

 32قرض تجسيري مدته   تجسيري ائتمان إسالمي/قرض 
 2 2 3،010،343 3،010،343 سنوات

بنوك /ةإسالمي تسهيالتاتفاقية 
 374،302 31،652 77،732 3،222،222 سنوات 3مدته  )إعادة تمويل( محلية تجارية

 472،222 57،222 007،222 572،222 سنوات 32مدته  صندوق االستثمارات العامة

قساط شاملة سنوات 32 صندوق التنمية الصناعية . األأ
 تكاليف التمويل مقدماً 

422،222 022،222 32،222 302،222 

 03،647 2 2 03،647 مدة السداد غير مشروطة قروض أخرى
 0,229,291 422,911 0,101,110 1,212,289  المجموع

المنطقة 

ةالجنوبي

13% المنطقة 

الشرقية

10%

المنطقة الوسطى

30%

المنطقة 

الغربية

24%

عقود 

تعبئة

22%

تصدير 

(اليمن)

1%
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بضمانات من  وكذلكجمع البولي بروبيلين الثابتة لم إن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمون برهن األصول
 . %75.4وتمّثل قيمة ضمان اللجين نسبة  قبل مساهميها

 

 ًا: مجلس اإلدارة:ثامن
 أ ( تشكيل مجلس اإلدارة: 

، وفيما يلي جدواًل يبين نوع العضوية والعضوية م من تسعة أعضاء0234ل مجلس اإلدارة في عام يتشك
 التالي:ك في الشركات المساهمة األخرى المدرجة في سوق األسهم السعودي

 
مساهمة أخرى عضوية في شركات العضويةنوع   العضوإسم    
 خالد أحمد يوسف زينل علي رضا تنفيذي شركة الكابالت السعودية

 معتوق حسن جنة غير تنفيذي 
 خالد إبراهيم عبدالواحد زقزوق تنفيذي 
صادق دحالن عبد هللا مستقـل   
كانو  عبد هللا على مستقـل   
 عدنان كامل صالح مستقـل 
هاشم خليفتيعمر  مستقـل   
 محمد علي النقي مستقـل 

 - شركة  صافوال - شركة الكابالت السعودية
 شركة المراعي

مستقـل   
 
 
 

يعبدهللا محمد نور رحيم  
 

 

 ب( اجتماعات مجلس اإلدارة:
 م على النحو التالي:0234اجتماعات في عام  اللجين أربعةعقد مجلس إدارة شركة 

 
نسبة 

الحضور 
 باألصالة

مجموع 
الحضور 
 بالوكالة

مجموع 
الحضور 
 باألصالة

35اجتماع  36اجتماع   37اجتماع   34اجتماع     

13/30/34  01/32/34  02/4/34  02/0/34   

كالة
 و

صالة
 أ

كالة
 و

صالة
 أ

كالة
 و

صالة
 أ

كالة
 و

صالة
 أ

 
322%  - 4 -  -  -  -  خالد أحمد يوسف زينل علي رضا 
322%  - 4 -  -  -  -  معتوق حسن أحمد جنة 
322%  - 4 -  -  -  -  خالد إبراهيم زقزوق 

27%  0 0  -  - -  -  عبدهللا صادق دحالن 
72%  0 0  - -   - -  علي عبدهللا كانو 

322%  - 4 -  -  -  -  عدنان كامل صالح 
322%  - 4 -  -  -  -  عمر هاشم خليفتي 
07%  1 3 -   -  -  - محمد علي النقي 
07%  1  3   -  - -   - عبدهللا محمد نور رحيمي 
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 ( لجان مجلس اإلدارة:ج
 ( لجنة المراجعة:0

 
 اتاالختصاص: 
تهدف لجنة المراجعة بصفة أساسية إلى التحقق من وجود الضوابط الداخلية وكفايتها، وكذلك السياسات  -أ 

لسنوية اجاءت نتائج المراجعة لتقارير الصادرة في هذا الشأن؛ و واإلجراءات المالية والمحاسبية للشركة وا
م بعدم وجود أي ضعف جوهري لدى الشركة.  كما ان اللجنة 0234لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية لعام 

 تتحقق بصفة مستمرة من فعالية أعمال المراجعة الداخلية والخارجية، ودراسة البيانات المالية للشركة.
 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية -ب

تقوم لجنة المراجعة باإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بشكل دوري للتأكد من مدى كفاية 
وفاعلية نظام الرقابة الداخلية عمومًا وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديدًا، وتوفير تقويم مستمر لنظام 

بين لها والتعامل معها بجدية، ويأتي ذلك ضمن بأي مالحظات تت واالهتمامالرقابة الداخلية ومدى فاعليته، 
معقول عن مدى سالمة تصميم وفاعلية نظام الرقابة الداخلية  اقتناعأهداف مجلس اإلدارة في الحصول على 

 للشركة.
م بدراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة 0234وفي هذا السياق قامت اللجنة خالل العام المالي 

ع المدققين م واالجتماعالداخلية، ورفع تقارير إلى مجلس اإلدارة عن اإلجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة، 
الخارجيين واإلدارة التنفيذية للشركة لبحث األمور ذات الصلة بأعمال الشركة وكافة الجوانب األخرى التي 

 مال الشركة. تتعلق بأع
وجاءت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة بعدم وجود أي ضعف جوهري 

 لدى الشركة.
وقد تم التأكد من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة بموجب إعالن مجلس اإلدارة بأنه قد تم تحقيق 

 العتماداقوائم المالية المنشورة قد تم إعدادها بطريقة موثوق بها ويمكن أهداف الشركة إلى درجة عالية، وأن ال
 بها. االلتزامعليها، وأن القوانين والتعليمات ذات العالقة قد تم 

 :العضوية الحالية 

 األعضاء غير تنفيذي مساهم المنصب
 عمر هاشم خليفتي   رئيس اللجنة

)خبير بالشئون المالية( علي عبدهللا كانو   عضو  
(بالشئون الماليةخبير محمد عزير أفضل ) - - عضو  
 عدنان كامل صالح   عضو
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 :اجتماعات لجنة المراجعة 

 على النحو التالي: م0234اجتماعات خالل عام  5عقدت اللجنة 
نسبة 
 المجموع الحضور

73جتماع ا  
03/30/34  

75جتماع ا  
01/32/43  

76جتماع ا  
36/5/43  

77جتماع ا  
0/6/34  

74جتماع ا  
35/4/34  

17 جتماعا  
31/0/34  

07جتماع ا  
37/3/34  

  

322%  5        عمر هاشم خليفتي 
53%  7   -    - علي عبدهللا كانو 
53%  7 - -      محمد عزير افضل 
36%  6     -   عدنان كامل صالح 

 

 م استقال السيد/ محمد عزير أفضل ولم يتم تعيين بدياًل له.0234خالل الربع الثالث لعام 
 

 ( لجنة الترشيحات والمكافآت:4
 :ملخص لمهام ومسئوليات اللجنة 

هم في تعيينسبين لالمرشحين المنابوالتوصية  اإلدارة،مراجعة هيكل مجلس  للجنة،األهداف الرئيسية تتضمن 
القانون، رسم سياسات واضحة بشأن التعويضات والمكافآت كفاءتهم كما يقتضي عضوية المجلس، وضمان 

 ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين للشركة.

  لجنة الترشيحات والمكافآت:أعضاء 

 األعضاء الوظيفة
 خالد إبراهيم زقزوق رئيساً 
)خبير الموارد البشرية( قبانيأحمد سعد  عضواً   
 معتوق حسن جنة عضواً 

 

 :اجتماعات اللجنة 
، ولم تدفع أية أتعاب أو مكافآت ألي عضو منها والجدول التالي م0234في عام  اجتماعين عقدت اللجنة

 يوضح اجتماعات اللجنة:

(6االجتماع ) المجموع نسبة الحضور  
12/30/34  

(7االجتماع )  
07/12/34  األعضاء 

322%  0 
  إبراهيم زقزوق خالد  

322%  0 
   قبانيأحمد سعد  

322%  0 
  معتوق حسن جنة 
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 ( حركة األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وأفراد عائالتهم: د
يتضمن الجدول التالي وصفا ألي مصلحة ذات صلة ألعضاء مجلس اإلدارة، بمن في ذلك زوجاتهم وأوالدهم 

 القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة:
 

 نهاية السنة السنةخالل  بداية السنة االســـــم
 نسبة الملكية عدد أسهمه نسبة التغير التغيرات الملكية نسبة عدد أسهمه

036،175 خالد أحمد يوسف علي رضا  131.3%  - - 036،175  131.3%  
%2.220 3،022 معتوق حسن جنة  - - 3،022  2.220%  
%42.22 0،122 خالد إبراهيم زقزوق  - - 0،122 42.22%  

دحالنعبدهللا صادق   3،222  2.223%  - - 3،222  2.223%  
%2.225 4،702 علي عبدهللا كانو  - - 4،702  2.225%  

%2.221 0،222 عدنان كامل صالح  - - 0،222 2.221%  
%2.210 00،262 عمر هاشم خليفتي  - - 00،262 2.210%  
%2.223  3،222 محمد علي النقي  - - 3،222  2.223%  

%2.227  1،522 عبدهللا محمد نور رحيمي  - - 1،522  2.227%  

 ( حركة األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بالشركة وأفراد عائالتهم: هـ
يتضمن الجدول التالي وصفا ألي مصلحة ذات صلة لكبار التنفيذيين، بمن في ذلك زوجاتهم وأوالدهم القصر في 

 أسهم أو أدوات دين للشركة:

 االســـــم
 نهاية السنة السنةخالل  بداية السنة

 نسبة الملكية عدد أسهمه نسبة التغير التغيرات الملكية نسبة عدد أسهمه
رئيس الشركة - مروان نصير نصير  422،0  12.22%  - - 0،422 2.221%  

نائب الرئيس لتطوير المشاريع -ر رانا راجيف ثكو   - - - - - - 
نائب الرئيس للشئون المالية - سليم أختر   - - - - - - 

 

 (سعودي  لاير) : مكافآت وأتعاب رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:اً تاسع
 

 كبار التنفيذيين الحاصلين على أعضاء مجلس اإلدارة 
 أعلى األتعاب )منهم الرئيس غير التنفيذيين/ التنفيذيين 
 ونائب الرئيس للشئون المالية(* أفراد( 5مستقلين ) )شخصان( 

 3،016،222 - 502،222 وأتعابرواتب 
 435،222 74،222 04،222 بـدالت

 -      - - مكافآت دورية وسنوية
 -      - - حوافز

 461،531 307.222 - تعويضات أخرى
 0،300،531 010.111 122,111 المجموع

 (تنفيذيين خمسة أقل من اللجين ونائب الرئيس لتطوير المشاريع )لدىونائب الرئيس للشئون المالية  رئيس الشركة ضمنهم من تنفيذيين ثالثة مكافآت وأتعاب* 
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 أتعاب لجنة المراجعة:
 الوظيفة أتعاب حضور الجلسات

،22240  الرئيس 
،22214  األعضاء 
,11119 المجموع       

 

 : المعامالت مع أطراف ذات عالقة:  اً اشر ع

ا المشتركة بما فيها التكاليف المتعلقة بالمشروعات يتم تحميلهإن جزءاً من المصروفات العمومية واإلدارية والخدمات 
للشركة من قبل شركات زميلة بناًء على اتفاق مع اإلدارة على األسعار وشروط الدفع، وذلك من قبيل تقاسم تكلفة 

 بعض الخدمات المشتركة. تمت موافقة اإلدارة على األسعار وشروط الدفع.
 

 بيان بطبيعة العمليات:ملخص و  (أ

مجلس اإلدارة /  أعضاء الطرف ذو العالقة
 كبار التنفيذيين

 المبلغ طبيعة المعاملة مدة العقد
 (لايرألف )

 999 أتعاب        أعضاء مجلس إدارة الشركة

 3,121 أتعاب   أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة

 638 المجموعة علىمصروفات مشتركة محملة  سنة قابلة للتجديد خالد أحمد زينل علي رضا حدادةشركة 

 61 مصروفات مشتركة محملة من المجموعة سنة قابلة للتجديد خالد أحمد زينل علي رضا شركة الكابالت السعودية

 104 شراء مواد سنة قابلة للتجديد خالد أحمد زينل علي رضا شركة الكابالت السعودية

 1,601 خدمات مشتركة محملة على المجموعة سنة قابلة للتجديد زينل علي رضا خالد أحمد المحدودة شركة زينل للصناعات

 شركة صفرا المحدودة
 خالد أحمد زينل علي رضا

 خالد إبراهيم زقزوق
 سنة قابلة للتجديد

شراء مواد/مصروفات مشتركة محملة على 
 المجموعة

5،337 

 563 من المجموعة بيع استثمارات اتفاقية بيع
 22 المجموعة منمشتركة محملة  مصروفات سنة قابلة للتجديد مروان نصير نصير )زين( للصناعاتشركة زين 

 معتوق حسن جنة ناتبت –شركة بونار 
 83 المجموعة علىمشتركة محملة  مصروفات سنة قابلة للتجديد

 11,140  مبيعات 

ًا" و "تاسعًا "ثامن البندينفي  ورد ذكره ما بخالفوكبار التنفيذيين م بين الشركة 0234لم تبرم أية صفقات خالل العام  (ب
 أعاله.

 

 : سياسة توزيع األرباح: حادي عشر

 بعد خصم كل المصاريف العمومية والمصاريف األخرى كالتالي: –توزع األرباح السنوية المحققة 
من صافي األرباح يتم تجنيبها لتكوين االحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا اإلجراء  32%

 الشركة.حينما يبلغ االحتياطي المذكور نصف رأس مال 
 من قيمة رأس المال المدفوع كأرباح للمساهمين. %7تصرف دفعة أولى من الرصيد ال تقل عن 
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أعضاء مجلس اإلدارة، على من صافي األرباح كمكافآت توزع على  %32تزيد عن بعد ذلك، تخصص نسبة ال 
 ال تتجاوز المكافأة المبالغ المقررة وفقًا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.أ

ة وفقًا مومن ثم، يتم توزيع الرصيد المتبقي فيما بين المساهمين كحصة إضافية من األرباح، أو ترّحل لألعوام القاد
 لما يتم االتفاق عليه في اجتماع الجمعية العمومية.

ن في االعتبار آخذي اإلدارة،وُتدفع األرباح المزمع توزيعها على المساهمين بالكيفية وفي الوقت الذي يقرره مجلس 
 التقيد بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.

 

 المحتملة: التجارية : المخاطر عشر يثان

مالية مختلفة )تشمل مخاطر  تجارية محتملة ومخاطر السوق ومخاطر إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر
( ومخاطر االئتمان ومخاطر سعارومخاطر األ ،القيمة العادلة والتدفقات النقدية أسعار الفائدة على ومخاطر ،العملة

عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على 
التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة مشتقات األدوات المالية 

ل بتتم ادارة المخاطر من قبل االدارة العليا وفقا لسياسات معتمدة من ق للتحوط ضد بعض المخاطر المعرضة لها.
 مجلس االدارة. 

 مخاطر العملة .0
وعة تخضع المجملب أسعار صرف العمالت األجنبية. مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة تق

لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بأية معامالت هامة 
اليورو. تراقب ادارة المجموعة تقلبات أسعار نطاق أقل  علىوالدوالر األمريكي و ي السعود للرياابعمالت عدا 
قة ية مستحال يوجد عقود هامة لعمالت اجنب ذلك،جوهرية. ومع ت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير صرف العمال

 م.0234ديسمبر  13كما في 

 ات النقديةالقيمة العادلة والتدفقأسعار الفائدة على مخاطر  .4
قبلية او القيمة المستر الفائدة في السوق على الربحية مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير تقلبات أسعاتنشأ 

موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على المالية. إن المجموعة  لألدواتالعادلة 
 واألدوات المالية المشتقة.التأمينات والقروض طويلة األجل  فائدة بما في ذلك

التذبذب في األسعار في عة نتيجة تعمل اإلدارة على الحد من مخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لها المجمو 
وافق عمليات مقايضة أسعار الفائدة التي توباتها التي تدفع عليها من خالل العمالت المسجلة بها موجوداتها ومطل

الى  احتساب الفرق بين مبالغ أسعار الفوائد الثابتة والمتغيرة بالرجوعمحددة، ويتم  تبادلها في فترات المجموعة على
 عليه.لغ االسمي المتفق أصل المب
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 مخاطر السعر .1
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 عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق. 

ها من قبل المحتفظ ب لالستثماراتة وذلك بالنسبة إن المجموعة معرضة لمخاطر السعر فيما يتعلق بأسهم الملكي
في صناديق مرابحة في قائمة المركز المالي. تقوم  واستثماراتمتاحة للبيع  كاستثماراتالمجموعة والمصنفة 

 الملكية. في أسهم حقوق استثمارهاوذلك إلدارة مخاطر السعر الناتجة عن  االستثماريةالمجموعة بتنويع محفظتها 

 ئتمانمخاطر اال  .2
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  االئتمانمخاطر 

 يتم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. 
المدينة من حساب رصيد الذمم  %72يمثل و شراء( ال يمتعهديخص حساب أحد )لذمم المدينة إن الرصيد األكبر ل

بمراقبة رصيد متعهد  االئتمان. يتم ادارة مخاطر (%17 م:0231)عام م 0234ديسمبر  13كما فـي  المستحقة
  الشراء والتأكد من تحصيل الرصيد المستحق في الوقت المحدد.

 مخاطر السيولة .1
ان مخاطر السيولة هي مخاطر ان تواجه منشأة ما صعوبات في تامين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة  

 الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب أحدالمالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع  باألدوات
هيالت من خالل التس كافية،بشكل دوري من توفر سيولة  التأكدقيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق 

 اية التزامات مستقبلية.لمقابلة  االئتمانية

 القيمة العادلة .9
هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط  

أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية، فقد التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع 
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.
 

 عشر: الحوكمة: ثالث

 الشركة ملتزمة بتطبيق جميع المبادئ التي نصت عليها الئحة حوكمة الشركات، الجدول التالي يبين وضعية التطبيق: إن
 المادة مالحظات
: حقوق التصويتالمادة السادسة تم تنفيذها  

في  توالتي عرضعليه  الشركة ملتزمة بنظامها األساسي والتعديالت المقترحة
االجتماع الخامس للجمعية العامة غير العادية الذي عقد في الثالث والعشرين 

ن المساهمين طريقة التصويت التراكمي، لك طرحتم، 0230من إبريل عام 
 صوتوا برفض الموضوع.

( هل يبين النظام األساسي للشركة أن طريقة 0فقرة ب
ة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعي

   العامة هي طريقة التصويت التراكمي
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 عشر: إقرارات مجلس اإلدارة: رابع

. إن القوائم المالية للشركة قد تم إعدادها وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية 3
 وأنه يجري تطبيق تلك المبادئ المحاسبية بصفة ثابتة.

 يلي:. إقرارات بما 0
 أن سجالت الحسابات أُعّدت بالشكل الصحيح. أ. 

 ب. أن نظام الرقابة الداخلية أُعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.
 جـ. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

م، وال توجد أي 0234ديسمبر  13المنتهية في  للسنة دون تحفُّظ على القوائم المالية المراجع الخارجي رأيهأبدا . 1
 تحفظات في تقرير المراجع الخارجي.

وفقًا  لاير 02،222 باستثناء م،0234عقوبات أو قيود وقائية مفروضة على الشركة خالل عام أي لم تكن هناك . 4
الفقرة )ب( من المادة  مخالفتهابسبب  م5/0234/ 36 مؤرخ( 0234-44-30) مرقهيئة السوق المالية  لقرار

م 13/30/0231ة للفترة المنتهية في ( من قواعد التسجيل واإلدراج. ونشرت النتائج المالية األولية للشرك42)
 الساعة التاسعة صباحًا. بضع دقائق بعدمتأخرًا م 02/3/0234في يوم حيث تم نشر القوائم المالية للشركة 

أدوات مالية كخيارات األسهم وحقوق األسهم التي يمكن  أي أدوات دين أو أو شركتها التابعةالشركة  لم تصدر. 7
 تحويلها إلى أسهم.

أي عقود على جهات ذات عالقة خالل العام. وجاري شرح عمليات األطراف ذات العالقة في البند  ترسيه. لم تجر 6
 من هذا التقرير. عاشراً 

ا هذ األجزاء ذات الصلة من موجودة في الشركات التابعة، بما في ذلك وأدوات الدين األسهم المصدرة جميع إن تفاصيل. 5

ال توجد هناك أية قروض قائمة خالل العام فيما عدا القروض الممنوحة لشركة ناتبت التابعة كما هو وارد  .التقرير
 هذا التقرير. " مناً ابعسالبند "في 

 . لم تمنح أية قروض ألعضاء المجلس.3
 أية تنازالت عن األتعاب من أي من أعضاء مجلس اإلدارة.. لم تتلق الشركة 1

 . الشركة لم تقم بأية صفقات تتعلق بأسهمها. 32
 أفراد عائالتهم المباشرين. . لم تقم الشركة بأية معامالت أسهم مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو33
 .. الشركة لم تتسلم أي تنازل عن حقوق في األرباح من أي من المساهمين30

. لم تقم الشركة بأية استثمارات أو تكوين احتياطيات لمصلحة موظفيها ماعدا ما هو مطلوب وفقًا لقانون العمل 31
 السعودي وسياسة الشركة.
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 عشر: توصيات مجلس اإلدارة إلى المساهمين  خامس

 م.13/30/0234المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في   (3
 م وتقرير مدققي الحسابات عنها.13/30/0234المنتهية في  المالية للسنةالمصادقة على القوائم   (0
اختيار وتعيين المدقق الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي   (1

 م وتحديد أتعابه.0237
 م.13/30/0234الشركة عن السنة المالية المنتهية في  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسئولية إدارة  (4
ذا ًا" من هعاشر ت العالقة الواردة في البند "المصادقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واألطراف ذا (7

 والتفويض بها لعام قادم. التقرير وفي اإليضاحات المصاحبة للبيانات المالية

وختامًا يتوجه رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد 
لى صاحب السمو الملكي األمير/ مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس  العزيز آل سعود، وا 

لى صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن نايف ب  ولي العهد النائبو ن عبد العزيز آل سعود ولي الوزراء، وا 
لى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين.  الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وا 

كما يتقدمون بخالص التعازي والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين وللعائلة المالكة ولجميع أفراد الشعب السعودي 
األمتين العربية واإلسالمية المغفور له بإذن هللا الملك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود طيب هللا ثراه  في وفاة فقيد

 السلوان على هذا المصاب الجلل.فرة وأن يلهمنا جميعًا الصبر و سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغ

لى ما بذلوه ع وموظفي الشركةرة التنفيذية والشكر موصول كذلك للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل، ولإلدا
 م.0234من جهود مقدرة تكللت بالنجاح في تحقيق األهداف العامة للشركة خالل عام 

 

 مجلس اإلدارة

 
 


