
 



يتشرف مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية أن يقدم لكم التقرير السنوي عن 

اإلجمالي للشركة والشركات  والذي يعكس األداء م2132ديسمبر  13العام المالي المنتهي في 

كذلك ,  ستثمارات بأسهم أو بحقوق الملكيةاألخرى الزميلة التي تساهم فيها شركتكم با

 يوضح التقرير المتطلبات الخاصة بنظام حوكمة الشركات واألنظمة األخرى ذات العالقة

 .الصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة 

الحساابات الختامياة المدققاة واإليضااحات المصااحبة لهاا, وتقريار         كما يتضمن التقرير

 .م2132ديسمبر  13في  المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي
 

 الشركة: نشاط أواًل: نبذة عن

تأسست الشركة وفقًا لنظام الشركات السعودي كشركة مساهمة سعودية وسجلت بالسجل 

                      م34/10/3101 هاااااا الموافااااا 31/32/3131بتااااااري   41111111114التجااااااري بااااارقم 

تنفيذ , وتشمل أغراضها القيام باألعمال البترولية بجميع فروعها وأوجه النشاط المتعلقة بها

مشروعات المياا  وإصاالا األراضاي وكافاة األعماال والمشاروعات الصاناعية والتجارياة         

والقيام باأي أعماال أخارى الساتثمار      ,واالشتراك في تأسيس الشركات وشراء وبيع األسهم

ويقتصار نشااط الشاركة حالياًا فاي      ( ملياون ريال. 351رأس مال الشركة الباال  حالياا)    

 .(أدنا  شركات محلية  كما سيوضح تفصياًلاالستثمار في 

 ثانيًا : مشاريع الشركة :
 

                            .المسااااهمة فاااي شاااركة المجموعاااة الساااعودية لالساااتثمار الصاااناعي    -3

   شركة شيفرون فليبس السعودية للبتروكيماويات / الجبيل (

شركتكم في أسهم شاركة المجموعاة الساعودية لالساتثمار الصاناعي عادد        تملكه يبل  ما

( خمسة عشر مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائاة وثماانون ساهم     سهم 35,314,481 

ديسامبر   13 –سهم فاي تااري  إعاداد القاوائم المالياة      وقد بلغت القيمة  السوقية( لهذ  األ

واربع واربعون مليون ومائة واربعة وخمسون  ةثالثمائريال( فقط  144,354,132مبل    -م2132

 بخالف األسهم المتنازع عليها مع شركة بن زقار وهذا ريال, الف وتسعمائة واثنين وسبعون 

بمبلا   م 2133عان عاام   بااا موزعاة   وقد حصلت شاركتكم علاا ار  .سهم( 331.881وعددها  

 خمسة عشر مليون ومائة واربعة وتساعون الاف واربعمائاة وثماانون    ريال( فقط 35,314,481 

 .م2132لعام لشركتكم لبقائمة الدخل  تأدرج وقد ريال

هذا وقد أوصا مجلس إدارة شركة المجموعة الساعودية لالساتثمار الصاناعي باجتماعاه      -

إلا الجمعية العامة للمسااهمين بتوزياع أربااا نقدياة      م2132مبر ديس 30الذي انعقد بتاري  

 , م2132سهم عن العام المالي واحد لكل  القيمة االسمية للسهم بواقع ريالمن  %31بنسبة 

خمسة عشر مليون ومائاة  ريال( فقط  35.314.481ويخص شركتكم من هذ  األرباا مبل   

عناد اعتمااد    م2131تضاف ألرباا عاام  سوف ريال واربعة وتسعون الف واربعمائة وثمانون 

 ة العمومية يتم تحديد موعد انعقاد الجمع توصية مجلس اإلدارة من الجمعية العامة والتي
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 .إلقرار هذ  االرباا م34/14/2131للشركة 

 :الشركة العربية للصهاريج المحدودة في مدينة ينبع الصناعية -2
 

تساعين   فقاط  (ريال 11,033,411  مبل  ج المحدودة عربية للصهاريبل  رأس مال الشركة الي

 24.482.818 حصاة شاركتكم فيهاا      .رياال  وأربعمائاة  ألفمليون وستمائة وسبعة وسبعون 

خلط وتعبئة وحفظ المواد الكيماوية تخزين وويتمثل نشاط الشركة في  .%23بنسبة  (ريال

العاام  عان  لشاركة  ا أربااا  وقد بلغات  .والبتروكيماوية والبترول ومنتجات بترول للغير

أربعة عشر مليون ومائاة   فقط (ريال 34.311.351   مبل  م2132 ديسمبر 13 في المالي المنتهي

 1.818.131 األربااا   هاذ   بل  نصاي  شاركتكم مان   و ريال وثالثة الف وسبعمائة وخمسون

  .ت هذ  األرباا بقائمة الدخل( أدرجريال
 

 : نات المحدودة بمدينة جدة الصناعيةالشركة العربية للسلفو -1
  

              يبلاا  رأس مااال الشااركة العربيااة للساالفونات المحاادودة بمدينااة جاادة الصااناعية        

رياال حصاة شاركتكم     ألاف وخمسون  وثالثمائةسبعة عشر مليون فقط ( ريال 33,151,111 

مجموعاة  ت بإنتاا   لسالفونا ل العربياة  شاركة التقاوم  و %.14( بنسبة ريال 5,811,111  فيها

متنوعة من حمض السلفونات المستخدمة في تصنيع المنظفاات والشاامبو وساوائل تنظياف     

لابعض الادول   ودوليًا وحاليًا تقوم بالتصادير   ًاوتقوم الشركة ببيع منتجاتها محلي.األطباق

 .خار  المملكة باإلضافة إلا السوق المحلي

فقاط  ( اليا ر 3,433,883  مبلا   م2132سامبر  دي 13فاي   المنتهي العامالشركة عن  أرباابلغت 

هاذا وقاد بلا  نصاي       رياال.  وسبعة عشر الف وثمانمائة وسبعة ثماانون  ةوأربعمائمليون 

لعاام   قائماة الادخل  بهاذا المبلا     إدرا وتم  (ريال 412.082  مبل  األربااشركتكم من هذ  

 .م2132
 

 : شركة اسمنت تبوك -4

ملياون رياال مادفوع بالكامال      تساعمائة ( 111,111,111شركة مساهمة سعودية رأس مالهاا   

وثمانية ( بعدد مائة  ريال 3,151,111ريال    ألفبمبل  مليون وخمسون  فيها تساهم شركتكم

 سهم (. 328,533   سهم وخمسمائة وواحد وسبعون ألف وعشرون

ة مائا  رياال(  331.111مبل    م2132 عامفي اا موزعة من الشركة حصلت شركتكم علا أرب -

 وهو يمثل ارباا النصف الثاني من عام  ريالوتسعمائة وتسعة وتسعون  ألف وتسعة وسبعون

 ,(هللاة للساهم   11بواقاع   م2132والنصف االول من ارباا عام  - للسهم هللة 51بواقع  – م2133

 .م2132لعام لشركتكم  قائمة الدخل المبل  ضمن هذا وقد أدر 

  م2132 النصف الثاني من عام أرباا رة الشركة توزيعمجلس إدا م أوصا11/32/2132 تاري ب -

ألرباا شركتنا لعاام   ستضافوجمعية العمومية سوف تعقد الحقًا هللة للسهم, بال 11بواقع 

  .م2131
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ثالثاة ملياون ومائاة    فقاط   (1,333,843  مبلا  باألساهم   لهاذ   (سوقيةال قيمة القد بلغت و -

 13 في ريال كما في تاري  إعداد القوائم الماليةوسبعة وأربعون  وسبعة عشر الف وثمانمائة

 .م2132ديسمبر 

 : إيرادات أخرى -5
 

 لشركتكم في البيان التالي: م2132يتمثل باقي ارباا عام 
 

 مالحظات الربح البيان

 ارباا توزيعات 3,081 سهم 3211اسهم بنك الرياض بعدد 

 يراد وديعةا 321,513 ايرادات عوائد ودائع بنكية

 الصهاريج خدمات ادارية لشركة 143,101 ايرادات اخرى متنوعة  

  432,281 االجمااااالي

 

 لشركة :ل: النتائج المالية  ثالثًا

خيرة وجدول لمقارنة البياناات  ألالخمس انتائج أعمال الشركة للسنوات ب فيما يلي بيان أ.

 جي للشركة:لتقرير المراجع الخارطبقا المالية لهذ  السنوات 

 قائمة المركز المالي  

  بالريال السعودي(

ديسمبر  13

 م2132

ديسمبر  13

 م2133

ديسمبر  13

 م2131

ديسمبر  13

 م2111

ديسمبر  13

 م2118

      الموجودات

      موجودات المتداولةال

 43.383.831 13.302.315 21.113.134 23.413.351 28.153.110 نقد وما في حكمه

 11.831 - - - - تحقة القبضايرادات مس

 31.530 31.530 3.133 3.133 3.133 دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

 43.215.348 13.330.133 21.111.813 23.411.130 28.105.131 مجموع الموجودات المتداولة

      موجودات غير متداولة

 383.311.433 105.334.121 181.148.184 110.013.141 110.813.303 استثمارات وسلف

 204.128 215.853 355.814 330.345 53.318 صافي -موجودات ثابتة 

 383.401.411 105.131.881 183.314.388 110.348.114 110.154.835 مجموع الموجودات غير المتداولة

 228.018.043 110.550.313 433.134.131 104.353.331 425.121.388 مجموع الموجودات

      وحقوق المساهمين المطلوبات

      مطلوبات متداولةال

 32.302.203 3.132.312 8.431.105 8.800.148 4.133.310 مساهمون دائنون 

 4.315.013 1.435.451 1.550.183 1.418.245 1.111.533 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 30.803.152 33.188.382 32.111.152 32.105.311 1.311.034 مجموع المطلوبات المتداولة
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      مطلوبات غير متداولةال

 340.143 344.512 335.851 232.311 288.113 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 340.143 344.512 335.851 232.311 288.113 مجموع المطلوبات غير المتداولة

      حقوق المساهمين

 351.111.111 351.111.111 351.111.111 351.111.111 351.111.111  رأس المال

 31.403.352 31.331.812 35.110.124 30.111.011 33.381.824 احتياطي نظامي

 14.153.118 232.101.101 223.181.441 331.012.130 220.131.131 أرباا غير محققة من أوراق مالية

 31.804.818 1.331.030 32.333.444 34.380.538 23.001.133 مبقا أرباا 

 233.084.048 185.121.433 118.813.818 153.531.383 435.823.334 مجموع حقوق المساهمين

 228.018.043 110.550.313 433.134.131 104.353.331 425.121.388 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 ب. قائمة الدخل للخمس سنوات االخيرة:
 

قائمة الدخل                 

 ل السعودي( بالريا

ديسمبر  13

 م2132

ديسمبر  13

 م2133

ديسمبر  13

 م2131
ديسمبر  13

 م2111

ديسمبر  13

 م2118

 1.208.335 513.454 1.281.121 8.244.134 35.840.351 دات استثمارات يراا

شركات  نصي  الشركة من أرباا  

 زميلة

 المصاريف العمومية واإلدارية 

4.241.015 

 

 2.412.832) 

 

5.323.085 

 

 2.242.130) 

5.431.821 

 

 3.555.282) 

5.111.520 

 

 3.283.351) 

813.311 

 

 1.110.425) 

 

أربااا بياع مصافاة     -إيرادات أخرى

 جدة

- - - - 312.511.111 

 311.512.821 5.225.211 31.318.558 33.321.341 33.084.042 الربح الصافي قبل الزكاة الشرعية

 (3.831.113  (2.314.412  (803.018  (813.451  (831.110  فريضة الزكاة

 313.003.821 1.321.318 32.231.121 31.123.011 30.833.110 الربح الصافي للسنة

 3.338 1.218 1.82 1.31 3.32 ربحية السهم

م اعدت لفتارة ثمانياة شاهور نظارًا لتغييار السانة       2118ديسمبر  13*مع مالحظة ان قوائم 

 م.2118المالية في نهاية عام 
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  .األخيرة والتخطيط البياني يوضح مقدار التغير في صافي األرباا خالل الخمس سنوات  .
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 :م2132يرادات عام إل التحليل الجغرافيد.

 المدينة الربح البيان

 الرياض  35.314.481 ارباا موزعة من شركة المجموعة السعودية

  اا المساهمة بشركة اسمنت تبوكارب

 ريال( 1.11 – 1.51 بواقع 

 تبوك 331.111

 ينبع الصناعية 1.818.131 ارباا المساهمة بالشركة العربية للصهاريج 

 جدة 412.082 ارباا المساهمة بالشركة العربية للسلفونات

 جدة  432.281 ايرادات اخري

  21.183.454 االجماااااالي
 

لعام مقارنة بنتائج الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لهذا ا التالي يوضحوالبيان  ها.

 :العام الساب 

 م2133عام  م2132عام  البياااان
التغير + 

 (-أو  

نسبة 

 التغير

 %12 3.012.185 8.244.134 35.840.351 إيرادات استثمارات

 %(20  (3.480.111  5.323.085 4.241.015 نصي  الشركة من صافي أرباا شركات زميلة

 %44 0.335.115 31.132.151 21.183.454 إجمالي اإليرادات

 %3  351.810 (2.242.130  (2.412.832  المصروفات العمومية واإلدارية

 %53 5.155.411 33.321.341 33.084.042 الربح التشغيلي

 %1 33.881 (813.451  (831.110  فريضة الزكاة  

 %54 5.881.030 31.123.011 30.833.110 صافي الربح

 %51 1.11 1.31 3.32 ربحية السهم
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 :مايلي م2132و3213بين عام  ما أهم الفروقات .و

لحصول الشاركة   نظرًا %12بنكية  بنسبة ال عودائوإيرادات الايرادات االستثمارات  ارتفاع -3

 35,314,481بمبلا    الصاناعي علا ارباا موزعة من شركة المجموعة السعودية لالستثمار 

 ريال أدرجت بقائمة الدخل لهذا العام.

م  أدى الاا  2132ضعف ارباا  الشركات الزميلاة  الشاركة العربياة للسالفونات( لعاام       -2

 .%20انخفاض نصي  الشركة من صافي ربح المساهمات بنسبة 

 %.54م نظرًا لزيادة صافي ربح العام بنسبة 2132ارتفاع ربحية السهم خالل عام  -1
 

 :م2132الشركة خالل العام المالي  التي قد تواجهوالمخاطر  توقعاتال:  ز

الشركات التي تسااهم فيهاا الشاركة     تحققهالن أرباا شركتكم تعتمد اساسأ علا ما  نظرا

( فإنه من  أسهمسواء كانت هذ  المساهمات برأس المال أو بأوراق مالية    وأرباامن نتائج 

وهاذ    م2131 ديسامبر  13فاي   التي تنتهاي  القادمة السنة الماليةعمال أ بنتائجالصع  التوقع 

ل االمخاطر في مجملها تتمثل في المخاطر التي قد تواجاه الشاركات التاي تعمال فاي مجا      

في بعاض   هذ  المنتجاتالطل  علا  وانخفاضالبتروكيماويات من تقل  أسعار المواد الخام 

علاا   باإليجابنشاط البتروكيماويات مما أثر ملحوظ ب تذبذب م2132وقد شهد عام  الفترات

وتاأثرت بالسال  الابعض االخار      لشركات التي تساهم فيها شركتكملبعض النتائج المالية 

بالظروف المحيطة وبخاصاة الشاركات التاي لهاا      واالنشطة التي تتأثر الصناعاتوبخاصة 

عاام  بوضوا خالل نتائجها  انخفضتوالتي  ( نشاط تصديري  كالشركة العربية للسلفونات

 .م2132
 

للتركياز علاا    السنوات القادماة * هذا ويسعا السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل 

 :مايلي
 

 التاي تحقا     بالشركات الحالياة المساتثمر فيهاا    الشركة استثماراتزيادة نسبة دراسة  -3

 .األرباالزيادة حصتها من  نتائج عالية(

 نسا  تتناس  مع نشااط الشاركة واالساتثمار فيهاا ب    البحث عن فرص استثمارية جديدة  -2

أو الدخول كمؤسسين في شركات جديادة مأموناة وذات   .للشركة إضافيًا معقولة تدر دخل

جدوى اقتصادية ناجحة بحصاة بارأس ماال هاذ  الشاركات فاي حالاة اعتمااد الدراساات          

 االقتصادية المرتبطة بنشاط هذ  الشركات.

شاركة المجموعاة الساعودية    ا الصادر من مجلاس إدارة  قرار توزيع األرباكما نشير ل* 

 بتوزيع م34/14/2131للجمعية العمومية غير العادية والتي سوف تعقد في  لالستثمار الصناعي

( ساوف يادر    ريال 35.314.481  مبل  شركتكم منهاحصة و م2132عام لاألرباا المستحقة 

 .م2131عام المالي لل بقائمة الدخل
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 :األرباا: سياسة توزيع ابعًار
 

الشركة الصاافية السانوية    أربااللشركة  توزع  األساسي( من النظام 45طبقا لنص المادة  

بماا فيهاا الزكااة المفروضاة شارعًا علاا        األخرىبعد خصم جميع المصروفات والتكاليف 

 :تياآلالوجه 

احتيااطي يساما    الصافية لتكاوين  األرباا%( من 31كل سنة   اإلدارةيجن  مجلس  -أ

متا بل   االحتياطيتقرر الجمعية العمومية وقف هذا  أنويجوز 1االحتياطي النظامي

 نصف رأس المال.

 توزع علا المساهمين كدفعة أولا. األرباامن  %5 -ب

.والموضاحة   للشاركة  األساساي ( من النظاام  20أتعاب مجلس اإلدارة كنص المادة   - 

 .(بجدول بالفقرة  د( من البند  سادسًا

 التي تقرر الجمعية العمومية استقطاعها. األخرىاالحتياطيات  -د

التالياة   لألعاوام أو جازء منهاا    األربااا تقرر الجمعية العمومياة ترحيال    أنيجوز  -ها

 للموزع عليهم بمقتضا الفقرة ب(. باإلضافةويوزع ما تبقا بعد ذلك علا المساهمين 

  الحاديااة عموميااة القادمااة  مجلااس إدارة الشااركة للجمعيااة ال وصاااأهااذا وقااد

بتوزيع أربااا  م 31/12/2131الثالثاء  المواف  ( في اجتماعه الذي انعقد يوم االربعونو

بمعدل نصف رياال عان كال    ( من رأس المال %5بنسبة  ريال(  3.511.111مقدرها  

وساوف   العمومياة  ياوم انعقااد الجمعياة    تداولمساهمي الشركة بنهاية  يملكهسهم 

 االنعقاد بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.وتاري  ومكان  عمالاألينشر جدول 
 

 :األربااويوضح الجدول التالي تفصياًل لتوزيعات 
 

    بالريال المبل  البياااااان

 السعودي

 30.833.110 الربح الصافي بعد فريضة الزكاة

 (3.083.313  نظامي احتياطيالمحول إلا  يخصم:

 35.311.335 الباقي

 (3.511.111  ( من رأس المال%5  حصة أولا للمساهمين  يخصم:

 3.011.335 الباقي

 532.201 األرباامن  %3.51بنسبة مكافأة مجلس اإلدارة  يخصم:

 3.153.132 (الرصيد المرحل للعام القادم  الباقي
 

 

 

 :أو غرامات  قروض علا الشركة: خامسا)

 حتا   عليها قعة من هيئة السوق الماليةاو غرامات مو تقر الشركة بعدم وجود أي قروض -

 .م2132ديسمبر  13تاري  انتهاء السنة المالية 

 31من  8الصفحة 



من وجود ضمانات بنكية ممنوحة  بالبند  ثامنًا(إلا ماسوف يتم استعراضه  كما نشير -

للشركات  الزميلة( نظير قروض وتسهيالت بنكية حصلت عليها هذ  الشركات بشخصيتها 

 رية المستقلة.االعتبا
 

 الشركة : أعضاء مجلس إدارة:  سادسًا

 عضوية مجلس اإلدارة: .أ

 أعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى.

 

 مجلس اإلدارة: اجتماعاتسجل  .ب

فاي                    العام المالي المنتهاي اجتماعات خالل  ستةعقد مجلس إدارة الشركة 

 وكان حضور األعضاء كما يلي: م2132ديسمبر  13

 االسم

 تصنيف

 العضو

 االجتماع

األول 

31/2 

 االجتماع

  الثاني 

3/5 

 االجتماع

   الثالث

2/5 

 االجتماع

 الرابع

30/3 

 االجتماع

 الخامس

1/31 

 االجتماع

 السادس

38/32 

 االجمالي

سمو االمير خالد بن 

 تركي آل سعود  الرئيس

 (سابقًا -

 0من1 م11/14/2132لم يعد عضو اعتبارًا من  مريض -

 

 

 

 

 31من  1الصفحة    

 االسم
عضوية مجالس إدارة شركات 

 المساهمة األخرى
 مالحظات

 م13/15/2132لم يعد عضوًا اعتبارًا من  المنطقة الجنوبية اسمنت شركة تركيسمو األمير خالد بن تركي آل 

سمو األمير عبد اهلل بن مساعد بن عباد  

 الرحمن

 - المنطقة الجنوبيةاسمنت شركة 

 م13/15/2132لم يعد عضوًا اعتبارًا من  مجلس إدارة بنك الرياض السيد عبد الرحمن حسن شربتلي

 - المنطقة الجنوبيةشركة أسمنت  السيد / محمد ناصر النابت

 سمنت العربيةشركة ا السيد / سعود عبد العزيز السليمان

الشاااركة الخليجياااة العاماااة  

 للتأمين

- 

شركة جادة القابضاة للتطاوير      السيد / سلطان خالد التركي

 شركة اتحاد عذي  لالتصاالت

- 

 شركة العقي  للتنمية العقارية السيد / أحمد محمد ابراهيم الغامدي

 شركة سكون العالمية

 مساهمة مقفلةشركات 



ساامو األمياار عبااد اهلل باان  

 مساعد بن عبد الرحمن 

  ( الرئيس  

غير 

 تنفيذي
 0من5 حضر فوض بالتمرير بالتمرير حضر حضر

الساايد عبااد الاارحمن حساان 

 0من1 م11/14/2132اعتبارًا من  لم يعد عضو فوض - عباس شربتلي  عضو ساب (

سمو األمير محمد بان خالاد   

 النائا    بن تركي آل سعود

 والعضو المنتدب(

الرئيس 

 التنفيذي
 0من0 حضر حضر بالتمرير بالتمرير حضر حضر

/ سعود عباد العزياز   األستاذ 

 السليمان
 0من5 فوض حضر بالتمرير بالتمرير حضر حضر مستقل

األستاذ / محمد ناصر محماد  

 النابت
 0من0 حضر حضر بالتمرير بالتمرير حضر حضر مستقل

األستاذ/ سلطان خالد إبراهيم 

 التركي
 0من0 حضر حضر بالتمرير بالتمرير حضر حضر مستقل

 األستاذ / محمد سامي محماد 

 رفااه
 0من4 حضر فوض بالتمرير بالتمرير فوض حضر مستقل

 االستاذ/ احمد الغامدي
 5من4 حضر غائ  بالتمرير بالتمرير حضر لم يعين مستقل

 المهندس/ عبد الغني ولي
 5من5 حضر حضر بالتمرير بالتمرير حضر لم يعين مستقل

 

باجتمااع  .م11/14/2135وتنتهي  م3/15/2132 في تبدأ جديدةالدورة لل مجلس اإلدارةانتخاب  تم

وقد تم اسالوب التصاويت العاادي نظارًا لعادم الانص         االربعون( العادية الجمعية العمومية

صراحة بالنظام االساسي علا اتباع اسلوب التصويت التراكمي وجاري تعديل النظام االساسي 

ة وهيئاة الساوق   التباع التصويت التراكمي بالدورات القادماة وفقاا لتعااميم وزارة التجاار    

 .المالية بهذا الشأن
 

 :م2132 . أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لعام 
 

بتوزياع   م35/14/2132 ( والتي انعقدت بتاري االربعونالتوصية للجمعية العمومية العادية   -3

 جتماعها.الجمعية في ا تهريال( بواقع نصف ريال وهذا ما أقر 3.511.111أرباا نقدية قدرها  
 

مجلس اإلدارة وتعياين الارئيس والنائا  والعضاو المنتادب واعاادة تشاكيل         تشكيلاعادة  -2

م 13/15/2132فاي   بدأتعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس بعد انتخابه للدورة الجديدة التي 

 .م11/14/2135وتنتهي في 
 

موضوع رفع حصة شركة المصافي في الشركة العربية للسلفونات وزيادتها من  احالة  -1

إلا لجنة االستثمار لمزيد من الدراسة واصدار توصياتها للمجلس بهذا %( 04% إلا 14 

 31من  31الصفحة                                                                   .الخصوص



علا النظاام  وبة المستشار القانوني للشركة إلعداد التعديالت المطل الموافقة علا تفويض -4

االساسي للشركة تمهيدًا لعرضها علا أقارب اجتمااع جمعياة عاماة غيار عادياة للشاركة        

 إلقرارها بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.

قرار تعيين العضو المنتدب للشركة وتحديد صاالحياته ومهاماه ومكافهتاه اعتباارًا مان       -5

 م ولمدة ثالث سنوات.13/15/2132

تأجيل النظر في طلا  الشاركة العربياة للصاهاريج  شاركة زميلاة( بالحصاول علاا          -0

( مليون دوالر لحين االطالع  5.0للتوسعة الثالثة والبال  حصة الشركة فيه   الالزمالتمويل 

 .علا قرار مجلس إدارة الشركة العربية للصهاريج بشأن تلك التوسعة وجدواها

التأكيد علا المستشار القانوني للشركة بضرورة االعتراض علاا الحكام الصاادر  مان      -3

المحكمااة االداريااة بالاادمام بخصااوص القضااية المرفوعااة ضااد شااركة الزياات العربيااة  

 وفي حالة تأكيد الحكم من محكمة االستئناف ترفع دعوى جديدة امام المحكمة.. ارامكو(
 

لمكلف بمتابعة القضية المرفوعة ضد شركة ساعيد وعباد اهلل   المستشار القانوني ا متابعة -8

بن زقر وشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي حفاظًا علا حقوق الشركة والتاي  

 ها.21/15/3414لتاري   تأجلت
  

 . أتعاب ومكافهت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين :د

يساتح  أعضااء مجلاس اإلدارة     شاركة لل( من النظام األساسي 20طبقا لنص المادة   -

علااا  أرباااابعااد توزيااع المتبقيااة الصااافية  األرباااا%( ماان 3.51مكافااأة بنساابة  

طريقاة   اإلدارة%( من رأس ماال الشاركة.ويقرر مجلاس    5المساهمين التقل عن  

 مراعيًا بذلك نسبة حضور العضو جلسات المجلس. أعضائهتوزيع المكافأة علا 

اا المرفاوع مان لجناة الترشايحات والمكافاهت بخصاوص       كما أقر المجلس االقتر -

 مكافهت وبدالت حضور اعضاء اللجان( وف  ماا أقرتاه الجمعياة العمومياة العادياة      

  التاسعة والثالثون( في هذا الشأن.

 م2132خالل العام المالي  اإلدارةحصل عليه السادة أعضاء مجلس  الجدول التالي يوضح ما -

  :(ومكافهت ات بدل حضور جلس من بدالت

 البيان

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة 

 التنفيذيين

أعضاء مجلس 

اإلدارة غير 

 التنفيذيين

خمسة من كبار 

التنفيذيين ممن 

تلقوا أعلا المكافهت 

 والتعويضات

 اإلجمالي

 544,424 114,424 - 241,111 الروات  واألجور

 245,533 311,133 11,111 31,511 (م2132 مقابل حضور جلسات  البدالت

 180,111 10,111 111,111 51,111 (أعضاء اللجان المكافهت السنوية 

 - - - - الخطط التحفيزية
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 - - - - أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى

 3,335,115 431,415 111,111 111,511 اإلجمالي
 

 ركة هم:بالش خمسة من كبار التنفيذيينب العتبار بأن المقصودمع االخذ في ا

 . محاس  الشركة1. سكرتير مجلس اإلدارة    2مدير إدارة الشركة     .3

   طبقا لتعليمات هيئة السوق المالية حيث ان الشركة ليس لديها مدير عام مكلف 

 او مدير مالي.
 

 مجلس اإلدارة: ألعضاء األسهم. ملكية ها

 المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة   األسهمبيان 

 االساااااام

 

ديسمبر  13 نبيا

 م2132

13 

ديسمبر 

 م2133

نسبة 

 التغير

نسبة 

مايمتلكة 

من رأس 

 المال  %(

- سمو األمير خالد بن تركي آل تركاي   الارئيس  

  ( سابقًا

لاام يعااد عضااوا   

ماايو   3اعتبارا من 

 م2132

303,125 303,125 - 5.18% 

 عبد الرحمنبن  سمو األمير عبد اهلل بن مساعد

   آل سعود

- 3,511 3,511 - 1.15% 

 سمو األمير محمد بن خالد بن تركي  

 سعودآل بن عبد العزيز 

- 1,351 1,351 - 1.125% 

لاام يعااد عضااوا     عضو ساب ( السيد عبد الرحمن حسن شربتلي

ماايو   3اعتبارا من 

 م2132

332,511 332,511 - 1.35% 

 %1.25 - 13,511 13,511 - السليمانعبداهلل األستاذ / سعود عبد العزيز 

 %1.113 - 3,111 3,111 - األستاذ / سلطان خالد ابراهيم التركي

 %1.125 - 1,351 1,351 - النابتمحمد األستاذ/ محمد ناصر 

 %1.125 - 1,351 1,351 - رفااه محمداألستاذ / محمد سامي 

 3عضوا اعتبارًا من  االستاذ / احمد محمد بن ابراهيم الغامدي

 م2132مايو 
3,111 - 311% 1.113% 

 3عضوا اعتبارًا من  المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي

 م2132مايو 
3,211 - 311% 1.118% 

 

 للسادة االعضاء أسهم باسم الزوجات أو األوالد القصر دال يوجمع األخذ في االعتبار بأنه  -

 .م13/32/2132كما في 

الزوجات أو األوالد القصر  باسم كبار التنفيذيين او باسمملكية اسهم  دال يوجكما أنه  - 

 يوجد بالشركة مدير عام مكلف أو مدير مالي(.   حيث ال

 31من  32الصفحة 



 : لجان مجلس االدارة. و
 

 ( لجنة المراجعة:3
 

 المراجعة علا ما يلي : تشتمل مهام لجنة 

 * دراسة السياسة المحاسبية للشركة.

 مراجع الحسابات الخارجي. باختيار* التوصية 

 قبل اعتمادها ونشرها. واألوليةسة القوائم المالية السنوية * درا

الرقابياة فاي الشاركة وفاعلياة تصاميمها بطريقاة        األنشطة* التحق  من كفاية تصميم 

 مناسبة.

* تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك 

 المخاطر.

 خلية بالشركة .* دراسة خطة عمل المراجعة الدا

خطاة عمال المراجعاة الداخلياة فاي      * التحق  من استقاللية المراجعاة الداخلياة ودراساة    

ونتيجة لهذ  الجهود فقد عكست نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقاباة   الشركة.

الداخلية بالشركة إصدار توصيات حسبما يلازم لتعزياز بعاض جزئياات الرقاباة الداخلياة       

ة , كما قامت لجنة المراجعة بتزوياد مجلاس اإلدارة بملخاص عان نتاائج أعماال       بالشرك

المراجعة الداخلية وتوصياتها حول كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية, وأطلع علا هذ  النتائج 

 .والعمل المبذول لتنفيذ التوصيات الخاصة بها

نهم مخاتص بالشاؤون   ( أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومان بيا  1تتكون لجنة المراجعة من  

( اجتماعات, وتقاوم هاذ  اللجناة    5عدد   م2132المالية والمحاسبية عقدت اللجنة خالل العام 

بدور أساس وهام في مساعدة مجلس اإلدارة للوفاء بواجباته النظامية. قامات اللجناة خاالل    

ذلاك  والتنسي  علا عمليات المراجعة الداخلية والخارجياة للشاركة و   باألشراف م2132عام 

نظمة واجراءات الرقابة الداخلية وقاد تمثلات أبارز    التحق  من مدى فاعلية وكفاءة أ بهدف

 م2132إنجازات اللجنة خالل العام في مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام 

   .باعتمادهامع المراجع الخارجي والتوصية لمجلس اإلدارة 

   :م2132حضور اجتماعاتها خالل العام وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل 

رات مااا المنص  اسم العضو م

 الحضور

 مالحظات

مايو  3لم يعد عضوًا اعتبارًا من  1 - سمو االمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود 3

 م2132

 - 5 رئيس سلطان خالد إبراهيم التركياالستاذ /  2

 - 5 عضو األستاذ / سعود عبد العزيز السليمان 1

مايو  3لم يعد عضوًا اعتبارًا من   - االستاذ / محمد سامي رفه 4

 م2132
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مايو  3اصبح عضوًا اعتبارًا من  2 عضو عبد الغني عبد الرحيم ولي/   المهندس 5

 م2132
 

لجناة   ختصاصاات قواعاد وا صادقت الجمعية العمومياة الثامناة والثالثاون علاا     قد هذا و -

   .وأسلوب عملهاالمراجعة ومدتها 
 

 :لجنة االستثمار (2

 للشاركة   األساساي تتناسا  ماع النظاام     استثماريةالبحث عن فرص ب االستثمار لجنة تقوم

سواء بزيادة نسبة ملكية الشركة بالشركات المساتثمر   النقدية للشركة األموالب لالستفادة

ن الفارص  ما  جادوى اقتصاادية   ذات جديادة  فيها حاليًا أو الادخول كمؤسساين بشاركات   

والمشروعات االستثمارية التي تعرض علا الشركة من الجهات المالية المتخصصاة وتحادد   

 جدواها وعرضها علا مجلس اإلدارة التخاذ القرار المناس  بشأنها.
 

 أعضاء اللجنة:

  رئيس( سعودسمو األمير محمد بن خالد بن تركي آل  -3 

 (م2132مايو  3اعتبارًا من  ضو اللجنةالسليمان  ععبداهلل السيد سعود عبد العزيز  -2

 السيد سلطان خالد إبراهيم التركي  عضو اللجنة( -1

 (م2132مايو  3اعتبارًا من   عضو اللجنة النابتمحمد ناصر السيد محمد  -4

 (م2132مايو  3اعتبارًا من  الغامدي  عضو اللجنةإبراهيم السيد احمد محمد  -5

 تنويه:

 م(2132مايو  3رفه  لم يعد عضو اعتبارًا من  السيد محمد سامي            

الطاالع علاا اخار المساتجدات      م2132خالل العام الماالي   واحد اللجنة اجتماع عقدت وقد -

موضوع رفع حصة الشركة في رأس مال الشاركة العربياة للسالفونات  شاركة زميلاة(      ب

مر تحت الدراساة حتاا   واالطالع علا الدراسة التي تمت بمعرفة المستشار المالي ومازال اال

 تاريخه ولم يصدر به قرار نهائي.
 

 لجنة الترشيحات والمكافهت:( 1
 

وقااد تاام اقاارار مهامهااا   م12/13/2132بتاااري  لجنااة المكافااهت والترشاايحات  تشااكيلتاام 

 المهام التالية: إليهاوقد اسند واختصاصاتها من الجمعية العمومية  التاسعة والثالثون( 
 

توصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة, علا اللجنة مراعاة عادم ترشايح   تقوم اللجنة بال -3

 .واألمانةأي شخص سب  إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف 
 

المهارات المناسبة لعضوية  تقوم اللجنة بعمل المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من -2

ية مجلس اإلدارة, بما في لعضو مجلس اإلدارة, وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة

 اإلدارة. ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال مجلس
 

 تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة, ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن -1

 31من  34الصفحة                                                                         .إجراؤها



 

يتف   تقوم اللجنة بتحديد جوان  الضعف والقوة في مجلس اإلدارة, واقتراا معالجتها بما -4

 .مع مصلحة الشركة
 

وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا  د بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين,يالتأك -5

 .كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
 

لمكافهت أعضاء مجلس اإلدارة, وكبار التنفيذيين, واالستعانة  وضع سياسات واضحة -0

 .ترتبط باألداء في تحديد تلك المكافهت بمعايير
 

 :الحاليين أعضاء اللجنة

 (م2132مايو  3اعتبارًا من   رئيس السيد احمد محمد الغامدي -3

 السيد محمد ناصر النابت  عضو اللجنة( -2

 للجنة( عضو ا محمد سامي رفااهالسيد  -1

 تنويه : -

 م(2132مايو  3سمو االمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود  لم يعد رئيسًا اعتبارًا من  -

 واهم ما اتخذته من قرارات: م2132وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خالل العام المالي  -

لم تبدي تم االطالع علا طلبات والسير الذاتية للسادة المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة و -3

 .اية تحفظات بشأنها

كما اوصت اللجنة برفعها لوزارة التجارة والصناعة الستكمال االجراءات النظامية النتخاب -2

 م.13/15/2132االعضاء للدورة الجديدة التي بدأت في 
 

 سابعًا : بيان المستحقات لصالح جهات حكومية :

 ساوى  من قروض أو ماديونيات  يوجد علا شركتكم أية مستحقات مالية لجهات حكومية ال

 المدفوعات التالية:

رصيد المخصص  المخصص المكون سدد خالل العام ما نوع المدفوعات

 اخر العام

 811,113 831,110 310,231 الزكاة والدخل

 - - يوجد ال أخرى
 

وحصالت علاا    م2133ان الشركة قد أنهت وضعها الزكوي لدى المصلحة حتاا عاام   علمًا ب

 .قتةالمؤالشهادة 

 عالقة :ال ذوي األطراف المعامالت معثامنًا : 
 

% من تسهيالت ائتمانية ممنوحة للشركة العربية للصهاريج 23الشركة ضامنة لما نسبته  -

 12,203,311مبلا     م2132ديسمبر  13المحدودة   شركة زميلة ( وتبل  قيمة الضمان كما في 

وستون الاف وسابعمائة وثالثاة وثالثاون     اثنين وثالثون مليون ومائتين وواحد  فقطريال( 

 .ريال

 31من  35الصفحة 

 



مان تساهيالت ائتمانياة ممنوحاة للشاركة       %14وكذلك فإن الشركة ضامنة لما نسبته  -

ديسامبر   13  شركة زميلة ( وتبل  قيماة الضامان كماا فاي      المحدودة العربية للسلفونات

 ريال.الف  مائة وسبعة وخمسونن وسبععشرون مليوفقط ريال(  21.353.111مبل    م2132

 

 . الئحة الحوكمة:تاسعًا

م, الالئحاة االسترشاادية لحوكماة    32/33/2110أصدر مجلس هيئة الساوق المالياة بتااري      

الشركات المساهمة , وتشمل الالئحة القواعد والمعايير المنظمة ألداء الشاركات المسااهمة   

 لوائح التالية:بإقرار الوقد قامت الشركة ممثلة بمجلس اإلدارة 

قواعد اختيار لجنة المراجعة وأسلوب عملهم  تام إقرارهاا بالجمعياة العمومياة الثامناة       -3

 .والثالثون(

 .الجمعية التاسعة والثالثون(ب تم اقرارهاقواعد اختيار لجنة الترشيحات والمكافهت   -2

 .ااختصاصاتهوتحديد  االستثمارتشكيل لجنة تم  -1

 الجمعية العمومية االربعون(ب تم اقرارهاالمصالح  الئحة تنظيم تعارض -4

 (.الجمعية العمومية االربعونب تم اقرارهاالئحة سياسات عضوية مجلس اإلدارة   -5

 (.الجمعية العمومية االربعونب تم اقرارهامجلس اإلدارة   تومسؤولياالئحة مهام  -0

ئحاة الحوكماة والماذكورة    االسترشادية في ال األحكامتعمل الشركة علا استكمال باقي و

 أدنا :

 التطبي  المتطلبات الواردة بالالئحة

وضع لوائح داخلية لإلجراءات الالزماة لضامان   

ممارساة جميااع المسااهمين لحقااوقهم ووضااع   

سياسات وإجراءات داخلية تضامن قياام مجلاس    

اإلدارة عند إعداد جدول اجتماع الجمعية العاماة  

ي يرغاا  فااي االعتبااار الموضااوعات التاا األخااذ

, األعماال علاا جادول    إدراجهاا المساهمون في 

ومن ضمنها السماا للمساهمين الاذين يملكاون   

من أسهم الشركة إضافة  األقل%( علا 5نسبة  

إلا جادول أعماال الجمعياة     أكثرموضوع أو 

   عند إعداد . العامة

علاا ماجااء بالماادة    كماا فاي السااب     يتم االعتماد حاليأ 

ساساي للشاركة والتاي تانظم ساير      ( من النظام األ43و41 

 العمل في اجتماعات الجمعية العامة.
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وضااع نظااام حوكمااة خاااص بالشااركة بمااا  

اليتعارض مع أحكاام هاذ  الالئحاة واإلشاراف     

العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديلاه عناد   

وكذلك  .الفقرة   ( من المادة العشرة الحاجة

اسة مكتوبة تنظم العالقاة  الفقرة  ها( وضع سي

 مع اصحاب المصالح.

واللاوائح  يتم االعتماد حاليا علا الالئحة الصادرة من الهيئة 

  وها تمثل اغل  اللوائح المطلوباة(  التي اصدرتها الشركة

وياتم العمال    والنظام األساسي للشركة ونظام الشاركات. 

 علا استكمال باقي اللوائح واعداد الئحة متكاملة للشركة

 

 

جاري تعديل النظام االساسي للشركة للنص صاراحة علاا    اعتماد اسلوب التصويت التراكمي

هذا االسلوب عند اختيار اعضاء مجلس اإلدارة طبقا لتعمايم  

 وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

 

 :: دعوى قضائيةعاشرًا
 

 محكمة االدارية بالدمامأمام الدائرة التجارية العاشرة بفرع المنظورة دعوى قضائية يوجد  -

بتعويضاات مساتحقة عان     شاركتكم  رامكو( تطالبهاا اضد شركة الزيت العربية السعودية  

وقد تم تعديل هذا المبل  أثناء ساير   مليار ومائتين وخمسة مليون ريالبمبل  سنوات سابقة 

رفض وقد صدر حكم المحكمة االبتدائية با اثنين مليار وثالثون مليون ريال الدعوي ليصبح 

ولام   الدعوى من الناحية الشكلية لرفعها من غير ذي صفة وجاري االعتاراض علاا الحكام    

بعد وعند صدور أية قرارات جديدة سوف تنشر فاي حيناه   من االستئناف  قرار نهائي يصدر 

 حس  التعليمات في ذلك.

ة المجموعة الساعودي  شركة دعوى بطالن  التنازل( عن حصة الشركة في زيادة رأس مال -

ومازالات الادعوى منظاورة اماام      .ضد شركة سعيد وعبد اهلل بن زقار  لالستثمار الصناعي

 بشأنها بعد. نهائي ولم يصدر قرارديوان المظالم 

 : إقرارات مجلس اإلدارة :إحدى عشر
 

 يقر مجلس اإلدارة أنه: *
 

 .تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح -3

 درة الشركة علا مواصلة نشاطها.يذكر بشأن ق أنه اليوجد أي شك -2

 بأن نظام الرقابة الداخلية أعد علا أسس سليمة وتم تنفيذ  بفاعلية. -1

 متطلبات الئحة حوكمة الشاركات  استيفاءعلا  م2132تعمل خالل عام كانت أن الشركة  -4

وساوف ياتم    م32/33/2110لساوق المالياة بتااري     الصادرة من قبل مجلس هيئاة ا  وتعديالتها

 .  وحس  مايصدر من تعليمات الهيئة كمال باقي اللوائح تباعًااست

كباار   الارئيس التنفياذي أو   أوتوجد أية مصالحة جوهرياة ألعضااء مجلاس اإلدارة      ال -5

 .أو المستثمر فيها الشركات الزميلةمساهمات الشركة مع  وأفي عقود التنفيذيين 
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 فصاحات عامة:إ: عشر اثنا
 

ذات األحقية فاي   األسهمم أي شخص أو جهة بإبالغ الشركة بأية مصلحة له في فئة * لم يق

 .م2132التصويت خالل العام المالي 

* لم تقم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلا أسهم أو أي حقوق خيار أو 

 .م2132خالل العام المالي  كتتاب أو حقوق تحويل أو حقوق مشابهةامذكرات ح  
 

 ثالث عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي مساتقل, وذلاك بغارض إضاافة     

وتحسين أداء االعمال المحاسبية بالشركة , وتساعد الرقابة الداخلية الشاركة فاي تحقيا     

وتحسين فاعلية الرقابة. وقاد اعتمادت الشاركة علاا     أهدافها بتوفير اساس منتظم لتقويم 

نظام رقابة داخلي يتناس  مع طبيعة عمل ونشاط الشركة والذي يعتماد علاا الفصال باين     

واطاالع لجناة   بااإلدارة التنفيذياة بالشاركة    وتحدياد االختصاصاات    تالمهام والمساؤوليا 

ها في مراجعة القوائم المراجعة علا كل ما يسهم في تحسين العمل بالشركة والمساهمة مع

 المالية االولية والسنوية وتنفيذ ما يصدر من لجنة المراجعة من توصيات بهذا الخصوص.

هذا ولم تبدي لجنة المراجعة أي مالحظات او تقدم أية تقارير يتبين منها وجود أية خلل أو 

 ضعف جوهري بالرقابة الداخلية للشركة.

 لعادية :: التوصيات للجمعية العامة اعشر رابع

 ( مايلي:االربعونالحادية و إلدارة الجمعية العامة العادية  يوصي مجلس ا

 .م2132ديسمبر  13في  العام المالي المنتهيتقرير مجلس اإلدارة عن الموافقة علا  -3

 .م2132ديسمبر  13في  العام المالي المنتهي القوائم المالية عنالموافقة علا  -2

 .م2132ديسمبر  13في  العام المالي المنتهياإلدارة عن  مجلسأعضاء إبراء ذمة  -1

عن كل سهم ( ريال نصفبواقع  (ريال3.511.111  قدرهاتوزيع أرباا نقدية  الموافقة علا -4

الحادياة    للشاركة  العادياة  العاماة الجمعياة   انعقااد ياوم   تاداول بنهاياة   المسااهم  يمتلكه

 .(االربعونو

 .م2131لعام  أتعابهوتحديد  المراجعة قبل لجنة ح منوالمرشمراجع الحسابات  اختيار -5

علاا القاروض    لالموافقة علا تجديد التفويض الصادر ألعضاء المجلاس بشاأن الحصاو    -0

البنكية والتسهيالت المصرفية الالزمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة 

الشركة وتحقي  أغراضها ويكاون   وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال

لهم في هذا الحصول ح  التوقيع علا كافة االوراق والمستندات الالزمة نيابة عن الشاركة  

 ( من النظام االساسي للشركة.31وذلك تأسيسًا علا نص الفقرة  أ( من المادة  

غيار  لمانح الضامانات والكفااالت البنكياة و    الموافقة علا تفويض أعضاء مجلاس اإلدارة   -3

البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة  الشركات الزميلة( لتيساير أعمالهاا وأنشاطتها    

 متا طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع علا كافة االوراق والمستندات  

 31من  38الصفحة 



 المتعلقة بذلك نيابة عن الشركة.

 

اهلل بن عبد  مة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدوفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشكر إلا حكو

كما تتقدم لجميع  العزيز آل سعود الرشيدة  علا دعمها المتواصل للنهوض بكافة قطاعات االقتصاد الوطني.

 ثقتكم التي منحتمونا اياها ونأمل ان نكون عند حسن ظنكم,,,لالمساهمين بالشكر والتقدير 

 

 

  مجلس اإلدارة                                            ,,,,واهلل ولي التوفي        
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