
   1 
 

 (شركة مساهمة سعودية)
 

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

 م. 0230ديسمبر  13

في لرئيسية الصناعية االستثمار في المشاريع اتقييم وتطوير فرص لشركة اللجين في الرئيسية  تتمثل األهداف
لموارد  االستفادة من افي المملكة العربية السعودية من خالل مجال البتروكيماويات والطاقة والصناعات المعدنية 

أسهم في ( %75.4حوذت الشركة على ما نسبته )وتحقيقًا لتلك األهداف فقد است الطبيعية المتوفرة في المملكة.
لديها مجمع إلنتاج مادتي البروبيلين والبولي  التي لصناعات البتروكيماوية )ناتبت(الشركة الوطنية لشركتها التابعة 

طن متري  422.222طاقته اإلنتاجية على الساحل الغربي من المملكة ، في مدينة ينبع الصناعية بروبيلين 
بار للصناعات من ككل من شركة اللجين والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ومجموعة زينل  وُتعد  .سنوياً 

( ومن UOP( من شركة يو أو بي )Oleflexالمساهمين في شركة ناتبت . وتستخدم ناتبت تقنية أوليفليكس )
قنية سفيربول المرموقة ت باستخدامإنتاج البولي بروبيلين تحويل غاز البروبان إلى مادة البروبيلين ومن ثم  خاللها يتم

(Spheripol( من ليوندل باسل )LyondellBasell.وهم الرواد عالميًا في مجال صناعة البولي بروبيلين ) 

 9.97 خسارة بلغت م ، مقابل0230عن السنة المالية  عوديلاير سمليون  73.86 اللجينربح شركة بلغ صافي 
ويرجع سبب هذه الزيادة في األرباح إلى ارتفاع الكفاءات التشغيلية وزيادة .  م0233سعودي في عام لاير مليون 

م منخفض 0233كان حجم المبيعات في عام . اإلنتاج وارتفاع حجم المبيعات الذي نتج عنه انخفاض تكلفة الطن
توّقف الذي حدث في مصنع الشركة التابعة في عام وال األعطالبسبب إجراء الصيانة الدورية المبرمجة وكذلك 

  م.0233

 3.53سعودي ، مقارنة بصافي ربح بلغ لاير مليون  326.94 مبلغ م0230بلغ صافي ربح شركة ناتبت لعام 
، وترجع الزيادة في األرباح بشكل رئيسي إلى ما تم شرحه في الفقرة أعاله.  م0233سعودي خالل عام لاير مليون 

ألف  055من الطاقة التصميمية، مقارنة بـ  % 99تعادل ن متري ألف ط  195  م0230وبلغ اإلنتاج في عام 
عودي ـــــسلاير مليون  0،333.94 مبلغ م0230ات ناتبت في عام ـــــــــم. بلغت مبيع0233الل عام ـــطن متري خ

 م.0233ألف طن متري( في عام  084سعودي ) لاير مليون  3،453.65مقارنة بـ  (طن متري  ألف 424) 
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 ISOكما حصلت على شهادة أيزو ، للجودة  - ISO 9001:2008حصلت ناتبت على شهادات أيزو 
  OHSAS 1800:2007لسالمة المنتج ، وشهادة  - ISO 22000:2005للبيئة ، وأيضًا أيزو   14001:2004

ادة شه . وقد تم اعتمادلمعاييرواختبار موثوقية المختبر ال ISO 17025:2005 للصحة والسالمة المهنية ، وأيزو
االعتماد السويسري، لك وكذ ((UKAS البريطانيةخدمة االعتماد من  اتشهاد، وال ISO 17025:2005 أيزو

 دبي.السويسري و عتماد او 

 لدالملك خابالمركز الثاني ضمن جائزة  توجت ناتبتكما  
على الثالثة  وهذه هي المرة م0230 ية المسئولة لعامــللتنافس

قدم و  الجائزة المرموقة . بهذه تفوز بها ناتبتالتي التوالي 
كي مو الملالجائزة المفغور له بإذن اهلل تعالى صاحب الس

األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود )يرحمه اهلل( ولي العهد 
زير الداخلية ، وسلمت الجائزة نائب رئيس مجلس الوزراء و 

 إلى رئيس مجلس إدارة شركة ناتبت.

الستدامة بجائزة اناتبت وباإلضافة إلى ذلك، فقد فازت أيضا 
 سمجلرئيس  وتسلم الجائزةم  0230مرافق لعام شركة من 

من محافظ جدة صاحب السمو الملكي  ناتبتإدارة شركة 
خالل حفل االفتتاح بن عبدالعزيز األمير مشعل بن ماجد 

( SWPFمعرض )منتدى المياه والطاقة السعودي و الرسمي ل
  م.0230م في ديسمبر كانون االول عا

 ة:البيئتحسين 

ر تغيالمكافحة من خالل اتخاذ إجراءات حاسمة ل قيادة المسيرةناتبت تتصدر 
وزيادة كفاءة استخدام  يالمناخ

 الموارد.

ى عل تركز ناتبت في عملياتها
تقليص استهالك الطاقة والمواد 
وصنع منتجات أكثر كفاءة 

 ربونثاني أكسيد الك نبعاثاتافي خفض عالميًا ومساعدة للبيئة 
CO2 . 
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عكس نهجها الشمولي لتحقيق االستدامة. ي ""EcoVision يكو فيجن إناتبت  مؤشرات األداء الرئيسية لبرنامجإن 
 .والمواد الفاعلة الطاقة البيئي وهمادها من خالل تواج ينرئيسي على مجالينناتبت  وتركز

وسط مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األ متضمنة دول قامت ناتبت بتسويق منتجاتها في جميع أنحاء العالم
في الفقرة )د( "تحليل كما هو  صادراتها من المبيعاتمن  ٪99وتتألف ؛  وشمال أفريقيا ، وقارتي أسيا وأوربا

 جغرافي للدخل الموحد" أدناه.

 . مشتركة في شركة زين للصناعات المحدودة )زين(كملكية  ٪96.57اللجين مع طرف ذي عالقة حققت شركة 
 م 0230ديسمبر  ترة من يناير إلىللف هامبيعاتبلغت  ، حيثوتدير مصنعها في مدينة الجبيل الصناعيةتمتلك زين 

ستهالكية اال منتجاتبعض المن سعودي لاير  مليون 1.29، مع خسارة صافية قدرها  سعودي لاير مليون 37.99
 .على زينن لشركة اللجي نظرًا للسيطرة المؤقتةزين  للجين مع البيانات الماليةلم يتم توحيد و . "FMCG" مختارة ال

لشركة اللجين ( فقد تم توحيد القوائم المالية SOCPAة السعودية للمحاسبين القانونيين )تمشيًا مع معايير الهيئو 
 تابعة لها.كشركة )ناتبت(  ةالبتروكيماويللصناعات الشركة الوطنية لتشمل 

 

 أواًل: الشئون المالية:
 0،333.94 تبلغت المبيعاالموحدة حيث  المالية يعكس النتائجالربح والخسارة للعام الجاري موجز إن 

 مجمل الربحمنتجات مادة البولي بروبيلين( وبلغ مبيعات طن متري من  421،654) سعودي لايرمليون 
 سعودي .لاير مليون  73.86صافي الربح ، كما بلغ سعودي لاير مليون  090.40
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 الدخل عن السنوات الخمس األخيرة ملخص قائمةأ ( 
 

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 م0228 

 )باآلالف(
 م0222

 )باآلالف(
 م0232

 )باآلالف(
 م0233

 )باآلالف(
 م0230

 )باآلالف(
   0،333،943   3،453،688 670،311 2 2 المبيعــات

 (3،639،703) (3،131،274) (851،338) 2 2 تكلفة المبيعات
  020,202 318,830 312,231 2 2 الدخل اإلجمالي

 (55،428) (84،091) (51،789) (85،559) (83،681) المصروفات التشغيلية
 031,232 22,132 321,228 (11,112) (13,811) صافي الربح )الخسارة( من العمليات

ناجمة عن التأخر في بدء خسائر هبوط 
 تشغيل المصنع

 
2 

 
2 

 
(355،572) 

 
2 

 
2 

 2 2 355،572 2 2 تعويضات تأمينية وتعويضات من المقاول
 (322،381) (97،294) (18،922) 2 2 مصروفات بنكية

 (37،022) (5،293) 30،564 03،205 (12،902) ، صافيإيرادات )مصروفات( أخرى
 22,113 (1,111) 83,110 (21,110) (20,181) الربح )الخسارة( قبل الزكاة

 (3،784) (3،775) (5،710) (632) (7،221) الزكاة
 28,281 (2,001) 11,822 (21,110) (21,181) الربح )الخسارة( قبل حقوق األقلية

 (48،429) (509) (13،836) 02،064 10،864 حقوق األقلية*
 136118 (2,210) 20,380 (01,018) (11,320) صافي ربح )خسارة(

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

 
 عن السنوات الخمس األخيرة صافي الربح )الخسارة(

 )الفباآل( 

 

 

(٨٠,٠٠٠.)

(6٠,٠٠٠.)

(2٠,٠٠٠.)

(4٠,٠٠٠.)

 -

4٠,٠٠٠

2٠,٠٠٠

6٠,٠٠٠

4٠١4 4٠١١ 4٠١٠ 4٠٠٩ 4٠٠٨
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 )لعامين(: يةنتائج التشغيلمقارنة ال( ب

م بالمقارنة مع خســـــارة  0230خالل عام  لايرمليون  73.86حققت المجموعة أرباحا موحدة صـــــافية بلغت 
ويرجع ذلــك  مرتفعــاً م  0230م. وكــان الربح في عــام 0233خالل عــام  لايرمليون  9.97صـــــــــــــــافيــة بلغــت 
شــغيلية وزيادة اإلنتاج وارتفاع حجم المبيعات الذي نتج عنه انخفاض إلى ارتفاع الكفاءات التبشــكل أســاســي 

بســـــبب إجراء م نظرا لتوقُّف مصـــــنع الشـــــركة التابعة 0233المبيعات خالل عام  انخفض حجم. تكلفة الطن
 خالل النصــف الثاني منلمدة تســعة وأربعين يومًا الصــيانة الدورية وكذلك أعطال أدت إلى اغالق المصــنع 

م 0230في خالل عام . أداء العملية اإلنتاجية واآللية للمجّمع من تحســــــــــــــينحيث عزز ذلك  م0233عام 
مليون  1،5م، فقد ازدادت تكلفة المبيعات والتسويق بمبلغ 0230مع زيادة حجم المبيعات خالل عام وتزامنًا 
كما  ،المبيعات تفاع حجم، ويرجع السـبب أسـاسـًا إلى ارتفاع تكاليف إدارة التخزين والمستودعات وفقًا الر لاير

ســـــــعودي يرجع أســـــــاســـــــًا إلى زيادة الرســـــــوم  لايرمليون  9.4إن زيادة المصـــــــاريف العمومية واإلدارية بمبلغ 
 والمصاريف القانونية إلعادة تمويل النشاط ومصروفات القوى العاملة وتقنية المعلومات. 

مقارنة بخســارة بلغت  لايرمليون  99.87 مبلغ م0230في عام صــافي الدخل قبل الزكاة وحقوق األقلية بلغ 
 م.0233عام في  لايرمليون  5.85

 تشغيلية لعامينالنتائج المقارنة 
  )أرقام موحدة(

 ديسمبر 13العام المنتهي في  
 صافي المتغيرات م 0230  م0233 
     (باآلالف) (باآلالف) (باآلالف) 

 842،257 0،333،943 3،453،688 المبيعات
 (728،485) (3،639،703) (3،131،274) مبيعاتتكلفة ال

 311,128 020,202 318,830 إجمالي الدخل
 (31،331) (55،428) (84،091) مصروفات تشغيل

 302,221 031,232 22,132 صافي الدخل)الخسارة( التشغيلي
 (7،289) (322،381) (97،294) مصروفات بنكية

 (6،329) (37،022) (5،293) إيرادات )مصروفات( أخرى، صافي
 321,131 22,113 (1,111) أرباح )خسارة( قبل الزكاة

 (5) (3،784) (3،775) الزكاة
 321,132 28,281 (2,001) ربح )خسارة( قبل حقوق األقلية

 (47،862) (48،429) (509) حقوق األقلية*
 13,112 13,118 (2,210) صافي ربح )خسارة(

 من أسهم مساهمين آخرين في ناتبت. %40،8* حصة مساهمي األقلية تمثل    
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 ج( ملخص المركز المالي
 

 
 ديسمبر 13كما في  
 م0228 

 )باآلالف( 
 م0222

 )باآلالف(
 م0232

 )باآلالف(
 م0233

 )باآلالف(
 م0230

 )باآلالف(
      الموجودات

 856،740 700،618 511،962 142،106 142،596 الموجودات المتداولة
 0،863،070 0،610،486 0،607،473 1،287،144 0،665،936 تداولةالموجودات غير الم
 1,112,122 1,111,122 1,112,213 1,221,110 1,008,131 مجموع الموجودات

      
      المطلوبات وحقوق المساهمين

 833،212 846،111 738،943 747،329 060،879 المطلوبات المتداولة
 3،898،297 3،551،524 0،300،843 0،202،225 0،376،233 المطلوبات غير المتداولة

 0,121,301 0,200,211 0,112,180 0,111,331 0,222,112 مجموع المطلوبات
 803،302 775،026 774،384 736،773 737،401 حقوق المساهمين 

 413،749 158،279 187،867 100،227 050،801 حقوق مساهمي األقلية*
 1,112,122 1,111,122 1,112,213 1,221,110 1,008,131 ساهمين إجمالي المطلوبات وحقوق الم

 من أسهم مساهمين آخرين في ناتبت. %40،8*  حصة مساهمي األقلية تمثل 
   

 قائمة المركز المالي عن السنوات الخمس األخيرة
 (باآلالف)

 

 
 
 

 -

٥٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

١,٥٠٠,٠٠٠

4,٠٠٠,٠٠٠

4,٥٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠

٣,٥٠٠,٠٠٠

2,٠٠٠,٠٠٠

4٠١4 4٠١١ 4٠١٠ 4٠٠٩ 4٠٠٨

مجموع الموجودات مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين حقوق األقلية
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 الموحد تحليل جغرافي للدخل(  د

ية داخل وخارج المملكة العرب)ناتبت( شركتها التابعة  منتجاتخالل بيع إيرادات الشركة من  تأتي أساساً 
 :ينالجدول التاليو  الشكل كما هو موضح في السعودية

 تحليل جغرافي للمبيعات الموحدة

 

 النسبة الكمية )ط م( الدولة
 )نوبل ريسورسز( متعهدون

 %00  65،542 تركيا
 %34 78،113 الصين

 %7  39،597 فيتنام

 %7  39،456 ورةسنغاف

 %9  15،988 دول أسيوية أخرى

 مباشر تسويق)ناتبت( 
 %08 325،006  أوروبا

الشرق األوسط وشمال 
 %31  74،807 أفريقيا

 %3  0،476 السعودية

 %7  36،074 بالد أخرى

221,812 المجموع
  

322% 

 
 م0230عام  أحداثأهم ثانيًا: 

وتم عرض األمر على مجلس اإلدارة ،  ًا فيعضو  داهلل محمد نور رحيميعبمعالي المهندس/  تعيينأ (  
حيث تمت الموافقة  م0230إبريل عام  01الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرين التي عقدت في 

 على هذا التعيين.

شركة لوو  عماتفاقية إلقامة مشروع مشترك )ناتبت( الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية  أبرمت)ب( 
ناتبت د لشركة العائالبولي بروبلين  علمصن متاخماً بي ال سي البريطانية، لبناء مصنع جديد أند بونار 

( geotextileالجيولوجية غير المنسوجة ) األقمشةمدينة ينبع الصناعية، لتصميم وتصنيع وبيع في 
 تكلفةبلغ وته القارة الهندية. سريعة النمو في الشرق األوسط وشبالهندسة المدنية أسواق التي تخدم 

والباقي من  ٪42رأس المال  عن طريقسيتم تمويلها سعودي لاير مليون  382ما يقرب من  المشروع
( والبنوك المحلية SIDFالسعودي ) التنمية الصناعية مثل صندوق متعددة المصادر، قروضخالل 

طن  9،822، والصناعيةن األلياف طن م 35،122مصنع تبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية للاألخرى. 
في المشروع  ٪72حصة تبت نا شركة تمتلك. سوف ةنسوجالجيولوجية غير الم األقمشةسنويًا من 

تركيا

22%

الصين

14%

فيتنام

سنغافورا5%

5%
دول آسيوية

أخرى

9%

أوروبا

26%

الشرق 

األوسط 

وشمال 

أفريقيا

13%

السعودية

1%
دول أخرى

5%



   8 
 

المشترك منتجات مشروع ال وسوف يضيف. المتبقية %72حصة األجنبي يمتلك الشريك المشترك و 
 حديثةالتقنية الجلب ين، و عمل للمواطنين السعوديييوجد فرص للسوق المحلية، و ذات قيمة مضافة 

 الحكومة السعودية للتكتالت الصناعية.مبادرة ويحقق الهدف االستراتيجي لللمملكة 

صنيع قوم بتهي مجموعة دولية تو (، LSE) لألسهم مدرجة في بورصة لندنلوو أند بونر شركة  تبرتع
سوق ي مكانة رائدة فب عوتتمتالعالمية.  الفنيةمنتجات صناعة المنسوجات كبيرة من وتوريد مجموعة 

 بلجيكا والمجر والصين. كل من في هامصانعمن الفنية  المنسوجاتمن خالل  األقمشة الجيولوجية

كية في شولمان األمريأ. مشروع مشترك مع شركة  يةناتبت التابعة لشركة اللجين اتفاقأبرمت شركة )ج(  
 مركبات منسنويا  ألف طن 322 جمصنع إلنتا( لبناء م0230يونيو  9ه )الموافق  3411رجب  39
لكل طرف  %72ترك ــمشالمشروع ال وسيكون. ، على مرحلتينلمصنع ناتبت متاخماً لبولي بروبيلين ا

والباقي من خالل  من رأس المال %42من المشروع بـ ولى األمرحلة ال وسيتم تمويلالطرفين،  من
ى لمرحلة األولاتكلفة م. وتقدر 0234 األخير من عام في الربع ينطلق المشروع، ويتوقع أن القروض
يد من العمالء على الصعقائمة عريضة المشروع المشترك مليون لاير سعودي. وسوف يخدم  088بقيمة 

من الطلب المتزايد على السلع المعمرة مثل األجهزة والسيارات في منطقة الشرق  مستفيدةالعالمي 
 األوسط وأفريقيا والهند.

المي دة األمريكية وهي مورد عشولمان في أكرون، أوهايو، الواليات المتحأ. شركة لويقع المقر الرئيسي 
ومساحيق  master batches" ومركزات األلوان " والجودة في مجال البالستيك عالي األداء رائد

 وخدمات التوزيع.خاصة 

السعودي الفرنسي البنك  مع لايرمليون  954بمبلغ إسالمي قرض تجسيري  إتفاقية ناتبتشركة ( وقعت د
لقائم االرصيد المتبقي من القرض  كاملدفع  في القرضومجموعة سامبا المالية. وسيتم استخدام هذا 

احتياجات كل من  لتدعيم سعودي لايرمليون  302مبلغ  استخدام معسعودي  لايرمليون  674البالغ 
 التجسيري القرض. هذا اً سابق عنها الصناعات التحويلية المعلنفي مشاريع  رواالستثما العامل رأس المال

تها مدو  امقرضيهبين ناتبت و  ةالمتبادل يةاالتفاق وفق ما نصت عليهالمدى  للتحّول إلى اتفاقية طويلة قابل
الشروط  عن الماليةتكلفة الانخفاض ميزة لشركة ا يمنحالقرض وهذا ، كحٍد أقصى تسعة أشهرالزمنية 
 المستقبلية.متطلباتها لأفضل  تمويليةواالستفادة من شروط  الحالية

( 1) ثالثلمدة مليون دوالر أمريكي  02 بقيمةقابلة للتجديد اتفاقية تسهيالت إئتمانية  )ه( كما وقعت ناتبت
ه هذ الغرض منو الصادرات السعودية. في إطار برنامج  تنمية الصادرات السعوديةصندوق مع سنوات 
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لتسهيالت ا هذه ومن الجدير بالذكر أنيع أنحاء العالم، صادرات ناتبت في جمدعم  فييكمن االتفاقية 
 كما يلي: البنكية مضمونة من قبل الشركة

 دفع جميع المستحقات في الوقت المحدد.بأن تلتزم ناتبت ضمان الشركة ب. 3

 تغطية المخاطر السياسية والتجارية لصادراتها.بناتبت تعهدت . 0

 في تاريخ االستحقاق على النحو المنصوص عليه في كلالدفع  مقابلذنية إسندات ناتبت وقعت . 1
 إذني.سند 

 :الزكاة وغيرها من المبالغ المدفوعة للحكومة - ثالثاً 
المقدرة لزكاة ا مقابلسعودي لاير  مليون 3،11مبلغ وبشكل مستقل )غير موحد( خصصت شركة اللجين 

 .م0230 خالل عام

لت على شهادات زكاة مقيدة سارية المفعول عن األعوام أتمت الشركة اإلقرارات الزكوية النهائية وحص
ضد  مصلحة الزكاة والدخلإلى . وقدمت الشركة اعتراضًا م من مصلحة الزكاة والدخل0233 –م 0221

كما أصدرت  م.0225إلى م 0221من لسنوات عن الزكاة لمليون لاير  7.4 المقدر بمبلغتقييمها األولي 
شركة اللجين دفع  طلبت منحيث م 0232حتى  0226ا األولية للسنوات مصلحة الزكاة والدخل تقديراته

ن ذيه أناللجين  شركةإدارة وترى التقديرات. ستئناف ضد هذه بااللجين  قدمتتوقد  .مليون لاير 38.9
 .عالىبمشيئة اهلل تحسم النتيجة لصالح شركة اللجين وست ُصلبةعلى أرض  انيستند يناالعتراض

 :لمبالغ الحكومية المدفوعةيما يلي تفاصيل اوف
م0023  

 آالف الرياالت
م3023  

    آالف الرياالت
  الزكــاة 616 3،788
  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 048 076
السعودية )تداول( السوق المالية 470 445  
 اشتراكات وتأشيرات ومصاريف أخرى  19 09

 مجموع  المصاريف الحكومية 3,111 0,122

 :التابعة ةالشركبعًا: ار 
 :)ناتبت( ةالبتروكيماويالشركة الوطنية للصناعات 

شركة مساهمة سعودية مقفلة، تأسست في المملكة العربية السعودية، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة  ناتبت
 هجدة، ويقع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية. ويتكون رأسمالها المصرح ب

 م. 0230ديسمبر  13رياالت للسهم الواحد كما في  32مليون سهم  بقيمة  325والمدفوع 
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 في كامل رأس مال شركة "ناتبت". %75.4وتمتلك شركة اللجين حاليًا 

 كما م.0230في عام محلية البنوك بعض المع إسالمي ض تجسيري هذا وقد وّقعت ناتبت اتفاقيات قر 
صندوق التنمية الصناعية السعودي و ( PIFدوق االستثمارات العامة )صنكل من يوجد لديها قروض من 

(SIDF وفيما يلي تفاصيل القرض .):)كل المبالغ بآالف الرياالت السعودية( 
 

أصل  شروط القرض تفاصيل القرض
 القرض

الرصيد  المدفوع من القروض
 العام الحالي أعوام سابقة المتبقي

بنوك  / إسالميتجسيري 
 تجارية

إسالمي تجسيري قرض 
 671،534 18،964 140،341 3،010،643 شهور 9-8مدته 

 822،222 57،222 57،222 572،222 أعوام 32 صندوق االستثمارات العامة
 087،222 62،222 77،222 422،222 أعوام بدون فوائد 5 صندوق التنمية الصناعية

             03،847 2 2 03،847 مدة السداد غير مشروطة  قروض أخرى
 3,122,112 323,282 210,321   المجموع

 

بضمانات  إن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمون برهن األصول الثابتة للمشروع وكذلك
 . %75.4من قبل مساهميها، وتمّثل قيمة ضمان اللجين نسبة 

 سجل السالمة:

يث أكملت ح البيئة،مة الصحية والمحافظة على تتمتع الشركة التابعة ناتبت بسجل ممتاز من حيث السال
 م. وحصلت على الجوائز التالية:0230مليون ساعة عمل وذلك حتى شهر ديسمبر لعام  4.03

" من الجمعية الملكية لمنع الحوادث )روسبا، المملكة المتحدة(، جائزة اإلنجاز 0230. "الجائزة الفضية 3
الجيدة ونظام إدارة السالمة وتم التقييم في وفقًا لمعايير السنوي الممنوحة لناتبت على أساس الصحة 

 روسبا.

 عضوا في "مجلس السالمة البريطاني" و "الجمعية الملكية لمنع الحوادث )روسبا(". ناتبت. أصبحت 0

 . "جائزة سجل الكمال" من مجلس السالمة الوطني، بالواليات المتحدة األمريكية.1

 :الزميلةالشركات خامسًا: 
 ة زين للصناعات المحدودة )مبيد سابقًا( شرك
، تأسست في المملكة العربية السعودية ويقع مركزها الرئيسي ذات مسئولية محدودةزين للصناعات  شركة

كية مختارة تهالــــــوتنتج شركة زين حاليًا منتجات اسفي مدينة جدة والمشروع في مدينة الجبيل الصناعية. 
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(FMCG )لية والقت قبواًل جيدًا وبلغت المبيعات خالل الفترة من يناير حتى ديسمبر طرحت في السوق المح
. وتخطط زين لالنتقال إلى مجال منتجات العناية المنزلية والشخصية لايرمليون  37.99 مبلغ م0230

والتخصصات الصناعية مع عرض أوسع قائمة من المنتجات. وباإلضافة إلى ذلك فإن زين لديها منتجاتها 
ية من المواد الكيميائية الزراعية ومنتجات الصحة العامة المسجلة. كما أن لدى زين تصورا إلطالق الحال

لالستحواذ الكامل على العالقة معًا  اللجين والطرف ذوتطمح م. 0231ام عديدة خالل بعض المنتجات الج
أن شركة زين  ومن الجدير بالذكر .%96.57تم االستحواذ مشاركة على  حيث، شركة زين للصناعات

للصناعات باعت منتجاتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية كما هو موضح في الجدول والخارطة 
 أدناه:

 
 توزيع جغرافي للمبيعات

 

 النسبة بآالف الرياالت المنطقة
 %12  4،616 المنطقة الوسطى
 %39  1،282 المنطقة الغربية
 %38  0،713 المنطقة الشمالية
 %32 3،833 المنطقة الشرقية

 % 4  743  تصدير )إلى اليمن(
  1،429 عقود تعبئة

 
03% 

 31,222 المجموع
 

322% 
 

 سادسًا: مجلس اإلدارة:
 أ ( تشكيل مجلس اإلدارة: 

 م من تسعة أعضاء على النحو التالي :0230تشكل مجلس اإلدارة في عام 

 العضو تنفيذي غير تنفيذي مستقل
   د أحمد يوسف زينل علي رضاخال  
   معتوق حسن جنة 
   خالد إبراهيم عبدالواحد زقزوق 
   عبداهلل صادق دحالن 
    علي عبداهلل كانو 
   عدنان كامل صالح 
   عمر هاشم خليفتي 
   محمد علي النقي 
   عبداهلل محمد نور رحيمي 

المنطقة 

الجنوبية

16%
المنطقة 

الشرقية

10%

المنطقة 

الوسطى

30%

المنطقة 

الغربية

19%

ئةعقود تعب

21%

تصدير 

(اليمن)

4%
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 ب( اجتماعات مجلس اإلدارة:
 م على النحو التالي:0230اجتماعات في عام  اللجين أربعةشركة  عقد مجلس إدارة

نسبة 
الحضور 
 باألصالة

مجموع 
الحضور 
 بالوكالة

مجموع 
الحضور 
 باألصالة

59اجتماع  56اجتماع   55اجتماع   58اجتماع     

30/30/ 10  30/32/ 83  30/28/35 30/24/37  

كالة
 و

صالة
 أ

كالة
 و

صالة
 أ

كالة
 و

صالة
 أ

كالة
 و

صال
أ

ة
  

322%   4         خالد أحمد يوسف زينل علي رضا 
57%  3 1         معتوق حسن أحمد جنة 
57%  3 1         خالد إبراهيم زقزوق 
07%  0 3         عبداهلل صادق دحالن 
72%  0 0         علي عبداهلل كانو 

322%   4         عدنان كامل صالح 
322%   4         عمر هاشم خليفتي 
57%  3 1         محمد علي النقي 
57%  3 1         عبداهلل محمد نور رحيمي 

   
 ج( عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى )المدرجة في السوق(:

 العضـو اسم الشركة
يوسف زينل علي رضاأحمد خالد  شركة الكابالت السعودية  

 معتوق حسن جنة --
 خالد إبراهيم زقزوق --
 عبداهلل صادق دحالن --
 عبداهلل علي كانو --
 عدنان كامل صالح --
 عمر هاشم خليفتي --
 محمد علي النقي --

صافوال مجموعة  عبداهلل محمد نور رحيمي 
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 د( لجان مجلس اإلدارة:

 ( لجنة المراجعة:3
 
 اتاالختصاص: 

جعة بصفة أساسية إلى التحقق من وجود الضوابط الداخلية وكفايتها، وكذلك السياسات تهدف لجنة المرا
واإلجراءات المالية والمحاسبية للشركة والتقارير الصادرة في هذا الشأن باإلضافة إلى التحقق من فعالية 

 الخارجية، ودراسة البيانات المالية للشركة.الداخلية و أعمال المراجعة 

 ة:العضوية الحالي 
 

 األعضاء غير تنفيذي مساهم المنصب
 عمر هاشم خليفتي   رئيس اللجنة

 علي عبداهلل كانو   عضو
 أسد حميد )متخصص بالمحاسبة(   عضو
 محمد عزير أفضل )متخصص بالمحاسبة(   عضو
 عدنان كامل صالح   عضو

 :اجتماعات لجنة المراجعة 

 م على النحو التالي:0233عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل عام 
نسبة 
 الحضور

54االجتماع  المجموع  
00/30/30  

84االجتماع   
83/32/30  

74االجتماع   
07/8/30  

44االجتماع   
37/4/30  

  

322%  4     عمر هاشم خليفتي 
72%  0     علي عبداهلل كانو 
57%  1     أسد حميد 
322%  4     محمد عزير افضل 
322%  4     عدنان كامل صالح 

 

 ( لجنة الترشيحات والمكافآت:0
دة م. ( قام بتعيين لجنة جديدة للترشيحات والمكافآت54) إن مجلس اإلدارة في اجتماعه الرابع والسبعين

وفقا للقواعد المعتمدة من  م،0230يناير  3سنوات ابتداء من ( 1ثالث ) والية اللجنة الجديدة ستكون
، 59قم ر  من المجلس في اجتماعه المعينينعضاء األتم تغيير  لمساهمين.لعادية لالجمعية العامة ا قبل

 لقواعد التي وافق عليها المساهمون.وفقًا ل، المتبقية من عمر المجلسمدة للجنة جديدة ل وتم تعيين
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 االختصاصات: 

هم تعيينبين لسناالمرشحين المبوالتوصية  اإلدارة،مراجعة هيكل مجلس  للجنة،األهداف الرئيسية تتضمن 
كفاءتهم كما يقتضي القانون، رسم سياسات واضحة بشأن التعويضات في عضوية المجلس، وضمان 

 والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين للشركة.

  لجنة الترشيحات والمكافآت السابقة:أعضاء 

 األعضاء الوظيفة
 خالد أحمد يوسف زينل علي رضا رئيساً 
 عبداهلل محمد نور رحيمي عضواً 
 عبداهلل صادق دحالن عضواً 

 

 :أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الحالية 

 األعضاء الوظيفة
 خالد إبراهيم زقزوق رئيساً 
 أحمد سعد قباني خبيراً 
 معتوق حسن جنة عضواً 

 

 :اجتماعات اللجنة 

أية أتعاب أو مكافآت ألي عضو منها م ، ولم تدفع 0230عقدت اللجنة السابقة اجتماعين في عام 
 والجدول التالي يوضح اجتماعات اللجنة:

 المجموع نسبة الحضور
(0االجتماع )  

01/30/30  
(3االجتماع )  

38/32/30  األعضاء 

322%  0   خالد أحمد يوسف زينل علي رضا 
72 %  3  - عبداهلل محمد نور رحيمي 
22%  عبداهلل صادق دحالن - - - 
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 ركة األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وأفراد عائالتهم: هـ( ح
يتضمن الجدول التالي وصفا ألي مصلحة ذات صلة ألعضاء مجلس اإلدارة، بمن في ذلك زوجاتهم وأوالدهم 

 القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة:
 

 االســـــم
 نهاية السنة خالل السنة بداية السنة

 عدد 
 أسهمه

 نسبة
 يةالملك 

 نسبة الملكية عدد أسهمه نسبة التغير التغيرات

%3.019 675،038 خالد أحمد يوسف علي رضا  - - 675،038 3.019%  
%2.220 3،022 معتوق حسن جنة  - - 3،022  2.220%  
272،1 خالد إبراهيم زقزوق  72.22%  (822)  (2.223%)  1،722 42.22%  

%2.223  3،222 عبداهلل صادق دحالن  - - 3،222  2.223%  
%2.225 4،702 علي عبداهلل كانو  - - 4،702  2.225%  

%2.221 0،222 عدنان كامل صالح  - - 0،222 2.221%  
%2.210 00،282 عمر هاشم خليفتي  - - 00،282 2.210%  
%2.223  3،222 محمد علي النقي  - - 3،222  2.223%  

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

 و( حركة األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بالشركة وأفراد عائالتهم: 
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 خالل السنة بداية السنة

 عدد 
 أسهمه

 ةنسب
 الملكية 

 نسبة الملكية عدد أسهمه نسبة التغير التغيرات

 مروان نصير نصير
 رئيس الشركة

0،422 2.221%  872 2.223%  1.272 2.224%  

 رانا راجيف ثكور
 نائب الرئيس لتطوير المشاريع

- - - - - - 

  سليم أختر
 نائب الرئيس للشئون المالية

- - - - - - 
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 يس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: سابعًا: مكافآت وأتعاب رئ
كبار التنفيذيين الحاصلين على  أعضاء مجلس اإلدارة 

أعلى األتعاب )منهم الرئيس 
 ونائب الرئيس للشئون المالية(*

 التنفيذيين  
 )شخصان(

غير التنفيذيين/ 
 أفراد( 5)مستقلين 

 سعودي(لاير ) سعودي(لاير ) سعودي(لاير ) 

 3،029،081 -- 892،222 ابرواتب وأتع
 426،570 75،222 03،222 بـدالت

 --      -- -- مكافآت دورية وسنوية
 --      -- -- حوافز

 443،122 8.222 -- تعويضات أخرى
 0،279،137 81،222 533،222 المجموع

 ن(تنفيذيي خمسة أقل من اللجين ونائب الرئيس لتطوير المشاريع )لدىونائب الرئيس للشئون المالية  رئيس الشركة ضمنهم من تنفيذيين ثالثة مكافآت وأتعاب* 

 أتعاب لجنة المراجعة:

 الوظيفة أتعاب حضور الجلسات
 الرئيس 30،222

،22280  األعضاء 
،22216 المجموع       

 
 ثامنًا: المعامالت مع أطراف ذات عالقة:  

مشتركة بما فيها التكاليف المتعلقة بالمشروعات إن جزءًا من المصروفات العمومية واإلدارية والخدمات ال
يتم تحميلها 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.
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 بيان بطبيعة العمليات: (أ
 

 طرف ذو العالقةال
عضو مجلس اإلدارة / 

 طبيعة المعاملة مدة العقد كبار التنفيذيين
 المبلغ

 )آالف الرياالت(
مكافأة رئيس المجلس وأتعاب حضور         أعضاء مجلس إدارة الشركة

 جلسات ألعضاء المجلس 
518 

أعضاء مجلس إدارة الشركة 
 التابعة

مكافأة رئيس المجلس وأتعاب حضور   
 ت ألعضاء المجلس جلسا

58458 

مصروفات مشتركة محملة من قبل  سنة قابلة للتجديد خالد أحمد زينل علي رضا شركة حدادة المحدودة
 المجموعة

11118 

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

44 

 144 خدمات مشتركة محملة على المجموعة سنة قابلة للتجديد خالد أحمد زينل علي رضا شركة الكابالت السعودية

 888,8 خدمات مشتركة محملة على المجموعة سنة قابلة للتجديد خالد أحمد زينل علي رضا شركة زينل للصناعات

 خالد أحمد زينل علي رضا شركة صفرا المحدودة
 خالد إبراهيم زقزوق
 معتوق حسن جنة

مصروفات مشتركة محملة على  قابلة للتجديد سنة
 المجموعة

88,,8 

 خالد أحمد زينل علي رضا شركة صفرا المحدودة
 خالد إبراهيم زقزوق
 معتوق حسن جنة

من قبل مصروفات مشتركة محملة  سنة قابلة للتجديد
 المجموعة

5 

شركة زكا العالمية لتقنية 
 المعلومات

 SAP  5,1برنامج لتقنية المعلومات  عقد عمل محدد يوسف أحمد زينل علي رضا

 مروان نصير نصير شركة زين للصناعات
 معتوق حسن جنة

 454 دفعات مقدمة من قبل المجموعة 

مصروفات مشتركة محملة من قبل  سنة قابلة للتجديد معتوق حسن جنة شركة بونار ناتبت
 المجموعة

118,81 

 ,,,158 ن قبل المجموعةمقدم م قرض  معتوق حسن جنة شركة بونار ناتبت

الشركة وكبار مديريها باستثناء المكافآت التي ورد ذكرها  م بين0230لم تبرم أية صفقات خالل العام  (ب
 في القسم سابعًا أعاله.

 تاسعًا: سياسة توزيع األرباح: 

 بعد خصم كل المصاريف العمومية والمصاريف األخرى كالتالي: –توزع األرباح السنوية المحققة 

 32%  من صافي األرباح يتم تجنيبها لتكوين االحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف
 الشركة.هذا اإلجراء 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 من صافي األرباح كمكافآت توزع على  %32زيد عن بعد ذلك، تخصص نسبة ال ت
 ال تتجاوز المكافأة المبالغ المقررة وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.اإلدارة، على أ

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

  آخذين في  دارة،اإلوُتدفع األرباح المزمع توزيعها على المساهمين بالكيفية وفي الوقت الذي يقرره مجلس
 االعتبار التقيد بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.

 المحتملة: التجارية عاشرًا: المخاطر 

أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق )تشمل مخاطر العملة ومخاطر  إن 
القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعـر العمولة ومخاطر السعر( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز 

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

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

 مخاطر العملة 

خضع تلب أسعار صرف العمالت األجنبية. اطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة تقمخ
المجموعة لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة 

رة . تراقب ادااليوروي والدوالر األمريكي وبنطاق أقل بأية معامالت هامة بعمالت عدا اللاير السعود
وجد ال ي ذلك،جوهرية. ومع ت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير المجموعة تقلبات أسعار صرف العمال

 م.0230ديسمبر  13ية مستحقة كما في عقود هامة لعمالت اجنب

 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة 

لمستقبلية ار الفائدة في السوق على الربحية ت أسعاتنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير تقلبا
موجوداتها معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على المالية. إن المجموعة  لألدواتاو القيمة العادلة 

مالية واألدوات الالتأمينات والقروض طويلة األجل  ومطلوباتها التي تدفع عليها فائدة بما في ذلك
 المشتقة.

 التذبذب فيعة نتيجة د من مخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لها المجمو تعمل اإلدارة على الح
قايضة عمليات موباتها التي تدفع عليها من خالل األسعار في العمالت المسجلة بها موجوداتها ومطل
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بالغ احتساب الفرق بين متبادلها في فترات محددة، ويتم  أسعار الفائدة التي توافق المجموعة على
 عليه.لغ االسمي المتفق ائد الثابتة والمتغيرة بالرجوع الى أصل المبأسعار الفو 

 مخاطر السعر 

إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء  
 واتكانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة باألداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األد

المتداولة في السوق. إن المجموعة معرضة لمخاطر السعر فيما يتعلق بأسهم الملكية وذلك بالنسبة 
ي صناديق ف واستثماراتمتاحة للبيع  كاستثماراتالمحتفظ بها من قبل المجموعة والمصنفة  لالستثمارات

سعر وذلك إلدارة مخاطر ال ةاالستثماريمرابحة في قائمة المركز المالي. تقوم المجموعة بتنويع محفظتها 
 في أسهم حقوق الملكية. استثمارهاالناتجة عن 

 مخاطر االئتمان 
مخاطر اإلئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 

تجارية كما دينة المالية. يتم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تتضمن الذمم الم
(. 0233في عام  %77)مقارنة  %54رصيـد ألحـد الذمم )متعهد شراء( يمثل  0230ديسمبر  13فـي 

يتم ادارة مخاطر اإلئتمان بمراقبة رصيد متعهد الشراء والتأكد من تحصيل الرصيد المستحق في الوقت 
 يلها.المحدد. تقيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحص

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

المتعلقة باالدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع احد الموجودات المالية بسرعة 
سيولة عن طريق التاكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية ، وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر ال

 اية التزامات مستقبلية.من خالل التسهيالت اإلئتمانية لمقابلة 

 القيمة العادلة 

هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم  
ة. حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقل

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.

 

 



   20 
 

 حادي عشر: الحوكمة:
إن الشركة ملتزمة بتطبيق جميع المبادئ التي نصت عليها الئحة حوكمة الشركات، الجدول التالي يبين 

 وضعية التطبيق:
 المادة مالحظات
 تم تنفيذها

ما عدا الفقرة )و( والتي تسمح للمساهمين بالمشاركة في إعداد جدول 
 أعمال الجمعية العامة. 

حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع : المادة الخامسة
 الجمعية العامة.

 تم تنفيذها
: حقوق التصويتالمادة السادسة ما عدا الفقرات التالية:  

 ي عرضتوالتعليه  الشركة ملتزمة بنظامها األساسي والتعديالت المقترحة
في االجتماع الخامس للجمعية العامة غير العادية الذي عقد في الثالث 

 ن، لكطريقة التصويت التراكمي طرحتم، 0230إبريل عام  والعشرين من
 المساهمين صوتوا برفض الموضوع.

( هل يبين النظام األساسي للشركة أن طريقة قرة بف
التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في 

   الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي

لصناديق ولم تشارك أي من ا ر،التقاريلم تتح لنا فرصة للحصول على تلك 
 االستثمارية في الجمعيات السابقة.

( هل قامت الشركة باإلطالع على التقارير فقرة د
السنوية للمستثمرين من األشخاص ذوي الصفة 
مثل -االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

للتعرف على سياساتهم في -صناديق االستثمار
ي وعن كيفية تعاملهم مع أي التصويت وتصويتهم الفعل

تضارب جوهري في المصالح قد يؤثر على ممارسة 
 الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم

 األحكام مطبقة
مع العلم بأنه لم يتم توزيع أرباح عن العام المالي المنصرم ويطبق نظام 

 الشركات والنظام األساسي للشركة متى كان هناك توزيع أرباح.
حقوق المساهمين في أرباح األسهمعة: المادة الساب  

 ثاني عشر: إقرارات مجلس اإلدارة:

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

 الحسابات بالشكل الصحيح.. إنه تم إعداد سجالت 0
 . المراجع الخارجي قد أعطى رأيه دون تحفُّظ على القوائم المالية.1
. إن نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم وضعه على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية. ولدى الشركة لجنة 4

ن لجنة المراجع ة على ثقة من أن مراجعة وجهاز مراجعة داخلية يضمن تطبيق الضوابط الداخلية وا 
المعلومات المحاسبية المقدمة ال تشوبها أية تحريفات وال أي تأثير مادي على حكم مستخدمي البيانات 

 المالية المرفقة.     
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. إنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، وأن شركة اللجين وشركتها التابعة 7
 لياتهم التشغيلية.ليس لديهم أية خطط لوقف أي من عم

غرامة مالية قدرها  باستثناء م0230على الشركة خالل عام  فرضتة . لم تكن هناك عقوبات أو قيود وقائي8
م 12/29/0230( وتاريخ 0230-10-3)رقم هيئة السوق المالية قرار سعودي بموجب  لاير 72،222

ؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت مسو مهام على موجز لم 0233لعام تقرير مجلس اإلدارة  عدم نصبشأن 
 وعدد اجتماعات اللجنة.

. إن الشركة لم تصدر أي أدوات دين أو أدوات مالية كخيارات األسهم وحقوق األسهم التي يمكن تحويلها 5
 إلى أسهم.

. لم تجر ترسية أي عقود على جهات ذات عالقة خالل العام. وجاري شرح عمليات األطراف ذات العالقة 6
 من هذا التقرير. 6بند في ال

. ال توجد هناك أية قروض قائمة خالل العام فيما عدا القروض الممنوحة لشركة ناتبت التابعة كما هو وارد 9
 هذا التقرير. " منرابعاً البند "في 

 . لم تمنح أية قروض ألعضاء المجلس.32
 . الشركة لم تقم بأية صفقات تتعلق بأسهمها. 33
 ية تنازالت عن األتعاب من أي من أعضاء مجلس اإلدارة.. لم تتلق الشركة أ30
 . لم تقم الشركة بأية معامالت أسهم مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أفراد عائالتهم المباشرين.31
 . الشركة لم تتسلم أي تنازل عن حقوق في األرباح من أي من المساهمين.34
تياطيات لمصلحة موظفيها ماعدا ما هو مطلوب وفقًا لقانون . لم تقم الشركة بأية استثمارات أو تكوين اح37

 العمل السعودي وسياسة الشركة.

 ثالث عشر: توصيات مجلس اإلدارة إلى المساهمين 

 م.13/30/0230المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  (3
 م وتقرير مدققي الحسابات عنها.13/30/0230المنتهية في  المالية للسنةالمصادقة على القوائم  (0
اختيار وتعيين المدقق الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام   (1

 م وتحديد أتعابه.0231المالي 
 م.13/30/0230إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في  (4
 الواردة في البند "ثامنًا" مندقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واألطراف ذات العالقة المصا (7

 هذا التقرير وفي اإليضاحات المصاحبة للبيانات المالية.
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 ،وفي الختـام يتوجه مجلس اإلدارة بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود

لى زير و ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعودصاحب السمو الملكي  وا 
لى و ، الدفاع  الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين.ا 

كما يسر المجلس أن يتقدم بالشكر للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل للشركة، وكذلك إلى إدارة وموظفي 
 م بالنجاح.0230شركة على ما بذلوه من جهود كللت عام ال
 

 

 مجلس اإلدارة


