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 الكرام...       السادة مساهمً شركة األحساء للتنمٌة

 

 وبعد  السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته...

 للشركة السنوي التقرير لكم يستعرض أنللتنمية  شركة األحساء إدارة مجلس يسر
في  المنتهية للسنة الموحدة المالية للنتائج ضًاعر متضمن م 2015 المالي للعام
م إضافة إلى اإلنجازات التي تم تحقيقها بفضل اهلل ثم بجهود أعضاء 2015ديسمبر 31

بهدف تعزيز قدرة  بالشركة،مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة فريق العمل 
الشركة المالية لمقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في كافة أنشطتها من أجل تحقيق 

 األعوام القادمة.معدالت نمو أفضل في 

 :التكوٌن  
 245رقم  الوزاريتؤسست شركة االحساء للتنمٌة شركة مساهمة سعودٌة بموجب القرار 

رقم  التجاريالسجل  فًسجلت  م، 0/01/0665هـ الموافق  01/1/0101بتارٌخ 

 م 0665نوفمبر  02هـ الموافق 0101 الثانًجمادى  0بتارٌخ  5525150503
 :النشاط  

  إقامة المشروعات الصناعٌة المختلفة وإدارتها وتشؽٌلها وصٌانتها بمفردها أو باالشتراك مع
 األفراد.ؼٌرها من الشركات أو الهٌئات أو 

  أعمال الصٌانة واإلدارة والتشؽٌل للمدن الصناعٌة والسكنٌة والتجارٌة والمرافق والمنشات
 والخاصة.العامة 

  والحٌوانً.واستؽاللها فً إقامة مشارٌع اإلنتاج الزراعً  األراضًتملك واستصالح 
  وتشؽٌلها وصٌانتها وإقامة المنشؤت التجارٌة والسكنٌة علٌها  وإدارتها واألراضًتملك العقارات

 بالتقسٌط.بالبٌع والشراء والتؤجٌر بالنقد أو  واستثمارها
 فٌهٌة والسٌاحٌة واستثمارها تملك الفنادق والمستشفٌات والمرافق الصحٌة والتعلٌمٌة والتر

 وصٌانتها.ها لوإدارتها وتشؽٌ
  إقامة مخازن التبرٌد وأساطٌل النقل وورش الصٌانة واإلصالح ومحطات الوقود وإدارتها

 وصٌانتها.وتشؽٌلها 
  على الوكاالت التجارٌة الحصول 

 
  المال:رأس 

 ( ملٌون لاير 511تؤسست الشركة برأس مال قدرة )وبناء على موافقة  رال ؼٌ سعودي

فقد تم  5112دٌسمبر  2هـ الموافق  0153ذو القعدة عام  5الجمعٌة العامة الؽٌر عادٌة بتارٌخ 

( ثالثمائة 515مقابل زٌادة رأس مال الشركة لٌصبح ) فًلكل سبعة أسهم  مجانًصرؾ سهم 
 ؼٌر.ال  سعوديوثالثة وأربعون ملٌون لاير 

 هـ  0154جمادى األول عام  00لؽٌر عادٌة بتارٌخ بناء على موافقة الجمعٌة العامة ا

مقابل زٌادة رأس مال  فًلكل أربعة أسهم  مجانًفقد تم صرؾ سهم  5113ٌونٌو  4الموافق 

لاير  ألؾملٌون وسبعمائة وخمسون أربعمائة وثمانٌة وعشرون ( 155842الشركة لٌصبح )
  .رال ؼٌ سعودي

  0هـ الموافق  0156 مالحجة عاذو  5بناء على موافقة الجمعٌة العامة الؽٌر عادٌة بتارٌخ 
مقابل زٌادة رأس مال الشركة  فًلكل سبعة أسهم  مجانًفقد تم صرؾ سهم  5115دٌسمبر 

مقسم الى تسعة واربعون ملٌون سهم وتبلػ القٌمة  رال ؼٌ سعودي( ملٌون لاير 161لٌصبح )
 .رال ؼٌ سعوديا عشرة لاير االسمٌة لكل منه
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 :الرإٌة 
بناء مجتمع متقدم ورفع مستوى المعٌشة  فًتساهم  التًاالستثمارات  فًنسعى لتحقٌق التمٌز 

تهدؾ  التً واضحة، ةاستراتٌجٌللفرد من خالل الثقافة االبداعٌة لدى منسوبٌنا وشركاإنا وفق 
 مساهمٌنا.تحقٌق النمو واألرباح لتعظٌم حقوق  فً واالستمرارللعمل بؤعلى مستوٌات الجودة 

  /المهمة:الرسالة 
تعكس مردوداً إٌجابٌاً مناسباً على  التًتمارس الشركة أنشطتها من أجل تحقٌق االرباح المناسبة 

 المتاحة، االستثمارٌةحقوق المساهمٌن وذلك عن طرٌق التجاوب بشكل سرٌع وفعال مع الفرص 
وأن تمارس الشركة تلك األنشطة بوجود فرٌق عمل محترؾ وذو كفاءة عالٌة ووفق معاٌٌر 

 عالٌة.جودة  ومبادئ

  المالٌة:السنة  
  مٌالديدٌسمبر من كل عام  50 فًالسنة المالٌة للشركة  تنتهً

  5102مراجع الحسابات للعام : 
  الفوزان والسدحان جًأم  بً كً
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حجم أعمال  فً تؤثٌره نشاط ومدىوبٌان بكل  سٌة للشركة وشركاتها التابعةٌاألنشطة الرئوصف   .0

 :النتائج فً وإسهامهالشركة 

تتمثل األنشطة الرئٌسٌة بشركة األحساء للتنمٌة فً إقامة المشارٌع الصناعٌة وتملك العقارات واألراضً 
وصؾ بؤهم القطاعات  ٌلًوفٌما ها والمرافق الصحٌة والسٌاحٌة وإقامة مخازن التبرٌد واستثمارات
 للشركة:الرئٌسٌة 

 
  االستثمار فً المشروعات الصناعٌة: أوال ً:

التكلفة التابعة وكذلك االستثمار فً شركات شقٌقة بطرٌقة  تملك الشركات الصناعًٌتضمن االستثمار 
 كالتالً:

  :)شركة األحساء للصناعات الغذائٌة )شركة تابعة 
فً إنتاج التمور ومشتقاتها التحوٌلٌة وإنشاء مخازن التبرٌد وتؤجٌرها على الؽٌر، الشركة  ٌتمثل نشاط

قامت اإلدارة التنفٌذٌة بناء على توجهات مجلس اإلدارة بتحدٌث كافة خطوط اإلنتاج  5102خالل عام 

 لزٌادة الطاقة اإلنتاجٌة.
  شركة تابعة(:) األقمشةالشركة السعودٌة الٌابانٌة لصناعة  

المتراكمة للشركة  ونظراً للخسائر المتعثرة،حرصاً من مجلس اإلدارة على التخلص من االستثمارات 

 أكتوبر 06فقد تقرر بٌع كافة أصول الشركة بعد موافقة الجمعٌة العامة بتارٌخ السعودٌة الٌابانٌة 

5101. 

  الطاقة:شركة التصنٌع وخدمات  
 سعوديملٌار لاير  2قامت شركة التصنٌع وخدمات الطاقة بزٌادة رأس مالها إلى  5102خالل عام 

 ملٌون لاير (4185)االستثمار لٌصبح صافً قٌمة وبناء علٌه زادت مساهمة شركة اإلحساء للتنمٌة 

نظام أساسً واسع ٌتٌح لها المشاركة فً مجموعة أنشطة لدٌها شركة "طاقة"  والجدٌر بالذكر أن
 .السعودٌةالتصنٌع وخدمات الطاقة التً تهدؾ إلى مساندة وتوسٌع القاعدة الصناعٌة بالمملكة العربٌة 

 ة العربٌة لصناعة الورق: الشرك 
تزاول الشركة نشاطها فً إنتاج اللفات الورقٌة والكرتونٌة وتسوٌق المنتجات الورقٌة وتجارة الجملة 

والتجزئة فً المواد واألدوات والمعدات واألجهزة الخاصة بصناعة الورق والخدمات التجارٌة وتجارة 
فً الشركة العربٌة  رتبلػ قٌمة االستثما والمطاط،الجملة والتجزئة فً الورق والكرتون والبالستٌك 

الشركة خالل عام % من رأس مال 2801( ملٌون لاير سعودي بنسبة 0255)لصناعة الورق بقٌمة 

الجدٌر بالذكر بؤن  لاير، ألؾ( 461استلمت الشركة توزٌعات أرباح من شركة ورق بقٌمة ) 5102

 %.15شركة ورق قد حققت زٌادة فً مبٌعاتها بنسبة 

  الصناعٌة:الشركة العربٌة لصناعة األلٌاف  
الشركة العربٌة  % من رأس مال1815( ملٌون لاير بنسبة 5282)التكلفة التارٌخٌة لالستثمار تبلػ 

فإن صافً قٌمة  ،االستثمارفً نتائج أعمال هذا المحققة المتوالٌة للخسائر  ونظراً الصناعٌة لأللٌاؾ 

 ملٌون لاير. (0514) بلؽت م5102دٌسمبر  50االستثمار كما فً 
 

 االستثمار فً المشروعات الطبٌة:  : ثانٌا
  شركة األحساء للخدمات الطبٌة )شركة تابعة(: فً المشروعات الطبٌةٌتضمن االستثمار 

إنشاء وإدارة وتشؽٌل وصٌانة المستشفٌات  فًٌتمثل نشاط شركة األحساء للخدمات الطبٌة 
األجهزة والمعدات الطبٌة ولوازم  فًوالمستوصفات والمراكز الطبٌة وتجارة الجملة والتجزئة 

 التجمٌل.المستشفٌات والعطور ومستحضرات 
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شركة األحساء للخدمات الطبٌة لتصبح  فًتم زٌادة نسبة ملكٌة األحساء للتنمٌة  5102خالل عام 

ت الطبٌة ضمن اتم توحٌد القوائم المالٌة لشركة األحساء للخدم وعلٌه قد% 10852بدال من % 25830

على القوائم المالٌة  باإلٌجاب انعكس والذي 5102عام لالربع األول من  ابتداء المجمعةالقوائم المالٌة 

االعتماد الدولٌة لجودة المستشفى حاصل على شهادة الجدٌر بالذكر أن  للتنمٌة،لشركة األحساء  المجمعة
عن اللجنة الدولٌة المشتركة العتماد جودة المنشؤت الصحٌة مما ٌمنحه مٌزة  المنشآت الصحٌة الصادرة

 عالٌة.تنافسٌة 
 

 االستثمار فً المشروعات الخدمٌة: :ثالثاً 
 

وٌتمثل االستثمار فً المشروعات  الخدمٌة إحدى دعائم إٌرادات الشركة تٌمثل االستثمار فً المشروعا
 : الخدمٌة كالتالً

 
 :الشركة الوطنٌة لخدمات المناولة 
 

وصٌانة الطائرات األولٌة الخفٌفة كات الطٌران ٌتمثل نشاط الشركة فً تقدٌم خدمات المساندة لشر
ت المناولة اساهمت الشركة الوطنٌة لخدم األرضٌة،مات دالقوي العاملة فً مجال الخ بوتوفٌر وتدرٌ

% من رأس مال الشركة السعودٌة للخدمات االرضٌة قبل طرحها لالكتتاب العام وقد تؽٌرت 50بنسبة 
بعد الطرح رأس مال الشركة السعودٌة للخدمات االرضٌة ملكٌة الشركة الوطنٌة لخدمات المناولة فً 

 %.0184لتصبح 

لشركة الوطنٌة لخدمات المناولة % من رأس مال ا2تبلػ مساهمة شركة االحساء للتنمٌة بنسبة 

 لاير.ملٌون  (5483)بقٌمة  5102خالل عام  توزٌعات أرباح استالم تموالجدٌر بالذكر أنه  األرضٌة،
 
  والترفٌهشركة األحساء للسٌاحة: 
 

إنشاء وتشؽٌل وإدارة المشروعات السٌاحٌة والمراكز الترفٌهٌة وإنشاء وتشؽٌل فً شركة الٌتمثل نشاط 

( ملٌون لاير بنسبة     )قٌمة االستثمار  صافًالمطاعم والفنادق واالستراحات والحدائق النباتٌة، تبلػ 

 % من رأس مال الشركة.4824

 
 االستثمار فً المشروعات العقارٌة: :رابعاً 

 الشركات التابعة كالتالً:  تملكفً المشروعات العقارٌة ٌتضمن االستثمار 
 
  تابعة(:للعقارات )شركة شركة تطوٌر األحساء 
  

هذه  واستثمارعلٌها  المبانً ألقامه األراضًشراء  فًٌتمثل نشاط شركة تطوٌر األحساء للعقارات 
مازالت  السكنٌة،وتشؽٌل وصٌانة المجمعات  وإدارةباإلٌجار أو البٌع لصالح الشركة وإقامة  المبانً

، مما ٌكون له أثر إٌجابً ومفٌد للمجتمعكل ما هو ناجح  تقدٌمإلى الشركة تهدؾ  التؤسٌس،الشركة طور 
 الموحدة.على القوائم المالٌة 

 
  عقارٌة: أراضً فًاالستثمار 

مجموعه أراضً بطرٌق خرٌص بمدٌنة الرٌاض باإلضافة الى مجموعه  العقاري فً االستثمارٌتمثل 

باإلضافة إلى مساهمة عقارٌة بمدٌنة تبوك  لاير،( ملٌون 01586بؤجمالً قٌمة ) المعٌزٌلةأراضً بحً 

إصدار ٌفٌد بالشركة خطاب من وزارة المالٌة  استلمت 5102خالل عام ( ملٌون لاير 382بقٌمة )

( ملٌون لاير محققاً ربح قدرة 0685بقٌمة ) السعوديالشركة مسحوبة على مإسسة النقد  باسمشٌكات 

 .لم ٌتم افراغ األراضً الى الدولةحتى تارٌخه ولاير ( ملٌون 5805)
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 االستثماري:القطاع  خامساً:
  

 فًتظهر االستثمارات  المالٌة،أحد شركات الوساطة  ةبواسط ك الشركة محفظة أوراق مالٌة تدارتمل
قائمة الدخل  فًأوراق مالٌة للمتاجرة بالقٌمة العادلة وتظهر األرباح والخسائر ؼٌر المحققة منها 

على  احتسابهاٌتم  والتً االستثماراتالموحدة وٌتم إدراج المكاسب والخسائر الناتجة من بٌع مثل هذه 
 الموحدة،قائمة الدخل  فً االستثماراتأساس الفرق بٌن المتحصل من عملٌة البٌع والقٌمة الدفترٌة لتلك 

 األرباح.توزٌعات  استالم فًعند نشوء الحق  االستثماراتتتحقق إٌرادات توزٌعات األرباح من هذه 
 

   فً العمل ونسبة اسهامها فً النتائج ملخص لوصف تؤثٌر استثمارات الشركة على حجم :سادساً 

  م:5102دٌسمبر  50

 وصف انُشاط

 َتائح األعًال فًاإلسهاو  حدى األعًال  فًانتؤثٍز 

 انُسبت انزبح يٍ انُشاط انُسبت االٌزاداث 

 %)  . ( (   ,   , ) %                االستثًار فً انًشارٌع انصُاعٍت

 % ,          ,  %                  االستثًار فً انًشارٌع انطبٍت

 %  ,              %                 االستثًار فً يشارٌع انخذياث

 %)    (             %               االستثًار انعقاري

 %  ,      ,   ,   %  ,              االستثًاريانقطاع 

                                  اإلخًانً
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 2015دٌسمبر  31صافى قٌمة اإلستثمارات كما فى 

ملٌون لاير 346.1 االجمالى  القٌمة بالملٌون لاير  
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  تواجهها: التًخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلٌة ألعمالها والمخاطر وصف  .5

  المستقبلٌة:أوالً: الخطط 
ضوء خطة العمل التطوٌرٌة للشركة ٌتم وبصورة سنوٌة إعداد خطة عمل تنفٌذٌة من قبل إدارة  فً

ٌتم عرضها على مجلس  والتًالشركة تتضمن الخطة المالٌة واالنتاجٌة وخطة إدارة الموارد البشرٌة 
ٌتم من خاللها تقسٌم األنشطة األساسٌة بالخطة ومن ثم  الهدؾ المرجو منهااإلدارة للموافقة على 

 االستراتٌجٌة.الخطة  فًاألهداؾ الموضوعة  زمنً لتنفٌذوربطها بجدول 
  الرئٌسٌة:ثانٌاً األهداف 

من خالل  مساهمٌهاتسعى اإلدارة التنفٌذٌة للشركة بناء على توجٌهات مجلس اإلدارة إلى تعظٌم ربحٌة 
لتحقٌق أفضل العوائد وكذلك تطبٌق مفهوم إدارة الجودة الشاملة لتعزٌز  إدارة الموارد المالٌة للشركة

 التًالشركات التابعة من خالل التطوٌر المستمر لخدماتها وتحقٌق مستوى الجودة  فًالثقة لدى عمالئها 
 السوق. فًٌتم تعزٌز موقعها  كًٌتطلع الٌه عمالئها 

 : 5102أهم اإلنجازات خالل عام 

الشركة فً االستثمارات الواعدة ومنها شركة اإلحساء للخدمات الطبٌة وكذلك زٌادة حصص  (0
 شركة التصنٌع وخدمات الطاقة.

 القانونٌة. الدعاوىمن  العدٌدمعالجة  (5
 الشركة.منشؤت  فًالمرافق  لكافةوتحسٌن االستمرار فً أجراء تطوٌر  (5
إحدى الشركات التابعة  فً نسائًمن خالل إنشاء قسم  الصناعًالعمل  فًتفعٌل دور المرأة  (1

 بالجودة. لالرتقاء
بالكوادر البشرٌة بالشركة من خالل بناء فرٌق عمل متمٌز ٌكون قادر على تحقٌق  االرتقاء (2

من خالل  الشركة فًأهداؾ الشركة وتطوٌر األنظمة التشؽٌلٌة واإلدارٌة لكافة وحدات العمل 
 حضور الدورات التدرٌبٌة.

ى النطاق البالتٌنً للشركة وشركاتها التابعة حسب تصنٌؾ برنامج سعودة الوظائؾ والحفاظ عل (3
 العمل.نطاقات الصادر من وزارة 

 .(ERP)إلدارة موارد الشركة  المعلوماتًتطوٌر النظام  فً االستمرار (4
على شهادة االٌزو الخاصة بؤمن وسالمة الؽذاء باإلضافة الى حصول إحدى الشركات التابعة  (5

 السالمة.تطبٌق معاٌٌر 
  المستقبلٌة: تثالثاً: التوقعا

 
عقارٌة  استثماراتمن األصول المتوفرة لدٌها سواء كانت  الستفادةلتسعً شركة اإلحساء للتنمٌة جاهدة 

تكاملً بشكل  استثماراتهاتعظٌم ربحٌة مساهمٌها من خالل تنوٌع الى شركات تابعة  فً استثماراتأو 
كما  العقارات(،أن الشركة تعتزم تفعٌل نشاط إحدى شركاتها التابعة )شركة األحساء لتطوٌر  حٌث

تستمر الشركة فً البحث عن أٌة فرص استثمارٌة جدٌدة من شؤنها أن تكون قٌمة مضافة لحقوق 
 المساهمٌن.

 تواجهها الشركة: ًالمخاطر الترابعاً 
تعمل شركة األحساء للتنمٌة فً بٌئة متعددة المخاطر وسرٌعة التؽٌر شؤنها فً ذلك شؤن معظم 

استؽالل ل وفً ظل هذه التحدٌات تسعً الشركة جاهدة لتطوٌر وتوسعة أعمالها من خال الشركات،
ة قامت وانطالقاً من الوعً التام بالمخاطر المرتبطة برإٌة الشرك المتاحة، االستثمارٌةالفرص  جمٌع

الشركة بتحلٌل وإدارة المخاطر بهدؾ حماٌة أعمالها الحالٌة والمستقبلٌة وتوفٌر تدابٌر وقائٌة وتفاعلٌة 
 للمخاطر المحتملة.

والعملٌات وكذلك توجٌه وتدرٌب الموظفٌن إلتباع طرٌقة  االستراتٌجٌاتتوحٌد  علىتعمل الشركة 
تحقٌق  علىبال للوصول لهذا الهدؾ ومساعداتها مستق موحدة إلدارة المخاطر التً قد تواجه الشركة

تحدٌد وتحلٌل األخطار التً تواجهها الشركة  علىتقوم عملٌة إدارة المخاطر  االستراتٌجٌة،أهدافها 
 بطرٌقتٌن

  معالجتها لتفادي حدوثها أو التقلٌل من تؤثٌرها فً  علىتقٌٌم المخاطر: تحلٌل المخاطر والعمل
 حالة حدوثها.

  والجاهزٌة للتعامل مع المخاطر حال  االستعداداستمرارٌة األعمال: من خالل رفع مستوي
 حدوثها.



 

                                                                  2015تقرير مجلس اإلدارة لعام     

 

قامت الشركة بوضع اجراءات مناسبة لتقوٌم المخاطر  االستراتٌجٌة ومن أجل تحقٌق أهداؾ الشركة
باإلضافة الً تقدٌم الدعم لتقوٌم المخاطر المتعلقة ببعض األعمال  االستراتٌجٌة،المتعلقة بالقرارات 

 .االستراتٌجٌة

  األخٌرة:ائج أعمالها للسنوات الخمس تأصول وخصوم الشركة ون .5

  سعودي( )لايرقائمة الدخل  
 5100 5105 5102 5102 5102 البٌان

 االٌرادات 
021,252,251                               

 االٌراداتتكلفة 
(011,125,121)                                    

                           21,711,221 مجمل الربح 

 مصروفات عمومٌة وإدارٌة 
(21,701,221)  (1,121,722)                                      

 مصروفات بٌع وتوزٌع 
(5,772,021)  (2,                        

 ربح وخسائر التشغٌل 
(0,771,121)                                                    

 توزٌعات أرباح مستلمة 
57,211,121                                          

 إٌرادات استثمارات 
25,215,715  0,522,572                                  

 انخفاض فً قٌمة استثمارات 
(5,722,512)                                            

انخفاض فً قٌمة أصول غٌر 
 ملموسة 

1,11                            

 اإلٌرادات األخرى 
1,115,100                                       

صافً الربح عن العملٌات 
 المستمرة 

52,217,051 0,750,710                                

الربح )الخسارة( من العملٌات 
 غٌر المستمرة

070,511                             

السنة قبل صافً الربح عن 
  الزكاة 

52,271,201 (21,521,722)                                

 الزكاة الشرعٌة 
(07,502,111)                                                  

 صافً الربح 
22,512,225   5,115,571)                              

الخسارة( العائد )صافً الربح 
 إلى المساهمٌن 

20,110,127   5,115,571)                              

 الملكٌة غٌر المسٌطرة 
2,215,272 1,11 

                        
   1,11  

 

 

 

                           
  1,11  

                         
   1,11  

صافً الربح )الخسارة( عن 
 السنة 

22,512,225   5,115,571)                              
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 )قائمة المركز المالً )لاير سعودي 
 5100 5105 5102 5102 5102 البٌان

      األصول

 األصول المتداولة
511,507,255                                                

 األصول غٌر المتداولة
210,272,505 202,170,515                                     

 مجموع األصول
515,512,025 217,212,202                                     

 الخصوم وحقوق المساهمٌن
     

 الخصوم المتداولة
25,727,201                                             

 الخصوم غٌر المتداولة
52,121,227                                          

 مجموع الخصوم
71,111,111                                             

 المساهمٌنصافً حقوق 
205,125,551 272,225,507                                     

 حقوق الحصص غٌر المسٌطرة 
12,521,115 0000 0000 0000 0000 

 مجموع الخصوم وحقوق المساهمٌن
515,512,025 217,212,202                                     

 

 الموحدة:طبقاً للقوائم المالٌة  الشركةالتحلٌل الجغرافً إلجمالً إٌرادات  .1
 

 االٌراداتإجمالً  البٌان

 التوزٌع الجغرافً

 المنطقة الشرقٌة
المنطقة 
 الوسطى

 المنطقة الغربٌة
مبٌعات 
 خارجٌة

 0000 0000560524 505050600 06000220645 55504420000 5002عام 
%000 النسبة المئوٌة  52%  0%  02%  0000%  

 
 البٌانً:التحلٌل الجغرافً إلجمالً إٌرادات الشركة بالرسم 

 
 
 
 
 

 المنطقة الشرقٌة 
85% 

 المنطقة الغربٌة 
1%  

 المنطقة الوسطى 
14% 

 المنطقة الؽربٌة  المنطقة الوسطً المنطقة الشرقٌة
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 :الفروقات الجوهرٌة فً النتائج التشغٌلٌة عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة .2

 
-انتغٍز + أو  5102 5102 البٌان  َسبت انتغٍز 

 االٌرادات
021,252,251           022,115,222 5007%  

 االٌراداتتكلفة 
(011,125,121)              012,111,755 0102%  

%2211 21,155,111         21,711,221 مجمل الربح  

 مصروفات عمومٌة وإدارٌة
(21,701,221)  (1,121,722) 25,151,211 252%  

 مصروفات بٌع وتوزٌع
(5,772,021)  (2,272,255) (5,111,202)  (27%) 

 ربح وخسائر التشغٌل
(0,771,121)               01,115,222 72%  

 توزٌعات أرباح مستلمة
57,211,121           52,212,155 500%  

 إٌرادات استثمارات
25,215,715  0,522,572 2,520,502 01%  

 انخفاض فً قٌمة استثمارات
(5,722,512)               1,511,705 (21 )%  

 انخفاض فً قٌمة أصول غٌر ملموسة
1,11             5,101,211 (011)%  

 اإلٌرادات األخرى
1,115,100           5,102,112 257%  

 صافً الربح عن العملٌات المستمرة
52,217,051 0,750,710 50,225,201 2211%  

الربح )الخسارة( من العملٌات غٌر 
%010 25,512,122              070,511 المستمرة  

 الزكاة صافً الربح عن السنة قبل
52,271,201 (21,521,722) 12,051,512 211%  

 الزكاة الشرعٌة
(07,502,111)              05,151,222 522%  

 صافً الربح
22,512,225   5,115,571) 70,221,120 552%  

الخسارة( العائد إلى )صافً الربح 
 المساهمٌن

20,110,127   5,115,571) 17,127,521 505%  

 المسٌطرةالملكٌة غٌر 
2,215,272 1,11 2,215,272 011%  

 صافً الربح )الخسارة( عن السنة
22,512,225   5,115,571) 70,221,120 552%  

 

  السابقة:أهم أسباب التغٌرات فً النتائج التشغٌلٌة عن نتائج السنة 
 

 .الطبٌةم بسبب توحٌد القوائم المالٌة لشركة األحساء للخدمات 5102زٌادة إٌرادات عام  .0
زٌادة توزٌعات أرباح مستلمة فً استثمارات فً رإوس أموال شركات ٌتم معاملتها محاسبٌاً  .5

 بطرٌقة التكلفة. 
 زٌادة إٌرادات االستثمارات من محافظ األوراق المالٌة وبقٌة االستثمارات.  .5
مما ٌإدى إلى زٌادة  5101انخفاض تكلفة اإلٌرادات كنسبة للمبٌعات مقارنة بنفس النسبة لعام  .1

 .الربحمجمل 
 للبٌع.ارتفاع إٌرادات أرباح بٌع استثمارات متاحة  .2
 العقارٌة.االنخفاض فً قٌمة المخصصات المكونة خالل العام لالستثمارات  .3
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 ٌن:ٌالقانونالسعودٌة للمحاسبٌن  اختالف عن معاٌٌر المحاسبة الصادرة عن الهٌئة أليإٌضاح  .3

وفقاً للمعاٌٌر المحاسبٌة المتعارؾ علٌها فً المملكة العربٌة السعودٌة والصادرة أعدت القوائم المالٌة 
وال ٌوجد أي اختالؾ عن معاٌٌر المحاسبة الصادرة عن  القانونٌٌن،عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن 

 القانونٌٌن.الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن 
 

 لتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة:  ةالخطة التنفٌذٌ
م فً 31/6/6136هـ الموافق 62/3/3333معالً وزٌر التجارة والصناعة بتارٌخ  إلى قرارإشارة 

ن السعودٌٌن بشؤن اعتماد تطبٌق مشروع اجعٌاالجتماع العاشر للدورة السادسة لهٌئة المحاسبٌن والمر
ءاً إلى المعاٌٌر الدولٌة بد خطة التحولبناء إلى توصٌات لجنة المراجعة التً اعتمدت  الدولٌة،المعاٌٌر 

  كالتالً: 6132ٌناٌر 3من 
 

المرحلة األولى: مرحلة التحلٌل للمعاٌٌر الدولٌة التً تم اعتمادها وبٌان أثرها على القوائم المالٌة 

 للشركة: 

دراسة القوائم المالٌة للشركة وتحدٌد كافة العناصر التً سوؾ ٌإثر علٌها التحول إلى المعاٌٌر  .3
 الدولٌة.

 المالٌة للشركة على كافة العناصر المحددة سابقاً.بٌان األثر على القوائم  .6
الذي سوؾ تقوم الشركة بتعٌٌنه لتحدٌد  صةصتخالمالمكاتب وضع منهج شامل من قبل إحدى  .3

 طرٌقة عرض القوائم المالٌة.
 

 المرحلة الثانٌة: مرحلة تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة على النظام األلى للشركة وإصدار القوائم المالٌة طبقاً 
 للمعاٌٌر الدولٌة: 

 
الدولٌة من قبل قسم إدارة نظم المعلومات  المعاٌٌرب التزاماللشركة  ىتطوٌر وتحدٌث النظام األل .3

 بالشركة.
تطبٌق جزئً للمعاٌٌر الدولٌة إلجراء االختبارات الالزمة للتؤكد من مدى مطابقة ودقة  .6

 المعلومات الصادرة من النظام األلى.
بعد اإلدراك والفهم الكامل من اإلدارة المالٌة بالشركة لمدى تؤثر القوائم المالٌة بالمعاٌٌر الدولٌة  .3

 اتساقافٌتم إصدار القوائم المالٌة لخمس سنوات سابقة وفقاً لطرٌقة عرض المعاٌٌر الدولٌة وذلك 
ضرورة إدراج اص بالمادة الثالثة واألربعون من لوائح التسجٌل واالدرج البند الثالث الخمع 

 األخٌرة.نتائج أعمال الشركة خالل الخمس سنوات 
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اسم الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكٌة الشركة فٌها ومحل األنشطة الرئٌسٌة ومحل  .4

  (لاير)القٌمة بالملٌون  عملٌاتها:

 اسم الشركة
رأسمال 
 الشركة

نسبة 
 الملكٌة
 

 نشاط الشركة الرئٌسً
المحل 

الرئٌسً 
 لعملٌاتها

الدولة 
محل 

 تؤسٌسها

 %20.30 020 الطبٌة للخدمات األحساء شركة

إنشاء وإدارة وتشغٌل وصٌانة المستشفٌات 
 السعودٌة األحساء والمراكز الطبٌة

الشركة السعودٌة الٌابانٌة لصناعة 
 األقمشة

40 000% 

إنتاج وتسوٌق وتوزٌع الخٌوط واألقمشة 
 السعودٌة األحساء المنسوجة

 %000 50 الغذائٌة للصناعات األحساء شركة
انتاج التمور ومشتقاتها التحوٌلٌة وإنشاء مخازن 

 السعودٌة األحساء التبرٌد وتؤجٌرها على الغٌر

 %000 0.2 للعقاراتاألحساء شركة تطوٌر 

 واستثمارعلٌها  المبانًإلقامة  األراضًشراء 
 السعودٌة االحساء أو البٌع لصالح الشركة باإلٌجار المبانًهذه 

 
 

 :وأدوات الدٌن الصادرة لكل شركة تابعةتفاصٌل األسهم   .5
م أي أسهم أو أدوات دٌن داخل المملكة أو  5102 التابعة خالل العام المالً اتلم تصدر الشرك

 خارجها.
 

 األرباح:سٌاسة الشركة فً توزٌع   .6
 علىسٌاسة توزٌع األرباح  على( من النظام األساسً للشركة 11والمادة ) (15تنص المادة )

 - :التالًالنحو 

 نظامً وٌجوز للجمعٌة العامة العادٌة وقؾ  احتٌاطً% من األرباح الصافٌة لتكوٌن 01ٌجنب

 المذكور نصؾ رأس المال. االحتٌاطًهذا التجنٌب متً بلػ 
  ًمن رأس المال المدفوع.2للمساهمٌن تعادل عد ذلك دفعة أولً بٌوزع من الباق % 
  من الباقً لمكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة وحسب 01 زال ٌتجاوٌخصص بعد ما تقدم بما %

الجهات المختصة، إضافة الً بدل حضور الجلسات التً ٌستحقها العضو فً كل  ما تقرره
المساهمٌن  علىد ذلك للعضو الؽٌر مقٌم وٌوزع الباقً بع واالنتقالجلسة ومصارٌؾ السفر 

 حصة إضافٌة فً األرباح وفقا لما تقرره الجمعٌة أو ٌرحل لألعوام التالٌة.
المساهمٌن فً المكان والمواعٌد التً ٌحددها مجلس  علىوتدفع األرباح المقرر توزٌعها 

 اإلدارة.
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م تعود ألشخاص 5102مصلحة فً فئة األسهم ذات األحقٌة فً التصوٌت خالل العام  وصف ألي  .01

 وأقربائهم(.)عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفٌذٌٌن 
 يونية 7بتاريخ  يرثعبد الرحمن الشصالح بن تلقت الشركة من األستاذ/ خالد بن  2015خالل عام 

هذا وفي نهاية عام  ،%5001التي قد بلغت % 5ما يفيد بزيادة ملكيته في أسهم الشركة عن  2015

 %.7078وقد بلغت نسبة الملكية في أسهم الشركة  2015

األوراق المالٌة التعاقدٌة وحقوق االكتتاب التً تعود ألعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفٌذٌٌن   .00

 دٌن الشركة أو أي من شركاتها التابعة. وأقربائهم فً أسهم أو أدوات

الشركة فً  وأقربائهمالتنفٌذٌٌن ٌبٌن الجدول التالً عدد األسهم التً ٌملكها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 النحو التالً: على

 وأقربائهم   أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن

 االسم
عدد االسهم 

فً 

10/10/5102 

نسبة الملكٌة 
فً 

10/10/5102 

التغٌر خالل 
 الفترة

نسبة التغٌر 
 خالل الفترة

عدد األسهم فً 

10/05/5102 

نسبة الملكٌة 
فً 

10/05/5102 

 %1,115 0,111           %1,115 0,111 ونٍذ حسٍ انعفانق-0

 %1,115 0,111           %1,115 0,111 عبذ انًحسٍ يحًذ انعثًاٌ-5

 %0,22 125,712           %0,22 125,712 عهً عبذ هللا انحسىٌ-2

 %1,112 5,111           %1,112 5,111 عبذ انهطٍف يحًذ انبزاك-2

 %1,115 0,111           %1,115 0,111 بٍ عهى انًدذوعً  عبذ هللا-

 %1,115 0,111           %1,115 0,111 صانح عبذ هللا انُعٍى-5

 %1,151 02,251           %1,151 02,251 طايى بٍ هذٌف انبقًً -1

 
باستثناء ما ذكر أعاله ال توجد نسب تملك فً أسهم الشركة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن 

م أي مصلحة وأوراق مالٌة تعاقدٌة أخرى وحقوق 5102كما ال توجد خالل العام  ،وأقربائهماآلخرٌن 

التنفٌذٌٌن وأقربائهم فً أسهم أو أدوات دٌن الشركة أو أي من اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
 .. وال ٌوجد بٌن أعضاء مجلس اإلدارة ممثل لشخصٌة اعتبارٌةشركاتها التابعة

 القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة لها والمسدد منها خالل العام: .05
 ساء للتنمٌة وشركاتها تبٌن البٌانات التالٌة تفاصٌل القروض الممنوحة لشركة األح

 م:5102دٌسمبر  50التابعة كما فً 

  :األحساء للتنمٌةقروض شركة  - أ

تقر شركة األحساء للتنمٌة بؤنه لٌس هناك أي قروض على الشركة ألي جهة تموٌلٌة حتى تارٌخ  

 إحدى الشركات التابعةم، وأن القروض المبٌنة فً القوائم المالٌة الموحدة تخص 50/05/5102
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 لاير(القٌمة بالملٌون ) األحساء للخدمات الطبٌة: شركة-الشركة التابعة قروض  - ب

 

الجهة 
المانحة 
 للقرض

تارٌخ 
 القرض

مدة 
 القرض

 أصل مبلغ القرض

تارٌخ 
 اول قسط

 
تارٌخ اخر 

 قسط

 
رصٌد 

القرض فً 

 5102ٌناٌر

المسدد 
خالل عام 

5102 

رصٌد 
القرض فً 
دٌسمبر 

5102 
قصٌر/متوسط 

 االجل
 طوٌل االجل

وزارة 
 *المالٌة

 490527 0000 سنة  16 هـ 1421
رجب 
 هـ 1425

رجب 
 هـ 1440

1605       1305 

 
 أصول.علٌها من أرض الشركة وما  فً رهن* ٌتمثل ضمان القرض الخاص بوزارة المالٌة 

 مالٌة تعاقدٌةم أي أدوات دٌن قابلة للتحوٌل وأي أوراق 2510لم تمنح الشركة أو تصدر خالل عام  .05

  م.5102أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام المالً  أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة
أدوات دٌن قابلة للتحوٌل أو أوراق مالٌة تعاقدٌة أو بموجب  اكتتابحقوق تحوٌل أو  أليوصف  .01

 مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
أدوات دٌن قابلة تحوٌل أو اكتتاب بموجب  حقوقي أ 5102لم تصدر أو تمنح الشركة خالل عام 

 .للتحوٌل أو أوراق مالٌة تعاقدٌة أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة
وقٌمة  أدوات دٌن قابلة لالسترداد، ألياسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة  أليوصف  .02

مع التمٌٌز بٌن األوراق المالٌة المدرجة التً اشترتها الشركة وتلك التً  المتبقٌة،األوراق المالٌة 

 التابعة.اشترتها الشركات 

 
أو الشركات استرداد أو شراء أو إلؽاء من جانب الشركة ال ٌوجد أي معامالت  5102خالل عام 

 .أدوات دٌن قابلة لالسترداد أليالتابعة 
 اجتماع:اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل  .03

 
 م وٌوضح الجدول التالً عدد مرات حضور كل عضو: 5102اجتمع مجلس اإلدارة مرتٌن خالل عام 

 أعضاء مجلس اإلدارة 
 االجتماع األول

09/10/5102 

 االجتماع الثانً

08/01/5102 

 نسبة الحضور 

  311% ولٌد بن حسن العفالق-3  
  311% عبد المحسن بن محمد العثمان-6  
  311% بن عبد هللا الحسونعلً -3  
  1% عبد اللطٌؾ بن محمد البراك-3  
  51% طامً بن هدٌؾ البقمً -5  
  51% عبد هللا بن علً المجدوعً-2  
  311% صالح بن عبد هللا النعٌم-2  
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 الصفقات بٌن الشركة وأطراف ذوي عالقة: .04

ولم  م،5102أي طرؾ ذوي عالقة خالل العام لم ٌكن هناك أي عقود لتعامالت سنوٌة أو دورٌة مع 

 الشركة.تعامالت تجارٌة مع أي هناك ٌكن 
بٌان األرصدة المدورة عن تعامالت من أعوام سابقة تمت الموافقة علٌها خالل لوصؾ  وفٌما ٌلً

  والعشرون:والجمعٌة العادٌة الثامنة  والعشروناجتماع الجمعٌة العامة العادٌة التاسعة 

 اسم الشركة
 مدة العقد

 نوع التعامل
حجم التعامل 
 خالل السنة

 م13/31/1133الرصٌد فً 

لكوون عضوو  شركة تكوٌن المتطورة للصناعات
مجلس اإلدارة عبد المحسون بون محمود العثموان 

 ةعضو مجلس إدارة فً الشرك

اتفاقٌة بٌع اآلالت ومعودات  عملٌة واحدة
وأصوول الشوركة السوعودٌة 

 الٌابانٌة
 لاير 305000000مدٌن  ــــــ

لكوون عضوو  شركة تكوٌن المتطورة للصناعات
مجلس اإلدارة عبد المحسون بون محمود العثموان 

 ةعضو مجلس إدارة فً الشرك

 عملٌة واحدة
رسوووووووم تنووووووازل مدفوعووووووة 

 لهٌئة المدن الصناعٌة
 لاير 8640000مدٌن  ــــــ

والتوووً ٌتملوووك عضوووو  شوووركة العثموووان القابضوووة
بون محمود العثموان  مجلس اإلدارة عبد المحسون

 نسبة فٌها

 عملٌة واحدة
 ( لاير290497دائن ) ــــــ تورٌد تمور خام باألجل

 

  طرؾ ذات  وهًمن شركة الكفاح القابضة ( لاير 45551)بتحصٌل قامت الشركة  5102خالل عام

 سابقة.عن تعامالت من أعوام  وذلكفٌها عالقة كون األستاذ/ ولٌد بن حسن العفالق شرٌكاً 

األعمال والعقود التً تكون الشركة طرفاً فٌها أو كانت فٌها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة  .05

 الشركة أو للرئٌس التنفٌذي أو للمدٌر المالً أو ألي شخص ذو عالقة بؤي منهم.
 

م أي أعمال أو عقود تكون 5102ٌقر مجلس إدارة شركة األحساء للتنمٌة بؤنه ال ٌوجد خالل العام 
طرفاً فٌها أو كانت فٌها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئٌس التنفٌذي أو للمدٌر الشركة 

 المالً أو ألي شخص ذو عالقة بؤي منهم.
ترتٌبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفٌذٌٌن  بٌان ألي .06

 عن أي رواتب أو تعوٌض
بموجبة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو تنازل ال ٌوجد أي اتفاقٌات أو ترتٌبات  5102خالل عام 

 أحد كبار التنفٌذٌٌن عن رواتب أو تعوٌض.
 ال ٌوجد أي ترتٌبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمً الشركة عن أي حقوق فً األرباح. .51

بموجبه أحد مساهمً الشركة عن أي حقوق فً تنازل أو اتفاق  ال ٌوجد أي ترتٌبات 5102خالل عام 
 األرباح.

 المدفوعات النظامٌة لجهات حكومٌة:  .50
 :ًقامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومٌة على النحو التال 

 وصف موجز واألسباب المبلغ اسم الجهة م

للتؤمٌنات  العامة المإسسة 3
 االجتماعٌة

151,442 
 واألخطاراشتراك العاملٌن فً المعاشات 

 رسوم خدمات سجل المساهمٌن. 111,111 تداول –السوق المالٌة السعودٌة  1

الجوازات/الغرفة التجارٌة/البرٌد/ام  1
 القرى

32,173 
رسوم تؤشٌرات وإقامات واشتراكات واعالنات بؤم 

 القرى.

 سداد لمصلحة الزكاة والدخل  3103710611 مصلحة الزكاة والدخل 2

 غرامات من هٌئة السوق المالٌة  161,111 المالهٌئة سوق  3

  3301770571 اإلجمالً 
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 :الزكويالوضع 

 
يتم احتساب وعاء الزكاة وفقًا لألنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية في نهاية كل سنة مالية 

ويضاف الى مخصص الزكاة المبين في القوائم المالية، وتقوم الشركة بالسداد منه عند تسوية 
والدخل ما  الشركة من مصلحة الزكاة استملتاإلقرارات الزكوية مع مصلحة الزكاة والدخل. وقد 

ووفقا لالئحة م،  2012حتى  2003من العام  الزكويالربط ريال عن ( مليون 82.75)يفيد بإضافة 
للشركة االعتراض خالل ستين يوما من تاريخ استالم الربط  فانه يحقالتنفيذية لنظام ضريبة الدخل 

بناء على  االعتراض،مرفقًا بها المذكرة المسببة لهذا للمصلحة  باعتراضقد تقدمت الشركة ف ،الزكوي
مليون ريال عن  (10.5) فقد تم تكوين مخصص بقيمة الزكويالزكاة من قبل المستشار  احتساب
قد قامت الشركة بسداد البنود غير المعترض  2016يناير 20، وفى م2012حتى 2003من األعوام 

ول االعتراض شكاًل حسب نص الالئحة التنفيذية لمصلحة ( مليون ريال مما يعني قب6.6عليها بقيمة )
 .الزكاة والدخل 

 

 م5102نهاٌة السنة المالٌة  للقوائم المالٌة المجمعة حتى وفٌما ٌلً بٌان الموقف الزكوي: 

 البٌان
 المبلغ لاير سعودي

1133 
 المبلغ لاير سعودي

1132 

 3111,111 3,555,143 رصٌد المخصص بداٌة السنة 

 ــــــ 1,273,631 مخصص ناتج من استحواذ شركة تابعة 

مخصص مكون عن مطالبات زكوٌة عن السنوات 
 السابقة 

 ــــــ 31,311,111

المستحقة عون العوام  مخصص المكون عن الزكاة
                الحالً 

5,532,755 3,223,212 

 (111,517) ـــــ المحول إلى مطلوبات محتفظ بها بغرض البٌع 

 (2,223,212) (31,371,611) المسدد خالل العام 

 3,555,143 35,173,133 الرصٌد نهاٌة العام 

 

 :م5102 العام خالل الشركة موظفً لمصلحة أنشئت احتٌاطٌات أو استثماراتبٌان بقٌمة أي  .55
 ال ٌوجد أي استثمارات أو احتٌاطات أنشئت لمصلحة موظفً الشركة  5102خالل عام 

 
 ٌقر مجلس إدارة شركة األحساء للتنمٌة بما ٌلً: .55

 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحٌح 
 .أن نظام الرقابة الداخلٌة أعد على أسس سلٌمة ونفذ بفاعلٌة 
 .أنه ال ٌوجد أي شك ٌذكر فً قدرة الشركة على مواصلة نشاطها 
 

 الشركات:الئحة حوكمة المادة التاسعة من المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب  .51
تعمل الشركة على تطبٌق ما تضمنته الئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس هٌئة السوق المالٌة 

باإلضافة الى الئحة الحوكمة الخاصة م، 36/33/6112بتارٌخ  6112-636-3بموجب القرار رقم 

 م.63/5/6133بتارٌخ  6133/ت/322بالشركة المعتمدة بقرار مجلس إدارة رقم 

 



 

                                                                  2015تقرير مجلس اإلدارة لعام      

 

 
  :الحوكمةتفصٌالً لمدى التزام الشركة بالئحة  التالًٌوضح الجدول  - أ

  
 بٌان المادة وفق الئحة الحوكمة 

تم 
 االلتزام 

التزام 
 جزئً 

لم ٌتم 
 االلتزام 

 سبب عدم التطبٌق 

 الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين  1

 

√ 

الفقرة الثانية )الحق في  

الحصول على نصيب من 

موجودات الشركة عند 

لم ينص عليها التصفية( 

 النظام األساسي للشركة.

مدرجة على جدول أعمال  

الجمعية العامة غير العادية 

سيتم العمل بها عند  الثامنة،

 إقرارها.

تسهيل ممارسة المساهمين  الرابعة: 2

 لحقوقهم وحصولهم على المعلومات 

√    

حقوق المساهمين المتعلقة  الخامسة: 3

 باجتماع الجمعية العامة 

 

√    

 السادسة: حقوق التصويت  4

 

√ 

الفقرة )ب( )يجب إتباع  

التصويت التراكمي 

الختيار أعضاء مجلس 

اإلدارة في الجمعية العامة( 

النظام األساسً  ٌنص ال-

للشركة على التصوٌت 
 التراكمً.

يجب على )-الفقرة )د( 

المستثمرين من األشخاص 

ذوى الصفة االعتبارية 

الذين يتصرفون بالنيابة 

عن غيرهم اإلفصاح عن 

سياستهم في التصويت 

وتصويتهم الفعلي( ال 

تنطبق على الشركة حيث 

ال يوجد أشخاص ذو صفة 

 اعتبارية.

السابعة: حقوق المساهمين في أرباح  5

 األسهم 

√    

    √  الثامنة: اإلفصاح والشفافية 6

في تقرير مجلس التاسعة: اإلفصاح  7

 اإلدارة 

√    

الوظائف األساسية لمجلس  العاشرة: 8

 اإلدارة 

√    

شر: مسئوليات أعضاء مجلس الحادية ع 9

 اإلدارة

 

 

√    

 



 

                                                                  2015تقرير مجلس اإلدارة لعام      

 

  
 بٌان المادة وفق الئحة الحوكمة 

تم 
 االلتزام 

التزام 
 جزئً 

لم ٌتم 
 االلتزام 

 سبب عدم التطبٌق 

الفقرة )ط( ال يجوز   √  الثانية عشر: تكوين مجلس اإلدارة  10

للشخص ذي الصفة 

الذي يحق له )االعتبارية 

بحسب نظام الشركة تعيين 

ممثلين له في مجلس 

التصويت على  اإلدارة

اختيار األعضاء في مجلس 

تنطبق حيث أن  ال- (اإلدارة

النظام األساسى للشركة ال 

يعطى الحق في التصويت 

لألشخاص ذوى الصفة 

  االعتبارية .

الثالثة عشر: لجان المجلس  11

 واستقالليتها 

√    

    √ الرابعة عشر: لجنة المراجعة  12

الخامسة عشر: لجنة الترشيحات  13

 والمكافأت 

√    

السادسة عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة  14

 وجدول األعمال 

√    

مكافأت أعضاء مجلس  عشر:السابعة  15

 اإلدارة وتعويضاتهم 

√    

الثامنة عشر: تعارض المصالح في  16

 مجلس اإلدارة 

√    

 

 مجلس اإلدارة عضواً فً مجلس إدارتها:أسماء الشركات المساهمة التً ٌكون عضو  - ب

 كالتالً:م  50/05/5102حتى  0/0/5102عضوٌة أعضاء مجلس اإلدارة فً الفترة من 

 انبهذ اسى انشزكت ووصفها أعضاء يدهس اإلدارة

 السعوديت–األحساء  غير مذرجت -شركت األحساء للسياحت والترفيه ولٌد بن حسن العفالق-3

 العثمانعبد المحسن بن محمد -6

 مذرجت-المتطورة للصىاعاث شركت تكويه 

 غير مذرجت –شركت بيان للتطوير العقاري 

 

 السعوديت –الخبر 

 السعوديت –الخبر 

 

 السعوديت –الرياض  مذرجت –شركت الرياض للتعمير  علً بن عبد هللا الحسون-3

  ال يوجذ عبد اللطٌؾ بن محمد البراك-3

 السعوديت –الرياض  مذرجت –شركت الرياض للتعمير  طامً بن هدٌؾ البقمً -5

 عبد هللا بن علً المجدوعً-2

 المجذوعيمجموعه 

 شركت رابغ للوجستياث البتروكيماويت

 مذرجت-الشركت المتحذة لإللكترووياث 

 السعوديت –الذمام 

 السعوديت –رابغ 

 السعوديت –الخبر 

  ال يوجذ صالح بن عبد هللا النعٌم-2
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    :مجلس اإلدارة وتصنٌف أعضائهتكوٌن  - ج

 ( من النظام األساسً من سبعة أعضاء، وفٌما ٌلً 03ٌتكون مجلس إدارة الشركة بموجب المادة )

  كالتالً: 50/05/5102 كما فًبٌان تصنٌؾ عضوٌة مجلس اإلدارة 
 تكىٌٍ يدهس اإلدارة وتصٍُف أعضائه:

 تصٍُف انعضىٌت انًُصب اإلدارة أعضاء يدهس

 غٍز تُفٍذي رئٍس يدهس اإلدارة ولٌد بن حسن العفالق-0

 غٍز تُفٍذي َائب رئٍس يدهس اإلدارة عبد المحسن بن محمد العثمان-5

 يستقم  عضى يدهس اإلدارة علً بن عبد هللا الحسون-1

 غٍز تُفٍذي عضى يدهس اإلدارة عبد اللطٌف بن محمد البراك-0

 يستقم اإلدارةعضى يدهس  طامً بن هدٌف البقمً -2

 غٍز تُفٍذي عضى يدهس اإلدارة عبد هللا بن علً المجدوعً-6

 يستقم عضى يدهس اإلدارة صالح بن عبد هللا النعٌم-7

م، لتبدأ الدورة 5103ٌونٌه 51تنتهً دورة مجلس اإلدارة الحالً وهً الدورة السابعة فً  -

 . م ولمدة ثالث سنوات مٌالدٌة10/14/5103الثامنة فً 
  ومهماتها:الرئٌسٌة وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة  - د

 
  التنفٌذٌة:اللجنة  -

   تتكون اللجنة التنفٌذٌة من كل من:
 انهدُت انتُفٍذٌت

 انًُصب أعضاء انهدُت
 انزئٍس انًحسٍ بٍ يحًذ انعثًاٌ عبذ-0

 عضى عبذ انهطٍف بٍ يحًذ انبزاك -5
 عضى عادل بٍ أحًذ بٍ ٌىسف انصانح -2

 

 مهام اللجنة التنفٌذٌة ومدة عملها:

 تنحصر مهام اللجنة فً:

عقد اجتماعات دورٌة لدراسة مشارٌع الشركة ومستجدات سٌر العمل فٌها واقتراح  (0
االجراءات التً ٌجب اتخاذها بشؤنها والعرض على مجلس اإلدارة األمور التً تطلب 

 صدور قرار من المجلس بشؤنها.
ومناسبة إقامتها من قبل الشركة أو  جدواهادراسة الفرص االستثمارٌة الجدٌدة للتؤكد من  (5

 الدخول كمساهم فٌها.
دراسة الخطط واالستراتٌجٌات والمقترحات المقدمة من الرئٌس التنفٌذي لتحقٌق أهداؾ  (5

 الشركة وتطوٌر أعمال الشركة ورفع التوصٌات الالزمة لمجلس اإلدارة.
الخطط االستراتٌجٌة للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلٌة  التؤكد من أن (1

 تهدؾ إلى تحقٌق أهداؾ الشركة.
لجنة من الرئٌس التنفٌذي واتخاذ القرارات والتوصٌات الى الدراسة تقارٌر األداء الواردة  (2

 المناسبة لتطوٌر األداء. 
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عتمد من مجلس اإلدارة ممارسة الصالحٌات المخولة لها بموجب دلٌل الصالحٌات الم (3
 والقٌام بؤي مهام أو اختصاصات التً ٌري مجلس اإلدارة تكلٌفها بها.

 المراجعة الدورٌة للنفقات الرأسمالٌة الفعلٌة ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً لها. (4
 .مدة دورة مجلس اإلدارة الحالً بانتهاءحددت مدة عمل اللجنة  (5

 
 اجتماعات اللجنة:

 األعضاءاجتماع واحد وقد حضره جمٌع عقدت اللجنة التنفٌذٌة خالل السنة 

 لجنة المراجعة: -
 تتكون لجنة المراجعة من كل من:  

 ندُت انًزاخعت
 انًُصب أعضاء انهدُت

 انزئٍس بٍ حسٍ انعفانق ونٍذ-0
 عضى صانح بٍ عبذ هللا انُعٍى -5
انًدهس ويختص باإلدارة انحًهً )عضى يستقم يٍ خارج بٍ احًذ  سٌاد-2

 انًانٍت(
 عضى

 
 مهام لجنة المراجعة ومدة عملها: -

 
 تنحصر مهام اللجنة فً:

 

من أجل التحقق من مدى فاعلٌتها  الشركة،اإلشراؾ على إدارة المراجعة الداخلٌة فً  (0
 فً تنفٌذ األعمال والمهمات التً حددها لها مجلس اإلدارة.

 تقرٌر مكتوب عن رأٌها وتوصٌاتها فً شؤنه. دراسة نظام الرقابة الداخلٌة ووضع (5
 حظاتدراسة تقارٌر المراجعة الداخلٌة ومتابعة تنفٌذ اإلجراءات التصحٌحٌة للمال (5

 الواردة فٌها.
التوصٌة لمجلس اإلدارة بتعٌٌن المحاسبٌن القانونٌٌن وفصلهم وتحدٌد أتعابهم، وٌراعى  (1

 عند التوصٌة بالتعٌٌن التؤكد من استقاللٌتهم. 
واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التً  القانونٌٌن،تابعة أعمال المحاسبٌن م (2

 ٌكلفون بها أثناء قٌامهم بؤعمال المراجعة.
 علٌها. المالحظاتدراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانونً وإبداء  (3
 شؤنها.دراسة ملحوظات المحاسب القانونً على القوائم المالٌة ومتابعة ما تم فً  (4
دراسة القوائم المالٌة األولٌة والسنوٌة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي  (5

 والتوصٌة فً شؤنها.
 دراسة السٌاسات المحاسبٌة المتبعة وإبداء الرأي والتوصٌة لمجلس اإلدارة فً شؤنها. (6

  مدة دورة مجلس اإلدارة الحالً. بانتهاءحددت مدة عمل اللجنة  (01
 
 

 اجتماعات اللجنة:  -
حضرها جمٌع األعضاء باستثناء اجتماع لم ( اجتماعات 2عقدت لجنة المراجعة خالل السنة )

 النعٌم. عبد هللاٌحضره عضو اللجنة األستاذ/ صالح بن 
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 لجنة الترشٌحات والمكافآت: -
 

   تتكون لجنة الترشٌحات والمكافآت من كل من: 
 

 ندُت انتزشٍحاث وانًكافآث
 انًُصب  أعضاء انهدُت

 انزئٍس بٍ عبذ هللا انحسىٌ عهً-0
 عضى طايً بٍ هذٌف انبقًً -5
 عضى عبذ انهطٍف بٍ يحًذ انبزاك -2

 
 مهام لجنة الترشٌحات والمكافآت ومدة عملها:  -

 
 تنحصر مهام اللجنة فً:

المعتمدة التوصٌة لمجلس اإلدارة بالترشٌح لعضوٌة المجلس وفقاً للسٌاسات والمعاٌٌر  (3
 مع مراعاة عدم ترشٌح أي شخص سبق إدانته بجرٌمة مخلة بالشرؾ واألمانة.

المراجعة السنوٌة لالحتٌاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوٌة مجلس اإلدارة  (6
 بما فً ذلك تحدٌد الوقت الذي ٌلزم أن ٌخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

 وصٌات فً شؤن التؽٌٌرات التً ٌمكن إجراإها.مراجعة هٌكل مجلس اإلدارة ورفع الت (3
تحدٌد جوانب الضعؾ والقوة فً مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما ٌتفق مع مصلحة  (3

 الشركة.
التؤكد بشكل سنوي من استقاللٌة األعضاء المستقلٌن، وعدم وجود أي تعارض مصالح  (5

 إذا كان العضو ٌشؽل عضوٌة مجلس إدارة شركة أخرى. 
ات واضحة لتعوٌضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن، وضع سٌاس (2

 وٌراعى عند وضع تلك السٌاسات استخدام معاٌٌر ترتبط باألداء.
 مدة دورة مجلس اإلدارة الحالً. بانتهاءحددت مدة عمل اللجنة  (2

 اجتماعات اللجنة:  -
 
 اجتماع.أي  6135تعقد لجنة الترشٌحات والمكافؤت خالل عام لم 

 تفاصٌل المكافآت والتعوٌضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن:هـ( 

 ( أعضاء مجلس اإلدارة0

 الصفة أعضاء مجلس اإلدارة
رواتب 

 وتعوٌضات
 مكافآت البدالت

خطط 
 تحفٌزٌة

 االجمالً

 080000 - - 080000 - غٌر تنفٌذي ولٌد بن حسن العفالق-0

عبد المحسن بن محمد -5

 العثمان

 تنفٌذيغٌر 
- 60000 - - 60000 

 00000 - - 00000 - مستقل علً بن عبد هللا الحسون-1

 50000 - - 50000 - غٌر تنفٌذي عبد اللطٌف بن محمد البراك-0

 50111 - - 50111 - مستقل طامً بن هدٌف البقمً -2

 50000 - - 50000 - غٌر تنفٌذي عبد هللا بن علً المجدوعً-6

 060000 - - 060000 - مستقل هللا النعٌمصالح بن عبد -7
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  والتعوٌضاتخمسة من كبار التنفٌذٌٌن الذٌن تلقوا أعلى المكافؤت:  

 القيمة كبار التنفيذيين لبيان التعويضات والمكافأت 

 5251121,1 رواتب وتعوٌضات
 122222 البدالت
  - مكافآت

  - خطط تحفٌزٌة

 545,141,1 اإلجمالي

 
وفقاً للمادة التاسعة من الئحة حوكمة الشركات الفقرة )هـ( البند الثانً لإلفصاح عن خمسة من كبار  -

الهٌكل التنظٌمً للشركة ال الوظائؾ الحالٌة المتواجدة بالتنفٌذٌٌن ممن تلقوا أعلى المكافؤت ولكن 
 (.مدٌر المالً)الرئٌس التنفٌذي وال ٌتضمن سوى اثنان من كبار التنفٌذٌٌن المدرجٌن أعاله

باستثناء ما ذكر لم ٌتقاضى أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفٌذٌٌن أٌة مصارٌؾ   -
 أخرى.سفر أو تنقالت أو مكافآت أو أي بدالت 

 

من أي جهة اشرافٌة أو  من الهٌئة أو الشركةمفروض على عقوبة أو جزاء أو قٌد احتٌاطً   ( و
 أخرى:تنظٌمٌة أو قضائٌة 

 

 :5102الغرامات التً تم فرضها من هٌئة السوق المالٌة خالل عام  -

-36-9رقةم )م قرار مجلس إدارة هٌئةة السةوق المالٌةة 6135فبراٌر  65استلمت الشركة بتارٌخ  (3

شركة األحسةاء  علىم بشؤن فرض ؼرامة مالٌة 32/6/6135هـ الموافق 62/3/3332( وتارٌخ 6135

لمخالفتهةةا الفقةةرة )أ( مةةن المةةادة الرابعةةة مةةن قواعةةد  لاير،عشةةرون ألةةؾ  (614111للتنمٌةةة مقةةدارها )

المعتمد بموجةب قةرار  (3)التسجٌل واإلدراج والتعلٌمات الواردة فً نموذج اإلفصاح اإللكترونً رقم 

من المادة التاسعة  ()باستنادا الً الفقرة  م،63/36/6136م( وتارٌخ 6136-39-3)مجلس الهٌئة رقم 

 ن نظام السوق المالٌة والخمسٌن م
( 1251-11-51)م قةرار مجلةس هٌئةة السةوق المالٌةة رقةم 1251ٌولٌو5استلمت الشركة بتارٌخ  (6

 بٌانها: م بشؤن فرض الؽرامات المالٌة اآلتً 51/1/1251هـ الموافق 5311/,/,1وتارٌخ 
ربعةون لاير لمخالفتها الفقرة )أ( من المادة السادسةة واأل 22222,فرض ؼرامة مالٌة قدرها  -

مةةن نظةةام السةةوق المالٌةةة والفقةةرة )أ( مةةن المةةادة الحادٌةةة واألربعةةٌن مةةن قواعةةد التسةةجٌل 
 واإلدراج، استناداً الً الفقرة )ب( من المادة التاسعة والخمسٌن من نظام السوق المالٌة.

لاير لمخالفتهةةا الفقةةرة )ب( مةةن المةةادة األربعةةٌن مةةن  22222,فةةرض ؼرامةةة مالٌةةة قةةدرها   -
قواعد التسةجٌل واإلدراج، اسةتناداً الةً الفقةرة )ب( مةن المةادة التاسةعة والخمسةٌن مةن نظةام 

 السوق المالٌة.
لاير لمخالفتهةةةا الفقةةةرة )ج( مةةةن المةةةادة الخامسةةةة  5222222فةةةرض ؼرامةةةة مالٌةةةة قةةةدرها   -

استناداً الً الفقرة )ب( من المادة التاسعة والخمسٌن مةن  المالٌة،بعٌن من نظام السوق واألر
 نظام السوق المالٌة.

هذا وقد تم سداد الؽرامة بعد عرضةها علةى مجلةس إدارة الشةركة وقةد أصةدر توصةٌاته بضةرورة العمةل 
 .على إتباع لوائح ونظم الهٌئة
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 المقامة ضد الشركة: الدعاوى  -
 

( ملٌون لاير مقابل ما 6345ٌوجد دعوى مقامة ضد الشركة من طرؾ آخر ٌطالب فٌها بمبلػ ) (0

وباإلضافة إلى أنه لم ٌقدم األعمال  األلمونٌوم،ٌدعٌه من تقدٌم خدمات استشارٌة لمشروع رقائق 
المطلوبة منه حسب العقد، وحسب نص العقد فإن دفع أٌة أتعاب ٌكون من عالوة اإلصدار فقط 

وقد أصدرت المحكمة العامة حكمها فً  اآلن،زٌادة رأسمال الشركة التً لم تتحقق حتى بعد 
وإلى األن لم تصدر  6133ٌناٌر  33صالح الشركة وأستؤنؾ الطرؾ األخر الحكم بتارٌخ 

، هذا ومن وجهه نظر المستشار القانونً للشركة بؤنه ال ٌوجد أي تؤثٌر حكمهامحكمه االستئناؾ 
 مالٌة نظراً لعدم استٌفاء الطرؾ األول بنود التعاقد .على القوائم ال

هـ 55/1/0153مقٌدة بالمحكمة العامة باألحساء بتارٌخ دعوى مقامة من أحد مساهمً الشركة  (5

متر مربع،  3155315ٌطالب فٌها بفسخ عقد بٌع مخطط الربوة باألحساء التً تبلػ مساحتها 

قد دفع وكٌل الشركة بعدم اختصاص  هـ 5103-10-50هـ الموافق 0154-1-00وبتارٌخ 

المحكمة وقد رفعت الجلسة للتؤمل لتتبٌن ما إذا كانت تقضى بعدم االختصاص أو تحكم 
باستمرار الدعوى، ومن وجهه نظر المستشار القانونً للشركة بؤنه لن ٌكون هناك أي تؤثٌر 

 مالً على الشركة نظراً لصحة اإلجراءات القانونٌة لعملٌة البٌع.
  

 ائج المراجعة السنوٌة لفاعلٌة إجراءات الرقابة الداخلٌة بالشركة: نت ( ز
 

قد وضعت لجنة المراجعة فً اهم أولوٌتها متابعة تحدٌث نظام الرقابة الداخلٌة  6135خالل عام 

بالشركة حٌث أنها جزأ ال ٌتجزأ من نظام حوكمة الشركات األمر الذي ٌمكن الشركة من االستفادة من 
المتاحة، والتعامل مع التحدٌات التً تواجها من أجل تحقٌق أهدافها التً تإدى إلى تعظٌم ربحٌة الفرص 

تحدٌث نظام الرقابة الداخلٌة بالشركة وفقاً ألحدث النظم المتبعة  6135مساهمٌها، هذا وقد تم خالل عام 

وتم  6133بالمملكة فً ٌولٌو  عالمٌاً) نظام تقوٌم وتحسٌن الرقابة الداخلٌة بالشركات ( الذي تم اعتماده

  : استعراض المبادئ األساسٌة لتقوٌم وتحسٌن الرقابة الداخلٌة للشركة كالتالً

 

 دعم أهداف الشركة:  -

 6133/ت /322اعتمد مجلس إدارة الشركة الئحة الحوكمة الخاصة بها بموجب قرار المجلس رقم 

تطبٌق الرقابة الداخلٌة ٌساعد الشركة فً م وكذلك نظم تقٌٌم المخاطر حٌث أن  63/15/6133بتارٌخ 

تحقٌق أهدافها عن طرٌق تقٌٌم المخاطر التً تواجهها وفى الوقت نفسه البد وأن تتسق مع القواعد 
المنظمة والسٌاسات التً تتبعها الشركة والسٌاسات التً تفرضها الجهات المنظمة والجهات ذات 

 العالقة.
 
 تحديد األدوار والمسئوليات:  -

د مجلس إدارة الشركة خالل الدورة الخامسة الئحة الصالحٌات المالٌة واإلدارٌة لتحدٌد مستوى اعتم
الصالحٌات المفوضة من قبل مجلس اإلدارة متضمنة الجهات اإلدارٌة بكل مستوٌاتها لتنسٌق عملٌة 

 التعاون فٌما بٌن هذه الفئات.
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 : تعزيز وترسيخ عملية التحفيز -

إن الئحة الشركة تعزز الثقافة التنظٌمٌة التً تحفز منسوبً الشركة على التصرؾ فٌما ٌتفق مع 
استراتٌجٌات الشركة لتحقٌق أهدافها وبناء على توصٌة لجنة الترشٌحات والمكؤفات خالل اجتماعها 

حققة خالل ربط المكافؤت السنوٌة بمعدالت األداء الم,م بضرورة 6133ٌناٌر  36الثانً عشر بتارٌخ 

 العام التً تتوافق مع أهداؾ الشركة.

 المتابعة والتقويم: -

قد أولت اللجنة التنفٌذٌة فً كافة اجتماعاتها التً تمت خالل العام بمتابعة وتقٌٌم أداء الشركة والشركات 
والعمل التابعة من خالل مقارنة األداء المخطط مع األداء الفعلً وتحدٌد االنحرافات ومناقشة أسبابها 

 م.6135على تصحٌحها، مما كان له أثر طٌب على القوائم المالٌة الفعلٌة خالل عام 
 وكانت أهم المالحظات الجوهرية هي:

 

تم تحديث نظام الرقابة الداخلية المتواجد بالشركة ضمن أحدث وأشمل أنظمة  -

 منها.تقييم المخاطر والحد  بهدفعالميا خلية المتبعة الرقابة الدا

توجيه أعمال الرقابة الداخلية إلى األنشطة والوظائف ذات المخاطر لقد تم  -

العالية بهدف رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وذلك بعد اجراء 

 عملية تقييم شاملة ألهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة.

تحسين الدورة المستندية لشركة األحساء للصناعات الغذائية باإلضافة إلى  -

 بالشركة.النظام األلى ليتناسب مع نظم التكاليف المحدثة  تعديل

 
المالٌة لم ٌتضمن تقرٌر المحاسب القانونً أي تحفظات على القوائم المالٌة السنوٌة عن السنة  .52

 التالً: لفت االنتباه  المحاسب القانونًتضمن تقرٌر وقد  م50/05/5102المنتهٌة فً 

 فً المبٌنة التعدٌالت باستثناء الموحدة، المالٌة القوائم بهذه الظاهرة المقارنة أرقام أن إلى االنتباه نلفت-أ
 المدققة المالٌة الموحدة القوائم إلى تستند الموحدة، المالٌة القوائم حول اإلٌضاحات من( 3)إٌضاح

قمنا  فقد مراجعتنا، من وكجزء. م6133 دٌسمبر 33 فً المنتهٌة المالٌة السنة وعن فً كما للشركة

 تم والتً الموحدة المالٌة للقوائم المتممة اإلٌضاحات من( 3)رقم إٌضاح فً المبٌنة التعدٌالت ةبمراجع

                                                                                                               الصحٌح. بالشكل تطبٌقها وتم مالئمة التعدٌالت هذه أن رأٌنا وفى. المقارنة أرقام لتعدٌل تطبٌقها
 33 فً الشركة تسلمت حٌث ،المالٌة الموحدة القوائم حول اإلٌضاحات من( 32) رقم اإلٌضاح-ب

 وحتى م6113 من السنوات عن والدخل الزكاة مصلحة من النهائً الزكوي الربط م6135 أؼسطس

. تقرٌبا سعودي لاير ملٌون 16411 قدرها إضافٌة زكوٌة مبالػ بدفع الشركة بمطالبة ٌفٌد والذي م،6136

ملٌون لاير سعودي وذلك وفقاً  3145تلك المطالبات بقٌمة  عن مخصص بتكوٌن الشركة قامت وقد هذا،

تضاها أٌضا قامت الشركة باالعتراض على للدراسة المقدمة من المستشار الزكوي للشركة والتً بمق
 .ملٌون لاير سعودي من واقع الربط النهائً الزكوي المشار إلٌه أعاله 2341مبالػ زكوٌة إضافٌة قدرها 

 

 



 

                                                                  2015تقرير مجلس اإلدارة لعام      
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م على اقتراح مجلس 39/13/6135المنعقدة بتارٌخ التاسعة والعشرون وافقت الجمعٌة العامة العادٌة 

 المحاسببً ام جً  كًمكتب إدارة الشركة المبنى على توصٌة لجنة المراجعة بتعٌٌن السادة / 
األولٌة والسنوٌة  م لمراجعة القوائم33/36/6135القانونً للشركة عن السنة المالٌة المنتهٌة فً 

 .ركةالموحدة للش

 حساب األرباح المبقاة
ٌوصى ( من نظام الشركات السعودي التً تتطلب أن ٌتضمن تقرٌر مجلس اإلدارة 363بموجب المادة )

  الصافٌة:بشؤن األرباح  ٌلًما  علىللسادة المساهمٌن 
  م5102

 لاير سعودي
 البٌان

 م.5102صافً الربح بعد الزكاة عن العام  3546234336

 ٌخصم: صافً أرباح متعلقة بالملكٌة غٌر المسٌطرة )شركة األحساء للخدمات الطبٌة(  (343164313)

 .5102صافً الربح بعد الزكاة عن عام  3349234951

 ٌخصم االحتٌاطً النظامً. (343924395)

 م.5102من العام  المتبقًصافً الربح  3242234223

 م.5100دٌسمبر 10فً المبقاة كما  لخسائرا :ٌخصم (3345114939)

 م.10/05/5102صافً األرباح المبقاة كما فً  6346254133

 
  وخـتـامــا:

إن هذا التقرٌر ٌظهر أن ما تقوم به شةركة األحسةاء للتنمٌةة مةن مشةروعات ٌرسةخ مكانةه المملكةة 
كوجهه صناعٌة واستثمارٌة عالمٌة خاصة أن اللحظة الراهنة تفرض على جمٌع مكونات المنظمة 
االقتصةةادٌة فةةً المملكةةة أن تبحةةث فةةً تواصةةل دائةةم ومسةةتمر سةةبل المواجهةةة المشةةتركة لتحةةدٌات 

 العصر، التً ٌضاعؾ من تعقٌداتها تلك التطورات السرٌعة والمتالحقة التً ٌعٌشها العالم.
م فإنه ٌتقدم للسادة المساهمٌن بالشكر الجزٌل على 6135إن مجلس اإلدارة وهو ٌختتم تقرٌره لعام 

ٌزٌد مملكتنا الؽالٌة مةن نعمةه وٌمةن علٌهةا بةاألمن  أن-وجلعز –ثقة التً أولوها إٌاه وٌدعو هللا ال
واألمان وأن ٌحفظ لنا قائد مسٌرتنا ونهضتها خادم الحةرمٌن الشةرٌفٌٌن وسةمو ولةى عهةده األمةٌن 

 رشةٌدة،الكمةا ٌتقةدم بجزٌةل الشةكر واالمتنةان إلةى حكومتنةا  للشركة،لرعاٌتهم ودعمهم ومساندتهم 
كمةةةا ٌشةةةكر كافةةةة العةةةاملٌن بالشةةةركة علةةةى جهةةةودهم المخلصةةةة وحرصةةةهم علةةةى اسةةةتمرا تقةةةدمها 

 وازدهارها 

 مـجـلس اإلدارة                                                                   

 

 

 

القرار رقم  بعلى عرضة على الجمعٌة العامة إلقراره بموج وافقالتقرٌر، اعتمد مجلس اإلدارة هذا 

 م.31/16/6132هـ الموافق 5/3332/ بتارٌخ  6132 /ت/   




