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 تقرير جملس اإلدارة للمساهمني

 
 الكرام    األحساء للتنميةالسادة مساهمي شركة 

التقرير السنوي التاسع عشر الذي يعرض أعمال الشركة وبيان مركزها املالي عن السنة املالية املنتهية يف يسرنا أن نقدم اليكم 

م ومجيع العوامل املؤثرة يف أعمال الشركة ، وفق ما نصت عليه متطلبات االفصاح الواردة يف املادة الثالثة واألربعون 13/31/1131

 سعة من الئحة حوكمة الشركات..من قواعد التسجيل واإلدراج واملادة التا

   
 أواًل: مسرية أعمال الشركة وإجنازاتها

م يف حتقيق خططها االستثمارية ودراسة املشاريع مع االستمرار يف تطوير املشاريع القائمة 2102استمرت الشركة خالل العام 

 .وحتسني األداء واملبيعات يف الشركات التابعة

م مع عرض ألعمال 2102أن نعرض على السادة املساهمني الكرام أهم ما حققته الشركة من إجنازات خالل العام  ويسرنا

 الشركة وأنشطتها على النحو التالي: 

 األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة: (3)

بيع بتطوير و،  اململكة العربية السعوديةاألحساء بيف ( حساء ومننع التمور والشركات التابعة هلا )مستشفى األ ،تقوم شركة األحساء للتنمية

وتتابع الشركة استثماراتها يف الشركات . احملليون واخلارجيونجملموعة متنوعة من العمالء  سواء اخلدمات الطبية أو التمور ها وخدماتها منتجات

وباستثناء شركة ابن رشد اليت الزالت  .ربع سنوية أو سنوية % من خالل النتائج اليت حتققها21 األخرى اليت متلك فيها حنص تقل عنالزميلة 

  خسائر وتعكس ذلك القوائم املالية لشركة األحساء للتنمية اال أن مجيع االستثمارات األخرى تسري بشكل طيب. قحتق

 وفيما يلي وصف ألنشطة الشركة اليت تنقسم إىل مخس قطاعات رئيسية كما يلي:

 طة وتأثريها على حجم أعمال الشركة التجارية ومدى إسهامها يف نتائج السنة على النحو التالي:وفيما يلي وصف لتلك األنش

 أ( االستثمار يف املشاريع الصناعية:

  مشاريع صناعية قائمة -
شركة  -%011الشركة السعودية اليابانية لنناعة األقمشة {تتضمن االستثمار يف الشركات التابعة والشقيقة النناعية التالية : 

شركة التننيع وخدمات  -% 1,0الشركة العربية لنناعة الورق  -(2102% )من بداية عام 011األحساء للنناعات الغذائية 

شركة  –% 1,09شركة ينبع للبرتوكيماويات ينساب  -%2,,1الشركة العربية لأللياف النناعية  ابن رشد –% 0,021الطاقة 

 . }%06.1شركة تكوين املتطورة للنناعات -% 1,121اجملموعة السعودية لالستثمار النناعي
  مشاريع صناعية حتت الدراسة -

 مشروع مننع األمسنت –مشروع مننع اجلبس {تتضمن االنفاق على دراسة عدد من املشاريع النناعية التالية بهدف االستثمار فيها: 

 .}مشروع مننع رقائق األملنيوم –
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  حجم االستثمار يف املشاريع الصناعية القائمة: -
% من 29621مليون ريال وهي متثل نسبة  012.9م حوالي 10/02/2102بلغ صايف قيمة االستثمار يف املشاريع النناعية كما يف 

 امجالي استثمارات الشركة.
  الدراسة:حجم اإلنفاق على املشاريع الصناعية حتت  -

% من 9069مليون ريال وهي متثل نسبة  61.م حوالي 10/02/2102بلغ حجم االنفاق على املشاريع النناعية حتت الدراسة حتى 

 إمجالي االنفاق على املشروعات حتت الدراسة.
  ارباح االستثمار يف املشاريع الصناعية: -

% من 11 حوالي مليون ريال وهي متثل نسبة .16م حوالي 10/02/2102املشاريع النناعية كما يف  يفلغت ايرادات االستثمار ب

 م.2102امجالي إيرادات الشركة خالل العام 
  أهم مستجدات سري العمل يف املشاريع الصناعية: -

  جممع الصناعات التحويلية للتمور:

شـركة الشـرقية للتنميـة يف شـركة األحسـاء       م علـى شـراء حنـة    2100ديسـم    1هــ  املوافـق   0,11حمرم  02وافق جملس إدارة الشركة بتاريخ 

% من إمجالي احلنص بقيمة  مثانية ماليني ريال سعودي. وبذلك تنبح ملكية شركة 11للنناعات الغذائية ) شركة ذات مسئولية حمدودة( والبالغة 

داد عقد شراء احلنص وإنهاء إجراءات نقل وقد كلفت الشركة مستشار قانوني إلع % من شركة األحساء للنناعات الغذائية.011األحساء للتنمية 

وتقوم الشركة قد مت االنتهاء من عقد شراء احلنص وتعديل عقد التأسيس ومراجعته من قبل وزارة التجارة والنناعة ، م 2102خالل العام امللكية و

دارية جملمع النناعات التحويلية للتمور وإجراء صيانة ، هذا وقد أجرت الشركة إعادة هيكلة إيف الوقت الراهن  بتوثيق نقل امللكية لدى كتابة العدل

مما م وكان لذلك أثر اجيابي يف زيادة املبيعات 2102عام تمور خالل موسم حناد التمور شاملة لألقسام االنتاجية واخلدمية وتأمني املواد اخلام من ال

  .سيساهم يف حتسني النتائج املالية للشركة

  مصنع األقمشة:

مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات اإلندونيسية الرائدة يف جمال تننيع األقمشة، وتهدف مذكرة التفاهم  2100ديسم  22وقعت الشركة بتاريخ 

تبدأ اعتبارًا  ية شهورإىل تهيئة وإعادة تشغيل املننع والتهيئة الفنية للمعدات، دراسة األسواق، أسس اإلدارة والتشغيل، وإعادة التشغيل التجاري وملدة مثان

م على متديد مذكرة التفاهم ملدة أربعة شهور إضافية 19/2102/.0، وقد وافق جملس اإلدارة بتاريخ 2102أغسطس  11من تاريخ التوقيع وحتى 

ننع األقمشة م، وقد قامت الشركة اإلندونيسية باالنتهاء من اعداد خطة العمل ومسودة عقود اإلدارة والتشغيل مل10/02/2102تنتهي يف تاريخ 

استلمت الشركة املسودة األولية خلطة العمل والعقود، وجاري مراجعتها من قبل اإلدارة التنفيذية متهيدًا لعرضها  2102باألحساء، ويف نهاية ديسم 

  .الختاذ القرار املناسبعلى اللجنة التنفيذية ومن ثم جملس اإلدارة 

  مشروع مصنع اجلبس:

كميات وأنواع خام اجلبس التأكد من األحباث والدراسات اجليولوجية و الشركات اجليولوجية املتخننة لعملقامت الشركة بتكليف احدى 

تقوم الشركة يف الوقت الراهن واملوجود باملناجم األربعة اليت حنلت الشركة على عدد أربع رخص استغالل هلا من وزارة البرتول والثروة املعدنية، 

وبناء على تلك التقارير سرتفع اللجنة التنفيذية توصياتها  .م2102نهاية ديسم  من العام  يف الذي انتهت منهالفحص  التعدين بعدشركة تقارير  بدراسة

  بشأن آلية استغالل تلك احملاجر.
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  مشروع مصنع اإلمسنت:

الدخول فيها وبدون دفع أي رسوم  وحيق لشركة األحساء للتنميةوزارة البرتول والثروة املعدنية هناك اربع رخص سوف تطرحها اليزال  من املعلوم أنه

أمساء الشركات املؤهلة من قبل الوزارة للدخول يف م 2100خالل شهر اغسطس وزارة البرتول والثروة املعدنية بناء على اعالن  إضافية لوثيقة الدعوة.

 يف حينه واليت من بينها شركة األحساء للتنمية، وقد قامت الشركة اإلمسنتاملنافسة على رخنة حمجر مواد خام الستغالل احلجر اجلريي يف صناعة 

الوزارة  بدفع الرسوم املقررة من قبل وكالة وزارة البرتول للثروة املعدنية للحنول على وثيقة دعوة تقديم العروض على الرخص اليت طرحتها وكالة

. رتطت الوزارة منافسة واحدة هلماكة املكرمة، ورخنتان يف منطقة الطائف اشوعددها ثالث رخص من أصل سبع رخص، واحدة منها يف منطقة م

نت الشركة قد تقدمت لوكالة الوزارة للثروة املعدنية بطلب التأهيل ملنافسة احلنول على رخنة حمجر مواد خام الستغالل خام كا واجلدير بالذكر

ل واملرفقات املناحبة هلا وفق متطلبات وكالة الوزارة للثروة املعدنية وذلك بتاريخ احلجر اجلريي يف صناعة اإلمسنت وقامت بتعبئة كراسة التأهي

 م.01/12/2112

  مشروع مصنع رقائق األملنيوم:

تأجيل الدراسة الفنية حلني التوصل مع شركة معادن لعمل تكاملي أو عمل مشرتك يدعم جناح املشروع. ومت عقد  قررت اللجنة التنفيذية للشركة

أنهيت  واجلدير بالذكر أنه قد مع شركة معادن من أجل التوصل لعمل تكاملي بني شركة األحساء للتنمية وشركة معادن إلقامة املشروعاجتماع 

شركة معادن مشروعها يف رأس  الدراسة التسويقية من قبل املكتب االستشاري املكلف بإعادة دراسة اجلدوى ملشروع رقائق األملنيوم يف ضوء إقامة

  . نتا  اليت يتضمنها مشروع الشركةباملنطقة الشرقية واليت يتضمن عدد من خطوط اال رياخل

           

 طبية:الشاريع امل)ب( االستثمار يف 
  : 10/02/2102يف  املشروعات الطبية القائمة -

دلة للخدمات شركة  –% 0621,التالية: )شركة األحساء للخدمات الطبية  طبيةتتضمن استثمارات الشركة القائمة يف الشركات ال

 %(.1,12 النحية
  :يف املشاريع الطبية حجم االستثمار  -

% من 01حوالي مليون ريال وهي متثل نسبة  1962م حوالي10/02/2102كما يف  الطبيةشاريع املبلغ صايف قيمة االستثمار يف 

 امجالي استثمارات الشركة.
  حتت الدراسة: طبيةحجم اإلنفاق على املشاريع ال -

الف ريال وهي  122م حوالي 10/102/2102حتى  )مشروع مستشفى اخل ( حتت الدراسة طبيةجم االنفاق على املشاريع البلغ ح

 % من إمجالي االنفاق على املشروعات حتت الدراسة.262متثل نسبة 
  :طبيةاح االستثمار يف املشاريع الارب -

حنة الشركة من صايف ربح مليون ريال وهي متثل  261م حوالي 10/02/2102يف  كما الطبيةشاريع امل يفلغت ايرادات االستثمار ب

 % من امجالي إيرادات الشركة.0161نسبة املستشفى ، كما متثل 

  أهم مستجدات سري العمل يف مشاريع اخلدمات: -
 فى األحساء:شمست
م وافق جملس إدارة شركة األحساء للتنمية على شراء حنة الشركة العربية لالستثمار يف  2102نوفم  00هـ املوافق 0,11ذي احلجة  .2بتاريخ 

% من إمجالي احلنص بقيمة  ثالثة وعشرون مليون ريال سعودي وبعد 0261شركة األحساء للخدمات الطبية ) شركة ذات مسئولية حمدودة( والبالغة 

العرض على باقي الشركاء ورغبة احد الشركاء يف احلنول مبا يعادل نسبته من امجالي احلنص وبعد املوافقة على ذلك. تنبح ملكية شـركة  
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وقد كلفت الشركة املكاتب االستشارية املتخننة إلعداد عقـد شـراء    % من رأس مال شركة األحساء للخدمات الطبية.0621,األحساء للتنمية 

  م.2101، واليت من املتوقع أن تنتهي خالل العام ا التقريريتم االنتهاء منها حتى تاريخ هذ ء إجراءات نقل امللكية واليت ملاحلنص وإنها

 مستشفى دلة:
االكتتــاب يف شــركة دلــة للخــدمات م وافــق جملــس إدارة شــركة األحســاء للتنميــة علــى   2102نــوفم  01هـــ املوافــق 0,11 جــةذي احل 21بتــاريخ 

ريـال   12( سهم مت االكتتـاب فيهـا بسـعر    1,010.استثمار بغرض االحتفاظ ، وقد بلغ عدد األسهم املخننة لشركة األحساء للتنمية )-النحية

م 10/02/2102ريال مت تننيفها ضمن االستثمارات املتاحة للبيع. وقد بلغت القيمة السوقية يف  11,112,,2كلفة االستثمار يف تلك االسهم تللسهم و

 . %11بنسبة زيادة قدرها  ريال 12.,221,,مبلغ 

 

 يف مشاريع اخلدمات:ج( االستثمار 
  استثمارات اخلدمات القائمة: -

شركة األحساء للسياحة والرتفيه نشاط اخلدمي التالية: )تتضمن استثمارات الشركة القائمة يف الشركات التابعة والشقيقة ذات ال

 %(.1,111شركة االتناالت السعودية  –%1املناولة الشركة الوطنية خلدمات  –% .,1
  :اتاخلدميف مشاريع حجم االستثمار  -

% من امجالي 01,20مليون ريال وهي متثل نسبة 2,1.م حوالي10/02/2102بلغ صايف قيمة االستثمار يف مشاريع اخلدمات كما يف 

 استثمارات الشركة.
  ارباح االستثمار يف املشاريع اخلدمية: -

% من 2,621مليون ريال وهي متثل نسبة  162م حوالي 10/02/2102ايرادات االستثمار احملققة من مشاريع اخلدمات كما يف بلغت 

 امجالي إيرادات الشركة.

 أهم مستجدات سري العمل يف مشاريع اخلدمات: -
  شركة األحساء للسياحة والرتفيه:

والرتفيه من شركة ذات مسئولية حمدودة اىل شركة مساهمة مقفلة شركة األحساء للسياحة للتحول لانعقدت اجلمعية العامة  -

املوافقة على الننوص النهائية  –م ، وقد أقرت تلك اجلمعية )التحقق من االكتتاب يف كامل رأس املال 11/11/2102بتاريخ 

تعيني احملاسب  –سنوات  1تعيني أول جملس ادارة للشركة ملدة  –املوافقة على نفقات التحول  –للنظام األساسي للشركة 

ريال ونسبة شركة  116111,111، واجلدير بالذكر أن رأس مال شركة األحساء للسياحة والرتفيه يبلغ (القانوني للشركة

 .ريال 111,,1,12% أي ما يعادل 1,11األحساء للتنمية 
   الشركة الوطنية خلدمات املناولة: 

% من 1ريال واليت متثل نسبة  1161116111تبلغ تكلفة استثمار شركة األحساء للتنمية يف الشركة الوطنية خلدمات املناولة  -

مت اندما  الشركة الوطنية خلدمات املناولة مع املؤسسة العامة للخطوط مليون،وقد  011رأمسال الشركة البالغ قيمته األمسية 

وأصبحت  ريال، 2.9,011,.22برأمسال قدره  س شركة اخلطوط السعودية للخدمات األرضيةاجلوية العربية السعودية وتأسي

حنة وتبلغ  ريال 2,2,100,.02وحنتها  %20رأمسال الشركة اجلديدة نسبة متثل نسبة الشركة الوطنية خلدمات املناولة يف 

، وقد ريال 1,111,111ركة األحساء للتنمية ريال علما بأن القيمة األمسية حلنة ش .9,102,02 شركة األحساء للتنمية منه

ط السعودية سيتم طرح شركة اخلطويف القريب م أنه 2102أعلنت املؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية خالل عام 
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أمسال زيادة حنة شركة األحساء للتنمية يف ضوء حتديد ر والذي سوف ينعكس اجيايبيًا يفالعام  للخدمات األرضية لالكتتاب

 .الشركة عند طرحها
واجلدير بالذكر أنه قد مت تأسيس الشركة الوطنية للمساندة األرضية للطريان )شركة ذات مسئولية حمدودة ( بنفس 

ريال وتبلغ  0,111,111الشركاء يف الشركة الوطنية خلدمات املناولة من األرباح املبقاة للشركة قبل دجمها برأس مال قدره 

 ريال.  11,111% أي 1للتنمية فيه  حنة شركة األحساء
 

 :العقاريةشاريع امليف د( االستثمار  
  االستثمارات العقارية القائمة: -

م تتمثل يف أراضي مملوكة للشركة ومساهمات عقارية ومتلك 10/02/2102استثمارات الشركة العقارية القائمة كما يف 

وقطعيت أراضي واقعة على  –أسهم يف صندوق عقاري وهي ) عدد مخس أراضي خمططة واقعة على طريق خريص حبي املعياذلية 

لك الشركة مت –مساهمة عقارية يف أرض يف تبوك  –م 10/02/2102طريق الشيخ جابر حبي اجلنادرية مل تنقل ملكيتها حتى 

 العقاري بالدمام(. ,سهم يف صندوق مدى 016111عدد 
  حجم االستثمار العقاري: -

مليون ريال وهي متثل  01162تقيد االستثمارات العقارية بالتكلفة وقد بلغت القيمة الدفرتية لالستثمارات العقارية القائمة حوالي 

 م.10/02/2102% من جمموع استثمارات الشركة كما يف 11,91نسبة 
  ارباح االستثمار يف املشاريع العقارية: -

 م.2102االستثمار العقاري خالل عام مل يتحقق أية أيرادات من 
 :عقاريةشاريع الاملأهم مستجدات سري العمل يف  -

   لصندوق العقاري:ا
الشركة يف صندوق م على مساهمة 20/11/2100ه املوافق 0,11/.02/1وافق جملس إدارة شركة األحساء للتنمية بتاريخ 

سهم بتكلفة  01,111بالدمام والذي يدار بواسطة شركة أرباح املالية، وقد مت شراء عدد  ,التطوير العقاري مدى 

ريال أي بربح قدره  02,210,212م مبلغ 10/02/2102ريال، وقد بلغت القيمة السوقية لتلك األسهم يف  01,011,111

% يف ,0م، ومتثل نسبة الربح حوالي 2102مل تسجل تلك األرباح يف القوائم املالية لعام سبعة أشهر سنة وريال خالل  2,110,212

  السنة، وتبلغ مدة االستثمار املتوقعة يف النندوق مدة سنتان من تاريخ املساهمة.   

  :املساهمات العقارية
ريال  61116111.م بقيمة 2112/,02/1توجد لدى الشركة مساهمة عقارية يف خمطط أرض يف تبوك ساهمت فيه بتاريخ 

م مت تنفية مساهمة الشركة يف 2100واجلدير بالذكر أنه خالل شهر سبتم  من العام .،والتزال املساهمة قائمة حتى تارخيه 

مبلغ م وبلغت صايف القيمة عند التنفية 22/00/2111اريخ ريال بت 0161116111أرض جدة اليت ساهمت فيها مببلغ 

 ريال ومل يسدد الباقي حتى تارخيه. 161116111سدد منه فقط مبلغ ريال  0,61116111

علما بأن املبلغ الذي ساهمت به الشركة يف هاتني املساهمتني قد مت ضمانه من رئيس جملس إدارة الشركة السابق األستاذ/ 

 خالد بن عمر البلطان. 
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 :األراضي

م حنلت الشركة على عدد سبع قطع أراضي خمططة من شركة إعمار الدرع العربي مبوجب عقد 12/02/2112بتاريخ 

 وتفاصيل تلك األراضي على النحو التالي: م10/02/2112بتاريخ  التاسعة عشرةختار  أقرته اجلمعية العامة العادية 

ريال  011,111,111مرت مربع بلغت قيمتها  1,,,21عدد مخس أراضي بطريق خريص يف حى اجلنادرية بالرياض مساحتها  -

 م وقد مت االنتهاء من نقل ملكيتها باسم شركة األحساء للتنمية.10/02/2112وفق القيمة العادلة يف تاريخ 
ريال وفق  21,011,111مرت مربع بلغت قيمتها  ,2,11عدد قطعتني من األراضي بطريق الشيخ جابر يف حي املعيزيلية مساحتها  -

  .  شركة األحساء للتنمية حتى تاريخ هذا التقرير م ومل تنقل ملكية تلك األراضي باسم10/02/2112عادلة يف تاريخ القيمة ال

 
 :للمتاجرة األوراق املاليةيف هـ( االستثمار  

  :للمتاجرة تصنيف االستثمار القائم يف األوراق املالية -
 تتضمن :لدى الشركة استثمارات يف األوراق املالية للمتاجرة 

 صندوق أرباح للطروحات األولية  –صندوق الراجحي لألسهم احمللية 

يف القوائم املالية ضمن األصول املتداولة،  يتم إثبات القيمة السوقية لتلك  يف األوراق املالية للمتاجرةاالستثمارات  ننفوت

االستثمارات يف سجالت الشركة يف نهاية كل ربع عند إصدار القوائم املالية األولية ويتم إثبات اخلسائر أو املكاسب غري 

 احملققة الناجتة عن التقييم يف قائمة الدخل.
  :للمتاجرة اليةحجم االستثمار يف األوراق امل -

% من .2,,مليون ريال وهي متثل نسبة  22612م قيمة 10/02/2102األوراق املالية للمتاجرة كما يف ت قيمة االستثمار يف بلغ

يف وحدة  11,,2.م عدد حوالي 10/02/2102عدد الوحدات اململوكة للشركة كما يف  امجالي استثمارات الشركة وتبلغ

وحدة يف صندوق أرباح  للطروحات األولية  211,011ريال، وعدد ( مليون ,,09قيمة سوقية )احمللية بصندوق الراجحي لالسهم 

 .ريال ( مليون2.,2بقيمة سوقية )
  غري احملققة من االستثمار:احملققة واألرباح  -

مليون ريال وهي متثل  .2,1الي م حو2102خالل عام  للمتاجرة بلغت األرباح غري احملققة الناجتة عن االستثمار يف األوراق املالية

 م.2102% من جمموع ايرادات الشركة عن عام .026نسية 

مليون ريال وهي متثل نسبة  1,1م حوالي 2102خالل عام  للمتاجرة بلغت األرباح احملققة الناجتة عن االستثمار يف االوراق املالية

م وذلك نتيجة قيام الشركة ببيع جزء من استثماراتها يف األوراق 2102عام  % من جمموع ارباح االستثمارات بالشركة.عن1162

 املالية املتاحة للبيع واملستثمرة يف شركة تكوين املتطورة للنناعات ومن ثم إعادة شراؤها بتكلفة أقل. 
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 :م10/02/2102و( ملخص استثمارات الشركة القائمة كما يف 
 نوع االستثمار  م

 املستثمر فيهاالشركات 

عدد االسهم /  نشاط الشركة

الوحدات 

 اململوكة

نسبة 

 امللكية

صايف قيمة 

االستثمار يف 

10/02/2102 

احملل الرئيسي 

 لعملياتها

  مليون ريال  حنص/اسهم  املشاريع النناعية 

 األحساء 01,0 %011 2,111 منتجات التمور ومشتقاتها شركة األحساء للنناعات الغذائية  10

 األحساء 1,11 %011 111,111 انتا  األقمشة  لالقمشة الشركة السعودية اليابانية 12

 الدمام 01,2 %1 0,120,111 انتا  ورق الكرتون الشركة العربية لنناعة الورق  11

 ينبع 9,1 %16,2 1,111,111 انتا  االلياف ومواد برتولية الشركة العربية لاللياف النناعية ,1

 الرياض 22,1 %0,021 2,211,111 احلفر واالستكشافات التننيع وخدمات الطاقة شركة 11

 ينبع 11,1 %1609 0,110,111 مواد برتولية شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات .1

 الرياض .,2 %1,11 0,.,001 مواد برتولية شركة اجملموعة السعودية لالستثمار 11

 اخل  20,9 %06.1 111,111 مواد بالستيكية والياف شركة تكوين املتطورة للنناعات 12

  01269    امجالي االستثمار النناعي 

  مليون ريال  حنص/اسهم  املشاريع الطبية 

 األحساء 9,,1 %0,21, 0,211. خدمات طبية  شركة األحساء للخدمات الطبية 10

 الرياض 1,, %1612 1,010. خدمات طبية شركة دلة للخدمات النحية 12

  19,2    امجالي االستثمار الطيب 

  مليون ريال  حنص/اسهم  مشاريع اخلدمات 

 األحساء 1,2 %1,11 11,,112 مشروعات سياحية شركة األحساء للسياحة والرتفيه 10

 جدة 11 %1 1,111 اخلدمات االرضية للطريان  الوطنية للمساندة االرضية  شركةال 12

 الرياض 22,9 1611 ...,... االتناالت  السعوديةشركة االتناالت  11

  261.    ر اخلدميامجالي االستثما 

  مليون ريال  مرت/ وحدة  املشاريع العقارية 

 تبوك 61. - - حنة مشاعة يف خمطط عقاري  مساهمة عقارية أرض تبوك  10

 الرياض .0.16 - 906220 حبي اجلنادرية وحي املعيزيلية أراضي الرياض خمططة من االمانة  12

 الدمام 0160 - 016111 صندوق تديره ارباح كابتال صندوق مدى العقاري 11

  011,21    امجالي االستثمار العقاري 

  مليون ريال  وحدات  األوراق املالية 

 الرياض ,096 - 11,,2. الراجحي لالستثمار صندوق الراجحي لألسهم احمللية 10

 الدمام 26.2 - 211,011 ارباح كابتال للطروحات األوليةصندوق أرباح  12

  22612    امجالي استثمار األوراق املالية  

  0,,1,    امجالي استثمارات الشركة 
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 :م بالرسم البياني10/02/2102ز( بيان استثمارات الشركة كما يف 

 
 

 :اسهامها يف النتائجح( ملخص لوصف تأثري استثمارات الشركة على حجم العمل ونسبة 
 

 م10/02/2102النتائج كما يف  م10/02/2102حجم األعمال كما يف  وصف النشاط

 النسبة القيمة )باملليون ريال( النسبة القيمة )باملليون ريال(

 %0,6.1 ,26 %29621 132.9 االستثمار يف املشاريع النناعية

 %,0162 261 %01611 1962 يةباالستثمار يف املشاريع الط

 %21 0,, %01621 261. االستثمار يف مشاريع اخلدمات

 %1 1 %19611 011621 االستثمار العقاري

 %1601, ,16 %621, 22612 االستثمار يف األوراق املالية

 %011 ,0.6 %011 1,60, اإلمجالي

 

 صناعي
29% 

 صحي
13% 

 خدمات
14% 

 عقار 
39% 

 اوراق مالية
5% 

 13/31/1131استثمارات الشركة كما يف 

 صناعي

 صحي

 خدمات

 عقار 

 اوراق مالية
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 وصف خطط وقرارات الشركة املهمة واألهداف والتوقعات املستقبلية واملخاطر: (1)

 : اخلطط املستقبليةأواًل 

أداء االستثمارات القائمة وإعادة وحتسني استثمارات كي يتسنى للشركة حتقيق أهدافها، فإنها ختطط إىل تنمية نشاطها من خالل إضافة 

 وعليه تثمار تتناسب مع طبيعة أغراضها املتعددة لالساسرتاتيجية  شركة األحساء للتنمية. وتتبنى %311هيكلة للمشاريع اليت متلكها بنسبة 

 فقد وضعت خططًا للقيام مبا يلي:

واليت حتقق املزيد من االرباح املوزعة وتقلل من اخلسائر غري احملققة وهذا سوف ، مارات يف شركات الطروحات األولية اجلديدةاستثإضافة  •

 .يساعد يف زيادة حقوق املساهمني

 .لدى الشركةرقية من خالل استغالل األراضي املتاحة تفعيل النشاط العقاري يف املنطقة الشسيتم كذلك إضافة  •

 

 ثانيًا : األهداف الرئيسية

 وتنطوي خطط الشركة املستقبلية على األهداف التالية:

 م.1131 خالل العام  إعادة تشغيل مننع األقمشة استكمال دراسة عقود •

 .للتحول اىل مشروعات حتت التنفيذقرار خطوات تنفيذية واستكمال اجراءات املشاريع حتت الدراسة ا •

 .1131التوسع يف النشاط العقاري خالل العام  •

 

  املستقبلية ثالثًا: اآلفاق

، لتنفيذ املزيد على املستوي احمللي واالقليمي، االستثمار املتعدد يف قطاع كبري من مركزها املتقدمبشكل  ء للتنميةشركة األحساستستفيد 

، مما يزيد االستثمارية ، واليت من شأنها حتسني تشكيلة املنتجاتاملشاريع اجلديدة اليت تعمل الشركة على دراستهامن خالل  االستثماراتمن 

 من منو هامش الربح وبالتالي تعزيز أرباح الشركة.

 البحث عن الفرص االستثمارية املناسبة. يف ستمر م إن تركيز شركة األحساء للتنمية

 

 رابعًا: املخاطر

نشاط الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بنورة سلبية جوهرية بسبب حدوث أو حتقق أي من هذه املخاطر قد يتأثر 

اليت يعتقد جملس إدارة الشركة يف الوقت احلاضر أنها غري مهمة، أو حبدوث أية خماطر أخرى مل يتسن للمجلس حتديدها، أو تلك اليت 

أو إذا أصبحت هذه األخرية خماطر جوهرية. وقد يؤدي حدوث واحد أو أكثر من عوامل املخاطرة هذه إىل اخنفاض سعر يعت ها غري جوهرية، 

 .املساهمني، مما قد يتسبب يف خسارة بشكل حاد أسهم الشركة يف السوق

  : ستثمارياال وفيما يلي  أنواع املخاطر اليت قد تواجه الشركة طبقًا لعملياتها التشغيلية ولطبيعة نشاطها

 

  املتعلقة بالعمليات التشغيلية للشركةاملخاطر  -3

 التشريعات والقوانني والبيئة التنظيمية -

أو تندر اليها ختضع أعمال الشركة لألنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية السعودية بنفة خاصة. والدول األخرى اليت قد تعمل بها 

القوانني واألنظمة للتغيري. ومن املمكن أن تؤثر التغريات القانونية اليت تسببها عوامل سياسية أو  اقتنادية أو فنية أو  الشركة. وقد ختضع هذه
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بيئية على عمليات الشركة ونتائجها املالية بشكل جوهري. وقد تقوم الشركة بتعديل منتجاتها أو عملياتها لكي يتماشى نشاطها مع أية 

 تلك التشريعات والقوانني. األمر الذي قد يكون له تأثري على إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية املستقبلية. تغيريات مستقبلية يف

على حدوث أي تغيري يف التشريعات والقوانني األمر الذي قد  التقرير ه ال توجد أي دالئل حتى تاريخ هذاوفقًا للمعلومات املتوفرة لدى الشركة فإن

 ي على أنشطة الشركة ومشاريعها املستقبلية.يكون له تأثري جوهر

 االعتماد على موردين رئيسيني -

خيوط األقمشة واملنتجات )مثل  من خار  اململكة ملواد اخلاما يف توريد ات ك ىيف األغلب على شرك يف نشاطها النناعي تعتمد الشركة

والذي املواد اخلام من األسواق الدولية بعض  ستريادموردين رئيسيني الوسيكون االعتماد يف بداية تشغيل مننع األقمشة على ( ننف املننعة

على وشركتها التابعة  شركة األحساءأن يكون له أثر سليب على قدرة  االعتمادالرسوم املفروضة على الواردات،. وميكن هلذا  سوف يضيف

 ؤثر على رحبية الشركة.يعن توفري املواد اخلام الالزمة، فإن ذلك قد  يناملوردألي سبب هؤالء  توقف أنه إذامنتجاتها، حيث أو تسويق تننيع 

  ارتفاع األسعار وتوفر املواد اخلام -

على توفر وتكلفة املواد اخلام اليت  يف مبيعاته ورحبيتهاألقمشة  مننععتمد يو، ألقمشةمتخننة يف تننيع االتابعة  شركاتالاحدى باعتبار 

واليت ويف تكاليف املواد اخلام  األسعار نتيجة الرتفاع معدالت التضخميف املاضي الكثري من الزيادات يف  حدثتختضع لتقلبات األسعار. وقد 

ويعتمد أداء الشركة جزئيًا على قدرتها على إدرا  هذه التغريات يف التكاليف ضمن أسعار بيع م ، 2112ت يف إغالق املننع يف نهاية عام تسبب

هذا علمًا أن الشركة عموما يف إدارة الزيادة يف تكاليف املواد اخلام والقيام بزيادة أسعار البيع عند الضرورة.  نجحتمل املنتجات. ويف املاضي 

نجح يف املاضي قد ال يتكرر يف املستقبل. كما أن حدوث الكوارث الطبيعية مثل األعاصري، واألنظمة احلكومية املتعلقة مل ياألداء الذي 

قد تؤثر سلبيًا على اإلنتا  أو على قدرة املوردين على تسليم املواد اخلام. وقد يؤدي ذلك إىل زيادة تكاليف املواد اخلام أو  باالنبعاثات البيئية،

على رحبية الشركة إذا كانت غري قادرة على جتاوز الزيادة يف التكاليف وإدخاهلا يف أسعار البيع، أو  نقص اإلمدادات، وهو ما سيؤثر سلبًا

 ى تأمني املواد اخلام من منادر بديلة يف حال وجود نقص يف تلك املواد. القدرة عل

  التوسع حمدودية القدرة على -

 األقمشةالتوسع على توفر املساحة األرضية املخننة للتننيع إلضافة خطوط تننيع إضافية. وحتديدا فإن مننع  يفتتوقف قدرة الشركة 

تسليم املساحة املتاحة حاليا داخل سور الشركة خاصة إذا ما مت  – تتوفر فيه مساحة أرضية حمدودة العيون باألحساءالتابع للشركة يف مدينة 

، حيث أنه النسيج باهلواءاملزمعة واليت تشمل إضافة مكائن  على خططه التوسعية وهو ما قد يشكل خطرًا اىل هيئة املدن النناعية-التابعة

احة املتوفرة لعمليات اإلنتا  يف املننع قد استغلت بالكامل، وبالتالي إذا كانت هناك حاجة بعد أن يتم إضافة هذه املكائن ستكون املس

 الشركة. وإذا استمرت إلضافة املزيد من املكائن فبإمكان الشركة أن حتول املساحات املتوفرة حاليًا للتخزين يف املننع إىل مساحات لإلنتا 

يف منشآت جديدة  إضافيةاستثمارات يستلزم ، فإنها ستضطر إىل إخالء مرافقها مما قد ملتاحة حاليًافوق اإلمكانيات ا يف توسيع مرافق إنتاجها 

 إىل تعطيل العمليات وقد يؤثر سلبا على األوضاع املالية للشركة. واىل نقل املعدات.  إن االنتقال احملتمل قد يؤدي أيضًا

 خماطر التأخر يف تسليم البضائع -

حجم يتعرض تسليم املنتجات للعمالء واستالم املواد من املوردين للتأخري نتيجة لعوامل خارجية خمتلفة، واليت قد تشمل التأخري يف النقل، و قد

 ات التابعة )مننع األقمشة ومننع التمور(الشرك الطلب، والتقلب يف الطلب على املنتجات. ويف حال حدوث أي من هذه العوامل، فقد ال تتمكن

 6ة تلك الشركاتورحبي ةعلى مسع من التشغيل وفقا خلطة العمل وهو ما قد يؤثر سلبًا
 توقف عمل املصنع أوخماطر تعطل  وتوقع متوقف التشغيل بشكل غري  خماطر -

. أيام االسبوعتعمل املنانع بدون توقف على مدار الساعة يف كافة خيطط أن حيث  يعتمد عمل الشركة على التشغيل املستمر والفعال للمنانع

و احلاسبات اآللية، أوهناك بعض املخاطر اليت قد تؤثر سلبا على الكفاءة التشغيلية للشركة مثل : الكوارث الطبيعية، األعطال يف اآلالت 
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ائدات واألرباح. وال واحلوادث املتعلقة باملوظفني املهمني، وانقطاع الكهرباء أو املاء. قد يؤدي تعطل اإلنتا  إىل زيادة التكاليف واخنفاض الع

 تستطيع الشركة تقديم أي ضمانات بعدم تعطل عملياتها، مما قد يؤثر بالتالي على رحبيتها.

 التمويل وخرق التعهداتخماطر  -

قد حتتا  الشركة إىل احلنول على التمويل لتنفيذ خططها املستقبلية. ويف حال عدم متكنها من تأمني التمويل املطلوب يف املستقبل، أو 

أغلب مدفوعات الفائدة مبوجب  احتسابالفتها لتعهدات التمويل، فقد يؤثر ذلك سلبا على أدائها التشغيلي واملالي. باإلضافة لذلك، يتم خم

تغريات غري مناسبة يف أسعار الفائدة سيكون هلا أثر سليب على األداء املالي  إنَّ أيةتسهيالت ديون الشركة بناء على معدالت فائدة عائمة. 

 لشركة.ل

 نيياالعتماد على موظفني رئيس -

يعتمد أداء الشركة على خ ات وقدرات مسئوليها التنفيذيني وكبار موظفيها اآلخرين. ويتوقف مستقبل الشركة بدرجة كبرية على قدرتها 

، يف الوقت احلالي، على مثل على استقطاب أفراد من ذوي الكفاءات واملؤهالت العالية والقدرة على االحتفاظ بهم، حيث أن املنافسة شديدة

اسرتاتيجيات املوارد البشرية وأفضل املمارسات من  وتعمل الشركة على استمرارية تطبيقهؤالء املوظفني الذين لديهم اخل ات الواسعة املطلوبة. 

ن خماطرة قائم يف الشركة التابعة ألهناك عننر أجل تقليل تسرب املوظفني منها للحد من آثار فقدان املوظفني الرئيسيني. ولكن على أية حال، 

حتى اآلن من التابعة تمكن الشركة ت ملوم 2112مجيع العاملني املؤهلني لنناعة األقمشة قد غادرور اململكة عند اغالق املننع يف عام 

ومن الضروري استقطاب جمموعة عمل ذو خ ة عالية يف كافة قطاعات ،  االستعاضة عن هؤالء املوظفني الذين غادروا مبوظفني آخرين مؤهلني

وجد هناك أي ضمانات بأن أعمال الشركة لن تتأثر يف حال عدم متكنها من اجتذاب وتطوير تال وم، 2102العمل باملننع  خالل عام 

قد تتضرر الشركة من جراء فقدان خدمات واحد أو واالحتفاظ باملوظفني املؤهلني أو استبداهلم مبوظفني على نفس املستوى من املؤهالت. و

ع أكثر من موظفيها الرئيسيني الذين ال ميكن استبداهلم على املدى القنري واملتوسط، مما قد يؤدي إىل تعطل األعمال ويؤثر سلبا على الوض

 .املالي للشركة ونتائج عملياتها

 التزامات التأمني -

، وعلى الرغم من أن التحويلية سواء يف مننع التمور أو مننع األقمشةا يف جمال النناعات ختضع عمليات الشركة ملخاطر ترتبط بعمله

بأعمال  الشركة حتتفظ بعدة أنواع من التغطية التأمينية، إال أن تلك البوالص قد ال توفر التأمني الكامل ضد مجيع املخاطر احملتملة واملتعلقة

 الشركة.

قساط التأمني ونسب التحمل يف بعض بوالص التأمني ميكن أن تزيد بنورة كبرية يف بعض احلاالت. فقد نتيجة لظروف السوق املتغرية فإن أ

 يؤدي ذلك إىل زيادة كبرية يف التكاليف التشغيلية وهو ما يؤدي إىل خفض رحبيتها.

 االلتزام بالسعودة -

ريال  011ريال بدال من  2011العمل لغري السعوديني لتنبح قرار وزاري باحتساب رسوم اضافية على اصدار رخص  2102ر يف اواخر عام دص 

ويف حال قل الراتب  ريال  2111كما ألزمت وزارة العمل بأن يكون راتب العامل السعودي % ، 01فيها عن  السعودة للمنشآت اليت يقل نسبة

وقد  ت هذا املستوي ال حيسب مطلقا،ريال وحت 0011شخص كامل وحيسب جزء من املوظف حتى مستوى راتب عن هذا املبلغ لن حيسب 

طلوب يكون هلذا القرار أثر سليب على زيادة تكاليف التشغيل يف منانع الشركة اليت تعتمد على فنيني ذو مهارات خاصة قد ال تتوفر بالعدد امل

ءات املوظفني السعوديني أولوية وحترص الشركة على التقيد مبعدل السعودة، وهلذا يشكل تدريب وتطوير مهارات وكفايف السوق السعودي .

زام ك ى بالنسبة للشركة. ومع هذا فقد تقوم وزارة العمل يف املستقبل بتشديد تعليمات نسبة السعودة املطلوبة، أو تندر عقوبات لعدم االلت

 بها، أو قد ختفف تلك التعليمات حسب أوضاع الشركات السعودية ذات الكثافة العمالية.

% 01على االلتزام بنسبة السعودة املقررة شركة ونتائجها املالية ومركزها املالي بشكل سليب يف حال عدم قدرتها وقد تتأثر أعمال ال

احلنول على تأشريات العمالة الالزمة أو املوافقات على نقل كفاالت العاملني لديها نتيجة عدم متكنها مستقباًل يف احملافظة على نسبة أو

  ل إصدار وزارة العمل تعليمات أكثر صرامة فيما يتعلق مبتطلبات السعودة.السعودة املطلوبة أو يف حا
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  املخاطر املتعلقة بالسوق -1

 األوضاع االقتصادية احلالية  -

املالية  تأثر باألزماتواليت تعلى الظروف االقتنادية على النعيد العاملي،  شركة األحساء للتنمية والشركات التابعةء تعتمد عمليات وأدا

، وقد تبقى متقلبة يف املستقبل املنظور. هذه الظروف جتعل من النعب على العمالء احلاليني واحملتملني التنبؤ والتخطيط بدقة ألنشطة العاملية

سني األعمال يف املستقبل، وقد حتملهم على إبطاء أو خفض اإلنفاق على منتجات الشركة. وميكن هلذه الظروف االقتنادية أيضا أن جتعل املناف

خيفضوا األسعار بشكل كبري أو يتخذوا إجراءات غري عادية للحنول على مزايا تنافسية، واليت قد جت  الشركة على تقديم ختفيضات 

 مماثلة، وبالتالي خفض رحبيتها. وال ميكن للشركة أن تتنبأ بوقت أو قوة أو مدة أي تباطؤ اقتنادي أو انتعاش اقتنادي الحق. وميكن هلذه

وغريها من العوامل االقتنادية أن يكون هلا تأثري سليب جوهري على الطلب على منتجات الشركة، وعلى وضعها املالي مبا يف ذلك العوامل 

  رحبيتها ونتائج عملياتها.

 البيئة التنافسية -

املاضي واجهت الشركة ضغوطا على أسعارها يف  بالتنافسية العالية. ويف الشركات التابعة لألحساء للتنميةاألسواق اليت تعمل فيها تتسم 

ال تركز على املستقبلية سوف  الشركة سياسة يف أسعار منتجاتها نتيجة للمنافسة. وعلى الرغم من أن األسواق، وميكن أن تعاني اخنفاضًا

عن ضغوط األسعار من خالل حتسني  ئيًاالتعويض جزوسوف تعمل علي التنافس على األسعار بقدر ما تركز يف جودة ومتيز منتجاتها وخدماتها، 

مواصلة القيام بذلك  الشركةهيكل تكاليفها وجعل عملية التننيع أكثر كفاءة من خالل إدخال تقنيات جديدة ومبتكرة، فقد ال تستطيع 

ع أسعار منتجاتها، وميكن أن يؤدي مثل من جراء تراج وسلبيًا يف املستقبل. وبالتالي فإن أعماهلا ونتائج عملياتها ووضعها املالي قد تتأثر جوهريًا

 هذا االخنفاض إىل فقدان األعمال واخنفاض يف هوامش الرحبية.

 التغريات التقنية املستمرة   -

تقنيات ونظم متطورة ومكلفة لتننيع منتجاتها. وتتسم النناعة بإجراء حتسينات متكررة على املنتجات واستخدام  ات التابعةتستخدم الشرك

، واليت حيث يوجد لدى الشركة سياسات يف األحباث والتطوير وبرامج مستمرة يف تطوير املنتجات بهدف حتسني جودة املنتج  تطورةالتقنيات امل

على  ميكن، يف بعض األحيان، أن تؤدي إىل ضرورة توفري التقنيات واألنظمة قبل املوعد املخطط لتوفريها. وقد ينطوي استبدال املعدات القدمية

هظة، فضال عن خماطر أسعار صرف العمالت األجنبية حيث أن كمية كبرية من املعدات جيب استريادها من بلدان أخرى. عالوة تكاليف با

على ذلك، فإنه نظرا الرتفاع تكاليف استبدال املعدات، فقد ال تكون الشركة قادرة على تأمني االستبدال السريع للمعدات القدمية بشكل 

معداتها  بعضتعتزم الشركة يف املستقبل القريب بأن تقوم باستبدال و قدرتها على تننيع املنتجات املطلوبة لعمالئها. ملحوظ، مما قد ُيضعف من

 املوجودة حاليًا.

 خماطر املبيعات الدولية وأسعار تبادل العمالت والفائدة -

. وقد اندونسيا / اليابان / النني / كوريا / بعض الدول العربيةدول كثرية يف  العمالء يفاملوردين وتقوم الشركة بتنفيذ أعماهلا التجارية مع 

، اليت ليس تتأثر إيرادات الشركة وأرباحها سلبيا بالظروف االقتنادية و/أو الظروف السياسية والقوانني أو اللوائح املتغرية يف البلدان األجنبية

ة واألسواق املالية سلبيا على االقتناد احمللي وعلى األسواق العاملية اليت تنفذ للشركة سيطرة عليها. ويؤثر أي إرباك يف األسهم احمللية والدولي

ولة الشركة فيها أعماهلا. والشركة غري قادرة حاليًا على تقييم أو التنبؤ الدقيق باآلثار املستقبلية الضطرابات األسواق األخرى على السي

 تدفقاتها النقدية.والبيانات املوحدة ملركزها املالي ونتائج عملياتها و

صادراتها الدولية مع الدوالر األمريكي املرتبط بالريال السعودي، وأي تذبذب بني قيمة الريال السعودي واردتها وتتعامل الشركة يف مجيع 

عليها الدوالر  والدوالر األمريكي قد يكون له تأثري سليب على أرباح الشركة. وأي حتول سليب يف أسعار النرف يف األسواق اليت ال يهيمن

فضال عن ذلك، فإن التقلبات يف  ميكن أن يكون هلا تأثري سليب على رحبية الشركة بسبب ارتباط الريال السعودي مع الدوالر األمريكي.
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، فإن أسعار الفوائد بني البنوك السعودية )سايبور( ميكن أن يزيد من تكاليف االقرتاض ويكون هلا تأثري سليب على نتائج العمليات. لذا

 الزيادات يف أسعار الفائدة القنرية األجل ستؤثر مباشرة على مقدار الفائدة اليت تدفعها الشركة.

 البيئة والسالمة العامة -

من شأن إلزام املنانع يف املستقبل بتطبيق معايري أكثر صرامة لتوفري متطلبات وقائية للسالمة أن يزيد من تكاليف الشركة، مما قد  إن

ينعكس بشكل سليب على نتائج أعماهلا ومركزها املالي. قد تتأثر أعمال الشركة ونتائجها املالية ومركزها املالي بشكل سليب يف حال 

أضرار مادية قد تنتج عن التعامل مع املواد اخلطرة والسامة أو يف حال وقوع حوادث أثناء عمليات اإلنتا  ال تكون مغطاة بوثائق  حدوث خسائر أو

 التأمني أو نتجت عن حوادث مل يتم تغطيتها بوثائق تأمني.

 املخاطر االقتصادية  -

لكة كبرية على الرغم من السياسات الناجحة واملستمرة يف التنويع االقتنادي ال تزال مساهمة القطاع النفطي يف الناتج احمللي اإلمجالي يف املم

عدم تأثر الشركة سلبا بالظروف االقتنادية والسوقية والسياسية املتغرية يف ا التنويع ضمن مثل هذياليت تطبقها احلكومة. وعلى أية حال، ال 

شر على اقتناد اململكة وميكن أن ُيلمس ذلك يف وقت الحق يف مجيع نواحي املستقبل. وأي تقلبات يف أسعار النفط سيكون هلا تأثري مبا

 ميكن أن تؤثر على السعر السوقي لألسهم. اقتناد اململكة، مبا يف ذلك األسواق اليت تعمل فيها الشركة. وهذه التقلبات

 توزيع األرباحاملخاطر املتعلقة ب -1

، وعلى مركزها املالي، ومتطلبات رأس املال، ومتطلبات يعتمد، من بني أمور أخرى، على قدرة الشركة يف حتقيق األرباح إن توزيع األرباح

اإلدارة االحتياطيات القانونية، واالئتمان املتوفر للشركة، والظروف االقتنادية العامة، وغريها من العوامل اليت ختضع للتقدير املطلق جمللس 

تعتزم توزيع أرباح سنوية على املساهمني، فإن شركة األحساء للتنمية وعلى الرغم من أن  ن توزيع أرباح حسبما يراه مناسبا.بشأن اإلعالن ع

سهم الشركة ال تضمن بأنها ستدفع فعال أي أرباح، أو تقدم أي ضمان مبقدار املبلغ الذي سيدفع يف أي سنة من السنوات. وخيضع توزيع أرباح األ

 للشركة. األساسيالنظام ( من 33( و )32املادة )واردة يف لقيود معينة 
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 أصول وخصوم الشركة ونتائج أعماهلا للسنوات اخلمس األخرية:  (1)

 (ريال سعوديقائمة الدخل )

 1112 1112 1131 1133 1131 البيان
(1194159322) 3791429661 2692229432 3436313652 3731673263 االيرادات   

(231213123) تكلفة االيرادات  (231143114)  (295579431)  (293269316)  (3191619121)  
(1192169461) 691719717 2294419114 637663555 231273271 جممل الربح   

(532623113) منروفات متويلية وخمننات  (432313265)  (1291419123)  (591139312)  (1591219752)  
 3593319114 392369221 3619211 337323221 331223775 ايرادات أخرى

(336433144) الزكاة الشرعية   (131413151)  (192449771)  (391229114)  (493469222)  
(4791549113) 191719324 5797329275 3113112 137763112 صايف ربح العام  

 

 )ريال سعودي( قائمة املركز املالي

 1112 1112 1131 1133 1131 البيان
      األصول

 األصول املتداولة
735,765336 33151135316 366.161.611 1,.166.63, 1,.611.333 

 األصول غري املتداولة
,1357115311 31757735131 333.173.7,3 36,.733.16, 371.161.131 

 جمموع األصول
,7153675133 ,31516,5636 713.333.,,1 ,61.161.111 ,,6.613.371 

      املساهمني اخلنوم وحقوق
 اخلنوم املتداولة

3157635163 335,115611 76.111.661 36.7,1.663 71.113.663 
 اخلنوم غري املتداولة

7,56315,,1 7151135116 61.763.611 311.131.663 313.31,.3,1 
 جمموع اخلنوم

615,335711 6157115671 333.,13.711 3,3.111.63, 373.316.117 
 حقوق املساهمني صايف

36137735716 37151735631 361.,37.673 331.166.3,, 116.161.613 
 جمموع اخلنوم وحقوق املساهمني

,7153675133 ,31516,5636 713.333.,,1 ,61.161.111 ,,6.613.371 
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 التحليل اجلغرايف إلمجالي إيرادات الشركة: (,)
 ( امجالي اإليراداتأ-,

 إمجالي املبيعات البيان

 التوزيع اجلغرايف

 مبيعات خارجية املنطقة الغربية املنطقة الوسطى إيرادات مركزية

- 3266621,3 329,225,2 2121,,,12 6223,23,6 توزيعات ارباح مستلمة من الشركات  

- 329,323,2 329,323,2 حصة الشركة من ارباح شركة شقيقة  -  -  

- ,,92233,3 ,,92233,3 أرباح بيع اوراق مالية  -  -  

- 32,612192 32,612192 ارباح غري حمققة من استثمار اوراق مالية  -  -  

- 12121,5 12121,5 أخرى  -  -  

- 3266621,3 329,225,2 6,,,112126 1622,62591 اإلمجالي  

 
 الشركة بالرسم البياني: ب( : حتليل ايرادات-,    
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 نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية عن  (1)

 النتائج التشغيلية )بآالف الرياالت السعودية(

 نسبة التغري -التغري + أو  2100 2102 البيان

 

7753111+ 3436313652 3731673263 االيرادات   +5311%  
(231213123) تكلفة االيرادات  (231143114)  +553627  +1347%  
7323537+ 637663555 231273271 جممل الربح   +2316%  

(532623113) منروفات متويلية وخمننات  (432313265)  -2113651  -34362%  
4113132- 337323221 331223775 ايرادات أخرى  -11333%  

(396433144) الزكاة الشرعية   (131413151)  -334133222  -56336%  
134113212+ 3113112 137763112 صايف ربح العام  +3211334%  

 

 أهم أسباب التغريات يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

 % نتيجة زيادة االرباح غري احملققة من األوراق املالية للمتاجرة.21,,بنسبة م 2102عام زيادة ايرادات الشركة  .0
اإلدارية إلضافة كفاءات فنية من  السعوديني % نتيجة زيادة املصروفات .1,1بنسبة م 2102عام زيادة تكلفة االيرادات  .2

 بإدارة املشاريع بالشركة.
% ومل يكن هناك زيادة يف التكاليف سوى 21,,% نتيجة زيادة اإليرادات بنسبة 2,11بنسبة م 2102عام زيادة جممل الربح  .1

 حوالي نصف يف املائة .
يجة لعدم وجود أي قروض جتارية قائمة باستثناء % نت01,12بنسبة م 2102واملخصصات لعام نقص يف مصروفات التمويل  .,

، كما أنه يف العام املاضي كان قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي وتلك املصروفات تشكل رسوم متابعة القرض

مليون مل يقابلها هذا العام سوى خمصص هبوط  169هناك خمصصات تقادم خمزون واطفاء مصروفات دراسات مببلغ 

 .مليون ريال 62,مببلغ شركة ابن رشد 
حصلت الشركة على خصم فوائد بنكية  2100نتيجة انه يف عام % 12,00بنسبة م 2102لعام نقص يف االيرادات األخرى  .1

مليون ريال بعد سداد كامل القرض التجاري سداد مبكر. كما ان هناك زيادة يف املبيعات االخرى 060بلغت حوالي 

 خالل هذا العام.للمخزون من مستودع الشركة التابعة 
نتيجة زيادة االستثمارات ونقص اخلصوم غري املتداول % 1,01,بنسبة م 2102لعام نقص يف استدراك الزكاة الشرعية  ..

 واليت تؤثر على الوعاء الزكوي.
ت واستدراك الزكاة وزيادة % نتيجة اخنفاض األعباء واملخصصا0912,01م بنسبة 2102زيادة يف صايف الربح عام  .1

 االيرادات مع تقليص زيادة التكاليف.



 

18 
 

 إيضاح ألي اختالف عن معايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني:  (.)

للمحاسبني القانونيني وقد ال يوجد أي اختالف يف إجراءات اعداد القوائم املالية للشركة عن معايري احملاسبية النادرة عن اهليئة السعودية 

 م طبقًا لتلك املعايري.10/02/2102التزمت الشركة بإعداد القوائم املالية عن السنة املنتهية يف 

 
 امساء الشركات التابعة ورأمساهلا ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي وحمل عملياتها: (1)

 ى النحو التالي:وهي عل ثالث شركات تابعةعدد  لدى شركة األحساء للتنمية

رأمسال  اسم الشركة

 الشركة

احملل الرئيسي  نشاط الشركة الرئيسي نسبة امللكية

 لعملياتها

 حمل تأسيسها

2102 2100 
 للصناعات األحساء شركة

 الغذائية

يتمثل نشاط شركة األحساء للنناعات الغذائية  011% 011% 21

 طبقا ألغراضها األساسية يف 

ومشتقاتها التحويلية مبوجب الرتخيص انتا  التمور 

/ص من وزارة النناعة 13النناعي رقم 

هـ واملعدل بالقرار ,3/1/331والكهرباء بتاريخ 

 هـ .,11/6/331/ص بتاريخ 667الوزاري رقم 

إنشاء خمازن الت يد حلفظ وجتميد األغذية 

 وتأجريها على الغري.

جتارة اجلملة والتجزئة يف احلاصالت الزراعية 

ملوارد الغذائية وخدمات اإلعاشة املطهية وغري وا

 املطهية.

 السعودية األحساء

 للخدمات األحساء شركة
 الطبية

ميثل النشاط الرئيسي لشركة األحساء للخدمات  1160% 0621%, 011

الطبية يف إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة املستشفيات 

واملراكز الطبية ، ومتارس الشركة نشاطها 

-31-11161الرتخيص الطيب رقم مبوجب 

النادر من مديرية الشئون  31-316-116

 هـ11/33/3336النحية باملنطقة الشرقية بتاريخ 

 السعودية األحساء

اليابانية  السعودية الشركة

 لصناعة األقمشة

يتمثل نشاط الشركة السعودية اليابانيـة الرئيسـي    011% 011% 11

مغزولـــة  يف إنتــا  وتســـويق وتوزيـــع خيـــوط جمعـــدة 

 37وأقمشة منسوجة مبوجب ترخيص صناعي رقم 

هـ  صادر من وزارة النـناعة  3336/ 31/3بتاريخ 

 والكهرباء.

مليون  31تبلغ الطاقة اإلنتاجية ملننع الشركة 

ياردة سنويا من أقمشة الثياب الرجالية والعبايات 

 وأغطية الوجه النسائية

 السعودية األحساء

 

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة: (2)
 م أي اصدارات أو أسهم وأدوات دين داخل اململكة وخارجها.2102مل تندر الشركات التابعة خالل العام املالي 



 

19 
 

 سياسة توزيع األرباح: (9)
 :واملبينة على النحو التاليمن النظام األساسي للشركة  (33وملادة ) (31نص املادة )يتم توزيع أرباح الشركة مبوجب 

 :التالي  الوجه على األخرى والتكاليف العمومية املنروفات مجيع خنم بعد السنوية النافية الشركة أرباح توزع

 االحتياطي بلغ متى التجنب هذا وقف العادية العامة للجمعية وجيوز نظامي احتياطي لتكوين النافية األرباح من% 31 جينب .3

 .املال رأس ننف املذكور

 .املدفوع املال رأس من% , تعادل للمساهمني أوىل دفعة ذلك بعد الباقي من يوزع .1

 إضافة املختنة، اجلهات ماتقرره وحسب اإلدارة جملس أعضاء ملكافأة الباقي من% 31 اليتجاوز مبا تقدم ما بعد خينص .1

 بعد الباقي ويوزع مقيم الغري للعضو واالنتقال السفر ومناريف جلسة كل يف العضو يستحقها اليت اجللسات حضور بدل إىل

 .التالية لألعوام يرحل أو اجلمعية تقرره ملا وفقا األرباح يف إضافية حنة املساهمني على ذلك

 تدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمني يف املكان واملواعيد اليت حيددها جملس اإلدارة.           

 

م تعود ألشخاص )عدا 2102يوجد أي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت خالل العام  ال (01)

 أعضاء جملس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني وأقربائهم(.
 

األوراق املالية التعاقدية وحقوق االكتتاب اليت تعود ألعضاء جملس ادارة الشركة وكبار التنفيذيني  (00)

 أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.وأقربائهم يف أسهم أو 
 يبني اجلدول التالي عدد األسهم اليت ميلكها أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف الشركة  على النحو التالي: - أ

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
عدد االسهم في  االسم

10/10/2102 
نسبة الملكية في 

10/10/2102 
التغير خالل 

 الفترة
نسبة التغير خالل 

 الفترة
عدد األسهم في 

10/02/2102 
نسبة الملكية في 

10/02/2102 
 %..16 121,111 - - %..16 121,111  وليد بن حسن العفالق-0

 %1621 0106111 %1612- 221,901- %1,12 901,,12 عبد احملسن بن حممد العثمان -2

 %,061 ,29,.11 %16.1- ,1,,.12- %2620 0,121,122 علي بن عبد اهلل احلسون-1

 ,1,11 2,111 - - %,1611 2,111 عبد اللطيف حممد ال اك-,

 .1,101 0..,2 - - .1,101 0..,2 صاحل بن حسن العفالق -1

 1,112 0,111 - - 1,112 0,111 عبد اهلل علي اجملدوعي -.

 1,112 0,111 %1,112+ 0,111+, - - صاحل عبد اهلل النعيم-1

 أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
 %1,21 21,111, %1621- 922,.0,- 0,12 2,1,922 األستاذ/ وليد بن حسن العفالق-زوجة 

 %1,11 1 %1,02- 19,111- %1,02 19,111 ألستاذ / عبد احملسن العثمانا-زوجة 

 %1,112 111,, %1,112+ 111,,+ - - الرئيس التنفيذي –زيد عبد اهلل اليعيش 

كما ال توجد خالل العام ، باستثناء ما ذكر أعاله ال توجد نسب متلك يف أسهم الشركة تعود ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني اآلخرين وأقربائهم.

 وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من م أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية أخرى وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني2102

 شركاتها التابعة. وال يوجد بني أعضاء جملس اإلدارة ممثل لشخصية اعتبارية.



 

20 
 

 القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة هلا واملسدد منها خالل العام: (02)
 م:1131ديسم   13ها التابعة كما يف للتنمية وشركاتاصيل القروض املمنوحة لشركة األحساء تبني اجلداول التالية تف

  :األحساء للتنميةقروض شركة  - أ

 م، وأن13/31/1131بأنه ليس هناك أي قروض على الشركة ألي جهة متويلية حتى تاريخ تقر إدارة شركة األحساء للتنمية                

 ختص الشركة التابعة التى وحدت قوائمها مع شركة األحساء للتنمية. القروض املبينة يف القوائم املالية املوحدة                

 )بالريال السعودي( :الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة –الشركة التابعة قروض  -ب 

تاريخ  اجلهة املاحنة للقرض

 القرض

تاريخ اول  أصل مبلغ القرض مدة القرض

 قسط

تاريخ اخر 

 قسط

رصيد 

القرض يف 

 1131يناير

املسدد يف 

1131 

رصيد القرض 

يف ديسمرب 

1131 

قصري 

 االجل

طويل 

 االجل

          

صندوق التنمية 

 السعودي النناعية

 سنة31 هـ3311

 )مت اعادةاجلدولة(

- 61.3  

 مليون ريال

شوال 

 هـ3311

ربيع ثان 

 هـ3331

61516 

 مليون ريال

1.1  

 مليون ريال

76516  

 مليون ريال

 أصول املننع وضمان اعتباري لكامل  رهن ضمانات قرض صندوق التنمية النناعية السعودي للشركة السعودية اليابانية تتمثل يف

 القرض من شركة األحساء للتنمية.

 )بالريال السعودي( األحساء للخدمات الطبية:شركة  -الشركة التابعة قروض  -  

تاريخ  اجلهة املاحنة للقرض

 القرض

تاريخ اول  أصل مبلغ القرض القرض مدة

 قسط

تاريخ 

اخر 

 قسط

رصيد 

القرض يف 

 1131يناير

املسدد يف 

1131 

رصيد القرض 

يف ديسمرب 

1131 

قصري/متوسط 

 االجل

طويل 

 االجل

          

 سنتان  م1111 البنك االهلي  التجاري

مت اعادة 

 اجلدولة

3,  

  مليون ريال

 ديسمرب -

1133 

 

 يوليو

1131 

6.7  

 مليون ريال

356  

 مليون ريال

1.6  

 مليون ريال

 سنة 11 هـ3313 وزارة املالية

مت اعادة 

 اجلدولة

- ,1  

مليون 

 ريال

رجب 

 هـ,331

رجب 

 هـ3331

13567 

 مليون ريال

3531 

 مليون ريال

11571  

 مليون ريال

 عليها من أصول ، وتتمثل ضمانات رهن أرض الشركة وما  تتمثل يف  ضمانات قرض وزارة املالية لشركة األحساء للخدمات الطبية

  .كل حسب حنته قرض التجاري يف ضمان اعتباري من الشركاء يف شركة األحساء للخدمات الطبيةال

 

م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية 2102متنح الشركة أو تصدر خالل العام  مل (01)

 أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
 

ال يوجد أي حقوق حتويل او اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو  (,0)

 مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
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لدى الشركة أو أي من شركاتها التابعة أي عمليات اسرتداد أو شراء أو الغاء من جانبها ألي  ال يوجد (01)

 أدوات دين قابلة لالسرتداد.
 

 اجتماعات جملس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع: (.0)
 :م2102خالل العام  بيان اجتماعات جملس اإلدارة - أ

 وفيما يلي بيان احلضور: ان( جلست2م عدد )2102عقد جملس اإلدارة خالل العام 

              حضر مل حيضر 

 االجتماع األول أعضاء جملس اإلدارة 

0,/12/2102 

 االجتماع الثاني

0./19/2102 

   وليد بن حسن العفالق-0
   عبد احملسن بن حممد العثمان -2
   علي بن عبد اهلل احلسون -1
   عبد اللطيف بن حممد الرباك -,
   صاحل بن حسن العفالق -1
   عبد اهلل بن علي اجملدوعي -.
  مل يعني بعد  صاحل بن عبد اهلل النعيم -1

 م:2102( اجتماعات اجلمعيات العامة اليت انعقدت خالل عام ب

على البنود هـ وقد وافقت 0,11/.12/1م املوافق 2102/,21/1انعقدت اجلمعية العامة العادية الثالثة والعشرون يف تاريخ 

 التالية:

 م.13/31/1133املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن الفرتة املالية املنتهية يف  -1
 م.13/31/1133املوافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة والقوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية يف  -2
مليون ريال لكونها متثل طرف ذو عالقة لنائب رئيس  3132ناعات مببلغ املوافقة على اكتتاب الشركة يف أسهم شركة تكوين املتطورة للن -3

 جملس اإلدارة األستاذ/عبد احملسن بن حممد العثمان.
ان  يف املوافقة على قرار جملس اإلدارة القاضي بتعيني األستاذ/ صاحل بن عبد اهلل النعيم عضوًا بداًل من العضو السـابق / خالـد بـن عمـر البلطـ      -4

 هـ.12/11/3511م املوافق 13/11/1131ة اعتبارًا من تاريخ جملس اإلدار
 املوافقة على ضوابط اختيار جلنة املراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم بعد حتديثها لتكون مطابقة مع متطلبات الئحة حوكمة الشركات. -5
 م.13/31/1133إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  -6
م 1131لعام املالي على اختيار مراجع احلسابات من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية األولية والسنوية املوحدة ل املوافقة -7

 .وحتديد أتعابه
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 الصفقات بني الشركة وأطراف ذوي عالقة: (17)

م ، وكانت هناك تعامالت جتارية مع احدى 1131لعام مل يكن هناك أي عقود لتعامالت سنوية أو دورية مع أي طرف ذوي عالقة خالل ا

و بعض املطبوعات وتوريد متور خام  وختزين وخدمات تعبئةالشركات التابعة )شركة األحساء للنناعات الغذائية( تتمثل يف شراء منتجات متور 

  العرض األفضل من بني العروض املقدمة للسعر واجلودة.ووفق وفق تعامالت وحاالت فردية  فهو يتم ،والتعامل ليس بنفة مستمرةومواد التعبئة، 

 فيما يلي وصف للتعامالت مع األطراف ذوي العالقة واليت تعت  الشركة طرفًا فيها:

 اسم الطرف ذوعالقة اسم الشركة

 )أعضاء جملس إدارة(

حجم التعامل  نوع التعامل

 خالل السنة

الرصيد يف 

 م13/31/1131

 وليد بن حسن العفالق جمموعة الكفاح القابضة

 صاحل بن حسن العفالق

 من مننع الشركة آجل شراء

 خدمات تعبئة وختزينمنتجات متور و

 ريال 5166,,3مدين  ريال 1115711

تابعة  -مطابع الكفاح 

 جملموعة الكفاح القابضة

 وليد بن حسن العفالق

 صاحل بن حسن العفالق

  ملننع الشركةآجل  توريد

 مطبوعات ومواد تعبئة

 ( ريال65111,دائن ) ريال 3135311

 توريد آجل ملننع الشركة  عبد احملسن حممد العثمان شركة العثمان القابضة

 متور خام خالل موسم التمور

 ( ريال3365113دائن ) ريال 36351,6

متثل طرف ذو  وهيمليون ريال  3132اكتتاب الشركة يف أسهم شركة تكوين املتطورة للنناعات مببلغ م مت 1131يف بداية عام  -

ومتت املوافقة عليها من اجلمعية العامة العادية الثالثة  عالقة لنائب رئيس جملس اإلدارة األستاذ/عبد احملسن بن حممد العثمان

 م.11/15/1131والعشرون املنعقدة بتاريخ 

 مع أي من أعضاء جملس إدارتها أو مدرائهاأو أي عقود أو معامالت ورد أعاله، فإنه ال يوجد حاليًا أية تعامالت جتارية وخبالف ما  -

التنفيذيني أو أي من أقاربهم ممن له أو هلم منلحة مادية مباشرة أو غري مباشرة من هذه التعامالت، وال توجد أية صالحيات تعطي أي 

 منهم حقًا للتنويت على هذه التعامالت.

تفضيلية وحتّقق منلحة  مع األطراف ذات العالقة تتم بناء على أسس جتارية دون أية شروط ع اإلشارة إىل أن مجيع هذه التعامالتم -

أن األسعار احملددة يف الشركة وال توثر سلبًا على أدائها وال تشكّل عبئًا ماليًا بل هي تزيد من رحبية املساهمني هذا باإلضافة إىل 

تعت  أسعارًا تؤمن وفرًا للشركة مقارنًة بتلك الرائجة يف األسواق احمللية بالتالي فهي تنّب يف منلحة املساهمني و هذه التعامالت

 .للموافقة عليها للمساهمنيالعامة  اجلمعيةعلى  عرضها يتم  العالقة ذات األطراف مع التعامالت مجيع تفضيلية للشركة. و

( من نظام الشركات ومتاشيا مع سياسة اإلفناح اليت تتبناها الشركة يف جمال تنظيم العالقة بني 77و 66نص املادتني )مبوجب  -

( من الئحة وسياسة تعارض املناحل املعتمدة بشركة 12املادة )الشركة وأعضاء جملس إدارتها وكبار التنفيذيني والذي أوضحته 

اجمللس مبا هلم من منلحة شخنية يف التعامالت اليت اإلدارة )األطراف ذوي العالقة( بإبالغ  األحساء للتنمية فقد قام أعضاء جملس

م، وقد 16/72/2713نون املنعقد بتاريخ لس اإلدارة التاسع والثماتتم حلساب الشركة، وقد أثبت هذا التبليغ يف حمضر اجتماع جم

   جمللس على تلك التعامالت. امتنع األعضاء ذوي املنلحة من التنويت على قرار موافقة ا
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األعمال والعقود اليت تكون الشركة طرفًا فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء جملس إدارة  (02)

 الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم.
 اسم صاحب املصلحة اسم الشركة

 )أعضاء جملس إدارة(

املنصب يف شركة  نوع العالقة

 األحساء للتنمية

 نوع التعامل

جمموعة الكفاح 

 القابضة

 وليد بن حسن العفالق

 صاحل بن حسن العفالق

 ئيس اجمللسرشريك و

 شريك وعضو اجمللس

 رئيس جملس اإلدارة

 عضو جملس إدارة

 شراء آجل من مننع الشركة 

 منتجات متور وخدمات تعبئة وختزين

تابعة  -مطابع الكفاح 

 جملموعة الكفاح القابضة

 وليد بن حسن العفالق

 صاحل بن حسن العفالق

 ئيس اجمللسرشريك و

 شريك وعضو اجمللس

 رئيس جملس اإلدارة

 عضو جملس إدارة

 توريد آجل ملننع الشركة 

 مطبوعات ومواد تعبئة

حممد بن عبد احملسن  شركة العثمان القابضة

 العثمان

 نائب رئيس جملس شريك وعضو اجمللس

 اإلدارة

 

 توريد آجل ملننع الشركة 

 متور خام خالل موسم التمور

م أي أعمال أو عقود تكون 2102بأنه ال يوجد خالل العام  ارة شركة األحساء للتنميةوباستثناء ما ذكر أعاله يقر جملس إد

الشركة طرفًا فيها وفيها أو كانت فيها منلحة ألحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو ألي 

 شخص ذو عالقة بأي منهم.

 
شركة أو أحد كبار التنفيذيني ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة ال (09)

 عن أي رواتب أو تعويض.
 

 ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح. (21)
 

 املدفوعات النظامية جلهات حكومية:  (20)
 قامت الشركة بسداد مستحقات جلهات حكومية على النحو التالي: - أ

 وصف موجز واألسباب املبلغ اسم اجلهة مسلسل

 .وتسوية حسابات سابقة اشرتاك العاملني يف املعاشات واألخطار 1165313 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 3

 .التابعة سداد قسط القرض النناعي ورسوم متابعة القرض للشركة 151,15,11 صندوق التنمية النناعية السعودي 1

 .سوم خدمات سجل املساهمنير 1115111 تداول –السعودية  املالية السوق 1

 .مات واشرتاكات واعالنات بأم القرىرسوم تأشريات وإقا 15611, اجلوازات/الغرفة التجارية/ال يد/ام القرى 3

 م1133حتى نهاية عام تسوية املوقف الزكوي  653135716 منلحة الزكاة والدخل ,

 رخص استغالل حماجر صغرية ملشروع اجلبس. رسوم 353115111 البرتول والثروة املعدنيةوزارة  7

 مننع األقمشة وأرض سكن العاملنيأرض اجيار رسوم  3,5711 مدن –هيئة املدن النناعية  6

  3353635771 اإلمجالي 
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 الوضع الزكوي - ب
يتم احتساب وعاء الزكاة وفقًا لألنظمة املعمول بها باململكة العربية السعودية يف نهاية كل سنة مالية ويضاف اىل 

خمنص الزكاة املبني يف القوائم املالية، وتقوم الشركة بالسداد منه عند تسوية اإلقرارات الزكوية مع منلحة 

م وحنلت الشركة على الربط 2100حتى نهاية العام املالي  النهائي الزكاة والدخل. أنهت الشركة املوقف الزكوي

م وال توجد أي متعلقات قائمة مع منلحة 2101 شهر ابريلحتى نهاية سارية املفعول الزكوي والشهادة النهائية 

 الزكاة والدخل.

 م:2102وفيما يلي بيان املوقف الزكوي حتى نهاية السنة املالية            
 البيان

 

 ريال سعودياملبلغ 

1131 

 املبلغ ريال سعودي

1133 

 315177,,36 3561,5371 م13/13/1131رصيد خمنص الزكاة  يف 

 151,15131 ,,356,651 م                 1131إضافات خالل عام 

 (1151115111) (353165611) م1131مدفوعات خالل عام 

 3561,5371 151365113 م13/31/1131رصيد خمنص الزكاة يف 

 

 م.2102ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة خالل العام  (22)
 

 مبا يلي: ارة شركة األحساء للتنميةيقر جملس إد (21)

 أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح. -
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. -
 ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. أنه -

 

 املعلومات الواجب اإلفصاح عنها مبوجب الئحة حوكمة الشركات: (,2)

 

 أ( اإللتزام بالئحة حوكمة الشركات:

-202-0تعمل الشركة على تطبيق ما تضمنته الئحة احلوكمة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 

 م، والقرارات الالحقة الصادرة بشأن التطبيق اإللزامي لعدد من املواد، .02/00/211بتاريخ  .211

والفقرات اليت التزال غري مطبقة م 10/02/2100واجلدول أدناه يوضح مدى التزام الشركة بالئحة احلوكمة حتى تاريخ 

 : بالشركة من الئحة احلوكمة وأسباب عدم التطبيق
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 من مواد الالئحة غري اإللزامية اليت التزال غري مطبقة بالشركة لألسباب التالية:الفقرات التالية  -

 سبب عدم التطبيق النص رقم الفقرة املادة

 املادة الثالثة:

 احلقوق العامة للمساهمني

جزء من 

 الفقرة

احلق يف احلنول على ننيب من موجودات 

 الشركة عند التنفية.

) ادرجت  للشركة.مل ينص عليها النظام األساسي 

غري العادية الثامنة على جدول أعمال اجلمعية العامة 

 وسيتم العمل بها عند اقرارها(

 املادة السادسة:

 حقوق التنويت

جيب اتباع اسلوب التنويت الرتاكمي عند  الفقرة )ب(

التنويت الختيار أعضاء جملس اإلدارة يف 

 اجلمعية العامة. 

النظام األساسي للشركة على التنويت  الينص

 الرتاكمي. 

 املادة الثامنة:

السياسات واالجراءات املتعلقة 

 باإلفناح

على الشركة أن تضع سياسات اإلفناح  كامل الفقرة

وإجراءاته وأنظمته اإلشرافية بشكل 

 مكتوب وفقًا للنظام.

انظمة وإجراءات الشركة احلالية تتضمن االلتزام 

بقواعد التسجيل واإلدرا  وكافة لوائح هيئة السوق 

املالية ، وسوف تعمل الشركة على وضع تلك 

 عندالسياسات بشكل منفنل خالل الفرتة املقبلة 

 االنتهاء من الئحة حوكمة الشركة.

 املادة العاشرة: 

الوظائف األساسية جمللس 

 اإلدارة.

اخلاصة بها وسوف الشركة الئحة احلوكمة أنهت  وضع نظام حوكمة خاص بالشركة  الفقرة ) (

يتم عرضها على اجلمعية العامة الرابعة والعشرون 

 م.2101املقرر عقدها خالل ابريل 

 املادة العاشرة: 

الوظائف األساسية جمللس 

 اإلدارة.

سياسات مكتوبة تنظم العالقة مع  وضع الفقرة )ه(

أصحاب املناحل من أجل محايتهم وحفظ 

 حقوقهم.

 

انظمة ولوائح الشركة احلالية تتضمن تنظيم 

العالقة مع أصحاب املناحل ، وسوف تعمل 

الشركة على وضع تلك السياسات بشكل منفنل 

خالل الفرتة املقبلة بعد االنتهاء من الئحة حوكمة 

 الشركة.

 العاشرة:  املادة

الوظائف األساسية جمللس 

 اإلدارة.

وضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن  الفقرة ) و(

احرتام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها 

باإلفناح عن املعلومات اجلوهرية 

 للمساهمني والدائنني وأصحاب املناحل.

انظمة ولوائح الشركة احلالية تتضمن تلك 

وسوف تعمل الشركة على السياسات واإلجراءات، 

وضع تلك السياسات بشكل منفنل خالل الفرتة 

 املقبلة بعد االنتهاء من الئحة حوكمة الشركة.
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 ب( أمساء الشركات املساهمة اليت يكون عضو جملس اإلدارة عضوًا يف جملس إدارتها:

 م:10/02/2102عضوية أعضاء جملس اإلدارة كما يف 

 البلد اسم الشركة ووصفها أعضاء جملس اإلدارة

  ال يوجد وليد بن حسن العفالق -0
 مدرجة -تكوين املتطورة  للنناعات  شركة  عبد احملسن بن حممد العثمان -2

 غري مدرجة  –شركة بيان للتطوير العقاري 
 السعودية – اخل 

 السعودية –اخل  
 السعودية –الرياض  مدرجة  –شركة الرياض للتعمري  على بن عبد اهلل احلسون -1
  ال يوجد حممد ال اكبن عبد اللطيف  -,
 غري مدرجة –شركة أرباح كابتال  صاحل بن حسن العفالق -1

 غري مدرجة –شركة األحساء للسياحة والرتفيه 

 السعودية –الدمام 

 السعودية –األحساء 
 غري مدرجة –شركة أرباح كابتال  علي بن عبد اهلل اجملدوعي -.

 

 السعودية –الدمام 

  ال يوجد عبد اهلل النعيمبن صاحل  -1
  

 ج( تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

( من النظام األساسي من سبعة أعضاء، وفيما يلي بيان تننيف عضوية .0يتكون جملس إدارة الشركة مبوجب املادة )      

 م:10/02/2102  اإلدارة كما يفجملس 

 جملس اإلدارة وتننيف أعضائه: تكوين

 تننيف العضوية املننب أعضاء جملس اإلدارة

 غري تنفيذي رئيس جملس اإلدارة وليد بن حسن العفالق -0

 غري تنفيذي نائب رئيس جملس اإلدارة عبد احملسن بن حممد العثمان -2

 غري تنفيذي عضو جملس اإلدارة على بن عبد اهلل احلسون -1

 مستقل عضو جملس اإلدارة حممد ال اك بن اللطيفعبد  -,

 غري تنفيذي عضو جملس اإلدارة صاحل بن حسن العفالق -1

 مستقل عضو جملس اإلدارة علي بن عبد اهلل اجملدوعي -.

 مستقل عضو جملس اإلدارة عبد اهلل النعيمبن صاحل  -1

  
م 10/11/2101م، لتبدأ الدورة السابعة يف 2101/.11/1تنتهي دورة جملس اإلدارة احلالي وهى الدورة السادسة يف  -

  ثالث سنوات ميالدية.وملدة 
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 د( وصف خمتصر الختصاصات جلان جملس اإلدارة ومهامها:

 مت تكوين اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة على النحو التالي :            

 ا( اللجنة التنفيذية: -د

   تتكون اللجنة التنفيذية من كل من:( 0-0-د

 اللجنة التنفيذية

 املننب أعضاء اللجنة

 الرئيس عبد احملسن بن حممد العثمان -0

 عضو صاحل بن حسن العفالق -2

 عضو على بن عبد اهلل احلسون -1

 

 ( مهام اللجنة التنفيذية ومدة عملها:2-0-د

 تنحنر مهام اللجنة يف:

عقد اجتماعات دورية لدراسة مشاريع الشركة ومستجدات سري العمل فيها واقرتاح االجراءات اليت جيب اختاذها  -0

 بشأنها والعرض على جملس اإلدارة األمور اليت تطلب صدور قرار من اجمللس بشأنها.
ومناسبة إقامتها من قبل الشركة أو الدخول كمساهم  دراسة الفرص االستثمارية اجلديدة للتأكد من جداوها -2

 فيها.
دراسة اخلطط واالسرتاتيجيات واملقرتحات املقدمة من الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة وتطوير أعمال  -1

 الشركة ورفع التوصيات الالزمة جمللس اإلدارة.
 ختاذ القرارات والتوصيات املناسبة لتطوير األداء. لجنة من الرئيس التنفيذي وااىل الدراسة تقارير األداء الواردة  -,

ممارسة النالحيات املخولة هلا مبوجب دليل النالحيات املعتمد من جملس اإلدارة والقيام بأي مهام أو اختناصات  -1

 اليت يري جملس اإلدارة تكليفها بها.
 حددت مدة عمل اللجنة بإنتهاء مدة دورة جملس اإلدارة احلالي. -.

 
 ماعات اللجنة:( اجت1-0-د

/ املهندسعضو اللجنة  مامل حيضره ني( اجتماعات حضرها مجيع األعضاء باستثناء اجتماع 1عقدت اللجنة التنفيذية خالل السنة ) 

 .علي بن عبد اهلل احلسون
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 ( جلنة املراجعة:2 -د

   تتكون جلنة املراجعة من كل من:( 0-2-د
 جلنة املراجعة:

 المنصب أعضاء اللجنة
 الرئيس وليد بن حسن العفالق -0

 عضو عبد اللطيف بن حممد ال اك -2

 عضو )من خار  أعضاء اجمللس وخمتص بالشئون املالية واحملاسبية( زياد بن امحد احلملي  -1

 
 ( مهام جلنة املراجعة ومدة عملها:2-2-د

 تنحنر مهام اللجنة يف:

الشركة ، من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهمات اليت اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية يف  -0

 حددها هلا جملس اإلدارة.
 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها يف شأنه. -2
 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التنحيحية للملحوظات الواردة فيها. -1
التوصية جمللس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني وفنلهم وحتديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيني التأكد من  -,

 استقالليتهم. 
متابعة أعمال احملاسبني القانونيني ، واعتماد أي عمل خار  نطاق أعمال املراجعة اليت يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال  -1

 املراجعة.
 املراجعة مع احملاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها. دراسة خطة -.
 دراسة ملحوظات احملاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف شأنها. -1
 دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية يف شأنها. -2
 بعة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة يف شأنها.دراسة السياسات احملاسبية املت -9

 حددت مدة عمل اللجنة بإنتهاء مدة دورة جملس اإلدارة احلالي. -01
 
 ( اجتماعات اللجنة:1-2-د

حضرها مجيع األعضاء باستثناء اجتماعني مل حيضرهما عضو اللجنة األستاذ/ ( اجتماعات  1عقدت جلنة املراجعة خالل السنة ) 

 .حممد ال اك عبد اللطيف

 
 
 



 

29 
 

 
 ( جلنة الرتشيحات واملكافآت:1 -د

   تتكون جلنة الرتشيحات واملكافآت من كل من:( 0-1-د

 جلنة الرتشيحات واملكافآت:

 املنصب أعضاء اللجنة

 الرئيس عبد اللطيف بن حممد ال اك -0

 عضو وليد بن حسن العفالق -2

 عضو علي بن عبد اهلل احلسون -1

 
 جلنة الرتشيحات واملكافآت ومدة عملها: ( مهام2-1-د

 تنحنر مهام اللجنة يف:

التوصية جمللس اإلدارة بالرتشيح لعضوية اجمللس وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق  -0

 إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانة.
السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن  املراجعة -2

 خيننه العضو ألعمال جملس اإلدارة.
 مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها. -1
 اقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع منلحة الشركة.حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة و -,
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مناحل إذا كان العضو يشغل عضوية  -1

 جملس إدارة شركة أخرى. 
سياسات وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني، ويراعى عند وضع تلك ال -.

 استخدام معايري ترتبط باألداء.
 حددت مدة عمل اللجنة بإنتهاء مدة دورة جملس اإلدارة احلالي. -1

 
 ( اجتماعات اللجنة:1-1-د

باستثناء  عضو اللجنة املهندس / علي بن  مجيع األعضاء حضره واحد جتماع( ا 0عقدت جلنة الرتشيحات واملكافآت خالل السنة ) 

 .عبد اهلل احلسون
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 تفاصيل املكافآت والتعويضات ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني: هـ(

 م10/02/2102كة كما يف روفقًا لسجالت الشالتفاصيل التالية 

 ( أعضاء جملس اإلدارة0 -هـ 

رواتب  الصفة أعضاء جملس اإلدارة

 وتعويضات

خطط  مكافآت البدالت

 حتفيزية

 االمجالي

 111,.0 - - 111,.0 - غري تنفيذي وليد بن حسن العفالق -0

عبد احملسن بن حممد  -2

 العثمان

 02,111 - - 02,111 - غري تنفيذي

 2,111 - - 2,111 - غري تنفيذي على بن عبد اهلل احلسون -1

 01,111 - - 01,111 - مستقل عبد اللطيف حممد ال اك -,

 02,111 - - 02,111 - غري تنفيذي صاحل بن حسن العفالق -1

 111,, - - 111,, - مستقل علي بن عبد اهلل اجملدوعي -.

 2,111 - - 2,111 - مستقل صاحل عبد اهلل النعيم -1

 ( كبار التنفيذيين2 –ه 
رواتب  الصفة كبار التنفيذيني

 وتعويضات

خطط  مكافآت البدالت

 حتفيزية

 االمجالي

 0,092,221 - 011,111 02,111 0,111,221 تنفيذي الرئيس التنفيذي 

 120,911 - 111,,1 01,111 211,911 تنفيذي املدير املالي

  م.2100بند املكافآت: ميثل مكافأة التنفيذيني املدفوعة عن العام املالي 
باستثناء ما ذكر أعاله مل يتقاضى أي من أعضاء جملس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيني أية مناريف سفر أو تنقالت أو 

 6 بدالت أخرىمكافآت أو أي 
 

فية أو تنظيمية أو و( أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من اهليئة أو من أي جهة إشرا

 قضائية أخرى: 

مت فرض غرامات مالية على الشركة، ( واليت مبوجبها 1131-12-1قرار هيئة السوق املالية رقم )م صدر 17/11/1131بتاريخ -3

 بسبب: ( ريال1119111مببلغ )

واليت تنص  5/1/1117( وتاريخ 1117-357-3(  من قرار جملس هيئة السوق املالية رقم )1خمالفة الشركة الفقرة الفرعية ) * 

مال الشـركة   سعلي : ) استكمال مجيع االجراءات املتعلقة بذلك وفقا لألنظمة املعمول بها( ويعود ذلك على قرار املوافقة على زيادة رأ

لشركة ببيع كسور اسهم ايوم من تاريخ توزيع املنحة. وقد قامت  11ي مقابل كل اربعة اسهم وتوزيع كسور االسهم خالل مبنح سهم جمان

ــى املســاهمني وقــد تســبب ذلــك يف غرامــة قــدرها         ــة اال انهــا مل تقــم بتوزيعهــا عل املنحــة وجتميعهــا يف حمفظــة واحــدة مبوجــب قــرار اهليئ
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ــال  3119111) ــف ريـ ــة الـ ــن ق  ( مائـ ــدت مـ ــاريخ       سسـ ــامنون بتـ ــامن والثـ ــه الثـ ــس اإلدارة يف اجتماعـ ــى جملـ ــت علـ ــركة و عرضـ ــل الشـ بـ

 .م37/12/1131
املتضمنة )أن يتم جتميع كسور  37/15/1116( وتاريخ 1116-32-4( من قرار جملس اهليئة رقم ) ا الشركة الفقرة )خمالفة  * 

توزيع قيمتها على محلة االسهم يف تاريخ األحقية كل حسب حنته األسهم يف حمفظة واحدة جلميع محلة االسهم وبيعها بسعر السوق، ثم 

توزيع االعداد النحيحة ملستحقيها( وحيث أن يخ يوما من تار 11على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد، وذلك خالل مدة ال تتجاوز 

 ( مائة الف ريال3119111قدرها ) لشركةمالية على ا فقد مت فرض غرامة 1131م اال يف يناير 1116الشركة مل تبيع كسور منحة 

 .م37/12/1131بتاريخ اإلدارة يف اجتماعه الثامن والثمانون ت من قبل الشركة و عرضت على جملس ددس
 

مت فرض غرامات مالية على الشركة، ( واليت مبوجبها 1131-11-1قرار هيئة السوق املالية رقم ) م صدر11/17/1131بتاريخ -1

 ريال بسبب:( 1119111مببلغ )

 ( وتاريخ 1131-35-3( من الفقرة ) أ ( من قرار جملس هيئة السوق املالية رقم )1خمالفة الشركة الفقرة الفرعية )

واليت تنص علي : ) يتم بيع وشراء األوراق املالية من خالل صندوق استثمار أو حمفظة استثمار خاصة يديرها شخص  36/14/1131

ره اهليئة حبيث يعكس هذا العقد فناًل تامًا بني الشركة وقرارات االستثمار، ويستثنى من ذلك مرخص له وفقًا لعقد إدارة تق

االستثمار فرتة سنة أو أكثر على أن تلتزم الشركة عدم بيع الورقة املالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة املالية 

 العائدة للمندر نفسه(.
 واشرتت مائة الف سهم من اسهم تلك  14/11/1131سهم من اسهم شركة تكوين يف تاريخ  قامت الشركة ببيع مائة الف

اربعون الف سهم  33/15/1131اربعون الف سهم واشرتت يف  16/15/1131وباعت يف تاريخ  -17/11/1131الشركة يف 

 .من اسهم شركة تكوين
 ( ريال عن كل 419111تضمن قرار اهليئة فرض غرامة مالية بواقع )جمموع الغرامة  ، وقد بلغ لية بيع وشراء قامت بها الشركةعم

 .م37/12/1131بتاريخ اإلدارة يف اجتماعه الثامن والثمانون دت من قبل الشركة و عرضت على جملس ( ريال سد1119111)
 

تقديم خدمات استشارية ملشروع ( مليون ريال مقابل ما يدعيه من 1,,2يوجد دعوى مقامة ضد الشركة من طرف آخر يطالب فيها مببلغ )-1

فع أية رقائق األملونيوم وهو مشروع حتت الدراسة حاليًا , وباإلضافة إىل أنه مل يقدم األعمال املطلوبة منه حسب العقد، وحسب نص العقد فإن د

شاطرها يف ذلك مستشارها أتعاب يكون من عالوة اإلصدار فقط بعد زيادة رأمسال الشركة اليت مل تتحقق حتى اآلن, وتعتقد الشركة وي

 القانوني أن املدعي ال يستحق أية أتعاب، والدعوى منظورة حاليًا أمام احملكمة.

 

ألف  111ألف ريال أي مببلغ إمجالي  211يوجد دعوى مقامة ضد الشركة من ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة السابق يطالب كل منهم مببلغ -,

م واليت وافقت عليها اجلمعية العامة العادية الواحد والعشرون املنعقدة بتاريخ 2119دارة عن عام ريال ، مقابل مكافأة أعضاء جملس اإل

م ، إال أن الشركة أوقفت صرف املكافأة لكافة أعضاء اجمللس بعد أن تلقت خطابًا من هيئة السوق املالية بتاريخ 11/2101/,1

م مبا ورد يف النظام األساسي للشركة واألنظمة النادرة من اجلهات املختنة م ذكرت اهليئة يف مضمونه أن الشركة مل تلتز01/11/2101

وأقرت توزيع مكافأة على أعضاء جملس اإلدارة دون إجراء توزيعات نقدية على املساهمني. وبناًء على جتميد صرف املكافأة ألعضاء اجمللس 

م قرار احملكمة اإلدارية 2102يونيو  1هـ املوافق 0,11رجب  01ر بتاريخ أمام احملكمة اإلدارية بالدمام، وقد صدأقيمت الدعوى على الشركة 

      .بالدمام والذي يفيد برفض الدعوى علمًا بأن هذا احلكم قابل لالستئناف
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أو  وباستثناء ما ذكر أعاله ال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من اهليئة أو من أي جهة إشرافية

 تنظيمية أو قضائية أخرى.

   
 ز( نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

 
 أواًل: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة: 
 ضوء تقارير الرقابة الداخلية تقوم جلنة املراجعة مبراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة وفق األسس التالية:  يف - 

 التأكد من سالمة تطبيق األنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير الشركات التابعة. -1

 لكل شركة وفق  طبيعة أعماهلا.تقييم السياسات واإلجراءات اإلدارية واملالية والتشغيلية والتسويقية  -2

 ضمان دقة املعلومات الواردة يف التقارير الدورية هلذه الشركات والتحقق منها.  -3
 القدرة على اختاذ القرارات املناسبة عن طريق حتديد املشاكل واملعوقات قبل أن تك . -4

ن جملس اإلدارة  للرقابة على استثمارات الشركة والشركات تتابع جلنة املراجعة مدى االلتزام بتطبيق برنامج الرقابة املالية املعتمد م -

املكلف بعمل املراقب املالي على الشركات التابعة، والذي  –التابعة والشقيقة، والذي يقوم على تنفيذه األستاذ/ امحد على الزيات 

ة املراجعة، وقد مت متكني املراقب املالي من يعد تقارير دورية عن أداء الشركات التابعة والشقيقة خالل العام ويقوم برفعها إىل جلن

 م بالشركات التابعة.2102أداء عمله خالل العام 
أن العمل الرقابي لشركة اإلحساء للتنمية يتسم بنفة االستقاللية الكاملة عن أعمال الرقابة الداخلية للشركات التابعة وهو ال يغين  -

 دارة العليا لتقديم التوصيات اجملدية من خالل التقارير املرفوعة.عنها ، بل يعت  دور مساند وعمل خيدم أهداف اإل
 

 ثانيًا: نتائج املراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما يلي أهم اإلجراءات واملالحظات اجلوهرية:  

يف حتسني األداء يف عدد من الشركات  م، حيث أسهمت تلك التقارير2102كانت هناك فاعلية لتقارير ومالحظات الرقابة الداخلية خالل عام 

 التابعة، واختاذ قرارات تنحيحية لعدد من االستثمارات وكانت أهم املالحظات اجلوهرية هي:

والذي قد تسبب يف تسرب مياه االمطار داخل املبنى ، ضعف أداء صيانة مرافق مننع األقمشةكان هناك بعض املالحظات على  -

اختذت االجراءات العملية للنيانة ومت اصالح وقد البوابة الرئيسية ، خلل يف اجهزة التكييف ،  اإلداري ومبين االسكان ، تعطل

 .اخللل
الضعف اإلداري وضعف أعمال % ويرجع ذلك اىل 011األداء التشغيلي ملننع التمور بعد أن متلكته الشركة بنسبة لوحظ ضعف يف  -

تنمية بإجراء صيانة شاملة ملرافق املننع وإعادة اهليكلة اإلدارية واليت ساء للشركة األح النيانة الدورية ملرافق املننع وقد قامت

 .من املتوقع أن تعكس نتائج اجيابية ساهمت يف حتسني األداء التشغيلي 
هناك تكامل يف تطبيق الدورة املستندية وفق النظام اآللي يف شركة األحساء للنناعات الغذائية حيث كانت العديد من  مل يكن -

م مت 2102ملستندات مثل فواتري البيع وسندات استالم وصرف املخازن وغريها من اوامر التشغيل والبيع تعد يدوي، ويف نهاية عام ا

 م يتم تطبيق النظام اآللي لكافة الدورة املستندية ألعمال املننع.2101تطبيق النظام املالي الشامل بشكل آلي ومنذ بداية العام 
مل يكن هناك حتديث لبيانات التكاليف املعيارية يف شركة األحساء للنناعات الغذائية لتتفق مع أسعار اخلدمات واملواد اخلام اليت  -

 م.  2102تتغري من موسم اىل موسم وقد مت تنحيح الوضع خالل العام ومت حتديث كافة عناصر التكاليف املعيارية وفق معدالت عام 
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تنحيح األوضاع اإلدارية والتشغيلية يف قام جملس إدارة شركة األحساء للخدمات الطبية ببناء على تقارير الرقابة الداخلية للشركة  -

وقد م 2102خالل العام انعكس ذلك بنتائج مالية جيدة يف تلك الشركة مما  م2100خالل العام  األحساء للخدمات الطبية ةشرك

 .مليون ريال ,0حوالي وبلغت اليت حتققت  وضح ذلك من صايف االرباح
 

 اليت أشار إليها تقرير الرقابة الداخلية: واليت تعد جوهرية واملالحظات القائمة 
م، 1112مل يتم حتى تارخيه نقل ملكية أراضي الشيخ جابر اليت مت التخار  بها من شركة إعمار الدرع العربي يف ديسم   -3

م بالعديد من املراسالت واالتناالت وكانت هناك وعود 1131خالل عام  وقد متت مراسلة شركة إعمار الدرع العربي 

 من شركة إعمار الدرع العربي.عملي مل يتم أي رد هذا التقرير باالنتهاء من إفراغ تلك االراضي ، وحتى تاريخ 

( سبعة ماليني ريال من أصل تنفية قيمة املساهمة العقارية يف أرض جدة واليت مت تنفيتها يف شهر سبتم  7اليزال هناك مبلغ ) -2

لس اإلدارة على متابعة املوقف ويعمل جمرئيس جملس اإلدارة السابق.  ن ريال، واليت تعهد بسدادها( مليو14م بقيمة )2711

 .لتحنيل حقوق الشركة

حتى تاريخ إصدار شركة األحساء للنناعات الغذائية وشركة األحساء للخدمات الطبية عدم االنتهاء من إجراءات نقل امللكية  -3

شركة األحساء للنناعات الغذائية كل من توحيد القوائم املالية لامكانية  وقد تسبب هذا اإلجراء يف عدم ، ا التقريرهذ

، رغم امتام صفقة والسنوية للشركة القوائم املالية املوحدة األوليةالتابعة( يف  ات)الشركوشركة األحساء للخدمات الطبية 

م، وامتام صفقة شراء احلنص االضافية لشركة األحساء للخدمات 1131شراء شركة األحساء للنناعات الغذائية يف يناير 

 .هلذا اإلجراءاالنتباه  على لفيت، والذي كان سببا يف تضمني تقرير احملاسب القانوني م1131ة خالل شهر نوفم  الطبي

واليت  -الشركة السعودية اليابانية لنناعة األقمشة-تأخري انتقال ملكية حنص الشركاء اليابانيني يف الشركة التابعة  -,

مبخاطبة صندوق التنمية النناعية السعودي واهليئة  م2102خالل عام تأخرت حوالي مخس سنوات وقد قامت الشركة خالل 

  .العامة لالستثمار وجاري متابعة تلك اجلهات الخذ املوافقة
مل يتضمن تقرير احملاسب القانوني أي حتفظات على القوائم املالية السنوية عن السنة املالية املنتهية  (21)

 :االنتباه التالي لفيت القانونياحملاسب تضمن تقرير وقد  م.10/02/2102يف 
م 1133ديسم   6املوافق   هـ3311حمرم  31ب (، فقد وافق جملس إدارة شركة األحساء للتنمية بتاريخ -1كما هو موضح يف إيضاح ) -

إمجالي  % من1,على شراء حنة شركة الشرقية للتنمية يف شركة األحساء للنناعات الغذائية )شركة ذات مسئولية حمدودة( والبالغة 

% من رأس مال شركة األحساء للنناعات 311احلنص بقيمة مثانية ماليني ريال سعودي. وبذلك تنبح ملكية شركة األحساء للتنمية 

الغذائية، وبسبب عدم االنتهاء من إجراءات نقل امللكية حتى تاريخ إصدار هذه القـوائم املاليـة ، مل يـتم توحيـد القـوائم املاليـة لشـركة        

 .1131ديسم   13لنناعات الغذائية )الشركة التابعة( يف هذه القوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية يف األحساء ل

ــة   -1كمــا هــو موضــح يف إيضــاح )  -  33هـــ املوافــق 3311 ذي احلجــة 17بتــاريخ   (، فقــد وافــق جملــس إدارة شــركة األحســاء للتنمي

) شركة ذات مسئولية حمدودة( والبالغة  لخدمات الطبيةيف شركة األحساء ل لالستثمارالشركة العربية م على شراء حنة 1131نوفم 

رأس مال % من 41.25شركة األحساء للتنمية  . وبذلك تنبح ملكيةريال سعودي يونمل ثالثة وعشرون% من إمجالي احلنص بقيمة 12.5

سيطرة لكون العضو املنتدب يف شركة األحساء للخدمات  لخدمات الطبية، وتعت  حنة شركة األحساء للتنمية حنةشركة األحساء ل

% من جملس إدارة شركة األحساء للخدمات 1,الطبية ممثل لشركة األحساء للتنمية باإلضافة إىل عضوين آخرين والذين هلم أحقية متثيل 

، مل يتم توحيد القوائم املالية لشركة األحساء الطبية، وبسبب عدم االنتهاء من إجراءات نقل امللكية حتى تاريخ إصدار هذه القوائم املالية

 .1131ديسم   13للخدمات الطبية )الشركة التابعة( يف هذه القوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية يف 
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 احملاسب القانوني: (.2)

لس إدارة الشركة املبنى على توصية م على اقرتاح جم2102/,21/1املنعقدة بتاريخ  الثالثة والعشرونوافقت اجلمعية العامة العادية 

، احملاسب القانوني للشركة عن عضو مستقل يف جنيفا جروب انرتناشيونال –احملاسبون املتضامنون جلنة املراجعة بتعيني السادة / 

نة الرابعة ي، وهي السم ملراجعة القوائم األولية والسنوية املوحدة للشركة وإنهاء املوقف الزكو10/02/2102السنة املالية املنتهية يف 

 . للمحاسب القانوني مع الشركة

 
 ثانيًا: حساب األرباح املبقاة

 -يقرتح جملس اإلدارة على السادة املساهمني ما يلي:

 م2102

 ريال سعودي

 البيان

 م.2102صايف الربح بعد الزكاة عن العام  1,112..,2

 خينم االحتياطي النظامي. (,11,..2)

 م.2102صايف الربح املتبقى من العام  ,11,11,,2

 تعديالت سنوات سابقة. (111,211,,)

 م.10/02/2100يضاف : األرباح املبقاة كما يف  1..,21,111

 م.10/02/2102صايف األرباح املبقاة كما يف  20,192,1,2

 
 : اقرتاحات اجمللسثالثًا

 

 للنظر يف االقرتاحات التالية:  ة املساهمني الكرامجملس اإلدارة يسره دعو إن

 م.31/12/2712املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  -1

 م.31/12/2712املوافقة على القوائم املالية للشركة وتقرير احملاسب القانوني عن السنة املالية املنتهية يف  -2

مع شركة الكفاح القابضة ، وهي طرف ذو عالقة واليت ميتلك نسبة املوافقة على التعامالت التجارية وفق العرض األفضل  -3

 فيها رئيس جملس اإلدارة األستاذ/ وليد بن حسن العفالق، وعضو جملس اإلدارة األستاذ/ صاحل بن حسن العفالق.

ميتلـك   املوافقة على التعامالت التجارية وفق العرض األفضل مع شركة العثمان القابضة، وهـي طـرف ذو عالقـة والـيت     -4

 بن حممد العثمان. حملسنس جملس اإلدارة األستاذ/ عبد انسبة فيها نائب رئي

املوافقة على سياسات ومعايري وإجراءات واضحة وحمددة للعضوية يف جملـس اإلدارة ووضـعها موضـع التنفيـذ بعـد إقـرار        -5

 اجلمعية العامة هلا.

 م.31/12/2712اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  إبراء ذمة أعضاء جملس -6
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من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعـة القـوائم املاليـة األوليـة      احملاسب القانوني للشركةاملوافقة على اختيار  -7

 م وحتديد أتعابه.2713والسنوية للعام املالي 

 

 وخـتـامــا : 

الشــكر والعرفــان إىل مقـام خــادم احلــرمني الشـريفني ومســو ولــي عهــده   يطيـب جمللــس اإلدارة أن يتقــدم بـوافر   

األمـــني وحكومتنــــا الرشــــيدة وإىل كافــــة مؤسســــات الدولــــة الـــيت تســــاهم بشــــكل فاعــــل يف عجلــــة التنميــــة   

االقتصــادية ململكتنــا الغاليــة مبــا تقدمــه مــن دعــم ومــؤازرة للمشــاريع الصــناعية واخلدميــة عامــة ومشــاريع         

 ية خاصة.شركة األحساء للتنم

كما يسر اجمللس تقديم شكره جلميع مسـاهمي الشـركة علـى الثقـة الـيت أوليتموهـا لنـا خلدمـة الشـركة          

والشكر موصول لكافة العاملني بالشركة على جهودهم املخلصة الـيت بـذلوها يف تأديـة مهـامهم وواجبـاتهم،       

 واهلل املوفق.

 

 مـجـلس اإلدارة                                                             

 
 

 
 


