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 شركة اللجني
 (شركة مساهمة سعودية)

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

و من  ن هللامتضمنا اهم نتائج االعمال و التطورات و االنجازات التي تحققت بفضل م م0231ديسمبر  13المنتهية في 

 . ثم جهود العاملين و توجيهات مجلس االدارة
في مجال ية الرئيساالستثمار في المشاريع الصناعية تقييم وتطوير فرص لشركة اللجين في الرئيسية  تتمثل األهداف

حوذت الشركة تسوتحقيقًا لتلك األهداف فقد ا في المملكة العربية السعودية.البتروكيماويات والطاقة والصناعات المعدنية 
مجمع تمتلك  التي الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية )ناتبت(شركتها التابعة أسهم في ( %75.4على ما نسبته )

 انتاجية طاقته بعلى الساحل الغربي من المملكة، في مدينة ينبع الصناعية إلنتاج مادتي البروبيلين والبولي بروبيلين 
لتأمينات كل من شركة اللجين والمؤسسة العامة ل وُتعد .تخدام تقنية االوليفلكس و سفيربولبأس متري سنوياً  طن 422.222

  االجتماعية ومجموعة زينل للصناعات من كبار المساهمين في شركة ناتبت.
مليون لاير  321.80  اللجينربح شركة بلغ صافي م 0231خالل عام 

. م0230في عام  سعوديلاير مليون  73.88صافي ربح  عودي، مقابلس
يد هامش ربح جتحقيق  أوالً إلى  رئيسيبشكل ويرجع سبب زيادة األرباح 

 ثانياً و ، م0231نخفاض حجم المبيعات في عام وذلك على الرغم من ا
مليون لاير سعودي  57 لشركة ناتبت بلغت تأمينيةاستالم تعويضات 

ها التأمينية عندما حدث عطل نتج عنه إغالق مصنعمطالبتها مقابل 
. ويتكون م0233في الربع الثالث من عام  إلنتاج مادة البروبيلين

مليون لاير سعودي  72.00مليون لاير سعودي خاص باإلصــالحات الرأســمالية، والرصيد البـاقي البالغ  04.58التعويض من 
 الحات النهائية. وكانأعمال اإلصخاص بالتعويض عن خسارة األرباح الناتجة عن انخفاض اإلنتاج حتى االنتهاء من 

العطل الذي أدى إلى إغالق  م نظرًا للقيام بالصيانة الدورية المخطط لها وكذلك0231حجم المبيعات منخفضًا خالل عام 
 مصنع الشركة التابعة.

لاير مليون  028.01 مبلغ م0231بلغ صافي ربح شركة ناتبت لعام 
الل عام سعودي خلاير مليون  328.14مقارنة بصافي ربح  سعودي
زيادة األرباح بشكل رئيسي إلى ما تم شرحه في الفقرة ، وترجع م0230

 بنسبةن متري ألف ط  140  م0231أعاله. وبلغ اإلنتاج في عام 
الل ـــألف طن متري خ 115من الطاقة التصميمية، مقارنة بـ  87.7%
وتمشيًا مع معايير  .من الطاقة التصميمية %11بنسبة  م0230عام 

( فقد تم توحيد القوائم المالية لشركة اللجين لتشمل الشركة الوطنية SOCPAلسعودية للمحاسبين القانونيين )الهيئة ا
 للصناعات البتروكيماوية )ناتبت( كشركة تابعة لها.
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هي احدى الشركات  زين للصناعات المحدودة )زين( شركة إن
 وتديرتمتلك زين ان . لشركة اللجينبحصة االغلبية المملوكة 

 03.48 هامبيعاتبلغت  ، حيثمصنعها في مدينة الجبيل الصناعية
مليون  37.11مقارنة بمبلغ ، م0231 في عام سعودي لاير مليون

 مليون لاير 3.13م بصافي خسارة مقداره 0230لاير في عام 
ين ز  للجين مع ليةالبيانات المالم يتم توحيد و . سعوديلاير  مليون 1.21 م 0230، وكان صافي الخسارة في عام سعودي

 .زينشركة على لشركة اللجين  نظرًا للسيطرة المؤقتة
 

 أواًل: الشئون المالية:
 لايرمليون  3،858.02 بلغت المبيعاتالموحدة حيث  المالية يعكس النتائجالربح والخسارة للعام الجاري موجز إن 

 لاير مليون  141.87مجمل الربح وبلغ منتجات مادة البولي بروبيلين( مبيعات طن متري من ألف  117) سعودي

عودي ـــــمليون لاير س 0،333.14  بمبيعات بلغتمقارنة سعودي لاير مليون  321.80صافي الربح ، كما بلغ سعودي
 .م0230في عام  مليون لاير سعودي 010.40وبلغ إجمالي الربح  ألف طن متري( 424)
 

 بآالف الرياالت السعودية((     ةملخص قائمة الدخل عن السنوات الخمس األخير أ ( 
 

  ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 م0229 

 )باآلالف(
 م0232

 )باآلالف( 
 م0233

 )باآلالف( 
 م0230

 )باآلالف( 
 م0231

   3،858،021   0،333،143   3،453،888 870،311 2 المبيعــات )باآلالف(
 (3،710،411) (3،831،703) (3،131،274) (851،338) 2 تكلفة المبيعات

  121,812  090,202 318,830 319,231 2 الدخل اإلجمالي
 (84،388) (55،428) (84،011) (51،781) (85،551) المصروفات التشغيلية

 019,988 031,232 92,139 321,228 (91,119) صافي الربح )الخسارة( من العمليات
خسائر هبوط ناجمة عن التأخر في بدء تشغيل 

 المصنع
2 (355،572) 2 2 2 

 12,009 2 2 355،572 2 تعويضات تأمينية وتعويضات من المقاول

 (51،155) (322،381) (17،214) (18،122) 2 مصروفات بنكية

 (00،884) (37،022) (5،213) 30،584 03،205 إيرادات )مصروفات( أخرى، صافي

 021,019 99,913 (1,999) 83,110 (29,110) الربح )الخسارة( قبل الزكاة
 (8،521) (3،784) (3،775) (5،710) (832) الزكاة

 398,111 98,281 (9,001) 11,822 (21,190) الربح )الخسارة( قبل حقوق األقلية
 (88،514) (48،421) (501) (13،838) 02،084 حقوق األقلية*

 329،839 13،918 (9,910) 20,380 (01,018) صافي ربح )خسارة(

 من حصة المساهمين اآلخرين في ناتبت. ٪ 6.24تمثل * حقوق األقلية 
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 بآالف الرياالت السعودية((  عن السنوات الخمس األخيرة صافي الربح )الخسارة(

 

 )لعامين(: يةنتائج التشغيلمقارنة ال( ب

 11.87 بلغبممقارنة  سعوديمليون لاير  025.01 مبلغ م0231في عام صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق األقلية بلغ 
يعود السبب الرئيسي في ارتفاع األرباح إلى تحقيق هامش ربح جيد والتعويضات  م.0230عام في  سعوديمليون لاير 

 سعوديمليون لاير  4.18 بمبلغارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية وقد  التأمينية كما ورد بالصفحة األولى أعاله.
سفر. ات ومصروف ةالشرك النشاط ومصاريف انونية وغيرها إلعادة تمويلالقالرسوم والمصاريف  ويرجع أساسا إلى

بسبب مصاريف دعاية وا عالن  سعودي مليون لاير 0.18 بمبلغ المبيعات والتسويق أيضا دادت مصروفاتز كما ا
 .م0231الرابع لعام الربع  خالل

 
 بآالف الرياالت السعودية(( لعامين الموحدة تشغيليةالنتائج المقارنة 

 
 ديسمبر 13العام المنتهي في  
 صافي المتغيرات م 0231  م0230 

 (017،518) 3،858،021 0،333،143 المبيعات
 081,310 (3،710،141) (3،831،703) تكلفة المبيعات
 13,212 121,812 090,202 إجمالي الدخل

 (8،582) (84،388) (55،428) مصروفات تشغيل
 22,912 019,988 031,232 صافي الدخل)الخسارة( التشغيلي

 02,389 (51،155) (322،381) مصروفات بنكية
 20,121 (05،747) (37،022) إيرادات )مصروفات( أخرى، صافي

 321,921 021,019 99,913 أرباح )خسارة( قبل الزكاة
 (5،311) (8،521) (3،784) الزكاة

 322,299 398,111 98,281 ربح )خسارة( قبل حقوق األقلية
 (40،107) (88،514) (48،421) ق األقلية*حقو 

 18,323 329,839 13,918 صافي ربح )خسارة(

 من أسهم مساهمين آخرين في ناتبت. %40.8* حصة مساهمي األقلية تمثل    

 

(2٠,٠٠٠)
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 بآالف الرياالت السعودية((              ج( ملخص المركز المالي
 

 ديسمبر 13كما في  
 م0231 م0230 م0233 م0232 م0229 

      الموجودات
 181،238 858،740 700،818 511،182 142،108 الموجودات المتداولة

 0،757،177 0،883،070 0،810،488 0،807،473 1،287،144 الموجودات غير المتداولة
 1,118,111 1,119,192 1,111,122 1,119,213 1,221,910 مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق المساهمين
 545،375 833،212 848،111 738،143 747،321 لمطلوبات المتداولةا

 3،732،508 3،818،217 3،551،524 0،300،843 0،202،225 المطلوبات غير المتداولة
 0,011,881 0,121,301 0,200,211 0,919,180 0,191,339 مجموع المطلوبات
 545،511 803،302 775،028 774،384 738،773 حقوق المساهمين 

 710،573 413،741 158،271 187،887 100،227 حقوق مساهمي األقلية*
 1,118,111 1,119,192 1,111,122 1,119,213 1,221,910 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

  من أسهم مساهمين آخرين في ناتبت. %40.8مساهمي األقلية تمثل  * حصة

 

 (باآلالف) خيرةقائمة المركز المالي عن السنوات الخمس األ

 
 ةالموحديرادات جغرافي لإلالتحليل ال د(

 خالل بيع منتجاتإيرادات الشركة من  تأتي أساساً 
داخل وخارج المملكة العربية  ناتبتشركتها التابعة 

  التالي: الشكل كما هو موضح في السعودية
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مجموع الموجودات مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين حقوق األقلية
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 م0231عام  أحداثأهم ثانيًا: 
تم و  مليون لاير سعودي 154م قيمته 0230في عام  إسالميتجسيري قرض تسهيالت اتفاقية وقعت ناتبت   (3

 .اد قروض البنوك التجارية القديمةسدفي  هاستخدام

 8 مدتها سعودي بليون لاير 3بقيمة  بنوك تجارية محلية تمويل إسالمي مع اتفاقيةتابعة ناتبت الوقعت شركة 
مليون لاير سعودي،  154اإلسالمية البالغ حيث استخدمت في سداد القرض التجسيري للتسهيالت سنوات، 

متطلبات رأس المال العامل. يتم تأمين القروض سعودي في مليون لاير  08المبلغ المتبقي البالغ استخدام و 
 التالي:زينل، على النحو ومجموعة مقابل رهن أسهم ناتبت المملوكة من قبل شركة اللجين 

  م.0231ديسمبر  13م حتى 0231سبتمبر  7تبدأ من مليون لاير سعودي  874تسهيالت )أ( بقيمة 
  م.0203ديسمبر  13م حتى 0231سبتمبر  7مليون لاير سعودي تبدأ من 348تسهيالت )ب( بقيمة 

 

التأمينية من مطالبتها مقابل مليون لاير سعودي  57 تأمينية مقدارهاتعويضات مت شركة ناتبت التابعة استل ( 0
ع الصناعية الكائن في مدينة ينب للبولي بروبيلينعطل الناجم عن إغالق مصنعها شركات التأمين والمتعلقة بال

سبتمبر  08م، حيث تم اإلعالن عن العطل المذكور على موقع تداول في 0233من عام  شهر سبتمبرفي 
 مقابلمليون لاير سعودي خاص باإلصــالحات الرأســمالية، والبـاقي  04.58ويتكون التعويض من م، 0233

 لتعويض عن خسارة اإلنتاج.ا

 المستقبليةالتحويلية المشاريع  :ثالثاً 
 (رصة لندنشركة مدرجة في بو )بي إل سي البريطانية  بوناربين شركة لوو أند  ناتبت: شركة مشتركة –شركة بونار  - أ

ج التجاري خالل اإلنتابدأ ي، ومن المتوقع أن م0231خالل عام وقد أنجزت فترة اإلنتاج التجريبي ناتبت، وشركة 
التي تستخدم ( GEOTEXTILE)ة الجيولوجية غير المنسوجاألقمشة  تقوم بإنتاجسوف و . م0234عام  األول منالربع 
لمصنع ل تبلغ الطاقة اإلنتاجيةفي الشرق األوسط و شبه القارة الهندية. السريعة النمو أسواق الهندسة المدنية  في

كمرحلة  ةالجيولوجية غير المنسوجاألقمشة من سنويًا  طن 1،822وة من األلياف األساسي سنوياً  طن 35،122
الكيان يعتبر الشريك اآلخر.  هايمتلكالباقية  %72والمشروع المشترك  من حصص ٪72ناتبت . تمتلك أولى

 متاخماً ة في مدينة ينبع الصناعيومصنعها  مقرها الرئيسي (شركة ذات مسؤولية محدودة) ةالمشتركالقانوني للشركة 
 مقّسم إلىمليون لاير  84مقداره رأس مال مدفوع بجدة مدينة في ها مكتب، و مادة البولي بروبيلينإلنتاج لمجمع ناتبت 

 . وقعتم0231ديسمبر  13كما في ( عشرة رياالت سعودية 32) ةالواحد للحصة بقيمة إسمية حصةمليون  8.4
مليون لاير سعودي، مضمونة  58.8ية السعودي بمبلغ مع صندوق التنمية الصناعقرض اتفاقيات  شركة بونار ناتبت

ع بنك متجسيري مقابل رهن أصول بونار ناتبت وضمانات الشركات من كل الشركاء. كما وقعت اتفاقية تمويل 
 .مليون لاير سعودي 52منها  استلمتلاير مليون  58.8بمبلغ تجاري 

يونيو  1ه )الموافق 3411رجب  31األمريكية في لمان . شو أمشروع مشترك مع شركة  يةاتفاقناتبت شركة  وّقعت -ب
البولي بروبلين على مرحلتين من مركبات مادة طن متري سنويا ألف  322 مصنع طاقته اإلنتاجية ( لبناءم0230

مركزها الرئيسي  محدودة،شركة ذات مسؤولية  الطرفين، وهيلكل من  %72مشاركة بنسبة . وسوف يكون المصنع 
 الصناعية. ينبعمدينة ناتبت في  لمجمعمجاور  ومصنعها
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قع ويتو  البنكية،القروض  من خالل والباقيمن رأس مال الشركة لمشروع لالمرحلة األولى  من %42 وسيتم تمويل
روع المشمن  ة للمرحلة األولىير يقدتالتكلفة الم. تبلغ 0237في الربع األخير من عام  جاهز للعملالمشروع أن يكون 

ادة من االستفبالعالمي  المستوىمن العمالء على  قطاعًا عريضاً المشروع سوف يخدم و  سعودي.مليون لاير  058
 العالم.ء السيارات في جميع أنحاو االلكترونية المتقدمة األجهزة  مثل- ذات الجودة العاليةعلى السلع الطلب المتزايد 

 

 .المذكورة أعالهغير  ىفي الوقت الراهن ال توجد لديها مشاريع أخر اللجين علما بأن شركة 
 

 ًا: الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكوميةرابع
 وضع الزكاة:

 .م0231لعام  التقديرية الزكاةمقابل سعودي مليون لاير  2.57 قوامهمستقاًل مخصصًا إجماليًا شركة اللجين  تكون
 :وجزًا تسلسليًا للوضع الزكويموفيما يلي 

على شهادة الزكاة النهائية.  توحصلم 0220ديسمبر  13نة المنتهية في لسعن ا ويوضع الزكال الشركة هتأن• 
على  توحصلم 0230عام  إلىم 0221عام عن الفترة من وائد الزكاة عالشركة إلى مصلحة الزكاة والدخل  تقدم

 .المقيدةشهادات الزكاة 

مليون لاير  7.4 مقدارهاإضافية  بدفع زكاةشركة اللجين مطالبة و  اً أولي اً تقييممصلحة الزكاة والدخل أصدرت • 
 أيضا التقديرات األولية للسنواتمصلحة الزكاة والدخل أصدرت  كما .م0225 م حتى0221 من للسنواتسعودي 

. اعترضت سعودي مليون لاير 38.1مقدارها إضافية زكاة دفع باللجين  م مطالبة شركة0232م حتى0228 من
عتراض شركة الجاري مراجعة مصلحة الزكاة والدخل . اة والدخللدى مصلحة الزكات دير هذه التقعلى الشركة 
وسيحسم  مؤداها قبول اعتراضهاتستند إلى أسباب كافية  المقدمة أن الطعون الشركةإدارة ترى . حتى تاريخه اللجين
 .الشركة لصالحاألمر 

مليون  3.1رها اقدمإضافية  زكاةطالبت مصلحة الزكاة والدخل ب، م0230وم 0233 تينللسنالزكاة  خالل تقديم عائد
وجاري مراجعة االعتراض من قبل  الشركة،من قبل  اً ضااعتر األمر الذي القى  السنتين،من  عن كل سعوديلاير 

  .مصلحة الزكاة والدخل حتى تاريخه
 حكومية:المدفوعات ال

 :بآالف الرياالت السعودية(( فيما يلي تفاصيل مبالغ المدفوعات الحكومية
 

م1023 م0023      
  الزكــاة 3،788 571
  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 078 087
 السوق المالية السعودية )تداول( 445 411
 اشتراكات وتأشيرات ومصاريف أخرى  01 13

 مجموع  المصاريف الحكومية 0,122 3,280
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 :التابعة ةالشركًا: خامس
 :اتبت()ن ةالبتروكيماويالشركة الوطنية للصناعات 

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

م. 0231ديسمبر  13رياالت للسهم الواحد كما في  32 بقيمة سهممليون  325 من رأسمالها المصرح به والمدفوع
 في كامل رأس مال شركة "ناتبت". %75.4وتمتلك شركة اللجين حاليًا 

 154قيمته  م0230في عام محلية البنوك بعض المع إسالمي ض تجسيري هذا وقد وّقعت ناتبت اتفاقيات قر 
رض سداد هذا القرض بعد أن وقعت ناتبت اتفاقية تمويل ق تم سبحانه وتعالى، وبفضل من هللا سعودي لايرمليون 
 لايرمليون  08، والمبلغ المتبقي مقداره بنوك تجارية محليةمع مدته ثماني سنوات  سعودي لايربليون قيمته  إسالمي
ندوق صكل من سددت تعهداتها من أقساط القروض المستحقة ل كما .تمويل رأس المال العاملفي  استخدم سعودي

 :ضو (. وفيما يلي تفاصيل القر SIDFصندوق التنمية الصناعية السعودي )و ( PIFستثمارات العامة )اال
 

 (المبالغ بآالف الرياالت السعودية)

 أصل القرض شروط القرض تفاصيل القرض
الرصيد  المدفوع من القروض

 العام الحالي أعوام سابقة المتبقي
بنوك  / إسالميتجسيري 
 محلية تجارية

إسالمي تجسيري رض ق
 2.22 871،534 151،305 3،010،843 شهور 1-8مدته 

بنوك  / إسالمي إعادة تمويل
 144،412 77،732 2.22 3،222،222 سنوات 8مدته  محلية تجارية

 707،222 57،222 372،222 572،222 أعوام 32 صندوق االستثمارات العامة
 022،222 87،222 317،222 422،222 أعوام بدون فوائد 5 صندوق التنمية الصناعية

 03،847 2 2 03،847 مدة السداد غير مشروطة  قروض أخرى
 3,993,311 3,229,002 992,301   المجموع

 

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

 :ناتبت شركةإنجازات أهم 
o ناتبت المركز الثاني ضمن جائزة الملك خالد  إحتلت

للعام الرابع على و م 0231للتنافسية المسئولة لعام 
 التوالي.

o  أفضل عشر شركات ناتبت من بين أعلىاختيرت 
ل المفضل العمالسعودية  اتشركالأفضل " سعودية
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شركة  322حوالي وجدير بالذكر بأن الشركات المشاركة شركات الصغيرة والمتوسطة. ال لفئة، "م0230لعام  فيها
 شركات مشاركة. 32أكبر  ضمن تاسعةناتبت ، وحّلت هذه الجائزة المرموقة ضمن

o 4،458،883للتشغيل  األمريكي من مجلس السالمة الوطني"جائزة سجل الكمال"  في الجائزة الثانية على تحصل 
 .م0231يناير  13 م حتى0232فبراير  31خالل الفترة من مهنية أو أمراض دون إصابات مقعدة ساعة عمل متصلة 

o البريطانيةلجمعية الملكية الذهبية لجائزة على الناتبت  حصلت ( لمنع الحوادثRoSPA, UK )لصحة والسالمة ل
 م0230م . كما حصلت على الجائزة الفضية لعام 0231 لعام  المهنية

o ال سمح هللا –أو أية انفجارات  حريق مؤثرةحوادث  لم تحدث-. 
o  ديسمبر شهر حتى  ساعة عمل مليون 3.48حيث أكملت ة يالبيئلصحة والسالمة في اسجل ممتاز ناتبت إن لدى

 م.0231 فبراير 4( بتاريخ LTI) وذلك منذ آخر حادثة مهدرة للوقتم 0231عام ل
o  شهادات األيزو السنويةناتبت بنجاح أكملت ISO 9001  ،ISO 14001 ،OHSAS 18001 I  تدقيق مراقبة أجرتها

SGS  ودة التزامها المستمر بالج مواصلة. يوضح هذا التسجيل  عمل رئيسي غير مطابق ياالشارة ألأستراليا دون
 .التدقيقوالبيئية، و  والصحة والسالمة المهنية

o  أليزوا تالختبارا مراقبةواللتدقيق في اناتبت ل الفنيمختبر البنجاح تأهل ISO / IEC17025 : 2005.  وأجريت
 Dubai Accreditation Councilمجلس دبي للتقييم المعتمد ) من قبل أنشطة المراجعة الخارجية على مدى يومين

assessor. ) . 

 :الزميلةالشركات سًا: ساد
 شركة زين للصناعات المحدودة )مبيد سابقًا( 

في مدينة  يقع مركزها الرئيسي السعودية،ست في المملكة العربية أست (ذات مسئولية محدودة)زين للصناعات  شركة
بقيمة حصة  8،222سعودي مقسم إلى  لايرمليون  82 برأس مال قدره الصناعية،في مدينة الجبيل  هامصنعو جدة 

 فيزين األهداف الرئيسية لشركة  تتمثلم. 0231ديسمبر  13للحصة الواحد كما في  سعودي لاير 32،222اسمية 
وكافة  هاوأشكال هاجميع أنواعبالزراعية ومبيدات األعشاب و منتجات الرعاية المنزلية والمبيدات الحشرية صناعة 

 .منتجات الصحة العامة
 

م مع 0230مليون لاير خالل عام  37.11مقارنة بـ  م0231خالل عام  مليون لاير 03.48بلغت مبيعات زين 
اللجين وطرف ذو  مليون لاير( حيث أن 1.21م كانت 0230مليون لاير )خسارة عام  3.13صافي خسارة مقدارها 

 . %18.57تم االستحواذ مشاركة على  وقدعلى شركة زين للصناعات،  معاً  لالستحواذ الكامليطمحان عالقة 
 

 يعات:مبتحليل جغرافي لل
شركة زين للصناعات باعت منتجاتها داخل وخارج 

ل تحليبالالعربية السعودية كما هو موضح المملكة 
 :التاليجغرافي ال

 
 

المنطقة 

الجنوبية

15%

المنطقة 

الشرقية

9%

المنطقة 

الوسطى

30%

المنطقة 

الغربية

23%

ةعقود تعبئ

19%

تصدير 

(اليمن)

4%
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 ًا: مجلس اإلدارة:ابعس
 أ ( تشكيل مجلس اإلدارة: 

، وفيما يلي جدواًل يبين نوع العضوية والعضوية م من تسعة أعضاء0231تشكل مجلس اإلدارة في عام 
 التالي:ك ركات المساهمة األخرى المدرجة في سوق األسهم السعوديفي الش

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

 معتوق حسن جنة غير تنفيذي 
 خالد إبراهيم عبدالواحد زقزوق تنفيذي 
دحالنصادق  عبد هللا مستقـل   
كانو  عبد هللا على مستقـل   
 عدنان كامل صالح مستقـل 
 عمر هاشم خليفتي مستقـل 
 محمد علي النقي مستقـل 

  شركة الكابالت السعودية 
  شركة  صافوال 

 عبدهللا محمد نور رحيمي مستقـل

 ب( اجتماعات مجلس اإلدارة:
 م على النحو التالي:0231اجتماعات في عام  اللجين أربعةعقد مجلس إدارة شركة 

 
نسبة 

الحضور 
 باألصالة

مجموع 
الحضور 
 بالوكالة

مجموع 
الحضور 
 باألصالة

81اجتماع  80اجتماع   83اجتماع   82اجتماع     
25/30/31  35/33/31  38/5/31  38/0/31   

كالة
 و

صالة
 أ

كالة
 و

صالة
 أ

كالة
 و

صالة
 أ

كالة
 و

صالة
 أ

 
322%   4          زينل علي رضاخالد أحمد يوسف  
57%  3 1  -       معتوق حسن أحمد جنة 

322%   4         خالد إبراهيم زقزوق 
27%  3 0      -  - عبدهللا صادق دحالن 

07%  1 3  -    -  - علي عبدهللا كانو 
322%   4         عدنان كامل صالح 
322%   4         عمر هاشم خليفتي 
72%  0 0    -  -   محمد علي النقي 
57%   1  -       عبدهللا محمد نور رحيمي   

 ( لجان مجلس اإلدارة:ج
 ( لجنة المراجعة:3

 
 اتاالختصاص: 

تهدف لجنة المراجعة بصفة أساسية إلى التحقق من وجود الضوابط الداخلية وكفايتها، وكذلك السياسات 
كة والتقارير الصادرة في هذا الشأن باإلضافة إلى التحقق من فعالية أعمال واإلجراءات المالية والمحاسبية للشر 

 الخارجية، ودراسة البيانات المالية للشركة.الداخلية و المراجعة 
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 دون تعيين بديل له.من اللجنة خالل العام تقدم السيد/ أسد حميد )عضو اللجنة( باستقالته 
 :العضوية الحالية 

 األعضاء غير تنفيذي مساهم المنصب
 عمر هاشم خليفتي   رئيس اللجنة

 علي عبدهللا كانو   عضو
 محمد عزير أفضل )متخصص بالمحاسبة(   عضو
 عدنان كامل صالح   عضو

 

 :اجتماعات لجنة المراجعة 

 على النحو التالي: م0231عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل عام 
نسبة 
 المجموع الحضور

48االجتماع   
38/0/13  

41االجتماع   
38/5/31  

72 االجتماع  
05/32/31  

73االجتماع   
00/30/31  

  

322%  4     عمر هاشم خليفتي 
07%  3 - -  - علي عبدهللا كانو 
322%  4     محمد عزير افضل 
322%  4     عدنان كامل صالح 

 

 ( لجنة الترشيحات والمكافآت:0
 :ملخص لمهام ومسئوليات اللجنة 

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

 ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين للشركة.

  لجنة الترشيحات والمكافآت:أعضاء 

 األعضاء الوظيفة
 خالد إبراهيم زقزوق رئيساً 
)خبير الموارد البشرية( قبانيأحمد سعد  عضواً   
 معتوق حسن جنة عضواً 
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 :اجتماعات اللجنة 
، ولم تدفع أية أتعاب أو مكافآت ألي عضو منها والجدول التالي م0231في عام  اجتماعين عقدت اللجنة

 يوضح اجتماعات اللجنة:

 المجموع نسبة الحضور
(4االجتماع )  

21/30/13  
(1االجتماع )  

38/20/13  األعضاء 

322%  0 
  إبراهيم زقزوق خالد  

322%  0 
  أحمد سعد قباني 

322%  0 
  معتوق حسن جنة 

 ( حركة األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وأفراد عائالتهم: د

يتضمن الجدول التالي وصفا ألي مصلحة ذات صلة ألعضاء مجلس اإلدارة، بمن في ذلك زوجاتهم وأوالدهم القصر 
 في أسهم أو أدوات دين للشركة:

 

 نهاية السنة خالل السنة السنةبداية  االســـــم
 نسبة الملكية عدد أسهمه نسبة التغير التغيرات الملكية نسبة عدد أسهمه

038،875 خالد أحمد يوسف علي رضا  3.011%  ،222223  347.2%  731،217 3.011%  
%2.220 3،022 معتوق حسن جنة  - - 3،022  2.220%  
%42.22 0،122 خالد إبراهيم زقزوق  - - 0،122 42.22%  

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

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

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

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

 أو أدوات دين للشركة:

 االســـــم
 نهاية السنة خالل السنة بداية السنة

 نسبة الملكية عدد أسهمه نسبة التغير التغيرات الملكية نسبة عدد أسهمه
 مروان نصير نصير

 رئيس الشركة
272،1  42.22%   (872)  (32.22%)  0،422 2.221%  

 رانا راجيف ثكور
 نائب الرئيس لتطوير المشاريع

- - - - - - 

  سليم أختر
 نائب الرئيس للشئون المالية

- - - - - - 



   12 
 

 (ةعوديبالرياالت الس)ضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: : مكافآت وأتعاب رئيس وأعثامناً 
 كبار التنفيذيين الحاصلين على أعضاء مجلس اإلدارة 
 أعلى األتعاب )منهم الرئيس غير التنفيذيين/ التنفيذيين 
 ونائب الرئيس للشئون المالية(* أفراد( 5مستقلين ) )شخصان( 

 3،018،222 - 502،222 رواتب وأتعاب
 435،222 75،222 04،222 التبـد

 -      - - مكافآت دورية وسنوية
 -      - - حوافز

 450،782 30.222 - تعويضات أخرى
 0،307،782 99.222 122,222 المجموع

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

 أتعاب لجنة المراجعة:
 الوظيفة أتعاب حضور الجلسات

 الرئيس 30،222
،22238  األعضاء 
,22212 المجموع       

 : المعامالت مع أطراف ذات عالقة:  تاسعاً 
يتم تحميلها  المشروعاتإن جزءاً من المصروفات العمومية واإلدارية والخدمات المشتركة بما فيها التكاليف المتعلقة ب

للشركة من قبل شركات زميلة بناًء على اتفاق مع اإلدارة على األسعار وشروط الدفع، وذلك من قبيل تقاسم تكلفة 
 بعض الخدمات المشتركة. تمت موافقة اإلدارة على األسعار وشروط الدفع.

 بيان بطبيعة العمليات:ملخص و  (أ

عضو مجلس اإلدارة /  الطرف ذو العالقة
 بار التنفيذيينك

 المبلغ طبيعة المعاملة مدة العقد
 )آالف الرياالت(

 048 ة رئيس المجلس وأتعاب حضور جلساتمكافأ        أعضاء مجلس إدارة الشركة

 4,,42 ألعضاء المجلس   أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة

 11 المجموعة علىكة محملة مصروفات مشتر  سنة قابلة للتجديد خالد أحمد زينل علي رضا حدادةشركة 

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

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

 52636 خدمات مشتركة محملة على المجموعة سنة قابلة للتجديد خالد أحمد زينل علي رضا ودةالمحد شركة زينل للصناعات

 شركة صفرا المحدودة
 خالد أحمد زينل علي رضا

 خالد إبراهيم زقزوق
 معتوق حسن جنة

 02808 مصروفات مشتركة محملة على المجموعة سنة قابلة للتجديد

 1,3 خدمات متعلقة بتقنية المعلومات عمل محدد ف أحمد زينل علي رضايوس شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات

 )زين( شركة زين للصناعات
 مروان نصير نصير
 معتوق حسن جنة

 12893 دفعات مقدمة من قبل المجموعة 

 32,13 مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة سنة قابلة للتجديد معتوق حسن جنة ناتبت -شركة بونار 

 142688 من قبل المجموعةدفعات مقدمة   معتوق حسن جنة ناتبت –نار شركة بو 
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باستثناء المكافآت التي ورد ذكرها في وكبار التنفيذيين م بين الشركة 0231لم تبرم أية صفقات خالل العام  (ب
 عًا أعاله.ثامنًا وتاسالقسم 

 

 ًا: سياسة توزيع األرباح: اشر ع
 خصم كل المصاريف العمومية والمصاريف األخرى كالتالي:بعد  –توزع األرباح السنوية المحققة 

 32%  من صافي األرباح يتم تجنيبها لتكوين االحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا
 الشركة.اإلجراء حينما يبلغ االحتياطي المذكور نصف رأس مال 

  ال المدفوع كأرباح للمساهمين.من قيمة رأس الم %7تصرف دفعة أولى من الرصيد ال تقل عن 
  أعضاء مجلس اإلدارة، على من صافي األرباح كمكافآت توزع على  %32بعد ذلك، تخصص نسبة ال تزيد عن

 ال تتجاوز المكافأة المبالغ المقررة وفقًا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.أ
 همين كحصة إضافية من األرباح، أو ترّحل لألعوام القادمة ومن ثم، يتم توزيع الرصيد المتبقي فيما بين المسا

 وفقًا لما يتم االتفاق عليه في اجتماع الجمعية العمومية.
  ذين في االعتبار آخ اإلدارة،وُتدفع األرباح المزمع توزيعها على المساهمين بالكيفية وفي الوقت الذي يقرره مجلس

 هذا الخصوص. التقيد بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في

 المحتملة: التجارية : المخاطر عشرحادي 
إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق )تشمل مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة 
 والتدفقات النقدية لسعـر العمولة ومخاطر السعر( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر
العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة 
 على األداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة مشتقات األدوات المالية للتحوط ضد بعض المخاطر المعرضة لها.

 لسياسات معتمدة من قبل مجلس االدارة.  تتم ادارة المخاطر من قبل االدارة العليا وفقا

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

لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بأية معامالت هامة 
اليورو. تراقب ادارة المجموعة تقلبات أسعار صرف ي والدوالر األمريكي وبنطاق أقل دا اللاير السعودبعمالت ع

ية مستحقة كما ال يوجد عقود هامة لعمالت اجنب ذلك،جوهرية. ومع ت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير العمال
 م.0231ديسمبر  13في 

 ائدةمخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الف 
قبلية او القيمة المستر الفائدة في السوق على الربحية تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير تقلبات أسعا

موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على المالية. إن المجموعة  لألدواتالعادلة 
 واألدوات المالية المشتقة.األجل  التأمينات والقروض طويلة فائدة بما في ذلك
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التذبذب في األسعار في عة نتيجة تعمل اإلدارة على الحد من مخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لها المجمو 
وافق عمليات مقايضة أسعار الفائدة التي توباتها التي تدفع عليها من خالل العمالت المسجلة بها موجوداتها ومطل

الى  احتساب الفرق بين مبالغ أسعار الفوائد الثابتة والمتغيرة بالرجوعي فترات محددة، ويتم تبادلها ف المجموعة على
 عليه.لغ االسمي المتفق أصل المب

 مخاطر السعر 
إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت 

متعلقة باألداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق. تلك التغيرات ناتجة عن عوامل 
ها من قبل المحتفظ ب لالستثماراتإن المجموعة معرضة لمخاطر السعر فيما يتعلق بأسهم الملكية وذلك بالنسبة 

. تقوم مركز الماليفي صناديق مرابحة في قائمة ال واستثماراتمتاحة للبيع  كاستثماراتالمجموعة والمصنفة 
 الملكية. في أسهم حقوق استثمارهاوذلك إلدارة مخاطر السعر الناتجة عن  االستثماريةالمجموعة بتنويع محفظتها 

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

ديسمبر  13بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تتضمن الذمم المدينة التجارية كما فـي  يتم ايداع النقد لدى
 االئتمان(. يتم ادارة مخاطر م0230في عام  %00)مقارنة  %17رصيـد ألحـد الذمم )متعهد شراء( يمثل  0231

ة بعد خصم تقيد الذمم المدينبمراقبة رصيد متعهد الشراء والتأكد من تحصيل الرصيد المستحق في الوقت المحدد. 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

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

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

 اية التزامات مستقبلية.لمقابلة  االئتمانية

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

التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية، فقد 
تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لموجودات 

 ومطلوباتها ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.المجموعة المالية 
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 ي عشر: الحوكمة:ثان
إن الشركة ملتزمة بتطبيق جميع المبادئ التي نصت عليها الئحة حوكمة الشركات، الجدول التالي يبين وضعية 

 التطبيق:
 المادة مالحظات
: حقوق التصويتالمادة السادسة تم تنفيذها  

في  توالتي عرضعليه  امها األساسي والتعديالت المقترحةالشركة ملتزمة بنظ
االجتماع الخامس للجمعية العامة غير العادية الذي عقد في الثالث والعشرين 

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

( هل يبين النظام األساسي للشركة أن طريقة فقرة ب
صويت على بند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية الت

   العامة هي طريقة التصويت التراكمي

 
 :المراجعة الداخلية/ نتائج المراجعة الداخليةعشر:  ثالث

على ثقة من أن المعلومات  ان لجنة المراجعة ،لجنة المراجعة او مؤشر عليها من قبل المدقق الداخليال توجد نتائج 
 .۔المقدمة ال تشوبها أية تحريفات وال أي تأثير مادي على حكم مستخدمي البيانات المالية المرفقة المحاسبية

 عشر: إقرارات مجلس اإلدارة: رابع
. إن القوائم المالية للشركة قد تم إعدادها وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية 3

 تلك المبادئ المحاسبية بصفة ثابتة.وأنه يجري تطبيق 
 . إنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.0
 . المراجع الخارجي قد أعطى رأيه دون تحفُّظ على القوائم المالية.1
. إن نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم وضعه على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية. ولدى الشركة لجنة مراجعة 4

ن لجنة المراجعة على ثقة من أن المعلومات المحاسبية وجهاز مر  اجعة داخلية يضمن تطبيق الضوابط الداخلية وا 
ال يوجد أي  إنهالمقدمة ال تشوبها أية تحريفات وال أي تأثير مادي على حكم مستخدمي البيانات المالية المرفقة. 

قف وشركتها التابعة ليس لديهم أية خطط لو  شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، وأن شركة اللجين
 أي من عملياتهم التشغيلية.

 . إن الشركة لم تصدر أي أدوات دين أو أدوات مالية كخيارات األسهم وحقوق األسهم التي يمكن تحويلها إلى أسهم.7
د لعالقة في البن. لم تجر ترسية أي عقود على جهات ذات عالقة خالل العام. وجاري شرح عمليات األطراف ذات ا8

 من هذا التقرير. تاسعاً 
لبند ا. ال توجد هناك أية قروض قائمة خالل العام فيما عدا القروض الممنوحة لشركة ناتبت التابعة كما هو وارد في 5

 هذا التقرير. " مناً خامس"
 . لم تمنح أية قروض ألعضاء المجلس.8
 . الشركة لم تقم بأية صفقات تتعلق بأسهمها. 1

 ق الشركة أية تنازالت عن األتعاب من أي من أعضاء مجلس اإلدارة.. لم تتل32
 . لم تقم الشركة بأية معامالت أسهم مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أفراد عائالتهم المباشرين.33
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 . الشركة لم تتسلم أي تنازل عن حقوق في األرباح من أي من المساهمين.30
و تكوين احتياطيات لمصلحة موظفيها ماعدا ما هو مطلوب وفقًا لقانون العمل . لم تقم الشركة بأية استثمارات أ31

 السعودي وسياسة الشركة.

 عشر: توصيات مجلس اإلدارة إلى المساهمين  خامس
 م.13/30/0231المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في   (3
 م وتقرير مدققي الحسابات عنها.13/30/0231ة في المنتهي المالية للسنةالمصادقة على القوائم   (0
اختيار وتعيين المدقق الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي   (1

 م وتحديد أتعابه.0234
 م.13/30/0231إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في   (4
هذا  ًا" منتاسعت العالقة الواردة في البند "المصادقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واألطراف ذا (7

 التقرير وفي اإليضاحات المصاحبة للبيانات المالية.
لى عودسوفي الختـام يتوجه مجلس اإلدارة بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز آل  صاحب ، وا 

لىو وزير الدفاع، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعودالسمو الملكي  الحكومة  ا 
 الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين.

الشركة  وظفيكما يسر المجلس أن يتقدم بالشكر للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل للشركة، وكذلك إلى إدارة وم
 م بالنجاح.0231على ما بذلوه من جهود كللت عام 

 

 مجلس اإلدارة




