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م�ساهمينا الكرام:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،

ي�سرين بالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن اأ�سع بني اأيديكم التقرير ال�سنوي عن اأداء ال�سركة ونتائج اأعمالها 
اأنتهز  اأن  وي�سرين   . م   2018 دي�سمرب   31 يف  املنتهي  للعام  والتطورات  الأعمال  نتائج  اأهم  ومت�سمنا  املدققه،  املالية  بالقوائم  م�سحوبا 
منا�سبة �سدور هذا التقرير لأتقدم بوافر ال�سكر والتقدير ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع على ما يحظى به القطاع اخلا�س من 

رعاية ودعم متوا�سل يف جميع املجالت.

واود ان او�سح لل�سادة امل�ساهمني ان �سركة الأح�ساء للتنمية اأعادت �سياغة ا�سرتاتيجيتها يف ظل روؤية اململكة 2030 م، التي اطلقتها 
حكومتنا الر�سيدة مبا يتنا�سب مع دورها القت�سادي و امكانياتها احلالية لتحقيق اف�سل عائد مل�ساهميها الكرام و للمجتمع ب�سكل عام 
و من ابرز ا�سرتاتيجيات ال�سركة يف املرحلة القادمة الرتكيز على قطاع الرعاية ال�سحية حيث يعد من اهم القطاعات املتوقع منوها و 
خ�سو�سا عند اكتمال برنامج اخل�سخ�سة ، وعليه فقد اولت ال�سركة كافة ال�سبل والأ�ساليب لتحقيق ا�سرتاتيجيتها التي تتوائم وتتما�سى 

مع روؤية اململكة 2030 وخالل عام 2018 م

فقد قمنا بدرا�سة العديد من الفر�س ال�ستثمارية التي تكللت بتوقيع اإتفاقيات تفاهم لل�سراء او ال�ستحواذ على ال�سركات يف املجال 
ال�سحي مما قد يكون له عظيم الثر على القوائم املالية لل�سركة والتي بدورها تعود بالنفع على م�ساهمي ال�سركة . ول يفوتني يف 
اخلتام اأن اأ�سكر م�ساهمي ال�سركة على دعمهم وم�ساندتهم وا �سمحوا يل كذلك بتقدمي ال�سكر اجلزيل لإخواين اأع�ساء جمل�س الإدارة 

واجلهاز التنفيذي على جهوده وعمله الدوؤوب املتوا�سل.
واهلل ويل التوفيق

م/ حامت بن فهد بالغنيم
رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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م�ساهمينا الكرام:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،

انطالقًا من التوجهات ال�سرتاتيجية ملجل�س الدارة التي تركز على التو�سع يف القطاعات النامية يف القت�ساد الوطني و مبا يتوافق 
مع روؤية اململكة 2030 م، التي اأطلقها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 
لتمكني القطاع اخلا�س و ما ي�ساحب ذلك من برامج اخل�سخ�سة و بالنظر لمكانيات ال�سركة فقد مت الرتكيز على قطاع الرعاية ال�سحية 
خ�سو�سا انه من القطاعات امل�ستدامة و التي تعطي اف�سل قيمة مل�ساهمينا الكرام مقابل ال�سول امل�ستثمره فيه، و قد مت يف 2018 م البدء 
يف �سل�سلة من اتفاقيات ال�ستحواذ التي تهدف اىل تكوين منظومة من ال�ستثمارات املتكاملة يف القطاع و مبا ميكن ال�سركة من تعزيز 

مكانتها و حتقيق نتائج اف�سل يف العوام القادمة باذن اهلل. 

واتقدم بال�سكر و العرفان لإخواين اأع�ساء جمل�س الإدارة و اللجان التابعة و اجلهاز التنفيذي على جهوده وعمله الدوؤوب املتوا�سل و 
ا�ساأل اهلل ان ي�سدد جهود اجلميع و يوفقهم .

م/ �سعد بن عما�س ال�سمري
نائب رئي�س جمل�س الدارة الع�سو املنتدب

كلمة العضو المنتدب
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ال�سادة : م�ساهمي �سركة الأح�ساء للتنمية
الكرام،،،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، وبعد
ي�سر رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة �سركة الأح�ساء للتنمية اأن يقدم مل�ساهمي ال�سركة الكرام التقرير ال�سنوي والذي يلقي ال�سوء على 
اأهم اإجنازات ال�سركة و�سركاتها التابعة ومركزها املايل لل�سنةاملالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 م والذي مت اإعداده مبا يتوافق مع 
اأن  اآملني   ، لل�سركة  الأ�سا�سي  ال�سعودي، والنظام  ال�سركات  املالية، ونظام  ال�سوق  ال�سادرة عن هيئة  ال�سركات  متطلبات لئحة حوكمة 

يعك�س هذا التقرير تطلعات امل�ساهمني نحو املزيد من التقدم.  

شركة األحساء للتنمية ..

نتوسع ونستثمر ونتفادى المخاطر

مجلس اإلدارة

م/ حامت بن فهد بالغنيم
رئي�س جمل�س الإدارة

اأ/ احمد عبداهلل اخليال
ع�سو جمل�س الإدارة

م/ �سعد بن عما�س ال�سمري
نائب رئي�س جمل�س الدارة

الع�سو املنتدب

اأ/ را�سد عبداهلل الرا�سد
ع�سو جمل�س الإدارة

اأ/ رائد عبدالرحمن املو�سى
ع�سو جمل�س الإدارة

اأ/ معاذ ماجد العوهلي
ع�سو جمل�س الإدارة
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التكوين:
تاأ�س�ست �سركة الح�ساء للتنمية �سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم 573 بتاريخ 14 / 4 / 1414 هـ

املوافق 1 / 10 / 1993 م، �سجلت يف ال�سجل التجاري رقم 2252021816 بتاريخ 1 جمادى الثاين 1414 ه املوافق 15 نوفمرب 1993 م

النشاط:
-  اإقامة امل�سروعات ال�سناعية املختلفة واإدارتها وت�سغيلها و�سيانتها مبفردها اأو بال�سرتاك مع غريها من ال�سركات اأو الهيئات اأو الأفراد.

-  اأعمال ال�سيانة والإدارة والت�سغيل للمدن ال�سناعية وال�سكنية والتجارية واملرافق واملن�ساآت العامة واخلا�سة.
-  متلك وا�ست�سالح الأرا�سي وا�ستغاللها يف اإقامة م�ساريع الإنتاج الزراعي واحليواين.

-  متلك العقارات والأرا�سي واإدارتها وت�سغيلها و�سيانتها واإقامة املن�ساآت التجارية وال�سكنية عليها وا�ستثمارها بالبيع وال�سراء والتاأجري 
بالنقد اأو بالتق�سيط.

-  متلك الفنادق وامل�ست�سفيات واملرافق ال�سحية والتعليمية والرتفيهية وال�سياحية وا�ستثمارها واإدارتها وت�سغيلها و�سيانتها.
-  اإقامة خمازن التربيد واأ�ساطيل النقل وور�س ال�سيانة والإ�سالح وحمطات الوقود واإدارتها وت�سغيلها و�سيانتها.

-  احل�سول على الوكالت التجارية .

رأس المال:
- تاأ�س�ست ال�سركة براأ�س مال قدرة 300 مليون ريال �سعودي ل غري وبناء على موافقة اجلمعية العامة الغري عادية بتاريخ 3 ذو القعدة 
عام 1426 ه املوافق 5 دي�سمرب 2005 فقد مت �سرف �سهم جماين لكل �سبعة اأ�سهم يف مقابل زيادة راأ�س مال ال�سركة لي�سبح 343 ثالثمائة 

وثالثة واأربعون مليون ريال �سعودي ل غري.
- بناء على موافقة اجلمعية العامة الغري عادية بتاريخ 11 جمادى الأول عام 1427 هـ املوافق 7 يونيو 2006 فقد مت �سرف �سهم جماين 
لكل اأربعة اأ�سهم يف مقابل زيادة راأ�س مال ال�سركة لي�سبح 428.750 اأربعمائة وثمانية وع�سرون مليون و�سبعمائة وخم�سون األف ريال 

�سعودي ل غري.
- بناء على موافقة اجلمعية العامة الغري عادية بتاريخ 3 ذو احلجة عام 1429 ه املوافق 1 دي�سمرب 2008 فقد مت �سرف �سهم جماين لكل 
�سبعة اأ�سهم يف مقابل زيادة راأ�س مال ال�سركة لي�سبح 490 مليون ريال �سعودي ل غري مق�سم اىل ت�سعة واربعون مليون �سهم وتبلغ القيمة 

ال�سمية لكل منها ع�سرة ريال �سعودي ل غري.
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الرؤية:
ن�سعى لنكون �سركة ا�ستثمار متميزة يف قطاع الرعاية ال�سحية ب�سكل ا�سا�سي مع م�ساهمة ايجابية لرفع جودة القطاع و بناء عالقات 

قوية مع جميع الطراف ذات العالقة .

الرسالة/ المهمة:
- تنمية ا�سول ال�سركة من خالل ال�ستحواذ والندماج مع بناء عالقات �سراكة ا�سرتاتيجية.

- حت�سني العائد على ال�ستثمارات بتطوير العمال و التنمية و التو�سع امل�ستمر.
- تطوير قدرات و كوادر ال�سركة يف املجالت الإدارية و املالية و الطبية .

السنة المالية:
تنتهي ال�سنة املالية لل�سركة يف 31 دي�سمرب من كل عام ميالدي .

مراجع الحسابات للعام 2018 :
PKF الب�سام و�سركاه املحا�سبون املتحالفون.
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وصف األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط ومدى تأثيره في حجم 
أعمال الشركة وإسهامه في النتائج:

واملرافق  وا�ستثماراتها  والأرا�سي  العقارات  ومتلك  ال�سناعية  امل�ساريع  اإقامة  يف  للتنمية  الأح�ساء  ب�سركة  الرئي�سية  الأن�سطة  تتمثل 
ال�سحية وال�سياحية واإقامة خمازن التربيد وفيما يلي و�سف باأهم القطاعات الرئي�سية لل�سركة:

أوال : االستثمار في القطاع الصناعي:
يت�سمن ال�ستثمار ال�سناعي متلك ال�سركات التابعة وكذلك ال�ستثمار يف �سركات �سقيقة كالتايل:

شركة األحساء للصناعات الغذائية )شركة تابعة(:
يتمثل ن�ساط ال�سركة يف اإنتاج التمور وم�ستقاتها التحويلية واإن�ساء خمازن التربيد وتاأجريها على الغري، خالل عام 2018 وا�سل جمل�س 
الدارة دعمه لل�سركة التابعة وجهوده لالرتقاء بالنتائج الت�سغيلية مع البحث عن حلول غري تقليدية لال�ستفادة من ا�سول ال�سركة 

لتحقيق اف�سل عائد .

 الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة )شركة تابعة(:
ا�ستكمال جلهود جمل�س الإدارة للتخل�س من ا�ستثمارات ال�سركة املتعرثة، جاري العمل على انهاء اجراءات الت�سفية ومت تعيني مكتب 

ال�ستاذ رامي بن خالد اخل�سر ( حما�سبون قانونيون )ل�سدار القوائم املالية اخلا�سة بالت�سفية وبتاريخ 25 اكتوبر 2018 �سدر قرار
الجراءات  بانهاء  حاليا  الدارة  تقوم  و  القم�سة  ل�سناعة  اليابانية  ال�سعودية  ال�سركة  ت�سفية  و  بحل  بالدمام  التجارية  املحكمة 

املطلوبة ل�سطب ال�سجل التجاري و املتوقع النتهاء منها خالل عام 2019 م .

شركة التصنيع وخدمات الطاقة:
خالل عام 2018 وا�سلت �سركة الت�سنيع وخدمات الطاقة اعمالها ، وقد اأقرت اجلمعية العامة العادية عدم توزيع اأرباح مل�ساهميها.

الشركة العربية لصناعة الورق:
املواد والأدوات  الورقية وجتارة اجلملة والتجزئة يف  املنتجات  الورقية والكرتونية وت�سويق  اللفات  اإنتاج  ن�ساطها يف  ال�سركة  تزاول 
واملعدات والأجهزة اخلا�سة ب�سناعة الورق واخلدمات التجارية وجتارة اجلملة والتجزئة يف الورق والكرتون والبال�ستيك واملطاط، و 

خالل عام 2018 مل يتم توزيع ارباح على امل�ساهمني.

الشركة العربية لصناعة األلياف الصناعية:
تاأ�س�ست ال�سركة العربية ل�سناعة اللياف ال�سناعية يف عام 1993 م ويقع جممع ال�سركة مبدينة ينبع ويتكون من ثالثة اق�سام رئي�سية 
يعترب كل ق�سم ميثل م�سنع قائم بذاته مع العلم باأن الثالثة اق�سام هي اق�سام مكملة لبع�سها البع�س وقد مت تكوين خم�س�س بكامل قيمة 

الأ�ستثمار .
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ثانيا : االستثمار في القطاع الطبي :
تنوي ال�سركة التو�سع يف القطاع ال�سحي من خالل ال�ستحواذ على فر�س متميزة خالل ال�سنوات القادمة و قد مت توقيع اتفاقية تفاهم 

ل�سراء ح�سة يف �سركة طورائيات و ذلك بتمويل من ال�سركة.

و مت كذلك توقيع اتفاقية تفاهم لال�ستحواذ على كامل ا�سهم �سركة ال�سالم للخدمات الطبية والتي متلك م�ست�سفى ال�سالم وذلك من 
خالل ا�سدار ا�سهم ومتوقع انهاء اجراءات هذه ال�ستحواذات يف عام 2019 باإذن اهلل.

شركة األحساء للخدمات الطبية )شركة تابعة(:
امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات واملراكز الطبية وجتارة  واإدارة وت�سغيل و�سيانة  اإن�ساء  يتمثل ن�ساط �سركة الأح�ساء للخدمات الطبية يف 

اجلملة والتجزئة يف الأجهزة واملعدات الطبية ولوازم امل�ست�سفيات والعطور وم�ستح�سرات التجميل.

اإن م�ست�سفى الأح�ساء هو م�ست�سفى خا�س بت�سميم متطور لدية القدرة على التو�سع امل�ستقبلي مع الأخذ بالعتبار اجتاهات الرعاية 
ال�سحية فى املنطقة وزيادة الطلب على اخلدمات ذات اجلودة العالية ، اإن مبنى امل�ست�سفى مكون من خم�س طوابق ودور �سفلي ذو قدرة 

اإ�ستيعابية 220 �سرير .

ثالثًا: االستثمار في قطاع الخدمات :
يتمثل ال�ستثمار يف امل�سروعات اخلدمية كالتايل:

الشركة الوطنية لخدمات المناولة:
يتمثل ن�ساط ال�سركة يف تقدمي خدمات امل�ساندة ل�سركات الطريان و�سيانة الطائرات الأولية اخلفيفة وتوفري وتدريب القوى العاملة 
يف جمال اخلدمات الأر�سية. يف تاريخ 15 اكتوبر 2018 م قرر ال�سركاء يف ال�سركة الوطنية خلدمات املناولة باملوافقة على نقل ال�سهم 
للتنمية  ال�سعودية للخدمات الر�سية يف املحافظ ال�ستثمارية اخلا�سة بال�سركاء وحيث ان �سركة الح�ساء  ال�سركة  لها يف  اململوكة 
متلك ن�سبة 5 % من ال�سركة الوطنية خلدمات املناولة فقد كان ن�سيب ال�سركة من ال�سهم املحولة 1،381،800 ا�سهم مبا يعادل 0،735 
% من اجمايل ال�سهم املقدرة يف ال�سركة ال�سعودية للخدمات الر�سية ، هذا وحتى تاريخه ل تزال الجراءات القانونية اخلا�سة بنقل 
تلك ال�سهم قيد التنفيذ وبناء على ما ورد اعاله فقد مت العرتاف ب 10.5 مليون ريال وكذلك ا�ستلمت ال�سركة توزيعات نقدية بقيمة 

2،6 مليون ريال .

شركة األحساء للسياحة والترفيه:
يتمثل ن�ساط ال�سركة يف اإن�ساء وت�سغيل واإدارة امل�سروعات ال�سياحية واملراكز الرتفيهية واإن�ساء وت�سغيل املطاعم والفنادق وال�سرتاحات 

واحلدائق النباتية ، هذا وقد مت تكوين خم�س�س بكامل قيمة ال�ستثمار املقدرة ب 3.78 مليون ريال .

شركة تعليم لالستثمار المحدودة:
يتمثل ن�ساط ال�سركة يف ال�ستثمار يف امل�سروعات التعليمية حيث تقوم حاليا بال�ستثمار يف تطوير احد مباين مدر�سة اأميتي يف دبي هذا 

و اجلدير بالذكر اإن ال�سركة قامت بتوزيع ارباح و بلغت ح�سة ال�سركة فيها 1.4 مليون ريال �سعودي.
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رابعًا: االستثمار في القطاع العقاري :
خم�س�سات  اإ�ستبعاد  بعد  ذلك  ريال،  مليون   121.34 قيمة  ب�سافى  الريا�س  مبدينة  اأرا�سي  جمموعة  يف  العقاري  ال�ستثمار  يتمثل 

الإنخفا�س .

خامسًا: االستثمار في قطاع األسواق المالية:
متلك ال�سركة حمفظة اأوراق مالية لدى اأحد �سركات الو�ساطة املالية بغر�س ال�ستثمار طويل الجل . 

تتحقق اليرادات من خالل توزيعات الأرباح من هذه ال�ستثمارات عند ن�سوء احلق يف ا�ستالم توزيعات الأرباح. 

سادسا: ملخص لوصف تأثير استثمارات الشركة على حجم العمل ونسبة اسهامها في النتائج 
في 31 ديسمبر 2018 م

الإ�سهام يف نتائج الأعمال التاأثري يف حجم الأعمال
و�سف الن�ساط

الن�سبة الربح من الن�ساط الن�سبة اليرادات

%32- )3،611،322( %7 14،707،621 ال�ستثمار يف القطاع ال�سناعي

%77 8،577،910 %93 210،946،330 ال�ستثمار يف القطاع الطبي

%130 14،606،534 %0 - ال�ستثمار يف قطاع اخلدمات

%0 - %0 - ال�ستثمار يف القطاع العقاري

%75- )8،372،567( %0 - ال�ستثمار يف قطاع ال�سواق املالية

%100 11،200،555 %100 225،653،951 الإجمايل
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٢.  وصف خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية ألعمالها والمخاطر التي تواجهها:

: الخطط المستقبلية:
ً
أوال

واملالمح  الأهداف  حتديد  مت  فقد  وكذلك  بها  ال�ستثمار  فى  يرغب  التي  القطاعات  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  حدد  قد   2018 عام  خالل 
الرئي�سية ومن ثم فقد مت اإعداد اخلطة ال�سنوية وفقًا ملحددات العمل وبناء على توجهات جمل�س الإدارة والتى تت�سمن اخلطة املالية 

وخطة اإدارة املوارد الب�سرية .

ثانيًا األهداف الرئيسية:
ت�سعى الإدارة التنفيذية لل�سركة بناء على توجيهات جمل�س الإدارة اإىل تعظيم ربحية م�ساهميها من خالل اإدارة املوارد املالية لل�سركة 
لتحقيق اأف�سل العوائد وكذلك تطبيق مفهوم اإدارة اجلودة ال�ساملة لتعزيز الثقة لدى عمالئها يف ال�سركات التابعة من خالل التطوير 

امل�ستمر خلدماتها وحتقيق م�ستوى اجلودة التي يتطلع اليه عمالئها كي يتم تعزيز موقعها يف ال�سوق.

أهم اإلنجازات خالل عام 2018
1- حتديث ا�سرتاتيجية ال�سركة و�سيا�سة ال�ستثمار .

 2- اإ�ستحداث بع�س الإدارات اجلديدة لرفع الكفاءة الدارية بال�سركة.
3- الدخول يف ا�ستثمارات جديدة ذات عائد جيد .

4- ت�سفية ال�ستثمارات املتعرثة .
5- معاجلة العديد من الدعاوى القانونية .

6- توطني الوظائف و تطوير قدرات الكوادرالب�سرية يف املجالت الدارية واملالية والطبية .

صافي قيمة اإلستثمار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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ثالثًا: التوقعات المستقبلية:
ي�سعى جمل�س اإدارة �سركة الأح�ساء للتنمية يف ظل ال�سرتاتيجية املحدثة لال�ستفادة من كافة اأ�سول ال�سركة بهدف تعظيم قيمتها ورفع 
العائد على ال�سول وقد حت�سنت ايرادات ال�سركات خالل عام 2018 م ومن املتوقع ا�ستمرار التح�سن يف ال�سنوات القادمة باذن اهلل مع 

الدخول يف فر�س ا�ستثمارية جديدة من �ساأنها اأن ُتكون قيمة م�سافة لربحية ال�سركة وحقوق امل�ساهمني. 

3. المخاطر التي تواجهها الشركة بكافة أنواعها :
يتم  التي  الداخلية  املراجعه  خطة  لنتائج  وفقًا  ال�سركة  لها  تتعر�س  التي  املخاطر  بدرا�سة  بال�سركة  الداخلية  املراجعة  اإدارة  تقوم 
مراجعتها من قبل جلنة املراجعه حيث يتم اعداد م�سودة �سيا�سة املخاطر ومن ثم عمل �سجل تف�سيلى باملخاطر واملقرتحات الالزمة 
لتقليل اأثرها على معدلت اأداء ال�سركة ، ويتم حتديث �سجل املخاطر ب�سفة م�ستمرة حتت اإ�سراف من جلنة املراجعه ومن اأهم املخاطر 

التي تتعر�س لها ال�سركة على م�ستوى القوائم املالية املوحدة :
1. املخاطر املتعلقة باإنخفا�س القيمة ال�سوقية لإ�ستثمارات ال�سركة .

2. املخاطر املتعلقة باحلفاظ على م�ستوى مبيعات واإيرادات ال�سركات التابعة وحماولة ال�سيطرة على اإرتفاع التكاليف .

أما المخاطر التى ترد فى إيضاحات القوائم المالية فهي توضح
موقف الشركة من هذه المخاطر على النحو التالى :

1. خماطرت�سنيف الأدوات املالية .
2. خماطرقيا�س القيمة العادلة لالأدوات املالية .

3. خماطرالئتمان .
4. خماطرال�سيولة .

5. خماطرال�سوق .
6. خماطراأ�سعار العمالت الأجنبية .
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٤. أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات الخمس األخيرة: 

قائمة الدخل )ريال سعودي(

2014 2015 2016 2017 2018 البيان

اليرادات  225،653،951 209،074،139 191،927،015 150،563،467 6،786،934

)6،046،204( )109،756،030( )143،632،360( )156،179،060( )172،921،546( تكلفة اليرادات

جممل الربح  52،732،405 52،895،079 48،294،655 40،807،437 740،730

)7،049،853( )39،810،330( )54،473،108( )58،487،985( )57،199،563( م�سروفات عمومية واإدارية 

)5،584،462( )2،884،147( )1،245،921( )1،572،310( )1،413،420( م�سروفات بيع وتوزيع 

)11،893،585( )1،887،040( )7،424،374( )7،165،216( )5،880،578( ربح وخ�سائر الت�سغيل 

توزيعات اأرباح م�ستلمة  14،606،534 8،283،655 2،426،026 28،479،757 4،005،995

31،235،283 36،476،896 2،128،079 )399،950( اإيرادات )خ�سائر ( ا�ستثمارات  -

)16،534،020( )6،834،204( )16،091،994( )7،284،000( انخفا�س يف قيمة ا�ستثمارات  -

)6،010،590( انخفا�س يف قيمة اأ�سول غري ملمو�سة  - - - -

الإيرادات الأخرى  7،445،697 5،402،923 9،304،796 7،072،711 1،058،718

1،861،801 63،308،120 )9،657،467( )1،162،588( �سايف الربح عن العمليات امل�ستمرة  16،171،653

)32،492،656( 181،299 )1،781،552( )30،383( )26،250(
الربح ) اخل�سارة ( من العمليات غري 

امل�ستمرة 

)5،445،434( )18،214،977( )18،370،807( )5،805،521( )4،944،848( الزكاة ال�سرعية 

)36،076،289( 45،274،442 )29،809،826( )6،998،492( �سايف الربح  11،200،555

)36،076،289( 41،971،958 )33.392.120( )9.449.924( �سايف الربح العائد ايل امل�ساهمني 7.221.260

�سايف الربح العائد لأ�سحاب احل�س�س 3.979.295 2.451.432 3.582.294 3،302،484 -
غري امل�سيطرة 

)36،076،289( 45،274،442 )29،809،826( )6،998،492( �سايف الربح ) اخل�سارة ( عن ال�سنة 11،200،555
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قائمة المركز المالي )ريال سعودي(

2014 2015 2016 2017 2018 البيان

الأ�سول   

الأ�سول املتداولة 199.554.520 191.067.606 215.887.185 270.618.526 183،512،708

الأ�سول غري املتداولة 511.095.573 452.159.386 428.025.310 425.844.768 315،081،606

جمموع الأ�سول 710،650،093 643،226،992 643،912،495 696،463،294 498،594،314

اخل�سوم وحقوق امل�ساهمني     

اخل�سوم املتداولة 50.105.738 41.729.772 38.541.705 56.848.419 12،459،838

اخل�سوم غري املتداولة 35.866.872 34.564.700 29.650.221 32.845.653 802،258

جمموع اخل�سوم 85،972،610 76،294،472 68،191،926 89،694،072 13،262،096

�سايف حقوق امل�ساهمني 525.607.392 477.683.750 488.923.231 523.554.178 485،332،218

حقوق احل�س�س غري امل�سيطرة 99.070.091 89.248.770 86.797.338 83.215.044 -

جمموع اخل�سوم وحقوق امل�ساهمني 710،650،093 643،226،992 643،912،495 696،463،294 498،594،314
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التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة بالرسم البياني

٥. التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة طبقًا للقوائم المالية الموحدة:

التوزيع اجلغرايف اإجمايل 
الإيرادات ايراداتالبيان

خارجية
املنطقة
الغربية

املنطقة
الو�سطي

املنطقة 
ال�سرقية

ايرادات ا�ستثمارات ودائع بنكية   -   -   -   -   -

اإيرادات مبيعات من �سركات تابعة 225،653،951 225،653،951    -   -   -

توزيعات اأرباح من ا�ستثمارات يف �سركات بالتكلقة   -   -   -   -   -

   1،475،075 -      13،131،459 - اأرباح من ا�ستثمارات  14،606،534

اإيرادات اأخرى  7،445،697 7،445،697  -   -   -

   1،475،075 -   13،131،459 233،099،648  املجموع  247،706،182
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٦. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

ن�سبة التغري التغري +  اأو  - 2017 2018 البيان

8% 16،579،812 209،074،139 225،653،951 اليرادات 

11% )16،742،486( )156،179،060( )172،921،546( تكلفة اليرادات

0% )162،674( 52،895،079 52،732،405 جممل الربح 

-2% 1،288،422 )58،487،985( )57،199،563( م�سروفات عمومية واإدارية 

-10% 158،890 )1،572،310( )1،413،420( م�سروفات بيع وتوزيع 

-18% 1،284،638 )7،165،216( )5،880،578( ربح وخ�سائر الت�سغيل 

76% 6،322،879 8،283،655 14،606،534 توزيعات اأرباح م�ستلمة 

-100% 399،950 )399،950( 0 اإيرادات ) خ�سائر ( ا�ستثمارات 

-100% 7،284،000 )7،284،000( 0 انخفا�س يف قيمة ا�ستثمارات 

0% 0 0 0
اأرباح اإعادة تقييم ا�ستثمار يف �سركة زميلة قبل 

ال�سيطرة عليها

0% 0 0 0 انخفا�س يف قيمة اأ�سول غري ملمو�سة 

38% 2،042،774 5،402،923 7،445،697 الإيرادات الأخرى 

1491% 17،334،241 )1،162،588( 16،171،653 �سايف الربح عن العمليات امل�ستمرة 

-14% 4،133 )30،383( )26،250( الربح ) اخل�سارة ( من العمليات غري امل�ستمرة 

-15% 860،673 )5،805،521( )4،944،848( الزكاة ال�سرعية 

260% 18،199،047 )6،998،492( 11،200،555 �سايف الربح 

176% 16،671،184 )9،449،924( 7،221،260 �سايف الربح العائد ايل امل�ساهمني

62% 1،527،863 2،451،432 3،979،295 �سايف الربح العائد لأ�سحاب احل�س�س غري امل�سيطرة 

260% 18،199،047 )6،998،492( �سايف الربح ) اخل�سارة ( عن ال�سنة 11،200،555

45،274،442 )29،809،826( )6،998،492( �سايف الربح ) اخل�سارة ( عن ال�سنة 11،200،555
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أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة: 
يعود حتقيق ارباح خالل العام احلايل مقابل حتقيق ارباح خالل العام ال�سابق اىل ما يلي : 

1. ارتفاع توزيعات الرباح امل�ستلمة من ال�سركات امل�ستثمر فيها خالل عام 2018م .
2. انخفا�س امل�سروفات العمومية والدارية وكذلك م�ساريف البيع والتوزيع .

3. عدم وجود اأي انخفا�س دائم يف ا�ستثمارات متاحة للبيع.
4. زيادة اليرادات الخرى.

5. انخفا�س م�سروف الزكاة ال�سرعية.

٧. إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة
بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

معايري  عن  اختالف  اأي  يوجد  ول   ، ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اإعتماداها   مت  والتى  الدولية  املحا�سبية  للمعايري  وفقًا  املالية  القوائم  اأعدت 
املحا�سبة الدولية واملعتمدة بالهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

٨. اسم الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها  ومحل األنشطة الرئيسية 

ومحل عملياتها: )القيمة بالمليون ريال( :

٩.  تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
مل ت�سدر ال�سركات التابعة خالل العام املايل 2018 م اأي اأ�سهم اأو اأدوات دين داخل اململكة اأو خارجها.

١٠. سياسة الشركة في توزيع األرباح:
تن�س املادة )45( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة على �سيا�سة توزيع الأرباح على النحو التايل: -

املحل الرئي�سي 
لعملياتها

املحل الرئي�سي 
لعملياتها

ن�ساط ال�سركة الرئي�سي
ن�سبة 
امللكية

راأ�سمال 
ال�سركة

ا�سم ال�سركة

ال�سعودية الأح�ساء اإن�ساء واإدارة وت�سغيل و�سيانة امل�ست�سفيات 
واملراكز الطبية 53،61% 150 �سركة الأح�ساء للخدمات 

الطبية

ال�سعودية الأح�ساء اإنتاج وت�سويق وتوزيع اخليوط والأقم�سة 
املن�سوجة ) حتت الت�سفية ( 100% 70 ال�سركة ال�سعودية اليابانية 

ل�سناعة الأقم�سة

ال�سعودية الأح�ساء انتاج التمور وم�ستقاتها التحويلية واإن�ساء 
خمازن التربيد وتاأجريها على الغري 100% 20 �سركة الأح�ساء لل�سناعات 

الغذائية
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- توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التاىل :
1. يجنب 10 % من الأرباح ال�سافية لتكوين اإحتياطى نظامى ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الإحتياطى 

املذكور 30 % من راأ�س املال املدفوع .
2. يوزع من الباقى بعد ذلك دفعة اأوىل للم�ساهمني تعادل 5 % من راأ�س املال املدفوع .

3. يخ�س�س بعد ما تقدم مبا ل يتجاوز 10 % من الباقي ملكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة وح�سب ما تقرره اجلهات املخت�سة اإ�سافة اىل بدل 
ح�سور اجلل�سات التى ي�ستحقها الع�سو فى كل جل�سة وم�سروفات ال�سفر والإنتقال للع�سو الغري مقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني 

ح�سة اإ�سافية يف الأرباح وفقًا ملا تقرره اجلمعية اأو يرحل اىل الأعوام التالية .

١١. وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت خالل العام 2018 م تعود

ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم(.
خالل عام 2018 م ل يوجد اأي م�سلحة يف فئة ال�سهم ذات الحقية .

١٢. األوراق المالية التعاقدية وحقوق االكتتاب التي تعود ألعضاء مجلس ادارة الشركة

وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
يبني اجلدول التايل عدد الأ�سهم التي ميلكها اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني واأقربائهم يف ال�سركة على النحو التايل:

- اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذين خالل الفرتة من 01 - 01 - 2018 اإىل 31 - 12 - 2018 م

با�ستثناء ما ذكر اأعاله ل توجد ن�سب متلك يف اأ�سهم ال�سركة تعود لأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني الآخرين واأقربائهم، كما 
ل توجد خالل العام 2018 م اأي م�سلحة واأوراق مالية تعاقدية اأخرى وحقوق اكتتاب تعود لأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني 

واأقربائهم يف اأ�سهم اأو اأدوات دين ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة، ول يوجد بني اأع�ساء جمل�س الإدارة ممثل ل�سخ�سية اعتبارية.

ن�سبة 
التغيري

%

�سايف 
التغيري

نهاية العام بداية العام
ال�سم اأدوات م

الدين
عدد 

الأ�سهم
اأدوات 
الدين

عدد 
الأ�سهم

0،00 0،00 0،00 1،000 0،00 1،000 حامت بن فهد بالغنيم 1

0،00 0،00 0،00 1،000 0،00 1،000 �سعد بن عما�س ال�سمري 2

0،00 0،00 0،00 1،500 0،00 1،500 را�سد بن عبداهلل الرا�سد 3

0،00 0،00 0،00 2،000 0،00 2،000 اأحمد بن عبداهلل اخليال 4

0،00 0،00 0،00 1،000 0،00 1،000 رائد بن عبدالرحمن املو�سى 5

0،00 0،00 0،00 1،000 0،00 1،000 معاذ بن ماجد العوهلي 6

0،00 0،00 0،00 1،000 0،00 1،000 مو�سى بن عبداملح�سن املو�سى 7
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١٣. القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة لها والمسدد منها خالل العام:
- تبني البيانات التالية تفا�سيل القرو�س املمنوحة ل�سركة الأح�ساء للتنمية و�سركاتها التابعة كما يف 31 دي�سمرب 2018 م :

أ. قروض شركة األحساء للتنمية - :
تقر �سركة الأح�ساء للتنمية باأنه لي�س هناك اأي قرو�س على ال�سركة لأي جهة متويلية حتى تاريخ 31 / 12 / 2018 م، واأن القرو�س 

املبينة يف القوائم املالية املوحدة تخ�س اإحدى ال�سركات التابعة.

ب. قروض الشركة التابعة شركة األحساء للخدمات الطبية: )القيمة بالمليون ريال(

١٤. لم تمنح الشركة أو تصدر خالل عام 2018م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية 

العام  خالل  الشركة  منحتها  أو  أصدرتها  مشابهة  حقوق  أو  اكتتاب  حق  مذكرات  أو  تعاقدية 

المالي 2018م .

١٥. وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية 

أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
مل ت�سدر اأو متنح ال�سركة خالل عام 2018 اأي حقوق حتويل اأو اكتتاب مبوجب اأدوات دين قابلة للتحويل اأو اأوراق مالية تعاقدية اأو 

مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�سابهة.

ر�سيد
القر�س

يف
دي�سمرب
2018

امل�سدد
خالل
عام

2018

ر�سيد
القر�س يف

يناير 
2018

تاريخ
اخر

ق�سط

تاريخ
اول ق�سط

اأ�سل مبلغ القر�س

مدة
القر�س

تاريخ
القر�س

اجلهة
املانحة
للقر�س

طويل
الجل

ق�سري/
متو�سط
الجل

 15.67 0.00 5.07
جمادى
الخر

1443 هـ

�سعبان
1440 هـ 15.67 0.00 عام 1438 هـ

البنك
ال�سعودى

الربيطانى

4.12 0.00 4.12 رجب
1440 هـ

رجب
1425 هـ 49.527 0.00 16

�سنة 1421 هـ وزارة
املالية*

* يتمثل �سمان القر�س اخلا�س بوزارة املالية يف رهن اأر�س ال�سركة وما عليها من اأ�سول.
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١٦. وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة 

األوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك 

التي اشترتها الشركات التابعة.
خالل عام 2018 ل يوجد اأي معامالت ا�سرتداد اأو �سراء اأو اإلغاء من جانب ال�سركة اأو ال�سركات التابعة لأي اأدوات دين قابلة لال�سرتداد.

١٧. اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع:
يو�سح اجلدول التايل �سجل ح�سور اإجتماعات جمل�س الإدارة خالل عام 2018م 

*  قدم �سعادة ال�ستاذ مو�سى املو�سى ا�ستقالته من املجل�س واللجان التابعة بتاريخ 2018/11/20م

عدد الجتماعات )4(
طبيعة 
الع�سوية ال�سم الجتماع الرابع م

2018-12-11
الجتماع الثالث 

2018-09-26
الجتماع الثاين 

2018-06-06
الجتماع الأول
2018-03-19

ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر رئي�س املجل�س حامت بن فهد بالغنيم 1

ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر نائب الرئي�س �سعد بن عما�س ال�سمري 2

ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر ع�سو را�سد بن عبداهلل الرا�سد 3

ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر ع�سو اأحمد بن عبداهلل اخليال 4

ح�سر ح�سر ح�سر اعتذر عن 
احل�سور ع�سو رائد بن عبدالرحمن املو�سى 5

ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر ع�سو معاذ بن ماجد العوهلي 6

ا�ستقاله ح�سر ح�سر ح�سر ع�سو مو�سى بن عبداملح�سن املو�سى 7

تاريخ اآخر اجتماع للجميعة العامة: 07-05-2018م
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١٨. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

اأ�سباب الطلب تاريخ الطلب م

التقرير ال�سنوي 2018-01-22 1

اجراءات ال�سركة 2018-03-29 2

اجلمعية العامة 2018-05-06 3

١٩. الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي عالقة:
- مل يكن هناك اأي عقود لتعامالت �سنوية اأو دورية مع اأي طرف ذوي عالقة خالل العام 2018 ، ومل يكن هناك اأي تعامالت جتارية مع 

ال�سركة.

٢٠. األعمال والعقود التي تكون الشركة طرفًا فيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس 

إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم.
يقر جمل�س اإدارة �سركة الأح�ساء للتنمية باأنه ل يوجد خالل العام 2018 اأي اأعمال اأو عقود تكون ال�سركة طرفًا فيها اأو كانت فيها 

م�سلحة لأحد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو للرئي�س التنفيذي اأو للمدير املايل اأو لأي �سخ�س ذو عالقة باأي منهم.

٢١. بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين 

عن أي رواتب أو تعويض
خالل عام 2018 ل يوجد اأي اتفاقيات اأو ترتيبات تنازل مبوجبة لأحد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأحد كبار التنفيذيني عن رواتب 

اأو تعوي�س.

٢٢. ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
خالل عام 2018 ل يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبه اأحد م�ساهمي ال�سركة عن اأي حقوق يف الأرباح.
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٢٣. المدفوعات النظامية لجهات حكومية:
- قامت ال�سركة ب�سداد م�ستحقات جلهات حكومية على النحو التايل:

الوضع الزكوي:
يتم تقدمي اإقرار زكوي موحد لل�سركة و�سركاتها التابعة اململوكة لها بالكامل على النحو التاىل :

١. شركة األحساء للتنمية :
- مت تقدمي القرار الزكوي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 ومت احل�سول على �سهادة الزكاة.

- خالل العام ، ا�ستلمت ال�سركة الربوط الزكوية عن ال�سنوات من 2013 حتى 2017 والذي يظهر مطالبات زكوية ا�سافية مببلغ 7،2 
مليون ريال �سعودي ، تعتقد ادارة ال�سركة انه �سيتم قبول العرتا�س املقدم لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وانه ل يوجد اية التزامات 

زكوية اخرى يجب ت�سجيلها كما يف نهاية العام .

٢. شركة األحساء للصناعات الغذائية :
ل�سركة  املوحد  الزكوي  والقرار  املوحدة  املالية  القوائم  �سمن  الغذائية  لل�سناعات  الح�ساء  ل�سركة  الزكوي  القرار  تقدمي  يتم   -

الح�ساء للتنمية بدءا من عام 2013 .
لل�سناعات  ا�ستلمت �سركة الح�ساء   ، م  الزكوية للفرتات حتى 30 يونيو 2007  الربوط  الغذائية  لل�سناعات  انهت �سركة الح�ساء   -
الغذائية الربط الزكوي للفرتة من 1 يوليو 2007 وحتى 31 دي�سمرب 2012 والذي يظهر زكاة ا�سافية مببلغ 328،460 ريال �سعودي ، 

وقد مت تقدمي اعرتا�س على تلك املبالغ ال�سافية وما زال حتت الدرا�سة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل .

٣. الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة :
- يتم تقدمي القرار الزكوي لل�سركة اليابانية �سمن القرار الزكوي املوحد ل�سركة الح�ساء للتنمية بدءا من عام 2007 م على ا�سا�س 
ن�سبة امللكية الفعلية ، انهت ال�سركة اليابانية اقراراتها الزكوية حتى عام 2005 ومت ا�ستالم الربط النهائي و�سداد املبلغ امل�ستحق على 

ال�سركة .

بيان ال�سباب و�سف موجز لها

2018م

البيان
مل�ستحق حتى 
نهاية الفرتة 

املالية ال�سنوية 
ومل ي�سدد

امل�سدد

يبني الزكاة املدفوعة 
وامل�ستحقة عن عام 2018 م  6.273.396 4.411.434 الزكاة 

متثل �سريبة القيمة امل�سافة 
عن عام 2018م  472.173 6.582.482 ال�سريبة

متثل ا�سرتاكات مدفوعة 
موؤ�س�سة التامينات الجتماعية  558.333 5.838.285 املوؤ�س�سة العامة للتامينات 

الجتماعية

ر�سوم تا�سريات وجتديد اقامات  4.524.490 تكاليف تاأ�سريات و جوازات و 
ر�سوم مكتب العمل

7.303.902 21.356.690 الجمايل 
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- وفيما يلي بيان الموقف الزكوي للقوائم المالية المجمعة

حتى نهاية السنة المالية 2018 م:

الأح�ساء  �سركة  ي�سمل  ل  املوحد  الزكوي  القرار  ولكن  الطبية  للخدمات  الأح�ساء  �سركة  ت�سمل  املوحدة  املالية  القوائم  مالحظة: 
للخدمات الطبية .

2017 2018 البيان

 ر�سيد املخ�س�س بداية ال�سنة  5،892،789 5،587،112

 خم�س�س مكون عن مطالبات زكوية عن �سنوات �سابقة  346،021 0

 املخ�س�س املكون عن الزكاة امل�ستحقة عن العام احلايل  4،598،827 5،805،521

)5،499،844( )4،651،382(  امل�سدد خالل العام  

ر�سيد املخ�س�س كما يف نهاية العام 6،186،255 5،892،789

٢٤. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

خالل العام 2018 م:
خالل عام 2018 م ل يوجد اأي ا�ستثمارات اأو احتياطات اأن�سئت مل�سلحة موظفي ال�سركة.

٢٥. يقر مجلس إدارة شركة األحساء للتنمية بما يلي:
- اأن �سجالت احل�سابات اأعدت بال�سكل ال�سحيح.

- اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�س �سليمة ونفذ بفاعلية.
- اأنه ل يوجد اأي �سك يذكر يف قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها.

- خالل عام 2018 ل يوجد اأى اأ�سهم خزينة .

٢٦. المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات:
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 لمدى التزام الشركة بالئحة الحوكمة:
ً
أ. يوضح الجدول التالي تفصيال

�سبب عدم التطبيق  مل يتم 
اللتزام 

التزام 
جزئي

مت 
اللتزام  بيان املادة وفق لئحة احلوكمة 

مازالت املادة اإ�سرت�سادية وعندما يتم اللزام بها �سوف 
تطبقها ال�سركة ،

√ املادة التا�سعة والثالثون : )الفقرة 1، 2( 1

يتم التقييم بدون و�سع موؤ�سرات قيا�س اأداء  √

املادة احلاديةوالأربعون: )الفقرة اأ ( ي�سع جمل�س الإدارة 
بناء على اقرتاح جلنة الرت�سيحات واملكافاأت الأليات الالزمة 

لتقييم اأداء املجل�س واأع�سائة وجلانه والإدارة التنفيذية 
�سنويًا، وذلك من خالل موؤ�سرات اأداء منا�سبة ترتبط مبدى 

حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية لل�سركة وجودة اإدارة 
املخاطر وكفاية اأنظمة الرقابة الداخلية وغريها على اأن 

حتدد جوانب القوة وال�سعف واإقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع 
م�سلحة ال�سركة ،

2

مازالت املادة اإ�سرت�سادية وعندما يتم اللزام بها �سوف 
تطبقها ال�سركة ،

املادة احلادية والأربعون : )الفقرة هـ (  يتخذ جمل�س 
الإدارة الرتتيبات الالزمة للح�سول على تقييم جهه خارجية 

خمت�سه لأدوائة كل ثالث �سنوات 
3

مازالت املادة اإ�سرت�سادية وعندما يتم اللزام بها �سوف 
تطبقها ال�سركة ،

√

املادة احلادية والأربعون : )الفقرة و ( يجرى اأع�ساء جمل�س 
الإدارة غري التنفيذيني تقييمًا دوريًا لأداء رئي�س املجل�س بعد 

اأخذ وجهات نظر الأع�ساء التنفيذيني )من دون اأن يح�سر 
رئي�س املجل�س النقا�س املخ�س�س لهذا الغر�س ( على اأن حتدد 
جوانب القوة وال�سعف واإقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة 

ال�سركة

4

تدخل مراقبة املخاطر �سمن اإخت�سا�سات جلنة املراجعه 
، اإكتفت ال�سركة بذلك مع العلم باأن ال�سركة تنفذ نظام 

مراقبة خماطر كامل فلديها �سيا�سة خماطر وحتدث 
�سجل املخاطر �سنويًا وتعد خطة املراجعه الداخلية على 

اأ�سا�س املخاطر ،

√ املادة ال�سبعون : ت�سكيل جلنه اإدارة املخاطر 5

√ املادة احلادية وال�سبعون : اإخت�سا�سات جلنة اإدارة املخاطر 6

√ املادة الثانية وال�سبعون :اإجتماعات جلنة اإدارة املخاطر 7
مازالت املادة اإ�سرت�سادية وعندما يتم اللزام بها �سوف 

تطبقها ال�سركة ،
√ املادة اخلام�سة والثمانون : حتفيز العاملني 8

لدى ال�سركة �سيا�سة م�ساهمة اإجتماعية معتمدة من 
جمل�س الإدارة ، √ املادة ال�سابعة والثمانون : امل�سئولية الإجتماعية 9

مازالت املادة اإ�سرت�سادية وعندما يتم اللزام بها �سوف 
تطبقها ال�سركة ،

√ املادة الثامنة والثمانون : مبادرات العمل الإجتماعى 10

تف�سح ال�سركة عن اأغلب العلومات املطلوبة على املوقع 
اللكرتونى لل�سركة ، √

املادة التا�سعة والثمانون : الفقرة )3( 
الف�ساح عرب املوقع اللكرتونى لل�سركة  11

لي�س لدى ال�سركة جلنة حوكمة ولكن تقوم جلنة 
املراجعه مبراجعه مدى التزام ال�سركة مبتطلبات 

اجلاهت ذات العالقة من م�سئوليات احلوكمة ،
√ املادة اخلام�سة والت�سعون : ت�سكيل جلنة حوكمة ال�سركات  12
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ب - أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية 
والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم,

الوظائف ال�سابقة  الوظائف احلالية  املوؤهالت واخلربات  ال�سم  م

- نائب رئي�س �سركة الطاقة 
الديناميكية خلدمات البرتول والغاز 

- رئي�س تنفيذي -  �سركة م�سنع معدات 
النفط الديناميكية )2017 - 2019(
- رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الح�ساء 

للتنمية
- ع�سو جمل�س ادارة �سركة ولء 

للتاأمني
- ع�سو جمل�س ادارة �سركة طاقات 

النفط للتدريب
- ع�سو جمل�س ادارة �سركة دقة 

التقنية و اجلودة ال�سعودية

المؤهالت :

- بكالوريو�س هند�سة برتول - جامعة امللك فهد 
للبرتول واملعادن 2006

الخبرات : 

- ع�سو جمل�س ادارة �سركة ولء للتاأمني
)2019 - 2016(

- ع�سو جمل�س ادارة �سركة طاقات النفط للتدريب 
)2019 - 2016(

- ع�سو جمل�س ادارة �سركة دقة التقنية و اجلودة 
ال�سعودية 

- رئي�س تنفيذي - �سركة م�سنع معدات النفط 
الديناميكية )2017 - 2019(

- نائب الرئي�س لأعمال احلفر والإنتاج،  �سركة 
الطاقة الديناميكية خلدمات البرتول والغاز 

)2019 - 2012(
- رئي�س وحدة هند�سة احلفر و�سيانة الآبار

)2012 - 2010(
- مهند�س حفر و�سيانة اآبار - اأرامكو

)2010 - 2006(

املهند�س/ حامت بن فهد بالغنيم

) رئي�س جمل�س الإدارة(
1

-الرئي�س التنفيذي لل�سركة ال�سعودية 
لل�سناعات املتطورة

- الرئي�س التنفيذي ل�سركة ال�سعودية 
لل�سناعات املتطورة من 2012 - 2017

-مدير م�سروع التخطيط ال�سرتاتيجية 
) الت�سنيع 2010 ( 

-قائد فريق ) �سابك 2006 (
-مهند�س تطوير عمليات �سناعية

) �سابك 2001 ( 
-مهند�س عمليات املجموعة الكيميائية

) �سابك 1998 ( 

- نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
الح�ساء للتنمية والع�سو املنتدب

المؤهالت : 

ماج�ستري طرق التحكم املتقدمة بالعمليات 2006
بكالوريو�س الهند�سة الكيميائية - جامعة امللك 

�سعود 1998

الخبرات : 

تخطيط ا�سرتاتيجي ، تطوير اعمال ، حتليل مايل ، 
ال�ستحواذ والندماج وحوكمة وهيكلة ال�سركات 

املهند�س/ �سعد بن عما�س ال�سمري
 ) نائب رئي�س جمل�س الإدارة(

2
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الوظائف ال�سابقة  الوظائف احلالية  املوؤهالت واخلربات  ال�سم  م

- ع�سو  جمل�س اإدارة �سركة الح�ساء 
للتنمية )2016 - اىل الآن(،

- مدير عام / مَقيم معتمد -  موؤ�س�سة 
�سور العقارية،

موؤ�س�سة �سور للتقييم العقاري،
)2009 - اىل الآن(،

- مدير عام موؤ�س�سة امل�سرق العربية 
للمقاولت - )1999- اىل الآن(،

المؤهالت:

- بكالوريو�س حما�سبة - جامعة امللك في�سل - 1998
- دبلوم الإدارة العقارية - الأكادميية العربية 

العقارية - 2009
- �سهادة اإعتماد - الهيئة ال�سعودية للُمقيمني 

املعتمدين - 2014

أهم الخبرات:

- موؤ�س�س / مدير عام / ومَقيم معتمد  -  موؤ�س�سة 
�سور العقارية،

 و موؤ�س�سة �سور للتقييم العقاري، 
)2002 - 2009- حتى الآن(،

- موؤ�س�س ومدير عام م�ساريع منتجات خر�سانية 
،)2018-2013( - )GRC(

- موؤ�س�س -  موؤ�س�سة احلا�سب الأ�سهل
،)2012 - 2009(

- موؤ�س�س - موؤ�س�سة لون ولون  لالأ�سباغ 
،)2016 - 2006(

- موؤ�س�س - موؤ�س�سة لون الدار مل�ساريع الديكور 
،)2017 -2003(

- مدير عام موؤ�س�سة امل�سرق العربية للمقاولت
)1999- اىل الآن(،

الأ�ستاذ / را�سد عبداهلل الرا�سد 
) ع�سو جمل�س الإدارة(

3

- جمل�س اإدارة �سركة الح�ساء للتنمية 
- املدير التنفيذي - �سركة �سحراء 

اخلليج للكيماويات - من 2014

المؤهالت :

 - بكالوريو�س حما�سبة - جامعة بورتالند احلكومية  
الوليات املتحدة 2012

الخبرات : 

- املدير التنفيذي - �سركة �سحراء اخلليج 
للكيماويات  من 2014

- م�سارب عمالت - البنك ال�سعودي لال�ستثمار - 
)2014 - 2013(

الأ�ستاذ / اأحمد عبداهلل اخليال 
) ع�سو جمل�س الإدارة(

4

- ع�سو منتدب بالنابه
)امكو/تعزيز/راف�سكو( 2018-2016

- املدير العام - )2015-2007(
�سركة العثمان للت�سويق ال�سناعي)امكو(

- املدير العام )2007-2001( 
�سركة تكوين املتطورة لل�سناعات

- املدير العام ) 2001-1998 (
م�سنع الكفاح لعلب الكرتون

- نائب املدير العام )1995- 1998(
م�سنع الكفاح لعلب الكرتون

- مدير عام تطوير العمال لدى �سركه 
العثمان القاب�سة من 2015 ايل الن

المؤهالت : 

- بكالوريو�س هند�سة كيميائية تطبيقية - جامعة 
امللك فهد للبرتول واملعادن

الخبرات : 

- اداره م�سانع يف قطاع التغليف وجتاره النابيب 
وملحقاتها للقطاع ال�سناعي

الأ�ستاذ / رائد عبدالرحمن املو�سى

) ع�سو جمل�س الإدارة(
5
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الوظائف ال�سابقة  الوظائف احلالية  املوؤهالت واخلربات  ال�سم  م

- جمل�س اإدارة �سركة الح�ساء للتنمية 

- املالك و الرئي�س التنفيذي مكتب اأوج 
املعرفة لال�ست�سارات املالية

المؤهالت : 

- �سهادة امل�سوؤول الأعلى لالئتمان من �سيتي بنك - 
نيويورك - اأمريكا 1998

- برنامج كبار املدراء التنفيذيني من جامعة 
كولومبيا - اأمريكا 1990

- بكالوريو�س اقت�ساد من جامعة ولية اريزونا 
اأمريكا 1978

- رخ�سة طريان جتاري من اخلطوط اجلوية 
ال�سعودية 1973

- رخ�سة طريان جتاري من خطوط با�سيفيك 
�ساوثو�ست - اأمريكا 1972

- رخ�سة طريان جتاري من معهد ايرورك �سرفي�س�س 
بريطانيا 1971

الخبرات : 

- املالك والرئي�س التنفيذي مكتب اأوج املعرفة 
لالأ�ست�سارات املالية

- املدير الإقليمي ملجموعة الأعمال امل�سرفية 
وال�ستثمارية لل�سركات اخلا�سة والقطاع العام 

وكذلك امل�سوؤول الأعلى لالئتمان ملجموعة �سامبا 
املالية باملنطقة ال�سرقية،

- م�ساعد طيار يف اخلطوط ال�سعودية

الأ�ستاذ / مو�سى عبداملح�سن املو�سى 
) ع�سو جمل�س الإدارة( 6

- ع�سو جمل�س ادارة �سركة العوهلي 
القاب�سة ) 2015- 2017(

- ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الح�ساء 
للتنمية )2015- حتى الن (

- الرئي�س التنفيذي ل�سركة ر�سال 
القاب�سة -  ال�سعودية
) 2015 حتى الن ( 

المؤهالت : 

- بكالوريو�س اإدارة مالية و م�سرفية - جامعة العلوم 
التطبيقية - البحرين 2007

الخبرات : 

- الرئي�س التنفيذي لل�سركة الدولية الوىل للعقار 
وال�ستثمار - ال�سعودية )2012 - 2015 ( ،

- موؤ�س�س �سركة مترية للحلويات واملعجنات - 
ال�سعودية 

- م�ساعد الرئي�س التنفيذي يف �سركة العوهلي 
القاب�سة - ال�سعودية )2010- 2012( ، 

- حملل مايل - �سركة اعيان لالجارة و ال�ستثمار - 
الكويت ) 2008 - 2010 ( 

الأ�ستاذ / معاذ ماجد العوهلي 
) ع�سو جمل�س الإدارة( 7
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اعضاء اللجان من خارج مجلس االدارة :

الوظائف ال�سابقة  الوظائف احلالية  املوؤهالت واخلربات  ال�سم  م

- ع�سو جلنة املراجعة  من خارج 
جمل�س الإدارة\

- مدير املحا�سبة واملراجعة يف مكتب 
�سالح النعيم حما�سبون ومراجعون 

قانونيون

المؤهالت :

- زمالة جمعية ال�سرائب امل�سرية

- زمالة جمعية املحا�سبون واملراجعون امل�سرية
- بكالوريو�س جتارة من جامعة القاهرة 1977

الخبرات :

- مدير املحا�سبة واملراجعة يف مكتب �سالح النعيم 
حما�سبون ومراجعون قانونيون

- حا�سل على زمالة جمعية املحا�سبون واملراجعون 
امل�سرية

- حا�سل على زمالة جمعية ال�سرائب امل�سرية

الأ�ستاذ / ممتاز اإ�سماعيل 
 ع�سو خارجي

)ع�سو جلنة مراجعة من خارج 
جمل�س الدارة  (

1

- ع�سو جلنة املراجعة من خارج جمل�س 
الدارة 

- مدير اإدارة الربامج املالية 
والقت�سادية -  معهد الإدارة

المؤهالت :

- املاج�ستري يف املحا�سبة من جامعة اإنديانا جامعة 
2014 - USA بوردو اإنديانابولي�س

- بكالوريو�س يف املحا�سبة جامعة امللك في�سل 2005

الخبرات : 

- رخ�سة من جامعة جورج وا�سنطن - قيا�س موؤ�سرات 
الأداء 2018

- رئي�س ق�سم  عالقات اخلريجني والتدريب التعاوين 
يف معهد الإدارة 2015

- التحق مبعهد الإدارة بالدمام يف 2007
- برنامج مدراء الفروع ببنك الريا�س 2006

- حما�سب- جمموعة عبدالهادي القحطاين 2005
- امل�سوؤول املايل - اجلمعية ال�سعودية لالإدارة 

باملنطقة ال�سرقية )2011-2008(،
- تقدمي عدد من ال�ست�سارات والدرا�سات لعدد من 

اجلهات يف اجلانب املايل واملحا�سبي

الأ�ستاذ / �سالح عبداهلل  الغريب
)ع�سو جلنة مراجعة من خارج 

جمل�س الدارة (
2

- مدقق يف �سركة طالل ابو غزاله
و �سركاه

- مدير يف �سركة براي�س واتر هاو�س

- رئي�س التدقيق التنفيذي يف �سركة 
احلفر العربية

المؤهالت :

- ماج�ستري يف املحا�سبة املهنية من جامعة
و�سكون�سن

- بكالوريو�س حما�سبة من جامعة امللك في�سل

الأ�ستاذ / وليد يو�سف الزياد 
 ع�سو خارجي

)ع�سو جلنة مراجعة من خارج 
جمل�س الدارة  (

3
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كبار التنفيذيين :
الرئي�س التنفيذي : مت تكليف الع�سو املنتدب �سعادة املهند�س / �سعد بن عما�س ال�سمري كرئي�س تنفيذي لل�سركة اىل حني تعيني

رئي�س تنفيذي جديد .

الوظائف ال�سابقة  الوظائف احلالية  املوؤهالت واخلربات  ال�سم  م

- املدير املايل -
�سركة الح�ساء لل�سناعات الغذائية

- حملل مايل -
�سركة الح�ساء للتنمية

المؤهالت :

- بكالوريو�س جتاره من جامعة القاهرة
زمالة جمعية املحا�سبني الداريني المريكية

) CMA (
- جاري احل�سول على زمالة جمعية املحا�سبني 

) CPA – القانونيني المريكيني

الخبرات :

- حما�سب ب�سركة متيمة تيل�سني م�سر
- رئي�س ح�سابات ب�سركة مينا لال�ستثمار ال�سياحى 

والعقارى فرع م�سر
- املدير املاىل ل�سركة امل�ستقبل ال�سعودية .

الأ�ستاذ / اأحمد حممود اإبراهيم
)املدير املايل( 1

- مديرق�سم ال�ستثمار -
�سركة كادن لال�ستثمار

- مدير ال�سثمار -
�سركة الح�ساء للتنمية

المؤهالت :

- �سهادة البكالوريو�س يف العلوم املالية و امل�سرفية 
بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�سرف من اجلامعة 

الها�سمية

الخبرات :

- اأكرث من ثمانية ع�سر عامًا من اخلربة يف اأ�سواق 
املال القليمية و العاملية و تقلد عدة منا�سب خالل 
م�سريتة العملية يف الدارة البنكية اخلا�سة، ادارة 
الرثوات و تطوير العمال، ادارة ال�ستثمار يف عدة 

�سركات مالية و �سركات تطوير عقاري منها البنك 
العربي الأردن، بنك م�سقط - عمان، فالكم للخدمات 

املالية ال�سعودية، ادمي املالية ال�سعودية، بيت 
التمويل ال�سعودي الكويتي ال�سعودية

الأ�ستاذ / �سامي لطفي ابو الرز
) مدير ال�ستثمار ( 2
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- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

1. الع�سو:    املهند�س/ حامت بن فهد بالغنيم ) رئي�س جمل�س الإدارة(
الكيان القانوين)م�ساهمة مدرجة/ 

م�ساهمة غري مدرجة/ ذات 
م�سوؤولية حمدودة،،،(

داخل اململكة/خارج اململكة اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف 
جمال�س اإداراتها احلالية اأو من مديريها

�سركة م�ساهمة مدرجة داخل اململكة ولء للتاأمني

ذات م�سوؤولية حمدودة داخل اململكة �سركة دقة التقنية و اجلودة ال�سعودية

ذات م�سوؤولية حمدودة داخل اململكة �سركة طاقات النفط للتدريب

ذات م�سوؤولية حمدودة داخل اململكة �سركة الطاقة الديناميكية خلدمات البرتول والغاز

ذات م�سوؤولية حمدودة داخل اململكة �سركة م�سنع معدات النفط الديناميكية
الكيان القانوين)م�ساهمة مدرجة/ 

م�ساهمة غري مدرجة/ ذات 
م�سوؤولية حمدودة،،،(

داخل اململكة/خارج اململكة
اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف 

جمال�س اإداراتها ال�سابقة اأو من مديريها

- - -

2. الع�سو:    املهند�س/ �سعد بن عما�س ال�سمري ) نائب رئي�س جمل�س الإدارة(
الكيان القانوين)م�ساهمة مدرجة/ 

م�ساهمة غري مدرجة/ ذات 
م�سوؤولية حمدودة،،،(

داخل اململكة/خارج اململكة اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف 
جمال�س اإداراتها احلالية اأو من مديريها

�سركة م�ساهمة مدرجة داخل اململكة �سركة ال�سرق الأو�سط للكابالت املتخ�س�سة - م�سك

�سركة م�ساهمة اأخرى غري مدرجة داخل اململكة ك�سب املالية

�سركة م�ساهمة مدرجة ) منو (  داخل اململكة �سركة ال�سمعاين 

�سركة م�ساهمة مدرجة  داخل اململكة ال�سركة ال�سعودية ل�سناعة الورق 
الكيان القانوين)م�ساهمة مدرجة/ 

م�ساهمة غري مدرجة/ ذات 
م�سوؤولية حمدودة،،،(

داخل اململكة/خارج اململكة
اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف 

جمال�س اإداراتها ال�سابقة اأو من مديريها

�سركة م�ساهمة مدرجة داخل اململكة الرئي�س التنفيذي - ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات املتطورة

�سركة م�ساهمة غري مدرجة  داخل اململكة  �سركة ال�سالم ل�سيانة الطائرات 

�سركة م�ساهمة غري مدرجة  داخل اململكة  �سركة العبيكان للزجاج 

�سركة م�ساهمة غري مدرجة  داخل اململكة  الت�سنيع واملتطورة للبوليول

�سركة م�ساهمة غري مدرجة  داخل اململكة  ال�سركة اخلليجية للملح 
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3. الع�سو:    الأ�ستاذ / را�سد عبداهلل الرا�سد ) ع�سو جمل�س الإدارة(
الكيان القانوين)م�ساهمة مدرجة/ 

م�ساهمة غري مدرجة/ ذات 
م�سوؤولية حمدودة،،،(

داخل اململكة/خارج اململكة اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف 
جمال�س اإداراتها احلالية اأو من مديريها

موؤ�س�سة فردية/ مهنية داخل اململكة موؤ�س�سة �سور للتقييم العقاري،

موؤ�س�سة فردية داخل اململكة موؤ�س�سة �سور العقارية،

موؤ�س�سة فردية داخل اململكة موؤ�س�سة امل�سرق العربية للمقاولت،
الكيان القانوين)م�ساهمة مدرجة/ 

م�ساهمة غري مدرجة/ ذات 
م�سوؤولية حمدودة،،،(

داخل اململكة/خارج اململكة
اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف 

جمال�س اإداراتها ال�سابقة اأو من مديريها

موؤ�س�سة فردية داخل اململكة  موؤ�س�سة احلا�سب الأ�سهل

موؤ�س�سة فردية داخل اململكة  موؤ�س�سة لون ولون  لالأ�سباغ

موؤ�س�سة فردية داخل اململكة  موؤ�س�سة لون الدار مل�ساريع الديكور

�سركة م�ساهمة غري مدرجة  داخل اململكة  ال�سركة اخلليجية للملح 

4. الع�سو:    الأ�ستاذ / اأحمد عبداهلل اخليال ) ع�سو جمل�س الإدارة(
الكيان القانوين)م�ساهمة مدرجة/ 

م�ساهمة غري مدرجة/ ذات 
م�سوؤولية حمدودة،،،(

داخل اململكة/خارج اململكة اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف 
جمال�س اإداراتها احلالية اأو من مديريها

ذات م�سوؤولية حمدودة داخل اململكة املدير التنفيذي - �سركة �سحراء اخلليج للكيماويات

الكيان القانوين)م�ساهمة مدرجة/ 
م�ساهمة غري مدرجة/ ذات 

م�سوؤولية حمدودة،،،(
داخل اململكة/خارج اململكة

اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف 
جمال�س اإداراتها ال�سابقة اأو من مديريها

- - -

5. الع�سو:    الأ�ستاذ / رائد عبدالرحمن املو�سى ) ع�سو جمل�س الإدارة(
الكيان القانوين)م�ساهمة مدرجة/ 

م�ساهمة غري مدرجة/ ذات 
م�سوؤولية حمدودة،،،(

داخل اململكة/خارج اململكة اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف 
جمال�س اإداراتها احلالية اأو من مديريها

م�ساهمة مغلقه داخل اململكة مدير عام تطوير الأعمال  �سركة العثمان القاب�سة

م�ساهمة مدرجة داخل اململكة ع�سو جمل�س اداره  �سركة تكوين املتطورة لل�سناعات

الكيان القانوين)م�ساهمة مدرجة/ 
م�ساهمة غري مدرجة/ ذات 

م�سوؤولية حمدودة،،،(
داخل اململكة/خارج اململكة

اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف 
جمال�س اإداراتها ال�سابقة اأو من مديريها

- - -
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6. الع�سو:    الأ�ستاذ / مو�سى عبداملح�سن املو�سى ) ع�سو جمل�س الإدارة(
الكيان القانوين)م�ساهمة مدرجة/ 

م�ساهمة غري مدرجة/ ذات 
م�سوؤولية حمدودة،،،(

داخل اململكة/خارج اململكة اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف 
جمال�س اإداراتها احلالية اأو من مديريها

�سركة م�ساهمة مدرجة داخل اململكة ال�سركة ال�سعودية لأنابيب ال�سلب
و رئي�س جلنة املراجعة و ع�سو اللجنة ال�سرتاتيجية

�سركة م�ساهمة مدرجة داخل اململكة ال�سركة ال�سعودية للورق
و رئي�س جلنة املراجعة

م�ساهمة مغلقه داخل اململكة
�سركة الي�سر لالإيجارة والتمويل

و ع�سو اللجنة ال�سرتاتيجية
الكيان القانوين)م�ساهمة مدرجة/ 

م�ساهمة غري مدرجة/ ذات 
م�سوؤولية حمدودة،،،(

داخل اململكة/خارج اململكة
اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف 

جمال�س اإداراتها ال�سابقة اأو من مديريها

�سركة م�ساهمة مدرجة داخل اململكة 
�سركة تكوين لل�سناعات املتطورة )ملدة 6 �سنوات(،

و ع�سو جلنة الرت�سيحات

7. الع�سو:    الأ�ستاذ / معاذ ماجد العوهلي ) ع�سو جمل�س الإدارة(
الكيان القانوين)م�ساهمة مدرجة/ 

م�ساهمة غري مدرجة/ ذات 
م�سوؤولية حمدودة،،،(

داخل اململكة/خارج اململكة اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف 
جمال�س اإداراتها احلالية اأو من مديريها

�سركة م�ساهمة غري مدرجة داخل اململكة �سركة ر�سال القاب�سة

�سركة م�ساهمة غري مدرجة داخل اململكة �سركة بوابة ال�ستثمار 

�سركة م�ساهمة غري مدرجة داخل اململكة �سركة البوابة اللوج�ستية 
الكيان القانوين)م�ساهمة مدرجة/ 

م�ساهمة غري مدرجة/ ذات 
م�سوؤولية حمدودة،،،(

داخل اململكة/خارج اململكة
اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف 

جمال�س اإداراتها ال�سابقة اأو من مديريها

- - -
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ج. تكوين مجلس  اإلدارة وتصنيف أعضائه :
تكوين جمل�س الإدارة وت�سنيف اأع�سائه على النحو الآتي:

٨. وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهماتها: 

لجنة المراجعة: 
خالل عام 2018 م ا�ستقال كل من ع�سو اللجنة ال�ستاذ / مو�سى بن عبداملح�سن املو�سى وال�ستاذ / ممتاز احمد ا�سماعيل وذلك 

لظروفهم اخلا�سة وقد قرر جمل�س الدارة بتاريخ 2018/12/17م  تعيني ال�ستاذ / وليد بن يو�سف الزياد ع�سو جلنة املراجعة على 
ان يعر�س ذلك على اجلمعية العامة للموافقة لي�سبح ت�سكيل اللجنة كالتايل : 

* قدم �سعادة ال�ستاذ مو�سى املو�سى ا�ستقالته من املجل�س واللجان التابعة بتاريخ 2018/11/20م

ت�سنيف الع�سو املن�سب البيان

م�ستقل رئي�س جمل�س الإدارة حامت بن فهد بالغنيم   

تنفيذي �سعد بن عما�س ال�سمري                      نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب 

م�ستقل ع�سو جمل�س الإدارة را�سد بن عبداهلل الرا�سد

م�ستقل ع�سو جمل�س الإدارة اأحمد بن عبداهلل اخليال

م�ستقل ع�سو جمل�س الإدارة رائد بن عبدالرحمن املو�سى

م�ستقل ع�سو جمل�س الإدارة معاذ بن ماجد العوهلي

م�ستقل ع�سو جمل�س الدارة  مو�سى بن عبداملح�سن املو�سى* 

جلنة املراجعة

املن�سب اأع�ساء اللجنة

الرئي�س  را�سد بن عبداهلل الرا�سد 

ع�سو  وليد بن يو�سف الزياد

ع�سو �سالح بن عبداهلل الغريب  
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مهام لجنة المراجعة ومدة عملها:

إختصاصات اللجنة : 
تخت�س جلنة املراجعة مبراقبة اأعمال ال�سركة والتحقق من �سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية واأنظمة الرقابة الداخلية فيها، 

وت�سمل مهام اللجنة ب�سفة خا�سة ما يلي:

١. فيما يتعلق بوظيفة المحاسب القانوني)مراجع الحسابات(

واعداد القوائم والتقارير المالية :
- التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني)مراجع احل�سابات(، والتي تت�سمن مراجعة اللجنة لكفاءاتهم املهنية وتاأكيد 

ا�ستقالليتهم واملخاطر املتوقعة من وجود تعار�س يف امل�سالح، واأي�سا حتديد اأتعابهم وف�سلهم .
- التحقق من اإ�ستقالل مراجع احل�سابات ومو�سوعيته وعدالته ومدى فاعلية اأعمال املراجعه مع الأخذ يف العتبار القواعد واملعايري 

ذات ال�سلة .
- مراجعه خطة مراجع ح�سابات ال�سركة واأعماله والتاأكد من عدم تقدميه اأعماًل فنية اأو اإدارية تخرج عن نطاق اأعمال املراجعة وفقًا 

ملبداأ ال�ستقاللية واإبداء مرئياتها حيال ذلك .
- الإجابة عن اإ�ستف�سارات مراجع ح�سابات ال�سركة .

- درا�سة تقرير مراجع احل�سابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة من اأتخذ ب�ساأنها .

٢. فيما يتعلق بوظيفة المطابقة واإللتزام، تقوم اللجنة بما يلي:
- مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من اإتخاذ ال�سركة الإجراءات الالزمة ب�ساأنها .

- التحقق من اإلتزام ال�سركة بالأنظمة واللوائح وال�سيا�سات والتعليمات ذات العالقة 
- مراجعة العقود والتعامالت املقرتح اأن جتريها ال�سركة مع الأطراف ذوى العالقة وتقدمي مرئياتها حيال ذلك اىل جمل�س الدارة .

- رفع ما تراه من مو�سوعات ترى �سرورة اإتخاذ اإجراءات ب�ساأنها اىل جمل�س الدارة واإبداء تو�سياتها بالإجراءات التى يتعني اإتخاذها .

٣. فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية، تقوم اللجنة بما يلي:
الرقابة  لأنظمة  العام  الهيكل  يف  الق�سور  وجوانب  ال�سركة.  يف  املخاطر  واإدارة  واملالية  الداخلية  الرقابة  نظم  ومراجعة  درا�سة   -

الداخلية وعملها.
- درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للمالحظات الواردة فيه.

- الإ�سراف العام على اأداء واأن�سطة املراجع الداخلي و اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة ، من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ 
الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة.

اإدارة  اأو  وحدة  مدير  وتعيني  واختيار  بها،  اخلا�سة  واملوازنة  بال�سركة  الداخلية  املراجعة  اإدارة  باإن�ساء  اخلا�سة  التو�سيات  اإعداد   -
املراجعه الداخلية ، والتاأكد من مدى ا�ستقاللية املراجعني الداخليني.
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٤. فيما يتعلق بالتقارير المالية :
- درا�سة م�سودة القوائم املالية الأولية الربع �سنوية قبل ن�سرها وعر�سها على جمل�س الإدارة والتو�سية يف �ساأنها اإذا لزم الأمر .

- درا�سة م�سودة القوائم املالية ال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية ب�ساأنها.
لل�سركة عادلة ومتوازنة ومفهومة  املالية  اإذا كان تقرير جمل�س الدارة والقوائم  الراأي بناء على طلب جمل�س الدارة فيما  اإبداء   -

وتت�سمن املعلومات التي تتيح للم�ساهمني وامل�ستثمرين تقييم املركز املايل لل�سركة واأداوؤها ومنوذج عملها واإ�سرتاتيجتها .
- درا�سة اأى م�سائل مهمة اأو غري ماألوفه تت�سمنها التقارير املالية .

- البحث بدقه يف اأى مو�سوعات يثريها املدير املايل لل�سركة اأو من يتوىل مهامه اأو م�سئول الإلتزام بال�سركة اأو مراجع احل�سابات .
- التحقق من التقديرات املحا�سبية يف املو�سوعات اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية .

- درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف ال�سركة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها.

٥. فيما يتعلق باألمور العامة :
- على اللجنة �سياغة اآلية تتيح للعاملني بال�سركة اأن يقوموا ب�سرية تامة بتقدمي كافة املالحظات التي تت�سمنها التقارير املالية من 

جتاوزات اأو خمالفات وعلى اأع�ساء اللجنة اأن يقوموا باإجراء حتقيق م�ستقل يتنا�سب مع حجم املخالفة .
- اللجنة م�سئولة عن اأعمالها اأمام جمل�س الدارة وذلك مبا ل يخل من م�سئولية املجل�س عن تلك الأعمال وعن ال�سالحيات اأو ال�سلطات 

التي فو�سها اليها .
- يجب اأن يح�سر رئي�س اللجنة اجلمعية العامة للرد على ا�ستف�سارات امل�ساهمني. 

صالحيات اللجنة :
تتمتع اللجنة بال�سالحيات التالية:

املديرين  و  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  املنا�سبة  الأخرى  واملعلومات  والإي�ساحات  والتقارير  الوثائق   و  وال�سجالت  امل�ستندات  طلب   -
التنفيذيني وامل�سوؤولني بال�سركة .

- دعوة املديرين التنفيذيني و امل�سوؤولني واملوظفني بال�سركة لجتماعات اللجنة لالإجابة على اأية ا�ستف�سارات تطرحها اللجنة عليهم.
اأن تطلب من جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة لل�سركة لالنعقاد اإذا اأعاق جمل�س الإدارة عملها اأو تعر�ست ال�سركة لأ�سرار اأو خ�سائر 

ج�سيمة.
- ال�ستعانة باخلرباء وامل�ست�سارين واملتخ�س�سني من خارج ال�سركة اأثناء اأدائها لأعمالها.

- القيام باأية واجبات توكل اإليها من قبل جمل�س الإدارة يف حدود �سالحياتها .
- القيام مبراجعة وتقييم اأحكام هذه الالئحة واعداد تو�سيات ملجل�س الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها اإن تطلب ذلك.

اأ�سا�س دوري، وتقوم اللجنة بتقدميها ملجل�س الإدارة فور النتهاء من انعقاد اجتماع  اإعداد التقارير ربع ال�سنوية ملجل�س الإدارة على 
اللجنة.

اإدارة املطابقة  اأو  اأو املراجع الداخلي  - حتديد الرواتب ال�سهرية واملكافاآت الت�سجيعية واملكافاآت الأخرى لإدارة املراجعة الداخلية 
والإلتزام  مبا يتما�سى مع اللوائح الداخلية لل�سركة املعتمدة من قبل املجل�س.

- تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم �سنوي لالئحتها واإعداد تو�سيات، اإذا احتاج الأمر، ملجل�س الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها.
- التعامل مع املعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مبا�سرتهم لأعمال اللجنة ب�سرية تامة.

- اأبالغ جمل�س الإدارة بامل�ستجدات التي توؤثر على ا�ستقالليتهم اأو للتعار�س يف امل�سالح املتعلقة بالقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.
- تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة احلالية .
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إجتماعات اللجنة :

*خالل عام 2018م ل يوجد اأي تعار�س بني تو�سيات جلنة املراجعة وبني قرارات جمل�س الإدارة .

- قدم ع�سو اللجنة ال�ستاذ / مو�سى بن عبداملح�سن املو�سى ا�ستقالته من اللجنة  بتاريخ 2018/11/20م ومتت املوافقة عليها .
- مت تعيني ال�ستاذ / معاذ بن ماجد العوهلي رئي�سًا للجنة الرت�سيحات واملكافئات وتعيني املهند�س / حامت بن فهد بالغنيم ع�سوًا للجنة 

عدد الجتماعات )5(

طبيعة 
الع�سوية ال�سم م

الجتماع 
اخلام�س
-10-21

2018

الجتماع 
الرابع

-08-06
2018

الجتماع 
الثالث 

-05-07
2018

الجتماع 
الثاين

-03-19
2018

الجتماع 
الأول

-02-05
2018

ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر رئي�س 
اللجنة الأ�ستاذ/ را�سد بن عبداهلل الرا�سد 1

ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر ع�سو الأ�ستاذ/ مو�سى بن عبداملح�سن املو�سى 2

ح�سر ح�سر مل يح�سر ح�سر ح�سر ع�سو الأ�ستاذ/ �سالح بن عبداهلل الغريب 3

ا�ستقال ح�سر ع�سو الأ�ستاذ/ ممتازاأحمد ا�سماعيل 4

لجنة الترشيحات والمكافآت:
تشكيل اللجنة: 

جلنة الرت�سيحات

املن�سب اأع�ساء اللجنة

الرئي�س  معاذ بن ماجد العوهلي 

ع�سو  حامت بن فهد بالغنيم 

ع�سو رائد بن عبدالرحمن املو�سى
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 مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عملها:

1. تقوم اللجنة مبراجعة �سيا�سة املكافاأت بغر�س تقييم مدى فاعليتها يف حتقيق الأهداف التى و�سعت من اأجلها .

2. تو�سي اللجنة �سنويًا مبكافاأت اأع�ساء جمل�س الدارة وكذلك الإدارة التنفيذية مع الأخذ يف العتبار �سيا�سة املكافات املرفقة لهذه  

     الالئحة وبيان اأي اأ�سباب اإنحراف عن هذه ال�سيا�سة .

3. مع مراعاة اأي تعليمات ي�سعها جمل�س الإدارة، تبا�سر جلنة املكافات والرت�سيحات كل ال�سلطات التي يفو�سها بها جمل�س الإدارة.

4. متار�س اللجنة جميع ال�سالحيات املمنوحة لها للقيام بواجبها جتاه م�ساهميها .

5. تعد اللجنة م�سوؤولة عن الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة واملديرين التنفيذيني على النحو التايل:

    اأ. درا�سة طلبات الرت�سح لع�سوية جمل�س الإدارة وتوثيق جميع املالحظات والتو�سيات ذات العالقة مع مراعاة ماورد يف هذه 
         الالئحة عند تر�سيح ع�سو و مراعاة ماورد يف لئحة احلوكمة ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية على اأن تقوم اجلمعية بالأخذ فى 

         العتبار بتو�سيات جلنة الرت�سيحات واملكافاأت .
    ب. التو�سية ملجل�س الإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س.

    ج. تزويد امل�ساهمني مبعلومات كافية حول املر�سحني وموؤهالتهم وعالقاتهم بال�سركة قبل الت�سويت على اختيارهم.
    د. ال�ستعانة بخدمات طرف خارجي متخ�س�س م�ستقل لتحديد مر�سحني اإ�سافيني لع�سوية جمل�س الإدارة، يف حالة اأن عدد   

         املر�سحني ل يتجاوز عدد املقاعد املتوفرة يف املجل�س.
   هـ. على ال�سركة ن�سر اإعالن الرت�سح يف املوقع الإلكرتوين لل�سركة واملوقع الإلكرتوين لل�سوق ويف اأي و�سيلة اأخرى حتددها الهيئة 

         وذلك لدعوة الأ�سخا�س الراغبني يف الرت�سح لع�سوية جمل�س الإدارة، على اأن يظل باب الرت�سح مفتوحًا مدة �سهر على الأقل من 
         تاريخ الإعالن.

   و. يحق لكل م�ساهم يف ال�سركة تر�سيح نف�سة اأو غريه لع�سوية جمل�س الإدارة وفقًا لأحكام نظام ال�سركات ولوائحه التنفيذية.
   ز. و�سع الإجراءات اخلا�سة فى حالة �سغر مركز اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيني .

6.  تعد اللجنة م�سوؤولة عن جمل�س الإدارة واملديرين التنفيذيني على النحو التايل:

   اأ. مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراءها.
   ب. املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�س الإدارة وجلانه واعداد و�سف للقدرات واملوؤهالت 

         املطلوبة لع�سوية املجل�س وجلانه وحتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو لأعمال املجل�س و/اأو جلان املجل�س.
    ج. تقييم هيكل وتركيبة املجل�س وجلانه ب�سكل �سنوي وحتديد جوانب ال�سعف يف املجل�س واقرتاح اخلطوات الالزمة ملعاجلتها.

    د. تقييم املجل�س ككل وكل ع�سو على حدى ب�سكل �سنوي وذلك بناء على معايري �سفافة ور�سمية ومو�سوعية.
   هـ. التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني وعدم وجود تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية �سركات اأخرى.

    و. التاأكد من اأن اأع�ساء املجل�س ل ي�سغلون ع�سوية جمل�س اإدارة اأكرث من خم�س �سركات م�ساهمة يف اآن واحد.
    ز. التو�سية فيما يخ�س تعيني واعفاء اأع�ساء الإدارة العليا.

    ح. و�سع �سيا�سة واجراءات التعاقب الوظيفي للرئي�س التنفيذي وكبار اأع�ساء الإدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط واجراءات  
         التعاقب الوظيفي لهم.

  ط. و�سع و�سف وظيفي لالأع�ساء التنفيذيني والأع�ساء غري التنفيذيني والأع�ساء امل�ستقلني وكبارالتنفيذيني.
   ي. حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س الإدارة، واقرتاح احللول ملعاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة
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7. تعد اللجنة م�سوؤولة عن مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة منها واملديرين التنفيذيني على النحو التايل:

    اأ. و�سع �سيا�سة وا�سحة للتعوي�سات واملكافاآت واحلوافز لأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة منها واملديرين التنفيذيني بال�سركة 
         ورفعها اىل جمل�س الإدارة واعتمادها من اجلمعية العامه على ان يراعى تنظيم جهود كل ع�سو يف جمل�س الإدارة

         واملدير التنفيذي يف تطبيق الأهداف ال�سرتاتيجية لل�سركة، وا�ستخدام معايري ترتبط بالأداء وتقييم اللجنة لالأداء ال�سخ�سي          
         لهم يف مقابل الأهداف التي و�سعها جمل�س الإدارة والف�ساح عنها .

    ب. و�سع معايري ملكافاآت اأع�ساء ورئي�س جمل�س الإدارة متكن ال�سركة من احل�سول على اأداء متميز بهدف تنمية ال�سركة على املدى 
         الطويل بدون التاأثري على ا�ستقاللية الأع�ساء.

    ج. املراجعة امل�ستمرة ملدى مالئمة معايري املكافاآت بال�سركة مقابل اأداء ال�سركة واملركز املايل لها والجتاهات الأ�سا�سية يف �سوق 
         العمل.

    د. التاأكد من اأن �سيا�سة احلوافز يف ال�سركة ل توؤدي اىل اأخذ خماطر غري مربرة.
   هـ. متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اجلمعية العامة للم�ساهمني واملتعلقة مبوا�سيع تخ�س مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار 

         التنفيذيني بال�سركة وبالكيفية التي يتم بها الإف�ساح عن تلك املكافاآت بتقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي.
   و. تنظم اللجنة كيفية منح اأ�سهم جمانية لأع�ساء املجل�س والإدارة التنفيذية .

8. تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة احلالية .

إجتماعات اللجنة :

عدد الجتماعات  )2(
طبيعة الع�سوية ال�سم الجتماع الثاينم

 2018/11/25م
الجتماع الول 
2018/05/15

ا�ستقالة  ح�سر رئي�س اللجنة مو�سى بن عبداملح�سن املو�سى 1

ح�سر ح�سر ع�سو رائد بن عبدالرحمن املو�سى 2

ح�سر ح�سر ع�سو 3 معاذ بن ماجد العوهلي
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لجنة االستثمار والمتابعة :
خالل عام 2018 مت تغيري م�سمى اللجنة التنفيذية اىل جلنة ال�ستثمار واملتابعة و تتكون اللجنة من كال من:

جلنة ال�ستثمار واملتابعة

املن�سب اأع�ساء اللجنة

الرئي�س  �سعد بن عما�س ال�سمرى 

ع�سو اأحمد بن عبداهلل اخليال

ع�سو رائد بن عبدالرحمن املو�سى

مهام لجنة االستثمار والمتابعة ومدة عملها:

1. متار�س اللجنة جميع ال�سلطات وتتحمل واجبات جمل�س الإدارة يف الفرتة ما بني اجتماعات املجل�س.

2. تقوم اللجنة مبناق�سة واتخاذ القرارات املتعلقة باملو�سوعات التي حتتاج اإىل اتخاذ قرارات عاجلة يف الأحداث الطارئة.

3. تت�سمن م�سوؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها اعمال ال�سركة العادية،
     ح�سب ال�سالحيات التي يفو�سها جمل�س الإدارة.

4. فيما يتعلق با�سرتاتيجية ال�سركة واأهدافها، �سوف تقوم اللجنة بالتايل :
     اأ. مراجعة اإجراءات وعمليات التخطيط ال�سرتاتيجي لل�سركة.

     ب. التاأكد من اأن اخلطط ال�سرتاتيجية لل�سركة قد مت ترجمتها اإىل ت�سرفات واعمال فعلية تهدف اإىل حتقيق اأهداف ال�سركة.
     ج. مراجعة تو�سيات املجل�س فيما يتعلق بتوزيع موارد ال�سركة التي تهدف اإىل حتقيق التوافق بني اخلطط ال�سرتاتيجية لل�سركة 

           واهدافها الت�سغيلية طويلة الأجل.
     د.  املراجعة الدورية للخطط ال�سرتاتيجية لل�سركة و�سركاتها التابعة والأهداف الت�سغيلية

           للتاأكد من توافقها مع ر�سالة ال�سركة واهدافها.
     هـ. فيما يتعلق باأولويات ال�سركة الت�سغيلية، �سوف تقوم اللجنة مبراجعة واإعداد التو�سيات ملجل�س الإدارة بالن�سبة للقرارات      

          ال�سرتاتيجية املتعلقة بالأولويات الت�سغيلية، مت�سمًنا التو�سع اإىل اأ�سواق ودول جديدة اأو اخلروج من اأ�سواق ودول حالية.

5. بالن�سبة للتخطيط املايل لل�سركة و�سيا�سة توزيعات الرباح، �سوف تقوم اللجنة بالتايل :
     اأ. اإعداد ومراجعة التو�سيات ملجل�س الإدارة املتعلقة بالأهداف وال�سرتاتيجيات املالية ال�سنوية وطويلة الأجل،

ا موؤ�سرات   الداء املرتبطة بها.          واي�سً
    ب. مراجعة الأمور املالية الهامة لل�سركة وال�سركات التابعة لها، مثل الأمور املتعلقة براأ�س مال ال�سركة، والت�سنيف الئتماين    

         لل�سركة، والتدفقات النقدية، واأن�سطة القرتا�س، والودائع ال�ستثمارية.
    ج. اإعداد ومراجعة التو�سيات املقدمة ملجل�س الإدارة واملتعلقة ب�سيا�سة توزيعات الأرباح لل�سركة وبكيفية تنفيذها.
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     د. املراجعة الدورية للنفقات الراأ�سمالية الفعلية ومراجعتها مع املوازنات املعتمدة م�سبًقا، فيما يتعلق بتقييم اإنتاجية ال�سركة  
          يف املدى الطويل وفعالية عملياتها الت�سغيلية، �سوف تقوم اللجنة مبراجعة واإعداد التو�سيات ملجل�س الإدارة بالن�سبة للقرارات 

         ال�سرتاتيجية املتعلقة بالفر�س التي اأمام ال�سركة التي تهدف اإىل حت�سني جودة املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�سركة 
         وتر�سيد التكاليف املتعلقة بها.

6. اللجنة م�سئولة عن اأعمالها اأمام جمل�س الدارة وذلك مبا ل يخل من م�سئولية املجل�س عن تلك الأعمال وعن ال�سالحيات اأو ال�سلطات 
التي فو�سها اليها .

7. يجب اأن يح�سر رئي�س اللجنة اجلمعية العامة للرد على ا�ستف�سارات امل�ساهمني 

صالحيات اللجنة :
1. طلب امل�ستندات والتقارير والتو�سيحات واملعلومات الأخرى املنا�سبة من امل�سوؤولني والتنفيذيني واملوظفني بال�سركة بدون اأي قيود.

2. دعوة امل�سوؤولني والتنفيذيني واملوظفني بال�سركة حل�سور اجتماعاتها لالإجابة على ال�ستف�سارات التي تطرحها اللجنة عليهم.
3. ال�ستعانة بخدمات اخلرباء وامل�ست�سارين من خارج ال�سركة لإبداء الراأي وامل�سورة يف امل�سائل التي تطرح عليهم.

4. اأداء اخلدمات الأخرى التي يطلبها جمل�س الإدارة والتي تقع داخل �سالحيات اللجنة،
5. تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم �سنوي لالئحتها بهدف التاأكد من قيامها بواجباتها ورفع التو�سيات ملجل�س الإدارة ب�ساأن اإجراء 

التعديالت بها.
6. تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة احلالية .

إجتماعات اللجنة :

عدد الجتماعات )6(

طبيعة 
الع�سوية ال�سم م

الجتماع 
ال�ساد�س
-11-26

2018

الجتماع 
اخلام�س
-10-21

2018

الجتماع 
الرابع

-08-06
2018

الجتماع 
الثالث 

-05-07
2018

الجتماع 
الثاين

-03-19
2018

الجتماع 
الأول

-02-05
2018

ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر رئي�س 
اللجنة املهند�س/ �سعد بن عما�س ال�سمري 1

ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر ع�سو الأ�ستاذ/ اأحمد بن عبداهلل اخليال 2

ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر ح�سر ع�سو املهند�س / رائد بن عبدالرحمن املو�سى 3
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 ) التنفيذيين  غير  و)بخاصة  علمًا  أعضائة  إلحاطة  اإلدارة  مجلس  إتخذها  التى  اإلجراءات  هـ( 
بمقترحات المساهمين ومالحظاتهم حيال الشركة وأدائها :

امل�ساهمني  التي طرحها  املجل�س عن املالحظات  اأع�ساء  باإبالغ  املجل�س  ال�سركة يقوم رئي�س  اأى مالحظات من م�ساهمي  فى حالة وجود 
وكيفية معاجلتها و�سبل الأخذ بها حال ثبت جدواها يف اأول اإجتماع .

و( تنص سياسة المكافأت على ما يلى : 

١. مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة : 
ن�ست املادة التا�سعة ع�سر من النظام الأ�سا�سي لل�سركة وما يطراأ عليها من تعديالت م�ستقبلية على مكافاأت اأع�ساء جمل�س الإدارة على 

النحو التاىل :
يدفع لأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة مقابل اخلدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع وقدرة مائة وخم�سون الف ريال لكل ع�سو عن ال�سنة 
املالية، على اأن يكون ا�ستحقاق هذه املكافاأة متنا�سبًا مع عدد اجلل�سات التي يح�سرها الع�سو، بالإ�سافة اإىل بدل ح�سور جل�سات قدره 

ثالثة الف ريال عن كل جل�سة لكل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة وي�سمل بدل احل�سور اأمني �سر املجل�س.
ويدفع مبلغ مقطوع وقدرة خم�سون الف ريال لكل ع�سو م�سارك يف جلنة وبحد اأق�سى �سبعون الف ريال اإذا كان ع�سو يف اأكرث من جلنة 
على اأن يكون ا�ستحقاق هذه املكافاة متنا�سبًا مع عدد اجلل�سات التي يح�سرها الع�سو، بالإ�سافة اىل بدل ح�سور وقدرة ثالثة الف ريال 

لكل ع�سو عن كل جل�سة عن كل جلنة وي�سمل بدل احل�سور اأمني �سر اللجنة.
يدفع لأع�ساء جمل�س الإدارة مكافاأة بن�سبة )10%( من �سايف الأرباح بعد خ�سم الحتياطيات التي تقررها اجلمعية العامة وبعد توزيع 

ربح على امل�ساهمني ل يقل عن )5%( من راأ�س مال ال�سركة املدفوع.

و يف جميع الأحوال ل يتجاوز جمموع ما يح�سل عليه ع�سو جمل�س الإدارة من مكافاآت ومزايا مالية اأو عينية مبلغ خم�سمائة الف ريال 
وفى حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركات اأو اأية اأنظمة اأو قرارات اأو تعليمات اأخرى مكملة له وي�ستمل تقرير جمل�س الدارة اىل اجلمعية 
العامة العادية على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب ون�سيب يف الأرباح وبدل ح�سور و 
م�سروفات  وغري ذلك من املزايا كما ي�ستمل التقرير املذكور على بيان ما مت �سرفه  لالأع�ساء جمل�س الإدارة بو�سفهم موظفني اأو اإداريني 

اأو ما �سرفوه نظري اأعمال فنية اأو اإدارة اأو ا�ست�سارية �سبق اأن وافقت عليها اجلمعية العامة لل�سركة .

٢. مكافأة اإلدارة التنفيذية : 
ورفع  التنفيذيني  مبكافاآت  اخلا�سة  التنفيذية  الالئحة  مبراجعة  الرت�سيحات  جلنة  تقوم  التنفيذيني  مكافاآت  ب�سيا�سة  يتعلق  فيما 

التو�سية يف نهاية كل �سنة مالية حول �سرف تلك املكافاآت ومبالغها.
يوؤخذ يف العتبار املكافاآت املحددة يف عقود بع�س كبار التنفيذيني والتي ي�سرف مبوجبها تلك املكافاآت يف تاريخ ا�ستحقاقها ، �سنويًا تقوم 

جلنة الرت�سيحات مبراجعة �سيا�سات الرت�سيحات واملكافات للتحقق من مدى موائمتها مع ا�سرتاتيجية ال�سركة.

ز ( توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي 
انحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة:

مت اللتزام مبا ورد يف �سيا�سة املكافات امل�سار اليها اأعاله حيث اأو�ست جلنة الرت�سيحات ب�سرف املكافاأت على ح�سب لئحة �سيا�سة املكافاأت 
ومن ثم مت اإعتمادها من جمل�س الإدارة .
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و( تفاصيل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

أعضاء مجلس اإلدارة )مستقلين ( 

اعضاء مجلس االدارة ) التنفيذيين (

وع
جم

امل

سى
ملو�

ن ا
ح�س

دامل
عب

بن 
سى 

مو�

لي
وه

الع
جد 

 ما
بن

اذ 
مع

سى
ملو�

ن ا
حم

الر
بد

ن ع
د ب

رائ

ال
خلي

هلل ا
بدا

ن ع
د ب

حم
اأ

�سد
لرا

هلل ا
بدا

ن ع
د ب

ا�س
ر

يم
لغن

 با
هد

ن ف
مت ب

حا

ا�سم الع�سو م

66.000 9.000 12.000 9.000 12.000 12.000 12.000 بدل ح�سور جل�سات املجل�س

تة
ثاب

ت ال
افاآ

املك

141.000 18.000 6.000 24.000 48.000 45.000 0 جمموع بدل ح�سور
جل�سات اللجان

900.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 املكافاآت ال�سنوية للمجل�س 

268.165 45.288 50.000 70.000 50.000 50.000 2.877 املكافاآت ال�سنوية للجان 

1.375.165 222.288 218.000 253.000 260.000 257.000 164.877 املجموع الكلي

�سعد بن عما�س ال�سمري ا�سم الع�سو

12.000 بدل ح�سور جل�سات املجل�س

تة
ثاب

ت ال
افاآ

21.000املك جمموع بدل ح�سور جل�سات اللجان

150.000 املكافات ال�سنوية للمجل�س 

50.000 املكافات ال�سنوية  للجان 

233.000 املجموع الكلي
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مكافآت أعضاء اللجان ) من خارج المجلس (

خمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافأت والتعويضات:

- وفقًا لالئحة حوكمة ال�سركات الإف�ساح عن خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى املكافاأت ولكن الوظائف احلالية املتواجدة بالهيكل 
التنظيمي لل�سركة ل يت�سمن �سوى ثالثة من كبار التنفيذيني املدرجني اأعاله ) الرئي�س التنفيذي واملدير املايل ومدير ال�ستثمار ( .

 - با�ستثناء ما ذكر مل يتقا�سى اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اأية م�ساريف �سفر اأو تنقالت اأو مكافاآت اأو اأي 
بدلت اأخرى.

بدل 
امل�سروفات

املجموع بدل ح�سور جل�سات
املكافاآت الثابتة

نظري ع�سوية اللجنة
)عدا بدل ح�سور اجلل�سات(

اأع�ساء جلنة املراجعة

0 62.000 12.000 50.000 �سالح عبداهلل الغريب

0 13.685 3.000 10.685 ممتاز ا�سماعيل

0 2.055 0 2.055 وليد الزياد

0 77.740 15.000 62.740 املجموع 

املجموع اأع�ساء جلنة املراجعة

2.619.879 رواتب

املكافاآت الثابتة
170.893 بدلت

0 مزايا عينية

2.790.772 املجموع

75.000 مكافاآت دورية

املكافاآت املتغرية

0 اأرباح

0 خطط حتفيزية ق�سرية الأجل

0 خطط حتفيزية طويلة الأجل

0 الأ�سهم املمنوحة 

75.000 املجموع

441.250 مكافاأة نهاية اخلدمة

0 جمموع مكافاأة التنفيذيني عن املجل�س اإن وجدت

3.307.022 املجموع الكلي
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�سبل عالجها وتفادى وقوعها 
فى امل�ستقبل

اجلهة املوقعة للمخالفة اأ�سباب املخالفة العقوبة اأو اجلزاء

ل يوجد ليوجد ل يوجد ل يوجد

وأعضائــه،  لجانــه  وأداء  أدائــه  تقييــم  فــي  االدارة  مجلــس  عليهــا  اعتمــد  التــي  الوســائل   ) ز 
والجهــة الخارجيــة التــي قامــت بالتقييــم وعالقتهــا بالشــركة، إن وجــدت.

ال�سركة  تقوم جلنة الرت�سيحات واملكافاأت بتحديد جوانب ال�سعف والقوة فى جمل�س الإدارة واإقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة 
اأما جلنة الرت�سيحات واملكافاأت فيتم تقييمها عن طريق رئي�س املجل�س ويقوم اأع�ساء املجل�س   ، وتقيم اللجنة لأع�ساء جمل�س الإدارة 

باإ�ستيفاء النماذج الالزمة للتقييم .

ط( عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافية 
أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

الدعاوى المقامة ضد الشركة: 
يوجد دعوى مقامة �سد ال�سركة من طرف اآخر يطالب فيها مببلغ )24،5( مليون ريال مقابل ما يدعيه من تقدمي خدمات ا�ست�سارية 
مل�سروع رقائق الأملونيوم، وبالإ�سافة اإىل اأنه مل يقدم الأعمال املطلوبة منه ح�سب العقد، وح�سب ن�س العقد فاإن دفع اأية اأتعاب يكون 
من عالوة الإ�سدار فقط بعد زيادة راأ�سمال ال�سركة التي مل تتحقق حتى الآن، وقد اأ�سدرت املحكمة العامة حكمها يف �سالح ال�سركة 
واأ�ستاأنف الطرف الأخر احلكم بتاريخ 14 يناير 2014 واإىل الأن مل ت�سدر حمكمه ال�ستئناف حكمها، هذا ومن وجهه نظر امل�ست�سار 

القانوين لل�سركة باأنه ل يوجد اأي تاأثري على القوائم املالية نظرًا لعدم ا�ستيفاء الطرف الأول بنود التعاقد .

ر ( نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة: 

: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:
ً
أوال

يف �سوء تقارير الرقابة الداخلية تقوم جلنة املراجعة مبراجعة الدورة الرقابية لكافة اأن�سطة ال�سركة وفق الأ�س�س التالية: 
1. التاأكد من �سالمة تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير ال�سركات التابعة.

2. تقييم ال�سيا�سات والإجراءات الإدارية واملالية والت�سغيلية والت�سويقية لكل �سركة وفق  طبيعة اأعمالها.
3. �سمان دقة املعلومات الواردة يف التقارير الدورية لهذه ال�سركات والتحقق منها.

4. القدرة على اتخاذ القرارات املنا�سبة عن طريق حتديد امل�ساكل واملعوقات والعمل على حلها كنوع من اأنواع الرقابة املانعة .
ال�سركة  ا�ستثمارات  على  للرقابة  الإدارة   جمل�س  من  املعتمد  املالية  الرقابة  برنامج  بتطبيق  اللتزام  مدى  املراجعة  جلنة  تتابع   .5

وال�سركات التابعة وال�سقيقة.
6. اأن العمل الرقابي ل�سركة الإح�ساء للتنمية يت�سم ب�سفة ال�ستقاللية الكاملة عن اأعمال الرقابة الداخلية لل�سركات التابعة وهو ل 

يغني عنها ، بل يعترب دور م�ساند وعمل يخدم اأهداف الإدارة العليا لتقدمي التو�سيات املجدية من خالل التقارير املرفوعة.
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ثانيًا: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية
وفيما يلي أهم اإلجراءات والمالحظات الجوهرية:  

ذات  والوظائف  الأن�سطة  اإىل  الداخلية  الرقابة  اأعمال  اللجنة على توجيه  لع�سوية  منذ تر�سيحها  املراجعه  اأع�ساء جلنة  - حر�س 
املخاطر العالية بهدف رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات ال�سركة وذلك بعد اجراء عملية تقييم �ساملة لأهم املخاطر التي تتعر�س 

لها ال�سركة.
الفعلي وحتديد النحرافات ومناق�سة  التابعة من خالل مقارنة الأداء املخطط مع الأداء  ال�سركة وال�سركات  اأداء  - متابعة وتقييم 
الجراءات  باتخاذ  والتو�سية  2018م  عام  خالل  الفعلية  املالية  القوائم  على  طيب  اأثر  له  كان  مما  ت�سحيحها،  على  والعمل  اأ�سبابها 

الت�سحيحية .
- و�سع املعايري املنا�سبة للتو�سية باختيار مراجع احل�سابات لعر�سه على اجلمعية العامة العادية.

- حت�سني الدورة امل�ستندية ل�سركة الأح�ساء لل�سناعات الغذائية بالإ�سافة اإىل تعديل النظام الآيل ليتنا�سب مع نظم التكاليف املحدثة 
بال�سركة.

- تو�سلت جلنة املراجعه ب�سرورة حتديث اأنظمة الرقابة الداخلية ب�سفة م�ستمرة وقد مت تكليف اإدارة املراجعه الداخلية بال�سركة 
مب�ساركة الإدارة يف حتديث نظام الرقابة الداخلية .

م ( تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة :
ل يوجد اأي م�ساهمات اجتماعية لل�سركة خالل عام 2018 م

بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســنة الماليــة االخيره وأســماء 

أعضــاء مجلــس االدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات :

�سجل احل�سور
اجلمعية العادية الرابعة والثالثونال�سم

و اجلمعية الغري عادية العا�سر 07-05-2018م 

مل يح�سر حامت بن فهد بالغنيم

ح�سر �سعد بن عما�س ال�سمري

ح�سر را�سد بن عبداهلل الرا�سد

ح�سر اأحمد بن عبداهلل اخليال

ح�سر رائد بن عبدالرحمن املو�سى

مل يح�سر معاذ بن ماجد العوهلي

ح�سر مو�سى بن عبداملح�سن املو�سى
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٢٧. لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة 
المالية المنتهية في 31/12/2018م  .

٢٨. المحاسب القانوني:
وافقت اجلمعية العامة العادية الثانية والثالثون املنعقدة بتاريخ 2018/05/07م على اقرتاح جمل�س اإدارة ال�سركة املبني على تو�سية 
جلنة املراجعة بتعيني ال�سادة / PKF مكتب الب�سام والنمر املحا�سبون املتحالفون كمحا�سب قانوين لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 
2018/12/31م ملراجعة القوائم الأولية وال�سنوية املوحدة لل�سركة ، هذا ول يوجد اأى تو�سية من جمل�س الإدارة باإ�ستبدال املحا�سب 

القانوين خالل الفرتة املعني من اأجلها .

حساب األرباح المبقاة
مبوجب املادة )129( من نظام ال�سركات ال�سعودي التي تتطلب اأن يت�سمن تقرير جمل�س الإدارة التو�سية لل�سادة امل�ساهمني على ما يلي 

ب�ساأن الأرباح ال�سافية: 

البيان 2018 م ) ريال �سعودي (

 7،221،260 �سايف اأرباح امل�ساهمني بعد الزكاة عن عام 2018 

 ي�ساف: �سايف اأرباح متعلقة بامللكية غري امل�سيطرة 
) �سركة الأح�ساء للخدمات الطبية (   3،979،295 

 11،200،555 �سايف الربح بعد الزكاة عن عام 2018 

)722،126( يخ�سم الإحتياطي النظامي 

 10،478،429 �سايف الأرباح املتبقي من عام 2018 

 �سايف مكا�سب حمققة من ا�ستبعاد ا�ستثمارات يف اأدوات حقوق 
ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل  6،570،142 

)7،750،591( الأرباح املبقاة كما يف 31 دي�سمرب 2017 

 يخ�سم: �سايف اأرباح متعلقة بامللكية غري امل�سيطرة
) �سركة الأح�ساء للخدمات الطبية (   )3،979،295(

�سايف الأرباح املبقاة كما يف 2018/12/31 5،318،685 

وخـتـامــا:
اعتمد جمل�س الإدارة هذا التقرير، وافق على عر�سة على اجلمعية العامة لإقراره مبوجب القرار رقم 2019/499 

بتاريخ2019/03/14م




