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 أعضاء مجلس إلادارة
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 (رئيس مجلس إلادارة)

 البتيري  عبدالكريمبن  الوهاب عبد/ ستاذ لا 
 (إلادارة جلسمنائب رئيس )

 بن محمد الخويطر عمر/ لاستاذ
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 (الرئيس التنفيذي)  

 محمد القحطانيبن عزيز / ستاذ لا 

 سليمان الصالحبن هاني / ستاذ لا 

 العزيز بن عبدالرحمن الفريان عبد/ الدكتور 
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ا
 عن الشركة بذةن: أول
دة تقريره السنوي مع البيانات املالية املدققة للمساهمين الكرام أن يقدم  اللجين القابضةمجلس إدارة شركة  يسرً  لسنة لاملوح 

ًم 0203ديسمبر  13املالية املنتهية في 
ا
 ًلًمتضمنا

ا
ًبفضل من هللا خالل العام والتطورات التي تحققتألاعمال هم نتائج موجزا

ً.مجلس الادارةرئيس وأعضاء توجيهات لومن ثم جهود العاملين واملتابعة املتواصلة 

، مليون ريال 290مال مدفوع قدره  كشركة مساهمة سعودية مدرجة برأسًم3993تأسست شركة اللجين القابضة في عام 

إدارة الشركات التابعة لها، أو املشاركة في إدارة الشركات ألاخرى ًنشاط الشركة يتمثل فيإن .ًومقرها الرئيس ي في مدينة الرياض

وامتالك العقارات واملنقولت  -ًواستثمار أموالها في ألاسهم وغيرها من ألاوراق املالية -ًالتي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها

وامتالك حقوق امللكية الصناعية من  -ًوتقديم القروض والكفالت والتمويل للشركات التابعة لها -ًباشرة نشاطهاالالزمة مل

وتأجيرها للشركات  ،براءات الاختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق املعنوية، واستغاللها

 .كشركة قابضة –وتمارس الشركة أنشطتها  ، شروع يتفق مع طبيعة هذه الشركةوأي غرض آخر م -ًالتابعة لها أو لغيرها

لشركة اللجين القابضة في تقييم وتطوير فرص استثمار وتشغيل املشاريع الصناعية الرئيسية في إلاستراتيجية ًتتمثل ألاهداف

لتزام بإضفاء قيمة مضافة للمساهمين مع الا مجالت البتروكيماويات والطاقة والصناعات املعدنية واملشاريع الحيوية ألاخرى،

 لتلك ألاهداف فقد امتلكت 
ا
والاستفادة من نقاط القوة واملواهب والقدرات والثروات واملوارد الطبيعية الوطنية، وتحقيقا

 حيث تمتلك شركة ناتبت م ،(ًناتبت)ًفي أسهم الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية %(57.15ً)الشركة مانسبته 
ا
جمعا

 إلنتاج مادتي البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من اململكة
ا
، العربية السعودية  صناعيا

 باستخدام تقنية الاوليفلكس  022,222ًتقترب منبطاقة إنتاجية 
ا
بلغ صافي  (.Spheripolً)وسفيربول (Oleflexً)طن متري سنويا

قدره  رتفاعباللعام السابق، مليون ريال 033.70ًًبلغ صافي ربحبل مليون ريال مقا 739.27مبلغ للعام الحالي ًربح شركة ناتبت

 .العام السابقخالل مليون  3,350ًبلغتمقابل مبيعات مليون ريال،  0,220للعام الحالي مبلغ ناتبت بلغت مبيعات ًو %.02

على شركة ناتبت، بسبب انقضاء حق نقض ألاقلية ق السيطرة يبتحقشركة اللجين القابضة قامت  ،0203نوفمبر  33بتاريخ 

ًبعد التغييرات في النظام ألاساس ي لشركة ناتبت بذلك التاريخ، وقد تمت السيطرة بدون تحويل عوض وقامت شركة اللجين .

ً.القابضة بتوحيد القوائم املالية مع شركة ناتبت التابعة منذ تاريخ السيطرة

في رأس مالها %90.57ًتمتلك حيث (ًًزينً)في شركة زين للصناعات املحدودة (ًًرئيسشريك  )كما تعتبر شركة اللجين القابضة 

في (FMCGً)وتتضمن ألاعمال الرئيسية لشركة زين إنتاج وتسويق السلع الاستهالكية .ًويقع مصنعها في مدينة الجبيل الصناعية

خالل مليون ريال  01.92بلغت مبيعات شركة زين مبلغ  .ملالبس واملبيدات الحشرية وغيرهامجال مستلزمات النظافة وغسيل ا

للعام مليون ريال  0.10ا مقدارهخسارة  ، مع صافيالسابق عامالًخاللمليون ريال 30.10ًمقابل مبيعات بلغت العام الحالي 

ً.للعام السابق مليون ريال 0.30ا مقدارهخسارة  صافيمقابل الحالي 

 29.0وبلغ عدد ألاسهم  .للعام السابقريال  1.22مقابل ًللعام الحاليريال  00.03بلغت ربحية السهم لشركة اللجين القابضة 

، للعام الحالي مليون ريال 3,200.13وبلغ صافي الربح (.ًخالل العام السابقمليون سهم  29.0)ًالعام الحاليمليون سهم خالل 

ً.%201قدره رتفاع وذلك باًللعام السابقمليون ريال 025.09ًمقابل صافي ربح 

ًشركة وفقللتم إعداد البيانات املالية املوحدة 
ا
ل توجد أي إختالف في السياسات املالية ًو (IFRS)لمعايير الدولية للتقرير املالي لًا

ً.السعودية للمحاسبين القانونيناملحاسبية واملعايير املطبقة في الشركة عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة 

ً

ً
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ا
 املستقبليةالخطط : ثانيا

لتعظيم استثمارتها في أعمال شركة ناتبت وإعادة النظر في نموذج وحجم أعمال شركة زين بما في الشركة جاهدة  تسعى

قيمة مضافة تقوم الشركة بدراسة فرص استثمارية ذات مع شركات ذات أنشطة مشابهة، كما اندماجات ًفي لدخوًلذلك ا

ً.مشاريع الصناعات البتروكيماوية وخاصة في

 ثالث
ا
 ن املاليةؤو الش: ا

ً(ريال ألف( ملخص قائمة الدخل عن السنوات الخمس لاخيرة (أ
 

 ديسمبر  21للسنة املنتهية في  
 

 م0235 م0230 م0239 م0202 *م0203 

739,090ً30,150ً01,512ً07,053ً00,100ًًاملبيعــات

ً(02,990)ً(03,017)ً(30,209)ً(31,219)ً(022,030)ًاملبيعاتتكلفة 

 1,234 4,626 5,121 339,202ً1,223 الدخل إلاجمالي

الحصة في صافي الدخل من إستثمار في شركات 
057,721ً012,030ً032,070ً303,300ً311,102ًً**ًمحاسب عنها بطريقة حقوق امللكية

ً(39,292)ً(39,920)ً(35,037)ً(05,701)ً(22,200)ًاملصروفات التشغيلية

 132,354 125,816 324,142 110,723ً323,368 التشغيلية الربح من العمليات

-ً-ًً(90)ً(700)ً(0,053)ًتكاليف تمويل

إعادة القياس بالقيمة العادلة للحصة اململوكة 

-ً-ًً-ً-3,173,020ًًفي الشركة املستحوذ عليها

3,010ً059ً32,775ًً-ً(039)ًأخرًى(ًمصاريف)إيرادات 

 121,511 126,155 326,214 3,255,517ً323,282 الربح قبل الزكاة

ً(3,113)ً(3,011)ً(30,920)ً(0,307)ً(12,927)ًالزكاة

 126,182 124,133 131,166 321,325 1,642,822 الربح قبل حقوق لاقلية

00ً30ًً(32)70ًً(30,701)ًحقوق ألاقلية

 126,138 124,152 131,156 321,381 1,633,221 للسنة صافي ربح

ًريال 3.95ًريال 3.73ًريال 0.52ًريال 1.22ًريال 00.03ًربحية السهم من صافي الربح
ًً

 

ًم33/33/0203يها بتاريخ عل شركة اللجين سيطرةإعادة نتيجة تحقق م، تتضمن توحيد القوائم املالية مع شركة ناتبت 0203بيانات عام *ً

 .ملا قبل السيطرةًعنها بطريقة حقوق امللكيةناتبت والتي تم املحاسبة ًةالدخل من إستثمار في شركالحصة في صافي **ً

ً(ريالًألف(ً عن السنوات الخمس لاخيرةصافي الربح 

 
 

٠ 

٢٠٠٠٠٠ 

٤٠٠٠٠٠ 

٦٠٠٠٠٠ 

٨٠٠٠٠٠ 

١٠٠٠٠٠٠ 

١٢٠٠٠٠٠ 

١٤٠٠٠٠٠ 

١٦٠٠٠٠٠ 

١٨٠٠٠٠٠ 

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

١٦٢٢٣٠٧ 

١٩١١٥٦ ٢٠٧٢٨٧ 
١٣٦١٩٨ ١٠٤٧٥٠ 
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 :بالعام السابقمقارنة النتائج التشغيلية التغيرات الرئيسية و ( ب

لعام لريال مليون 029.10ًباملقارنة مع ًللعام الحاليريال مليون  3,255.50بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق ألاقلية مبلغ 

قدره رتفاع وذلك با، السابق عامللمليون ريال 025.09ًمليون ريال مقابل  3,200.13مبلغ  للعام الحاليبلغ صافي الربح ً.السابق

 :إلىصافي الربح  ارتفاعيعود سبب ًوً،201%

لعام "ًناتبت"صافي أرباح الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية  ارتفاع حصة شركة اللجين القابضة في.3ً

 .، وذلك لرتفاع كميات إلانتاج واملبيعات وتحسن أسعار بيع املنتجات مقارنة بالعام السابق0203

يق شراء اسهم إضافية ٪ عن طًر57.15٪ إلى 75.02زيادة نسبة ملكية شركة اللجين القابضة في رأس مال شركة ناتبت من .0ً

 .م 0203خالل الربع الثالث والرابع من %35.95ًبعدة صفقات وبنسبة أجمالية 

1ً ا ملتطلبات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية . IFRSً)وفقا تجميع ألاعمال، تم إعادة قياس قيمة شركة ناتبت وأصولها، (

م مستقل معتمد، للوصول إلى القيمة   
 من طريقة التكلفة، ونتج عن ذلك ربح من إعادة القياس بواسطة مقي 

ا
العادلة بدل

ً.مليوًن 3,170بالقيمة العادلة مبلغ 

.ً، حققت شركة اللجين جميع متطلبات التأثير والسيطرة على شركة ناتبت حسب املعايير املحاسبية املتبعة0203نوفمبر  33في 

بتوحيد القوائم املالية مع شركة ناتبت التابعة وبالتالي اختلفت أرقام  وبتاريخ هذه السيطرة، قامت شركة اللجين القابضة

 .املقارنة بأرقام العام السابق

، حيث ل توجد زيادة في النسبة (ن تحويل أي مقابلاندماج ألاعمال دًو)، 1.01لي إلعداد التقارير املالية وحسب املعيار الدًو

يخ، فقد تمت إعادة قياس أعمال شركة ناتبت وصافي ألاصول القابلة للتحديد، من املئوية مللكية اللجين في ناتبت في ذلك التاًر

 عن 
ا
قبل مقيم معتمد مستقل ، للوصول بها إلى القيمة العادلة مما نتج عنه ربح من إعادة القياس بالقيمة العادلة ونتج أيضا

ًاملركز املاليمليون ريال كشهرة من الاستحواذ يضاف كأصل في  3،771إعادة التقييم مبلغ 
ً

 (ريالألف (        لعامين املوحدة تشغيليةالنتائج المقارنة 
 

ً

ًديسمبر 13العام املنتهي في ً
ً

ًنسبة التغيرًصافي املتغيراتًم0202ً*م0203 

ً%739,090ً30,150ً720,902ً1,733ًاملبيعات

ً%0,929ً(105,351)ً(31,219)ً(022,030)ًتكلفة املبيعات

 %8,134 111,141 339,202ً1,223 الدخل إلاجمالي

الحصة في صافي الدخل من إستثمار في شركات 
ً%057,721ً012,030ً19,173ً35ً**ًمحاسب عنها بطريقة حقوق امللكية

ً%339ً(10,727)ً(05,701)ً(22,200)ًيةتشغيلالصروفات امل

 %53 134,532 110,723ً323,368 ةالتشغيليالربح من العمليات 

ً%3,103ً(5,001)ً(700)ً(0,053)ًتكاليف تمويل

إعادة القياس بالقيمة العادلة للحصة اململوكة في 

ً-3,173,020ًً-3,173,020ًًالشركة املستحوذ عليها

ً-ً(039)ً-ً(039)ًأخرًى(ًمصاريف)إيرادات 

 %121 1,468,255 3,255,517ً323,282 الزكاة الربح قبل

ً%3203ً(10,522)ً(0,307)ً(12,927)ًالزكاة

 %633 1,422,535 321,325 1,642,822 ربح قبل حقوق لاقليةال

ً-ً(30,757)70ًً(30,701)ًحقوق ألاقلية

 %682 1,415,232 321,381 1,633,221 للسنة صافي ربح
 

ً

ً.م33/33/0203يها بتاريخ عل شركة اللجين سيطرةإعادة نتيجة تحقق م، تتضمن توحيد القوائم املالية مع شركة ناتبت 0203بيانات عام *ً

ً.ملا قبل السيطرةًعنها بطريقة حقوق امللكيةناتبت تم املحاسبة ًةالحصة في صافي الدخل من إستثمار في شرك**ً
ً

ً
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المنطقة 

 الوسطى

25% 

المنطقة 

 الغربية

21% 
المنطقة 

 الجنوبية

8% 

المنطقة 

 الشرقية

18% 

المنطقة 

 الشمالية

5% 

 تصدير

5% 

 عقود تعبئة

18% 

 ملخص املركز املالي( ج

ً(ألف ريال)ً    ًًًديسمبر 13كما في ًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًم0235ًم0230ًم0239ًم0202ً*م0203ً

ًًًًًًاملوجودات

3,739,132ً71,570ً03,902ً05,229ً22,505ًًاملتداولةاملوجودات 

1,200,073ً3,273,097ً3,050,500ً3,055,723ً3,352,217ًًاملوجودات غير املتداولة

 1,321,433 1,235,322 1,436,133 1,125,252 5,323,161 مجموع املوجودات

ًًًًًًاملطلوبات وحقوق املساهمين

202,250ً9,009ً31,719ً32,090ً37,002ًًاملطلوبات املتداولة

3,252,907ً0,292ً0,030ً0,152ً0,200ًًاملطلوبات غير املتداولة

 32,128 32,664 11,351 12,323 1,162,632 مجموع املطلوبات

0,233,570ً3,292,520ً3,050,125ً3,120,350ً3,032,923ًًحقوق املساهمين 

002,500ً102ً190ً100ً031ًًحقوق مساهمي ألاقلية

 1,321,433 1,235,322 1,436,133 1,125,252 5,323,161 مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين 
ً

ًم33/33/0203يها بتاريخ عل شركة اللجين سيطرةإعادة نتيجة تحقق م، تتضمن توحيد القوائم املالية مع شركة ناتبت 0203بيانات عام *ً
ً

 

(ألف ريال) قائمة املركز املالي عن السنوات الخمس لاخيرة  

 

 رابع
ا
 ات التابعةالشركملبيعات  التحليل الجغرافي: ا

  شركة زينالتحليل الجغرافي ملبيعات ( 1

وتم بيع مليون ريال  01.9بلغت املبيعات لشركة ناتبت للعام الحالي 

كما هو موضح في املنتجات داخل وخارج اململكة العربية السعودية 

ًالشكل التالي

 

 -    

 ١,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ٣,٠٠٠,٠٠٠  

 ٤,٠٠٠,٠٠٠  

 ٥,٠٠٠,٠٠٠  

 ٦,٠٠٠,٠٠٠  

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 مجموع المطلوبات مجموع الموجودات

 حقوق األقلية حقوق المساهمين
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دول آسيوية 

 أخرى

0.5% 

 فيتنام

 الصين 1%

1% 

 أفريقيا

5% 

 أوروبا

8% 

الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا

9% 

 السعودية

15% 

 تركيا

17% 

أمريكا وأمريكا 

 الالتينية

44% 

ً
ً

 ناتبتالتحليل الجغرافي ملبيعات شركة ( 3

 مليون ريال 0,220بلغت املبيعات لشركة ناتبت للعام الحالي مبلغ 

وتم بيع املنتجات داخل وخارج اململكة العربية السعودية بطريقة 

ًمباشرة وغير مباشرة كما هو موضح بالشكل التالي
ً

ً

ً

ً

 خامس
ا
 الزكاة وغيرها من املدفوعات الحكومية: ا

 

 :الزكاةوضع 

لعام  التقديريةالزكاة مقابل ًريالمليون 11.02ًبمبلغ ًمستقلإجمالي ًمخصصبتكوين ًاللجين القابضةشركة  قامت

 للوضع الزكوًيموفيما يلي .ًريالمليون 11.12ًًيبلغاملستحقة لزكاة ا رصيدًو.ًم0203
ا
 :وجزا

  م وحصلت على شهادة الزكاة النهائية0235ديسمبر  13السنة املنتهية في  حتىلقد أنهت الشركة وضعها الزكوي. 

  ريالألف  30و ريالألف  20بمبلغ قدره م 0239م و0230ًيعامالصادرة عن الهيئة ل ةط الزكويًوفروق الربتم تسديد 

 .حصلت على شهادة الزكاة النهائيةعلى التوالي، ًو

  املراجعة من قبل الهيئةربط قيد ، وما زال الم0202الزكوي للعام قامت الشركة بتقديم إقرارها. 

 الاستحقاقم في تاريخ 0203الخاص بها لعام وي الزكتقديم إلاقرار ستقوم الشركة ب.ً
ً

ً:الحكوميةة واملستحقات بالغ املدفوعاملفيما يلي تفاصيل ًو ألام في البيانات املستقلة للشركة :حكوميةالدفوعات امل
ً

(ألف ريال) مدفوعة مستحقة  

  الزكــاة 3,009 11,170

م0239ًةمستحقة لسن زكــاة 30 -  

  املؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 02 -

(تداوًل)السوق املالية السعودية  511 -  

 اشتراكات وتأشيرات ومصاريف أخرى  50 -

 مجموع املصاريف الحكومية 3,153 22,258
 

 دسسا
ا
 التابعة اتالشرك: ا

 

 

 :(ناتبت)البتروكيماوية الشركة الوطنية للصناعات  .1

 ينبع، تأسست في اململكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيس ي في مدينة (مساهمة سعودية مقفلة)ناتبت شركة 

نتاج البولي بروبيلين ومشتقاته، ، ويقع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لغرض إالصناعية

ويتكون رأسمالها املصرح به واملدفوع من .ًومشتقاته ألف طن من مادة البولي بروبيلين022ًًتقترب من إنتاجيةبطاقة 

ًً.نهاية العام الحاليكما في (ًمليون ريال 3,252)ريالت للسهم الواحد  32مليون سهم بقيمة  325
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٪ إلى 75.02اللجين القابضة بزيادة حصة ملكيتها في شركة ناتبت على مراحل من شركة ، قامت م0203عام خالل 

 05.27مليون ريال سعودي بمتوسط سعر بلغ  932سهم بلغت تكلفتها  39,000,009ً٪ من خالل شراء عدد57.15

ً.ريال للسهم الواحد

خالل العام مليون ريال  3,350ًبلغت مقابل مبيعاتمليون ريال،  0,220بلغت مبيعات شركة ناتبت للعام الحالي مبلغ 

ً.للعام السابقمليون ريال  033.70بل مليون ريال مقا 739.27ربح مبلغ البلغ صافي ًو.ًالسابق

 بونار )ًناتبتًهما شركة جيو ،ملنتجات البروبلين التحويلةفي مدينة ينبع الصناعية شركتين شركة ناتبت تمتلك ًو
ا
سابقا

ًغير املغزولة)غير املنسوجة  تصنيع وبيع املنسوجاتلً(ناتبت وألالياف إلاصطناعية ومنتجات الجيوتكستايلز (

وتملكها إلنتاج مركبات البولي بروبيلين تملكها الشركة بشكل كامل، وشركة ناتبت شوملان ًوً(املنسوجات ألارضية)

ًمناصفة مع شركة ليندل باسل

شركة فواصل املتطورة للكيماويات وشركة أبراج التاج شركة منة ًوًهيبشكل كامل أربع شركات  شركة ناتبت كما تمتلك

ًما مجموعهالشركات الاربع وتملك  ،(الشركات ألاربع)ًللصناعات البالستيكية وشركة آفاق الاحترافية للكيماويات

ً.سهم من اسهم شركة اللجين القابضة 39,079,900

 :(زين) شركة زين للصناعات املحدودة .3

في  ومصنعهاًتأسست في اململكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيس ي(ًمسئولية محدودةذات )شركة زين للصناعات 

ريال  32,222حصة بقيمة اسمية  0,222مليون ريال سعودي مقسم إلى  02مدينة الجبيل الصناعية، برأس مال قدره 

ًم الحاليكما في نهاية العا في حصص شركة زين%90,57ًتمتلك اللجين ًو ،سعودي للحصة الواحدة تتمثل ألاهداف .

منتجات النشا وملطفات الجو وبخاخات )املنزلية مثل والعناية النظافة مواد الرئيسية لشركة زين في صناعة منتجات 

الصحة مواد العناية بواملبيدات الحشرية وكافة منتجات (ًوسوائل التنظيف وملمع ألاثاث وألاسطح الصلبة والفولذية

ً.العامة

 عامالمليون ريال خالل  30.10بل مبيعات بلغت مليون ريال مقا 01.92مبلغ العام الحالي بلغت مبيعات زين خالل 

 .العام السابقمليون ريال خالل 0.30ًخسارة مقدارها مليون ريال مقابل  0.10مع صافي خسارة مقدارها  السابق

الشركة بإضافة منتجات تنظيف ومطهرات وروائح عطرية وستستكمل شركة زين للصناعات تنفيذ خطط تطوير أعمال 

 من منظفات ومطهرات ومواد غسيل منزلية تؤهل الشركة للدخول 
ا
جديدة تكمل بها مجموعة ما يتم إنتاجه حاليا

واملنافسة في أسواق الجملة والتجزئة كخيار أفضل من التركيز على سوق املغاسل التجارية فقط، وذلك لتحسين أدائها 

ً.كما ويتم النظر في أي خيارات دمج او تخارج متاحة .ستفادة املثلى من إصولهاوإلًا

 :شركة اللجين لالستثمار .2

 –مملوكة لشركة اللجين القابضة %322ً)وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ملالك واحد  -شركة اللجين لالستثمار 

ًمالشركة ألًا  خالل السنةًوً.م0235ًعام السعودية خالل تأسست في اململكة العربيةألف ريال، ًو 322برأس مال (

ً.م0203يوليو  31، قامت الشركة ألام بتصفية شركة اللجين لالستثمار وتم شطب السجل التجاري بتاريخ الحالية

 :شركة اللجين الصناعية .4

 –مملوكة لشركة اللجين القابضة %322ً)وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ملالك واحد  -شركة اللجين الصناعية 

ًمالشركة ألًا ًًم0235ًعام تأسست في اململكة العربية السعودية خاللألف ريال، ًو 322برأس مال (  خالل السنةًو.

ً.م0203يوليو  30، قامت الشركة ألام بتصفية شركة اللجين الصناعية وتم شطب السجل التجاري بتاريخ الحالية
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 سابع
ا
 ملخص القروض: ا

ًعلى شركة اللجين القابضة وشركاتها التابعة والتسهيالت فيما يلي تفاصيل القروض
ً

ًالسحوباتًالحد الائتمانيًالشروطًالجهة املمولة
الرصيد ًخالل املدفوع

ًالقائم ًالعام الحاليًأعوام سابقة

 (ألف ريال)شركة اللجين القابضة  .1

ً-0,297ًً-02,222ً0,297ًًسنةًتهمدً-قصير الاجل ً*ًبنك الجزيرة

932,131ًً-ً-3,222,222ً932,131ًًسنوات 0ًتهمدً-طويل ألاجل ً*الانماء ًمصرف

 316,212 3,235 - 318,428 1,232,222 املجموع

 (ألف ريال) وشركاتها التابعة شركة ناتبت .3

ً-72,509ًً-72,509ً72,509ًًسنة تهمدً-قصير الاجل ًالصندوق السعودي للتنمية

022,222ًً-ً-022,222ً022,222ًًسنتين تهمدً-طويل ألاجل ً*ًمصرف الانماء

ًصندوق التنمية الصناعية السعودية
ً(لشركات ناتبت التابعة)

20,322ًً-52,222ً52,222ً30,722ًًسنوات 0ًتهمدً-طويل ألاجل 

ً-03,207ًً-03,207ً03,207ًًمدة سداد غير مشروطةًقروض أخرًى

 364,122 13,234 13,522 248,334 548,334 املجموع
 

ًاسالمية هي تسهيالت والتسهيالت من بنك الجزيرة ومصرف الانماءالقروض *ً
 

 ثامن
ا
 خارجيراجع الاملتقرير : ا

 الرأي 

 بـ )والشركات التابعة لها "(ًالشركة)"لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة لشركة اللجين القابضة 
ا
، والتي "(املجموعة"يشار إليهم معا

، والقوائم املوحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل والتغيرات في حقوق 0203ديسمبر  13كما في  تشمل قائمة املركز املالي املوحدة

امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ، والايضاحات املرفقة مع القوائم املالية املوحدة، بما في ذلك ملخص 

 .السياسات املحاسبية الهامة

 13املالية املوحدة املرفقة تعرض بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، املركز املالي املوحد للمجموعة كما في  وفي رأينا، أن القوائم

 للمعايير الدولية للتقرير املالي 0203ديسمبر 
ا
، وأدائها املالي املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ، وفقا

 .بية السعودية، واملعايير وإلاصدارات ألاخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبيناملعتمدة في اململكة العًر

 أساس الرأي 

 للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية
ا
ًلقد قمنا باملراجعة وفقا ومسؤوليتنا بموجب تلك املعايير تم .

 لقواعد .ًفي تقريرنا"ًاملراجع عن مراجعة القوائم املالية املوحدةمسؤوليات "توضيحها في قسم 
ا
ونحن مستقلون عن املجموعة وفقا

 بمتطلبات 
ا
سلوك وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية املوحدة، كما وفينا أيضا

 لتلك ال
ا
ونعتقد أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في .ًقواعدسلوك وآداب املهنة ألاخرى وفقا

ً.املراجعة
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 لفت انتباه

 :نود أن نلفت الانتباه الى ما يلي

ات ، أكملت الشركة الوطنية للصناع0203حول القوائم املالية املوحدة املرفقة، والذي يشير إلى أنه في يونيو (9ً)إلايضاح رقم ً.3

ً)ناتبت)"البتروكيماوية  ًشركة تابعة"( ً جميع إجراءات نقل ملكية شركة منة وشركة فواصل املتطورة للكيماويات وشركة أبراج (

ًالشركات ألاربع)"التاج للصناعات البالستيكية وشركة أفاق الاحترافية للكيماويات  وذلك بناء على توجيهات الجهات املختصة، "(

ً٪322مالكة لتلك الشركات ألاربع بنسبة لتصبح بذلك شركة ناتبت  وعليه، تم توحيد القوائم املالية لهذه الشركات ألاربع ضمن .

 .ولم يتم تعديل رأينا بناء على هذا ألامر.0203ًديسمبر  13القوائم املالية املوحدة لشركة ناتبت للسنة املنتهية في 

مليون ريال سعودي  205فقة، الذي يشير الى أن أسهم الخزينة البالغ قيمتها حول القوائم املالية املوحدة املًر(30ً)إلايضاح رقم ً.0

يقيد التصرف بالسهم اململوكة من قبل شركة ناتبت واي شركة تابعة ذات  0202مارس  0قد صدر قرار بها من املحمكة بتاريخ 

تم تصحيح امللكية والتحويل بشكل صحيح، حتى ي"ًشركة اللجين القابضة"عالقة مباشرة او غير مباشرة لشركة ناتبت في أسهم 

 .ولم يتم تعديل رأينا بناء على هذا ألامر.ًوذلك عبر تفعيل دور الجمعية العمومية لشركة ناتبت

حول القوائم املالية املوحدة املرفقة، الذي يبين مدى تأثير حادثة الحريق على مرافق الانتاج الخاصة بشركة (9ً)إلايضاح رقم ً.1

 .يتم تعديل رأينا بناء على هذا ألامر ولم.ًناتبت
ً

 
ا
 الجمعيات العامة: تاسعا

 :إجتماعات الجمعية العامة خالل السنة (أ

ً:أسماء أعضاء مجلس إلادارة الحاضرينًوًالعامعامة خالل الجمعية الاجتمعات  عدد انعقادالجدول التالي يبين 

  12العادية رقمغير الجمعية 

م31/25/3231  
 اسم العضو

 محمد بن صالح الخليل 

 الكريم البتيرًيًالوهاب بن عبدًعبد  

 خالد بن محمد الداود 

  عزيز بن محمد القحطاني 

 
 هاني بن سليمان الصالح 

  محمد الخويطر عمر بن  

 الفريان نعبد الرحمبن  ًزعبد العزي  

 :طلبات الشركة لسجل املساهمين( ب

ً:وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها العامالجدول التالي يبين عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين خالل 

 م سبب الطلب تاريخ ملف امللكيات وقت الطلب

 

 م سبب الطلب تاريخ ملف امللكيات وقت الطلب

09/20/0203  09/20/0203  7 إجراءات الشركة 
 

30/21/0203  30/21/0203 3ً إجراءات الشركة 

00/32/0203  00/32/0203  2 إجراءات الشركة 
 

30/21/0203  30/21/0203  0 الجمعية العامة 

29/33/0203  20/33/0203  5 إجراءات الشركة 
 

00/27/0203  00/27/0203 1ً إجراءات الشركة 

    
 

05/27/0203  05/27/0203  0 الجمعية العامة 
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ا
 مجلس إلادارة: عاشرا

  :مجلس إلادارةوتصنيف  تكوين ( أ

ً:أعضاء، ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء املجلس سبعةيتكون مجلس إلادارة من 

  تصنيف العضوية 
 م اسم العضو

 تنفيذي غير تنفيذي مستقـل
   3 (رئيس املجلس)ًمحمد بن صالح الخليل 

   0 (نائب رئيس املجلس)ًالبتيرًي معبد الكريبن  بعبد الوها 

   1 محمد الخويطر عمر بن 

   (الرئيس التنفيذي املكلف)ًخالد بن محمد الداود 

 

0 

   7 عزيز بن محمد القحطاني 

   هاني بن سليمان الصالح 

 

2 

   5 الفريان نعبد الرحمبن  ًزعبد العزي 

    ًالتركي ًزعبد العزيعلي بن*ً

 

- 

م *ً   ه من عضوية املجلستاستقالعلي بن عبد العزيز التركي /ًاملهندسقد 
ا
ً.م13/21/0203من نهاية يوم إعتبارا

 :ومؤهالتهم وخبراتهمالوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس إلادارة الحاليين وأعضاء اللجان وإلادارة التنفيذية ( ب

 :وظائف أعضاء مجلس الادارة الحاليين( 1

 :وظائف أعضاء اللجان الحاليين( 3

 الخبرات العملية  املؤهالت العلمية  الوظائف السابقة  الوظيفة الحالية  عضو مجلس إلادارة 

 محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا 

رئيس مجلس إدارة شركة ً-ًالقابضة

 اللجين القابضة

 رجل أعمال

(ترول بجامعة امللك فهد  لل)علم وهندسة الحاسب آلالي -بكالوريوس  

يتمتع بخبرة طويلة في مجالت الاستثمار والعقارات 

 والقطـاعوالسفـر والسياحة والبتروكيماويات 

وشـغل عدة مناصب ا كرئيـس ملجلـس إدارة .ًالصناعـي

 فـي مجلـس إدارة العديد من شـركات 
ا
أو عضـوا

فر، والبتروكيماويات والعقاراتالسـياحة والس  
(كلية إلادارة جامعة ولية كولورادو)إدارة أعمال  -ماجستير   

عبد الوهاب بن عبد الكريم 

 البتيرًي

شركة شركاء وتر  -شريك تنفيذي 

 ألاعمال للتجارة 

شريك مؤسس وعضو اللجنة 

شركة مكتب العائلة  –التنفيذية   

 (ترولبفهد لل جامعة امللك)مالية  -بكالوريوس 
 مجال إلاستثمار واملالية والبنوك وإلادارة

ًجامعة لندن لألعمال –ًإدارة أعمال –ماجستير   

 محمد الخويطر عمر بن
 مدير إدارة التأمين واملطالبات 

(شركة البحرًي)  

التأميناملخاطر ًومدير إدارة   

(شركة سابك)ً  

(جامعة امللك فيصل)بكالوريوس محاسبة   
التأمينمجال   

 زمالة معهد التأمين القانوني البريطاني

 خالد بن محمد الداود
الرئيس التنفيذي لشركة اللجين 

 القابضة 

مدير عام الاقتصاد والتخطيط وإدارة 

الشركة السعودية للتعدين  -املخاطر 

شركة كفاءة  -شريك   -ً(معادن)

 الطاقة

هندسة كهرباء وتحكم -بكالوريوس   
والاقتصاد والهندسة الصناعية مجال إدارة ألاصول 

 وإلادارة
إدارة أعمال -ماجستير   

 استشارات مالية ومحاسبية عزيز بن محمد القحطاني

الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية 

الشركة السعودية للتنمية والاستثمار 

(تقنية)التقني   

(واملعادنترول بلل جامعة امللك فهد )محاسبة  -بكالوريوس  املراجعة الداخلية  تيتمتع بخبرة طويلة في مجاًل 

واملحاسبية واملالية وتقييم املخاطر وحوكمة 

(واملعادنترول بلل جامعة امللك فهد )محاسبة  -ماجستير  الشركات والاستشارات املهنية  

شركة هال العربية –الرئيس التنفيذي  هاني بن سليمان الصالح ناقلشركة  –ًالتنفيذيالرئيس   (الوليات املتحدة –كلية بابسون )إدارة أعمال  –ماجستير   العامة مجال إلامدادات املساندة والنقل وإلادارة   

 نعبد الرحمبن  ًزعبد العزي

 الفريان

 ًًمؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب

عبد العزيز آل فريان مستشارون .ًد

 قانونيوًن

املوارد البشرية والتنمية وكيل وزارة 

 الاجتماعية

ً(جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية)شريعة  -بكالوريوس   

 مجال ألانظمة واللوائح

جامعة نايف )السياسة الجنائية  -العدالة الجنائية  –ماجستير 

(ًًالعربية للعلوم ألامنية  

العالي للقضاء  املعهد)شعبة ألانظمة  -السياسة الشرعية  –دكتوراه 

(جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية -  

 الخبرات العملية  املؤهالت العلمية  الوظائف السابقة  الوظيفة الحالية  عضو اللجنة 

ًصالح بن حمد الشنيفي .ًد

 عضو لجنة املراجعة
 داخليةًمراجعةًمستشار

 (جامعة امللك سعود)ًتخصص محاسبة –ًإدارة أعمال -بكالوريوس STCًداخلية ًمراجعةًمستشار

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية  مجال الشؤون املالية 

 للمحاسبيين القانونيين

(أمريكا –جامعة سانت لويس )ًإدارة أعمال -ماجستير   

 (أمريكا –جامعة فلوريدا اتالنتيك )تخصص محاسبة  –ًًإدارة أعمال -دكتوراه 

ًجاسم بن شاهين الرميحي .ًد

 عضو لجنة املراجعة
وإداري متفرغًماليًمستشار  

فرع  -مدير الجامعة العربية املفتوحة 

 املنطقة الشرقية

(ًجامعة امللك سعود)محاسبة  –بكالوريوس   

ًوإلادارية مجال الشؤون املالية (أمريكا -ًجامعة ميزورًي)محاسبة  –ماجستير   ) 

 (بريطانيا -جامعة دندي )محاسبة  –دكتوراه 
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ً

 :وظائف إلادارة التنفيذية الحالية( 2

 في مجالس إداراتهاأسماء الشركات التي يكون عضو ( ج
ا
 :املجلس عضوا

ً

ًشركة مساهمة مقفلة:ًمساهمة مقفلة -ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًشركة ذات مسئولية محدودة.:ًم.ًم.ًذ -ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًشركة مساهمة مدرجة:ًمساهمة -
ً

 الخبرات العملية  املؤهالت العلمية  الوظائف السابقة  الوظيفة الحالية  كبار التنفيذيين

 سليم أختر
شركة  –نائب الرئيس للشؤون املالية 

 اللجين القابضة

 مجموعة خالد علي -املدير املالي 

 التركي، الخبر

ا في مجالت املالية  07يمتلك خبرة تزيد عن  من الوليات املتحدة ألامريكية(CPAً)شهادة املحاسب العام املعتمد  عاما

 (ACMA)عضو منتسب في قسم محاسبة التكاليف وإلادارة في باكستان  .واملحاسبة في مختلف املجالت

الكيان 

 القانوني

داخل أو 

خارج 

 اململكة

الشركات السابقة التي كان في عضويتها أو من 

 مديريها
 الكيان القانوني

داخل أو 

خارج 

 اململكة

ل في عضويتها أو من از  الشركات الحالية التي ما

 مديريها
 عضو مجلس إلادارة

 مجموعة سيرا القابضة داخل مساهمة التعليم القابضةشركة تطوير  داخل .م.ًم.ًذ

ًمحمد بن صالح الخليل

 شركة فاد الدولية لالستثمار والتطوير داخل .م.ًم.ًذ شركة منافع القابضة داخل مساهمة مقفلة

ً.م.ًم.ًذ ًمساهمة مقفلة شركة ذاخر لالستثمار والتطوير العقارًي داخل ًشركة اكوان العقارية  داخل

ًمقفلة مساهمة ًشركة بلدا للمجمعات التجارية ملتخصصة داخل  شركة أركان الَصلب لصناعة الحديد داخل .م.ًم.ًذ

.م.ًم.ًذ ًداخل  ًشركة كرام للتطوير والاستثمار ًخاصةمساهمة  ًشركة سمنترا خارج

.م.ًم.ًذ ًداخل  ًالشركة الدولية لالعمال البيئية  ًالغذائيةشركة كانولي للصناعات  داخل .م.ًم.ًذ

.م.ًم.ًذ ًخارج  ًشركة عقار الشرق الاوسط ًملبانياشركة تطوير  داخل .م.ًم.ًذ

 ً ً
ًشركة عنوان املكان لالستثمار والتطوير العقارًي داخل .م.ًم.ًذ

 ً ً
ًمساهمة مقفلة ًشركة ررؤى املدينة القابضة داخل

 ً ً
ًمساهمة مقفلة ًشركة عنيزة الاستثمارية  داخل

 ً ً
ًمقفلةمساهمة  ًشركة عنيزة الوقفية  داخل

 ً ً
ًشركة التحالف العقارًي داخل .م.ًم.ًذ

 ً ً ًمساهمة مقفلة ًداخل ًشركة الوديان العقارية السعودية

   
ًمقفلةمساهمة  ً(ناتبت)الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ً داخل

ًمقفلةمساهمة     ًداخل ًشركة املقر للتطوير والتنمية 

 شركة أصول وبخيت داخل مساهمة مقفلة شركة املستقبل للسراميك والبورسالن  داخل مقفلةمساهمة 

 البتيرًي معبد الكريبن  بعبد الوها

ًمجموعة السنبلة داخل مساهمة مقفلة (CMA)هيئة السوق املالية   داخل حكومية

ًم.متضامنية  ًخارج ًشركة ترايسبان إل إل بي  ًمساهمة مقفلة ً(ناتبت)الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية  داخل

ً.م.ًم.ًذ    ًشركة تضامن الهمة املحدودة داخل

ً.م.ًم.ًذ    ًشركة منافذ لسيارات وإلاسعاف واملعاقين  داخل

ً.م.ًم.ًذ     شركة مجموعة كابالت الرياض داخل

ًحكومية    ًغرفة الرياض داخل

ًداخل مساهمة    ًبنك الجزيرة

ً.م.ًم.ًذ    ًداخل ًشركة جاهز الدولية لنظم املعلومات 

ًشركة سابك داخل مساهمة  شركة البحرًي داخل مساهمة
 محمد الخويطر عمر بن

ًشركة ويست أوف إنقالند للتأمين خارج .م.ًم.ًذ  شركة نورث أوف إنقالند للتأمين خارج .م.ًم.ًذ

ًشريك غير تنفيذي –كفاءة الطاقة شركة   داخل .م.ًم.ًذ شركة أرامكو داخل مساهمة 

 خالد بن محمد الداود
ً(ناتبت)الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية  داخل مساهمة مقفلة العامليةشركة شل  داخل مساهمة مقفلة

.م.ًم.ًذ شركة ألفا للمشاريع  داخل .م.ًم.ًذ  شركة ناتبت شوملان للمركبات البالستيكية املتخصصة   داخل 

.م.ًم.ًذ "ًمعادن"الشركة السعودية للتعدين  داخل مساهمة  شركة معالجة البنية التحتية للتصنيع  داخل 

ًمساهمة مقفلة ًداخل ًشركة مرافق    

 شركة الحمادي للتنمية والاستثمار داخل مساهمة (تقنية)الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني  داخل حكومي

 القحطانيعزيز بن محمد 

 (مسك)ًشركة الشرق ألاوسط للكابالت داخل مساهمة شركة البترول والكيماويات والتعدين داخل .م.ًم.ًذ

 الشركة العقارية السعودية داخل مساهمة شركة مثلث ألاعمال داخل .م.ًم.ًذ

ًللطاقة والتنميةشركة جازان  داخل مساهمة شركة املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق داخل مساهمة

ًشركة املواساة للخدمات الطبية داخل مساهمة شركة نادك الزراعية داخل مساهمة

ًشركة ثمار التنمية القابضة  داخل مساهمة شركة الصناعات الكيميائية ألاساسية داخل مساهمة

 شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل  داخل مساهمة مقفلة شركة الاتصالت السعودية داخل مساهمة

 شركة ارسيلور ميتال للحديد والصلب داخل مساهمة مقفلة شركة أرامكو السعودية داخل حكومي

 شركة العناية والعلوم الطبية  داخل مساهمة مقفلة شركة اسمنت ينبع داخل مساهمة

 ً ً  شركة امللز املالية داخل مساهمة مقفلة

 ً ً مقفلةمساهمة   شركة راية للتمويل داخل 

 ً ً  شركة الراشد للصناعات داخل مساهمة مقفلة

 ً ً  شركة مشاري الشثري لالستشارات الهندسية داخل مساهمة مقفلة

 ً ً  شركة سدير الدوائية داخل مساهمة مقفلة

 الاتحاد للتامين التعاونيشركة  داخل مساهمة السعودية لشركة إلامارات دبي الوطني كابيتا داخل .ًم.م.ذ

 هاني بن سليمان الصالح

   
ًمساهمة مقفلة ًداخل ًشركة تعبئة املياه الصحية

   
ًمساهمة مقفلة ًداخل ًشركة ناقل

   
ً.م.ًم.ًذ ًشركة هال لخدمات السيارات داخل

   
ً.م.ًم.ًذ ًشركة ألاعمال الاختصاصية للسيارات داخل

   
ً.م.ًم.ًذ ًاملساندة إلامداداتشركة هال لخدمات  داخل

  
 شركة صناعات املواد العازلة للماء دير ماء بيت داخل .م.ًم.ًذ  

ًمساهمة    ًداخل ًشركة كيمائيات امليثانول 

   
 الفريان نبن عبد الرحمًزعبد العزي شركة الحمادي للتنمية والاستثمار داخل  مساهمة
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  :اجتماعات مجلس إلادارة( د

ً:اجتماعات مجلس إدارة شركة اللجين القابضة خالل العامالجدول التالي يبين عدد 
  

مجموع الحضور 

 بالصالة

300اجتماع  303اجتماع   302اجتماع   339اجتماع    
 اسم العضو

00/32/0203  09/22/0203  20/21/0203  30/23/0203  

0     محمد بن صالح الخليل 

0     البتيرًي معبد الكريبن  بعبد الوها  

0     محمد الخويطر عمر بن  

0     خالد بن محمد الداود 

0     محمد القحطاني عزيز بن  

1     هاني بن سليمان الصالح 

0     الفريان نعبد الرحمبن  ًزعبد العزي  

0 ً
ا
ً ليس عضوا

ا
التركي ًزعبد العزيعلي بن    ليس عضوا  

  

ً:تتكون لجان مجلس إلادارة من ثالث لجان وهي :لجان مجلس إلادارة( هـ

 :لجنة املراجعة( 1

 :املراجعة ومسؤولياتهااختصاصات لجنة   -1/1

 الرقابة وأنظمة املالية والقوائم التقاريًر ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال بمراقبة املراجعة لجنة تختص

 حوكمة لئحة ضمن املراجعة لجنة عمل لئحة في ذكرها ورد التي -ًخاصة بصفة اللجنة مهام وتشمل فيها، الداخلية

ً:يلي ماً-ًاملعتمدة الشركة

 لضمانً،بشأنها والتوصية حولها الرأي وإبداء إلادارة مجلس على عرضها قبل للشركة والسنوية ألاولية املالية القوائم دراسة -

ً.وشفافيتها وعدالتها نزاهتها

 ومتوازنةًعادلة للشركة املالية والقوائم إلادارة مجلس تقريًر ناك إذا فيما -ًإلادارة مجلس طلب على بناءًا -ًالفني الرأي إبداء -

 عملها ونموذج وأدائها للشركة املالي املركًز تقييم واملستثمرين للمساهمين تتيح التي املعلومات وتتضمن ومفهومة

ً.واستراتيجيتها

ً.املالية التقاريًر تتضمنها مألوفة غيًر أًو مهمة مسائل أي دراسة -

ً.الحسابات مراجع أًوًالشركة في الالتزام مسؤول أًو همهام يتولى من أًو للشركة املالي املديًر يثيرها مسائل أي في بدقة البحث -

ً.املالية التقاريًر في الواردة الجوهرية املسائل في املحاسبية التقديرات من التحقق -

ً.شأنها في إلادارة ملجلس والتوصية الرأي وإبداء الشركة في املتبعة املحاسبية واملبادئ السياسات دراسة -

 املوارد توافًر من التحقق أجل من الشركة، في الداخلية املراجعة وإدارة الداخلي املراجع طةوأنش أداء على وإلاشراف الرقابة -

ًً.بها املنوطة واملهام ألاعمال تنفيذ في وفعاليتها الالزمة

ً.فيها الواردة للمالحظات التصحيحية إلاجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقاريًر دراسة -

ًً.الشركة في املخاطًر وإدارة واملالية الداخلية ةالرقاب نظم ومراجعة دراسة -

ً.مكافآته واقتراح الداخلي املراجع أًو الداخلية املراجعة إدارةًأو وحدة مديًر بتعيين إلادارة ملجلس التوصية -

 ومراجعة استقالليتهم من التأكد بعد .أدائهم وتقييم أتعابهم وتحديد وعزلهم الخارجي املراجعًبترشيح إلادارة ملجلس التوصية -

ً.معهم التعاقد وشروط عملهم نطاق

 القواعد الاعتباًر في ألاخذ مع املراجعة، أعمال فعالية ومدى وعدالته، وموضوعيةًالخارجي املراجعًاستقاللية من التحقق -

ًً.الصلة ذات واملعاييًر
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ً تقديمه عدم من والتحقق وأعماله، الشركة الخارجي املراجعًخطة مراجعة -
ا
 أعمال نطاق عن تخرج اريةإد أًو فنية أعمال

ً.ذلك حيال مرئياتها وإبداء املراجعة،

ً.لشركةلًالخارجي املراجعًاستفسارات عن إلاجابة -

ً.بشأنها اتخذ ما ومتابعة املالية القوائم على ومالحظاته الخارجي املراجعًتقرير دراسة -

ً.بشأنها الالزمة إلاجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقاريًر نتائج مراجعة -

ً.العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح بالنظمة الشركة التزام من التحقق -

ً.إلادارة مجلس إلىًذلك حيال مرئياتها وتقديم العالقة، ذوًي ألاطراف مع الشركة تجريها أنًاملقترح والتعامالت العقود مراجعة -

 الداخلية املراجعة لجودة السنوًي التقييم مراجعة خالل من فيها املستثمًرًالشركات في الداخلية املراجعة كفاءة من التأكد -

ً.ذلك حيال تراه بما إلادارة ملجلس والرفع الشركاء، اتفاقيات به تسمح ما ووفق الشركات لهذه

ً.إلادارة مجلس من طلبها عند فيها املستثمًر بالشركات تتعلق خاصة مهام بتنفيذ القيام -

ًً.اتخاذها يتعين التي باإلجراءات توصياتها وإبداء إلادارة، مجلس إلى بشأنها إجراء اتخاذ ضرورة ترًىًمسائل من تراه ما رفع -

 وعلى ،بسرية غيرها أًو املالية التقاريًر في تجاوًز أي بشأن ملحوظاتهم تقديم الشركة في للعاملين تتيح آلية وضع اللجنة على -

 متابعة إجراءات وتبني التجاوًز أًو الخطأ حجم مع يتناسب مستقل تحقيق بإجراء آلالية هذه تطبيق من التحقق اللجنة

ً.مناسبة
ً

 :للعام الحالي نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية  -1/3

لم يتبين للجنة وجود ًواملتضمن أنهم 0203نتائج املراجعة للعام الخاص باطلع مجلس إلادارة على تقرير لجنة املراجعة 

نظمة الرقا ضعف
ٔ
متابعة إلاجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها ًو م0203ًبة الداخلية وسالمتها خالل عامجوهري في ا

ً.رير املراجعة الداخليةاملعالجة املالحظات الواردة في تق

 :تقرير لجنة املراجعة

ً:باملهام التاليةقامت خاللها اجتماعات  عدةًالعامخالل  اللجين القابضةعقدت لجنة املراجعة بشركة 

م، والتوصية ملجلس 0203م وكذلك القوائم املالية السنوية النهائية لعام 0203مراجعة القوائم املالية الربع سنوية لعام  –3ً

 .إلادارة إلعتمادها

بذلك إلى الجمعية التوصية ملجلس إلادارة بتعيين املراجع الخارجي ملراجعة القوائم املالية للشركة وتحديد أتعابه والرفع  –0ً

 .العامة

 .إلاشراف على خطة ونطاق عمل املراجع الخارجي والتأكد من استقالليته  –1ً

متابعة تطبيق إلاجراءات الرقابية الواردة في نظام الشركات ولئحة حوكمة الشركات ولئحة لجنة املراجعة املعتمدة  –0ً

 .ها ملعالجة مالحظات املراجع الخارجيبالشركة، ومتابعة إلاجراءات التصحيحية التي تم اتخاذ

إلاشراف على خطة ونطاق عمل املراجع الداخلي والتأكد من استقالليته ومتابعة إلاجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها   –7ً

ً.ملعالجة املالحظات الواردة في تقارير املراجعة الداخلية

كيدات التي حصلت عليها لجنة املراجعة 
ٔ
من املراجع الخارجي واملراجع الداخلي وإلادارة التنفيذية في وبناءا على التا

نظمة الرقابة الداخلية وسالمتها خالل العام 
ٔ
م مع ضرورة 0203الشركة فٕانه لم يتبين للجنة وجود ضعف جوهري في ا

جل رفع كفاءة وفاعلية ألانشطة الرقابية
ٔ
ً.ًاملراجعة والتطوير املستمر لألنظمة والسياسات من ا

ا
ي نظام للرقابة  علما

ٔ
ن ا

ٔ
با

ً -بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه و فعالية تطبيقه  -الداخلية 
ا
 مطلقا

ا
ن يوفر تأكيدا

ٔ
ً.ليمكن ا

ً
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 :أعضاء لجنة املراجعة  -1/2

ً:أعضاء حسب التالي ثالثةتتكون اللجنة من 

 لاعضاء صفة العضوية

ً -مستقل  –عضو مجلس إدارة 
ا
رئيسا  عزيز بن محمد القحطاني 

مستقل –عضو من خارج املجلس   صالح بن حمد الشنيفي 

مستقل –عضو من خارج املجلس   جاسم بن شاهين الرميحي 
 

 

 :اجتماعات لجنة املراجعة  -1/4

ً:خالل العامًاجتماعات اللجنةعدد الجدول التالي يوضح 
ًً

ًاملجموع

ًأصالة

95اجتماع   

23/33/03  

92اجتماع   

30/20/03  

97اجتماع   

13/27/03  

90اجتماع   

09/20/03  

91اجتماع   

00/23/03  
 ألاعضاء

7      عزيز بن محمد القحطاني 

7  ً
ا
 صالح بن حمد الشنيفي    هاتفيا

7      جاسم بن شاهين الرميحي 
 

 :لجنة الترشيحات واملكافآت( 3

 :الترشيحات واملكافآت ومسؤولياتها لجنة اختصاصات -3/1

ضمن  الترشيحات واملكافآتالتي ورد ذكرها في لئحة عمل لجنة ً-وليات لجنة الترشيحات واملكافآت ًؤتتضمن مهام ومس

ً:ما يليً-لئحة حوكمة الشركة املعتمدة 

ن وإلادارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس إلادارة للنظر فيها االلجأعضاء إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس إلادارة ًو -

 
ا
لعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالداء، وإلافصاح عنها، والتحقق من تمهيدا

ً.تنفيذها

ً.نحراف جوهري عن هذه السياسةان أي اتوضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبي -

ً.وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق ألاهداف املتوخاة منها املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، -

 للسياسة املعتمدةااللجأعضاء التوصية ملجلس إلادارة بمكافآت أعضاء مجلس إلادارة ًو -
ا
ً.ن وكبار التنفيذين بالشركة وفقا

ً.اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس إلادارة وإلادارة التنفيذية -

 للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي التوصية ملجلس إلاداًر -
ا
ة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا

ً.نةانته بجريمة مخلة بالماشخص سبقت إد

ً.التوصية ملجلس إلادارة بترشيح أعضاء لجنة املراجعة -

ً.التنفيذيةإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس إلادارة وشغل وظائف إلادارة  -

ً.تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لعمال مجلس إلادارة -

ً.املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس إلادارة ووظائف إلادارة التنفيذية -

ً.غييرات التي يمكن إجراؤهامراجعة هيكل مجلس إلادارة وإلادارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن الت -

ً.ًاملستقلين والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح بين الشركة وأعضاء مجلس إلادارة ألاعضاءالتحقق بشكل سنوي من استقالل  -

ً.وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين وألاعضاء غير التنفيذيين وألاعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين -

ً.ال شغور مركز أحد أعضاء مجلس إلادارة أو كبار التنفيذيينوضع إلاجراءات الخاصة في ح -

 .الضعف والقوة في مجلس إلادارة، واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة جوانبتحديد  -

 
ً
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 :لجنة الترشيحات واملكافآتأعضاء  -3/3

ً:تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء حسب التالي
ً

 لاعضاء صفة العضوية

ً -مستقل  –مجلس إلادارة عضو 
ا
 هاني بن سليمان الصالح  رئيسا

مستقل –عضو مجلس إدارة   عمر بن محمد الخويطر 

مستقل –عضو مجلس إدارة  الفريان نعبد الرحمبن  ًزعبد العزي   
 

 

  :اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت -3/2

ً:خالل العامًاجتماعات اللجنةعدد الجدول التالي يوضح 
ً

03اجتماع  املجموع 02اجتماع   19اجتماع    
 لاعضاء

27/30/03 أصالة  33/21/03  00/20/03  

1    هاني بن سليمان الصالح 

1    عمر بن محمد الخويطر 

1    الفريان نعبد الرحمبن  ًزعبد العزي  
 

 

  :عائالتهموأفراد وكبار التنفيذيين حركة لاسهم اململوكة ألعضاء مجلس إلادارة ( و

 ًالتالية الجداوًل تتضمن ً
ا
 وكباًر إلادارة مجلس لعضاءًتعود اكتتاب وحقوًق تعاقدية وأوراقًمصلحة لي وصفا

ً:للشركة دين أدوات أًو أسهم في وأقربائهم،ًالتنفيذيين
ً

  :عائالتهموأفراد  ملكية لاعضاء( 1
ًً

 الاســـــم
 صافي نهاية السنة بداية السنة

 ريالتغي

 نسبة

 أدوات الدين لاسهمعدد  أدوات الدين لاسهمعدد  ريالتغي

 - - - 332,222 - 332,222 محمد بن صالح الخليل
 - - - 72,222 - 72,222 عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيرًي

 - - - - - - عمر بن محمد الخويطر

 - - - - - - خالد بن محمد الداود

 - - - 3,222 - 3,222 عزيز بن محمد القحطاني

(722) - - - 722 هاني بن سليمان الصالح  (2.223)%  

 - - - - - - عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريان
ً

 :وأفراد عائالتهم كبار التنفييذيينملكية ( 3

 الاســـــم
 صافي نهاية السنة بداية السنة

 ريالتغي

 نسبة

 أدوات الدين لاسهمعدد  أدوات الدين لاسهمعدد  ريالتغي

(الرئيس التنفيذيعضو املجلس )خالد بن محمد الداود   - - - - - - 

(نائب الرئيس للشئون املالية)سليم أختر   - - - - - - 
 

 أسهم في وأقربائهم،ًالتنفيذيين وكباًر إلادارة مجلس لعضاءًتعود اكتتاب وحقوًق تعاقدية وأوراقًمصلحة أي توجد ًل 

ً.التابعة اتالشرك دين أدوات أًو

ً

ً

ً

ً
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 مجلس إلادارة ل إلاجراءات التي اتخذها ( ز
ا
بمقترحات  –وبخاصة غير التنفيذيين  –حاطة أعضائه علما

 : املساهمين ومالحظاتهم حيال الشركة وأدائها

في املستلمة راء ومقترحات أو ملحوظات املساهمين آدارة على يطلع رئيس املجلس والرئيس التنفيذي أعضاء مجلس إلًا

راء املساهمين أثناء انعقاد الجمعيات العامة وبوجود اعضاء آللمجلس، وكذلك يتم مناقشة مقترحات ًوأول اجتماع 

 .املجلس
ً

 وكبار التنفيذيينواللجان مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس إلادارة : عشر أحد

 :وإلادارة التنفيذيةاللجان أعضاء مكافآت أعضاء مجلس إلادارة و سياسة ( 1

، وتم ضمن حوكمة الشركةفي الشركة اللجان وإلادارة التنفيذية أعضاء مكافآت أعضاء مجلس إلادارة ًوتم إعداد سياسة 

ًً:وهي كالتالي م30/20/0202بتاريخ ع الجمعية العامة العادية إعتماد هذه السياسة في إجتما
ً

 :مكافآت أعضاء مجلس إلادارة واللجان .أ 

 ألارباح، صافي من معينه نسبة أًو معينه مزايا أًو الجلسات عن حضوًر بدل أًو معين مبلغ من إلادارة مجلس أعضاء مكافأة تتكوًن -

 العضًو خبرة مدى تعكس بحيث املقداًر متفاوتة ألاعضاء مكافأة تكوًن أن يجوًزًو .املزايا هذه من أكثًر أًو ثنينإًبين الجمع ويجوًز

ً.إلادارة مجلس تقديًر بحسب أخرًى اعتبارات وأي حضرها التي الجلسات وعدد واستقالله بهًاملنوطة واملهام واختصاصه

 خصم بعد وذلك ألارباح، صافي من %32ًعلى النسبة هذه تزيد أن يجوًز فاًل الشركة، أرباح من معينه نسبة املكافأة نتاك إذا -

ً.املدفوع الشركة مال رأس من %7ًعن يقل ًل ميناملساه على ربح توزيع وبعد العامة، الجمعية قررتها التي الاحتياطات

ًريال ألف خمسمائة مبلغ عينية أًو مالية ومزايا تآمكاف من إلادارة مجلس عضًو عليه يحصل ما يتجاوًز ًل ألاحوال جميع في -

(,222722) ً
ا
ً.املالية السوًق وهيئة التجارة وزارة تضعها التي الضوابط وفق سنويا

 وعدد واستقالله به املنوطة واملهام واختصاصه العضًو خبرة مدى تعكس بحيث املقداًر متفاوتة ءألاعضا مكافأة تكوًن أن يجوًزً -

ً.الادارة مجلس تقديًر بحسب أخرًى اعتبارات وأي حضرها التي الجلسات

 أًو باشًرم بشكل مبنية تكوًن أًلًأو الشركة تحققها التي ألارباح من نسبة املستقلين إلادارة مجلس أعضاء مكافأة تكوًن أًل يجب -

ً الشركة ربحية على مباشًر غيًر
ا
ًً.املختصةًالجهة تضعه ملا وفقا

 

 :اللجان أعضاءو  املجلس ألعضاء الجلسات حضور  وبدل السنوية باملكافآت املتعلقة السياسات تفاصيل يلي فيما

ً(ريال ألف)

ًاللجان أعضاءًالبيانًًإلادارة مجلسًالبيان

172ًًالرئيس مكآفأة
ً كانًإذا الرئيس مكآفأةً

ا
57ًًباملجلس عضوا

372ًًباملجلس خارج من إذا الرئيس مكآفأةً

072ًًالعضو مكآفأة
ً كان إذا العضًو مكآفأةً

ا
72ًًباملجلس عضوا

322ًًباملجلس خارج من إذا العضًو مكآفأةً

1ًًالجلسات حضوًر بدل0ًًًالجلسات حضوًر بدل

0ًًالشركة مقًر خارج هم ملن وسكن تذكرة0ًًًالشركة مقًر خارج هم ملن وسكن تذكرة
- ً

ً

 :التنفيذيةإلادارة  وتعويضاتمكافآت . ب

ً.الشركة لوائح حسب الطبي والتأمين واملواصالت كالسكن إضافية بدلتًو شهرًي مرتبً-

ً.للموظف السنوًي ألاداء تقييم على مبنية سنوية مكافأةً-
ً

 



  

  32من  13صفحة 

 

التنفيذية متوافقة مع سياسة املكافآت  اللجان وإلادارةأعضاء املكآفات املمنوحة ألعضاء مجلس إلادارة و . جـ

 .املعمول بها واملعتمدة من املساهمين ول يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة
ً

 (ف ريالأل)                                  مجلس إلادارة أعضاء مكافآت وأتعاب( 3
 

ًًً املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتةً
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ا
ًًًًًًًًًًًًًًً املستقلين لاعضاء: أول

  315ً- ًًًً 072ً32ً9ًًًً315 بن محمد الخويطر عمًر .3

  381ً- ًًًً 072ً32ً37ًًًً381ًمحمد القحطانيبن عزيز  .0

  311ً- ًًًً 072ً30ً9ًًًً311ًسليمان الصالحبن هاني  .1

  315ً- ًًًً 072ً32ً9ًًًً315ًالرحمن الفريانًالعزيز عبدًعبد .0

  11ً- ًًًً 11ًًًً-21ً0ًً**ًعلي بن عبدالعزيز التركي .7

-  1,112- - - - - -  1,112 - - - 43 68 1,262 املجموع

 
ا
                التنفيذيين غير لاعضاء: ثانيا

ً 266ً- ًًًً 172ً32ًًًًً266ًصالح الخليلبن محمد  .3

ً 366ً- ًًًً 072ً32ًًًًً366ًعبدالكريم البتيرًيبن عبدالوهاب  .0

 - 623- - - - - -  623 --  - - 23 622 املجموع

 
ا
                 التنفيذيين لاعضاء: ثالثا

ً 366ً -ًًًً 072ً32ًًًًً366ًمحمد الداودبن د خال .3

 - 366- - - - - -  366 - - - - 16 352 املجموع
ً

ً.م0200خالل عام ًوالبدلت كافأةاملصرفت *ً

م **ً   ه من عضوية املجلستاستقالعلي بن عبد العزيز التركي /ًاملهندسقد 
ا
ً.م13/21/0203من نهاية يوم إعتبارا

ً
ً

 (ف ريالأل)                                         التنفيذيين كبار وأتعاب مكافآت( 2
 

ًاملكافآت املتغيرةًةاملكافآت الثابتً
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ًأعضاء لجنة الترشيحات واملكافأتًًأعضاء لجنة املراجعة

 57ً9ً84ًهاني سليمان الصالح.3ًً 57ً37ً32ًمحمد القحطانيبن عزيز .3ً

 72ً9ً53ًعمر محمد الخويطر.0ًً 322ً37ً115ًحمد الشنيفيبن صالح .0ً

 72ً9ً53ًعبدالرحمن الفريانعبدالعزيز .1ًً 322ً37ً115ًشاهين الرميحيبن جاسم .1ً

 323 31 115 املجموع  232 45 315 املجموع
ً

ً.م0200خالل عام والبدلت كافأة املصرفت *ً
 

 املعامالت مع أطراف ذات عالقة: عشرني ثا

كبار ًوأإلادارة أعضاء مجلس ًووطرف ذي عالقة أًشركة اللجين القابضةعقود خالل العام بين  أًول توجد معامالت 

ً.التنفيذيين
 

 سياسة توزيع لارباح: عشر ثالث

بعد تفويض الجمعية العامة العادية للمجلس (ًكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوًيبش)توزع أرباح الشركة الصافية 

، وذلك بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف ألاخرى على الوجه آلاتي
ا
ً:بذلك، ويجدد هذا التفويض سنويا

من ألارباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا %32ًيجنب -ً

 .ًمن رأس املال املدفوع%12ًالتجنيب متى بلغ الاحتياطي املذكور 

من ألارباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي %12ًدارة أن تجنب للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس إلًا-ً

 .ًيخصص لدعم املركز املالي للشركة

من %12ًيستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس املال، وإذا جاوز هذا الاحتياطي نسبة -ً

لزيادة على املساهمين في السنوات التي ل تحقق فيها رأس املال املدفوع، جاز للجمعية العامة للشركة أن تقرر توزيع ا

 الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب املقرر لهم في هذا النظام

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع -ً

املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي ألارباح مبالغ إلنشاء مؤسسات  وللجمعية.ًاملساهمينأرباح ثابتة قدر إلامكان على 

ً
ا
ً.من هذه املؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما

م وتنص 0201م و0200م سياسة لتوزيع ألارباح لألعوام 0203أكتوبر  00مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ أقر -ً

ريال سعودي بما يعادل (3ً)تستهدف شركة اللجين القابضة توزيع أرباح على مساهمي الشركة بحد أدنى "السياسة على 

وسوف يتم عرضها خالل اجتماع الجمعية العامة ً".م0201م و0200٪ من راس املال املدفوع عن كل سنة لألعوام 32

ً.القادم لعتماده

 لقرار الجمع
ا
ستحقاق وتاريخ هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الًاية العامة الصادر في يستحق املساهم حصته في ألارباح وفقا

ً.ستحقاقساهمين في نهاية اليوم املحدد لاًلالتوزيع وتكون أحقية ألارباح ملالكي ألاسهم املسجلين في سجالت امل
ً

 :توزيعات لارباح خالل العام

على تفويض مجلس إلادارة بتوزيع أرباح  م0203مايو 05ًوافق املساهمين في اجتماع الجمعية العامة املنعقد بتاريخ 

املالكين لألسهم بنهاية تداول يوم وقد قر مجلس الادارة توزيع أرباح نقدية على املساهمين .ًم0203مرحلية عن العام املالي 
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3ً)بواقع ً(تاريخ الاستحقاق)ًم0203نوفمبر  0 ٪ من 32ثل والذي يمًم0203ريال سعودي للسهم الواحد للعام املالي (

ً.م0203نوفمبر  30تم توزيع الارباح بتاريخ قد ، ًومليون ريال سعودي 29.0فوع بمبلغ مجموع رأس املال املد
ً

 :املحتملةالتجارية املخاطر : عشررابع 

ًإن أنشطة املجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة تشمل مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة )مخاطر السوق :

ًوالتدفقات النقدية لسعـر العملة ومخاطر السعر ًومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة( يركز برنامج إدارة املخاطر العام .

ق املالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية املحتملة على ألاداء للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع ألاسوا

ً.دارةدارة العليا وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس إلًادارة املخاطر من قبل إلًاإتتم .ًاملالي للمجموعة
ً

 التعامل وتقليل املخاطر لاثر املحتمل للمخاطر املخاطر

 مخاطر العملة

مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة تقلب أسعار صرف 

ًالعمالت ألاجنبية تخضع املجموعة ملخاطر التقلبات في أسعار الصرف ألاجنبي .

ًخالل دورة أعمالها العادية لم تقم املجموعة بأية معامالت هامة بعمالت عدا .

تراقب ادارة املجموعة .ًليوروالريال السعودي والدولر ألامريكي وعلى نطاق أقل ا

ومع ذلك، .ًتقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية

وبما أن .ًنهاية العام الحاليجنبية مستحقة كما في أل يوجد عقود هامة لعمالت 

الريال السعودي مرتبط بالدولر ألامريكي، فإن املجموعة ل تتعرض ملخاطر 

ًةالعمالت ألاجنبي

ًاملجموعة ل تقوم بإجراء املعامالت الهامة بعمالت غير الريال السعودي أو

ًالدولر ألامريكي وبشكل أقل اليورو تراقب إلادارة هذه العمليات بصورة .

ً.منتظمة

مخاطر أسعار 

الفائدة على 

القيمة العادلة 

والتدفقات 

 النقدية

 

أسعار الفائدة في السوق  تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير تقلبات

ًعلى الربحية املستقبلية او القيمة العادلة لألدوات املالية إن املجموعة معرضة .

ملخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها فائدة بما في 

ً.ذلك التأمينات والقروض طويلة ألاجل وألادوات املالية املشتقة

ب املجموعة من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة من تعمل إلادارة على تجني

خالل مراقبة التغيرات في معدلت الفائدة في العمالت التي يتم من خاللها 

ً.تقييم موجوداتها ومطلوباتها والتي تدفع الفوائد عليها

 مخاطر السعر

إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة ألاداة املالية للتقلبات نتيجة للتغيرات 

أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة بالداة أو في 

ً.مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع ألادوات املتداولة في السوًق

إن املجموعة غير معرضة ملخاطر تقلبات أسعار صرف ألاوراق املالية بسبب 

لعمومية الاستثمارات املحتفظ بها من قبل املجموعة واملصنفة في امليزانية ا

ًكاستثمارات متاحة للبيع واستثمارات في صناديق املرابحة إلدارة مخاطر .

ألاسعار الناشئة عن الاستثمارات في ألاوراق املالية، فقد عمدت املجموعة 

ً.على تنويع محفظتها

 مخاطر الائتمان

 
مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد 

ًالطرف آلاخر لخسارة مالية يتم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف .

ً.ائتماني مرتفع

 .يتم إيداع النقد لدى البنوك مع تصنيفات ائتمانية سليمة

تتم إدارة عملية مخاطر الائتمان عن طريق متابعة رصيد الذمم املدينة 

ًاملستحقواملتابعة املستمرة ملجموع املبالغ املحصلة لهذا الرصيد  أما جميع .

ًاملستحقات التجارية ألاخرى يتم تأمينها بإحدى الطرق التالية دفعات مبالغ :

، خطاب الاعتمادات عن طريق املصارف املعترف بها، والتأمين على 
ا
مقدما

 .رصيد املبالغ املدينة

ة ان مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة ما صعوبات في تامين السيول مخاطر السيولة

ًالالزمة ملقابلة الالتزامات املتعلقة بالدوات املالية قد تنتج مخاطر السيولة عن .

.ًعدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة

تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من 

ً.ة اية التزامات مستقبليةخالل التسهيالت الائتمانية ملقابل

تدار مخاطر السيولة عن طريق املراقبة املنتظمة لتوفير ألاموال الكافية من 

التسهيالت الائتمانية الالزمة الاحتفاظ بسيولة كافية والحصول  على  خالل

 .ملواجهة أي التزامات مستقبلية

 القيمة العادلة

 
التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية 

ًالرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة حيث أنه يتم .

تجميع أدوات املجموعة املالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية، فقد تنتج 

تعتقد إدارة املجموعة أن .ًفروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة

لعادلة ملوجودات املجموعة املالية ومطلوباتها ل تختلف بشكل جوهري القيمة ا

ً.عن قيمتها الدفترية

كما يتم تجميع ألادوات املالية للمجموعة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية، فيما 

عدا ألادوات املالية املشتقة والاستثمارات املتاحة للبيع، يمكن أن تحدث 

ًوالقيمة العادلة املقدرةاختالفات بين القيمة الدفترية  وتعتقد إلادارة أن .

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ل تختلف بشكل 

ً.جوهري عن قيمتها الدفترية

فروقات أسعار 

 املواد الخام
 أسعار املواد الخام ذات العالقة بالسعار العاملية للمشتقات 

ا
قد تختلف سلبا

ً.البترولية والغاز
ًتخضع تلك ألاسعار لسيطرة املجموعة ًل
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مخاطر 

 اقتصادية
يباع املنتج النهائي في السوق العاملية، وأي ركود عالمي أو إقليمي قد يؤثر على 

ً.ألاداء املالي

ل تقتصر أنشطة مبيعات املجموعة على أي منطقة بعينها، ولكن تنتشر في 

ًجميع أنحاء العالم هو بعيد عن سيطرة لذلك فإن أي تذبذب في ألاسعار .

ً.املجموعة

أنشطة املجموعة تعرضها ملجموعة متنوعة من املخاطر التشغيلية في مشاريع  مخاطر تشغيلية

أي ظرف من "تديرها شركتها التابعة أو الزميلة، والتي تعرف تحت مسمى 

ً)الظروف أو ألاوضاع عندما تتعطل املعدات ويمثل ذلك تهديدات مثل :3ً)

ً.توقف الانتاج وتكلفة إلاصالح(0ً)الصحة والبيئة 

 ملوقف كل 
ا
 إلى قرارات نموذجية تتبع خطواتها وفقا

ا
تدار هذه املخاطر استنادا

حالة على حدة، وذلك للحد من آلاثار السلبية املحتملة على ألاداء التشغيلي 

وتقوم املجموعة باستشارة كل من البائعين التابعين لها، وموردي .ًللمجموعة

ً.براء الطرف الثالث خبراء إذا لزم ألامرالتقنية، وخ

ويتمثل ذلك في مواجهة مسائل قانونية مثل فرض الضرائب أو قوانين مكافحة  مخاطر قانونية

الاحتكار أو مكافحة إلاغراق من قبل الدول التي تباع فيها منتجات الشركات 

ً.التابعة حيث يمكن أن تؤثر على مبيعات املجموعة

استراتيجيتها على أساس ظروف السوق العاملية املتغيرة تطور املجموعة 

ً.وتظل متيقظة لبدء التدابير املناسبة للتغلب على مثل هذه الحالت

ً

 الحوكمة: عشرخامس 

إن الشركة ملتزمة بتطبيق جميع املواد إلالزامية التي نصت عليها لئحة حوكمة الشركات، وفيما يلي بعض املواد 

ً:بعد وجاري تقييم متطلبات تطبييقها وألاثر املتوقع لاللتزام بهاالاسترشادية التي لم تطبق 
ً

املادةرقم   أسباب عدم التطبيق النص 

 لجنة الترشيحات واملكافآتًسيتم دراسة ذلك عن طريق:ًاملادة استرشادية التدريب 19

 لجنة الترشيحات واملكافآت تدرس اعتماد آلية تقييم أعضاء املجلس :ًاملادة استرشادية التقييم 03

 املادة استرشادية تشكيل لجنة إدارة املخاطر 52

 املادة استرشادية اختصاصات لجنة إدارة املخاطر 53

 املادة استرشادية  إدارة املخاطراجتماعات لجنة  50

 تكوين وحدة أو إدارة املراجعة 52
لجنة  ةتم تعيين مكتب خارجي للقيام بأعمال املراجعة الداخلية بناءا على توصيًو:ًاملادة استرشادية

 .املراجعة بتعيين مراجع داخلي

 الداخلية خطة املراجعة بإعتمادلجنة املراجعة قامت :ًاملادة استرشادية خطة املراجعة الداخلية 55

 الداخلية بمراجعة تقرير املراجعةلجنة املراجعة قامت :ًاملادة استرشادية تقرير املراجعة الداخلية 50

 املادة استرشادية تحفيز العاملين 07

 املادة استرشادية املسؤولية الاجتماعية 05

 املادة استرشادية مبادرات العمل الاجتماعي 00
ً

 إقرارات مجلس إلادارة: عشر سادس

 للمعايير الدولية للتقارير املالية إن القوائم املالية للشركة قد تم إعدادها  .3
ا
وجد أي إختالف يل ًواملعتمدة (IFRSً)وفقا

 ًاملعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيناملحاسبة معايير عن 
ا
وتم تدقيقها من قبل مدققين مستقلين وفقا

 .الدولية للتدقيق املعتمدة في اململكة العربية السعوديةللمعايير 

 :إقرارات بما يلي .0

ت بالشكل الصحيح.ًأ   عد 
ُ
 .أن سجالت الحسابات أ

ذ بفاعلية.ًب ف 
ُ
عد  على أسس سليمة ون

ُ
 .أن نظام الرقابة الداخلية أ

 .اعلى مواصلة نشاطه الشركةأنه ل يوجد أي شك يذكر في قدرة .ًجـ

كما هو مع لفت انتباه ًم،0203ديسمبر  13على القوائم املالية للسنة املنتهية في  غير املعدلأبدى املراجع الخارجي رأيه  .1

 .من هذا التقرير"ًخارجيال راجعاملتقرير "موضح بالبند 

 .العامأي عقوبات أو قيود وقائية مفروضة على الشركة خالل لم تكن هناك  .0

تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة ألادوات مالية وأي قابلة للتحويل لم تصدر الشركة أي أدوات دين  .7

 .أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام



  

  32من  32صفحة 

 

لم تصدر الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات  .2

 .خالل العام حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة حق اكتتاب، أًو

 .لم تصدر الشركات التابعة أي أسهم أو أدوات دين خالل العام .5

ل يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء لي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة ألاوراق املالية املتبقية، مع التمييز بين  .0

 .، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعةاشترتها الشركةلية املدرجة التي ألاوراق املا

 بأي مصالح تعود لشخاص الشركة  تلقلم ت .9
ا
غير أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم في فئات )إشعارا

 .أي تغيير في تلك الحقوق خالل العامًوأ، (ألاسهم ذات ألاحقية في التصويت

دارة أو إلًاأو كانت فيها مصلحة لحد أعضاء مجلس على جهات ذات عالقة  جوهرية ودعقأعمال أو ترسية أي  تتملم  .32

املعامالت "وبند "ًمجلس إلادارة"عدا ما تم توضيحه ضمن بند  أو أي شخص مرتبط بهم خالل العاملكبار التنفيذيين 

 .من هذا التقرير"ًمع أطراف ذات عالقة

واملوضحة في بند وشركتها التابعة ناتبت على شركة اللجين القابضة قائمة خالل العام طويلة ألاجل توجد قروض  .33

 .من هذا التقرير"ًملخص القروض"

 .من هذا التقرير "عامالت مع أطراف ذات عالقةامل"باستثناء ما هو موضح في بند  لم تمنح أية قروض لعضاء املجلس .30

عدد )، تم تصنيف اسهم شركة اللجين القابضة خالل العامنتيجة توحيد القوائم املالية مع شركة ناتبت  .31

ً.لشركة اللجين القابضة املوحدة م املاليةكاسهم خزينة في القوائالاربع اململوكة للشركات (ًسهم39,079,900ً

 .كبار التنفيذيينأحد من أي من أعضاء مجلس إلادارة أو مكافآت لم تتلق الشركة أية تنازلت عن  .30

 .أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في ألارباحلم تتسلم الشركة أي ترتيب  .37

 لقانون العمل ًاحتياطاتلم تقم الشركة بأية استثمارات أو تكوين  .32
ا
ملصلحة موظفيها ماعدا ما هو مطلوب وفقا

 .السعودي وسياسة الشركة

 .خالل العاماملسئولية الاجتماعية أي من برامج تقم الشركة باملساهمة في لم  .35

 .للشركة قبل نهاية الفترة املعين من أجلها خارجيراجع الاملقم مجلس إلادارة بالتوصية بتغيير لم ي .30

 .م0203مراجع داخلي بالشركة خالل عام  نتوصية لجنة املراجعة بشأن تعيتمت  .39

ً.ل يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرار مجلس إلادارة خالل العام .02

 مجلس إلادارة إلى املساهمينتوصيات : عشرسابع 

 .ًم0203ديسمبر  13سنة املنتهية في تقرير مجلس إلادارة للإعتماد التصويت على  .0

 .م0203ديسمبر  13للسنة املالية املنتهية في  ع الخارجيراجاملاملالية وتقرير  القوائمإعتماد التصويت على  .1

البيانات املالية للربع الثاني من قبل لجنة املراجعة ملراجعة الخارجي من بين املرشحين راجع املتعيين التصويت على  .2

 .وتحديد أتعابهًم0201والربع ألاول لعام م 0200لعام والسنوي والثالث 
 

ًــــوختام
ا
ادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز ــكر والتقدير ملقام خــــس وأعضاء مجلس إلادارة بالشــــيتوجه رئي، ا

آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء  عبد العزيًزألامير محمد بن سلمان بن  امللكيوإلى صاحب السمو ً،سعودآل 

 .وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع املتواصلين ،وزير الدفاع

والشكر موصول كذلك للسادة املساهمين على دعمهم املتواصل، ولإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة على ما بذلوه من 

ً.العامجهود مقدرة تكللت بالنجاح في تحقيق ألاهداف العامة للشركة خالل 

 مجلس إلادارة


