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 شركة زهرة الواحة للتجارة
سعوديةعامة شركة مساهمة   

لاير 150,000,000س المال المدفوع را  

 الفقرة المحتوى ص الفقرة المحتوى ص

      

م2017األداء المالى لعام  25  1 دليل الشركة 2 3 

 1.01 عنوان الشركة 2 3.01 قائمة المركز المالى 25

مثلى الشركةم 2 3.02 قائمة الدخل 26  1.02 

 1.03 مراجع الحسابات 2 3.03 مجمل الربح وصافى الربح ومعدل النمو 27

 1.04 رؤية الشركة 3 3.04 ملخص اجمالى األصول والخصوم للخمس سنوات االخيرة 27

الشركة رسالة 3 3.05 ملخص نتائج األعمال خالل الخمس سنوات األخيرة 28  1.05 

م2017ام مبيعات المناطق خالل ع 28 سيس والنشاطأالت 4 3.06   1.06 

2017ملخص األداء المالى لعام  29  1.07 لمحة عامة عن الشركة 5 3.07 

م2017ملخص عقود الشركة خالل عام  29 دارةاإل مجلس رئيس كلمة 7 3.08   1.08 

م2017ملخص القروض والجهات المانحة لها خالل عام  30  1.09 أعضاء مجلس اإلدارة 8 3.09 

 1.10 الرئيس التنفيذى والرئيس المالى التنفيذى 8 3.10 معامالت مع أطراف ذات عالقة 32

م2017عام لبيان المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة  32  3.11    

م2017بيان االحتياطيات والمخصصات لعام  33  2 الحوكمة 9 3.12 

ة وما طبق منهاالئحة الحوكم 9 3.13 المعايير المحاسبية المطبقة 33  2.01 

م2017ديسمبر  31المعايير غير سارية المفعول حتى  33  2.02 مجلس اإلدارة 9 3.14 

 2.03 اجتماعات مجلس اإلدارة 13   

م2017لعام  تقرير مجلس اإلدارة 34  2.04 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة 13 4 

قرارات مجلس اإلدارةإ 34  2.05 لجنة المراجعة 14 4.01 

مجلس اإلدارة توصيات 34  2.06 مهام لجنة المراجعة 14 4.02 

 2.07 اجتماعات لجنة المراجعة 14   

 2.08 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية 15   

 2.09 المخاطر وسياسة اإلدارة للتعامل معها 15   

 2.10 لجنة الترشيحات والمكافأت 17   

ت لجنة الترشيحات والمكافأتصالحيا 17     2.11 

 2.12 مهام لجنة الترشيحات والمكافأت ومسؤوليتها 18   

 2.13 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافأت 18   

 2.14 اإلدارة التنفيذية 19   

 2.15 أعضاء اإلدارة التنفيذية 20   

 2.16 مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس 20   

 2.17 مكافأت اإلدارة التفيذية 22   

م2017 مالمدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات خالل عا 22     2.18 

م2017اجتماعات الجمعيات العامة المنعقدة خالل عام  23     2.19 

 2.20 توزيع األرباح 23   

 2.21 هيكل ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة 24   

 2.22 هيكل ملكية أعضاء اإلدارة التنفيذية ألسهم الشركة 24   

م2017طلبات سجل المساهمين خالل عام  24     2.23 

 

  

 محتويات التقرير
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: الشركة دليل - 1  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جورج عبدالكريم جورج موسى حمود ابراهيم الذيابأحمد 
 الرئيس التنفيذى رئيس مجلس االدارة

ahmed@zaoasiscom sm@zaoasiscom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مقر االدارة العامة :
 

 المملكة العربية السعودية
 الرياض , حى الربوة , شارع االحساء

 7449مبنى  – 1وحدة رقم 
 2980 : الرقم االضافى

 12814 : رمز البريدىال
 +966( 11) 2111705هاتـف : 
 +966( 11) 2111703فاكس : 

www.zaoasis.com  : الموقع االلكترونى 

info@zaoasis.com : لبريـــد االلكترونى 

 

:الفرع ) مصنع زهرة الواحة للبالستيك ( مقر   
 

 المملكة العربية السعودية
 , منطقة الرفايع الصناعية 7الخرج , طريق الرياض الخرج , مخرج 

 4070مبنى  – 3وحدة رقم 
 8362 : الرقم االضافى
 16352 : الرمز البريدى

 +966( 11) 5458689هاتـف : 
  +966( 11) 5459009فاكس : 

 كى بى ام جى الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
 المملكة العربية السعودية

 الرياض , طريق صالح الدين االيوبى , برج كى بى ام جى
 92876ص ب : 

 11663الرمز البريدى :  
 +966( 11) 8748500هاتـف : 
 +966( 11) 8748600فاكس : 

عنوان الشركة - 1.01  

 

ممثلى الشركة - 1.02  

 

مراجع الحسابات - 1.03   
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الرشكة رساةل - 1.05      

اع مصغرات القوارير البالستيكية ) البريفورم ( بناء مفهوم جديد في قط      

 ىحجام وأوزان مختلفة بأعلأواألغطية البالستيكية من خالل توفير منتجات متنوعة ب

مستويات الجودة والخدمات بأسعار منافسة فضالً عن تلبية جميع احتياجات شركائها 

 وعمالئها .

ة ألكتساب حصة سوقية األستفادة من مكانتها الرائد ىالشركة إل ىتسع      

إضافية من خالل التوسع في المملكة وخارجها ) دول مجلس التعاون الخليجى 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال ووسط أفريقيا ( من خالل تعزيز مكانتها كشريك مفضل 

 قطاع المياه والعصائر ولتحقيق رؤية الشركة . يلدى منتج

رؤية الرشكة - 1.04  

تهدف الشركة الى ان تصبح أفضل شريك بين الشركات الصناعية والتجارية فى         

الستيكية ) البريفورم ( واألغطية الخاصة بها فى جميع قطاع مصغرات القوارير الب

 أنحاء دول مجلس التعاون الخليجى ومنطقة الشرق األوسط وشمال ووسط أفريقيا من 

 ا.عمالئه خالل زيادة أنشطتها وتعزيز عالقتها القائمة وبناء عالقات جديدة وكسب ثقة
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سيس والنشاطأالت - .061  

سم مؤسسة زهرة الواحة للتجارة بموجب السجل التجاري رقم أالذياب تحت إابراهيم تأسست الشركة ابتداًء كمؤسسة فردية لصاحبها أحمد حمود 

 م في مدينة الرياض . 06/10/2003بتاريخ  1010190390

 لاير سعودي.  11,750,000حة للتجارة إلى مال مؤسسة زهرة الوا م تمت زيادة رأس2012-11-27بتاريخ 

 لاير سعودي.  33,375,000م تمت زيادة رأس مال مؤسسة زهرة الواحة للتجارة إلى 2015-02-18بتاريخ 

لعدل م تم تحويل مؤسسة زهرة الواحة للتجارة وفروعها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب قرار الشركاء المثبت لدى كاتب ا2015-11-19بتاريخ 

 برأس 2015-12-09سم ورقم السجل التجاري للمؤسسة حيث صدر السجل التجاري للشركة بتاريخ أحتفاظ بم مع األ2015-11-19بتاريخ  372029بالرقم 

 رياالت سعودية للسهم الواحد.  10سمية قدرها أسهم عادي بقيمة  5,000,000لاير سعودي مقسم إلى  50,000,000مال قدره 

من  الشركة مال م صدر قرار الشركاء بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس2016-12-08بتاريخ 

رياالت سعودية للسهم الواحد وقد  10سمية قدرها أسهم عادي بقيمة  8,000,000لاير سعودي مقسم إلى  80,000,000لاير سعودي إلى  50,000,000

 م بإعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة. 2016-12-27بتاريخ  86ي رقم ق/صدر القرار الوزار

لاير سعودي مقسم إلى  150,000,000م وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة إلى 2017-05-15بتاريخ 

 واحد. رياالت سعودية للسهم ال 10سمية قدرها أسهم عادي بقيمة  15,000,000

 كتتاب بهيئة السوق المالية السعودية . م تمت عملية األ2017-09-17بتاريخ 

 150,000,000مال  الى شركة مساهمة عامة سعودية براسمن شركة مساهمة مقفلة م تم تحويل شركة زهرة الواحة للتجارة 2017-11-30بتاريخ 

 رياالت سعودية للسهم الواحد. 10ا سمية قدرهأسهم عادي بقيمة  15,000,000لاير سعودي مقسم إلى 

الوحيد لها، بموجب السجل التجاري الفرعي رقم و يالرئيس يوالصناع ييشكل النشاط التجار ىتمارس الشركة أعمالها من خالل مصنعها والذ

، منطقة  7رياض الخرج ، مخرج الخرج ، طريق السم "مصنع زهرة الواحة للبالستيك" والمقام في محافظة أم ، ب 2010-06-05 تاريخب 1011014061

 والذي يتم من خالله تصنيع مصغرات القوارير البالستيكية )البريفورم( واألغطية البالستيكية للقوارير .الرفايع الصناعية 

 -وتتمثل الشركات والفروع التابعة للشركة فيما يلى :

 دولة التأسيس دولة العمل نسبة الملكية راس المال الشركات التابعة

 المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية %100 لاير سعودى 150,000,000 مصنع زهرة الواحة للبالستيك

 -بموجب نظامها األساسي فيما يلي: نشطة المصرح للشركة ممارستهااألتمثل تو

 وفروعهاالكهرباء والغاز والماء  -06 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية -01

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية -07 التشييد والبناء -02

 النقل والتخزين والتبريد -08 خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى -03

 الزراعة والصيد -09 التجارة -04

 المناجم والبترول وفروعها -10 تقنية المعلومات -05
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م2012عام 

تشغيل أول خط انتاج بريفورم-

تشغيل ثانى خط انتاج بريفورم-

حجم الطاقة االنتاجية السنوى بلغ -
مليون حبة310

م2013عام 

تشغيل خط االنتاج الثالث والرابع -
والخامس ألنتاج البريفورم

1.3حجم الطاقة االنتاجية السنوى بلغ -
مليار حبة

م2014عام 

تشغيل أول خط انتاج أغطية-

2.1حجم الطاقة االنتاجية السنوى بلغ -
مليار حبة بريفورم 

223حجم الطاقة االنتاجية السنوى بلغ -
مليون حبة اغطية

م2015عام 

تشغيل خط االنتاج السادس والسابع-
والثامن ألنتاج البريفورم

تشغيل خط االنتاج الثانى والثالث-
ألنتاج األغطية

3حجم الطاقة االنتاجية السنوى بلغ -
مليار حبة بريفورم 

حجم الطاقة االنتاجية السنوى بلغ -
مليون حبة اغطية955

م2016عام 

تشغيل خط االنتاج التاسع والعاشر -
والحاى عشر والثانى عشر والثالث عشر 

النتاج البريفورم

تشغيل خط االنتاج الرابع والخامس -
والسادس والسابع والثامن النتاج األغطية

4.3حجم الطاقة االنتاجية السنوى بلغ -
مليار حبة بريفورم 

3.1بلغ حجم الطاقة االنتاجية السنوى -
مليار حبة اغطية

م2017عام 

5.4حجم الطاقة االنتاجية السنوى بلغ -
مليار حبة بريفورم 

3.6بلغ حجم الطاقة االنتاجية السنوى -
مليار حبة اغطية

لمحة عامة عن الشركة - 1.07  
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م2012

المبيعات * 

مليون لاير30.6

العمالء* 

عميل محلى8

عميل تصدير2

م2013

المبيعات * 

مليون لاير114.8

العمالء* 

عميل محلى12

عميل تصدير6

م2014

المبيعات * 

مليون لاير191

العمالء* 

عميل محلى24

عميل تصدير6

م2015

المبيعات * 

مليون لاير253.3

العمالء* 

عميل محلى41

عميل تصدير4

م2016

المبيعات * 

مليون لاير319.2

العمالء* 

عميل محلى52

عميل تصدير11

م2017

المبيعات * 

مليون لاير422.3

العمالء* 

عميل محلى60

عميل تصدير14

موظف121•

الموظفين

ممنتج بريفور41•

منتج أغطية37•

المنتجات

الف متر مربع73•

المساحة

مليون لاير223.8•

قيمة األصول

 الواحة 2017
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة - 1.08

 السادة المساهمون الكرام

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

عضاء مجلس أيابة عن بالنصالة عن نفسى وأيسعدنى 
قدم لكم التقرير السنوي لشركة زهرة أن أرحب بكم وأن أدارة اإل

 م2017ديسمبر  31الواحة للتجارة عن السنة المالية المنتهية فى 
ات قواعد اإلفصاح و النظام م مع متطلبئالذي تم إعداده بما يتال

األساسي للشركة، حيث يقدم التقرير معلومات عن أنشطة الشركة 
وأدائها وإنجازاتها ومركزها المالي  وفقاً لما ورد في القوائم 

وذلك بما يعكس أداء الشركة في تنمية حقوق  ،المالية للشركة
الى تحقيق أداء ربحي مستدام و مواصلة  والسعى مساهميها

منتجاتها والحفاظ على حصتها السوقية والعمل على  تطوير
سواق جديدة داخل وخارج المملكة والحفاظ على أزيادتها وفتح 

 مستوى الجودة .

 
و نأمل أن يتيح لكم هذا التقرير مرفقاْ به تقرير مراجع         

يضاحاتها لنفس إالحسابات الخارجى والقوائم المالية المدققة و
 . م2017عام  اْل على جميع الجوانب خاللالفترة اطالعاْ شام

 
هو محطة رئيسية فى مسيرة الشركة  م2017ويعتبرعام 

كتتاب الشركة فى هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ أن أحيث 
لى إنجاز جديد إضافة إكان نقطة تحول و م2017سبتمبر  17

 نجازات الشركة .إسجل 

 
المالى للشركة داء عبر لكم عن سعادتى عن األأن أود أو

قتصادية والسوقية ولكن نحن والنتائج الجيدة فى ظل التحديات األ
تيجيات المطبقة سوف تكون داعما ان السياسات واالسترأعلي ثقة 
هداف الشركة والمحافظة على نسب النمو والحصة ألتحقيق 

السوقية وتعظيم ربحية الشركة للفترة القادمة وفي ذات السياق 
دارة التنفيذية لشركة زهرة الواحة للتجارة رة واإليؤكد مجلس اإلدا

لى إجيات الموضوعة والتى تهدف اتيلتزامهم بالسياسات واالسترإ
الحفاظ على عمالئنا كشريك داعم لنا بل والعمل على تنويع  أمبد

نتاج أقاعدة عمالئنا والعمل على الحفاظ على ريادتنا لقطاع 
طية البالستيكية تحت مصغرات القوارير ) البريفورم ( واالغ
 . 2030مظلة ورؤية المملكة العربية السعودية 

 
 توفي ذات السياق وفى ظل التحديات االقتصادية استطاع

م 2016% عن عام 32.3الشركة بزيادة قيمة المبيعات بنسبة 
% عن عام 327.87رتفعت بنسبة أن مبيعات التصدير أكما 

داخل وخارج  عميل 74لى إرتفعت قاعدة العمالء أم و2016
 . المملكة

 
 

يجاد الخطط والحلول لترشيد النفقات إوتعمل الشركة على 
سداد مبكر لقروض  م2017ن تم خالل عام ألتزامات بوتقليل األ

تم الحصول عليها من قد مليون لاير  60.87بقيمة جل آلطويلة ا
+ سايبور وذلك % 2.75لى إ% 2.5البنوك بهامش ربح مابين 

تم الحصول عليه من صندوق التمنية  قدقرض  باستخدام
ستفادة من فارق لإل% 1.6الصناعية السعودى بهامش ربح 

نسبة سايبور كما قامت الشركة  الزيادة فىهامش الربح لمواجهة 
مليون لاير فى  454.46لغ ببم م2017عام بسداد قروض خالل 

 426.8 كانتن القروض المتحصل عليها خالل العام أحين 
نخفاض نسبة النقد المستخدم من إلى إدى أما ميلون لاير م

 % .126.05نشطة التمويلية بنسبة األ

 
قيمة  زيادةونحن نواصل مسيرتنا نحو العام الجديد وهدفنا 

جودة الحفاظ على المبيعات ونسبة الربحية وحصتنا السوقية و
 .جاتنا تمن

 
عضاء مجلس عن أصالة عن نفسى وبالنيابة أوفي الختام 

ين بشركة زهرة الواحة لدارة التنفيذية وجميع العامإلدارة وااإل
متنان والتقدير إلى مساهمى جزيل الشكر واألبه هللتجارة بتوج

  لى شركتنا .إزدهار والتوفيق الشركة الكرام متمنين استمرار اإل
 

 وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم
 
 

 دارةرئيس مجلس اإل
 

 أحمد حمود إبراهيم الذياب
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 دارةعضاء مجلس اإلأ - 1.09

 

 رئيس - براهيم الذيابإحمد حمود أ / السيد
 غير مستقل ( –) غير تنفيذى  اإلدارة مجلس

 -:يشغل منصب 

دارة والعضو المنتدب لشركة إعضو مجلس  -
 .ا للصناعات الغذائيةنه

 دارة شركة الذياب القابضةإعضو مجلس  -
 دارة شركة الذياب للنقلإعضو مجلس  -
 المديرين شركة الكيان العربيرئيس مجلس  -
 -: على صلاح 

دورات تدريبية في مهارات البيع والتسويق،  -
 ، مصرالجامعة االمريكية 

دورات تدريبية لتطوير المدراء وصناع القرار،  -
 تركيامعهد اإلبداع الخليجي، 

 

 

 - طارق عبدالرحمن صالح السدحان / السيد

– ) غير تنفيذى اإلدارة مجلس رئيسنائب 
 مستقل (

 -:يشغل منصب 

رئيس لجنة المراجعة لشركة زهرة الواحة  -
 للتجارة

المكافأت لشركة الترشيحات ورئيس لجنة  -
 زهرة الواحة للتجارة

 ،نائب الرئيس التنفيذى األول المدير المالى -
 بنك الرياض

وعضو لجنة المراجعة دارة إعضو مجلس  -
  جلوبال جيت كابيتالبشركة 

 -: على صلاح

  بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود -
دبلوم في األعمال الدولية، جامعة أدنبرة،  -

 المملكة المتحدة
ماجستير في إدارة األعمال، جامعة ايكول  -

 فرنساناشيونال ديس بونتس ات تشاوسيس، 

     

 

 عضو - جورج عبدالكريم جورج موسى / السيد
 (ستقل غير م –) تنفيذى  اإلدارة مجلس

 -:يشغل منصب 

 الرئيس التنفيذى لشركة زهرة الواحة للتجارة -
 -: على صلاح

 ،بكالريوس في التسويق والمبيعات، كلية بيروت -
  لبنان

 

 

 عضو - طه محمد عبدالواحد أزهري / السيد
 مستقل (–) غير تنفيذى  اإلدارة مجلس

 -:يشغل منصب 

عضو لجنة المراجعة الداخلية لشركة زهرة  -
 لواحة للتجارةا
 باتكركة شعضو مجلس إدارة  -
بشركة هنا للصناعات  لجنة المراجعةعضو  -

 الغذائية
 عضور لجنة المراجعة ببنك الجزيرة -
 -: على صلاح 

 بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود -
     

 

 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدي/ السيد
 ( مستقل–ذى ) غير تنفي اإلدارة مجلس عضو

 -:يشغل منصب 

 لشركة ميدغلفالمكلف الرئيس التنفيذى  -
عضو لجنة المراجعة فى شركة اوريكس  -

 للتأجير التمويلى
 -: على صلاح

بكالوريوس في علوم المالية والمصرفية من  -
  امريكاجامعة كينسينجتون، 

دراسات في علم الحاسوب جامعة باسيفيك  -
 امريكالوثران، 

 

 

 مجلس عضو - حمد عليأمد حسن حأ / السيد
 (غير مستقل  –تنفيذى  ) اإلدارة

 -:يشغل منصب 

دارة الجودة بمصنع زهرة الواحة إمدير  -
 للبالستيك

 -: على صلاح 

 بكالوريوس في الكيمياء ، مصر  -
 ، مصردبلوم في الكيمياء التحليلية -

 المالى التنفيذى والرئيسالرئيس التنفيذى  - 1.10

 

الرئيس  - رج عبدالكريم جورج موسىجو / السيد
 التنفيذى

 -:يشغل منصب 

 دارة شركة زهرة الواحة للتجارةإعضو مجلس  -
 -: على صلاح

، بكالريوس في التسويق والمبيعات، كلية بيروت -
 لبنان

 

 

 الرئيس - محمود محمد ذكى الغمرى / السيد
 التنفيذي المالي

 -:يشغل منصب 

ات لشركة عضو لجنة المكافأت والترشيح -
  زهرة الواحة للتجارة

 -: على صلاح

 ، مصربكالوريوس في المحاسبة المالية -
  عمالأدارة إ دبلوم -
دارة إخصائى أ – BDLدورات تدريبية فى  -

 دراة مشروعاتإخصائى أ -اعمال 
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سباب ذلكأحكامها وما لم يطبق وأحوكمة الشركات ماطبق من الئحة  - 2.01  
 

كلوائح وأحكام حوكمة الشركات السعودية بيق كافة المعايير واللوائح واألحكام الصادرة عن هيئة السوق المالية تلتزم الشركة بتط
 بتاريخ        وقواعد التسجيل واإلدراج، إضافة إلى نظام حوكمة الشركات الخاص بالشركة والذي تم اعتماده من قِبَل مجلس اإلدارة 

 .م  2017مايو  09
 السعودية المالية السوق هيئة لوائح من مادة (2) مادتان تطبيق يتم لم أنه غير

 
  

 اسباب عدم التطبيق عنوان المادة رقم المادة

 اسناد مهام اللجنة الى لجنة المراجعة دارة المخاطرإتشكيل لجنة  (70السبعون )

 (95) والتسعون الخامسة 
تشكيل لجنة حوكمة 

 الشركات 

المالى التنفيذى لصعوبة تشكيل لجنة  الرئيسالى  94موجب المادة اسناد االختصاصات المقررة ب

 فى الوقت الحالىحوكمة 

 

 مجلس اإلدارة - 2.02

 ( إدارة الشركة 16دارة ( المادة السادسة عشر )للنظام االساسى للشركة الباب الثالث ) مجلس اإلوفقا 

وتبدأ مدة  ،هم الجمعية العامة العادية لمدة التزيد عن ثالثة سنوات( أعضاء تعين6يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من ستة )

 .( سنوات 5أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزارى القاضى بتحول الشركة ولمدة خمس )

         خم وبقرار الجمعية التحولية بتاري2016ديسمبر  27بتاريخ  86وزارى رقم دارة وفقا للقرار الإول مجلس أوقد تم تعين 

 م . 2016ديسمبر  26

ومصالح مساهمى  مصالحها ويحمي والذي يمثلها ،شركة زهرة الواحة للتجارة في األعلى اإلداري الكيان هو اإلدارة ومجلس

 ويمارس ،هدافأوما تحقق من  ألدائها المستمرة والمتابعة الشركة وأنشطة وضبط أعمال قيادة عن مسؤولبذلك هو ال والمجلس ،الشركة

 . محددة معايير وفق مهامها أداء في إداراتها ومساندة وأهدافها سياساتها وتطبيق باعتماد المسؤولية هذه

 واستراتيجية رؤية تحديد ذلك ويشمل لعملها، المناسبة الضوابط ووضع التنفيذية، اإلدارة توجيه مسؤولية مجلس اإلدارة على وتقع

 .بها  المسموح والمحددات والسياسات لإلدارة الصالحيات تفويض أسس وتحديد للشركة واضحة

( مجلس 4ووفقا لالئحة حوكمة الشركة الباب الرابع ) للشركة األساسي بالنظام الواردة والصالحيات االختصاصات إلى وإضافة 

 .اإلدارة 

 



10 
 

 -يمارس مجلس اإلدارة :

 دارةاألساسية لمجلس اإلالوظائف ( 28المادة ) - الئحة الحوكمة 

هداف الرئيسية للشركة التوجيهات االستراتيجية واأل اعتماد -1
 شراف علي تنفيذها ومن ذلك:واإل

وضع االستراتيجية العامة للشركة وخطط العمل الرئيسية  •
 وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.

تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها  •
 السنوية. المالية وإقرار الميزانيات

اإلشراف علي النفقات الرأسمالية للشركة، وتملك األصول  •
 والتصرف بها.

 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة. •

المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة  •
 واعتمادها.

أهداف التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق  •
 الشركة وخططها الرئيسية.

 

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية, واإلشراف العام عليها,  -2
 ومن ذلك:ـ

وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة  •
حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام 

ة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن أصول الشرك
 التعامالت مع االشخاص ذوي العالقة. 

التأكد من سالمة االنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك  •
 االنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

التأكد من تطبيق انظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر،  •
المخاطر التي قد وذلك من خالل تحديد التصور العام عن 

 تواجه الشركة وطرحها بشفافية.

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في  •
 الشركة. 

 

وضع الئحة حوكمة خاصة بالشركة واإلشراف العام عليها,  -3
 فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.  ىومراقبة مد

 

وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية  -4
جلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرارها من في م

 الجمعية العامة للشركة.
 

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح, من  -5
 أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.

 

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة  -6
لالنظمة واللوائح والتزامها باالفصاح عن المعلومات الجوهرية 

 .نخريمساهمين والدائنين واصحاب المصالح األلل
 

 العمل علي تحسين الصورة العامة للشركة.  -7
 

تها النقدية, وعالقاتها الشركة, وتدفقااإلشراف علي إدارة مالية  -8
 المالية واالئتمانية مع الغير.

 

 االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:ـ -9

 و تخفيضه. زيادة رأس مال الشركة أ •

أو تقرير  ىحل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة االساس •
 استمرارها.

 

 االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:ـ -10

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكونيه من قبل  •
 الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.

 اطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.تكوين احتي •

 طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. •

 
إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل  -11

 نشرها. 
 

 إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره.  -12
 

ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها  -13
 ات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بها.وذلك وفق سياس

 

قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر  ءإرسا -14
ودوري علي أوجه األنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات 

 جوهرية. 
 

حدد فيها مدة اللجنة يتشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات  -15
أن  ىالمجلس عليها, عل وصالحياتها ومسؤولياتها, وكيفية رقابة

يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم 
 وواجباتهم, مع تقييم أداء أعمال هذه اللجان وأعضائها. 

 

ت التي تمنح للعاملين في الشركة, مثل آفاتحديد أنواع المك -16
ت في شكل آفات المرتبطة باألداء, والمكآفات الثابتة, والمكآفاالمك

ما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية أسهم, ب
الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة 

 المدرجة. 
 

 وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.  -17
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 واألخالقيةالمعايير المهنية ( 30المادة ) -الئحة الحوكمة  ( مسؤوليات مجلس اإلدارة29المادة ) -الئحة الحوكمة 

مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة, يتولي مجلس إدارة  -1
الشركة جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها, وتظل 

المجلس, حتي وإن شكل  ىولية النهائية عن الشركة علؤالمس
لجاناً أو فوض جهات أو أفراد أخرين للقيام ببعض أعماله, 

عامة أو غير محددة المجلس تجنب إصدار تفويضات  ىوعل
 المدة.

 
وليات مجلس اإلدارة بوضوح في نظام الشركة ؤيجب تحديد مس -2

 األساسي.
 

يجب أن يؤدي مجلس اإلدارة مهماته بمسؤولية وحسن نية  -3
معلومات وافية  ىوجدية واهتمام, وأن تكون قراراته مبنية عل

 من اإلدارة التنفيذية, أو أي مصدر موثوق أخر. 
 

إلدارة جميع المساهمين, وعليه أن يلتزم يمثل عضو مجلس ا -4
بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً, وليس ما يحقق 

تعيينه في  ىمصالح المجموعة التي يمثلها, أو التي صوتت عل
 مجلس اإلدارة. 

 

يحدد مجلس اإلدارة الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية  -5
ا يحدد الموضوعات وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض, كم

التي يحتفظ بصالحية البت فيها, وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير 
 دورية عن ممارستها للصالحيات المفوضة. 

 

مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف  ىيجب عل -6
أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة, وبخاصة الجوانب المالية 

 األمر. والقانونية فضالً عن تدريبهم إن لزم
 

يجب علي مجلس اإلدارة التأكد من توفير الشركة معلومات  -7
وافية عن شؤونها لجميع أعضاء مجلس اإلدارة بوجه عام, 

وألعضاء مجلس اإلدارة غيرالتنفيذيين بوجه خاص, وذلك من 
 أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاية وفاعلية. 

 

التي تجاوز أجالها ثالث  ال يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض -8
سنوات, أو بيع عقارات الشركة أو رهنها, أو إبراء مديني 

الشركة من التزاماتهم, إال إذا كان مصرحاً له بذلك في نظام 
الشركة األساسي وبالشروط الواردة فيه. وإذا لم يتضمن نظام 

الشركة االساسي أحكاماً في هذا الشأن, فال يجوز للمجلس 
فات المذكورة إال بإذن من الجمعية العامة, ما لم القيام بالتصر

 تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة. 
 

دارة التنفيذية اإلكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة و ىعل -1
وموظفي الشركة بذل واجبي العناية والوالء تجاه الشركة, وكل 

ا, ما من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمته
 مصلحتهم الشخصية في جميع األحوال.  ىوتقديم مصالحها عل

 
يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمين في الشركة, ويلتزم  -2

بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ويراعي حقوق 
أصحاب المصالح األخرين, وليس مصلحة المجموعة التي 

 انتخبته فحسب. 
 

ر التنفيذيين فيها بجميع يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة وكبا -3
 األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

 
يمنع استغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو مجلس اإلدارة  -4

التنفيذية لمنصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة به أو 
 بغيره. 

 
تحقيق  ىيجب قصر أستعمال أصول الشركة ومواردها عل -5

ل تلك األصول أو أغراض الشركة وأهدافها, وعدم استغال
 الموارد لتحقيق مصالح خاصة. 

 
يضع مجلس اإلدارة قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم  -6

المعلومات الداخلية الخاصة  ىصالحية وتوقيت االطالع عل
بالشركة بما يحول دون استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

 التنفيذية وغيرهم منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص, إال في
 زة نظاماً.ئالحدود المقررة أو الجا
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 مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم( 42المادة ) -الئحة الحوكمة 

يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بمبادئ الصدق واألمانة 
والوالء والعناية واالهتمام بمصااااالح الشااااركة والمساااااهمين وتقديمها 

لك علي وجه الخصااااوص ما مصاااالحته الشااااخصااااية, ويدخل في ذ ىعل
 ـيلي:

وذلك بأن يكون عالقة عضوووووو مجلس اإلدارة بالشوووووركة  الصااااادق: -1
عالقة مهنية صووووادقة، وأن يفصووووح لها عن أي معلومات مؤثرة قبل 

 شركاتها التابعة.  ىتنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحد
 

وذلووك بووأن يتجنووب عضوووووووو مجلس اإلدارة التعووامالت التي  الوالء: -2
ي تعارض في المصووووووالح، مع التحقق من عدالة التعامل، تنطوي عل

  ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض المصالح في هذه الالئحة.
 
وليات الواردة في ؤوذلك بأداء الواجبات والمسووووووو العناية واالهتمام: -3

نظام الشوووووووركات ونظام السووووووووق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام 
 ذات العالقة.واألنظمة األخري  ىالشركة األساس

 
من خالل عضاااويته  - يؤدي كل عضاااو من أعضااااء مجلس اإلدارة

 المهام والواجبات اآلتية:ـ - في مجلس اإلدارة
 تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.  -1

 
مراقبااة أداء اإلدارة التنفيااذيااة وماادي تحقيقهااا ألهااداف الشاااااااركااة  -2

 وأغراضها. 
 
 ة.مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشرك -3
 

 التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.  -4
 

التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشاااااااركة  -5
 قوية. 

 

 وليات المالئمة لمكافأت أعضاء اإلدارة التنفيذية. ؤتحديد المس -6
 

 في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.  ىإبداء الرأ -7
 

ي وضااااع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشااااركة المشاااااركة ف -8
 التنفيذية. 

 

االلتزام التااام بااأحكااام نظااام الشاااااااركااات ونظااام الساااااااوق الماااليااة  -9
عند  ىولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات الصااالة والنظام األسااااسااا

ممارسااااااته لمهام عضااااااويته في المجلس, واالمتناع من القيام أو 
 ون الشركة.ؤتدبير شعمل يشكل إساءة ل ىالمشاركة في أ

 
مة وعدم  حضاااااااور -10 عا ماعات مجلس اإلدارة والجمعية ال اجت

التغيب عنها إال لعذر مشااروع يخطر به رئيس المجلس مساابقاً, أو 
 ألسباب طارئة. 

 

ولياته, والتحضااااير ؤتخصاااايص وقت كاف لالضااااطالع بمساااا -11
الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والمشاااركة فيها بفعالية, بما في 

 األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة. ذلك توجيه

دراساااة وتحليل المعلومات ذات الصااالة بالموضاااوعات التي ينظر  -12
 فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها. 

 
تمكين أعضااااااااء مجلس اإلدارة األخرين من إبداء برائهم بحرية,  -13

مداولة الموضاااااااوعات واساااااااتقصااااااااء براء  ىوحث المجلس عل
مختصااين من أعضاااء اإلدارة التنفيذية للشااركة ومن غيرهم إذا ال

 ذلك. ىظهرت حاجة إل
 

مباشرة  - مصلحة له ىإبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأ -14
في األعمال والعقود التي تتم لحسااااااااب  - كانت أم غير مباشااااااارة

الشااركة, وأن يتضاامن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك المصاالحة وحدودها 
اص معنيين بها, والفائدة المتوقع الحصول عليها وأسماء أي أشخ

بشااكل مباشاار أو غير مباشاار من تلك المصاالحة سااواء أكانت تلك 
الفائدة مالية أم غير مالية, وعلي ذلك العضاااو عدم المشااااركة في 

أي قرار يصدر بشأن ذلك, وذلك وفقاً ألحكام نظام  ىالتصويت عل
 تنفيذية. الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما ال

 
أو  ةالمباشر - إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته -15

أعمال من شااااأنها منافسااااة الشااااركة, أو  ىفي أ -ة غير المباشاااار
شركة سته ال شر - بمناف شر أو غير مبا شكل مبا في أحد فروع  - ب

النشااااااااط الذي تزاوله, وذلك وفقاً ألحكام نظام الشاااااااركات ونظام 
 هما التنفيذية. السوق المالية ولوائح

 
عدم إذاعة أو إفشاااء أي أساارار وقف عليها عن طريق عضااويته  -16

ما لم يكن ذلك في  - من مساااااااهمي الشااااااركة ىأ ىفي المجلس إل
الغير, وذلااك  ىأو إل - أثناااء انعقاااد اجتماااعااات الجمعيااة العااامااة

بحساااب ما تقتضااايه أحكام نظام الشاااركات ونظام الساااوق المالية 
 ولوائحهما التنفيذية. 

 
العمل بناءاً علي معلومات كاملة, وبحسااااااان نية, مع بذل العناية  -17

 واألهتمام الالزمين, لمصلحة الشركة والمساهمين كافة. 
 

 العضوية.  ىولياته المترتبة علؤإدراك واجباته وأدواره ومس -18
 

مجال أنشااااطة الشااااركة وأعمالها وفي المجاالت  ىف هتنمية معارف -19
 ت الصلة. المالية والتجارية والصناعية ذا

 
االساااااااتقالة من عضاااااااوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه من  -20

 الوجه األكمل.  ىالمجلس عل ىالوفاء بمهامه ف
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 ماعات مجلس اإلدارةتأج - 2.03

 طبيعة العضوية اسم العضو م

 ( اجتماعات10عشرة )
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ رئيس مجلس االدارة أحمد حمود إبراهيم الذياب 1

 √ √ √ √ √ √ √ √ # # نائب رئيس مجلس ادارة طارق عبدالرحمن صالح السدحان 2

 X X X X X □ □ □ □ □ عضو مجلس ادارة راكان أحمد حمود إبراهيم الذياب 3

 X X X X X X X X X √ عضو مجلس ادارة عبدالمحسن ناصر سالم الغريميل 4

 √ √ √ √ √ √ √ √ # # عضو مجلس ادارة جورج عبدالكريم جورج موسى 5

 √ √ ● √ √ √ √ √ # # عضو مجلس ادارة طه محمد عبدالواحد أزهري 6

 √ √ √ √ # # # # # # عضو مجلس ادارة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدي 7

 √ √ √ √ # # # # # # عضو مجلس ادارة أحمد حسن أحمد علي 8

 #ن  يقبل التعي -               Xاستقالة   -            ●   لم يحضر -□      حضر وكالة   -√                 حضر اصالة   

 س اإلدارةلتابعة لمجالجان للا - 2.04

 تشكيل لجان مجلس اإلدارة  -من الئحة حوكمة الشركة ( 46ربعون )وفقا للمادة السادسة واأل

( من الئحة حوكمة الشركة, يشكل مجلس اإلدارة لجاناً 50( من نظام الشركات والمادة الخمسون )101مع مراعاة المادة األولى بعد المائة )

 -اً لما يلى :متخصصة وفق

 عالية.حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها بف -1

يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة، وفقاً إلجراءات عامة، يضعها مجلس اإلدارة، تتضمن تحديد مهمة اللجنة، ومدة عملها،  -2

اإلدارة عليها، وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدراة علماً بما تقوم به، أو والصالحيات الممنوحة لها خالل هذه المدة، وكيفية رقابة مجلس 

تتوصل إليه من نتائج، أو تتخذه من قرارات، بشفافية مطلقة، وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل اللجان بشكل دورى للتحقق من قيامها 

 باألعمال الموكلة إليها .

اإلدارة، وال يخل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك األعمال وعن الصالحيات أو السلطات  تكون كل لجنة مسؤولة عن اعمالها أمام مجلس -3

 التى فوضها إليها .

 أال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال يزيد على خمسة . -4
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 لجنة المراجعة - 2.05

م بتشكيل لجنة المراجعة ووافقت 2017راير فب 16قام مجلس اإلدارة بتاريخ من الئحة حوكمة فقد ( 50)ن وخمسالحسب نص المادة 

 .م2017إبريل  16ول اجتماع لها بتاريخ أم على هذا التشكيل وعقدت اللجنة 2017ابريل  11الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ 

 اعضاء لجنة المراجعة

 طبيعة العضوية اسم العضو م

 رئيس اللجنة طارق عبدالرحمن صالح السدحان 1

 عضو طه محمد عبدالواحد أزهري 2

 عضو حرارة محمد خضر احمد 3

 

 مهام لجنة المراجعة - 2.06

 :التاليةتعد الوظيفة األساسية للجنة المراجعة هي مساعدة مجلس اإلدارة على القيام بمهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية, مع التركيز على النقاط 
 لها حددها التي والمهمات األعمال تنفيذ في فاعليتها مدى من التحقق أجل من الشااااركة, يف الداخلية المراجعة إدارة على اإلشااااراف -1

 .اإلدارة مجلس
 .شأنه في وتوصياتها رأيها عن مكتوب تقرير ووضع الداخلية الرقابة نظام دراسة -2
 .فيها الواردة للمالحظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير دراسة -3
 . استقالليتهم من التأكد ينيبالتع التوصية عند ويراعى ,مأتعابه وتحديد موفصله القانونيين المحاسبين ينيبتع اإلدارة لمجلس التوصية -4
 .عليها المالحظات وإبداء القانوني المحاسب مع المراجعة خطة دراسة -5
 .شأنها في تم ما ومتابعة المالية القوائم على القانوني المحاسب ظاتحمال دراسة -6
 .شأنها في والتوصية الرأي وإبداء اإلدارة مجلس على عرضها قبل والسنوية األولية المالية القوائم دراسة -7
 التأكد من تحقيق الشركة للخطط واألهداف المحددة. -8
 .والقوانينباللوائح لتزام االمدى التأكد من  -9

 

 اجتماعات لجنة المراجعة - 2.07

 طبيعة العضوية اسم العضو م

 ( اجتماعات4) عةأرب
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 √ √ √ √ رئيس اللجنة طارق عبدالرحمن صالح السدحان 1

 √ √ √ √ عضو اللجنة طه محمد عبدالواحد أزهري 2

 √ √ √ √ عضو اللجنة حرارة محمد خضر احمد 3

 #ن  يقبل التعي -         Xاستقالة   -       ●   لم يحضر -□      حضر وكالة   -√       حضر اصالة   
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 السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة نتائج المراجعة - 2.08

 الشركة داخل الرقابية الدورة وتطبيق الداخلية الرقابة أسس :أوالا 

 

 بمراجعة المراجعة جنةل تقوم الداخلية الرقابة تقارير ضوء في

 ـ:التالية وفق األسس الشركة أنشطة لكافة الرقابية الدورة

 

 بتقارير الثقة لتعزيز واللوائح األنظمة تطبيق سالمة من التأكد .1

 .التابعة الشركات

 والتشغيلية والمالية اإلدارية واإلجراءات السياسات تقييم .2

 .أعمالها طبيعة وفق شركة لكل والتسويقية

 لهذه الدورية التقارير في الواردة المعلومات دقة ضمان .3

 .منها والتحقق الشركات

 تحديد طريق عن المناسبة القرارات اتخاذ على القدرة .4

 الرقابة من أنواع كنوع حلها على والعمل والمعوقات المشاكل

 المانعة.

 الرقابة برنامج بتطبيق االلتزام مدى المراجعة لجنة تتابع .5

 على استثمارات للرقابة اإلدارة لسمج من المعتمد المالية

 .الشركة

 أهم يلي وفيما الداخلية الرقابة لفاعلية السنوية المراجعة نتائج :ثانياا 

 الجوهري والمالحظات اإلجراءات

 
إبريل  16 من الفترة خالل أعمال من اللجنة به قامت ما ضوء وفى

 م،2017ديسمبر  31إلى  م )تاريخ تأسيس لجنة المراجعة(2017

م 2017إبريل  16 من الفترة خالل المنفذة الداخلية المراجعة أعمالو

 يتبين لم م،2017ديسمبر  31إلى  )تاريخ تأسيس لجنة المراجعة(

 الداخلية الرقابة إجراءات في وجود ضعف جوهري المراجعة للجنة

 إلدارة الشركة بالمتابعة استمرار التوصية مع الشركة، وضعتها التي

 المعمول الداخلية الضوابط وفاعلية كفاءة وتحسين لتطوير المستمرة

 .وإجراءاتها الشركة لسياسات وضرورة التحديث المستمر بها

 

 

 لتعامل معهال سياسة اإلدارةالمخاطر و - 2.09

شركة في بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير شأنها في التعمل 

كة جاهدة الشر ىظل هذه التحديات تسع ذلك شأن معظم الشركات، وفي

 االستثمارية ل استغالل جميع الفرصاللتطوير وتوسعة أعمالها من خ

ا من الوع التام بالمخاطر المرتبطة برؤية الشركة  ىالمتاحة، وانطالقا

حماية أعمالها الحالية  قامت الشركة بتحليل وإدارة المخاطر بهدف

 .ية وتفاعلية للمخاطر المحتملةئوالمستقبلية وتوفير تدابير وقا

تعمل الشركة على توحيد االستراتيجيات والعمليات وكذلك توجيه  

قد تواجه  ىالمخاطر الت ن إلتباع طريقة موحدة إلدارةيوتدريب الموظف

الشركة مستقبال للوصول لهذا الهدف ومساعداتها على تحقيق أهدافها 

تقوم عملية إدارة المخاطر على تحديد وتحليل األخطار  االستراتيجية،

 :ـنياجهها الشركة بطريقتالتي تو

 

 ىلتفاد معالجتها على والعمل المخاطر تحليل  :المخاطر تقييم ➢

 .حالة حدوثها في تأثيرها من التقليل أو حدوثها

 والجاهزية االستعداد ىمستو رفع خالل من  :األعمال استمرارية ➢

 .حدوثها حال المخاطر مع للتعامل

 
 الشركة قامت االستراتيجية الشركة أهداف تحقيق أجل ومن

 المتعلقة بالقرارات المخاطر لتقويم مناسبة اجراءات بوضع

 المتعلقة المخاطر لتقويم الدعم تقديم ىال باإلضافة االستراتيجية،

 -: االستراتيجية األعمال ببعض

 

 الشركة في المخاطر إدارة مفهوم :أوالا 

 

 وتطوير المحتملة للمخاطر وتقييم قياس عملية هي المخاطر إدارة

 المخاطر تلك الوقائي من التعامل تضمن ىلك إدارتها استراتيجيات

 آثارها تقليل بهدف الفعلية للمشاكل المبكر االكتشاف على العمل وتيسير

 ترتيبها هو المخاطر إدارة لعملية األمثل الشركة، والتعامل على السلبية

 خسائر عنها تنتج قد التي المخاطر معالجة يتم بحيث األولوية حسب

 .الحقا   تعالج االقل التأثير ذات المخاطر بينما جوهرية آثار أو كبيرة
 

 المخاطر إدارة بعملية الشركة تهتم لماذا :ثانياا 

 

 الشركة بأنشطة المحيطة المخاطر على والسيطرة الرقابة إحكام •

 .وأعمالها

 .المخاطر أنواع من نوع لكل النوعي العالج تحديد •

 .ممكن حد أدنى إلى وتقليلها الخسائر من الحد على العمل •

 وخصوصا   بالشركة، المصالح أصحاب لكافة المناسبة الثقة توفير •

 على القدرة وذلك لحماية والموردين والعمالء والدائنين المساهمين

 تخفيض إلى ىتؤد قد التيو عارضة خسائر ىأ رغم األرباح توليد

 .تحقيقها عدم أو األرباح
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ا   المخاطر مع التعامل في الشركة فلسفة :ثالثا

 

 ىأ من يتجزأ ال جزء المخاطر أن ىعل الشركة تعتمد فلسفة

الشركة  فإن لذا ،ىالصناع القطاع في سيما وال للربح هادف نشاط

 رئيسية مجموعات أربعة إلى تصنيفها خالل من المخاطر مع تتعامل

 ـ:يلي ما وتشمل
 

 ىتؤد قد تيال األنشطة تجنب محاولة حيث تعني : المخاطر تجنب -1

 .ما خطر حدوث إلى

 ينتج ىالذ ستثماراأل حجم بتخفيض ذلك حيث يتم : المخاطر تقليل  -2

 .الخطر تحمل في آخرين إشراك أو الخطر ذلك عنه

 على تساعد التي الوسائل ويتم ذلك عن طريق تأمين : المخاطر نقل  -3

 مثل عقود المالية الوقاية أو العقود خالل من عادة وتتم الخطر قبول

 .التأمين

 عند قبول اإلدارة للخسائر وتعني : المخاطرة بتحمل القبول -4

 .الصغيرة المخاطر في مقبوال   يكون قد وهذا وقوعها،

 
ا   الشركة تواجه ىالت المخاطر أهم :رابعا

 

كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر أ)سواء  أدناه الموضحة المخاطر

 أن يمكن التي المخاطر جميع ال تشمل م مخاطر السوق(أتمويلية 

 غير إما إضافية ولكنها مخاطر وجود الممكن من بل الشركة، تواجهها

 غير الشركة تعتبرها قد أو الفترة الحاليه، خالل للشركة معلومة

 بإعداد ذلك سبيل الشركة في قامت وقد عملها، تعيق وال جوهرية

 سوف ىالت الرقابة ونقاط الشركة تواجه قد التي للمخاطر سجل

 إيجاز ويمكن حدوثها، تعوق أو حدثت إن المخاطر تلك أثار من تخفض

 ـ:يلي فيما المخاطر تلك

 

 المالية واألزمات العالمية االقتصادية التقلبات .أ
 على التأثير يمتد بل فحسب، ىالمحل باالقتصاد الشركة تتأثر ال

 قطعا   العالمية، وتتأثر االقتصادية الظروف إلى وتوسعاتها عملياتها

 يضطر قد مما آلخر، حين من تظهر التي العالمية المالية باألزمات

 منتجات على اإلنفاق إلى خفض والمحتملين الحاليين الشركة عمالء

 نسبة لديها الشركة وأن سيما ال ربحيتها، على التأثير وبالتالي الشركة

 تتأثر قد كما خارج المملكة، الخارجين من العمالء بالقليلة ليست

 أو بوقت يمكن التنبؤ وال الشركة، معها تتعامل التي المالية المؤسسات

 .الحق ىاقتصاد انتعاش أو تباطؤ أي مدة أو قوة

 

 اإلقليمية واالقتصادية السياسية األوضاع .ب
 الدول من كثير إلى تمتد التي السياسية التقلبات بعض المنطقة تشهد

 بعض إلى الوصول سلبا  على تؤثر قد والتي الشركة معها تتعامل التي

 أهداف أهم أحد على ذلك يؤثر وبالتالي المناطق، تلك في العمالء

 .الدخل مصادر وتنويع جديدة أسواق االستراتيجية باستهداف الشركة

 

 التنافسية البيئة .ج
 بقدرتها وثيقا   ارتباطا   أرباحها مستوى وتعظيم الشركة نمو يرتبط

 األخرى بين الشركات الريادي موقفها على والحفاظ التنافس على

 ولكن منتجاتها، وتنويع جودة على الحفاظ خالل من والدولية المحلية

 على للحفاظ أسعارها بعض خفض إلى الشركة قد تدفع التنافسية البيئة

 .السوقية وحصتها عمالئها كبار

 

 الرئيسيين الموردين .د
 تستخدمها التي الخام للمواد واحد رئيسي مورد على االعتماد يعتبر

 الشركة توليها المخاطر التي أعظم من منتجاتها نيعتص في الشركة

 على مباشر بشكل يؤثر الرئيسي المورد وأن سيما ال خاصا   اهتماما  

 المورد امتنع أو سبب ألي التوريد توقف إذا ما الرئيسية الشركة أنشطة

السعرية  المستويات تحديد في الحصرية أحقيته عن فضال   اعتبار ألي

 على الكافية القدرة الشركة لدى ليس أخرى جهة ومن الخام، للمواد

 الرسوم العتبارات بأسعار أعلى العالمي السوق من المواد تلك استيراد

 صعوبة عن فضال   األخرى والرسوم والتخزين والنقل الجمركية

 .محليا   متوفر منتج باستيراد الجهات المعنية موافقة على الحصول

 

 امالخ والمواد الطاقة منتجات أسعار .ه
 رئيسيين عنصرين على مباشر بشكل الشركة وربحية مبيعات تعتمد

 ال التي االسعار تلك الخام، المواد وأسعار الطاقة منتجات أسعار وهما

 التي األخيرة الحكومية القرارات مع خاصة بها التنبؤ شركةلل يمكن

 الرؤية وضوح عدم مع الطاقة أسعار منتجات في ارتفاع تضمنت

تقلب ل الخام المواد أسعار تقلب إلى باإلضافة مستقبال   تهازياد بإمكانية

، ذلك تكرار ويتوقع عالميا ، النفط أسعار  الشركة أداء ويعتمد مستقبال 

 .المنتجات بيع أسعار التغيرات ضمن هذه إدراج قدرتها على جزئيا  

 

 المفاجئ والتعطل التشغيل توقف .و
 بما العاملة األيدي على العمل تقسيم بنظام الشركة في العمل يتم

 كافة في الساعة مدار توقف وعلى بدون المصنع عمل استمرار يضمن

 الكفاءة على سلبا تؤثر قد التي المخاطر بعض وهناك األسبوع، أيام

 أو اآلالت في األعطال الطبيعية، الكوارث للشركة مثل التشغيلية

نقطاع وا المهمين، بالموظفين المتعلقة والحوادث اآللية، الحاسبات

 العائدات وانخفاض التكاليف زيادة إلى ىيؤد قد مما الماء، أو الكهرباء

 عملياتها، تعطل ضمانات بعدم ىأ تقديم الشركة تستطيع وال واألرباح،

 .المستمرة والوقائية الدورية الصيانة معايير كافة بتحقيق قيامها رغم

 

 الشركة موارد إدارة نظام .ز
 اآللي الحاسب أنظمة على أساسي لبشك الشركة إدارات كافة تعتمد

 باإلضافة المالية، أنشطتها وسجالتها على والرقابة أصولها إدارة في

 واإلدارية المالية عملياتها جميع في الموارد إدارة نظام استخدام إلى

 حقوق على نزاع أو النظام بهذا ينشأ خلل أي فإن والتشغيلية، وبالتالي

 العمل الشركة وسالسة عمليات على سلبا   يؤثر سوف غيره أو ملكيته

 الالزمة التحديثات إجراء على تحرص الشركة فإن ذلك ولتفادي لديها،

 .المتخصصين االستشاريين خالل أحد ومن دورية بصفة للنظام

 

 الفائدة ونسب العمالت تبادل أسعار .ح
 عمالت مع الدولية وصادراتها واردتها جميع في الشركة تتعامل

 واليورو، الدوالر األمريكي مثل ىالسعود بالريال ثيقا  و ارتباطا   ترتبط

 قد العمالت تلك من ى عملةوأ ىالسعود الريال قيمة بين تذبذب ىوأ

 ىسلب تحول ىوأ وأرباحها، الشركة على إيرادات سلبي تأثير له يكون

أن  يمكن الدوالر عليها يهيمن ال التي األسواق في الصرف أسعار في

 ىالسعود الريال ارتباط بسبب الشركة ربحية على ىسلب تأثير لها يكون

 بين الفوائد أسعار في فإن التقلبات ذلك عن فضالى، األمريك الدوالر مع

على  وتأثيرها عالميا   الفائدة أسعار تقلب إلى باإلضافة السعودية البنوك

 يمكن مستقبال   أو حاليا   الشركة معها تتعامل قد التي المالية المؤسسات

 نتائج على سلبي لها تأثير ويكون االقتراض تكاليف من يزيد أن

 العمليات.
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 التأمينية التغطية .ط
 التأمينية التغطيات من عدد لديها الشركة أن من الرغم على

 قد تلك البوالص أن إال التحويلية الصناعات مجال في بعملها المرتبطة

 بأعمالها قةوالمتعل المحتملة المخاطر جميع ضد الكامل التأمين توفر ال

 في التحمل ونسب التأمين أقساط المتغيرة فإن السوق لظروف نتيجة

 الحاالت بعض في كبيرة بصورة تزيد أن يمكن التأمين بوالص بعض

 إلى ىيؤد ما وهو التشغيلية التكاليف في كبيرة زيادة إلى ذلك فقد يؤدي

 مستشار مع التعاقد الشركة إلى عمدت ذلك سبيل وفي ربحيتها، خفض

 ىتغط التي التأمينية والتغطيات الشروط أفضل على للحصول تأميني

 .التشغيلية بأنشطتها المخاطر المحيطة معظم

 
 والتنظيمية التشريعية البيئة .ي

 لألنظمة الشركة تخضع إذ ديناميكية تشريعية بيئة في الشركة تعمل

 هذه تخضع وقد العربية السعودية، في المملكة بها المعمول والقوانين

 أو سلبا   الشركة على أعمال ينعكس قد مما للتغير واألنظمة القوانين

يتماشى  ىلك عملياتها أو منتجاتها بتعديل الشركة قد تقوم كما إيجابا ،

 قليلتول التشريعات والقوانين، تلك في مستقبلية تغييرات أية مع نشاطها

 إنف وجودها، حال التغيرات هذه من ىأ الناشئة عن السلبية األثار

 المعمول األنظمة تتم على تعديات ىعلى أ الدائم باالطالع تقوم الشركة

بدراسة  تقوم ثم نشاطها، إليها يمتد التي الدول من ىأ ىف أو محليا   بها

 الالزمة التدابير كافة اتخاذ ثم ومن أعمالها نطاق على التعديات هذه أثر

 .يخدم أعمالها بما توظيفها أو محاولة آثارها لتقليل

 

 العمل وأنظمة قوانين .ك
 نسبة بتحقيق التقيد السعودية العربية المملكة ىف التشريعات تتطلب

 يتطلب ىالذ نطاقات خالل برنامج من الشركات في للوظائف سعودة

 الشركة حققت وقد العاملين، ىإجمال من السعوديين الموظفين من نسبة

 الوظائف من عدد لسعودة المستمر سعيها تواصل كما النسبة المطلوبة،

 في العمالة من تتطلب العديد التي التوسعية خطتها مع تزامنا   اإلدارية

  .ةالمختلف أقسامها

 وطني، تنموي كمتطلب السعودة بأهمية الشركة إيمان من وبالرغم

 وعدم الصناعي طبيعة نشاطها بسبب وتحديات مصاعب تواجه أنها إال

 على ىرئيس بشكل تمادهاواع العمل طالبي للمواطنين أعمالها مناسبة

 وتستمر والتوطين، السعودة نسب تحقيق معه مما يصعب الوافدة العمالة

 .العمالة والتوظيف تكاليف ارتفاع مع سيما ال بذلك المرتبطة المخاطر

 
 المهنية والصحة والسالمة البيئة .ل

 والسالمة األمن معدالت أعلى تطبيق إلى الشركة ىسع من انطالقا  

 لتوفير صرامة أكثر تبني معايير عاتقها على أخذت فقد ةالمهني والصحة

 قد مما تكاليفها من يرفع ىالذ الشئ ذلك للسالمة، وقائية متطلبات

 تتأثر قد كما ،ىالمال ومركزها أعمالها نتائج على بشكل سلبي ينعكس

 أو حدوث خسائر حال في سلبي بشكل ىالمال ومركزها الشركة أعمال

 في أو والسالمة الخطرة المواد مع التعامل عن تنتج قد مادية أضرار

 التأمين بوثائق مغطاة تكون اإلنتاج ال عمليات أثناء حوادث وقوع حال

 أن تعتبر الشركة لذا .تأمين بوثائق تغطيتها يتم لم حوادث عن نتجت أو

 أهم أحد البشرية ومواردها موظفيها وسالمة على صحة المحافظة

 إلى معايير تخضع مرافقها كافة أن كما ا،له االستراتيجية األولويات

 والدولية. المحلية السالمة
 

 تآفالجنة الترشيحات والمك - 2.10

من يشكل لجاناً متخصصة وفقا لحاجة الشركة هو ة ارمجلس اإلدفان ( من الئحة حوكمة الشركة 46وفقا للمادة السادسة واالربعون )

 . بالشركة ت آفالجنة الترشيحات والمك ( من الئحة حوكمة الشركة شكل مجلس اإلدارة61والستون ) الحاديةوظروفها وأوضاعها, ووفقاً للمادة 

 طبيعة العضوية اسم العضو م

 رئيس اللجنة طارق عبد الرحمن صالح السدحان 1

 عضو اللجنة محمود محمد ذكى الغمرى 2

 عضو اللجنة تركى ناصر أحمد الشاهر 3

 

 والمكافآتالترشيحات صالحيات لجنة  - 2.11

ت الحصول علي كافة الموارد آفايحق للجنة الترشيحات والمك -1

 والمعلومات الالزمة لها ألداء واجباتها ومسئوليتها. 

 

تشكيل لجان فرعية بموافقة ت آفاوالمكيحق للجنة الترشيحات  -2

ا، كما يحق لها منح هذه اللجان  ىمجلس اإلدارة أل غرض تراه مناسبا

ا، علي  تىالفرعية بعض صالحياتها وسلطاتها م ما رأت ذلك مناسبا

 عضوين.  ىلجنة فرعية من هذه اللجان عل ىأن ال يقل عدد أعضاء أ

 

ول أو موظف من الشركة، ؤمدير أو مس ىيحق للجنة طلب حضور أ -3

 ىلتداول معهم، وذلك في أأشخاص تحتاج اللجنة للتشاور وا ىأو أ

 تطلبها اللجنة.  ىأجتماع للجنة ليقوموا بتقديم المعلومات الالزمة الت
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 ت ومسئوليتهاآفامهام لجنة الترشيحات والمك - 2.12

 :ـىوليتها ما يلؤتشمل مهام اللجنة ومس

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة  -1

 واإلدارة التنفيذية. 

توصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاا للسياسات ال -2

شخص سبق إدانته  ىوالمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أ

 بجريمة مخلة بالشرف واألمانة. 

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة  -3

 وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

لي العضو تخصيصه ألعمال مجلس يتعين ع ىتحديد الوقت الذ -4

 اإلدارة.

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة  -5

لعضو مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة 

صه يلعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخص

 من العضو ألعمال مجلس اإلدارة. 

اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات مراجعة هيكل مجلس  -6

 يمكن إجراؤها.  ىالت

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين  -7

 واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين. 

حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس  ىوضع اإلجراءات الخاصة ف -8

 اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

قوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها تحديد جوانب الضعف وال

 بما يتفق مع مصلحة الشركة.

من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود  ىالتأكد بشكل سنو

أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة 

 . ى أخر

ت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان افآإعداد سياسة واضحة لمك

مجلس اإلدارة  ىواإلدارة التنفيذية، ورفعها إل المنبثقة عن المجلس

تلك  ىف ىللنظر فيها تمهيداا العتمادها من الجمعية العامة، علي أن يراع

عنها، والتحقق من  حاع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاتبالسياسة ا

 تنفيذها. 

المعمول المكافآت ت الممنوحة وسياسة آفاتوضيح العالقة بين المك

 عن هذه السياسة.  ىانحراف جوهر ىأبها، وبيان 

 ىفعاليتها ف ى، وتقييم مدالمكافآت المراجعة الدورية لسياسة 

 تحقيق األهداف المتوخاه منها. 

دارة واللجان ت أعضاء مجلس اإلافآالتوصية لمجلس اإلدارة بمك

ا للسياسة المعتمدة.   المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

إعالن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة علي الشركة نشر 

هيئة تحددها  ىوسيلة أخر ىوفي أ أفصاح )تداول(والموقع اإللكتروني 

وذلك لدعوة األشخاص الراغبيين في الترشح  السوق المالية السعودية

أن يظل باب الترشح مفتوحاا مدة شهر علي  ىلعضوية مجلس اإلدارة، عل

 األقل من تاريخ األعالن. 

 

 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكأفات - 2.13

 طبيعة العضوية اسم العضو م

 ( اجتماعات3) ثالثة
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 √ √ √ رئيس اللجنة طارق عبد الرحمن صالح السدحان 1

 X X √ عضو اللجنة جورج عبدالكريم جورج موسى 2

 √ √ # عضو اللجنة كى الغمرىمحمود محمد ذ 3

 √ √ √ اللجنةعضو  تركى ناصر أحمد الشاهر 4

 #ن  يقبل التعي -      Xاستقالة   -      ●   لم يحضر -□      حضر وكالة   -√      حضر اصالة    -

 

ن العضو السيد / محمود محمد ذكى الغمرى يعيم وت2017مايو  8ت السيد / جورج عبدالكريم جورج موسى بتاريخ آفااستقالة عضو لجنة الترشيحات والمك ✓

 .م2017مايو  5بدال منه بتاريخ 
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 اإلدارة التنفيذية - 2.14

مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة بموجب أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية تختص اإلدارة التنفيذية بتنفيذ الخطط 

 اف الرئيسية للشركة بما يحقق أغراضها.والسياسات واالستراتيجيات واألهد

 :ـىوالتى تحدد اختصاصات ومهام اإلدارة التنفيذية فيما يلمن الئحة حوكمة الشركة ( 33وفقا للمادة الثالثة والثالثون )

تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقررة من مجلس  -1

 اإلدارة. 

 

العمل الرئيسية اقتراح االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط  -2

والمرحلية وسياسات وآليات االستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، 

 وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها. 

 

األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها  ىاقتراح الهيكل الرأسمال -3

 المالية. 

 

اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول  -4

 صرف فيها. والت

 

مجلس  ىاقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إل -5

 اإلدارة للنظر في اعتمادها. 

 

تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها  -6

 وتشمل: 

 تنفيذ سياسة تعارض المصالح. ✓

ذلك  ىتطبيق األنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما ف ✓

 ت الصلة بإعداد التقارير المالية. األنظمة ذا

 

تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وذلك بوضع  -7

قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة  ىتصور عام عن المخاطر الت

الشركة، وطرحها بشفافية مع  ىمستو ىبثقافة الحد من المخاطر عل

 مجلس اإلدارة وغيرهم من أصحاب المصالح.

 

بما ال يتعارض مع  - اعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعاليةتنفيذ قو -8

 الحاجة. دواقتراح تعديلها عن - أحكام هذه الالئحة

 

تضمن تقيد الشركة باألنظمة  ىتنفيذ السياسات واإلجراءات الت -9

ساهمين مواللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لل

 وأصحاب المصالح. 

 

بالمعلومات الالزمة لممارسة  تزويد مجلس اإلدارة -10

 -: ى اختصاصاته وتقديم توصياته حيال ما يل

 زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.  ✓

أو تقرير  ىحل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس ✓

 استمرارها. 

 للشركة. ىاألتفاق ىاستخدام االحتياط ✓

 تكوين احتياطيات إضافية للشركة.  ✓

  ركة الصافية.طريقة توزيع أرباح الش ✓

تمنح للعاملين، مثل  ىت التآفااقتراح سياسة وأنواع المك -11

شكل  ىفوالمكافآت ت المرتبطة باألداء، آفات الثابتة، والمكآفاالمك

 أسهم. 

 

إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم  -12

المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة 

 مجلس اإلدارة.  ىعرض تلك التقارير علاالستراتيجية، و

 

للشركة وتسيير أنشطتها، فصالا عن إدارة  ىإدارة العمل اليوم -13

 مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها. 

 

بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل  ىالمشاركة الفعالة ف -14

 الشركة. 

 

وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية  تنفيذ نظم الرقابة الداخلية -15

المخاطر  ىااللتزام بمستو ىتلك النظم وكفايتها، والحرص عل

 المعتمد من مجلس اإلدارة. 

 

اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها،  -16

 ىوليات الموكلة إلؤبما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمس

 ختلفة. المستويات التنظيمية الم

 

 اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها. -17

  

تفوض إليها، وإجراءات اتخاذ القرار  ىاقتراح الصالحيات الت -18

مجلس اإلدارة تقارير دورية عن  ىأن ترفع إل ىومدة التفويض، عل

 ممارساتها لتلك الصالحيات. 

 
اإلدارة التنفيذية بالشركة  ىيتعين عل

ء مجلس اإلدارة واألعضاء غير تزويد أعضا

التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة 

بجميع المعلومات والبيانات والوثائق 

أن تكون كاملة  ىوالسجالت الالزمة، عل

الوقت  ىوواضحة وصحيحة وغير مضللة وف

المناسب لتمكينهم من أداء واجباتهم 

 ومهامهم.
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 عضاء اإلدارة التنفيذيةأ - 2.15

 المؤهل الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اسم العضو
سنوات 

 الخبرة

 سنة 22 المبيعاتوالتسويق بكالوريوس  بالشركة المبيعات عام مدير التنفيذى الرئيس موسىجورج  عبدالكريم جورج

 سنة 21 تجارة بكالوريوس  مدير حسابات الشركة الرئيس التنفيذى المالى الغمرى ذكى محمد محمود

 سنة 14 بكالوريوس تكنولوجيا مدير الصيانة بشركة هيسكى مدير العمليات مانيام راسوب ارافانث

 سنة 15 علوم بكالوريوس  مدير الجودة بشركة تكوين مدير إدارة الجودة على احمد حسن احمد

 سنة 15 بكالوريوس نظم معلومات مدير مبيعات المنطقة الغربية مدير إدارة المبيعات الخطيب غنام ياسر

 سنة 5 هندسة بكالوريوس مشرف تخطيط شركة بيبسكو العالمية مدير إدارة االمداد والتموين موسى محمد حسنى محمد

 سنة 7 عمالطالب منتسب كلية إدارة األ ون الموظفين شركة هناؤمساعد مدير ش اإلدارية الشؤون دارةإ مدير الغريميل ناصر المحسن عبد

 سنة 1 حاسب آلى بكالوريوس - المعلومات تقنية دارةإ مديرالقائم بأعمال  الحقبانى معجب العزيز عبد محمد

 

 عضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةأت آمكاف

 واللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة ت أعضاء مجلس اإلدارةآفامك - 2.16

 جلس اإلدارةت أعضاء مآمكافوالتى تحدد ( من النظام األساسى للشركة 20وفقا للمادة العشرون )

ة عضو مجلس اإلدارة إن وجدت من مبلغ معين كما تقدرها الجمعية العامة العادية على اال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه آتكون مكافت

نص عليه نظام الشركات ولوائحه, ويجب أن يشتمل تقرير مجلس  عضو مجلس اإلدارة من مكافآت مبلغ خمسمائة ألف لاير سنوياً في حدود ما

دارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات اإل

ة أو وغير ذلك من المزايا, وأن يشتمل التقرير كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فني

 . رية أو استشارات وان يشمل أيضاً بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ بخر إجتماع للجمعية العامةإدا

م بناءاً على توصية مجلس اإلدارة فى 2017مايو  15م بتاريخ 2017لعام  3الغير عادية فى اجتماعها رقم وافقت الجمعية العمومية وقد 

المستقلين واللجان المنبثقة عن مجلس مجلس اإلدارة ت ألعضاء آم باقرار الئحة المكاف2017مايو  8م بتاريخ 2017لعام  6اجتماعه رقم 

 -اإلدارة كما هو موضح ادناه :

 

 ة السنويةآالمكاف بدل حضور األجتماعات بيان العضوية

 لاير 80,000 لاير 3,000 أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

 لاير 30,000 لاير 3,000 لمراجعةأعضاء لجنة ا

 لاير 20,000 لاير 2,000 تآأعضاء لجنة الترشيحات والمكاف
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 مجلس اإلدارةاوالً : 

م 2017فصاح عن مكافأت أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل عام ( من الئحة حوكمة الشركات عن اإل93للمادة الثالثة والتسعون )وفقا 

 دارةأت الممنوحة ألعضاء مجلس اإليوضح الجدول ادناه المكاف

 اسم العضو

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة

مكافأة 

نهاية 

 الخدمة

مجموع 

مكافأة 

التنفيذيين 

عن 

المجلس 

 إن وجدت

المجموع 

 الكلى

ب
ات
رو

 

ت
ال
بد

ية 
ين

ع
ا 
اي
مز

 

ع
مو

ج
لم

ا
ية 
ور

 د
ت

فآ
كا

م
 

ح
با

أر
 

ة 
زي

في
ح

 ت
ط

ط
خ

ل
ج

ال
 ا
رة

صي
ق

ة  
زي

في
ح

 ت
ط

ط
خ

ل
ج

ال
 ا
لة

وي
ط

 

ال
ا

حة
نو

مم
ال
م 

سه
 

ع
مو

ج
لم

ا
 

 اوالا : االعضاء المستقلين

1-  
طارق عبد الرحمن 

 صالح السدحان
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2-  
طه محمد عبد الواحد 

 أزهري
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3-  
عبد الرحمن محمد عبد 

 الرحمن الزويدي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المجموع

ا : االعضاء غير التنفيذيين  ثانيا

1-  
احمد حمود ابراهيم 

 الذياب
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المجموع

ا : االعضاء التنفيذيين  ثالثا

1-  
جورج عبدالكريم 

 جورج موسى
247,500 703,500 0 951,000 0 0 0 0 0 0 0 0 951,000 

2-  220,640 0 0 0 0 0 0 0 0 220,640 0 58,240 162,400 مد علىأحمد حسن أح 

 1,171,640 0 0 0 0 0 0 0 0 1,171,640 0 761,740 409,900 المجموع

 لجنة المراجعةثانيا : 

 المجموع الكلى بدل حضور الجلسات المكافآت الثابتة اسم العضو

1-  0 0 0 طارق عبد الرحمن صالح السدحان 

2-  0 0 0 لواحد أزهريطه محمد عبد ا 

3-  0 0 0 حرارة محمد خضر احمد 

 لجنة الترشيحات والمكافأتثالثا : 

 المجموع الكلى بدل حضور الجلسات المكافآت الثابتة اسم العضو

1-  0 0 0 طارق عبد الرحمن صالح السدحان 

2-  0 0 0 محمود محمد ذكى الغمرى 

3-  0 0 0 تركى ناصر أحمد الشاهر 
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  اإلدارة التنفيذيةفأت مكا - 2.17

م يوضح 2017دارة التنفيذية للشركة خالل عام فصاح عن مكافأت اإل( من الئحة حوكمة الشركات عن اإل93للمادة الثالثة والتسعون )وفقا 

ذى والمدير المالى الرئيس التنفيالجدول ادناه المكافأت الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافأت من الشركة وضمنهم 

 التنفيذى

 المنصب

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة

ة آمكاف

نهاية 

 الخدمة

مجموع 

ة آمكاف

التنفيذيين 

عن 

المجلس 

 إن وجدت

المجموع 

 الكلى

ب
ات
و
ر

 

ت
ال
بد

ية 
ين

ع
ا 
اي
مز

 

ع
و
جم

لم
ا

ية 
ور

 د
ت

فآ
كا

م
 

ح
با

أر
 

جل
ال
 ا
رة

صي
 ق

ية
يز

حف
 ت

ط
ط

خ
 

جل
ال
 ا
لة

وي
ط

ة 
زي

في
ح

 ت
ط

ط
خ

 

لم
 ا
هم

س
ال
ا

حة
و
من

 

ع
و
جم

لم
ا

 

 1,776,535 0 0 40,000 0 0 8,000 0 32,000 1,736,535 0 985,859 750,676 المجموع

 
 

             

 م2017المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات خالل عام  - 2.18

ات للجهات الحكومية كما سداد مخالفة واحدة واشتراك رسومقامت الشركة بسداد فصاح والشفافية فقد وفقا اللتزام الشركة بتبنى سياسة األ

 -لى :يوبياناتهم كما  2017خالل عام 

 م2017المخالفات والجزاءات خالل عام  م2017المدفوعات واالشتركات النظامية خالل عام 

 البيان

 م2017

 وصف موجز لها
 المسدد

المستحق حتى نهاية 

الفترة المالية 

 السنوية ولم يسدد

 الزكاة
1,658,839 

 لاير
لاير 1,528,350  

تقدير الزكاة 

 2017لعام 

المؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

358,809 
 لاير

لاير 33,205  
التامينات 

 االجتماعية

رسوم مكتب 

 العمل

274,600 
 لاير

لاير 0  

رسوم اصدار و 

تجديد اقامات و 

نقل كفاالت و 

 تعديل مهن
 

 

 

 

 البيان

 م2017

 المخالفة وصف قيمة المخالفة

لاير 5,000 وزارة العمل  

 السعوديين هااشتغال موظف اجنبى بمهنة يمتهن

وتم تفادى هذا االمر بتعين موظف سعودى 

 مختص ذو خبرة لهذه الوظيفة
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 م2017قدة خالل عام عاجتماعات الجمعيات العامة المن - 2.19

 -جتماعات وفقا للمبين ادناه :لس اإلدارة األجعضاء مأم وقد حضر 2017ة خالل عام جتماع جمعية عامأ( 4عقدت الشركة عدد اربعة )

 اسم عضو مجلس اإلدارة م

 سجل الحضور

 االجتماع االول

 م01-02-2017 

 الثانىاالجتماع 

 م11-04-2017 

 الثالثاالجتماع 

 م15-05-2017 

 الرابعاالجتماع 

 م21-11-2017 

 √ √ √ √ احمد حمود ابراهيم الذياب 1

 ● √ √ # طارق عبد الرحمن صالح السدحان 2

 √ √ √ # جورج عبدالكريم جورج موسى 3

 √ √ √ # طه محمد عبد الواحد أزهري 4

 √ # # # عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزويدي 5

 √ # # # أحمد حسن أحمد على 6

 #قبل التعيين   -               Xاستقالة   -            ●   لم يحضر -□      حضر وكالة   -√                 حضر اصالة   

 توزيع االرباح - 2.20

 – 81مواد الالئحة حوكمة الشركة ومن ( 11( من النظام االساسى للشركة ووفقا للباب الحادى عشر )46وفقا للمادة السادسة واالربعون )

رباح واالعالن عنها ومصادر ومقدار التوزيع والمساهمون وابط توزيع األمن ذات الباب والتى توضح ض 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82

 -رباح وذلك وفقا لما يلى :المستحقون لتوزيع األ

 ـ: توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي

 

 ىالنظام ىاألرباح لتكوين االحتياط ى( من صاف10%يجنب ) -1

لعادية وقف هذا التجنيب للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة ا

 ( من رأس المال المدفوع.30%المذكور ) ىمتى بلغ االحتياط

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب  -2

يخصص لغرض ( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي 10%)

 او اغراض معينة.

ى، وذلك بالقدر للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخر -3

الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان 

وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي  ،على المساهمين

األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة 

 .ما يكون قائماا من هذه المؤسسات

(  على 1%اهمين نسبة تمثل )يوزع من الباقي بعد ذلك على المس -4

 .األقل من رأس مال الشركة المدفوع

كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على 

، ىأو ربع سنو ىمساهميها بشكل نصف سنو

وذلك بناء على تفويض صادر من قبل 

الجمعية العامة العادية لمجلس اإلدارة 

 بتوزيع أرباح مرحلية يجدد سنويا  

 

 رباحاالعالن عن توزيع األ

 

تعلن الشركة عن توزيع األرباح ويتضمن اإلعالن الصادر عنها فى  -1

هذا الخصوص مقدار التوزيع وطريقة السداد بعد أن يتم اعتماد 

التوزيع المبدئى لصافى أرباح الشركة عن العام عن طريق الجمعية 

 العامة العادية للشركة بناءا على توصيات مجلس اإلدارة.

 ع األرباح على مايلى :ـيتضمن اإلعالن عن توزي -2

 نوع األسهم التى سيتم توزيع األرباح عنها ✓

 نصيب الربح لكل سهم ✓

 فترة سداد توزيع األرباح ✓

ا لألنظمة واللوائح  يكون -3 اإلعالن عن توزيع األرباح لألسهم وفقا

ا للنظام األساسى للشركة  .المطبقة ووفقا

الشركة  عالن عن توزيع األرباح فى حال كانتلن تقوم الشركة باإل -4

ا أو فى حالة إفالسها أو اذا كان ذلك سيؤدى إلى تعثر أو  متعثرة ماليا

 .إفالس الشركة

 م استالم توزيع األرباحهالمساهمون الذين يحق ل

 
المساهمين الذين يستحقون توزيع أرباح 

 األوراق إيداع مركز لدى هم المسجلين

 تداول يوم ثانى بنهاية( تداول) المالية

 للشركة العامة الجمعية دانعقا يوم يلى

بنسبة  لاير 15,000,000رباح بمبلغ أم الجمعية العامة بالموافقة على توزيع 2018لعام  2وقد اوصى مجلس االدارة فى اجتماعه رقم 

 .بواقع واحد لاير لكل سهمم و2017ديسمبر  31% من صافى ربح السنة المالية المنتهية فى 31.99

 م.2017ح على المساهمين خالل الفترات المختلفة لعام رباأانه لم يتم توزيع  كما
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الى الشركة مال  سأزيادة روذلك لم خالل النصف األول 2017رباح عام ألاير من  7,712,721قامت الشركة بتوزيع مبلغ 

 -لاير والذى تم زياد من خالل : 150,000,000

 م2016رباح المبقاه لعام رسملة األ ➢

 م2017األول لعام  رباح النصفأجزء من  رسملة ➢

 تحويل رصيد االحتياطى النظامى  ➢

 هيكل ملكية أعضاء مجلس اإلدارة السهم الشركة - 2.21

 عضو مجلس اإلدارة م
عدد األسهم فى بداية عام 

 م2017
عدد األسهم فى نهاية عام 

 م2017
 نسبة التغير صافى التغير

 %30.68 2,420,000 10,350,000 7,920,000 احمد حمود ابراهيم الذياب 1

 %0 0 0 0 طارق عبد الرحمن صالح السدحان 2

 %0 0 0 0 جورج عبدالكريم جورج موسى 3

 %0 0 0 0 طه محمد عبد الواحد أزهري 4

 %0 0 0 0 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزويدي 5

 %0 0 0 0 أحمد حسن أحمد على 6

 

 هيكل ملكية اإلدارة التنفيذية السهم الشركة - 2.22

 عضو مجلس اإلدارة م
عدد األسهم فى بداية عام 

 م2017
عدد األسهم فى نهاية عام 

 م2017
 نسبة التغير صافى التغير

 %0 0 0 0 الرئيس التنفيذى 1

 %0 0 0 0 التنفيذى المدير المالى 2

 %0 0 0 0 المبيعات إدارة مدير 3

 %0 0 0 0 العملياتمدير  4

 %0 0 0 0 مدير ادارة الجودة 5

 %0 0 0 0 والتموين دير ادارة االمدادم 6

 %0 0 0 0 مدير ادارة الموارد البشرية 7

 %0 0 0 0 المعلومات تقنية ادارة مدير 8

 

 م2017طلبات سجل المساهمين خالل عام  - 2.23

 يلى م وذلك الغراض الجممعيات واجراءات الشركة وذلك وفقاً لما2017قامت الشركة بطلب سجل المساهمين خالل عام 

 تاريخ الطلب الغرض م تاريخ الطلب الغرض م

 28-12-2017 اجراءات الشركات 4- 01-10-2017 الجمعية العامة -1

 31-12-2017 اجراءات الشركات 5- 13-11-2017 الجمعية العامة -2

    21-11-2017 الجمعية العامة 3-
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 م2017داء المالى لعام األ 3
             قائمة المركز المالى  - 3.01

 
ديسمبر،  31

2017 

ديسمبر،  31  2016ديسمبر،  31 

  نسبة التغير  القيمة بالريال  2015

       األصول
 ممتلكات واالت ومعدات

223,758,449   226,952,956  -1.41%  128,057,937  

  2,500,000  %100.00-  2,500,000   0 استثمارات عقارية

  7,872  %70.34  18,018   30,691 موجودات غير ملموسة

  130,565,809  %2.48-  229,470,974   223,789,140 األصول غير المتداولة

 ذمم مدينة تجارية
128,264,113   79,081,663  62.19%  58,675,401  

 مدفوعات مقدمة وذمم مدينة اخرى
2,386,815   14,149,306  -83.13%  5,641,027  

 مخزون
29,559,047   30,554,120  -3.26%  10,212,190  

  12,200,815  %48.75-  37,323,350   19,127,701 نقد وما فى حكمه

  86,729,433  %11.31  161,108,439   179,337,676 األصول المتداولة

  217,295,242   %3.21  390,579,413    403,126,816 اجمالى األصول

       حقوق الملكية

  50,000,000  %200.00  50,000,000   150,000,000 راس المال

  0  %100.00-  30,000,000   0 مساهمة راس المال المقترحة

  0  %16.53-  5,613,281   4,685,495 احتياطى نظامى

  39,081,763  %39.13-  56,673,978   34,495,637 ارباح مبقاة

  0  %100.00  0   38,925- احتياطيات اخرى

 اجمالى حقوق الملكية
189,142,207   142,287,259  32.93%  89,081,763  

       المطلوبات

 قروض طويلة االجل
136,042,385   103,191,948  31.83%  64,282,804  

 التزامات مزاياالموظفين
723,928   332,188  117.93%  207,870  

  64,490,674  %32.11  103,524,136   136,766,313 لمتداولةالمطلوبات غير ا

 قروض قصيرة االجل
40,141,374   41,831,206  -4.04%  22,161,862  

 الجزء المتداول -قروض طويلة االجل 
25,858,219   82,109,970  -68.51%  34,542,128  

  4,771,550  %53.23-  18,278,923   8,549,830 ذمم دائنة تجارية

  685,107  %40.08  627,338   878,781 مصروفات مستحقة وذمم دائنة اخرى

 مخصص الزكاة
1,790,092   1,920,581  -6.79%  1,562,158  

  63,722,805  %46.66-  144,768,018   77,218,296 المطلوبات المتداولة

  128,213,479  %13.82-  248,292,154   213,984,609 اجمالى المطلوبات

  217,295,242   %3.21  390,579,413    403,126,816 كية والمطلوباتاجمالى حقوق المل
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               قائمة الدخل - 3.02

 لفترة اثنى عشر شهر  المنتهية فى  

 2015ديسمبر،  31  2016ديسمبر،  31  2017ديسمبر،  31  

  نسبة النغير القيمة بالريال   
  253,307,794  %32.30  319,211,072   422,308,973  المبيعات

  186,146,066-  %44.05  239,118,362-   344,454,271-  تكلفة المبيعات

  67,161,728  %2.79-  80,092,710   77,854,702  مجمل الربح
        

  3,250,904-  %30.16  7,039,609-   9,162,773-  توزيعمصروفات البيع وال

  2,529,710-  %11.45-  5,418,682-   4,798,347-  مصروفات ادارية وعمومية

  688,959  %97.30-  3,406,287-   92,011-  ايرادات ) مصروفات ( تشغيل اخرى

  62,070,073  %0.66-  64,228,132   63,801,571  دخل التشغيل
        

  6,937,162-  %65.21  9,309,089-   15,379,348-  تكاليف التمويل

  55,132,911  %11.83-  54,919,043   48,422,223  الربح قبل الزكاة
        

  1,355,124-  %10.81-  1,713,547-   1,528,350-  الزكاة
        

  53,777,787  %11.86-  53,205,496   46,893,873  الربح
        

  الدخل الشامل االخر
 

 
  

 
 

        

  0  %100.00  0   38,925-  اعادة قياس التزامات مزايا الموظفين

  0  %100.00  0   38,925-  اجمالى الدخل الشامل االخر
        

  53,777,787  %11.94-  53,205,496   46,854,948  اجمالى الدخل الشامل

 

 م لالسباب االتية :ـ2016 السابق العام من المماثلة الفترةب مقارنة م2017 الحالي العام خاللفى صافى الربح  نخفاضألا سبب يعود

 -: بسبب السابقة السنة مبيعات بتكلفة مقارنة الحالية للسنة المبيعات تكلفة رتفاعأ - اوال

 .البيع أسعار على بالكامل األرتفاع هذا ينعكس ولم الخام المواد سعارأ رتفاعأ ✓

 .الكهرباء سعارأ رتفاعأ  ✓

 -: بسبب والتوزيع البيع مصروفات ارتفاع - ثانيا

 . الوقود سعارأ بارتفاع متأثرة النقل مصروفات رتفاعأ ✓

  -: بسبب لاير 9,309,089 السابقة للسنة التمويل بتكاليف مقارنة لاير 15,379.348 الحالية للسنة التمويل تكاليف ارتفاع - ثالثا

% 100 بنسبة بها الخاصة التمويل تكاليف الشركة لتحمل دىأ مما لاير 60,868,960 بمبلغ جلاآل طويلة لقروض المبكر السداد ✓

 .لاير1,921,108 بلغت والتى المبكر للسداد داريةاإل والمصاريف الحالية السنة خالل

 .الخام المواد مشتريات حجم زيادة بسبب العامل المال سأر لتمويل جلاآل قصيرة قروض تمويل تكاليف رتفاعأ ✓
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 م الى2017-01-01لفترة من خالل اومعدل النمو  EBITDAمجمل الربح وصافى الربح و  - 3.03

                                                                          م2015م و 2016م والفترة المماثلة 31-12-2017 

    

                          
                           

اجمالى األصول والخصوم خالل السنوات الخمس االخيرة مخلص - 3.04  

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البيان

 137,443,865.00 155,992,568.00 217,295,242.00 390,579,413.00 403,126,816.00 اجمالى االصول

 105,113,744.00 105,230,155.00 128,213,479.00 248,292,154.00 213,984,609.00 اجمالى الخصوم

 

2015 2016 2017

صافى الربح 53,777,78 53,205,49 46,893,87

النسبة للمبيعات 21.2% 16.7% 11.1%

CAGR -6.6%

53,777,787 53,205,496 46,893,873 

21.2%
16.7%

11.1%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

 42,000,000

 44,000,000

 46,000,000

 48,000,000

 50,000,000

 52,000,000

 54,000,000

 56,000,000

صافى الربح

صافى الربح النسبة للمبيعات CAGR

2015 2016 2017

مجمل الربح 67,161,72 80,092,71 77,854,70

النسبة للمبيعات 26.5% 25.1% 18.4%

CAGR 7.7%

67,161,728 
80,092,710 

77,854,702 

26.5% 25.1%
18.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

 60,000,000

 65,000,000

 70,000,000

 75,000,000

 80,000,000

 85,000,000

مجمل الربح

مجمل الربح النسبة للمبيعات CAGR

2015 2016 2017

EBITDA 72,486,918 80,695,589 86,054,173

النسبة للمبيعات 28.6% 25.3% 20.4%

CAGR 9.0%

72,486,918 80,695,589 86,054,173 

28.6%
25.3%

20.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

 65,000,000

 70,000,000

 75,000,000

 80,000,000

 85,000,000

 90,000,000

EBITDA

EBITDA النسبة للمبيعات CAGR

0.00

100,000,000.00

200,000,000.00

300,000,000.00

400,000,000.00

500,000,000.00

م2017 م2016 م2015 م2014 م2013

اجمالى االصول اجمالى الخصوم Expon. ( (اجمالى االصول
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ملخص نتائج االعمال خالل الخمس سنوات األخيرة - 3.05  

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البيان

 114,834,758.00 190,965,333.00 253,307,794.00 319,211,072.00 422,308,973.00 المبيعات

 93,158,900.00 155,979,326.00 186,146,066.00 239,118,362.00 344,454,271.00 تالمبيعاتكاليف 

 21,675,858.00 34,986,007.00 67,161,728.00 80,092,710.00 77,854,702.00 مجمل الربح

 16,714,795.00 26,769,225.00 53,777,787.00 53,205,496.00 46,893,873.00 صافى الربح

 

 
 

م2017ات المناطق خالل العام مبيع - 3.06  

 

 نسبة المبيعات  المبيعات  اسم المنطقة

 %72   305,540,665  المنطقة الوسطى

 %13   53,581,447  المنطقة الغربية

 %15   63,186,862  التصدير

 %100  422308974  االجمالى
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29 
 

 

م2017ملخص لالداء المالى لعام  - 3.07  

 %32.30لاير للسنة السابقة بارتفاع قدره  319,211,072لاير مقابل  422,308,973لحالية بلغت مبيعات السنة ا -1

 %11.94لاير للسنة السابقة بانخفاض قدره  53,205,496لاير مقابل  46,854,948بلغ اجمالي الدخل الشامل للسنة الحالية   -2

لاير مقابل  86,054,173( خالل السنة الحالية EBITDAبلغ الربح قبل مصاريف التمويل واإلستهالك والزكاة والضرائب )  -3

 %6.64لاير للسنة السابقة بارتفاع قدره  80,695,589

 لاير للسنة السابقة  3.55لاير مقابل   3.1بلغت ربحية السهم االساسية للسنة الحالية   -4

متوسط المرجح لعدد االسهم العادية حيث يتم احتساب ربحية السهم االساسية بناء على الربح المنسوب للمساهمين العاديين وال ➢

 القائمة فى تاريخ المركز المالى .

 %11.45لاير للسنة السابقة بانخفاض قدره  5,418,682لاير مقابل  4,798,347بلغت اجمالى المصاريف االدارية خالل السنة الحالية  -5

م 2016ديسمبر  31مساهمين فى لاير مقارنة بحقوق ال 189,142,207م 2017ديسمبر  31بلغت حقوق المساهمين فى  -6

 % حيث ال يوجد حقوق اقلية .32.93لاير بنسبة ارتفاع  142,287,259

ديسمبر  31لاير كما في  390,292,154لاير مقابل  403,126,816م 2017ديسمبر  31بلغ رصيد إجمالي الموجودات كما فى  -7

 %3.21م وذلك بارتفاع قدره 2016

 31لاير كما فى  4,400,000لاير مقابل  7,250,000م 2017ديسمبر  31تحصيها كما فى  بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك فى -8

 %64.77م بارتفاع قدره 2016ديسمبر 

ديسمبر  31لاير كما في   248,292,154لاير مقابل  213,984,609م 2017ديسمبر  31بلغ رصيد اجمالى المطلوبات كما فى  -9

 %13.82م وذلك بانخفاض قدره 2016

م 2016ديسمبر  31لاير كما فى  227,133,124لاير مقابل  202,041,978م 2017ديسمبر  31اجمالى القروض كما فى  بلغ رصيد -10

 % )حيث ان جميع اتفاقيات القروض وفقاً لضوابط الشريعة األسالمية (11.05بانخفاض قدره 

لاير للسنة السابقة بانخفاض قدره  34,360,554لاير مقابل  26,038,265بلغ صافى النقد من االنشطة التشغيلية للسنة الحالية  -11

 % بسبب 24.22

i.  ارتفاع رصيد الذمم المدينة متاثرة بارتفاع قيمة المبيعات 

ii.  ارتفاع تكاليف التمويل بسبب السداد المبكر لقروض طويلة االجل وزيادة قيمة القروض قصيرة االجل المستخدمة فى تمويل راس المال

 مشتريات المواد الخامالعامل متاثرة بزيادة قيمة 

 %85.63( لاير بانخفاض قدره 115,384,350( لاير مقابل )16,578,490بلغ صافى النقد المستخدم فى االنشطة االستثمارية ) -12

 % 126.05لاير بانخفاض قدره  106,146,332( لاير مقابل  27,655,424بلغ صافى النقد الناتج من االنشطة التمويلية ) -13
 

م2017الشركة خالل عام ملخص عقود  - 3.08  

 طبيعة العمل أو العقد م
مبلغ العمل أو 

 العقد
مدة العمل 

 أو العقد
 شروط العمل أو العقد

اسم العضو/كبار 
التنفيذيين أو أى 
شخص ذى عالقة 

 بأى منهم

 اليوجد 2017تأمين اصول و مخازن المصنع لعام  سنة واحدة 1,414,855 وثيقة تأمين اصول والمخزون 1

 اليوجد 2017التامين الطبى لموظفى و عمال شركة زهرة الواحة لعام  سنة واحدة 121,921 قة التامين الطبىوثي 2

 اليوجد 2017تامين سيارات المصنع لعام  سنة واحدة 36,631 وثيقة تامين السيارات 3

 اليوجد ةايجار مقر االدارة لشركة زهرة الواح سنة واحدة 61,100 عقد ايجار مقر ادارة الشركة 4

 اليوجد ايجار سكن العمال لمدة عام سنة واحدة 60,000 عقد ايجار سكن العمال 5

 اليوجد صيانة نظام االنذار المبكر و االطفاء االلى و اليدوى سنة واحدة 30,000 عقد صيانة الحريق بالمصنع 6

 اليوجد مالرفع مخلفات االنتاج و سكن الع سنة واحدة 31,200 رفع المخلفات الصناعية 7

 اليوجد قارورة مياه شرب للمصنع 2600توريد عدد  سنة واحدة 13,000 توريد مياه شرب للمصنع 8
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م2017والجهات المانحة لها خالل عام ملخص القروض  - 3.09  

 اسم الجهة المانحة للقرض م
مبلغ اصل 

 القرض

مدة 

 القرض

بداية سداد 

 القرض

المبالغ المدفوعة 

ل سدادا للقرض خال

 السنة

المبلغ المتبقى من 

 القرض

المديونية االجمالية 

للشركة وشركاتها 

 التابعة

 0 0 327,811 15/05/2017 شهور6 327,811 البنك السعودى الفرنسى 1

 0 0 977,625 15/05/2017 شهور6 977,625 البنك السعودى الفرنسى 2

 0 0 38,633,101 01/01/2017 شهر43 38,633,101 البنك السعودى الفرنسى 3

 0 0 40,088,654 30/03/2017 شهر46 40,088,654 البنك السعودى الفرنسى 4

 0 0 18,319,251 30/03/2017 شهور3 18,319,251 البنك السعودى الفرنسى 5

 0 0 63,476,913 08/03/2017 شهور3 63,476,913 البنك السعودى الفرنسى 6

 5,242,220 5,242,220 0 01/02/2018 شهر 5,242,220 البنك السعودى الفرنسى 7

 0 0 2,472,660 30/01/2017 شهور9 2,472,660 البنك السعودى الهولندى 8

 0 0 5,821,200 24/01/2017 شهر18 5,821,200 البنك السعودى الهولندى 9

 0 0 14,166,434 26/01/2017 شهر25 14,166,434 البنك السعودى الهولندى 10

 2,220,137 2,220,137 0 18/02/2017 شهور6 2,220,137 لهولندىالبنك السعودى ا 11

 2,978,074 2,978,074 348,177 31/12/2017 شهر60 3,326,251 البنك العربى الوطنى 12

 3,851,993 3,851,993 385,439 31/12/2017 شهر60 4,237,433 البنك العربى الوطنى 13

 1,189,552 1,189,552 0 31/01/2018 شهر57 1,189,552 البنك العربى الوطنى 14

 671,750 671,750 77,977 31/12/2017 شهر60 749,727 البنك العربى الوطنى 15

 897,406 897,406 382,949 31/01/2017 شهر48 1,280,355 البنك العربى الوطنى 16

 861,100 861,100 96,487 31/12/2017 شهر60 957,587 البنك العربى الوطنى 17

 1,938,889 1,938,889 223,353 31/12/2017 شهر60 2,162,242 لبنك العربى الوطنىا 18

 1,032,060 1,032,060 98,838 31/12/2017 شهر60 1,130,898 البنك العربى الوطنى 19

 1,555,870 1,555,870 694,450 31/01/2017 شهر48 2,250,321 البنك العربى الوطنى 20

 7,680,754 7,680,754 769,567 31/12/2017 شهر60 8,450,321 البنك العربى الوطنى 21

 6,799,079 6,799,079 626,016 31/12/2017 شهر60 7,425,095 البنك العربى الوطنى 22

 2,323,197 2,323,197 204,916 31/12/2017 شهر60 2,528,113 البنك العربى الوطنى 23

 1,315,105 1,315,105 121,264 31/12/2017 شهر60 1,436,368 البنك العربى الوطنى 24

 934,295 934,295 353,378 31/01/2017 شهر48 1,287,673 البنك العربى الوطنى 25

 279,971 279,971 105,885 31/01/2017 شهر48 385,856 البنك العربى الوطنى 26

 2,001,405 2,001,405 191,544 31/12/2017 شهر60 2,192,949 البنك العربى الوطنى 27

 856,697 856,697 78,438 31/12/2017 شهر60 935,136 البنك العربى الوطنى 28

 517,116 517,116 42,767 31/12/2017 شهر60 559,883 البنك العربى الوطنى 29

 1,642,882 1,642,882 143,843 31/12/2017 شهر60 1,786,725 البنك العربى الوطنى 30

 6,018,061 6,018,061 2,903,359 31/01/2017 شهر48 8,921,420 البنك العربى الوطنى 31

 10,202,675 10,202,675 4,835,003 31/01/2017 شهر48 15,037,678 البنك العربى الوطنى 32

 3,238,933 3,238,933 1,533,796 31/01/2017 شهر48 4,772,729 البنك العربى الوطنى 33

 811,499 811,499 382,556 31/01/2017 هرش48 1,194,054 البنك العربى الوطنى 34

 117,834 117,834 54,008 31/01/2017 شهر48 171,841 البنك العربى الوطنى 35

 999,189 999,189 445,296 31/01/2017 شهر48 1,444,485 البنك العربى الوطنى 36

 1,074,942 1,074,942 0 31/01/2018 شهر60 1,074,942 البنك العربى الوطنى 37

 2,118,542 2,118,542 0 31/01/2018 شهر56 2,118,542 البنك العربى الوطنى 38

 1,026,425 1,026,425 60,201 31/12/2017 شهر60 1,086,626 البنك العربى الوطنى 39

 530,251 530,251 248,126 31/01/2017 شهر48 778,377 البنك العربى الوطنى 40
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 اسم الجهة المانحة للقرض م
بلغ اصل م

 القرض

مدة 

 القرض

بداية سداد 

 القرض

المبالغ المدفوعة 

سدادا للقرض خالل 

 السنة

المبلغ المتبقى من 

 القرض

المديونية االجمالية 

للشركة وشركاتها 

 التابعة

 1,072,803 1,072,803 476,834 31/01/2017 شهر48 1,549,637 البنك العربى الوطنى 41

 2,882,801 2,882,801 357,120 31/12/2017 شهر60 3,239,921 البنك العربى الوطنى 42

 1,601,868 1,601,868 740,381 12/02/2017 شهر48 2,342,249 البنك العربى الوطنى 43

 0 0 1,108,034 31/01/2017 شهر36 1,108,034 البنك العربى الوطنى 44

 644,853 644,853 305,326 31/01/2017 شهر48 950,179 البنك العربى الوطنى 45

 735,305 735,305 335,497 31/01/2017 شهر48 1,070,802 البنك العربى الوطنى 46

 239,522 239,522 105,274 31/01/2017 شهر48 344,796 البنك العربى الوطنى 47

 257,891 257,891 113,178 31/01/2017 شهر48 371,069 البنك العربى الوطنى 48

 307,124 307,124 138,163 31/01/2017 شهر48 445,286 البنك العربى الوطنى 49

 1,255,446 1,255,446 557,980 31/01/2017 شهر48 1,813,426 البنك العربى الوطنى 50

 2,127,805 2,127,805 935,761 31/01/2017 شهر48 3,063,566 البنك العربى الوطنى 51

 0 0 646,725 22/05/2017 شهر60 646,725 البنك العربى الوطنى 52

 0 0 1,190,038 22/05/2017 شهر60 1,190,038 البنك العربى الوطنى 53

 0 0 6,839,983 22/05/2017 شهر60 6,839,983 البنك العربى الوطنى 54

 964,404 964,404 364,770 12/02/2017 شهر48 1,329,173 البنك العربى الوطنى 55

 0 0 1,931,993 22/05/2017 رشه60 1,931,993 البنك العربى الوطنى 56

 2,867,154 2,867,154 0 31/01/2018 شهر54 2,867,154 البنك العربى الوطنى 57

 751,405 751,405 0 31/01/2018 شهر49 751,405 البنك العربى الوطنى 58

 1,154,717 1,154,717 521,566 31/01/2017 شهر48 1,676,282 البنك العربى الوطنى 59

 1,170,556 1,170,556 518,028 31/01/2017 شهر48 1,688,584 العربى الوطنىالبنك  60

 1,162,228 1,162,228 518,500 31/01/2017 شهر48 1,680,728 البنك العربى الوطنى 61

 1,601,520 1,601,520 138,724 31/12/2017 شهر60 1,740,244 البنك العربى الوطنى 62

 418,959 418,959 39,050 31/12/2017 شهر60 458,009 البنك العربى الوطنى 63

 168,937 168,937 14,876 31/12/2017 شهر60 183,813 البنك العربى الوطنى 64

 1,092,460 1,092,460 95,650 31/12/2017 شهر60 1,188,110 البنك العربى الوطنى 65

 0 0 8,457,397 09/07/2017 شهور3 8,457,397 البنك العربى الوطنى 66

 0 0 1,964,278 14/08/2017 يوم75 1,964,278 البنك العربى الوطنى 67

 30,627,786 30,627,786 101,418,149 26/02/2018 شهور3 132,045,935 البنك العربى الوطنى 68

 87,262,000 87,262,000 2,286,000 26/04/2017 شهر60 89,548,000 صندوق التنمية الصناعى 69

 7,035,677 7,035,677 49,380,381 06/03/2017 شهور3 56,416,058 مصرف االنماء 70

 60,128 60,128 120,256 16/03/2017 شهر15 180,385 مصرف الراجحى 71

 923,800 923,800 615,867 05/02/2017 شهر36 1,539,666 مصرف الراجحى 72

 765,983 765,983 612,786 26/02/2017 شهر24 1,378,769 مصرف الراجحى 73

 0 0 6,000,546 08/01/2017 شهور3 6,000,546 مصرف الراجحى 74
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معامالت األطراف ذات العالقة - 3.10  

 فى سياق النشاط المعتاد ألنشطة الشركة فأنها تقوم بالتعامل مع أطراف ذات عالقة تتضمن المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة .

 -م واألرصدة المتعلقة والمدرجة فى قائمة المركز المالى كما يلى :2017ى تمت خالل عام المعامالت مع األطراف ذات العالقة الت

 الشركة العالقة

الذياب يشغل بها منصب عضو مجلس إدارة  إبراهيم حد مساهمى الشركة السيد / أحمد حمودأرئيس مجلس اإلدارة و
 والعضو المنتدب وأحد مالكها

 شركة هنا للصناعات الغذائية

عضو مجلس إدارة الذياب يشغل بها منصبإبراهيم حمد حمود أحد مساهمى الشركة السيد / أمجلس اإلدارة و رئيس بناء حمود الذيابأشركة    

المكلفالرئيس التنفيذى  عضو مجلس اإلدارة السيد / عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدي يشغل بها منصب  للتامين والخليج المتوسط شركة 
 ميدغلف

 

م2016عام  خالل م2017خالل عام    المعامالت 

لاير 90,092,234 لاير 76,504,528   مبيعات بضائع لشركة هنا للصناعات الغذائية 

لاير 149,900 --  خدمات نقل من شركة أبناء حمود الذياب 

لاير  -- 1،414،855 
 مينأللت والخليج المتوسط شركةالتأمين على األصول والمخزون من 

 ميدغلف
 

م2016سمبر دي 31 م2017ديسمبر  31   األرصدة 

لاير 8,619,264 -- شركة هنا للصناعات الغذائيةرصيد مستحق من    

لاير 101,900 -- شركة أبناء حمود الذيابرصيد مستحق ل   

ميدغلف للتامين والخليج المتوسط شركة رصيد -- --  

 
 

م2017بيان المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة خالل عام  - 3.11  
 

 -م وذلك وفقا لما يلى :2017مدفوعات نظامية وحكومية خالل عام الشركة بسداد قامت 

 المسدد البيان
 الفترة نهاية حتى المستحق

 يسدد ولم السنوية المالية
 لها موجز وصف

 م2017م وتقدير زكاة 2016سداد الربط الزكوى عن عام  1,790,092.11 1,658,838.88 الزكاة

 - 0.00 0.00 الضريبة

 التامينات االجتماعية على موظفى الشركة 33204.96 358,808.62 االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة

 - 0.00 0.00 وجوازات تأشيرات تكاليف

 مهن تعديل و كفاالت نقل و اقامات تجديد و اصدار رسوم 0.00 274,600.00 العمل مكتب رسوم

 وم رخصة بناء المستودع المركزىرس 0.00 72,22.00 رسوم رخصة بناء
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م2017االحتياطيات والمخصصات لعام بيان  – 3.12  

 -وفقا لما يلى :م 2017خالل عام وظيفية وديون مشكوك فى تحصيلها ومخصصات نظامية واخرى ت الشركة احتياطيات ئانش

 م2017ديسمبر  31الرصيد فى  المكون خالل العام االحتياطى / المخصص م

 لاير سعودى 4,685,495.00 لاير سعودى 4,685,495.00 احتياطى نظامى -1

 ( لاير سعودى  38,925.00)  ( لاير سعودى 38,925.00)  احتياطيات اخرى -2

 لاير سعودى 723,927.50 لاير سعودى 420,905.00 مخصص نهاية خدمة -3

 لاير سعودى 7,250,000.00 لاير سعودى 2,850,000.00 مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها -4

 لاير سعودى 981,004.80 ( لاير سعودى 1,727,454.99)  مخصص صيانة وقطع غيار -5

 

المعايير المحاسبية المطبقة - 33.1  
 

عودية سالوفقا للمعايير الدولية للتقرير المالى المعتمدة فى المملكة العربية  م 2017ديسمبر  31للعام المنتهى فى عداد القوائم المالية إتم 

 والمعايير واالصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

م وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها 2016ديسمبر  31بإعداد وعرض قوائمها المالية السنوية حتى السنة المنتهية فى قامت الشركة 

يئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات السعودى والنظام األساسى من حيث فى المملكة العربية السعودية الصادرة عن اله

 عالقتها بإعداد وعرض القوائم المالية.

م تتطلب األنظمة المعمول بها للشركات المدرجة إعداد وعرض القوائم المالية وفقاً 2017يناير  1فى  أبالنسبة للفترات المالية التى تبد

ة ير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة فى المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعوديياللمع

سعودية الهيئة الوفقا للمعايير الدولية والمعتمدة من للمحاسبين القانونيين, وكجزء من هذه المتطلبات, قامت الشركة بإعداد هذه القوائم المالية 

 .للمحاسبين القانونيين

ديسمبر  31م و 2016يناير  1تم توضيح اثر التحول الى المعايير الدولية العداد التقارير المالية على قائمة المركز المالى كما فى وقد 

االيضاحات القوائم المالية بكة خر للشروكذلك قائمة التغيرات فى حقوق الملكية وكذلك بنود قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلم 2016

 م.2017ديسمبر  31للعام المنتهى فى 

م2017ديسمبر  31الجديدة والتعديالت الصادرة وغير سارية المفعول حتى المعايير  - 43.1  

 
ح بالتطبيق المبكر م مع السما2018يناير  1هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات التى تبدأ بعد 

م وقد تم اإلفصاح عن هذه المعايير واثارها المتوقعة 2017ديسمبر  31ولكن الشركة لم تقم بتطبيها عند اعداد القوائم المالية للعام المنتهى فى 

 -م, وهذه المعايير هى :2017ديسمبر  31على القوائم المالية للشركة بإيضاحات القوائم المالية للعام المنتهى فى 

 إيرادات العقود من العمالء  15 للتقرير المالى المعيار الدولى ✓

  األدوات المالية 9المعيار الدولى للتقرير المالى  ✓

م مع السماح بالتطبيق المبكر ولكن الشركة لم تقم بتطبيه عند 2019يناير  1هناك معيار دولى يسرى تطبيقه على السنوات التى تبدأ بعد 

ديسمبر  31م وقد تم اإلفصاح عن هذا بإيضاحات القوائم المالية للعام المنتهى فى 2017ديسمبر  31للعام المنتهى فى  اعداد القوائم المالية

 -م, وهذا المعيار هو :2017

 عقود االيجار 16المعيار الدولى للتقرير المالى  ✓
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 م2017لعام  تقرير مجلس اإلدارة 4

 

قرارات مجلس اإلدارةإ - 4.01  
 

 -بما يلي : للتجارةإدارة شركة زهرة الواحة  يقر مجلس

 

 أن سجالت الحسابات أعدت بشكل صحيح. ✓

 .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية ✓

 .أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها ✓

 

مجلس اإلدارة توصيات – 4.02  
 
 

 -لموقرة بما يلي :ا الجمعية العامةيوصي مجلس اإلدارة 

 

 .م2017ديسيمبر  31الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  ➢

 .م2017ديسيمبر  31الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في  ➢

  م.2017ديسيمبر  31التصديق على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  ➢

 .م2017ديسيمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  ➢

 لاير بواقع واحد لاير لكل سهم . 15,000,000الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين المستحقين لتوزيع االرباح مبلغ  ➢

كى بى ام جى الفوزان وشركاه محاسبون مكتب رجي الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخا ➢

 م.2018وتحديد أتعابه للعام المالي والربع سنوية لمراجعة القوائم المالية السنوية ومراجعون قانونيون 
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