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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 السادة /  مساهمي شركة بحر العرب                                                 المحترمين 

 السالم وعليكم ورحمة اهلل وبركاته 

ـــم وأ دم ل ـــجل  لمجلبداية أرحــــك بكـ ـــر السـ ـــام المالــــي كم التقريـ م، 2018ــــس اإلدارة للعـ

ــا ب  ـــ  اللـــه  ـــم  ويطيـــك لـــي أـ أشـــارككم الجتائـــإ التـــي حرـــتطاع  بحر العرب  تحقيقلـ

 بجلـلد جميـع مجسـلبي الشركة والتــي رــيتم عرضلــا ت صيــاًل فــي هــذا التقريــر 

ـرز الت ـ ـتعراض أب ـيتم حرـ ـا رـ ـيرة بحر العرب ومكمـ ـا المالــي خــالحــلالت فــي مسـ ل ركزهـ

 .م31/12/2018العــام المجتلــي فــي 

ضًا في اإليرادات وذلك كما تعلملـ أـ عام   شركة في هذا العام انخ ا شلدت ال م 2018فقد 

كان  رــجة تصــحيحية للســل  شــلدت خرو  الكلير من الشــركات والمحرــســات والمحالت 

باح  ، مع قادمةم  أـ يتم تعليض هذه اإلنخ اض خالل األعلام الالتجارية ونأ بأـ األر العلم 

 % . 52التشغيلية للذا العام كان  مرت عة عن العام السابق بجسبة 

ض صــافي الربب في العام الحالي بســبك  يام اإلدارة بءجراي تقييم اانخ كما أود أـ أوضــب بأـ 

من معايير المحاربة الدولية  36بقًا لمعيار ر م انخ اض  يمة الملجلدات غير الململرة ط

 9مليلـ ريال رــعلد  وأي ــًا تم تطبيق المعيار ر م  25م بمبلغ 2018ديســمبر  31كما في 

ساب انخ اض  ربة الدولي والخاص بالذمم المديجة التجارية مما أدى حلى احت من معايير المحا

  وال يعكس أداي عتبر انخ اض دفتروهذا اإلنخ اض ي ريال رعلد  5,555,499 يمة و درها 

 الشركة .

أـ الشــركة  ام  بتحلي  جميع أنتمتلا حلى بي ة الحلرــبة الســحابية وهذا  وب  ــ  من اهلل

ما جعللا تستللك جزي كبير من أرباحلا لألعلام السابقة في أغراض التطلير حيمانًا مجا بأنلا 

 عالميًا .جافسة في رل  التقجية رتكلـ حنطال ة للشركة بتقجيات حديلة  ادرة على الم

  
وأؤكد لكم أـ الشــركة  ال تعاني من ا  ديلـ وليس لديلا مشــكلة من ناحية الســيللة وهذا 

 . يتيب للا تج يذ خططلا المستقبلية والم ي في خطه التلرع  دوـ أ   يلد  

  
ـة وكافـة حدارات الشرك ـى جللدهـم وأود اـ اشكر اع اي مجلس اإلدارة واإلدارة التج يذي ة عل

 .م2019متطلعيــن حلــى مزيــد مــن الججاحــات خــالل العــام المخلصـة 

 محمد بن صالب السحيباني

 رئيس مجلس اإلدارة    
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 صف الجشاط الرئيسي للشركةو

 

رـــجل  شـــركة بحر العرب ألنتمة المعللمات في المملكة العربية الســـعلدية كشـــركة رـــعلدية مســـاهمة 

ـــــ االملافق 27/06/1422والصــادر في مديجة الرياض بتاري   1010169116لســج  التجار  ر م مق لة بملجك ا هـ

  م(15/09/2001

ـــــ الملافق 14/04/1429م( بتاري  /128بجاًي على  رار معالي وزير التجارة والصــجاعة ر م ا م تم 21/04/2009هـ

ســاهمة حلى شــركة رــعلدية متحلي  الكياـ القانلني للشــركة من شــركة رــعلدية ذات مســحولية محدودة 

 م في رل  االرلم السعلد  ا نمل (26/02/2017ومن  م حلى شركة مساهمة  وادراجلا بتاري    مق  

 كما هل في الجتام األراري  يتمل  نشاط الشركة 

ية و المعدات و األجلزة  .1 حارــــك اولي و اوالت و األجلزة المكتب ئة في أجلزة ال تجارة الجملة و التجز

ية  ي  أالطب نة و تشـــغ يا حارــــك اولي و صـــ ية و جلزة ال و أجلزة الميكروفيلم و اإلجلزة اإللكترون

 الكلربائية و  طع غيارها و األدوات و األجلزة الدعائية و صيانتلا.

 تمديد شبكات الحارك اولي و صيانتلا .2

 األعمال اإللكترونية .3

 خدمات التسليق للغير .4

 اللكاالت التجارية .5

 البرمجيات .6
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  أع اي مجلس اإلدارة، وأع اي اللجاـ، واإلدارة التج يذيةأرماي  .1

 

 أع اي مجلس اإلدارة .1.1

 

 الر م االرم الججسية المجصك

 1 محمد صالب محمد السحيباني  رعلد  رئيس مجلس اإلدارة 

 2 عبد العزيزمحمد علي الخلي ة رعلد  ع ل مجلس اإلدارة والع ل المجتدب

 3 هيلم محمد صالب السحيباني د رعل ع ل مجلس اإلدارة

 4 عبداهلل محمد الحلاس رعلد  ع ل مجلس اإلدارة

 5 عبدالمجعم بن يللداش بخار  رعلد  ع ل مجلس اإلدارة

 6 هشام محمد صالب السحيباني رعلد  ع ل مجلس اإلدارة

 ع ل مجلس اإلدارة
 7 عبدالرحمن ابراهيم السمار  رعلد 

 ع ل مجلس اإلدارة
 8 مد الجارر حأ رعلد 

 

 

 

 اإلدارة التج يذية  .1.2

 اللظائف الحالية اإلرم 

 الرئيس التج يذ  هيلم محمد ارحيباني 1

 المدير المالي  أحمد طه فياض 2
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أرماي الشركات داخ  المملكة أو خارجلا التي يكلـ ع ل مجلس حدارة الشركة ع لا  .2

 يديرهافي مجالس حدارتلا الحالية و السابقة أو من 

 

التي  أرماي الشركات حرم الع ل

 ع ل مجلس يكلـ

في  اإلدارة ع لًا

 حداراتلا الحالية مجالس

 أو من مديريلا

 /داخ  المملكة

 خار  المملكة

 الكياـ القانلني

 مساهمة(

 مدرجة/ مساهمة

 /غير مدرجة

 ذات مسحولية

 )..../محدودة

 أحمد 

رليماـ 

محمد 

 الجارر

التعاونيةالتأمين العربية  ملكةالم داخ    مساهمة 

عبد اهلل رعد أبل 

 معطي للمكتبات

 مساهمة داخ  المملكة

 مساهمة مق لة داخ  المملكة كسك المالية

 

 و ح لر االجتماعات أع ائه وتصجيف اإلدارة مجلس تكلين .3

 

 الر م االرم الججسية المجصك مستق  تج يذ 

 1 اني محمد صالب محمد السحيب رعلد  رئيس مجلس اإلدارة  ال ال

 2 عبد العزيزمحمد علي الخلي ة رعلد  ع ل مجلس اإلدارة والع ل المجتدب ال نعم

 3 هيلم محمد صالب السحيباني رعلد  ع ل مجلس اإلدارة ال نعم

 4 عبداهلل محمد الحلاس رعلد  ع ل مجلس اإلدارة نعم ال

 5 عبدالمجعم بن يللداش بخار  رعلد  مجلس اإلدارةع ل  نعم ال

 6 هشام محمد صالب السحيباني رعلد  ع ل مجلس اإلدارة ال ال

 نعم ال
 ع ل مجلس اإلدارة

عبد العزيز عبدالرحمن ابراهيم  رعلد 
 السمار 

7 

 ع ل مجلس اإلدارة نعم ال
 8 الجارر رليماـ محمد  أحمد  رعلد 
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 م

 

 اإلرم

 

 المجصك

  تاري  اإلجتماع

مجملع 

 23/12/2018 31/08/2018 25/03/2018 31/01/2018 الح لر

الب محمد ص 1

محمد 

 السحيباني 

رئيس  

مجلس 

 اإلدارة

√ √ √ √   
4 

عبد  2

العزيزمحمد 

 علي الخلي ة

عضو 

  منتدب
√ √ X X  2 

هيلم  3

محمد صالب 

 السحيباني

الرئيس 

التنفيذي و 

  عضو

√ √ √ √ 4  

عبداهلل  4

محمد 

 الحلاس

 X √ 3 √ √ عضو

عبدالمجعم  5

لداش بن يل

 بخار 

  √ √ √ √ عضو
4 

هشام  6

محمد صالب 

 السحيباني

 4 √ √ √ √ عضو

عبدالرحمن  7

عبد ابراهيم 

العزيز 

 (1ا السمار 

 4 √ √ √ √ عضو

 أحمد  8

رليماـ 

محمد 

 (2ا الجارر

 4 √ √ √ √ عضو
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 المراجعة : لججة .3.1

 

ووفقًا للجتام االراري ن هي ة السل  المالية، الئحة حلكمة الشركات الصادرة عل ُشكل  لججة المراجعة وفقًا 

 :وتتلخص ملاملا ومس للياتلا فيما يلي لشركة بحر العرب

اإلشراف على حدارة المرا بة الداخلية ببحر العرب للتحقق من مدى فاعليتلا في تج يذ األعمال والملمات  •

 .لس اإلدارةللا مج التي حددها

 .لعرب ووضع تقرير مكتلب عن رأيلا وتلصياتلا بشأنهة الداخلية ببحر ادرارة نتام الر اب •

 .درارة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تج يذ اإلجرايات التصحيحية للمالحتات اللاردة فيلا •

ربيين القانلنيين  • رتقالل-التلصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحا وفصللم وتحديد  -لمبعد التأكد من ح

 .أتعابلم

عة أعمال المحارـــبيين القانلنيين وحعتماد أ  عم  خار  نطا  أعمال المراجعة التي يكل لـ بلا ابمت •

 .بأعمال المراجعة أ جاي  ياملم

 .درارة خطة المراجعة مع المحارك القانلني وحبداي مالحتات اللججة عليلا •

 .أنلائم المالية ومتابعة ما تم في شدرارة مالحتات المحارك القانلني على القلا •

 .درارة القلائم المالية األولية والسجلية  ب  عرضلا على مجلس اإلدارة وحبداي الرأ  والتلصية بشأنلا •

 .درارة السيارات المحاربية المتبعة وحبداي الرأ  والتلصية لمجلس اإلدارة بشأنلا •

 عدد اربع اجتماعات في السجةللا  •

 

 

 

  
 م

 

 اإلرم

 

 المجصك

  12/08/2018 عضو سابق قدم استقالته يتاريخ  بخار حمن عبد الرعبدالمجعم بن  1

  07/11/2018عضو سابق قدم استقالته يتاريخ  عبد اهلل حسين اللليد   2

  07/11/2018عضو سابق قدم استقالته يتاريخ  عمرو محمد محرز  3

  
 م

 

 اإلرم

 

 المجصك

 12/08/2018 من تاريخرئيس اللجنة  رليماـ الجاررأحمد  1

 08/11/2018من تاريخ  عضو  ناصر عبد اهلل العلفي 2

 08/11/2018من تاريخ  عضو  محمد المالكي 3
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 اإلجتماعات تاري  .3.2

 

 

  لججة الترشيحات و المكافآت  .3.3

والجتام  وفقًا لالئحة حلكمة الشركات الصادرة عن هي ة السل  المالية شيحات والمكافآتُشكل  لججة التر

 األراري لشركة بحر العرب 

ودرارة محهالتلم تقلم لججة الحلكمة والترشيحات والمكافآت بمساعدة مجلس اإلدارة في ترشيب األع اي 

ارة وبرامإ المكافآت والمرتبات ألع اي لإلن مام لع لية مجلس اإلدارة وهي أي ًا المس للة عن وضع ري

والرئيس التج يذ  لبحر العرب وملظ ي اإلدارة العليا، وتقلم أي ًا باإلشراف على تقييم مستلى ة  مجلس اإلدار

 اجتماعات في السجة 2وللا عدد  .ج يذيةاإلدارة وحدارة بحر العرب الت أداي ك  من مجلس

 

 

 

 

 

 

 

  
 م

 

 اإلرم

 

 المجصك

     تاري  اإلجتماع

30/01/2018 21/03/2018 27/05/2018 12/08/2018 06/09/2018 21/11/2018 

عبداملنعم بن  1

عبد الرحمن 

  بخاري 

   √ √ √ √  عضو سابق

عبد هللا حسين   2

 الهويدي

   X X √ √  عضو سابق

عمرو محمد   3

 محرز 

   X X √ √  عضو سابق

أحمد سليمان  4

 الجاسر

 √ √ √    رئيس اللجنة

ناصر عبد هللا  5

 العوفي

 √      عضو

 X      عضو املالكيمحمد  6

  

 م

 

 اإلسم

 

 املنصب

  رئيس اللجنة حلاسمحمد ال عبداهلل   1

  عضو السمار عبد العزيز عبدالرحمن ابراهيم    2

  عضو  الجارررليماـ محمد  أحمد  3
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 تاري  اإلجتماعات.3.4

 

 

 

  التج يذية واإلدارة اإلدارة مجلس أع اي مكافآت .4

 

أع اي المجلس  

 التج يذيين

أع اي المجلس غير 

 التج يذيين و المستقلين

رتة من كبار التج يذيين 

ممن تلقل أعلى 

المكافآت و التعلي ات 

بما فيلم الرئيس 

التج يذ  و المدير 

 المالي*

 802 365 1 000 50 653 391 الرواتك و التعلي ات

 696 115 970 222 500 102 البدالت

المكافآت الدورية و 

 السجلية

60 000 - 134 908 

 - - - الخطط التح يزية

أ  تعلي ات أو مزايا 

عيجية أخرى تدفع بشك  

 شلر  أو رجل 

- - - 

 1616406 272970 554153 اإلجمالي

 

 

 

  
 م

 

 اإلرم

 

 المجصك

 تاري  اإلجتماع

28/01/2018 05/04/2018 

عبدهللا محمد    1

 الحواس

 √ √  رئيس اللجنة

عبدالرحمن    2

عبد العزيز  ابراهيم

 السماري 

 √ √  عضو

سليمان  أحمد  3

  الجاسرمحمد 

 √ √  عضو
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 أو من اللي ة من الشركة على م روض احتياطي  يد أو احتراز  تدبير أو جزاي أو عقلبة أ  .5

    ائية أو تجتيمية أو جلة حشرافية أ 

 م25/04/2018 ريال                       تاري  10000مبلغ الغرامة : 

السبك : عدم  يام الشركة باإلفصاح في المل ع االلكتروني لشركة السل  المالية السعلدية اتداول( عن  ائمة 

و المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي كجزي من مشروع  المد قةية المركز المالي لألرصدة اإلفتتاح

 .م21/12/2017م حلى 01/12/2017التحلل خالل ال جرة من 

 في حال الشركة في داخلي مراجع تعيين حلى الحاجة مدى بشأـ المراجعة لججة تلصية .6

 *وجلد عدم

 م بتعيين مدير مراجعة داخلي جديد للشركة.12/08/2018تلصية للججة المراجعة باجتماعلا بتاري  تلجد 

 اإلدارة مجلس  رارات وبين بيجلا تعارض يلجد التي المراجعة لججة تلصيات .7

 .تعارض  لجدي ال

 .وجدت حـ للشركة، االجتماعية المساهمات ت اصي  .8

 .تلجد مساهمات اجتماعيةال 
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 األخيرة وأرماي المالية السجة خال المجعقدة للمساهمين العامة الجمعيات بتلاري  بياـ .9

 .الجمعيات للذه الحاضرين اإلدارة مجلس أع اي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  للشركة الرئيسة الجشاط ألنلاع وصف .10

 

 وصف االنشطة الرئيسية للشركة .10.1

 

 الجسبة حيرادات الجشاط 

 %92.61 36421895 األنتمة

 %7.39 2905309 األجلزة

 %100 39327204 اإلجمالي

 

 

  
 م

 

 اإلرم

 

 المجصك

 تاري  اإلجتماع

08/05/2018 

محمد صالح   1

 السحيباني

رئيس مجلس 

  االدارة

√ 

هيثم  محمد   2

 صالح السحيباني

الرئيس 

  التنفيذي

√ 

العزيز محمد عبد  3

  الخليفة

 √  العضو املنتدب

هشام محمد  4

 السحيباني

 √ عضو

عبد هللا محمد  5

 الحواس

 √ عضو

عبد املنعم بن عبد  6

 الرحمن بخاري 

 √ عضو

الرحمن عبد  7

ابراهيم عبد العزيز 

 السماري 

 √ عضو

أحمد سليمان  8

 الجاسر

 √ عضو
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أو  للشركة، الليكلية التغييرات ذلك في بما الملمة الشركة و رارات طلخط وصف .11

  أعماللا تلرعة

المحارك القانلني امكتك عبد اللهاب العقي  محاربلـ  انلنيلـ و الملافقة على تلصية  •

ريال( اربعة و عشروـ  27,428,750ارتشاريلـ( بعم  مخصص ديلـ مشكلك في تحصيللا بقيمة ا

و  مانية و عشرزـ ألف و ربعمائة و خمسلـ رال رعلد  ال غير و ذلك في ميزنية  مليلـ و أربعمائة

إلمام اللاد  بالسلداـ و ذلكم حسك تلصية لججة المراجعة و تقرير م عن مشروع جامعة ا2017عام 

 اإلدارة التج يذية بذلك، حيث أـ الق ية مازال  مجتلرة لدى ديلاـ المتالم.

م بتلزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن 25/02/2018بتاري   أوصى مجلس اإلدارة اجتماعه •

 ريال. 0.5ل حصة السلم اللاحد مليلـ ريا 5م بءجمالي مبلغ  دره 2017عام 

الملافقة على طلك االرتقالة المقدم من ع ل لججة المراجعة األرتاذ/ عبد المجعم بن عبد الرحمن  •

لية لججة المراجعة و التي تقدم بلا خطاب محرخ في بخار  اع ل مستق  في مجلس اإلدارة( من ع 

 لية.م و ذلكألرباب شخصية و حرتباطاته العم12/08/2018تاري  

تعيين األرتاذ/ أحمد بن رليماـ الجارر اع ل مستق  في مجلس اإلدارة( ع لا في الملافقة على  •

، و حتى نلاية الدورة الحالية م13/08/2018لججة المراجعة بديال عن الع ل المستقي  حعتبارا من تاري  

الجمعية العامة للشركة في أول و ال تعد ملافقة المجلس نلائية، على أـ يعرض هذا التعيين على 

 حجتماع للا للتصلي  عليه.

حط اي مديلنية وكي  الشركة السابق بمصر احرتقاي المعللمات التقجية( و التي أوص  الملافقة على  •

 بلا لججة المراجعة.

( من حساب األرتاذ عبد الرحمن ابراهيم السمار  140625ضلئلا حلغاي المديلنية المقدرة ب ا و على

 ل مجلس حدارة(اع 

الملافقة على طلك اإلرتقالة المقدم من ع ل لججة المراجعة األرتاذ/ عبد اهلل حسين اللليد   •

م و ذلك ألرباب 05/11/2018من ع لية لججة المراجعة و التي تقدم بلا في تاري   اع ل مستق (

 شخصية.

الدكتلر/ عمرو محمد محرز اع ل الملافقة على طلك اإلرتقالة المقدم من ع ل لججة المراجعة  •

 م و ذلك ألرباب شخصية.05/11/2018مستق ( من ع لية لججة المراجعة و التي تقدم بلا في تاري  

جة المراجعة حعتبارا من تاري  تعيين األراذ/محمد المالكي اع ل مستق ( ع لا في لجالملافقة على  •

افقة المجلس نلائية، على أـ يعرض هذا م، وحتى نلاية الدورة الحالية و ال تعد مل06/11/2018

 التعيين على الجمعية العامة للشركة في أول حجتماع للا للتصلي  عليه.

راجعة حعتبارا من تعيين األراذ/ناصر عبد اهلل العلفي اع ل مستق ( ع لا في لججة المالملافقة على  •

لمجلس نلائية، على أـ يعرض م، وحتى نلاية الدورة الحالية و ال تعد ملافقة ا06/08/2018تاري  

 هذا التعيين على الجمعية العامة للشركة في أول حجتماع للا للتصلي  عليه.
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 بمخاطر الشركة المتعلقة المعللمات .12

ارة الععليا وفقا لسيارات معتمدة من  ب  مجلس اإلدارة، حيث تتم حدارة المخاطر في بحر العرب من  ب  اإلد

تقييم المخاطر، و التحلط للا من خالل تعاوـ و يق بين حدارات بحر العرب، و تقييم تقلم اإلدارة بتحديد و 

خاطر و ححتماليات حدو لا و تقدير ما  د يترتك عليلا من آ ار و من  م يتم حتخاذ التدابير االزمة للحد من تلك الم

 تججبلا و ححتلائلا  در اإلمكاـ لتالفي أ  أضرار  د تتسبك فيلا حال و لعلا.

 و هجاك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة بحر العرب، و مجلا :

 مخاطر ح تصادية : .12.1

  المخاطر التي يتعرض للا اإل تصاد بص ة عامة رلاي داخ  المملكة ألو خارجلا، مما يكلـ للا أ ر على اإلن ا

 لألفراد و المحرسات، و ما يكلـ للا أ ر على الملردين و المصجعين.

 حرتراتيجية :مخاطر  .12.2

عدم اإلحاطة بالجتغيرات اإل تصادية، و حتخاذ  رارات حرتراتيجية خاط ة، أو تطبيق اإلرتراتيجيات بشك  خاطئ و 

و اللضع اإل تصاد ، و اإلرتعانة بحر العرب تحرص على اإلحاطة بالمتغيرات اإل تصادية من خالل درارة السل  

 .يجيةبالخبرات المتميزة لتال ي أ  مخاطر حرترات

 مخاطر تشغيلية : .12.3

جميع ما يلاجه العمليات التشغيلية من أخطاي و  صلر، و القدرة على العم  بالبي ة التجافسية، ومن هذه 

 المخاطر:

  مخاطر العملة :
بسبك التغيير في أرعار صرف العمالت، حيث أـ أغلك تعامالت بحر  و هي مخاطر التغيير في  يمة األدوات المالية

 ال السعلد  و الدوالر األمريكي و اليلرو، كما أـ الشركات التابعة تتعرض لمخاطر تحلي  العملة.العرب بالري

 : مانتمخاطر إئ
خر لخسارة مالية، و هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على اللفاي بالتزاماته مما يحد  الى تكبد الطرف او

تصجيف حئتماني مرت ع، و تقييد الذمم المديجة بعد  لت اد  مخاطرة اإلئتماـ يتم حيداع الجقد لدى بجلك ذات

 .خصم مخصص الديلـ المشكلك فيلا تحصيللا

 مخاطر السيولة :
يق التأكد بشك  وهي مخاطر صعلبة تأمين السيللة االزمة لمقابلة حلتزاماتلا، و تدار مخاطر السيللة عن طر

 دور  من تلفر ريللة كافية لملاجلة أ  حلتزامات مستقبلية.

 خاطر الموارد البشرية :م
القدرة على حرتقطاب الكلادر البشرية المحهلة و المميزة ز المحافتة عليلم، و تقلم الشركة بصلرة 

 رارية و ك اية الملظ ين.مستمرة بتلظيف و تدريك الكلادر اللطجية، و تطلير مكت أة تح يزية لدعم حرتم

 مخاطر قانونية 

بالتغييرات التشريعية و القانلنية بالمملكة أو الدول التي تمارس بحر العرب نشاطلا فيلا، المخاطر المتعلقة 

 رلاي من ضرائك أو  لانين العم  وغيرها.
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  األخيرة الخمس المالية في السجلات أعماللا تائإن .13

 جدول شك  في األعمال نتائإ مقارنة .13.1

 

 م 2014 م 2015 م  2016 م 2017 م 2018 البياـ

 59333262 60050300 51780076 49975182 40882233 اإليرادات

تكاليف 

 اإليرادات

19053479 30241858 32112567 34963892 32429893 

 36903370 25086408 19667509 19733324 21828754 مجم  الربب

 17360692 5917897 5360910 (-22522506ا 23410607 صافي الربب

 

 :جدول شك  في والخصلم األصلل مقارنة .13.2

 م 2014 م 2015 م  2016 م 2017 م 2018 البياـ

األصلل 

 المتداولة

6756218 27928817 51381160 53378301 60053257 

األصلل 

الغير 

 متداولة

126492211 151255867 146644650 135863897 121736904 

حجمالي 

 األصلل

133248429 179184684 198025810 189242198 181790161 

الخصلم 

 المتداولة

10201960 9059335 7604443 4630430 3384784 

الخصلم 

ال ير 

 متداولة

2890000 4495176 2268688 1721465 1432971 

حجمالي 

 الخصلم

13091966 13554511 9873131 6351895 4817755 
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 .التابعة وشركاتلا الشركة يراداتح إلجمالي جغرافي تحلي  .14

 المجملع أبلظبي تبلك القصيم خميس جدة الخبر الرياض 

حجمالي 

 اإليرادات

34800309 1689716 1951299 1055025 656972 560047 168865 39327204 

 

  السابقة السجة نتائإ عن التشغيلية الجتائإ في جلهرية فرو ات .15

 التغييرنسبة  (-أو ا التغيرات ا+( م 2017 م2018 لبياـا

 - 21.3 -10247978 49975182 40882233 المبيعات / االيرادات

تكل ة المبيعات / 

 االيرادات

19053479 30241858 12212063 - 40.38 - 

 7.92 15240851 19733324 21828754 مجم  الربب

 -حيرادات تشغيلية 

 أخرى

- - - - 

مصروفات تشغيلية 

 أخرى -

- - - - 

االخسارة( ب الرب

 التشغيلي

23486837 7200357  1103643-  15.32- 

 

 . أرباح تلزيع في الشركة ريارة .16

تلزّع األرباح السجلية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصروفات العملمية والتكاليف األخرى بما فيلا الزكاة 

 الم روضة على الجحل التالي:

حتياطي نتامي، ويجلز للجمعية العامة العادية و ف هذا التججيك لتكلين ا%( من األرباح الصــــافية 10يجّجك ا

 متى بلغ االحتياطي المذكلر نصف رأس المال.

يك ا جاي على ا تراح مجلس اإلدارة تجج عادية للمســــاهمين ب مة ال عا باح 10يجلز بقرار من الجمعية ال %( من األر

شركة ويل ف هذا التججيك متى بلغ االحتياطي ع على الالصافية لتكلين احتياطي ات ا ي يخصص بما يعلد بالج 

 المذكلر نصف رأس المال . 

يلزع البا ي بعد ذلك على المســـاهمين كّحصـــة حضـــافية من األرباح او يرح  الى األعلام القادمة على الجحل الذ  

 تلافق عليه الجمعية العامة .

ريال للسلم أ  اجمالي أرباح  0.5ما يعادل س المال % من را 5بجسبة أرباح ومجلس ادارة الشركة أوصى بتلزيع  

 مليلـ ريال  5

 نسبة األرباح الملزعة .16.1

 % من رأس المال.5م 2018زيعلا في عام م و التي تم تل2017نسبة األرباح التي وزع  عن عام 
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 *.وأربابلا الطلبات تلك وتلاري  المساهمين لسج  الشركة طلبات عدد .17

عدد طلبات الشركة لسج  

 المساهمين

 أرباب الطلك تاري  الطلك

 طلك مجلس اإلدارة 10/05/2018 1

 طلك مجلس اإلدارة 04/09/2018 2

 طلك مجلس اإلدارة 20/09/2018 3

 طلك مجلس اإلدارة 28/11/2018 4

 

 والمستحقة المسددة الجتامية المدفلعات .18

وصف ملجز  م 2018 البياـ

 للا

 بياـ األرباب

المستحق حتى  المسدد 

 ترة نلاية ال

المالية السجلية 

 ولم يسدد

   2468745 3727719 الزكاة

   753307 1238863 ال ريبة

المحرسة 

العامة 

للتأميجات 

 االجتماعية

516902 -   

تأشيرات  تكاليف

 و جلازات

22478 -   

ررلم مكتك 

 العم 

565141 -   
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 ح رارات الشركة حلل رالمة األنتمة المالية و الر ابية .19

 

 تقر الشركة بما يلي :

 تلجد  روض على الشركة . ال  .19.1

احتياطيات أخرى تم حنشــــاؤها لمصــــلحة ملظ ي ال يلجد أ  ارــــتلمارات أو  .19.2

 الشركة.

 أنه تم حعداد رجالت الحسابات بالشك  الصحيب .19.3

 أـ نتام الر ابة الداخلية أعد على أرس رليمة وتم تج يذه ب اعلية .19.4

 ة الشركة على ملاصلة نشاطلاأنه ال يلجد أ  شك يذكر بشأـ  در .19.5

 مراجع القانلنيال يلجد أ  تح تات على القلائم المالية من  ب  ال .19.6

 ال يلجد أ  أدوات دين  ابلة للتحلي  حلى أرلم. .19.7

 ال يلجد حقل  تحلي  أو اكتتاب بملجك أدوات دين  ابلة للتحلي  حلى أرلم. .19.8

 لالرترداد.ال يلجد ارترداد أو شراي أو حلغاي أل  أدوات دين  ابلة  .19.9

مدير التج .19.10 ــــاي مجلس اإلدارة و ال نه ال يلجد ألع  بأ يذ  و يقر مجلس اإلدارة   

 . بءبراملا الشركة تقلم للشركة عقلد أ  في مصلحة أ   المدير المالي

ال يلجـد ترتيبـات أو ات ـا  تجـازل بملجبـه أحـد أع ـــــاي مجلس اإلدارة أو كبـار  .19.11

 التج يذيين عن أ  راتك أو تعليض.

   ارتلمارات أو احتياطيات أنش   لمصلحة ملظ ي الشركة ال تلجد أ .19.12

 أو الشـــركة حدارة مجلس أع ـــاي أحد بملجبه تجازل ات ا  أو ال تلجد أ  ترتيبات .19.13

 مكافآت أ  عن كبار التج يذيين أحد

 حقل  أ  عن الشــــركة مســــاهمي أحد بملجبه تجازل ات ا  أو ترتيبات ال تلجد .19.14

 .في األرباح
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 الخاتمة

 

الغالية مجلس اإلدارة بالشـــكر حلى المســـاهمين الكرام على دعملم و قتلم يتقدم 

وحلى العاملين بالشــركة على جللدهم المتميزة والملمرة ورــلف تلاصــ  الشــركة 

بءذـ اهلل تحقيق أهدافلا وخططلا المســتقبلية التي تســعى حليلا والتي نســعى من 

 خالللا تلبية تل عات مساهمي الشركة.

 

 ،،واهلل الملفق 

 

 اإلدارة مجلس أع اي                                                                                            

 اإلدارة مجلس رئيس/  عجلم                                                                                            

 

 

 

 

 

 


