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واحة األحساء
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املهندس حامت بن فهد بالغنيم 
رئيس مجلس اإلدارة 

التحدّيات 
تصنع مجدنا.. 

ومسيرتنا 
عالمة فارقة
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 ال شــك أننــا نــدرك أن صناعــة االســتثمار وإقامــة املشــاريع الصناعيــة واخلدمات الصحيــة والتعليمية، 
ســيظل منطلًقــا رئيًســيا وهدًفــا اســتراتيجًيا يف مســيرة الشــركة، ملــا متثلــه تلــك املرتكــزات القطاعيــة 
املتنوعــة مــن محــاور بنيوّيــة أساســية لتنميــة النســيج االجتماعــي واالقتصــادي وترقيــة وتطويــر العمــل 
التجــاري والصناعــي واالســتثماري واخلدمــي ســواء علــى مســتوى األحســاء واململكــة أو املنطقــة 

والعالــم.

 لقــد اســتطعنا مواجهــة العديــد مــن التحديــات والصمــود يف وجــه التقلبــات والتغيــرات، لذلــك نحــن 
علــى ثقــة تامــة بقدراتنــا وتوافــر الفــرص الكامنــة التــي تنظرنــا هنــا وهنــاك، مؤكديــن علــى قــدرات 
فريــق العمــل ملواجهــة تلــك التحديــات ودخــول العــام اجلديــد بقــوة وعلــم وعــزم وقــدرة، ال تلــّن بــأذن 
اهلل، وهكــذا نحــن عازمــون علــى مواصلــة املســار بشــكل مســتمر وجتــاوز الصعــاب مــن خــال اخلطــط 
املتكاملــة لاســتراتيجيات واألعمــال التــي تعمــل علــى حتســن حصــة وربحيــة الشــركة يف الســوق 

واحملافظــة علــى موقعهــا املتقــدم بحــول اهلل.

ــات، فإننــا، ســنظل نواجــه ذلــك  ــا كبيــًرا مــن التحدّي وبالقــدر الــذي يفــرض فيــه الواقــع اليــوم، حجًم
بتعزيــز مبــادئ احلوكمــة ومــا يتصــل بهــا مــن أنظمــة رقابيــة داخليــة وخارجيــة وإدارة ســليمة للمخاطــر، 
ترســخ للقيــم واملبــادئ التــي تســير بهــا الشــركة منــذ تأسيســها، وكذلــك تعظيــم قدراتنــا علــى اإلبــداع 
والتميز، وزيادة اســتثماراتنا يف رأس املال البشــري الوطني، وتعزيز التنافســية ودعم االبتكار وحتقيق 

أعلــى معــدالت االســتدامة مبــا يدعــم االجتــاه االســتراتيجي للشــركة لزيــادة اإليــرادات والربحيــة.

وبفضــل إجنازاتنــا املســتمرة ومتاســكنا الوطّيــد وتطلعاتنــا الطموحــة، ميكننــا القــول اآلن، أننــا يف 
مكانــة تؤهلنــا للتصــدي للتحدّيــات ومواجهــة املتغّيــرات، واالســتمرار يف موقــع ريــادّي متقــدم بــن 
شــركات الوطــن التنمويــة، التــي تواكــب املســتجدات والتطــورات االقتصاديــة واملاليــة املتســارعة التــي 
تعيشــها بادنــا، مــن خــال برنامــج التحــّول الوطنــي ورؤيــة اململكــة 2030م، مــع تقديرنــا لوجــود 
العديــد مــن األهــداف التــي تتطلــب عمــًا شــاًقا وجهــًدا مســتمًرا، يتطلــب تعزيــز التنســيق والتعــاون 
بــن الشــركات الزميلــة، كمــا يتطلــب دعًمــا مــن املســاهمن جميًعــا، حلصــد املزيــد مــن الثقــة والــوالء 

واالنتمــاء والنمــو والتقــدم للشــركة. 

ويف اخلتــام، ال يســعنا إال أن جنــّدد الشــكر والتقديــر علــى دعمكــم ومســاندتكم الامحــدودة، ونحــن 
ــا مــن جنــي ثمــار هــذا التعــاون املتميــز، الــذي نأمــل أن تــرون نتائجــه  ــا ســنتمكن مًع ــى يقــن بأنن عل
قريًبــا، واســمحوا لــي كذلــك بتقــدمي الشــكر اجلزيــل إلخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة واجلهــاز 

التنفيــذي واملوظفــن الكــرام علــى جهودهــم وعملهــم الــدؤوب املتواصــل.

وأواًل وأخيًرا نسأل املولى العلّي القدير، أن يكلّل جهودنا مًعا بالسداد والنجاح.

واهلل ولّي التوفيق 
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نبني المستقبل 
بسواعد شبابنا
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من أصالة 
الوعد.. 
نمضي 

لمستقبل 
مشرق..

د. عادل بن أحمد الصالح
المدير التنفيذي
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ــا  ــاه وم ــاه ونّفذن ــا قدمن ــر، يســرنا أن نشــاطركم م ــو والتطوي ــل والنم ــاؤل واألم ــيء بالتف ــد، مل ــة عــام جدي ــع بداي م
ــق األهــداف  ــذ اســتراتيجيات وخطــط الشــركة وحتقي ــدًءا مــن تنفي ــدة، ب ــة األصع ــى كاف ــى األرض، عل ــاه عل أجنزن
ــا ألعلــى املعاييــر املتبعــة يف علــوم وتطبيقــات اإلدارة والتخطيــط والتنفيــذ، ومــروًرا بــإدارة وتنميــة  املوضوعــة، وفًق
األصــول وصــوالً إلــى مــا حتقــق مــن نتائــج إيجابيــة، حتاكــي قــدرات الشــركة علــى مواجهــة التحديــات والصعوبــات 
عبــر رفــع الكفــاءة االقتصاديــة مــن خــال االســتغال األمثــل للمــوارد املتاحــة باتبــاع أفضــل األســاليب التجاريــة.

إن النظر للمســتقبل بعن التفاؤل، وحتقيق أهداف ومصالح الشــركة واملســاهمن واملســتثمرين الكرام، يف الظروف 
االســتثنائية، ومــا يتبعهــا عــاًدة مــن صعــاب وتّقلبــات وحتدّيــات ماليــة وتنظيميــة وإداريــة، هــو أمــر حيــوّي وجوهــرّي، 
ــاء واإليجابــي لتحقيــق رؤيــة  يفــرض علينــا جميًعــا مضاعفــة اجلهــود فضــًا عــن التأكيــد علــى أهميــة التعــاون البنَّ
مجلــس اإلدارة ببنــاء مجموعــة اســتثمارية قــادرة علــى التحــدّي والعمــل واالســتمرار وحتقيــق منــو مســتدام لســنن 

قادمــة - بــإذن اهلل. 

ويف هــذا اجلانــب يســرنا التأكيــد علــى ســامة ونزاهــة ومصداقيــة البيانــات املاليــة، وكافــة التقاريــر املقدمــة 
للمســاهمن، علــى مســتوى كافــة اجلوانــب املاليــة للشــركة، مــن بيانــات وأرقــام ونتائــج تشــغيلية، وفًقــا لقواعــد 
حوكمــة الشــركات، عــاوة علــى خضوعهــا لكافــة اإلجــراءات واملتطلبــات مــن هيئــة أســواق املــال واجلهــات احلكوميــة 
املختصــة، آملــن دائًمــا أن نكــون محــل الثقــة، وعنــد حســن الظــّن، وأن تكــون األحســاء للتنميــة، عنواًنــا بــارًزا يتصــّدر 

املشــهد التنمــوي الريــادّي يف الســوق الســعودي علــى مســتوى كافــة قطاعــات األعمــال.

إن رؤيــة األحســاء للتنميــة نحــو حتقيــق التمّيــز يف االســتثمارات وفــق اســتراتيجية حتقــق أعلــى مســتويات اجلــودة 
وحتصــد النمــو واألربــاح وحتقــق رضــا املســاهمن، ســتتطلب باإلضافــًة إلــى تطويــر العمــل وتنويعه وفق اســتراتيجيتنا 
التطويريــة املزيــد مــن التنويــع والتــوازن بــن مصــادر الدخــل واإليــرادات وتوســيع دائــرة عاقاتهــا وتنميــة مشــاريعها، 

لنضــع لشــركتنا اســًما المًعــا يف الســوق احملليــة، وغــًدا واعــًدا ومســتقبًا مشــرًقا.

واليــوم تصــل األحســاء للتنميــة إلــى مســتوى ممتــاز مــن حيــث األداء املالــي والتشــغيلي وتعــززت عامتهــا التجاريــة 
وازداد حضورهــا االســتثماري والتنمــوي واملجتمعــي املتنــوع رســوًخا، وهــا نحــن اليــوم نســعى مًعــا لتحقيــق قفــزات 
اســتثمارية، جتتــاز الصعوبــات وتتخطــى التحديــات، لتستكشــف املشــاريع الرائــّدة املربحــة والفــرص الواعــدة، التــي 
ميكننــا مــن خالهــا جلــب مزيــد مــن الســيولة واألربــاح للشــركة، مبــا ينعكــس علــى تعزيــز أدائهــا التنمــوي واملجتمعــي 

الفاعــل.

ويف اخلتــام يســعدني أن أتقــدم وزمائــي برفــع أســمى آيــات العرفــان والتقديــر إلــى مجلــس اإلدارة املوّقــر وكافــة 
مســاهمي الشــركة واملســتثمرين وعمائهــا الكــرام، وإلــى جميــع العاملــن علــى كافــة املســتويات اإلداريــة، علــى 

ــق والســداد. ــا التوفي ــا جميًع ــا، ســائًا اهلل لن ــة الشــركة وعمائه ــي بذلوهــا يف خدم ــود املخلصــة الت اجله

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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الكرام... السادة مساهمي شركة األحساء للتنمية  

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته... وبعد 

يســر رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة األحســاء للتنميــة أن يقــدم  ملســاهمي الشــركة الكــرام  
التقريــر الســنوي والــذي يلقــي الضــوء علــي أهــم إجنــازات الشــركة وشــركاتها التابعــة ومركزهــا املالــي 
للســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 ديســمبر2017م والــذي مت إعــداده مبــا يتوافــق مــع متطلبــات الئحــة 
حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة، ونظــام الشــركات الســعودي، والنظــام األساســي 

للشــركة ، آملــن أن يعكــس هــذا التقريــر تطلعــات املســاهمن نحــو املزيــد مــن التقــدم.

م. حامت بن فهد بالغنيم
رئيس مجلس اإلدارة

م. سعد بن عماش الشمري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

موسى بن عبداحملسن املوسى
عضو

د. عادل بن أحمد الصالح
املدير التنفيذي

راشد بن عبداهلل الراشد
عضو

أحمد بن عبداهلل اخليال
عضو

م. رائد بن عبدالرحمن املوسى
عضو

معاذ بن ماجد العوهلي
عضو

مجلس 

اإلدارة

16
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التكوين: 

ســعودية  مســاهمة  شــركة  للتنميــة  االحســاء  شــركة  تأسســت 
مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم 573 بتاريــخ 1414/4/14 هـــ املوافــق 
 2252021816 رقــم  التجــاري  الســجل  يف  ســجلت  1993/10/1م، 

1993م  نوفمبــر   15 املوافــق  1414هـــ  الثانــي  جمــادى   1 بتاريــخ 
النشاط: 

• إقامة املشروعات الصناعية املختلفة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها 	
مبفردها أو باإلشتراك مع غيرها من الشركات أو الهيئات أو 

األفراد.

• أعمال الصيانة واإلدارة والتشغيل للمدن الصناعية والسكنية 	
والتجارية واملرافق واملنشات العامة واخلاصة.

• متلك واستصاح األراضي واستغالها يف إقامة مشاريع اإلنتاج 	
الزراعي واحليواني.

• متلك العقارات واألراضي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإقامة 	
املنشأت التجارية والسكنية عليها واستثمارها بالبيع والشراء 

والتأجير بالنقد أو بالتقسيط.

• متلك الفنادق واملستشفيات واملرافق الصحية والتعليمية والترفيهية 	
والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

• إقامة مخازن التبريد وأساطيل النقل وورش الصيانة واإلصاح 	
ومحطات الوقود وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

• احلصول على الوكاالت التجارية 	

رأس المال:

• 	 )300( قــدرة  مــال  بــرأس  الشــركة  تأسســت 
مليــون ريــال ســعودي ال غيــر وبنــاء علــى موافقــة 
ذو   3 بتاريــخ  عاديــة  الغيــر  العامــة  اجلمعيــة 
القعــدة عــام 1426 هـــ املوافــق 5 ديســمبر 2005 
فقــد مت صــرف ســهم مجانــي لــكل ســبعة أســهم 
ليصبــح  الشــركة  مــال  رأس  زيــادة  مقابــل  يف 
)343( ثاثمائــة وثاثــة وأربعــون مليــون ريــال 

ســعودي ال غيــر.

• بنــاء علــى موافقــة اجلمعيــة العامــة الغيــر عاديــة 	
بتاريــخ 11 جمــادى األول عــام 1427 هـــ املوافــق 
7 يونيــو 2006 فقــد مت صــرف ســهم مجاني لكل 
أربعــة أســهم يف مقابــل زيــادة رأس مــال الشــركة 

ليصبــح )428.75( مليــون ريــال ســعودي. 

• بنــاء علــى موافقــة اجلمعيــة العامــة الغيــر عاديــة 	
بتاريــخ 3 ذو احلجــة عــام 1429 هـــ املوافــق 1 
ديســمبر 2008 فقــد مت صــرف ســهم مجانــي 
لــكل ســبعة أســهم يف مقابــل زيــادة رأس مــال 
الشــركة ليصبــح )490( مليــون ريــال ســعودي ال 
غيــر مقســم الــى تســعة واربعــون مليــون ســهم 
ــال  ــكل منهــا عشــرة ري ــغ القيمــة االســمية ل وتبل

ــر. ســعودي ال غي
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التنمية أســـاس
بناء املجــتمع
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18

18
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نســعى لتحقيــق التميــز يف االســتثمارات 
التــي تســاهم يف بنــاء مجتمــع متقــدم ورفع 
مســتوى املعيشــة للفــرد مــن خــال الثقافــة 
االبداعيــة لــدى منســوبينا وشــركاؤنا وفــق 
اســتراتيجية واضحــة، التــي تهــدف للعمــل 
بأعلــى مســتويات اجلــودة واالســتمرار يف 
لتعظيــم حقــوق  واألربــاح  النمــو  حتقيــق 

مســاهمينا.
الـــؤريـة

الرســـالة
المهمة

متارس الشــركة أنشــطتها من أجل حتقيق 
مــردوداً  تعكــس  التــي  املناســبة  االربــاح 
ــوق املســاهمن  ــى حق ــاً مناســباً عل إيجابي
وذلــك عــن طريــق التجــاوب بشــكل ســريع 
وفعــال مــع الفــرص االســتثمارية املتاحــة،

وأن متارس الشــركة تلك األنشــطة بوجود 
فريــق عمــل محتــرف وذو كفــاءة عاليــة 

ووفــق معاييــر ومبــادئ جــودة عاليــة.

ــة للشـــــــركة يف  ــنة املاليـــ تنتهــــــــــــي الســــ
31 ديســمبر مــن كل عــام ميــادي 

مــراجـــــع 
الحسابات

الســـــنة 
المـــالية

البسام وشركاه احملاسبون املتحالفون.
 PKF

1919
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ــارات واألراضــي  ــك العق ــة ومتل ــة املشــاريع الصناعي ــة يف إقام ــل األنشــطة الرئيســية بشــركة األحســاء للتنمي تتمث
واســتثماراتها واملرافــق الصحيــة والســياحية وإقامــة مخــازن التبريــد وفيمــا يلــي وصــف بأهــم القطاعــات الرئيســية 

للشــركة:

أوال ً: االستثمار في المشروعات الصناعية: 

يتضمن االستثمار الصناعي متلك الشركات التابعة وكذلك االستثمار يف شركات شقيقة بطريقة 
التكلفة كالتالي:

شركة األحساء للصناعات الغذائية )شركة تابعة(: 

يتمثــل نشــاط الشــركة يف إنتــاج التمــور ومشــتقاتها التحويليــة وإنشــاء مخــازن التبريــد وتأجيرهــا علــى الغيــر، خــال 
عــام 2017  واصــل مجلــس االدارة دعمــه للشــركة التابعــة لارتقــاء بالنتائــج التشــغيلية ولكــن نظــرا إلرتفــاع أســعار 
املــواد اخلــام األمــر الــذي  كان لــه أثــر ســلبي علــى القوائــم املاليــة وذلــك علــى الرغــم مــن زيــادة املبيعــات هــذا وقــد 

مت الدعــم بقيمــة  5.5 مليــون ريــال خــال عــام 2017م.
الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة )شركة تابعة(: 

ــرة، ونظــراً للخســائر املتراكمــة للشــركة  اســتكماال جلهــود مجلــس اإلدارة للتخلــص مــن اســتثمارات الشــركة املتعث
ــة الشــركة  ــال فقــد قرراملجلــس تصفي ــون ري ــة كمــا فــى 31 ديســمبر 2017 واملقــدرة ب 198ملي الســعودية الياباني
الســعودية اليابانيــة ، ومــازال املصفــى القضائــى واملستشــار القانونــى للشــركة يقومــون بكافــة اإلجــراءات لإلنتهــاء 

مــن تصفيــة الشــركة .
شركة التصنيع وخدمات الطاقة: 

خــال عــام 2017 واصلــت شــركة التصنيــع وخدمــات الطاقــة أدائهــا املتميــز، وقــد أقــرت اجلمعيــة الغيــر العاديــة 
ــة  2.05  ــاح بقيم ــات أرب ــد مت إســتام توزيع ــة األســمية وق ــن القيم ــل3% م ــاح ملســاهميها متث ــع أرب ــة توزي الرابع

مليــون ريــال خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2017م.
الشركة العربية لصناعة الورق: 

تــزاول الشــركة نشــاطها يف إنتــاج اللفــات الورقيــة والكرتونيــة وتســويق املنتجــات الورقيــة وجتــارة اجلملــة والتجزئــة 
يف املــواد واألدوات واملعــدات واألجهــزة اخلاصــة بصناعــة الــورق واخلدمــات التجاريــة وجتــارة اجلملــة والتجزئــة يف 
الــورق والكرتــون والباســتيك واملطــاط،  خــال عــام 2017 قــد قامــت الشــركة العربيــة لصناعــة الــورق باالعــان 

عــن توزيعــات أســهم وقــد كان نصيــب شــركة األحســاء للتنميــة 197,625 ســهم .
الشركة العربية لصناعة األلياف الصناعية: 

تبلــغ التكلفــة التاريخيــة لاســتثمار )35.5( مليــون ريــال بنســبة 0.42% مــن رأس مــال الشــركة العربيــة لألليــاف 
الصناعيــة ونظــراً للخســائر املتواليــة احملققــة يف نتائــج أعمــال هــذا االســتثمار، فقــد مت تكويــن مخصــص إنخفــاض 
بكامــل قيمــة االســتثمار ، خــال عــام 2017 اجلديــر بالذكــر أن اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة ابــن رشــد 
قــد وافقــت علــى حتويــل الكيــان القانونــى للشــركة مــن شــركة مســاهمة مغلقــة الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة .

 وصف األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان . 1
بكل نشاط ومدى تأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في 

النتائج:
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ثانيا : االستثمار في المشروعات الطبية: 

يتضمن االستثمار يف املشروعات الطبية شركة األحساء للخدمات الطبية )شركة تابعة(: 

يتمثل نشاط شركة األحساء للخدمات الطبية يف إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة املستشفيات واملستوصفات 
ــة والتجزئــة يف األجهــزة واملعــدات الطبيــة ولــوازم املستشــفيات والعطــور  واملراكــز الطبيــة وجتــارة اجلمل

ومســتحضرات التجميل.

إن مستشــفى األحســاء هــو مستشــفى خــاص ذو تصميــم متطــور لديــة القــدرة علــى التوســع املســتقبلى مــع 
ــى اخلدمــات ذات اجلــودة  ــب عل ــادة الطل ــة فــى املنطقــة وزي ــة الصحي ــار اجتاهــات الرعاي األخــذ باالعتب

العاليــة، إن مبنــى املستشــفى مكــون مــن خمــس طوابــق ودور ســفلى ذو قــدرة إســتيعابية 220 ســرير .

ثالثًا: االستثمار في المشروعات الخدمية:

يتمثل االستثمار يف املشروعات اخلدمية كالتالي: 

الشركة الوطنية خلدمات املناولة األرضية:

يتمثــل نشــاط الشــركة يف تقــدمي خدمــات املســاندة لشــركات الطيــران وصيانــة الطائــرات األوليــة اخلفيفــة 
وتوفيــر وتدريــب القــوي العاملــة يف مجــال اخلدمــات األرضيــة.

تبلــغ مســاهمة شــركة االحســاء للتنميــة بنســبة 5% مــن رأس مــال الشــركة الوطنيــة خلدمــات املناولــة 
األرضيــة، واجلديــر بالذكــر أنــه مت اســتام توزيعــات أربــاح خــال عــام 2017 بقيمــة )4.024( مليــون 

ــال . ري
شركة األحساء للسياحة والترفيه:

يتمثــل نشــاط الشــركة يف إنشــاء وتشــغيل وإدارة املشــروعات الســياحية واملراكــز الترفيهيــة وإنشــاء وتشــغيل 
املطاعــم والفنــادق واالســتراحات واحلدائــق النباتيــة ، هــذا وقــد مت تكويــن مخصــص بكامــل قيمــة 

االســتثمار املقــدرة بـــ 3.78 مليــون ريــال .

رابعًا: االستثمار في المشروعات العقارية:

يتضمن االستثمار يف املشروعات العقارية متلك الشركات التابعة كالتالي: 

شركة تطوير األحساء للعقارات )شركة تابعة(:

خــال عــام 2017م إتخــذ مجلــس اإلدارة قــراره فــى الربــع األول بتصفيــة شــركة تطويــر األحســاء للعقــارات 
هــذا وقــد مت االنتهــاء مــن اإلجــراءات القانونيــة لشــطب الســجل التجــارى . 

االستثمار يف أراضي عقارية:

يتمثــل االســتثمار العقــاري يف مجموعــه أراضــي بطريــق خريــص مبدينــة الريــاض باإلضافــة الــى مجموعــه 
أراضــي بحــي املعيزيلــة وكذلــك مســاهمة عقاريــة مبدينــة تبــوك بصافــى قيمــة )121.34( مليــون ريــال، 

ذلــك بعــد إســتبعاد مخصصــات اإلنخفــاض .
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خامسًا: القطاع االستثماري:

 متلك الشركة محفظة أوراق مالية تدار بواسطة أحد شركات الوساطة املالية، تظهر االستثمارات يف أوراق مالية للمتاجرة 
بالقيمة العادلة وتظهر األرباح واخلسائر غير احملققة منها يف قائمة الدخل املوحدة ويتم إدراج املكاسب واخلسائر الناجتة 
من بيع مثل هذه االستثمارات والتي يتم احتسابها على أساس الفرق بن املتحصل من عملية البيع والقيمة الدفترية لتلك 
االستثمارات يف قائمة الدخل املوحدة، تتحقق إيرادات توزيعات األرباح من هذه االستثمارات عند نشوء احلق يف استام 

توزيعات األرباح.

خــال عــام 2017 قــد قــررت الشــركة بيــع كافــة محافــظ األوراق املاليــة بغــرض املتاجــرة  ولــم يتبقــى ســوى إســتثمارات فــى أوراق 
ماليــة متاحــة للبيــع والتــى تقــدر بقيمــة 15.9 مليــون ريــال هــذا واجلديــر بالذكــر فقــد مت تكويــن خســائر محققــة علــى قائمــة 

الدخــل بقيمــة 5 مليــون ريــال خــال عــام 2017م  باالضافــة الــى 3.9 خســائر غيــر محققــة .

سادسًا: ملخص لوصف تأثير استثمارات الشركة على حجم العمل ونسبة اسهامها في النتائج في   
31 ديسمبر 2017م: 

وصف النشاط
اإلسهام يف نتائج األعمالالتأثير يف حجم األعمال 

النسبةالربح من النشاطالنسبةااليرادات 

%2,184,69731.2%17,179,3467.9 االستثمار يف املشاريع الصناعية

%5,284,39775.5%195,921,05290.14 االستثمار يف املشاريع الطبية

%1,973,39628.2 %4,257,3961.96 االستثمار يف مشاريع اخلدمات

)%0.5()33,418(%0.000االستثمار العقاري

)%234.4()16,407,564(%0.000 القطاع االستثماري

%100)6,998,492(%100  *217,357,794 اإلجمالي

* اجمالي اإليرادات غير متضمن مبلغ اإليرادات األخري البالغ قيمته 5.4 مليون ريال سعودي.
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 أواًل: الخطط المستقبلية: 

خــال عــام 2017 قــد حــدد مجلــس إدارة الشــركة القطاعــات التــى يرغــب فــى االســتثمار بهــا وكذلــك فقــد مت 
حتديــد األهــداف واملامــح الرئيســية ومــن ثــم فقــد مت إعــداد اخلطــة الســنوية وفقــاً حملــددات العمــل وبنــاء 

علــى توجهــات مجلــس اإلدارة والتــى تتضمــن اخلطــة املاليــة وخطــة إدارة املــوارد البشــرية . 

ثانيًا األهداف الرئيسية: 

تســعى اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بنــاء علــى توجيهــات مجلــس اإلدارة إلــى تعظيــم ربحيــة مســاهميها مــن خــال 
ــز  ــوم إدارة اجلــودة الشــاملة لتعزي ــق مفه ــك تطبي ــد وكذل ــق أفضــل العوائ ــة للشــركة لتحقي ــوارد املالي إدارة امل
الثقــة لــدى عمائهــا يف الشــركات التابعــة مــن خــال التطويــر املســتمر خلدماتهــا وحتقيــق مســتوى اجلــودة 

التــي يتطلــع اليــه عمائهــا كــي يتــم تعزيــز موقعهــا يف الســوق.

أهم اإلنجازات خالل عام 2017: 
الدخول فى بعض اإلستثمارات اجلديدة ذات العائد اجليد  .( 1
إستحداث بعض اإلدارات اجلديدة بالشركة بهدف تعظيم الربحية .( 2
معاجلة العديد من الدعاوى القانونية.( 3
تصفية االستثمارات املتعثرة .( 4
سعودة الوظائف حسب تصنيف برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل.( 5

ثالثًا: التوقعات المستقبلية: 

يســعي مجلــس إدارة شــركة اإلحســاء للتنميــة لاســتفادة مــن كافــة أصــول الشــركة بهــدف تعظيــم ربحيــة 
مســاهمى الشــركة وحيــث أن مبيعــات الشــركات قــد تأثــرت خــال عــام 2017م اإل أن مجلــس إدارة الشــركة 
لــن يدخــر جهــداً يف حتقيــق أهدافــة وتعظيــم أربــاح الشــركة ، كمــا تســتمر الشــركة يف البحــث عــن أيــة فــرص 

ــدة مــن شــأنها أن تكــون قيمــة مضافــة حلقــوق املســاهمن. اســتثمارية جدي

وصف خطط وقرارات الشركة المهمة . 2
والتوقعات المستقبلية ألعمالها والمخاطر التي 

تواجهها: 
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املخاطر التي تواجهها الشركة بكافة أنواعها :. 1

تقــوم إدارة املراجعــة الداخليــة بالشــركة بدراســة املخاطــر التــى 
تتعــرض لهــا الشــركة وفقــاً لنتائــج خطــة املراجعــه الداخليــة التــى 
يتــم إعتمــاده مــن قبــل جلنــة املراجعــه حيــث يتــم صياغــة سياســة 
باملخاطــر  تفصيلــى  ســجل  عمــل  ثــم  ومــن  املخاطــر وحتييدهــا 
ــى معــدالت أداء الشــركة ،  ــل أثرهــا عل واملقترحــات الازمــة لتقلي
ويتــم حتديــث ســجل املخاطــر بصفــة مســتمرة حتــت إشــراف مــن 
جلنــة املراجعــه ومــن أهــم املخاطــر التــى تتعــرض لهــا الشــركة علــى 

ــة املوحــدة :  ــم املالي مســتوى القوائ

• إلســتثمارات 	 الســوقية  القيمــة  بإنخفــاض  املتعلقــة  املخاطــر 
. الشــركة 

• املخاطــر املتعلقــة باحلفــاظ علــى مســتوى مبيعــات وإيــرادات 	
الشــركات التابعــة ومحاولــة الســيطرة علــى إرتفــاع  التكاليــف.

أما املخاطر التى ترد فى إيضاحات القوائم املالية فهى توضح 
موقف الشركة من هذ املخاطر على النحو التالى : 

• مخاطر تصنيف األدوات املالية .	

• مخاطر قياس القيمة العادلة لألدوات املالية .	

• مخاطر االئتمان .	

• مخاطر السيولة 	

• مخاطر السوق 	

• مخاطر أسعار العمات األجنبية .	

أما على صعيد التغيرات الهيكلية فقد : 

• مجلــس 	 قــرار  عــن  2017/01/18م  بتاريــخ  الشــركة   أعلنــت 
اإلدارة بتصفيــة شــركة تطويــر األحســاء للعقــارات )شــركة حتــت 

اإلنشــاء( .

• بتاريــخ 2017/03/30م أعلنــت الشــركة عــن إفتتــاح فــرع للمقــر 	
اإلدارى للشــركة مبدينــة اخلبــر .

• الحقــاً وقبــل إصــدار التقريــر الســنوي فقــد إتخــذ مجلــس اإلدارة 	
قــرارة بتاريــخ 2018/1/1م بتعيــن املهنــدس /ســعد بــن عمــاش 
الشــمرى كعضــو منتــدب للشــركة هــذا وقــد مت تعديــل صفــة 

عضويــة العضــو املنتــدب ومــا يلزمهــا مــن إجــراءات .

المشورع
يبدأ بفكرة
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أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات اخلمس األخيرة: . 2

• قائمة الدخل )ريال سعودي( 	

20172016201520142013البيان

150,563,4676,786,9346,477,350 209.074.139191,927,015االيرادات 

)5,827,077()6,046,204()112,150,386()143,632,360()156.179.060(تكلفة االيرادات

38,413,081740,730650,273 52.895.07948.294.655مجمل الربح 

)18,327,283()7,049,853()39,810,330()54.473.108()58.487.985(مصروفات عمومية وإدارية 

0,00)584,462,5()2,884,147()1,245,921()1.572.310(مصروفات بيع وتوزيع 

)17,677,010()11,893,585()4,281,396()7,424,374()7.165.216(ربح وخسائر التشغيل 

28,479,7574,005,99512,518,083 8.283.6552,426,026توزيعات أرباح مستلمة 

36,476,89631,235,28324,757,734 0.000.00إيرادات استثمارات 

0,00)16,534,020()6,834,204()16,091,994()7.284.000(انخفاض يف قيمة استثمارات 

24,214,9320.000.00 0.000.00ارباح إعادة تقييم استثمارات 

أرباح محققة أو غير محققة من 
تقييم استثمارات من خال قائمة 

الدخل 
)399.950(2.128.0790.000.000.00

0,00)6,010,590(0.000.000.00انخفاض يف قيمة أصول غير ملموسة 

5.402.9239.304.7967,072,7111,058,718916,757اإليرادات األخرى 

85,128,6961,861,80120,515,564)9.657.467()1.162.588(صايف الربح عن العمليات املستمرة 

الربح )اخلسارة( من العمليات غير 
0,00)32,492,656(181,299)1,781,552()30.383(املستمرة

20,515,564)30,630,855(85,309,995)11,439,019()1.192.971(صايف الربح عن السنة قبل الزكاة  

)4,496,972()5,445,434()18,214,977()18,370,807()5.805.521(الزكاة الشرعية 

16,018,592)36,076,289(67,095,018)29,809,826()6.998.492(صايف الربح 

صايف الربح )اخلسارة( العائد إلى 
املساهمن 

)9.449.924()33,392,120(
52,085,718)36,076,289(16,018,592

                           2.451.4323,582,29415,009,3000,00امللكية غير املسيطرة 
0,00

16,018,592)36,076,289(67,095,018)29,809,826()6.998.492(صايف الربح )اخلسارة( عن السنة 
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• قائمة املركز املالي )ريال سعودي(	

20172016201520142013البيان

  األصول

270,618,526183,512,708186,027,641 215,887,185 191.067.606األصول املتداولة

425,844,768315,081,606415,813,094 428,025,310 452.159.386األصول غير املتداولة

696,463,294498,594,314601,840,735 643,912,495 643.226.992مجموع األصول

اخلصوم وحقوق 
 املساهمن

56,848,41912,459,83814,900,095 38,541,705 41.729.772اخلصوم املتداولة

32.845.653802,25862,322,250 34.564.70029.650.221اخلصوم غير املتداولة

68.191.92689.694.07213,262,09677,222,345 76.294.472مجموع اخلصوم

صايف حقوق 
477,400,173487,932,764523.554.178485,332,218524,618,390املساهمن

حقوق احلصص غير 
89,532,34787,787,80583.215.0440,000,00املسيطرة 

مجموع اخلصوم 
696,463,294498,594,314601,840,735 643,912,495 643.226.992وحقوق املساهمن

التحليل اجلغرايف إلجمالي إيرادات الشركة طبقًا للقوائم املالية املوحدة:. 3

إجمالي البيان
االيرادات

التوزيع اجلغرايف

مبيعات خارجيةاملنطقة الغربيةاملنطقة الوسطىاملنطقة الشرقية

 -    -    -   --ايرادات استثمارات ودائع بنكية

 -    -    -   209,074,139  209,074,139 إيرادات مبيعات من شركات تابعة

 232,613  4,024,783  2,050,009  1,976,250  8,283,655 توزيعات أرباح من استثمارات يف شركات بالتكلقة

 -    -    -    -    -   أرباح من استثمارات 

 232,613  4,024,783  2,050,009 211,050,389 217,357,794إجمالي

0.11%1.85%0.94%97.10%100.00%النسبة املئوية

التحليل اجلغرايف إلجمالي إيرادات الشركة بالرسم البياني:
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الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:. 4

نسبة التغيرالتغير + أو -20172016البيان

9%17.147.124 191,927,015 209.074.139 االيرادات

%9)12.546.700()143.632.360()156.179.060(تكلفة االيرادات

10%4.600.424 48.294.655 52.895.079 مجمل الربح

%7)4.014.877()54.473.108()58.487.985(مصروفات عمومية وإدارية

26%)326.389( )1,245,921()1.572.310(مصروفات بيع وتوزيع

)3(%259.158)7.424.374()7.165.216(ربح وخسائر التشغيل

%2,426,0265.857.629241 8.283.655 توزيعات أرباح مستلمة

أرباح محققة أو غير محققة من تقييم 
)119(%)2.528.029(2.128.079 )399.950( استثمارات من خال قائمة الدخل 

)55(%8.807.994)16,091,994()7.284.000(انخفاض يف قيمة استثمارات

أرباح إعادة تقييم إستثمار فى شركات زميلة قبل 
%0.000.000  0.00 السيطرة عليها 

%0.000  0.00  0.00  انخفاض يف قيمة أصول غير ملموسة

)42(%)3.901.873( 9.304.796 5.402.923اإليرادات األخرى

)88(%8.494.879)9.657.467()1.162.588(صايف الربح عن العمليات املستمرة

)98(%1.751.169)1,781,552()30.383(الربح )اخلسارة( من العمليات غير املستمرة

)90(%10.246.048)11.439.019()1.192.971(صايف الربح عن السنة قبل الزكاة

)68(%12.565.286)18,370,807()5.805.521(الزكاة الشرعية

)77(%22.811.334)29.809.826()6.998.492(صايف الربح

)72(%23.942.196)33.392.120()9.449.924(صايف الربح )اخلسارة( العائد إلى املساهمن

)32(%)1.130.862(3.582.294 2.451.432 امللكية غير املسيطرة

)77(%22.811.334(()29.809.826()6.998.492(صايف الربح )اخلسارة( عن السنة

أهم أسباب التغيرات يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة: 
يعود إنخفاض خسارة العام عن العام السابق الى األسباب التالية : 

إنخفاض مصروف الزكاة الشرعية .. 1
زيادة توزيعات األرباح املستلمة .. 2
إنخفاض قيمة مخصصات االنخفاض فى االستثمارات .. 3
زيادة االيرادات بنسبة تزيد عن زيادة تكلفة االيرادات .. 4
إرتفاع مجمل الربح نتيجة زيادة االيرادات .. 5
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إيضاح ألي اختالف عن معايير احملاسبة املعتمدة  بالهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني:. 5

أعــدت القوائــم املاليــة وفقــاً للمعاييــر احملاســبية الدوليــة والتــى مت عتمادهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية ، وال يوجــد أي 
اختــاف عــن معاييــر احملاســبة الدوليــة واملعتمــدة بالهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن.

اسم الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ومحل األنشطة الرئيسية ومحل . 6
عملياتها: )القيمة باملليون ريال( :

رأسمال اسم الشركة
الشركة

نسبة 
نشاط الشركة الرئيسيامللكية

احملل 
الرئيسي 
لعملياتها

الدولة 
محل 

تأسيسها

إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة املستشفيات واملراكز 53.61%150شركة األحساء للخدمات الطبية
السعوديةاألحساءالطبية

السعوديةاألحساءإنتاج وتسويق وتوزيع اخليوط واألقمشة املنسوجة100%70الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة

انتاج التمور ومشتقاتها التحويلية وإنشاء مخازن 100%20شركة األحساء للصناعات الغذائية
السعوديةاألحساءالتبريد وتأجيرها على الغير

شراء األراضي إلقامة املباني عليها واستثمار هذه 100%0.5شركة تطوير األحساء للعقارات *
السعوديةاالحساءاملباني باإليجار أو البيع لصالح الشركة

مالحظة* : مت تصفية الشركة خالل الربع األول من عام 2017م وشطب السجل التجارى لها .

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:. 7

لم تصدر الشركات التابعة خال العام املالي 2017 م أي أسهم أو أدوات دين داخل اململكة أو خارجها.

 سياسة الشركة يف توزيع األرباح:. 8
تنص املادة 45 من النظام األساسي للشركة على سياسة توزيع األرباح على النحو التالي: -

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالى : 

يجنــب 10% مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن إحتياطــى نظامــى ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنــب متــى بلــغ . 1
اإلحتياطــى املذكــور 30% مــن رأس املــال املدفــوع .

يوزع من الباقى بعد ذلك دفعة أولى للمساهمن تعادل 5 % من رأس املال املدفوع .. 2
يخصــص بعــد مــا تقــدم مبــا ال يتجــاوز 10% مــن الباقــى ملكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وحســب مــا تقــرره اجلهــات . 3

املختصــة إضافــة الــى بــدل حضــور اجللســات التــى يســتحقها العضــو فــى كل جلســة ومصروفــات الســفر واإلنتقــال للعضــو 
الغيــر مقيــم ويــوزع الباقــى بعــد ذلــك علــى املســاهمن حصــة إضافيــة فــى األربــاح وفقــاً ملــا تقــرره اجلمعيــة أو يرحــل الــى 

األعــوام التاليــة .
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وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت خالل العام 2017م تعود ألشخاص )عدا . 9
أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني وأقربائهم(.

خــال عــام 2017   تغيــرت ملكيــة األســتاذ/ خالــد بــن صالــح بــن عبــد الرحمــن الشــثري مــن 7,7% فــى بدايــة العــام الــى عــدم 
إمتــاك أى أســهم فــى نهايــة العــام .

 األوراق املالية التعاقدية وحقوق االكتتاب التي تعود ألعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيني . 10
وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

يبــن اجلــدول التالــي عــدد األســهم التــي ميلكهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن وأقربائهــم يف الشــركة علــى النحــو 
التالــي:
ü  أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين خال الفترة من 01-01-2017 إلى 31-12-2017م

االسمم

نهاية العامبداية العام

نسبة التغيير صايف التغيير
% أدوات الدينعدد األسهم أدوات الدينعدد األسهم 

1.0000.001.0000.000.000.00حامت بن فهد بالغنيم1
1.0000.001.0000.000.000.00سعد بن عماش الشمري2
1.5000.001.5000.000.000.00راشد بن عبداهلل الراشد3
2.0000.002.0000.000.000.00أحمد بن عبداهلل اخليال4
1.0000.001.0000.000.000.00رائد بن عبدالرحمن املوسى5
1.0000.001.0000.000.000.00معاذ بن ماجد العوهلي6
1.0000.001.0000.000.000.00موسى بن عبداحملسن املوسى7

ــن  ــن اآلخري ــار التنفيذي ــس اإلدارة وكب ــود ألعضــاء مجل ــك يف أســهم الشــركة تع ــر أعــاه ال توجــد نســب متل ــا ذك باســتثناء م
وأقربائهــم، كمــا ال توجــد خــال العــام 2017م أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة أخــرى وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس 
اإلدارة وكبــار التنفيذيــن وأقربائهــم يف أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة. وال يوجــد بــن أعضــاء مجلــس 

اإلدارة ممثــل لشــخصية اعتباريــة.
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القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة لها واملسدد منها خالل العام:. 11
تبني البيانات التالية تفاصيل القروض املمنوحة لشركة األحساء للتنمية وشركاتها التابعة كما يف 31 ديسمبر2017م :

قروض شركة األحساء للتنمية:  °

تقــر شــركة األحســاء للتنميــة بأنــه ليــس هنــاك أي قــروض علــى الشــركة ألي جهــة متويليــة حتــى تاريــخ 2017/12/31م،   
وأن القــروض املبينــة يف القوائــم املاليــة املوحــدة تخــص إحــدى الشــركات التابعــة
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قروض الشركة التابعة -شركة األحساء للخدمات الطبية: )القيمة باملليون ريال( °

اجلهة 
املانحة 
للقرض

تاريخ 
مدة القرضالقرض

أصل مبلغ القرض
تاريخ اول 

قسط
تاريخ اخر 

قسط
رصيد 

القرض يف 
يناير2017

املسدد خالل 
عام 2017

رصيد 
القرض يف 
ديسمبر 

2017
قصير/

متوسط 
االجل

طويل االجل

البنك 
السعودى 
البريطانى

ربيع األخر 5.070.00عام 1438هـ
1439هـ

رجب 
14390.000.005.07هـ

160,0049,527 سنة 1421هـ وزارة املالية*
رجب 

1425هـ 
رجب 

14408.34,124,12هـ 

* يتمثل ضمان القرض اخلاص بوزارة املالية يف رهن أرض الشركة وما عليها من أصول.

لم متنح الشركة أو تصدر خالل عام 2017م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو . 12
مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام املالي 2017م . 

وصف ألي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو . 13
مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

لــم تصــدر أو متنــح الشــركة خــال عــام 2017 أي حقــوق حتويــل أو اكتتــاب مبوجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة 
تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة.

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق . 14
املالية املتبقية، مع التمييز بني األوراق املالية املدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها 

الشركات التابعة.

خــال عــام 2017 ال يوجــد أي معامــات اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة أو الشــركات التابعــة ألي أدوات ديــن 
قابلــة لاســترداد.

فريق عمل
طمـــــــــوح وواعــــي

3131
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اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع:. 15

• يوضح اجلدول التالى سجل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة  خال عام 2017م 	

طبيعة االسمم
العضوية

عدد االجتماعات )8(

ول
األ

اع 
تم

الج
ا

17
-0

1-
20

17

ني
لثا

ع ا
ما

جت
اال

13
-0

2-
20

17
 

ث 
ثال

 ال
ماع

جت
اال

13
-0

3-
20

17

بع
لرا

ع ا
ما

جت
اال

10
-0

4-
20

17
 

س
ام

خل
ع ا

ما
جت

اال
25

-0
5-

20
17

 

س
ساد

 ال
ماع

جت
اال

30
-0

7-
20

17

بع
سا

 ال
ماع

جت
اال

30
-1

0-
20

17
 

من
لثا

ع ا
ما

جت
اال

04
-1

2-
20

17
 

حضرحضرحضرحضرحضرلم يحضرحضرحضررئيس حامت بن فهد بالغنيم1

نائب سعد بن عماش الشمري2
حضرحضرحضرلم يحضرحضرحضرحضرحضرالرئيس

حضرحضرحضرلم يحضرحضرحضرحضرحضرعضوراشد بن عبداهلل الراشد3

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوأحمد بن عبداهلل اخليال4

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضورائد بن عبدالرحمن املوسى5

حضرحضرحضرلم يحضرحضرلم يحضرحضرحضرعضومعاذ بن ماجد العوهلي6

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوموسى بن عبداحملسن املوسى7

تاريخ آخر اجتماع للجميعة العامة: 25-12-2017م

عدد طلبات الشركة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها. 16

أسباب الطلبتاريخ الطلبم
إجراءات الشركة105-01-2017
إجراءات الشركة205-01-2017
اجلمعية العامة312-01-2017
إجراءات الشركة412-01-2017
إجراءات الشركة508-03-2017
اجلمعية العامة612-03-2017
اجلمعية العامة709-04-2017
اجلمعية العامة802-05-2017
اجلمعية العامة924-12-2017

الصفقات بني الشركة وأطراف ذوي عالقة:. 17

لــم يكــن هنــاك أي عقــود لتعامــات ســنوية أو دوريــة مــع أي طــرف ذوي عاقــة خــال العــام 2017م، ولــم يكــن هنــاك أي 
تعامــات جتاريــة مــع الشــركة.
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األعمال والعقود التي تكون الشركة طرفًا فيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة . 18
الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم.

يقــر مجلــس إدارة شــركة األحســاء للتنميــة بأنــه ال يوجــد خــال العــام 2017م أي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــاً فيهــا 
أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو للرئيــس التنفيــذي أو للمديــر املالــي أو ألي شــخص ذو عاقــة 

بــأي منهــم.

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن . 19
أي رواتب أو تعويض

خــال عــام 2017 ال يوجــد أي اتفاقيــات أو ترتيبــات تنــازل مبوجبــة أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذيــن 
عــن رواتــب أو تعويــض.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح.. 20

خال عام 2017 ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح.

 املدفوعات النظامية جلهات حكومية:. 21

• قامت الشركة بسداد مستحقات جلهات حكومية على النحو التالي:	

البيان

2017م

بيان االسبابوصف موجز لها
املسدد

املستحق حتى نهاية 
الفترة املالية السنوية 

ولم يسدد

5,499,8445,892,789زكاة 
مصروف الزكاة املقدر 

عن عام 2017

املبلغ املستحق خاضع للزيادة والنقصان ويتم 
سدادة عند تقدمي اإلقرار الزكوي خال 

النصف األول من عام 2018

ال يوجدال يوجد0.000.00الضريبة

املؤسسة العامة 
اشتراكات العاملن 163,82714,664للتأمينات اإلجتماعية

املبلغ املستحق ميثل اشتراكات العاملن عن 
شهر ديسمبر مت سدادها خا شهر يناير 

2018

تكاليف تأشيرات 
2,8000وجوازات

رسوم تدفع ملصلحة 
اجلوازات

متثل مصاريف ورسوم اصدار تأشيرات 
ملوظفي الشركة

2,6000رسوم مكتب العمل
رسوم استخراج 
تراخيص العمل

متثل مصاريف ورسوم اصدار اقامات ملوظفي 
الشركة
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الوضع الزكوي:

يتم تقدمي إقرار زكوي موحد للشركة وشركاتها التابعة اململوكة لها بالكامل على النحو التالى : 
شركة األحساء للتنمية : . 1

ــك  ــى ذل ــة ال ــة ، باالضاف ــى شــهادة زكوي ــة فــى 31 ديســمبر 2016م ومت احلصــول عل ــوى للســنة املنتهي مت تقــدمي اإلقــرار الزك
يوجــد ربــط نهائــى معــدل للســنوات املنتهيــة مــن 2003 حتــى 2012م ومت ســداد الــزكاة املســتحقة مبوجــب الربــط وقــد مت إجــراء 
فحــص ميدانــى للشــركة للســنوات املنتهيــة مــن 2013حتــى 2015م ومــازال الربــط قيــد الدراســة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة .

شركة األحساء للصناعات الغذائية : . 2

يتــم تقــدمي االقــرار الزكــوى لشــركة األحســاء للصناعــات الغذائيــة ضمــن اإلقــرار الزكــوى املوحــد لشــركة األحســاء للتنميــة بــدءاً 
ــة للفتــرات حتــى 30 يونيــه 2007م  مــن عــام 2013 م . هــذا وقــد أنهــت شــركة األحســاء للصناعــات الغذائيــة الربــوط الزكوي

. وال يــزال الربــط الزكــوى مــن 1 يوليــو 2007 حتــى 31 ديســمبر 2015م قيــد الدراســة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل .

شركة تطوير األحساء للعقارات :. 3

ــة فــى 31 ديســمبر  ــة للســنة املنتهي ــوى املوحــد لشــركة األحســاء للتنمي ــوى األول ضمــن االقــرار الزك ــم تقــدمي االقــرار الزك يت
. 2016م 

الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة : . 4

ــى  ــدءاً مــن عــام 2007م عل ــة ب ــم تقــدمي اإلقــرار الزكــوى للشــركة الســعودية ضمــن اإلقــرار املوحــد لشــركة األحســاء للتنمي يت
ــى عــام 2015م . ــة حت ــا الزكوي ــة إقراراته ــة هــذا وقــد أنهــت الشــركة الســعودية الياباني ــة الفعلي أســاس نســبة امللكي

• وفيما يلي بيان املوقف الزكوي للقوائم املالية املجمعة حتى نهاية السنة املالية 2017م:	

البيان
املبلغ ريال سعودي

2017

املبلغ ريال سعودي

2016

5,587,11217,291,215رصيد املخصص بداية السنة 

0.0010,500,000مخصص مكون عن مطالبات زكوية عن السنوات السابقة 

5.805.5217,870,807مخصص املكون عن الزكاة املستحقة عن العام احلالي                

0.000.00احملول إلى مطلوبات محتفظ بها بغرض البيع 

)30,074,910()5.499.844(املسدد خال العام 

5.892.7895,587,112الرصيد نهاية العام 

ماحظة :  القوائم املالية املوحدة تشمل شركة األحساء للخدمات الطبية ولكن االقرار الزكوى املوحد ال يشمل شركة األحساء 
للخدمات الطبية .
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تنمية اقتصادية 
وؤرية ريادية

35
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بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة خالل العام 2017م:. 22

خال عام 2017 ال يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة .

يقر مجلس إدارة شركة األحساء للتنمية مبا يلي:. 23
§ أن سجات احلسابات أعدت بالشكل الصحيح.	
§ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.	
§ أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	
§ خال عام 2017 ال يوجد أى أسهم خزينة .	

املعلومات الواجب اإلفصاح عنها مبوجب الئحة حوكمة الشركات:. 24

• خال عام 2017 قررت الشركة تعين إحدى املكاتب االستشارية املتخصصة لتعديل الئحة 	
حوكمة الشركة وفيما يلى بيان بكافة املواد التى لم تلتزم بها الشركة أو التزمت بها التزام 

جزئى.
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يوضح اجلدول التالي تفصياًل ملدى التزام الشركة بالئحة احلوكمة: أ- 

مت بيان املادة وفق الئحة احلوكمة م
االلتزام 

التزام 
جزئي 

لم يتم 
سبب عدم التطبيق االلتزام 

√املادة التاسعة والثاثون : )الفقرة 1، 2(1
مازالــت املــادة إسترشــادية وعندمــا يتــم االلزام 

بهــا ســوف تطبقهــا الشــركة .

2

احلاديــة واألربعــون:       )الفقــرة أ ( يضــع مجلــس اإلدارة بنــاء 
ــة الترشــيحات واملكافــأت األليــات الازمــة  ــراح جلن ــى اقت عل
التنفيذيــة  املجلــس وأعضائــة وجلانــه واإلدارة  أداء  لتقييــم 
ترتبــط  مناســبة  أداء  مؤشــرات  خــال  مــن  وذلــك  ســنوياً، 
مبــدى حتقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة وجــودة إدارة 
ــى أن  ــة وغيرهــا عل ــة الداخلي ــة أنظمــة الرقاب املخاطــر وكفاي
حتــدد جوانــب القــوة والضعــف وإقتــراح معاجلتهــا مبــا يتفــق 

مــع مصلحــة الشــركة .

                                            

√
يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء 

3
احلادية واألربعون : )الفقرة هـ ( 

علــى  للحصــول  الازمــة  الترتيبــات  اإلدارة  مجلــس  يتخــذ 
ســنوات   ثــاث  كل  تقييــم جهــه خارجيــة مختصــه ألداؤه  

√
مازالــت املــادة إسترشــادية وعندمــا يتــم االلزام 

بهــا ســوف تطبقهــا الشــركة .

4

احلادية واألربعون : )الفقرة و ( 

يجــرى أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذيــن تقييمــاً دوريــاً 
األعضــاء  نظــر  وجهــات  أخــذ  بعــد  املجلــس  رئيــس  ألداء 
النقــاش  املجلــس  رئيــس  يحضــر  أن  دون  )مــن  التنفيذيــن 
القــوة  ( علــى أن حتــدد جوانــب  الغــرض  لهــذا  املخصــص 
والضعــف وإقتــراح معاجلتهــا مبــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة  

√
مازالــت املــادة إسترشــادية وعندمــا يتــم االلزام 

بهــا ســوف تطبقهــا الشــركة .

ــن إختصاصــات √املادة السبعون : تشكيل جلنه إدارة املخاطر 5 ــة املخاطــر ضم تدخــل مراقب
بذلــك  الشــركة  إكتفــت   ، املراجعــه  جلنــة 
مــع العلــم بــأن الشــركة تنفــذ نظــام مراقبــة 
مخاطــر  سياســة  فلديهــا  كامــل  مخاطــر 
وحتــدث ســجل املخاطــر ســنوياً وتعــد خطــة 
املراجعــه الداخليــة علــى أســاس املخاطــر .

√املادة احلادية والسبعون : إختصاصات جلنة إدارة املخاطر 6

√املادة الثانية والسبعون :إجتماعات جلنة إدارة املخاطر 7

√املادة اخلامسة والثمانون : حتفيز العاملن 8
مازالــت املــادة إسترشــادية وعندمــا يتــم االلزام 

بهــا ســوف تطبقهــا الشــركة .

√املادة السابعة والثمانون : املسئولية اإلجتماعية 9
إجتماعيــة  مســاهمة  سياســة  الشــركة  لــدى 
مــن  وســتعتمد  اإلدارة  مجلــس  مــن  معتمــدة 

. العامــة  اجلمعيــة 

√املادة الثامنة والثمانون : مبادرات العمل اإلجتماعى 10

مازالــت املــادة إسترشــادية وعندمــا يتــم االلزام 
بهــا ســوف تطبقهــا الشــركة .

11

املادة التاسعة والثمانون : الفقرة )3( 

√االفصاح عبر املوقع االلكترونى للشركة 
تفصــح الشــركة عــن أغلــب العلومــات املطلوبــة 

علــى املوقــع اإللكترونــي للشــركة .

√املادة اخلامسة والتسعون : تشكيل جلنة حوكمة الشركات 12

ولكــن  حوكمــة  جلنــة  الشــركة  لــدى  ليــس 
تقــوم جلنــة املراجعــه مبراجعــه مــدى التــزام 
الشــركة مبتطلبــات اجلهــات ذات العاقــة مــن 

. احلوكمــة  مســئوليات 
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم احلالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.ب- 

أعضاء مجلس اإلدارة :	 

املهندس/ حامت بن فهد بالغنيم ) رئيس مجلس اإلدارة(1- العضو

•املناصب احلالية رئيس مجلس إدارة شركة االحساء للتنمية	
• نائب رئيس شركة الطاقة الديناميكية خلدمات البترول والغاز	

•املؤهات بكالوريوس هندسة بترول – جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 2006	

اخلبرات

• نائب الرئيس ألعمال احلفر واإلنتاج - شركة الطاقة الديناميكية خلدمات البترول والغاز )2012 	
)2018 –

• رئيس وحدة هندسة احلفر وصيانة اآلبار )2010 – 2012(	
• مهندس حفر وصيانة آبار – أرامكو )2006 – 2010(	

املهندس/ سعد بن عماش الشمري ) نائب رئيس مجلس اإلدارة(2- العضو

•املناصب احلالية نائب رئيس مجلس إدارة شركة االحساء للتنمية والعضو املنتدب	

•املناصب السابقة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات املتطورة ) 2012 – 2017(	

•املؤهات ماجستير طرق التحكم املتقدمة بالعمليات 2006	
• بكالوريوس الهندسة الكيميائية – جامعة امللك سعود 1998	

اخلبرات

• الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات املتطورة ) 2012 – 2017(	
• مدير مشروع التخطيط االستراتيجية – التصنيع – 2010	
• قائد فريق – سابك – 2006	
• مهندس تطوير عمليات صناعية – سابك – 2001	
• مهندس عمليات املجموعة الكيميائية – سابك - 1998	

األستاذ / راشد عبداهلل الراشد ) عضو مجلس اإلدارة(3- العضو

•املناصب احلالية عضو  مجلس إدارة شركة االحساء للتنمية	

•املؤهات بكالوريوس محاسبة – جامعة امللك فيصل 1998	

اخلبرات

• مؤسس ومدير عام مؤسسة شور العقارية – من 2002	
• مؤسس ومدير عام مصنع منتجات اخلرسانة اخلفيفة – من 2013	
• مؤسس وشريك مؤسسة احلاسب األسهل – )2009 – 2012(	
• مؤسس وشريك مؤسسة فرع مؤسسة املشرق العربية لتأجير املعدات – من 2008	
• مؤسس وشريك مؤسسة لون ولون لألصباغ - من 2006	
• مؤسس وشريك مؤسسة لون الدار ملشاريع الديكور – من 2003	
• شريك مؤسسة املشرق العربية للمقاوالت – من 1999	
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األستاذ / أحمد عبداهلل اخليال ) عضو مجلس اإلدارة(4- العضو

•املناصب احلالية عضو مجلس إدارة شركة االحساء للتنمية 	
• املدير التنفيذي – شركة صحراء اخلليج للكيماويات – من 2014	

•املؤهات بكالوريوس محاسبة – جامعة بورتاند احلكومية – الواليات املتحدة 2012	

•اخلبرات املدير التنفيذي – شركة صحراء اخلليج للكيماويات – من 2014	
• مضارب عمات – البنك السعودي لاستثمار – )2013 – 2014(	

املهندس / رائد عبدالرحمن املوسى ) عضو مجلس اإلدارة(5- العضو

املناصب احلالية
• عضو مجلس إدارة شركة االحساء للتنمية 	

• العضو املنتدب باإلنابة – شركة العثمان للتسويق الصناعي)امكو-رافسكو-تعزيز( من 2016	
•املناصب السابقة مدير عام تطوير األعمال – شركة العثمان القابضة )2015 – 2016(	

•املؤهات بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية – جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 	

اخلبرات

• مدير عام تطوير األعمال – شركة العثمان القابضة ) 2015 – 2016(	
•  املدير العام – شركة العثمان للتسويق الصناعي )امكو( ) 2007 – 2015(	
• املدير العام – شركة تكوين املتطورة للصناعات )2001 – 2007(	
• املدير العام- مصنع الكفاح لعلب الكرتون )1998 – 2001(	
• نائب املدير العام- مصنع الكفاح لعلب الكرتون ) 1995 – 1998(	

األستاذ / موسى عبداحملسن املوسى ) عضو مجلس اإلدارة(6- العضو

•املناصب احلالية عضو مجلس إدارة شركة االحساء للتنمية 	
• املالك و الرئيس التنفيذي مكتب أوج املعرفة لاستشارات املالية	

•املناصب السابقة املدير االقليمي يف املنطقة الشرقية ملجموعة سامبا املالية  	

املؤهات

• شهادة املسؤول األعلى لائتمان من سيتي بنك – نيويورك – أمريكا 1998	
• برنامج كبار املدراء التنفيذين من جامعة كولومبيا – أمريكا 1990	
• بكالوريوس اقتصاد من جامعة والية اريزونا أمريكا 1978	
• رخصة طيران جتاري من اخلطوط اجلوية السعودية 1973	
• رخصة طيران جتاري من خطوط باسيفيك ساوثوست – أمريكا 1972	
• رخصة طيران جتاري من معهد ايرورك سرفيسس –بريطانيا 1971	

اخلبرات

• املالك والرئيس التنفيذي مكتب أوج املعرفة لألستشارات املالية	
•  املدير اإلقليمي ملجموعة األعمال املصرفية واالستثمارية للشركات اخلاصة والقطاع العام وكذلك 	

املسؤول األعلى لائتمان ملجموعة سامبا املالية باملنطقة الشرقية.
• مساعد طيار يف اخلطوط السعودية	

األستاذ / معاذ ماجد العوهلي ) عضو مجلس اإلدارة(7- العضو

•املناصب احلالية عضو مجلس إدارة شركة االحساء للتنمية 	
• الرئيس التنفيذي – شركة رسال القابضة – من 2016	

•املؤهات بكالوريوس إدارة مالية مصرفية – جامعة العلوم التطبيقية – البحرين 2007	

اخلبرات

• إدارة االستثمار – بيت التمويل اخلليجي - البحرين 	
• محلل مالي – إدارة الهيكلة املالية شركة اعيان كابيتال – الكويت	
• مؤسس شركة مترية للحلويات واملعجنات	
• الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للعقار )2010 – 2016(	
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• أعضاء جلنة املراجعة	

األستاذ / ممتاز إسماعيل – عضو خارجي1- العضو

•املناصب احلالية عضو جلنة املراجعة  من خارج مجلس اإلدارة	
• مدير احملاسبة واملراجعة يف مكتب صالح النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون	

املؤهات
• زمالة جمعية الضرائب املصرية	
• زمالة جمعية احملاسبون واملراجعون املصرية	
• بكالوريوس جتارة من جامعة القاهرة 1977	

اخلبرات
• مدير احملاسبة واملراجعة يف مكتب صالح النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون	
• حاصل على زمالة جمعية احملاسبون واملراجعون املصرية	
• حاصل على زمالة جمعية الضرائب املصرية	

األستاذ / صالح عبداهلل  الغريب2- العضو

•املناصب احلالية عضو جلنة املراجعة من خارج مجلس االدارة 	
• مدير إدارة البرامج املالية واالقتصادية -  معهد اإلدارة	

•املؤهات 	2014 -USA– املاجستير يف احملاسبة من إنديانا جامعة بوردو إنديانابوليس
• بكالوريوس يف احملاسبة – جامعة امللك فيصل 2005	

اخلبرات

• رخصة من جامعة جورج واشنطن – قياس مؤشرات األداء 2018	
• رئيس قسم  عاقات اخلريجن والتدريب التعاوني يف معهد اإلدارة 2015	
• التحق مبعهد اإلدارة بالدمام يف 2007	
• برنامج مدراء الفروع ببنك الرياض 2006	
• محاسب- مجموعة عبدالهادي القحطاني 2005	
• املسؤول املالي – اجلمعية السعودية لإلدارة باملنطقة الشرقية )2011-2008(.	
• تقدمي عدد من االستشارات والدراسات لعدد من اجلهات يف اجلانب املالي واحملاسبي	
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• كبار التنفيذين	

الدكتور / عادل بن أحمد الصالح1- العضو

•املناصب احلالية الرئيس التنفيذي - شركة االحساء للتنمية	

•املناصب السابقة نائب مدير عام جامعة األمير محمد بن فهد	

املؤهات

• الدكتوراه من جامعة اوهايو – الواليات املتحدة – 1999	
• املاجستير من جامعة شمال داكوتا - الواليات املتحدة – 1994	
• بكالوريوس تعليم جتاري جامعة ميزوري – الواليات املتحدة – 1992	
• بكالوريوس جامعة امللك عبدالعزيز – السعودية - 1988	

اخلبرات

• نائب مدير عام جامعة األمير محمد بن فهد	
• نائب املدير العام لتدريب صندوق تنمية املوارد البشرية	
• أمن عام غرفة االحساء	
• مدير إدارة البحوث االستشارية	

األستاذ / أحمد محمود إبراهيم2- العضو

•املناصب احلالية املدير املالي - شركة االحساء للتنمية	

•املناصب السابقة  املدير املالي - شركة االحساء للصناعات الغذائية	

•املؤهات بكالوريوس جتاره من جامعة القاهرة	
• 	)CMA( زمالة جمعية احملاسبن االدارين االمريكية

اخلبرات
• محاسب بشركة متيمة تيلسن مصر	
• رئيس حسابات بشركة مينا لاستثمار السياحى والعقارى فرع مصر	
• املدير املالى لشركة املستقبل السعودية .	
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أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشـركة عضوا فـي مجالس إدارتها احلالية 	- 
والسابقة أو من مديريها.

املهندس/ حامت بن فهد بالغنيم ) رئيس مجلس اإلدارة(

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضواً 
داخل اململكة/خارج اململكةيف مجالس إداراتها احلالية أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية 

محدودة...(
شركة مساهمة مدرجةداخل اململكةوالء للتامن

سي اند جيه العربية السعودية
ممثل عن شركة الطاقة الديناميكية خلدمات البترول 

والغاز
شركة غير مدرجةداخل اململكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضواً 
داخل اململكة/خارج اململكةيف مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية 

محدودة...(
---

املهندس/ سعد بن عماش الشمري ) نائب رئيس مجلس اإلدارة(

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة داخل اململكة/خارج اململكةعضواً يف مجالس إداراتها احلالية أو من مديريها

غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...(

شركة مساهمة مدرجةداخل اململكةشركة الشرق األوسط للكابات املتخصصة - مسك

شركة مساهمة غير مدرجةداخل اململكةكسب املالية

شركة مساهمة مدرجةداخل اململكةشركة الصمعان
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة داخل اململكةعضواً يف مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...(
شركة مساهمة مدرجةداخل اململكةالرئيس التنفيذي - الشركة السعودية للصناعات املتطورة

األستاذ / راشد عبداهلل الراشد ) عضو مجلس اإلدارة(

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير داخل اململكة/خارج اململكةعضواً يف مجالس إداراتها احلالية أو من مديريها

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...(

---

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير داخل اململكة/خارج اململكةعضواً يف مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...(

---

األستاذ / أحمد عبداهلل اخليال ) عضو مجلس اإلدارة(

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير داخل اململكة/خارج اململكةعضواً يف مجالس إداراتها احلالية أو من مديريها

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...(
ذات مسؤولية محدودةداخل اململكةاملدير التنفيذي – شركة صحراء اخلليج للكيماويات

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير داخل اململكة/خارج اململكةعضواً يف مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...(
---
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املهندس / رائد عبدالرحمن املوسى ) عضو مجلس اإلدارة(

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير داخل اململكة/خارج اململكةعضواً يف مجالس إداراتها احلالية أو من مديريها

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...(

مدير عام تطوير األعمال – شركة العثمان 
مساهمة غير مدرجةداخل اململكةالقابضة

العضو املنتدب باإلنابة – شركة العثمان للتسويق 
ذات مسؤولية محدودةداخل اململكةالصناعي)امكو/تعزيز/رافسكو(

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير داخل اململكة/خارج اململكةعضواً يف مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...(

ذات مسؤولية محدودةداخل اململكةاملدير العام – شركة العثمان للتسويق الصناعي

األستاذ / موسى عبداحملسن املوسى ) عضو مجلس اإلدارة(

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير داخل اململكة/خارج اململكةعضواً يف مجالس إداراتها احلالية أو من مديريها

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...(

الشركة السعودية ألنابيب الصلب
و رئيس جلنة املراجعة و عضو اللجنة 

االستراتيجية
شركة مساهمة مدرجةداخل اململكة

الشركة السعودية للورق
شركة مساهمة مدرجةداخل اململكةو رئيس جلنة املراجعة

شركة اليسر لإليجارة والتمويل
شركة مساهمة غير مدرجة  حتت إشراف ساماداخل اململكةو عضو اللجنة االستراتيجية

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير داخل اململكة/خارج اململكةعضواً يف مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...(

شركة تكوين للصناعات املتطورة )ملدة 6 سنوات(.
شركة مساهمة مدرجةداخل اململكةو عضو جلنة الترشيحات

األستاذ / معاذ ماجد العوهلي ) عضو مجلس اإلدارة(

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير داخل اململكة/خارج اململكةعضواً يف مجالس إداراتها احلالية أو من مديريها

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...(

شركة مساهمة غير مدرجةداخل اململكةشركة ابناء داوود سليمان العوهلي القابضة

شركة مساهمة غير مدرجةداخل اململكةشركة رسال القابضة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير داخل اململكة/خارج اململكةعضواً يف مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...(

---
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:   د- 

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: 

تصنيف العضواملنصباالسم

مستقلرئيس مجلس اإلدارةحامت بن فهد بالغنيم

مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةسعد بن عماش الشمري

مستقلعضو مجلس اإلدارةراشد بن عبداهلل الراشد

مستقلعضو مجلس اإلدارةأحمد بن عبداهلل اخليال

مستقلعضو مجلس اإلدارةرائد بن عبدالرحمن املوسى

مستقلعضو مجلس اإلدارةمعاذ بن ماجد العوهلي

مستقلعضو مجلس اإلدارةموسى بن عبداحملسن املوسى

وصف مختصر الختصاصات جلان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهماتها: 	- 

اللجنة التنفيذية: - 
تتكون اللجنة التنفيذية من كا من:  - 

اللجنة التنفيذية

املنصبأعضاء اللجنة

الرئيس حامت بن فهد بالغنيم- 1

عضو2-    أحمد بن  عبداهلل اخليال

عضو3-    رائد بن عبدالرحمن املوسى 



45

خــال عــام 2017  قــد قــرر مجلــس االدارة بدخــول العضــو املنتــدب املهنــدس ســعد بــن عمــاش الشــمرى كرئيــس للجنــة بــدال 
مــن املهنــدس حــامت بــن فهــد بالغنيــم  ليصبــح تشــكيل اللجنــة كالتالــى :

اللجنة التنفيذية

املنصبأعضاء اللجنة

الرئيس سعد بن عماش الشمرى - 1

عضو2- أحمد بن  عبداهلل اخليال

عضو3-رائد بن عبدالرحمن املوسى 

مهام اللجنة التنفيذية ومدة عملها:- 
متارس اللجنة جميع السلطات وتتحمل واجبات مجلس اإلدارة يف الفترة ما بن اجتماعات املجلس.. 1
تقوم اللجنة مبناقشة واتخاذ القرارات املتعلقة باملوضوعات التي حتتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة يف األحداث . 2

الطارئة.
تتضمن مسؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها اعمال الشركة العادية, حسب الصاحيات التي . 3

يفوضها مجلس اإلدارة.
فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها, سوف تقوم اللجنة بالتالي:. 4

• مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط االستراتيجي للشركة.	
• التأكد من أن اخلطط االستراتيجية للشركة قد مت ترجمتها إلى تصرفات واعمال فعلية تهدف 	

إلى حتقيق أهداف الشركة.
• مراجعة توصيات املجلس فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى حتقيق التوافق بن 	

اخلطط االستراتيجية للشركة واهدافها التشغيلية طويلة األجل.
• املراجعة الدورية للخطط االستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة واألهداف التشغيلية للتأكد 	

من توافقها مع رسالة الشركة واهدافها.
• فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية, سوف تقوم اللجنة مبراجعة وإعداد التوصيات ملجلس 	

اإلدارة بالنسبة للقرارات االستراتيجية املتعلقة باألولويات التشغيلية, متضمًنا التوسع إلى 
أسواق ودول جديدة أو اخلروج من أسواق ودول حالية.

بالنسبة للتخطيط املالي للشركة وسياسة توزيعات االرباح, سوف تقوم اللجنة بالتالي:. 5
• إعداد ومراجعة التوصيات ملجلس اإلدارة املتعلقة باألهداف واالستراتيجيات املالية السنوية وطويلة 	

األجل, وايًضا مؤشرات االداء املرتبطة بها.
• مراجعة األمور املالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها, مثل األمور املتعلقة برأس مال الشركة, 	

والتصنيف االئتماني للشركة, والتدفقات النقدية, وأنشطة االقتراض, والودائع االستثمارية.
• إعداد ومراجعة التوصيات املقدمة ملجلس اإلدارة واملتعلقة بسياسة توزيعات األرباح للشركة وبكيفية 	

تنفيذها.
• املراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومقارنتها مع املوازنات املعتمدة مسبًقا.فيما يتعلق بتقييم 	

إنتاجية الشركة يف املدى الطويل وفعالية عملياتها التشغيلية, سوف تقوم اللجنة مبراجعة وإعداد 
التوصيات ملجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات االستراتيجية املتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف 

إلى حتسن جودة املنتجات واخلدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف املتعلقة بها.
اللجنة مسئولة عن أعمالها أمام مجلس االدارة وذلك مبا ال يخل من مسئولية املجلس عن تلك األعمال وعن . 6

الصاحيات أو السلطات التى فوضها اليها .
يجب أن يحضر رئيس اللجنة اجلمعية العامة للرد على استفسارات املساهمن. 7
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صاحيات اللجنة : 
طلب املستندات والتقارير والتوضيحات واملعلومات األخرى املناسبة من املسؤولن والتنفيذين واملوظفن بالشركة بدون . 1

أي قيود.
دعوة املسؤولن والتنفيذين واملوظفن بالشركة حلضور اجتماعاتها لإلجابة على االستفسارات التي تطرحها اللجنة . 2

عليهم.
االستعانة بخدمات اخلبراء واملستشارين من خارج الشركة إلبداء الرأي واملشورة يف املسائل التي تطرح عليهم.. 3
أداء اخلدمات األخرى التي يطلبها مجلس اإلدارة والتي تقع داخل صاحيات اللجنة.. 4
تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي لائحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة . 5

بشأن إجراء التعديات بها.
تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة احلالية .. 6

اجتماعات اللجنة:- 

طبيعة العضويةاالسمم
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حضرحضرحضرحضرحضررئيس اللجنةاملهندس/ حامت بن فهد بالغنيم1

حضرحضررئيس اللجنةاملهندس/ سعد بن عماش الشمري2

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضواألستاذ/ أحمد بن عبداهلل اخليال3

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضواملهندس / رائد بن عبدالرحمن املوسى4
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جلنة املراجعة: - 
تتكون جلنة املراجعة  من كال من:  - 

جلنة املراجعة
املنصبأعضاء اللجنة

الرئيسراشد بن عبداهلل الراشد

عضوصالح بن عبداهلل الغريب

عضوممتاز أحمد إسماعيل

ــه  ــة مراجع ــد احملســن املوســي كعضــو جلن ــس االدارة األســتاذ موســي عب ــة عضــو مجل ــا خــال عــام 2017 م مت إضاف والحق
وكذلــك مت التصويــت واملوافقــة علــى تشــكيل جلنــة املراجعــة وحتديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــأت أعضائها وذلــك خــال 

اجلمعيــة العامــة العاديــة احلاديــة والثاثــون  ليصبــح تشــكيل اللجنــة كالتالــى : 

جلنة املراجعة

املنصبأعضاء اللجنة

الرئيس راشد بن عبداهلل الراشد 

عضو موسي بن عبد احملسن املوسي 

عضوصالح بن عبداهلل الغريب  

عضوممتاز أحمد إسماعيل 

مهام جلنة املراجعة ومدة عملها:- 
إختصاصات اللجنة :- 

تختــص جلنــة املراجعــة مبراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم املاليــة وأنظمــة الرقابــة 
ــي: ــا يل ــة خاصــة م ــة بصف ــام اللجن ــا، وتشــمل مه ــة فيه الداخلي

فيما يتعلق بوظيفة احملاسب القانوني )مراجع احلسابات( واعداد القوائم والتقارير املالية، :. 1
• التوصيــة ملجلــس اإلدارة بتعيــن احملاســبن القانونين)مراجعــي احلســابات(، والتــي تتضمــن مراجعــة 	

اللجنــة لكفاءاتهــم املهنيــة وتأكيــد اســتقاليتهم واملخاطــر املتوقعــة مــن وجــود تعــارض يف املصالــح، وأيضــا 
ــد أتعابهــم وفصلهــم . حتدي

• التحقــق مــن إســتقال مراجــع احلســابات وموضوعيتــه وعدالتــه ومــدى فاعليــة أعمــال املراجعــه مــع األخــذ 	
فــى االعتبــار القواعــد واملعاييــر ذات الصلــة .

• ــة أو 	 ــاالً فني ــن عــدم تقدميــه أعم ــد م ــه والتأك ــه خطــة مراجــع حســابات الشــركة املســتقل وأعمال مراجع
ــك . ــال ذل ــا حي ــداء مرئياته ــدأ االســتقالية وإب ــاً ملب ــة وفق ــال املراجع ــة تخــرج عــن نطــاق أعم إداري

• اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة .	

• دراسة تقرير مراجع احلسابات وماحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها .	

فيما يتعلق بوظيفة املطابقة واإللتزام، تقوم اللجنة مبا يلي:. 2
• مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة اإلجراءات الازمة بشأنها .	

• التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العاقة 	

• ــا 	 ــدمي مرئياته ــة وتق ــع األطــراف ذوى العاق ــا الشــركة م ــرح أن جتيزه ــود والتعامــات املقت ــة العق مراجع
ــس االدارة . ــى مجل ــك ال ــال ذل حي
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• رفــع مــا تــراه مــن موضوعــات تــرى ضــرورة إتخــاذ إجــراءات بشــأنها الــى مجلــس االدارة وإبــداء توصياتهــا 	
باإلجــراءات التــى يتعــن إتخاذهــا .

فيما يتعلق بوظيفة املراجعة الداخلية، تقوم اللجنة مبا يلي:. 3
•  دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة واملاليــة وإدارة املخاطــر يف الشــركة وجوانــب القصــور يف الهيــكل 	

العــام ألنظمــة الرقابــة الداخليــة وعملهــا.

• دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للماحظات الواردة فيه.	

• اإلشــراف العــام علــى أداء وأنشــطة املراجــع الداخلــي و  إدارة املراجعــة الداخليــة يف الشــركة ، مــن أجــل 	
التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا يف تنفيــذ األعمــال واملهمــات التــي حددهــا لهــا مجلــس اإلدارة.

• إعــداد التوصيــات اخلاصــة بإنشــاء إدارة املراجعــة الداخليــة بالشــركة واملوازنــة اخلاصــة بهــا، واختيــار 	
وتعيــن مديــر وحــدة أو إدارة املراجعــه الداخليــة ، والتأكــد مــن مــدى اســتقالية املراجعــن الداخليــن.

فيما يتعلق بالتقارير املالية :. 4
• دراســة مســودة القوائــم املاليــة األوليــة الربــع ســنوية قبــل نشــرها وعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة والتوصيــة يف شــأنها إذا 	

لــزم األمــر .

• دراسة مسودة القوائم املالية السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.	

• إبــداء الــراى بنــاء علــى طلــب مجلــس االدارة فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس االدارة والقوائــم املاليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة 	
ومفهومــة وتتضمــن املعلومــات التــى تتيــح للمســاهمن واملســتثمرين تقييــم املركــز املالــى للشــركة وأداؤهــا ومنــوذج عملهــا 

وإســتراتيجتها .

• دراسة أى مسائل مهمة أو غير مألوفه تتضمنها التقارير املالية .	

• البحــث بدقــة فــى أى موضوعــات يثيرهــا املديــر املالــى للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو مســئول اإللتــزام بالشــركة أو مراجــع 	
احلسابات .

• التحقق من التقديرات احملاسبية فى املوضوعات اجلوهرية الواردة فى التقارير املالية .	

• دراسة السياسات احملاسبية املتبعة فى الشركة وإبداء الرأى والتوصية ملجلس اإلدارة فى شأنها .	

فيما يتعلق باألمور العامة :. 5
• علــى اللجنــة أن صياغــة اليــة تتيــح للعاملــن بالشــركة أن يقومــوا بســرية تامــة بتقــدمي كافــة املاحظــات التــى تتضمنهــا 	

التقاريــر املاليــة مــن جتــاوزات أو مخالفــات وعلــى أعضــاء اللجنــة أن يقومــوا بإجــراء حتقيــق مســتقل يتناســب مــع حجــم 
املخالفــة .

• اللجنــة مســئولة عــن أعمالهــا أمــام مجلــس االدارة وذلــك مبــا ال يخــل مــن مســئولية املجلــس عــن تلــك األعمــال وعــن 	
الصاحيــات أو الســلطات التــى فوضهــا اليهــا .

• يجب أن يحضر رئيس اللجنة اجلمعية العامة للرد على استفسارات املساهمن 	

صالحيات اللجنة :- 
• تتمتع اللجنة بالصاحيات التالية:	

• طلــب املســتندات والســجات و الوثائــق  والتقاريــر واإليضاحــات واملعلومــات األخــرى املناســبة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 	
و املديريــن التنفيذيــن واملســؤولن بالشــركة 

• دعــوة املديريــن التنفيذيــن و املســؤولن واملوظفــن بالشــركة الجتماعــات اللجنــة لإلجابــة علــى أيــة استفســارات تطرحهــا 	
اللجنــة عليهــم.

• أن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة اجلمعيــة العامــة للشــركة لانعقــاد إذا أعــاق مجلــس اإلدارة عملهــا أو تعرضــت الشــركة 	
ألضــرار أو خســائر جســيمة.

• االستعانة باخلبراء واملستشارين واملتخصصن من خارج الشركة أثناء أدائها ألعمالها.	

• القيام بأية واجبات توكل إليها من قبل مجلس اإلدارة يف حدود صاحياتها .	
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• القيــام مبراجعــة وتقييــم أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركة واعــداد توصيــات ملجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتعديــل جــزء منهــا 	
إن تطلــب ذلــك.

• ــة بتقدميهــا ملجلــس اإلدارة فــور االنتهــاء مــن انعقــاد اجتمــاع 	 ــع الســنوية ملجلــس اإلدارة، وتقــوم اللجن ــر رب إعــداد التقاري
ــة. اللجن

• حتديــد الرواتــب الشــهرية واملكافــآت التشــجيعية واملكافــآت األخــرى إلدارة املراجعــة الداخليــة أو املراجــع الداخلــي أو إدارة 	
املطابقــة واإللتــزام  مبــا يتماشــى مــع اللوائــح الداخليــة للشــركة املعتمــدة مــن قبــل املجلــس.

• ــق 	 ــا يتعل ــس اإلدارة فيم ــر، ملجل ــاج األم ــات، إذا احت ــا وإعــداد توصي ــم ســنوي لائحته ــة وتقيي ــل مراجع ــة بعم ــوم اللجن تق
ــل جــزء منهــا.  بتعدي

• التعامل مع املعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مباشرتهم ألعمال اللجنة بسرية تامة.   	

• أبــاغ مجلــس اإلدارة باملســتجدات التــي تؤثــر علــى اســتقاليتهم أو للتعــارض يف املصالــح املتعلقــة بالقــرارات التــي تقــوم 	
اللجنــة باتخاذهــا.

• تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة احلالية .	

إجتماعات اللجنة :- 

طبيعة االســــمم
العضوية

عدد االجتماعات = 5
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رئيس األستاذ/ راشد بن عبداهلل الراشد1
حضرحضرحضرحضرحضراللجنة

حضرحضرحضرحضرلم يعنعضواألستاذ/ موسى بن عبداحملسن املوسى2

حضرحضرلم يحضرحضرحضرعضواألستاذ/ صالح بن عبداهلل الغريب3

لم يحضرحضرحضرحضرحضرعضواألستاذ/ ممتازأحمد اسماعيل4

• خال عام 2017م ال يوجد أى تعارض بن توصيات جلنة املراجعة وبن قرارات مجلس اإلدارة .	

جلنة الترشيحات واملكافآت:- 

تتكون جلنة الترشيحات واملكافآت من كا من:- 

جلنة الترشيحات 

املنصبأعضاء اللجنة

الرئيس موسى بن عبداحملسن املوسى

عضو  رائد بن عبدالرحمن املوسى

عضومعاذ بن ماجد العوهلي

 مهام جلنة الترشيحات واملكافآت ومدة عملها:- 
تقوم اللجنة مبراجعة سياسة املكافأت  بغرض تقييم مدى فاعليتها فى حتقيق األهداف التى وضعت من أجلها .. 1
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ــار سياســة املكافــات . 2 ــة مــع األخــذ فــى االعتب ــة ســنوياً مبكافــأت أعضــاء مجلــس االدارة وكذلــك اإلدارة التنفيذي توصــي اللجن
وبيــان أى أســباب إنحــراف عــن هــذه السياســة .

مــع مراعــاة أي تعليمــات يضعهــا مجلــس اإلدارة، تباشــر جلنــة  املكافــات والترشــيحات كل الســلطات التــي يفوضهــا بهــا مجلــس . 3
اإلدارة.

متارس اللجنة جميع الصاحيات املمنوحة لها للقيام بواجبها جتاه مساهميها .. 4

تعد اللجنة مسؤولة عن الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذين على النحو التالي:. 5

دراســة طلبــات الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة وتوثيــق جميــع املاحظــات والتوصيــات ذات العاقــة مــع مراعــاة مــاورد يف أ. 
هــذه الائحــة عنــد ترشــيح عضــو و مراعــاة مــاورد يف الئحــة احلوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة علــى أن تقــوم 

اجلمعيــة  باألخــذ فــى االعتبــار بتوصيــات جلنــة الترشــيحات واملكافــأت .

التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس.ب. 

تزويد املساهمن مبعلومات كافية حول املرشحن ومؤهاتهم وعاقاتهم بالشركة قبل التصويت على اختيارهم.ت. 

علــى الشــركة نشــر إعــان الترشــح يف املوقــع اإللكترونــي للشــركة واملوقــع اإللكترونــي للســوق ويف أي وســيلة أخــرى حتددهــا ث. 
الهيئــة وذلــك لدعــوة األشــخاص الراغبــن يف الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة، علــى أن يظــل بــاب الترشــح مفتوحــاً مــدة 

شــهر عــل األقــل مــن تاريــخ اإلعــان

يحــق لــكل مســاهم يف الشــركة يف ترشــيح نفســة أو غيــره لعضويــة مجلــس اإلدارة وفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات ولوائحــه ج. 
التنفيذيــة.

وضع اإلجراءات اخلاصة فى حالة شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين .ح. 

اقتراح سياسة ومعايير واضحة للترشح لعضوية مجلس اإلدارة.	. 

التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء باملجلس وإعادة ترشيحهم وفًقا للسياسات.د. 

تعد اللجنة مسؤولة عن مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذين على النحو التالي:. 6

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغييرات التي ميكن إجراءها.أ. 

املراجعــة الســنوية لاحتياجــات املطلوبــة مــن املهــارات املناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وجلانــه واعــداد وصــف للقــدرات ب. 
واملؤهــات املطلوبــة لعضويــة املجلــس وجلانــه وحتديــد الوقــت الــذي يلــزم أن يخصصــه العضــو ألعمــال املجلــس و/أو جلــان 

املجلس.

تقييــم هيــكل وتركيبــة املجلــس وجلانــه بشــكل ســنوي وحتديــد جوانــب الضعــف يف املجلــس واقتــراح اخلطــوات الازمــة ت. 
ملعاجلتهــا.

تقييم املجلس ككل وكل عضو على حدة بشكل سنوي وذلك بناء على معايير شفافة ورسمية وموضوعية.ث. 

التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقالية األعضــاء املســتقلن وعــدم وجــود تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة ج. 
شــركات أخــرى.

التأكد من أن أعضاء املجلس ال يشغلون عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة يف آن واحد.ح. 

التوصية فيما يخص تعين واعفاء أعضاء اإلدارة العليا.	. 

وضــع سياســة واجــراءات التعاقــب الوظيفــي للرئيــس التنفيــذي وكبــار أعضــاء اإلدارة العليــا ومراقبــة تطبيــق خطــط د. 
واجــراءات التعاقــب الوظيفــي لهــم.

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذين واألعضاء غير التنفيذين واألعضاء املستقلن وكبارالتنفيذين.ذ. 

حتديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة، واقتراح احللول ملعاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركةر. 

تعد اللجنة مسؤولة عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  واللجان املنبثقة منها واملديرين التنفيذين على النحو التالي:. 7

وضــع سياســة واضحــة للتعويضــات واملكافــآت واحلوافــز ألعضــاء مجلــس اإلدارة  واللجــان املنبثقــة منهــا واملديريــن أ. 
التنفيذيــن بالشــركة  ورفعهــا الــى مجلــس اإلدارة واعتمادهــا مــن اجلمعيــة العامــه علــى ان يراعــى تنظيــم جهــود كل عضــو 
يف مجلــس اإلدارة واملديــر التنفيــذي يف تطبيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة، واســتخدام معاييــر ترتبــط بــاألداء وتقييــم 

اللجنــة لــألداء الشــخصي لهــم يف مقابــل األهــداف التــي وضعهــا مجلــس اإلدارة واالفصــاح عنهــا . 
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وضــع معاييــر ملكافــآت أعضــاء ورئيــس مجلــس اإلدارة متكــن الشــركة مــن احلصــول علــى أداء متميــز بهــدف تنميــة الشــركة ب. 
علــى املــدى الطويــل  بــدون التأثيــر علــى اســتقالية األعضــاء.

املراجعــة املســتمرة ملــدى مائمــة معاييــر املكافــآت بالشــركة مقابــل أداء الشــركة واملركــز املالــي لهــا واالجتاهــات األساســية ت. 
يف ســوق العمــل.

التأكد من أن سياسة احلوافز يف الشركة ال تؤدي أخذ مخاطر غير مبررة.ث. 

متابعــة تنفيــذ القــرارات التــي تتخذهــا اجلمعيــة العامــة للمســاهمن واملتعلقــة مبواضيــع تخــص مكافــآت أعضــاء مجلــس ج. 
اإلدارة وكبــار التنفيذيــن بالشــركة وبالكيفيــة التــي يتــم بهــا اإلفصــاح عــن تلــك املكافــآت بتقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي.

تنظم اللجنة كيفية منح أسهم مجانية ألعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية .ح. 

تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة احلالية .. 8

         إجتماعات اللجنة :

طبيعة العضويةاالســــمم
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حضرحضرحضررئيس اللجنةموسى بن عبداحملسن املوسى1

حضرحضرحضرعضورائد بن عبدالرحمن املوسى2

حضرحضرحضرعضو معاذ بن ماجد العوهلي3

اإلجراءات التى إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائة علمًا و)وبخاصة غير التنفيذيني ( مبقترحات املساهمني و- 
ومالحظاتهم حيال الشركة وأدائها :

ــى  ــس عــن املاحظــات الت ــاغ أعضــاء املجل ــس باب ــة وجــود أى ماحظــات مــن مســاهمى الشــركة يقــوم رئيــس املجل فــى حال
ــوت جدواهــا فــى أول إجتمــاع . ــا حــال ثب ــا وســبل األخــذ به ــة معاجلته ــا املســاهمن وكيفي طرحه

تنص سياسة املكافأت على ما يلى : ز- 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة : ( 1
ــة ومــا يطــرأ عليهمــا مــن تعديــات  نصــت املــادة التاســعة عشــر مــن النظــام األساســي للشــركة والئحــة حوكمــة شــركة األحســاء للتنمي

ــى :  ــى النحــو التال ــس اإلدارة عل ــأت أعضــاء مجل ــى مكاف مســتقبلية عل

• تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من )3000 ريال( ثاثه االف ريال سعودي عن كل جلسة يحضرها بنفسه .	
• بالنسبة لألعضاء املستقلن يصرف مبلغ 150 الف ريال سنويا نظير عضويتة مبجلس اإلدارة .	
• بالنســبة لآلعضــاء غيــر املســتقلن يدفــع مكافــأة بنســبة )10%( مــن صافــى األربــاح بعــد خصــم االحتياطيــات التــي تقررهــا اجلمعيــة 	

العامــة وبعــد توزيــع ربــح علــى املســاهمن ال يقــل عــن 5% مــن رأس مــال الشــركة املدفــوع علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه املكافــات 
متناســبا مــع عــدد اجللســات التــي يحضرهــا العضــو.

• يدفــع مبلــغ مقطــوع وقــدرة خمســون الــف ريــال لــكل عضــو مشــارك فــى جلنــة وبحــد أقصــى ســبعون الــف ريــال إذا كان عضــو فــى 	
أكثــر مــن جلنــة مــن اللجــان املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة .

• تدفــع الشــركة لــكل مــن رئيــس وأعضــاء وســكرتير اللجنــة النفقــات الفعليــة التــي يتحملونهــا مــن أجــل حضــور االجتماعــات مبــا يف 	
ذلــك مصروفــات الســفر واإلقامــة ، أو أن يتــم صــرف مبلــغ مقطــوع وقــدره الــف وخمســمائة ) 1500( ســعودي لــكل عضــو يحضــر 

االجتمــاع كتعويــض عــن مصاريــف الســكن واألكل والتنقــات وخافــه عنــد إنعقــاد إجتمــاع اللجنــة خــارج مقــر الشــركة .
• يف جميــع األحــوال ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة غيــر املســتقل مــن مكافــات ومزايــا ماليــة أو عينيــة 	

مبلــغ خمســمائة الــف ريــال .
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• يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة املقــدم إلــى اجلمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس 	
اإلدارة خــال الســنة املاليــة مــن رواتــب ونصيــب يف األربــاح وبــدل حضــور ومصروفــات وغيــر ذلــك مــن املزايــا ، يشــتمل تقريــر مجلــس 
اإلدارة علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء املجلــس بوصفهــم موظفــن أو إداريــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارية.

• يتــم إســترداد املكافــات التــى مت صرفهــا حالــة أن تبــن أنهــا تقــررت  بنــاء علــى معلومــات غيــر دقيقــة ومضللــه قدمهــا عضــو املجلــس 	
أو االدارة التنفيذيــة .

كافــة التعديــات التــى تســرى علــى املــادة التاســعة عشــر مــن النظــام األساســي للشــركة بعــد موافقــة اجلمعيــة العامــة الغيــر عاديــة عليهــا 
تعتبــر ســارية علــى هــذه الائحــة .

توضيــح العالقــة بيــن املكافــآت املمنوحــة وسياســة املكافــآت املعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن هــذ	 ح- 
السياســة : 

مت االلتــزام مبــا ورد فــى سياســة املكافــات املشــار اليهــا أعــاه حيــث أوصــت جلنــة الترشــيحات بصــرف واملكافــأت علــى حســب 
الئحــة سياســة املكافــأت ومــن ثــم مت إعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة .

تفاصيل املكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني:ط- 

• أعضاء مجلس اإلدارة )مستقلني ( :	
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-------مبلغ معن
18.00017.00017.00020.00020.00015.00020.000127.000بدل حضور جلسات املجلس

مجموع بدل حضور جلسات 
12.0006.00013.00018.00027.0009.00020.000105.000اللجان

-------مزايا عينية
بيان ما قبضه أعضاء 

املجلس بوصفهم عاملن أو 
إدارين أو ما قبضوه نظير 
أعمال فنية أو إدارية أو 

استشارات

-------

200.000150.000200.000200.000220.000200.000220.0001.390.000املكافات السنوية
230.000173.000230.000238.000267.000224.000260.0001.622.000املجموع

بتة
لثا

ت ا
افآ

ملك
ا

-------نسبة من األرباح
-------مكافآت دورية

خطط حتفيزية قصيرة 
-------األجل

خطط حتفيزية طويلة 
-------األجل

-------األسهم املمنوحة 
-------املجموع

-------مكافأة نهاية اخلدمة
230.000173.000230.000238.000267.000224.000260.0001.622.000املجموع الكلي

140411.522----10.118-بدل املصروفات
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خــال عــام2017 قامــت الشــركة بالتأمــن علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن  ضــد مخاطــر عضويــة مجلــس اإلدارة 
مبوجــب وثيقــة تأمــن تقــدر تكلفتهــا بقيمــة 52.874 ريــال .

• مكافآت أعضاء اللجان من خار	 مجلس اإلدارة :	

أعضاء جلنة املراجعة
املكافآت الثابتة

) عدا بدل حضور اجللسات(
بدل املصروفاتاملجموعبدل حضور جلسات

150.00010.00060.0001000- صالح عبداهلل الغريب
250.00010.00060.0000- ممتاز أحمد اسماعيل

100.00020.000120.0001.000املجموع

• خمسة من كبار التنفيذيني الذين تلقوا أعلى املكافأت والتعويضات: 	

املجموعكبار التنفيذيني مبا فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي 

بتة
لثا

ت ا
افآ

ملك
ا

1.119.660رواتب

105.595بدالت

مزايا عينية

1.225.255املجموع

75.000مكافآت دورية

أرباح
خطط حتفيزية قصيرة األجل
خطط حتفيزية طويلة األجل

األسهم املمنوحة 
75.000املجموع

مجموع مكافأة التنفيذين عن املجلس إن وجدت

1.300.255املجموع الكلي

- وفقــاً لائحــة حوكمــة الشــركات يتــم اإلفصــاح عــن خمســة مــن كبــار التنفيذيــن ممــن تلقــوا أعلــى املكافــأت، ولكــن الوظائــف 
احلاليــة املتواجــدة بالهيــكل التنظيمــي للشــركة ال يتضمــن ســوى اثنــان مــن كبــار التنفيذيــن املدرجــن أعــاه )الرئيــس التنفيــذي 

واملديــر املالــي(.
- باســتثناء مــا ذكــر لــم يتقاضــى أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن كبــار التنفيذيــن أيــة مصاريــف ســفر أو تنقــات أو 

مكافــآت أو أي بــدالت أخــرى.
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الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء جلانــه وأعضائــه، واجلهــة اخلارجيــة التــي قامــت ي- 
بالتقييــم وعالقاتهــا بالشــركة، إن وجــدت.

ــع  ــق م ــا مبــا يتف ــراح معاجلته ــس اإلدارة وإقت ــى مجل ــوة ف ــف والق ــب الضع ــد جوان ــأت بتحدي ــة الترشــيحات واملكاف ــوم جلن تق
مصلحــة الشــركة وتقيــم اللجنــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ، أمــا جلنــة الترشــيحات واملكافــأت فيتــم تقييمهــا عــن طريــق رئيــس 

ــم . ــس بإســتيفاء النمــاذج الازمــة للتقيي ــس ويقــوم أعضــاء املجل املجل

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

سبل عالجها وتفادى وقوعها فى املستقبلاجلهة املوقعة للمخالفةأسباب املخالفةالعقوبة أو اجلزاء

ال يوجداليوجدال يوجدال يوجد

الدعاوى املقامة ضد الشركة: ل- 

توجــد قضيــة ضــد الشــركة مقامــة مــن طــرف ثالــث يطالــب الشــركة مببلــغ 24.5 مليــون ســعودي كأتعــاب عــن . 1
خدمــات إستشــارية ملشــروع مصنــع األملنيــوم. مت رفــع القضيــة ضــد الشــركة يف احملكمــة العامــة بالريــاض، 
وصــدر قــرار احملكمــة يف 19 شــوال 1434هـــ املوافــق 26 أغســطس 2013 م برفــض القضيــة. ومت إســتئناف 
القــرار بتاريــخ 13 ربيــع األول 1435 هـــ املوافــق 14 ينايــر 2014 م ولــم يصــدر حكمــاً نهائيــاً  حتــي تاريــخ 

التقريــر. ويعتقــد املستشــار القانونــي للشــركة أن احلكــم ســوف يكــون لصالــح الشــركة.

دعــوى مقامــة مــن أحــد مســاهمي الشــركة مقيــدة باحملكمــة العامــة باألحســاء بتاريــخ 22 ربيــع ثانــي 1436هـــ . 2
املوافــق 12 فبرايــر 2015 م يطالــب فيهــا بفســخ عقــد بيــع مخطــط الربــوة باألحســاء التــي تبلــغ مســاحتها 
ــة مبوجــب قــرار مجلــس اإلدارة  ــذى ســبق بيعهــا بواســطة شــركة األحســاء للتنمي ــع وال ــر مرب 608.603 مت
رقــم 317 / ت / 2010 م بتاريــخ 7 ديســمبر 2010 م. وبتاريــخ  1437/09/03هـــ فقــد مت احلكــم بشــطب 

الدعــوى بنــاء علــى املــادة 55 مــن نظــام املرافعــات.
 

نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة: م- 

أواًل: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

ــة املراجعــة مبراجعــة الــدورة الرقابيــة لكافــة أنشــطة الشــركة وفــق  ــة الداخليــة تقــوم جلن  - يف ضــوء تقاريــر الرقاب
األســس التاليــة: 

التأكد من سامة تطبيق األنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير الشركات التابعة.- 
تقييم السياسات واإلجراءات اإلدارية واملالية والتشغيلية والتسويقية لكل شركة وفق  طبيعة أعمالها.- 
ضمان دقة املعلومات الواردة يف التقارير الدورية لهذه الشركات والتحقق منها. - 
القدرة على اتخاذ القرارات املناسبة عن طريق حتديد املشاكل واملعوقات والعمل على حلها كنوع من أنواع - 

الرقابة املانعة .
تتابع جلنة املراجعة مدى االلتزام بتطبيق برنامج الرقابة املالية املعتمد من مجلس اإلدارة  للرقابة على - 

استثمارات الشركة والشركات التابعة والشقيقة.
أن العمل الرقابي لشركة اإلحساء للتنمية يتسم بصفة االستقالية الكاملة عن أعمال الرقابة الداخلية - 

للشركات التابعة وهو ال يغني عنها ، بل يعتبر دور مساند وعمل يخدم أهداف اإلدارة العليا لتقدمي التوصيات 
املجدية من خال التقارير املرفوعة.
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ثانيًا: نتائج املراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما يلي أهم اإلجراءات واملالحظات اجلوهرية:  
حــرص أعضــاء جلنــة املراجعــه منــذ ترشــيحها لعضويــة اللجنــة علــى  توجيــه أعمــال الرقابــة الداخليــة - 

إلــى األنشــطة والوظائــف ذات املخاطــر العاليــة بهــدف رفــع فاعليــة وكفــاءة وربحيــة عمليــات الشــركة 
وذلــك بعــد اجــراء عمليــة تقييــم شــاملة ألهــم املخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة.

متابعة وتقييم أداء الشركة والشركات التابعة من خال مقارنة األداء املخطط مع األداء الفعلي - 
وحتديد االنحرافات ومناقشة أسبابها والعمل على تصحيحها، مما كان له أثر طيب على القوائم 

املالية الفعلية خال عام 2017م والتوصية باتخاذ االجراءات التصحيحية .

وضع املعايير املناسبة للتوصية باختيار مراجع احلسابات لعرضه على اجلمعية العامة العادية.- 

حتسن الدورة املستندية لشركة األحساء للصناعات الغذائية باإلضافة إلى تعديل النظام األلى - 
ليتناسب مع نظم التكاليف احملدثة بالشركة.

توصلت جلنة املراجعه بضرورة حتديث أنظمة الرقابة الداخلية بصفة مستمرة وقد مت تكليف إدارة - 
املراجعه الداخلية بالشركة مبشاركة اإلدارة فى حتديث نظام الرقابة الداخلية .

تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة :ن- 

خال عام 2017م قامت الشركة بتبرعات عينية من خال شراء أدوات مكتبية لصالح اجلمعية الوطنية للمتقاعدين بقيمة  
10.000 ريال .

بيــان بتواريــخ اجلمعيــات العامــة للمســاهمني املنعقــدة خــال الســنة املاليــة األخيــرة وأســماء أعضــاء مجلــس االدارة س- 
احلاضريــن لهــذ	 اجلمعيــات :
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حضرحضرحضرلم يحضرحامت بن فهد بالغنيم1

حضرلم يحضرحضرحضرسعد بن عماش الشمري2

حضرحضرحضرحضرراشد بن عبداهلل الراشد3

حضرلم يحضرحضرحضرأحمد بن عبداهلل اخليال4

حضرلم يحضرلم يحضرحضررائد بن عبدالرحمن املوسى5

لم يحضرلم يحضرلم يحضرلم يحضرمعاذ بن ماجد العوهلي6

حضرلم يحضرلم يحضرحضرموسى بن عبداحملسن املوسى7
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لم يتضمن تقرير احملاسب القانوني أي حتفظات على القوائم املالية السنوية عن السنة املالية . 25
املنتهية يف 2017/12/31م   :

لم يتضمن تقرير املراجع أى حتفظ أو أى لفت انتباة خال السنة املالية املنتهية فى 31 ديسمبر 2017م .

احملاسب القانوني:. 26

وافقــت اجلمعيــة العامــة العاديــة الثانيــة والثاثــون املنعقــدة بتاريــخ 2017/05/03م علــى اقتــراح مجلــس إدارة الشــركة املبنــى 
علــى توصيــة جلنــة املراجعــة بتعيــن الســادة / PKF مكتــب البســام والنمــر احملاســبون املتحالفــون كمحاســب قانونــى للشــركة 
عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف 2017/12/31م ملراجعــة القوائــم األوليــة والســنوية املوحــدة للشــركة ، هــذا وال يوجــد أى توصيــة 

مــن مجلــس اإلدارة بإســتبدال احملاســب القانونــى خــال الفتــرة املعــن مــن أجلهــا .
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حساب األرباح )الخسائر(  المبقاة

مبوجــب املــادة )129( مــن نظــام الشــركات الســعودي التــي تتطلــب أن يتضمــن تقريــر مجلــس اإلدارة التوصيــة للســادة املســاهمن 
علــى مــا يلــي بشــأن األربــاح الصافيــة: 

2017م 
البيانريال سعودي

صايف اخلسارة بعد الزكاة عن العام 2017 م)6,998,492(

يضاف: صايف أرباح متعلقة بامللكية غير املسيطرة )شركة األحساء للخدمات الطبية( 2,451,432

صايف اخلسارة بعد الزكاة عن عام 2017 م)9,449,924(

يخصم االحتياطي النظامي.)0.00(

صايف اخلسارة املتبقي من العام 2017 م)9,449,924(

يخصم: األرباح )اخلسارة( املبقاة كما يف 31ديسمبر 2016 م) 3,300,667  (

صايف األرباح )اخلسارة(املبقاة كما يف 2017/12/31 م )12,750,591(

وخـتـامــا: 

                                                                   
اعتمــد مجلــس اإلدارة هــذا التقريــر، وافــق علــى عرضــة علــى اجلمعيــة العامــة إلقــرار	 مبوجــب القــرار رقــم 475 بتاريــخ 

2018/3/25م
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تقرير مجلس اإلدارة
للمســــــاهمني لعــــام 2017م
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