




تقرير مجلس اإلدارة
السادة : مساهمي شركة األحساء للتنمية الكرام,,,

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته,,, وبعد 

يســر رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة األحســاء للتنميــة أن 
والــذي  الســنوي  التقريــر  الكــرام  الشــركة  يقــدم  لمســاهمي 
التابعــة  الشــركة وشــركاتها  إنجــازات  أهــم  علــى  الضــوء  يلقــي 
ومركزها المالي للســنةالمالية المنتهية في 31ديســمبر2019م 
حوكمــة  الئحــة  متطلبــات  مــع  يتوافــق  بمــا  إعــداده  تــم  والــذي 
الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، ونظــام الشــركات 
الســعودي ، والنظــام األساســي للشــركة ، آمليــن أن يعكــس 

هذا التقرير تطلعات المساهمين نحو المزيد من التقدم.

5 التقرير السنوي لعام 2019 م4



7 التقرير السنوي لعام 2019 م6

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
رئيس مجلس اإلدارة

الكرام,,, السادة : مساهمي شركة األحساء للتنمية 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته,,, وبعد 

يســعدني بالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وباألصالــة عــن نفســي أن أضــع 

بين يدي حضراتكم التقرير السنوي لشركة األحساء للتنمية وبياناتها الماليه لعام 2019م. 

لقــد ظلــت الشــركة ملتزمــة دومــًا بتنفيــذ عملياتهــا بإتقــان وذلــك عبــر وضــع إســتراتيجية 

طموحــة إرتكــزت علــى عــدة أســس تمثلــت فــي بنــاء هيــكل تنظيمــي فعــال ، وتطويــر 

نظــم المــوارد البشــرية ، وتعزيــز كفــاءة المشــاريع القائمــة مــن حيــث القــدرة اإلنتاجيــة 

، فقــد حقــق اقتصادنــا  الصحــي  القطــاع  والتنافســية مــع تطويــر مشــاريع جديــدة فــي 

الوطنــي نقلــة نوعيــة وشــهد تطــورات كبيــرة وملموســة فــي كافــة المجــاالت مــع إنطــالق 

 ،2030 رؤيــة  مبــادئ  علــى  تقــوم  التــي  الوطنــي  التحــول  مــن  الجديــدة  المرحلــة  هــذه 

اإلعتمــاد  مــن  تخــرج  جديــدة  أســس  علــى  وبنائــه  إقتصادنــا  إعــادة هيكلــة  إلــى  وتهــدف 

ــدة تقــوم علــى إســتثمار المــوارد  ــادرات جدي ــل النفــط، وتعتمــد مب الرئيســي علــى مداخي

بوسائل أكثر إبتكارية.

       وفــي إطــار تنفيــذ مبــادرات وأهــداف رؤيــة 2030، يحتــل قطــاع األعمــال دورًا مهمــًا فــي 

إدارة التنميــة اإلقتصاديــة وتعزيــز آليــات االقتصــاد الوطنــي، وإنطالقــًا مــن هــذا الــدور فــإن 

شــركة األحســاء للتنميــة تحــرص عبــر مجلــس إدارتهــا علــى مواكبــة أهــداف الرؤيــة فــي قيــام 

القطاع الخاص بدوره ومسؤوليته في تحقيق هذه األهداف.

      خالل عام 2019 م قامت الشــركة باإلســتحواذ على حصة مؤثرة في شــركة طورائيات 

للخدمات الطبية وكذلك خالل شــهر فبراير لعام 2020 م قامت الشــركة باإلســتحواذ على 

كامــل أســهم شــركة الســالم للخدمــات الطبيــة والتــي ســوف تعــود بتحقيــق عوائــد جيــدة 

لإلستثمار وكذلك تعظيم فرص الربحية للمستثمرين.
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كلمة الرئيس التنفيذي

أ/ رائد بن محمد النعيم
الرئيس التنفيذي

مـن خـالل رؤيـة شـاملة تجمع بـن الـدور االقتصادي والـدور االجتماعي ، يسـير مجلـس إدارة 

شـركة األحساء للتنميـة في مسـارها الـذي حددتـه لنفسـها من خالل إستراتيجيتها ، وهـو 

المســار الـــذي يجمـــع بيـــن الـــدور اإلقتصــادي والـــدور التنمـــوي اإلجتماعــي الـــذي تقـــوم بـــه 

الشـركة. 

ولحســـن الحــظ فـــإن مجلـــس اإلدارة الحالــي لشـــركة األحســاء للتنميـــة، وهـــو مجلـــس إدارة 

يتكـــون مـــن مجموعـــة نيـــرة مـــن شـــباب رواد األعمال في المملكـــة، وجـد نفسـه يعمـل في 

ظـــل رؤيـــة شـــاملة تتبنـــي فكـــرة الجمع بـــن الدوريـــن اإلقتصادي واإلجتماعي لـــرأس المـــال، 

وهـى الفلسـفة التـي تنبثـق مـن رؤيـة المملكة 2030 وهـى الرؤيـة التـي تقـوم علـى إعالء 

ــن المــوارد  ــع اإلســتفادة مـ ــد األقصــى الممكــن، مـ ــه للحـ ــة اإلنســان، واإلســتثمار فيـ قيمـ

اإلقتصادية المتاحة بشـــكل إقتصـــادي يضمـــن اإلســتمرارية في القيـــام بالـــدور االقتصادي 

واإلجتماعي الـذي يحقق أعلى عائد لمساهمي الشركة .

إن الشــركة قــد ركــزت فــي إســتراتيجيتها علــى القطاعــات التــي تحقــق أعلــى معــدالت 

العــام  وخــالل  الصحــي  القطــاع  القطاعــات  هــذه  ضمــن  ومــن  اإلســتثمار  علــى  العائــد 

إســتحوذت الشــركة علــى حصــص مؤثــرة وحصــص ســيطرة بمــا يتماشــى مــع إســتراتيجية 

الشركة في اإلستثمار في القطاع الصحي.

إن الشــركة  تؤكــد  أنـــها مســـتمره فــي تحقيــق التميـــز فــي اإلســتثمارات التـــي تصـــب فــي 

النهايـــة لصالـــح بنـــاء مجتمـــع متقـــدم، مـــع العمـل علـى زيـادة قـدرة جميـع منسـوبي الشـركة 

فــي كل قطاعاتهـــا اإلســتثمارية علـــى اإلبتــكار واإلبــداع بمـــا يصـــب فــي صالـــح الشـــركة 

والمجتمع
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مجلس اإلدارة
أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم

رئيس مجلس اإلدارة

م/ سعد بن عماش الشمري
نائب رئيس مجلس االدارة 

أ/ رائد بن محمد النعيم
الرئيس التنفيذي

د/ عادل بن احمد الصالح
الرئيس التنفيذي

أ/ احمد بن عبدالله الخيال
رئيس مجلس اإلدارة

م/ حاتم بن حمد السحيباني
نائب رئيس مجلس االدارة 

أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني
رئيس مجلس اإلدارة

أ/ معاذ بن ماجد العوهلي
نائب رئيس مجلس االدارة 
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ــوزاري  تأسســت شــركة االحســاء للتنميــة شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب القــرار ال
رقــم 573 بتاريــخ 14/4/1414 هـــ الموافــق 1/10/1993 م، ســجلت فــي الســجل التجــاري 

رقم 2252021816 بتاريخ 1 جمادى الثاني 1414هـ الموافق 15 نوفمبر 1993م 

التكوين 

النشاط
إقامــة المشــروعات الصناعيــة المختلفــة وإدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا بمفردهــا أو   

باالشتراك مع غيرها من الشركات أو الهيئات أو األفراد.

أعمــال الصيانــة واإلدارة والتشــغيل للمــدن الصناعيــة والســكنية والتجاريــة والمرافــق   
والمنشآت العامة والخاصة.

الزراعــي  اإلنتــاج  مشــاريع  إقامــة  فــي  واســتغاللها  األراضــي  واســتصالح  تملــك   

والحيواني.

تملــك العقــارات واألراضــي وإدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا وإقامــة المنشــآت التجاريــة   

والسكنية عليها واستثمارها بالبيع والشراء والتأجير بالنقد أو بالتقسيط.

والترفيهيــة  والتعليميــة  الصحيــة  والمرافــق  والمستشــفيات  الفنــادق  تملــك   

والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

إقامــة مخــازن التبريــد وأســاطيل النقــل وورش الصيانــة واإلصــالح ومحطــات الوقــود   

وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

الحصول على الوكاالت التجارية .  

ــاء علــى  ــر وبن ــال ســعودي ال غي ــرأس مــال قــدرة 300 مليــون ري تأسســت الشــركة ب  

موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 3 ذو القعدة عام 1426 هـ الموافق 5 ديسمبر 
2005 فقــد تــم صــرف ســهم مجانــي لــكل ســبعة أســهم فــي مقابــل زيــادة رأس مــال 

الشركة ليصبح 343 ثالثمائة وثالثة وأربعون مليون ريال سعودي ال غير.

بنــاء علــى موافقــة الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة بتاريــخ 11 جمــادى األول عــام 1427 هـ   

الموافــق 7 يونيــو 2006 فقــد تــم صــرف ســهم مجانــي لــكل أربعــة أســهم فــي مقابــل 
زيــادة رأس مــال الشــركة ليصبــح 428.750 أربعمائــة وثمانية وعشــرون مليون وســبعمائة 

وخمسون ألف ريال سعودي ال غير.

بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 3 ذو الحجة عام 1429 هـ الموافق   

1 ديســمبر 2008 فقــد تــم صــرف ســهم مجانــي لــكل ســبعة أســهم فــي مقابــل زيــادة 
رأس مال الشــركة ليصبح 490 مليون ريال ســعودي ال غير مقســم الى تســعة واربعون 

مليون سهم وتبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة ريال سعودي ال غير.

الحقــًا خــالل عــام 2020 م و قبــل نشــر التقريــر الســنوي وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر   

العاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن 490 مليــون ريــال إلــى 737 مليــون ريــال بزيادة 
قدرها٪50,47 و ذلك بغرض اإلستحواذعلى شركة السالم للخدمات الطبية.

رأس المال



تنميــة اصــول الشــركة مــن خــالل اإلســتحواذ واإلندمــاج مــع بنــاء عالقــات شــراكة   
إستراتيجية.

تحسين العائد على االستثمارات بتطوير االعمال و التنمية و التوسع المستمر.  

تطوير قدرات و كوادر الشركة في المجاالت اإلدارية و المالية و الطبية .  

الرسالة/ المهمة

تنتهي السنة المالية للشركة في 31 ديسمبر من كل عام ميالدي .

السنة المالية

PKF البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون.

مراجع الحسابات للعام 2019

نســعى لنكــون شــركة اســتثمار متميــزة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة بشــكل اساســي مــع 
مســاهمة ايجابيــة لرفــع جــودة القطــاع و بنــاء عالقــات قويــة مــع جميــع االطــراف ذات 

العالقة .

وصف األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتهاالرؤية
التابعة وبيان بكل نشاط ومدى تأثيره في حجم أعمال

الشركة وإسهامه في النتائج

تتمثــل األنشــطة الرئيســية بشــركة األحســاء للتنميــة فــي إقامــة المشــاريع الصناعيــة وتملــك 
التبريــد  العقــارات واألراضــي وإســتثماراتها والمرافــق الصحيــة والســياحية وإقامــة مخــازن 

وفيما يلي وصف بأهم القطاعات الرئيسية للشركة:
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أوال : االستثمار في القطاع الصناعي
يتضمن اإلستثمار الصناعي تملك الشركات التابعة وكذلك 

اإلستثمار في شركات شقيقة كالتالي

شركة األحساء للصناعات الغذائية )شركة تابعة(: 
يتمثل نشاط الشركة في إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية وإنشاء مخازن التبريد 

وتأجيرها على الغير، خالل عام 2019م أثمرت الجهود التي بذلها مجلس اإلدارة 
خالل األعوام السابقة في تحول النتائج التشغيلية للمصنع من تكبد خسائر الى 

تحقيق أرباح خالل عام 2019م

الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة )شركة تابعة(: 
خالل عام 2016م إتخذ مجلس اإلدارة قراره بتصفية الشركة والمتوقع اإلنتهاء من 

التصفية وإقفال دفاتر الشركة خالل عام 2020م.

شركة التصنيع وخدمات الطاقة: 
خالل عام 2019م واصلت شركة التصنيع وخدمات الطاقة أعمالها، وقد إستلمت 

الشركة توزيعات أرباح بمقدار 2 مليون ريال ال غير. 

الشركة العربية لصناعة الورق: 
تزاول الشركة نشاطها في إنتاج اللفات الورقية والكرتونية وتسويق المنتجات 

الورقية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد واألدوات والمعدات واألجهزة الخاصة 
بصناعة الورق والخدمات التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في الورق والكرتون 

والبالستيك والمطاط، وخالل عام 2019م لم يتم توزيع أرباح على المساهمين.

ثانيا: االستثمار في القطاع الطبي

الشركة العربية لصناعة األلياف الصناعية: 
تأسســت الشــركة العربيــة لصناعــة األليــاف الصناعيــة فــي عــام 1993م ويقــع مجمــع الشــركة بمدينــة 
ينبــع ويتكــون مــن ثالثــة أقســام رئيســية يعتبــر كل قســم يمثــل مصنــع قائــم بذاتــه مــع العلــم 
بــأن الثالثــة أقســام هــي أقســام مكملــة لبعضهــا البعــض وقــد تــم تكويــن مخصــص بكامــل قيمــة 

األســتثمار ويتــم تقييــم األســتثمار بصفــة ســنوية وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 9.

تنــوي الشــركة التوســع فــي القطــاع الصحــي مــن خــالل اإلســتحواذ علــى فــرص متميــزة خــالل 
الســنوات القادمــة.

شركة األحساء للخدمات الطبية )شركة تابعة(: 
يتمثل نشاط شركة األحساء للخدمات الطبية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات 
والمســتوصفات والمراكــز الطبيــة وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي األجهــزة والمعــدات الطبيــة 

ولــوازم المستشــفيات والعطــور ومســتحضرات التجميــل.

ــة القــدرة علــى التوســع  إن مستشــفى األحســاء هــو مستشــفى خــاص بتصميــم متطــور لدي
المســتقبلي مــع األخــذ باإلعتبــار إتجاهــات الرعايــة الصحيــة فــى المنطقــة وزيــادة الطلــب علــى 
الخدمــات ذات الجــودة العاليــة، إن مبنــى المستشــفى مكــون مــن خمــس طوابــق ودور ســفلي 

ذو قــدرة إســتيعابية 220 ســرير.

شركة طوارئيات للخدمات الطبية:
يتمثــل نشــاط الشــركة فــي أنشــطة التســويق الطبــي للعــالج فــي الخــارج و مراكــز صحيــة أوليــة 
ومجمــع طبــي عــام والتشــغيل الطبــي للمستشــفيات األهليــة والحكوميــة و األنشــطة األخــرى 
الخاصــة بأنشــطة المستشــفيات , وخــالل عــام 2019م قامــت المجموعــة باإلســتحواذ علــى 25% 
مــن شــركة طوارئيــات للعنايــة الطبيــة بتكلفــة إجماليــة قدرهــا 15,4 مليــون ريــال ســعودي والــذي 
يشــمل خيــار حــق الشــراء لحصــة إضافيــة ، قامــت المجموعــة بالمحاســبة عــن هــذا االســتثمار 
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كإســتثمار فــي شــركة زميلــة وقــد تــم إثباتهــا مبدئيــًا بالتكلفــة وتعــدل الحقــًا بالحصــة فــي نتائــج 
الشــركة الزميلــة هــذا وقــد تــم تقييــم موجــودات ومطلوبــات الشــركة الزميلــة.  

شركة السالم للخدمات الطبية: 
بتاريــخ 20مــارس 2019م أبرمــت المجموعــة إتفاقيــة ملزمــة مــع شــركة الســالم للخدمــات الطبيــة 
وذلــك إلســتحواذ الشــركة علــى شــركة الســالم للخدمــات الطبيــة بنســبة %100 وذلــك مقابــل 
إصــدار أســهم لمــالك شــركة الســالم الطبيــة ، الحقــًا فــي 3 فبرايــر 2020م وافقــت الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس المــال بغــرض إســتكمال إجــراءات اإلســتحواذ علــى شــركة 
الســالم للخدمــات الطبيــة وســيتم إصــدار األســهم الجديــدة عنــد اســتكمال جميــع اإلجــراءات و 

المتطلبــات ذات الصلــة . 

عنــد إتمــام الصفقــة ســوف يزيــد رأس مــال الشــركة مــن 490 مليــون ريــال ســعودي الــى 737 
مليــون ريــال ســعودي وســيتم توحيــد القوائــم الماليــة لشــركة الســالم للخدمــات الطبيــة.

يتمثل اإلستثمار في المشروعات الخدمية كالتالي :-

الشركة الوطنية لخدمات المناولة:
يتمثــل نشــاط الشــركة فــي تقديــم خدمــات المســاندة لشــركات الطيــران وصيانــة الطائــرات 
ــة ، هــذا وخــالل  ــة فــي مجــال الخدمــات األرضي ــب القــوى العامل ــر وتدري ــة الخفيفــة وتوفي األولي

العــام لــم يتــم إســتالم توزيعــات أربــاح .

ثالثًا: اإلستثمار في قطاع الخدمات

رابعًا: اإلستثمار في القطاع العقاري

خامسًا : اإلستثمار في قطاع األوراق المالية

شركة األحساء للسياحة والترفيه:
يتمثــل نشــاط الشــركة فــي إنشــاء وتشــغيل وإدارة المشــروعات الســياحية والمراكــز الترفيهيــة 
وإنشــاء وتشــغيل المطاعــم والفنــادق واالســتراحات والحدائــق النباتيــة ، هــذا وقــد تــم تكويــن 
مخصــص بكامــل قيمــة االســتثمار المقــدرة بـــ 3.78 مليــون ريــال ويتــم تقييــم االســتثمار بصفــة 

ســنوية ليتوافــق مــع المعاييــر المحاســبية الدوليــة.

شركة تعليم لإلستثمار المحدودة:
يتمثــل نشــاط الشــركة فــي اإلســتثمار فــي المشــروعات التعليميــة حيــث تقــوم حاليــا باإلســتثمار 
فــي تطويــر أحــد مبانــي مدرســة أميتــي  فــي دبــي هــذا و الجديــر بالذكــر إن الشــركة قامــت 

بتوزيــع أربــاح خــالل عــام 2019م و بلغــت حصــة الشــركة فيهــا 1.6 مليــون ريــال ســعودي.

يتمثــل اإلســتثمار العقــاري فــي مجموعــة أراضــي بمدينــة الريــاض بصافــي قيمــة 121.34 مليــون 
ريــال، ذلــك بعــد إســتبعاد مخصــص إنخفــاض القيمــة الســوقية .

تمتلــك الشــركة محفظــة أوراق ماليــة يتــم معاملتهــا محاســبيًا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 
الشــامل هــذا وقــد بلغــت قيمــة المحفظــة 61 مليــون كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م , هــذا وقــد 

تــم إســتالم توزيعــات أربــاح بقيمــة 2.5 مليــون ريــال .



سادسًا: ملخص لوصف تأثير إستثمارات 
الشركة على حجم العمل ونسبة إسهامها 

في النتائج في 31 ديسمبر 2019م

وصف النشاط
اإلسهام في نتائج األعمالالتأثير في حجم األعمال

النسبةالربح من النشاطالنسبةااليرادات

%754,306103%16,443,0097االستثمار في القطاع الصناعي 

%4,812,451663%229,061,82093االستثمار في القطاع الطبي

___%_________  االستثمار في قطاع الخدمات

%666-)4,840,465(  االستثمار في قطاع االسواق المالية 

%726,292100%245,504,829100اإلجمالي
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وصف خطط وقرارات الشركة المهمة 
والتوقعات المستقبلية ألعمالها 

والمخاطر التي تواجهها

خــالل عــام 2019م قــد حــدد مجلــس إدارة الشــركة القطاعــات التــى يرغــب فــى االســتثمار بهــا 
وكذلــك فقــد تــم تحديــد األهــداف والمالمــح الرئيســية ومــن ثــم فقــد تــم إعــداد الخطــة الســنوية 
وفقــًا لمحــددات العمــل وبنــاء علــى توجهــات مجلــس اإلدارة والتــى تتضمــن الخطــة الماليــة وخطــة 

إدارة المــوارد البشــرية.

تســعى اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بنــاء علــى توجيهــات مجلــس اإلدارة إلــى تعظيــم الربحيــة 
لمســاهميها مــن خــالل إدارة المــوارد الماليــة للشــركة لتحقيــق أفضــل العوائــد وكذلــك تطبيــق 
مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة لتعزيــز الثقــة لــدى عمالئهــا فــي الشــركات التابعــة مــن خــالل 
التطويــر المســتمر لخدماتهــا وتحقيــق مســتوى الجــودة التــي يتطلــع اليــه عمالئهــا كــي يتــم تعزيــز 

موقعهــا فــي الســوق.

أواًل: الخطط المستقبلية

ثانيًا: األهداف الرئيسية

تحديث إستراتيجية الشركة وسياسة االستثمار.  

الدخول في إستثمارات جديدة ذات عائد جيد.  

تصفية اإلستثمارات المتعثرة.  

توطين الوظائف وتطوير قدرات الكوادرالبشرية في المجاالت اإلدارية والمالية والطبية.   

ــد المرتفــع  ــادة حصتهــا فــي االســتثمارات ذات معــدل العائ خــالل العــام قامــت الشــركة بزي  
والتــي تتســق مــع إســتراتيجيتها حيــث قامــت بزيــادة حصــة الشــركة فــي شــركة األحســاء للخدمــات 

ــال. الطبيــة مــن %53.61 الــى %69.93 بقيمــة 66.1 مليــون ري

يســعى مجلــس إدارة شــركة األحســاء للتنميــة فــي ظــل اإلســتراتيجية المحدثــة لإلســتفادة مــن 
كافــة أصــول الشــركة بهــدف تعظيــم قيمتهــا ورفــع العائــد علــى االصــول وقــد تحســنت إيــرادات 
الشــركات خــالل عــام 2019م ومــن المتوقــع اســتمرار التحســن فــي الســنوات القادمــة بــاذن اللــه 
بعــد الدخــول فــي فــرص إســتثمارية جديــدة مــن شــأنها أن تكــون قيمــة مضافــة لربحيــة الشــركة 

وحقــوق المســاهمين.

ثالثًا: أهم اإلنجازات خالل عام 2019

رابعًا: التوقعات المستقبلية



 المخاطر التي تواجهها الشركة
بكافة أنواعها

تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة بدراســة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة وفقــًا لنتائــج 
خطــة المراجعــه الداخليــة التــى يتــم مراجعتهــا مــن قبــل لجنــة المراجعــه حيــث يتــم اعــداد مســودة 
سياســة المخاطــر ومــن ثــم عمــل ســجل تفصيلــى بالمخاطــر والمقترحــات الالزمــة لتقليــل أثرهــا 
علــى معــدالت أداء الشــركة، ويتــم تحديــث ســجل المخاطــر بصفــة مســتمرة تحــت إشــراف مــن 
لجنــة المراجعــه ومــن أهــم المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة علــى مســتوى القوائــم الماليــة 

الموحــدة: 

المخاطر المتعلقة بإنخفاض القيمة السوقية إلستثمارات الشركة.
ومحاولــة  التابعــة  الشــركات  وإيــرادات  مبيعــات  مســتوى  علــى  بالحفــاظ  المتعلقــة  المخاطــر 

التكاليــف. إرتفــاع  علــى  الســيطرة 

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

مخاطر السوق.  

مخاطر أسعار العمالت.   

مخاطر أسعار الفائدة.   

إدارة رأس المال.  

قائمة الدخل )ريال سعودي(

20192018201720162015البيان 

245,504,829225,653,951209,074,139191,927,015150,563,467 االيرادات  

)109,756,030()143,632,360()156,179,060()172,921,546()176,125,579( تكلفة االيرادات 

69,379,25052,732,40552,895,07948,294,65540,807,437 مجمل الربح  

)39,810,330()54,473,108()58,487,985()57,199,563()74,389,904( مصروفات عمومية وإدارية  

)2,884,147()1,245,921()1,572,310()1,413,420()1,293,507( مصروفات بيع وتوزيع  

)1,887,040()7,424,374()7,165,216()5,880,578()6,304,161( ربح و)خسائر( التشغيل  

)433,495( مصاريف تمويلية  

 الحصة من نتائج شركات 
)2,517,648(زميلة  

6,125,63414,606,5348,283,6552,426,02628,479,757 توزيعات أرباح مستلمة  

2,128,07936,476,896)399,950(- إيرادات )خسائر ( استثمارات  

 انخفاض في قيمة 
)6,834,204()16,091,994()7,284,000(-استثمارات  

 انخفاض في قيمة أصول 
----غير ملموسة  

8,030,7567,445,6975,402,9239,304,7967,072,711 اإليرادات األخرى  

 صافي الربح عن العمليات 
63,308,120)9,657,467()1,162,588(4,901,08616,171,653المستمرة  

 الربح ) الخسارة ( من 
181,299)1,781,552()30,383()26,250(-العمليات غير المستمرة  

)18,214,977()18,370,807()5,805,521()4,944,848()4,174,794( الزكاة الشرعية  

45,274,442)29,809,826()6,998,492(726,29211,200,555 صافي الربح  

 صافي الربح العائد الي 
41,971,958)33,392,120()9,449,924(7,221,260)1,283,443(المساهمين 

 صافي الربح العائد ألصحاب 
2,009,7353,979,2952,451,4323,582,2943,302,484الحصص غير المسيطرة  

 صافي الربح ) الخسارة ( عن 
45,274,442)29,809,826()6,998,492(726,29211,200,555السنة 

أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات الخمس األخيرة
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قائمة المركز المالي )ريال سعودي(

20192018201720162015البيان

     األصول

128,860,509199,554,520191,067,606215,887,185270,618,526األصول المتداولة

544,972,783511,095,573452,159,386428,025,310425,844,768األصول غير المتداولة

673,833,292710,650,093643,226,992643,912,495696,463,294مجموع األصول

الخصوم وحقوق 
المساهمين

48,842,67150,105,73841,729,77238,541,70556,848,419الخصوم المتداولة

42,825,42235,866,87234,564,70029,650,22132,845,653الخصوم غير المتداولة

91,668,09385,972,61076,294,47268,191,92689,694,072مجموع الخصوم

516,925,539525,607,392477,683,750488,923,231523,554,178صافي حقوق المساهمين

حقوق الحصص غير 
65,239,66099,070,09189,248,77086,797,33883,215,044المسيطرة

مجموع الخصوم وحقوق 
673,833,292710,650,093643,226,992643,912,495696,463,294المساهمين

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات 
الشركة طبقًا للقوائم المالية الموحدة

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة بالرسم البياني

البيان
إجمالي 
اإليرادات

التوزيع الجغرافي

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
ايرادات خارجيةالمنطقة الغربية الوسطي

ايرادات استثمارات 
-----ودائع بنكية

إيرادات مبيعات من 
---245,504,829245,504,829شركات تابعة

توزيعات أرباح من 
استثمارات في 
شركات بالتكلقة

6,125,6342,050,009-2,461,3731,614,252

-----أرباح من استثمارات 

---8,030,7568,030,756إيرادات أخرى 

2,461,3731,614,252-259,661,219255,585,594 المجموع 
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الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية 
عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات 

أعلنتها الشركة
نسبة التغيرالتغير +  أو  -20192018البيان

%245,504,829225,653,95119,850,8789االيرادات

%3,204,0332-)172,921,546()176,125,579(تكلفة االيرادات

%69,379,25052,732,40516,646,84532مجمل الربح

%17,190,34130-)57,199,563()74,389,904(مصروفات عمومية وإدارية

8-%119,913)1,413,420()1,293,507(مصروفات بيع وتوزيع

%423,5837-)5,880,578()6,304,161(ربح وخسائر التشغيل

%58-8,480,900-6,125,63414,606,534توزيعات أرباح مستلمة

433,495--)433,495(مصاريف تمويلية

2,517,648--)2,517,648(الحصة من نتائج شركات زميلة

%8,030,7567,445,697585,0598اإليرادات األخرى

%70-11,270,567-4,901,08616,171,653صافي الربح عن العمليات المستمرة

الربح )الخسارة( من العمليات غير 
%100-26,250)26,250(-المستمرة

%16-770,054)4,944,848()4,174,794(الزكاة الشرعية

%94-10,474,263-726,29211,200,555صافي الربح

%118-8,504,703-7,221,260)1,283,443(صافي الربح العائد الي المساهمين

صافي الربح العائد ألصحاب الحصص غير 
%49-1,969,560-2,009,7353,979,295المسيطرة

%94-10,474,263-726,29211,200,555صافي الربح )الخسارة( عن السنة

أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة: 

يعود انخفاض أرباح العام الحالي مقارنة بأرباح العام السابق الى ما يلي:

ارتفاع المصروفات العمومية واإلدارية.   

االعتراف بخسائر من شركات زميلة.   

انخفاض توزيعات األرباح من الشركات المستثمر فيها.   

وذلــك علــى الرغــم مــن زيــادة المبيعــات وكذلــك انخفــاض نســبة تكلفــة اإليــرادات كنســبة الــى 
المبيعــات وكذلــك انخفــاض مصــروف الــزكاة الشــرعية.

أعــدت القوائــم الماليــة وفقــًا للمعاييــر المحاســبية الدوليــة والتــى تــم إعتماداهــا فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، وال يوجــد أي اختــالف عــن معاييــر المحاســبة الدوليــة والمعتمــدة بالهيئــة 
الســعودية للمحاســبين القانونييــن وخــالل عــام 2019م طبقــت الشــركة المعيــار الدولــي للتقارير 
الماليــة رقــم )16( مــن تاريــخ التطبيــق االلزامــي 1 ينايــر 2019م ولــم ينتــج عــن هــذا المعيــار أي 

تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة للشــركة.

إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة 
بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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اسم الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية 
الشركة فيها ومحل األنشطة الرئيسية ومحل عملياتها

تفاصيل األسهم وأدوات الدين 
الصادرة لكل شركة تابعة

)القيمة بالمليون ريال(

المحل الرئيسي نشاط الشركة الرئيسينسبة الملكيةرأسمال الشركةاسم الشركة
لعملياتها

الدولة محل 
تأسيسها

شركة األحساء 
%15069,93للخدمات الطبية

إنشاء وإدارة وتشغيل 
وصيانة المستشفيات 

والمراكز الطبية
السعوديةاألحساء

الشركة 
السعودية 

اليابانية لصناعة 
األقمشة

70100%

إنتاج وتسويق وتوزيع 
الخيوط واألقمشة 

المنسوجة
)تحت التصفية(

السعوديةاألحساء

شركة األحساء 
للصناعات 

الغذائية
20100%

انتاج التمور ومشتقاتها 
التحويلية وإنشاء مخازن 

التبريد وتأجيرها على الغير
السعوديةاألحساء

لــم تصــدر الشــركات التابعــة خــالل العــام المالــي 2019 م أي أســهم أو أدوات ديــن داخل المملكة 
أو خارجها.

سياسة الشركة في توزيع األرباح
تنــص المــادة )45( مــن النظــام األساســي للشــركة علــى سياســة توزيــع األربــاح 

علــى النحــو التالــي: -

تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميع المصروفــات العموميــة والتكاليف األخرى 
علــى الوجــه التالى: 

تجنــب %10 مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن إحتياطــى نظامــى ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة   
ــغ اإلحتياطــى المذكــور %30 مــن رأس المــال المدفــوع. وقــف هــذا التجنيــب متــى بل

يوزع من الباقى بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5 % من رأس المال المدفوع.  

يخصــص بعــد مــا تقــدم بمــا ال يتجــاوز %10 مــن الباقــى لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة   
وحســب مــا تقــرره الجهــات المختصــة إضافــة الــى بــدل حضــور الجلســات التــى يســتحقها العضــو 
ــوزع الباقــى بعــد ذلــك  ــر مقيــم وي فــى كل جلســة ومصروفــات الســفر واإلنتقــال للعضــو الغي
علــى المســاهمين حصــة إضافيــة فــى األربــاح وفقــًا لمــا تقــرره الجمعيــة أو يرحــل الــى األعــوام 

التاليــة.

خالل عام 2019م ال يوجد أي مصلحة في فئة االسهم ذات االحقية .

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في 
التصويت خالل العام 2019م تعود ألشخاص )عدا أعضاء 

مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم(.



يبين الجدول التالي عدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
وأقربائهم في الشركة على النحو التالي:

 األوراق المالية التعاقدية وحقوق االكتتاب التي تعود 

ألعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم 

في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين خالل الفترة من 2019-01-01 إلى 2019-06-30م

االسمم
نهاية الفترةبداية الفترة

صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير % أدوات الدينعدد األسهم أدوات الدينعدد األسهم 

---1,000-1,000أ/حاتم بن فهد بالغنيم1

م/سعد بن عماش 2
---1,000-1,000الشمري

---1,500-1,500أ/راشد بن عبدالله الراشد3

---2,000-2,000أ/أحمد بن عبدالله الخيال4

م/رائد بن عبدالرحمن 5
---1,000-1,000الموسى

---1,000-1,000أ/معاذ بن ماجد العوهلي6

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين خالل الفترة من 2019-07-01 إلى 31-12-2019

االسمم
نهاية الفترةبداية الفترة

صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير % أدوات الدينعدد األسهم أدوات الدينعدد األسهم 

أ/ عبدالرحمن بن 1
%1,000100-1,000--عبدالمحسن بالغنيم

م/سعد بن عماش 2
---1,000-1,000الشمري

---2,000-2,000أ/أحمد بن عبدالله الخيال3

---1,000-1,000أ/معاذ بن ماجد العوهلي4

---1,200-1,200د/ عادل بن احمد الصالح5

أ/ فيصل بن عبدالله 6
%1,000100-1,000--القحطاني

م/ حاتم بن حمد 7
---1,000-1,000السحيباني

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

الجهة 
المانحة 
للقرض

تاريخ 
مدة القرضالقرض

أصل مبلغ القرض
تاريخ اول 

قسط
تاريخ اخر 

قسط

رصيد 
القرض في 
يناير2019

المسدد 
خالل عام 

2019

رصيد 
القرض في 

ديسمبر 
2019

قصير/
متوسط 

االجل

طويل 
االجل

البنك 
السعودى 
البريطانى

شعبان 30.0015.67 سنوات1438هـ
1440هـ 

جمادى 
االخر 

1443هـ 
15.6715.670

وزارة 
رجب 160.0049.527 سنة 1421هـ المالية*

1425هـ 
رجب 

14404.124.120هـ 

بنك 
ذو الحجة 38.311.7 سنوات 1440 هـ الرياض** 

1440هـ 
شوال 
3.316.66 مليون 14430

باســتثناء مــا ذكــر أعــاله ال توجــد نســب تملــك فــي أســهم الشــركة تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
وكبــار التنفيذييــن اآلخريــن وأقربائهــم، كمــا ال توجــد خــالل العــام 2019م أي مصلحــة وأوراق ماليــة 
تعاقديــة أخــرى وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي 
أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة، وال يوجــد بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 

ممثــل لشــخصية اعتباريــة.

القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة لها 
والمسدد منها خالل العام

تبيــن البيانــات التاليــة تفاصيــل القــروض الممنوحــة لشــركة األحســاء للتنميــة 
: 2019م   /31/12 التابعــة كمــا فــي  وشــركاتها 

أ- قروض شركة األحساء للتنمية: 
تقــر شــركة األحســاء للتنميــة بأنــه ليــس هنــاك أي قــروض علــى الشــركة ألي جهــة تمويليــة 
حتــى تاريــخ 31/12/2019م، وأن القــروض المبينــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة تخــص إحــدى 

الشــركات التابعــة

* يتمثل ضمان القرض الخاص بوزارة المالية في رهن أرض الشركة وما عليها من أصول.
** يتمثــل ضمــان القــرض الخــاص ببنــك الريــاض فــي ضمانــات شــخصية مــن أحــد مســاهمى 

التابعــة. الشــركة 
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لم تمنح الشركة أو تصدر خالل عام 2019م أي أدوات 
دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات 

حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها 
الشركة خالل العام المالي 2019م

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

مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة 
ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية 
المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي 

اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها الشركات التابعة

لــم تصــدر أو تمنــح الشــركة خــالل عــام 2019 أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن 
ــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة. قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقدي

خــالل عــام 2019 ال يوجــد أي معامــالت اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة أو الشــركات 
التابعــة ألي أدوات ديــن قابلة لالســترداد.

اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع
 يوضح الجدول التالي سجل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة خالل الفترة

من 01/01/2019م حتى 30/06/2019م

طبيعة العضويةاالســــمم
عدد االجتماعات =2

االجتماع األول
20/02/2019م

االجتماع الثاني
23/04/2019م

حضرحضررئيس المجلسم/ حاتم بن فهد بالغنيم1

حضرحضرنائب الرئيسم/ سعد بن عماش الشمري2

حضرحضرعضوأ/ احمد بن عبدالله الخيال3

حضرحضرعضوأ/ راشد بن عبدالله الراشد4

حضرحضرعضوم/ رائد بن عبدالرحمن الموسى5

حضرحضرعضوأ/ معاذ بن ماجد العوهلي6

 يوضح الجدول التالي سجل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة خالل الفترة
من 01/07/2019م حتى 31/12/2019م 

طبيعة العضويةاالســــمم
عدد االجتماعات = 3

االجتماع األول
01/07/2019م

االجتماع الثاني
27/10/2019م

االجتماع الثالث
25/12/2019م

حضرحضرحضررئيس المجلسأ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم1

حضرحضرحضرنائب الرئيسم/ سعد بن عماش الشمري2

حضرحضرحضرعضوأ/ احمد بن عبدالله الخيال3

حضرحضرحضرعضوأ/ معاذ بن ماجد العوهلي4

حضرحضرحضرعضود/ عادل بن احمد الصالح5

حضرحضرحضرعضوأ/ فيصل بن عبدالله القحطاني6

حضرحضرحضرعضوم/ حاتم بن حمد السحيباني7
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عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 
وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي عالقة

أسباب الطلبتاريخ الطلبم

اجراءات الشركة 103/02/2019

اجراءات الشركة 220/03/2019

اجراءات الشركة 324/03/2019

اجراءات الشركة 407/04/2019

اجراءات الشركة 517/04/2019

الجمعية العامة622/04/2019

اجراءات الشركة 726/08/2019

اجراءات الشركة 817/10/2019

الجمعية العامة918/12/2019

اجراءات الشركة 1031/12/2019

خــالل عالقــة  ذوي  طــرف  أي  مــع  دوريــة  أو  ســنوية  لتعامــالت  عقــود  أي  هنــاك  يكــن   لــم 
العام 2019 ، ولم يكن هناك أي تعامالت تجارية مع الشركة.

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

التنفيذيين عن أي رواتب أو تعويض

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد 
مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح

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

أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي 
شخص ذو عالقة بأي منهم

يقــر مجلــس إدارة شــركة األحســاء للتنميــة بأنــه ال يوجــد خــالل العــام 2019 أي أعمــال أو عقــود 
تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو للرئيــس 

التنفيــذي أو للمديــر المالــي أو ألي شــخص ذو عالقــة بــأي منهــم.

خــالل عــام 2019 ال يوجــد أي اتفاقيــات أو ترتيبــات تنــازل بموجبــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة 
الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن رواتــب أو تعويــض.

خــالل عــام 2019 ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي 
حقــوق فــي األربــاح.
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المدفوعات النظامية لجهات حكومية
قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي:

البيان

2019م

بيان االسبابوصف موجز لها
المسدد

المستحق حتى نهاية 
الفترة المالية السنوية 

ولم يسدد

5,835,8414,525,208الزكاة 
تمثل الزكاة المدفوعة 
والمستحقة عن عام 

2019 م 

8,684,056488,022الضريبة
تمثل ضريبة القيمة 
المضافة عن عام 

2019م 

المؤسسة العامة 
6,531,667570,090للتامينات االجتماعية

تمثل اشتراكات 
مدفوعة لهيئة 

التامينات االجتماعيىة 

21,051,5645,583,320االجمالي 

وفيما يلي بيان الموقف الزكوي للقوائم المالية المجمعة حتى نهاية السنة المالية 2019م:
20192018البيان

6,186,2555,892,789رصيد المخصص اول الفترة

287,312346,021مخصص مكون عن مطالبات زكوية عن سنوات مالية سابقة

3,887,4824,598,827المخصص المكون عن الزكاة المستحقة عن العام الحالي

)4,651,382()5,835,841(المسدد خالل العام

4,525,2086,186,255رصيد المخصص كما في نهاية العام

الوضع الزكوي

شركة االحساء للخدمات الطبية

تقــدم المجموعــة إقــراًر زكويــًا موحــدَا عــن شــركة االحســاء للتنمية وشــركة االحســاء 
للصناعــات الغذائيــة والشــركة الســعودية اليابانية لصناعة االقمشــة . 

قدمــت المجموعــة إقرارهــا الزكــوي للســنوات حتــى 31ديســمبر 2018م وحصلــت على الشــهادة 
و االيصــاالت الرســمية صالحــة حتــى 30 ابريــل 2020 ، اســتلمت المجموعــة الربــوط الزكويــة 
النهائيــة حتــى ســنة 2017 مــن الهيئــة العامــة للــزكاة و الدخــل ) الهيئــة ( ومــا زال الربــط الزكــوي 

الخــاص بســنة 2018 قيــد المراجعــة مــن قبــل الهيئــة .

قدمــت شــركة االحســاء للخدمــات الطبيــة إقراراتهــا الزكويــة للســنوات حتــى 31 ديســمبر 2018 
وحصلــت علــى شــهادة زكاة صالحــة حتــى 30 ابريــل 2020 ، إســتلمت شــركة االحســاء للخدمــات 
ــة النهائيــة حتــى ســنة 2017 مــن الهيئــة العامــة للــزكاة و الدخــل ومــا زال  الطبيــة الربــوط الزكوي

الربــط الزكــوي الخــاص بســنة 2018 قيــد المراجعــة مــن قبــل الهيئــة .
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الموحــدة تشــمل شــركة  الماليــة  القوائــم   : مالحظــة 
األحســاء للخدمــات الطبيــة ولكــن االقــرار الزكــوي الموحــد ال 

يشــمل شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة .
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بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت 
لمصلحة موظفي الشركة خالل العام 2019م

يقر مجلس إدارة شركة األحساء للتنمية بما يلي

خالل عام 2019م ال يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  

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

خالل عام 2019م ال يوجد أى أسهم خزينة .  

المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب 
الئحة حوكمة الشركات

أ- يوضح الجدول التالي تفصياًل لمدى التزام الشركة بالئحة الحوكمة:

تم بيان المادة وفق الئحة الحوكمةم
االلتزام 

التزام 
جزئي 

لم يتم 
سبب عدم التطبيق االلتزام 

√المادة التاسعة والثالثون : )الفقرة 1، 2(1
مازالت المادة إسترشادية 

وعندما يتم االلزام بها سوف 
تطبقها الشركة.

2

المادة الحاديةواألربعون: )الفقرة أ ( يضع مجلس اإلدارة 
بناء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافأت األليات 
الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائة ولجانه واإلدارة 

التنفيذية سنويًا، وذلك من خالل مؤشرات أداء مناسبة 
ترتبط بمدى تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة وجودة 
إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها على 
أن تحدد جوانب القوة والضعف وإقتراح معالجتها بما يتفق 

مع مصلحة الشركة ,

يتم التقييم بدون وضع √
مؤشرات قياس أداء.

3
المادة الحادية واألربعون : )الفقرة هـ ( 

يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم 
جهه خارجية مختصه لتقييم أداؤه كل ثالث سنوات

√
مازالت المادة إسترشادية 

وعندما يتم االلزام بها سوف 
تطبقها الشركة.

4

المادة الحادية واألربعون : )الفقرة و ( 
يجرى أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تقييمًا دوريًا 

ألداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء 
التنفيذيين )من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش 
المخصص لهذا الغرض ( على أن تحدد جوانب القوة 

والضعف وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة  

√
مازالت المادة إسترشادية 

وعندما يتم االلزام بها سوف 
تطبقها الشركة.

√المادة السبعون : تشكيل لجنه إدارة المخاطر5
تدخل مراقبة المخاطر ضمن 
إختصاصات لجنة المراجعه، 

إكتفت الشركة بذلك مع العلم 
بأن الشركة تنفذ نظام مراقبة 
مخاطر كامل فلديها سياسة 
مخاطر وتحدث سجل المخاطر 
سنويًا وتعد خطة المراجعه 

الداخلية على أساس المخاطر.

√المادة الحادية والسبعون : إختصاصات لجنة إدارة المخاطر 6

√المادة الثانية والسبعون :إجتماعات لجنة إدارة المخاطر 7

√المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين 8
مازالت المادة إسترشادية 

وعندما يتم االلزام بها سوف 
تطبقها الشركة.
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أ- يوضح الجدول التالي تفصياًل لمدى التزام الشركة بالئحة الحوكمة:

تم بيان المادة وفق الئحة الحوكمةم
االلتزام 

التزام 
جزئي 

لم يتم 
سبب عدم التطبيق االلتزام 

√المادة السابعة والثمانون : المسئولية اإلجتماعية 9
لدى الشركة سياسة مساهمة 
إجتماعية معتمدة من مجلس 

اإلدارة.

√المادة الثامنة والثمانون : مبادرات العمل اإلجتماعى 10
مازالت المادة إسترشادية 

وعندما يتم االلزام بها سوف 
تطبقها الشركة.

المادة التاسعة والثمانون : الفقرة )3( 11
√االفصاح عبر الموقع االلكترونى للشركة

تفصح الشركة عن أغلب 
العلومات المطلوبة على 

الموقع اإللكتروني للشركة.

المادة الخامسة والتسعون : تشكيل لجنة حوكمة 12
√الشركات 

ليس لدى الشركة لجنة حوكمة 
ولكن تقوم لجنة المراجعه 

بمراجعه مدى التزام الشركة 
بمتطلبات الجهات ذات العالقة 

من مسئوليات الحوكمة.

-1 الفترة من 01/01/2019م الى 30/06/2019م
الوظائف السابقةالوظائف الحاليةالمؤهالت والخبراتاالسمم

1

المهندس/ حاتم بن 
فهد بالغنيم

)رئيس مجلس 
اإلدارة(

• المؤهالت:
• بكالوريوس هندسة بترول – جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن 2006
• الخبرات:

• عضو مجلس إدارة شركة والء 
للتأمين )2016 – 2019(

• عضو مجلس إدارة شركة طاقات 
النفط للتدريب )2016 – 2019(
• عضو مجلس إدارة شركة دقة 

التقنية والجودة السعودية
• رئيس تنفيذي – شركة مصنع 

معدات النفط الديناميكية )2017 – 
)2019

• نائب الرئيس ألعمال الحفر واإلنتاج 
– شركة الطاقة الديناميكية لخدمات 

البترول والغاز )2012 – 2019(
• رئيس وحدة هندسة الحفر وصيانة 

اآلبار )2010 – 2012(
• مهندس حفر وصيانة آبار – أرامكو 

)2010 – 2006(

• نائب رئيس شركة الطاقة 
الديناميكية لخدمات البترول 

والغاز 
• رئيس تنفيذي – شركة 

مصنع معدات النفط 
الديناميكية )2017 – 2019(
• رئيس مجلس إدارة شركة 

االحساء للتنمية
• عضو مجلس إدارة شركة 

والء للتأمين
• عضو مجلس إدارة شركة 

طاقات النفط للتدريب
• عضو مجلس إدارة شركة 

دقة التقنية والجودة 
السعودية

ب – أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، 
ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم 

الوظائف السابقةالوظائف الحاليةالمؤهالت والخبراتاالسمم

2

المهندس/ سعد بن 
عماش الشمري

)نائب رئيس مجلس 
اإلدارة(

• المؤهالت: 
• ماجستير طرق التحكم المتقدمة 

بالعمليات 2006
بكالوريوس الهندسة الكيميائية – 

جامعة الملك سعود 1998
• الخبرات: 

• تخطيط استراتيجي، تطوير اعمال، 
تحليل مالي ، االستحواذ واالندماج 

وحوكمة وهيكلة الشركات 

• نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة االحساء للتنمية

• الرئيس التنفيذي لشركة 
السعودية للصناعات المتطورة 

2017 – 2012
• مدير مشروع التخطيط 

االستراتيجية شركة التصنيع 
الوطنية   2010 – 2012

• قائد فريق شركة سابك   
2010 2006-

• مهندس تطوير عمليات 
صناعية شركة سابك 2001 – 

2006
• مهندس عمليات المجموعة 

الكيميائية شركة سابك 1998 
2001 –

3

األستاذ / أحمد عبد 
الله الخيال

)عضو مجلس 
اإلدارة(

• المؤهالت:
•  بكالوريوس علوم محاسبة – جامعة 
بورتالند الحكومية – الواليات المتحدة 

2012م
• الخبرات: 

• الخزينة واالستثمار – البنك 
السعودي لالستثمار من2013– 

2014
المدير التنفيذي – شركة صحراء الخليج 

للكيماويات من 2014 – تاريخه

• عضو مجلس إدارة – شركة 
االحساء للتنمية – من 2016 

م
• المدير التنفيذي – شركة 

صحراء الخليج للكيماويات – من 
2014م

4

األستاذ / راشد عبد 
الله الراشد 

)عضو مجلس 
اإلدارة(

• المؤهالت:
• بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك 

فيصل – 1998
• دبلوم اإلدارة العقارية – األكاديمية 

العربية العقارية – 2009
• شهادة إعتماد – الهيئة السعودية 

للُمقيمين المعتمدين – 2014
• أهم الخبرات:

• مؤسس / مدير عام / ومَقيم 
معتمد – مؤسسة شور العقارية،

و مؤسسة شور للتقييم العقاري، 
)2002 –-2009 حتى اآلن( .

• مؤسس ومدير عام مشاريع منتجات 
,)GRC( – )2013-2018( خرسانية
• مؤسس -  مؤسسة الحاسب 

األسهل -  )2009 – 2012(,
• مؤسس – مؤسسة لون ولون  

لألصباغ – )2006 – 2016(,
• مؤسس – مؤسسة لون الدار 

لمشاريع الديكور-  )-2003 2017(,
مدير عام مؤسسة المشرق العربية 

للمقاوالت – )-1999 الى اآلن(,

• عضو مجلس إدارة شركة 
االحساء للتنمية )2016 – الى 

اآلن(,
• مدير عام / مَقيم معتمد –  

مؤسسة شور العقارية,
• مؤسسة شور للتقييم 

العقاري,)2009 – الى اآلن(,
• مدير عام مؤسسة المشرق 

العربية للمقاوالت – )-1999 
الى اآلن(,

المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب 
الئحة حوكمة الشركات
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الوظائف السابقةالوظائف الحاليةالمؤهالت والخبراتاالسمم

5

المهندس/ 
رائد عبدالرحمن 

الموسى
) عضو مجلس 

اإلدارة(

• المؤهالت : 
• بكالوريوس هندسة كيميائية 

تطبيقية – جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن

• الخبرات : 
اداره مصانع في قطاع التغليف وتجاره 

االنابيب وملحقاتها للقطاع الصناعي

مدير عام تطوير االعمال لدى 
شركه العثمان القابضة من 

2015 الي االن

عضو منتدب باالنابه )امكو/
تعزيز/رافسكو( 2016-2018

2015-2007: المدير العام 
– شركة العثمان للتسويق 

الصناعي )امكو(
2007-2001: المدير العام 
– شركة تكوين المتطورة 

للصناعات
2001-1998 : المدير العام- 
مصنع الكفاح لعلب الكرتون
-1995 1998: نائب المدير 
العام- مصنع الكفاح لعلب 

الكرتون

6

األستاذ / معاذ ماجد 
العوهلي

) عضو مجلس 
اإلدارة(

المؤهالت:
• بكالوريوس إدارة مالية و مصرفية 

– جامعة العلوم التطبيقية – البحرين 
2007

الخبرات : 
• الرئيس التنفيذي للشركة الدولية 

االولى للعقار واالستثمار – 
السعودية )2012 – 2015 ( ,

• مؤسس شركة تمرية للحلويات 
والمعجنات – السعودية 

• مساعد الرئيس التنفيذي في 
شركة العوهلي القابضة – السعودية 

 , )2012 2010-(
• محلل مالي – شركة اعيان لالجارة و 
االستثمار – الكويت ) 2008 – 2010 (

• عضو مجلس إدارة شركة 
االحساء للتنمية )-2015 حتى 

االن (
• الرئيس التنفيذي لشركة 
 رسال القابضة –  السعودية

) 2015 حتى االن ( 
• عضو لجنة الترشيحات 

والمكافات – شركة بدجت 
السعودية )-2018 حتى االن(

عضو مجلس إدارة شركة 
العوهلي القابضة ) -2015 

)2017

-2 الفترة من 01/07/2019م الى 31/12/2019م
الوظائف السابقةالوظائف الحاليةالمؤهالت والخبراتاالسمم

1

األستاذ / 
عبدالرحمن بن 

عبدالمحسن بالغنيم
) رئيس مجلس 

اإلدارة (

المؤهالت : 
• بكالوريوس إدارة مالية – جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن 2007
• ماجستير الرياضيات التطبيقية 

)تخصص رياضيات إحصائية واحتماالت 
( – جامعة ديبول – الواليات المتحدة 

االمريكية 
الخبرات : 

• محلل ائتمان أول – صندوق التنمية 
الصناعية السعودية ) 2007-2011( 
• عالم بيانات اول – مركز الدراسات 

االستراتيجية ) -2014 2015( 
مستشار ومدير مشاريع – وزارة 

االقتصاد والتخطيط عبر برنامج األمم 
UNDP المتحدة

• رئيس مجلس اإلدارة – 
شركة االحساء للتنمية 

• مدير إداري – شركة أجدى 
الغذاء التجارية )السعودية(

)2015 الى االن ( 
• شريك إداري – شركة 

التحليالت المتقدمة ذ م م 
)اإلمارات العربية المحدودة(

)2017 الى االن (

2

المهندس/ سعد بن 
عماش الشمري

) نائب رئيس مجلس 
اإلدارة(

• المؤهالت : 
• ماجستير طرق التحكم المتقدمة 

بالعمليات 2006
بكالوريوس الهندسة الكيميائية – 

جامعة الملك سعود 1998
• الخبرات : 

• تخطيط استراتيجي ، تطوير اعمال 
، تحليل مالي ، االستحواذ واالندماج 

وحوكمة وهيكلة الشركات 

نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة االحساء للتنمية

- الرئيس التنفيذي لشركة 
السعودية للصناعات المتطورة 

2017 – 2012
-مدير مشروع التخطيط 

االستراتيجية شركة التصنيع 
الوطنية   2010 – 2012

-قائد فريق شركة سابك   
2010 2006-

-مهندس تطوير عمليات 
صناعية شركة سابك 2001 – 

2006
-مهندس عمليات المجموعة 

الكيميائية  شركة سابك 1998 
2001 –

3

األستاذ / أحمد 
عبدالله الخيال

) عضو مجلس 
اإلدارة(

• المؤهالت :
•  بكالوريوس علوم محاسبة – جامعة 
بورتالند الحكومية – الواليات المتحدة 

2012م
• الخبرات : 

• الخزينة واالستثمار – البنك 
السعودي لالستثمار من2013– 

2014
المدير التنفيذي – شركة صحراء الخليج 

للكيماويات من 2014 – تاريخه

عضو مجلس إدارة – شركة 
االحساء للتنمية – من 2016 

م
المدير التنفيذي – شركة 

صحراء الخليج للكيماويات – من 
2014م
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4

 المهندس / 
حاتم حمد عبدالله 

السحيباني
)عضو مجلس 

اإلدارة (

المؤهالت : 
• بكالوريوس هندسة ميكانيكية – 

جامعة الملك سعود – 2008م 
الخبرات : 

• الهندسة والتصميم 
• إدارة األصول

مدير عام شركة المفاهيم 
المشرقة للتجارة

5
الدكتور / عادل أحمد 

يوسف الصالح
)عضو مجلس إدارة (

المؤهالت :
• بكالوريوس علوم إدارية – جامعة 

الملك عبدالعزيز 1988م 
• بكالوريوس تعليم تجاري – جامعة 

ميسوري كولومبيا 1992م 
• ماجستير – جامعة شمال داكوتا 

1994م 
• دكتوراه جامعة والية اوهايو 1999م 

الخبرات : 
• مدير الشؤون االدارية والمالية 

)معهد اإلدارة العامة بالشرقية(
• منسق قطاع اإلدارة المكتبية 
)معهد اإلدارة العامة بالشرقية(

• مدير إدارة البحوث واالستشارات 
)جامعة األمير محمد بن فهد(

• الرئيس التنفيذي )شركة األحساء 
للتنمية(

• نائب مدير الجامعة لتطوير األعمال 
والتواصل )جامعة األمير محمد بن 

فهد(

عضو مجلس إدارة -شركة 
االحساء للتنمية

6

االستاذ / فيصل بن 
عبدالله القحطاني 

)عضو مجلس 
األدارة (

المؤهالت : 
• بكالوريوس قانون – جامعة الملك 

سعود 2000
الخبرات : 

• البنك العربي الوطني 
• بنك البالد

• عضو مجلس اإلدارة – شركة 
االحساء للتنمية 

• البنك العربي الوطني

7

األستاذ / معاذ ماجد 
العوهلي

) عضو مجلس 
اإلدارة(

المؤهالت:
• بكالوريوس إدارة مالية و مصرفية 

– جامعة العلوم التطبيقية – البحرين 
2007

الخبرات :
• الرئيس التنفيذي للشركة الدولية 

االولى للعقار واالستثمار – 
السعودية )2012 – 2015 ( ,

• مؤسس شركة تمرية للحلويات 
والمعجنات – السعودية

• مساعد الرئيس التنفيذي في 
شركة العوهلي القابضة – السعودية 

 , )2012 2010-(
• محلل مالي – شركة اعيان لالجارة و 
االستثمار – الكويت ) 2008 – 2010 (

• عضو مجلس إدارة شركة 
االحساء للتنمية )-2015 حتى 

االن (
• الرئيس التنفيذي لشركة 

رسال القابضة –  السعودية ) 
2015 حتى االن ( 

• عضو لجنة الترشيحات 
والمكافات – شركة بدجت 

السعودية )-2018 حتى االن(

عضو مجلس إدارة شركة 
العوهلي القابضة ) -2015 

)2017

أعضاء اللجان من خارج المجلس :
الوظائف السابقة الوظائف الحالية المؤهالت والخبرات االسم م

1

االستاذ / محمد بن 
 عبدالله القطري

عضو لجنة االستثمار 
من خارج المجلس

المؤهالت:
- الماجستير في إدارة األعمال من

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن –
الظهران 1997 م

- بكالوريوس في علوم البيئة من
جامعة الملك عبدالعزيز – جدة

1989 م
- حاصل على شهادة المحل المالي

المعتمد CFA منذ 2001 م

الرئيس التنفيذي للشؤون
المالية بالمجموعة –

شركة جبل عمر للتطوير .

• كبير المستشارين الماليين - 
شركة فقية للمزارع السمكية 

منذ 2012 م
• الرئيس التنفيذي للمجموعة 

– شركة ريتاج المتميزة 
لالستثمار 2013 م – 2016 م

• مدير إدارة البحوث والتطوير – 
الخبير كابيتال 2011 م – 2012 

م
• نائب الرئيس للمالية - شركة 
دكتور سليمان الحبيب الطبية 

2009 م – 2011 م
• رئيس قسم االستثمار – 

شركة سعد التجارية للمقاوالت 
والخدمات المالية 2005 م - 

2009 م
• مساعد المدير العام – 

مجموعة سامبا المالية 2002 
م – 2005 م

• مدير كبار العمالء – مجموعة 
مصرفية الشركات – البنك 
األهلي التجاري 2000 م – 

2002 م
• أقتصادي أول – البنك 

األهلي التجاري 1997 م – 
2000 م

2

األستاذ / صالح 
عبدالله  الغريب

)عضو لجنة مراجعة 
من خارج مجلس 

االدارة (

المؤهالت : الماجستير في المحاسبة 
من جامعة إنديانا جامعة بوردو 

USA- 2014– إنديانابوليس
بكالوريوس في المحاسبة – جامعة 

الملك فيصل 2005
الخبرات : 

رخصة من جامعة جورج واشنطن – 
قياس مؤشرات األداء 2018

رئيس قسم  عالقات الخريجين 
والتدريب التعاوني في معهد اإلدارة 

2015
التحق بمعهد اإلدارة بالدمام في 

2007
برنامج مدراء الفروع ببنك الرياض 

2006
محاسب- مجموعة عبدالهادي 

القحطاني 2005
المسؤول المالي – الجمعية 

السعودية لإلدارة بالمنطقة الشرقية 
,)2008-2011(

تقديم عدد من االستشارات 
والدراسات لعدد من الجهات في 

الجانب المالي والمحاسبي

عضو لجنة المراجعة من خارج 
مجلس االدارة 

مدير إدارة البرامج المالية 
واالقتصادية -  معهد اإلدارة

3

االستاذ / وليد بن 
يوسف الزياد ) عضو 

لجنة مراجعة من 
خارج مجلس االدارة (

• المؤهالت : ماجستير في المحاسبة 
المهنية من جامعة وسكونسن – 

بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك 
فيصل 

• رئيس التدقيق التنفيذي 
في شركة الحفر العربية

مدقق في شركة طالل ابو 
غزاله و شركاه 

مدير في شركة برايس واتر 
هاوس

الوظائف السابقةالوظائف الحاليةالمؤهالت والخبراتاالسمم
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كبار التنفيذيين
الوظائف السابقة الوظائف الحالية المؤهالت والخبرات االسم م

1
األستاذ / رائد بن 

محمد النعيم ) 
الرئيس التنفيذي(

المؤهالت : 
بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك فيصل 

الخبرات : 
خبرة لمدة 21 عام في القطاع المصرفي والعمل 

في عدة بنوك سعودية والتدرج من خاللها في 
عدة مناصب في مجال تمويل الشركات

الرئيس النفيذي لشركة 
االحساء للتنمية 

كبير مدراء المنطقة 
الشرقية لمصرفية 

الشركات – بنك البالد 

2
األستاذ / أحمد 
محمود إبراهيم
)المدير المالي (

المؤهالت : 
بكالوريوس تجاره من جامعة القاهرة

)CMA( زمالة جمعية المحاسبين االداريين االمريكية
)زمالة جمعية المحاسبين القانونيين االمريكيين – 

 )CPA
الخبرات : 

محاسب بشركة تميمة تيلسين مصر
رئيس حسابات بشركة مينا لالستثمار السياحى 

والعقارى فرع مصر
المدير المالى لشركة المستقبل السعودية .

• محلل مالي – شركة 
االحساء للتنمية

• المدير المالي – شركة 
االحساء للصناعات 

الغذائية

3
األستاذ / سامي 

لطفي ابو الرز
) مدير االستثمار (

المؤهالت : 
شهادة البكالوريوس في العلوم المالية و 

المصرفية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من 
الجامعة الهاشمية

• الخبرات :
• أكثر من ثمانية عشر عاما" من الخبرة في أسواق 

المال االقليمية و العالمية  و تقلد عدة مناصب 
خالل مسيرتة العملية في االدارة البنكية الخاصة، 

إدارة الثروات و تطوير االعمال، إدارة االستثمار 
في عدة شركات مالية و شركات تطوير عقاري 

منها البنك العربي – األردن، بنك مسقط – عمان، 
فالكم للخدمات المالية – السعودية، اديم المالية 
– السعودية، بيت التمويل السعودي الكويتي – 

السعودية

مدير االسثمار – شركة 
االحساء للتنمية

مديرقسم االستثمار – 
شركة كادن لالستثمار

1- من 01/01/2019م الى 30/06/2019م.

المهندس/ حاتم بن فهد بالغنيم ) رئيس مجلس اإلدارة(1- العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة,,,(

شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةوالء للتأمين

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة دقة التقنية و الجودة السعودية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة طاقات النفط للتدريب

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الطاقة الديناميكية لخدمات البترول والغاز

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مصنع معدات النفط الديناميكية

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة,,,(

---

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

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة,,,(

شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة – مسك

شركة مساهمة أخرى غير داخل المملكةكسب المالية
مدرجة

شركة مساهمة مدرجة ) نمو ( داخل المملكة شركة الصمعاني 

شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة الشركة السعودية لصناعة الورق 

خالل عام 2019 تم تعيين العضو المنتدب 
وتكليفه بمهام الرئيس التنفيذي من 
01/01/2019م الى 22/12/2019م

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة 
الشـركة عضوا فـي مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
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أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة,,,(

شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالرئيس التنفيذي – الشركة السعودية للصناعات المتطورة

شركة مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة السالم لصيانة الطائرات 

شركة مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة العبيكان للزجاج 

شركة مساهمة غير مدرجة داخل المملكة التصنيع والمتطورة للبوليول

شركة مساهمة غير مدرجة داخل المملكة الشركة الخليجية للملح 

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

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة,,,(

مؤسسة فردية/ مهنيةداخل المملكةمؤسسة شور للتقييم العقاري,

مؤسسة فرديةداخل المملكةمؤسسة شور العقارية,

مؤسسة فرديةداخل المملكةمؤسسة المشرق العربية للمقاوالت,

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة,,,(

مؤسسة فرديةداخل المملكةمؤسسة الحاسب األسهل

مؤسسة فرديةداخل المملكةمؤسسة لون ولون  لألصباغ

مؤسسة فرديةداخل المملكةمؤسسة لون الدار لمشاريع الديكور

األستاذ / أحمد عبدالله الخيال ) عضو مجلس اإلدارة(4- العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة,,,(

ذات مسؤولية محدودة داخل المملكةالمدير التنفيذي – شركة صحراء الخليج للكيماويات

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة,,,(

---

المهندس / رائد عبدالرحمن الموسى ) عضو مجلس اإلدارة(5- العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة,,,(

مساهمة مغلقهداخل المملكةمدير عام تطوير األعمال  شركة العثمان القابضة

مساهمة مدرجةداخل المملكةعضو مجلس اداره  شركة تكوين المتطورة للصناعات

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة,,,(

---

األستاذ / معاذ ماجد العوهلي ) عضو مجلس اإلدارة(6- العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة(

شركة مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة رسال القابضة

شركة مساهمة غير مدرجةخارج المملكة شركة بوابة االستثمار 

شركة مساهمة غير مدرجةخارج المملكة شركة البوابة اللوجستية 

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة(

---
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2- الفترة من 01/07/2019م الى 31/12/2019م.

األستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم ) رئيس مجلس اإلدارة (1- العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية محدودة(
شركة والء للتأمين

)عضو مجلس إدارة ، رئيس لجنة المراجعة، عضو لجنة 
المخاطر(

مساهمة مدرجة داخل المملكة 

شركة اليسر لإلجارة و التمويل
مساهمة مقفلةداخل المملكة  )عضو لجنة المراجعة و االلتزام(

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

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة 
مساهمة غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية محدودة,,,(

شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة – مسك

شركة مساهمة أخرى غير مدرجةداخل المملكةكسب المالية

شركة مساهمة مدرجة ) نمو ( داخل المملكة شركة الصمعاني 

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية محدودة,,,(

شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالرئيس التنفيذي – الشركة السعودية للصناعات المتطورة

شركة مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة السالم لصيانة الطائرات 

شركة مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة العبيكان للزجاج 

شركة مساهمة غير مدرجة داخل المملكة التصنيع والمتطورة للبوليول

شركة مساهمة غير مدرجة داخل المملكة الشركة الخليجية للملح 

شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة الشركة السعودية لصناعة الورق 

األستاذ / أحمد عبدالله الخيال ) عضو مجلس اإلدارة(3- العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية محدودة,,,(

ذات مسؤولية محدودة داخل المملكةشركة صحراء الخليج للكيماويات

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة االحساء للتنمية

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية محدودة,,,(

---

الدكتور عادل بن احمد بن يوسف الصالح ) عضو مجلس االداره (5- العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية محدودة,,,(

مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة االحساء للخدمات الطبية 

مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة ورق 

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية محدودة,,,(

مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة االحساء للتنمية 

المهندس / حاتم بن حمد السحيباني ) عضو مجلس اإلدارة (4- العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية محدودة,,,(

مساهمة مدرجةداخل المملكة الشركة السعودية للصادرات الصناعية

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية محدودة,,,(

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة باتك لإلستثمار واالعمال اللوجستية
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األستاذ / فيصل بن عبدالله القحطاني ) عضو مجلس اإلدارة (6- العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية محدودة,,,(

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية محدودة,,,(

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 

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

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية محدودة,,,(

شركة مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة رسال القابضة

شركة مساهمة غير مدرجةخارج المملكة شركة بوابة االستثمار 

شركة مساهمة غير مدرجةخارج المملكة شركة البوابة اللوجستية 

شركة مساهمة مدرجةداخل المملكة شركة بدجت السعودية

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
داخل المملكة/خارج المملكةمجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة/ ذات 

مسؤولية محدودة,,,(

---

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه من الفترة 
01/01/2019م حتى 30/06/2019م

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه من الفترة 
01/07/2019م حتى 31/12/2019م

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي
تصنيف العضوالمنصباالسم

مستقلرئيس مجلس اإلدارةم/ حاتم بن فهد بالغنيم

تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب م/ سعد بن عماش الشمري 

مستقلعضو مجلس اإلدارةأ/ راشد بن عبدالله الراشد

مستقلعضو مجلس اإلدارةأ/ أحمد بن عبدالله الخيال

مستقلعضو مجلس اإلدارةم/ رائد بن عبدالرحمن الموسى

مستقلعضو مجلس اإلدارةأ/ معاذ بن ماجد العوهلي

تصنيف العضوالمنصباالسم

مستقلرئيس مجلس اإلدارةأ/ عبدالرحمن عبدالمحسن بالغنيم

* تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب م/ سعد بن عماش الشمري *

مستقلعضو مجلس اإلدارةأ/ أحمد بن عبدالله الخيال

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةد/ عادل بن احمد الصالح 

مستقلعضو مجلس اإلدارةم/ حاتم بن حمد السحيباني 

مستقلعضو مجلس اإلدارةأ/ فيصل بن عبدالله القحطاني 

مستقلعضو مجلس االدارة أ/ معاذ بن ماجد العوهلي

تــم تكليــف المهنــدس ســعد بــن عمــاش الشــمري كرئيــس تنفيــذي للشــركة مــن 01-01-2019 
حتــى 2019-12-22 ومــن ثــم أصبــح غيــر تنفيــذي بعــد انتهــاء الفتــرة المشــار اليهــا أعــاله.
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وصف مختصر إلختصاصات لجان مجلس 
اإلدارة الرئيسية ومهماتها

تشكيل لجنة المراجعة عن الفترة من 01/01/2019م حتى 30/06/2019م

تشكيل لجنة المراجعة عن الفترة من 01/07/2019م حتى 31/12/2019م

لجنة المراجعة

المنصبأعضاء اللجنة

الرئيس أ/ راشد بن عبدالله الراشد 

عضو )من خارج المجلس(أ/ وليد بن يوسف الزياد

عضو )من خارج المجلس(أ/ صالح بن عبدالله الغريب  

لجنة المراجعة

المنصبأعضاء اللجنة

الرئيس أ/ معاذ بن ماجد العوهلي 

عضو )من خارج المجلس(أ/ راشد بن عبدالله الراشد 

عضو )من خارج المجلس(أ/ وليد بن يوسف الزياد

عضو )من خارج المجلس(أ/ صالح بن عبدالله الغريب  

مهام لجنة المراجعة ومدة عملها

إختصاصات اللجنة:
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة 

والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم 
المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، 

وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

لجنة المراجعة
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 1- فيما يتعلق بوظيفة المحاسب القانوني
)مراجع الحسابات( وإعداد القوائم والتقارير المالية

 2- فيما يتعلق بوظيفة المطابقة واإللتزام،
تقوم اللجنة بما يلي

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المحاســبين القانونييــن )مراجــع الحســابات(، والتــي تتضمــن   
مراجعــة اللجنــة لكفاءاتهــم المهنيــة وتأكيــد إســتقالليتهم والمخاطــر المتوقعــة مــن وجــود تعــارض 

فــي المصالــح، وأيضــًا تحديــد أتعابهــم وفصلهــم.

التحقــق مــن إســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه ومــدى فاعلية أعمــال المراجعه   
مــع األخــذ فــى االعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.

ــه والتأكــد مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو  مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمال  
ــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة وفقــًا لمبــدأ االســتقاللية وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك. إداري

اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.  

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.  

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.  

التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة   

مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة وتقديــم   
مرئياتهــا حيــال ذلــك الــى مجلــس االدارة.

رفــع مــا تــراه مــن موضوعــات تــرى ضــرورة إتخــاذ إجــراءات بشــأنها الــى مجلــس االدارة وإبــداء   
توصياتهــا باإلجــراءات التــى يتعيــن إتخاذهــا.

 3- فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية،
تقوم اللجنة بما يلي

4- فيما يتعلق بالتقارير المالية

دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة. وجوانــب   
القصــور فــي الهيــكل العــام ألنظمــة الرقابــة الداخليــة وعملهــا.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيه.  

ــة فــي الشــركة،  اإلشــراف العــام علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة المراجعــة الداخلي  
مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهمــات التــي حددهــا لهــا مجلــس اإلدارة.

إعــداد التوصيــات الخاصــة بإنشــاء إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة والموازنــة الخاصــة بهــا،   
واختيــار وتعييــن مديــر وحــدة أو إدارة المراجعــه الداخليــة ، والتأكــد مــن مــدى اســتقاللية المراجعيــن 

الداخلييــن.

دراســة مســودة القوائــم الماليــة األوليــة الربــع ســنوية قبــل نشــرها وعرضهــا علــى مجلــس   
اإلدارة والتوصيــة فــي شــأنها إذا لــزم األمــر .

دراســة مســودة القوائــم الماليــة الســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي   
والتوصيــة بشــأنها.

إبــداء الــرأي بنــاء علــى طلــب مجلــس االدارة فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس االدارة والقوائــم   
الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين 

والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــى للشــركة وأداؤهــا ونمــوذج عملهــا وإســتراتيجتها .

دراسة أى مسائل مهمة أو غير مألوفه تتضمنها التقارير المالية .  

ــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو  البحــث بدقــه فــي أى موضوعــات يثيرهــا المدي  
مســئول اإللتــزام بالشــركة أو مراجــع الحســابات .
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التحقق من التقديرات المحاسبية فى الموضوعات الجوهرية الواردة فى التقارير المالية.  

دراســة السياســات المحاســبية المتبعــة فــى الشــركة وإبــداء الــرأي والتوصية لمجلــس اإلدارة   
فــى شــأنها.

5- فيما يتعلق باألمور العامة
علــى اللجنــة صياغــة آليــة تتيــح للعامليــن بالشــركة أن يقومــوا بســرية تامــة بتقديــم كافــة   
ــة أن  ــة مــن تجــاوزات أو مخالفــات وعلــى أعضــاء اللجن ــر المالي المالحظــات التــى تتضمنهــا التقاري

يقومــوا بإجــراء تحقيــق مســتقل يتناســب مــع حجــم المخالفــة .

اللجنــة مســئولة عــن أعمالهــا أمــام مجلــس االدارة وذلــك بمــا ال يخــل مــن مســئولية المجلــس   
عــن تلــك األعمــال وعــن الصالحيــات أو الســلطات التــى فوضهــا اليهــا .

يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة للرد على استفسارات المساهمين.  

تتمتع اللجنة بالصالحيات التالية:

األخــرى  والمعلومــات  واإليضاحــات  والتقاريــر  الوثائــق   و  والســجالت  المســتندات  طلــب   
. بالشــركة  والمســؤولين  التنفيذييــن  المديريــن  و  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  المناســبة 

دعــوة المديريــن التنفيذييــن و المســؤولين والموظفيــن بالشــركة الجتماعــات اللجنــة لإلجابــة   
علــى أيــة استفســارات تطرحهــا اللجنــة عليهــم.

أن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة للشــركة لالنعقــاد إذا أعــاق مجلــس   
أو خســائر جســيمة. الشــركة ألضــرار  تعرضــت  أو  عملهــا  اإلدارة 

االستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائها ألعمالها.  

صالحيات اللجنة

القيام بأية واجبات توكل إليها من قبل مجلس اإلدارة في حدود صالحياتها .  

القيــام بمراجعــة وتقييــم أحــكام هــذه الالئحــة واعــداد توصيــات لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق   
بتعديــل جــزء منهــا إن تطلــب ذلــك.

إعــداد التقاريــر ربــع الســنوية لمجلــس اإلدارة علــى أســاس دوري، وتقــوم اللجنــة بتقديمهــا   
لمجلــس اإلدارة فــور االنتهــاء مــن انعقــاد اجتمــاع اللجنــة.

تحديــد الرواتــب الشــهرية والمكافــآت التشــجيعية والمكافــآت األخــرى إلدارة المراجعة الداخلية   
أو المراجــع الداخلــي أو إدارة المطابقــة واإللتــزام بمــا يتماشــى مــع اللوائــح الداخليــة للشــركة 

المعتمــدة مــن قبــل المجلــس.

تقــوم اللجنــة بعمــل مراجعــة وتقييــم ســنوي لالئحتهــا وإعــداد توصيــات، إذا احتــاج األمــر،   
لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتعديــل جــزء منهــا.

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

أبــالغ مجلــس اإلدارة بالمســتجدات التــي تؤثــر علــى اســتقالليتهم أو للتعــارض فــي المصالــح   
المتعلقــة بالقــرارات التــي تقــوم اللجنــة باتخاذهــا.

تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية.  

65
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إجتماعات اللجنة
سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة من 01/01/2019م حتى 30/06/2019م

طبيعة العضويةاالســــمم
عدد االجتماعات = 4

االجتماع األول
م03/02/2019

االجتماع الثاني
م05/03/2019

االجتماع الثالث
م02/05/2019

 االجتماع الرابع
م09/05/2019

حضرحضرحضرحضررئيس اللجنةأ/ راشد عبد الله الراشد1

حضرحضرحضرحضرعضوأ/ صالح عبد الله الغريب2

حضرحضرحضرحضرعضوأ/ وليد بن يوسف الزياد3

سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة من 01/07/2019م حتى 31/12/2019م

طبيعة العضويةاالســــمم
عدد االجتماعات = 3

االجتماع األول
م24/07/2019

االجتماع الثاني
م31/07/2019

االجتماع الثالث
م23/10/2019

حضرحضرحضررئيس اللجنةأ/ معاذ بن ماجد العوهلي1

حضرحضرحضرعضوأ/ راشد عبد الله الراشد2

حضرحضرحضرعضوأ/ صالح عبد الله الغريب3

حضرحضرحضرعضوأ/ وليد بن يوسف الزياد4

خالل عام 2019م ال يوجد أى تعارض بين توصيات 
لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس اإلدارة.

تشكيل اللجنة عن الفترة من 01/01/2019م حتى 30/06/2019م
لجنة الترشيحات 

المنصبأعضاء اللجنة

الرئيس أ. معاذ بن ماجد العوهلي 

عضو م. حاتم بن فهد بالغنيم 

عضوم. رائد بن عبدالرحمن الموسى

 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافات عن الفترة
من 01/07/2019م حتى 31/12/2019م

لجنة الترشيحات 

المنصبأعضاء اللجنة

الرئيس أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني 

عضو أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحس بالغنيم 

عضوم/ حاتم بن حمد السحيباني 

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت 
ومدة عملها

تقــوم اللجنــة بمراجعــة سياســة المكافــأت بغــرض تقييم مدى فاعليتها فــى تحقيق األهداف   
التــى وضعــت مــن أجلهــا .

توصــي اللجنــة ســنويًا بمكافــأت أعضــاء مجلــس االدارة وكذلــك اإلدارة التنفيذيــة مع األخذ فى   
االعتبــار سياســة المكافــات المرفقــة لهــذه الالئحــة وبيــان أى أســباب إنحــراف عــن هــذه السياســة.

مــع مراعــاة أي تعليمــات يضعهــا مجلــس اإلدارة، تباشــر لجنــة المكافــات والترشــيحات كل   
اإلدارة. مجلــس  بهــا  يفوضهــا  التــي  الســلطات 

تمارس اللجنة جميع الصالحيات الممنوحة لها للقيام بواجبها تجاه مساهميها .  

تعد اللجنة مسؤولة عن الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين على النحو التالي:  

• دراســة طلبــات الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة وتوثيــق جميــع المالحظــات والتوصيــات   
ذات العالقــة مــع مراعــاة مــاورد فــي هــذه الالئحــة عنــد ترشــيح عضــو و مراعــاة مــاورد فــي الئحــة 
الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة علــى أن تقوم الجمعية باألخذ فــى االعتبار بتوصيات 

لجنــة الترشــيحات والمكافــأت.

• التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس.  

لجنة الترشيحات والمكافآت
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• تزويــد المســاهمين بمعلومــات كافيــة حــول المرشــحين ومؤهالتهــم وعالقاتهــم بالشــركة   
ــت علــى اختيارهــم. ــل التصوي قب

• االســتعانة بخدمــات طــرف خارجــي متخصــص مســتقل لتحديــد مرشــحين إضافييــن لعضويــة   
مجلــس اإلدارة، فــي حالــة أن عــدد المرشــحين ال يتجــاوز عــدد المقاعــد المتوفــرة فــي المجلــس.

• علــى الشــركة نشــر إعــالن الترشــح فــي الموقــع اإللكترونــي للشــركة والموقــع اإللكترونــي   
للســوق وفــي أي وســيلة أخــرى تحددهــا الهيئــة وذلــك لدعــوة األشــخاص الراغبيــن فــي الترشــح 
لعضويــة مجلــس اإلدارة، علــى أن يظــل بــاب الترشــح مفتوحــًا مــدة شــهر علــى األقل مــن تاريخ اإلعالن.

ــة مجلــس اإلدارة وفقــًا  • يحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة ترشــيح نفســة أو غيــره لعضوي  
التنفيذيــة. ولوائحــه  الشــركات  نظــام  ألحــكام 

• وضع اإلجراءات الخاصة فى حالة شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.  

تعد اللجنة مسؤولة عن مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين على النحو التالي:  

• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراءها.  

• المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة   
ولجانــه واعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة المجلــس ولجانــه وتحديــد الوقــت 

الــذي يلــزم أن يخصصــه العضــو ألعمــال المجلــس و/أو لجــان المجلــس.

• تقييــم هيــكل وتركيبــة المجلــس ولجانــه بشــكل ســنوي وتحديــد جوانــب الضعــف فــي   
لمعالجتهــا. الالزمــة  الخطــوات  واقتــراح  المجلــس 

• تقييــم المجلــس ككل وكل عضــو علــى حــدى بشــكل ســنوي وذلــك بنــاء علــى معاييــر   
وموضوعيــة. شــفافة 

• التأكــد بشــكل ســنوي مــن إســتقاللية األعضــاء المســتقلين وعــدم وجــود تعــارض مصالــح   
إذا كان العضــو يشــغل عضويــة شــركات أخــرى.

• التأكــد مــن أن أعضــاء المجلــس ال يشــغلون عضويــة مجلــس إدارة أكثــر مــن خمــس شــركات   
مســاهمة فــي آن واحــد.

• التوصية فيما يخص تعيين وإعفاء أعضاء اإلدارة العليا.  

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

• وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المســتقلين   
ــن. وكبارالتنفيذيي

• تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، واقتــراح الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق   
مــع مصلحــة الشــركة

تعــد اللجنــة مســؤولة عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة  واللجــان المنبثقــة منهــا والمديريــن   
التنفيذييــن علــى النحــو التالــي:

• وضــع سياســة واضحــة للتعويضــات والمكافــآت والحوافــز ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان   
المنبثقــة منهــا والمديريــن التنفيذييــن بالشــركة ورفعهــا الــى مجلــس اإلدارة واعتمادهــا مــن 
الجمعيــة العامــه علــى ان يراعــى تنظيــم جهــود كل عضــو فــي مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيــذي 
فــي تطبيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة، واســتخدام معاييــر ترتبــط بــاألداء وتقييــم اللجنــة 

لــألداء الشــخصي لهــم فــي مقابــل األهــداف التــي وضعهــا مجلــس اإلدارة واالفصــاح عنهــا .

• وضــع معاييــر لمكافــآت أعضــاء ورئيــس مجلــس اإلدارة تمكــن الشــركة مــن الحصــول علــى   
أداء متميــز بهــدف تنميــة الشــركة علــى المــدى الطويــل بــدون التأثيــر علــى اســتقاللية األعضــاء.

المراجعــة المســتمرة لمــدى مالئمــة معاييــر المكافــآت بالشــركة مقابــل أداء الشــركة والمركــز 
ــي لهــا واالتجاهــات األساســية فــي ســوق العمــل. المال

• التأكد من أن سياسة الحوافز في الشركة ال تؤدي الى أخذ مخاطر غير مبررة.  

• متابعــة تنفيــذ القــرارات التــي تتخذهــا الجمعيــة العامــة للمســاهمين والمتعلقــة بمواضيــع   
تخــص مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وبالكيفيــة التــي يتــم بهــا 

اإلفصــاح عــن تلــك المكافــآت بتقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي.

• تنظم اللجنة كيفية منح أسهم مجانية ألعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية.  

تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية.  
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سجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من 01/01/2019م حتى 30/06/2019م

طبيعة العضويةاالســــمم
عدد االجتماعات = 2

االجتماع األول
م13/02/2019

االجتماع الثاني
م20/03/2019

حضرحضررئيس اللجنةأ/ معاذ بن ماجد العوهلي1

حضرحضرعضوم/ حاتم بن فهد بالغنيم2

حضرحضرعضوم/ رائد بن عبدالرحمن الموسى3

سجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت من 01/07/2019م حتى 31/12/2019م

طبيعة العضويةاالســــمم
عدد االجتماعات = 2

االجتماع األول
م25/07/2019

االجتماع الثاني
م27/10/2019

حضرحضررئيس اللجنةأ/ فيصل بن عبدالله القحطاني1

حضرحضرعضوأ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم2

حضرحضرعضوم/ حاتم بن حمد السحيباني3

 تشكيل لجنة االستثمار والمتابعة عن الفترة
من 01/01/2019م حتى 30/06/2019م

لجنة االستثمار والمتابعة

المنصبأعضاء اللجنة

الرئيس 1- م. سعد بن عماش الشمرى 

عضو2- أ. أحمد بن عبدالله الخيال

عضو3- م. رائد بن عبدالرحمن الموسى 

عضو من خارج المجلس4- أ. محمد بن عبدالله القطري

تشكيل لجنة االستثمار والمتابعة عن الفترة 
من 01/07/2019م حتى 31/12/2019م

لجنة االستثمار والمتابعة 

المنصبأعضاء اللجنة

الرئيس 1- أ. احمد بن عبدالله الخيال  

عضو2- م. سعد بن عماش الشمري

عضو3- د. عادل بن احمد الصالح  

عضو ) من خارج المجلس ( 4- أ. محمد بن عبدالله القطري 

مهام لجنة االستثمار والمتابعة ومدة عملها
تمــارس اللجنــة جميــع الســلطات وتتحمــل واجبــات مجلس اإلدارة فــي الفترة ما بين اجتماعات   

المجلس.

تقــوم اللجنــة بمناقشــة واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالموضوعــات التــي تحتــاج إلــى اتخــاذ   
الطارئــة. قــرارات عاجلــة فــي األحــداث 

تتضمــن مســؤوليات اللجنــة اتخــاذ القــرارات الروتينيــة التــي تتطلبهــا اعمــال الشــركة العاديــة،   
ــات التــي يفوضهــا مجلــس اإلدارة. حســب الصالحي

فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها، سوف تقوم اللجنة بالتالي:  

• مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط االستراتيجي للشركة.  

• التأكــد مــن أن الخطــط االســتراتيجية للشــركة قــد تــم ترجمتهــا إلــى تصرفــات واعمــال فعليــة   
تهــدف إلــى تحقيــق أهــداف الشــركة.

• مراجعــة توصيــات المجلــس فيمــا يتعلــق بتوزيــع مــوارد الشــركة التــي تهــدف إلــى تحقيــق   
التشــغيلية طويلــة األجــل. الخطــط االســتراتيجية للشــركة واهدافهــا  بيــن  التوافــق 

إجتماعات اللجنة

لجنة االستثمار والمتابعة
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• المراجعــة الدوريــة للخطــط االســتراتيجية للشــركة وشــركاتها التابعــة واألهــداف التشــغيلية   
للتأكــد مــن توافقهــا مــع رســالة الشــركة واهدافهــا.

وإعــداد  بمراجعــة  اللجنــة  تقــوم  ســوف  التشــغيلية،  الشــركة  بأولويــات  يتعلــق  فيمــا   •  
التوصيــات لمجلــس اإلدارة بالنســبة للقــرارات االســتراتيجية المتعلقــة باألولويــات التشــغيلية، 

حاليــة. ودول  أســواق  مــن  الخــروج  أو  جديــدة  ودول  أســواق  إلــى  متضمنًاالتوســع 

بالنسبة للتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات االرباح، سوف تقوم اللجنة بالتالي:  

• إعــداد ومراجعــة التوصيــات لمجلــس اإلدارة المتعلقــة باألهــداف واالســتراتيجيات الماليــة   
بهــا. المرتبطــة  الســنوية وطويلــة األجــل، وايًضــا مؤشــرات االداء 

• مراجعــة األمــور الماليــة الهامــة للشــركة والشــركات التابعــة لهــا، مثــل األمــور المتعلقــة   
بــرأس مــال الشــركة، والتصنيــف االئتمانــي للشــركة، والتدفقــات النقديــة، وأنشــطة االقتــراض، 

االســتثمارية. والودائــع 

• إعــداد ومراجعــة التوصيــات المقدمــة لمجلــس اإلدارة والمتعلقــة بسياســة توزيعــات األربــاح   
للشــركة وبكيفيــة تنفيذهــا.

المعتمــدة  الموازنــات  الفعليــة ومراجعتهــا مــع  الرأســمالية  للنفقــات  الدوريــة  المراجعــة   •  
مســبًقا,فيما يتعلــق بتقييــم إنتاجيــة الشــركة فــي المــدى الطويــل وفعاليــة عملياتهــا التشــغيلية, 
ســوف تقــوم اللجنــة بمراجعــة وإعــداد التوصيــات لمجلــس اإلدارة بالنســبة للقــرارات االســتراتيجية 
المتعلقــة بالفــرص التــي أمــام الشــركة التــي تهــدف إلــى تحســين جــودة المنتجــات والخدمــات 

التــي تقدمهــا الشــركة وترشــيد التكاليــف المتعلقــة بهــا.

اللجنــة مســئولة عــن أعمالهــا أمــام مجلــس االدارة وذلــك بمــا ال يخــل مــن مســئولية المجلــس   
عــن تلــك األعمــال وعــن الصالحيــات أو الســلطات التــى فوضهــا اليهــا .

يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة للرد على استفسارات المساهمين  

صالحيات اللجنة
طلــب المســتندات والتقاريــر والتوضيحــات والمعلومــات األخــرى المناســبة مــن المســؤولين   

ــدون أي قيــود. والتنفيذييــن والموظفيــن بالشــركة ب

دعــوة المســؤولين والتنفيذييــن والموظفيــن بالشــركة لحضــور اجتماعاتهــا لإلجابــة علــى   
عليهــم. اللجنــة  تطرحهــا  التــي  االستفســارات 

االســتعانة بخدمــات الخبــراء والمستشــارين مــن خــارج الشــركة إلبــداء الــرأي والمشــورة فــي   
المســائل التــي تطــرح عليهــم.

أداء الخدمات األخرى التي يطلبها مجلس اإلدارة والتي تقع داخل صالحيات اللجنة,  

تقــوم اللجنــة بعمــل مراجعــة وتقييــم ســنوي لالئحتهــا بهــدف التأكــد مــن قيامهــا بواجباتهــا   
ورفــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة بشــأن إجــراء التعديــالت بهــا.

تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية .  

اجتماعات اللجنة
سجل حضور أعضاء لجنة االستثمار و المتابعة للفترة من 01/01/2019م حتى 30/06/2019م

طبيعة العضويةاالســــمم
عدد االجتماعات = 3

االجتماع األول 
11/02/2019

االجتماع الثاني 
08/04/2019

االجتماع األول 
25/06/2019

حضرحضرحضررئيس اللجنةم/سعد بن عماش الشمري1

حضرحضرحضرعضوأ/احمد بن عبداللة الخيال2

حضرحضرحضرعضوم/رائد بن عبدالرحمن الموسى3

حضرحضرحضرعضوأ/محمد بن عبداللة القطري4
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سجل حضور أعضاء لجنة االستثمار و المتابعة للفترة من 01/07/2019م حتى 31/12/2019م

طبيعة العضويةاالســــمم
عدد االجتماعات = 3

االجتماع األول 
09/07/2019

االجتماع الثاني 
02/09/2019

االجتماع األول 
18/12/2019

حضرحضرحضررئيس اللجنةأ/احمد بن عبداللة الخيال1

حضرحضرحضرعضوم/سعد بن عماش الشمري2

حضرحضرحضرعضود/عادل بن أحمد الصالح3

حضرحضرلم يحضرعضوأ/محمد بن عبداللة القطري4

اإلجراءات التى إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة 
أعضائه علمًا و)بخاصة غير التنفيذيين( بمقترحات 
المساهمين ومالحظاتهم حيال الشركة وأدائها

تنص سياسة المكافأت على ما يلي

فــى حالــة وجــود أى مالحظــات مــن مســاهمي الشــركة يقــوم رئيــس المجلــس بإبــالغ أعضــاء 
المجلــس عــن المالحظــات التــي طرحهــا المســاهمين وكيفيــة معالجتهــا وســبل األخــذ بهــا حــال 

ثبــت جدواهــا فــى أول إجتمــاع.

-1 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
نصت المادة التاسعة عشر من النظام األساسي للشركة وما يطرأ عليها من تعديالت 

مستقبلية على مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة على النحو التالى : 

يدفــع ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مقابــل الخدمــات التــي يقومــون بهــا مبلــغ مقطــوع وقــدرة 
مائــة وخمســون الــف ريــال لــكل عضــو عــن الســنة الماليــة، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافأة 
ــدل حضــور جلســات قــدره  متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو، باإلضافــة إلــى ب
ثالثــة االف ريــال عــن كل جلســة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ويشــمل بــدل الحضــور أميــن 

ســر المجلــس.

ويدفــع مبلــغ مقطــوع وقــدرة خمســون الــف ريــال لــكل عضــو مشــارك فــي لجنــة وبحــد أقصــى 
ــال إذا كان عضــو فــي أكثــر مــن لجنــة علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــاة  ســبعون الــف ري
متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو، باإلضافــة الــى بــدل حضــور وقــدرة ثالثــة االف 

ريــال لــكل عضــو عــن كل جلســة عــن كل لجنــة ويشــمل بــدل الحضــور أميــن ســر اللجنــة.

يدفــع ألعضــاء مجلــس اإلدارة مكافــأة بنســبة )%10( مــن صافــي األربــاح بعــد خصــم االحتياطيــات 
التــي تقررهــا الجمعيــة العامــة وبعــد توزيــع ربــح علــى المســاهمين ال يقــل عــن )%5( مــن رأس 

مــال الشــركة المدفــوع.

و فــي جميــع األحــوال ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا 
ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة الــف ريــال وفــى حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات أو أيــة 
ــة  ــر مجلــس االدارة الــى الجمعي ــه ويشــتمل تقري ــة ل أنظمــة أو قــرارات أو تعليمــات أخــرى مكمل
العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة 
مــن رواتــب ونصيــب فــى األربــاح وبــدل حضــور و مصروفــات  وغيــر ذلــك مــن المزايــا كمــا يشــتمل 
التقريــر المذكــور علــى بيــان مــا تــم صرفــه  لألعضــاء مجلــس اإلدارة بوصفهم موظفيــن أو إداريين 
أو مــا صرفــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إدارة أو استشــارية ســبق أن وافقــت عليهــا الجمعيــة العامــة 

للشــركة .

-2 مكافأة اإلدارة التنفيذية

فيمــا يتعلــق بسياســة مكافــآت التنفيذييــن تقــوم لجنــة الترشــيحات بمراجعــة الالئحــة التنفيذيــة 
الخاصــة بمكافــآت التنفيذييــن ورفــع التوصيــة فــي نهاية كل ســنة مالية حــول صرف تلك المكافآت 

ومبالغها.

يؤخــذ فــي االعتبــار المكافــآت المحــددة فــي عقــود بعــض كبــار التنفيذييــن والتي يصــرف بموجبها 
تلــك المكافــآت فــي تاريــخ اســتحقاقها ، ســنويًا تقــوم لجنــة الترشــيحات بمراجعــة سياســات 

الترشــيحات والمكافــات للتحقــق مــن مــدى موائمتهــا مــع اســتراتيجية الشــركة
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توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة 
وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي 

انحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة

تفاصيل المكافآت والتعويضات ألعضاء 
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

تــم االلتــزام بمــا ورد فــى سياســة المكافــات المشــار اليهــا أعــاله حيــث أوصــت لجنــة الترشــيحات 
ــم إعتمادهــا مــن مجلــس  ــم ت بصــرف المكافــأت علــى حســب الئحــة سياســة المكافــأت ومــن ث

اإلدارة .

أعضاء مجلس اإلدارة )مستقلين ( من تاريخ 1/1/2019م الى 30/6/2019م 

اسم العضو

12345

المجموع

م
غني

بال
د 

فه
ن 

م ب
حات

شد
لرا

ه ا
الل

بد
ن ع

د ب
ش

را

ال
خي

 ال
له

دال
عب

ن 
د ب

حم
أ

ى
س

مو
 ال

من
رح

دال
عب

ن 
د ب

رائ

ي
هل

عو
 ال

جد
ما

ن 
ذ ب

عا
م

تة
ثاب

 ال
ت

فآ
كا

لم
5,8506,0006,00058505,85029,550بدل حضور جلسات المجلسا

مجموع بدل حضور جلسات 
6,00012,0009,00015,0006,00048,000اللجان

75,00075,00075,00075,00075,000375,000المكافات السنوية للمجلس 

25,00025,00025,00035,00025,000135,000المكافات السنوية للجان 

111,850118,000115,000130,850111,850587,550المجموع الكلي

اعضاء مجلس االدارة ) التنفيذيين (
سعد بن عماش الشمريالبيان

تة
ثاب

 ال
ت

فا
كا

لم
5,850بدل حضور جلسات المجلسا

9,000مجموع بدل حضور جلسات اللجان

402,000مكافاة العضو المنتدب ان كان من االعضاء

75,000المكافات السنوية للمجلس 

25,000المكافات السنوية  للجان 

516,850المجموع الكلي

مكافآت أعضاء اللجان ) من خارج المجلس (

أعضاء لجنة المراجعة
المكافآت الثابتة نظير عضوية 

اللجنة
) عدا بدل حضور الجلسات(

بدل المجموعبدل حضور جلسات
المصروفات

125,00012,00037,0000- صالح عبدالله الغريب

225,00012,00037,0000- وليد الزياد

319,3379,00028,3371382- محمد القطري

69,33733,000102,3371382المجموع 

خمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافأت والتعويضات

المجموعالبيان
تة

ثاب
 ال

ت
فآ

كا
لم

ا
393,294رواتب

28,100بدالت

421,394المجموع

ت 
فآ

كا
لم

ا
رة

غي
مت

54,000مكافآت دوريةال

54,000المجموع

0مكافأة نهاية الخدمة

475,394المجموع الكلي



79 التقرير السنوي لعام 2019 م78

أعضاء مجلس اإلدارة )مستقلين ( للفترة من 1/7/2019م حتى 31/12/2019م

اسم العضو

12345

المجموع

ن 
ن ب

حم
الر

بد
ع

م
غني

بال
ن 

س
مح

دال
عب

ال
خي

 ال
له

دال
عب

ن 
د ب

حم
أ

ي
هل

عو
 ال

جد
ما

ن 
ذ ب

عا
م

ي
طان

قح
 ال

له
دال

عب
ن 

ل ب
ص

في

ي
بان

حي
س

 ال
مد

 ح
بن

م 
حات

تة
ثاب

 ال
ت

فآ
كا

لم
9,0009,0009,0009,0009,00045,000بدل حضور جلسات المجلسا

مجموع بدل حضور جلسات 
6,0009,0009,0006,0006,00036,000اللجان

75,00075,00075,00075,00075,000375,000المكافات السنوية للمجلس 

25,00025,00025,00025,00025,000125,000المكافات السنوية للجان 

115,000118,000118,000115,000115,000581,000المجموع الكلي

اعضاء مجلس االدارة ) التنفيذيين (
سعد بن عماش الشمريالبيان

تة
ثاب

 ال
ت

فا
كا

لم
9,000بدل حضور جلسات المجلسا

9,000مجموع بدل حضور جلسات اللجان

403,326مكافاة العضو المنتدب ان كان من االعضاء

75,000المكافات السنوية للمجلس 

25,000المكافات السنوية  للجان 

521,326المجموع الكلي

اعضاء مجلس االدارة ) غير التنفيذيين (
عادل بن أحمد الصالحالبيان

تة
ثاب

 ال
ت

فا
كا

لم
9,000بدل حضور جلسات المجلسا

9,000مجموع بدل حضور جلسات اللجان

75,000المكافات السنوية للمجلس 

25,000المكافات السنوية  للجان 

118,000المجموع الكلي

مكافآت أعضاء اللجان ) من خارج المجلس (

أعضاء لجنة المراجعة
المكافآت الثابتة نظير عضوية 

اللجنة
) عدا بدل حضور الجلسات(

بدل المجموعبدل حضور جلسات
المصروفات

125,0009,00034,0000- أ. راشد عبدالله الراشد

225,0009,00034,0000- أ. صالح عبدالله الغريب

325,0009,00034,0000- أ. وليد الزياد

425,0006,00031,0002,993- أ. محمد القطري

100,00033,000133,0002,993المجموع 

خمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافأت والتعويضات

المجموعالبيان
تة

ثاب
 ال

ت
فآ

كا
لم

ا

390,377رواتب

21,400بدالت

411,777المجموع

ت 
فآ

كا
لم

ا
رة

غي
مت

0مكافآت دوريةال

0المجموع

0مكافأة نهاية الخدمة

411,777المجموع الكلي
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وفقــًا لالئحــة حوكمــة الشــركات اإلفصــاح عــن خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى   
المكافــأت ولكــن الوظائــف الحاليــة المتواجــدة بالهيكل التنظيمي للشــركة ال يتضمن ســوى ثالثة 

مــن كبــار التنفيذييــن المدرجيــن أعــاله ) الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي ومديــر االســتثمار ( .

باســتثناء مــا ذكــر لــم يتقاضــى أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن كبــار التنفيذييــن أيــة   
مصاريــف ســفر أو تنقــالت أو مكافــآت أو أي بــدالت أخــرى.

تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــأت بتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــى مجلــس اإلدارة وإقتــراح 
أمــا لجنــة   ، اللجنــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة  معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة وتقيــم 
الترشــيحات والمكافــأت فيتــم تقييمهــا عــن طريــق رئيــس المجلــس ويقــوم أعضــاء المجلــس 

بإســتيفاء النمــاذج الالزمــة للتقييــم .

الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس االدارة فــي 
تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه، والجهــة الخارجيــة 

التــي قامــت بالتقييــم وعالقتهــا بالشــركة، إن وجــدت.

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

10,000 ريال العقوبة أو الجزاء

أسباب المخالفة

مخالفه الفقرة )ب( من المادة السادسة واألربعين من نظام السوق المالية وتعميم الهيئة رقم 
)ص/18/5977/5/7( وتاريخ 1440/01/10م، وذلك لعدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة به للسنة 

المالية المنتهية في 2018/12/31م خالل المدة المحددة له وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 
يوم تقويمي من نهاية سنته المالية الذي يوافق 2019/02/09 حيث لم ُيزود الهيئة بتلك المعلومات إال بتاريخ 

2019/06/16م .
الجهة الموقعة 

هيئة السوق الماليةللمخالفة

سبل عالجها 
وتفادى وقوعها 
فى المستقبل

تم العرض على مجلس اإلدارة وقد تم تشكيل لجنة من قبل عدة إدارات لوضع األطر السليمة لتفادي حدوث ذلك 
مستقباًل .

يوجــد دعــوى مقامــة ضــد الشــركة مــن طــرف آخــر يطالــب فيهــا بمبلــغ )24,5( مليــون ريــال مقابــل 
مــا يدعيــه مــن تقديــم خدمــات استشــارية لمشــروع رقائــق األلمونيــوم، وباإلضافــة إلــى أنــه لــم 
يقــدم األعمــال المطلوبــة منــه حســب العقــد، وحســب نــص العقــد فــإن دفــع أيــة أتعــاب يكــون 
مــن عــالوة اإلصــدار فقــط بعــد زيــادة رأســمال الشــركة التــي لــم تتحقــق حتــى اآلن، وقــد أصــدرت 
المحكمــة العامــة حكمهــا فــي صالــح الشــركة وأســتأنف الطــرف األخــر الحكــم بتاريــخ 14 يناير 2014 
وإلــى األن لــم تصــدر محكمــه االســتئناف حكمهــا، هــذا ومــن وجهــه نظــر المستشــار القانونــي 
للشــركة بأنــه ال يوجــد أي تأثيــر علــى القوائــم الماليــة نظــرًا لعــدم اســتيفاء الطــرف األول بنــود 

التعاقــد .

أواًل: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

فــي ضــوء تقاريــر الرقابــة الداخليــة تقــوم لجنــة المراجعــة بمراجعــة الــدورة الرقابيــة لكافــة أنشــطة 
الشــركة وفــق األســس التاليــة: 

التأكد من سالمة تطبيق األنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير الشركات التابعة.  

تقييــم السياســات واإلجــراءات اإلداريــة والماليــة والتشــغيلية والتســويقية لــكل شــركة وفــق    
طبيعــة أعمالهــا.

ضمان دقة المعلومات الواردة في التقارير الدورية لهذه الشركات والتحقق منها.  

القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة عــن طريــق تحديــد المشــاكل والمعوقــات والعمــل   
علــى حلهــا كنــوع مــن أنــواع الرقابــة المانعــة.

تتابــع لجنــة المراجعــة مــدى االلتــزام بتطبيــق برنامــج الرقابــة الماليــة المعتمــد مــن مجلــس   
والشــقيقة. التابعــة  والشــركات  الشــركة  اســتثمارات  علــى  للرقابــة  اإلدارة 

الدعاوى المقامة ضد الشركة

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات 
الرقابة الداخلية بالشركة
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أن العمــل الرقابــي لشــركة اإلحســاء للتنميــة يتســم بصفــة االســتقاللية الكاملــة عــن أعمــال   
الرقابــة الداخليــة للشــركات التابعــة وهــو ال يغنــي عنهــا، بــل يعتبــر دور مســاند وعمــل يخــدم 

أهــداف اإلدارة العليــا لتقديــم التوصيــات المجديــة مــن خــالل التقاريــر المرفوعــة.

ثانيًا: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما يلي أهم اإلجراءات 
والمالحظات الجوهرية:  

حرص أعضاء لجنة المراجعه منذ ترشيحها لعضوية اللجنة على توجيه أعمال الرقابة   
الداخلية إلى األنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية بهدف رفع فاعلية وكفاءة وربحية 

عمليات الشركة وذلك بعد اجراء عملية تقييم شاملة ألهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة.

متابعــة وتقييــم أداء الشــركة والشــركات التابعــة مــن خــالل مقارنــة األداء المخطــط مــع األداء   
الفعلــي وتحديــد االنحرافــات ومناقشــة أســبابها والعمــل علــى تصحيحهــا، ممــا كان لــه أثــر طيــب 

علــى القوائــم الماليــة الفعليــة خــالل عــام 2019م والتوصيــة باتخــاذ االجــراءات التصحيحيــة.

وضــع المعاييــر المناســبة للتوصيــة باختيــار مراجــع الحســابات لعرضــه علــى الجمعيــة العامــة   
العاديــة.

إلــى تعديــل  الــدورة المســتندية لشــركة األحســاء للصناعــات الغذائيــة باإلضافــة  تحســين   
بالشــركة. المحدثــة  التكاليــف  نظــم  مــع  ليتناســب  اآللــى  النظــام 

ال يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خالل عام 2019 م

تفاصيل المساهمات 
االجتماعية للشركة

وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة الثانيــة والثالثــون المنعقــدة بتاريــخ 23/04/2019م علــى اقتــراح 
مجلــس إدارة الشــركة المبنــي علــى توصيــة لجنــة المراجعــة بتعييــن الســادة / PKFمكتــب البســام 
والنمــر المحاســبون المتحالفــون كمحاســب قانونــي للشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
الموحــدة للشــركة، هــذا وال يوجــد أى  القوائــم األوليــة والســنوية  31/12/2019م لمراجعــة 

توصيــة مــن مجلــس اإلدارة بإســتبدال المحاســب القانونــي خــالل الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا.

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات 
على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية 

المنتهية في 31/12/2019م.

بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســنة الماليــة االخيره وأســماء أعضــاء مجلــس االدارة 
الحاضريــن لهــذه الجمعيــات

االسمم
سجل الحضور

اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة 
والثالثون الثالثاء 23 ابريل 2019

حضرم. حاتم بن فهد بالغنيم1

حضرم. سعد بن عماش الشمري2

حضرأ. راشد بن عبد الله الراشد3

حضرأ. أحمد بن عبد الله الخيال4

حضرم. رائد بن عبد الرحمن الموسى5

حضرأ. معاذ بن ماجد العوهلي6

المحاسب القانوني
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بموجب المادة )129( من نظام الشركات السعودي التي تتطلب أن 
يتضمن تقرير مجلس اإلدارة التوصية للسادة المساهمين على ما يلي 

بشأن األرباح الصافية

اعتمد مجلس اإلدارة هذا التقرير، وافق على عرضة على الجمعية العامة إلقراره 
بموجب القرار رقم 527 / 2020 م  بتاريخ 2020-03-29 م

حساب األرباح المبقاة

وخـتـامــا:

بموجب المادة )129( من نظام الشركات السعودي التي تتطلب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة التوصية للسادة المساهمين 
على ما يلي بشأن األرباح الصافية

البيان2019 م )ريال سعودي(

صافي أرباح المساهمين بعد الزكاة عن عام 2019)1,283,443(

يضاف: صافي أرباح متعلقة بالملكية غير المسيطرة )شركة األحساء للخدمات الطبية(2,009,735

صافي الربح بعد الزكاة عن عام 726,2922019

يخصم اإلحتياطي النظامي-

صافي األرباح المتبقي من عام 726,2922019

صافي مكاسب محققة من استبعاد استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من 501,299
خالل الدخل الشامل

األرباح المبقاة كما في 31 ديسمبر 5,318,6852018

يخصم: صافي أرباح متعلقة بالملكية غير المسيطرة )شركة األحساء للخدمات الطبية()2,009,735(

صافي األرباح المبقاة كما في 4,536,54131/12/2019
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