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 شركة املشروعات السياحية)شمس(

 

 

 

تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة 

 للعام املالي املنتهية في 2017/12/31م.
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السادة / مساهمين  شركة املشروعات السياحية ) شمس (

 بركاته، السالم عليكم ورحمة هللا و

عرض عليكم تقرير املجلس لشركة املشروعات السياحية )شمس( أن أاإلدارة يسرني  نيابة عن مجلس

  م. 2017والذي يغطي السنة املالية للعام املالي 

)السلبي(على  التأثيرالنمو االقتصادي السائد في انحاء العالم ومحليا أدى الى  ءنشير الى أن استمرار بط

الحتواء التكاليف والتخطيط الحكيم إلدارتها  مما  ستباقيةااالعمال مما اضطر اإلدارة لعمل تدابير 

 أدى الى نمو صافي الربح.

خالل العام الحالي تم تعيين املهندس / عبد هللا عمر السويلم عضو مجلس اإلدارة في منصب نائب 

 الرئيس.

يير الدولية م وفق املعا2017 بفضل هللا فقد التزمت الشركة في إصدار قوائمها املالية للعام الحالي

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة السوق املالية. ملقررات  استجابةوذلك 

 العام.خالل  سديدة أرآء اود توجيه الشكر الى زمالئي أعضاء املجلس على ما قدموه من

عرب عن خالص شكري إلدارة وموظفي الشركة لعملهم الدؤوب من اجل ضمان أونيابة عن املجلس 

اء الشركة بالتزاماتها تجاه املساهمين. كما أعرب عن شكري لجميع املساهمين على والئهم ودعمهم ايف

 املتواصلين للشركة ونحن واثقون بان الشركة ستواصل النجاح وتتخطى السنوات الصعبة املقبلة.

 

 ،،،التوفيق   ولي    وهللا                                                                                               

                                                                                

   رئيس مجلس اإلدارة                      
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 حكام الئحة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك:أما طبق من (1

في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية،  الواردةتطبق  الشركة جميع االحكام 

 بالجدول أدناه: الواردةباستثناء االحكام 

 

 

 جدول يوضح االحكام التي لم تطبق من الئحة حوكمة الشركات واالسباب:

رقم 

 املادة/الفقرة
 اسباب عدم التطبيق نص املادة )الفقرة(

( الفقرة 8مادة)

 )ب(

تراكمي في انتخاب مجلس يجب استخدام التصويت ال

ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم  اإلدارة بحيث

 اكثر من مرة واحدة.

اعضاء  اختيارسوف يتم تطبيقها في اول جمعية يتم فيها 

ساس ي ويجب اتباع للمجلس )حيث تم تعديل النظام ال 

.اسلوب التصويت التراكمي(  

( 9مادة)

 الفقرة)ج(

رباح وفقا لقرار الجمعية يستحق املساهم حصته في ال  -

العامة او قرار مجلس اإلدارة ويبين القرار تاريخ 

التوزيع.االستحقاق وتاريخ   

 

لم تكن هنالك اية قرارات من الجمعية العامة او املجلس -

 بخصوص توزيع أرباح على املساهمين.

 

( 13مادة)

 الفقرة)د(

تنشر الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول  -

عمالها في املوقع االلكتروني للشركة.ا  

يجوز للشركة توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة  -

 او الخاصة عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة

لم يكتمل االنتهاء من تطوير موقع الشركة االلكتروني حتى -

 تاريخ اإلعالن

فقرة استرشادية -  

شركة االلكتروني حتى لم يكتمل االنتهاء من تطوير موقع ال--

 تاريخ اإلعالن
( 14مادة)

 الفقرة)ج(

يجب ان يتاح للمساهمين من خالل املوقع االلكتروني -

للشركة عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة 

 الحصول على املعلومات.

 10ج//20

يتنافى مع االستقالل الالزم توافره في عضو مجلس 

د على تسع سنوات اإلدارة أن يكون قد أمض ى ما يذي

 متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

 هذه الفقرة إسترشادية.

 نسبة  تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بالتحقق سنويا من

يذيد  مض ى ماأبما فيهم أي عضو املطلوبة استقالل  العضاء 

و منفصلة في عضوية مجلس إدارة أعلى تسع سنوات متصلة 

 )إن وجد(. الشركة

 ب/32
يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على 

 القل، بما ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر.

 هذه الفقرة استرشادية.

 

38 
تحديد الشروط الواجب توافرها في امين سر مجلس 

 اإلدارة.

 هذه الفقرة استرشادية.

 (من نظام الشركة الساس ي.21يعين امين السر وفق املادة)
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.هذه الفقرة إسترشادية تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 39  

 تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 41

 هذه الفقرة إسترشادية.

تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت باستخدام الوسائل في 

 تقييمها.

70-71-72 

 تشكيل للجنة إدارة املخاطر -

 راختصاصات لجنة املخاط -

 اجتماعات لجنة املخاطر -

 هذه الفقرة إسترشادية.

تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات إدارة املخاطر 

والبرامج املعتمدة للحد من املخاطر التي يمكن ان تواجه 

 الشركة.

76-77-78 

 تكوين وحدة او إدارة املراجعة الداخلية. -

 خطة املراجعة الداخلية. -

 ة.تقرير املراجعة الداخلي -

 هذه الفقرة استرشادية.

جراءت الرقابة تقوم لجنة املراجعة بدراسة تقارير تقييم ا

الداخلية وتستعين الشركة حاليا بمكتب خارجي لدراسة 

ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية ويتم تقديم تقريره الى 

لجنة املراجعة والي تقوم بدراسته ورفع التوصيات إلدارة 

 .الشركة ومجلس اإلدارة

 تنظيم العالقة مع أصحاب املصالح 83

 هذه الفقرة استرشادية.

يكفل النظام الساس ي للشركة واللوائح املعتمدة من الجمعية 

 العامة واملجلس حماية وحفظ حقوق أصحاب املصالح.

 تحفيز العاملين 85

 هذه الفقرة استرشادية.

تقوم الشركة واإلدارة التنفيذية باتباع سياسة تحفيز 

 ملين لديها.العا

87-88 
 املسئولية االجتماعية -

 مبادرات العمل االجتماعي -

 هذه الفقرة استرشادية.

تقوم الشركة باملساهمة االجتماعية للعاملين لديها بتوفير 

السكن الالئق او منح البدل وكذلك تسجيلهم في التامينات 

 االجتماعية.

89/3 

ومات ان يتضمن املوقع االلكتروني للشركة جميع املعل

املطلوب اإلفصاح عنها وأي بيانات او معلومات أخرى 

 تنشر من خالل وسائل اإلفصاح الخرى.

 هذه الفقرة استرشادية.

تقوم الشركة باإللتزام بنشر أي معلومات وبيانات يطلب 

اإلفصاح عنها حسب النظمة واللوائح بالطريقة التي تحددها 

 هيئة السوق املالية.

 الشركات تشكيل لجنة حوكمة 95

 هذه الفقرة استرشادية.

تقوم الشركة بتطوير قواعد حوكمة الشركات ومراقبة 

 تطبيقها والتاكد من فعاليتها وتعديله عند الحاجة.
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ، وأعضاء اللجان ، واإلدارة التنفيذية ، ووظائفهم (2

 الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.

 :وأعضاء اللجان أعضاء مجلس اإلدارة (أ

 

 

وظائف ال بيان االسم رقم

 الحالية

الوظائف 

 السابقة

 الخبرات املؤهالت

1- 

عبدالرؤف 

عبدالرزاق 

 البشير

مدير شركة  رئيس مجلس االدارة

البشير للتجارة 

 واملقاوالت

 رجل اعمال 1983ثانوية عامة رجل اعمال

2- 

عبدالحميد 

عبدهللا 

 الطريف

الرئيس التنفيذي 

 العضو املنتدب

الرئيس 

التنفيذي 

شركة 

 املشروعات

 السياحية

مستشار 

 اداري 

إدارة  بكالريوس

 1993اعمال

 2008ماجستير

 االستشارات االدارية

3- 
عبداالله 

 ناصر الزرعه

عضو مجلس اإلدارة 

رئيس لجنة الترشيحات 

واملكافآت وعضو لجنة 

 املراجعة والتطوير

رجل اعمال 

رئيس مجلس 

إدارة شركة 

 مزاه املحدودة

مدير عام 

مؤسسة 

ناصر حمد 

 الزرعة

 جامعي إدارة اعمال

 )تحت االكمال(
 رجل اعمال

4- 
عبدهللا عمر 

 السويلم

عضو مجلس اإلدارة 

رئيس لجنة املراجعة 

وعضو لجنة 

 الترشيحات واملكافآت

 والتطوير

شركة االحساء 

 للتنمية

اعمال 

خاصة تقديم 

خدمات 

وحلول 

 لوجستية

ماجستير إدارة 

 1998هندسية
 موظف بنك سامبا

5- 
يوسف 

انمحمد الخ  

عضو مجلس اإلدارة 

 التطويررئيس لجنة 

وعضو لجنة املراجعة 

 الترشيحات واملكافآتو 

مدير عام 

شركة إبراهيم 

 الخان واوالده

مدير عام 

شركة محمد 

 الخان

دبلوم إدارة من معهد 

 1997اإلدارة 
 رجل اعمال
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 (اإلدارة التنفيذية:ب)

الوظائف  الوظائف الحالية االسم رقم

 السابقة

 الخبرات املؤهالت

 عبدالحميد الطريف -1

الرئيس 

التنفيذي 

 العضو املنتدب

 مستشار اداري 
بكالريوس إدارة 

 1993اعمال

 2008ماجستير
 االستشارات االدارية

 بكالريوس محاسبة محاسب عام رئيس الحسابات الحسن ناجي الياس -2
اعمال مهنة 

 املحاسبة

 لي املطروديحماد ع -3
تجع نمدير م

 شاطئ النخيل
 - موظف بنك

اعمال وظائف 

 البنوك

4- 
خليفة  محمد

 الرشيد
 مساعد اداري 

موظف 

 استقبال
- - 

 

أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة (3

 عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة او من مديريها.

 اسم العضو

ركات التي الش

يكون عضو 

مجلس االدارة 

عضوا في مجالس 

ادارتها الحالية او 

 من مديريها

داخل 

اململكة/خارج 

 اململكة

الكيان 

القانوني 

 للشركة

الشركات التي يكون عضو 

مجلس االدارة عضوا في 

مجالس ادارتها السابقةاو 

 من مديريها

داخل 

اململكة/خارج 

 اململكة

الكيان 

القانوني 

 للشركة

ستاذ/ عبد الرؤف البشيرال   ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الستاذ / عبد الحميد الطريف

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الستاذ / يوسف محمد الخان

جدال يو  املهندس / عبد هللا السويلم  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 

       

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الستاذ / عبد االله الزرعه
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 مستقل-غير تنفيذي-تنفيذي: أعضائه كالتاليتكوين مجلس االدارة وتصنيف   (4

 اسم العضو رقم
تصنيف العضوية 

 )تنفيذي/غيرتنفيذي/مستقل(

عبد الرؤف عبد الرزاق البشير الستاذ/ -1  مستقل                  

 تنفيذي                   الستاذ / عبد الحميد عبد هللا الطريف -2

 مستقل                  الستاذ / يوسف محمد الخان -3

 غير تنفيذي                املهندس / عبد هللا عمر السويلم -4

ناصر الزرعهالستاذ / عبد االله  -5  مستقل                  

 

 –وبخاصة غير التنفيذيين  –(االجراءات التي اتخذها مجلس االدارة إلحاطة أعضائه 5

بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم باعمال الشركة والنواحي املالية والقانونية و علما 

 حيال الشركة وادائها.

بتعريف العضاء الجدد  نفيذي للشركةيلتزم مجلس اإلدارة ورئيس املجلس والرئيس الت

وخاصة الغير تنفيذيين بعمل الشركة وخاصة النواحي املالية والقانونية ومقترحات 

 املساهمين وذلك كالتالي:

على القوائم املالية والتقارير املعدة من قبل اإلدارة التنفيذية وامليزانية  اطالعهم/1

 .التقديرية ومحاضر الجمعيات العامة واملجلس

 على عقد تأسيس الشركة والنظام الساس ي. اطالعهم /2

بما فيها  الصادرة من هيئة السوق املاليةوالتعاميم على كافة التعليمات  اطالعهم /3

 الشكاوي التي ترد الى الشركة من املساهمين ان وجدت.

 املالية واإلدارية والقانونية . االستشاراتعلى عقود   اطالعهم /4

 االمر.التدريبية إذا لزم  عمل الدورات/5
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وتقوم اإلدارة بتوفير املعلومات الوافية لجميع أعضاء مجلس اإلدارة والغير تنفيذيين 

 لهم. املوكلةخاصة من أجل اطالعهم وتمكينهم من أداء املهام 

ورؤسائها وأعضائها وعدد  ئها(وصف محتصر الختصاصات اللجان ومهامها واسما6

 دها وبيانات حضور االعضاء لكل اجتماع.انعقا وتواريخ اجتماعاتها

مه وقد تم تكوين اللجان اتم تكوين لجان منبثقة عن مجلس االدارة ملساعدة املجلس في اداء مه

 التالية:

 م .2017مايو17: تم تكوين اللجنة بقرار من الجمعية العامة بتاريخ لجنة املراجعة

 م.2015مايو28بتاريخار من مجلس االدارة : تم تكوين اللجنة بقر  واملكافئاتلجنة الترشيحات  

 .م2015مايو28بتاريختكوينها بقرار من مجلس االدارة  : تمواالستثمارلجنة التطوير 

وقد تم تحديد مهام وضوابط عمل لجنة املراجعة بقرار من الجمعية العامة وبقية اللجان بقرار من 

ظام الحوكمة ويتم إبالغ مجلس اإلدارة مجلس االدارة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها وفقا لن

بجميع اجتماعات اللجان والتوصيات التي يتم رفعها للمجلس ويتابع املجلس عمل هذه اللجان 

متابعة دورية للتأكد من قيامها بالعمال املوكلة لها وفقا لنظام الحوكمة الخاص بالشركة وأيضا 

 ة.أنظمة هيئة السوق املالية ووزارة التجار 

 ملراجعة:لجنة ا (أ

م تشكيل 2017مايو17 عادية في اجتماعها الثالث املنعقد بتاريخالاعتمدت الجمعية العامة الغير 

م واعتمدت  2018مايو  27لجنة املراجعة للفترة من تاريخ الجمعية وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 

م على النحو 2017ل عام ( اجتماعات خال 7مهامها وضوابط عملها ومكافاتها. وقد عقدت اللجنة ) 

 دناه(:االجدول بالتالي )

 م من الدورة الثامنة.2017جدول يوضح اسماء وطبيعة العضوية وسجل حضور االجتماعات للعام 

 اسم العضو رقم
طبيعة 

 العضوية

   رقم االجتماع وتاريخ االنعقاد

عدد 

 الجلسات
 

 

 

11       

بتاريخ 

 يناير18

12      

بتاريخ 

 مارس8

13        

بتاريخ 

 مارس15

 

14     

بتاريخ 

 بريلأ9

 

15     

بتاريخ 

 مايو7

16           

بتاريخ 

 غسطسأ9

17       

بتاريخ 

 نوفمبر7

 7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر رئيس عبد هللا  السويلم 1

 7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو عبد االله الزرعه 2

 7 حضر حضر حضر ضرح حضر حضر حضر عضو يوسف الخان 3



9الصفحة   
 

راجعة
ُ
 مهمات وضوابط عمل ومكافآت لجنة امل

 ومدة عضويتهم:أعضائها تشكيل اللجنة وآلية تعيين -أ

 تشكيل اللجنة: -1

أعضاء  غير( ثالثة أعضاء من 3تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونه من )

مهامها وضوابط عملها ومكافآتها   وتعتمدرهم مجلس االدارة التنفيذيين سواء من املساهمين او غي

 وتشكل على النحو التالي:

 للجنة(                      عضو ُمستقل غير تنفيذي .1
ً
 )رئيسا

 )ُعضو(                          عضو من املجلس أو من خارجه .2

 )ُعضو(            عضو من املجلس أو من خارجه .3

 تهم:ومدة عضويأعضائها آلية تعيين -2

يتم ترشيح اعضاء اللجنة بناء على املعرفة والخبرة واملهارة في متابعة انظمة الرقابة الداخلية وتقييمها 

ومدى االلتزام بهذه النظم وان يكون احد االعضاء على االقل له الخبرة والقدرة على فهم االمور 

ة عضوية املجلس واذا شغر احد املحاسبية واالدارية املالية وان ال تزيد مدة عضوية االعضاء عن مد

 ويتم عرضه على اول جمعية عامة عادية.
ً
 املقاعد يجوز ان يتم تعين عضوا بديل مؤقتا

راجعة ومسؤولياتها اإلشرافية واالستشارية:-ب
ُ
 إختصاصات ومهام لجنة امل

تها تختص لجنة املراجعة باملراقبة على اعمال الشركة ، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجال

ووثائقها وطلب أي إيضاح او بيان من أعضاء مجلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية ويجوز لها ان تطلب 

من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد اذا اعاق مجلس اإلدارة عملها او تعرضت 

 الشركة لضرار او خسائر جسيمة وذلك وفق االتي:

راجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في  اإلشراف على إدارة التدقيق -
ُ
وامل

تنفيذ العمال واملهام التي حددها لها مجلس اإلدارة مع دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير 

 مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

راجعة الداخلية وُمتابعة تنفيذ اإلج -
ُ
راءات التصحيحية دراسة تقارير إدارة التدقيق وامل

 للمالحظات الواردة فيها.

حاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم على أن  ُيراعى  -
ُ
رفع التوصيات ملجلس اإلدارة بترشيح امل

 .استقالليتهمعند التوصية التأكد من 
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حاسبين القانونيين و -
ُ
راجعة ا اعتماد ُمتابعة أعمال امل

ُ
لتي أي عمل خارج نطاق أعمال التدقيق وامل

 ُيكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال املراجعة.

حاسب القانوني وإبداء مالحظاتهم عليها. -
ُ
طة التدقيق مع امل

ُ
 دراسة خ

حاسب القانوني على القوائم املالية وُمتابعة ما تم في شأنها مع إدارة التدقيق. -
ُ
 دراسة ُمالحظات امل

ى مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في دراسة القوائم املالية الولية والسنوية قبل عرضها عل -

 شأنها.

تبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها -
ُ
حاسبية امل

ُ
 .دراسة السياسات امل

حاسبية واملالية والعمل على تحديثها . -
ُ
 فحص دفاتر ووثائق وأنظمة الشركة امل

ستمر لداء املشاريع وتكلفتها. -
ُ
 اإلشراف على التقييم امل

حاسبية .تق -
ُ
 ييم عمل املدير املالي وإدارة الشؤون املالية وامل

 بُمالحظاتها على أداء الشركة من ناحية مالية وإدارية   -
ً
راجعة إلى مجلس اإلدارة تقريرا

ُ
ترفع لجنة امل

 الضرورة في اجتماعها السنوي . استدعتوالذي بدوره ُيقدمه إلى الجمعية العامة متى ما 

من خالل مجلس اإلدارة متى ما رأت  لالجتماعتقترح دعوة الجمعية العامة  أناملراجعة يجوز للجنة  -

 في ذلك مصلحة للُمساهمين .

 بإدارة الشركة ومع ذلك  -
ً
رتبطة ُمباشرة

ُ
راجعة مسؤولين عن العمال امل

ُ
ال يكون أعضاء لجنة امل

 إذا 
ً
ة أو قانونية أو مالية بوقوع ُمخالفات إداري ما علمواتبقى مسؤوليتهم اإلشرافية قائمة مدنيا

وُمحاسبية ولم ُيبلغوا عنها، أو ارتكبوا أخطاًء في تنفيذ املهام املنوطة بهم بُموجب القانون أو نظام 

 الشركة.

تعلقة بمجلس اإلدارة  -
ُ
يسري في شأن انعقاد وتدوين محاضر جلسات اللجنة القواعد والحكام امل

 ة.( من الئحة حوكمة الشرك15الواردة في املادة )

 ج . اجتماعات اللجنة : 

يشترط لصحة شهر أو أربع مرات على القل( خالل السنة الواحدة و أتجتمع لجنة املراجعة كل )ثالثة 

اجتماع اللجنة حضور اغلبية أعضائها. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي 

 الصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
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 ارير اللجنة:تقد. 

على لجنة املراجعة النظر في القوائم املالية للشركة والتقارير واملالحظات التي يقدمها مراجع الحسابات 

جدت، وعليها كذلك اعداد تقرير عن رائيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة  وابداء مرئياتها حيالها ان و

خل في نطاق اختصاصها وعلى مجلس االدارة الداخلية في الشركة وعما قامت به من اعمال أخرى تد

ان يودع نسخا كافيه من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس ي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة 

( على االقل لتزويد كل من رغب من املساهمين بنسخه منه ويتلى التقرير اثناء انعقاد 10بعشرة ايام)

 الجمعية.

 ح. مكافآت االعضاء:

 و مكافاة بحسب ما يقرره املجلس عن بدل حضور اجتماعات اللجنة.يتلقى العض

 لجنة الترشيحات و املكافآت:ب(

جتماعه املنعقد بتاريخ اتم تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت من قبل مجلس االدارة في 

عا ( اجتمااثنانم لفترة ثالثة سنوات تنتهي بنهاية الدورة الحالية وقد عقدت اللجنة ) 28/05/2015

 م على النحو التالي :2017خالل عام 

 م من الدورة الثامنة.2017جدول يوضح اسماء وطبيعة العضوية وسجل حضور االجتماعات للعام 

 ومسئولياتها: واملكافئاتأ/اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات 

التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم  -

 مخلة بالشرف والمانة. ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف  -

للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه 

 العضو لعمال مجلس اإلدارة.

 ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة -

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. -

 

 رقم
 

 اسم العضو
طبيعة 

 العضوية
 رقم االجتماع وتاريخ االنعقاد

 عدد الجلسات
6 

 بتاريخ

 يناير7

7 

 بتاريخ

 نوفمبر14

 2 حضر ضرح رئيس عبد االله الزرعه 1

 2 حضر حضر عضو هللا عمر السويلم عبد 2

 2 حضر حضر عضو يوسف الخان 3
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التأكد بشكل سنوي من استقاللية العضاء املستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان  -

 ى.العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخر 

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند  -

 وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالداء.

 لجنة التطوير واالستثمار:ج(

جتماعه املنعقد بتاريخ امن قبل مجلس االدارة في  واالستثمار تم تشكيل لجنة التطوير 

ة ثالثة سنوات تنتهي بنهاية الدورة الحالية ولم تعقد اللجنة اي اجتماع خالل م لفتر 28/05/2015

  م.2017العام 

 أ/اختصاصات ومهام لجنة التطوير واالستثمار ومسئولياتها:

 مساعدة مجلس اإلدارة في تصريف مهامه املتعلقة بمراجعة السياسات واملعايير االستثمارية. -

 الشركة االستثمارية. استراتيجيةوافقها مع دراسة العروض االستثمارية وت -

 متابعة وتقييم االستثمارات القائمة واملستقبلية ورفع التوصيات بشأنها. -

 اإلشراف على العمال االستشارية ذات العالقة بأعمال اللجنة. -

لتي الوسائل التي اعتمد عليها مجلس االدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة ا( 7

 ختيار أعضاء املجلس.اومعايير  )إن وجدت(قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة

تؤكد الشركة على التزامها باملعايير املوضوعة لعضوية مجلس إدارتها وفقا لألنظمة والتعليمات 

سنويا  بالتأكد من االلتزام بالنسبة  املكافآت الصادرة في هذا الصدد وتقوم لجنة الترشيحات و

االحتياجات املطلوبة من املهارات والقدرات واملؤهالت املناسبة والوقت ة لألعضاء املستقلين و املفروض

وتم التأكد من نسبة العضاء املستقلين في  الالزم الذي يمكن أن يخصصه العضاء لعمال املجلس

ملناسبة لعضاء من املهارات ا املطلوبة االحتياجاتمجلس اإلدارة واللجان املنبثقة وأيضا تمت مناقشة 

مجلس اإلدارة والقدرات واملؤهالت املطلوبة والوقت الالزم الذي يمكن أن يخصصه العضاء لعمال 

املجلس وذلك لتقييم اداء املجلس واللجان ولم تقم الشركة بتكليف جهات خارجية للقيام بعملية 

 التقييم.
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 :نفيذية وتشملمكافآت أعضاء مجلس االدارة واالدارة التاإلفصاح عن (8

 .سياسة املكافآت  -1

 .املعمول بها سياسة املكافآتو  املمنوحه املكافئات العالقة بين -2

 /تعويضات املدفوعة لكل من )اعضاء املجلس/كبار التنفيذيينلتفاصيل املكافآت وا -3

 .أعضاء اللجان(

 :املكافئات( سياسة 1

وتوزيع االرباح على  اعضاء مجلس االدارة واعضاء اللجان سياسة مكافآتأ(

 املساهمين(.

مجلس اإلدارة على النحو  سياسة توزيع الرباح ومكافآت أعضاء ينص النظام االساس ي للشركة علي

 :التالي

" من النظام االساس ي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع 46وفقا للمادة "

 الوجه التالي: املصروفات العمومية والتكاليف الخرى على 

من الرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف  %10يجنب  -1

 من رأس املال . %30هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور 

كاحتياطي اتفاقي يخصص لتدعيم املركز املالي للشركة باقتراح من  %20تجنب من الباقي نسبة  -2

 الجمعية العامة العادية .مجلس االدارة الى 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات اخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة  -3

الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر االمكان على املساهمين وللجمعية املذكورة ان تقتطع من 

عاونة ما يكون قائما من هذه صافي االرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة او مل

 املؤسسات.

 من رأس املال املدفوع.  %5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل   -4

، واملادة)السادسة نظام الشركة االساس يمع مراعاة الحكام املقررة في املادة )العشرون( من  -5

من الباقي كمكافأة ملجلس  %10والسبعون( من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم ما ال يجاوز 

ريال ) خمسمائة  ألف ريال ( لكل عضو  شامله املزايا املالية  500,000 هاإلدارة بحد أقص ى قدر 

ف ريال ( )خمسة اال ريال 5.000والعينية إضافة إلى بدل حضور الجلسات يستحقها العضو قدرها 

تقال للعضو غير املقيم ويوزع عن كل جلسة من جلسات املجلس  باإلضافة إلى املبيت وبدل االن

رباح وفقا ملا تقرره الجمعية أو يرحل لألعوام الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية في اال 

التالية وتقدر مكافاة العضو  بقدر التزامه بالحضور في جلسات املجلس واللجان على ان يضمن 
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كل ما حصل عليه اعضاء مجلس تقرير مجلس االدارة السنوي للجمعية العامة بيان شامل ل

االدارة خالل السنة من مكافآت وبدل مصروفات ومزايا وما قبضوه بوصفهم عاملين او اداريين او 

ما قبضوه نظير اعمال فنيه او اداريه او استشارية وبيان بعدد الجلسات التي حضرها كل عضو 

 من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.

الك اقتراح لتوزيع ارباح ولم يتم توزيع اية ارباح على االسهم خالل العام ونشير الى انه لم يكن هن

 م.2017

 كبار التنفيذيين: مكافئاتسياسة (ب

  .كبار التنفيذيين بالشركة مكافئاتوفق الصالحيات املمنوحه ملجلس االدارة يتم تحديد 

 املعمول بها. املكافئاتاملمنوحه وسياسة  املكافئاتالعالقة بين ( 2

لتزم مجلس االدارة بسياسة املكافآت حسب ما هو وراد بالنظام االساس ي للشركة فيما ي

يخص مكافآت اعضاء مجلس االدارة واعضاء اللجان وكذلك سياسة املكافآت املقررة وفق 

الصالحيات املمنوحه من املجلس فيما يخص مكافآت االدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين 

 .واملكافآت املمنوحه املوضوعةالسياسات  وال يوجد اي انحراف بين

 :لكل من  املمنوحةوالتعويضات  املكافئاتتفاصيل (3

 :اعضاء مجلس االدارة مكافئات أ(

نشير إلى أن أعضاء مجلس اإلدارة لالضطالع بمسؤولياتهم يولون اهتماما بالتحضير الجتماعات 

وقت كاف ويتم ذلك بالتشاور بين  رئيس املجلس واجتماعات اللجان وذلك بالتحضير لالجتماعات قبل 

املجلس واإلدارة التنفيذية إلعداد جداول االجتماعات ومراجعة التقارير واملستندات التي تتعلق ببنود 

االجتماع والتي يتم إرسالها لألعضاء قبل االجتماع بوقت كاف وبعد االجتماع يتم إعداد محضر لكل 

قشات التي تمت وعمليات التصويت ويتم حفظها في ملف اجتماع يحوي مداوالت االجتماع واملنا

اجتماعات مجلس اإلدارة ونشير إلى أن رئيس املجلس لم يحصل على أي طلب مكتوب من العضاء 

(اجتماعات وكان 5اإلدارة عدد)م وقد اجتمع مجلس 2017لعقد اجتماعات طارئة خالل العام

 الحضور على النحو التالي:
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 م2017اجتماعات مجلس االدارة للعام  جدول يوضح سجل حضور 

 م2017دارة للعام جدول يوضح تفاصيل املكافآت والتعويضات التي حصل عليها أعضاء مجلس اال 

 

 

 

 

 طبيعة العضوية اسم العضو رقم

 رقم االجتماع وتاريخ االنعقاد

عدد 

 الجلسات

8 

بتاريخ 

 مارس8

9 

بتاريخ 

 مارس16

10        

بتاريخ 

 مارس29

11     

 بتاريخ

 اكتوبر3

 

12 

بتاريخ 

 نوفمبر21

 5 حضر حضر حضر حضر حضر رئيس الرؤف البشير عبد 1

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عضو الحميد الطريف عبد 2

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عضو نائب الرئيس عبد هللا  السويلم 3

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عضو عبد االله الزرعه 4

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عضو يوسف الخان 5
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 اوال:االعضاء املستقلين

لرؤف عبدا-1

 البشير
- 19.000 - - - - 19.000 - - - - - - - 19.000 - 

 - 37.000 - - - - - - - 37.000 - - - 18.000 19.000 - عبداالله الزرعه-2

00073. - - - 18.000 19.000 - يوسف الخان-3  - - - - - - - 37000 - 

00093. - - - 36.000 57.000 - املجموع  - - - - - - - 93.000 - 

 ثانيا:االعضاء غير التنفيذيين

 18.000 19.000 - عبدهللا السويلم-1
تخصيص 

 سيارة
120.000 - 157.000 - - - - - - - 157.000 - 

 - 157.000 - - - - - - - 157.000 - 120.000 - 18.000 19.000 - املجموع

 ثالثا: االعضاء التنفيذيين

لحميد  عبدا-1

 الطريف
- 19.000 - - - 685,000 704,000 - - - - - - 240,581 944,581 10.000 

 10.000 944,581 240,581 - - - - - - 704,000 685,000 - - - 19.000 - املجموع
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 :كبار التنفيذيينوتعويضات  مكافئاتب(

 م2017فآت والتعويضات التي حصل عليها )كبار التنفيذيين واملدير املالي( للعام جدول يوضح تفاصيل املكا

 البيان

 املكافآت املتغيرة املكافآت    الثابتة

مكافاة 

نهاية 

 الخدمة

مجموع 

مكافاة 

التنفيذيين 

عن 

املجلس إن 

 وجدت

 املجموع الكلي
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خمسة من كبار 

التنفيذيين من 

بينهم الرئيس 

التنفيذي 

 املالي واملدير

1,152,119 2,389,431 - 3,541,550 7350 - - - - 3,548,900 527,828 19.000 4,095,728 

 19.000 527,828 3,548,900 - - - - 7,350 3,541,550 - 389,4312, 1,152,119 املجموع

 

4,095,728 

 

 أعضاء اللجان:وتعويضات  مكافئاتج(

 م2017جدول يوضح تفاصيل املكافآت والتعويضات التي حصل عليها )اعضاء اللجان( للعام 

 البيان
الثابتة    )عدا بدل  املكافئات

 حضور الجلسات( )بالريال(

لجلسات    بدل حضور ا

 )بالريال(
 املجموع         )بالريال(

 اعضاء لجنة املراجعة:

 14.000 14.000 - عبدهللا السويلم -1

 14.000 14.000 - يوسف الخان -2

 14.000 14.000 - عبداالله الزرعه -3

 42.000 42.000 - املجموع

 اعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت:

 4.000 4.000 - عبداالله الزرعه-1

 4.000 4.000 - عبدهللا السويلم-2

 4.000 4.000 - يوسف الخان-3

 12.000 12.000 - املجموع

 اعضاء لجنة التطوير واالستثمار:

 - - - يوسف الخان-1

 - - - عبداالله الزرعه-2

 - - - عبدهللا السويلم-3

 - - - املجموع
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اي عقوبة او جزاء او تدبير احترازي او قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة (9

او من اي جهة اشرافية او تنظيمية او قضائية واسباب املخالفة والجهة املوقعة لها 

 وسبل عالجها وتفاديها مستقبال.

أو من  لسوق املاليةهيئة اأو قيد احتياطي فرضت من  اءجز تؤكد الشركة بأنه ال يوجد  أي عقوبات أو 

  م.2017أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى على الشركة خالل العام 

نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة الى راي ( 10

 لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

ام الرقابة الداخلية وفي الوقت الحالي يتم االستعانة بمكتب خارجي للقيام تعمل الشركة على تطوير نظ

من فعاليتها وتحديد املخاطر التي  والتأكد واإلجراءاتبمهام التدقيق على االنظمة الرقابية الداخلية 

للعمل على  تفاديها وتصحيحها ان وجدت وقد تم  شفافيةقد تواجه الشركة للتعامل معها وبكل 

مع مكتب العبيالن محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام بعملية التدقيق الداخلي عن العام  التعاقد

م و التحقق من كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية بالشركة وتحليل مستوى الداء ودراسة كافة 2017

ص ورفع املوضوعات الهامة القائمة وتقديم املقترحات بشأنها وقد باشر املكتب اعماله في هذا الخصو 

تقريره وتوصياته الى لجنة املراجعة التي قامت بدراسة التقرير والتوصيات وكانت توصيات اللجنة ان 

 وال  تستدعي القيام باي إجراءات تصحيحية.  ليست ذات أهمية جوهريةما ورد بالتقرير من مالحظات 

 ركة .(توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي في الش11

للعام املالي التدقيق الداخلي  بأعمالتعيين مكتب )العبيالن مراجعون ومحاسبون قانونيون( للقيام  تم

 .  م2017

(توصيات لجنة املراجعة التي يوجد بينها وبين قرارات مجلس االدارة او التي رفض 12

قييم املجلس االخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وت

 ادائه او تعيين املراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات واسباب عدم االخذ بها.

يوجد اية قرارات من لجنة املراجعة كانت بينها وبين قرارات مجلس االدارة تعارض ال في  نشير الى انه ال

ة بان مجلس وتؤكد الشرك تعيين مراجع الحسابات او عزله او تقييم ادائه او في تعيين مراجع داخلي.

 اإلدارة لم تصدر منه أية توصيه باستبدال املحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة املعين من اجلها.
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 (تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة:13

 -تنحصر مساهمات الشركة االجتماعية فيما يلي:

 فين لها.الدورات التدريبية للعاملين بالشركة لتحسين أدائهم في حال احتياج املوظ -

 توفير سكن الئق للعاملين أو صرف بدل سكن لهم. -

 تطبيق نظام التأمين الطبي للعاملين.-

االلتزام بأنظمة الدولة في املساهمات االجتماعية كاالشتراك في التأمينات االجتماعية للموظفين  -

 والعاملين )معاشات أو إخطار ونظام ساند (.

 ية الخدمة للعاملين تطبيقا لقانون العمل السعودي.االلتزام بعمل مخصص ملكافأة نها -

(بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية 14

 وأسماء أعضاء مجلس االدارة الحاضرين لهذه الجمعيات. م(2017)االخيرة

 االسم رقم

 سجل الحضور 

الجمعية االول اجتماع 

 م30/04/2017بتاريخ

اجتماع الجمعية الثاني 

 بتاريخ2017/04/30م

 )بعد ساعة من األول(

 اجتماع

الجمعية الثالث 

 بتاريخ2017/05/17م

 حاضر حاضر حاضر عبدالرؤف البشير 1

 حاضر حاضر حاضر عبدالحميد الطريف 2

 حاضر حاضر حاضر عبدهللا السويلم 3

 - - - عبداالله الزرعه 4

 - - - يوسف الخان 5

 

 التابعة وبيانللشركة وشركاتها  يالنشاط الرئيس  ألنواعوصف ة و نبذه عن الشرك(15

 كل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة واسهامها في النتائج. بأنواع

 :نبذه عن تأسيس الشركةأ(

شركة املشروعات السياحية شركة مساهمة سعودية تمت املوافقة على الترخيص بتأسيس الشركة 

تم إعالن تأسيسها بموجب قرار معالي وزير  ه  و23/09/1411( بتاريخ 819وفقا للقرار الوزاري رقم )

صادر من  2050021572ه وحصلت على سجل تجاري رقم 04/01/1412( بتاريخ 17التجارة رقم )

 ه.20/01/1412فرع وزارة التجارة  بالدمام بتاريخ 
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 :املركز الرئيس ي(ب

ويجوز ملجلس اإلدارة فتح فروع ومكاتب داخل  شاطئ نصف القمر –للشركة : الدمام  املركز الرئيس ي 

 اململكة وخارجها.

 :قيم ومفاهيم ورؤية ورسالة الشركة(ج

 شعارنا :                

ان نكون االفضل في مجال التنمية السياحية وخدمات اإليواء والفنادق واملنتجعات بمقاييس  ▪

 عاملية وروح محلية.

 :قيمنا               

و اإلنجاز والعمل بروح الفريق وتشجيع روح املبادرة  الدقةصداقية والشفافية و بامل االلتزام ▪

 و اإلبداع.

التي تعزيز القيم الجوهرية وترسيخ ثقافة الشركة للمساهمة في تنمية الجوانب اإليجابية  ▪

 الشركة. إليها تسعى

 رؤيتنا:

 املحلي والعالمي. أن تكون شركة املشروعات السياحية من الشركات الرائدة على املستوى  ▪

 تلتزم الشركة بالتميز في الداء وإتباع أفضل املمارسات في مجال أعمالها. ▪

 :رسالتنا            

الوطني ودعم  لالقتصادللقطاع السياحي ليكون إحدى الركائز الساسية  الفعالةزيادة التنمية  ▪

 مسيرة التنمية االقتصادية.

 ء والعمل على النهوض بالشركة ولصالح املساهمينللعمال عاليةتقديم أفضل خدمة وبجودة  ▪

 والعمل على ترقية قطاع الضيافة وااليواء.

 املساهمة في التنمية السياحية بصورة قيمة ومميزه. وتحسين بيئة االستثمار السياحي. ▪

 تحقيق عوائد مالية مجدية. ▪

 هدفنا:             

ياحة والضيافة باململكة العربية ان نكون الشريك املثالي املفضل لتطوير مستقبل الس ▪

 السعودية.
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 للشركة والشركات التابعة وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج: النشاط الرئيس ي(د

تم تأسيس شركة املشروعات السياحية كشركة مساهمة عامة سعودية املنشاة ويتمثل النشاط 

 الرئيس ي للشركة في اآلتي:

عات واملنشآت السياحية ويشمل ذلك الشاليهات  و املوتيالت والفنادق والحدائق إقامة وإدارة املنتج

واملطاعم واملدن الترفيهية واملالعب الرياضية واملسابح و االستراحات ومحطات الخدمة ولسواق 

 املركزية وكافة الخدمات التي تحتاجها املنتجعات السياحية.

 والنشاط الرئيس ي الحالي للشركة هو:

دارة وتشغيل منتجع  شاطئ النخيل بمنطقة شاطئ نصف القمر بمدينة الخبر ويعتبر النشاط إ -أ

 الرئيس ي للشركة في الوقت الحالي و تتأثر كل نتائج أعمال الشركة به.

ريال  1.000.000ب_ امتالك برج سكني بمنطقة العليا بمدينة الخبر وقد تم تأجيره مقابل مبلغ وقدره  

 طا للشركة إال بقدر العائد املذكور.سنويا وال يمثل نشا

 

 في النتائج على النحو التالي:ا اسهامه حجم اعمال الشركة و الرئيسية فيتأثير النشطة جدول يوضح 

 النسبة إيرادات النشاط النشاط

 %94,16 16,129,296 منتجع شاطئ النخيل السياحي

 %5,84 1.000.000 برج شمس السكني

 %001 17,129,296 اإلجمالي

 

 :هـ(وصف نشاط الشركات التابعة

نؤكد بأنه ال يوجد لشركة املشروعات السياحية )شمس ( أي شركات تابعة وقد قامت بشراء عقار 

م يقع هذا العقار في مدينة الخبر بمنطقة العليا وتم تأجيره مقابل 2011سكني استثماري بنهاية العام 

 ر بالجدول أعاله.ريال كما هو مذكو  1.000.000إيجار سنوي قدره 
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توسعة  (وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة)بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة او16

 الشركة: ألعمالاعمالها او وقف عملياتها(والتوقعات املستقبلية 

 القرارات املهمة واإلنجازات والخطط املستقبلية:

 الشركة: مالمشروع زيادة رأس -أ

م التوصية للجمعية العامة للمساهمين 2014يناير  09في اجتماعه املنعقد بتاريخ  قرر مجلس االدارة

مليون ريال سعودي مشروطة  390بزيادة رأسمال الشركة من خالل طرح اسهم حقوق اولوية بقيمة 

خذ موافقة الجهات الرسمية بعد إنهاء كافة املتطلبات واالجراءات القانونية وتقوم الشركة باإلعالن أب

تحديد  في مرحلةكافة التطورات عبر موقع هيئة السوق املالية )تداول( دوريا وحاليا فان الشركة  عن

 املناسبة وتقييمها وعمل التحديثات املطلوبة لحين اعتماد التقرير النهائي. االستثماريةالفرص 

 دراسة البيانات املالية املرحلية والقوائم املالية السنوية:-ب

م بعد االخذ 2017ة على دراسة القوائم املالية املرحلية والسنوية للعام املالي اشرف مجلس اإلدار 

امليزانيات التي اعيد اصدارها وفق املعايير الدولية  اعتماد بتوصية لجنة املراجعة وتم اعتمادها كما تم 

 م .2017-12-31م 2017-09-30م و2017-06-30م و2017-03-31و 2016-12-31للفترات في

 طبيق معايير املحاسبة الدولية:خطة ت-ج

إن مجلس اإلدارة قد اعتمد وضع خطة واضحة لالنتقال تدريجيا لتطبيق وإصدار القوائم املالية وفق 

م 2016إصدار القوائم املالية الربع سنوية للعام  بإعادةاملعايير الدولية و قد اثمرت تلك الخطة 

كذلك تم إصدار القوائم املالية الربع سنوية  و م 2017والسنوية للمقارنة عند اصدار قوائم العام

 م.2017والسنوية للعام املالي 

 -منتجع شاطئ النخيل ومشاريع التطوير والخطط املستقبلية: -د

 املنتجع:/1

تمتلك الشركة منتجع شاطئ النخيل والذي يقام على ارض مملوكه لمانة املنطقة الشرقية تم انشاءه 

وحدة مختلفة  261مربع والذي يضم عدد  ( متر565,228مساحة ) متر  و 1300طوله  شاطئعلى 

( ذات الثالثة غرف و التي يطلق عليها  84( وحدة من ذات الربعة غرف وعدد )  81االحجام منها عدد) 

( ذات الغرفة الواحدة  والتي يطلق عليها اسم  38( ذات الغرفتين وعدد )  29اسم )شاليهات( وعدد) 

( وحدة من تلك الوحدات وما تبقى تعود ملكيته وحق االنتفاع به الى  67شركة عدد ) )كبائن( تمتلك ال

( نادي  2اخرين وفق عقود مبرمه مع الشركة يحتوي املنتجع على مطعم وقاعة اجتماعات وعدد ) 

صحي للرجال واالخر للنساء مجهزه تحتوي على مسبح  وكوفي شوب ويضم املنتجع كذلك العديد من 

لرياضية و مرس ى الرتياد البحر ومسبح خارجي لألطفال ويضم العديد من الحدائق املختلفة املالعب ا

 ومالعب الطفال وطرق ومواقف للسيارات ومسجد. املتنوعةوالجلسات 
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 التطوير: /2   

املستمر من قبل املجلس  التأكيدضمن مساعي الشركة للرفع من كفاءة الوحدات السكنية وفي ظل 

 2015الوحدات باشر املجلس واالدارة التنفيذية في اعمال التحديثات منذ العامملواصلة تحديث 

من  %90م اكتملت فيها تحسينات وتحديثات على كل من الشاليهات والكبائن بنسبة 2017وحتى

 الوحدات واملرافق.

 مراكز الترفيه واملرافق االخرى:/3

للنزول الى  مرس ىصحية ومالعب مختلفة و  تتعدد مرافق الترفيه باملنتجع حيث يوجد باملنتجع اندية

البحر  وفيما يخص االندية فقد تم تحديث االندية بالكامل بما فيها املسبح وقد قامت االدارة بعمل 

وذلك ضمن استراتيجية الشركة الرامية الى جعل  املرس ى و الشاطئ تحسينات مختلفة على املالعب و

 ي املنتجع وفق الخصوصية العائلية.املنتجع واحة يرتاح فيها الزائرين ومرتاد

 :املساندةالخدمات /4

 دارة ولذلك تجد االهتمام االعظم والدائم.تظل النظافة والبستنه باملنتجع الهم االكبر لل 

 ج/الخطط املستقبلية:

 التوسع في االستثمار باستحداث مشاريع جديدة وتوسعة أعمال الشركة. -

 حدات باملنتجع.االستمرار في تحديث املرافق والو  -

استحداث مشاريع جديدة وإضافة مشروع العاب مائية باملنتجع والتوسع في بناء وحدات جديدة  -

 داخل املنتجع.

 العمل على تحديث شامل لألندية ومرافقها ومرافق النشطة الرياضية. -

 تحديث وتطوير النظمة بالشركة والفروع التابعة لها. -

 ركة او التي قد تواجهها مستقبال وكيفية إدارة هذه املخاطر ومراقبتها:تواجه الش التي(املخاطر 17

 تتمثل املخاطر املحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:     

 مخاطر السوق وطبيعة النشاط وقلة رأس املال:-أ

ة الشركة من أهم املعوقات التي تقف أمام التوسعات والطموحات التي تسعى اإلدار  ماليعتبر رأس 

التنفيذية لتحقيقها كما ان طبيعة النشاط التي تتطلب قدر عالي من االهتمام بالعمالء وتلبية 

اإلدارة  باتخاذ خطوات جادة لعمل دراسات لزيادة رأس مال  شرعتوقد .احتياجاتهم ومعرفة اذواقهم 

 الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية .

 تغيرات املناخية والظروف االقتصادية واملوسم:ال-ب

وبما أن مشروع الشركة الساس ي في الوقت الحالي هو مشروع منتجع النخيل فان التقلبات املناخية 

 وتغييرات الطقس و الظروف االقتصادية وموسم االجازات و خفض االنفاق العام تؤثر بشكل مباشر 
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سلبا على دخل املنتجع وعليه فأن اإلدارة تعمد للحد من تأثير على إقبال أو عزوف العمالء مما يؤثر 

هذه التقلبات باستغالل حاالت الطقس الجيدة  ومواسم االجازات في جذب العمالء بوسائل عديدة  

للقبال على املنتجع وتهيئته ليكون جاذبا للعمالء في اغلب أوقات السنة وكذلك الترويج لليجار 

 مارات حتى ال تتأثر العائدات و اإليرادات.السنوي و تنويع االستث

 

 املنافسة:-ج

تشكل منافسة املشاريع املماثلة احد أهم التهديدات وتعمل الشركة جاهده للتميز في الخدمات املقدمة 

وإتباع أفضل املعايير الدولية للوصول إلى الجهات املستهدفة وجذب العمالء وتقوم الشركة حاليا 

نتجع النخيل بالتركيز و االهتمام بخصوصية العائلة وتطوير الوحدات بخطوات مهمة لتمييز م

 واملرافق و النظمة.

 

 م:2029انتهاء عقد إيجار ارض املنتجع في مشروع منتجع النخيل في العام -د

م وتسعى إدارة 2029من أمانة مدينة الدمام بنهاية العام  ةينتهي عقد إيجار ارض املنتجع املستأجر 

ذه املشكلة بالتواصل مع الجهات املعنية إليجاد أفضل الحلول والخيارات كما تنتهج الشركة لحل ه

 إدارة الشركة سياسة توسيع مشاريعها وتنويعها.

 

 خالصة ومقارنه الصول وخصوم ونتائج األعمال للسنوات الخمس االخيرة السابقة:(18

 نتائج االعمال للسنوات الخمس األخيرة: أ(

 البيان
 األعوام

1320 2014 2015 2016 2017 

 16,728,034 19,394,113 22,052,675 23,359,208 34,968,016 اإليرادات

تكاليف 

 اإليرادات
25,185,993 18,527,998 20,043,231 18,833,007 16,397,443 

 4,231,072 13,052,345 20,900,308 22,557,132 14,818,683 مجمل الربح

 330,591 561,106 2,009,444 ,2104,831 9,782,023 صافي الربح
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 ب( املراكز املالية)األصول و الخصوم(للسنوات الخمس االخيرة:
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اإليرادات تكاليف اإليرادات مجمل الربح صافي الربح

نتائج االعمال للسنوات الخمس االخيرة

2013 2014 2015 2016 2017

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة –البيان 

 32,932,611 38,994,613 43,962,589 47,933,744 42,614,869 مجموع املوجودات املتداولة

659,241,16 59,409,306 مجموع املوجودات غير املتداولة  65,467,655 71,129,408 75,076,119 

 108,008,730 110,124,021 109,430,244 107,174,910 102,024,175 محموع املوجودات

 10,418,337 12,194,606 12,383,803 12,194,058 11,874,537 محموع املطلوبات املتداولة

 1,184,687 1,854,300 1,532,432 1,476,287 1,476,283 مجموع املطلوبات غير املتداولة

 96,405,706 96,075,115 95,514,009 93,504,565 88,673,355 مجموع حقوق املساهمين

 108,008,730 110,124,021 109,430,244 107,174,910 102,024,175 مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين
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 التابعة: (تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها19

 :الجدول التالي يوضح تحليل جغرافي للمناطق وتاثيرها في حجم االيرادات

 السنة
 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

 اجمالي اإليرادات
 )ريال سعودي(

 املجموع املنطقة الجغرافية

 17,129,296 م2017
السعودية مدينة الخبر 

 شاطئ نصف القمر
17,129,296 

 ى ان شركة املشروعات السياحية ليس لديها استثمارات خارج اململكة حاليا.وننوه ال 
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الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة والتوقعات املعلنة  (20

 واملؤشرات املالية:

 البيان
 االعوام

 نسبة التغيير -التغيرات + / 
2016 2017 

 (%25,69) (4,717,310) 13,643,492 18,360,802 اإليرادات

 %14,60 1,677,411 (9,813,682) (11,491,093) تكلفة اإليرادات

 (%44,25) (3,039,899) 3,829,810 6,869,709 مجمل الربح

 %237,34 2,452,493 3,485,804 1,033,311 إيرادات تشغيلية أخرى 

 %4,27 271,981 (6,095,811) (6,367,792) مصروفات تشغيلية أخرى 

 (%20,55) (315,425) 1,219,803 1,535,228 التشغيلية الربح

 

ريال مقابل إرباح تشغيلية  1,219,803م بمبلغ 2017أظهرت نتائج أعمال الشركة إرباح تشغيلية لعام 

 الى االنخفاضيعود سبب  %20,55ريال ونسبة انخفاض قدرها  1,535,228م بمبلغ 2016لعام 

 .%4,27التشغيلية الخرى بنسبة قدرهاصاريف املفي  انخفاضا بأن هنالك يرادات علماال  انخفاض

 إيضاح ألي اختالف ن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:(21

ال يوجد أي اختالفات بين املعايير املحاسبية التي تطبقها الشركة واملعايير املحاسبية الصادرة عن 

سعودية للمحاسبين القانونيين وقد تم إصدار القوائم املالية الولية والسنوية للعام املالي الهيئة ال

 م وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية .2017

 (اسم الشركات التابعة وراس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ي،والدولة املحل22

 الرئيس لعملياتها،والدولة محل تأسيسها.

وننوه الى ان شركة املشروعات السياحية ليس لديها استثمارات خارج اململكة ال توجد أي شركات تابعة 

 حاليا.

 (تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:23

 لي شركة.ال توجد شركات تابعة وعليه ليس هنالك أي أسهم او أدوات دين صادرة 

 وصف لسياسة توزيع األرباح ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:( 24

" من النظام االساس ي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع 46وفقا للمادة "

 التالي:  النحواملصروفات العمومية والتكاليف الخرى على 
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امي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف من الرباح الصافية لتكوين احتياطي نظ %10يجنب  -1

 ( من رأس املال .%30هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور)

كاحتياطي اتفاقي يخصص لتدعيم املركز املالي للشركة باقتراح من  %20تجنب من الباقي نسبة  -2

 .مجلس االدارة الى الجمعية العامة العادية 

رر تكوين احتياطيات اخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق لجمعية العامة العادية أن تقيجوز ل -3

مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر االمكان على املساهمين وللجمعية املذكورة ان 

تقتطع من صافي االرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة او ملعاونة ما يكون قائما 

 من هذه املؤسسات.

 من رأس املال املدفوع.  %5بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل يوزع من الباقي  -4

، واملادة)السادسة النظام الساس ي للشركةمع مراعاة الحكام املقررة في املادة )العشرون( من  -5

من الباقي كمكافأة ملجلس  %10والسبعون( من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم ما ال يجاوز 

ريال ) خمسمائة  ألف ريال ( لكل عضو  شامله املزايا املالية  500,000اإلدارة بحد أقص ى قدرة 

 ريال ( فآآل )خمسة ريال5.000بدل حضور الجلسات يستحقها العضو قدرها  ىإضافة إلوالعينية 

عن كل جلسة من جلسات املجلس  باإلضافة إلى املبيت وبدل االنتقال للعضو غير املقيم ويوزع 

رباح وفقا ملا تقرره الجمعية أو يرحل لألعوام مين كحصة إضافية في ال الباقي بعد ذلك على املساه

التالية وتقدر مكافاة العضو  بقدر التزامه بالحضور في جلسات املجلس واللجان على ان يضمن 

تقرير مجلس االدارة السنوي للجمعية العامة بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس 

ت وبدل مصروفات ومزايا وما قبضوه بوصفهم عاملين او اداريين او االدارة خالل السنة من مكافآ

ما قبضوه نظير اعمال فنيه او اداريه او استشارية وبيان بعدد الجلسات التي حضرها كل عضو 

 من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.

السهم خالل العام ونشير الى انه لم يكن هنالك اقتراح لتوزيع ارباح ولم يتم توزيع اية ارباح على ا

 م.2001ومنذ العام  م2017

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات االحقية في التصويت تعودالشخاص)عدا أعضاء (25

مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم(أبلغو الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة 

 السنة األخيرة.تغيير في تلك الحقوق خالل  اإلدراج وايواألربعين من قواعد التسجيل و الخامسة 

م أي مصلحة من قيمة السهم ذات الحقية في التصويت تعود لشخاص 2017 العامال يوجد خالل 

بموجب  قد ابلغوا الشركة عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر

تلك الحقوق خالل السنة  ( من الئحة قواعد التسجيل واالدراج وعليه وال يوجد اي تغيرات في45املادة)

 الحالية.
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عضاء مجلس االدارة او وحقوق اكتتاب )تعود أل  مصلحة واوراق مالية تعاقدية ألي( وصف 26

الشركة او شركاتها التابعة، واي تغيير في تلك  كبار التنفيذيين او اقربائهم في اسهم او ادوات دين

 املصلحة او تلك الحقوق خالل السنة املالية الحالية.

 م فيما يلي : ــ2017تنحصر مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين وأقربائهم خالل العام 

 االسم رقم

 نهاية العام بداية العام
صافي 

 التغيير

نسبة 

 التغيير
 عدد

 االسهم

 أدوات

 الدين 

 عدد

 االسهم

أدوات 

 الدين

 - - - 1.000 - 1.000 الستاذ/ عبد الرؤف عبد الرزاق البشير 1

 - - - 1.000 - 1.000 الستاذ / عبد الحميد عبد هللا الطريف 2

 - - - 1.000 - 1.000 الستاذ / يوسف محمد الخان 3

 - - - 1.000 - 1.000 هللا عبدالعزيز السويلم املهندس/عبد 4

 - - - 1.000 - 1.000 الستاذ/ عبداالله ناصر الزرعه 5

 وض:( املعلومات املتعلقة بالقر 27

 م.2017 لها خالل العام املالي ي شركة تابعةيوجد اية قروض على الشركة وال ل  تقر الشركة بانه ال

 

(وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق 28

أي عوض اكتتاب او حقوق مشابهة أصدرتها او منحتها الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح 

 :حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

تؤكد الشركة بأنه ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق 

م 2017ديسمبر  31اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة املالية املنتهية في 

 .ولم يكن هنالك اي عوض تحصلت عليه الشركة

(وصف الي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل او أوراق مالية تعاقدية 29

 ركة:او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهة أصدرتها او منحتها الش

تؤكد الشركة بأنه ال يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية 

اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة املالية  تعاقدية أو مذكرات حق

 م ولم يكن هنالك اي عوض تحصلت عليه الشركة.2017ديسمبر  31املنتهية في 
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أدوات دين قابلة لالسترداد وقيمة  ألياسترداد او شراء او الغاء من جانب الشركة  ألي(وصف 30

أوراق مالية مدرجة اشترتها الشركة او تلك التي اشترتها شركات  األوراق املالية املتبقية سواء كانت

 تابعة:

م أي استرداد أو إلغاء من جانب الشركة لي 2017ديسمبر  31ال توجد خالل السنة املالية املنتهية في 

 أدوات دين قابل لالسترداد أو أوراق مالية متبقية وال توجد شركات تابعة.

 :م2017وسجل وأسماء  الحضور لكل اجتماع في العام اجتماعات مجلس االدارة  (31

 م وكان الحضور على النحو التالي:2017خالل العام املالي  اجتماعات(5اجتمع مجلس اإلدارة عدد )

 م2017جدول يوضح سجل حضور اجتماعات مجلس االدارة للعام 

 م.2017مايو17:وقد كان تاريخ اخر اجتماع للجمعية العام في 

 (طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:32
 أسباب الطلب خ الطلبتاري عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين

 إجراءات الشركات م02/04/2017 1

 الشركات تإجراءا م23/04/2017 2

 الجمعية العامة م29/04/2017 3

 الجمعية العامة م11/05/2017 4

 الجمعية العامة م14/05/2017 5

 إجراءات الشركات م16/05/2017 6

 إجراءات الشركات م12/11/2017 7

 وطرف ذي عالقة: (الصفقات بين الشركة33

 م اية صفقات بين الشركة واي طرف ذي عالقة.2017ال توجد خالل العام املالي 
السياحي أحد أعضاء مجلس اإلدارة لوحدة )شاليه( بفرع الشركة منتجع شاطئ النخيل  اقتناءتتمثل األطراف ذات عالقة في 

( لاير وقد تم تسويتها بتاريخ 679.172مديونية قدرها ) في االلتزامم قبل أن يكون عضواً بالمجلس ، ويتمثل 2011منذ عام 

 الوحدة  لاير1.800.000بمبلغ م بشراء الشاليه 2017يناير  21
ً
بعد حسم كافة املبالغ املستحقة وحاليا

  الف ريال . 200مستأجرة للعضو املعني )إيجار سنوي( بمبلغ 

 املصالح في عقود الشركة:(34

عدد  رقم االجتماع وتاريخ االنعقاد طبيعة العضوية اسم العضو رقم

بتاريخ        8 تالجلسا

 مارس8

بتاريخ       9

 مارس16

بتاريخ         10

 مارس29

بتاريخ        11

 اكتوبر 3

 

بتاريخ     12

 نوفمبر21

 5 حضر حضر حضر حضر حضر رئيس عبدالرؤف البشير 1

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عضو عبدالحميد الطريف 2

 5 حضر حضر حضر رحض حضر عضو نائب الرئيس عبد هللا  السويلم 3

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عضو عبد االله الزرعه 4

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عضو يوسف الخان 5
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مجلس  لعضاءعقود كانت الشركة طرفا فيها وكان فيها مصلحة م اية 2017ال توجد خالل عام 

 .ي شخص ذي عالقة بأي منهماإلدارة او كبار التنفيذيين او ل 

 إقرار:

عدا ما ذكر بالفقرة فيما ) ذي عالقة أطرافتقر الشركة بانه ال توجد اية اعمال او عقود بينها وبين 

  .من هذا التقرير( (33رقم )

ات او اتفاق تنازل بموجبه احد أعضاء مجلس إدارة الشركة او احد كبار ترتيب لي(بيان 35

 :مكافئاتالتنفيذيين عن أي 

م أي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أي من 2017ديسمبر  31ال يوجد خالل السنة املالية املنتهية في 

يوجد من أعضاء أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين تنازل عن أي راتب أو تعويض كما ال 

مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين من لم يتقاضوا أي بدالت مقابل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 

أو أي مصاريف سفر أو تنقالت أو بدالت أخرى أو تنازلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم عن العام 

 املذكور.

 ن أي حقوق في الرباح:ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه احد مساهمي الشركة ع لي(بيان 36

م أي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد 2017ديسمبر  31ال يوجد خالل السنة املالية املنتهية في 

 املساهمين عن أي حقوق في الرباح.

 واسبابها: (بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة السداد ووصف مؤجز لها37

 البيان

 م2017العام 

 املسدد األسباب وصف موجز

 ريال سعودي

املستحق 

 م31/12/2017حتى

 ولم يسدد

 ريال سعودي

 889,212 2,135,894 الزكاة-1

يمثل املسدد عن زكاة األعوام 

واملستحق  2016و  2015

 م2017السداد عن عام 

لوجود تحديثات بموقع الزكاة وسوف يتم  2016و2015تأخر تسديد زكاة عام

 . م2017سداد زكاة العام

املؤسسةالعامةللتامينات -3

 االجتماعية
154,797 15,695,23 

يمثل قيمة اشتراكات 

الخاصة بموظفين   التأمينات

 الشركة

وقد تم السداد بشهر 2017الذي لم يسدد يمثل اشتراك شهر ديسمبر

 م2018يناير

 - 172,020 وجوازات تأشيراتتكاليف -4
تمثل رسوم حكومية ملصلحة 

 الجوازات .
 ة للجهات الحكومية.قالشركة بسداد الرسوم املستحتلتزم 

 - 108,148 رسوم مكتب العمل-5
تمثل رسوم حكومية ملصلحة 

 مكتب  العمل
 ة للجهات الحكوميةقتلتزم الشركة بسداد الرسوم املستح

رسوم اشتراك هيئة السوق -6

 املالية
 ة للجهات الحكوميةتلتزم الشركة بسداد الرسوم املستحق تمثل اشتراكات - 239,384.74

 تلتزم الشركة بسداد الرسوم املستحقة للجهات الحكومية تمثل اشتراكات - 23,156 الغرفة التجارية-7

 موجب عقد االمانة تمثل ايجار ارض املنتجع - 30.000 اإليجارات-8

 - 165,426 تامين طبي -9
تمثل تكلفة التامين الطبي 

 للعاملين
 بي للعاملينتلتزم الشركة بالتامين الط
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 أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة: استثماراتبيان  بقيمة أي (38

لم تقم الشركة بإنشاء أي استثمارات أو أي احتياطيات ملصلحة موظفي الشركة خالل السنة املالية 

 م فيما عدا مخصصات مكافأة نهاية الخدمة كما نص عليها نظام العمل2017ديسمبر  31املنتهية في 

  ريال. 1,884,687م مبلغ 2017في اململكة العربية السعودية حيث بلغت قيمتها بنهاية العام 

 (السجالت املحاسبية ونظام املراجعة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها:39

 إقرارات بما يلي:

 يقر مجلس اإلدارة الشركة باالتي:

 لصحيح.تقر الشركة أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل ا -

 تقر الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  -

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

 توجد اية قروض على الشركة. ال هتقر الشركة ان -

 تقرير املحاسب القانوني املستقل:(40

سب القانوني املستقل لم يتضمن أي تحفظات أو تنبيهات أو رأي ممتنع تقرير املحا الشركة أنتؤكد 

م 2017ديسمبر 31أو رأي متحفظ على القوائم املالية السنوية الصادرة عن الفترة املالية املنتهية في 

وأنها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الساس ي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم 

 املالية.

 توصية املجلس بشأن املحاسب القانوني للشركة:(14

تعيينه في الجمعية  اعتماداملحاسب القانوني منذ  باستبداللم تصدر اية توصية من مجلس اإلدارة 

 العامة العادية.

 هذه األسهم: استخدامات(أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن 42

 خزينة محتفظ بها من قبل الشركة. أسهماية  م2017ال توجد خالل العام املالي 

 (الخاتمة:43

م أتقدم بجزيل الشكر للسادة مساهمين الشركة  2017 في ختام تقرير مجلس اإلدارة عن العام املالي

                   وهللا ولي التوفيق. املنيمتمنيا لهم اطيب 

 رئيس مجلس اإلدارة                
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