تقريرمجلس اإلدارة
الخاص بامليزانية العمومية للشركة
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2019م
حضرات السادة املساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يس ــ ـ ر رئي ــ ـ س وأعضـ ـاء مجل ــ ـ س إدارة الشـ ـركة السعوديـ ـة للصـ ـادرات الصناع ـ ـية  ،وبمناسـ ـبة انعق ـاد الجمعيـة العامـة العاديـة (الثالثـة
والثالثـن ) ملسـامي الشـركة  ،أ يقـمم إىـح حضـرات السـادة املسـاممن ال قرسـر السـنوة للشـركة السـعودية للصـادرات الصـناعية للعـام املـاى
املن ه ف  31ديسمبر  9201م  ،وسح وة علح تقرسر مجلس اإلدارة والحسابات الخ امية املمققة للشركة للع ـ ـام املال ـ ـي2019م مـ ـع إيضـاحاهاا
ً
 ،وتقرسر مراجع حساب ـات الشـركة  ،عن أداء وأنشطة الشركة وأعمالها ال جارسة املخ لفة  ،والذة يمثل إم مادا ألنشطتاا املع ادة .

ُ
 )1ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق واسباب ذلك- :
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة ف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ميئة السوق املالية ،بإس ثناء األحكام الواردة أدناه:
رقم املادة في الالئحة

الفقرة

السابعة والثالثو (آمن
سر مجلس اإلدارة)

(أ)

ال اسعة والثالثو
(ال مرسب)

()2

الحادية واألربعو
(ال قييم)

(أ)

الخامس والثمانو (تحفنز
العاملن )

()2

الخامسة والثمانو (تحفنز
العاملن )

()3

السابعة والثمانو
(املسؤولية اإلج ماعية)
الثامنة والثمانو (مبادرات
العمل اإلج ماع )
الخامسة والتسعو
(تشكيل لجنة حوكمة
الشركات)

نص املادة  /الفقرة
ً
َّ
ُي ّعن مجلس اإلدارة أمينا للسر من بن أعضائه ومن غنرمم ،وتحمد اخ صاصات
ً
ومكافآت أمن السر بقرار من مجلس اإلدارة ما لم ي ضمن نظام الشركة األساس أحكاما
ف مذا– الشأ
 )2وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ال نفيذية علح
برامج ودورات تمرسبية بشكل مس مر؛ بغرض تنمية مهاراهام ومعارفهم ف املجاالت ذات
العالقة بأنشطة الشركة.
أ) يضع مجلس اإلدارة ً
بناء علح اقتراح لجنة الترشيحات اآلليات الالزمة ل قييم أداء
ً
املجلس– وأعضائه ولجانه واإلدارة ال نفيذية سنوسا؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس
أداء مناسبة ترتبط بممى تحقيق األمماف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة املخاطر
َّ
تحمد جوانب القوة والضعف واقتراح
وكفاية أنظمة الرقابة الماخلية وغنرما ،علح أ
معالجتاا بما ي فق مع مصلحة الشركة.
ً
ً
 )2برامج منح العاملن أسهما ف الشركة أو نصيبا من األرباح الت تحققها وبرامج ال قاعم
وتأسيس صنموق مس قل لإلنفاق علح تلك البرامج.
 )3إنشاء مؤسسات اج ماعية للعاملن ف الشركة.
تضع الجمعية العامة العادية ً
بناء علح اقتراح من مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة
ال واز – بن أممافها واألمماف الت يصبو املج مع إىح تحقيقها؛ بغرض تطوسر األوضاع
االج ماعية واالق صادية للمج مع.
يضع مجلس اإلدارة البرامج وسحمد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة ف مجال
العمل االج ماع ،
ف حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مخ صة بحوكمة الشركات ،فعليل أ يفوض إلياا
االخ صاصات املقررة بموجب املادة الرابعة والتسعن من مذه الالئحة ،وعلح مذه اللجنة
ً
م ابعة أة موضوعات بشأ تطبيقات الحوكمة ،وتزوسم مجلس اإلدارة ،سنوسا علح
األقل ،بال قارسر وال وصيات الت ت وصل إلياا.

أسباب عدم التطبيق
لم ي م تطبيقها وسوف ي م تعين
ً
أمينا لسر مجلس اإلدارة خالل العام
2020م
املادة استرشادية ولم ي م تطبيقها

املادة استرشادية ولم ي م تطبيقها

املادة استرشادية ولم ي م تطبيقها
املادة استرشادية ولم ي م تطبيقها
املادة استرشادية ولم ي م تطبيقها

املادة استرشادية ولم ي م تطبيقها
املادة استرشادية ولم ي م تطبيقها
لوجود مخ صن بحوكمة الشركات ف
إدارة الشركة وباذا ترى الشركة عمم
ً
ضرورة لتشكيل مذه اللجنة حاليا
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 )2أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:
أ) أعضاء مجلس اإلدارة
الوظائف الحالية

الوظائف السابقة
مهنمس نقل

املؤهالت

ممير قسم توسعات الفروع ف مصر
الراجح
رجل أعمال

ماجس نر علوم حاسب آى

الخبرات

م
1

األسم

حاتم حمم السحيباني

ممير عام شركة املفاميم املشرفة لل جارة

2

أحمم محمم العرسن

3

عبمهللا عبمالعزسز املشعل

4

سلما محمم السحيباني

املمير ال نفيذة إلدارة تقنية املعلومات ف
الهيئة العامة لإلستثمار
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية
للخممات االمنية (أمنكو)
الرئيس ال نفيذة لشركة اإلب كار امل قمم
"مرني"
الرئيس ال نفيذة شركة ال قمير العاملية

رئيس مكافحة اإللتزام وغسل األموال
واإلبالغ عن األنشطة املشبومة
شركة الزارد العربية السعودية

5

خالم عبمهللا الضبيب

املمير العام لإلدارة العامة للمبادرات
بوزارة اإلتصاالت وتقنية املعلومات

ممير مشاريع ال حول الرقي
وال غينر ف مصرف الراجح

ماجس نر إدارة أعمال

6

حســام يحـيـى الغـرسميـل

ممير تنفيذة

7

عل صالح الحميما

ماجس نر إدارة أعمال

 12سنة ف مجال اإلدارة وإدارة
املشاريع وتطوسر األعمال

8

ح ـ ــازم فـ ـه ـ ــم الموس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

املمير ال نفيذة لشركة موسة العربية
ال جارسة
الرئيس ال نفيذة للشركة السعودية
للصادرات الصناعية

مستشار تقنية املعلومات
واإلتصاالت
شرسك مؤسس شركة التسوسق
اإلحتراف
مستشار ف صنموق األستثمارات
العامة

ماجس نر إدارة أعمال

 14سنة ف مجال تقنية
املعلومات واإلتصاالت واإلدارة

بكالورسوس إدارة أعمال

 18سنة ف مجال اإلدارة

بكالورسوس منمسة ميكانيكية

 12سنة ف مجال الهنمسة
وال صاميم وإدارة األصول
 13سنة ف مجال اإلدارة وتحليل
األعمال وتنفيذ املشاريع ال قنية
 16سنة ف مجال ال جارة واألعمال

ماجس نر إدارة أعمال

 12سنة ف مجال الحوكمة والرقابة
وإدارة الشركات
 12سنة ف مجال اإلدارة
اإلستراتيجية وإدارة املشاريع
وتطوسر األعمال

بكالورسوس شريعة

ب) أعضاء اللجان
م
1

حاتم حمم السحيباني

األسم

ممير عام شركة املفاميم املشرفة لل جارة

الوظائف السابقة
مهنمس نقل

املؤهالت

2

أحمم محمم العرسن

املمير ال نفيذة إلدارة تقنية املعلومات ف
الهيئة العامة لإلستثمار
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية
للخممات االمنية (أمنكو)
الرئيس ال نفيذة لشركة اإلب كار امل قمم
"مرني"
الرئيس ال نفيذة شركة ال قمير العاملية

ممير قسم توسعات الفروع ف مصر
الراجح
رجل أعمال

بكالورسوس شريعة

 3عبمهللا عبمالعزسز املشعل

4

سلما محمم السحيباني

5

خالم عبمهللا الضبيب

6

حســام يحـيـى الغـرسميـل

7

عل صالح الحميما

8

ح ـ ــازم فـ ـه ـ ــم الموس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

9

محمم عزام الشويعر

الوظائف الحالية

املمير العام لإلدارة العامة للمبادرات
بوزارة اإلتصاالت وتقنية املعلومات
ممير تنفيذة
املمير ال نفيذة لشركة موسة العربية
ال جارسة
الرئيس ال نفيذة للشركة السعودية
للصادرات الصناعية
الرئيس ال نفيذة شركة دار ال عمين

بكالورسوس منمسة
ميكانيكية
ماجس نر علوم حاسب آى

الخبرات

 12سنة ف مجال الهنمسة وال صاميم
وإدارة األصول
 13سنة ف مجال اإلدارة وتحليل
األعمال وتنفيذ املشاريع ال قنية
 16سنة ف مجال ال جارة واألعمال

رئيس مكافحة اإللتزام وغسل األموال
واإلبالغ عن األنشطة املشبومة
شركة الزارد العربية السعودية

ماجس نر إدارة أعمال

 12سنة ف مجال الحوكمة والرقابة
وإدارة الشركات

ممير مشاريع ال حول الرقي
وال غينر ف مصرف الراجح
مستشار تقنية املعلومات
واإلتصاالت
شرسك مؤسس شركة التسوسق
اإلحتراف
مستشار ف صنموق األستثمارات
العامة
ممير مراجعة أول بشركة قنوات
االتصاالت السعودية

ماجس نر إدارة أعمال

 12سنة ف مجال اإلدارة اإلستراتيجية
وإدارة املشاريع وتطوسر األعمال

ماجس نر إدارة أعمال

 14سنة ف مجال تقنية املعلومات
واإلتصاالت واإلدارة

ماجس نر إدارة أعمال

 12سنة ف مجال اإلدارة وإدارة
املشاريع وتطوسر األعمال

بكالورسوس إدارة أعمال

 18سنة ف مجال اإلدارة

بكالورسوس نظم املعلومات

ممير إدارة سياسات املجموعة بشركة
الطنرا املمني السعودة القابضة
ممير إدارة ال منز التشغيل بشركة
الغاز وال صنيع األملية ومستشار
بشركة العلم ألمن املعلومات
مستشار بشركة اكسنشر العاملية

2

جـ ).اإلدارة التنفيذية
األسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت

الخبرات

حازم فهم الموسرة

الرئيس ال نفيذة

مستشار ف صنموق األستثمارات العامة

بكالورسوس إدارة أعمال

 18سنة ف مجال اإلدارة

محمود محمم مخ ار م وى

املمير املاى املكلف

رئيس قسم الحسابات ف مجموعة الخليج لل موسن

بكالورسوس تجارة

 10سنوات ف مجال املحاسبة

 )3أس ــماء الش ــركات داخـ ـ اململك ــة أو خارجه ــا ال ــة يك ــون عض ــو مجل ــس تدارة الش ــركة عض ــوا ف ــي مج ــالس تدارته ــا الحالي ــة
والسابقة :أو من مديريها.
اسم العضو

حاتم حمم السحيباني

أسماء الشركات ال ة يكون عضو مجلس اإلدارة

داخ اململكة /

الكيان القانوني (مساهمة

أسماء الشركات ال ة يكون

داخ اململكة /

الكيان القانوني (مساهمة

عضوا في مجالس تدارتها الحالية أو من مديريها

خارج اململكة

مدرجة/مساهمة غير

عضو مجلس اإلدارة

خارج اململكة

مدرجة/مساهمة غير

مدرجة/ذات مسؤولية

عضوا في مجالس تدارتها

مدرجة /ذات مسؤولية

محدودة)../

السابقة أو من مديريها

محدودة)./

شركة األحساء لل نمية

داخل اململكة

مساممة ممرجة

شركة باتك لإلستثمار
واألعمال اللوجستية
-

أحمم محمم العرسن
عبمهللا عبمالعزسز املشعل

الشركة السعودية للخممات االمنية
(أمنكو)

داخل اململكة

ذات مسؤولية

سلما محمم السحيباني

-

-

محمودة
-

خالم عبمهللا الضبيب
حســام يحـيـى الغـرسميـل

-

عل صالح الحميما
ح ـ ــازم فـ ـه ـ ــم الموس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

داخل اململكة

مساممة ممرجة

-

-

-

-

-

شركة بذل الرساض املحمودة

داخل اململكة

ذات مسؤولية
محمودة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 )4تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي :عضو مجلس تدارة تنفيذي – عضــو مجلــس تدارة غيــرتنفيــذي
– عضو مجلس تدارة مستق (الدورة التاسعة).
اسم العضو

األس اذ /شويش ناصر آل ثنيا
األس اذ /عبمهللا عبمالعزسز املشعل
األس اذ /مشام عبمالرحمن العسكر
األس اذ /ف ـهــم مبـ ـ ـ ــارك القـ ـث ـ ــام ــي
األس اذ /سـ ـع ـ ــم ف ـ ــالح القح ـطــاني
المك ور /فـواز عبمالس ار العـلي
األس اذ /حازم فهم الموسرة
املهنمس /حســام يحـيـى الغـرسميـل

تصنيف العضوية (تنفيذي – غيرتنفيذي – مستق )
غنر تنفيذة
غنر تنفيذة
مس قل
غنر تنفيذة
مس قل
مس قل
تنفيذة
غنر تنفيذة
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 )4تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي :عضو مجلس تدارة تنفيــذي – عضــو مجلــس تدارة غيــرتنفيــذي
– عضو مجلس تدارة مستق (الدورة العاشرة).
تصنيف العضوية (تنفيذي – غيرتنفيذي – مستق )
مس قل
مس قل
غنر تنفيذة
مس قل
مس قل
غنر تنفيذة
مس قل
تنفيذة

اسم العضو

املهنمس /حاتم حمم السحيباني
األس اذ /أحمم محمم العرسن
األس اذ /عبمهللا عبمالعزسز املشعل
األس اذ /سلما محمم السحيباني
األس اذ /خالم عبمهللا الضبيب
املهنمس /حســام يحـيـى الغـرسميـل
األس اذ /عل صالح الحميما
األس اذ /حازم فهم الموسرة

 )5اإلج ـ ــراءات ال ـ ــة اتد ـ ــذها مجل ـ ــس اإلدارة إلحاط ـ ــة أعض ـ ــائه – وبداص ـ ــة غي ـ ــرالتنفي ـ ــذيين – علم ـ ــا بمقارح ـ ــات املس ـ ــاهمين
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

ي ـ م ط ــرح مقترح ــات ومالحظ ــات مس ــامي الش ــركة أ ج ــمت ف ـ اج م ــاع املجل ــس ولج ــا املجل ــس بع ــم أ ي ـ م أش ــعار أعض ــاء املجل ــس
ً
ماتفيا أو عن طرسق البريم اإللكتروني.

 )6وصــف مدتصــرألختصاصــات اللجــان ومهامهــا ممل ـ  :لجنــة املراجعــة ،ولحنــة الارشــيحات ولجنــة املكا ـ ت ،م ـ ذكــرأســماء
اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد تجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضورألعضاء لك تجتماع (للدورة التاسعة)
( )1لجنة املراجعة:
وسرأسـ ــها األسـ ـ اذ /سـ ــعم فـ ــالح القحطـ ــاني – عضـ ــو مجلـ ــس اإلدارة  ،وعضـ ــوسة األسـ ـ اذ /فهـ ــم مبـ ــارك القثـ ــامي – عضـ ــو مجلـ ــس اإلدارة ،
وعض ــوسة األس ـ اذ /حس ــام يحي ــي الغرسمي ــل – عض ــو مجل ــس اإلدارة  ،وتخ ـ بمس ــاعمة املجل ــس ف ـ الوف ــاء بمس ــئولياته املناطـ ة ب ــه وعل ــح
األخ ـ املس ــاعمة ف ـ ال حق ــق م ــن كفاي ــة نظ ــام الرقاب ــة الماخلي ــة وتنفي ــذه بفاعلي ــة وتق ــميم أة توص ــيات ملجل ــس اإلدارة م ــن ش ــأ اا تفعي ــل
النظــام وتطــوسره بمــا يحقــق أغـراض الشــركة وسحيـ مصال ـ ــح املسامم ـ ــن واملستثم ـ ــرسن بكف ـ ــاءة عاليــة وتكلفــة معقولــة  ،ومــن مـ ذا املفهــوم
ف ــإ مه ـ ــام اللج ـ ــنة ال ت ض ــمن القي ــام ب ــأة مه ــام تنفيذي ــة أو إتخ ــاذ أة ق ـرارات  ،وإنم ــا تنحص ــر مهامه ــا ف ـ تق ــميم توص ــيات ملجل ــس اإلدارة
ً
إلتخاذ ما يراه مناسبا بشأ اا وقم عقمت اللجنة(  ) 4إج ماعات خالل العام املاى 2019م حسب البيا ال اى :
تسم العضو

صفة العضو

االجتماع األول
2019/02/22م

االجتماع الملاني
2019/02/27م

االجتماع الملالث
2019/03/13م

االجتماع الراب
2019/04/24م

سـ ـع ـ ــم ف ـ ــالح القح ـطــاني
ف ـهــم مب ـ ـ ـ ــارك القـ ـث ـ ــام ــي
حســام يحـيـى الغـرسميـل

رئيس اللجنة
عضو
عضو

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓ الحضورأصالة

عدد االجتماعات
ال ة حضرها
العضو
4
4
4

× الحضوروكالة
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* مهام ونطاق عم لجنة املراجعة:
تخ لجنة املراجعة باملراقبة علح أعمال الشركة وال حقق من سالمة ونزامة ال قارسر والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الماخلية فياا،
وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يل
 .1طلب املستنمات وال قارسر واإليضاحات واملعلومات األخرى املناسبة من املمراء ال نفيذين واملسئولن بالشركة.
 .2دعوة املمراء ال نفيذين واملسئولن واملوظفن بالشركة الج ماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب اإليضاحات وال فسنرات منام.
 .3االس عانة بالخبراء واملستشارسن وامل خصصن من خارج الشركة.
 .4أداء أة واجبات توكل إليام من مجلس اإلدارة ف حمود صالحيات لجنة املراجعة
 .5عمل املراجعة وال قييم السنوة لالئحتاا وإعماد توصيات ملجلس اإلدارة فيما ي علق ب عميل جزء مناا (إ تطلب ذلك).
 6إعماد ال قارسر علح أساس دورة ملجلس اإلدارة ،علح أ تقمم للمجلس فور االنتااء من انعقاد اج ماع اللجنة.
 ,7ال عامل مع املعلومات الت ت وافر لمى اللجنة نتيجة مباشرهاا ألعمالها بسرسة تامة.
 .8إبالغ مجلس اإلدارة باملس جمات الت تؤثر علح اس قالليتاا أو ل عارض ف املصالح امل علقة بالقرارات الت تقوم لجنة املراجعة
باتخاذما ف إعماد تقييم ومراجعة سنوسة ألنشطة لجنة املراجعة وألعضائاا م ضمنة درجة التزام اللجنة بالئحتاا.
التقارير املالية
 .1دراسة القوائم املالية األولية والسنوسة للشركة وإعالناهاا امل علقة بأدائاا املاى قبل عرضها علح مجلس اإلدارة ،لضما نزامتاا
وعمالتاا وشفافيتاا ،وإبماء رأياا
 .2إبماء الرأة الفن بناء علح طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كا تقرسر املجلس والقوائم املالية للشركة عادلة وم وازنة ومفهومة
وت ضمن املعلومات الت تتيح للمساممن واملستثمرسن تقييم املركز أو الوضع املاى للشركة وأدائاا ونموذج عملها واستراتيجيتاا.
 .3دراسة أية مسائل مهمة أو غنر مألوفة ت ضمناا ال قارسر املالية.
 4البحث بمقة ف أية مسائل يثنرما املمير املاى للشركة أو من ي وىح مهامه أو مسؤول االلتزام ف الشركة أو مراجع الحسابات.
 .5ال حقق من ال قميرات املحاسبية ف املسائل الجومرسة الواردة ف ال قارسر املالية
 .6دراسة السياسات املحاسبية امل بعة ف الشركة وإبماء الرأة وال وصية ملجلس اإلدارة ف شأ اا.
املراجعة الداخلية
 .1دراسة ومراجعة نظم الرقابة الماخلية واملالية وإدارة املخاطر ف الشركة ،وإعماد تقرسر مك وب ي ضمن توصياهاا ورأياا ف ممى
كفاية مذه النظم وما أدته من أعمال تمخل ف نطاق اخ صاصها ،علح أ يودع مجلس اإلدارة نسخة كافية من مذا ال قرسر ف مركز
الشركة الرئيس قبل موعم انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام علح األقل ،لتزوسم من يرغب من املساممن بنسخة منه .وس لح ال قرسر
ف أثناء انعقاد الجمعية
 .2دراسة تقارسر املراجعة الماخلية وم ابعة تنفيذ اإلجراءات ال صحيحية للمالحظات الواردة فياا.
 .3الرقابة واإلشراف علح أداء وأنشطة املراجع الماخل وإدارة املراجعة الماخلية ف الشركة إ وجمت ،لل حقق من توافر املوارد
الالزمة وفعاليتاا ف أداء األعمال واملهام املنوطة باا .وإذا لم يكن للشركة مراجع داخل فعلح اللجنة تقميم توصيتاا للمجلس بشأ
ممى الحاجة إىح تعيينه.

5

مراجعة الحسابات
 .1ال وصية ملجلس اإلدارة ب عين مراجع الحسابات وعزلهم وتحميم أتعابام وتقييم أدائام ،بعم ال أكم من اس قاللهم ومراجعة
نطاق عملهم وشروط ال عاقم معهم.
 . 2ال حقق من اس قالل مراجع الحسابات وموضعي ه ،وممى فعالية أعمال املراجعة ،مع األخذ ف االع بار القواعم واملعاينر ذات
الصلة.
 .3مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،وال حقق من عمم تقميمه أعماال فنية أو إدارسة تخرج عن نطاق أعمال املراجعة،
وإبماء مرئياهاا حيال ذلك.
 .4اإلجابة عن اس فسارات مراجع حسابات الشركات.
 .5دراسة تقارسر مراجع الحسابات ومالحظاته علح القوائم املالية وم ابعة ما اتخذ بشأ اا.
ضمان األلازام
 .1مراجعة ن ائج تقارسر الجهات الرقابية وال حقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأ اا.
 .2ال حقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات وال عليمات ذات العالقة.
 3مراجعة العقود وال عامالت املقترح أ تجرياا الشركة مع األطراف ذوة العالقة ،وتقميم ما تراه بشأ اا إىح مجلس اإلدارة
 .4الرفع إىح مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأ اا ،وإبماء توصياهاا بالخطوات الت يلزم اتخاذما.
( )2لجنة الارشيحات واملك ات:
وسرأسهـ ــا األسـ ـ اذ /عبمهللا عبمالعزسز املشعل – نائب رئيس مجلس اإلدارة ،وعضوسة األس اذ /مشام عبمالرحمن العسكر – عضو
مجلس اإلدارة ،وعضوسة المك ور /فواز عبمالس ار العلي – عضو مجلس اإلدارة ،وقم عقت اللجنة ( )2أج ماعات خالل العام املاى
2018م حسب البيا ال اى :
تسم العضو
عبمهللا عبمالعزسز املشعل
مشام عبمالرحمن العسكر
فواز عبمالس ار العلي

االجتماع األول
صفة العضو
2019/01/16م
رئيس اللجنة
✓
عضو
✓
عضو
✓
✓الحضور أصالة

االجتماع الملاني
2019/03/27م
✓
✓
✓
× الحضور وكالة

عدد االجتماعات ال ة
حضرها العضو
2
2
2

* اختصاصات ومهام لجنة الارشيحات واملكا ت:
تخ لجنة الترشيحات واملكافآت بما يل
 .1إعماد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجا املنبثقة عن املجلس واإلدارة ال نفيذية ،ورفعها إىح مجلس اإلدارة
للنظر فياا تمهيما الع مادما من الجمعية العامة ،علح أ يراع ف تلك السياسة اتباع معاينر ترتبط باألداء ،واإلفصاح عناا ،وال حقق
من تنفيذما.
 .2توضيح العالقة بن املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول باا ،وبيا أة انحراف جومرة عن مذه السياسة
 .3املراجعة المورسة لسياسة املكافآت ،وتقييم ممى فعاليتاا ف تحقيق األمماف امل وخاة مناا.
 .4ال وصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجا املنبثقة منه وكبار ال نفيذين بالشركة وفقا للسياسة املع ممة
ومراجعة عقم العمل والوظيفة للرئيس ال نفيذة أو املمير العام وخطط املكافآت املالية السنوسة للموظفن ف الشركات ال ابعة ووفقا
للسياسة املع ممة ل لك الشركات والرفع بال وصية ملجلس االدارة
 .6اقتراح سياسات ومعاينر واضحة للعضوسة ف مجلس اإلدارة واإلدارة ال نفيذية.
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 .7ال وصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء له وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات واملعاينر املع ممة ،مع مراعاة عمم ترشيح أة شخ
سبقت إدان ه بجرسمة مخلة بالشرف واألمانة.
 .8إعماد وصف للقمرات واملؤمالت املطلوبة لعضوسة مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة ال نفيذية.
 .9تحميم الوقت الذة يجب علح العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
 .10املراجعة السنوسة لالح ياجات الالزمة من املهارات املناسبة لعضوسة مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة ال نفيذية.
 .11مراجعة ميكل مجلس اإلدارة واإلدارة ال نفيذية ورفع ال وصيات ف شأ ال غينرات الت يمكن إجراؤما.
 .12ال أكم بشكل سنوة من اس قالل األعضاء املس قلن  ،وعمم وجود أة تعارض مصالح إذا كا العضو يشغل عضوسة مجلس إدارة
شركة أخرى
 .13وضع توصيف وظيفي لألعضاء ال نفيذين واألعضاء غنر ال نفيذين واألعضاء املس قلن وأعضاء اإلدارة ال نفيذية وكبار
ال نفيذين
 .14وضع اإلجراءات الخاصة ف حال شغور مركز أحم أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار ال نفيذين .
 .15تحميم جوانب الضعف والقوة ف مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول ملعالجتاا بما ي فق مع مصلحة الشركة.
( )3لجنة الخاطر:
وسرأسهـ ــا األسـ ـ اذ /مشام عبمالرحمن العسكر – عضو مجلس اإلدارة ،وعضوسة األس اذ /عبمهللا عبمالعزسز املشعل – عضو مجلس
اإلدارة ،وعضوسة األس اذ /حسام يحيى الغرسميل – عضو مجلس اإلدارة ،وقم عقت اللجنة أج ماعن خالل العام املاى 2019م حسب
البيا ال اى :
تسم العضو

صفة العضو

رئيس اللجنة
مشام عبمالرحمن العسكر
عضو
عبمهللا عبمالعزسز املشعل
عضو
حسام يحيى الغرسميل
✓ الحضور أصالة

االجتماع األول
2019/02/27م
✓
✓
✓

االجتماع الملاني
2019/03/27م
✓
✓
✓
× عمم الحضور

عدد االجتماعات
2
2
2

املسؤوليات واملهام
 .1وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة ،وال حقق من
تنفيذما ومراجعتاا وتحميثاا ً
بناء علح امل غنرات الماخلية والخارجية للشركة.
 .2تحميم مس وى مقبول للمخاطر الت قم ت عرض لها الشركة والحفاظ عليه وال حقق من عمم تجاوز الشركة له.
 .3ال حقق من جموى اس مرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح ،مع تحميم املخاطر الت هامد اس مرارما خالل
ً
االثن عشر شهرا القادمة.
 .4اإلشراف علح نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحميم وقياس وم ابعة املخاطر الت قم
ت عرض لها الشركة؛ وذلك ل حميم أوجه القصور باا.
 .5ضما مراجعة املخاطر الرئيسية علح أساس ربع سنوة.
 .6تقميم توصيات إىح مجلس اإلدارة بشأ األمور امل علقة بإدارة املخاطر.
 .7ضما توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.
 .8تلقي تقارسر نصف سنوسة عن الحوادث والشكاوى وال أكم من أ أة إجراءات تصحيحية ت خذ ف أعقاب مذه
الحوادث والشكاوى كافية.
 .9النظر ف أة إجراء ضرورة محمد ف االس عراضات ف أعقاب الحوادث الخطنرة ،أو من االس عراضات الت تجرياا
عمليات املراجعة الماخلية أو الخارجية واملوافقة علياا
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تعارض املصالح بن املجلس ولجنة املراجعة واملخاطر:
ف حالة نشوء تعارض بن توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة أو إذا رفض مجلس اإلدارة األخذ ب وصيات اللجنة فيما
ي علق ب عين أو عزل مراجع الحسابات الخارج للشركة أو تحميم مكافآهاا أو تقييم أدائاا أو تعين املراجع الماخل  ،يجب
أ ي ضمن تقرسر املجلس توصيات اللجنة ومبرراهاا ،وأسباب عمم األخذ باذه ال وصيات.
ترتيبات تقميم املالحظات:
تقوم اللجنة ب طوسر اإلجراءات والترتيبات املناسبة ل مكن موظفي الشركة من تقميم مالحظاهام بسرسة فيما ي علق بأية
أخطاء ف البيانات املالية أو ال قارسر األخرى.
وتكفل اللجنة ضما تنفيذ وتفعيل مذه اإلجراءات والترتيبات من خالل جهة بحث مس قلة تقوم بإجراء تحقيق مس قل
مناسب حول الخطأ أو عمم المقة الوردة بمالحظات املوظفن  ،وأ تع مم إجراءات امل ابعة املناسبة لذلك.
رفع ال قارسر
 -1املساممن :
يجب أ يحضر رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة أو أعضاء مجلس اإلدارة ،اج ماعات الجمعية العامة
ليجيب علح أية أسئلة يطرحها املساممو فيما ي علق بأنشطة اللجنة ومسؤولياهاا.
 -2مجلس اإلدارة:
وتقوم اللجنة ،من خالل رئيسها ،بإبالغ املجلس ف كل اج ماع من اج ماعات املجلس ،بشأ أية مسائل ترى اللجنة أنه
ي عن توجيه انتباه املجلس إلياا وإىح أية مسألة ت طلب اتخاذ إجراء من املجلس.
( )4اللجنة التنفيذية واإلستملمار:
وسرأس ــها ال ـ مك ور /ف ــواز عبمالس ـ ار العلي ـ – عض ــو مجل ــس اإلدارة ،وعض ــوسة ك ــل م ــن األس ـ اذ /مش ــام عب ــمالرحمن العس ــكر –عض ــو
مجل ـ ــس اإلدارة ،واألس ـ ـ اذ /فه ـ ــم مب ـ ــارك القث ـ ــامي – عض ـ ــو مجل ـ ــس اإلدارة ،واألس ـ ـ اذ /س ـ ــعم ف ـ ــالح القحط ـ ــاني – عض ـ ــو مجل ـ ــس اإلدارة ،
واألسـ ـ اذ /ح ــازم فه ــم الموس ــرة – عض ــو مجل ــس اإلدارة ول ــم تعق ــم اللجن ــة أة أج م ــاع له ــا فـ ـ النص ــف األول م ــن الع ــام 2019م لل ــمورة
ال اسعة.
تسم العضو
فواز عبمالس ار العلي
سعم فالح القحطاني
فهم مبارك القثامي
مشام عبمالرحمن العسكر
حازم فهم الموسرة

صفة العضو
رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو
عضو

عدد االجتماعات ال ة حضرها العضو
0
0
0
0
0

* صالحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية واإلستملمار
 -1اللجنة ال نفيذية اإلستثمار مسئولة عن اإلشراف علح عملية صنع القرار ال نفيذة وتقوم ب مثيل دور املجلس اإلشراف ف الفترات
ما بن اج ماعات مجلس اإلدارة.
 -2تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات امل علقة باملوضوعات الت تح اج إىح اتخاذ قرارات عاجلة ف األحماث الطارئة ف حمود
الصالحيات املمنوحة لها من قبل مجلس االدارة.
 -3اس الم ال قارسر من اإلدارة بخصوص املسائل القانونية والمعاوى القضائية ذات األممية النسبية للشركة.
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 -4فيما ي علق بإستراتيجية الشركة وأممافها تقوم اللجنة بال اى :
أ .مراجعة إجراءات وعمليات ال خطيط االستراتيج للشركة بال عاو مع الرئيس ال نفيذة.
ب.ال أكم من أ الخطط اإلستراتيجية للشركة قم تم ترجم ها إىح تصرفات وأعمال فعلية تهمف إىح تحقيق أمماف الشركة.
ت .مراجعة توصيات الرئيس ال نفيذة فيما ي علق ب وزيع موارد الشركة الت هامف إىح تحقيق ال وافق بن الخطط االستراتيجية
للشركة وأممافها التشغيلية طوسلة األجل.
ث .املراجعة المورسة للخطط اإلستراتيجية للشركة واألمماف التشغيلية لل أكم من توافقها مع مهمة الشركة وأممافها.
ج .مراجعة إستراتيجية التسوسق واملبيعات وال وصية بإجراء ال عميالت املطلوبة من قبلها قبل املوافقة علح مذه االستراتيجية
ح .تقوم اللجنة بمراجعة وإعماد ال وصيات ملجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية امل علقة باألولوسات التشغيلية ،م ضمنا
ال وسع إىح أسواق ودول جميمة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
 -5فيما ي علق بال خطيط املاى للشركة وسياسة توزيعات األرباح تقوم اللجنة بال اى :
أ .إعماد ومراجعة ال وصيات ملجلس اإلدارة امل علقة باألمماف واالستراتيجيات املالية السنوسة وطوسلة األجل ،وأيضا مؤشرات
األداء املرتبطة باا.
ب .إعماد ومراجعة ال وصيات املقممة ملجلس اإلدارة وامل علقة بسياسة توزيعات األرباح للشركة وبكيفية تنفيذما.
ت .املراجعة المورسة للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتاا مع املوازنات املع ممة مسبقا لها .وتقوم اللجنة بمراجعة وإعماد
ال وصيات ملجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية امل علقة بالفرص الت أمام الشركة الت ممف إىح تحسن جودة
املن جات والخممات الت تقممها الشركة وترشيم ال كاليف امل علقة باا.
 -6دراسة وتقميم املشورة للمجلس بشأ عمليات االنمماج واالس حواذ املقترحة ،زسادة او تخفيض راس مال الشركة،
 -7وضع السياسات واإلجراءات واإلستراتيجيات والبرامج اإلستثمارسة للشركة وال وصية باا إىح مجلس اإلدارة الع مادما بما ف ذلك
السياسات واإلرشادات امل علقة بتنويع االستثمارات االستثمار ف األسهم ،السنمات ،العمالت ...الخ) وحموده ،واالستثمارات املحظورة.
 -8إعماد خطة ال نويع لالستثمارات بما تتناسب مع اح ياجات الشركة ودرجة املخاطرة املقبولة وال وصية باا إىح مجلس اإلدارة
الع مادما.
 -9ال وصية ملجلس اإلدارة فيما ي علق باع ماد استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة ،وسجوز للجنة تفوسض عمليات اإلستثمار إىح
املوظفن ف الشركة ،وإىح ممراء إستثمار خارجين .
 -10دراسة وتقميم املشورة للمجلس بشأ عمليات االنمماج واالس حواذ املقترحة وما شاباها.
 -11مراجعة الخطة الرأسمالية للشركة ودراسة وتقميم ال وصيات إىح املجلس بشأ السياسات املالية الهامة واألمور امل علقة ب موسل
الشركة بما ف ذلك ،سياسة توزيع األرباح ،وبرنامج إعادة شراء األسهم ،وإصمار أو استبعاد سنمات الميو وغنرما.
 -12مراقبة إدارة أموال الشركة وذلك بمراجعة تقارسر اإلدارة وممراء اإلستثمار االستشارسن  ،ومناقشتام خالل اج ماعات اللجنة.
 -13تقوسم األداء االستثمارة واملحافظ للشركة وذلك بمقارنة العائم الفعل مع العائمات امل وقعة ،وعائمات الشركات األخرى الت
تخ ارما اللجنة أو مجلس اإلدارة من حن آلخر .سيأخذ مذا ال قوسم بعن االع بار ممى االلتزام بالسياسات اإلستثمارسة واإلرشادات
ومس وسات املخاطر.
 -14مراجعة كافة املعامالت اإلستثمارسة الت تح اج اىح موافقة مجلس االدارة وال وصية بخصوصها للمجلس.
 -15دراسة وتقوسم االستثمارات املح ملة وتحميم نوع االستثمار األنسب للشركة وال وصية به للمجلس.
 -16مراجعة األمور املالية الهامة للشركة ،مثل األمور امل علقة برأس مال الشركة ،وال صنيف االئ ماني للشركة ،وال مفقات النقمية،
وأنشطة االقتراض ،والودائع االستثمارسة ،وذلك بال عاو مع ولجنة املراجعة
 -17القيام بأية أمور أخرى يقوم مجلس اإلدارة ب كليفها للجنة.
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 )6وصــف مدتصــرألختصاصــات اللجــان ومهامهــا مملـ  :لجنــة املراجعــة ،ولحنــة الارشــيحات ولجنــة املكا ـ ت ،مـ ذكــرأســماء
اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد تجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضورألعضاء لك تجتماع (للدورة العاشرة).
( )1لجنة املراجعة:
وسرأســها األسـ اذ /ســلما محمــم الســحيباني – عضــو مجلــس اإلدارة  ،وعضــوسة األسـ اذ /أحمــم محمــم العرسنـ – عضــو مجلــس اإلدارة ،
وعضوسة األس اذ /محمم عزام الشويعر – عضو اللجنة من خارج املجلس  ،وتخـ بمسـاعمة املجلـس فـ الوفـاء بمسـئولياته املناطـ ة بـه
وعل ــح األخ ـ املس ــاعمة ف ـ ال حق ــق م ــن كفاي ــة نظ ــام الرقاب ــة الماخلي ــة وتنفي ــذه بفاعلي ــة وتق ــميم أة توص ــيات ملجل ــس اإلدارة م ــن ش ــأ اا
تفعيــل النظــام وتطــوسره بمــا يحقــق أغ ـراض الشــركة وسحي ـ مصال ـ ــح املسامم ـ ــن واملستثم ـ ــرسن بكف ـ ــاءة عاليــة وتكلفــة معقولــة  ،ومــن مــذا
املفه ــوم ف ــإ مه ـ ــام اللج ـ ــنة ال ت ض ــمن القي ــام ب ــأة مه ــام تنفيذي ــة أو إتخ ــاذ أة ق ـرارات  ،وإنم ــا تنحص ــر مهامه ــا ف ـ تق ــميم توص ــيات ملجل ــس
ً
اإلدارة إلتخاذ ما يراه مناسبا بشأ اا وقم عقمت اللجنة(  ) 2إج ماعن خالل العام املاى 2019م حسب البيا ال اى :
تسم العضو

صفة العضو

االجتماع األول
2019/10/15م

االجتماع الملاني
2019/11/07م

عدد االجتماعات ال ة حضرها العضو

سلما محمم السحيباني
أحمم محمم العرسن

رئيس اللجنة
عضو

✓
✓

✓

×

2
1

محمم عزام الشويعر

عضو

✓

✓

2

✓ الحضورأصالة

× عدم الحضور

* مهام ونطاق عم لجنة املراجعة:
تخ لجنة املراجعة باملراقبة علح أعمال الشركة وال حقق من سالمة ونزامة ال قارسر والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الماخلية فياا،
وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يل
 .1طلب املستنمات وال قارسر واإليضاحات واملعلومات األخرى املناسبة من املمراء ال نفيذين واملسئولن بالشركة.
 .2دعوة املمراء ال نفيذين واملسئولن واملوظفن بالشركة الج ماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب اإليضاحات وال فسنرات منام.
 .3االس عانة بالخبراء واملستشارسن وامل خصصن من خارج الشركة.
 .4أداء أة واجبات توكل إليام من مجلس اإلدارة ف حمود صالحيات لجنة املراجعة
 .5عمل املراجعة وال قييم السنوة لالئحتاا وإعماد توصيات ملجلس اإلدارة فيما ي علق ب عميل جزء مناا (إ تطلب ذلك).
 6إعماد ال قارسر علح أساس دورة ملجلس اإلدارة ،علح أ تقمم للمجلس فور االنتااء من انعقاد اج ماع اللجنة.
 ,7ال عامل مع املعلومات الت ت وافر لمى اللجنة نتيجة مباشرهاا ألعمالها بسرسة تامة.
 .8إبالغ مجلس اإلدارة باملس جمات الت تؤثر علح اس قالليتاا أو ل عارض ف املصالح امل علقة بالقرارات الت تقوم لجنة املراجعة
باتخاذما ف إعماد تقييم ومراجعة سنوسة ألنشطة لجنة املراجعة وألعضائاا م ضمنة درجة التزام اللجنة بالئحتاا.
التقاريراملالية
 .1دراسة القوائم املالية األولية والسنوسة للشركة وإعالناهاا امل علقة بأدائاا املاى قبل عرضها علح مجلس اإلدارة ،لضما نزامتاا
وعمالتاا وشفافيتاا ،وإبماء رأياا
 .2إبماء الرأة الفن بناء علح طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كا تقرسر املجلس والقوائم املالية للشركة عادلة وم وازنة ومفهومة
وت ضمن املعلومات الت تتيح للمساممن واملستثمرسن تقييم املركز أو الوضع املاى للشركة وأدائاا ونموذج عملها واستراتيجيتاا.
 .3دراسة أية مسائل مهمة أو غنر مألوفة ت ضمناا ال قارسر املالية.
 4البحث بمقة ف أية مسائل يثنرما املمير املاى للشركة أو من ي وىح مهامه أو مسؤول االلتزام ف الشركة أو مراجع الحسابات.
 .5ال حقق من ال قميرات املحاسبية ف املسائل الجومرسة الواردة ف ال قارسر املالية
 .6دراسة السياسات املحاسبية امل بعة ف الشركة وإبماء الرأة وال وصية ملجلس اإلدارة ف شأ اا.
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املراجعة الداخلية
 .1دراسة ومراجعة نظم الرقابة الماخلية واملالية وإدارة املخاطر ف الشركة ،وإعماد تقرسر مك وب ي ضمن توصياهاا ورأياا ف ممى
كفاية مذه النظم وما أدته من أعمال تمخل ف نطاق اخ صاصها ،علح أ يودع مجلس اإلدارة نسخة كافية من مذا ال قرسر ف مركز
الشركة الرئيس قبل موعم انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام علح األقل ،لتزوسم من يرغب من املساممن بنسخة منه .وس لح ال قرسر
ف أثناء انعقاد الجمعية
 .2دراسة تقارسر املراجعة الماخلية وم ابعة تنفيذ اإلجراءات ال صحيحية للمالحظات الواردة فياا.
 .3الرقابة واإلشراف علح أداء وأنشطة املراجع الماخل وإدارة املراجعة الماخلية ف الشركة إ وجمت ،لل حقق من توافر املوارد
الالزمة وفعاليتاا ف أداء األعمال واملهام املنوطة باا .وإذا لم يكن للشركة مراجع داخل فعلح اللجنة تقميم توصيتاا للمجلس بشأ
ممى الحاجة إىح تعيينه.
مراجعة الحسابات
 .1ال وصية ملجلس اإلدارة ب عين مراجع الحسابات وعزلهم وتحميم أتعابام وتقييم أدائام ،بعم ال أكم من اس قاللهم ومراجعة
نطاق عملهم وشروط ال عاقم معهم.
 . 2ال حقق من اس قالل مراجع الحسابات وموضعي ه ،وممى فعالية أعمال املراجعة ،مع األخذ ف االع بار القواعم واملعاينر ذات
الصلة.
 .3مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،وال حقق من عمم تقميمه أعماال فنية أو إدارسة تخرج عن نطاق أعمال املراجعة،
وإبماء مرئياهاا حيال ذلك.
 .4اإلجابة عن اس فسارات مراجع حسابات الشركات.
 .5دراسة تقارسر مراجع الحسابات ومالحظاته علح القوائم املالية وم ابعة ما اتخذ بشأ اا.
ضمان األلازام
 .1مراجعة ن ائج تقارسر الجهات الرقابية وال حقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأ اا.
 .2ال حقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات وال عليمات ذات العالقة.
 3مراجعة العقود وال عامالت املقترح أ تجرياا الشركة مع األطراف ذوة العالقة ،وتقميم ما تراه بشأ اا إىح مجلس اإلدارة
 .4الرفع إىح مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأ اا ،وإبماء توصياهاا بالخطوات الت يلزم اتخاذما.
( )2لجنة الارشيحات واملك ات:
وسرأسهـ ــا األسـ ـ اذ /أحمم محممالعرسن – نائب رئيس مجلس اإلدارة ،وعضوسة األس اذ /عبمهللا عبمالعزسز املشعل – عضو مجلس
اإلدارة ،وعضوسة األس اذ /عل صالح الحميما – عضو مجلس اإلدارة ،وقم عقت اللجنة أج ماعن خالل العام املاى 2019م حسب
البيا ال اى :
تسم العضو

صفة العضو

رئيس اللجنة
أحمم محمم العرسن
عضو
عبمهللا عبمالعزسز املشعل
عضو
عل صالح الحميما
✓ الحضور أصالة

االجتماع األول
2019/09/19م
✓
✓
✓

االجتماع الملاني
2019/12/11م
✓
✓
✓
× عمم الحضور

عدد االجتماعات
2
2
2
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* اختصاصات ومهام لجنة الارشيحات واملكا ت:
تخ لجنة الترشيحات واملكافآت بما يل
 .1إعماد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجا املنبثقة عن املجلس واإلدارة ال نفيذية ،ورفعها إىح مجلس اإلدارة
للنظر فياا تمهيما الع مادما من الجمعية العامة ،علح أ يراع ف تلك السياسة اتباع معاينر ترتبط باألداء ،واإلفصاح عناا ،وال حقق
من تنفيذما.
 .2توضيح العالقة بن املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول باا ،وبيا أة انحراف جومرة عن مذه السياسة
 .3املراجعة المورسة لسياسة املكافآت ،وتقييم ممى فعاليتاا ف تحقيق األمماف امل وخاة مناا.
 .4ال وصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجا املنبثقة منه وكبار ال نفيذين بالشركة وفقا للسياسة املع ممة
ومراجعة عقم العمل والوظيفة للرئيس ال نفيذة أو املمير العام وخطط املكافآت املالية السنوسة للموظفن ف الشركات ال ابعة ووفقا
للسياسة املع ممة ل لك الشركات والرفع بال وصية ملجلس االدارة
 .6اقتراح سياسات ومعاينر واضحة للعضوسة ف مجلس اإلدارة واإلدارة ال نفيذية.
 .7ال وصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء له وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات واملعاينر املع ممة ،مع مراعاة عمم ترشيح أة شخ
سبقت إدان ه بجرسمة مخلة بالشرف واألمانة.
 .8إعماد وصف للقمرات واملؤمالت املطلوبة لعضوسة مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة ال نفيذية.
 .9تحميم الوقت الذة يجب علح العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
 .10املراجعة السنوسة لالح ياجات الالزمة من املهارات املناسبة لعضوسة مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة ال نفيذية.
 .11مراجعة ميكل مجلس اإلدارة واإلدارة ال نفيذية ورفع ال وصيات ف شأ ال غينرات الت يمكن إجراؤما.
 .12ال أكم بشكل سنوة من اس قالل األعضاء املس قلن  ،وعمم وجود أة تعارض مصالح إذا كا العضو يشغل عضوسة مجلس إدارة
شركة أخرى
 .13وضع توصيف وظيفي لألعضاء ال نفيذين واألعضاء غنر ال نفيذين واألعضاء املس قلن وأعضاء اإلدارة ال نفيذية وكبار
ال نفيذين
 .14وضع اإلجراءات الخاصة ف حال شغور مركز أحم أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار ال نفيذين .
 .15تحميم جوانب الضعف والقوة ف مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول ملعالجتاا بما ي فق مع مصلحة الشركة.
( )3لجنة الخاطر:
وسرأسهـ ــا األسـ ـ اذ /عبمهللا عبمالعزسز املشعل – عضو مجلس اإلدارة ،وعضوسة األس اذ /أحمم محمم العرسن – عضو مجلس اإلدارة،
وعضوسة األس اذ /حسام يحيى الغرسميل – عضو مجلس اإلدارة ،وقم عقت اللجنة أج ماعن خالل العام املاى 2019م حسب البيا
ال اى :
تسم العضو

صفة العضو

عبمهللا عبمالعزسز املشعل رئيس اللجنة
عضو
أحمم محمم العرسن
عضو
حسام يحيى الغرسميل
✓ الحضور أصالة

االجتماع األول
2019/07/17م
✓
✓
✓

االجتماع الملاني
2019/09/02م
✓
✓
✓
× عمم الحضور

عدد االجتماعات
2
2
2
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املسؤوليات واملهام
 .1وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة ،وال حقق من
تنفيذما ومراجعتاا وتحميثاا ً
بناء علح امل غنرات الماخلية والخارجية للشركة.
 .2تحميم مس وى مقبول للمخاطر الت قم ت عرض لها الشركة والحفاظ عليه وال حقق من عمم تجاوز الشركة له.
 .3ال حقق من جموى اس مرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح ،مع تحميم املخاطر الت هامد اس مرارما خالل
ً
االثن عشر شهرا القادمة.
 .4اإلشراف علح نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحميم وقياس وم ابعة املخاطر الت قم
ت عرض لها الشركة؛ وذلك ل حميم أوجه القصور باا.
 .5ضما مراجعة املخاطر الرئيسية علح أساس ربع سنوة.
 .6تقميم توصيات إىح مجلس اإلدارة بشأ األمور امل علقة بإدارة املخاطر.
 .7ضما توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.
 .8تلقي تقارسر نصف سنوسة عن الحوادث والشكاوى وال أكم من أ أة إجراءات تصحيحية ت خذ ف أعقاب مذه
الحوادث والشكاوى كافية.
 .9النظر ف أة إجراء ضرورة محمد ف االس عراضات ف أعقاب الحوادث الخطنرة ،أو من االس عراضات الت تجرياا
عمليات املراجعة الماخلية أو الخارجية واملوافقة علياا
تعارض املصالح بن املجلس ولجنة املراجعة واملخاطر:
ف حالة نشوء تعارض بن توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة أو إذا رفض مجلس اإلدارة األخذ ب وصيات اللجنة فيما
ي علق ب عين أو عزل مراجع الحسابات الخارج للشركة أو تحميم مكافآهاا أو تقييم أدائاا أو تعين املراجع الماخل  ،يجب
أ ي ضمن تقرسر املجلس توصيات اللجنة ومبرراهاا ،وأسباب عمم األخذ باذه ال وصيات.
ترتيبات تقميم املالحظات:
تقوم اللجنة ب طوسر اإلجراءات والترتيبات املناسبة ل مكن موظفي الشركة من تقميم مالحظاهام بسرسة فيما ي علق بأية
أخطاء ف البيانات املالية أو ال قارسر األخرى.
وتكفل اللجنة ضما تنفيذ وتفعيل مذه اإلجراءات والترتيبات من خالل جهة بحث مس قلة تقوم بإجراء تحقيق مس قل
مناسب حول الخطأ أو عمم المقة الوردة بمالحظات املوظفن  ،وأ تع مم إجراءات امل ابعة املناسبة لذلك.
رفع ال قارسر
 -1املساممن :
يجب أ يحضر رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة أو أعضاء مجلس اإلدارة ،اج ماعات الجمعية العامة
ليجيب علح أية أسئلة يطرحها املساممو فيما ي علق بأنشطة اللجنة ومسؤولياهاا.
 -2مجلس اإلدارة:
وتقوم اللجنة ،من خالل رئيسها ،بإبالغ املجلس ف كل اج ماع من اج ماعات املجلس ،بشأ أية مسائل ترى اللجنة أنه
ي عن توجيه انتباه املجلس إلياا وإىح أية مسألة ت طلب اتخاذ إجراء من املجلس.
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( )4اللجنة التنفيذية واإلستملمار:
وسرأسـها املهنـمس /حــاتم حمـم الســحيباني – رئـيس مجلــس اإلدارة ،وعضـوسة كـل مــن األسـ اذ /ســلما محمـم الســحيباني –عضـو مجلــس
اإلدارة ،واألسـ اذ /خالــم عبــمهللا الضــبيب – عضــو مجلــس اإلدارة ،واألسـ اذ /حســام يحيــى الغرسميــل – عضــو مجلــس اإلدارة ،واألس ـ اذ/
ح ــازم فه ــم الموس ــرة – عض ــو مجل ــس اإلدارة وال ــرئيس ال نفي ــذة وق ــم عقـ مت اللجن ــة ( )4اج ماع ــات خـ الل الع ــام امل ــاى 2019م حس ــب
البيا ال اى :
االجتماع األول
2019/06/26م

االجتماع الملاني
2019/07/17م

االجتماع الملالث
2019/10/23م

االجتماع ال راب
2019/12/29م

عدد االجتماعات

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

4
4
4
3

✓

✓

✓

4

تسم العضو
حاتم حمم السحيباني
سلما محمم السحيباني
خالم عبمهللا الضبيب
حسام يحيى الغرسميل

صفة العضو
رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو

×

حازم فهم الموسرة

عضو

✓
✓ الحضور أصالة

× عمم الحضور

* صالحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية واإلستملمار
 -1اللجنة ال نفيذية اإلستثمار مسئولة عن اإلشراف علح عملية صنع القرار ال نفيذة وتقوم ب مثيل دور املجلس اإلشراف ف الفترات
ما بن اج ماعات مجلس اإلدارة.
 -2تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات امل علقة باملوضوعات الت تح اج إىح اتخاذ قرارات عاجلة ف األحماث الطارئة ف حمود
الصالحيات املمنوحة لها من قبل مجلس االدارة.
 -3اس الم ال قارسر من اإلدارة بخصوص املسائل القانونية والمعاوى القضائية ذات األممية النسبية للشركة.
 -4فيما ي علق بإستراتيجية الشركة وأممافها تقوم اللجنة بال اى :
أ .مراجعة إجراءات وعمليات ال خطيط االستراتيج للشركة بال عاو مع الرئيس ال نفيذة.
ب.ال أكم من أ الخطط اإلستراتيجية للشركة قم تم ترجم ها إىح تصرفات وأعمال فعلية تهمف إىح تحقيق أمماف الشركة.
ت .مراجعة توصيات الرئيس ال نفيذة فيما ي علق ب وزيع موارد الشركة الت هامف إىح تحقيق ال وافق بن الخطط االستراتيجية
للشركة وأممافها التشغيلية طوسلة األجل.
ث .املراجعة المورسة للخطط اإلستراتيجية للشركة واألمماف التشغيلية لل أكم من توافقها مع مهمة الشركة وأممافها.
ج .مراجعة إستراتيجية التسوسق واملبيعات وال وصية بإجراء ال عميالت املطلوبة من قبلها قبل املوافقة علح مذه االستراتيجية
ح .تقوم اللجنة بمراجعة وإعماد ال وصيات ملجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية امل علقة باألولوسات التشغيلية ،م ضمنا
ال وسع إىح أسواق ودول جميمة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
 -5فيما ي علق بال خطيط املاى للشركة وسياسة توزيعات األرباح تقوم اللجنة بال اى :
ث .إعماد ومراجعة ال وصيات ملجلس اإلدارة امل علقة باألمماف واالستراتيجيات املالية السنوسة وطوسلة األجل ،وأيضا مؤشرات
األداء املرتبطة باا.
ج .إعماد ومراجعة ال وصيات املقممة ملجلس اإلدارة وامل علقة بسياسة توزيعات األرباح للشركة وبكيفية تنفيذما.
ح .املراجعة المورسة للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتاا مع املوازنات املع ممة مسبقا لها .وتقوم اللجنة بمراجعة وإعماد
ال وصيات ملجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية امل علقة بالفرص الت أمام الشركة الت ممف إىح تحسن جودة
املن جات والخممات الت تقممها الشركة وترشيم ال كاليف امل علقة باا.
 -6دراسة وتقميم املشورة للمجلس بشأ عمليات االنمماج واالس حواذ املقترحة ،زسادة او تخفيض راس مال الشركة،
 -7وضع السياسات واإلجراءات واإلستراتيجيات والبرامج اإلستثمارسة للشركة وال وصية باا إىح مجلس اإلدارة الع مادما بما ف ذلك
السياسات واإلرشادات امل علقة بتنويع االستثمارات االستثمار ف األسهم ،السنمات ،العمالت ...الخ) وحموده ،واالستثمارات املحظورة.
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 -8إعماد خطة ال نويع لالستثمارات بما تتناسب مع اح ياجات الشركة ودرجة املخاطرة املقبولة وال وصية باا إىح مجلس اإلدارة
الع مادما.
 -9ال وصية ملجلس اإلدارة فيما ي علق باع ماد استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة ،وسجوز للجنة تفوسض عمليات اإلستثمار إىح
املوظفن ف الشركة ،وإىح ممراء إستثمار خارجين .
 -10دراسة وتقميم املشورة للمجلس بشأ عمليات االنمماج واالس حواذ املقترحة وما شاباها.
 -11مراجعة الخطة الرأسمالية للشركة ودراسة وتقميم ال وصيات إىح املجلس بشأ السياسات املالية الهامة واألمور امل علقة ب موسل
الشركة بما ف ذلك ،سياسة توزيع األرباح ،وبرنامج إعادة شراء األسهم ،وإصمار أو استبعاد سنمات الميو وغنرما.
 -12مراقبة إدارة أموال الشركة وذلك بمراجعة تقارسر اإلدارة وممراء اإلستثمار االستشارسن  ،ومناقشتام خالل اج ماعات اللجنة.
 -13تقوسم األداء االستثمارة واملحافظ للشركة وذلك بمقارنة العائم الفعل مع العائمات امل وقعة ،وعائمات الشركات األخرى الت
تخ ارما اللجنة أو مجلس اإلدارة من حن آلخر .سيأخذ مذا ال قوسم بعن االع بار ممى االلتزام بالسياسات اإلستثمارسة واإلرشادات
ومس وسات املخاطر.
 -14مراجعة كافة املعامالت اإلستثمارسة الت تح اج اىح موافقة مجلس االدارة وال وصية بخصوصها للمجلس.
 -15دراسة وتقوسم االستثمارات املح ملة وتحميم نوع االستثمار األنسب للشركة وال وصية به للمجلس.
 -16مراجعة األمور املالية الهامة للشركة ،مثل األمور امل علقة برأس مال الشركة ،وال صنيف االئ ماني للشركة ،وال مفقات النقمية،
وأنشطة االقتراض ،والودائع االستثمارسة ،وذلك بال عاو مع ولجنة املراجعة
 -17القيام بأية أمور أخرى يقوم مجلس اإلدارة ب كليفها للجنة.

 )7الوســائ ال ــة اعتمــد عللهــا مجلــس اإلدارة فــي تقيــيم أدائــه وأداء لجانــه وأعضــائه ،والجهــة الخارجيــة ال ــة قامـ
بالتقييم وعالقتها بالشركة ،أن وجدت:
خــالل العــام 2019م لــم يـ م تطبيــق أة وســيلة اع مــاد اع مــمما مجلــس اإلدارة فـ تقيــيم أدائــه وأداء لجانــه وأعضــائه مــن أة جهــة
خارجية.

 )8اإل ص ــان ع ــن مكا ـ ت أعض ــاء مجل ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــة و ق ــا مل ــا ه ــو منص ــوص علي ــه ف ــي امل ــادة الملالمل ــة
والتسعين من الئحة حوكمة الشركات.
أ .سياسة مكا ت أعضاء الجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة:
تم اعماد سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة ال نفيذية عن مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية بامف
ال وافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس ميئة سوق املالية بموجب القرار رقم ( )2017-16-8وتارسخ
1438/05/16مـ املوافق 2017/02/13م والت نصت علح أ تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بإعماد سياسة واضحة ملكافآت
أعضاء مجلس اإلدارة واللجا املنبثقة عن املجلس واإلدارة ال نفيذية ورفعها ملجلس اإلدارة للنظر فياا تمهيما الع مادما من
الجمعية العامة.
أهداف الوثيقة:
هامف مذه السياسة إىح:
 -1تحميم معاينر واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار ال نفيذين ف ضوء م طلبات نظام الشركة وأنظمة ولوائح
ميئة السوق املالية.
 -2هامف السياسة إىح جذب أفراد ي م عو بقمر من الكفاءة والقمرة واملومبة من أجل العمل ف مجلس اإلدارة واللجا
ال نفيذية من خالل تبن خطط وبرامج محفزة للمكافآة ومرتبطة باألداء مما يسامم ف تحسن أداء الشركة وتحقيق أداء
الشركة وتحقيق مصالح مساممياا.
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املعاييرالعامة للمكا ت
ً
تخ لجنة الترشيحات واملكافآت بال وصية للمجلس بمكافآت أعضاء املجلس وأعضاء اللجا وكبار ال نفيذين بالشركة وفقا
للمعاينر املع ممة عل النحو ال اى :
 -1أ تكو املكافآت م ناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأممافها واملهارات الالزمة إلدارهاا.
 -2مراعاة ربط الجزء امل غنر من املكافآت باألداء علح املمى الطوسل.
 -3تراع الشركة انسجام املكافآت مع استراتيجية وأممافها ومع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لمياا.
 -4تأخذ الشركة ف االع بار ممارسات الشركات األخرى ما مو سائم ف سوق العمل ف تحميم املكافآت مع تفادة ما قم ينشأ
عن ذلك من ارتفاع غنر مبرر للمكافآت.
 -5تحمد املكافآت بناء علح مس وى الوظيفة واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها واملؤمالت العلمية والخبرات العملية
واملهارات ومس وى األداء.
 -6أ تكو املكافأة كافية بشكل معقول الس قطاب ذوة كفاءة وخبرة مناسبة وتحفنز واإلبقاء عليام.
 -7تحمد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بحيث تعكس ممى خبرة العضو واخ صاصاته واملهام املنوطة به وعمد الجلسات الت
يحظرما وغنرما من االع بارات.
 -8ي م إيقاف صرف املكافأة أو استرادادما إذا تبن أ اا تقررت بناء علح معلومات غنر دقيقة قممها العضو ف مجلس اإلدارة
أو اإلدارة ال نفيذية وذلك ملنع اس غالل الوضع الوظيفي للحصول علح مكافآت غنر مس حقة.
ً
ً
 -9ف حال تطوسر برنامج ملنح أسهم ف الشركة لإلدارة ال نفيذية وموظفياا سواء كانت إصمار جميما ام اسهما اشترهاا الشركة
ي م ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات واملكافآت وبما ي وافق مع النظام األساس للشركة وأنظمة ولوائح ميئة سوق
املالية ذات العالقة ووفق خطة منح األسهم املوافق علياا من الجمعية العامة الغنر عادية.
مكا أة أعضاء مجلس اإلدارة
 -1ت كو مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ف الشركة السعودية للصادرات الصناعية من ال اى :
• مبلغ معن
• أو بمل حضور الجلسات
• أو بمل مصروفات
• أو نسبة من األرباح
وسجوز الجمع بن اثن ن أو أكثر من مذه املزايا وبما ال ي جاوز ما ن عليه نظام الشركات ونظام الشركة األساس وفقا
ً
ل فاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه امل ضمن باذه السياسة واة تعميالت تطرأ الحقا ي م اع مادما وفقا للنظام.
 -2يجوز أ تكو مذه املكافأة م فاوته املقمار وف ضوء سياسة تصمرما لجنة الترشيحات واملكافآت وتقررما الجمعية العامة
وسجب أ يش مل تقرسر مجلس اإلدارة السنوة إىح الجمعية العامة للمساممن علح بيا ذلك من املزايا وأ يشمل كذلك
علح بيا ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملن أو إدارسن أو نظنر أعمال فنية أو إدارسة أو استشارات (إ وجمت) وأ
يشمل كذلك بيا بعمد جلسات املجلس وعمد الجلسات الت حضرما كل عضو من تارسخ آخر اج ماع للجمعية العامة.
 -3ف حال كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من األرباح فيجب مراعاة أحكام نظام الشركات واللوائح ذات الصلة
والنظام األساس للشركة ،بشرط أال ي جاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة الواحم من مكافآت ومزايا مالية
ف جميع األحوال مبلغ ( )500.000خمسمائة ألف رسال سعودة سنوسا.
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مكا أة أعضاء اللجان
 -1يحمد ويع مم مجلس اإلدارة ومكافآت عضوسة لجانه املنبثقة منه وبمالت الحضور وغنرما من اس حقاقات بناء علح توصية من
لجنة الترشيحات واملكافآت
 -2يصرف بمل حضور االج ماعات وغنرما من االس حقاقات كما مو موضح ف مذه السياسة وفقا ل فاصيل مكافأة أعضاء
مجلس اإلدارة ولجانه وآمن سر املجلس
مكا أة اإلدارة التنفيذية
 -1تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بمراجعة سلم الرواتب املحمد لجميع املوظفن وكبار ال نفيذين وبرنامج وخطط الحوافز
بشكل مس مر واع مادما وذلك بناء علح توصية من اإلدارة ال نفيذية وتش مل مكافآت اإلدارة ال نفيذية علح ما يل :
• راتب أساس (ي م دفعه ف ااية كل شهر ميالدة وبصفه شهرسة) وبمالت تش مل علح سبيل املثال ال الحصر ،بمل سكن
بمل موصالت ،وبمل تعليم لألبناء ،وبمل ماتف.
• مكافـأة ســنوسة ملــوظفي الشــركة مرتبطــة بإنجــاز األمــماف الســنوسة املع مــمة مــن لجنــة الترشــيحات واملكافــآت ومجلــس اإلدارة
وفقا لل قييم السنوة الذة ي م باذا الخصوص.
• الخطط ال حفنزية قصنرة األجل املرتبطة باألداء االس ثنائي والخطط ال حفنزية طوسلة األجل مثل برامج خيارات األسهم (أ
وجمت) مزايا تشمل علح سبيل املثال ال الحصر ،إجازة سنوسة ،تذاكر سفر سنوسة ومكافأة ااية خممة حسب نظام العمل
وسياسة املوارد البشرسة املع ممة من قبل الشركة.
 -2ي م اع ماد الخطط والبرامج ملكافآت كبار ال نفيذين من قبل لجنة الترشيحات واملكافآت.
 -3يقوم الرئيس ال نفيذة للشركة بتنفيذ سياسة املكافآت للعاملن ف الشركة وكبار ال نفيذين ف ضوء الخطط والبرامج
واملوجهات العامة الت تقرما اللجنة.
محددات تضا ية للمكا ت وطريقة الصرف
 -1ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة ال صوست علح بنم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ف اج ماع الجمعية العامة للمساممن .
ً
 -2تقوم الشركة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء املجلس واللجا ال نفيذين ف ال قرسر السنوة ملجلس اإلدارة وفقا للضوابط
وال وجياات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة ميئة السوق املالية ولوائحهما ال نفيذين .
 -3يس حق العضو املكافأة اع بارا من تارسخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقا ملمة عضوس ه.
 -4ي م إعماد إجراءات صرف املكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجا من قبل أمن سر املجلس علح أ ي م اع ماد أمر
صرفها من قبل الرئيس ال نفيذة للشركة.
 -5يصرف بمل حضور اج ماعات املجلس ومكافآت اللجا وبمل حضور اج ماعات اللجا خالل شهر من عقم االج ماع ،أما
املكافأة السنوسة للمجلس ف مفع كاملة بعم إقرارما ف اج ماع الجمعية العامة السنوسة.
بيان تفاصي مكا أة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه
 -1أعضاء مجلس اإلدارة
ً
• تحمد سنوسا بما ال ي جاوز  500ألف رسال وفقا لنظام الشركات وتس حق بشرط حضور العضو  %70من اج ماعات
مجلس اإلدارة.
• بمل إضاف (سفر وان قال) ملن مم من خارج ممينة مقر االج ماع (الرساض) حسب املصروف الفعل .
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 -2أعضاء اللجا
• مكافأة سنوسة قمرما  100.000مائة آلف رسال لكل عضو لجنة من داخل املجلس وتس حق للعضو بشرط حضور العضو
 %70من اج ماعات اللجنة.
• مكافأة سنوسة قمرما  50.000خمسو ألف رسال لكل عضو لجنة من خارج املجلس وتس حق للعضو بشرط حضور
العضو  %70من اج ماعات اللجنة.
• مكافأة سنوسة قمرما  50.000خمسو ألف رسال آلمن سر مجلس اإلدارة
• بمل حضور جلسات اج ماعات مجلس اإلدارة واللجا املنبثقة عن املجلس لجميع أعضاء املجلس وأعضاء اللجا مبلغ
وقمره  3000رسال ألف رسال لكل عضو عن كل اج ماع.
تعدي
•
•
•

املكا أة:
يجوز مراجعة مبلغ املكافأة السنوسة لعضو مجلس اإلدارة من فترة إىح أخرى بناء علح توصيه من لجنة الترشيحات
واملكافآت وذلك ف ضوء امل غنرات امل علقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساممن علح ذلك.
يجوز مراجعة مبلغ املكافأة السنوسة لعضو مجلس اإلدارة من فترة إىح أخرى بناء علح توصية من لجنة املكافآت
والترشيحات وذلك ف ضوء امل غنرات امل علقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساممن علح ذلك.
تصرف بمل حضور االج ماعات بعم كل اج ماع.

• تصرف مكافآت أعضاء اللجا وأمن سر املجلس ف بماية كل سنة ميالدية ،وف حالة أنتااء العضوسة أو األس قالة تصرف
للممة امل بقية من السنة فقظ.
• ي م صرف املكافأة السنوسة ألعضاء مجلس اإلدارة بعم اع مادما من قبل الجمعية العامة للمساممن (حسب ما ن
نظام الشركات).

عليه

احكام ختامية
ً
يعمل بما جاء ف مذه السياسة وس م االلتزام باا من قبل األطراف ذوة العالقة اع بارا من تارسخ اع مادما من قبل الجمعية
العامة للمساممن وس م مراجعة مذه السياسة بصفة دورسة عنم الحاجة من قبل لجنة الترشيحات واملكافآت وس م عرض أة
تعميالت مقترحة من قبل اللجنة علح مجلس اإلدارة الذة يقوم بمراسة ومراجعة ال عميالت املقترحة وسوص باا للجمعية
العمومية للمساممن الع مادما.
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ب.مكا ت أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (المورة ال اسعة)
املكافآت امل غنرة

املكافآت الثاب ة

مبلغ معن

بمل حضور جلسات املجلس

مجموع بمل حضور جلسات اللجا

مزايا عينية

بيا ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملن أو ادارسن أو ما قبضوه نظنر
أعمال فنية أو ادارسة او استشارات

حســام يحـيـى الغـرسميـل

-

15.000

مكافآت دورسة

مكافأة رئيس املجلس أو العضو املن مب أو امن السر إ كا من االعضاء

-

-

-

املجموع

-

15.000

12.000

نسبة من االرباح

-

-

-

خطط تحفنزية قصنرة االجل

عبمهللا عبمالعزسز املشعل
ف ـهــم مب ـ ـ ـ ــارك القـ ـث ـ ــام ـي

-

15.000

خطط تحفنزية طوسلة االجل

شويش ناصر آل ثنيا

-

-

12.000

-

-

-

االسهم املمنوحة (ي م ادخال القيمة)

اجملموع

-

36.000

30.000

-

-

-

66.000

-

املجموع

-

-

-

-

100,000
300,000

مكافأة ااية الخممة

-

9.000

6.000

15.000

-

-

-

-

115.000

-

115.000

-

-

-

-

366.000

-

366.000

-

-

-

-

-

-

-

اثنياً :االعضاء غري التنفيذيي

-

-

27.000

-

27.000

-

18.000

-

-

-

33.000

اجملموع

-

45.000

42.000

-

-

-

87.000

حازم فهم الموسرة

-

15.000

-

-

-

-

15.000

-

اجملموع

-

15.000

-

-

-

-

15.000

-

-

-

-

100,000
100,000

-

100,000
300,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اثلثاً :األعضاء التنفيذيي
100,000
100,000

املجموع الكل

سـ ـع ـ ــم ف ـ ــالح القح ـطــاني
فـواز عبمالس ار العـلمـي

-

12.000

12.000

-

-

-

24.000

-

100,000
100,000

127.000
124.000

-

127.000
124.000

بمل املصروفات

مشام عبمالرحمن العسكر

-

15.000

12.000

-

-

-

27.000

-

أوالً :األعضاء املستقلي

-

-

-

-

-

-

-

-

127.000
127.000

-

133.000
387.000
115.000
115.000

-

-

-

-

-

127.000
127.000
133.000
387.000

-

115.000
115.000

-

-
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (المورة العاشرة)
املكافآت امل غنرة

املكافآت الثاب ة

مبلغ معن

بمل حضور جلسات املجلس

مجموع بمل حضور جلسات اللجا

مزايا عينية

بيا ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملن أو ادارسن أو ما قبضوه
نظنر أعمال فنية أو ادارسة او استشارات

مكافأة رئيس املجلس أو العضو املن مب أو امن السر إ كا من االعضاء

املجموع

نسبة من االرباح

حسام يحيى الغرسميل

-

9.000

-

-

-

مكافآت دورسة

عبمهللا عبمالعزسز املشعل

-

9.000

12.000
15.000

-

-

-

خطط تحفنزية قصنرة االجل

اجملموع

-

42.000

63.000

-

-

خطط تحفنزية طوسلة االجل

-

105.000

-

أحمم محمم العرسن

-

-

االسهم املمنوحة (ي م ادخال القيمة)

-

-

-

عل صالح الحميما

-

املجموع

-

-

-

خالم عبمهللا الضبيب

-

مكافأة ااية الخممة

-

-

-

سلما محمم السحيباني

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.000
12.000
24.000

-

-

-

-

105.000

-

-

21.000
27.000
21.000
12.000
24.000

-

105.000

-

-

اثنياً :االعضاء غري التنفيذيي

21.000
24.000

-

-

-

اجملموع

-

18.000

27.000

-

-

-

45.000

-

-

-

حازم فهم الموسرة

-

اجملموع

-

9.000
9.000

12.000
12.000

-

-

-

-

-

-

21.000
21.000

45.000

-

-

45.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.000
21.000

-

21.000
24.000

21.000
24.000

اثلثاً :األعضاء التنفيذيي

املجموع الكل

-

-

-

حاتم حمم السحيباني

-

9.000
9.000
9.000
6.000
9.000

12.000
18.000
12.000
6.000
15.000

-

-

-

-

-

21.000
27.000

بمل املصروفات

-

-

-

21.000
27.000
21.000
12.000
24.000

أوالً :األعضاء املستقلي

-

21.000
21.000

-

-
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مكا ت كبارالتنفيذين
املكافآت الثاب ة

رواتب

بمالت

مزايا عينية

املجموع

مكافآت دورسة

أرباح

خطط تحفنزية قصنرة األجل

خطط تحفنزية طوسلة األجل

األسهم املمنوحة (ي م إدخال القيمة)

املجموع

-

-

-

-

-

-

-

مكافآة ااية الخممة

اجملموع

-

-

-

-

-

-

-

املجموع الكل

املمير املاى

-

-

-

-

-

-

-

1,206,900
214,000
1,420,900

بمل املصروفات

الرئيس ال نفيذة

894,000
156,875
1,050,875

312,900
57,125
370,025

املكافآت امل غنرة

-

1,206,900
214,000
1,420,900

-

مكا ت أعضاء اللجان (الدورة التاسعة)
املكافآت الثاب ة (عما بمل حضور الجلسات)
أعضاء لجنة املراجعة
سـ ـع ـ ــم ف ـ ــالح القح ـطــاني
حســام يحـيـى الغـرسميـل
ف ـهــم مب ـ ـ ـ ــارك القـ ـث ـ ــام ــي
الجموع

بمل حضور جلسات

املجموع

12,000
12,000
12,000
36,000

12,000
12,000
12,000
36,000

-

أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت
عبمهللا عبمالعزسز املشعل
مشام عبمالرحمن العسكر
فـواز عبمالس ار العـلمـي
الجموع

-

6,000
6,000
6,000
18,000

-

6,000
6,000
6,000
18,000

لجنة املخاطر
مشام عبمالرحمن العسكر
عبمهللا عبمالعزسز املشعل
حســام يحـيـى الغـرسميـل
الجموع
فـواز عبمالس ار العـلمـي
سـ ـع ـ ــم ف ـ ــالح القح ـطــاني
ف ـهــم مب ـ ـ ـ ــارك القـ ـث ـ ــام ــي
مشام عبمالرحمن العسكر
حازم فهم الموسرة
الجموع

-

6,000
6,000
6,000
18,000
أعضاء اللجنة ال نفيذية واإلستثمار

6,000
6,000
6,000
18,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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مكا ت أعضاء اللجان (الدورة العاشرة)
املكافآت الثاب ة (عما بمل حضور الجلسات)
أعضاء لجنة املراجعة
سلما محمم السحيباني
أحمم محمم العرسن
محمم عزام الشويعر
الجموع

بمل حضور جلسات

املجموع

6,000
3,000
6,000
15,000

6,000
3,000
6,000
15,000

-

أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت
أحمم محمم العرسن
عبمهللا عبمالعزسز املشعل
عل صالح الحميما
الجموع

6,000
6,000
6,000
18,000

-

6,000
6,000
6,000
18,000

لجنة املخاطر
عبمهللا عبمالعزسز املشعل
أحمم محمم العرسن
حسام يحيى الغرسمل
الجموع
حاتم حمم السحيباني
سلما محمم السحيباني
خالم عبمهللا الضبيب
حسام يحيى الغرسمل
حازم فهم الموسرة
الجموع

-

6,000
6,000
6,000
18,000
أعضاء اللجنة ال نفيذية واإلستثمار
12,000
12,000
12,000

12,000
12,000
12,000

-

9,000
12,000
57,000

9,000
12,000
57,000

-

6,000
6,000
6,000
18,000

 )9أي عقوبة أو جزاء أو تدبيراحارازي أو قيد احتيــاطي مفــروى علــى الشــركة مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة تشـ را ية أو تن يميــة
أو قضائية ،م بيان أسباب الخالفة والجهة املوقعة لها وسب عالجها وتفادي وقوعها في املستقب :
تم فرض غرامة مالية علح الشركة بقرار من ميئة السوق املالية ب ارسخ 1440/11/07مـ مقمارما ( )10.000عشرة أالف رسال ،ملخالفة
الفقر (ب) من املادة السادسة واألربعن من نظام السوق املالية.

 )10نتائج املراجعة السنوية لفاعلية تجراءات الرقابة الداخلية:
إ لجنة املراجعة بالشركة واملكونة من ثالثة أعضاء ها م ف املقام األول بمراسة ال قارسر المورسة امل علقة بإجراءات الرقابة الماخلية
من قبل املراقب الماخل .
مــذا وقــم تــم وضــع وتنفيــذ العميــم مــن عمليــات املراجعــة المورســة والتـ تحقــق للشــركة ال أكــم ال ــام مــن دقــة وفعاليــة األداء والجــودة،
إضافة إىح مساممة اللجنة ف مراجعة القوائم املالية األولية والناائية ورفع ال وصية بشأ اا ملجلس اإلدارة.
كما تقوم اللجنة ب نسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية .مذا وقم اطلعت لجنة املراجعة علح ال قارسر الت تم تقميمها عن أعمال
الشركة باإلضافة إىح ذلك قامت اللجنة بال اى :
 قامــت لجنــة املراجع ــة بمناقشــة تقرس ــر املراجــع ال ــماخل واإلج مــاع مع ــه وتقيــيم مالحظات ــه علــح إداء الش ــركة ،وتــم مناقش ــة اإلدارةال نفيذية ف تلك املالحظات والعمل علح أس كمال باق النقاط خالل الفترة القادمة ووضع خطة زمنية بذلك.
وبهذا ترى اللجنة كفاية ن ام الرقابة الداخلية في الشركة من خالل املتابعة الدورية م املراج الداخلي للشركة من حين ألخر.
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 )11توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة تلى تعيين مراج داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
ت ــم تمعـ ـ ـ ــيم الرقاب ــة الماخلي ــة م ــن خ ــالل تعي ــن مراج ــع داخل ـ للش ــركة للمراجع ــة الماخلي ــة م ــع الس ــادة /الخل ــف مراجع ــو ومحاس ــبو
قانونيو .

 )12توصيات لجنة املراجعة ال ة يوجد تعارى بينها وبين قرارات مجلــس اإلدارة ،أو ال ــة ر ـ الجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعيــين
مراج ـ حس ــابات الش ــركة وعزل ــه وتحدي ــد أتعاب ــه وتقي ــيم تدائ ــه أو تعي ــين املراج ـ ال ــداخلي ،ومس ــوغات تل ــك التوص ــيات،
وأسباب عدم األخذ بها.
لم تصمر أة توصية من لجنة املراجعة تعارض قرارات مجلس اإلدارة أو تم رفضها من املجلس.

 )13مساهمة الشركة اإلجتماعية:
ال يوجم أة مساممات إج ماعية للشركة خالل العام 2019م.

 )14بي ـ ــان بت ـ ــواريخ الجمعي ـ ــات العام ـ ــة للمس ـ ــاهمين املنعق ـ ــدة خ ـ ــالل الس ـ ــنة املالي ـ ــة األخي ـ ـ رة وأس ـ ــماء أعض ـ ــاء مجل ـ ــس اإلدارة
الحاضرين لهذه الجمعيات.
الدورة التاسعة لجلس اإلدارة
سجل الحضور

م
1
2
3
4
5
6
7
8

األسم

اج ماع الجمعية العادية (الحادية والثالثن ) 2019/05/02م

شويش ناصر آل ثنيا
عبمهللا عبمالعزسز املشعل
مشام عبمالرحمن العسكر
ف ـهــم مب ـ ـ ـ ــارك القـ ـث ـ ــام ــي
سـ ـع ـ ــم ف ـ ــالح القح ـطــاني
فـواز عبمالس ار العـلمـي
حســام يحـيـى الغـرسميـل

⚫
✓
⚫
✓
✓
✓
✓
✓

حازم فهم الموسرة
✓ حاضر

⚫ لم يحضر

الدورة العاشرة لجلس اإلدارة
سجل الحضور

م
1
2
3
4
5
6
7
8

األسم
حاتم حمم السحيباني
أحمم محمم العرسن
عبمهللا عبمالعزسز املشعل
سلما محمم السحيباني
عل صالح الحميما
خالم عبمهللا الضبيب
حســام يحـيـى الغـرسميـل
حازم فهم الموسرة
✓ حاضر

اج ماع الجمعية العادية (الثانية والثالثن ) 2019/10/01م

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
⚫
⚫ لم يحضر
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 )15النشاط الرئيس ة للشركة:
تسوسق وتصمير املن جات الوطنية الصناعية وغنرما ومن جات املناجم والبترول وفروعها والصناعات ال حوسلية وفروعها حسب
التراخي الصناعية والكهرباء والغاز واملاء وفروعها والتشييم والبناء والنقل وال خزسن وال بريم وخممات املال واألعمال والخممات األخرى
وال جارة وتقنية املعلومات واألمن والسالمة داخل اململكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغنر ،وإعادة ال صمير
واملقايضة واإلس نراد لحساباا أو لحساب الغنر ،وتقميم خممات التسوسق وال صمير للمصانع والشركات السعودية ،والمخول ف عقود
ال ورسم وتصمير املن جات الوطنية للخارج ،ولها ف ذلك القيام بالنشاطات امل ممة ألغراضها بما ف ذلك الوكاالت ال جارسة .وتمارس الشركة
أنشطتاا وفق األنظمة امل بعة وبعم الحصول علح التراخي الالزمة من الجهات املخ صة أ وجمت.
وصف نشاط الشركات التابعة لـ"الصادرات"
(أ) شركة شهد الصحراء للتوزي :
ه شركة سعودية برأس مال قمره مليو رسال ونسبة امللكية ( )%51من رأس املال ،وه شركة ذات مسئولية مح ــمودة ،تأسست ب ارسخ
1435/07/05مـ املوافق 2014/05/04م وسقع مقرما ف ممينة الرساض – اململكة العربية السعودية  -وس مثل نشاطها الرئيس ف تجارة
الجملة وال جزئة ف األغنام ومس لزماهاا.
(ب) مصن سارة للمستلزمات الطبية:
الذة تم شراءه ف 2016/02/03م بـرأس مال قمره  10مليو رسال وبنسبة ملكية ( )%100الواقع ف املمينة الصناعية الثالثة بالرساض
وس مثل نشاطه ف أن اج مس لزمات طبية ومخبرية وبالستيكية مستالكة ووحمة رضعات ومصاصات ومس لزمات أطفال بالستيكية
ووحمة محاليل وقطرات العيو وغسيل العيو والنظارات وكرسمات وأدوسة.
(ت) الشركة السعودية للصادرات الصناعية (األردن):
ه شركة سعودية برأس مال قمره  1,327,500رسال ونسبة امللكية ( )%100من رأس املال ،وه شركة ذات مسئولية مح ــمودة،
تأسست ب ارسخ 2017/12/28م وسقع مقرما ف ممينة عما – اململكة األردنية الهاشمية
 )16وصف ألهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها املستقبلية ومداطرها:
قامت الشركة ف ااية العام 2018م بزسادة رأس مالها عن طرسق طرح أسهم حقوق أولوسة بقيمة  54مليو رسال وبنسبة  %500وذلك
لمعم املركز املاى للشركة وتطوسر أعمالها وتنمية نشاط الشركة وعملياهاا.
وف بماية عام 2019م واجهت الشركة تحمة كبنر بسبب األزمة األق صادية العاملية لل جارة بن كل الواليات امل حمة األمرسكية
وجمهورسة الصن حيث شكلت عائق كبنر ف خطة عمل الشركة للعام 2019م ،حيث قلت مبيعات الشركة خالل العام 2019م عن
العام 2018م بنسبة .%58
وكذلك أنخفاض أسعار املواد الخام والبالستيك وقلت الطلب ونزول أسعار املواد األولية بنسبة  ،%80حيث شكلت مبيعات البالستيك
(البوليمر)  18مليو رسال خالل العام 2019م لجمهورسة السودا .
كما قامت الشركة بتنفيذ صفقات ملادة (الكبريت) بإجماى مبيعات  31مليو رسال خالل العام 2019م ألسواق شمال إفرسقيا ،وكذلك
قامت الشركة ب صمير مادة األسمنت والكلنكر للجمهورسة اليمينة واألسواق األسيوسة بإجماى مبيعات  15.3مليو رسال خالل العام
2019م ،باإلضافة إىح تنفيذ عمة صفقات للبطارسات واملواد الكيميائية ومادة اليورسا بأجماى  3.7مليو رسال خالل العام 2019م
وس قوم الشركة خالل العام 2020م بتبن استراتيجيتاا التسوسقية الت ت لخ تنويع مصادر المخل من خالل ف تعزسز الحسابات
ً
الرئيسية للشركة من خالل الحصول علح عقود مع كبرى الشركات السعودية كشركة أرامكو السعودية وسابك وال صنيع وأيضا إيجاد
فرص إضافية ل صمير اإلسمنت والكلنكر السعودة للمول األسيوسة واألفرسقية باإلضافة اىح ال واجم الفعل ف أسواق املنطقة من
خالل ف ح فروع للشركة ف كل من دولة اإلمارات العربية امل حمة وجمهورسة السودا وجمهورسة العراق ل صمير املن جات السعودية
ولزسادة حصتاــا السوقية ف األسواق املستامفة مــن خــالل عقــم صفقــات تبادل تجــارة (مقايضة) ،وذلك بإس نراد من جات للسوق
24

السعودة وبيع من جات سعودية لألسواق املستامفة وعمل مخزو للمن جات السعودية ل قليل املخاطر ال جارسة وغنر ال جارسة ف تلك
ً
األسواق .وعليه فقم بمأت الشركة بالعمل علح إدخال من جات جميمة وم عمدة وف ح أسواق جميمة تحسبا لذلك ،وسوف تس مر
الشركة بإستراتيجيتاا التسوسقية واالستثمارسة الحميثة وال قنية لزسادة عوائم الشركة املالية
وباإلشارة إىح مصنع سارة للمس لزمات الطبية جارة العمل علح اس كمال اصمار رخ ميئة الغذاء والمواء وإجراء دراسة سوقية
للمن جات املطلوبة ف السوق املحل باإلضافة اىح إيجاد شرسك تقن ل طوسر من جات املصنع الطبية مع شركة .PWC
أما من ناحية النشاطات األخرى فسوف تس مر الشركة ف عمل اآلتي خالل العام 2019م: -
 التركنز علح املناقصات واملبيعات للبلما العربية واألفرسقية واإلسالمية الت ي م تموسلها من اململكة العربية السعودية علح شكل منحأو قروض وال نسيق مع الجهات املانحة ف اململكة العربية السعودية للحصول علح المعم الالزم من خالل برنامج تموسل الصادرات
وبرنامج ضما الصادرات ال ابعن للصنموق السعودة لل نمية.
ً
 إعـ ــادة ف ـ ـ ح األسـ ــواق األفرسقـ ــية واألسيوسة الـ ــت تـ ــم ال عامـ ــل معهـ ــا سابقا ولمياا قوة شرائية من خالل فروع الشركة ف مناطق األسواقاملستامفة وإعادة تقييم النشاط ال جارة ب لك البلما وبلما جنوب أفرسقيا املجاورة ً
بناء علح إح ياجات تلك البلما من املن جات
السعودية أو غنرما من المول اإلسالمـ ــية األعضـ ــاء ف البنك اإلسالمـ ــي لل نمـ ــية واالس فادة مـ ــن الضمانات والقروض الت يقممها
البنك.
 عمل زسارات دورسة لكل من املؤسسة اإلسالمية ل أمن اإلستثمار وإئ ما الصادرات واملؤسسة العربية لضما اإلستثمار وبرنامجتموسل الصادرات وبرنامج ضما الصادرات ال ابعن للصنموق السعودة لل نمية وميئة تنمية الصادرات وحضور املؤتمرات الت ي م
ً
عقمما من قبلهم ف المول األفرسقية واآلسيوسة نظرا ل واجم عمد كبنر من الشركات وذلك لل عرسف بالشركة والحصول علح صفقات
تجارسة مع تلك الشركات.

 )17املعلومات املتعلقة بالخاطرال ة تواجهها الشركة وسياسة تدارة هذه الخاطروم راقبتها:

ً
بعم إع ماد الشركة خالل السنوات املاضية علح من ج واحم ً
بناء علح العقم املوقع مع شركة أرامكو السعودية يجمد سنوسا وقم تم إلغاء
مذا العقم بسبب تقصنر اإلدارة السابقة ف عمم إدارة مخاطر مذا العقم ً
وبناء عليه ألغ العقم مع شركة أرامكو السعودية ف عام
2014م  ،ت م عملية تقوسم املخاطر بشكل مس مر علح املس وى اإلستراتيج من قبل اإلدارة ال نفيذية ومجلس اإلدارة حيث ت م م ابعة
اإلجراءات ذات العالقة بشكل دورة ومس مر من أجل ال عامل معها وإتخاذ اإلجراءات الالزمة وال مابنر الوقائية ملنع أو تقليل مذه
املخاطر وذلك باإلع ماد ف تعامالت الشركة ال جارسة علح وجود الضمانات البنكية الكافية.
كما تم أع ماد سياسيات للمخصصات من قبل مجلس اإلدارة وسقوم املجلس بمراجعة مس مرة لسياسات الشركة امل علقة بإدارة
ً
املخاطر لضما تنفيذ السياسات والبرامج املع ممة وذلك للحم من املخاطر الت يمكن ا تواجه الشركة خصوصا فيما ي علق بعمليات
ال صمير من خالل الحصول علح ضمانات بنكية مع ممة من البنوك السعودية.
أم ــا مــن ناحــية مخاط ــر العم ــالت فلـي ــس مــناك مخاط ـ ــر جومرسة حــيث أ تعامالت الشركة بالرس ــال السعـ ــودة والموالر األمرسك ــي وأ
ً
جميع عمليات البيع بالشركة ت م عن طرسق ضمانات بنكية أو نقما.

 )18نتائج األعمال للسنوات املالية الخمس األخيرة- :
 نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة:البيان
اإليرادات
تكاليف اإليرادات

2019
80,578
()83.004

2018
118.271
()116.911

2017
19.224
()21.746

2016
0.623
)(0.307

2015
589.041
)(581.703

مجمل الربح

()2.426

1.360

()2.522

0.317

7.338

صاف الربح (الخسارة)

12.652

6.426

()110.991

)(14.157

1.759
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 األصول والخصوم للسنوات الخمس األخير:2019
52.857
10.277

2018
64.972
11.799

2017
7.961
11.124

2016
71.544
44.670

2015
90.264
41.654

البيان
األصول امل ماولة
األصول غنر امل ماولة
إجماىح األصول
الخصوم امل ماولة
الخصوم غنر امل ماولة

63.134
7.719
1.230

76.771
8.842
0.474

19.085
7.703
0.382

116.214
9.540
1.552

131.918
6.281
2.045

إجماىح الخصوم

8.949

9.316

8.085

11.092

8.326

 )19تحلي جغرافي إلجمالي تيرادات الشركة شركاتها التابعة:
السنة
2019م

التحلي الجغرافي إلجمالي تيرادات الشركة
تجمالي اإليرادات

األسواق الحلية

بنجالديش

مصر

السودان

الجموع

80.579

33.530

15.359

12.551

19,139

80,579

 )20تيضان الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية:
البيان

2019

2018

التغييرات  +أو -

نسبة التغير

املبيعات  /اإليرادات
تكلفة املبيعات  /اإليرادات
مجمل الربح
إيرادات تشغيلية -أخرى
مصروفات تشغيلية  -أخرى
الربح (الخسارة) التشغيل

80,578
()83.004
()2.426
0
()8.281
()10.707

118.271
()116.911
1.360
0
()8.865
()7.505

()37,693
()33,908
()3,786
0
()584
()3,202

-%31.87
-%29
-%278
0
-%6.59
-%42.66

ً
وبنـ ًـاء عل ــح م ــا ق ــم س ــبق ل ــم تحق ــق الش ــركة ص ــاف أربــاح خ ــالل ع ــن الع ــام املن ه ـ ف ـ 2019/12/31م مقارن ــة بالع ــام املا ـ 2018م ،ويع ــود
سبب خسارة الشركة للعـام 2019م إىـح عـمة أسـباب مناـا :إىـح املنافسـة العاليـة فـ األسـواق العامليـة املسـتامفة وضـعف الطلـب العـاملي علـح
املـواد األوليـة ممـا أدى ذلـك إىــح انخفـاض املبيعـات باإلضـافة إىــح أرتفـاع املصـروفات العموميـة ،وكــذلك إنخفـاض اإليـرادات االخـرى مقارنــة
بالعام السابق للعام 2018م.

 )21تيضان ألختالف عن معايير الحاسبة:

ً
ت ــم إع ــماد الق ــوائم املالي ــة للش ــركة خ ــالل الع ــام امل ــاى املن ه ـ ف ـ 2019/12/31م طبق ــا ملع ــاينر املحاس ــبة المولي ــة  IFRSامل ع ــارف عليا ــا ف ـ
اململكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبن القانونين .
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 )22الشركات التابعة:
شركة شهم الصحراء لل وزيع

 1,000,000رسال

نسبة مكية
الشركة فياا
%51

اسم الشركة ال ابعة

رأس مالها

مصنع سارة للمس لزمات
الطبية

 3,467,416رسال

%100

الشركة السعودية للصادرات
الصناعية (األرد )

 1,327,5000رسال

%100

نشاطا الرئيس
تجارة الجملة وال جزئة ف األغنام ومس لزماهاا.
أن اج مس لزمات طبية ومخبرية وبالستيكية
مستالكة ووحمة رضعات ومصاصات
ومس لزمات أطفال بالستيكية ووحمة محاليل
وقطرات العيو وغسيل العيو والنظارات
وكرسمات وأدوسة.
-

المول محل ال أسيس

المولة املحل الرئيس
لعملياهاا
اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية

اململكة األردنية
الهاشمية

اململكة األردنية
الهاشمية

 )23األسهم وأدوات الدين الصادرة لك شركة تابعة:
ال يوجم للشركة شركات تابعة إلصمار أسهم أو أدوات دين.

 )24سياسة الشركة في توزي أربان األسهم:
كما جاء ف ن املادة ( )49من النظام األساس للشركة" :توزع إربـاح الشـركة الصـافية السـنوسة بعـم خصـم جميـع املصـروفات العموميـة
وال كاليف األخرى" علح الوجه ال اى - :
أ -يجنب ( )%10من األرباح الصافية ل كو اح ياطي نظامي ،وسجوز للجمعية العامة العادية وقف مذا ال جنيب متى بلغ االح ياطي
املذكور ( )%30من رأس املال املمفوع.
ب -يجوز للجمعية العامة العادية ً
بناء علح اقتراح مجلس اإلدارة أ تجنب نسبة ال ت جاوز ( )%20من األرباح الصافية ل كوسن اح ياطي
اتفاق وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
ت -يوزع من الباق بعم ذلك دفعة أوىح للمساممن تعادل ( )%5من رأس املال املمفوع علح األقل.
ث -مع مراعاة أحكام املادة ( )76من نظام الشركات يخص بعم ما تقمم نسبة ال تزسم عن ( )%5من الباق كمكافأة ألعضاء مجلس
اإلدارة وبحم أعلح قمره ( )500,000خمسمائة ألف رسال لكل عضو لقاء عضوس ه ف مجلس اإلدارة،
ً
ج -يس حق املسامم حص ه ف األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر ف مذا الشأ وسبن القرار تارسخ االس حقاق وتارسخ ال وزيع،
وتكو أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلن ف سجالت الشركة ف ااية اليوم املحمد لالس حقاق.
ح -يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية علح مساممياا بشكل نصف سنوة أو ربع سنوة بعم تفوسض الجمعية العامة للشركة للمجلس
ً
ب وزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجمد سنوسا.
خ -يوزع الباق بعم ذلك علح املساممن كحصة إضافية ف األرباح أو يحول إىح حساب األرباح املبقاة.
• وسق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترح مجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة ع ـ ـ ـ ـ ــمم توزس ـ ـ ـ ـ ــع أرب ـ ـ ـ ـ ــاح ع ـ ـ ـ ـ ــن الع ـ ـ ـ ـ ــام املال ـ ـ ـ ـ ــي املنتا ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ــي 31ديسم ـ ـ ـ ـ ــبر 2019م.

 )25مصالح األشخاص في أسهم الشركة:
ال يوجم خالل العام املاى املن ه ف 2019/12/31م أية مصلحة ف فئة األسهم ذات األحقية ف ال صوست ألة أشخاص.
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 )26املصالح والحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين في أسهم الشركة:
أسهـ ــم أعضـ ــاء مجلـ ــس اإلدارة وكـ ــبارالتنفـ ــيذيين وأزواجهـ ــم وأوالدهـ ــم القصـ ــر (الـ ــدورة التاس ــعة) مـ ــن ت ــاريخ 2019/01/01م تل ــى ت ــاريخ
2019/06/15م.
وصف ألة مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار ال نفيذين وأزواجهم وأوالدمم القصر ف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أة من شركاهاا ال ابعة
تسلسل

اسم من تعود له املصلحة

عمد األسهم

أدوات المين

عمد األسهم

أدوات المين

1

شويش ناصر آل ثنيا

600

ال يوجم

600

ال يوجم

صاف
ال غينر
ال يوجم

نسبة
ال غينر
%0 0

2

عبمهللا عبمالعزسز املشعل

0

ال يوجم

0

ال يوجم

ال يوجم

%0 0

3

س ـع ــم ف ـ ــالح القـحـطــاني

600

ال يوجم

600

ال يوجم

ال يوجم

%0 0

4

مشام عبمالرحمن العسكر

100

ال يوجم

100

ال يوجم

ال يوجم

%0 0

5

ف ـ ـه ــم مـب ـ ــارك الق ـثـ ـ ــامي
فـواز عبمالس ار العـلمـي

100

ال يوجم

100

ال يوجم

ال يوجم

%0 0

0

ال يوجم

0

ال يوجم

ال يوجم

%0 0

7

حســام يحـيـى الغـرسميـل

36

ال يوجم

36

ال يوجم

ال يوجم

%0 0

8

ح ـ ــازم ف ـ ـه ـ ــم الـموس ـ ــرة

12

ال يوجم

12

ال يوجم

ال يوجم

%0 0

9

محمود محمم مخ ار م وى

0

ال يوجم

0

ال يوجم

ال يوجم

%0 0

6

ف 2019/01/01م

ف 2019/06/15م

ً
 علما بأ أفراد أسر أعضاء مجلس اإلدارة (أزواجهم وأوالدمم القصر) ال يملكو أية أسهم ف الشركة السعودية للصادرات الصناعية.أسهـ ــم أعضـ ــاء مجل ـ ــس اإلدارة وكـ ــبارالتنف ـ ــيذيين وأزواجهـ ــم وأوالده ـ ــم القصـ ــر (الـ ــدورة العاش ــرة) مـ ــن ت ــاريخ 2019/06/16م تل ــى ت ــاريخ
2019/12/31م.
وصف ألة مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار ال نفيذين وأزواجهم وأوالدمم القصر ف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أة من شركاهاا ال ابعة
تسلسل

اسم من تعود له املصلحة

عمد األسهم

أدوات المين

عمد األسهم

أدوات المين

1

حاتم حمم السحيباني

10

ال يوجم

10

ال يوجم

صاف
ال غينر
ال يوجم

نسبة
ال غينر
%0 0

2

أحمم محمم العرسن

1966

ال يوجم

1966

ال يوجم

ال يوجم

%0 0

3

عبمهللا عبمالعزسز املشعل

0

ال يوجم

0

ال يوجم

ال يوجم

%0 0

سلما محمم السحيباني

0

ال يوجم

%0 0

عل صالح الحميما

0

ال يوجم

%0 0

خالم عبمهللا الضبيب

700

ال يوجم

%0 0

حســام يحـيـى الغـرسميـل

36

ال يوجم

36

ال يوجم

ال يوجم

%0 0

8

حازم فهم الموسرة

12

ال يوجم

12

ال يوجم

ال يوجم

%0 0

9

محمود محمم مخ ار م وى

0

ال يوجم

0

ال يوجم

ال يوجم

%0 0

4
5
6
7

ف 2018/06/16م

ال يوجم
ال يوجم
ال يوجم

ف 2019/12/31م

0
0
700

ال يوجم
ال يوجم
ال يوجم

ً
 -علما بأ أفراد أسر أعضاء مجلس اإلدارة (أزواجهم وأوالدمم القصر) ال يملكو أية أسهم ف الشركة السعودية للصادرات الصناعية.

 )27القروى اإلجمالية على الشركة وشركاتها:
ال يوجم أة قروض علح الشركة خالل العام 2019م.
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 )28وصف ألدوات الدين القابلة للتحوي ألسهم واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات األكتتاب:

ال توجم أية أدوات دين قابلة لل حوسل ألسهم أو أة حقوق خيـار أو مـذكرات حـق اك ـاب أو حقـوق مشـاباة أصـمرهاا الشـركة أو منحتاـا
خالل السنة املالية املنتاية ف  2019/12/31م.

 )29وصف حقوق التحوي واالكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:
ال توج ــم أة حق ــوق تحوس ــل أو اك ــاب أو دي ــن قاب ــل لل حوس ــل إى ــح أس ــهم أو حق ــوق خي ــار أو ش ــهادات حق ــوق مش ــاباة أص ــمرهاا أو منحتا ــا
الشركة خالل السنة املالية املنتاية ف  2019/12/31م.

 )30وصف ألدوات الدين القابلة لالسارداد:
ال يوجم أة استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألة أدوات دين قابلة لالسترداد.

 )31اجتماعات مجلس اإلدارة الدورة (التاسعة):
عقم مجلس اإلدارة خمسة إج ماع ( )5خالل العام املاى 2019م وكا حضور السادة األعضاء كما يل :
تسم عضو مجلس اإلدارة

االجتماع األول
2019/01/16م

االجتماع الملاني
2019/02/27م

االجتماع الملالث
2019/04/24م

االجتماع الراب
2019/05/08م

االجتماع الخامس
2019/05/23م

شويش ناصر آل ثنيا

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

عدد االجتماعات ال ة
حضرها العضو
0

عبمهللا عبمالعزسز املشعل
مشام عبمالرحمن العسكر
فـهــم مبـ ـ ـ ــارك الق ـث ـ ــامــي

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

5
5
5

س ـع ـ ــم فـ ــالح القح ـطــاني

فـواز عبمالس ار العـلمـي
حســام يحـيـى الغـرسميـل

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
×

✓

⚫

5
3

✓

✓

✓

×

✓

4

حازم فهم الموسرة

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓ الحضورأصالة

⚫ عدم حضور

× الحضوروكالة

 )31اجتماعات مجلس اإلدارة الدورة (العاشرة):
عقم مجلس اإلدارة ثالثة إج ماع ( )3خالل العام املاى 2019م وكا حضور السادة األعضاء كما يل :
تسم عضو مجلس اإلدارة
حاتم حمم السحيباني
أحمم محمم العرسن
عبمهللا عبمالعزسز املشعل
سلما محمم السحيباني
عل صالح الحميما
خالم عبمهللا الضبيب
حســام يحـيـى الغـرسميـل
حازم فهم الموسرة

االجتماع األول
2019/06/16م
✓

االجتماع الملاني
2019/08/18م
✓

االجتماع الملالث
2019/12/30م
✓

عدد االجتماعات ال ة
حضرها العضو
3

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

3
3
3

✓

✓

×

2

✓

✓

✓

3

✓

✓

✓

3

✓

✓

✓

3

✓ الحضورأصالة

× الحضوروكالة

⚫ عدم حضور
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 )32عدد طلبات الشركة لسج املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
عمد طلبات الشركة لسجل املساممن
1
2
3
4
5
6

أسباب الطلب
الجمعية العامة
إجراءات الشركات
الجمعية العامة
إجراءات الشركات
إجراءات الشركات
إجراءات الشركات

تارسخ الطلب
2019/10/01م
2019/07/14م
2019/05/02م
2019/04/22م
2019/03/27م
2019/02/25م

 )33وصف ألي صفقة بين املصدروطرف ذي عالقة:
يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجم أية عقود للشركة فياا مصلحة جومرسة أو غنر جومرسة ألة عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس
ال نفيذة أو املمير املاى أو ألة شخ ذو عالقة بأة منام.

 )34املصالح في عقود الشركة:

ً
ال توج ــم خ ــالل ع ــام 2019م أي ــة عق ــود كان ــت الش ــركة طرف ــا فيا ــا أو كان ــت فيا ــا مص ــلحة ألعض ــاء مجل ــس اإلدارة أو ال ــرئيس ال نفي ــذة أو
للمسئول املاى أو ألة شخ ذة عالقة بأة منام.

 )35التنازالت عن الرواتب والتعويضات واألربان:

ال توجـ ــم أة ترتيبـ ــات أو إتفـ ــاق تنـ ــازل تـ ــم بموجبـ ــة تنـ ــازل أحـ ــم أعضـ ــاء مجلـ ــس إدارة الشـ ــركة أو أحـ ــم كبـ ــار ال نفيـ ــذين عـ ــن أة راتـ ــب أو
تعوسضات.

 )36تنازالت املساهمين عن الحقوق في األربان:

ال توجم خالل عام 2019م أية ترتيبات أو إتفاق تنازل تم بموجبة تنازل أة من املساممن عن حقوقه ف األرباح.

 )37املد وعات الن امية املستحقة:

ً
وتخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقا لل عليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والمخل ،كما مو موضح باملنزانية العمومية للشـ ــركة ف
اإليضـ ــاح رقـ ــم ( )16فق ــرة " مخص الزكاة الشرعية " ،وفيما يل جمول بقيمة املمفوعات النظامية املس حقة علح الشـ ــركة باملليو :
البيان

2019م
املسدد

املس حق حتى ااية الفترة

وصف موجز لها

بيان األسباب

املالية السنوسة ولم يسمد

املؤسسة العامة لل أمينات االج ماعية

1,794
824
297

1,210
291
9

سماد اشتراكات للشركة

تكاليف تأشنرات وجوازات ورسوم
مك ب العمل

188

-

سماد رسوم اقامات وتأشنرات
وجوازات الشركة

الزكاة
الضرسبة

زكاة الشركة
-

الزامية
الزامية
الزامية
الزامية
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 )38البرامج التحفيزية ملوظفي الشركة:
ال توجم خالل عام2019م أية برامج تحفنزية ملوظفي الشركة.

 )39تقرارات مجلس اإلدارة:
 يقر مجلس اإلدارة بما يلي:ُ
• أ سجالت الحسابات أعمت بالشكل الصحيح.
ُ
ُ
• أ نظام الرقابة الماخلية أعم علح أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
• أنه ال يوجم أة شك يذكر ف قمرة املصمر علح مواصلة نشاطه.

 )40تقريرالحاسب القانوني للشركة
وافقـ ـ ــت الجمع ـ ــية العام ـ ـ ـ ــة العاديـ ـ ـ ـ ــة الحادي ـ ــة والثالث ـ ــن للش ـ ــركة املنعق ـ ــمة ب ـ ــارسخ 2019/05/02م ،عل ـ ــح تعي ـ ــن مراق ـ ــب الحس ـ ــابات
(املجموع ــة الس ــعودية للمحاس ــبة واملراجع ــة) للع ــام امل ــاى 2019م ول ــم ي ض ــمن تقرس ــر املحاس ــب الق ــانوني للش ــركة أة تحفظ ــات عل ــح
القوائم املالية السنوسة.

 )41توصية مجلس اإلدارة بشأن الحاسب القانوني للشركة
لم تصمر أة توصية من مجلس اإلدارة باستبمال املحاسب القانوني.

 )42أسهم الخزينة الحتفظ بها من قب الشركة وتفاصي عن استددامات هذه األسهم.
ال توجم خالل العام 2019م أية أسهم خزسنة مح فظ باا من قبل الشركة.

* الخاتمة:
ي قمم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بخال الشـكر وال قـمير لحكومـة خـادم الحـرمن الشـرسفن ملـا توليـة مـن دعـم للصـادرات الوطنيـة
وســمعو هللا عــز وجــل أ يزســم مــذه الــبالد مــن نعمــه وخنــره ،ونخ ـ بالشــكر كــل مــن وزارة ال جــارة والصــناعة وميئــة الســوق املاليــة وكافــة
القطاعــات الحكوميــة واألمليــة األخــرى علــح دعمهــم وتعــاو ام الــمائم ،كمــا يشــكر املجلــس املســاممن الكـرام علــح دعمهــم وثقــتام الغاليــة
وكافة العاملن بالشركة علح جهودمم املخلصة وحرصهم علح اس مرار تقممها وازدمارما.
وبع ــد ه ــذا االستع ــراى ان مجلس اإلدارة يع ــرى على الجمع ــية العام ـة العادي ــة الملالثون املوق ــرة ج ــدول األعم ــال التالي- :
ً
 :ال صوست علح تقرسر مجلس اإلدارة ،عن السنة املالية املنتاية ف 31-12-2019م.
أوال
ً
 :ال صوست علح تقرسر مراجع حسابات الشركة ،عن السنة املالية املنتاية ف 31-12-2019م.
ثانيا
ً
 :ال صوست علح القوائم املالية عن السنة املالية املنتاية ف 31-12-2019م.
ثالثا
ً
 :ال صوست علح تعين مراجع الحسابات للشركة من بن املرشحن من قبل لجنة املراجعة ،وذلك لفح
رابعا

ً
خامسا

ومراجعة وتمقيق القوائم املالية والبيانات للسنة الحالية 2020م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوسة)
والربع األول من عام 2021م ،وتحميم أتعابه.
 :ال صوست علح إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتاية ف 31-12-2019م.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

مجلس اإلدارة
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