تقريرمجلس اإلدارة
الخاص بامليزانية العمومية للشركة
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2018م
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  ،وبمناس ـبة انعقـاد الجمعية العامة العادية (الحادية
والثالثـن ) ملسـامي الشـركة  ،أ يقـمم إىـح حضـرات السـادة املســاممن الاقرنـر السـنو للشـركة السـعودية للصـادرات الصـناعية للعـام املــاى
املناه ف  31ديسمبر  2018م  ،ونحاو علح تقرنر مجلس اإلدارة والحسابات الخاامية املمققة للشـركة للع ـ ـام املال ـ ـي2018م مـ ـع إيضـاحاهاا
ً
 ،وتقرنر مراجع حساب ـات الشـركة  ،عن أداء وأنشطة الشركة وأعمالها الاجارنة املخالفة  ،والذ يمثل إمامادا ألنشطتاا املعاادة .

ُ
 )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 ،بإساثناء األحكام الواردة أدناه:
رقم املادة في الالئحة

الفقرة

الااسعة

ب

نص املادة  /الفقرة
يجب علح مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأ
توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح املساممن والشركة
ً
وفقا لنظام الشركة األساس

أسباب عدم التطبيق
تم إعماد الئحة سياسة توزيع األرباح وأعامادما من الجمعية العامة باارنخ
2018/05/24م

 )2أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:
أ) أعضاء مجلس اإلدارة
الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت

األسم

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية
للخممات االمنية (أمنكو)

رجل أعمال

بكالورنوس شريعة

 15سنة ف مجال الاجارة واألعمال

مستشار قانوني

مستشار قانوني

بكالورنوس أنظمة وحقوق

4

فـهــم مبـ ـ ـ ــارك الق ـث ـ ــامــي

الرئيس الانفيذ للشركة العربية
لخممات االمن والسالمة-امنكو

شركة امرنكا اكسبرس السعودية
الرئيس الانفيذ للعمليات

بكالورنوس علوم تخصص
إدارة

 10سنوات ف مجال املحاماه
رئيس إدارة املبيعات والتسونق
بفنمق انتركوناينناال
الرئيس الانفيذ للعمليات
لشركة أمرنكا إكسبريس
السعودية
الرئيس الانفيذ لشركة العربية
لخممات االمن والسالمة(أمنكو)

5

س ـع ـ ــم فـ ــالح القح ـطــاني

نائب رئيس املالية لشركة ممينة املعرفة
اإلقاصادية
رئيس مجلس اإلدارة مكاب فواز العلي
االستشار ف مجال الاجارة
الرئيس الانفيذ للشركة السعودية
للصادرات الصناعية
ممير تنفيذ

استشارات مالية

بكالورنوس محاسبة
ماجسانر مالية وإستثمار

 24سنة ف مجال اإلستشارات املالية

دكاوراة فنزياء الطاقة

أكثر من  20سنة ف مجال الاجارة
المولية

بكالورنوس إدارة أعمال

 18سنة ف مجال اإلدارة

ماجسانر إدارة أعمال

 14سنة ف مجال تقنية املعلومات
واإلتصاالت واإلدارة

م
شويش ناصر آل ثنيا
1
 2عبمهللا عبمالعزنز املشعل
 3مشام عبمالرحمن العسكر

6

فـواز عبمالساار العـلمـي

7

ح ـ ــازم فـ ـه ـ ــم الموس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

8

حســام يحـيـى الغـرنميـل

رجل أعمال

وزارة الماخلية

وكيل وزارة الاجارة والصناعة
ً
سابقا
مستشار ف صنموق األستثمارات
العامة
مستشار تقنية املعلومات
واإلتصاالت

بكالورنوس علم إجاماع

الخبرات

 14سنة ف وزارة الماخلية

1

ب) أعضاء اللجان
األسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت

الخبرات

بكالورنوس شريعة

 15سنة ف مجال الاجارة واألعمال

 10سنوات ف مجال املحاماه
رئيس إدارة املبيعات والتسونق
بفنمق انتركوناينناال
الرئيس الانفيذ للعمليات لشركة
أمرنكا إكسبريس السعودية
الرئيس الانفيذ لشركة العربية
لخممات االمن والسالمة(أمنكو)

عبمهللا عبمالعزنز املشعل

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية
للخممات االمنية (أمنكو)

رجل أعمال

مشام عبمالرحمن العسكر

مستشار قانوني

مستشار قانوني

بكالورنوس أنظمة وحقوق

فـهــم مبـ ـ ـ ــارك الق ـث ـ ــامــي

الرئيس الانفيذ للشركة العربية
لخممات االمن والسالمة-امنكو

شركة امرنكا اكسبرس السعودية
الرئيس الانفيذ للعمليات

بكالورنوس علوم تخصص
إدارة

س ـع ـ ــم فـ ــالح القح ـطــاني

نائب رئيس املالية لشركة ممينة املعرفة
اإلقاصادية
رئيس مجلس اإلدارة
مكاب فواز العلي االستشار ف الاجارة
الرئيس الانفيذ للشركة السعودية
للصادرات الصناعية
ممير تنفيذ

استشارات مالية

بكالورنوس محاسبة
ماجسانر مالية وإستثمار
دكاوراة فنزياء الطاقة

فـواز عبمالساار العـلمـي
ح ـ ــازم فـ ـه ـ ــم الموس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
حســام يحـيـى الغـرنميـل

ً
وكيل وزارة الاجارة والصناعة سابقا
مستشار ف صنموق األستثمارات
العامة
مستشار تقنية املعلومات
واإلتصاالت

 24سنة ف مجال اإلستشارات املالية

أكثر من  20سنة ف مجال الاجارة
المولية

بكالورنوس إدارة أعمال

 18سنة ف مجال اإلدارة

ماجسانر إدارة أعمال

 14سنة ف مجال تقنية املعلومات
واإلتصاالت واإلدارة

جـ ).اإلدارة التنفيذية
األسم

الوظائف الحالية

حازم فهم الموسر
رامي جمال الرفاع

الرئيس الانفيذ
املمير املاى

الوظائف السابقة

الخبرات

املؤهالت

مستشار ف صنموق األستثمارات العامة

بكالورنوس إدارة أعمال

 18سنة ف مجال اإلدارة

ممير قسم الحسابات واملساودعات مجموعة صيمليات آ كنر

بكالورنوس محاسبة

 10سنوات ف مجال املحاسبة

ل
 )3أس ــماء الش ــركات داخ ــخ اململك ــة أو خارجه ــا الرـ ـ يك ــون عض ــو مجل ــس دارة الش ــركة عض ــوا ف ــي مج ــالس دارته ــا الحالي ــة
والسابقة :أو من مديريها.
اسم العضو

أسماء الشركات الر يكون عضو مجلس اإلدارة
ل
عضوا في مجالس دارتها الحالية أو من مديريها

خارج اململكة

شويش ناصر آل ثنيا

-

-

-

عبمهللا عبمالعزنز املشعل

الشركة السعودية للخممات االمنية (أمنكو)
شركة العبماللطيف لإلستثمار الصناعية
شركة أسمنت اليمامة
شركة جازا للطاقة والانمية
شركة باتك لإلستثمار واالعمال اللوجستية
الشركة العربية لخممات االمن والسالمة امنكو
شركة أمنكو إلدارة املراقق
الشركة العربية لألنابيب
املكاب االستشار للاجارة المولية
شركة باتك للخممات اللوجستية
شركة عبمالقادر البكر وابناؤه القابضة
شركة نورثر ترست السعودية
املجموعة الصناعية
شركة بذل الرناض املحمودة
-

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
دخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة
داخل اململكة
-

ذات مسؤولية محمودة
مساممة ممرجة
مساممة ممرجة
مساممة ممرجة
مساممة ممرجة
ذات مسؤولية محمودة
ذات مسؤولية محمودة
مساممة ممرجة
مساممة عامة
قابضة
مسؤولية محمودة
ذات مسؤولية محمودة
-

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 عبمالساار العـلمـي

حســام يحـيـى الغـرنميـل
ح ـ ــازم فـ ـه ـ ــم الموس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

داخخ اململكة /

الكيان القانوني (مساهمة

أسماء الشركات الر يكون

داخخ

الكيان القانوني (مساهمة

مدرجة/مساهمة غير
مدرجة/ذات مسؤولية

عضو مجلس اإلدارة
ل
عضوا في مجالس دارتها

اململكة /

مدرجة/مساهمة غير

خارج

مدرجة /ذات مسؤولية

محدودة)../

السابقة أو من مديريها

اململكة

محدودة)./

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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 )4تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي :عضو مجلس دارة تنفيذي – عضـو مجلـس دارة غيـرتنفيـذي
– عضو مجلس دارة مستقخ.
تصنيف العضوية (تنفيذي – غيرتنفيذي – مستقخ)
غنر تنفيذ
غنر تنفيذ
مساقل
غنر تنفيذ
مساقل
مساقل
تنفيذ
غنر تنفيذ

اسم العضو

األسااذ /شويش ناصر آل ثنيا
األسااذ /عبمهللا عبمالعزنز املشعل
األسااذ /مشام عبمالرحمن العسكر
األسااذ /ف ـهــم مب ـ ـ ـ ــارك القـ ـث ـ ــام ــي
األسااذ /سـ ـع ـ ــم ف ـ ــالح القح ـطــاني
المكاور /فـواز عبمالساار العـلي
األسااذ /حازم فهم الموسر
املهنمس /حســام يحـيـى الغـرنميـل

ل
 )5اإلجـ ــراءات الر ـ ـ اتدـ ــذها مجلـ ــس اإلدارة إلحاطـ ــة أعضـ ــائه – وبداصـ ــة غيـ ــرالتنفيـ ــذيين – علمـ ــا بمقارحـ ــات املسـ ــاهمين
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يــام ــرح مقترحــات ومالحظــات مســامي الشــركة أ جــمت ف ـ اجامــاع املجلــس ولجــا املجلــس بعــم أ يــام أشــعار أعضــاء املجل ــس
ً
ماتفيا أو عن رنق البريم اإللكتروني.

 )6وصــف مدتصــرألختصاصــات اللجــان ومهامهــا ملــخ :لجنــة املراجعــة ،ولحنــة الاراــيحات ولجنــة املكاء ـ ت ،مـ ذكــرأســماء
اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد جتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور ألعضاء لكخ جتماع.
( )1لجنة املراجعة:
ونرأس ــها األس ــااذ /س ــعم ف ــالح القحط ــاني – عض ــو مجل ــس اإلدارة  ،وعض ــونة األس ــااذ /فه ــم مب ــارك القث ــامي – عض ــو مجل ــس اإلدارة ،
وعضــونة األســااذ /حســام يحي ــي الغرنميــل – عضــو مجلــس اإلدارة  ،وتخــاص بمســاعمة املجلــس ف ـ الوفــاء بمســئولياته املنا ـة بــه وعلــح
األخــص املســاعمة ف ـ الاحقــق مــن كفايــة نظــام الرقابــة الماخليــة وتنفيــذه بفاعليــة وتقــميم أ توصــيات ملجلــس اإلدارة مــن شــأ اا تفعيــل
النظــام وتطــونره بمــا يحقــق أغـراض الشــركة ونحيـ مصال ـ ــو املسامم ـ ــن واملستثم ـ ــرنن بكف ـ ــاءة عاليــة وتكلفــة معقولــة  ،ومــن مـذا املفهــوم
ف ــإ مه ـ ــام اللج ـ ــنة ال تاض ــمن القي ــام ب ــأ مه ــام تنفيذي ــة أو إتخ ــاذ أ 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(  ) 4إجاماعات خالل العام املاى 2018م حسب البيا الااى :
سم العضو

صفة العضو

االجتماع األول
2018/03/03م

االجتماع اللاني
2018/04/17م

االجتماع اللالث
2018/07/24م

االجتماع الراب
2018/10/22م

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

رئيس اللجنة
عضو
عضو

✓
✓
⚫

✓
✓
⚫

✓
✓
✓

✓
✓
✓

حســام يحـيـى الغـرنميـل

✓ الحضورأصالة

× الحضوروكالة

عدد االجتماعات
الر حضرها
العضو
4
4
2

⚫ لم يتم تعيينه

3

* مهام ونطاق عمخ لجنة املراجعة:
تخاص لجنة املراجعة باملراقبة علح أعمال الشركة والاحقق من سالمة ونزامة الاقارنر والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الماخلية فياا،
وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يل
 .1لب املستنمات والاقارنر واإليضاحات واملعلومات األخرى املناسبة من املمراء الانفيذين واملسئولن بالشركة.
 .2دعوة املمراء الانفيذين واملسئولن واملوظفن بالشركة الجاماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب اإليضاحات والافسنرات منام.
 .3االساعانة بالخبراء واملستشارنن واملاخصصن من خارج الشركة.
 .4أداء أ واجبات توكل إليام من مجلس اإلدارة ف حمود صالحيات لجنة املراجعة
 .5عمل املراجعة والاقييم السنو لالئحتاا وإعماد توصيات ملجلس اإلدارة فيما ياعلق باعميل جزء مناا (إ تطلب ذلك).
 6إعماد الاقارنر علح أساس دور ملجلس اإلدارة ،علح أ تقمم للمجلس فور االنتااء من انعقاد اجاماع اللجنة.
 ،7الاعامل مع املعلومات الت تاوافر لمى اللجنة نتيجة مباشرهاا ألعمالها بسرنة تامة.
 .8إبالغ مجلس اإلدارة باملساجمات الت تؤثر علح اساقالليتاا أو لاعارض ف املصالح املاعلقة بالقرارات الت تقوم لجنة املراجعة
باتخاذما ف إعماد تقييم ومراجعة سنونة ألنشطة لجنة املراجعة وألعضائاا ماضمنة درجة التزام اللجنة بالئحتاا.
التقاريراملالية
 .1دراسة القوائم املالية األولية والسنونة للشركة وإعالناهاا املاعلقة بأدائاا املاى قبل عرضها علح مجلس اإلدارة ،لضما نزامتاا
وعمالتاا وشفافيتاا ،وإبماء رأياا
 .2إبماء الرأ الفن بناء علح لب مجلس اإلدارة فيما إذا كا تقرنر املجلس والقوائم املالية للشركة عادلة وماوازنة ومفهومة
وتاضمن املعلومات الت تتيو للمساممن واملستثمرنن تقييم املركز أو الوضع املاى للشركة وأدائاا ونموذج عملها واستراتيجيتاا.
 .3دراسة أية مسائل مهمة أو غنر مألوفة تاضمناا الاقارنر املالية.
 4البحث بمقة ف أية مسائل يثنرما املمير املاى للشركة أو من ياوىح مهامه أو مسؤول االلتزام ف الشركة أو مراجع الحسابات.
 .5الاحقق من الاقميرات املحاسبية ف املسائل الجومرنة الواردة ف الاقارنر املالية
 .6دراسة السياسات املحاسبية املابعة ف الشركة وإبماء الرأ والاوصية ملجلس اإلدارة ف شأ اا.
املراجعة الداخلية
 .1دراسة ومراجعة نظم الرقابة الماخلية واملالية وإدارة املخا ر ف الشركة ،وإعماد تقرنر مكاوب ياضمن توصياهاا ورأياا ف ممى
كفاية مذه النظم وما أدته من أعمال تمخل ف نطاق اخاصاصها ،علح أ يودع مجلس اإلدارة نسخة كافية من مذا الاقرنر ف مركز
الشركة الرئيس قبل موعم انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام علح األقل ،لتزونم من يرغب من املساممن بنسخة منه .ونالح الاقرنر
ف أثناء انعقاد الجمعية
 .2دراسة تقارنر املراجعة الماخلية وماابعة تنفيذ اإلجراءات الاصحيحية للمالحظات الواردة فياا.
 .3الرقابة واإلشراف علح أداء وأنشطة املراجع الماخل وإدارة املراجعة الماخلية ف الشركة إ وجمت ،للاحقق من توافر املوارد
الالزمة وفعاليتاا ف أداء األعمال واملهام املنو ة باا .وإذا لم يكن للشركة مراجع داخل فعلح اللجنة تقميم توصيتاا للمجلس بشأ
ممى الحاجة إىح تعيينه.
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مراجعة الحسابات
 .1الاوصية ملجلس اإلدارة باعين مراجع الحسابات وعزلهم وتحميم أتعابام وتقييم أدائام ،بعم الاأكم من اساقاللهم ومراجعة
نطاق عملهم وشروط الاعاقم معهم.
 . 2الاحقق من اساقالل مراجع الحسابات وموضعياه ،وممى فعالية أعمال املراجعة ،مع األخذ ف االعابار القواعم واملعاينر ذات
الصلة.
 .3مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والاحقق من عمم تقميمه أعماال فنية أو إدارنة تخرج عن نطاق أعمال املراجعة،
وإبماء مرئياهاا حيال ذلك.
 .4اإلجابة عن اسافسارات مراجع حسابات الشركات.
 .5دراسة تقارنر مراجع الحسابات ومالحظاته علح القوائم املالية وماابعة ما اتخذ بشأ اا.
ضمان األلازام
 .1مراجعة ناائج تقارنر الجهات الرقابية والاحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأ اا.
 .2الاحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائو والسياسات والاعليمات ذات العالقة.
 3مراجعة العقود والاعامالت املقترح أ تجرياا الشركة مع األ راف ذو 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.
( )2اللجنة التنفيذية:
ونرأســها األســااذ  /ســعم فــالح القحطــاني – عضــو مجلــس اإلدارة ،وعضــونة كــل مــن األســااذ /عبــمهللا عبــمالعزنز املشــعل –نائــب رئــيس
مجل ــس اإلدارة ،واألس ــااذ /فه ــم مب ــارك القث ــامي – عض ــو مجل ــس اإلدارة ،وتخ ــاص بمس ــاعمة مجل ــس اإلدارة وإدارة الش ــركة عل ــح إتخ ــاذ
الق ـرارات الانفيذي ــة لضم ــا مرون ــة العمل ــيات الاجارن ــة للشركة ،وقم عقمت اللجنة إجاماعن خالل العام املاى 2018م وه كما يل :
سم العضو

صفة العضو

سعم فالح القحطاني
عبمهللا عبمالعزنز املشعل
فهم مبارك القثامي

رئيس اللجنة
عضو
عضو

االجتماع األول
2018/01/18م
✓
✓
✓

االجتماع اللاني
2018/07/24م
✓
✓
✓

عدد االجتماعات الر
حضرها العضو
2
2
2

* مالحظة :تم دمج اللجنة التنفيذية ولجنة اإلسلمارفي تاريخ 1439/12/24هـ املو اءق 2018/09/04م
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* صالحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية
 -1اللجنة الانفيذية مسئولة عن اإلشراف علح عملية صنع القرار الانفيذ وتقوم بامثيل دور املجلس اإلشراف ف الفترات ما بن
اجاماعات مجلس اإلدارة.
 -2تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات املاعلقة باملوضوعات الت تحااج إىح اتخاذ قرارات عاجلة ف األحماث الطارئة ف حمود
الصالحيات املمنوحة لها من قبل مجلس االدارة.
 -3اساالم الاقارنر من اإلدارة بخصوص املسائل القانونية والمعاوى القضائية ذات األممية النسبية للشركة.
 -4فيما ياعلق بإستراتيجية الشركة وأممافها تقوم اللجنة بالااى :
أ .مراجعة إجراءات وعمليات الاخطيط االستراتيج للشركة بالاعاو مع الرئيس الانفيذ .
ب.الاأكم من أ الخطط اإلستراتيجية للشركة قم تم ترجماها إىح تصرفات وأعمال فعلية تهمف إىح تحقيق أمماف الشركة.
ت .مراجعة توصيات الرئيس الانفيذ فيما ياعلق باوزيع موارد الشركة الت هامف إىح تحقيق الاوافق بن الخطط االستراتيجية
للشركة وأممافها التشغيلية ونلة األجل.
ث .املراجعة المورنة للخطط اإلستراتيجية للشركة واألمماف التشغيلية للاأكم من توافقها مع مهمة الشركة وأممافها.
ج .مراجعة إستراتيجية التسونق واملبيعات والاوصية بإجراء الاعميالت املطلوبة من قبلها قبل املوافقة علح مذه االستراتيجية
ح .تقوم اللجنة بمراجعة وإعماد الاوصيات املجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية املاعلقة باألولونات التشغيلية ،ماضمنا
الاوسع إىح أسواق ودول جميمة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
 -5فيما ياعلق بالاخطيط املاى للشركة وسياسة توزيعات األرباح تقوم اللجنة بالااى :
أ .إعماد ومراجعة الاوصيات ملجلس اإلدارة املاعلقة باألمماف واالستراتيجيات املالية السنونة و ونلة األجل ،وأيضا مؤشرات األداء
املرتبطة باا.
ب .إعماد ومراجعة الاوصيات املقممة ملجلس اإلدارة واملاعلقة بسياسة توزيعات األرباح للشركة وبكيفية تنفيذما وذلك بالاعاو مع
لجنة االستثمار.
ت .املراجعة المورنة للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتاا مع املوازنات املعاممة مسبقا لها .وتقوم اللجنة بمراجعة وإعماد
الاوصيات املجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية املاعلقة بالفرص الت أمام الشركة الت ممف إىح تحسن جودة املناجات
والخممات الت تقممها الشركة وترشيم الاكاليف املاعلقة باا.
 -6دراسة وتقميم املشورة للمجلس بشأ عمليات االنمماج واالساحواذ املقترحة ،زنادة او تخفيض راس مال الشركة وذلك بالاعاو
مع لجنة االستثمار.
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( )3لجنة الارايحات واملك ءات:
ونرأسهـ ــا األس ــااذ /عبمهللا عبمالعزنز املشعل – نائب رئيس مجلس اإلدارة ،وعضونة األسااذ /مشام عبمالرحمن العسكر – عضو
مجلس اإلدارة ،وعضونة المكاور /فواز عبمالساار العلي – عضو مجلس اإلدارة ،وقم عقت اللجنة ( )3أجاماعات خالل العام املاى
2018م حسب البيا الااى :
سم العضو
عبمهللا عبمالعزنز املشعل
مشام عبمالرحمن العسكر
فواز عبمالساار العلي

االجتماع األول
صفة العضو
2018/03/26م
رئيس اللجنة
✓
عضو
✓
عضو
⚫
✓ الحضور أصالة

االجتماع اللاني
2018/07/17م
✓
×
✓
× الحضور وكالة

عدد االجتماعات الر
االجتماع اللالث
حضرها العضو
2018/09/04م
3
✓
2
✓
2
✓
⚫ لم يام تعيينه

* اختصاصات ومهام لجنة الارايحات واملكاء ت:
تخاص لجنة الترشيحات واملكافآت بما يل
 .1إعماد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجا املنبثقة عن املجلس واإلدارة الانفيذية ،ورفعها إىح مجلس اإلدارة
للنظر فياا تمهيما العامادما من الجمعية العامة ،علح أ يراع ف تلك السياسة اتباع معاينر ترتبط باألداء ،واإلفصاح عناا ،والاحقق
من تنفيذما.
 .2توضيو العالقة بن املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول باا ،وبيا أ انحراف جومر عن مذه السياسة
 .3املراجعة المورنة لسياسة املكافآت ،وتقييم ممى فعاليتاا ف تحقيق األمماف املاوخاة مناا.
 .4الاوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجا املنبثقة منه وكبار الانفيذين بالشركة وفقا للسياسة املعاممة
ومراجعة عقم العمل والوظيفة للرئيس الانفيذ أو املمير العام وخطط املكافآت املالية السنونة للموظفن ف الشركات الاابعة ووفقا
للسياسة املعاممة لالك الشركات والرفع بالاوصية ملجلس االدارة
 .6اقتراح سياسات ومعاينر واضحة للعضونة ف مجلس اإلدارة واإلدارة الانفيذية.
 .7الاوصية ملجلس اإلدارة بترشيو أعضاء له وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات واملعاينر املعاممة ،مع مراعاة عمم ترشيو أ شخص
سبقت إداناه بجرنمة مخلة بالشرف واألمانة.
 .8إعماد وصف للقمرات واملؤمالت املطلوبة لعضونة مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة الانفيذية.
 .9تحميم الوقت الذ يجب علح العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
 .10املراجعة السنونة لالحاياجات الالزمة من املهارات املناسبة لعضونة مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة الانفيذية.
 .11مراجعة ميكل مجلس اإلدارة واإلدارة الانفيذية ورفع الاوصيات ف شأ الاغينرات الت يمكن إجراؤما.
 .12الاأكم بشكل سنو من اساقالل األعضاء املساقلن  ،وعمم وجود أ تعارض مصالح إذا كا العضو يشغل عضونة مجلس إدارة
شركة أخرى
 .13وضع توصيف وظيفي لألعضاء الانفيذين واألعضاء غنر الانفيذين واألعضاء املساقلن وأعضاء اإلدارة الانفيذية وكبار
الانفيذين
 .14وضع اإلجراءات الخاصة ف حال شغور مركز أحم أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار الانفيذين .
 .15تحميم جوانب الضعف والقوة ف مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول ملعالجتاا بما يافق مع مصلحة الشركة.
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( )4لجنة اإلستلمار:
ونرأسهـ ــا األسـ ــااذ /فهــم مبــارك القثــامي – عضــو مجلــس اإلدارة ،وعضـونة األســااذ /مشــام عبــمالرحمن العســكر – عضــو مجلــس اإلدارة،
ً
ً
وعضــونة األســااذ /حــازم فهــم الموســر – الــرئيس الانفيــذ  ،وقــم عق ـمت اللجنــة إجاماعــا واحــما ( )1خ ـالل العــام املــاى 2018م حســب
البيا الااى :
سم العضو
فهم مبارك القثامي
مشام عبمالرحمن العسكر
حازم فهم الموسر

صفة العضو االجتماع األول 2018/07/30م
رئيس اللجنة
✓
×
عضو
عضو
✓

✓ الحضور أصالة

× الحضور وكالة

عدد االجتماعات الر حضرها العضو
1
0
1
⚫ عمم حضور

* مالحظة :تم دمج اللجنة التنفيذية ولجنة اإلسلمارفي تاريخ 1439/12/24هـ املو اءق 2018/09/04م
* مسؤوليات ومهام لجنة اإلستلمار.
تامثل املسئوليات الرئيسية للجنة ف الاأكم من تنفيذ السياسات االستثمارنة للشركة وتعميلها بصورة مالئمة من أجل تحقيق
األمماف املرجوة علح املمى الطونل .تشامل مذه املسئوليات علح ما يل - :
 وضع السياسات واإلجراءات واإلستراتيجيات والبرامج اإلستثمارنة للشركة والاوصية باا إىح مجلس اإلدارة العامادما بما ف ذلكالسياسات واإلرشادات املاعلقة بتنويع االستثمارات االستثمار ف األسهم ،السنمات ،العمالت ...الخ) وحموده ،واالستثمارات
املحظورة.
 إعماد خطة الانويع االستثمارات بما تتناسب مع احاياجات الشركة ودرجة املخا رة املقبولة والاوصية باا إىح مجلس اإلدارةالعامادما.
 الاوصية ملجلس االدارة فيما ياعلق باعاماد استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة ،ونجوز للجنة تفونض عمليات اإلستثمار إىحاملوظفن ف الشركة ،وإىح ممراء إستثمار خارجين .
 دراسة وتقميم املشورة للمجلس بشأ عمليات االنمماج واالساحواذ املقترحة وما شاباها وذلك بالاعاو مع اللجنة الانفيذية. مراجعة الخطة الرأسمالية للشركة ودراسة وتقميم الاوصيات إىح املجلس بشأ السياسات املالية الهامة واألمور املاعلقة بامونلالشركة بما ف ذلك ،سياسة توزيع األرباح ،وبرنامج إعادة شراء األسهم ،وإصمار أو استبعاد سنمات الميو وغنرما.
 مراقبة إدارة أموال الشركة وذلك بمراجعة تقارنر اإلدارة وممراء اإلستثمار االستشارنن  ،ومناقشتام خالل اجاماعات اللجنة. تقونم األداء االستثمار واملحافظ للشركة وذلك بمقارنة العائم الفعل مع العائمات املاوقعة ،وعائمات الشركات األخرى التتخاارما اللجنة أو مجلس اإلدارة من حن آلخر .سيأخذ مذا الاقونم بعن االعابار ممى االلتزام بالسياسات اإلستثمارنة واإلرشادات
ومساونات املخا ر.
 مراجعة كافة املعامالت اإلستثمارنة الت تحااج اىح موافقة مجلس االدارة والاوصية بخصوصها للمجلس. دراسة وتقونم االستثمارات املحاملة وتحميم نوع االستثمار األنسب للشركة والاوصية به للمجلس. مراجعة األمور املالية الهامة للشركة ،مثل األمور املاعلقة برأس مال الشركة ،والاصنيف االئاماني للشركة ،والامفقات النقمية،وأنشطة اإلقتراض ،والودائع االستثمارنة ،وذلك بالاعاو مع اللجنة الانفيذية ولجنة املراجعة
 القيام بأية أمور أخرى يقوم مجلس اإلدارة باكليفها للجنة.8

( )4اللجنة التنفيذية واإلستلمار:
ونرأس ــها ال ـمكاور /ف ــواز عبمالس ــاار العلي ـ – عض ــو مجل ــس اإلدارة ،وعض ــونة ك ــل م ــن األس ــااذ /مش ــام عب ــمالرحمن العس ــكر –عض ــو
مجلـ ــس اإلدارة ،واألسـ ــااذ /فهـ ــم مبـ ــارك القثـ ــامي – عضـ ــو مجلـ ــس اإلدارة ،واألسـ ــااذ /سـ ــعم فـ ــالح القحطـ ــاني – عضـ ــو مجلـ ــس اإلدارة ،
ً
ً
واألســااذ /حــازم فهــم الموســر – عضــو مجلــس اإلدارة وقــم عقـمت اللجنــة إجاماعــا واحــما ( )1خـالل العــام املــاى 2018م حســب البيــا
الااى :
سم العضو

صفة العضو

فواز عبمالساار العلي
سعم فالح القحطاني
فهم مبارك القثامي
مشام عبمالرحمن العسكر
حازم فهم الموسر

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو
عضو

االجتماع األول
2018/12/06م
✓
✓
✓
×
✓

عدد االجتماعات الر
حضرها العضو
1
1
1
0
1

* مالحظة :تم أنشاء اللجنة التنفيذية واإلسلمارفي تاريخ 1439/12/24هـ املو اءق 2018/09/04م
* صالحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية واإلستلمار
 -1اللجنة الانفيذية اإلستثمار مسئولة عن اإلشراف علح عملية صنع القرار الانفيذ وتقوم بامثيل دور املجلس اإلشراف ف الفترات
ما بن اجاماعات مجلس اإلدارة.
 -2تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات املاعلقة باملوضوعات الت تحااج إىح اتخاذ قرارات عاجلة ف األحماث الطارئة ف حمود
الصالحيات املمنوحة لها من قبل مجلس االدارة.
 -3اساالم الاقارنر من اإلدارة بخصوص املسائل القانونية والمعاوى القضائية ذات األممية النسبية للشركة.
 -4فيما ياعلق بإستراتيجية الشركة وأممافها تقوم اللجنة بالااى :
أ .مراجعة إجراءات وعمليات الاخطيط االستراتيج للشركة بالاعاو مع الرئيس الانفيذ .
ب.الاأكم من أ الخطط اإلستراتيجية للشركة قم تم ترجماها إىح تصرفات وأعمال فعلية تهمف إىح تحقيق أمماف الشركة.
ت .مراجعة توصيات الرئيس الانفيذ فيما ياعلق باوزيع موارد الشركة الت هامف إىح تحقيق الاوافق بن الخطط االستراتيجية
للشركة وأممافها التشغيلية ونلة األجل.
ث .املراجعة المورنة للخطط اإلستراتيجية للشركة واألمماف التشغيلية للاأكم من توافقها مع مهمة الشركة وأممافها.
ج .مراجعة إستراتيجية التسونق واملبيعات والاوصية بإجراء الاعميالت املطلوبة من قبلها قبل املوافقة علح مذه االستراتيجية
ح .تقوم اللجنة بمراجعة وإعماد الاوصيات ملجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية املاعلقة باألولونات التشغيلية ،ماضمنا
الاوسع إىح أسواق ودول جميمة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
 -5فيما ياعلق بالاخطيط املاى للشركة وسياسة توزيعات األرباح تقوم اللجنة بالااى :
أ .إعماد ومراجعة الاوصيات ملجلس اإلدارة املاعلقة باألمماف واالستراتيجيات املالية السنونة و ونلة األجل ،وأيضا مؤشرات
األداء املرتبطة باا.
ب .إعماد ومراجعة الاوصيات املقممة ملجلس اإلدارة واملاعلقة بسياسة توزيعات األرباح للشركة وبكيفية تنفيذما.
ت .املراجعة المورنة للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتاا مع املوازنات املعاممة مسبقا لها .وتقوم اللجنة بمراجعة وإعماد
الاوصيات ملجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية املاعلقة بالفرص الت أمام الشركة الت ممف إىح تحسن جودة
املناجات والخممات الت تقممها الشركة وترشيم الاكاليف املاعلقة باا.
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 -6دراسة وتقميم املشورة للمجلس بشأ عمليات االنمماج واالساحواذ املقترحة ،زنادة او تخفيض راس مال الشركة،
 -7وضع السياسات واإلجراءات واإلستراتيجيات والبرامج اإلستثمارنة للشركة والاوصية باا إىح مجلس اإلدارة العامادما بما ف ذلك
السياسات واإلرشادات املاعلقة بتنويع االستثمارات االستثمار ف األسهم ،السنمات ،العمالت ...الخ) وحموده ،واالستثمارات املحظورة.
 -8إعماد خطة الانويع لالستثمارات بما تتناسب مع احاياجات الشركة ودرجة املخا رة املقبولة والاوصية باا إىح مجلس اإلدارة
العامادما.
 -9الاوصية ملجلس اإلدارة فيما ياعلق باعاماد استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة ،ونجوز للجنة تفونض عمليات اإلستثمار إىح
املوظفن ف الشركة ،وإىح ممراء إستثمار خارجين .
 -10دراسة وتقميم املشورة للمجلس بشأ عمليات االنمماج واالساحواذ املقترحة وما شاباها.
 -11مراجعة الخطة الرأسمالية للشركة ودراسة وتقميم الاوصيات إىح املجلس بشأ السياسات املالية الهامة واألمور املاعلقة بامونل
الشركة بما ف ذلك ،سياسة توزيع األرباح ،وبرنامج إعادة شراء األسهم ،وإصمار أو استبعاد سنمات الميو وغنرما.
 -12مراقبة إدارة أموال الشركة وذلك بمراجعة تقارنر اإلدارة وممراء اإلستثمار االستشارنن  ،ومناقشتام خالل اجاماعات اللجنة.
 -13تقونم األداء االستثمار واملحافظ للشركة وذلك بمقارنة العائم الفعل مع العائمات املاوقعة ،وعائمات الشركات األخرى الت
تخاارما اللجنة أو مجلس اإلدارة من حن آلخر .سيأخذ مذا الاقونم بعن االعابار ممى االلتزام بالسياسات اإلستثمارنة واإلرشادات
ومساونات املخا ر.
 -14مراجعة كافة املعامالت اإلستثمارنة الت تحااج اىح موافقة مجلس االدارة والاوصية بخصوصها للمجلس.
 -15دراسة وتقونم االستثمارات املحاملة وتحميم نوع االستثمار األنسب للشركة والاوصية به للمجلس.
 -16مراجعة األمور املالية الهامة للشركة ،مثل األمور املاعلقة برأس مال الشركة ،والاصنيف االئاماني للشركة ،والامفقات النقمية،
وأنشطة االقتراض ،والودائع االستثمارنة ،وذلك بالاعاو مع ولجنة املراجعة
 -17القيام بأية أمور أخرى يقوم مجلس اإلدارة باكليفها للجنة.

 )7الوســائخ الرـ اعتمــد عللهــا مجلــس اإلدارة فــي تقيــيم أدائــه وأداء لجانــه وأعضــائه ،والجهــة الخارجيــة الرـ قامـ
بالتقييم وعالقتها بالشركة ،أن وجدت:
خــالل العــام 2018م لــم يــام تطبيــق أ وســيلة اعامــاد اعامــمما مجلــس اإلدارة فـ تقيــيم أدائــه وأداء لجانــه وأعضــائه مــن أ جهــة
خارجية.

ل
 )8اإلءصــان عــن مكاء ـ ت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وءقــا ملــا هــو منصــوص عليــه فــي املــادة اللاللــة
والتسعين من الئحة حوكمة الشركات.
أ .سياسة مكاء ت أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة:
تــم إعــماد سياســة مكافــآت ألعضــاء املجلــس واإلدارة الانفيذيــة ف ـ الشــركة وتــم أعامــاد مــذه السياســة ف ـ إجامــاع الجمعيــة
العامة العادية باارنخ 2018-05-24م.
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ب.مكاء ت أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
املكافآت املاغنرة

املكافآت الثاباة

مبلغ معن

بمل حضور جلسات املجلس

مزايا عينية

مجموع بمل حضور جلسات اللجا

مكافأة رئيس املجلس أو العضو املنامب
أو امن السر إ كا من االعضاء
بيا ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم
عاملن أو ادارنن أو ما قبضوه نظنر
أعمال فنية أو ادارنة او استشارات

اجملموع

-

-

-

-

املجموع

حازم فهم الموسر

-

6,000
6,000

6,000
6,000

-

-

-

نسبة من االرباح

اجملموع

-

-

-

-

مكافآت دورنة

حســام يحـيـى الغـرنميـل

-

-

-

-

خطط تحفنزية قصنرة االجل

-

-

-

-

خطط تحفنزية ونلة االجل

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

-

11,000
19,000
6,000
36,000

-

-

-

االسهم املمنوحة (يام ادخال القيمة)

شويش ناصر آل ثنيا

-

15,000
30,000
30,000
6,000
81,000

-

-

-

-

املجموع

اجملموع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106,390

-

-

مكافأة ااية الخممة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106,390

-

-

اثني ا :العضاء غري التنفيذيني

15,000
41,000
49,000
12,000
117,000
12,000
12,000

-

-

-

-

-

-

-

-

53,195
53,195

-

-

-

-

-

-

53,195
53,195

-

-

-

-

-

-

-

106,390

-

-

-

106,390

-

-

اثلث ا :األعضاء التنفيذيني
46,111
46,111

-

-

-

-

-

-

-

46,111
46,111

املجموع الكل

سـ ـع ـ ــم ف ـ ــالح القح ـطــاني
فـواز عبمالساار العـلمـي

-

-

-

-

-

53,195
53,195

-

-

-

-

53,195
53,195

87,195
99,195
18,000
204,390
15,000
94,195
102,195
12,000
223,390
58,111
58,111

-

بمل املصروفات

مشام عبمالرحمن العسكر

-

30,000
30,000
9,000
39,000

4,000
16,000
9,000
29,000

-

-

-

34,000
46,000
18,000
98,000

أولا :األعضاء املستقلني

-

-

-

مكاء ت كبارالتنفيذين
املكافآت الثاباة

رواتب

بمالت

مزايا عينية

املجموع

مكافآت دورنة

أرباح

خطط تحفنزية قصنرة األجل

خطط تحفنزية ونلة األجل

األسهم املمنوحة (يام إدخال القيمة)

املجموع

-

-

-

-

-

-

-

مكافآة ااية الخممة

اجملموع

-

-

-

-

-

-

-

املجموع الكل

املمير املاى

-

-

-

-

-

-

-

1,206,900
113,400
1,320,300

138,887
25,247
164,134

بمل املصروفات

الرئيس الانفيذ

894,000
84,000
978,000

312,900
29,400
342,300

املكافآت املاغنرة

1,345,787
138,647
1,484,434

-
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مكاء ت أعضاء اللجان
املكافآت الثاباة (عما بمل حضور الجلسات)
أعضاء لجنة املراجعة
سـ ـع ـ ــم ف ـ ــالح القح ـطــاني
حســام يحـيـى الغـرنميـل
ف ـهــم مب ـ ـ ـ ــارك القـ ـث ـ ــام ــي
املجموع
سـ ـع ـ ــم ف ـ ــالح القح ـطــاني
عبمهللا عبمالعزنز املشعل
ف ـهــم مب ـ ـ ـ ــارك القـ ـث ـ ــام ــي
املجموع
عبمهللا عبمالعزنز املشعل
مشام عبمالرحمن العسكر
فـواز عبمالساار العـلمـي
املجموع
ف ـهــم مب ـ ـ ـ ــارك القـ ـث ـ ــام ــي
مشام عبمالرحمن العسكر
حازم فهم الموسر
املجموع

بمل حضور جلسات

9,000
6,000
9,000
24,000
أعضاء اللجنة الانفيذية (تم دمج اللجنة الانفيذية مع لجنة اإلستثمار ف تارنخ 2018/09/04م)
4,000
4,000
4,000
12,000
أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت
7,000
4,000
6,000
17,000
أعضاء لجنة اإلستثمار (تم دمج لجنة اإلستثمار مع اللجنة الانفيذية ف تارنخ 2018/09/04م)
3,000
-

املجموع
9,000
6,000
9,000
24,000
4,000
4,000
4,000
12,000
7,000
4,000
6,000
17,000
3,000

-

-

-

-

3,000
6,000

3,000
6,000

-

أعضاء اللجنة الانفيذية واإلستثمار
فـواز عبمالساار 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 الموسر
املجموع

-

3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

-

-

-

-

3,000
12,000

3,000
12,000

-

-

 )9أي عقوبة أو جزاء أو تدبيراحارازي أو قيد احتيـاطي مفـروع علـى الشـركة مـن الهيئـة أو مـن أي جهـة اـر اءية أو تنظيميـة
أو قضائية ،م بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وسبخ عالجها وتفادي وقوعها في املستقبخ:
ال يوجم أ عقوبة أو جزاء مفروض علح الشركة من ميئة السوق املالية أو مـن أ جهـة إشـرافية أو تنظيميـة أو قضـائية خـالل العـام
2018م
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 )10نتائج املراجعة السنوية لفاعلية جراءات الرقابة الداخلية:
إ لجنـة املراجعـة بالشـركة واملكونـة مــن ثالثـة أعضـاء هاـام فـ املقـام األول بمراسـة الاقـارنر المورنـة املاعلقــة بـإجراءات الرقابـة الماخليـة مــن
قبل املراقب الماخل .
مـذا وقـم تــم وضـع وتنفيـذ العميــم مـن عمليـات املراجعــة المورنـة والتـ تحقــق للشـركة الاأكـم الاــام مـن دقـة وفعاليــة األداء والجـودة ،إضــافة
إىح مساممة اللجنة ف مراجعة القوائم املالية األولية والناائية ورفع الاوصية بشأ اا ملجلس اإلدارة.
كمــا تقــوم اللجنــة بانســيق أعمــال الجهــات الرقابيــة الخارجيــة .مــذا وقــم ا لعــت لجنــة املراجعــة علــح الاقــارنر الت ـ تــم تقــميمها عــن أعمــال
الشركة باإلضافة إىح ذلك قامت اللجنة بالااى :
 قام ــت لجن ــة املراجع ــة بمناقش ــة تقرن ــر املراج ــع ال ــماخل واإلجام ــاع مع ــه وتقي ــيم مالحظات ــه عل ــح إداء الش ــركة ،وت ــم مناقش ــة اإلدارةالانفيذية ف تلك املالحظات والعمل علح أساكمال باق النقاط خالل الفترة القادمة ووضع خطة زمنية بذلك.

 )11توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة لى تعيين مراج داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
ت ــم تمع 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 الر يوجد تعارع بينها وبين قرارات مجلـس اإلدارة ،أو الرـ رءـمل املجلـس األخـذ شهـا بشـأن تعيـين
مراج ـ حس ــابات الش ـركة وعزل ــه وتحدي ــد أتعاب ــه وتقي ــيم دائ ــه أو تعي ــين املراج ـ ال ــداخلي ،ومس ــوغات تل ــك التوص ــيات،
وأسباب عدم األخذ شها.
لم تصمر أ توصية من لجنة املراجعة تعارض قرارات مجلس اإلدارة أو تم رفضها من املجلس.

 )13مساهمة الشركة اإلجتماعية:
ال يوجم أ مساممات إجاماعية للشركة خالل العام 2018م.

 )14بيـ ــان بتـ ــواريخ الجمعيـ ــات العامـ ــة للمسـ ــاهمين املنعقـ ــدة خـ ــالل السـ ــنة املاليـ ــة األخي ـ ـرة وأسـ ــماء أعضـ ــاء مجلـ ــس اإلدارة
الحاضرين لهذه الجمعيات.
سجل الحضور

م
األسم

اجاماع الجمعية العادية (الثالثن )
2018/05/24م

اجاماع الجمعية غنر العادية (الثامنة)
2018/10/09م

شويش ناصر آل ثنيا
عبمهللا عبمالعزنز 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 عبمالساار العـلمـي
حســام يحـيـى الغـرنميـل

⚫
✓
✓
✓
✓
⚫
◼
◼

⚫
✓
✓
⚫
✓
⚫
⚫
✓

1
2
3
4
5
6
7
حازم فهم الموسر
8
✓ حاضر

⚫ لم يحضر

◼ حاضر ولم يام تعيينه ف املجلس
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 )15النشاط الرئيس للشركة:
تسونق وتصمير املناجات الو نية الصناعية وغنرما ومناجات املناجم والبترول وفروعها والصناعات الاحونلية وفروعها حسب
التراخيص الصناعية والكهرباء والغاز واملاء وفروعها والتشييم والبناء والنقل والاخزنن والابريم وخممات املال واألعمال والخممات األخرى
والاجارة وتقنية املعلومات واألمن والسالمة داخل اململكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغنر ،وإعادة الاصمير
واملقايضة واإلسانراد لحساباا أو لحساب الغنر ،وتقميم خممات التسونق والاصمير للمصانع والشركات السعودية ،والمخول ف عقود
الاورنم وتصمير املناجات الو نية للخارج ،ولها ف ذلك القيام بالنشا ات املاممة ألغراضها بما ف ذلك الوكاالت الاجارنة .وتمارس الشركة
أنشطتاا وفق األنظمة املابعة وبعم الحصول علح التراخيص الالزمة من الجهات املخاصة أ وجمت.
وصف نشاط الشركات التابعة لـ"الصادرات"
(أ) اركة اهد الصحراء للتوزي :
ه شركة سعودية برأس مال قمره مليو رنال ونسبة امللكية ( )%51من رأس املال ،وه شركة ذات مسئولية مح ــمودة ،تأسست باارنخ
1435/07/05مـ املوافق 2014/05/04م ونقع مقرما ف ممينة الرناض – اململكة العربية السعودية  -ونامثل نشا ها الرئيس ف تجارة
الجملة والاجزئة ف األغنام ومسالزماهاا.
(ب) مصن سارة للمستلزمات الطبية:
الذ تم شراءه ف 2016/02/03م بـرأس مال قمره  10مليو رنال وبنسبة ملكية ( )%100الواقع ف املمينة الصناعة الثالثة بالرناض
ونامثل نشا ه ف أنااج مسالزمات بية ومخبرية وبالستيكية مستالكة ووحمة رضعات ومصاصات ومسالزمات أ فال بالستيكية
ووحمة محاليل وقطرات العيو وغسيل العيو والنظارات وكرنمات وأدونة.
(ت) الشركة السعودية للصادرات الصناعية (األردن):
ه شركة سعودية برأس مال قمره  1,327,500رنال ونسبة امللكية ( )%100من رأس املال ،وه شركة ذات مسئولية مح ــمودة،
تأسست باارنخ 2017/12/28م ونقع مقرما ف ممينة عما – اململكة األردنية الهاشمية
 )16وصف ألهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها املستقبلية ومداطرها:
قامت إدارة الشركة الجميمة بتنفيذ صفقات مع شركة أرامكوا السعودية ملادة الكبريت واألسممة بمبلغ  100مليو رنال خالل العام
2018م ،وبكميات تجاوزت  200ألف ن اىح السوق املصر ومو السوق الوحيم الذ دعمت فيه شركة أرامكو للاجارة شركة
الصادرات ونمثل  % 90من عمليات الشركة الاجارنة.
قامت إدارة الشركة بصيانة ملباني ومعمات مصنع سارة للمسالزمات الطبية وأساخراج التراخيص الالزمة وتطبيق نظام محاسب
للمصنع ،ونام اساكمال اصمار رخص ميئة الغذاء والمواء وإجراء دراسة سوقية للمناجات املطلوبة ف السوق املحل باإلضافة اىح
إيجاد شرنك تقن لاطونر مناجات املصنع الطبية.
كما قامت الشركة بزنادة رأس مالها خالل العام 2018م عن رنق رح أسهم حقوق أولونة بقيمة  54مليو رنال وبنسبة  %500وذلك
لمعم املركز املاى للشركة وتطونر أعمالها وتنمية نشاط الشركة وعملياهاا.
ساقوم الشركة خالل العام 2019م بتبن استراتيجيتاا التسونقية الت تالخص ف تعزنز الحسابات الرئيسية للشركة من خالل
ً
الحصول علح عقود مع كبرى الشركات السعودية كشركة أرامكو السعودية وسابك والاصنيع وأيضا إيجاد فرص تصمير اإلسمنت
والكلنكر السعود للمول األفرنقية باإلضافة اىح الاواجم الفعل ف أسواق املنطقة من خالل فاو فروع للشركة ف كل من دولة اإلمارات
العربية املاحمة لاصمير املناجات السعودية ولزنادة حصتاــا السوقية ف األسواق املستامفة مــن خــالل عقــم صفقــات تبادل تجــار
(مقايضة) ،وذلك بإسانراد مناجات للسوق السعود وبيع مناجات سعودية لألسواق املستامفة وعمل مخزو للمناجات السعودية
لاقليل املخا ر الاجارنة وغنر الاجارنة ف تلك األسواق.
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أما من ناحية النشا ات األخرى فسوف تسامر الشركة ف عمل اآلتي خالل العام 2019م: -
 التركنز علح املناقصات واملبيعات للبلما العربية واألفرنقية واإلسالمية الت يام تمونلها من اململكة العربية السعودية علح شكل منوأو قروض والانسيق مع الجهات املانحة ف اململكة العربية السعودية للحصول علح المعم الالزم من خالل برنامج تمونل الصادرات
وبرنامج ضما الصادرات الاابعن للصنموق السعود للانمية.
ً
 إعـ ــادة ف ـ ــاو األسـ ــواق األفرنقـ ــية واألسيونة الـ ــت تـ ــم الاعامـ ــل معهـ ــا سابقا ولمياا قوة شرائية من خالل فروع الشركة ف منا ق األسواقاملستامفة وإعادة تقييم النشاط الاجار بالك البلما وبلما جنوب أفرنقيا املجاورة ً
بناء علح إحاياجات تلك البلما من املناجات
السعودية أو غنرما من المول اإلسالمـ ــية األعضـ ــاء ف البنك اإلسالمـ ــي للانمـ ــية واالسافادة مـ ــن الضمانات والقروض الت يقممها
البنك.
 عمل زنارات دورنة لكل من املؤسسة اإلسالمية لاأمن اإلستثمار وإئاما الصادرات واملؤسسة العربية لضما اإلستثمار وبرنامجتمونل الصادرات وبرنامج ضما الصادرات الاابعن للصنموق السعود للانمية وميئة تنمية الصادرات وحضور املؤتمرات الت يام
ً
عقمما من قبلهم ف المول األفرنقية واآلسيونة نظرا لاواجم عمد كبنر من الشركات وذلك للاعرنف بالشركة والحصول علح صفقات
تجارنة مع تلك الشركات.

 )17املعلومات املتعلقة باملخاطرالر تواجهها الشركة وسياسة دارة هذه املخاطرومر اقبتها:

ً
بعم إعاماد الشركة خالل السنوات املاضية علح مناج واحم ً
بناء علح العقم املوقع مع شركة أرامكو السعودية يجمد سنونا وقم تم إلغاء
مذا العقم بسبب تقصنر اإلدارة السابقة ف عمم إدارة مخا ر مذا العقم ً
وبناء عليه ألغ العقم مع شركة أرامكو السعودية ف عام
2014م  ،تام عملية تقونم املخا ر بشكل مسامر علح املساوى اإلستراتيج من قبل اإلدارة الانفيذية ومجلس اإلدارة حيث تام ماابعة
اإلجراءات ذات العالقة بشكل دور ومسامر من أجل الاعامل معها وإتخاذ اإلجراءات الالزمة والامابنر الوقائية ملنع أو تقليل مذه
املخا ر وذلك باإلعاماد ف تعامالت الشركة الاجارنة علح وجود الضمانات البنكية الكافية.
كما تم أعاماد سياسيات للمخصصات من قبل مجلس اإلدارة ونقوم املجلس بمراجعة مسامرة لسياسات الشركة املاعلقة بإدارة
ً
املخا ر لضما تنفيذ السياسات والبرامج املعاممة وذلك للحم من املخا ر الت يمكن ا تواجه الشركة خصوصا فيما ياعلق بعمليات
الاصمير من خالل الحصول علح ضمانات بنكية معاممة من البنوك السعودية.
أم ــا مــن ناحــية مخا ــر العم ــالت فلـي ــس مــناك مخا ـ ــر جومرنة حــيث أ تعامالت الشركة بالرن ــال السعـ ــود والموالر األمرنك ــي وأ
ً
جميع عمليات البيع بالشركة تام عن رنق ضمانات بنكية أو نقما.

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

2018
118.271
()116.911

2017
19.224
()21.746

2016
0.623
)(0.307

2015
589.041
)(581.703

2014
571.667
)(564.214

مجمل الربو

1.360

()2.522

0.317

7.338

7.453

صاف الربو (الخسارة)

6.426

()110.991

)(14.157

1.759

2.558
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 األصول والخصوم للسنوات الخمس األخير:البيان
األصول املاماولة
األصول غنر املاماولة
إجماىح األصول

2018

2017

2016

2015

2014

64.972
11.799
76.771

7.961
11.124
19.085

71.544
44.670
116.214

90.264
41.654
131.918

91.329
47.602
138.931

الخصوم املاماولة
الخصوم غنر املاماولة

8.842
0.474

7.703
0.382

9.540
1.552

6.281
2.045

7.921
2.247

إجماىح الخصوم

9.316

8.085

11.092

8.326

10.168

 )19تحليخ جغرافي إلجمالي يرادات الشركة اركاتها التابعة:
السنة
2018م

التحليخ الجغرافي إلجمالي يرادات الشركة
جمالي اإليرادات

األسواق املحلية

الهند وارق اسيا

مصر

اليمن

االردن

املجموع

118.271

0.452

17.002

93.727

5.662

1.427

118.271

 )20يضان الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية:
البيان

2018

2017

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

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

19.224
()21.746
()2.522
0
()9.310
()11.832

التغييرات  +أو -
99.047
()95.165
3.882
0
()0.445
3.437

نسبة التغير
%515.22
%437.62
0
(% )4.77

وبن ًـاء علـح مـا قـم سـبق فقــم حقـق الشـركة صـاف أربـاح خــالل عـن العـام املناهـ فـ  2018/12/31م ،بقيمــة  6.4مليـو رنـال ويعـود ذلـك إىــح
عــمة أســباب مناــا :إعــادة الاعامــل مــع شــركة أرامكــو الســعودية لاصــمير مــادة الكبريــت ألســواق املصــرنة والبــمء ف ـ تصــمير مــادة األســمنت
للجمهورنــة اليمنيــة باإلضــافة إىــح تصــمير املناجــات البالســتيكية ألســواق شــرق أســيا وكــذلك إرتفــاع اإليـرادات األخــرى نتيجــة إىــح تحصــيل
ودائع الاأمن لمى شركة عافية العاملية بقيمة  14,050,000رنال ،وكذلك إنخفاض املصارنف العموميـة واإلدارة والتسـونقية ،باإلضـافة
إىح تسجيل خسائر خالل عام 2017م ف عملية تخفيض رأس مال الشركة.

 )21يضان ألختالف عن معايير املحاسبة:

ً
تــم إع ــماد القــوائم املالي ــة للش ــركة خــالل الع ــام امل ــاى املناه ـ ف ـ  2018/12/31م بق ــا ملعــاينر املحاس ــبة المولي ــة  IFRSاملاعــارف عليا ــا ف ـ
اململكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبن القانونين .
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 )22الشركات التابعة:

رأس مالها
 1,000,000رنال

نسبة مكية الشركة فياا
%51

اسم الشركة الاابعة
شركة شهم الصحراء للاوزيع
مصنع سارة للمسالزمات
الطبية

 10,000,000رنال

%100

الشركة السعودية للصادرات
الصناعية (األرد )

 1,327,5000رنال

%100

نشا ا الرئيس
تجارة الجملة والاجزئة
ف األغنام ومسالزماهاا.
أنااج مسالزمات بية
ومخبرية وبالستيكية
مستالكة ووحمة رضعات
ومصاصات ومسالزمات
أ فال بالستيكية ووحمة
محاليل وقطرات العيو
وغسيل العيو
والنظارات وكرنمات
وأدونة.
-

المولة املحل الرئيس لعملياهاا
اململكة العربية السعودية

المول محل الاأسيس
اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اململكة األردنية الهاشمية

اململكة األردنية الهاشمية

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

 )24سياسة الشركة في توزي أربان األسهم:
كما جاء ف نص املادة ( )49من النظام األساس للشركة" :توزع إربـاح الشـركة الصـافية السـنونة بعـم خصـم جميـع املصـروفات العموميـة
والاكاليف األخرى" علح الوجه الااى - :
أ -يجنب ( )%10من األرباح الصافية لاكو احايا ي نظامي ،ونجوز للجمعية العامة العادية وقف مذا الاجنيب متى بلغ االحايا ي
املذكور ( )%30من رأس املال املمفوع.
ب -يجوز للجمعية العامة العادية ً
بناء علح اقتراح مجلس اإلدارة أ تجنب نسبة ال تاجاوز ( )%20من األرباح الصافية لاكونن احايا ي
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 يخصص بعم ما تقمم نسبة ال تزنم عن ( )%5من الباق كمكافأة ألعضاء مجلس
اإلدارة وبحم أعلح قمره ( )500,000خمسمائة ألف رنال لكل عضو لقاء عضوناه ف مجلس اإلدارة،
ً
ج -يساحق املسامم حصاه ف األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر ف مذا الشأ ونبن القرار تارنخ االساحقاق وتارنخ الاوزيع،
وتكو أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلن ف سجالت الشركة ف ااية اليوم املحمد لالساحقاق.
ح -يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية علح مساممياا بشكل نصف سنو أو ربع سنو بعم تفونض الجمعية العامة للشركة للمجلس
ً
باوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجمد سنونا.
خ -يوزع الباق بعم ذلك علح املساممن كحصة إضافية ف األرباح أو يحول إىح حساب األرباح املبقاة.
• ونق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترح مجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة ع ـ ـ ـ ـ ــمم توزن ـ ـ ـ ـ ــع أرب ـ ـ ـ ـ ــاح ع ـ ـ ـ ـ ــن الع ـ ـ ـ ـ ـام املال ـ ـ ـ ـ ــي املنتا ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ــي 31ديسم ـ ـ ـ ـ ـبر 2018م.
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 )25مصالح األشخاص في أسهم الشركة:
ال يوجم خالل العام املاى املناه ف 2018/12/31م أية مصلحة ف فئة األسهم ذات األحقية ف الاصونت أل أشخاص.

 )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 التاســعة) مـ ــن تــاريخ 2018/01/01م لــى تــاريخ
 2018/12/31م.
وصف أل مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار الانفيذين وأزواجهم وأوالدمم القصر ف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أ من شركاهاا الاابعة
ف 2018/01/01م

ف 2018/12/31م

صاف
الاغينر
أكاااب حقوق أولونة
103

نسبة
الاغينر
%500

تسلسل

اسم من تعود له املصلحة

عمد األسهم

أدوات المين

عمد األسهم

أدوات المين

1

شويش ناصر آل ثنيا

100

ال يوجم

600

ال يوجم

2

عبمهللا عبمالعزنز املشعل

103

ال يوجم

0

ال يوجم

3

س ـع ــم ف ـ ــالح القـحـطــاني

100

ال يوجم

600

ال يوجم

4

مشام عبمالرحمن العسكر

100

ال يوجم

100

ال يوجم

أكاااب حقوق أولونة
ال يوجم

%00

5

فـ ـه ــم مـب ـ ــارك الق ـثـ ـ ــامي
فـواز عبمالساار العـلمـي

100

ال يوجم

100

ال يوجم

ال يوجم

%00

0

ال يوجم

0

ال يوجم

ال يوجم

%00

7

حســام يحـيـى الغـرنميـل

0

ال يوجم

36

ال يوجم

 36سهم

8

ح ـ ــازم ف ـ ـه ـ ــم الـموس ـ ــر

2

ال يوجم

12

ال يوجم

9

رامي جمال الرفاع

0

ال يوجم

0

ال يوجم

أكاااب حقوق أولونة
ال يوجم

6

%100%500

%500
%00

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

 )27القروع اإلجمالية على الشركة واركاتها:
ال يوجم أ قروض علح الشركة خالل العام 2018م.

 )28وصف ألدوات الدين القابلة للتحويخ ألسهم واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات األكتتاب:

ال توجم أية أدوات دين قابلة للاحونل ألسهم أو أ حقوق خيـار أو مـذكرات حـق اكااـاب أو حقـوق مشـاباة أصـمرهاا الشـركة أو منحتاـا
خالل السنة املالية املنتاية ف  2018/12/31م.

 )29وصف حقوق التحويخ واالكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:
ال توجــم أ حقــوق تحونــل أو اكااــاب أو ديــن قابــل للاحونــل إىــح أســهم أو حقــوق خيــار أو شــهادات حقــوق مشــاباة أصــمرهاا أو منحتاــا
الشركة خالل السنة املالية املنتاية ف  2018/12/31م.

 )30وصف ألدوات الدين القابلة لالسارداد:
ال يوجم أ استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أل أدوات دين قابلة لالسترداد.
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 )31اجتماعات مجلس اإلدارة الدورة (التاسعة):
عقم مجلس اإلدارة خمسة إجاماع ( )5خالل العام املاى 2018م وكا حضور السادة األعضاء كما يل :
سم عضو مجلس اإلدارة

االجتماع األول
2018/02/13م
✓

االجتماع اللاني
2018/03/29م
✓

االجتماع اللالث
2018/04/17م
×

االجتماع الراب
2018/09/04م
×

اإلجتماع الخامس
2018/10/22م
×

عدد االجتماعات الر
حضرها العضو
2

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

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

5
5
5

س ـع ـ ــم فـ ــالح القح ـطــاني

✓
◼

✓
◼

✓
✓

✓
✓

✓
✓

5
3

شويش ناصر آل ثنيا

فـواز عبمالساار العـلمـي
ن ــاص ــر راش ـ ــم الن ـ ــاص ـ ــر
حســام يحـيـى الغـرنميـل

-

-

-

-

-

0

◼

◼

◼

✓

✓

2

حازم فهم الموسر

◼

◼

◼

✓

✓

2

✓ الحضورأصالة

× الحضوروكالة

⚫ عدم حضور

 -مستقيخ

◼ لم يتم تعيينه في املجلس

 )32عدد طلبات الشركة لسجخ املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسباشها
عمد لبات الشركة لسجل املساممن
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

تارنخ الطلب
2018/01/07م
2018/01/14م
2018/02/07م
2018/03/28م
2018/05/24م
2018/07/11م
2018/09/05م
2018/10/09م
2018/10/11م
2018/11/14م
2018/12/18م

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

 )33وصف ألي صفقة بين املصدروطرف ذي عالقة:
يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجم أية عقود للشركة فياا مصلحة جومرنة أو غنر جومرنة أل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس
الانفيذ أو املمير املاى أو أل شخص ذو عالقة بأ منام.

 )34املصالح في عقود الشركة:

ً
ال توجــم خ ــالل عــام 2018م أي ــة عقــود كان ــت الشــركة رف ــا فيا ــا أو كانــت فيا ــا مصــلحة ألعض ــاء مجلــس اإلدارة أو ال ــرئيس الانفي ــذ أو
للمسئول املاى أو أل شخص ذ عالقة بأ منام.
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 )35التنازالت عن الرواتب والتعويضات واألربان:

ال توج ــم أ ترتيبـ ــات أو إتفـ ــاق تنـ ــازل تـ ــم بموجب ــة تنـ ــازل أحـ ــم أعضـ ــاء مجلـ ــس إدارة الش ــركة أو أحـ ــم كبـ ــار الانفيـ ــذين عـ ــن أ راتـ ــب أو
تعونضات.

 )36تنازالت املساهمين عن الحقوق في األربان:

ال توجم خالل عام 2018م أية ترتيبات أو إتفاق تنازل تم بموجبة تنازل أ من املساممن عن حقوقه ف األرباح.

 )37املدءوعات النظامية املستحقة:

ً
وتخضع الشركة للزكاة الشرعية بقا للاعليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والمخل ،كما مو موضح باملنزانية العمومية للشـ ــركة ف
اإليضـ ــاح رقـ ــم ( )16فق ــرة " مخصص الزكاة الشرعية " ،وفيما يل جمول بقيمة املمفوعات النظامية املساحقة علح الشـ ــركة باملليو :
البيان

2018م
املسدد

املساحق حتى ااية الفترة

وصف موجزلها

بيان األسباب

املالية السنونة ولم يسمد

املؤسسة العامة للاأمينات االجاماعية

1.709
0.226

1.679
0.021

سماد اشتراكات للشركة

تكاليف تأشنرات وجوازات ورسوم
مكاب العمل

0.177

0

سماد رسوم اقامات وتأشنرات
وجوازات الشركة

الزكاة
الضرنبة

زكاة الشركة
-

الزامية
الزامية
الزامية
الزامية

 )38البرامج التحفيزية ملوظفي الشركة:
ال توجم خالل عام2018م أية برامج تحفنزية ملوظفي الشركة.

 )39قرارات مجلس اإلدارة:
 يقرمجلس اإلدارة بما يلي:ُ
• أ سجالت الحسابات أعمت بالشكل الصحيو.
ُ
ُ
• أ نظام الرقابة الماخلية أعم علح أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
• أنه ال يوجم أ شك يذكر ف قمرة املصمر علح مواصلة نشا ه.

 )40تقريراملحاسب القانوني للشركة
وافقـ ـ ــت الجمع ـ ــية العام ـ ـ ـ ــة العادي ـ ـ ـ ـ ــة الثالث ـ ــو للش ـ ــركة املنعق ـ ــمة با ـ ــارنخ 2018/05/24م ،عل ـ ــح تعيـ ــن مراقـ ــب الحس ـ ــابات (العظـ ــم
والســمير ومراجعــو قــانونيو ) للعــام املــاى 2018م ولــم ياضــمن تقرنــر املحاســب القــانوني للشــركة أ تحفظــات علــح القــوائم املاليــة
السنونة.

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

 )42أسهم الخزينة املحتفظ شها من قبخ الشركة وتفاصيخ عن استددامات هذه األسهم.
ال توجم خالل العام 2018م أية أسهم خزننة محافظ باا من قبل الشركة.
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* الخاتمة:
ياقمم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بخالص الشـكر والاقـمير لحكومـة خـادم الحـرمن الشـرنفن ملـا توليـة مـن دعـم للصـادرات الو نيـة
ونــمعو هللا عــز وجــل أ يزنــم مــذه الــبالد مــن نعمــه وخنــره ،ونخــص بالشــكر كــل مــن وزارة الاجــارة 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 اسامرار تقممها وازدمارما.
وبع ــد ه ــذا االستع ــراع ءان مجلس اإلدارة يع ــرع على الجمع ــية العام ــة العادي ــة اللالثون املوق ــرة ج ــدول األعم ــال التالي- :
ً
 :الاصونت علح تقرنر مجلس اإلدارة ،عن السنة املالية املنتاية ف 31-12-2018م.
أوال
ً
 :الاصونت علح تقرنر مراجع حسابات الشركة ،عن السنة املالية املنتاية ف 31-12-2018م.
ثانيا
ً
 :الاصونت علح القوائم املالية عن السنة املالية املنتاية ف 31-12-2018م.
ثالثا
ً
 :الاصونت علح تعين مراجع الحسابات للشركة من بن املرشحن من قبل لجنة املراجعة ،وذلك لفحص
رابعا

ً
خامسا
ً
سادسا

ومراجعة وتمقيق القوائم املالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنونة)
والربع األول من عام 2020م ،وتحميم أتعابه.
 :الاصونت علح إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتاية ف 31-12-2018م.
 :الاصونت علح اناخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بن املرشحن للمورة القادمة الت تبمأ من تارنخ -06-16
2019م وملمة ثالث سنوات وتناه ف 2022-06-15م.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

مجلس اإلدارة
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