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السادة /مساهمي شركة األعمال التطويرية الغذائية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
يسرني ونيابة عن أعضاء جملس اإلدارة أن نرحب بكم ونشكركم على تلبية الدعوة حلضور اجتماع اجلمعية
العامة ويطيب لنا تقديم التقرير السنوي للعام املالي املنتهي يف 2019/12/31م.
حيث متكنت الشركة من تنفيذ اخلطط املستهدفة بشكل كبري لعام  2019م وذلك بعد توفيق اهلل باحملافظة على
أدائها بفاعلية حيث استطاعت الشركة أن تواصل نتائجها اإلجيابية من حيث عمليات اإلنتاج والتسويق .ان الشركة
تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة يف ظل اسرتاتيجية الشركة املواكبة لرؤية اململكة 2030
وبرنامج التحول الوطين  ،2020وحنن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق املعطيات االقتصادية احلديثة وما
تسعى اليه القياده احلكيمة برعاية خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمني صاحب
السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم اهلل.
كما يسرني نيابة عن جملس اإلدارة أن أوجه جزيل الشكر والتقدير إىل مجيع مساهمي الشركة على ما أبدوه من
حسن الثقة باجمللس وإىل مجيع منسوبي الشركة ملا حتقق من إجناز وجناح للشركة.
راجني من املوىل العزيز احلكيم أن يوفقنا وإياكم

رئيس جملس اإلدارة
عشري بن سعد العشري
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 )1نشاط الشركة:
يتمثل نشاط الشركة يف إقامة وتشغيل املطاعم واملقاهي وصيانة مراكز التدريب والتعليم وخدمات التغذية يف املواد
الغذائية وخدمات اإلعاشة املطهية وغري املطهية.

 )2رسالة الشركة:
السعي لتحقيق تطلعات العمالء مع التحسني يف اجلوده والقيمه والكفاءه واطالق األفكار اجلديده.
اهدافنا:
 االستمراريف حتقيق النتائج املالية اجليده.
 تطوير العاملني واحملافظه عليهم.
 الرتكيز على رضا العمالء.

 )3اإلنتاج واملبيعات:
مت بدء النشاط الفعلي للشركة يف بداية عام 2012م.
 1/3منتجات الشركة الرئيسة وشرح كامل عنها:
متتلك الشركه اربعة امساء جتاريه خمتلفه،كل اسم جتاري خيتص بتقديم نوع او انواع حمدده من األطعمه كالتالي:
 )1وقت العصري :خيتص بتقديم كل ما هو مرتبط بالفواكه من عصريات طازجه،مسوثيز،سلطة الفواكه اضافه اىل
تشكيله متنوعه من الكوكتيالت املختلفه اليت ميزج فيها بني االيسكريم والعصري وسلطة الفواكه ويتم تقدميها
يف عبوات خمتلفه حسب احلجم والنوع.
 )2حمبوب :خيتص بتقديم الشاورما بنوعيها اللحم والدجاج وتقدم بعدة اشكال وانواع حسب نوع اخلبز وحجمه ( خبز
عربي ،صاج ،تورتيال ) .... ،وحسب نوع الصوص.
 )3بيت الكتاكيت :خيتص بتقديم الدجاج املقلي (بروستد) ومنتجاته من قطع دجاج وساندوتش الدجاج مبختلف انواعه
سواء يف خبز الربجر او التورتيال او الصب ،اضافة اىل السمك واجلمربي املقلي.
 )4بيتزا مشوار :خيتص بتقديم انواع البيزا.
 2/3عدد الفروع :
بلغ عدد الفروع ( )80فرع يف عام 2019م مقابل ( )58فرع لعام 2018م بزيادة قدرها .%38
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 3/3املبيعات :
 بلغت قيمة املبيعات خالل عام 2019م ( )138,433,074ريال مقابل ( )108,659,651ريال لعام 2018مبزيادة قدرها .%27

 )4خطط الشركة وتوقعاتها املستقبلية:
 1/4ترتكز خطط الشركة يف التالي:
 التوسع للوصول لعدد  110فرع يف خالل اخلمس سنوات القادمة.
 التدريب واملتابعة.
 التحفيز للعاملني.
 الصحة والبيئة.
 اجلودة.
 التسويق.
 الكفاءة الداخلية.
 املوارد املالية.
 إشراك العمالء يف التقييم املستمر لألداء واملنتجات.
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 )5ملخص النتائج املالية:
قائمة الدخل( :ريال)
البيــان

2019

2018

2017م

2016م

2015م

إيرادات النشاط

82,404,654 108,659,651 138,433,074

34,663,082 34,924,898

تكاليف النشاط

93,719,750 118,912,710

67,660,759

19,836,778 26,966,163

جممل ربح النشاط

19,520,364

14,939,901

7,958,735 14,743,895

14,826,304

مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية

12,871,355

9,250,887

8,016,507

2,714,225

9,175,813

اإليرادات األخرى  -صايف

2,352,390

2,261,833

1,600,083

194,611

283,862

208,748

439,944

135,978

148,359

8,304,266

7,742,099

7,887,527

5,303,143

5,785,994

وفيما يلي قائمة املركز املالي املوحدة( :ريال)
2019
البيان

2018

2017

الزكاة
صافى الربح ( اخلسارة )

267,925

2015

2016

موجودات متداولة

27,717,029

27,606,774

19,460,121

8,982,544

6,439,341

األصول األخرى طويلة األجل

57,485,464

0

0

0

0

األصول الثابتة

55,907,454

46,490,223

28,555,788

14,173,458

6,131,528

إمجالي املوجودات

12,570,869 23,156,002 48,015,909 74,096,997 113,742,918

مطلوبات متداولة

31,675,408

10,558,381

9,502,707

2,804,410

886,851

مطلوبات غري متداولة

41,670,572

1,081,962

682,901

361,404

448,414

قروض طويلة األجل

29,518,891

32,165,844

16,340,992

5,459,712

4,336,965

إمجالي املطلوبات

102,864,871

43,806,187

26,526,600

8,625,526

5,672,230

رأس املال املدفوع

25,000,000

12,500,000

12,500,000

12,500,000

100,000

االحتياطيات واألرباح املدورة

135,950,763

17,790,810

8,989,309

2,030,476

6,798,639

حقوق املساهمني

38,595,076

30,290,810

21,489,309

14,530,476

6,898,639

إمجالي املطلوبات وحقوق املساهمني

12,570,869 23,156,002 48,015,909 74,096,997 141,459,947
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 )6الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية:
البيـ ـ ـ ــان
إمجالي الربح
الربح
التشغيلي
صايف الربح
(اخلسارة)

2019

2018

التغري

نسبة
التغري

4,580,463

%30,66

6,649,009

5,689,014

959,995

%16,87

8,304,266

7,742,099

562,167

%7,26

14,939,901 19,520,364

األسباب
بلغ الربح التشغيلي  6,64مليون ريال،مقابل
 5,689مليون ريال للعام السابق (الفرتة السابقة
 12شهر) ،وذلك بزيادة قدرها  959الف ريال
ويرجع السبب يف ذلك لزيادة املبيعات
بلغ إمجالي الدخل الشامل  8,304مليون ريال،
مقابل  7,742مليون ريال للعام السابق (الفرتة
السابقة  12شهر)  ،وذلك لزيادة املبيعات.

 )7املوارد البشرية:
أخذت اإلدارة العليا على عاتقها منذ تأسيس الشركة أهمية املوارد البشرية كونها أهم عناصر العملية اإلنتاجية مما
يتطلب البحث عن الكفاءات اجليدة القادرة على األداء والعطاء املتميز .ولذلك اهتمت إدارة املوارد البشرية جبعل
العاملني لديها قادرين على حتقيق أهداف املوارد البشرية بشكل خاص وحتقيق أهداف الشركة بشكل عام .وتعمل
املوارد البشرية يف نفس الوقت على حتقيق أهداف العاملني اخلاصة املشروعة والوصول بهم اىل األداء املتميز من خالل
حسن االختيار وتنمية وتطوير املهارات ،ورفع الكفاءة والفعالية واالستقرار وكذلك حتقيق االنتماء والوالء من خالل
فرص العمل املتوفرة وخلق ظروف مناخيه وبيئة عمل مناسبة إضافة اىل العدالة يف األجور واملعامالت اإلدارية وتقديم
خدمات ورعاية اجتماعية وصحية ،مما يساعد على توظيف واستثمار املوارد البشرية كمدخل فعال إلدارة املـوارد
األخـرى واحلفاظ عليها .وكان من جراء ذلك ان قفزت الشركة بفضل اهلل ملكانة عالية تتناسب وحجم اجلهد املبذول
حتى أصبح عدد العاملني بنهاية عام 2019م حبدود الـ ( )610موظف منهم ( )189موظفا سعوديا بنسبة قدرها .%23

 )8تقنية املعلومات:
قامت الشركة بتطبيق نظام نقاط البيع املبين على احلوسبة السحابية يف مجيع فروعها ملواكبة التحول الرقمي
وتسهيل متابعة العمل واألداء وإصدار التقارير.
إضافة إىل ذلك مت تطوير نظام ختطيط املوارد حسب إحتياج الشركة وربطه باألعمال واإلجراءات الداخلية واملنافذ
اخلارجية لتوحيد بيئة العمل ورفع مستوى املتابعة.
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 )9املسؤولية االجتماعية:
توىل الشركة اهتماما خاصا باألعمال اخلريية واالجتماعية واإلنسانية إىل جانب دورها االقتصادي والتنموي ،كما
حترص الشركة على بناء ثقافة املسئولية االجتماعية لدى املوظفني ،حيث ساهمت الشركة يف عدد من األنشطة
االجتماعية واخلريية .وادناه أمثلة منها-:
 مبادرة (بك نهتم) ـــ جامعة االمرية نورة.
 حلقات حتفيظ القرآن الكريم (دار اهلمة العليا) لدعم احلافظات.
 نادي التمويل واالستثمار الطالبي ـــ جامعة االمام.
 التعاون مع مجعية سنداخلريية يف مجيع فعالياتها واالبرز منها (دعم اطفال مرضى
السرطان).

 )10الزكاة الشرعية:
قامت الشركة بتكوين خمصص للزكاة الشرعية مببلغ 267,925ريال عن الزكاة املستحقة عن عام2019م
وحصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام  2018تنتهي يف 2020/4/30م ،وجاري
العمل للحصول على شهادة الزكاة عن عام 2019م.

 )11القروض :
بنك الراجحي :
حصلت الشركة على قرض مببلغ  4,865,618ريال يف العام 2019م يسدد خالل  5سنوات بأقساط نصف سنوية
وإن آخر قسط هلذا القرض يستحق يف  13مايو 2024م.
حركة القرض خالل عام (:2019ريال سعودي)
أصل القرض

االضافة خالل عام
2019

املسدد خالل عام
2019

الرصيد يف2019/12/31

31,005,794

4,865,618

6,352,522

29,518,890

 )12املخاطر:
تولي الشركة اهتماما باملخاطر احملتملة من جراء املنافسة املتوقعة نتيجة دخول شركات جديدة والتوسعات يف
الشركات األخرى وتقوم الشركة مبراجعة كافة األخطار اليت قد تتعرض هلا ومن ثم اختاذ اإلجراءات الالزمة للحد من
انعكاسات تلك األخطار على األداء والتغلب عليها ،وحتقق الشركة ذلك من خالل إدارتها وجلانها واألدوات الرقابية
متمثلة يف جلنة املراجعة والتقارير الدورية للجوانب املالية والتشغيلية ومقارنة مؤشرات األداء.
أما املخاطر الواردة يف إيضاحات القوائم املالية املرفقة مع هذا التقرير فهي توضح موقف الشركة من تلك املخاطر وهي
كالتالي:
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 خماطر تغري أسعار الصرف:
هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية تراقب االدارة تقلبات
أسعار صرف العمالت األجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة ملخاطر تغري أسعار الصرف بدرجة كبرية نظراً
ألن العم لة الرمسية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة األساسية اليت تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً
وبهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي.
 خماطر االئتمان:
هي خماطر عدم قدرة األطراف األخرى على الوفاء بالتزاماتها جتاه الشركة مما يؤدي إىل تكبد الشركة
خلسارة مالية ،تقوم الشركة بإيداع أرصدتها النقدية يف عدد من املؤسسات املالية ذات القدرة االئتمانية العالية،
وبالنسبة للعمالء ال يوجد أي مبيعات أجلة ،مل حتدد اإلدارة أي تركيزات هامة يف خماطر اإلئتمان.
 خماطر السيولة:
هي خماطر تعرض الشركة لصعوبات يف احلصول على األموال ملقابلة االلتزامات املرتبطة باألدوات املالية تدار
السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها مبقادير كافية ملقابلة أية التزامات مستقبلية وال تعتقد
الشركة أنها عرضة ملخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

 )13نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:
يسعى جملس إدارة الشركة إىل تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي ،وإعداد خطه سنوية لعملية املراجعة واليت
تهدف إىل تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي ،تقوم إدارة املراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إىل جلنة املراجعة عن
عمليات املراجعة التشغيلية واإلدارية واملالية اليت تقوم بها بصفة مستمرة واليت تهدف إىل التحقق بدرجة معقولة من التأكد
من حتقيق أهداف الشركة واملتمثلة يف محاية أصول الشركة ودقة السجالت احملاسبية واكتماهلا ،والتقيد باألنظمة
والسياسات اليت تتبناها اإلدارة لتحقيق أهداف الشركة وتراقب باستمرار من قبل جلنة املراجعة ،ومل تُظهر عمليات
املراجعة اليت تقوم بها إدارة املراجعة الداخلية واملراجعون اخلارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً
جوهريا يف نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة ،ومما يقد يشري وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة
إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

 )14حوكمة الشركة:
تقوم الشركة بتطبيق معايري نظام احلوكمة وذلك من أجل االلتزام بأفضل ممارسات احلوكمة اليت تكفل محاية حقوق
املساهمني وأصحاب املصاحل ،وحرصاً من الشركة على حقوق مساهميها وكذلك أصحاب املصاحل املتعاملني معها وضع
جم لس اإلدارة من أولوياته تطبيق ما ورد يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية ،فقد أمتت
الشركة الئحتها الداخلية للحوكمة (دليل حوكمة الشركة) وأعتمدها جملس اإلدارة بالقرار رقم ( )5بتاريخ
2016/12/01م ،وهي تتفق مع الئحة حوكمة الشركات يف معظم بنودها.
9

واجلدول التالي يبني ما مت تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات واإلحكام اليت مل تطبق وأسباب ذلك:
املوضوع

املادة

طبق بالكامل

3

احلقوق العامة للمساهمني

√

4

تسهيل ممارسة املسا همني حلقوقهم وحصوهلم على املعلومات

√

5

حقوق املساهمني املتصلة بإجتماع اجلمعية العامة

√

6

حقوق التصويت(عدا الفقرة (ب و د)

طبق جزئيا

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب

مل يطبق

√

(ب) جيب اتباع أسلوب التصويت الرتاكمي عند التصويت

√

الختيار أعضاء جملس اإلدارة يف اجلمعية العامة

سيتم تطبيق التصويت الرتاكمي

عند انتخاب

أعضاء اجمللس يف دورته القادمة.

)د (جيب على املستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين
اليوجد يف النصوص النظامية ما خيول الشركة

يتصرفون بالنيابة عن غريهم
-مثل صناديق االستثمار  -اإلفصاح عن سياساتهم يف التصويت

االطالع ومنع األشخاص ذو الصفة االعتبارية من حق

وتصويتهم الفعلي يف تقاريرهم السنوية ،وكذلك اإلفصاح عن

√

كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصاحل قد يؤثر على

التصويت عن األسهم املقيدة يف السجالت بإمسائهم
 ،وكذلك عدم الزامية هذه الفقرة نظاميا

ممارسة احلقوق األساسية اخلاصة باستثماراتهم.
7

حقوق املساهمني يف ارباح االسهم

√

8

السياسات واالجراءات التعلقة باالفصاح

√

9

االفصاح يف تقرير جملس االدارة

√

10

الوظائف االساسية جمللس اإلدارة

√

11

مسئوليات جملس اإلدارة (عدا الفقرة (أ)

√

(أ)

يصدر اجمللس تفويضات خاصة بأعمال وانشطة

 ..وعلى اجمللس جتنب إصدار تفويضات عامة او غري
حمددة املدة

12

√

تكوين جملس اإلدارة (عدا الفقرة ط)

√

حسب نظام الشركة تعيني ممثلني له يف جملس اإلدارة –

√

الشركة املستمرة.

(ط) الجيوز للشخص ذو الصفة االعتبارية – الذي حيق له
التصويت على أختيار األعضاء االخرين يف جملس اإلادرة.
13

جلان جملس اإلدارة واستقاللياتها

√

14

جلنة املراجعة

√

15

جلنة الرتشيحات واملكافأت

√

16

إجتماعات جملس اإلدارة وجدول األعمال

√

17

مكافأت أعضاء جملس اإلدارة وتعويضاتهم

√

18

تعارض املصاحل يف جملس اإلدارة

√
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 )15جملس اإلدارة:
 1/15تكوين جملس اإلدارة
يتوىل الشركة جملس إدارة مكون من عدد ( )5أعضاء ،ويتم تصنيف األعضاء وفقاً للتعريفات الواردة باملادة
الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية ،وقد بلغ عدد اجتماعات جملس اإلدارة التى
عقدت خالل العام 2019م مخسة ( )5اجتماعات ،أختذت خالهلا حزمة من القرارات والتوصيات املدرجة يف
جدول أعمال االجتماعات للدورة احلالية .واجلدول التالي يبني أهم املعلومات عن أعضاء جملس اإلدارة:
م

االسم

املنصب

التصنيف

عدد

عضوية يف شركات مساهمة أخرى

احلضور

1

الشيخ /عشري سعد العشري

الرئيس

غري تنفيذي

5

أمسنت اجلوف ،كسب املالية

2

الشيخ /سعد صنيتان هديب

عضو

غري تنفيذي

5

أمسنت اجلوف ،كسب املالية

3

األستاذ /عبدالرمحن ناصر األمسري

عضو

تنفيذي

5

ـــــــــــــــ

4

األستاذ /هشام بن عبدالرمحن مقرن

عضو

غري تنفيذي

5

كسب املالية

5

األستاذ /حممد بن سعد العشري

نائب الرئيس

غري تنفيذي

5

التعفف الكهربائية ،مياه اجلوف الصحية

 2/15بيان حضور اجتماعات جملس اإلدارة للعام 2019م:
ابريل

مايو

يونيو

سبتمرب

نوفمرب

االسم
الشيخ  /عشري سعد العشري

√

√

√

√

√

الشيخ  /سعد صنيتان هديب

√

√

√

√

√

األستاذ /عبد الرمحن ناصر األمسري

√

√

√

√

√

األستاذ /هشام بن عبدالرمحن مقرن

√

√

√

√

√

األستاذ /حممد بن سعد العشري

√

√

√

√

√

 3/15مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني:
 1/3/15مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة:
م

اسم من تعود له املصلحة

 1الشيخ /عشري بن سعد العشري
 2الشيخ /سعد بن صنيتان هديب

يف 2019/01/01
عدد األسهم النسبة

يف 2019/12/31
عدد األسهم

النسبة

صايف
التغيري

نسبة التغيري

125,000

% 10

200,000

%8

ــــــــ

ــــــــ

125,000

% 10

150,000

%6

ــــــــ

ــــــــ

 3األستاذ /عبد الرمحن بن ناصر األمسري 312,500

% 25

296,000

 % 11,84ــــــــ

ــــــــ
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2/3/15حقوق زوجات واألبناء القصر ألعضاء جملس اإلدارة:
صلة القرابة

اسم من تعود له

م

املصلحة

 1ــــــــ

بداية العام
عدد

زوجة  -ابن  -ابنه
ــــــــ

نهاية العام
عدد

النسبة

األسهم

ــــــــ

ــــــــ

األسهم
ــــــــ

النسبة
ــــــــ

صايف التغيري نسبة التغيري

ــــــــ

ــــــــ

 3/3/15مصلحة وحقوق كبار التنفيذيني:
ال ميلك أي من كبار التنفيذيني يف الشركة أو زوجاتهم أو أوالدهم القصر أية أسهم بالشركة.
 4/3/15مكافأة أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني:
تقوم الشركة بدفع مكافأت وبدالت حضور جلسات ألعضاء جملس اإلدارة وجلانه مبوجب ما نص عليه النظام األساسي
للشركة وقرارات جملس اإلدارة  ،كما تقوم بدفع رواتب ومكافأت وتعويضات لكبار التنفيذيني حسب العقود املوقعة.
 5/3/15إمجالي مدفوعات الشركة لثالثة من كبار التنفيذيني من بينهم املدير العام واملدير املالي:
البيان

م

 1البدالت والرواتب
2

املكافأت الدورية
والسنوية

 3بدل حضور جلسات
اإلمجالي

أعضاء جملس

أعضاء جملس اإلدارة

اإلدارة التنفيذيني

غري التنفيذيني/
املستقلني

ثالثة من كبار التنفيذيني من
بينهم املدير العام واملدير املالي

اإلمجالي

0

0

814,859

814,859

140,000

69,040

0

209,040

43,500

13,500

0

57,000

183,500

82,540

814,859

1,080,899

 5/3/15اعضاء جملس االدارة الذينتنازلوا عن مكافآتهم:
تنازل عدد  3من اعضاء جملس االدارة عن مكافآتهم وبدل حضور اجللسات دعماً للشركة وهم:
الصفة

اإلسم
الشيخ /عشري بن سعد العشري

رئيس جملس اإلدارة

الشيخ /سعد بن صنيتان هديب

عضو جملس اإلدارة

األستاذ /عبد الرمحن بن ناصر األمسري

عضو جملس اإلدارة
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 )16جلان جملس اإلدارة:
 1/16جلنة املراجعة
تتشكل جلنة املراجعة من ثالث أعضاء ،واعتمدت اجلمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم
وأسلوب عمل اللجنة ،وتتكون جلنة املراجعة من اآلتي:
الصفة

اإلسم
الشيخ /سعد بن صنيتان هديب

رئيس اللجنة – عضو جملس اإلدارة

األستاذ /هشام بن عبدالرمحن مقرن

عضو اللجنة – عضو جملس اإلدارة

األستاذ /أمحد إبراهيم العجلة

عضو اللجنة

ومن مهام جلنة املراجعة:
 اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة ،من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهمات
اليت حددها هلا اجمللس.
 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها يف شأنه.
 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.
 التوصية للمجلس بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعابهم ،ويراعى عند التوصية بالتعيني التأكد من
استقالليتهم.
 متابعة أعمال احملاسبني القانونيني ،واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة اليت يكلفون بها أثناء قيامهم
بأعمال املراجعة.
 التنسيق بني اإلدارات املختلفة يف الشركة واجلهات الرقابية اخلارجية مبا يف ذلك املراجع اخلارجي وهيئة سوق
املال وغري ذلك من اجلهات الرقابية اخلارجية األخرى.
 متابعة تنفيذ ما ورد يف الئحة التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية.
 دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوني وإبداء مالحظاتها عليها.
 دراسة مالحظات احملاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف شأنها.
 دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على اجمللس وإبداء الرأي والتوصية يف شأنها.
 دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس يف شأنها.
هذا وقد بلغت اجتماعات جلنة املراجعة اليت عقدت خالل العام  2019عدد مخسة ( )5اجتماعات.
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 2/16بيان حضور اجتماعات جلنة املراجعة للعام 2019م:
االسم

2/18

3/28

5/20

7/23

11/18

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

الشيخ /سعد بن صنيتان هديب
األستاذ /هشام بن عبدالرحمن مقرن
األستاذ /أحمد إبراهيم العجلة

 3/16جلنة الرتشيحات واملكافآت:
تتشكل جلنة الرتشيحات واملكافآت من ثالث أعضاء،واعتمدت اجلمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة
عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ،وتتكون جلنة الرتشيحات واملكافآت من اآلتي:
الصفة

اإلسم
الشيخ /سعد صنيتان هديب

رئيس اللجنة

األستاذ /عبد الرمحن ناصر األمسري

عضو اللجنة

ومن مهام ومسئوليات اللجنة :
 التوصية جمللس اإلدارة بالرتشيح لعضوية اجمللس وفقا للسياسات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي
شخص سبق إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانة.
 املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية اجمللس وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت
املطلوبة لعضوية اجمللس ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعمال اجمللس.
 مراجعة هيكل اجمللس ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها.
 حتديد جوانب الضعف والقوة يف اجمللس  ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.
 التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني ،وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل
عضوية جملس إدارة شركة أخرى.
 إعداد السياسة اخلاصة مبنح املكافآت واملزايا واحلوافز والرواتب يف الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
 وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء اجمللس وكبار التنفيذيني ،ويراعى عند وضع تلك السياسات
استخدام معايري ترتبط باألداء.
 وضع سياسة مكافآت لدى الشركة تتضمن أن تكون املكافآت والرواتب كافية الستقطاب أشخاص مؤهلني
للعمل يف الشركة واالحتفاظ بهم وبشكل يتماشي مع الرواتب املمنوحة من قبل الشركات املماثلة بالسوق حتديد
احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا واملوظفني وأسس اختيارهم .
 إعداد السياسة اخلاصة باملوارد البشرية والتدريب يف الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
هذا وقد بلغت اجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت اليت عقدت خالل العام  2019عدد واحد ( )1اجتماع.
14

 4/16بيان حضور اجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت للعام 2019م:
االسم

فرباير

الشيخ /سعد بن صنيتان هديب
األستاذ /عبدالرحمن ناصر االسمري

√
√

 5/16اللجنة التنفيذية:
تتشكل اللحنة التنفيذية من ثالث أعضاء ،واعتمدت اجلمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم
وأسلوب عمل اللجنة ،وتتكون اللجنة التنفيذية من اآلتي:
الصفة

األسم
الشيخ /عشري بن سعد العشري

رئيس اللجنة

األستاذ /عبد الرمحن ناصر األمسري

عضو اللجنة

األستاذ /إقبال حممد باليماليل

عضو اللجنة

ومن مهام ومسئوليات اللجنة التنفيذية:
 .1وضع املخططات االسرتاتيجة العامة للشركة والتصور العملي لتنفيذ املخططات .
 .2وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة من خالل توجهات أسواق بهدف حتقيق مردود أفضل للمساهمني.
 .3متابعة خطط الشركة االسرتاتيجية الطويلة واملتوسطة والقصرية االجل وحتديثها ومراجعتها من حني آلخر .
 .4توجيه أعمال املبيعات والتسويق وحبث سبل تنشيطها.
 .5مراقبة احلصص السوقية ومعدالت النمو واالخرتاق من الشركات املنافسة واختاذ االجراءات املتعلقة بذلك يف الوقت
املناسب.
 .6املوافقة على امليزانيات التقديرية واملوافقة على موازنات الفروع املوحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل
والرفع ألخذ املوافقات النهائية.
 .7مراجعة املوازنات ومراقبة األداء والتأكد من التزام ومتسك اإلدارة التنفيذية بأهداف ومعايري وأنظمة التشغيل.
 .8متابعة تنفيذ املوازنات التقديرية للشركة وحتليل أسباب االحنرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
 .9مراجعة املصاريف الرأمسالية املعتمدة.
 .10االشراف على استثمارات الشركة لدى الغري ويف الشركات املساهمة والعمل على احلصول على مردود أفضل عن
طريق تطبيق سياسات واضحة وسليمة.
 .11مراقبة كفاءة وجودة عملية االستثمار باملقرتنة مع األهداف.
 .12اإلشراف على تطبيق السياسات واالجراءات املعتمدة يف مجيع أقسام الشركة والشركات التابعة هلا إن وجدت.
 .13مراقبة أداء عمل املدير العام وفريق االدارة العليا.
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هذا وقد بلغت اجتماعات اللجنة التنفيذية اليت عقدت خالل العام  2019عدد واحد ( )1اجتماع.
 6/16بيان حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية للعام 2019م:
االسم

يونيو

الشيخ /سعد بن صنيتان هديب
األستاذ /عبدالرحمن ناصر االسمري
األستاذ /إقبال محمد باليماليل

√
√
√

 7/16جلنة إدارة املخاطر:
تتشكل جلنة إدارة املخاطر من ثالث أعضاء ،واعتمدت اجلمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب
عمل اللجنة ،وتتكون اللجنة من اآلتي:
األسم

الصفة

الشيخ /عشري بن سعد العشري

رئيس اللجنة

األستاذ /حممد عبداهلل املبارك

عضو اللجنة

األستاذ /امحد ابراهيم العجلة

عضو اللجنة

ومن مهام ومسئوليات جلنة املخاطر:
 .1وضع اسرتاتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر مبا يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة
والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وحتديثها بناءاً عل املتغريات الداخلية واخلارجية للشركة.
 .2حتديد مستوى مقبولئ للمخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركة واحلفاظ عليل والتحقق من عدم جتاوز الشركة له.
 .3التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح ،مع حتديد املخاطراليت تهدد استمرارها خالل االثين عشر
شهراً القادمة.
 .4اإلشراف عل نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات حتديد قيامه ومتابعة املخاطر اليت قد تتعرض هلا
الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
 .5إعادة تقييم قدرة الشركة عل حتمل املخاطر وتعرّضها هلا بشكل دوري)من خالل إجراء اختبارات التحمل عل سبيل
املثال(
 .6إعداد تقارير مفصلةحول التعرض للمخاطر واخلطوات املقرتحة إلدارة هذه املخاطر ،ورفعها إىل جملس اإلدارة.
 .7تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.
 .8ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.
 .9مراجعة اهليكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل جملس اإلدارة.
 .10التحقق من استقالل موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة اليت قد يتنشأ عيها تعرض الشركة للمخاطر.
 .11التحقق من استيعاب موظفي إدارة املخاطر للمخاطراحمليطة بالشركة ،والعمل عل زيادة الوعي بثقافة املخاطر.
 .12مراجعة ما تثريه جلنة املراجعة من مسائل قد تؤثر يف إدارة املخاطر يف الشركة.
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 )17اجلمعيات العامة:
عقدت الشركة مجعية عامة غري عادية يف 1441/01/10هـ املوافق 2019/09/19م ومتت فيها املوافقة على زيادة
رأس املال

 )18سجالت املساهمني:
تقدمت الشركة ملرة واحدة فقط لطلب سجل املساهمني وذلك لغرض عقد اجلمعية العامة غري العادية يف سبتمرب من العام 2019م.

 )19املعامالت مع جهات ذات عالقة:
مل تقم الشركة بأي أعمال ذات عالقة بأعضاء جملس ادارتها خالل العام 2019م.

 )20مشرتيات أو عقود بها مصلحة لعضو جملس اإلدارة والتنفيذيني :
ال توجد مشرتيات أو عقود أبرمتها اجملموعة خالل عام  2019بها مصلحة لعضو من أعضاء جملس اإلدارة او التنفيذيني .

 )21املدفوعات النظامية املستحقة للجهات احلكومية :
بيان
الزكاة
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
االمجالي

2019

2018

267,925

208,748

1,789,945

961,533

2,057,870

1,170,281

 )22سياسة توزيع األرباح:
وفقا للمادتني ( )42و( )43من النظام األساسي للشركة توزع أرباح الشركة على النحو التالي:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:
 -1جينب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي املذكور نصف رأس املال .
جيوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطيات
اتفاقية وختصيصها لغرض أو أغراض معينة .يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل  %5على األقل من
رأس املال املدفوع.
-2

خيصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن  %10من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة مع مراعاة األنظمة والتعليمات الصادرة
من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن ،ويوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة إضافية يف األرباح.

-3

تدفع األرباح ا ملقرر توزيعها على املساهمني يف املكان واملواعيد اليت حيددها جملس اإلدارة وفقا للتعليمات اليت
تصدرها وزارة التجارة والصناعة.
17

 )23توزيعات األرباح خالل عام :2019
مل تقم الشركة بتوزيع أرباح خالل عام  2019م.

 )24تطبيق معايري احملاسبة الدولية:
طبقت الشركة معايري احملاسبة الدولية واصدرت قوائمها املالية للعام  2019وفقها.

 )25العقوبات واجلزاءات:
مت فرض غرامة قيمتها ( )10عشرة الف ريال من هيئة السوق املالية خالل العام  2019ومت مناقشتها يف اجتماع جملس
االدارة لعدم تكرارها.

 )26إقرارات الشركة:
 أن سجالت احلسابات اعدت بالشكل الصحيح.
 إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمه ونفذ بفعاليه.
 انه اليوجد شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

 )27تأكيدات جملس االدارة:
يؤكد جملس االداره انه:
 مل يتم منح قرض آلي من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.
 مل تدخل الشركة يف أي معامالت خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء جملس اإلدارة أو ممن هلم صلة
قرابة مباشرة.
 أعدت القوائم املالية للشركة وفقاً للمعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
 ال يوجد أية مالحظات أو حتفظات يف تقرير املراجع اخلارجي .
 مناقشة الغرامة املفروضة خالل العام  2019والبالغة ( )10,000عشرة الف ريال والتوجيه بعدم تكرارها
مستقبالً.
 التوجد أسهم ذات أحقية يف التصويت تعود ألشخاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك احلقوق خالل عام 2019م.
 ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بني الشركة واحد املساهمني يف التنازل عن حصته يف األرباح.
 مل تنشئ أية احتياطيات أو ادخار لصاحل موظفي الشركة خبالف خمصص مكافأة نهاية اخلدمة.
 ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم ،وال توجد أدوات دين قابلة لالسرتداد.
 ال توجد أية مشرتيات أو عقود بها مصلحة لعضو جملس اإلادرة او التنفيذيني .
 التوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس اإلدارة أو احد كبار التنفيذيني يف الشركة عن
أي راتب أو تعويض.

18

اخلامتة
خيتم جملس اإلدارة تقريره للجمعية العامة بالتقدم بالشكر اجلزيل للسادة املساهمني على تلبية الدعوة باحلضور
وعلى الثقة اليت أوليتموها للمجلس واليت يقدرها ويعتز بها ،ويسجل جملس اإلدارة تقديره وامتنانه حلكومة خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي االمري حممد بن سلمان بن
عبد العزيز حفظهم اهلل ،والوزارات املعنية على تعاونهم ودعمهم املستمر للشركة ،كما يتوجه اجمللس بالشكر والتقدير
جلميع موظفي الشركة إلخالصهم وتفانيهم ودعمهم املستمر للشركة.
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