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ا
أول :نبذة عن الشركة
يسر مجلس إدارة شركة اللجين أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي مع البيانات املالية املدققة املوحدة عن السنة
ا
ا
املالية املنتهية في  13ديسمبر 1038م متضمنا موجزا لهم نتائج الاعمال والتطورات ولانجازات التي تحققت خالل العام
بفضل من هللا ومن ثم جهود العاملين واملتابعة املتواصلة لتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
تأسست شركة اللجين في عام 3993م بهدف الاستفادة من املوارد الطبيعية للمواد الهيدروكربونية واملعدنية املتوافرة في
اململكة العربية السعودية ،وهي مسجلة كشركة مساهمة سعودية مدرجة برأس مال مدفوع قدره  291مليون ريال (381
مليون دولر) ،ومقرها الرئيس ي في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية ،ص.ب – 9103 :رمز بريدي الرياض .33431
تتمثل ألاهداف الرئيسية لشركة اللجين في تقييم وتطوير فرص استثمار وتشغيل املشاريع الصناعية الرئيسية في مجالت
البتروكيماويات والطاقة والصناعات املعدنية واملشاريع الحيوية ألاخرى ،مع لالتزام بإضفاء قيمة مضافة للمساهمين
والاستفادة من نقاط القوة واملواهب والقدرات والثروات واملوارد الطبيعية الوطنية ،وتطبيق أعلى مستويات الجودة
ا
للمعايير الوطنية والاجتماعية والبيئية ،وتحقيقا لتلك ألاهداف فقد امتلكت الشركة مانسبته ( )%15.4في أسهم الشركة
ا
ا
الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) ،حيث تمتلك شركة ناتبت مجمعا صناعيا إلنتاج مادتي البروبيلين والبولي
بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من اململكة العربية السعودية  ،بطاقة إنتاجية بلغت  400,000طن
ا
متري سنويا باستخدام تقنية الاوليفلكس ( )Oleflexوسفيربول (.)Spheripol
كما تعتبر شركة اللجين (شريك رئيس) في شركة زين للصناعات املحدودة (زين) حيث تمتلك  %98.51في رأس مالها ويقع
مصنعها في مدينة الجبيل الصناعية .وتتضمن ألاعمال الرئيسية لشركة زين إنتاج وتسويق السلع الاستهالكية ( )FMCGفي
مجال مستلزمات النظافة وغسيل املالبس واملبيدات الحشرية والزراعية وغيرها.
بلغت مبيعات شركة زين مبلغ  11.85مليون ريال في عام 1038م مقارنة بـ  18.11مليون ريال في عام 1035م ،مع صافي
خسارة مقدارها  1.11مليون ريال مقارنة مع صافي خسارة مقدارها  3.11مليون ريال في عام 1035م.
خالل عام 1038م بلغت ربحية السهم لشركة اللجين  3.13ريال مقابل  3.95ريال خالل عام 1035م .وبلغ عدد ألاسهم
 29.1مليون سهم خالل عام 1038م ( 29.1مليون سهم في عام 1035م) .لقد ارتفعت القيمة الدفترية للسهم بنسبة
 ٪5.32أي من  35.19ريال عام 1035م إلى  38.81ريال خالل عام 1038م .وبلغ صافي الربح  304.51مليون ريال ،مقابل
صافي ربح  312.10مليون ريال في عام 1035م وذلك بانخفاض قدره  ، %11.09ويعود سبب إنخفاض صافي الربح إلى ()3
إنخفاض في حصة اللجين من صافي أرباح الشركة الزميلة  -ناتبت (أقل من العام املاض ي بمبلغ  31مليون ريال) .انخفضت
مبيعات الشركة الزميلة ناتبت بسبب حادث الحريق الذي حدث في أكتوبر  1038ومن املتوقع أن تبدأ لانتاج خالل شهر
أكتوبر 1039م )1( .خالل العام املاض ي  ،تم تسجيل ربح ملرة واحدة قدره  32مليون ريال كربح من الاستحواذ على شركة
زين للصناعات املحدودة (زين).
بلغ صافي ربح شركة ناتبت لعام 1038م مبلغ  133.01مليون ريال مقارنة بصافي ربح  111.18مليون ريال لعام 1035م
بانخفاض قدره  .%9.34وبلغ إجمالي الدخل الشامل لعام 1038م مبلغ  381.51مليون ريال مقابل  132.25مليون ريال
لعام 1035م .كما بلغت مبيعاتها  3,110.01مليون ريال في عام 1038م مقارنة بـ  3,140.08مليون ريال في عام 1035م.
تم إعداد البيانات املالية املوحدة لشركة اللجين ا
وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي (.)IFRS
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ا
ثانيا :الخطط املستقبلية
في الوقت الراهن ،تسعى الشركة جاهدة للدخول في مشاريع الطاقة املتجددة وإعادة التدوير والصناعات البتروكيماوية من
خالل لجنة الاستثمار والتطوير والتي تقوم بدراسة مجموعة من الدراسات والخطط.

ا
ثالثا :لاحداث الهامة خالل العام

أ  -حادث حريق مصنع الشركة الزميلة ناتبت:
في تاريخ  01أكتوبر 1038م وقع حادث مفاجئ ومؤثر في مصنع الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية
(ناتبت)  ،حيث اندلع حريق بإحدى وحدات مصنعها بمدينة ينبع الصناعية  ،ونتج عن الحادث أن توقفت على إثره
عملية لانتاج في املصنع ووقعت حالة وفاة وعدة إصابات بين العاملين باملصنع  ،حيث قام املختصون باملصنع باتخاذ
لاجراءات الالزمة من إسعافات طبية وغيرها .وتم التواصل مع شركة التأمين التي قامت باتخاذ الالزم في حينه وبدأوا
بإجراءات الحصر الشامل لكامل ألاضرار الناتجة.
وفي تاريخ  18فبراير 1039م قامت شركة ناتبت بتوقيع عقد مع شركة تكنيمونت أرابيا املحدودة لألعمال الهندسية
واملشتريات والبناء ( )EPCإلعادة تأهيل الوحدات املتضررة جراء الحريق املذكور  .ويشمل العقد تحديد مسؤولية شركة
تكنيمونت العربية عن التصميم والخدمات الهندسية وتوريد املواد واملعدات وخدمات لاشراف على البناء وتشغيل
املصنع مقابل التكلفة الحقيقية لهذه ألاعمال  ،باإلضافة إلى نسبة من هذه التكلفة الحقيقية املتوقعة واملقدرة بحوالي
ا
 21مليون دولر .ويتضمن العقد املدة الزمنية للتنفيذ والتي تقدر بنحو سبعة أشهر  ،علما بأن بعض ألاعمال كالخدمات
ا
الهندسية قد بدأت مبكرا وحسب الجدول الزمني والخطة املعدة من شركة ناتبت .ومن املتوقع بمشيئة هللا تعالى أن يبدأ
تشغيل املصنع خالل النصف ألاول من شهر أكتوبر 1039م .وجدير بالذكر أن العقد املذكور قد نال موافقة البنوك
املقرضة وكذلك شركة التأمين التي تتولى موضوع التعويضات املشار إليها أعاله.
ب -وافق املساهمون في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في  01مايو  1038بتعيين املراجع الخارجي السادة/
برايس ووترهاوس كوبرز ( )PWCملراجعة بيانات الشركة املالية لعام  ، 1038ولكن بسبب بعض الظروف التي ل يمكن
ا
تجنبها  ،فقد إعتذر املراجع الخارجي عن الاستمرار كمراجع لحسابات الشركة  ،وقامت شركة اللجين  -استدراكا للوقت
ا
– بطلب عقد جمعية عامة لتعيين مراجع خارجي بديال عنه بتاريخ  9اغسطس 1038م .حيث وافق املساهمون بذلك
الاجتماع على تعيين السادة /العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون (عضو كرو هوروث الدولية
 )CroweHorwathوذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 1038م والربع
الاول من عام 1039م وتحديد أتعابه .وتم لاعالن عن هذه الاحداث بموقع تداول.
ا
نظرا لتعيين املراجع الخارجي بتاريخ  9اغسطس ( 1038وهو آخر يوم مهلة إلعالن النتائج املالية للربع الثاني لعام
1038م) فقد تم تعليق تداول السهم يوم ألاحد بتاريخ  31اغسطس 1038م (يوم واحد فقط) وذلك بسبب تعيين
املراجع الخارجي بآخر يوم مهلة كما هو موضح بفقرة "ب" أعاله.
ج – إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثامنة بتاريخ  33اكتوبر 1038م  ،ووافقت على تعديل املواد رقم ( )1و ( )1و ()11
و ( )18و ( )19و ( )41و ( )48من النظام ألاساس ي للشركة.
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ا
رابعا :الشئون املالية
أ) ملخص قائمة الدخل عن السنوات الخمس لاخيرة )ألف ريال)
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
املبيعــات
تكلفة املبيعات
الدخل إلاجمالي
الحصة في صافي الدخل من إستثمار في شركات
محاسب عنها بطريقة حقوق امللكية
املصروفات التشغيلية
صافي الربح من العمليات
تعويضات تأمينية وتعويضات من املقاول
مصروفات بنكية
إيرادات (مصروفات) أخرى ،صافي
الربح قبل الزكاة
الزكاة
الربح قبل حقوق لاقلية
حقوق ألاقلية
صافي ربح
ربحية السهم من صافي الربح

6012م

6014م
1,311,299
()3,298,143
414,318

6015م
3,420,101
()3,085,001
151,100

-

()58,324
111,994
13,059
()29,142
()11,985
134,140
()34,911
199,185
()311,102
325,183
 1.41ريال

()55,285
191,831
()20,001
()18,103
105,130
()31,111
394,988
()88,201
302,182
 3.14ريال

314,835
()30,311
334,281
1,033
332,291
()3,149
331,144
331,144
 3.25ريال

6012م
683366
()603008
23364

6018م
653821
()613635
43232

1333362
()103202
1603054
123552
1323511
()13331
1323180
18
1323108
 1902ريال

1613144
()103004
1053822
620
1023155
()13433
1043266
68
1043250
 1951ريال

* أرقام عامي  1031و  1034موحدة مع القوائم املالية لشركة ناتبت.

صافي الربح عن السنوات الخمس لاخيرة )ألف ريال)
١٨٠,٠٠٠
١٦٠,٠٠٠
١٤٠,٠٠٠
١٢٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
٨٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠
٤٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

ب) التغيرات الرئيسية ومقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق:
ملخص قائمة الدخل املوحدة للسنة الحالية يعكس نتائج مبيعات الشركة املوحدة حيث بلغت املبيعات  11.85مليون
ريال مقارنة بمبيعات بلغت  18.11مليون ريال لعام 1035م ،وبلغ إجمالي ألارباح  4.24مليون ريال لعام 1038م مقارنة
بإجمالي أرباح بلغت  5.11مليون ريال لعام 1035م .بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق ألاقلية مبلغ  302.32مليون
ريال لعام 1038م باملقارنة مع  315.13مليون ريال لعام 1035م.
صفحة  2من 62

بلغ صافي الربح خالل الفترة املنتهية في  13ديسمبر 1038م مبلغ  304.51مليون ريال ،مقابل  312.10مليون ريال
للفترة املماثلة من العام السابق ،وذلك بانخفاض قدره  .%11.09ويعود سبب الانخفاض إلى ( )3إنخفاض في حصة
اللجين من صافي أرباح الشركة الزميلة  -ناتبت (أقل من العام املاض ي بمبلغ  31مليون ريال) .انخفضت مبيعات الشركة
الزميلة ناتبت بسبب حادث الحريق الذي حدث في أكتوبر  1038ومن املتوقع أن تبدأ لانتاج خالل شهر أكتوبر
1039م )1( .خالل العام املاض ي  ،تم تسجيل ربح ملرة واحدة قدره  32مليون ريال كربح من الاستحواذ على شركة زين
للصناعات املحدودة (زين).
مقارنة النتائج التشغيلية املوحدة لعامين )ألف ريال)
العام املنتهي في  31ديسمبر

6018م
653821
()613635
43232

املبيعات
تكلفة املبيعات
إجمالي الدخل
الحصة في صافي الدخل من إستثمار في شركات
1613144
محاسب عنها بطريقة حقوق امللكية
()103004
مصروفات تشغيل
1053822
صافي الدخل التشغيلي
620
إيرادات (مصروفات) أخرى ،صافي
1023155
أرباح قبل الزكاة
()13433
الزكاة
1043266
ربح قبل حقوق لاقلية
68
حقوق ألاقلية
1043250
صافي ربح

6012م
683366
()603008
23364

صافي املتغيرات
()63451
()632
()63288

نسبة التغير
()%8925
%1913
()%32920

1333362
()103202
1603054
123552
1323511
()13331
1323180
18
1323108

()163186
()608
()153028
()123628
()313352
()106
()313458
10
()313448

()%0914
%1902
()%16942
()%08931
()%66980
%2922
()%63910
%55952
()%63900

ج) ملخص املركز املالي
6014م
املوجودات
املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق املساهمين
املطلوبات املتداولة
املطلوبات غير املتداولة
مجموع املطلوبات
حقوق املساهمين
حقوق مساهمي ألاقلية
إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين

كما في  31ديسمبر (ألف ريال)
6012م
6012م
6015م

6018م

3,302,311
1,181,893
1,489,031

812,841
1,419,931
1,182,512

12,511
3,333,111
3,328,158

203282
131223235
136323466

423220
136223521
133653630

242,212
3,118,314
3,904,590
935,499
222,514
1,489,031

111,141
983,404
3,102,249
3,015,481
541,211
1,182,512

4,339
4,813
8,910
3,319,118
3,328,158

153480
43268
603108
136123001
413
136323466

123604
43320
603224
133043128
388
133653360

* أرقام عامي  1031و  1034موحدة مع القوائم املالية لشركة ناتبت.
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قائمة املركز املالي عن السنوات الخمس لاخيرة (ألف ريال)
مجموع المطلوبات
حقوق األقلية

مجموع الموجودات
حقوق المساهمين

٤,٠٠٠,٠٠٠
٣,٥٠٠,٠٠٠
٣,٠٠٠,٠٠٠
٢,٥٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠
١,٥٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠
-

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٨

٢٠١٧

ا
خامسا :التحليل الجغرافي ملبيعات الشركة التابعة (شركة زين للصناعات)

ا
تأتي أساسا إيرادات الشركة من خالل بيع منتجات شركتها
التابعة زين للصناعات املحدودة داخل وخارج اململكة العربية
السعودية كما هو موضح في الشكل التالي:

ا
سادسا :الزكاة وغيرها من املدفوعات الحكومية
وضع الزكاة:

المنطقة
الجنوبية
%17

عقود تعبئة
%2

المنطقة
الغربية
%28

المنطقة
الشرقية
%14

المنطقة
الوسطى
%38

تصدير
%1

ا
ا
ا
ا
كونت شركة اللجين مخصصا إجماليا مستقال قوامه  3.11مليون ريال مقابل الزكاة التقديرية لعام 1038م .علما بأن
ا
رصيد الزكاة املستحقة يبلغ  3.24مليون ريال .وفيما يلي موجزا للوضع الزكوي:
 لقد أنهت الشركة وضعها الزكوي عن السنة املنتهية في  13ديسمبر 1001م وحصلت على شهادة الزكاة النهائية .قدمت
الشركة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عوائد الزكاة عن الفترة من عام 1001م إلى عام 1035م وحصلت على
شهادات الزكاة املقيدة.
 تقدمت الشركة باعتراض إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل على التقييم الزكوي لاضافي والبالغ  18.42مليون ريال عن
للسنوات من  1001إلى 1031م  ،وكانت الشركة قد تقدمت بضمانات بنكية بمبلغ  18.42مليون ريال مقابل التقييم
الخاص باللتزامات لاضافية عن السنوات من  1001إلى 1031م .وفقا للوائح وألانظمة ذات الصلة ،فسوف تعاد
الضمانات البنكية املقدمة إلينا مرة أخرى عند صدور قرار إيجابي لصالح الشركة .إن الالتزامات لاضافية غير
ا
مستحقة الدفع حتى يتم الانتهاء من النظر في إجراءات الاعتراض املقدمة .حاليا ما زال لاعتراض لدى لجنة الاستئناف
العليا.
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ا
قدمت الشركة العوائد الزكوية للسنوات من  1031إلى 1032م .وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخرا
تقديرات للسنوات املذكورة وطالبت بفارق زكوي إضافي قدره  1.1مليون ريال سعودي .لم توافق الشركة على هذا
التقييم وتعتقد أن هذا تقييم غير عادل وقدمت إعتراض إلى لجنة الاستئناف ألاولية.
إن الالتزامات لاضافية التي تفرضها الهيئة العامة للزكاة والدخل ل تسمح بطرح الاستثمارات والخسائر املتراكمة
ا
للسنوات من  1001حتى 1032م .وهذه املسألة حاليا قيد البحث واملناقشة على مختلف ألاصعدة .إن الالتزامات
لاضافية ل تحتسب إل حين الانتهاء من إجراءات الاستئناف في شكلها النهائي.
 ستقوم الشركة بتقديم لاقرار الزكوي الخاص بها لعام 1038م في تاريخ الاستحقاق.
املدفوعات الحكومية :في البيانات املستقلة للشركة وفيما يلي تفاصيل املبالغ املدفوعة واملستحقات الحكومية:
مستحقة
مدفوعة
(ألف ريال)

(ألف ريال)

3,099
101
121
331
13086

3,110
13350

الزكــاة
املؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
السوق املالية السعودية (تداول)
اشتراكات وتأشيرات ومصاريف أخرى
مجموع املصاريف الحكومية

ا
سابعا :الشركات التابعة
 .1شركة زين للصناعات املحدودة (زين):
شركة زين للصناعات (ذات مسئولية محدودة) تأسست في اململكة العربية السعودية ،يقع مركزها الرئيس ي في مدينة
جدة ومصنعها في مدينة الجبيل الصناعية ،برأس مال قدره  20مليون ريال سعودي مقسم إلى  2,000حصة بقيمة
اسمية  30,000ريال سعودي للحصة الواحدة كما في  13ديسمبر 1038م .تتمثل ألاهداف الرئيسية لشركة زين في
صناعة منتجات مواد النظافة والعناية املنزلية مثل (منتجات النشا وملطفات الجو وبخاخات وسوائل التنظيف وملمع
ألاثاث وألاسطح الصلبة والفولذية) واملبيدات الحشرية والزراعية ومبيدات ألاعشاب بجميع أنواعها وأشكالها وكافة
منتجات مواد العناية بالصحة العامة ،تمتلك اللجين  %98,51في حصص شركة زين كما في  13ديسمبر 1038م.
بلغت مبيعات زين خالل عام 1038م مبلغ  11.85مليون ريال مقارنة بـ  18.11مليون ريال خالل عام 1035م مع صافي
خسارة مقدارها  1.11مليون ريال مقابل خسارة بلغت  3.11مليون ريال خالل عام 1035م.

 .6شركة اللجين لالستثمار:
شركة اللجين لالستثمار  -وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ملالك واحد ( %300مملوكة لشركة اللجين – الشركة الام)
تأسست في اململكة العربية السعودية خالل 1035م .إن الغرض من إنشاء شركة اللجين لالستثمار هو القيام بأعمال
بيع وشراء ألاراض ي والعقارات وتقديم الخدمات التجارية ولادارية إل أن الشركة لم تبدأ في مزاولة نشاطها بعد.
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 .3شركة اللجين الصناعية:
شركة اللجين الصناعية  -وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ملالك واحد ( %300مملوكة لشركة اللجين – الشركة الام)
تأسست في اململكة العربية السعودية خالل 1035م .وقد أنشئت شركة اللجين الصناعية بهدف تقديم الخدمات
التجارية ولادارية إل أن الشركة لم تبدأ في مزاولة نشاطها بعد.

ا
ثامنا :الشركة الزميلة
الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت):
ناتبت شركة مساهمة سعودية مقفلة ،تأسست في اململكة العربية السعودية ،يقع مركزها الرئيس ي في مدينة جدة ،ويقع
مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته ،وتبلغ طاقتها لانتاجية
 400ألف طن من مادة البولي بروبيلين .ويتكون رأسمالها املصرح به واملدفوع من  305مليون سهم بقيمة  30ريالت للسهم
الواحد كما في  13ديسمبر 1038م.
ا
ا
ولدى شركة "ناتبت" مصنعا مجاورا لها في مدينة ينبع الصناعية ملنتجات الصناعات التحويلية للشركة املشتركة من
ألاقمشة الجيولوجية غير املنسوجة وذلك بالتعاون مع شركة لو أند بونار ومقرها في هولندا ،وهناك مشروع مصنع آخر
ا
مجاورا لشركة ناتبت في مدينة ينبع الصناعية كشركة مشتركة إلنتاج مركبات البولي بروبيلين بالتعاون مع شركة أ .شوملان
ومقرها في هولندا.
ا
وتمتلك شركة اللجين حاليا  ٪15.4من إجمالي أسهم شركة ناتبت .تم رهن اسهم شركة ناتبت اململوكة من قبل شركة
اللجين مقابل قروض شركة ناتبت من بنوك تجارية.

ا
تاسعا :ملخص القروض
ل توجد على شركة اللجين وشركاتها التابعة أي قروض ما عدا تلك القروض الخاصة بشركتها الزميلة (ناتبت)

ا
عاشرا :تقرير مراجعي الحسابات
الرأي
لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة لشركة اللجين (الشركة) والشركات التابعة لها (املجموعة) والتي تشمل قائمة املركز املالي
املوحدة كما في  13ديسمبر  ، 1038والقوائم املوحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات
النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ  ،ولايضاحات املرفقة مع القوائم املالية املوحدة  ،بما في ذلك ملخص للسياسات
املحاسبية الهامة.
وفي رأينا  ،أن القوائم املالية املوحدة املرفقة تعرض بعدل  ،من كافة النواحي الجوهرية  ،املركز املالي املوحد للمجموعة كما في
ا
 13ديسمبر  ، 1038وأدائها املالي املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ  ،طبقا للمعايير الدولية
للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية  ،واملعايير والاصدارات الاخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.
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عدم التأكد الجوهري ذات العالقة باإلستمرارية
نود أن نلفت الانتباه لإليضاح ( )3املرفق بالقوائم املالية املوحدة واملتعلق بموضوع إدارة السيولة .كما جاء في لايضاح (، )3
ا ا
فإن تلك ألاحداث أو الظروف تشير إلى وجود عدم تأكد جوهري  ،قد يلقي شكا كبيرا بشأن قدرة املجموعة على البقاء كمنشأة
مستمرة .ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا ألامر.
لفت انتباه
نود أن نلفت الانتباه لإليضاح ( )9املرفق بالقوائم املالية املوحدة  ،الذي يشير إلى حدوث حريق في مصنع الشركة الوطنية
للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) (شركة زميلة) بتاريخ  1أكتوبر  .1038ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا ألامر.

أحد عشر :الجمعيات العامة
أ) إجتماعات الجمعية العامة خالل السنة:
الجدول التالي يبين عدد إنعقاد اجتمعات الجمعية العامة خالل العام وأسماء أعضاء مجلس لادارة الحاضرين:
الجمعية العادية رقم 60
6018/05/06م

الجمعية العادية رقم 30
6018/08/00م

الجمعية غير العادية رقم 8
6018/10/11م

محمد بن صالح الخليل
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري



-



-


-

جميل بن جميل بن سفرة



-



سعد بن سعود ابونيان
عبد هللا بن عودة العنزي



-





خالد بن محمد الداود



عزيز بن محمد القحطاني


-








عبد هللا بن عبد الرحمن العياض ي

-

-

اسم العضو

هاني بن سليمان الصالح




-

ب) طلبات الشركة لسجل املساهمين:
الجدول التالي يبين عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين خالل العام وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:
تاريخ ملف
امللكيات

وقت الطلب

م

سبب الطلب

1038/04/08

1

إجراءات الشركة

1038/30/05

2

الجمعية العامة

1038/30/33

1038/30/05

إجراءات الشركة

1038/33/18

1038/33/18

إجراءات الشركة

1038/31/13

1038/31/10

م

سبب الطلب

3

إجراءات الشركة

1038/04/08

1

الجمعية العامة

1038/01/01

1038/01/01

1

إجراءات الشركة

1038/08/01

1038/08/01

5

4

الجمعية العامة

1038/08/09

1038/08/01

8
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تاريخ ملف
امللكيات

وقت الطلب
1038/30/05

ثاني عشر :مجلس إلادارة
أ ) تكوين وتصنيف مجلس إلادارة:
يتكون مجلس لادارة من تسعة أعضاء ،ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء املجلس:
تصنيف العضوية
غير تنفيذي

م

اسم العضو

3

محمد بن صالح الخليل (رئيس املجلس)
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري (نائب رئيس املجلس)

1

جميل بن جميل سفرة

4

سعد بن سعود ابونيان

1

عبدا هلل بن عودة العنزي (الرئيس التنفيذي)

2

خالد بن محمد الداود

5

عزيز بن محمد القحطاني



8

هاني بن سليمان الصالح



9

عبد هللا بن عبد الرحمن العياض ي



1

تنفيذي

مستقـل








ب) الوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس إلادارة الحاليين وأعضاء اللجان وإلادارة التنفيذية ومؤهالتهم
وخبراتهم:
 )3وظائف أعضاء مجلس الادارة الحاليين:
الوظيفة الحالية

الوظائف السابقة

عضو مجلس إلادارة

مستثمر

مستثمر

عبد الوهاب بن عبد الكريم
البتيري

شريك تنفيذي  -شركة شركاء وتر
ألاعمال للتجارة

شريك مؤسس وعضو اللجنة
التنفيذية – شركة مكتب العائلة

جميل بن جميل سفرة

رجل أعمال | مستشار استراتيجي

سعد بن سعود أبو نيان

شركة تحالف امنية

عبد هللا بن عودة العنزي

الرئيس التنفيذي  -شركة اللجين

رئيس مجلس إدارة  -شركة مسار
املنهج

رئيس شركة كفاءة الطاقة

مدير عام الاقتصاد والتخطيط وإدارة
املخاطر  -الشركة السعودية للتعدين
(معادن)

عزيز بن محمد القحطاني

نائب الرئيس التنفيذي للمراجعة
الداخلية  -شركة البترول والكيماويات
والتعدين

استشارات مهنية في مجال املراجعة
الداخلية والحوكمة

هاني بن سليمان الصالح

الرئيس التنفيذي – شركة هال العربية

الرئيس التنفيذي (املكلف) – شركة
الاختصاصية للسيارات

نائب الرئيس التنفيذي املكلف
ملؤسسة امللك عبد هللا العاملية
لألعمال لانسانية

مستشار قانوني – مجموعة الفيصلية
القابضة

محمد بن صالح الخليل

خالد بن محمد الداود

عبد هللا بن عبد الرحمن العياض ي

إدارة شركات واستثمارات صناعية |
استشارات إدارية
رئيس مجلس إدارة شركة أمنية
للتطوير العقاري

املؤهالت العلمية

الخبرات العملية

بكالوريوس-علم وهندسة الحاسب آلالي (جامعة امللك فهد للتبرول)

مجال لاستثمار العقاري والسياحة
والصناعة والقطاعات الخيرية
والاجتماعية

بكالوريوس  -مالية (جامعة امللك فهد للتبرول)

مجال لاستثمار واملالية والبنوك
ولادارة

ماجستير  -إدارة أعمال (كلية لادارة جامعة ولية كولورادو)

ماجستير – إدارة أعمال
بكالوريوس  -هندسة تعدين (جامعة امللك فهد للبترول واملعادن)
ماجستير  -ادارة اعمال

مجال إدارة ألاعمال والاستشارات
الصناعية والتجارية
الاتصالت وتقنية املعلومات -
العقارات

بكالوريوس  -هندسة (جامعة امللك فهد للبترول واملعادن)
ماجستير  -إدارة أعمال تنفيذية
دبلوم إدارة (موازي للماجستير) بعد التخرج

مجال الهندسة ولادارة

ماجستير  -إدارة أعمال

مجال إدارة ألاصول والاقتصاد
والهندسة ولادارة

بكالوريوس  -هندسة كهرباء وتحكم
بكالوريوس  -محاسبة (جامعة امللك فهد للتبرول واملعادن)
ماجستير  -محاسبة (جامعة امللك فهد للتبرول واملعادن)
ماجستير – إدارة أعمال (كلية بابسون – الوليات املتحدة)

مجال املراجعة الداخلية واملحاسبية
واملالية وتقييم املخاطر وحوكمة
الشركات والاستشارات املهنية
مجال لامدادات املساندة والنقل
ولادارة

بكالوريوس  -قانون (جامعة امللك سعود)
ماجستير  -قانون تجاري دولي (جامعة هل من بريطانيا)
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مجال والشوؤن القانوية

 )1وظائف أعضاء اللجان الحاليين:
الوظيفة الحالية

الوظائف السابقة

عضو اللجنة
د .صالح بن حمد الشنيفي
عضو لجنة املراجعة

أستاذ مشارك  -جامعة امللك سعود

رئيس مجلس إدارة  -الهئية السعودية
للمحاسبين

د .جاسم بن شاهين الرميحي
عضو لجنة املراجعة

مدير الجامعة العربية املفتوحة  -فرع
املنطقة الشرقية

نائب الرئيس للشؤون لادارية والتطوير
التنظيمي  -شركة الشليوي العاملية

محمد بن عبد هللا البراهيم
عضو لجنة املراجعة

إستشاري استثمار  -شركة سمايا
العاملية

محلل مالي  -شركة الالكترونيات املتقدمة

عثمان بن محمد خوجة
عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

املؤهالت العلمية

مدير أول املوارد البشرية  -مجموعة بن رئيس وحدة الخدمات لالكترونية  -مجموعة بن
لدن
لدن

د .عادل بن علي السيد
عضو لجنة الاستثمار والتطوير

شريك  -شركة شركاء وتر لألعمال

مسئول الاستثمار الخارجي  -شركة اململكة
القابضة

رامي بن حسن فرحات
عضو لجنة الاستثمار والتطوير

مدير الاستثمار والاندماج والاستحواذ
 -مجموعة الفيصلية القابضة

نائب الرئيس لتطوير ألاعمال
 -شركة مبادلة لألستثمار  -أبو ظبي | لامارات

الخبرات العملية

بكالوريوس  -إدارة أعمال (جامعة امللك سعود)
مجال الشؤون املالية

ماجستير  -إدارة أعمال
دكتوراه  -إدارة أعمال
بكالوريوس – محاسبة (جامعة امللك سعود)

مجال الشؤون املالية

ماجستير – محاسبة (جامعة ميسوري  -أمريكا)
دكتوراه – محاسبة (جامعة دندي  -بريطانيا)

مجال الشؤون املالية

بكالوريوس  -علوم إدارية (جامعة امللك سعود)
بكالوريوس – إدارة هندسية (جامعة امللك فهد للبترول واملعادن)

مجال الشؤون لادارية

ماجستير (بريطانيا)
بكالوريوس  -هندسة مدنية (جامعة املك فهد للبترول والعادن)
ماجستير  -العلوم (كلية الهندسة  -أمريكا)

مجال الهندسة والاستثمار

دكتوراه  -العلوم الهندسية (أمريكا)
مجال لادارة والاستثمار

بكالوريوس  -إدارة أعمال (الجامعة ألامريكية  -لبنان)

 )1وظائف لادارة التنفيذية الحالية:
الوظيفة الحالية

كبار التنفيديين

نائب الرئيس للشؤون املالية – شركة
اللجين

سليم أختر

املؤهالت العلمية

الوظائف السابقة

الخبرات العملية

شهادة املحاسب العام املعتمد ( )CPAمن الوليات املتحدة
يمتلك خبرة تزيد عن  11ا
ألامريكية
عاما في مجالت املالية
املدير املالي  -مجموعة خالد علي التركي،
واملحاسبة في مختلف املجالت.
الخبر
عضو منتسب في قسم محاسبة التكاليف ولادارة في باكستان
()ACMA

ا
ج) أسماء الشركات التي يكون عضو املجلس عضوا في مجالس إداراتها:
عضو مجلس إلادارة

محمد بن صالح الخليل

عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري

داخل أو
الشركات الحالية التي مازل في عضويتها
خارج
أو من مديريها
اململكة
مجموعة الطيار للسفر والسياحة
شركة تطوير للمباني
شركة فاد الدولية لالستثمار والتطوير
شركة أركان َ
الصلب لصناعة الحديد
أسمنت الراجحي
شركة أصول وبخيت
مجموعة السنبلة
هئية السوق املالية ()CMA
شركة تضامن الهمة املحدودة
شركة منافذ لسيارات ولاسعاف واملعاقين
شركة املستقبل للسراميك والبورسالن

داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل

شركة ترايسبان إل إل بي

خارج

شركة درابر أكووود للتكنولوجيا
شركة كفاءة الطاقة – شريك غير تنفيذي

خارج
داخل

خالد بن محمد الداود
الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية

جميل بن جميل سفرة

داخل

الكيان القانوني

الشركات السابقة التي كان في عضويتها أو من
مديريها

مساهمة
ذ .م .م.
ذ .م .م.
ذ .م .م.
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
هيئة حكومية
ذ .م .م.
ذ .م .م.
مساهمة مقفلة
شركة تضامنية
محدودة املسؤولية
شركة متحدة
شركة أرامكو
ذ .م .م.
شركة شل
شركة ألفا للمشاريع
الشركة السعودية للتعدين "معادن"
مساهمة مقفلة الشركة السعودية لصناعة الورق
شركة تنامي القابضة
شركة سعودي بيتور
شركة أسس إلدارة املنشآت
شركة زهور الريف
شركة النهدي الطبية
الشركة الكويتية السعودية لألدوية
الشركة السعودية للصناعات ألاساسية (سابك)
مجموعة شركات أميانتيت
شركة يونيليفر
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شركة تطوير التعليم القابضة
شركة منافع القابضة
شركة ذاخر لالستثمار والتطوير العقاري

داخل أو
خارج
اململكة

الكيان
القانوني

داخل
داخل
داخل

ذ .م .م.
مساهمة مقفلة
ذ .م .م.

داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
خارج
داخل
داخل
خارج
داخل
داخل
خارج

حكومي
حكومي
ذ .م .م.
مساهمة
مساهمة
قابضة
ذ .م .م.
ذ .م .م.
ذ .م .م.
ذ .م .م.
ذ .م .م.
مساهمة
مساهمة
عاملية مساهمة

عضو مجلس إلادارة

داخل أو
الشركات الحالية التي مازل في عضويتها
خارج
أو من مديريها
اململكة
شركة تحالف أمنية
شركة أمنية للتطوير العقاري

الكيان القانوني

شركة سيل املتقدمة
شركة اتحاد سيل املحدودة
شركة داري العقارية
شركة خطوط الشبكة لالتصالت
شركة زين للصناعات
شركة مسار املنهج
شركة شجرة ألاغذية
مكتب املستشرفون الهندس ي

داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل

ذ .م .م.
ذ .م .م.
ذ .م .م.
ذ .م .م.
ذ .م .م.
ذ .م .م.
ذ .م .م.
ذ .م .م.
ذ .م .م.
ذ .م .م.

شركة الصناعات الكيميائية ألاساسية
شركة الشرق ألاوسط للكابالت
شركة أبناء عبد هللا الخضري
شركة الحمادي للتنمية والاستثمار

داخل
داخل
داخل
داخل

مساهمة
مساهمة
مساهمة
مساهمة

هاني بن سليمان الصالح

شركة تعبئة املياه الصحية
شركة ناقل

داخل
داخل

مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة

عبد هللا بن عبد الرحمن العياض ي

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)

داخل

مساهمة

سعد بن سعود أبو نيان

عبد هللا بن عودة العنزي

عزيز بن محمد القحطاني

 -مساهمة :شركة مساهمة مدرجة

الشركات السابقة التي كان في عضويتها أو من
مديريها

شركة ميامن للتنمية
شركة أسس
شركة لفت سالب
الشركة السعودية لصناعة الورق
الشركة الشرقية للتنمية
شركة البترول والكيماويات والتعدين
شركة مثلث ألاعمال
شركة املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق
شركة نادك الزراعية
شركة الاتصالت السعودية
شركة أرامكو السعودية

 -ذ .م .م :.شركة ذات مسئولية محدودة

داخل أو
خارج
اململكة

داخل
خارج
خارج
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل
داخل

الكيان
القانوني

ذ .م .م.
ذ .م .م.
مساهمة
مساهمة
مساهمة
ذ .م .م.
ذ .م .م.
مساهمة
مساهمة
مساهمة
حكومي

 -مساهمة مقفلة :شركة مساهمة مقفلة

د) اجتماعات مجلس إلادارة:
الجدول التالي يبين عدد اجتماعات مجلس إدارة شركة اللجين خالل العام:
اسم العضو

محمد بن صالح الخليل
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري
جميل بن جميل سفرة
سعد بن سعود ابونيان
عبد هللا بن عودة العنزي
خالد بن محمد الداود
عزيز بن محمد القحطاني
هاني بن سليمان الصالح
عبد هللا بن عبد الرحمن العياض ي

اجتماع  105اجتماع  102اجتماع  102اجتماع  108اجتماع  100مجموع الحضور
باألصالة
6018/16/12 6018/10/11 6018/00/00 6018/05/06 6018/04/04
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هـ) لجان مجلس إلادارة :
تتكون اللجان املنبثقة من مجلس لادارة من ثالث لجان وهي:
 )1لجنة املراجعة:
 -1/1اختصاصات لجنة املراجعة ومسؤولياتها:
تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة
الداخلية فيها ،وتشمل مهام ومسئوليات اللجنة  -بصفة خاصة  -التي ورد ذكرها في لئحة عمل لجنة املراجعة ضمن
لئحة حوكمة الشركة املعتمدة ما يلي:
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 دراسة القوائم املالية ألاولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس لادارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها.لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
 إبداء الرأي الفني  -ابناء على طلب مجلس لادارة  -فيما إذا كان تقرير مجلس لادارة والقوائم املالية للشركة عادلة
ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة وأدائها ونموذج
عملها واستراتيجيتها.
 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجعالحسابات.
 التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية. دراسة السياسات واملبادئ املحاسبية املتبعة في الشركة وفي الشركات التابعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأيوالتوصية ملجلس لادارة في شأنها.
 الرقابة ولاشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة ،من أجل التحقق من توافراملوارد الالزمة وفعاليتها في تنفيذ ألاعمال واملهام املنوطة بها.
 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ لاجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة. التوصية ملجلس لادارة بتعيين مسئول املراجعة الداخلية. التوصية ملجلس لادارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم .بعد التأكد من استقالليتهمومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 التحقق من استقاللية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أعمال املراجعة ،مع ألاخذ في الاعتبارالقواعد واملعايير ذات الصلة.
ا
 مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاقأعمال املراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
 لاجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة لاجراءات الالزمة بشأنها. التحقق من التزام الشركة بالنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع ألاطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلسلادارة.
 التأكد من كفاءة واستقاللية املراجعة الداخلية في الشركة والشركات املستثمر فيها من خالل مراجعة التقييم السنويلجودة املراجعة الداخلية لهذه الشركات ووفق ما تسمح به اتفاقيات الشركاء ،والرفع ملجلس لادارة بما تراه حيال
ذلك.
 التأكد من كفاءة املراجع الخارجي وإجراءات تعيينه في الشركة والشركات التابعة (املستثمرفيها/املسيطر عليها) والرفعملجلس لادارة بما تراه حيال ذلك وعرضه على الجمعية العامة إن لزم ذلك.
 القيام بتنفيذ مهام خاصة تتعلق بالشركة والشركات املستثمر فيها عند طلبها من مجلس لادارة.صفحة  15من 62

 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس لادارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعيناتخاذها.
 وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية .وعلى اللجنةالتحقق من تطبيق هذه آلالية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة
مناسبة.
 -6/1نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
عقدت لجنة املراجعة بشركة اللجين خالل عام 1038م ستة اجتماعات قامت خاللها باملهام التالية:
 – 3الاطالع على القوائم املالية السنوية املراجعة للعام 1038م وكذلك القوائم املالية الربع سنوية ومتابعة لاجراءات
التصحيحية التي تم اتخاذها ملعالجة مالحظات املراجع الخارجي.
 – 1مناقشة عروض املراجع الخارجي والتوصية ملجلس لادارة بالختيار ولاشراف على خطة ونطاق عمل املراجع
الخارجي والتأكد من استقالليته.
 – 1متابعة تطبيق لاجراءات الرقابية الواردة في نظام الشركات ولئحة حوكمة الشركات ولئحة لجنة املراجعة املعتمدة
بالشركة.
هذا ،ولم يظهر للجنة ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة خالل العام 1038م كما أن نظام الرقابة
ا
الداخلية يوفر قناعة معقولة للجنة املراجعة عن مدى فعالية تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية ،علما بأن أي
ا
ا
نظام للرقابة الداخلية – بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه وفعالية تطبيقه  -ل يمكن أن يوفر تأكيدا مطلقا.
 -3/1أعضاء لجنة املراجعة:
تتكون اللجنة من أربعة أعضاء حسب الجدول التالي:
صفة العضوية
ا
عضو مجلس إدارة – مستقل  -رئيسا
عضو من خارج املجلس  -مستقل
عضو من خارج املجلس  -مستقل
عضو من خارج املجلس  -مستقل

لاعضاء
عزيز بن محمد القحطاني
صالح بن حمد الشنيفي
جاسم بن شاهين الرميحي
محمد بن عبد هللا البراهيم

 -4/1اجتماعات لجنة املراجعة:
الجدول التالي يوضح عدد اجتماعات اللجنة خالل العام:
اجتماع  26اجتماع  23اجتماع  24اجتماع  25اجتماع  22اجتماع 22
لاعضاء
6018/11/02 6018/08/11 6018/02/15 6018/05/15 6018/03/62 6018/01/18
عزيز بن محمد القحطاني






ا
صالح بن حمد الشنيفي

هاتفيا




جاسم بن شاهين الرميحي






محمد بن عبد هللا البراهيم
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املجموع
2
2
2
1

 )6لجنة الترشيحات واملكافآت:
 -1/6اختصاصات لجنة الترشيحات واملكافآت ومسؤولياتها:
تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافآت التي ورد ذكرها في لئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت ضمن
لئحة حوكمة الشركة املعتمدة ما يلي:
 إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء كل من مجلس لادارة واللجان املنبثقة عن املجلس ولادارة التنفيذية ،ورفعهاا
الى مجلس لادارة للنظر فيها تمهيدا لعتمادها من الجمعية العامة ،على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط
بالداء ،ولافصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.
 توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. املراجعة الدورية لسياسة املكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق ألاهداف املتوخاة منها.ا
 التوصية ملجلس لادارة بمكافآت أعضاء مجلس لادارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسةاملعتمدة.
 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس لادارة ولادارة التنفيذية.ا
 التوصية ملجلس لادارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة ،مع مراعاة عدمترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالمانة.
 إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس لادارة وشغل وظائف لادارة التنفيذية. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لعمال مجلس لادارة. املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس لادارة ووظائف لادارةالتنفيذية.
 مراجعة هيكل مجلس لادارة ولادارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. التحقق بشكل سنوي من استقالل الاعضاء املستقلين والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح بين الشركة وأعضاءمجلس لادارة.
 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين وألاعضاء غير التنفيذيين وألاعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين وضع لاجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس لادارة أو كبار التنفيذيين. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس لادارة ،واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. -6/6أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت:
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء حسب الجدول التالي:
لاعضاء
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري
خالد بن محمد الداود
عثمان بن محمد خوجة

صفة العضوية
ا
عضو مجلس لادارة – مستقل  -رئيسا
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
عضو من خارج املجلس  -مستقل
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 -3/6اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت:
الجدول التالي يوضح عدد اجتماعات اللجنة خالل العام:
املجموع

اجتماع  11اجتماع  14اجتماع  11اجتماع  12اجتماع 15
لاعضاء
1038/30/11 1038/09/2 1038/01/31 1038/01/12 1038/01/33
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري





خالد بن محمد الداود





عثمان بن محمد خوجة






1
1
1

 )3لجنة إلاستثمار والتطوير:
 -1/3اختصاصات لجنة إلاستثمار والتطوير ومسؤولياتها:
تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة الاستثمار والتطوير التي ورد ذكرها في لئحة عمل لجنة الاستثمار والتطوير ضمن لئحة
حوكمة الشركة املعتمدة ما يلي:
ا
 تحديد استراتيجية وسياسات الاستثمار (رهنا بموافقة مجلس لادارة) وكذلك املبادئ التوجيهية ،بما في ذلك السياساتواملبادئ التوجيهية املتعلقة بفئات ألاصول وتخصيص ألاصول والاستثمارات املحظورة والتقييم.
 مراجعة واعتماد لاستثمارات التي تقوم بها الشركة أو بالنيابة عنها وفقا للحدود التي يقرها مجلس لادارة. مراجعة لاستثمارات الجديدة املقترحة ومراقبة إمتثال لاستثمارات لسياسات وإجراءات لاستثمار. إستعراض ما إذا كانت لاستثمارات املقترحة هي عبارة عن أحد املعامالت مع طرف ذات صلة بما يتطلب اهتماماخاصا ومراجعة وموافقة عليها من قبل مجلس لادارة.
 مراجعة واعتماد أية معايير استثمارية أو غيرها من طرق قياس لاستثمارات التي تستخدمها الشركة ملراقبة أداءاستثماراتها.
 مراجعة املعامالت الخاصة بالزكاة/الضرائب ومسائل لالتزام بالزكاة/الضرائب املرتبطة بهذه املعامالت لاستثمارية. مراجعة املعاملة املحاسبية ولافصاح عن لل معاملة استثمارةة للتأدد من معروضة بشلل عادل وفقا للمعااراملحاسبي املقبول على العموم.
 املراقبة املستمرة لداء استشاريي لاستثمار بالشركة ولابقاء عليهم بحسب ما تراه اللجنة مالئما. أداء أية مسئوليات أخرى تتعلق بالنشطة والسياسات لاستثمارية للشركة أو غيرها من ألامور التي يجوز ملجلسلادارة تكليف اللجنة بها من حين آلخر.
 أداء أية مهام أخرى قد يطلبها املجلس من اللجنة من وقت آلخر أو قد تتطلبها سياسة مجلس لادارة. تتمتع اللجنة بسلطات وصالحيات مجلس لادارة في أداء واعتماد ألانشطة املخولة لها من قبل مجلس لادارة باستثناء:* التوصية ملجلس الادارة بإعتماد امليزانية السنوية للشركة.
* اعتماد التقارير املالية الدورية والسنوية.
* اعتماد استراتيجيات الشركة التجارية.
 إبالغ قرارات اللجنة إلى مجلس لادارة في اجتماعهم التالي. تتمتع اللجنة بسلطة لابقاء على لاستشاريين وغيرهم من الخبراء حسبما تراه اللجنة ضروريا لالضطالع بواجباتهاومسؤولياتها.

صفحة  18من 62

 يجوز للجنة أن ُتجري أو ُتصرح بإجراء تحقيقات أو دراسة املسائل التي تقع ضمن نطاق مسئوليات اللجنة ،كما يجوزا
ا
لها أن تستبقي إستشاريا مستقال أو استشاريين آخرين بما تراه اللجنة ضروريا لداء مسؤولياتها على نحو سليم وذلك
على نفقة الشركة .ويكون للرئيس التنفيذي بموافقة اللجنة أن يستبقي أو ينهي خدمة أي خبير أو استشاري يتم
إستبقاؤه بتوجيه من اللجنة أو الرئيس التنفيذي ملساعدة اللجنة على القيام بمسئولياتها ،بما في ذلك سلطة املوافقة
على الرسوم أو التعويضات ألاخرى وفترات لاستبقاء ألاخرى لهذا لاستشاري أو الخبير وتتحمل الشركة تلك الرسوم أو
املكافآت.
 -6/3أعضاء لجنة الاستثمار والتطوير:
تتكون اللجنة من خمسة أعضاء على النحو التالي:
صفة العضوية
ا
عضو مجلس إدارة – تنفيذي  -رئيسا
عضو مجلس إدارة – مستقل
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
عضو من خارج املجلس  -مستقل
عضو من خارج املجلس  -مستقل

لاعضاء
عبد هللا بن عودة العنزي
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري
خالد بن محمد الداود
عادل بن علي السيد
رامي بن حسن فرحات

 -3/3اجتماعات لجنة الاستثمار والتطوير:
الجدول التالي يوضح عدد اجتماعات اللجنة خالل العام:
املجموع

اجتماع 5
اجتماع 4
اجتماع 3
اجتماع 6
اجتماع 1
لاعضاء
6018/16/4 6018/00/18 6018/02/11 6018/05/1 6018/01/10
عبد هللا بن عودة العنزي





عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري





ا
ا
خالد بن محمد الداود
هاتفيا
هاتفيا



عادل بن علي السيد





ا
رامي بن حسن فرحات
هاتفيا





1
1
1
4
4

و) حركة لاسهم اململوكة ألعضاء مجلس إلادارة وكبار التنفيذيين وأفراد عائالتهم:
ا
تتضمن الجداول التالية وصفا لي مصلحة ذات صلة لعضاء مجلس لادارة وكبار التنفيذيين ،بما في ذلك زوجاتهم
وأولدهم ( ُ
القصر) في أسهم أو أدوات دين للشركة:
 )3ملكية ألاعضاء وأفراد عائالتهم:
الاسـ ــم
محمد بن صالح الخليل
عبد الوهاب بن عبدالكريم البتيري
جميل بن جميل سفره
سعد بن سعود ابونيان
عبدهللا بن عودة العنزي
خالد بن محمد الداود
عزيز بن محمد القحطاني
هاني بن سليمان الصالح
عبدهللا بن عبدالرحمن العياض ي

خالل السنة
بداية السنة
نسبة التغير
عدد أسهمه نسبة امللكية التغيرات
()%0.190
()100,852
%0.449
130,852
()%0.583
()140,315
%0.588
141,000
%0.003
3,000
)%3.155( )3,093,100( %3.512 3,103,100
%0.003
3,000
%0.003
100
()%0.003
()3,000
%0.003
3,000
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نهاية السنة
عدد أسهمه نسبة امللكية
%0.319
330,000
%0.005
4,841
%0.003
3,000
%0.319
330,000
%0.003
3,000
%0.003
100
-

 )1ملكية كبار التنفييذيين وأفراد عائالتهم:
نهاية السنة
خالل السنة
بداية السنة
عدد أسهمه نسبة امللكية التغيرات نسبة التغير عدد أسهمه نسبة امللكية
-

الاسـ ــم
عبدهللا بن عودة العنزي (الرئيس التنفيذي)
سليم أختر (نائب الرئيس للشئون املالية)

ا
ز) إلاجراءات التي اتخذها مجلس إلادارة لحاطة أعضائه علما – وبخاصة غير التنفيذيين – بمقترحات
املساهمين ومالحظاتهم حيال الشركة وأدائها:
يطلع رئيس املجلس والرئيس التنفيذي أعضاء مجلس لادارة على آراء ومقترحات أو ملحوظات املساهمين املستلمة في
أول اجتماع للمجلس ،وكذلك يتم مناقشة مقترحات وآراء املساهمين أثناء انعقاد الجمعيات العامة وبوجود اعضاء
املجلس.

ثالث عشر :مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس إلادارة واللجان وكبار التنفيذيين
 )1سياسة مكافآت أعضاء مجلس إلادارة واللجان املنبثقة عن املجلس وإلادارة التنفيذية:
تتضمن لئحة حوكمة الشركة املعتمدة من جمعية املساهمين على لئحة مكافآت أعضاء مجلس لادارة واللجان
املنبثقة عن املجلس ولادارة التنفيذية .والفقرات التالية توضح املكافآت والاتعاب املمنوحة لعضاء مجلس لادارة
واللجان املنبثقة عن املجلس ولادارة التنفيذية ،ول يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

 )6مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس إلادارة (املبالغ بآلف الريالت)
املكافآت الثابتة
مبلغ معين

بدل حضور جلسات
اللجان
بدل حضور جلسات
املجلس

مزايا عينية

مكافأة ألاعمال الفنية
ولادارية والاستشارية

مكافأة رئيس املجلس أو
العضو املنتدب أو أمين
السر إن كان من ألاعضاء

-

-

املجموع

10
30

11
65

3,440 350
13440 120

نسبة من ألارباح

10
50

-

-

-

13225
13225

-

مكافآت دورية

321
123

خطط تحفيزية قصيرة
ألاجل

14
14
48

9
9
18

102
83
620

-

-

118
658

-

خطط تحفيزية طويلة
ألاجل

20

-

-

-

-

-

-

-

املجموع

-

10

مكافأة نهاية الخدمة

393
321
321
321
280

10
14
14
10
10
10
128

40

املجموع الكلي

9
9
9
9
9
9
54

630
632
33
636
30
606
026

-

-

-

-

102
83
620

658
658

20
20

13083
13083

بدل املصروفات

ا
أول :لاعضاء املستقلين
 .3محمد بن صالح الخليل
 .1عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري
 .1سعد بن سعود ابونيان
 .4عزيز بن محمد القحطاني
 .1هاني بن سليمان الصالح
 .2عبدهللا بن عبدالرحمن العياض ي
املجموع
ا
ثانيا :لاعضاء غير التنفيذيين
 .3جميل بن جميل سفره
 .1خالد بن محمد الداود
املجموع
ا
ثالثا :لاعضاء التنفيذيين
 .3عبدهللا بن عودة العنزي (الرئيس التنفيذي)
املجموع

املكافآت املتغيرة

630
632
33
636
30
606
026

1
6
9
3
10
41
43

إعتماد مبلغ  1.98مليون ريال كمكافأة (أتعاب) لعضاء مجلس الادارة عن عام 1038م حسب حوكمة الشركة املعتمدة  ،ولم يتم
صرف هذه املبالغ حتى تاريخ 1039/01/13م.
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 )3مكافآت وأتعاب كبار التنفيذيين (املبالغ بآلف الريالت)
املكافآت الثابتة
رواتب

بدلت

مزايا عينية

املجموع

مكافآت دورية

أرباح

خطط تحفيزية
قصيرة ألاجل

خطط تحفيزية
طويلة ألاجل

املجموع

-

مكافأة نهاية
الخدمة

522

606

34

811

144

-

-

املجموع الكلي

املجموع

152

101

14

833

344

بدل املصروفات

كبار التنفيديين

املكافآت املتغيرة

344

21

3,010

41

144

25

13060

45

إعتماد مبلغ  0.30مليون ريال كمكافأة سنوية لكبار التنفيذيين عن عام 1038م حسب حوكمة الشركة املعتمدة  ،ولم يتم صرف هذه
املبالغ حتى تاريخ 1039/01/13م.
 )4مكافآت أعضاء اللجان (املبالغ بآلف الريالت)
املكافأت الثابتة
(عدا بدل حضور
الجلسات)

بدل حضور
الجلسات

املجموع

أعضاء لجنة املراجعة
.3
.1
.1
.4

عزيز بن محمد القحطاني
صالح بن حمد الشنيفي
جاسم بن شاهين الرميحي
محمد بن عبدهللا البراهيم
املجموع

13
13
13
13
164

10
10
10
11
115

23
23
23
12
630

14
44
49
142

11
11
11
25

59
29
54
666

أعضاء لجنة الترشيحات واملكافأت
 .3عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري
 .1خالد بن محمد الداود
 .1عثمان بن محمد خوجة
املجموع

أعضاء لجنة الاستثمار والتطوير
.3
.1
.1
.4
.1

عبدهللا بن عودة العنزي
عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري
خالد بن محمد الداود
عادل بن علي السيد
رامي بن حسن فرحات
املجموع

-

11
31
11
10
10
105

11
31
11
10
10
105

إعتماد مبلغ  3.34مليون ريال كمكافأة (أتعاب) لعضاء لجان مجلس الادارة عن عام 1038م حسب حوكمة الشركة املعتمدة  ،ولم يتم
صرف هذه املبالغ حتى تاريخ 1039/01/13م.

رابع عشر :املعامالت مع أطراف ذات عالقة
ل توجد معامالت  /عقود خالل العام بين الشركة وأعضاء املجلس أو كبار التنفيذيين.

خامس عشر :سياسة توزيع لارباح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالي:
توزع أرباح الشركة الصافية (بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي) بعد تفويض الجمعية العامة العادية للمجلس
ا
بذلك ،ويجدد هذا التفويض سنويا ،وذلك بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف ألاخرى على الوجه آلاتي:
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 يجنب  %30من ألارباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذاالتجنيب متى بلغ الاحتياطي املذكور  %10من رأس املال املدفوع.
 للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تجنب  %10من ألارباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقييخصص لدعم املركز املالي للشركة.
 يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس املال ،وإذا جاوز هذا الاحتياطي نسبة  %10منرأس املال املدفوع ،جاز للجمعية العامة للشركة أن تقرر توزيع الزيادة على املساهمين في السنوات التي ل تحقق فيها
الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب املقرر لهم في هذا النظام
 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيعأرباح ثابتة قدر لامكان على املساهمين .وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي ألارباح مبالغ إلنشاء مؤسسات
ا
اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما من هذه املؤسسات.
 يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل  %1من رأس مال الشركة املدفوع.ا
يستحق املساهم حصته في ألارباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ لاستحقاق وتاريخ
التوزيع وتكون أحقية ألارباح ملالكي ألاسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لإلستحقاق.

سادس عشر :املخاطر التجارية املحتملة
إن أنشطة املجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة :مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة
والتدفقات النقدية لسعـر العملة ومخاطر السعر) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة .يركز برنامج إدارة املخاطر العام
للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع ألاسواق املالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية املحتملة على ألاداء
املالي للمجموعة .تتم ادارة املخاطر من قبل الادارة العليا وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس الادارة.
مخاطر السوق:
مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار
السوق .تتمثل مخاطر السوق في :مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر ألاسعار ألاخرى.
تستند حساسية مخاطر السوق املدرجة أدناه إلى تغيير في أحد العوامل مع الحفاظ على استمرارية جميع العوامل ألاخرى.
ومن الناحية العملية ،ومن غير املحتمل حدوث ذلك ،وقد تكون التغيرات في بعض العوامل مترابطة  -على سبيل املثال،
التغيرات في أسعار الفائدة والتغيرات في أسعار العمالت ألاجنبية.
املخاطر

لاثر املحتمل للمخاطر

التعامل وتقليل املخاطر

السيطرة على الاستثمار
الرئيس (ناتبت)

كما سبق أن أوضحنا في تقرير مجلس الادارة لعام 1035م ،فإن شركة
اللجين لم تعد لديها السيطرة على استثماراتها الرئيسية (اللجين استثمرت
 %89من رأسمالها في شركة ناتبت التي مازالت تمتلك فيها نسبة )٪15.4
على الرغم من أن حصة اللجين من صافي أرباح ناتبت مدرجة في البيانات
املالية املوحدة لشركة اللجين كحقوق ملكية ،فليس لها رأي في املوافقة
على توزيع أرباح ملساهمي ناتبت حتى آلان وليس لها حق التصرف بالنقد
في ناتبت من أجل املشاريع الحالية أو املستقبلية.

جدير بالذكر أن مسألة السيطرة هي قضية منظورة أمام الجهات املختصة
وبإنتظار قرار إعادة السيطرة على ناتبت.
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املخاطر

مخاطر العملة

مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر السعر

مخاطر الائتمان

مخاطر السيولة

فروقات أسعار املواد
الخام
مخاطر اقتصادية

مخاطر تشغيلية

مخاطر إدارة رأس املال

مخاطر قانونية

لاثر املحتمل للمخاطر

التعامل وتقليل املخاطر

مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة تقلب أسعار
صرف العمالت ألاجنبية .تخضع املجموعة ملخاطر التقلبات في أسعار
الصرف ألاجنبي خالل دورة أعمالها العادية .لم تقم املجموعة بأية
معامالت هامة بعمالت عدا الريال السعودي والدولر ألامريكي وعلى نطاق
أقل اليورو .تراقب ادارة املجموعة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد
أن مخاطر العمالت غير جوهرية .ومع ذلك ،ل يوجد عقود هامة لعمالت
اجنبية مستحقة كما في  13ديسمبر 1038م .وبما أن الريال السعودي
مرتبط بالدولر ألامريكي ،فإن املجموعة ل تتعرض ملخاطر العمالت
ألاجنبية.
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير تقلبات أسعار الفائدة في
السوق على الربحية املستقبلية او القيمة العادلة لألدوات املالية .في خالل
مدة هذا التقرير ،لم تكن هناك أي فوائد مالية محملة على الشركة من
جراء التزامات مالية .تتكون ألاصول املالية التي تحمل فائدة في تاريخ
امليزانية العمومية من الودائع قصيرة ألاجل والتي تكون بأسعار فائدة
ثابتة ،لذلك ،ل تتعرض ملخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر
سعر الفائدة العادلة.
إن املجموعة آمنة وليست في عرضة ملخاطر تقلبات أسعار صرف ألاوراق
املالية الصعبة.
مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي
إلى تكبد الطرف آلاخر لخسارة مالية.

املجموعة ل تقوم بإجراء املعامالت الهامة بعمالت غير الريال السعودي
أوالدولر ألامريكي وبشكل أقل اليورو .تراقب لادارة هذه العمليات بصورة
منتظمة ،ومع ذلك ،لم تكن هناك عقود جوهرية قائمة الصرف ألاجنبي كما
في  13ديسمبر 1038م.

ان مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة ما صعوبات في تامين
السيولة الالزمة ملقابلة الالتزامات املتعلقة بالدوات املالية .قد تنتج مخاطر
السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية بسرعة وبقيمة
تقارب قيمته العادلة .تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري
من توفر سيولة كافية ،من خالل التسهيالت الائتمانية ملقابلة اية التزامات
مستقبلية .على سبيل املثال ،بالتركيز على معرفة مصادر مخاطر السيولة
فنجد أنها تنشأ من شروط السداد الخاصة باملطلوبات أو مصادر
الاقتراض أو الاعتماد على سوق معين لتحقيق تسييل لألصول.
ا
قد تختلف سلبا أسعار املواد الخام ذات العالقة بالسعار العاملية
للمشتقات البترولية والغاز.
ق
يباع املنتج النهائي في السو العاملية ،وأي ركود عالمي أو إقليمي قد يؤثر
على ألاداء املالي.
أنشطة املجموعة تعرضها ملجموعة متنوعة من املخاطر التشغيلية في
مشاريع تديرها شركتها التابعة أو الزميلة ،والتي تعرف تحت مسمى "أي
ظرف من الظروف أو ألاوضاع عندما تتعطل املعدات ويمثل ذلك تهديدات
مثل )3( :الصحة والبيئة ( )1توقف الانتاج وتكلفة لاصالح.
يتمثل الهدف ألاساس ي إلدارة رأسمال املجموعة في ضمان الحفاظ على
تصنيف ائتماني قوي ومعدلت جيدة لرأس املال من أجل دعم أعمالها
وزيادة قيمة املساهمين.

ويتمثل ذلك في مواجهة مسائل قانونية مثل فرض الضرائب أو قوانين
مكافحة الاحتكار أو مكافحة لاغراق من قبل الدول التي تباع فيها منتجات
الشركات التابعة حيث يمكن أن تؤثر على مبيعات املجموعة.
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الذمم المدﯾنة والذمم المدﯾنة الخرى والموجودات الخرى المتداولة
والمطلوبات التجارﯾة الخرى ل تحمل عليها فوائد شريطة أن تكون مدتها
أقل من سنة واحدة ،لذلك من المفترض أنه ل توجد مخاطر أسعار للفائدة
املتعلقة بهذه الموجودات المالﯾة .وتحتسب الفائدة على املبلغ ألاصلي املتفق
عليه.

ل تنطبق.
للحد من التعرض ملخاطر الائتمان ،قامت املجموعة بتطوير إجراءات عملية
موافقة رسمية يتم بموجبها تطبيق حدود الائتمان على عمالئها .تقوم لادارة
ا
أيضا بمراقبة التعرض ملخاطر الائتمان بشكل مستمر على عمالئها وتقوم
بعمل مخصصات لتلك ألارصدة املشكوك في تحصيلها .وتضع ألارصدة املدينة
للعمالء تحت املراقبة بشكل دوري.
تدار مخاطر السيولة عن طريق املراقبة املنتظمة لتوفير ألاموال الكافية من
خالل التسهيالت الائتمانية الالزمة ملواجهة أي التزامات مستقبلية.

ل تخضع تلك ألاسعار لسيطرة املجموعة
ل تقتصر أنشطة مبيعات املجموعة على أي منطقة بعينها ،ولكن تنتشر في
جميع أنحاء العالم .لذلك فإن أي تذبذب في ألاسعار هو بعيد عن سيطرة
املجموعة.
ا
ا
تدار هذه املخاطر استنادا إلى قرارات نموذجية تتبع خطواتها وفقا ملوقف كل
حالة على حدة ،وذلك للحد من آلاثار السلبية املحتملة على ألاداء التشغيلي
للمجموعة .وتقوم املجموعة باستشارة كل من البائعين التابعين لها ،وموردي
التقنية ،وخبراء الطرف الثالث خبراء إذا لزم ألامر.
تضع المجموعة على عاتقها عدة اعتبارات كرأس المال ،والرباح المبقاة
والحتﯾاطي القانوني درأس مال المجموعة .تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأس
ا
املال وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات وفقا للظروف الاقتصادية
ومتطلبات املواثيق املالية .للمحافظة على هيكل رأس املال أو تعديله ،يجوز
للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى املساهمين أو إرجاع رأس
املال إلى املساهمين أو إصدار أسهم جديدة.
تطور املجموعة استراتيجيتها على أساس ظروف السوق العاملية املتغيرة
وتظل متيقظة لبدء التدابير املناسبة للتغلب على مثل هذه الحالت.

املخاطر

مخاطر إدارة السيولة

لاثر املحتمل للمخاطر

التعامل وتقليل املخاطر

استثمارات اللجين الرئيسية في شركة ناتبت (تمتلك الشركة  ٪ 15.4من
ناتبت) وتوزيعات ألارباح من ناتبت هي املصدر الرئيس ي لنقد الشركة .على
الرغم بلغ رصيد النقد وما يعادله لدى شركة ناتبت  142مليون ريال
سعودي في قوائمها املالية السنوية املدققة للسنة املنتهية في  13ديسمبر
 1038ولكنها لم تعلن عن توزيع أرباح خالل عام  1038وحتى -1-13
 ، 1039وبالتالي فقد تواجه شركة اللجين مشكلة السيولة.
لدى املجموعة صافي تدفقات نقدية تشغيلية خارجة قدرها  9.9مليون
ريال سعودي دون وجود أي تدفقات نقدية استثمارية  /تمويلية داخلة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر  ،1038وفي ذلك التاريخ  ،كان لدى املجموعة
نقد وما يعادله بمبلغ  9.15مليون ريال سعودي ،مما يشير الى وجود عدم
تأكد بشأن قدرة املجموعة على إدارة السيولة.

تعتقد لادارة أن النقد وما يعادله ستكون كافية للوفاء بالتزاماتها ملدة ل
تقل عن  31شه ارا من تاريخ القوائم املالية املوحدة ا
بناء على ما يلي:
 بلغ رصيد النقد وما يعادله لدى شركة ناتبت  142مليون ريال سعودي فيقوائمها املالية السنوية املدققة للسنة املنتهية في  13ديسمبر  .1038كما
استلمت شركة ناتبت خالل الربع ألاول لسنة  1039دفعة التأمين ألاولى التي
بلغت  381مليون ريال سعودي وذلك مقابل خسائر حادث حريق املمتلكات
والالت واملعدات ،والذي حدث في الربع الرابع لسنة ( 1038إيضاح  .)9كما
أن القروض قصيرة ألاجل والجزء املتداول من القروض طويل ألاجل تبلغ
 105مليون ريال سعودي ،ويبلغ الجزء غير املتداول من القروض طويل
ألاجل  109مليون ريال سعودي مما يشير الى املالءة املالية لشركة ناتبت.
تتوقع الشركة استالم توزيعات أرباح من شركة ناتبت حيث لم تقم شركة
ناتبت بتوزيع أرباح خالل عام .1038
 تعمل الشركة بشكل جدي على خيارات مختلفة بما في ذلك على سبيلاملثال ل الحصر )3( :الحصول على قروض قصيرة ألاجل من البنوك ()1
استرداد جزء من الوديعة البنكية مقابل خطابات الضمانات الصادرة لصالح
الهيئة العامة للزكاة والدخل (بمبلغ  18.48مليون ريال سعودي كما هو
موضح بالقوائم املالية املدققة لعام 1038م).

سابع عشر :الحوكمة
إن الشركة ملتزمة بتطبيق جميع املواد لالزامية التي نصت عليها لئحة حوكمة الشركات.

ثامن عشر :املسئولية الاجتماعية

ا
تقوم الشركة باملساهمة الفعالة في العديد من الجوانب الاجتماعية وإدراكا لهمية ذلك فقد دعمت الشركة مجموعة من
برامج املسئولية الاجتماعية حيث قامت الشركة بتقديم الدعم املالي خالل العام لعدد من الجهات الخيرية كمؤسسة
إنسان لأليتام وجمعية تحفيظ القران بالرياض وغيرها.

تاسع عشر :إقرارات مجلس إلادارة

ا
 .3إن القوائم املالية للشركة قد تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية ( )IFRSاملعتمدة في اململكة العربية
ا
السعودية وتم تدقيقها من قبل مدققين مستقلين وفقا للمعايير الدولية للتدقيق املعتمدة في اململكة العربية
السعودية.
 .1إقرارات بما يلي:
ُ
أ  .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
ُ
ُ
ب .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
جـ .أنه ل يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 .1أبدى املراجع الخارجي رأيه غير املعدل على القوائم املالية للسنة املنتهية في  13ديسمبر 1038م ،ول توجد أي تحفظات
ا
في تقرير املراجع الخارجي باستثناء ما ذكر في فقرة عاشرا "تقرير مراجعي الحسابات" أعاله وأنه "تمت مراجعة القوائم
ا
املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية في  13ديسمبر  1035من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأيا غير معدل في تلك
القوائم في  18مارس ."1038
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ا
 .4أصدر مجلس لادارة توصيته بناءا على توصية لجنة املراجعة بتغيير مراجع الحسابات للشركة منذ إعتماده من
الجمعية العامة وقبل انتهاء الفترة املعين من أجلها وذلك لعتذار املراجع الخارجي عن الاستمرار كمراجع لحسابات
ا
ا
ا
الشركة لشرطه املسبق بأن يستمر مراجعا لحسابات الشركتين معا متضمنا الشركة الزميلة ناتبت وهو الشرط الذي
ا
ا
لم يتحقق نظرا لتعيين الشركة الزميلة ناتبت مراجعا آخر كما هو موضح ببند "ألاحداث الهامة خالل العام" من هذا
التقرير.
 .1لم تكن هناك أي عقوبات أو قيود وقائية مفروضة على الشركة خالل عام 1038م ما عدا توقف السهم عن التداول
ليوم واحد بتاريخ 1038/08/31م كما هو موضح ببند "ألاحداث الهامة خالل العام" من هذا التقرير  ،وكذلك تم
توقيع غرامة مالية من قبل هيئة السوق املالية مقدارها (عشرة آلف ريال) في تاريخ 1038/1/30م لتأخر الشركة عن
تزويد الهيئة بالبيانات واملعلومات املطلوبة خالل املدة املحددة.
 .2لم تصدر الشركة أو شركتها التابعة أي من أدوات الدين أو ألادوات املالية كخيارات ألاسهم وحقوق ألاسهم التي يمكن
تحويلها إلى أسهم.
 .5لم تتم ترسية أي عقود جوهرية على جهات ذات عالقة بمن في ذلك الرئيس التنفيذي واملدير املالي أو أي شخص
مرتبط بهم خالل العام عدا ما تم توضيحه ضمن بند "مجلس لادارة" وبند "املعامالت مع أطراف ذات عالقة" من
هذا التقرير.
 .8ل توجد هناك أية قروض قائمة خالل العام فيما عدا القروض املمنوحة للشركة الزميلة ناتبت.
 .9لم تمنح أية قروض لعضاء املجلس باستثناء ما هو موضح في بند "املعامالت مع أطراف ذات عالقة" من هذا التقرير.
 .30ل توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة خالل العام.
 .33لم تقم الشركة بإبرام أي صفقات تتعلق بأسهمها.
 .31لم تتلق الشركة أية تنازلت عن ألاتعاب من أي من أعضاء مجلس لادارة أو كبار التنفيذيين.
 .31لم تقم الشركة بأية معامالت أسهم مع أي من أعضاء مجلس لادارة أو أفراد عائالتهم املباشرين.
 .34لم تتسلم الشركة أي تنازل عن الحقوق في ألارباح من أي من املساهمين.
ا
 .31لم تقم الشركة بأية استثمارات أو تكوين احتياطيات ملصلحة موظفيها ماعدا ما هو مطلوب وفقا لقانون العمل
السعودي وسياسة الشركة.
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عشرون :توصيات مجلس إلادارة إلى املساهمين
 .0التصويت على تقرير مجلس لادارة للسنة املنتهية في  13ديسمبر 1038م.
 .1التصويت على القوائم املالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة املالية املنتهية في  13ديسمبر 1038م.
 .3التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين املرشحين من قبل لجنة املراجعة ملراجعة البيانات املالية للربع
الثاني والثالث والسنوي لعام 1039م والربع ألاول لعام 1010م وتحديد أتعابه.
 .4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس لادارة من املسئولية عن إدارة الشركة عن السنة املالية املنتهية في  13ديسمبر
1038م.
ا
وختامـ ـا  ،يتوجه رئيـ ـس وأعضاء مجلس لادارة بالشـ ـكر والتقدير ملقام خ ـادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود ،وإلى صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ،وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع املتواصلين.
والشكر موصول كذلك للسادة املساهمين على دعمهم املتواصل ،ولإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة على ما بذلوه من
جهود مقدرة تكللت بالنجاح في تحقيق ألاهداف العامة للشركة خالل عام 1038م.

مجلس إلادارة

صفحة  62من 62

