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 التقرير السنوي لمجلس اإلدارة

 

 

 تعريف بالشركة : 
 03/07/1995 لزيرر ا العباتيررة ب هررار يررس شررركة هةررايهة هتامررة ت ةةررا بترراري صررعا ة االشررركة اليميررة ل

 غايتهرا إااهرة هشرر ع اعتراز الزير ا العباتيرة  الةرهن العبراتس  هرا يررتبط بهرمن الصرعا ة هرن صرعا اا تتاررع 
  عها أ  تكهمها .

 رأةهال الشركة: 
ةرهم د مهيرا الةرهم هبا رة   رسس الهةررايهين  مير نهخهةرة  شرر هميرار ليررر ةر رية د  رسس أةرههها  (1.5) 

 .31/12/2018 بتاري هةايهًا ( 3.451) فيها
 هصعا الشركة  فر  ها : 

  هررار  هسيعررة  مرر، د بررالمر، هررن هعهررل ال سيررس  لمشررركة هكترر، فررس –أارريم هصررعا الشررركة  مررم طريرر   هررار 
ًً  مهراً  (230)  ر الساامهرالس  يبمر   رسس العراهمين فرس الشرركة  ال ي مرس شرركاا تابعرة لمشرركة ا كهرا  أعر   راه

   ف  ههارةاا ااسارر الةميهةاتم إ ساس الم ائم الهالية  ف  هعايير اله اةبة  الس لية 
  الشركة  هً بالعظهة  الم اعين .ا فيها يخص التعاهل ها الطراف م ي العًاة فً ي مس  همياا ااها بها أه  

 يم ماتهم الطراف ماا العًاة : يت لف هممس ااسارر هن الةاسر هممس ااسارر  : 
 

عةبة  عبمر  ن الةاسر ال ضاء المهة التس يهثمها الصاة االةم الرام
 الهمكية

 
 
1 

 
 

 رئيس هممس ااسارر السكت ر ه هس بن  ةن العةيري

الهيئة العربية 
لًةتثهار  ااعهاء 

 الزرا س

أةتام  –فس الماع ن  سكت ران
ه اضر بماهعاا الههمكة 

 العربية الةع سية
40 % 

  عائ، رئيس هممس ااسارر  الههعسس ه هس  ايس الهير 2
هسير كهرباء   بكال ري س يعسةة

 ام ةاب  لشركة الصعا اا 
ةتشار شركة ه -التمائية 

 الصعا اا التمائية

0.33 % 

  ض   السر بس  بريان السكت ر بسيا 3
شركة العميمة لمت هين 

 التكافمس

 طبي، أةعان -
 هالك هؤةةة السر بس – 
رئيس هممس إسارر العميمة  – 

 لمت هين التكافمس

4.42 % 

 % 0.39 رمل أ هال   ض  ها ض فخري هاير الةتام همهم 4

  ااتصاسبكال ري س تمارر    ض   الش اف أشرف الةتام عمم 5
 رمل أ هال – 

0.45 % 

 

 
 



 2 

 بيان أةهاء  رت، ااسارر التعايمية : 
 

 

 الهؤيًا العمهية ال ظياة االةم  الشهرر م
 يعسةة كيهيائية هسير  ام هكمف ههعس ةميهان المنالههعسس  1
سارر ال هال إمازر باالاتصاس هكمف هسير هالس شي   ثهان خالس أعسالةتام  2   اله اةبة  ا 
 ةإمازر فس العم م الايزيائية  الكيهيائي هكمف هسير إعتاز كف التزال غازي رغيسالةتام  3
 إمازر باالاتصاس الراابة الساخمية هسير العيان  بس التعس ههعسالةتام  4
 كهربائيةيعسةة  الهكمف اعيةالسائرر الرئيس   ب سه هس   افظ الههعسس  5
 أس، إعكميزي ةر هممس ااسارر أهين ال مبس  زا عزارالةتام  6

 

   بيان ب ةهاء كبار الهةايهين : 
د   مهرا أعر  لرم تعرسل عةربة هةرايهتهم  رن العرام الةراب  يس هن كبار الهةرايهين لًةتثهارالهيئة العربية  إن  

 أها بااس الةهم فهس ه ز ة  مم العسيس هن الهةايهين :
 

 عةبة الهةايهة  سس الةهم  ااعهاء الزرا س الهيئة العربية لًةتثهار
6.000.000 40 % 

 

 مررم زيرا س ار الشررهس الخرام –تعتهرس الشرركة بسرمررة كبيررر فررس هشرترياتها هرن الهرر اس ال ليرة  زيررا العخيرل  )
 الة ا  الخارمية .

لكهيرة  خراصيرمن البرم ر هباشررًر هرن المطراع الااها بشرراء أَها فيها يخص  بم ر المطن الصعا س( فإن الشركة     
ةرعة   المطراع العرام خرًل ابرل هرن المطرنبرم ر هرن  مها أع  لم يتم تخصيص الشركة بكهياا طن  / 3.162/ 

 ا   2018
 مرم  اهتيرازاامهيا هعتماا الشركة ه هية به م،     هاية الهمكية لكعها ال تتهتا بر ي  هايرة  ك هيرة أ  

 أي هن هعتماتها به م، الم اعين  العظهة أ  غيريا .
 مسير بالمكر أع  ال ي مرس ارراراا صراسرر  رن ال ك هرة أ  الهعظهراا الس ليرة لهرا أثرر هراسي  مرم  هرل الشرركة 

 عتيمة العم باا الهار ضة بشكل  ام . االةتيراسأ  هعتماتها أ  اسرتها التعافةية ها سا صع بة 
هتممررة يت لرر ن الت زيررا تعتهرس الشررركة فررس تةرر ي   بيرا  ت زيررا هعتماتهررا  مررم هعررس بين هرز سين بشررا عاا 

الهباشر لهعتماتها كها تعتهس الشركة  كرًء لهرا فرس بعرض اله افظراا  ترز سيم بهعتماتهرا ب ةرعار ه  رسر فرس 
عتيمررة صررع باا  2018 خررًل  ررام صرراسراا فمرريس يعرراكالصررعيس الخررارمس  م أهررا  مرر كافررة اله افظرراا د

 خًل الاترر الرايعة .التصسير 
 . اةتثعائية مسير بالمكر أن الشركة خًل العام الاائا لم تتعرض لعهمياا ماا طبيعة غير هتكررر أ  
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 : عظام الم سر 
  

 التررزام اررام بالترساي   مررم  2018ارام فريرر  الهرعخ الخررارمس لعظرام إسارر المرر سر بزيررارتين س ريترين خررًل  رام 
 2008إصرررسار  9001الشررركة بالهعررايير  اله اصررااا الهطم برررة لعظررام إسارر المرر سر بعةرررختها الهعسلررة  يررز  

 م . 2020 لتاية  ام الههع  ة تمرر تهسيس العهل بالشهاسر  ميسر كاعا عتائج التساي  
 

 لهيكل التعظيهسا: 
  هرفررر  ربطررراً فرررس  خرررر التمريرررر مرررس ل يبرررين  رررسس العررراهمين  ةررر،  ظرررائاهم هرررا هخطرررط الهيكرررل التعظيهرررس      
 إخضرراع الهرر ظاين لرس راا تسريبيررة خررارز اله افظررة بةرب، الظررر ف العاهررة التررس  مهررا أعرر  لرم يررتم  –لمشرركة(      

 تهر بها البًس .      
 

  2018ااعمازاا التس ت مما خًل  ام 

العاهرة  الزهرةتةر ي  ( بهرا يخارض هرن هخراطر  –ت زيرا  –اةرتيراس  – إعترازصياغة ةياةاا العهرل   إ اسر 
 هعاة، . اةتثهاري ت مي   ائس  مم اةتهرارية ةير العهل   اله افظة

 

 الصع باا  الهخاطر:  
 .تتهثل الصع باا التس ت امهها الشركة إضافة إلم الزهة التس تهر بها البًس 

 الشركة هن المطا المعبس الًزم لته يل الهةت رساا  ا تياماابعسم ته يل الهصرف الهركزي لكافة 
إضررافة إلررم ارررار الهصررررف الهركررزي بررإغً  كافرررة التةررهيًا البعكيررة لمشرررركاا الراغبررة بته يررل هةرررت رساتها 

 ة العمسية . بالتالس شكل يما المرار ضتط  مم الةي ل
 

  لهصسرراباح اله ممة  اله ز ة  صافس  م   الهةايهين  أةعار ال را  الهالية الةمةمة الزهعية لألر  
 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البيان م

 372.271.096 ( 27.543.735)  1.839.688.448 1.114.310.496 627.117.633 575.967.503 الرباح اامهالية  

 300.000.000 300.000.000 375.000.000 260.000.000 285.000.000 375.000.000 لمت زيا الهمتر ة الرباح 1

 375.204.365 639.605.146 133.793.312 158.859.828 333.560.964 192.146.930 الرباح اله ز ة  2

 4.169.398.854 4.249.932.929 4.760.887.293 3.273.350.278 2.491.255.868 2.293.415.143  م   الهةايهين 3

 589.07 694.50 486.79 287.50 220 207.27 أةعار ال را  الهالية 4

 4.445.641.650 4.053.632.586 2.449.919.435 2.598.160.252 1.952.713.006 1.254.905.645 الهبيعاا 5
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 5 

 اله م ساا  :ت ميل الهركز الهالس) :                  
 

 إيضاح الارر  2018/  12/  31 2017/  12/  31 البرريان م
 ( %12.42)  ( 59.631.069)  420.510.613 480.141.682 الصافيةاله م ساا الثابتة بالميهة  1

 -  - - الهشر  اا ايس التعايم 2

 % ( 12.00)  ( 547.213.557)  4.051.888.304 4.599.101.861 بالميهة الصافية اله م ساا الهتسا لة 3

 % ( 11.95)  ( 606.844.626)  4.472.398.917 5.079.243.543 بالميهة الصافية إمهالس اله م ساا 4

 

 الهطم باا : 
 

 إيضاح الارر  2018/  12/  31 2017/  12/  31 البريان م
 % ( 1.89)  ( 80.534.075)  4.169.398.854 4.249.932.929  م   الهةايهين 1

 % ( 63.46) ( 526.310.551) 303.000.063 829.310.614 الهطم باا الهتسا لة 2

 - - - - الهطم باا ط يمة المل 3

 ( % 11.95)  ( 606.844.626)  4.472.398.917 5.079.243.543 إمهالس الهطم باا 4

 

 الرباح: 
يرر ل ( 372.413.125)بم   2018لعام  أرباح إمهالستشير الهيزاعية الختاهية إلم أن ها  ممت  الشركة هن 

ل س  بالتالس فإن (  142.029)غير اله ممة هن تمييم المطا المعبس بمتا هبم   الخةائر مها أن   ريةة
فس  ين   ليرر ة رية(  372.413.125) غير اله ممة تك ن هبم   الخةائرالرباح اامهالية بعس تخايض 

 اال تياطس االختياري  ا تماز  الماع عس  اال تياطسبعس ااتطاع الضريبة  ت زيعها الهمترح بمتا الرباح الصافية
فمس اةتطا ا الشركة اله افظة د  لمت زيا (% 20 بعةبة ليرر ة رية  (300.000.000) عةبة هن الرباح

 كمعا أهل فس أن تك ن الةعة الماسهة  مم هةت ى الطه ح  العاهة فس ة ريافس ظل الزهة راريتها هاةت مم 
 . الت اعاا

 

 : الهبيعاا 
   .ليرر ة رية  (4.445.641.650)ها همسارن  2018بم  إمهالس هبيعاا  ام     

 

 التط راا الهةتمبمية العاهة:  
 

التعظيهس  ااساري لمشركة  س م برراهج التطر ير  الت ايرز  التميريم بهرسف رفرا  زيراسر  الهيكلترتي، ةيتم إ اسر 
 كااءر  فعالية العاهمين فس الشركة .

 هعتماا مسيسر .العهل  مم إعتاز     
 

  : أتعا، التساي 
 .ألف ليرر ة رية  فمط أربعهائة (400.000)هبم   2018 ةاباا الشركة لعام  تساي بمتا أتعا،      
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  هممس ااسارر   هكافآا تع يضاا: 

إمهرالس أربراح التشرتيل هرن  % ( 5) بعةربة أ ضراء هممرس ااسارر لمةراسر رئريس   تم الت صية بتخصيص هبم  
  خهةر ن ا ةر هائة ةرت اً ةرت ن ألار    ةرتهائةهمي ن ثهاعية  شرر فمط  ليرر ة رية ( 18.620.656)  البالتة

 . اارار يما الهبم  أهام الهيئة العاهة 2018 هيزاعية ليرر ة رية ال غير لم تصرف بعس  هعر ضة فس
 

 .ة رية هًيين ليرر فمط  شرر (10.000.000) بسالا  ض ر ممةاا أ ضاء هممس ااسارر  كها بمتا
 

فمررط  ليرررر ةرر رية ( 47.043.959)  بهبمرر  2017 باةررتخسام مررزء هررن الربراح اله تمررزر فررسكهرا تررم الت صررية 
 .ليرر ة رية ال غير   خهة ن تةعة   تةعهائة  ثًثة  أربع ن ألااً  اً همي ع ةبعة  أربع ن

 

ساخرل ةر رية  خارمهرا  هرا ااسارر التعايميرة الةراسر أ ضراء هممرس ااسارر بامتها راابمتا الهصاريف الخاصة 
 خهةة هًيين  تةعهائة  ثًثرة  شرر ألرف  ةربعهائة  ثهاعيرة  خهةر نفمط ليرر ة رية (  5.913.758) هبم  

   . 2018ليرر ة رية ال غير خًل  ام 
 

  : ر ات،  تع يضاا   ه الا ااسارر العميا 
 

 2018 اامهاليةم ر ال الهةهم ال ظياس  الشهرر االةم هةمةل
 4.643.091 هكمف هسير  ام المن ةميهان ههعسالههعسس  1

 1.341.815 هكمف هسير هالس شي   ثهان خالس أعسالةتام  2

 1.158.060 هكمف هسير إعتاز كف التزال غازي رغيسالةتام  3

 2.071.992 لراابة الساخميةا هسير العيان   بس التعس ههعسالةتام  4

 2.162.148 أهين ةر هممس ااسارر ال مبس  زا عزارالةتام  5

 1.092.487 الهكمف رئيس السائرر الاعية  ب س ه هس  افظالههعسس  6

 

   8201التبر اا  اا اعاا لعام: 
 : المهاا التاليةإلم  ليرر ة رية ( 3.966.070 ) ااها الشركة بت زيا هبم      

  

 مهة التبرع الهبم 
 مهعية ر اية الطا لة 1.239.685

 سار العمزر  الهةعين 200.165
 همم  اليتام 999.100

  هال الشركة 1.027.260
 مهعية الر اية االمتها ية 499.860
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 9201له ازعة التمسيرية لعام ا: 
          ررررر الس 2019لعرررررام لمشرررررركة  العاهرررررة بمررررر  إمهرررررالس اايرررررراساا الهت اعرررررة به مررررر، اله ازعرررررة التمسيريرررررة 
 هررن ايهررة الةررهم ال ا ررس ( %30.14)د  اررسرا الربرراح الهت اعررة ب رر الس  ليرررر ةرر رية (6.408.405.956   

 .طن زي ا  ةه ن 9.550هن خًل إعتاز 
 

 ة:راتهرالخ 
الهعطمرة    الرة الكةراس الترس تعرم  اله ميرة مم الرغم هن شسر الهعافةة فرس الةر ا   طا ا الشركة الثبااتاة

ن كاعا  تهر بها ة ريا د الزهة العاهة التس   . لمعام ال الس إسارر الشركة ت هل بت مي  أرباح أكثر ا 
 

بالشركر  التمررسير لمهيئرة العربيررة لًةرتثهار  ااعهراء الزرا ررس لهرا اسهترر   هممرس ااسارريتمررسم  الخترام  فرس
يتمسم كها       تمسه  هن س م  هؤازرر هةتهرين كان لهها أكبر الثر فس  ص ل الشركة إلم ها  صما إلي

بالشركر المزيرل لمةراسر رؤةراء الرس ائر ال ك هيرة  ه ظايهرا  مرم هختمرف هةرت ياتهم لمهر سيم الهممرس 
  رر د  لها يمسه ع  هن   ن  هةا سر لمشركة .الهشك

 

 يتمسم الهممس كملك بالشركر  التمرسير لمهيرا العراهمين فرس الشرركة هرن إسارر  ههعسةرين  فعيرين   هرال  
  يتهعم لمشركة اةتهرار العماح د  لممطر العربس الة ري الهزيس هن التمسم  االزسيار.

 
 

 هممس ااسارر                                                                                        
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