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 السادة/ مساهمي شركة ابناء عبداهلل عبداحملسن اخلضري                     احملرتمني
 

  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
 

 للسادة مساهمي الشركةأن يهدي  شركة أبناء عبداهلل عبدالمحسن الخضرييسر مجلس إدارة 
خالص تقديره وأن يتقدم للجمعية العامة للمساهمين بتقريره حول أعمال وأنشطة الشركة خالل العام 

نجازاتها  10/06/2016المالي المنتهي في  والذي يستعرض إستراتيجية الشركة وخططها المستقبلية وا 
والتي قام  ،10/06/2016المالية للسنة المالية المنتهية في  النتائجونتائج أعمالها. كما يتضمن 

  مراجعي الحسابات السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه. بتدقيقها
 

 أوالً: التأسيس.

أسس المرحوم الشيخ/ عبداهلل عبدالمحسن الخضري مؤسسة فردية في عرعر بالمنطقة الشمالية 
لموافق ا  01/01/0131بتاريخ  042بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

للقيام بأعمال المقاوالت العامة، ومن ثم تم فتح فرع المؤسسة بالدمام بالمنطقة الشرقية  0/6/0622
، وبعد ذلك تم نقل المركز 06/0/0691الموافق   00/00/0136بتاريخ  6116بسجل تجاري رقم 

لى شركة . وقد تم تحويل المؤسسة إ63/1/0694الموافق  4/1/0164الرئيسي إلى الدمام بتاريخ 
توصية بسيطة سعودية تحت إسم "شركة أبناء عبداهلل عبدالمحسن الخضري" بموجب السجل التجاري 

مليون لاير  01برأسمال قدره  0666يناير  11الموافق  0406رجب  61بتاريخ  6111166111رقم 
 رياالت سعودية. وقد تم تحويل الشركة 01سعودي مقسم إلى واحد مليون حصة، قيمة كل حصة 

 02/1/0411/ق وتاريخ 016إلى شركة مساهمة بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 
سهم  11,111,111لاير سعودي مقسم إلى  111,111,111برأس مال قدره  00/1/6116الموافق 

الموافق  02/00/0411رياالت للسهم الواحد. ثم قامت الشركة بتاريخ  01بقيمة إسمية قدرها 
سهم  41,111,111لاير سعودي مقسم إلى  411,111,111زيادة رأس المال إلى ب 4/00/6116

رياالت للسهم الواحد وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة  01بقيمة إسمية قدرها 
 66/2/6101. وبناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 4/00/6116في 

سهم بقيمة  46,111,111لاير مقسم إلى  461,111,111شركة بزيادة رأس المال إلى فقد قامت ال
سهمًا بما نسبته  06,911,111رياالت للسهم الواحد. وقد طرحت الشركة لإلكتتاب العام  01إسمية 
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وبتاريخ م. 61/01/6101والتي أدرجت للتداول العام بتاريخ  % من أسهم الشركة11
على توصية مجلس  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية16/11/6106هـ الموافق )03/12/0411

لاير )أربعمائة وخمسة وعشرون مليون لاير( إلى  461,111,111اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من 
% 61لاير )خمسمائة وواحد وثالثون مليون ومائتي وخمسون ألف لاير( بنسبة قدرها  110,611,111

لى أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند األرباح المبقاة كما في من رأس مال الشركة، ع
لاير )مائة وستة مليون ومائتي وخمسون ألف لاير(، حيث يبلغ  012,611,111بواقع  10/06/6100

سهم، وذلك  11,061,111سهم وقد إرتفع بعد الزيادة إلى  46,111,111عدد األسهم قبل الزيادة 
 .هم مجانية بمعدل سهم لكل أربعة أسهممن خالل منح أس

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة 63/12/6102هـ الموافق )61/16/0419وبتاريخ  
لاير )خمسمائة وواحد وثالثون مليون ومائتي وخمسون ألف  110,611,111رأس مال الشركة من 

ثني عشر ألف لاير )خمسمائة وسبعة وخمسون مل 119,306,111لاير( إلى  يون وثمانمائة وا 
% من رأس مال الشركة، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس 1وخمسمائة لاير(  بنسبة قدرها 

لاير )ستة وعشرون مليون  62,126,111بواقع  10/06/6101المال من بند األرباح المبقاة كما في 
ثنين   11,061,111ألف وخمسمائة لاير(، حيث يبلغ عدد األسهم قبل الزيادة  وستون وخمسمائة وا 

 .سهم 11,930,611سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى 
 

 .األنشطة الرئيسة للشركة وشركاتها التابعةثانيًا: 
 ويشمل األنشطة التالية: قطاع املقاوالت: -1

الجسور، إنشاء الطرق وتشمل إنشاء الطرق الرئيسة بما في ذلك  البنية التحتية: . أ
الصحراوية، أعمال الحفر الهندسي في التربة، أعمال تجهيز المواقع، أعمال تطوير المواقع  

 بما في ذلك أعمال مرافق الخدمات العامة، وأعمال ممرات خطوط األنابيب.

 وتشمل إنشاء المنشآت العامة والمشاريع السكنية والترفيهية. املباني: . ب

نشاء وتجهيز  إدارة النفايات: . ج وتشمل تجميع ونقل النفايات البلدية، وتنظيف الشوارع، وا 
وتأهيل مرادم النفايات، والصيانة والتشغيل للمقالب، وتجميع ونقل النفايات البلدية والتجارية 

 للقطاع الخاص، وفرز النفايات.



                                                       

Page 7 of 57  

 
6102تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي   

وتشمل توريد وتركيب محطات الكهرباء الفرعية، ومغذيات الطاقة  مشاريع الطاقة: . د
وشبكات توزيع تيار الضغط المتوسط، وخدمات المقاوالت والصيانة والتشغيل المرتبطة 

 بالطاقة النووية.
وتشمل أعمال الصيانة والتشغيل للطرق الرئيسة والطرق في مناطق  الصيانة والتشغيل: . ه

 المدن والقرى، وأعمال أنابيب المياه والصرف الصحي، ومحطات المعالجة، وآبار المياه.

وتشمل مشاريع إنشاء وأعمال تمديد خطوط المياه والصرف  ه والصرف الصحي:امليا . و
 الصحي، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الضخ.

وتشمل إنشاء خطوط السكك الحديدية، وأعمال اإلنشاءات المدنية  السكك احلديدية: . ز
 لمشاريع السكك الحديدية.

 

 القطاع التجاري: -2

ويشمل بيع معدات اإلنشاء والشاحنات وقطع الغيار المستعملة غير الالزمة لمشاريع مستقبلية  
وذلك بالبيع مباشرة أو بالمزاد العلني، وأعمال النقل المطلوبة لمنصات حفر النفط والغاز 
، والشحنات األرضية العامة وخدمات المساندة اللوجستية لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات

 على الطرق البرية داخل المملكة العربية السعودية.والنقل 
 

 يرادات قطاع املقاوالت والقطاع التجاري.إ -
مقارنة بالعام المالي  6102لعام  يبين الجدول التالي ايرادات كل قطاع من القطاعين سالفي الذكر

6101   : 

 القطاع
 باللاير اإليرادات

النسبة من إجمالي  6102
 6102لعام اإليرادات 

النسبة من إجمالي  5102
 6102اإليرادات لعام 

 %1199 052245,0856,1 %2... 72062201620,1  المقاوالت 0

 %,19 0056685282 %0.0 026,121.2  القطاع التجاري 5
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 ثالثًا:الشركات التابعة والفروع
 الشركات التابعة:  - أ

 شركة اخلضري العاملية ذ.م.م )أبو ظبي( -1

مسئولية محدودة تأسست في إمارة أبو ظبي بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة شركة ذات 
% 46درهم إماراتي )مائة وخمسين ألف درهم(، وتملك الشركة نسبة  011,111يبلغ رأسمالها  

 )تسعة وأربعين بالمائة( من رأس المال باإلضافة إلى الملكية النفعية لباقي األسهم.
قاوالت مشاريع المباني بأنواعها، ومقاوالت الطرق الرئيسية واألعمال المتعلقة بها، ويشمل نشاطها م

 ومقاوالت األعمال الميكانيكية والكهربائية.
 أبو ظبي –اإلمارات العربية المتحدة    الدولة محل تأسيس الشركة والمكان الرئيس لعملياتها:

 
 شركة جمموعة اخلضري العاملية للمقاوالت )الكويت( -2

 111,111شركة ذات مسئولية محدودة تأسست بموجب قوانين دولة الكويت يبلغ رأسمالها اإلسمي 
، وتملك دينار 1111مقسمة إلى مائة حصة وتبلغ قيمة الحصة الواحدة  )ثالثمائة ألف( دينار كويتي

محسن % )تسعة وتسعون بالمائة(  من رأس المال ويملك السيد/ جميل عبداهلل عبدال66الشركة نسبة 
 % )واحد بالمائة( المتبقية من رأس المال.0الخضري نسبة 

ويشمل نشاطها المقاوالت العامة للمباني، ومقاوالت تنظيف المباني والطرق، ومقاوالت مكافحة 
 القوارض واالفات، وتنسيق وصيانة الحدائق.

 . الكويت   الدولة محل تأسيس الشركة والمكان الرئيس لعملياتها:
 

 عبداهلل عبداحملسن اخلضري )قطر( شركة أبناء -1

تأسست بموجب قوانين دولة قطر، وتندرج تحت نوع شركة الشخص الواحد يبلغ رأسمالها اإلسمي 
 %.011)مائتان ألف( لاير قطري، وهي مملوكة بالكامل للشركة بنسبة  611,111

 ويشمل نشاطها إنشاءات عامة )مقاوالت عامة(
 قطر   ن الرئيس لعملياتها:الدولة محل تأسيس الشركة والمكا
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 %.011وهي فروع منبثقة عن الشركة بموجب سجل تجاري، ومملوكة للشركة بنسبة  فروع الشركة: - ب

محل  النشاط الفرع 
 التأسيس

المحل 
الرئيس 
 للعمليات

ملكية 
 الشركة

فرع شركة أبناء عبداهلل  2
 عبدالمحسن الخضري

 
 1255222401سجل رقم 

)المباني والمدن ونظافة وتنسيق وصيانة أعمال النظافة 
المنتزهات الخضراء وتشجير الحدائق وتنظيم المواقع وجمع 

 .(النفايات والمهمالت والتخلص منها

المملكة 
العربية 
-السعودية
 الجبيل

المملكة 
العربية 
-السعودية
 الجبيل

222% 

فرع شركة أبناء عبداهلل  1
 عبدالمحسن الخضري

 
 1252211662سجل رقم 

الخدمات التجارية )سمسرة في غير أعمال الصرافة( 
وخدمات اإلستيراد والتصدير والتسويق لحساب الغير 
وتوريد وتأمين المعدات والتجهيزات العسكرية بموجب 

هـ  14/21/2303وتاريخ  28505خطاب األمن العام رقم 
ستيراد وتسويق وتركيب أجهزة  واألعمال اإللكترونية وا 

والالسلكية وتقنية المعلومات المرخص  اإلتصاالت السلكية
صدار السندات والصكوك بموجب خطاب مدير  لها وا 

 .64805حوكمة الشركات رقم 

المملكة 
العربية 

 –السعودية 
 الخبر

المملكة 
العربية 

السعودية 
 الخبر –

222% 

فرع شركة أبناء عبداهلل  0
 عبدالمحسن الخضري

 
 1252236380سجل رقم 

نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية بالمملكة 
إدارة النقل بالمنطقة الشرقية رقم بموجب ترخيص 

 هــ.24/21/2308بتاريخ  25/1805

المملكة 
العربية 

–السعودية 
 الدمام

المملكة 
العربية 

السعودية 
 الدمام–

222% 

فرع شركة أبناء عبداهلل  3
 عبدالمحسن الخضري

 
 3422223246سجل رقم 

إصالح( ومقاوالت  –إنشاء  –مقاوالت عامة للمباني )هدم 
اإلنشاءات العامة وأعمال الطرق واألعمال الكهربائية 
والميكانيكية وأعمال المياه والمجاري ونظافة المدن 
والصيانة والتشغيل وصيانة وتنسيق الحدائق والمسطحات 

 .وخدمات اإلعاشة المطهية وغير المطهيةالخضراء 

المملكة 
العربية 

–السعودية 
 ينبع

المملكة 
العربية 

السعودية 
 ينبع–

222% 

فرع شركة أبناء عبداهلل  5
 عبدالمحسن الخضري

 
 1252212222سجل رقم 

إدارة النفايات الصناعية الخطرة وذلك بموجب خطاب 
 في 03228العامة لألرصاد وحماية البيئة رقم  الهيئة

هـ وأعمال العزل الحراري والمائي والدهانات 26/22/2304
صالح الخرسانة والترميم وصيانة المباني  الصناعية وا 
والحماية الكاثودية وبيع أجهزة اإلتصاالت المتنقلة والثابتة 
ونظم المعلومات الجغرافية المرخص لها وملحقاتها وقطع 

 .غيارها وصيانتها

المملكة 
العربية 
 -السعودية

 الخبر

 المملكة
العربية 
 -السعودية

 الخبر

222% 

فرع شركة أبناء عبداهلل  6
 عبدالمحسن الخضري

أعمال النظافة )نظافة المدن والمباني السكنية والمجمعات 
التجارية ونظافة وتنسيق المنتزهات والمسطحات الخضراء 

المملكة 
العربية 

المملكة 
العربية 

222% 
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 3202222805سجل رقم 

–عودية الس .(وجمع النفايات والمهمالت والتخلص منها
 جدة

السعودية 
 جدة–

فرع شركة أبناء عبداهلل  4
 عبدالمحسن الخضري

 
 3652210681سجل رقم 

هدم( ومقاوالت  –إصالح  –مقاوالت عامة للمباني )إنشاء 
 –نظافة المدن  –اإلنشاءات العامة )أعمال الطرق 

شبكات المياه والمجاري( و  الميكانيكيةو  األعمال الكهربائية
والتجارة في مواد وأجهزة توليد وتوزيع الطاقة الشمسية 
وتوريد وتركيب مواد أجهزة الطاقة الشمسية وخدمات 
المقاوالت والصيانة والتشغيل المرتبطة بالطاقة النووية 

 .ونظافة المدن

المملكة 
العربية 

-السعودية 
المدينة 
 المنورة

المملكة 
العربية 

السعودية 
المدينة -

 المنورة

222% 

فرع شركة أبناء عبداهلل  8
 عبدالمحسن الخضري

 
 1252255201سجل  رقم 

تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة ومعدات حفر آبار 
البترول والغاز ومحطات التكرير والمصافي والمعدات 
نشاء حواجز حدودية وشبك  الثقيلة والخفيفة وتأجيرها وا 

ستيراد أجهزة طفاء واإلنذار ضد ومعدات اإل شائك وبيع وا 
في  8032 الحريق بموجب خطاب الدفاع المدني

ستيراد الحديد ومواد البناء والمعدات  –هـ 21/1/2301 وا 
وخدمات التعبئة  الصناعية وتصديرها لحساب الشركة

 .والتغليف

المملكة 
العربية 

–السعودية 
 الدمام

المملكة 
العربية 

السعودية 
 الدمام–

222% 

كة أبناء عبداهلل فرع شر  2
 عبدالمحسن الخضري

 
 1252211862سجل رقم 

إنشاء وصيانة محطات الطاقة والمنشآت الكهربائية 
ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي ومصانع 
البتروكيماويات والغاز ومحطات البترول والمراكز البترولية 

مال والمنشآت الصناعية ومقاوالت األع ومصانع األسمنت
الصناعية )إنشاء المصانع وتمديد أنابيب الزيت والغاز 
دارة وتشغيل وصيانة  والتكرير واألعمال البتروكيماوية( وا 

 ونظافة المستشفيات والمراكز الصحية.

المملكة 
العربية 

–السعودية 
 الخبر

المملكة 
العربية 

السعودية 
 الخبر–

222% 

فرع شركة أبناء عبداهلل  22
 عبدالمحسن الخضري

 
  8080611101سجل رقم 

 

مقاوالت عامة للمباني ومقاوالت اإلنشاءات العامة )أعمال 
الطرق وأعمال الصرف الصحي وتصريف األمطار 
واألعمال الكهربائية والميكانيكية والبحرية والسدود( وأعمال 

دارة وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية وتوليد  النظافة وا 
صيانة وتشغيل الطاقة ونقل وتوزيع الطاقة الشمسة و 

 ة.يالشمس

المملكة 
العربية 

-السعودية 
 الرياض

المملكة 
العربية 

السعودية 
 الرياض-

800% 

فرع شركة أبناء عبداهلل  22
 عبدالمحسن الخضري

 
  6540084540سجل رقم 

 

أعمال النظافة )نظافة المدن والمباني السكنية والمجمعات 
المنتزهات والمسطحات التجارية ونظافة وصيانة وتنسيق 

  الخضراء(.

المملكة 
العربية 

-السعودية 
 عرعر

المملكة 
العربية 

السعودية 
 عرعر-

800% 
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فرع شركة أبناء عبداهلل  21
 عبدالمحسن الخضري

 
  8080518801سجل رقم 

 

أعمال النظافة )نظافة المدن والمباني السكنية والمجمعات 
المنتزهات والمسطحات التجارية ونظافة وصيانة وتنسيق 

  الخضراء(.

المملكة 
العربية 

-السعودية 
 الرياض

المملكة 
العربية 

السعودية 
 الرياض-

800% 

فرع شركة أبناء عبداهلل  20
 عبدالمحسن الخضري

 
  4000065105سجل رقم 

 

أعمال النظافة )نظافة المدن والمباني السكنية والمجمعات 
المنتزهات والمسطحات التجارية ونظافة وصيانة وتنسيق 

  الخضراء(.

المملكة 
العربية 

-السعودية 
 جيزان

المملكة 
العربية 

السعودية 
 جيزان–

800% 

فرع شركة أبناء عبداهلل  23
 عبدالمحسن الخضري

 
  5065040614سجل رقم 

 

أعمال النظافة )نظافة المدن والمباني السكنية والمجمعات 
المنتزهات والمسطحات التجارية ونظافة وصيانة وتنسيق 

  الخضراء(.

المملكة 
العربية 

-السعودية 
 الطائف

المملكة 
العربية 

السعودية 
 الطائف-

800% 

فرع شركة أبناء عبداهلل  25
 عبدالمحسن الخضري

 
  5488055010سجل رقم 

 

أعمال النظافة )نظافة المدن والمباني السكنية والمجمعات 
المنتزهات والمسطحات التجارية ونظافة وصيانة وتنسيق 

  الخضراء(.

المملكة 
العربية 

–السعودية 
 حفر الباطن

المملكة 
العربية 

السعودية 
حفر –

 الباطن

800% 

فرع شركة أبناء عبداهلل  81
 عبدالمحسن الخضري

-CNرخصة رقم  
1207723 

مقاوالت مشاريع المباني بأنواعها ومقاوالت شبكات 
الطرق الرئيسية الصرف الصحي الرئيسية ومقاوالت 

 والشوارع واألعمال المتعلقة بها.

اإلمارات 
العربية 

 –المتحدة 
 أبو ظبي

اإلمارات 
العربية 

 –المتحدة 
 أبو ظبي

800% 

فرع شركة أبناء عبداهلل  81
 عبدالمحسن الخضري

 656011سجل رقم 

 %800 الكويت الكويت .مقاوالت المباني واإلنشاءات العامة

عبداهلل فرع شركة أبناء  81
 عبدالمحسن الخضري

  1-86824سجل رقم 

، يرة درجة ثالثة )توزيع الكهرباء(مقاوالت كهربائية كب
 ومقاوالت بناء درجة ثالثة.

 %800 البحرين البحرين

فرع شركة أبناء عبداهلل  80
 عبدالمحسن الخضري

 EXT-707ترخيص 

 غانا غانا المقاوالت العامة.
 

800% 

 أدوات دين صادرة ألي من الشركات التابعة أو الفروع.وال يوجد أي أسهم او 
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 رابعًا: اإلجنازات واخلطط املستقبلية. 
 :2102خالل عام احمليطة بقطاع املقاوالت الظروف  - أ

ضمن قطاع المقاوالت بالمملكة – 10/06/6102لقد واجهت الشركة خالل العام المالي المنتهي في 
 والتي من أبرزها ما يلي: العديد من المعوقات -العربية السعودية

 مالكة المشاريع. الحكومية الجهات بعض البطئ الشديد في وتيرة صرف المستخلصات من -2

 اإلنخفاض الحاد في طرح وترسية المشاريع. -1

التراجع الحاد في تمويل قطاع المقاوالت، وخاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات المرتبطة  -0
 باإلنفاق الحكومي.

، وذلك دون النظر إلعتبارات البطئ الشديد بنوك لسداد القروضض الالضغوط من قبل بع -3
 في وتير صرف المستحقات من قبل مالك المشاريع.

إرتفاع تكاليف التمويل، باإلضافة إلى إدراج شروط قاسية وغير مرنة بعقود التسهيالت  -5
 اإلئتمانية.

التخفيف من حدة  الضغوط من قبل بعض الجهات المالكة للمشاريع والتي تتمثل في عدم -6
الشديد في صرف  لتأخرهااإللتزامات المفروضة على المقاول وذلك دون أي مراعاة 

تطبيق  إمكانيةثر من عام في بعض األحيان، مع مستحقات لفترات متفاوتة قد تصل ألكال
 متأخر صرفها.رغم أن المستحقات غرامات حسم و 

أنظمة العمل وحماية األجور  الضغوط من قبل بعض الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ -4
والتأمينات اإلجتماعية وغيرها، وذلك دون أية مراعاة للتأخر الشديد في سداد مستحقات 

 .وتأثيرات بعض المستجدات التشريعية على التدفقات النقدية المقاولين

تمديد بعض المشاريع تحت مبرر عدم الصرف ودون أي تعويض عن فترة التوقف أو  -8
 ألمر الذي يزيد من التكاليف ويؤدى إلى إستنزاف السيولة النقدية.التمديد، وهو ا

 
 :2102خالل عام إجنازات الشركة   - ب

الظروف  للتخفيف من حدةفي تحقيق أهداف خطتها  6102قد نجحت إدارة الشركة خالل عام ل
 والمعوقات المشار إليها أعاله، وكان من ابرز ما تحقق ما يلي:

مليون لاير تقريبًا  9.54%  لتصل إلى 33بنسبة  والعموميةتخفيض المصاريف اإلدارية  -0
 ، ويعود ذلك إلى تخفيض القوى العاملة والتوظيف األمثل للموارد.2112خالل عام 
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، 2112مليون لاير تقريبًا خالل عام  .25% لتصل إلى 5.تخفيض تكاليف التسويق بنسبة  -2
 ويعود ذلك إلى تقليص التقدم بعطاءات.

 2112لاير خالل عام  991,342,949% لتصل إلى 21ات البنكية بنسبة تخفيض اإللتزام -3
 ..211لاير خالل عام  14,523.,1,119مقارنة بـ 

تخفيض التكاليف المباشرة بهدف الحد من األضرار الناتجة عن توقف أو تمديد المشاريع  -4
 الجهات مالكة المشاريع. بعض نتجية التأخر الشديد في صرف مستحقات الشركة من

 .النفقاتقامت إدارة الشركة بعمل دمج مؤقت لبعض إدارات الشركة بهدف تقليص  -5
إستراتيجية التحول إنتهاجها  31/12/2112الشركة خالل العام المالي المنتهي في  واصلت -2

إلى المشروعات المرتبطة بالقطاع الخاص، وذلك بهدف إيجاد مصادر عائدات متنوعة 
وعدم اإلعتماد كليًا على المشروعات المرتبطة باإلنفاق الحكومي، وقد تمثلت المبررات 

في قيام بعض الجهات  -2112و .211عامي خالل  –الداعية إلنتهاج هذه اإلستراتيجية 
بمراجعة سياسة اإلنفاق على مشاريعها وذلك بالتريث في طرح بعض المشاريع أو  الحكومية

، وهو األمر الذي حدا بالشركة إلى المشاريع التي تم ترسيتها بالفعلالتريث في توقيع عقود 
التوجه نحو المشروعات التركيز على التريث في التقدم لبعض المشروعات الحكومية و 

وعلى الرغم من إنخفاض عدد المشاريع الحكومية التي تم  المرتبطة بالقطاع الخاص.
سريعًا في تفعيل قد نجحت الشركة ، إال إن  2112ترسيتها على الشركة خالل عام 

مشروعات المرتبطة إستراتيجيتها الرامية إلى التنوع في مصادر العائدات بالتوجه نحو ال
إنشاء مرافق التبطين  بمشروع 2112، حيث فازت الشركة خالل عام بالقطاع الخاص

شركة معادن من  لاير 94,193,5.4بمبلغ إجمالي قدره برأس الخير  مصهر األلمونيومل
ربط آبار المياه لمشروع الشركة بمدينة وعد الشمال بقيمة وذلك فضال عن مشروع  لأللمنيوم

شركة )معادن من  .211والذي فازت به الشركة خالل عام  دوالر أمريكي 170,000,000
وعد الشمال للفوسفات( إحدى الشركات التابعة لشركة التعدين العربية السعودية )معادن( 

  .وهو في المراحل النهائية لتسليمه

لى إدراج نشاط الشركة أصدر مجلس اإلدارة قراره بالموافقة ع 2112مارس  21بتاريخ  -7
النشاط، وذلك ألغراض في سجالت تجارية خاصة فقط بهذا  مال النظافةالمتعلق باع

تنظيمية من خالل تأسيس عدد خمسة فروع محلية تختص فقط بممارسة نشاط النظافة 
 .2112ها خالل عام س، وقد إكتمل تأسيبجازان وعرعر والطائف وحفر الباطن والرياض
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وفيما ، مليون لاير تقريباً  65,10يبلغ إجمالي قيمتها مشروع  23قامت الشركة بتسليم عدد  -8
 : 6102بيانًا بالمشروعات التي تم تسليمها خالل عام يلي 

 30/02/2102شركة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضري : المشاريع المنجزة حتى تاريخ 

  

 قطاع االعمال اسم المشروع قيمة المشروع   التسليم االبتدائي   التسليم النهائي

X       1,047,959,376   ( الجوف 6-6-8الجنوب للجزء رقم ) -تنفيذ االعمال االرضية في النفوذ لمشروع سكة حديد الشمال 

الطرق والسكك 
 الحديد والجسور

X          102,852,748   تنفيذ تقاطع طريف الملك فهد مع حي الموظفين بابها 

X             67,800,000  
كلم(  بمنطة 2,تنفيذ اصالح المسار الحالي لطريق القليبة / ابو عجرم )المرحلة االولى ( بطول )

 الجوف 

X             64,998,348  كلم )مع تقاطع نهاية الطريق(بمنطقة الجوف  ,6تنفيذ استكمال الطريق االقليمي جنوب طبرجل 

X             18,182,388   ومضامير للمشاهانشاء ساحات بلدية 

  X        203,174,421  ) تنفيذ استكماالت بعض الطرق بمنطقة نجران )المجموعة الخامسة 

      1,504,967,281      

X          133,116,683  ( رقم) طالبات( بالمدينة الجامعية باالحساء )الجزء المتبقي من المرحلة الثانية( انشاء مبنى كلية التربيةB32) 

 المبــــــاني

X          120,235,078  ( )مرحلة اولى ( انشاء مبنى كلية العلوم طالبات بالمدينة الجامعية باالحساءB-02) 

X          115,736,700  )انشاء مبنى كلية الحاسب االلي )طالبات( بالمدينة الجامعية باالحساء ) مرحلة اولى-(B01) 

X          119,965,234   انشاء مبنى كلية العلوم- ( طالبات المرحلة االولىB21 جامعة طيبة ) 

X          155,383,597   انشاء مبنى كلية الهندسية جامعة جازان 

X             79,914,882  ( انشاء مبنى قاعة االحتفاالت والمؤتمراتB601المرحلة الثانية ) 

X          118,879,271    انشاء مطار لحرس الحدود في ام الملح المرحلة الثانية 

  X             4,922,701   انشاء ربط اقسام الطالبات 

         848,154,146      

X             49,038,539  ( انشاء التجهيزات االساسية بحي العمالc-04) 
 البنية التحتية

X             40,935,625   ع( 86-116تطوير نظام االشارات المرورية عقد رقم ) عقد 

          89,974,164      

X             57,640,988  مشروع نظافة مدينة جازان 

 مشروع جمع ونقل النفايات بالمنطقة االولى  X             44,673,250 الخدمات البئية

X             39,494,809   النفايات بالمنطقة الثانيةمشروع جمع ونقل 

         141,809,047      

X             30,615,360  تشغيل وصيانة محطات الضخ ومحطة المعالجة لمياه الصرف الصحي في أبها 
الخدمات الصيانة 

 تشغيل وصيانة محطات معالجة مياة الصرف الصحي باسكان النازحين بمنطقة جازان   X             25,882,882 والتشغيل

X             48,472,758  )صيانة شبكات المياة )بالمدينة المنورة 

         104,971,000      

X             11,795,294   استكمال المرحلة الثالثة من منتزه الردف العام بالطائف 

والصرف المياه 
 الصحي والطاقة

          11,795,294      

          

    
   

   لاير سعودي  -القيمة االجمالية   2,701,670,931

 .إلى تسليمها إبتدائياً - 1225بتقرير عام -*بعض المشروعات المسلمة نهائيًا والواردة بالجدول أعاله قد تم اإلشارة 
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 اإلعتماد على القدرات الذاتية: -2

تحرص الشركة على مواصلة إستراتيجيتها الرامية إلى التطوير واإلعتماد على القدرات الذاتية على 
المدى البعيد في كافة األعمال المرتبطة بمشاريعها من خالل  أنشطة بعض أقسامها المتخصصة 

صالح الخ رسانة، المتمثلة في قسم الميكانيكا والكهرباء واألعمال الصحية، وقسم العزل المائي وا 
 تقليل اإلعتماد على مقاولي الباطن في هذه األنشطة المتخصصة، وهو األمر الذي وذلك ألجل

سهم في تغطية معظم إحتياجات والتزامات الشركة في هذه التخصصات والخدمات التي تساعد على ي
نظرًا إلرتفاع رفع مستوى أداء الشركة فيما تنفذه من مشاريع خالل األعوام القليلة السابقة، إال أنه 

التكاليف نتيجة تطبيق برامج التوطين، باإلضافة إلى تطبيق نظام حماية األجور والذي لم يراع 
التأخر في تحصيل المستحقات من معظم الجهات مالكة المشاريع، وهو األمر الذي إرتأت معه إدارة 

 -تخصصية النادرةعمال الالشركة إسناد بعض األعمال في اآلونة األخيرة إلى مقاولي الباطن في األ
نشاط أقسامنا المتخصصة، ال سيما في ظل توافر أعداد من مقاولي الباطن على وذلك دون إغفال 

إستعداد لتقديم خدماتهم وفق أسعار تنافسية تراعي ظروف التحصيل من الجهات مالكة المشاريع، 
 هي أقرب للمعقول. فضاًل عن كونهم خاضعين لنسب توطين

 قنية المعلومات:تطوير نظام ت -80

المعلومات  تقنيةإدارة  واصلتتطوير لنظام تقنية المعلومات فقد إستمرار ال 2016لقد شهد عام 
لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات األعمال حيث تم تحديث  ةبالشركة تحديث وترقية البنية التحتي

لضمان أن أنظمة تقنية  ، وذلكفضل داخل مركز بيانات المكتب الرئيسى بالشركةأالخادمات لتقنية 
المعلومات المطبقة بالشركة تفي بمتطلبات األعمال وبما يتوافق مع أحدث البرامج والتطبيقات 
المعمول بها عالميًا، حيث تعمل إدارة تقنية المعلومات على إدخال وتطبيق البرامج التي توفر مزيدًا 

والفوترة والعطاءات والتعاقد من الباطن من الحلول المعززة إلدارة المشاريع والتحكم في التكاليف 
دارة اصول الشركة بشكل فعال، وهو األمر الذي يؤكد إلتزام الشركة على المدى الطويل لإلستثمار  وا 

 في بنيتها التحتية الخاصة بتقنية المعلومات لضمان نجاحها المتواصل.
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 لتكنولوجيا التحتية الهامة نيةالب بحماية فيما يتعلق المطبقة الممارسات أفضل لقد إنتهجت الشركة
 اإللكترونية المخاطر من الحد في الرئيسية اإللكترونية، حيث تمثلت الخطوة الهجمات من المعلومات

 على وتعتمد مستمرة عملية باعتبارها تنفيذها يتم والتي اإللتزام بخطة أمن إلكترونية محكمة في
ذلك، علمًا بأن اإلستراتيجية  لتحقيق الالزمة الموارد المبني على الواقع، وتوفير التحقق والتدقيق

والتنظيمية، وقد قامت إدارة تقنية  السلوكية المحكمة لألمن اإللكتروني تتضمن دائمًا  بعض التغيرات
 المعلومات بالشركة بإنتهاج إستراتيجية طويلة المدى في هذا الصدد.

 خطط الشركة املستقبلية: - ت

 مشروعات الطاقة المتجددة: -8

لقد أعلنت الشركة ضمن إستراتيجيتها سابقًا عن خطتها نحو التوسع في مجال األعمال المرتبطة 
، وعلى الرغم من محدودية اإلستثمار في مجال الطاقة ة والطاقة النوويةيبمشروعات الطاقة الشمس

مجااًل واسعًا  خالل الفترة الماضية، إال إن الخطط المعلنة مؤخرًا من قبل وزارة الطاقة تفتحة المتجدد
أمام الشركة للدخول في هذه النوعية من المشروعات إما كمقاول و/أو كشريك تحت مظلة عقود 

، وذلك (PPP)أو عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص  (BOT) والتحويلوالتشغيل  البناء
الصدد في ضوء  في هذا التي ستقوم بها الشركة ما سوف تتمخض عنه نتائج الدراسة وفق

، علمًا بأنه تم بالفعل إضافة هذه األنشطة المرتبطة بمشروعات صيانة وتشغيل الطاقة إستراتيجيتها
 الشمسية والطاقة النووية ضمن أغراض الشركة بنظامها األساس.

 
 قطاع اإلسكان: -5

أهداف الحكومة لقد رأت وزارة اإلسكان أن شركات التطوير العقاري تلعب دورًا محوريًا في تحقيق 
إستحداث بعض التشريعات  مؤخراً  نحو توفير الوحدات السكنية للمستحقين من المواطنين، ولذا فقد تم

التي من شأنها تدعيم وتسريع وتيرة اإلستثمار بالقطاع العقاري، وهو األمر الذي أدى إلى تحفيز 
ي إلى إحداث قفزة في مجال قطاع المقاوالت ليكون شريكًا فعااًل في هذه المنظومة على نحو يؤد

 التطوير العقاري.
تضاعف خالل السنوات القليلة وتتوقع الشركة أن حجم العمل في مجال التطوير العقاري سوف ي

وأنه سيظل على هذه الوتيرة حتى يتم تلبية إحتياجات السوق، وتدرس الشركة حاليًا الدور  القادمة
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ع، وفي الوقت ذاته فإن الشركة تخطط للتعاون والتحالف لها للمشاركة الفعالة في هذا القطاالمناسب 
ستقرار حجم األعمال على المدى المنظور، وتتوقع  اإلستراتيجي مع مطورين عقاريين لدعم نمو وا 

 م بمشيئة اهلل.6109الشركة البدء في تفعيل هذه الخطة قبل نهاية عام 

 
 مشروعات السكك الحديدية: -6

في نشاطها في مجال إنشاء خطوط السكك الحديدية وأعمال  الشركة تخطيطها للتوسعتواصل   
اإلنشاءات المدنية لمشاريع السكك الحديدية، وذلك في ضوء طرح مشاريع شبكة السكك الحديدية 

يب من هذه ، وتسعى الشركة ألن يكون لها نصي تربط دول مجلس التعاون الخليجيالرئيسية الت
 .المشروعات بمشيئة اهلل

ه الحكومي نحو تحفيز وتدعيم القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعاًل في اإلستثمار في وفي ضوء التوج
بالمملكة تسعى ألن يكون لها نصيب من مشروعات السكك الحديدية  المشاريع الضخمة فإن الشركة

 .بمشيئة اهلل 6103العربية السعودية والتي يتوقع طرحها قبل منتصف عام 
لى أن منظومة النقل )سواء للبضائع او األفراد( تعد من أهم العناصر وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إ

ال سيما وأن أراضي المملكة  المطلوب تطويرها في سبيل إزدهار إقتصاد المملكة العربية السعودية
متسعة بحمد اهلل ويوجد بالفعل شبكة من الطرق تغطي جميع المناطق، إال إنه مع التوسع العمراني 

توسع اإلستثماري في العديد من المجاالت فإن األمر يتطلب اإلستمرار في تطوير السريع وكذا ال
وسائل النقل لتلبية إحتياجات السوق الحالية والمستقبلية ويتمثل ذلك في اإلهتمام الخاص باإلستثمار 

 الضخم في مجاالت شبكة السكك الحديدية، وشبكة الطرق السريعة، وشبكات المترو لبعض المدن.
تركز بشكل أساسي على أهمية اإلستثمار في مجال النقل، لجدير بالذكر أن إستراتيجية الدولة ومن ا

كما تشجع الدولة على خصخصة قطاع النقل تدريجيًا وهو األمر الذي يعني زيادة نسبة إستثمار 
القطاع الخاص في هذا المجال باإلضافة إلى اإلستثمارات الحكومية وذلك لتحقيق اهداف طموحة 

صب في مصلحة اإلقتصاد الوطني بشكل عام ومصلحة قطاع المقاوالت بشكل خاص، علمًا بأن ت
 إستعدادات الشركة في هذا المجال تدعمها خمسون عامًا من الخبرة.
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 مواصلة التوجه نحو مشروعات القطاع الخاص: -5

إنتهاجها إستراتيجية التحول إلى المشروعات المرتبطة بالقطاع الخاص، وذلك بهدف  تواصل الشركة
إيجاد مصادر عائدات متنوعة وعدم اإلعتماد كليًا على المشروعات المرتبطة باإلنفاق الحكومي، 

في المستقبل لزيادة نصيبها من المشروعات المرتبطة بالقطاع الخاص، وال تزال  الشركة تسعى حيث
ة في التوجه نحو توسيع قاعدة عمالئها بهذا القطاع، ال سيما وأن كل من برنامج التحول مستمر 

الوطنية  للمنشآتقد تضمنتا ضمن أهدافهما زيادة الفرص  6111ورؤية المملكة  6161الوطني 
 الشركات األجنبية. -في الغالب –للمشاركة في المشاريع العمالقة والتي كانت تفوز بها 

من التحديات والصعوبات التي واجهها قطاع المقاوالت في المملكة العربية السعودية وعلى الرغم 
ستيعابًا ، إال إنه 6102خالل عام  لبرنامج منها تماشيًا مع إستراتيجية الشركة في هذا الصدد وا 

 %11تستهدف تقليص المدة الالزمة لتحقيق نسبة الـ  إدارة الشركة فإن، 6161التحول الوطني 
 .دفة من حجم األعمالالمسته

 قطاعي الصحة والتعليم: -4

قد تضمنتا ضمن أهدافهما زيادة  6111ورؤية المملكة  6161برنامج التحول الوطني حيث أن 
تحفيز وتدعيم القطاع الخاص ليكون و  تنمية اإلقتصاد الوطنيالوطنية للمشاركة في  للمنشآتالفرص 

حاليًا  فإن الشركة ،وغيرها من المشروعات الخدمية ةشريكًا فاعاًل في اإلستثمار في المشاريع الضخم
 .بصدد الترتيب واإلستعداد لإلستثمار في المشروعات المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم

 
  :EPCالتحول لمشروعات  -2

 Engineering, Procurement and مشروعاتللدخول في  تواصل الشركة تخطيطها 

Construction (EPC) المتغيرات التي يشهدها قطاع اإلنشاءات من حيث آلية ، وذلك في ضوء
ًا إستعدادها للدخول في ل الشركة حالي، وتواصهاطرح المشروعات واألطر التعاقدية المرتبطة بتنفيذ

 .EPCمشروعات الـ 
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 مشروعات إدارة المرافق: -1

نحو تطوير آلية العمل المرتبطة بمشروعات  -ضمن إستراتيجيتها –الشركة التخطيط  تواصل
الصاينة والتشغيل والنظافة، حيث تعمل الشركة حاليًا على إعادة تنظيم العمل بهذه القطاعات وذلك 
بدمج هذه األنشطة تحت مظلة قطاع إدارة المرافق، وذلك تماشيًا مع المتغيرات التي يشهدها السوق 

لمرافق وفي ضوء التركيز على دور القطاع الخاص في هذا الصدد، وتخطط إدارة ا نشاط بشأن
الشركة للعمل بقطاع إدارة المرافق وفق أفضل الممارسات المعمول بها في هذا القطاع من 

 .المشروعات

 التواجد في أفريقيا والشرق األوسط: -1

سط، حيث تعمل الشركة حاليًا بشأن التواجد بأفريقيا والشرق األو  تسعى الشركة حاليًا لتنفيذ رؤيتها
على إستكشاف الفرص المتاحة للتقدم لتنفيذ مشروعات بهذه المناطق، علمًا بأن الشركة لها خبرات 

 سابقة في تنفيذ مشروعات بأفريقيا والشرق األوسط.

 تقوية المركز المالي للشركة: -0

، وذلك حتى 6109تجدر اإلشارة إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تقوية مركزها المالي خالل عام 
إستراتيجيتها وخططها المستقبلية الموضحة بباطن هذا التقرير، وهو األمر الذي  مواكبةيتسنى لها 

 يحتاج إلى المالءة المالية المناسبة.

 المال: التطورات بشأن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس -80

نوفمبر  64توصية مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ إلى باإلشارة 
مليون لاير بعد  111بالموافقة على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة  6104

لمتوقعة، فقد أخذ موافقة الجهات المختصة بهدف التوسع في أعمال الشركة وتمويل مشاريعها ا
عن قرارها بسحب ملف زيادة رأس المال من هيئة السوق  19/06/6101أعلنت الشركة بتاريخ 

المالية نظرًا لظروف السوق الحالية. وقد أوضحت الشركة بإعالنها على موقع السوق المالية 
قرار تتعلق أن ظروف السوق الحالية التي دعت مجلس إدارة الشركة إلتخاذ هذا الالسعودية )تداول( 
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تمثل ذلك في تأجيل طرح وترسية العديد من  حيثبقطاع المقاوالت  المرتبطة بطرح المشاريع
المشاريع المرتبطة باإلنفاق الحكومي وكذا التريث في توقيع عقود المشاريع التي تم ترسيتها بالفعل. 

ة رأس المال من هيئة أن يتم سحب ملف زياد لذا فقد رأى مجلس اإلدارة تحقيقًا لمصلحة المساهمين
مكانية تعديله بالزيادة أو  ،السوق المالية حتى يتسنى إعادة النظر في مبلغ زيادة رأس المال وا 

النقصان على نحو يتالءم مع توجهات اإلستثمار في المشروعات المرتبطة باإلنفاق الحكومي، ومن 
لمالية على النحو الذي يحقق لهيئة السوق ا ملف زيادة رأس المالإعادة تقديم  إمكانية بحث ثم

 .مصلحة المساهمين

وال يزال مجلس اإلدارة بصدد دراسة إستراتيجية التوسعات المستقبلية والتوجهات اإلستثمارية للشركة 
، ومن ثم بحث إمكانية إعادة تقديم ملف زيادة رأس 6109في ضوء الميزانية العامة للدولة لعام 

، وذلك على النحو الذي يحقق مصلحة المساهمين، 6109عام المال لهيئة السوق المالية خالل 
 وسوف تقوم الشركة باإلعالن عن أية تطورات مستقبلية في هذا الخصوص في حينه.

 

  :(Backlog)األعمال غري املنجزة  خامسًا: 

لكل قطاع من قطاعات أعمال  (Backlog)يوضح الشكل التالي قيمة األعمال غير المنجزة و 
 ، حيث بلغ إجمالي قيمة األعمال غير المنجزة6108و  6102مقارنة بعامي  6102 الشركة لعام

مليون لاير  859,9وبـ  6102مليون لاير لعام  95114مقارنة بـ  6102مليون لاير لعام  65426بـ 
 .6108لعام 

 
على الرغم من اإلنخفاض الحاد في معدل الترسيات خالل العام المالي وتجدر اإلشارة إلى أنه 

، إال أن حجم رصيد تراكم األعمال غير المنجزة الخاص بالشركة 10/06/6102المنتهي في 

1976 

494 
62 96 140 84 

2224 

795 
383 177 144 185 

2574 

971 
414 228 126 60 

البنية التحتية     الخدمات البيئية  البناء 
   الصناعية

خدمات الصيانة     المياه والطاقة 
 والتشغيل

الطرق والسكك  
   الحديدية

 -2014 (بالمليون لاير سعودى)األعمال غير المنجزة 
2016  

2016 2015 2014
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(Backlog)  كان مبررًا قويًا يغني الشركة  -6102بنهاية عام –مليارات لاير تقريبًا  6.3والذي بلغ
ية مع الغير من أجل الفوز بترسيات مشروعات إضافية قد ال يتوافق عن الدخول في منافسة قو 

مردودها وسياسة الشركة فيما يتعلق بهامش ربح المشروعات التي يتم التقدم إليها، آخذين في 
اإلعتبار ما تتبوأه الشركة فعليًا من مركز تنافسي قوي لما تملكه من كوادر بشرية مدربة ومؤهلة، 

اآلليات فضال عن إنتشار الشركة جغرافيًا في كافة أنحاء المملكة العربية وأسطول من المعدات و 
السعودية، وهو األمر الذي يدعم من فرصة الشركة في الفوز بأعمال إضافية دون الحاجة للتخلي 

 عن سياستها فيما يتعلق بهامش الربح على نحو ما تقدم. 

 
 القطاع التجاري ) املزادات العلنية(: سادسًا:

لبيع  مزادًا علنياً  10/06/2016العام المالي المنتهي في  النصف األول من أجرت الشركة خالللقد 
إيجابية ومحققة لألهداف  ة عن الحاجة، وقد جاءت نتيجة هذا المزادالمعدات واآلليات الفائض

المرجوة منهما، وهو األمر الذي يعطي مؤشرًا إيجابيًا عن قوة ونشاط السوق الخاص باآلليات 
والمعدات المستعملة، ومن جهة أخري فإن هذه النتائج تدل على اإلدارة الفعالة للمزاد، كما تدل على 

ة دقيق ومتوافق مع ضوابط ومعايير ثقة السوق بجودة معدات وآليات الشركة لخضوعها لنظام صيان
 الصيانة المعمول بها في هذا الصدد.

وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم إجراء أي مزاد علني لبيع معدات وآليات الشركة الفائضة عن الحاجة 
، وذلك لكون إدارة الشركة بصدد دراسة إحتياجاتها المتوقعة من 6102خالل النصف الثاني من عام 

في ضوء التوجه اإلستراتيجي نحو المشروعات المرتبطة بالقطاع  مستقبالً  أسماليةالمعدات الر 
  ، ومن ثم إتخاذ القرار بشأن إجراء المزاد العلني على النحو الذي يحقق مصلحة الشركة. الخاص

 

 : املخاطر والتحديات:سابعاً 

 تتمثل أهم املخاطر التي تواجه الشركة فيما يلي: - أ

 ياسة املالية:اإلنفاق احلكومي والس -2

ترتبط نشاطات الشركة الى حد كبير باالنفاق والسياسات المالية الحكومية حيث أن معظم 
وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها هي لصالح جهات حكومية، 
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مفادها ( قد تضمنا رسالة واضحة 6111( ورؤية المملكة )6161إلى أن برنامج التحول الوطني )
سياسة اإلنفاق بقوة على مشروعات البنية التحتية وأنها تدريجيًا  -مستقبال -بأن الحكومة لن تنتهج

مجرد منظم لعملية  فقط ستحيل هذا الدور ليناط بالقطاع الخاص ليتمثل دور الحكومة في كونها
 والتعليم.اإلستثمار في هذه النوعية من المشاريع بمختلف القطاعات وخاصة النقل والصحة 

 إستراتيجية الشركة وخططها المستقبلية تأخذ بعين اإلعتبار هذا التوجهوفي ضوء ما تقدم فإن 
 .صة إستثمارية طويلة المدى للشركةحيث يعد التعامل مع القطاع الخاص بمثابة فر  الحكومي

   
 تذبذب أسعار مواد البناء وتوفرها: -1

لبناء والتشييد، وتجدر اإلشارة إلى ان مخاطر إرتفاع أساسي على مواد ايعتمد قطاع المقاوالت بشكل 
يشهده السوق  وعلى الرغم مماأسعار مواد البناء تتحقق عند اإلرتفاع الحاد للطلب على هذه المواد، 

حاليًا من إنخفاض في اسعار مواد البناء المخزونة فسوف تعاود األسعار اإلرتفاع مرة أخرى عند 
منتجات جديدة بالسوق، وهذا التذبذب في األسعار يعد أحد أهم نفاذ المخزون من هذه المواد وطرح 

ة تتبع إجراءات ووسائل ، والبد من التنويه هنا أن الشركالمخاطر التي يواجهها قطاع المقاوالت
 تمكنها من مواجهة هذه المخاطر، والتي من بينها التحوط لمواجهة تذبذب أسعار بعض المواد.

 
 التشريعات املرتبطة بسوق العمل: -0

عد أبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاوالت ال سيما أن سوق العمل تال زالت التشريعات المرتبطة ب
الطبيعة الخاصة التي يتسم بها قطاع المقاوالت من  المرتبطة بها لم تراعهذه التشريعات والقرارات 

كونه قطاع غير جاذب للعمالة الوطنية وعدم وجود المهنيين بالعدد الكافي من المواطنين باإلضافة 
حيث أن معظمهم  أو المشاريع البيئية إلفتقار التدريب وعزوف المواطنين عن العمل بالمشاريع النائية

 في ممارسة األعمال اإلدارية. يرغب 
زاء التداعيات المترتبة على تلك البرامج والمبادرات والقرارات قد وضعت  وحيث أن معظم الشركات وا 

والتي تدفع  قطاع المقاوالت في أزمة كبرى زادت حدتها بصدور قرار المقابل المالي لرخص العمل
ورغم صدور قرار تعويض  ،على التدفقات النقديةير إرتفاع التكاليف والتاثمقدمًا وسنويًا مما أدى إلى 

المنشآت المتضررة إال أن شروط وضوابط التعويض لم تحقق الهدف من قرار مقام مجلس الوزراء 
الضوابط لرفع الضرر عن المقاولين في ظل التأخير في صرف تلك التعويضات تحقيقًا لتلك 

ر صدور تشريعات جديدة يد من صعوبة هذا األمالشروط في ظل إستمرار إستنزاف الموارد، ومما يز و 
سواء كانت تزيد عن أعداد السعوديين أو تقل، وهي رسوم  ضافية على العمالة الوافدةبفرض رسوم إ



                                                       

Page 23 of 57  

 
6102تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي   

 التي تم التقدم لها واإللتزام بها وكذا المشاريع وبالطبع فإن المشاريع 0/0/6103تصاعدية بدءًا من 
جراء التطبيق لهذه  هاخسائر ها و إستنزافوالمستمرة بعدها سوف يزيد  القائمة قبل هذه القرارات الجديدة

 الرسوم اإلضافية.
وفي ذات السياق فإن صعوبة إصدار تأشيرات العمل الالزمة لقطاع المقاوالت إستنادًا للطبيعة 
الخاصة التي أشرنا إليها تساهم أيضًا في زيادة معاناة القطاع ال سيما في ظل صعوبة تحقيق نسبة 

 .المشار إليها أعاله التوطين المطلوبة إزاء العديد من األسباب
التي تضح  كما أن أسلوب رد الفعل المتخذ من بعض الوزارات والجهات المعنية لمعالجة السلبيات

قد منيت بخسائر وأضرار ال  -في إطار التطبيق –كون منشآت القطاع وبعد أن ت جليًا بعد التطبيق
والبعض من  ،العديد من الشركات والمؤسسات من نشاط المقاوالت حصر لها مما أدى لخروج
ومن إستمر فإنه ما زال قابع تحت معاناة المزيد من الخسائر وشح  ،المنشآت قام بتغيير نشاطه

حاد بقطاع المقاوالت نتيجة حدة هذه القرارات والتشريعات السيولة، وهذا بال شك قد نتج عنه إنكماش 
الشركات والمنشآت الكبرى ذات الخبرة الطويلة في المجال قدرتها على إستمرار فقد فقدت الكثير من 

 عجلة اإلقتصاد الوطني. المساهمة في النمو وأداء دورها على مدار عقود في
 

 إرتفاع تكلفة التمويل: -9

ًا يعد إرتفاع التكاليف المرتبطة بالتسهيالت اإلئتمانية أحد المخاطر التي تواجهها الشركة، وذلك نظر 
لحاجتها للتسهيالت البنكية لتتمكن من تنفيذ مشاريعها الحالية وتوسعاتها المستقبلية، وهو األمر الذي 

 يؤدي إلى إرتفاع تكاليف التمويل  ترتيبًا على ذلك.
توخي الحذر من قبل بعض البنوك المحلية عند منح وفي هذا الصدد فإنه يتعين اإلشارة إلى 

لشركات العاملة بقطاع المقاوالت، وذلك في ضوء عوامل المخاطرة المعلنة التسهيالت اإلئتمانية ل
 .,607التي أشرنا لها بتقرير مجلس اإلدارة لعام 

وتجدر اإلشارة إلى أنه في ظل الظروف التي واجهها قطاع المقاوالت بالمملكة العربية السعودية 
ن، فقد إرتفعت تكلفة التمويل من قبل م وشح السيولة النقدية لدى البنوك والمقاولي6102خالل عام 

وأيضًا لقيام معظم البنوك المحلية  SIBORالجهات المانحة للتسهيالت اإلئتمانية نتيجة إلرتفاع الـ 
 .(Cost of funds)بزيادة أسعار التمويل تحت مسوغ إرتفاع كلفة التمويل لديهم 

ات الحكومية مالكة المشاريع إال وعلى الرغم من إستئناف صرف مستحقات المقاولين من قبل الجه
حيث أن قليل من المقاولين قد  أن قطاع المقاوالت ال يزال يعاني من شح التمويل من قبل البنوك
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إستفاد من صرف بعض مستحقاته لدى الجهات الحكومية ليتسنى له القيام بسداد مديونيات مستحقة 
ية لم تلتزم بتوفير السيولة النقدية الحكوم الجهات، ويشار في هذا الصدد إلى أن بعض للبنوك

فضاًل عن أن هناك جهات حكومية أخرى لم تقم برفع  المقاولين الكثير من الالزمة لسداد مستحقات
وذلك حتى يتسنى إحتساب مهلة الستون يومًا المعلن عنها  رغم إكتمالها مستخلصات المقاولين

اءات صرف المستحقات بين جهة حكومية لصرف مستحقات المقاولين، وهذا التفاوت في وتيرة إجر 
 إستالم قطاع المقاوالت مستحقاته من قبل الحكومة. مدى وأخرى قد خلق رسائل متضاربة حول

ومن الجدير بالذكر أن التأخر في صرف مستحقات المقاولين من قبل الجهات الحكومية، مع عدم 
اوالت برسوم قاسية مرتبطة بأنظمة مراعاة البنوك لهذا األمر، فضاًل عن إثقال كاهل شركات المق

بسداد الرسوم  العمل وكذا فرض غرامات وعقوبات شديدة نتيجة عدم قدرة هذه الشركات على اإللتزام
، فقد كان لكل هذه العوامل مجتمعة خالل الثالث سنوات بإنتظام أو صرف مستحقات عمالتها

ستوى عدم القدرة على الوفاء مالماضية أثرها في وصول عدد كبير من شركات المقاوالت إلى 
 إلتزاماتها. ب

ولمواجهة آثار إرتفاع تكلفة التمويل فإن الشركة ال زالت مستمرة في توجهها نحو تنويع مصادر 
اإلقتراض من و  التأجير التمويلي والذي يتضمن -الذي بدأته منذ أكثر من عشرين عاماً  -التمويل 
 .(Export Credit Agency)ووكاالت التصدير اإلئتمانية  الخارجية البنوك

 
 التحديات: - ب

 املقابل املايل لرخص العمل.قرار برنامج نطاقات وتطويراته و -0

 نتيجة تطبيق برنامج نطاقات -بما في ذلك شركتنا – بضرر كبيرلقد تأثر قطاع المقاوالت 
والذي لم يراع ما لقطاع المقاوالت من طبيعة خاصة غير جاذبة للعمالة الوطنية،  وتطويراته

والتحول لتحقيق  عامة الربحية بالشركة وبقطاع المقاوالت حاد وهو ما أدى إلى إنخفاض
 .هذا البرنامجبتطبيق إرتفاع التكاليف المرتبطة  نتيجة خسائر ببعض الشركات
قابل المالي لرخص العمل والذي ُطبق في صدور قرار الم ويضاف إلى ما تقدم

تهيئة مسبقة  علم أو دون أيمقدمًا وسنويًا  حيث أوجب دفع هذا المقابلهـ 7/7/70,0
مما أدى إلستنزاف السيولة لدى الشركات حيث أن  لقطاع المقاوالت لتطبيق هذا القرار

زالت  قائمة آنذاك وماالتكاليف زادت على تلك المشاريع التي تم ترسيتها أو تلك التي كانت 
وهو األمر ، مما أخل بالتوازن المالي للعقود تلك الرسوم يتم دفعها لهذه المشاريع حتى تاريخه
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هذا  األضرار التي لحقت بالقطاع جراء رفع آثارل -حفظها اهلل - الرشيدة الذي حدا بالحكومة
هـ ,,8/70/,6بتاريخ  7,,القرار للمقابل المالي فقد صدر قرار مقام مجلس الوزراء رقم 

تنفيذ بالتعويض للمشروعات التي كانت قائمة قبل صدور المقابل المالي إال أن آليات 
 التي وضعتها اللجنة الثالثية المشكلة لهذا األمر الضوابط والشروطوصرف التعويض وفق 

، ويتم التواصل مع الجهات المعنية من قبل قطاع المقاوالت ض التحفظاتعليها بعيوجد 
صرف تلك التعويضات وأخذ  بهدف إيجاد اآلليات المناسبة نحووصندوق الموارد البشرية 
األضرار التي  حجم خفيفالضوابط والشروط بعين اإلعتبار لت تلك مالحظات الشركات على

هذه التكاليف عند تقدمها للمشاريع الجديدة لحفظ  الشركة بمراعاة وتقوم، لحقت بالشركات
علمًا بأن التكاليف المرتبطة بتطبيق هذه المبادرات تنخفض تدريجيًا التوازن المالي للعقود، 

، بالتناسب مع إنخفاض حجم األعمال المتبقية من المشروعات القائمة وحتى يتم تسليمها
التعويض تستغرق فترة زمنية طويلة وهو وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن إجراءات 

  .األمر الذي يمثل تحديًا إضافيًا للتحديات التي يعانيها قطاع المقاوالت في المرحلة الراهنة
هـ بشأن ,,08/70/,6بتاريخ  7,,ومن الجدير بالذكر أن قرار مقام مجلس الوزراء رقم 

ووزارة المالية  ،التجارة واإلستثمارووزارة  ،التعويض وتشكيل اللجنة الثالثية من وزارة العمل
لوضع الضوابط لتنفيذ البند الثالث من قرار مجلس الوزارء حول المستحقين للتعويض 

 وشروط ذلك.
ه الضوابط ومع خالص اإلمتنان لجهود الدولة في رفع الضرر عن المقاولين إال أن هذ

ر دفع المقابل المالي كبير في صرف التعويض في ظل إستمراوالشروط قد نتج عنها تأخير 
ستنزاف السيولة وبالتالي تفاقم الخسائر وهذا بال شك ال يحقق أهداف قرار مجلس الوزراء  وا 

 المشار إليه في رفع الضرر.
سواء  –إضافية على العمالة الوافدة  رسومصدرت قرارات جديدة تتضمن فرض  وحيث أنه قد

وبرسوم  7/7/6078إعتبارًا من  صاعديةوهذه الرسوم ت -تزيد على أعداد المواطنين أو تقل
ليه ثم تتضاعف سنويًا وبال شك فإن الكثير رات قرار المقابل المالي المشار إتبدأ بنفس تأثي

أخرى قادمة مما يضاعف اآلثار السلبية  من المشاريع القائمة قد تستمر لعدة سنوات
هذه القرارات الجديدة  والخسائر التي لحقت بالشركة ولم تعوض وبالتالي ستكون هناك وفق

 مزيد من الخسائر والتداعيات.
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 :إرتفاع أسعار منتجات الطاقة والكهرباء وغريها من اخلدمات -2

م بتعديل أسعار منتجات ,607صدرت قرارات من مقام مجلس الوزراء بنهاية شهر ديسمبر 
 لهذه القرارات وتتمثل اآلثار الماليةالطاقة وتعرفة إستهالك الكهرباء وغيرها من الخدمات، 

في إرتفاع تكاليف تشغيل المشروعات القائمة حاليًا مع إنخفاض هذا التأثير تدريجيًا 
 .شروعات القائمة وحتى يتم تسليمهابالتناسب مع إنخفاض حجم األعمال المتبقية من الم

 تخفيض وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة حاليًا لديها وضوح تام حول خطة الحكومة بشأن
سيتوقف دعم  6060والكهرباء وغيرها من الخدمات، وأنه بحلول عام  ةتجات الطاقمندعم 

 هذه الخدمات كليًا.
وسوف تقوم الشركة في حينه باإلعالن عن أثر تطبيق قرار مجلس الوزارء المشار إليه على 

اآلثار المترتبة على وللتخفيف من حدة المشاريع التي تم ترسيتها على الشركة قبل صدوره، 
ب على مترت جوهري ترتب لتقديم مطالبات للتعويض عن أي تأثيرفإن الشركة  هذا القرار

 .تعديل أسعار منتجات الطاقة
 

 برنامج محاية األجور -,
ذات أبعاد برنامج حماية األجور لما له من آثار إيجابية  تطبيق من أهمية على الرغم

إذا ما أخذنا  ، ال سيمامستوى التدفقات النقدية بالشركة قد تأثر نتيجة تطبيقه شرعية، إال أن
  الجهات الحكومية مالكة المشاريع.بعض تأخر صرف المستحقات من  أيضاً  في اإلعتبار

 
في وقت سابق دون  خدمات وزارة العمل عن الشركةبعض  وتجدر اإلشارة إلى أن إيقاف

يمثل تحدي  تأثيرات تطبيق هذا البرنامج لقطاع حيث أنلتلك الظروف المحيطة با النظر
الشركة  وتقومإستنزاف الموارد. حجم األضرار ويضاعف من  يزيد منوضغط إضافي 

آلثار، الكامل بالبرنامج،  والحد من تلك ا بهدف الوصول لإللتزامبالتنسيق مع وزارة العمل 
 .جزئياً  خدمات وزارة العملتم إعادة فتح علمًا بأنه قد 

 ولمجابهة هذا التحدي فقد قامت الشركة بإتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق اإللتزام بالبرنامج
وذلك بتخفيض عدد القوي العاملة بشكل كبير على نحو يتماشى ووتيرة اإلنخفاض الحاد في 

 ،تم تنفيذها في أعوام سابقةوذلك عن أعمال  6072خالل عام  صرف مستحقات الشركة
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األعمال التخصصية لمقاولي  الشركة وبشكل محدود بإنتهاج سياسة إسناد بعضكما قامت 
 .ة اقل وبما يحقق تخفيضًا نسبيًا للنفقاتبتكلف المؤهلين الباطن

وتجدر اإلشارة إلى أن تخفيض أعداد القوى العاملة في حد ذاته له تبعات مالية تمثلت في 
دية حتى يتسنى الوفاء بالحقوق النظامية الضغط الشديد على مستوى السيولة والتدفقات النق

، وهو األمر الذي يتعين على الجهات المختصة إنتهت عالقتها العمالية بالشركةللعمالة التي 
 مراعاة أبعاده عند مراقبتها تطبيق الشركات لنظام حماية األجور.

عبر  ومن الجدير بالذكر فإن هناك عدد من التوصيات التي تم رفعها للجهات المختصة
هذا البرنامج وقد تم النظر في بعض تطبيق  بهدف الحد من آثار مجلس الغرف السعودية

إال أنه يجب اإلنتباه إلى أهمية عنصر الوقت في إيجاد معالجة فعالة  ،هذه التوصيات
  للضرر الالحق بالشركات العاملة بقطاع المقاوالت وذلك إلنقاذ ما قد تبقى من هذا القطاع.

 
 .واهليئة السعودية للمقاولني ومي املوحدالعقد احلك -4

المشاريع في زراء لمعالجة التأخير أو التعثر لقد صدرت عدة قرارات من مقام مجلس الو 
بتاريخ  ,,7وحددت القرارات ترتيبات المعالجة ومن ضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 

عادة التأكيد بموجب القرار .2/706/, ضمن هـ والتي من 7/8/70,0بتاريخ  620هـ وا 
بنوده توجيه وزارة المالية بوضع اإلجراءات والضوابط الالزمة لتمويل المقاولين إنفاذًا للفقرة 

التوجيهات الملكية  هـ، وكذلك.2/706/,بتاريخ  ,,7رار مجلس الوزراء رقم ( من ق6)
إسترشادًا بالمعايير الدولية سرعة إصدار العقد الحكومي الموحد لالشغال العامة ب الكريمة

 ( من القرار الُمشار إليه.,تنفيذًا للبند )و  المطبقة في هذا الخصوص
وافق على إنشاء برنامج وطني باسم )البرنامج الوطني لدعم وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس الوزراء قد 

إدارة المشروعات في الجهات العامة( يهدف إلى اإلسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات 
الجهات العامة من خالل تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجاالت إدارة المشروعات ، ومن 

 :مجلس إدارة برئاسة وزير االقتصاد والتخطيط ، ما يلي بين أهداف البرامج ، الذي يشرف عليه

وضع المعايير الالزمة لتحديد الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء )مكاتب إدارة  -0
 .مشروعات( لمتابعة وتنسيق إدارة مشروعاتها ، والتحّقق من تنفيذها لذلك

ت العامة في هذا الشأن تطوير منهجية علمية وعملية إلدارة المشروعات تساعد الجها -6
 .باستخدام أفضل الممارسات العالمية
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اإلسهام في تأهيل الكودار الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشروعات بما يضمن رفع  -1
 مستوى إدائها.

 70,قرار مجلس الوزراء رقم  بموجب قد تأسست الهيئة السعودية للمقاولينكما تجدر اإلشارة إلى أن 
لتنظم وتطور قطاع مقاوالت ليساهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.  هـ 77/70,2/,6بتاريخ 

وستسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خالل التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل 
نحو إصالح مهني شامل  جوهريةخطوة  ، ويعد هذا بمثابةللوصول ألعلى درجات االنتاجية والجودة

خطتها االستراتيجية لتوحيد نماذج العقود عبر من خالل  اعتراف مجتمعي كامل والحصول على
إعداد صيغ نموذجية لصناعة المقاوالت للمشاريع الخاصة، وتقييم أداء المقاولين من خالل المنصة 
اإللكترونية للهيئة "مقاول"، إضافة إلى تقديم خدمات الوساطة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين 

 .ن والمالك، وتعيين مفتشين للتأكد من التزام المقاولين بالقواعد السلوكية للهيئةالمقاولي

 
 : املوارد البشرية. ثامناً 

تكتسب الموارد البشرية أهميتها بإعتبارها أغلى أصول الشركة، وذلك لتميزها عن باقي األصول 
 إستثماريًا.بكونها موارد مفكرة تنمو باإلجتهاد واإلبتكار، وهي بذلك تعد أصاًل 

نطالقًا من هذه األهمية  تقوم الشركة بالكفاية التنظيمية وتيسير كافة اإلجراءات المرتبطة بموظفيها  وا 
ستخدام مؤشرات  عداد البرامج التدريبية وا  لضمان أفضل إنتاجية وذلك بتهيئة بيئة العمل الجاذبة وا 

ستخدام أحدث وسائل التقني بلغ تعداد رق أداء وجودة العمل، وقد ة في تطوير طقياس كفاية اإلداء وا 
 .موظف 92996 عدد 6102الشركة بنهاية عام 

 

 

 

 : املسؤولية اإلجتماعية.تاسعاً 
تدرك الشركة مدى أهمية إلتزامها بدورها تجاه المجتمع بإعتبارها جزء ال يتجزأ منه، وقد راعت 

ق تصادية وهو األمر الذي الشركة أن يكون دورها اإلجتماعي ذات أبعاد إجتماعية وثقافية وا 
لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع تطبيقًا للمبادئ المستمدة من الشريعة اإلسالمية ينعكس إيجابًا 

سمعة طيبة للشركة  التي حست على البر والتقوى والتعاون بين جميع أفراد المجتمع، وهذا يحقق
 وبناء عالقات قوية مع المؤسسات الرسمية والخاصة.



                                                       

Page 29 of 57  

 
6102تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي   

وبإعتبار الشركة جزء من قطاع األعمال السعودي، فإنها تستشعر مسؤوليتها للقيام بدورها  
اإلجتماعي بالمشاركة في مختلف أنشطة العمل اإلجتماعي، ومن ذلك الخدمات والمساعدات 

توظيف المرأة و اإلجتماعية، ودعم الفعاليات الحكومية لخدمة المجتمع، والمحافظة على البيئة، 
 اإلجتياجات الخاصة.وذوي 

 
 : األصول واخلصوم ونتائج األعمال للسنوات املالية اخلمس األخرية.عاشراً 

 

 نتائج األعمال: -

 
 

 قائمة املركز املايل: -
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 رأس املال العامل: -

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى  6101٪ مقارنة بالعام 61انخفض رأس المال العامل بنسبة 
االنخفاض في قيمة األعمال غير المنجزة ، حيث ان العديد من المشاريع قد وصلت إلى المرحلة 

 .6102النهائية من اإلنجاز خالل العام 

 
مليون  0,410ويشار إلى أن قيمة األعمال المنفذة التي لم يصدر بها فواتير )غير المفوترة( قد بلغ 

 .6101مليون لاير بنهاية عام  0,196، وذلك مقارنة بـ 6102 لاير بنهاية عام
 

 املدفوعات النظامية:: حادي عشر
 :6102يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة خالل العام المالي 

 

 

 التحليل اجلغرايف لإليرادات. :ثاني عشر
فريقيا،  تتحقق إيرادات الشركة من ممارستها ألنشطتها داخل المملكة العربية السعودية والخليج وا 

 .6102ويبين الجدول التالي التحليل الجغرافي إليرادات الشركة خالل عام 
 % من اإليرادات باآلف إجمالي اإليرادات اإلقليم 
 %011 ,,026,,720,02  السعوديةالمملكة العربية  0
فريقيا الخليج 6  0% 111  وا 
 
 
 
 

 السبب  المبلغ البيان 
  الرسوم الجمركية 0

1,1.2,219 
تفرض على إدخال البضائع بموجب 

 النظام

 بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل 312,..2,1 الزكاة 6

 بموجب نظام التأمينات اإلجتماعية 511,.5,21 التأمينات اإلجتماعية 9

 بموجب نظام اإلقامة 29,215,119 التأشيرات واإلقامات ورخص العمل 8
 اليوجد 111   أخرى 2

  16,111,111  إجمالي المدفوعات النظامية 



                                                       

Page 31 of 57  

 
6102تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي   

 إيرادات الشركات التابعة خارج اململكة العربية السعودية: -

يوضح الجدول التالي إجمالي إيرادات كل شركة تابعة خارج المملكة العربية السعودية، ونسبة هذه 
 التالي:اإليرادات من إجمالي إيرادات الشركة، وذلك على الوجه 

 

إجمالي   الشركة التابعة ومحل نشاطها 
 اإليرادات

% من إجمالي 
 إيرادات الشركة

 % 0   0 اإلمارات العربية المتحدة( – أبوظبي)شركة الخضري العالمية ذ.م.م   0
 % 0  0 (الكويت)شركة مجموعة الخضري العالمية للمقاوالت   6
 % 0  0 )قطر(شركة ابناء عبداهلل عبدالمحسن الخضري  9

 
  عشر: فروقات النتائج التشغيلية. ثالث

 يوضح الجدول التالي شرحًا لفروقات النتائج التشغيلية للشركة مقارنة بالعام الماضي: 
 

 البيان
 5106عام 

 باأللف
 5102عام 

 (-التغير + أو ) باأللف
 %نسبة التغير

 %34.4- (539,609)       1,569,939  1,030,330  المبيعات/ اإليرادات

  1,451,964    1,082,642  تكلفة المبيعات/ اإليرادات

       

(369,322) -25.4% 

  النشاطإجمالي الربح من 
      

(52,312) 

         

117,975  

       

(170,287) - 

 مصروفات األعمال الرئيسية
        

52,470  

           

83,262  

         

(30,792) -37.0% 

 إجمالي الربح من العمليات الرئيسية
    

(104,782) 

           

34,713  

       

(139,495) - 

 اإليرادات األخرى
        

43,614  

           

47,727  

           

(4,113) -8.6% 

  المصروفات األخرى
        

50,758  

           

45,650  

             

5,108  11.2% 

  يخصم: الزكاة أو الضريبة
          

6,055  

             

3,431  

             

2,624 76.5% 

 صافي الربح
    

(117,981) 

           

33,359  

       

(151,340) - 
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 : يف النتائج التشغيليةخنفاض اإل أسباب -

 إلى: فى صافى الربحاالنخفاض رجع ي
 مليون لاير سعودي(. 345214.)% 3959إنخفاض في اإليرادات بنسبة  -1
( نتيجة مليون لاير سعودي  95113% ) بمبلغ 952بنسبة فى اإليرادات األخرى انخفاض  -2

مليون لاير  2255النخفاض قيمة مبيعات المعدات المستخدمة الفائضة عن الحاجة بقيمة 
زيادة استالم التعويض الحكومي عن أدى وقد  .سابقالعام البمبيعات  مقارنةسعودي. 

للحد من أالثر  2112مليون لاير سعودي خالل  .235المقابل المالي لرخص العمل بمبلغ  
 انخفاض اإليرادات األخرى من المزادات.في 

 إال أن التأثير أعاله تأثر سلبًا بما يلى:

هامش الربح انخفاض  ان 2مليون لاير سعودى 1515295بمبلغ  انخفاض فى إجمالى الربح -1
ي إلى زيادة في التكلفة المقدرة إلنجاز مشاريع البناء. وقد تم تعديل رفع يعود بشكل اساس

التكلفة التقديرية الذي يعود بشكل أساسي إلى تأثير قرارات مجلس الوزراء لتعديل أسعار 
 .منتجات الطاقة والكهرباء وغيرها من الخدمات

مليون لاير سعودى( نتيجة لتنويع  1.013% )بمبلغ 00.6زيادة فى األعباء المالية بنسبة  -6
 وارتفاع تكلفة التمويل من قبل بعض المؤسسات التمويلية. مصادر التمويل

 مليون لاير سعودى( 6.264% ) بمبلغ 92.1زيادة مخصص الزكاة بنسبة  -1

 : ن االثار الواردة اعالة قد تم التخفيف من حدتها لالسباب التاليةأال إ

 مليون لاير سعودي (. .95% )بمبلغ 5.والتسويق بنسبة انخفاض في مصاريف البيع  -1

مليون لاير  2252بمبلغ % )3252نخفاض في المصاريف العمومية و اإلدارية بنسبة ا -2
 ويرجع ذلك أساسا إلى التوفير في تكلفة االيدي العاملة والتوظيف االمثل للموارد.سعودي( 
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    عشر: القروض. رابع

 .6102يوضح الجدول التالي بيانًا بالقروض القائمة بنهاية السنة المالية  

 إجمالي التسهيالت الجهة مانحة القرض

%
حة

اب
مر

ال
 

ت 
نا

ما
ض

ال

ت 
دا

ما
عت

إل
وا

%
ة 

دي
تن

س
لم

ا
 

 رصيد بداية العام

للتسهيالت بنظام 

 المرابحة

رصيد مضاف 

 خالل العام

خالل  ما تم سداده

 العام

 رصيد نهاية العام

للتسهيالت بنظام 

 المرابحة

 28,248,645 22,410,422 11,113,000 39,546,067 %73 %27 142,000,000 مجموعة سامبا المالية

 2,483,719 6,579,119 - 9,062,838 %61 %39 170,000,000 البنك األهلي التجاري

 33,446,930 20,688,991 - 54,135,921 %59 %41 127,000,000 بنك البالد

 160,829,917 84,295,126 27,014,000 218,111,043 %48 %52 462,556,000 البنك االول

 88,115,665 48,606,206   136,721,871 %52 %48 294,326,163 البنك السعودي الفرنسي

 160,246,440 20,038,540 - 180,284,980 %35 %65 272,000,000 بنك الرياض

 7,547,916 12,400,000 - 19,947,916 %67 %33 11,328,000 البنك السعودي لإلستثمار

 175,910,277 5,697,460   181,607,737 %32 %68 330,409,000 مصرف اإلنماء

 81,905,291 27,301,763 - 109,207,054 %39 %61 187,500,000 بنك الهالل

 31,150,149   4,809,954 26,340,195 %67 %33 290,130,000 بنك الخليج الدولي

 52,665,607 13,064,125   65,729,732 %0 %100 86,744,993 بريمر كرديت بانك

 36,341,939 280,835,956 279,789,410 37,388,485 %62 %38 225,000,000 بنك أبو ظبي الوطني

شركة ابناء عبدهللا عبدالمحسن 

 الخضري لإلستثمار القابضة
135,000,000 100% - 135,000,000     135,000,000 

 993,892,495 541,917,708 322,726,364 1,213,083,839   2,733,994,156 اإلجمالي

 
  ( من القوائم المالية:,0و 02وفيما يلي وضع القروض حسبما وردت باإليضاحين رقمي ) 

 القروض قصير األجل:
بالتنازل عن  تحمل القروض القصيرة األجل عمولة حسب المعدالت التجارية، وهي مضمونة

 المتحصل من إيرادات بعض العقود وبالموجودات العامة للشركة وبسندات إذنية.
 القروض ألجل:

، تم تحويل القروض ألجل إلى قروض تورق ومرابحة. وتتألف القروض من 6101خالل عام 
قروض المشاريع التمويلية المستحقة السداد عند تحصيلها والقروض الدوارة وقروض المشاريع 
التمويلية المستحقة السداد على اقساط دورية ثابتة. إن القروض مضمونة بالموجودات العامة للشركة 
وبسندات إذنية. باإلضافة إلى ذلك، فإن قروض المشاريع التمويلية مغطاة بالتنازل عن المتحصل 

ويتوجب  من إيرادات المشاريع ذات العالقة. وتحمل هذه القروض عمولة حسب المعدالت التجارية2
قروض. وفيما يلي وضع القروض على الشركة اإللتزام ببعض التعهدات بموجب بعض إتفاقات ال

 : ألجل
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 5106 
 لاير سعودي

5102 
 لاير سعودي

قروض المشاريع التمويلية المستحقة السداد عند تحصيلها )أنظر 
 211,211,911 382,822,520 اإليضاح "أ" أدناه(

 060,194,204 212,225,122 اإليضاح "ب" أدناه(القروض الدوارة )أنظر 

قروض المشاريع التمويلية المستحقة السداد على اقساط دورية ثابتة 
 633,611,444 231,025,582 )أنظر اإليضاح  "ج" أدناه(

 435,221,081 0,196,611,313 

 (440,009,143) (318,842,226)  ناقصًا: الجزء المتداول

 213,302,421 026,101,146 من القروض ألجل الجزء غير المتداول

 
تم الحصول على هذه القروض من عدة بنوك تجارية وتستحق السداد على أساس نسبة  - أ

من الحصيلة  (5702في عام  %22% إلى 52% )07% الى 52 معينة تتراوح من
المتوقعة من إيرادات العقود. وعليه فإن الجزء المتداول يتضمن هذه القروض بناء على 

 تقديرات الشركة للحصيلة المتوقعة من الفواتير المستقبلية.

تمثل هذه القروض قروضًا مسحوبة لفترة قصيرة تنوي اإلدارة تجديدها لفترة إضافية تمتد لما  - ب
 نظرًا لمتطلبات رأسمالها العامل. م وذلك5700ديسمبر  50بعد 

تستحق هذه القروض السداد على أقساط دورية ثابتة متعددة، حيث يستحق آخر قسط السداد  - ج
 م.5702في عام 

إلى توفير إلتزام ضامن، وتمويل إحتياجات رأس المال ورأس  بشكل عام وتهدف التسهيالت اإلئتمانية
. وال توجد أي قروض المال العامل لمشروعات محددة للشركة وألهداف أعمال الشركة بشكل عام

 على أي من الشركات التابعة للشركة.
 

 .تطبيق معايري احملاسبة الدوليةل التحول املطبقة وخطة عشر: معايري احملاسبةخامس 
وفقًا للمعايير  10/06/6102داد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في تم إع

المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية، والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 
 القانونيين.
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 :معايير المحاسبة الدوليةتطبيق ل التحول خطة -
التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية التي إعتمدها مجلس اإلدارة قامت الشركة بتنفيذ خطة 

، وهي الخطة التي أوردت الشركة تفاصيلها والمراحل الزمنية 6101ديسمبر  04بجلسته المنعقدة في 
 .م10/06/6101لتطبيقها بتقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 

قد قام بإعتماد السياسات  6109يناير  03بجلسته المنعقدة في إلشارة إلى أن مجلس اإلدارة وتجدر ا
المحاسبية الالزمة إلعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية، كما تم إعداد المركز 

 .وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية 10/10/6102المالي اإلفتتاحي كما في 
م وفق معايير 6109المالية للربع األول من العام المالي كد الشركة جاهزيتها إلعداد قوائمها وتؤ 

 المحاسبة الدولية خالل الفترة النظامية المحددة.
 

 عشر:جملس اإلدارة. سادس
من النظام األساسي للشركة يتألف مجلس اإلدارة من ستة أعضاء تعينهم  09إستنادًا إلى المادة 

بإستثناء أول مجلس فقد عينه المساهمون لمدة خمس الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنوات 
بإعالن  00/11/6116هـ الموافق 02/11/0411سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري المؤرخ 

 .6104مايو  01تحول الشركة إلى شركة مساهمة، وقد إنتهت دورة مجلس اإلدارة األولي في 
 

، فقد تم 6104مايو  10التي إنعقدت بتاريخ  وخالل إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة
من  6109مايو  01وتنتهي في  6104مايو  00إنتخاب مجلس اإلدارة للدورة الثانية التي تبدأ من 

 بين المرشحين لعضوية المجلس.
 

وتصنيفهم باإلضافة إلى عضوية كل منهم في الشركات  اإلدارة مجلس أعضاءويبين الجدول التالي 
 :رى المساهمة االخ

 فئة العضوية العضو م
العضوية في الشركات المساهمة األخرى )العامة والمقفلة( 

 داخل وخارج المملكة العربية السعودية

 ---- عضو غير تنفيذي علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري 0

 عضو تنفيذي فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري 2

 سعودية(  –شركة سياحة العالمية )مقفلة -

 سعودية( –شركة الخدمات العمالية )مقفلة  -

 سعودية( –شركة مساحات العقارية )مقفلة  -
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 عضو تنفيذي  جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري 3
 سعودية( –شركة مساحات العقارية )مقفلة  -

 سعودية( -شركة مايس العربية السعودية ) مقفلة -
 سعودية( -إتحاد الخليج للتأمين التعاوني )عامةشركة  - عضو مستقل د. إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف 4
 سعودية( -شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني )عامة - عضو مستقل منير هاشم عبدالرزاق البورنو   5
 ----                             عضو غير تنفيذي د. سامر محمود عبداهلل 2

 
 إجتماعات جملس اإلدارة وسجل احلضور :

، وفيما يلي بيان بتلك اإلجتماعات، 2112 عام خالل تسعة إجتماعات الشركة إدارة مجلس عقد
 وسجل حضور كل إجتماع على حده:

 األعضاء غري احلاضرين األعضاء احلاضرين تاريخ اإلجتماع رقم اإلجتماع 
 علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري - 2102يناير  01  2102األول/ 0

 الخضريفواز عبداهلل عبدالمحسن  -

 جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 د. إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف -

 منير هاشم عبدالرزاق البورنو -

 د. سامر محمود عبداهلل -

  

 علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري - 2102فبراير  18  2102الثاني/ 2

 فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 عبداهلل إبراهيم المطرفد. إبراهيم  -

 منير هاشم عبدالرزاق البورنو -

 د. سامر محمود عبداهلل -

 

 علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري - 2102 مارس 20  2102الثالث/ 3

 فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 د. إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف  -

 منير هاشم عبدالرزاق البورنو -

 د. سامر محمود عبداهلل -

 

 عبداهلل عبدالمحسن الخضري علي - 2102 أبريل 08  2102الرابع/ 4

 فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 د. إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف -

 منير هاشم عبدالرزاق البورنو -

 د. سامر محمود عبداهلل -
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 علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري - 2102 يوليو 25  2102الخامس/ 5

 فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 د. إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف -

 منير هاشم عبدالرزاق البورنو -

 د. سامر محمود عبداهلل -

 

 جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري - 2102 أغسطس 18  2102السادس/ 2

 عبدالمحسن الخضريفواز عبداهلل  -

 جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 د. إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف -

 منير هاشم عبدالرزاق البورنو -

 د. سامر محمود عبداهلل -

 

 علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري - 2102 سبتمبر 21  2102السابع/ 7

 فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرفد.  -

 د. سامر محمود عبداهلل -

 منير هاشم عبدالرزاق البورنو -

 علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري - 2102 أكتوبر 01  2102الثامن/ 8

 فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 د. إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف -

 البورنومنير هاشم عبدالرزاق  -

 د. سامر محمود عبداهلل -

 

 

 علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري - 2102 ديسمبر 01  2102التاسع/ 1

 فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري -

 د. إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف -

 منير هاشم عبدالرزاق البورنو -

 د. سامر محمود عبداهلل -
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 .اإلدارة جملسعشر: اللجان املنبثقة عن  سابع
ينبثق عن مجلس إدارة الشركة ثالث لجان هم لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة 

 تقنية المعلومات، وفيما يلي شرحا موجزًا الختصاصات اللجان المذكورة وعضوياتها واجتماعاتها .
 .املراجعة نةجل (0)
 إختصاصات اللجنة ومهامها: -

ألجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ  اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، -0
 .، ودراسة تقارير المراجعة الداخليةاألعمال والمهمات التي يحددها مجلس اإلدارة

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأي اللجنة وتوصياتها وذلك من شأنه  -5
 وتفعيله وتطويره.  ة نظام الرقابة الداخليةالتحقق من كفاي

دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة قبل اعتمادها وأي تغيير في هذه السياسات  -3
 وتقديم ما تراه اللجنة من مقترحات بشأنها. 

بداء الرأي والتوصية بشأنها. -4  دراسة القوائم المالية السنوية واألولية قبل اعتمادها وا 

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانويين وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند  -2
 التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم.

متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي  -6
 يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. 

بداء أي مالحظات عليها.  -7  دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وا 

 دراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شانها.  -8
 

 ثالثة أعضاء، وهم:من  حالياً  وتتألف اللجنة
 رئيس السيد/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو 0
 عضو ن الخضريالسيد/ علي عبداهلل عبدالمحس 6
 عضو الدكتور/ إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف 9

 
 .6102خالل العام المالي  إجتماعات سبعةوتجدر اإلشارة إلى أن لجنة المراجعة قد عقدت 



                                                       

Page 39 of 57  

 
6102تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي   

 .واملكافآت الرتشيحات جلنة (2)
 إختصاصات اللجنة ومهامها: -

والمعايير المعتمدة مع التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفق السياسات  -0
 مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة  بالشرف أو األمانة .

اإلدارة،  المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس -6
عداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد و  ا 

 .زم أن يخصصه العضو ألعمال المجلسلالوقت الذي ي

 .شأن التغييرات التي يمكن إجراؤهامراجعة هيكل مجلس اإلدارة، ورفع التوصيات في  -1

قتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة  -4 تحديد جوانب الضعف و القوة في مجلس اإلدارة ، وا 
 الشركة.

أي تعارض مصالح إذا  التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء المستقلين ، وعدم وجود -1
 كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أو شركات أخرى .

وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعي إستخدام  -2
 معايير مرتبطة باألداء .

 

 أربعة أعضاء، وهم:وتتألف اللجنة من 
 رئيس الدكتور/ سامر محمود عبداهلل* 0
 عضو علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري السيد/ 6
 عضو السيد/ فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري 9
 عضو السيد/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو 8

ضويته بلجنة الترشيحات إعفاء السيد/ أبراهام صمويل من عقرر مجلس إدارة الشركة  5081أغسطس  01*بتاريخ 
عفاء المهندس/ علي عبداهلل ، و عضوًا بلجنة الترشيحات والمكافآتتعيين الدكتور/ سامر محمود عبداهلل ، و والمكافآت ا 

تكليف الدكتور/ سامر ، و عضوًا بهذه اللجنة بقائهالخضري )رئيس مجلس اإلدارة( من رئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت مع 
 حات والمكافآت.محمود عبداهلل )عضو مجلس اإلدارة( برئاسة لجنة الترشي

 .6102خالل العام المالي  إجتماعات ثالثةوقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 
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 تقنية املعلومات. جلنة (3)
عداد  تتولى لجنة تقنية المعلومات مهمة اإلشراف على تطوير نظام تقنية المعلومات بالشركة، وا 

الدليل اإلستراتيجي والفنى لنظام تقنية المعلومات على المدى القصير والمدى البعيد تحت إشراف 
 وفيما يلي بيان بتشكيل هذه اللجنة:مجلس إدارة الشركة، 

 
 رئيس السيد/ فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري   0
 عضو منير هاشم عبدالرزاق البورنوالسيد/  6
 عضو (2*) السيد/ كيالش سادانجي 9
 عضو السيد/ يعقوب يوسف النجيدي 8

 .02/20/1226إعتبارًا من تاريخ  كمدير ماليبالشركة  إنتهت عالقة عمل السيد/ كيالش ناث سادانجي( 2*)

 
 .6102خالل العام المالي  عقد أي إجتماعاتجنة تقنية المعلومات لل ولم يتسنى

 

 وكبار التنفيذيني. اإلدارة جملسعشر: مكافآت أعضاء  ثامن
 :وآليات تحديدهاالمكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة سياسات  - أ

 60تستند السياسات المتعلقة بالمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وآليات تحديدها إلى المادة 
 60وتنص المادة ، من نفس النظام 82والنسبة المنصوص عليها بالمادة  الشركة األساسمن نظام 

 على ما يلي: من نظام الشركة األساس
 :مكافأت مجلس اإلدارة -( 58) ةماد

وبدل حضور عن جلسات  ( من هذا النظام ,0 المنصوص عليها في المادة ) ةتتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسب
مجلس اإلدارة وجلسات اللجان المنبثقة عنه، وذلك على أال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه سنويًا كل عضو من 
مكافآت الحدود المنصوص عليها بنظام الشركات ولوائحه. ويكون إستحقاق كل عضو للمكافأة متناسبًا مع عدد 

يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية يجب أن . و كون باطالً الجلسات التي يحضرها، وكل تقدير يخالف ذلك ي
 . كمامكافآت العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من 

 أو إداريين أو ما قبضوه نظير عاملين يشتمل التقرير المذكور على بيان ماقبضه أعضاء المجلس بوصفهم  يجب أن
وأن يشتمل ايضًا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها  أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية 

 .كل عضو من تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة
 من نظام الشركة األساس على مايلي: 82كما تنص المادة 

 توزيع األرباح: - (,0 ) ةماد
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 -لمصروفات العمومية والتكاليف األخرى وذلك وفق الضوابط التالية:توزع أرباح الشركة بعد خصم جميع ا
% من األرباح الصافية لتكوين أحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية 70تجنيب مجلس اإلدارة كل سنة  -8

 العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال.
تجنيب نسبة معينة من األرباح الصافية  -على إقتراح مجلس اإلدارةبناء  –يجوز للجمعية العامة العادية  -5

كإحتياطي إتفاقي يتم تخصيصه لغرض أو أغراض معينة، وال يجوز أن يستخدم اإلحتياطي اإلتفاقي إال 
 بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

كوين إحتياطيات أخرى وذلك يجوز للجمعية العمومية العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر ت -6
 بالقدر الذي يحقق الرخاء للشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر اإلمكان على المساهمين.

يخصص بعد ما تقدم نسبة من األرباح الصافية  توزع على المساهمين على أن ال تقل عن خمسة بالمائة  -5
 % من رأس المال.,

%( بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة بحيث ال 80)يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تجاوز عشرة  -4
تتعدى في جميع األحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقًا للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من 

 الجهات المختصة في هذا الشأن.
 لمبقاة.يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو يتم ترحيلها لألرباح ا -1

 
 :5106المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  - ب

 
 
 
 
 

 بيان األعضاء المستقلين األعضاء غير التنفيذيين األعضاء التنفيذيين

311,111  ------------------------------ ----------------------------- 
وما  والبدالت واألجور الرواتب

 في حكمها

 411,111  411,111  411,111  المكافآت السنوية 

--------------------------   16,111  بدالت حضور اإلجتماعات  049,111 

 2,122,222  302,545   534,222  اإلجمالي 
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لكل عضو مقابل اي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية  2102خالل عام  بيان المبالغ المدفوعة - ت
 أو إدارية أو إستشارية:

 السبب المبلغ/ لاير العضو م

  --------------------------------  -------- علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري 0

 811,111  فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري 2

يمثل هذا المبلغ إجمالي الرواتب والبدالت المدفوعة للعضو 
بسبب منصبه التنفيذي بالشركة كرئيس  6102خالل عام 

 تنفيذي.

   جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري 3
 

  --------------------------------  -------- د. إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف 4
  --------------------------------  -------- منير هاشم عبدالرزاق البورنو   5
  --------------------------------  -------- د. سامر محمود عبداهلل 2
  -------------------------------- 811,111 اإلجمالي 

 
بعض السادة أعضاء مجلس اإلدارة اآلتي ذكرهم قد أثبتوا تنازلهم عن  بعض وفي هذا الصدد نشير إلى أن

 وذلك وفقًا لما يلي: المكافآت والتعويضات،
عبدالمحسن الخضري عن بدل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة ولجنة تنازل المهندس/ علي عبداهلل  -

 .راجعة ولجنة الترشيحات والمكافآتالم
دارة ولجنة تنازل السيد/ فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري عن بدل حضور إجتماعات مجلس اإل -

 .الترشيحات والمكافآت ولجنة تقنية المعلومات

بدل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة، كما  ن الخضري عنتنازل المهندس/ جميل عبداهلل عبدالمحس  -
كان نوعها مما  اً تنازل المهندس/ جميل  عن أية رواتب أو بدالت أو مكافآت أو اي تعويضات أي

وطوال فترة شغله لهذا  .13/14/211يترتب على صفته التنفيذية كمدير تنفيذي للعمليات إعتبارًا من 
 المنصب التنفيذي.
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والتعويضات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت المكافآت  - ث
ومضافًا إليهم المدير بما في ذلك الرئيس التنفيذي  2102خالل عام  والتعويضات بالشركة

 :المالي

تقوم الشركة بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات لكبار التنفيذيين حسب عقود العمل الموقعة معهم، 
ان بالمكافآت والتعويضات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى وفيما يلي بي

بما في ذلك الرئيس التنفيذي ومضافًا إليهم المدير  6102المكافآت والتعويضات بالشركة خالل عام 
 المالي:

 لاير/اإلجمالي البدالت المكافآت الرواتب البيان

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 
أعلى المكافآت والتعويضات بالشركة بما 

ومضافًا إليهم في ذلك الرئيس التنفيذي 
 المدير المالي

1,116,631 91,111 0,962,320 3,803,832 

 

 التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض: ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من كبار بيان أي -

عن أية رواتب أو بدالت أو مكافآت   عبداهلل الخضري )عضو مجلس اإلدارة( جميل تنازل المهندس/
أو اي تعويضات أيًا كان نوعها مما يترتب على صفته التنفيذية كمدير تنفيذي للعمليات إعتبارًا من 

 وطوال فترة شغله لهذا المنصب التنفيذي. 11/16/6101
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تعود ألعضاء جملس اإلدارة وأقربائهم يف اسهم  للمصاحل التيعشر: وصف  تاسع
من شركاتها التابعة وأي تغيري يف تلك املصلحة خالل عام أي  يف حصصالشركة أو 

6102  . 
 في أسهم الشركة: )المباشرة( مصالح أعضاء مجلس اإلدارة - أ

عدد األسهم في  العضو الذي تعود له المصلحة 
 6102بداية 

عدد األسهم في 
 (2)* 6102نهاية 

صافي 
 التغيير

نسبة 
 التغيير%

 1 029 1,109 3,350 علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري 2

 1 06,669 4062613 166,640 فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري 1

 1 4,211 69,662 92,663 جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري 0

 1 26 0,106 0,611 د. إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف 3
 1 111 9,111 9,111 هاشم عبدالرزاق البورنومنير  5
 0 0 1 1 د. سامر محمود عبداهلل 6
براهيم المطرف ومنير  علي وفواز وجميل عبداهلل الخضري األعضاء/ للسادة–يعود التغير في أسهم المصلحة غير المباشرة ( 2)* وا 

سهم وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة غير  12سهم لكل إلى زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية بواقع واحد  -البورنو
 .1226يونيو  18العادية للشركة بجلستها المنعقدة في 

 
 

 (0)* في أسهم الشركة: )غير المباشرة( مصالح أعضاء مجلس اإلدارة - ب
عدد األسهم في  العضو الذي تعود له المصلحة 

 6102بداية 

عدد األسهم في 
 (1)* 6102نهاية 

نسبة  التغييرصافي 
 التغيير%

 1 0,431,916 31,158,794  192,.24,25 علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري 2

 1 0,431,916 31,158,794  192,.24,25 فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري 1

 1 0,431,916 31,158,794  192,.24,25 جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري 0

 0 0 ـــــ ـــــ المطرفد. إبراهيم عبداهلل إبراهيم  3
 0 0 ـــــ ـــــ منير هاشم عبدالرزاق البورنو 5
 0 0 ـــــ ـــــ د. سامر محمود عبداهلل 6
السيد/ فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري والسيد/ و توجد مصلحة غيرمباشرة لكل من المهندس/ علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري  (2)*

الخضري في أسهم الشركة، وذلك من خالل تملكهم لبعض الحصص في شركة أبناء عبداهلل عبدالمحسن جميل عبداهلل عبدالمحسن 
 .% من أسهم الشركة55.85سهم بما نسبته  02,258,423 الخضري لإلستثمار القابضة والتي تملك عدد

إلى زيادة رأس المال عن طريق منح  -ريعلي وفواز وجميل عبداهلل الخضللسادة -يعود التغير في أسهم المصلحة غير المباشرة  (1)*
يونيو  18سهم وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة في  12أسهم مجانية بواقع واحد سهم لكل 

1226. 
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 :حصص الشركات التابعةمصالح أعضاء مجلس اإلدارة في  - ت
عدد الحصص في  التابعة الشركة/الشركات العضو الذي تعود له المصلحة 

 6102بداية 

عدد الحصص في 
 6102نهاية 

صافي 
 التغيير

نسبة 
التغيير
% 

 0 0 ـــــ ـــــ ـــــ علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري 2

 0 0 ـــــ ـــــ ـــــ فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري 1

شركة مجموعة الخضري العالمية  جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري 0
 )الكويت(

0 0 0 0 

 0 0 ـــــ ـــــ ـــــ د. إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف 3

 0 0 ـــــ ـــــ ـــــ منير هاشم عبدالرزاق البورنو 5

 0 0 ـــــ ـــــ ـــــ د. سامر محمود عبداهلل 6

 
لم توجد أي مصلحة في أسهم الشركة أو في حصص أي من شركاتها التابعة تعود ألي من  -

 .2102أزواج أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من أوالدهم القصر خالل العام المالي 

 
جملس اإلدارة  وأمني سر: وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيني العشرون

اي من شركاتها التابعة وأي تغري يف تلك يف حصص  وأقربائهم يف أسهم الشركة أو 
  .6102املصلحة خالل عام 

 في أسهم الشركة: )المباشرة( مجلس اإلدارة وأمين سرمصالح كبار التنفيذيين  - أ
عدد األسهم في  العضو الذي تعود له المصلحة 

 6102بداية 

عدد األسهم في 
 (2)* 6102نهاية 

نسبة  صافي التغيير
 التغيير%

 1 06,669 4062613 166,640 عبداهلل عبدالمحسن الخضريفواز  2

 1 4,211 69,662 92,663 جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري 1

 0 0 ـــــ ـــــ نديم نجيب ضاهر 0
 0 0 ـــــ ـــــ (1)* كيالش ناث سادانجي 3
 0 0 ـــــ ـــــ أحمد محمد علي القنواتي 5
 0 0 ـــــ ـــــ عمر عطية مهدي محمود 6
 0 0 ـــــ ـــــ وليد أحمد مبروك 4
 0 0 ـــــ ـــــ (0)*سهيل سعيد محمد سعيد  8
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إلى زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم  -فواز وجميل عبداهلل الخضريللسادة -يعود التغير في أسهم المصلحة المباشرة  (2)*
يونيو  18ستها المنعقدة في موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلسهم وذلك بناء على  12مجانية بواقع واحد سهم لكل 

1226. 
 .02/20/1226إعتبارًا من تاريخ  كمدير ماليبالشركة  إنتهت عالقة عمل السيد/ كيالش ناث سادانجي (1)*
 .25/23/1226إعتبارًا من تاريخ  سهيل سعيد محمد سعيد منصب المدير الماليالسيد/  تولى (0)*

 
 (1)* في أسهم الشركة:)غير المباشرة( مجلس اإلدارة  وامين سرمصالح كبار التنفيذيين  - ب
عدد األسهم في  العضو الذي تعود له المصلحة 

 6102بداية 

عدد األسهم في 
 (2)* 6102نهاية 

نسبة  صافي التغيير
 التغيير%

 1 0,431,916 31,158,794  192,.24,25 فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري 2

 1 0,431,916 31,158,794  192,.24,25 جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري 1

 0 0 ـــــ ـــــ نديم نجيب ضاهر 0
 0 0 ـــــ ـــــ (3)* كيالش ناث سادانجي 3
 0 0 ـــــ ـــــ أحمد محمد علي القنواتي 5
 0 0 ـــــ ـــــ عمر عطية مهدي محمود 6
 0 0 ـــــ ـــــ وليد أحمد مبروك 4
 0 0 ـــــ ـــــ (3*)سهيل سعيد محمد سعيد  8
توجد مصلحة غيرمباشرة لكل من السيد/ فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري )الرئيس التنفبذي( والسيد/ جميل عبداهلل عبدالمحسن  (2)*

الخضري )مدير تنفيذي للعمليات( في أسهم الشركة، وذلك من خالل تملكهم لبعض الحصص في شركة أبناء عبداهلل عبدالمحسن 
 % من أسهم الشركة.55.85ا نسبته سهم بم 02,258,423لك عدد والتي تمالخضري لإلستثمار القابضة 

إلى زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية بواقع  -للسادة المذكورين أعاله-يعود التغير في أسهم المصلحة غير المباشرة  (1)*
 .1226يونيو  18ها المنعقدة في سهم وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلست 12واحد سهم لكل 

 .02/20/1226إعتبارًا من تاريخ  كمدير ماليبالشركة  إنتهت عالقة عمل السيد/ كيالش ناث سادانجي (0)*
 .25/23/1226إعتبارًا من تاريخ  سهيل سعيد محمد سعيد منصب المدير الماليالسيد/  تولى (3)*
 

 مجلس اإلدارة في حصص الشركات التابعة: وأمين سرمصالح كبار التنفيذيين  - ت

عدد الحصص في  الشركة/الشركات التابعة العضو الذي تعود له المصلحة 
 6102بداية 

عدد الحصص في 
 6102نهاية 

صافي 
 التغيير

نسبة 
التغيير
% 

 0 0 ـــــ ـــــ ـــــ فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري 2

مجموعة الخضري العالمية  شركة جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري 1
 )الكويت(

0 0 0 0 

 0 0 ـــــ ـــــ ـــــ نديم نجيب ضاهر 0

 0 0 ـــــ ـــــ ـــــ (2)* كيالش ناث سادانجي 3
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 0 0 ـــــ ـــــ ـــــ أحمد محمد علي القنواتي 5

 0 0 ـــــ ـــــ ـــــ عمر عطية مهدي محمود 6

 0 0 ـــــ ـــــ ـــــ وليد أحمد مبروك 4

 0 0 ـــــ ـــــ ـــــ (1)*سهيل سعيد محمد سعيد  8

 .02/20/1226إعتبارًا من تاريخ  كمدير مالي بالشركة إنتهت عالقة عمل السيد/ كيالش ناث سادانجي (2)*
 .25/23/1226إعتبارًا من تاريخ  سهيل سعيد محمد سعيد منصب المدير الماليالسيد/  تولى (1)*
 

أي مصلحة في أسهم الشركة أو أي من شركاتها التابعة  2112لم توجد خالل العام المالي  -
 أو أي من أوالدهم القصر. مجلس اإلدارة وأمين سر تعود ألي من أزواج كبار التنفيذيين

 

اإلشعارات املتعلقة بأية مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص 
إدارة الشركة وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر( قاموا )عدا أعضاء جملس 

من قواعد التسجيل واإلدارج، أو اي  41مبوجب املادة   بإبالغ الشركة بتلك احلقوق
 :6102تغيري يف تلك احلقوق خالل العام املايل 

 
التصويت تعود لم تتلق الشركة اية إشعارات متعلقة بأية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في 

ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر( قاموا بإبالغ 
من قواعد التسجيل واإلدارج، أو اي تغيير في تلك الحقوق  .9بموجب المادة   الشركة بتلك الحقوق
 .2112خالل العام المالي 

 
 الدين.: وصف ألنشطة أدوات الواحد والعشرون

ال توجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات ال توجد أي أدوات دين صادرة للشركة، و  -
 التابعة.

بإصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي  2112لم تقم الشركة خالل العام المالي  -
 أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهة. 
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بإصدار أو منح أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب  2112خالل العام المالي لم تقم الشركة  -
أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق إكتتاب أو أي حقوق 

 مشابهة.

بأي إسترداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة  2112لم تقم الشركة خالل العام المالي  -
 لإلسترداد.

: معلومات عن العقود والصفقات التي أبرمتها الشركة مع أطراف الثاني وعشرون
ذات عالقة، وهي ذات العقود التي توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء جملس اإلدارة 

 والرئيس التنفيذي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم.   
 

ية العمومية بناء على موافقة اجلمع 2102العقود التي مت جتديد الرتخيص بها لعام  - أ
، وهي العقود التي متت بني 2102 يونيو 28املنعقدة بتاريخ  العاشرةغري العادية 

الشركة وبعض الشركات اململوكة لبعض أعضاء جملس اإلدارة )السادة/ علي 
 وفواز)الرئيس التنفيذي( ومجيل عبداهلل اخلضري(:

 
وشروطه الغرض من العقد الطرف اآلخر في العقد طبيعة العقد   قيمة العقد/ لاير مدة العقد تاريخ إبرام العقد 

0 

)والتي يملك بعض  شركة مساحات العقارية عقد إيجار
 جميلحصصها بصورة مباشرة السادة/ 

أعضاء مجلس إدارة  (علي الخضريو فوازو
 .الشركة

إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر 
معدات مشاريع الشركة بمدينة 
تبوك، وذلك وفقًا لألسعار 

 التنافسية.

أربع سنوات قابلة  16/11/6101
 للتجديد

 سنوياً  19,411

 عقد إيجار 6

)والتي يملك بعض  شركة مساحات العقارية
 جميلحصصها بصورة مباشرة السادة/ 

أعضاء مجلس إدارة  (علي الخضريو فوازو
 .الشركة

إقامة سكن عمال ومقر معدات 
، وذلك وفقًا مشروع نظافة الديرة

 .التنافسية.لألسعار 
61/00/6113 

خمس سنوات قابلة 
 للتجديد

 سنوياً  019,910

 عقد إيجار 1

)والتي يملك بعض  شركة مساحات العقارية
 جميلحصصها بصورة مباشرة السادة/ 

أعضاء مجلس إدارة  (علي الخضريو فوازو
 .الشركة

إقامة سكن عمال ومقر معدات 
، وذلك وفقًا مشروع نظافة النسيم

 .التنافسيةلألسعار 
66/06/6113 

خمس سنوات قابلة 
 للتجديد

 سنوياً  160,611

 عقد إيجار 4

)والتي يملك بعض  شركة مساحات العقارية
 جميلحصصها بصورة مباشرة السادة/ 

أعضاء مجلس إدارة  (علي الخضريو فوازو
 .الشركة

إقامة سكن عمال ومكاتب 
لمعدات مشاريع الشركة في حفر 

لألسعار ، وذلك وفقًا الباطن
 .التنافسية.

16/12/6116 
خمس سنوات قابلة 

 للتجديد
 سنوياً  90,911
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 عقد إيجار 1

)والتي يملك بعض  شركة مساحات العقارية
 جميلحصصها بصورة مباشرة السادة/ 

أعضاء مجلس إدارة  (علي الخضريو فوازو
 .الشركة

إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر 
معدات مشاريع الشركة بالمدينة 

، وذلك وفقًا لألسعار المنورة
 التنافسية.

16/12/6116 
خمس سنوات قابلة 

 للتجديد
 سنوياً  99,111

 عقد إيجار 2

)والتي يملك بعض  شركة مساحات العقارية
 جميلحصصها بصورة مباشرة السادة/ 

أعضاء مجلس إدارة  (علي الخضريو فوازو
 .الشركة

إقامة سكن عمال ومقر معدات 
، ادي جيزانمشاريع الشركة بو 

 وذلك وفقًا لألسعار التنافسية.

خمس سنوات قابلة  10/14/6101
 للتجديد

 سنوياً  21,611

 عقد إيجار 9

 شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة
)والتي يملك بعض حصصها بصورة غير 

 (الخضري عليو فوازو جميلمباشرة السادة/ 
 .أعضاء مجلس إدارة الشركة

وذلك ، إستئجار ورش ومخازن
 وفقًا لألسعار التنافسية.

 سنوياً  011,109 سنة قابلة للتجديد 10/10/6101

 عقد إيجار 3

 شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة
)والتي يملك بعض حصصها بصورة غير 

 (الخضري عليو فوازو جميلمباشرة السادة/ 
 .أعضاء مجلس إدارة الشركة

إستئجار أرض إلنشاء ورشة 
أجهزة معدات تركيب وصيانة 

إلطفاء ومعدات اإلنذار من ا
الحريق، وذلك وفقًا لألسعار 

 التنافسية.

01/13/6101 
ثالث سنوات قابلة 

 للتجديد
 سنوياً  6,211

إتفاقية  6
 خدمات

 شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة
)والتي يملك بعض حصصها بصورة غير 

 (الخضري عليو فوازو جميلمباشرة السادة/ 
 .س إدارة الشركةأعضاء مجل

قيام الشركة بتقديم الدعم الفني 
واللوجيستي وبعض المعدات 

خضري لشركة مصنع ال
للصناعات الثقيلة عند الطلب، 

 وذلك وفقًا لألسعار التنافسية.

10/10/6101 
سارية حتى إنهاؤها 

 بإتفاق الطرفين

لم يتم تنفيذ اية 
أعمال بموجب هذه 
اإلتفاقية خالل عام 

6102. 

إتفاقية  01
 خدمات

شركة عبداهلل عبدالمحسن الخضري وأوالده 
)والتي يملك بعض  للتجارة والمقاوالت

 جميلحصصها بصورة مباشرة السادة/ 
أعضاء مجلس إدارة  (الخضري عليو فوازو

 .الشركة

قيام الشركة بتقديم الدعم الفني 
لشركة  واآلالت والمعدات

الخضري وأوالده عند الطلب، 
 سعار التنافسية.وذلك وفقًا لأل

10/10/6101 
سارية حتى إنهاؤها 

 بإتفاق الطرفين

لم يتم تنفيذ اية 
أعمال بموجب هذه 
اإلتفاقية خالل عام 

6102. 

إتفاقية  00
 خدمات

)والتي يملك بعض  شركة مايس العربية
 جميلحصصها بصورة مباشرة السادة/ 

أعضاء مجلس إدارة  (الخضري عليو فوازو
 .الشركة

الشركة بتقديم الدعم الفني قيام 
ت والمعدات لشركة مايس واآلال

عند الطلب، وذلك وفقًا لألسعار 
 التنافسية.

10/10/6101 
سارية حتى إنهاؤها 

 بإتفاق الطرفين

لم يتم تنفيذ اية 
أعمال بموجب هذه 
اإلتفاقية خالل عام 

6102. 

إتفاقية  06
 خدمات

 شركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية
)والتي يملك بعض حصصها بصورة غير 

 علي الخضريو فوازو جميلمباشرة السادة/ 
 .أعضاء مجلس إدارة الشركة

قيام الشركة بتقديم خدمات فنية 
ارة لشركة الخضري للتج

والخدمات الصناعية عند الطلب، 
 وذلك وفقًا لألسعار التنافسية.

 سنة قابلة للتجديد 02/19/6116

لم يتم تنفيذ اية 
ل بموجب هذه أعما

اإلتفاقية خالل عام 
6102. 

إتفاقية  01
 خدمات

)والتي يملك  شركة وكالة الخضري للسفريات
بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/ 

أعضاء  (الخضري عليو فوازو جميل
 .مجلس إدارة الشركة

اإلستفادة من خدماتها باإلركاب 
صدار تذاكر السفر والحجوزات  وا 

بي الشركة وفق األسعار لمنسو 
التنافسية، وذلك وفقًا لألسعار 

 سنة قابلة للتجديد 13/00/6116

تم تنفيذ أعمال بقيمة 
لاير  4,150,450
 .6102خالل عام 
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 التنافسية.

إتفاقية  04
 خدمات

شركة أبناء عبداهلل عبدالمحسن الخضري 
)والتي يملك  وهيرتل للخدمات الصناعية

بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/ 
أعضاء  (الخضري عليو فوازو جميل

 .مجلس إدارة الشركة

قيام الشركة بتقديم الدعم الفني 
واللوجيستي والمعدات لشركة 
أبناء عبداهلل عبد المحسن 
الخضري وهيرتل للخدمات 

، وذلك الصناعية عند الطلب
 وفقًا لألسعار التنافسية.

02/0/6101 
سارية حتى إنهاؤها 

 بإتفاق الطرفين

لم يتم تنفيذ اية 
أعمال بموجب هذه 
اإلتفاقية خالل عام 

6102. 

01 

إتفاقية 
إطارية مبنية 
على أساس 
السعر لكل 

 وحدة

 شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة
)والتي يملك بعض حصصها بصورة غير 

 (الخضري عليو فوازو جميلمباشرة السادة/ 
 .أعضاء مجلس إدارة الشركة

 اإلستفادة من خدمات تنفيذ
وتصنيع وتركيب األعمال 
الحديدية، وذلك وفقًا لألسعار 

 التنافسية.

61/19/6106 
عام ميالدي واحد 
قابل للتجديد لمدد 

 أخرى مماثلة.

تم تنفيذ أعمال بقيمة 
 لاير 01,416,921

 .6102خالل عام 

02 

إتفاقية 
إطارية مبنية 
 على أساس
السعر لكل 

 وحدة

ل في شيبنج  شركة أبناء الخضري وا 
)والتي يملك بعض  لوجيستكس المحدودة

 جميلحصصها بصورة مباشرة السادة/ 
أعضاء مجلس إدارة  (الخضري عليو فوازو

 .الشركة

اإلستفادة من خدمات التخليص 
الجمركي، وخدمات الشحن، 

لى مواقع مشاريع وخدمات النقل إ
وذلك وفقًا الشركة المختلفة، 

 لألسعار التنافسية.

61/19/6106 
عام ميالدي واحد 
قابل للتجديد لمدد 

 أخرى مماثلة.

تم تنفيذ أعمال بقيمة 
لاير خالل  21420,0

 .6102عام 

09 

إتفاقية 
إطارية مبنية 
على أساس 
السعر لكل 

 وحدة

 شركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية
)والتي يملك بعض حصصها بصورة غير 

 (الخضري عليو فوازو جميلمباشرة السادة/ 
 .أعضاء مجلس إدارة الشركة

اإلستفادة من خدمات تزويد 
ت الشركة باآلالت والتجهيزا

والماكينات  والمعدات الصناعية، 
 وذلك وفقًا لألسعار التنافسية.

61/19/6106 
عام ميالدي واحد 
قابل للتجديد لمدد 

 أخرى مماثلة.

تم تنفيذ أعمال بقيمة 
لاير خالل  66,611

 .6102عام 

03 

إتفاقية 
إطارية مبنية 
على أساس 
السعر لكل 

 وحدة

 شركة مايس العربية السعودية المحدودة
)والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة 

 (الخضري عليو فوازو جميلالسادة/ 
 .أعضاء مجلس إدارة الشركة

إستئجار المعدات الثقيلة 
 والخفيفة، وقيام مايس بتنفيذ
أعمال تصنيع ولحام مفاصل 
أنابيب، وذلك وفقًا لألسعار 

 التنافسية.

61/19/6106 
عام ميالدي واحد 
قابل للتجديد لمدد 

 أخرى مماثلة.

لم يتم تنفيذ اية 
أعمال بموجب هذه 
اإلتفاقية خالل عام 

6102. 

06 

إتفاقية 
إطارية مبنية 
على أساس 
السعر لكل 

 وحدة

تي يملك )وال شركة تقنية تتبع المركبات
فواز بعض حصصها بصورة مباشرة السيد/ 

 .أعضاء مجلس إدارة الشركة (الخضري

نظام  توريداإلستفادة من خدمات 
تتبع المركبات، والتدريب على 

وخدمات الدعم الفني  إستخدامه،
المرتبطة به، وذلك وفقًا لألسعار 

 التنافسية.

61/19/6106 
عام ميالدي واحد 
قابل للتجديد لمدد 

تم تنفيذ أعمال  مماثلة.أخرى 
بموجب هذين العقدين 

لاير  211,111بقيمة 
 .6102خالل عام 

61 

إتفاقية 
إطارية مبنية 
على أساس 
السعر لكل 

 وحدة

)والتي يملك  شركة تقنية تتبع المركبات
فواز بعض حصصها بصورة مباشرة السيد/ 

 .أعضاء مجلس إدارة الشركة (الخضري

نظام  تأجيراإلستفادة من خدمات 
تتبع المركبات، والتدريب على 

وخدمات الدعم الفني  إستخدامه،
المرتبطة به، وذلك وفقًا لألسعار 

 التنافسية.

61/19/6106 
عام ميالدي واحد 
قابل للتجديد لمدد 

 أخرى مماثلة.

إتفاقية  60
إطارية مبنية 

شركة كارينا العربية المحدودة للمداخن 
الصناعية، )والتي يملك بعض حصصها 

قيام الشركة عند الطلب بتقديم 
خدمات فنية لشركة كارينا العربية 

عام ميالدي واحد  14/16/6104
قابل للتجديد لمدد 

لم يتم تنفيذ أعمال 
 6102خالل عام 



                                                       

Page 51 of 57  

 
6102تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي   

على أساس 
السعر لكل 

 وحدة

بصورة غير مباشرة أعضاء مجلس اإلدارة 
 (الخضري عليو فوازو جميلالسادة/ 

 .أعضاء مجلس إدارة الشركة

المحدودة للمداخن الصناعية وفقًا 
السعار التنافسية، وذلك وفقًا ل

 لألسعار التنافسية.

بموجب هذه  أخرى مماثلة.
 اإلتفاقية.

66 

إتفاقية 
تصنيع 
وتوريد 
مكابس 
 نفايات

 شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة
)والتي يملك بعض حصصها بصورة غير 

الخضري  عليو فوازو جميلمباشرة السادة/ 
أعضاء مجلس  أعضاء مجلس إدارة الشركة(

 .إدارة الشركة

مصنع الخضري للصناعات قيام 
ع وتوريد مكابس بتصني الثقيلة

وذلك وفقًا ، النفايات للشركة
 لألسعار التنافسية.

 أغسطس 02
607, 

لم يتم تنفيذ أعمال  عام ميالدي 
 6102خالل عام 

بموجب هذه 
 اإلتفاقية.

61 

إتفاقية 
إطارية مبنية 
على أساس 
السعر لكل 

 وحدة

 شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة
)والتي يملك بعض حصصها بصورة غير 

الخضري  عليو فوازو جميلمباشرة السادة/ 
أعضاء مجلس  أعضاء مجلس إدارة الشركة(

 .إدارة الشركة

مصنع قيام الشركة بتزويد 
الخضري للصناعات الثقيلة 
ببعض الخدمات اللوجيستية 

أعمال نقل هياكل المتمثلة في 
وذلك وفقًا لألسعار ، حديدية

 التنافسية.

 أغسطس 02
607, 

عام ميالدي واحد 
 قابل للتجديد

لم يتم تنفيذ أعمال 
 6102خالل عام 

بموجب هذه 
 اإلتفاقية.

64 

إتفاقية 
بنية إطارية م

على أساس 
السعر لكل 

 وحدة

ل في شيبنج  شركة أبناء الخضري وا 
)والتي يملك بعض  لوجيستكس المحدودة

 جميلحصصها بصورة غير مباشرة السادة/ 
أعضاء مجلس إدارة الخضري  عليو فوازو

 الشركة(.

شركة أبناء قيام الشركة بتزويد 
ل في شيبنج  الخضري وا 

بخدمات  لوجيستكس المحدودة
وذلك وفقًا لألسعار  ،النقل

  التنافسية.

 أغسطس 02
607, 

عام ميالدي واحد 
 قابل للتجديد

لم يتم تنفيذ أعمال 
 6102خالل عام 

بموجب هذه 
 اإلتفاقية.

61 

إتفاقية 
إستعمال 
عالمة 
 تجارية

شركة أبناء عبد اهلل عبد المحسن الخضري 
)والتي يملك بعض  لالستثمار القابضة

 جميلحصصها بصورة مباشرة السادة/ 
أعضاء مجلس إدارة الخضري  عليو فوازو

 الشركة(.

شركة أبناء عبد اهلل عبد قيام 
المحسن الخضري لالستثمار 

بمنح الشركة حق القابضة 
وذلك ، مة تجاريةإستعمال عال

 وفقًا لألسعار التنافسية.

 أغسطس 02
607, 

 مقابلبدون  سنة ميالدية 60

62 

إتفاقية 
تأجير من 

 الباطن

شركة أبناء عبد اهلل عبد المحسن الخضري 
)والتي يملك بعض  لالستثمار القابضة

 جميلحصصها بصورة مباشرة السادة/ 
أعضاء مجلس إدارة الخضري  عليو فوازو

 الشركة(.

شركة أبناء عبد اهلل عبد قيام 
المحسن الخضري لالستثمار 

بتأجير مساحة من القابضة 
الباطن للشركة إلستخدامها 

وذلك وفقًا لألسعار ، كمكاتب
 التنافسية.

 أغسطس 02
607, 

 لاير سنوياً  2000.. ثالث سنوات ميالدية

69 

إتفاقية 
خدمات 
 عمالية

)والتي يملك بعض  شركة الخدمات العمالية
حصصها بصورة غير مباشرة السادة/ جميل 
وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة 

 الشركة(.

 شركة الخدمات العماليةقيام 
بتزويد الشركة بخدمات توريد 

عمالة وفقًا لألنظمة المعمول ال
وذلك وفقًا لألسعار ، بها

 التنافسية.

 أغسطس 02
607, 

سنة ميالدية قابلة  6
 للتجديد

لم يتم تنفيذ اية 
أعمال بموجب هذه 
اإلتفاقية خالل عام 

6102. 
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 العاشرةالعقود التي أبرمت بناء على موافقة اجلمعية العمومية غري العادية  - ب
، وهي العقود التي أبرمت بني الشركة وبعض 2102يونيو   28املنعقدة بتاريخ 

)السادة/ علي وفواز)الرئيس الشركات اململوكة لبعض أعضاء جملس اإلدارة 
 التنفيذي( ومجيل عبداهلل اخلضري(:

 

وشروطه الغرض من العقد الطرف اآلخر في العقد طبيعة العقد   قيمة العقد/ لاير مدة العقد تاريخ إبرام العقد 
إتفاقية بيع  0

 معدات
)والتي يملك  شركة اإلسكان والتعمير العقارية

 جميلبعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ 
أعضاء مجلس إدارة الخضري  عليو فوازو

 الشركة(.

قيام الشركة ببيع بعض المعدات 
لشركة اإلسكان  الفائضة عن الحاجة

وذلك وفقًا والتعمير العقارية، 
 لألسعار التنافسية. 

ينفذ البيع فور  6102نوفمبر  11
 التوقيع

11,119,311 
 لاير

عقد توريد  6
حواجز 
 حديدية

 للصناعات الثقيلة شركة مصنع الخضري
)والتي يملك بعض حصصها بصورة غير 

الخضري  عليو فوازو جميلمباشرة السادة/ 
 أعضاء مجلس إدارة الشركة(.

مصنع الخضري  شركةقيام 
بتوريد حواجز للصناعات الثقيلة 

حديدية إلستعمالها بمشاريع الشركة، 
 وذلك وفقًا لألسعار التنافسية.

خالل التوريد  6102نوفمبر  11
يوم من  11

 تاريخ التوقيع

 لاير 011,011 

عقد توريد  1
 خزانات مياه

 شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة
)والتي يملك بعض حصصها بصورة غير 

الخضري  عليو فوازو جميلمباشرة السادة/ 
 أعضاء مجلس إدارة الشركة(.

مصنع الخضري  شركةقيام 
بتوريد خزانات مياه للصناعات الثقيلة 

إلستعمالها بمشاريع الشركة، وذلك 
 وفقًا لألسعار التنافسية.

التوريد خالل  6102نوفمبر  11
يوم من  11

 تاريخ التوقيع

 لاير 691,111

عقد بيع  4
معدات 
وأجهزة 
وأآلت 

 مستعملة

)والتي يملك  شركة اإلسكان والتعمير العقارية
 جميلبعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ 

أعضاء مجلس إدارة الخضري  عليو فوازو
 الشركة(.

قيام الشركة ببيع بعض المعدات 
لشركة  واآلالت واألجهزة المستعملة

وذلك اإلسكان والتعمير العقارية، 
 وفق األسعار التنافسية.

ينفذ البيع فور  6102نوفمبر  11
 التوقيع

 لاير 0,12000

 
 العاشرةوالتي وافقت عليها الجمعية العمومية غير العادية  -وجميع هذه العقود الواردة بالبند )ب( 

قد قامت الشركة باإلعالن عنها على موقع السوق المالية  - 2112 يونيو 29المنعقدة بتاريخ 
/ب 11رعية ، وذلك إعمااًل لنص الفقرة الفعهافور توقي 2112/نوفمبر/13السعودية )تداول( بتاريخ 

 من قواعد التسجيل واإلدارج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. 91من المادة 
 

 -الواردة بالبنود )أ( و)ب( -دوسوف يقوم رئيس مجلس اإلدارة بعرض ما يزال ساريًا من هذه العقو 
ى ، وذلك للموافقة عل2112على الجمعية العامة المزمع إنعقادها خالل النصف األول من عام 

من نظام الشركات  51ما يزال ساريًا من تلك العقود وفقًا لنص المادة ل -لمدة عام – تجديد الترخيص
 ـادرة عن مجلس هيئة السوق الماليةمن الئحة حوكمة الشركات الص 19والمادة 
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أية عقود بها مصلحة للمدير المالي أو أي  6102ويقر مجلس اإلدارة بأنه لم توجد خالل عام 

 شخص ذي عالقة به. 
 

 عشرون: العقوبات واجلزاءات والقيود املفروضة على الشركة.الو الثالث

قامت وزارة العمل بإيقاف بعض الخدمات اإللكترونية مؤقتًا عن  2112في غضون عام  -1
نامج حماية األجور الصادر الشركة وذلك ألسباب تعود إلى عدم اإللتزام الكامل بتطبيق بر 

عن وزارة العمل وذلك نتيجة بعض المعوقات المختلفة. وفي هذا الصدد، تؤكد الشركة 
تواصلها المستمر مع وزارة العمل وسائر الجهات المعنية من أجل إزالة تلك المعوقات، كما 

يفرض ألي  تود الشركة اإلشارة إلى أن هذا اإليقاف ال يعدو أن يكون مجرد إجراء مؤقت قد
سبب من األسباب وال يترتب عليه أية آثار مالية جوهرية. وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم رفع 

 .2112عن الشركة خالل شهر ديسمبر  إيقاف بعض الخدمات

م أصدرت الهيئة اإلبتدائية لتسوية الخالفات 14/15/2112هـ الموافق 19/11/1935بتاريخ  -2
ام( قرارها بتغريم الشركة مبلغ وقدره ستة ماليين وتسعمائة العمالية بالمنطقة الشرقية )الدم

من نظام  41وواحد وثمانون ألف لاير وذلك على سند من تأخير األجور بالمخالفة للمادة 
العمل، وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد قامت بالطعن على هذا القرار بطريق اإلستئناف 

 الية خالل الميعاد المقرر نظامًا.أمام الهيئة العليا لتسوية الخالفات العم

 والعشرون: الئحة حوكمة الشركات. الرابع

األحكام الورادة بالئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية جميع قامت الشركة بتطبيق 
 60/01/0460وتاريخ  6112-606-0الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

 :6102والتي لم تنطبق خالل عام  وذلك بإستثناء األحكام اآلتية 06/00/6112الموافق 
 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة رقم المادة
"يجب على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول  فقرة و 1

أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في اإلعتبار 
لم تتلق الشركة أي طلب من أي من لم تنطبق حيث 

المساهمين بإدراج اي موضوع على جدول أعمال 
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الموضوعات التي يرغب المساهمون في 
اإلجتماع. ويجوز إدراجها على جدول أعمال 

% على 1للمساهمين الذين يملكون نسبة 
األقل من اسهم الشركة إضافة موضوع أو 
أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند 

 إعداده"

 إجتماع الجمعية العامة.

"يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي  فقرة د 2
الصفة اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن 

اإلفصاح  -مثل صناديق اإلستثمار –غيرهم 
عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي 
في تقاريرهم السنوية وكذلك اإلفصاح عن 
كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري 
 للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق

 األساسية الخاصة بإستثماراتهم."

لم تتلق الشركة من أي األشخاص لم تنطبق حيث 
ذوي الصفة اإلعتبارية أي تقارير سنوية تفصح عن 

 سياستهم في التصويت.

 –"ال يجوز للشخص ذي الصفة اإلعتبارية  فقرة ط 06
الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين 

التصويت على  -ممثلين له في مجلس اإلدارة
 إختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة"

ال يوجد من بين أعضاء مجلس لم تنطبق حيث 
 اإلدارة من هو ممثاًل لشخصية إعتبارية.

 
 ة الداخلية:والعشرون: نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقاب اخلامس

تعتبر إدارة التدقيق الداخلي بالشركة أحد القنوات التي تساعد مجلس اإلدارة على ضبط وتحسين 
نظمة المالية والمحاسبية بالشركة، حيث تقوم هذه اإلدارة مستوى الرقابة الداخلية والتأكد من سالمة األ

اطتهم بنتائج عمليات المراجعة بالتواصل المستمر مع لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي من أجل إح
المستمرة التي تقوم بها خالل العام للتحقق من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول 

 الشركة.
إلى لجنة المراجعة، فإن  –على مدار العام  –وبناء على ما ترفعه إدارة التدقيق الداخلي من تقارير 

اقشة هذه التقارير ومتابعة اإلجراءات التصحيحية لما يكون قد لجنة المراجعة تقوم بدورها بدراسة ومن
ورد بها من مالحظات، وذلك تمهيدًا لقيام لجنة المراجعة برفع تقريرها السنوي عن نظام الرقابة 

 الداخلية بالشركة إلى مجلس اإلدارة.
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العام المالي  ولم تظهر عمليات المراجعة المستمرة التي قامت بها إدارة التدقيق الداخلي خالل
أي ضعف أو قصور جوهري بنظام الرقابة الداخلية أو سالمة األنظمة  10/06/6102المنتهي في 

 المالية والمحاسبية.
 

 :اإلدارة جملس إقراراتوالعشرون:  السادس
 بما يلي: اإلدارة مجلس يقر 

 أن سجالت الحسابات اعدت بالشكل الصحيح. - أ

 لية.عاأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بف  - ب

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  - ت

  مجلس أعضاء من عضو ألي الشركة من قروض يوجد الويقر مجلس اإلدارة أنه 
 .اإلدارة

  للشركة المالية القوائم على تحفظ دون رأيه أبدى الخارجي الُمراجع إنويقر مجلس اإلدارة. 

 

 .إجراؤه من توزيعات، وما مت والعشرون: سياسة الشركة يف توزيع األرباح السابع
 

توزع أرباح الشركة من النظام األساسي حيث  41تستند سياسة الشركة في توزيع األرباح إلى المادة 
 -على الوجه التالي :الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى 

% من األرباح الصافية لتكوين أحتياطي نظامي، ويجوز 01تجنيب مجلس اإلدارة كل سنة  -2
 للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال.

من األرباح تجنيب نسبة معينة  -بناء على إقتراح مجلس اإلدارة –يجوز للجمعية العامة العادية  -1
الصافية كإحتياطي إتفاقي يتم تخصيصه لغرض أو أغراض معينة، وال يجوز أن يستخدم اإلحتياطي 

  اإلتفاقي إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

يجوز للجمعية العمومية العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر تكوين إحتياطيات  -0
الرخاء للشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر اإلمكان على  أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق

 .المساهمين
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ال تقل عن على أن يخصص بعد ما تقدم نسبة من األرباح الصافية  توزع على المساهمين  -3
 .% من رأس المال1خمسة بالمائة 

%( بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة 01يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تجاوز عشرة ) -5
بحيث ال تتعدى في جميع األحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقًا للقرارات والتعليمات الرسمية 

 الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن . 
 أو يتم ترحيلها لألرباح المبقاة. ية في األرباحيوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضاف -6

قد  6102يونيو  63وتجدر اإلشارة إلى أن الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة في 
 قررت مايلي:

م، وذلك 6101على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي  الموافقة -0
 لي.لتعزيز مركز الشركة الما

لاير  110,611,111على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من  الموافقة -6
لاير  119,306,111)خمسمائة وواحد وثالثون مليون ومائتي وخمسون ألف لاير( إلى 

ثني عشر ألف وخمسمائة لاير( من خالل منح  )خمسمائة وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وا 
% من رأس مال الشركة، 1بنسبة قدرها وذلك   ،سهمعشرين  أسهم مجانية بمعدل سهم لكل

 م10/06/6101على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند األرباح المبقاة كما في 
ثنين 62,126,111بواقع  ألف وخمسمائة لاير(،  وستون لاير )ستة وعشرون مليون وخمسمائة وا 

 11,930,611بعد الزيادة إلى  سهم ليرتفع  11,061,111حيث يبلغ عدد األسهم قبل الزيادة 
 .سهم

 
 ومن الجدير بالذكر أنه: 

 ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. -

 تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.وال توجد أية إستثمارات أو إحتياطات أخرى  -
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 والعشرون: مراجعي احلسابات: الثامن

بالموافقة على  63/12/6102والتي عقدت بتاريخ  غير العادية السابعة للشركة العامة الجمعية قامت
)من بين المرشحين من قبل لجنة  شركة الدكتور محمد العمري وشركاهتعيين مراجعى السادة إعادة 

 وتحديد أتعابهم. 6102المراجعة( كمراجعي حسابات الشركة للعام المالي 
 

 كلمة شكر وتقدير :

نرجوا أن نكون قد وفقنا في تقديم تقرير شامل عن أعمال الشركة وأنشطتها خالل العام المالي 
وعن خططها واستراتيجيتها المستقبلية، ويتقدم مجلس اإلدارة بالشكر  10/06/6102المنتهي في 

لجميع منسوبي الشركة لجهودهم المتفانية، وبتقدير خاص لالدارة التنفيذية لما توليه لمشاريع الشركة 
 وبرامجها المستقبلية وعالقاتها المحلية والخارجية من اهتمام وتطوير دائم. 

 ،لمساهمي الشركة الكرام على ثقتهميتقدم بخالص الشكر واالمتنان وينتهز المجلس هذه الفرصة ل
ويؤكد لهم السعي الحثيث لتحقيق المزيد من النتائج اإليجابية مستقباًل بمشيئة اهلل. كما ينتهز مجلس 
متنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وأصحاب السمو  اإلدارة هذه الفرصة ليعبر عن عظيم تقديره وا 

العهد وولي ولي العهد "حفظهما اهلل" والحكومة الرشيدة لكل ما تقدمه من دعم ومساندة  الملكي ولي
   للقطاع الخاص.

                                
                                

 رئيس جملس اإلدارة                         
 املهندس/علي عبداهلل عبداحملسن اخلضري
 

 

 


