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قيادة النمو المستدام

عمــــل »جاهــــز« هــو المرونــــة  يميــــز مســــارات  “أبــــرز مــــا 

والكفــــاءة العاليــــة والجاهزيــــة الكبيــــرة التــــي  تتمتــــع بهــــا 

ــا  ـً بنيتهــــا الرقميــــة األساســــية التــــي تعكــــس أدًاء متكامـ

علــــى  قدرتهــــا  ممــايعــــزز  عملهــــا،  قنــــوات   جميــــع  علــــى 

والتحديــــات  الطارئــــة  المتغيــــرات  كافــــة  مــــع  التعامــــل 

الناشــــئة

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
السادة المساهمين األعزاء،،،

أخــرى  نجــاح  قصــص  معــه  حامــاًل  يمضــي  آخــر  عــام 
تضــاف إلــى مســيرة أعمالنــا المتميــزة تعززهــا حقائــق 
وأرقــام تثــري صفحــات تقريرنــا الســنوي لهــذا العــام، 
الفخــر  مــن  بمزيــد  إليكــم،  أقدمــه  أن  أتشــرف  الــذي 
واالعتــزاز بــكل مــا حققنــاه علــى كافــة األصعــدة، ونحــن 
ماضــون بــكل ثقــة لتحقيــق أهــداف رؤيتنــا بــأن نصبــح 
المنصــة األكثــر محبــة واألوســع انتشــارًا فــي منطقــة 
تجربــة  أفضــل  توفيــر  خــالل  مــن  األوســط  الشــرق 

لشــركائنا� 

والتحديــات  التنافســية الشــديدة  وفــي ظــل األجــواء 
التــي يشــهدها منــاخ األعمــال واألنشــطة اللوجســتية 
والعالــم، كثفــت  المملكــة   فــي  الطلبــات  وتوصيــل 
الحثيثــة  جهودهــا  الســعودية  الحكوميــة  الجهــات 
ونظــم  البشــرية  بمواردهــا  العمــل  بيئــات  لضبــط 
للمعاييــر  وفقــًا  حركتهــا  وتنظيــم  الرقميــة،  أعمالهــا 
األمنيــة والصحيــة لضمــان سالســة وجــودة خدمــات 
هــذا القطــاع بشــكل متكامــل� و تمثــل هــذه التغيــرات 
فــي  الصناعــة  لهــذه  النجــاح  أحــد ممكنــات  اإليجابيــة 
الطويــل؛  المــدى  علــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
اســتراتيجية  وفــق  تعمــل  التــي  للشــركات  خاصــة 
نمــو طموحــة كشــركة »جاهــز«، التــي أِلفــت اســتثمار 
التحديــات بــذكاء ومهــارة لتحولهــا إلــى نجاحــات كبــرى، 
نجحــت  حيــث  الناجحــة�  عملهــا  مســيرة  تجســدها 
باالســتحواذ علــى حصــة ســوقية كبيــرة لتصبــح أســرع 
شــركة نمــوًا فــي مجــال خدمــات توصيــل الطعــام فــي 

المملكــة� 

التــي  النوعيــة  بالقفــزة  تكللــت  التــي  المســيرة  هــذه 
حققتهــا »جاهــز« بإدراجهــا فــي الســوق الموازيــة -نمــو 
في مطلع عام 2022م، بكل كفاءة واقتدار، لتضيف 
والــذي  إنجازاتهــا،  ســجل  إلــى  آخــر  كبيــرًا  نوعيــًا  نجاحــًا 
تحقق بعد توفيق هللا عز وجل، بجهود وتفاني جميع 
أعضــاء أســرة »جاهــز« علــى مســتوياتهم الوظيفيــة، 
والذيــن هــم أســاس شــركتنا الذيــن نعتــز بهــم ونعمــل 
على الحفاظ عليهم وتحسين ظروفهم المهنية، من 
خــالل تكريــس بيئــة عمــل جاذبــة تمكنهــم مــن العمــل 
و  االســتراتيجية  الشــركة  مســتهدفات  تحقيــق  علــى 
المحلــي  المســتويين  علــى  عملياتنــا  نطــاق  توســيع 

واإلقليمــي�

ولعل أبرز ما يميز مســارات عمل »جاهز« هو المرونة 
والكفــاءة العاليــة والجاهزيــة الكبيــرة التــي تتمتــع بهــا 
بنيتهــا الرقميــة األساســية التــي تعكــس أداًء متكامــاًل 
علــى  قدرتهــا  يعــزز  ممــا  عملهــا،  قنــوات  جميــع  علــى 
والتحديــات  الطارئــة  المتغيــرات  كافــة  مــع  التعامــل 
الناشئة في سوق العمل، إضافة إلى التزام الشركة 
بتطبيــق أعلــى معاييــر الحوكمــة المتكاملــة والمنظمــة 
الحاليــة  العمــل  واســتراتيجيات  خطــط  لجميــع 

والمســتقبلية�

حيــث  كبيــرة،  نمــو  مرحلــة  أبــواب  علــى  نحــن  واليــوم 
نستعد لالنطالق إقليميًا ودوليًا مع مواصلة توسيع 
عــن  الناتجــة  النمــو الجديــدة  منصتنــا الغتنــام فــرص 
إلــى  التغييــرات الســريعة فــي ســلوك المســتهلكين، 
جانــب االســتمرار فــي االســتثمار فــي حلولنــا التقنيــة 
الخاصــة وقطاعــات أعمالنــا الجديــدة ومنهــا المطابــخ 
الســريعة  والتجــارة   ،Cloud Kitchens الســحابية 
للميــل  التوصيــل  وخدمــات   ،Quick Commerce
األخيــر Last Mile Delivery لزيــادة النمــو مســتقباًل�

وأخيــرًا، يطيــب لــي أن أتقــدم بوافــر الشــكر والعرفــان 
للجهــود الحثيثــة والدعــم الكبيــر التــي توليهــا حكومتنــا 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  ســيدي  بقيــادة  الرشــيدة 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود حفظــه هللا، 
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبــد العزيــز، ولــي العهــد األميــن أيــده هللا ؛ لالرتقــاء 
الطمــوح  يرضــي  بمــا  واالســتثمار  العمــل  ببيئــات 
وتعميم مفهوم جودة الحياة على كافة المستويات 
فــي مملكتنــا الغاليــة، كمــا نشــكر جميــع المســاهمين 
والشــركاء لثقتهــم العاليــة بنــا ودعمهــم لنــا فــي جميــع 
الظــروف واألوقــات، والشــكر موصــول لكافــة أعضــاء 
أســرة »جاهز« بجميع مســتوياتهم الوظيفية على كل 
مــا يقدمونــه مــن جهــود ووالء وتفانــي ســعيًا لتحقيــق 
نمــو وتطــور  مســتهدفات شــركتنا االســتراتيجية مــن 
واعــد بمزيــد مــن النجاحــات واإلنجــازات المتميــزة، وهللا 

ولــي التوفيــق�

صاحب السمو الملكي/
األمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
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وتصميــــم،  وعــــزم  بثبــــات  شــــركتنا  تســــير   “

عملهــــا طويلــــة األجــــل،  لتنفيــــذ اســــتراتيجية 

والــذي كان إدراجهــا فــي الســوق  الموازيـة - 

نمـو إحـدى ركائـز التحـول الناجحـة فـي مسـيرة 

التوســـع والنمـــو المســـتدام”

رسالة الرئيس التنفيذي

السادة المساهمين والشركاء الكرام ،،،

يســرني أن أقــدم إليكــم تقريرنــا الســنوي لعــام 2021م، وكلنــا أمــٌل 
بــأن يكــون شــاهدًا علــى نجاحاتنــا الكبيــرة فــي مســيرة عملنــا البــارزة نحــو 
تحقيــق أهدافنــا االســتراتيجية فــي النمــو والتوســع المتســارع بالشــكل 
الــذي يلبــي طموحاتنــا ويتجــاوز توقعــات شــركاءنا مــن خــالل تقديــم 
تجربــة سلســة تتمحــور حــول تلبيــة احتياجــات وتطلعــات المســتخدمين 

باالعتمــاد علــى التكنولوجيــا المبتكــرة، وفقــا لرســالتنا�

التــي  المتميــزة،  "جاهــز"  نجــاح  قصــة  مــن  نطويهــا  أخــرى  صفحــة 
تحكيهــا إنجــازات بحقائــق وأرقــام واعــدة بالنمــاء واالزدهــار علــى كافــة 
التنافســية  البيئــة  مــن  الرغــم  فعلــى  أعمالنــا�  وقنــوات  مســتويات 
الحادة في سوق أعمال توصيل الطلبات والخدمات اللوجستية في 
المملكــة بشــكل عــام، تســير شــركتنا بثبــات وعــزم وتصميــم، لتنفيــذ 
والــذي كان ادراجهــا فــي الســوق  عملهــا طويلــة األجــل،  اســتراتيجية 
التوســع  مســيرة  فــي  الناجحــة  التحــول  ركائــز  إحــدى  -نمــو  الموازيــة 
عملهــا  آليــات  بتطويــر  الشــركة  اســتمرت  فيمــا  المســتدام�  والنمــو 
وفــق أحــدث الممارســات اإلداريــة والتشــغيلية االحترافيــة العالميــة 
مــن بنيــة تحتيــة رقميــة فائقــة الــذكاء والتطــور والمرونــة التــي تمنــح 
اإلدارة القــدرة علــى تطويــر نمــوذج أعمالهــا لتوســيع دائــرة اســتثماراتها 
بــكل كفــاءة ومهــارة وإتقــان� مســتفيدة مــن الدعــم الحكومــي الحثيــث 
لهــذا القطــاع الناشــئ المتطــور، والتــي تأتــي اســتجابة للحاجــة الملحــة 

لتنظيــم هــذا الســوق بضوابــط وإجــراءات متكاملــة� 

ومــن أبــرز ممكنــات النجــاح والتطــور والنمــو لشــركتنا الكــوادر المميــزة 
المنافســة  روح  أثبتــوا  الذيــن  الســعوديين  والشــباب  الشــابات  مــن 
والقــدرة علــى تحقيــق الطموحــات وتجــاوز التحديــات� حيــث تبــرز ثقافــة 
فــرق  أداء جميــع  والــوالء كعالمــة فارقــة فــي مســيرة  العمــل  حــب 
عملنــا المتنوعــة، وعلــى كافــة المســتويات، ممــا يعظــم مــن أثــر اإلنجــاز 
ويرفــع مــن قيمتــه فــي مســيرة نمــو الشــركة المســتمرة� وفــي هــذا 
الســياق، تلتــزم إدارة الشــركة بتطبيــق أعلــى معاييــر الجــودة والكفــاءة 
علــى جميــع حقــوق  مــن خاللهــا  تحافــظ  عمــل جاذبــة  بيئــة  لتكريــس 
منســوبيها مــن كافــة التخصصــات والمســتويات، وتدعمهــم بمزيــد 
بشــكل  وتجاربهــم  لصقــل معارفهــم  والتدريــب  التطويــر  برامــج  مــن 
الكفــاءات  خيــرة  الســتقطاب  مــدروس  بشــكل  والعمــل  متكامــل� 
إضافــة حقيقيــة  ليشــكلوا  المتميــزة  الوطنيــة  والخبــرات  والمواهــب 
مميــزة تغنــي مســيرة الشــركة لتنفيــذ خططهــا التوســعية والتطويريــة 

الواعــدة بمزيــد مــن االزدهــار والنمــاء، بعــون هللا�

بأننــا قــد قطعنــا  بــد مــن اإلشــارة هنــا بمزيــد مــن الفخــر واالعتــزاز،  وال 
شــوطًا كبيــرًا فــي مســيرة التطويــر والتوســع والنمــو، عبــر تدشــين العديــد 
مــن المشــاريع االســتثمارية الواعــدة، لتشــكل مرتكــزات أساســية لترســيخ 

الوطنيــة  الشــركات  وأهــم  أبــرز  كأحــد  التجاريــة "جاهــز"  عالمتنــا  مكانــة 
المرموقــة الناشــطة فــي قطــاع توصيــل الطلبــات بخدماتهــا وحلولهــا 
اللوجســتية والتشــغيلية المتقدمة، ولتشــكل عالمة فارقة في مســيرة 
الســعودية�  العربيــة  المملكــة  فــي  األعمــال  لقطــاع  والتطويــر  النمــو 
يبــدو جليــًا مــن خــالل توســيع محفظــة مشــاريعها واســتثماراتها  وذلــك 
فــي قطاعــات موازيــة ألعمالهــا كتأســيس شــركة "لوجــي" لدعــم أعمالهــا 
الشــركات مــن  احتياجــات جميــع  لتغطــي  اللوجســتية وتطويــر خدماتهــا 
إلــى  باإلضافــة  اللوجســتي�  والدعــم  التوصيــل  ومتطلبــات  خدمــات 
تنويــع خدماتهــا لتطــال قطاعــات أخــرى مــن خــالل إطــالق منصــة "بــك" 
لتوصيــل احتياجــات ومتطلبــات العمــالء مــن المالبــس واألزيــاء والعطــور 
وغيرهــا بنفــس الفاعليــة والقــدرة والكفــاءة� فــي حيــن حققــت "جاهــز" 
قفــزة نوعيــة مــن خــالل توظيــف خبراتهــا ومعارفهــا العميقــة وحضورهــا 
المتميــز ومكانتهــا المرموقــة لــدى الشــركاء والعمــالء، علــى حــد ســواء، 
لالســتثمار فــي قطــاع المطابــخ الســحابية الناشــئ والواعــد بالمزيــد مــن 
النجــاح واالزدهــار، مــن خــالل االســتحواذ علــى شــركة "كوكيتشــن" والتــي 
أطلقــت أعمالهــا بافتتــاح فرعهــا األول شــمال الريــاض، وبصــدد افتتــاح 
شــبكة فــروع تغطــي عــدة مــدن بالمملكــة، طبقــًا الســتراتيجية الشــركة 
العامــة فــي التوســع الطموحــة لتحقيــق مزيــد مــن النجاحــات واإلنجــازات 

الكبــرى�

بأرقــى  المجتمعيــة  الفعاليــات  بدعــم  رســالتها  جوهــر  مــع  وتماشــيًا 
شــركة  اســتمرت  والكفــاءة،  الجــودة  معاييــر  أعلــى  وفــق  الخدمــات 
"جاهــز" بتعزيــز حضورهــا كأحــد أهــم مقدمــي المبــادرات ورعــاة العمــل 
أبــرز األنشــطة الشــبابية  عــن حضورهــا الدائــم فــي  الخيــري،  فضــاًل 
الرياضيــة والفنيــة والخيريــة علــى كافــة مســتويات العطــاء فــي جميــع 
التنميــة  مســيرة  تعزيــز  فــي  يســهم  الــذي  بالشــكل  المملكــة�  أنحــاء 
بتعميــم مفهــوم جــودة  المجتمعيــة ويرفــد جهــود حكومتنــا الحثيثــة 

بكافــة أطيافــه� علــى جميــع مكونــات المجتمــع الســعودي  الحيــاة 

والمســتثمرين  المســاهمين  لجميــع  واالمتنــان  الشــكر  أوجــه  وختامــًا 
والشــركاء، للثقــة الغاليــة ومســاندتهم الدائمــة لنــا فــي جميــع مراحــل 
الالمحــدود  ودعمهــم  لتوجيهاتهــم  الشــركة  إدارة  ولمجلــس  عملنــا، 
فــي ســبيل نجاحنــا فــي تنفيــذ اســتراتيجية وخطــط الشــركة الطموحــة 
لجميــع  موصــول  والشــكر  والتطــور،  االزدهــار  مــن  بمزيــد  والواعــدة 
الكبيــر ومحبتهــم  لوالئهــم  عملهــا  بكافــة قنــوات  الشــركة  منســوبي 
وكفاءتهــم  الشــركة  وثقافــة  بقيــم  الالمحــدود  والتزامهــم  الخالصــة 

لتحقيــق أهــداف الشــركة االســتراتيجية� المتميــزة فــي ســعيهم 

األستاذ/ غصاب سلمان غصاب بن منديل
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للضريبــة  شــاملة  الطلبــات  قيمــة  تضاعفــت 

ورســوم التوصيــل فــي منصــة جاهــز بيــن عــام 

مليــار   1.9 مــن  مرتفعــة  2021م،  و  2020م 

ريــال ســعودي   إلــى 4.5 مليــار  ريــال ســعودي 

علــى   % 139.7 فاقــت  نمــو  نســبة  مســجلة 

ســنوي أســاس 

رسالة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

حققــت شــركة "جاهــز" إنجــازات كبيــرة خــالل العــام 
المنصــرم، فإلــى جانــب اإلعــداد لــإدراج فــي الســوق 
بيــن  الموازيــة- نمــو، نجحــت الشــركة فــي التوفيــق 
النمــو المتســارع والربحيــة فــي فتــرة قياســية بفضــل 
الجــاد  والمالــي  التشــغيلي  االســتراتيجي  التخطيــط 
والدقيــق الــذي اعتمدتــه إدارة الشــركة منــذ نشــأتها، 
األمــر الــذي لعــب دورًا بــارزًا فــي تهيئتهــا لالرتقــاء نحــو 
بالنمــو  واالســتمرار  المرســومة  األهــداف  تحقيــق 
للمســاهمين  وعودنــا  بجميــع  والوفــاء  والعطــاء 

والشــركاء وجميــع المنســوبين�

نجاحنــا فــي تحقيــق مكانــة  عوامــل  أبــرز  ولعــل مــن 
الطلبــات  توصيــل  أعمــال  قطــاع  فــي  رياديــة 
وخدمــات وحلــول الدعــم اللوجســتي فــي المملكــة، 
هــو الحــرص الدائــم علــى دراســة الســوق واالطــالع 
بالشــكل  تطــوره،  وســياق  واتجاهاتــه  ميولــه  علــى 
اســتراتيجياتنا  تطويــر  فــي  المرونــة  يمنحنــا  الــذي 
بشــكل دقيــق،  والتشــغيلية  والماليــة  االســتثمارية 
لدعــم توجهنــا العــام فــي النمــو والتطــور، موظفــة 
قدارتهــا الماليــة المتناميــة واســتقرارها وثباتهــا، ومــا 
تتمتــع بــه مــن مميــزات تنافســية وكفــاءة تشــغيلية 

عاليــة� 

للضريبــة  شــاملة  الطلبــات  قيمــة  تضاعفــت  وقــد 
ورســوم التوصيــل فــي منصــة جاهــز بيــن عــام 2020م 
و 2021م، مرتفعــة مــن 9�1 مليــار ريــال ســعودي إلــى 
5�4 مليــار ريــال ســعودي  مســجلة نســبة نمــو فاقــت 
7�139 % علــى أســاس ســنوي، وبلــغ عــدد الطلبــات 
خــالل 2021م 6�51 مليــون طلــب، ليفــوق إجمالــي 
عــدد الطلبــات 83 مليــون طلــب منــذ إطــالق منصــة 

جاهــز وحتــى 31 ديســمبر 2021م�

وبنفس النسق نمت إيرادات المجموعة  من 459 
مليون ريال سعودي في عام 2020م لتبلغ 1,220 

ارتفاعــًا  يعكــس  مــا  وهــو  ســعودي  ريــال  مليــون 
ذلــك  ويرجــع  ســنوي�  أســاس  علــى   % 165 فــاق 
نســبة  زيــادة متوســط  إلــى  بشــكل أساســي  النمــو 
عــدد المســتخدمين  إلــى زيــادة  العمولــة باإلضافــة 
فــي التطبيــق وارتفــاع متوســط عــدد الطلبــات لــكل 
مستخدم، إذ أن حوالي 45 % من إجمالي الطلبات 
متأتيــة مــن عمــالء متوســط طلباتهــم الشــهرية أكثــر 

مــن عشــر طلبــات� 

فــي  ارتفــاع  تحقيــق  مــن  المجموعــة  تمكنــت  كمــا   
صافــي الربــح بعــد الــزكاة ليبلــغ 7�116 مليــون ريــال 
ســعودي أي بمعــدل الربحيــة فــاق مســتوى 6�9 % 
خــالل العــام 2021م، بزيــادة قدرهــا 9�193 % علــى 
أساس سنوي مقارنًة بـ 7�39 مليون ريال سعودي 
ويعــود  العــام 2020م  ربحيــة 6�8 % فــي  ومعــدل 
ومســتوى  اإليــرادات  تنــوع  إلــى  باألســاس  ذلــك 
األتمتــة العالــي فــي العمليــات وانخفــاض تكاليــف 

العمــالء� اســتقطاب 

وتأسيســًا علــى هــذه النجاحــات واإلنجــازات المحققــة 
فــي العــام 2021م، فإننــا واثقــون بقــدرة المجموعــة 
علــى تحقيــق  أهــداف اســتراتيجيتها بالنمــو والتوســع 
مواصلــة  جانــب  إلــى  القادمــة  الســنوات  خــالل 
االســتثمار فــي الحلــول التقنيــة لزيــادة فعاليــة األداء 
يســاهم  لمــوارد الشــركة ممــا  واالســتغالل األمثــل 
فــي تعزيــز األربــاح وتخفيــض التكاليــف علــى شــركائنا 
� ويحدونــا األمــل بــأن يســتمر تحقيــق مؤشــرات أداء 
متميــزة خــالل عــام 2022م لكافــة نطاقــات األعمــال 

وعلــى المســتوى التشــغيلي والمالــي�

األستاذ/ هاني عبد الحكيم محمد الجلولي
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مجلس اإلدارة 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة

علــى اإلدارة التنفيذيــة  يتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية اإلشــراف 
مــن  لتمكينهــا  االســتراتيجية  أهدافهــا  تنفيــذ  فــي  ودعمهــا  للشــركة 
االســتمرار في أداء عملها بنجاح وعلى نحٍو مســتدام من أجل تحقيق 

مصالــح مســاهمينا وأصحــاب المصلحــة بشــكٍل أوســع�

كمــا يقــع علــى عاتــق مجلــس اإلدارة مســؤولية تعزيــز نجــاح الشــركة 
علــى المــدى البعيــد� ويتحمــل المجلــس مســؤولية تقديــم توجيهــات 
واضحــة لــإدارة التنفيذيــة للشــركة، وهــذا يتضمــن وضــع اســتراتيجية 
علــى تنفيذهــا مــن ِقبــل اإلدارة� ويتحمــل أيضــًا  واضحــة واإلشــراف 
مســؤولية اإلشــراف علــى أنظمــة حوكمــة الشــركة والضوابــط ونظــم 

الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر�

يمثــل مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين ويــؤدي واجباتــه فــي إدارة 
شــؤون الشــركة وأداء جميــع األعمــال بمــا يصــب فــي الصالــح العــام 

للشــركة وتطويــر قيمتهــا وزيادتهــا بــكل العنايــة والــوالء التــام�

مصالــح  حمايــة  فــي  أيضــًا  اإلدارة  مجلــس  مســؤولية  وتتمثــل 
البعيــد�  المــدى  علــى  لهــم  اســتفادة  أقصــى  وتحقيــق  المســاهمين 
حوكمــة  مســؤولية  كامــل  اإلدارة  مجلــس  يتحمــل  الغــرض،  ولهــذا 
إرســاء رؤيــة واســتراتيجية للشــركة، ووضــع  الشــركة، وهــذا يتضمــن 

األهــداف� هــذه  تحقيــق  واإلشــراف  التنفيذيــة  لــإدارة  أهــداف 

إدارة الشــؤون اليوميــة للشــركة علــى عاتــق اإلدارة  تقــع مســؤولية 
مــن  ويتحقــق  يضمــن  ككل  اإلدارة  مجلــس  أن  إال  التنفيذيــة، 
فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة وامتثــال أنشــطة الشــركة 
التــي  الداخليــة  واإلجــراءات  والسياســات  العمــل  وُأطــر  لالســتراتيجية 
أو  النظــام  يتطلبــه  الــذي  النحــو  وعلــى  اإلدارة  مجلــس  اعتمدهــا 
عــن الجهــات المختصــة� ومــع مراعــاة  اللوائــح والتعليمــات الصــادرة 
اإلدارة  لمجلــس  يكــون  العامــة،  للجمعيــة  المقــررة  االختصاصــات 
يحقــق  بمــا  أعمالهــا  وتوجيــه  الشــركة  إدارة  فــي  الصالحيــات  أوســع 
أغراضهــا، ويدخــل ضمــن مهــام مجلــس اإلدارة واختصاصاتــه بصفــة 
خاصــة مــا تنــص عليــه األنظمــة واللوائــح والتعليمــات الســارية ونظــام 

األســاس� الشــركة 

يمثــل مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين وعليــه بــذل واجبــي العنايــة 
مصالحهــا  صــون  شــأنه  مــن  مــا  وكل  الشــركة  إدارة  فــي  والــوالء 
وتنميتهــا وتعظيــم قيمتهــا� ويلتــزم كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس 
واالهتمــام  والعنايــة  والــوالء  واألمانــة  الصــدق  بمبــادئ  اإلدارة 
بمصالــح الشــركة والمســاهمين وتقديمهــا علــى مصلحتــه الشــخصية 

الســارية� والتعليمــات  واللوائــح  لألنظمــة  وفقــًا 

تقــع علــى عاتــق مجلــس اإلدارة المســؤولية عــن أعمــال الشــركة وإن 
فــّوض لجانــًا أو جهــات أو أفــرادًا فــي ممارســة بعــض اختصاصاتــه، 
وفــي جميــع األحــوال، ال يجــوز لمجلــس اإلدارة إصــدار تفويــض عــام أو 

غيــر محــدد المــدة�

صالحيات مجلس اإلدارة

مــن  نخبــة  مــن  يتكــون  إدارة  مجلــس  الشــركة  علــى  يشــرف   
كامــل  اإلدارة  مجلــس  وُيمنــح  العاليــة�  الخبــرة  ذوي  المتخصصيــن 
ســير  علــى  واإلشــراف  الشــركة  أعمــال  إلدارة  الالزمــة  الصالحيــات 
شؤونها� ويفوض مجلس اإلدارة مسؤولية اإلدارة اليومية للشركة 

بالشــركة� التنفيذيــة  اإلدارة  إلــى 

كما يمنح مجلس اإلدارة الصالحية إلى لجنتين مكونتين من أعضاء 
وأنشــطتها  أعمالهــا  عــن  تقريــر  منهــم  كال  تقــدم  اإلدارة،  مجلــس 
الســنوية إلــى مجلــس اإلدارة، وهاتيــن اللجنتيــن همــا اللجنــة التنفيذيــة 

ولجنــة االســتثمار 

خارجييــن  بمستشــارين  االســتعانة  اإلدارة  مجلــس  للجــان  ويجــوز   
مــن  الدعــم  طلــب  ويمكنهــم  مســتقلين،  محترفيــن  ومستشــارين 
القيــام  علــى  لمســاعدتهم  األخــرى  بالشــركة  العاملــة  المســتويات 

لجنــة� بــكل  الخاصــة  العمــل  لالئحــة  وفقــًا  بمســؤولياتهم 

فريــق  وأعضــاء  المــدراء  وبعــض  الخارجيــون  المستشــارون  يحضــر 
اإلدارة التنفيذيــة العليــا، أحياًنــا، اجتماعــات اللجنــة مــع أعضــاء هــذه 
اللجنــة  رئيــس  دعــوة  بموجــب  أحيانــًا  ولكــن  الســر،  وأميــن  اللجنــة 

لهــم� المعنيــة 

اللجــان  مــن  عــدد  أي  تشــكيل  صالحيــة  اإلدارة  مجلــس  يمتلــك 
عمليــات  وإدارة  واإلشــراف  الفعالــة  للحوكمــة  يراهــا ضروريــة  التــي 
الغيــر�  إلــى  بعــٍض مــن صالحياتــه  التشــغيلية، أو تفويــض  الشــركة 
ومــع ذلــك، تــم االحتفــاظ لمجلــس اإلدارة بصالحيــة اتخــاد القــرارات 
الهامــة والمســائل الرئيســية المحــددة التــي تتطلــب موافقــة مجلــس 
باســتراتيجية  المتعلقــة  القــرارات  ذلــك  ويشــمل  عليهــا�  اإلدارة 
الشــركة والتقاريــر الماليــة الســنوية والخطــط التشــغيلية والنفقــات 
والمعامالت الرأســمالية الرئيســية والنتائج المالية وتوزيعات األرباح، 
علــى  وغيرهــا مــن العائــدات الرأســمالية األخــرى، وكذلــك الموافقــة 
إقبــال الشــركة علــى المخاطــرة وغيرهــا مــن أمــور الحوكمــة األخــرى�

فعالية مجلس اإلدارة

لقــد عمــل مجلــس اإلدارة بكفــاءة عاليــة خــالل هــذا العــام، ال ســيما 
فيمــا يتعلــق بدعــم المهمــة التــي اتخذتهــا الشــركة، وإدارة التغيــرات 
فــي ظــل  والتجاريــة  واالقتصاديــة  التشــريعية  البيئــة  فــي  الحاســمة 
تغيــرات  مــن  عليهــا  ترتــب  ومــا  المســتجد  كورونــا  فيــروس  جائحــة 

والتجاريــة� واالقتصاديــة  التشــريعية  البيئــة  فــي  جوهريــة 

الرئيــس  مــع  متعــاون  نحــٍو  علــى  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  عمــل  كمــا 
التنفيــذي فــي وضــع جــدول أعمــال مجلــس اإلدارة بمــا يضمــن تنفيــذ 
القــرارات واإلجــراءات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة علــى نحــٍو فّعــال�

هــذا  خــالل  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  حافــظ  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
اإلدارة  مجلــس  بأعضــاء  واالجتمــاع  المنتظــم  االتصــال  علــى  العــام 

التنفيذييــن�  غيــر  األعضــاء  مــن  وغيرهــم  المســتقلين 

أمين سر المجلس

تتمثــل مســؤوليات أميــن ســر المجلــس الرئيســية فــي تقديــم خدمــات 
وضــع  فــي  المســاعدة  ذلــك  ويشــمل  اإلدارة�  لمجلــس  الســكرتارية 
أعمالهــا  وجــداول  وإخطاراتهــا  المجلــس  اجتماعــات  مواعيــد  جــدول 
ومجموعة إجراءات المجلس ومحاضر االجتماعات، ومتابعة القرارات 
وبنــود العمــل الناتجــة عــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة� وتشــمل هــذه 
صالحيــات أميــن ســر المجلــس جميــع المهــام المنصــوص عليهــا فــي 

الفقــرة)أ( مــن المــادة 37 مــن الئحــة حوكمــة الشــركات، ومنهــا: 

توثيــق اجتماعــات مجلــس اإلدارة وإعــداد محاضــر لهــا تتضمــن 	 
المجلــس  قــرارات  وتوثيــق  ومــداوالت،  نقاشــات  مــن  دار  مــا 

وحفظهــا� التصويــت،  ونتائــج 

التــي 	  والتقاريــر  اإلدارة  إلــى مجلــس  ترفــع  التــي  التقاريــر  حفــظ 
المجلــس� يعدهــا 

تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بجــدول أعمــال المجلــس وأوراق 	 
العمــل والوثائــق والمعلومــات المتعلقــة بهــا�

التــي 	  باإلجــراءات  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  تقيــد  مــن  التحقــق 
المجلــس� أقرهــا 

تبليــغ أعضــاء اإلدارة بمواعيــد اجتماعــات المجلــس قبــل التاريــخ 	 
المحــدد بمــدة كافيــة�

عــرض مســودات المحاضــر علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة إلبــداء 	 
مرئياتهــم حيالهــا قبــل توقيعهــا�

التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة�	 

واإلدارة 	  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  إفصاحــات  ســجل  تنظيــم 
التنفيذيــة وفقــًا لمــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة والتســعون مــن 

الماليــة� الســوق  عــن هيئــة  الصــادرة  الحوكمــة  ألئحــة 

كما ال يجوز فصل أمين سر المجلس إال بقرار يصدر عن المجلس�

تعارض المصالح

1442/09/03هـــ  بتاريــخ  الدوليــة  جاهــز  شــركة  ادارة  مجلــس  أعتمــد 
مــع  للتعامــل  وواضحــة  مكتوبــة  سياســة  2021/04/15م  المرافــق 
حــاالت تعــارض المصالــح الواقعــة أو المحتمــل وقوعهــا التــي يمكنهــا 
أو  التنفيذيــة  اإلدارة  أو  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  أداء  فــي  تؤثــر  أن 
غيرهــم مــن العامليــن فــي الشــركة عنــد تعاملهــم مــع الشــركة أو مــع 
أصحــاب المصالــح األخريــن� كمــا تتضمــن هــذه السياســة المتطلبــات 
عليهــا فــي الئحــة الحوكمــة ونظــام الشــركات ولوائحــه  المنصــوص 
األســاس  الشــركة  ونظــام  الماليــة  الســوق  ولوائــح هيئــة  التنفيذيــة 

وكافــة األنظمــة ذات العالقــة�

إنتهاء عضوية مجلس اإلدارة

تنتهــي عضويــة المجلــس بانتهــاء مدتــه أو بانتهــاء صالحيــة العضــو لهــا 
وفقــًا ألي نظــام أو تعليمــات ســارية فــي المملكــة، ومــع ذلــك يجــوز 
للجمعيــة العامــة العاديــة فــي كل وقــت عــزل جميــع أعضــاء مجلــس 
إخــالل بحــق العضــو المعــزول تجــاه  اإلدارة أو بعضهــم وذلــك دون 
الشــركة بالمطالبــة بالتعويــض إذا وقــع العــزل لســبب غيــر مقبــول أو 
فــي وقــت غيــر مناســب ولعضــو مجلــس اإلدارة أن يعتــزل بشــرط أن 
يكــون ذلــك فــي وقــت مناســب وإال كان مســؤواًل قبــل الشــركة عمــا 

يترتــب علــى االعتــزال مــن أضــرار� 
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تكوين مجلس اإلدارة
يدير الشــركة مجلس إدارة يتألف من ســتة )6( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمســاهمين� وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس 
اإلدارة بمــا فيهــم رئيــس المجلــس ثــالث ســنوات )3( ســنوات كحــد أقصــى لــكل دورة، ويجــوز إعــادة انتخابهــم مــا لــم ينــص نظــام الشــركة 
األساس على غير ذلك� واستثناًء من ذلك، تعين الجمعية العامة التحويلية أول مجلس إدارة لمدة خمس )5( سنوات تم تعيين ثالثة )3( 
منهم من قبل شــركة عالمات الدولية المحدودة في حين تم تعيين اثنين )2( منهم من قبل شــركة حفظ أصول تأثير لالتصاالت وتقنية 
المعلومــات، كمــا عينــت الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين عضــوًا مســتقاًل واحــدًا� وقــد بــدأت الــدورة الحاليــة لمجلــس اإلدارة والتــي تبلــغ 

مدتها خمسة )5( سنوات اعتبارًا من تاريخ 1442/05/02هـ )الموافق 2020/12/17م(�

صاحب السمو الملكي/
األمير مشعل بن سلطان بن 

عبد العزيز آل سعود

المنصب
رئيس مجلس اإلدارة 
رئيس لجنة االستثمار

تصنيف العضوية
غير تنفيذي

تاريخ التعيين
1442/05/02هـ

)الموافق 2020/12/17م(

األستاذ/

عبد العزيز عبد الرحمن محمد 
العمران

المنصب
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو لجنة االستثمار
تصنيف العضوية

غير تنفيذي
تاريخ التعيين

1442/05/02هـ
)الموافق 2020/12/17م(

األستاذ/ 
غصاب بن سلمان بن غصاب 

بن منديل

المنصب
عضو مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
تصنيف العضوية

غير تنفيذي
تاريخ التعيين

1442/05/02هـ 
)الموافق 2020/12/17م(

األستاذ/ 
حمد عبد هللا فهد البكر

المنصب
عضو مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي التجاري
تصنيف العضوية

تنفيذي
تاريخ التعيين

1442/05/02هـ
)الموافق 2020/12/17م(

األستاذ/
عبد الوهاب عبد الكريم عبد 

الرحمن البتيري

المنصب
عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة

تصنيف العضوية
غير تنفيذي

تاريخ التعيين
1442/05/02هـ 

)الموافق 2020/12/17م(      

األستاذة/
لؤلؤه محمد عبد الكريم بكر

المنصب
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة االستثمار

تصنيف العضوية
مستقل

تاريخ التعيين
1442/09/09هـ 

)الموافق 2021/04/21م(
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األســتاذ/ غصــاب بــن ســلمان بــن 
غصــاب بــن منديــل

األستاذة/ هبة محمد حسن الزير

إبراهيــم ســالم  األســتاذ/ مشــعل 
المشــاري

األســتاذ/ عبدالعزيــز محمــد صالــح 
الفــارس

المنصب
الرئيس التنفيذي

تاريخ التعيين
1439/01/01هـ )الموافق 2017/09/21م(

المنصب
مدير المراجعة الداخلية

تاريخ التعيين
1443/02/26هـ )الموافق 2021/10/03م(

المنصب
نائب الرئيس التنفيذي

تاريخ التعيين
1439/01/01هـ )الموافق 2017/09/21م(

المنصب
الرئيس التنفيذي للعمليات

تاريخ التعيين
1440/11/04هـ )الموافق 2019/07/07م(

األستاذ/ هاني عبد الحكيم 
محمد الجلولي

المنصب
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

تاريخ التعيين
1442/03/29هـ )الموافق 2020/11/15م(

األستاذ/ محمد عبد العزيز محمد 
البراك

المنصب
الرئيس التنفيذي التقني

تاريخ التعيين
1442/05/19هـ )الموافق 2021/01/03م(

األستاذ/ حمد عبدهللا فهد البكر

المنصب
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

تاريخ التعيين
1441/12/11هـ )الموافق 2020/08/01م(

السير الذاتية ألعضاء اإلدارات التنفيذية 
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صاحب السمو الملكي/ األمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود

الوظائف الحالية
رئيس مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه.	 

رئيس لجنة االستثمار بالشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.	 

مديــر وعضــو مجلــس إدارة فــي شــركة ذروة القابضــة، وهــي شــركة 	 
المقــاوالت  مجــال  فــي  تعمــل  ســعودية،  محــدودة  ذات مســؤولية 
عــام 2013م وحتــى  العامــة واالســتيراد والتصديــر واالســتثمار، منــذ 

تاريخــه.

مديــر وشــريك فــي شــركة المــدى األولــى القابضــة، وهــي شــركة ذات 	 
مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال المقــاوالت العامــة 

واالســتيراد والتصديــر واالســتثمار، منــذ عــام 2013م وحتــى تاريخــه.

ذات 	  شــركة  وهــي  القابضــة،  الســعودية  تــراك  شــركة  فــي  شــريك 
مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال تقنيــة المعلومــات، 

عــام 2013م وحتــى تاريخــه. منــذ 

لألعمــال 	  الخيــر  بــاذل  مؤسســة  فــي  االســتثمار  لجنــة  رئيــس  نائــب 
فــي  تعمــل  ســعودية،  فرديــة  مؤسســة  وهــي  والعقاريــة،  التجاريــة 

تاريخــه.  وحتــى  2012م  عــام  منــذ  العقــاري،  التطويــر  مجــال 

شــريك فــي شــركة مراســل المحــدودة، وهــي شــركة ذات مســؤولية 	 
واألعمــال  المقــاوالت  مجــال  فــي  تعمــل  ســعودية،  محــدودة 

تاريخــه. وحتــى  2011م  عــام  منــذ  الميكانيكيــة، 

محــدودة 	  ذات مســؤولية  شــركة  وهــي  دراهــم،  شــركة  فــي  شــريك 
عــام 2010م  ســعودية، تعمــل فــي مجــال تقنيــة المعلومــات، منــذ 

تاريخــه. وحتــى 

العزيــز 	  عبــد  بــن  األميــر ســلطان  فــي مؤسســة  إدارة  عضــو مجلــس 
الخيريــة، وهــي مؤسســة خيريــة ســعودية، تعمــل فــي مجــال تقديــم 
لــذوي  الشــامل  والتأهيــل  للمســنين  واالجتماعيــة  الصحيــة  الرعايــة 

تاريخــه.  وحتــى  2008م  عــام  منــذ  الخاصــة،  االحتياجــات 

مالــك ومديــر مؤسســة مكاشــف للمقــاوالت، وهــي مؤسســة فرديــة 	 
تعمــل فــي مجــال المقــاوالت العامــة منــذ ســنة 2012م وحتــى تاريخــه.

وهــي شــركة ذات مســؤولية 	  الدوليــة،  الشــفاء  أيــادي  مديــر شــركة 
محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال المقــاوالت العامــة واالســتيراد 

عــام 2013م وحتــى تاريخــه. والتصديــر واالســتثمار، منــذ 

رئيــس مجلــس مديريــن شــركة أيــادي الشــفاء الدوليــة، وهــي شــركة 	 
المقــاوالت  مجــال  فــي  تعمــل  ســعودية،  محــدودة  ذات مســؤولية 
عــام 2011م وحتــى  العامــة واالســتيراد والتصديــر واالســتثمار، منــذ 

تاريخــه.

مديــر وشــريك فــي شــركة مكاشــف لخدمــات النظافــة، وهــي شــركة 	 
الصيانــة  مجــال  فــي  تعمــل  ســعودية،  محــدودة  مســؤولية  ذات 

تاريخــه. وحتــى  2013م  عــام  منــذ  والتشــغيل، 

ذات 	  شــركة  وهــي  )منتهيــة(،  الســادس  البعــد  شــركة  فــي  شــريك 
مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال االتصــاالت، منــذ 

تاريخــه وحتــى  2005م  عــام 

الوظائف والخبرات السابقة
وزارة االســتثمار، 	  الدوليــة فــي  متــدرب كمديــر محفظــة فالعالقــات 

وهــي جهــة حكوميــة ســعودية، تعمــل فــي مجــال اإلشــراف علــى قطــاع 
االســتثمار، منــذ عــام 2010م وحتــى عــام 2011م.

المؤهالت العلمية
المملكــة 	  ســلطان،  األميــر  جامعــة  الماليــة،  اإلدارة  فــي  بكالوريــوس 

2010م. عــام  الســعودية،  العربيــة 

لالقتصــاد 	  لنــدن  كليــة  واإلدارة،  العامــة  السياســات  فــي  ماجســتير 
2020م. عــام  المتحــدة،  المملكــة  السياســية،  والعلــوم 

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

األستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن محمد العمران 

الوظائف الحالية
عــام 2020م وحتــى 	  رئيــس مجلــس اإلدارة فــي الشــركة منــذ  نائــب 

تاريخــه.

عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة هللــة المحــدودة، وهــي شــركة ذات 	 
مســؤولية محــدودة فــي ســوق أبــو ظبــي العالمــي، تعمــل فــي مجــال 

التقنيــة الماليــة، منــذ عــام 2021م وحتــى تاريخــه.

الماليــة 	  تأثيــر  شــركة  فــي  المنتــدب  والعضــو  التنفيــذي  الرئيــس 
)Impact46(، وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية، تعمــل فــي 
مجــال إدارة صناديــق االســتثمار الخاصــة غيــر العقاريــة وإدارة محافــظ 
المســتثمرين ذوي الخبــرة، والترتيــب فــي أعمــال األوراق الماليــة، منــذ 

عــام 2019م وحتــى تاريخــه.

الماليــة 	  تأثيــر  شــركة  إدارة  مجلــس  وعضــو  مؤســس  شــريك 
)Impact46(، وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية، تعمــل فــي 
مجــال إدارة صناديــق االســتثمار الخاصــة غيــر العقاريــة وإدارة محافــظ 
المســتثمرين ذوي الخبــرة، والترتيــب فــي أعمــال األوراق الماليــة، منــذ 

تاريخــه. وحتــى  2019م  عــام 

شــريك وعضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة زاويــة المعــذر للعقــارات، 	 
وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال 

إدارة وتأجيــر العقــارت، منــذ عــام 2015م وحتــى تاريخــه.

وإعمــار 	  دار  شــركة  فــي  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  مؤســس  شــريك 
لالســتثمار والتطويــر العقــاري، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
2007م  عــام  منــذ  العقــاري،  التطويــر  مجــال  فــي  تعمــل  ســعودية، 

تاريخــه. وحتــى 

شــخص 	  شــركة  وهــي  للطباعــة،  زيــج  شــركة  فــي  مؤســس  شــريك 
واحــد ذات مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال الطباعــة 

عــام 2004م وحتــى تاريخــه. الرقميــة واإللكترونيــة، منــذ 

مديــر عــام فــي شــركة زيــج للطباعــة، وهــي شــركة شــخص واحــد ذات 	 
مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال الطباعــة الرقميــة 

واإللكترونيــة، منــذ عــام 2004م وحتــى تاريخــه.

واحــد ذات 	  وهــي شــركة شــخص  للعقــارات،  الحفــظ  بيتــك  مديــر شــركة 
مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال حفــظ وتســجيل أصــول 

عــام 2017م وحتــى تاريخــه. صنــدوق المعــذر ريــت، منــذ 

عبــد الرحمــن العمــران، 	  مديــر وشــريك فــي شــركة خالــد وعبــد العزيــز 
وهي شــركة تضامنية ســعودية، تعمل في مجال المقاوالت العامة 

للمبانــي، منــذ ســنة 1997م وحتــى تاريخــه.

مديــر وشــريك فــي شــركة دلتــا الهندســية للمقــاوالت، وهــي شــركة 	 
اإلنشــاءات  مجــال  فــي  تعمــل  ســعودية،  محــدودة  مســؤولية  ذات 

عــام 2016م وحتــى تاريخــه. للمبانــي الســكنية، منــذ  العامــة 

مديــر شــركة صنــدوق تأثيــر المبكــر الماليــة، وهــي شــركة شــخص واحــد 	 
ذات مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال حفــظ وتســجيل 
الشــركات  فــي  لالســتثمار  الماليــة  تأثيــر  صنــدوق  ملكيــة  أصــول 

الناشــئة، منــذ عــام 2019م وحتــى تاريخــه.

مديــر شــركة حفــظ أصــول تأثيــر لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وهــي 	 
شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي 
مجــال حفــظ وتســجيل أصــول ملكيــة صنــدوق تأثيــر الماليــة للملكيــات 
الخاصــة وقطــاع تقنيــة المعلومــات والتجــارة اإللكترونيــة، منــذ عــام 

2020م وحتــى تاريخــه.

مديــر شــركة حفــظ أصــول تأثيــر نمــو لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 	 
وهــي شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل 
فــي مجــال حفــظ وتســجيل أصــول ملكيــة صنــدوق تأثيــر نمــو، منــذ عــام 

2020م وحتــى تاريخــه.

مديــر وشــريك فــي شــركة مســتقبل اإلبــداع للوســاطة الرقميــة، وهــي 	 
شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي 

مجــال الوســاطة الرقميــة، منــذ عــام 2020م وحتــى تاريخــه.

ذات 	  شــركة  وهــي  للتجــارة،  الطبيــة  ســند  شــركة  فــي  عــام  مديــر 
التشــغيل الطبــي  مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال 

تاريخــه. وحتــى  2008م  عــام  منــذ  الطبيــة،  للمجمعــات 

ذات 	  شــركة  وهــي  للصيانــة،  الطبيــة  ســند  شــركة  فــي  عــام  مديــر 
خدمــات  تنفيــذ  مجــال  فــي  تعمــل  مختلطــة،  محــدودة  مســؤولية 
2009م  عــام  منــذ  الطبيــة،  واألجهــزة  المعــدات  لمختلــف  الصيانــة 

تاريخــه. وحتــى 

مديــر عــام فــي فــرع شــركة أوفيــس ســكوير )تحــت التصفيــة(، وهــي 	 
شــركة ذات مســؤولية محــدودة بــرأس مــال خليجــي، تعمــل فــي مجــال 
واألجهــزة  واألثــاث  المكتبيــة  األدوات  فــي  والتجزئــة  الجملــة  تجــارة 
وحتــى  2010م  عــام  منــذ  وملحقاتهــا،  اآللــي  والحاســب  الكهربائيــة 

تاريخــه.

مديــر عــام فــي شــركة العقــول المضيئــة المحــدودة وهــي شــركة ذات 	 
مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال شــراء وبيــع األراضــي 

والعقــارات، منــذ عــام 2014م وحتــى تاريخــه.

الوظائف والخبرات السابقة
عضــو مجلــس إدارة فــي جــي آي بــي كابيتــال، وهــو شــركة مســاهمة 	 

مقفلــة ســعودية، تعمــل فــي مجــال الخدمــات الماليــة والمصرفيــة، 
منــذ عــام 2014م وحتــى عــام 2018م.

مؤسســة 	  وهــي  الريــاض،   – عقــال  مجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
عــام  منــذ  الناشــئة،  المشــاريع  مجــال  فــي  تعمــل  وقفيــة ســعودية، 

2017م. عــام  وحتــى  2011م 

مديــر أول لالستشــارات االســتثمارية فــي مجموعــة ســامبا الماليــة، 	 
وهــي شــركة مســاهمة ســعودية، تعمــل فــي مجــال الخدمــات الماليــة 

والمصرفيــة، منــذ عــام 2000م وحتــى عــام 2004م.

المؤهالت العلمية
ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال، جامعة لندن لألعمال، المملكة 	 

المتحدة، عام 2010م.

للبتــرول 	  فهــد  الملــك  جامعــة  واالقتصــاد،  الماليــة  فــي  بكالوريــوس 
2001م. عــام  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  والمعــادن، 

1314



التقرير السنوي | 2021م - 1442هـ 

األستاذ/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل

الوظائف الحالية
عضو مجلس اإلدارة في الشركة، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.	 

الرئيس التنفيذي في الشركة، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.	 

مديــر شــركة حلــول المســاندة للخدمــات اللوجســتية »لوجــي«، وهــي 	 
شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي 

مجــال الخدمــات اللوجســتية، منــذ عــام 2021م وحتــى تاريخــه.

مديــر شــركة اللــون األحمــر، وهــي شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية 	 
محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال االســتثمار، منــذ عــام 2021م 

وحتــى تاريخــه.

تابــع 	  مجلــس  وهــو  التوصيــل  تطبيقــات  شــركات  مجلــس  عضــو 
لــوزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ويعمــل علــى دعــم الشــركات 

تاريخــه.  وحتــى  2021م  عــام  منــذ  التوصيــل،  فــي  المتخصصــة 

شــركة 	  وهــي  التجاريــة،  بيــك  خيــارات  شــركة  فــي  التنفيــذي  الرئيــس 
شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال 

عــام 2020م وحتــى تاريخــه. التجــارة اإللكترونيــة الســريعة، منــذ 

إحــدى لجــان غرفــة 	  عضــو لجنــة شــركات تطبيقــات التوصيــل، وهــي 
عــام  الريــاض وتختــص فــي مجــال دعــم التطبيقــات التوصيــل، منــذ 

تاريخــه. وحتــى  2020م 

ذات 	  شــركة  وهــي  الدوليــة،  عالمــات  شــركة  فــي  وشــريك  مديــر 
مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال تقنيــة المعلومــات، 

تاريخــه. وحتــى  2014م  عــام  منــذ 

وهــي شــركة 	  )منتهيــة(،  الســادس  البعــد  فــي شــركة  وشــريك  مديــر 
ذات مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال االتصــاالت، 

تاريخــه. عــام 2012م وحتــى  منــذ 

للوجبــات 	  منديــل  بــن  ســلمان  غصــاب  مؤسســة  فــي  ومالــك  مديــر 
مجــال  فــي  تعمــل  ســعودية،  فرديــة  مؤسســة  وهــي  الســريعة، 

تاريخــه. وحتــى  2020م  عــام  منــذ  الســريعة،  الوجبــات 

الوظائف والخبرات السابقة
حكوميــة 	  جهــة  وهــي  األحمــر،  الهــالل  هيئــة  فــي  التنفيــذي  الرئيــس 

ســعودية، تعمــل فــي مجــال الخدمــات الطبيــة اإلســعافية، منــذ عــام 
2014م. عــام  وحتــى  2012م 

ذات 	  شــركة  وهــي   ،)EMS( شــركة  فــي  والتطويــر  التخطيــط  مديــر 
مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال النقــل الســريع، منــذ 

عــام 2012م. عــام 2011م وحتــى 

مديــر مركــز اتصــاالت الطــوارئ والعمليــات فــي وزارة الداخليــة، وهــي 	 
علــى القطــاع  جهــة حكوميــة ســعودية، تعمــل فــي مجــال اإلشــراف 

األمنــي، منــذ عــام 2008م وحتــى عــام 2011م.

وهــي 	  الســعودية،  االتصــاالت  شــركة  فــي  التكامــل  مشــروع  مديــر 
االتصــاالت  مجــال  فــي  تعمــل  ســعودية،  مدرجــة  مســاهمة  شــركة 

2008م.  عــام  وحتــى  2004م  عــام  منــذ  المعلومــات،  وتقنيــة 

مهنــدس رئيســي لمشــروع درع الســالم فــي مركــز عمليــات القيــادة، 	 
وهــي جهــة حكوميــة ســعودية، تعمــل فــي المجــال العســكري، منــذ 

عــام 2004م. عــام 2002م وحتــى 

المؤهالت العلمية
المملكــة 	  الملــك ســعود،  الحاســب، جامعــة  علــوم  فــي  بكالوريــوس 

1995م. عــام  الســعودية،  العربيــة 

األستاذ/ حمد عبدهللا فهد البكر

الوظائف الحالية
عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه.	 

وحتــى 	  2020م  عــام  منــذ  الشــركة  فــي  التجــاري  التنفيــذي  الرئيــس 
تاريخــه.

للخدمــات 	  المســاندة  خدمــات  شــركة  فــي  المديريــن  مجلــس  عضــو 
محــدودة  مســؤولية  ذات  واحــد  شــخص  شــركة  وهــي  اللوجســتية، 
وحتــى  2021م  عــام  منــذ  اللوجســتية،  الخدمــات  مجــال  فــي  تعمــل 

تاريخــه.

للمدفوعــات 	  الجزيــرة  شــركة  فــي  المديريــن  مجلــس  وعضــو  شــريك 
والتجــارة االلكترونيــة، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تعمــل 
فــي مجــال البيــع بالجملــة عــن طريــق االنترنــت منــذ عــام 2020م وحتــى 

تاريخــه.

مســؤولية 	  ذات  شــركة  وهــي  الدوليــة  عالمــات  شــركة  فــي  شــريك 
2014م  عــام  منــذ  المعلومــات،  تقنيــة  مجــال  فــي  تعمــل  محــدودة 

تاريخــه. وحتــى 

الوظائف والخبرات السابقة
مستشــار لمعالــي وزيــر االتصــاالت فــي وزارة االتصــاالت، وهــي جهــة 	 

حكوميــة، تعمــل فــي مجــال اإلشــراف علــى قطــاع االتصــاالت، منــذ 
عــام 2018م وحتــى عــام 2020م.

مؤسســة 	  وهــي  الســعودي،  البريــد  فــي  إدارة  مجلــس  عضــو 
 2018 عــام  منــذ  البريديــة،  الخدمــات  مجــال  فــي  تعمــل  ســعودية، 

2020م  عــام  وحتــى 

مؤسســة 	  وهــي  الســعودي،  البريــد  فــي  التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس 
عــام 2018م  ســعودية، تعمــل فــي مجــال الخدمــات البريديــة، منــذ 

2020م.  عــام  وحتــى 

الرئيــس التنفيــذي فــي الشــركة الوطنيــة للتوزيــع، وهــي شــركة ذات 	 
مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال التوزيــع، منــذ عــام 

عــام 2018م. 2014م وحتــى 

وهــي 	  الســعودي،  البريــد  فــي  الممتــاز  البريــد  لخدمــة  العــام  المديــر 
وحــدة تابعــة لمؤسســة البريــد الســعودي، تعمــل فــي مجــال الخدمــات 

البريديــة، منــذ عــام 2006م وحتــى عــام 2014م.

عضــو فــي الجمعيــة العامــة الدوليــة للخدمــات البريديــة، وهــي جمعيــة 	 
دوليــة، تعمــل فــي مجــال الخدمــات البريديــة، منــذ عــام 2012م وحتــى 

عــام 2014م

هيئــة 	  وهــي  حائــل،  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  فــي  اللجــان  دائــرة  مديــر 
حكوميــة ســعودية، تعمــل فــي مجــال الخدمــات التجاريــة والصناعيــة، 

عــام 2006م. وحتــى  عــام 2004م  منــذ 

زجــول لالتصــاالت، وهــي 	  عــام االتصــال المدفــوع فــي شــركة  مديــر 
مجــال  فــي  تعمــل  ســعودية،  محــدودة  مســؤولية  ذات  شــركة 

2004م. عــام  وحتــى  2000م  عــام  منــذ  االتصــاالت، 

مســؤولية 	  ذات  شــركة  وهــي  الجبــر،  شــركة  فــي  اإلقليمــي  المديــر 
المقــاوالت  تشــمل  مجــاالت  عــدة  فــي  تعمــل  ســعودية،  محــدودة 

2000م. عــام  وحتــى  1997م  عــام  منــذ  والتجــارة، 

مســاعد مديــر فــي شــركة الفيــرق، وهــي مؤسســة فرديــة ســعودية، 	 
تعمــل فــي مجــال التســويق العقــاري، منــذ عــام 1995م وحتــى عــام 

1997م.

مســؤولية 	  ذات  شــركة  وهــي  شــركة سيســمو،  فــي  تســويق  مديــر 
محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال المقــاوالت، منــذ عــام 1993م 

عــام 1995م. وحتــى 

المؤهالت العلمية
المملكــة 	  أكســفورد،  جامعــة  المتقدمــة،  اإلدارة  القيــادة  فــي  دورة 

2010م. عــام  المتحــدة، 

دورة فــي ريــادة األعمــال واإلدارة الجديــدة، معهــد ماساتشوســتس 	 
للتقنيــة، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، عــام 2008م.

الهندســة 	  والمعــادن،  للبتــرول  فهــد  الملــك  جامعــة  بكالوريــوس، 
1991م. عــام  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الصناعيــة، 
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األستاذ/ عبد الوهاب عبد الكريم عبد الرحمن البتيري

الوظائف الحالية
عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه.	 

عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.	 

عضــو لجنــة المخاطــر فــي بنــك الجزيــرة، وهــي شــركة مســاهمة مدرجــة 	 
ســعودية، تعمــل فــي مجــال الخدمــات الماليــة والمصرفيــة، منــذ عــام 

2020م وحتــى تاريخــه.

للصناعــات 	  الوطنيــة  الشــركة  فــي  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب 
مجــال  فــي  تعمــل  ســعودية،  مســاهمة  شــركة  وهــي  البتروكيماويــة، 
إنتــاج ريــزن البوليبروبايليــن فــي مدينــة ينبــع الصناعيــة، منــذ عــام 2020م 

تاريخــه.  وحتــى 

شــركة 	  وهــي  الريــاض،  كابــات  مجموعــة  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
مســاهمة مقفلــة ســعودية، تعمــل فــي مجــال صناعــة الكابــات، منــذ 

عــام 2019م وحتــى تاريخــه.

نائب رئيس مجلس إدارة شــركة اللجين، وهي شــركة مســاهمة مدرجة 	 
عــام  منــذ  صناعــي،  التصنيع/اســتثمار  مجــال  فــي  تعمــل  ســعودية، 

تاريخــه. وحتــى  2017م 

الفاخــرة 	  والعجائــن  األغذيــة  صناعــة  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
»الســنبلة«، وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية، تعمــل فــي مجــال 

تاريخــه. وحتــى  2017م  عــام  منــذ  األغذيــة،  صناعــة 

ذات 	  شــركة  وهــي  الخبــراء،  أكاديميــة  لمــدارس  المنتــدب  العضــو 
مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال التعليــم والتدريــب، 

تاريخــه. وحتــى  2016م  عــام  منــذ 

رئيــس مجلــس إدارة شــركة أصــول وبخيــت االســتثمارية، وهــي شــركة 	 
مســاهمة مقفلــة ســعودية، تعمــل فــي مجــال إدارة صناديــق االســتثمار 

ومحافــظ العمــاء والحفــظ، منــذ عــام 2015م وحتــى تاريخــه.

للتجــارة، وهــي شــركة ذات 	  وتــر األعمــال  شــريك مؤســس فــي شــركة 
مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال الصناعــات التحويليــة 

والرعايــة الصحيــة، منــذ عــام 2014م وحتــى تاريخــه.

وهــي 	  للتجــارة،  األعمــال  وتــر  شــركاء  شــركة  فــي  مؤســس  شــريك 
شــركة ذات مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال تقديــم 
تاريخــه.  وحتــى  2014م  عــام  منــذ  العليــا،  اإلدارة  فــي  االستشــارات 

عضــو مجلــس المديريــن فــي شــركة تضامــن الهمــة المحــدودة، وهــي 	 
شــركة ذات مســؤولية محــدودةـ ســعودية، تعمــل فــي مجــال التطويــر 
وحتــى  2013م  عــام  منــذ  المشــاريع،  بتطويــر  المتخصــص  العقــاري 

تاريخــه.

عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة أســطورة اللعبــة للترفيــه وهــي شــركة 	 
ذات مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال األلعــاب والبرامــج 

اإللكترونيــة، منــذ عــام 2021م وحتــى تاريخــه.

عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة مســارات المعرفــة لتقنيــة المعلومــات 	 
وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال بيــع 
عــام 2020م  خدمــات البرمجيــات وتقنيــات الــذكاء االصطناعــي، منــذ 

وحتــى تاريخــه.

وهــي 	  القابضــة  الدرعيــة  أمــاك  شــركة  فــي  المديريــن  مجلــس  عضــو 
شــركة ذات مســؤولية محــدودة ســعودية، تعمــل فــي مجــال اســتثمار 

عــام 2021م وحتــى تاريخــه. فــي العقــارات وشــركات أخــرى، منــذ 

عضو مجلس إدارة شركة منافذ لسيارات اإلسعاف والمعاقين، وهي 	 
شــركة ذات مســؤولية محــدودة مختلطــة، تعمــل فــي مجــال صناعيــة 

ســيارات اإلســعاف والمعاقيــن، منــذ عــام 2014م وحتــى تاريخــه. 

عضــو شــرف فــي منظمــة الرؤســاء الشــباب فــي البحريــن والســعودية، 	 
ريــادة  مجــال  فــي  تعمــل  التنفيذييــن،  للرؤســاء  عالميــة  منصــة  وهــي 

عــام 2013م وحتــى تاريخــه. األعمــال، منــذ 

الوظائف والخبرات السابقة.
وهــي 	  الماليــة،  الســوق  هيئــة  فــي  االستشــارية  اللجنــة  رئيــس  نائــب 

جهــة حكوميــة ســعودية، تعمــل فــي مجــال تنظيــم األوراق الماليــة فــي 
عــام 2020م. وحتــى  عــام 2018م  المملكــة، منــذ 

شــركة 	  وهــي  العائلــة،  مكتــب  شــركة  فــي  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو 
مســاهمة مقفلــة ســعودية، تعمــل فــي مجــال إدارة الثــروات، منــذ عــام 

2014م. عــام  وحتــى  2004م 

الشــرقية، 	  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  فــي  األعمــال  شــباب  مجلــس  عضــو 
التجاريــة  المصالــح  وهــي هيئــة حكوميــة ســعودية، تعمــل فــي مجــال 
عــام  وحتــى  2007م  عــام  منــذ  العامــة،  الســلطات  لــدى  والصناعيــة 

2009م.

مدير مشارك إلدارة محفظة االستثمارات البديلة في البنك السعودي 	 
األمريكي »ســامبا«، وهي شــركة مســاهمة ســعودية، تعمل في مجال 

الخدمات المالية والمصرفية، منذ عام 1999م وحتى عام 2004م.

المؤهالت العلمية
ماجســتير فــي إدارة األعمــال، كليــة لنــدن لألعمــال، المملكــة المتحــدة، 	 

عــام 2010م.

والمعــادن، 	  للبتــرول  فهــد  الملــك  جامعــة  الماليــة،  فــي  بكالوريــوس 
1999م. عــام  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

األستاذة/ لؤلؤة محمد عبد الكريم بكر

الوظائف الحالية
عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.	 

عضو لجنة االستثمار في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.	 

عضــو مجلــس إدارة شــركة زد القابضــة، وهــي شــركة ذات مســؤولية 	 
محــدودة إماراتيــة مقرهــا فــي ســوق أبــو ظبــي العالمــي، تعمــل فــي 

مجــال التجــارة اإللكترونيــة، منــذ عــام 2021م وحتــى تاريخــه.

وهــو 	   ،)Global Ventures( فنتشــرز  جلوبــال  صنــدوق  فــي  شــريك 
صنــدوق رأس مــال جــريء )شــركة ذات مســؤولية محــدودة إماراتيــة( 
مقــره فــي ســوق أبــو ظبــي العالمــي، يعمــل فــي مجــال إدارة صناديــق 

رأس المــال الجــرئ إقليميــًا، منــذ عــام 2019م وحتــى تاريخــه.

عضــو فــي لجنــة المراجعــة فــي الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــات 	 
»بدجت الســعودية«، وهي شــركة مســاهمة مدرجة ســعودية، تعمل 

فــي مجــال تأجيــر الســيارات، منــذ عــام 2018 م وحتــى تاريخــه.

المشــورة 	  كــروم  لشــركة  شــركة  فــي  رئيســي  وشــريك  مؤســس 
محــدودة  مســؤولية  ذات  شــركة  وهــي   ،)Chrome Advisory(
ســعودية، تعمــل فــي مجــال استشــارات االســتثمار الجــريء، منــذ عــام 

تاريخــه. وحتــى  2015م 

 	 REYL Finance( فاينانــس  ريــل  شــركة  فــي  إدارة  مجلــس  عضــو 
شــركة  وهــي   ،)REYL & Cie( السويســرية  لشــركة  التابعــة   )MEA
ذات مســؤولية محــدودة سويســرية مســجلة فــي مركــز دبــي المالــي 
العالمي، تعمل في مجال إدارة الثروات واألصول وتقديم الخدمات 

عــام 2015م وحتــى تاريخــه. االستشــارية للشــركات، منــذ 

جامعــة 	  لــدى  العالميــة  للمراكــز  االستشــاري  المجلــس  فــي  عضــو 
كولومبيــا األمريكيــة )عمــان(، وهــي مركــز تابــع للجامعــة فــي األردن، 
تعمــل فــي مجــال األبحــاث والتعليــم، منــذ عــام 2015م وحتــى تاريخــه.

الوظائف والخبرات السابقة.
العالمييــن 	  القــادة  منتــدى  فــي  االستشــاري  المجلــس  فــي  عضــو 

فــي  يعمــل  جنيــف،  فــي  عالمــي  اقتصــادي  منتــدى  وهــو  الشــباب، 
مجــال تطويــر القــادة الشــباب، منــذ عــام 2011م وحتــى عــام 2017م.

إيــد، وهــي شــركة 	  عضــو فــي المجلــس االستشــاري لشــركة كابيتــال 
دانماركيــة، تعمــل فــي مجــال التقنيــة الماليــة، منــذ عــام 2015م وحتــى 

عــام 2017م.

رئيــس قســم صيرفــة االســتثمار فــي شــركة كريديــت ســويس العربيــة 	 
فــي  تعمــل  ســعودية،  مقفلــة  مســاهمة  شــركة  وهــي  الســعودية، 

مجــال الخدمــات الماليــة، منــذ عــام 2010م وحتــى عــام 2011م.

نائــب رئيــس قســم صيرفــة االســتثمار فــي شــركة كريديــت ســويس 	 
العربيــة الســعودية، وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية، تعمــل 
فــي مجــال الخدمــات الماليــة، منــذ عــام 2007م وحتــى عــام 2010م.

المســاهمة 	  األمــوال  رؤوس  أســواق  قســم  ورئيســة  الرئيــس  نائبــة 
وهــي شــركة  الماليــة هيرمــس،  المجموعــة  فــي  الغربيــة  والمنطقــة 
مســاهمة ســعودية، تعمــل فــي مجــال الخدمــات الماليــة، خــال عــام 

2007م.

كبير موظفي تمويل الشــركات ورئيســة قســم الخدمات االستشــاري 	 
لحقــوق الملكيــة فــي البنــك األهلــي التجــاري )تــم اندماجــه مــع البنــك 
باســم البنــك األهلــي  الســعودي األمريكــي )ســامبا( وحاليــًا معــروف 
فــي  تعمــل  ســعودية،  مدرجــة  مســاهمة  شــركة  وهــو  الســعودي(، 
عــام  وحتــى  عــام 2004م  المصرفيــة، منــذ  الخدمــات  مجــال تقديــم 

2006م.

البنــك 	  فــي  المنظــم  التمويــل  قســم  فــي  منتــج  ومديــرة  مطــورة 
الســعودي األمريكــي )ســامبا( )تــم اندماجــه مــع البنــك األهلــي التجــاري 
شــركة  وهــو  الســعودي(،  األهلــي  البنــك  باســم  معــروف  وحاليــًا 
الخدمــات  تقديــم  مجــال  فــي  تعمــل  ســعودية،  مدرجــة  مســاهمة 

2001م. عــام  وحتــى  1999م  عــام  منــذ  المصرفيــة، 

خبيــرة تحليــل مالــي فــي قســم الرقابــة الماليــة فــي البنــك الســعودي 	 
وحاليــًا  التجــاري  األهلــي  البنــك  مــع  اندماجــه  )تــم  )ســامبا(  األمريكــي 
مســاهمة  شــركة  وهــو  الســعودي(،  األهلــي  البنــك  باســم  معــروف 
مدرجــة ســعودية، تعمــل فــي مجــال تقديــم الخدمــات المصرفيــة، منــذ 

عــام 1997م وحتــى عــام 1999م.

مســاهمة 	  شــركة  وهــو  الفرنســي،  الســعودي  البنــك  لــدى  متدربــة 
مدرجــة ســعودية، تعمــل فــي مجــال تقديــم الخدمــات المصرفيــة، منــذ 

عــام 1996م وحتــى عــام 1997م.

المؤهالت العلمية
جامعــة 	  واقتصــاد،  تمويــل  تخصــص  األعمــال  إدارة  فــي  ماجســتير 

2004م. عــام  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  كولومبيــا، 

بكالوريــوس علــوم إداريــة تخصــص محاســبة، جامعــة الملــك ســعود، 	 
المملكــة العربيــة الســعودية، عــام 1997م.

شــهادة عامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة CME-1، هيئــة الســوق 	 
الماليــة الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية، عــام 2009م.
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا فـي مجالـس ٕادارتهـا الحاليـة والسـابقة ٔاو مـن مديريهـا

1 - صاحب السمو الملكي/ األمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود - رئيس مجلس اإلدارة - رئيس لجنة االستثمار

م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوًا في مجالس إدارتها
 )الحالية( أو من مديريها

مقرها
 “الكيان القانوني”

أسماء الشركات التي يكون 
فيهــا عضــو مجلــس اإلدارة  
عضــوًا فــي مجالــس إدارتهــا  

)الســابقة( أو مــن مديريهــا 

“الكيان مقرها
القانوني”

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

ذات مسؤولية محدودة√شركة ذروة القابضة1

شركة المدى األولى 2
ذات مسؤولية محدودة√القابضة

شركة تراك السعودية 3
ذات مسؤولية محدودة√القابضة

مؤسسة باذل الخير 4
مؤسسة فردية√لألعمال التجارية والعقارية

ذات مسؤولية محدودة√شركة مراسل المحدودة5

ذات مسؤولية محدودة√شركة دراهم6

مؤسسة األمير سلطان بن 7
مؤسسة خيرية√عبدالعزيز الخيرية

مؤسسة مكاشف 8
مؤسسة فردية√للمقاوالت

شركة أيادي الشفاء 9
ذات مسؤولية محدودة√الدولية

شركة مكاشف لخدمات 10
ذات مسؤولية محدودة√النظافة

ذات مسؤولية محدودة√شركة البعد السادس11

2 - األستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن محمد العمران - نائب رئيس مجلس اإلدارة - عضو لجنة االستثمار

م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إدارتها
 )الحالية( أو من مديريها

مقرها

 “الكيان القانوني”

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس 
إدارتها )السابقة( أو 

من مديريها

مقرها

داخل  “الكيان القانوني”
المملكة

خارج 
المملكة

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

مساهمة غير مدرجة√جي آي بي كابيتالذات مسؤولية محدودة√شركة هللة المحدودة1

شركة تأثير المالية 2
)Impact46(√مؤسسة وقفية√مجموعة عقالشركة مساهمة مقفلة

البنك األهلي ذات مسؤولية محدودة√شركة زاوية المعذر للعقارات3
مساهمة مدرجة√السعودي

شركة دار وإعمار لالستثمار 4
ذات مسؤولية محدودة√والتطوير العقاري

ذات مسؤولية محدودة√شركة زيج للطباعة5

ذات مسؤولية محدودة√شركة بيتك الحفظ للعقارات6

شركة خالد وعبد العزيز عبد 7
شركة تضامنية√الرحمن العمران

شركة دلتا الهندسية 8
ذات مسؤولية محدودة√للمقاوالت

شركة صندوق تأثير المبكر 9
ذات مسؤولية محدودة√المالية

10
شركة حفظ أصول 

تأثير لالتصاالت وتقنية 
المعلومات

ذات مسؤولية محدودة√

شركة مستقبل اإلبداع 11
ذات مسؤولية محدودة√للوساطة الرقمية

ذات مسؤولية محدودة√شركة سند الطبية للتجارة12

ذات مسؤولية محدودة√شركة سند الطبية للصيانة13

ذات مسؤولية محدودة√شركة أوفيس سكوير14

شركة العقول المضيئة 15
ذات مسؤولية محدودة√المحدودة
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3 -األستاذ/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل - عضو مجلس اإلدارة - الرئيس التنفيذي

م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس إدارتها  

)الحالية( أو من مديريها

مقرها

 “الكيان 
القانوني”

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في 
مجالس إدارتها )السابقة( 

أو من مديريها

مقرها

داخل  “الكيان القانوني”
المملكة

خارج 
المملكة

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

1
شركة حلول المساندة 

للخدمات اللوجستية 
"لوجي"

ذات مسؤولية √
جهة حكومية√هيئة الهالل األحمرمحدودة

ذات مسؤولية √شركة اللون األحمر2
ذات مسؤولية √شركة )EMS(محدودة

محدودة

ذات مسؤولية √شركة خيارات بيك التجارية3
جهة حكومية√وزارة الداخليةمحدودة

ذات مسؤولية √شركة عالمات الدولية4
محدودة

شركة االتصاالت 
مساهمة مدرجة√السعودية

ذات مسؤولية √شركة البعد السادس5
جهة حكومية√درع السالممحدودة

6
مؤسسة غصاب سلمان 

بن منديل للوجبات 
السريعة

مؤسسة فردية√

4 -األستاذ/ حمد عبدهللا فهد البكر - عضو مجلس اإلدارة -  الرئيس التنفيذي التجاري

م

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها 

)الحالية( أو من 
مديريها

مقرها

 “الكيان القانوني”

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
عضوًا في 

مجالس إدارتها 
)السابقة( أو من 

مديريها

مقرها

داخل  “الكيان القانوني”
المملكة

خارج 
المملكة

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

1
شركة خدمات 

المساندة للخدمات 
اللوجستية

ذات مسؤولية √
مؤسسة حكومية√البريد السعوديمحدودة

2
شركة الجزيرة 

للمدفوعات والتجارة 
االلكترونية

ذات مسؤولية √
محدودة

الشركة الوطنية 
ذات مسؤولية محدودة√للتوزيع

شركة عالمات 3
ذات مسؤولية √الدولية

محدودة
شركة زجول 

ذات مسؤولية محدودة√لالتصاالت

ذات مسؤولية محدودة√شركة الجبر

مؤسسة فردية√شركة الفيرق

ذات مسؤولية محدودة√شركة سيسمو

5 - األستاذ/ عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري - عضو مجلس اإلدارة - رئيس لجنة المراجعة

م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في 
مجالس إدارتها

 )الحالية( أو من 
مديريها

مقرها

 “الكيان 
القانوني”

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس 

إدارتها )السابقة( 
أو من مديريها

مقرها

 “الكيان 
القانوني” داخل 

المملكة
خارج 

المملكة
داخل 

المملكة
خارج 

المملكة

هيئة السوق مساهمة مدرجة√بنك الجزيرة1
هيئة حكومية√المالية

2
الشركة الوطنية 

للصناعات 
البتروكيماوية

مساهمة غير √
مدرجة

شركة مكتب 
مساهمة غير √العائلة

مدرجة

شركة مجموعة 3
مساهمة غير √كابالت الرياض

مدرجة
البنك األهلي 

مساهمة مدرجة√السعودي

مساهمة مدرجة√شركة اللجين4

5
شركة صناعة األغذية 

والعجائن الفاخرة 
"السنبلة"

مساهمة غير √
مدرجة

مدارس أكاديمية 6
ذات مسؤولية √الخبراء

محدودة

شركة أصول وبخيت 7
مساهمة غير √االستثمارية

مدرجة

شركة وتر األعمال 8
ذات مسؤولية √للتجارة

محدودة

شركة شركاء وتر 9
ذات مسؤولية √األعمال للتجارة

محدودة

شركة تضامن الهمة 10
ذات مسؤولية √المحدودة

محدودة

شركة أسطورة اللعبة 11
ذات مسؤولية √للترفيه

محدودة

12
شركة مسارات 
المعرفة لتقنية 

المعلومات
ذات مسؤولية √

محدودة

شركة أمالك الدرعية 13
ذات مسؤولية √القابضة

محدودة

شركة منافذ لسيارات 14
ذات مسؤولية √اإلسعاف والمعاقين

محدودة

2122



التقرير السنوي | 2021م - 1442هـ 

6 -األستاذة/ لؤلؤة محمد عبد الكريم بكر - عضو مجلس اإلدارة - عضو لجنة االستثمار

م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوًا في مجالس إدارتها
 )الحالية( أو من مديريها

مقرها

 “الكيان 
القانوني”

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس 
إدارتها )السابقة( أو 

من مديريها

مقرها

داخل  “الكيان القانوني”
المملكة

خارج 
المملكة

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

ذات مسؤولية √شركة زد القابضة1
محدودة

شركة كريديت 
سويس العربية 

السعودية
مساهمة غير مدرجة√

صندوق جلوبال فنتشرز 2
)Global Ventures(√ ذات مسؤولية

محدودة
المجموعة المالية 

مساهمة غير مدرجة√هيرمس

3
الشركة المتحدة الدولية 

للمواصالت "بدجت 
السعودية"

البنك األهلي مساهمة مدرجة√
مساهمة مدرجة√السعودي

شركة كروم المشورة 4
)Chrome Advisory(√ ذات مسؤولية

محدودة

شركة ريل فاينانس 5
)REYL Finance MEA(√ ذات مسؤولية

محدودة

اجتماعات مجلس إدارة الشركة

علــى اإلدارة  عنــد الضــرورة لمتابعــة العمليــات والنتائــج الماليــة الشــهرية والربــع ســنوية واإلشــراف  يجتمــع مجلــس مرتيــن فــي الســنة أو 
عــام 2021م بيانــات وتواريــخ اجتماعــات مجلــس اإلدارة خــالل  يلــي  التنفيذيــة� وفيمــا 

عقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات المجلس خالل عام 2021م، وحضور األعضاء لتلك االجتماعات�

المنصباالسمم

دورة المجلس عام 2021م

وع
جم

لم
ا 123456

28
فبراير

 6
مايو

24
 مايو

 4
أغسطس

 5
ديسمبر

 20
ديسمبر

صاحب السمو الملكي/ األمير مشعل 1
6√√√√√√رئيس مجلس اإلدارةبن سلطان بن عبد العزيز آل سعود

األستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن محمد 2
العمران

نائب رئيس مجلس 
6√√√√√√اإلدارة

األستاذ/ غصاب بن سلمان بن غصاب 3
6√√√√√√عضوبن منديل

6√√√√√√عضواألستاذ/ حمد عبد هللا فهد البكر4

األستاذ/ عبد الوهاب عبد الكريم 5
6√√√√√√عضوعبدالرحمن البتيري

x√√4√√لم ُتعينعضواألستاذة/ لؤلؤة محمد عبد الكريم بكر6
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وأعضائها 
ســعيًا لتحقيــق مزيــدًا مــن الكفــاءة، تــم دعــم مجلــس اإلدارة لمســاعدته فــي أداء أنشــطته بعــدد مــن اللجــان الداخليــة التــي يتــم تشــكيلها مــن 

المجلــس أو مــن الجمعيــة العامــة كالتالــي:

لجنة المراجعة – لجنة االستثمار 

حيــث تــم تكويــن هــذه اللجــان الداخليــة مــن مجلــس اإلدارة، باســتثناء لجنــة المراجعــة التــي تــم انتخابهــا مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة� يتــراوح عــدد 
األعضــاء فــي كل لجنــة مــن اللجــان مــن ثالثــة إلــى خمســة أعضــاء� وقــد تــم اعتمــاد الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة مــن الجمعيــة العامــة� كمــا يحــق 
للمجلــس أن يؤســس أي عــدد مــن اللجــان التــي يراهــا ضروريــة لتحقيــق الحوكمــة الفّعالــة واإلشــراف علــى عمليــات شــركة "جاهــز" التشــغيلية 
مــع تحديــد صالحياتهــا وأهدافهــا وآليــات إعــداد التقاريــر الخاصــة بهــا�  يقــوم المجلــس علــى أســاس ســنوي بمراجعــة وإقــرار أو تعديــل صالحيــات 

لجانــه الفرعيــة لضمــان أن تبقــى هــذه الصالحيــات مناســبة لغرضهــا�

كمــا تقــوم لجــان المجلــس بتقديــم تقريرهــا الســنوية لمجلــس اإلدارة يشــمل أنشــطة اللجنــة ونتائــج أعمالهــا وقرارتهــا وتوصياتهــا بشــفافية 
تامــة� ويتابــع مجلــس اإلدارة علــى نحــو منتظــم أنشــطة لجانــه للتأكــد مــن أداء الواجبــات المســندة إليهــا حيــث يقــوم رؤســاء اللجــان الداخليــة 

بتقديــم تقريــر ربــع ســنوي للمجلــس�

يجــوز للجــان الداخليــة للمجلــس االســتعانة بمستشــارين خارجييــن ومستشــارين محترفيــن مســتقلين، ويمكنهــم طلــب الدعــم مــن العامليــن 
بكافــة المســتويات الوظيفيــة داخــل الشــركة لمســاعدتهم علــى القيــام بمســؤولياتهم� يحضــر المستشــارون الخارجيــون وبعــض المديريــن 
وأعضــاء فريــق اإلدارة العليــا، عنــد الحاجــة، اجتماعــات اللجنــة مــع أعضــاء هــذه اللجنــة وأميــن الســر، ولكــن ذلــك بموجــب دعــوة رئيــس اللجنــة�

تتحمــل كل لجنــة مــن لجــان المجلــس المســؤولية أمــام مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بأنشــطتها، علــى الرغــم مــن أن هــذه المســؤولية ال تعفــي 
مجلــس اإلدارة مــن مســؤوليته عــن هــذه األنشــطة والواجبــات والصالحيــات التــي قــام بتفويضهــا إلــى لجانــه� كمــا تتحمــل لجنــة المراجعــة 
مســؤولية أداء أدوارهــا ومســؤولياتها أمــام الجمعيــة العامــة، وتقــوم لجنــة المراجعــة بإعــداد وعــرض تقريــر ســنوي عــن أعمــال لجنــة المراجعــة 

علــى الجمعيــة العامــة�

 تضــم لجــان المجلــس عــددًا كافيــًا مــن أعضــاء المجلــس التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن والمســتقلين� ويمكــن أن يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة 
عضــًوا فــي لجــان المجلــس، باســتثناء لجنــة المراجعــة� تتمتــع اللجــان بحــق الوصــول الكامــل إلــى جميــع الموظفيــن ومقــار العمــل والســجالت 

واألنظمــة واالستشــاريين القانونييــن بمــا يمكنهــا مــن القيــام بمســؤولياتها�

 لجنة المراجعة 1-

)الموافــق  1442/09/09هـــ  بتاريــخ  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  قــرار  بموجــب  تعيينهــم  تــم  أعضــاء   )3( ثالثــة  مــن  المراجعــة  لجنــة  تتكــون 
2021/04/21م(، وقــد تــم تشــكيل لجنــة المراجعــة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ 1442/09/09هـــ )الموافــق 2021/04/21م(�

تشكيل لجنة المراجعة ودورها

 تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء بحــٍد أدنــى، بمــا فــي ذلــك متخصــص فــي الشــؤون الماليــة والمحاســبية� ويتــم تعييــن أعضــاء لجنــة المراجعــة 
باالنتخاب من الجمعية العامة للمســاهمين لفترة تتزامن مع فترة تعيين كل عضو كعضو مجلس إدارة، ويجوز عزله أو اســتبداله من ِقبل 
الجمعيــة العامــة فــي أي وقــت� كمــا يتــم ترشــيح أعضــاء لجنــة المراجعــة لالنتخــاب مــن قبــل الجمعيــة العامــة وفقــًا لسياســة معاييــر وشــروط 
عضويــة مجلــس اإلدارة، حيــث تتبــع الشــركة عنــد انتهــاء دورة عمــل لجنــة المراجعــة الكيفيــة المنصــوص عليهــا بسياســة ومعاييــر الترشــح 

لعضويــة مجلــس اإلدارة واللجــان�

يجــب اختيــار أعضــاء اللجنــة بطريقــة تضمــن توافــر مجموعــة مــن الكفــاءات والمهــارات والخبــرات المختلفــة، والفهــم الســليم للصناعــة التــي 
تعمــل بهــا شــركة “جاهــز”� ويجــب أن يحظــى عضــو واحــد علــى األقــل بخبــرة محاســبية أو ماليــة معقولــة�

ال يحــق ألعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن ورئيــس مجلــس اإلدارة 
يحــق ألي شــخص  لجنــة المراجعــة� كمــا ال  علــى عضويــة  الحصــول 
اإلدارة  أو  بالشــركة  الماليــة  الشــؤون  قســم  فــي  عمــل  أو  يعمــل 
التنفيذيــة أو لــدي مدقــق الحســابات الخارجــي للشــركة خــالل العاميــن 
عضــو  يكــون  اللجنــة� ويجــب أن  علــى عضويــة  الســابقين الحصــول 
واحــد علــى األقــل مــن أعضــاء اللجنــة عضــو مجلــس إدارة مســتقل�

 يتمثــل الــدور الرئيســي للجنــة المراجعــة فــي ضمــان توافــر آليــة للرقابــة 
الشــركة  عــن  الصــادرة  التقاريــر  ونزاهــة  دقــة  دعــم  بغــرض  والتدقيــق 
الرقابــة  نظــم  وكفــاءة  نزاهــة  وضمــان  الماليــة،  وبياناتهــا  وقوائمهــا 
الداخليــة ونظــم إدارة المخاطــر بالشــركة، وضمــان امتثــال الشــركة للوائــح 
الشــركة� أعمــال  علــى  اإلشــراف  عــن  بهــا� فضــال  المعمــول  والقوانيــن 

نشــاط  أي  ومراجعــة  تدقيــق  عــام، صالحيــة  بشــكٍل  اللجنــة  تمتلــك 
يقــع ضمــن اختصاصهــا أو أي مهــام أخــرى قــد يطلبهــا مجلــس اإلدارة 
الســجالت  علــى جميــع  االطــالع  للجنــة  ويحــق  التحديــد�   وجــه  علــى 
المراجعــة  ذلــك  فــي  )بمــا  “جاهــز”  شــركة  موظفــي  مــع  والتعامــل 
يمنــح مجلــس اإلدارة  الداخليــة( والمدققيــن الخارجييــن دون قيــود� 
للجنــة صالحيــة الحصــول علــى المشــورة القانونيــة الخارجيــة أو غيرهــا 
مــن االستشــارات القانونيــة المســتقلة علــى النحــو الــالزم لمســاعدة 
اللجنــة فــي أداء عملهــا� ولضمــان اســتقاللية عمــل لجنــة المراجعــة، 
يكــون هنــاك قنــوات اتصــال مباشــرة مــع رئيــس المراجعــة الداخليــة 
بشــكٍل  التواصــل  يمكنهــم  حيــث  الخارجييــن،  الحســابات  ومراجعــي 

مباشــر مــع لجنــة المراجعــة دون أي وســيط�
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أعضاء لجنة المراجعة 

)الموافــق  1442/09/09هـــ  بتاريــخ  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  قــرار  بموجــب  تعيينهــم  تــم  أعضــاء   )3( ثالثــة  مــن  المراجعــة  لجنــة  تتكــون 
المراجعــة: لجنــة  أعضــاء  أســماء  التالــي  الجــدول  ويوضــح  2021/04/21م(، 

الصفةالمنصباالسمم

رئيس لجنة األستاذ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري1
غير تنفيذيالمراجعة

عضو لجنة األستاذ/ مشعل سلمان غصاب بن منديل2
غير تنفيذيالمراجعة

عضو لجنة األستاذ/ أمين عبد الرؤوف حريز3
مستقلالمراجعة

السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة

المؤهالت العلميةالوظائف والخبرات السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

األستاذ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري )يرجى مراجعة السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة(

األستاذ/ مشعل سلمان 1
غصاب بن منديل

عضو لجنة 	 
المراجعة في 

الشركة منذ عام 
2021م وحتى 

تاريخه�

مستشار 	 
التخصيص في 

وزارة النقل، وهي 
جهة حكومية، 

تعمل في مجال 
اإلشراف على 
قطاع النقل، 

منذ عام 2017م 
وحتى تاريخه�

رئيس المصرفية االستثمارية في شركة البالد المالية وهي 	 
شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال 

االستثمار، منذ عام 2009م وحتى عام 2016م�

مدير إدارة األسواق المالية في شركة البالد المالية، وهي 	 
شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال 

االستثمار، منذ عام 2007م وحتى عام 2009م�

مدير االستشارات السوقية في بنك البالد، وهي شركة 	 
مساهمة سعودية، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام 

2004م وحتى عام 2007م� 

مدير تسويق للشركات في شركة زجول، وهي شركة ذات 	 
مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال االتصاالت، منذ 

عام 2001م وحتى عام 2004م�

مسؤول إداري في شركة بي أيه إي سيستمز، وهي شركة 	 
ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجاالت متعددة، 

منذ عام 1997م وحتى عام 2001م�

بكالوريوس في 	 
اإلدارة الصناعية، 

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن، 
المملكة العربية 
السعودية، عام 

1997م�

األستاذ/ أمين2
عبد الرؤوف حريز

عضو لجنة 	 
المراجعة في 

الشركة منذ عام 
2021م وحتى 

تاريخه�

المدير المالي 	 
التنفيذي في 

مجموعة شركة 
المسواك لطب 
األسنان، وهي 

شركة مساهمة 
مقفلة سعودية، 
تعمل في مجال 

الرعاية الطبية 
مع التركيز على 

اختصاصي 
األسنان والجلدية، 
منذ عام 2018م 

وحتى تاريخه�

عضو مجلس 	 
إدارة في شركة 

إيزو إيتانش، وهي 
شركة مساهمة 
مقفلة تونسية، 
تعمل في مجال 
مقاوالت العزل، 
منذ عام 2010م 

وحتى تاريخه�

الســيارات، 	  لتأجيــر  ذيــب  شــركة  فــي  التنفيــذي  المالــي  المديــر 
وهــي شــركة مســاهمة مدرجــة ســعودية، تعمــل فــي مجــال تأجيــر 

2018م� عــام  وحتــى  2014م  عــام  منــذ  الســيارات، 

رئيــس قطــاع الترتيــب واالندمــاج واالســتحواذ وتمويــل الشــركات 	 
فــي شــركة تيــم ون لالستشــارات، وهــي شــركة ذات مســؤولية 
الماليــة  االستشــارات  مجــال  فــي  تعمــل  ســعودية،  محــدودة 
عــام  وحتــى  2011م  عــام  منــذ  والتمويــل،  الصفقــات  وترتيــب 

2014م�

مديــر استشــارات الصفقــات فــي شــركة إرنســت ويونــغ وشــركاهم 	 
تعمــل  ســعودية،  تضامنيــة  شــركة  وهــي  قانونيــون،  محاســبون 
فــي مجــال التدقيــق واالستشــارات والضرائــب، منــذ عــام 2007م 

وحتــى عــام 2011م�

مدير مراجعة مكلف في شركة إم تي بي إف برايس ووترهاوس 	 
كوبــرز، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تونســية، تعمــل فــي 
2003م  عــام  منــذ  والضرائــب،  واالستشــارات  التدقيــق  مجــال 

وحتــى عــام 2007م�

ماجستير في 	 
مالية الشركات 

واألسواق، جامعة 
قرطاج، تونس، 

عام 2006م�

ماجستير في 	 
المراجعة 

والمحاسبة 
والضرائب، جامعة 

مّنوبة، تونس، 
عام 2003م�

بكالوريوس تجارة 	 
في اختصاص 

المحاسبة، جامعة 
قرطاج، تونس، 

عام 2002م�
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اجتماعات لجنة المراجعة

عقــدت لجنــة المراجعــة فــي العــام 2021م ثالثــة اجتماعــات� تعقــد لجنــة المراجعــة اجتماعاتهــا فصليــًا أو عنــد الضــرورة لمتابعــة نشــاطاتها 
ومراجعــة البيانــات الماليــة المرحليــة وغيــر ذلــك مــن المواضيــع ذات الصلــة�

المنصباالسمم

دورة المجلس عام 2021م

المجموع
123

11 أكتوبر22 يونيو27 أبريل

رئيس لجنة األستاذ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري1
3√√√المراجعة

عضو لجنة األستاذ/ مشعل سلمان غصاب بن منديل2
3√√√المراجعة

عضو لجنة األستاذ/ أمين عبد الرؤوف حريز3
3√√√المراجعة

- قامــت لجنــة المراجعــة بالشــركة بإجــراء المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراء ات الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة، وأصــدرت تقريــرًا خاصــًا يضــم 
النتائــج والتوصيــات الخاصــة بهــذه المراجعــة الســنوية، كمــا يلــي: 

المراجعة السنوية لفعاليات إجراءات الرقابة الداخلية 

لقــد راعــت شــركة جاهــز الدوليــة فــي تشــكيل لجنــة المراجعــة متطلبــات حوكمــة الشــركات مــن حيــث تكوينهــا وارتباطهــا المباشــر بالجمعيــة 
العامــة العاديــة للشــركة، وتولــت اللجنــة بصفــة أساســية مراجعــة التقاريــر والقوائــم الماليــة واإلشــراف علــى أعمــال مراجــع الحســابات باإلضافــة 
إلــى تأســيس إدارة المراجعــة الداخليــة واإلشــراف علــى أعمالهــا مــع التأكــد مــن فعاليــة النظــام الرقابــي لتقنيــة المعلومــات، وقــد عقــدت اللجنــة 

ثالثــة اجتماعــات خــالل العــام 2021م�

أبرز أعمال اللجنة خال العام 2021م

قامت اللجنة بمهامها وأعمالها خالل العام المالي 2021 م، ومن أبرزها ما يلي:

التوصية بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية للشركة�	 

اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية وسياستها وإجراءاتها�	 

اعتماد خطة المراجعة الداخلية القائمة على المخاطر�	 

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية�	 

مراجعة خطة استمرارية األعمال وخطة التعافي من الكوارث والتوصية بشأنها مع التركيز على حوادث تقنية المعلومات�	 

اإلشراف على أعمال مراجع الحسابات واالجتماع معه�	 

مراجعة القوائم المالية ورفع توصياتها للمجلس بشأنها�	 

مراجعة “خطاب االدارة” الصادر من مراجع الحسابات وتنفيذ التوصيات المنبثقة منه� 	 

تقييم العروض المقدمة من مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجع الحسابات للشركة�	 

 نظام الرقابة الداخلية

يهــدف نظــام الرقابــة الداخليــة إلــى ضمــان تحقيــق أهــداف الشــركة بفعاليــة وكفــاءة ويشــمل إصــدار تقاريــر ماليــة موثــوق بهــا، واالمتثــال 
لألنظمــة واللوائــح والسياســات، إلــى جانــب إدارة المخاطــر المحتملــة للحــد مــن آثــار المخاطــر علــى تحقيــق أهــداف الشــركة، كمــا يشــكل النظــام 
الرقابــي دورًا هامــًا فــي حمايــة مــوارد الشــركة، وإدارة الشــركة مســؤولة عــن إعــداد نظــام رقابــي شــامل وفعــال يتناســب مــع مســتوى المخاطــر 
التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة وبقــدر معقــول مــن التكلفــة بحيــث يعطــي تأكيــدات مقبولــة لتفــادي األخطــاء الجوهريــة والخســائر التــي قــد 

تنتــج عنهــا�

تقــوم اللجنــة بشــكل مســتمر بمراجعــة التقاريــر التــي يعدهــا مراجــع الحســابات والمراجــع الداخلــي، وبنــاًء علــى مــا أظهرتــه نتائــج المراجعــات 
الســنوية، فــإن النظــام الرقابــي فــي الشــركة يخضــع للعديــد مــن التحســينات فــي فعاليــات إجــراءات الرقابــة المختلفــة فــي الشــركة خــالل العــام، 
وســتواصل الشــركة تحــت إشــراف لجنــة المراجعــة؛ التقييــم والمراجعــة الدوريــة للنظــام الرقابــي لضمــان تحقيــق أهــداف الرقابــة الداخليــة مــن 

تحســين كفــاءة العمليــات والرفــع مــن فعاليتهــا مــع االلتــزام بكافــة القوانيــن واألنظمــة ذات العالقــة�

توصيات لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة

قامــت لجنــة المراجعــة خــالل العــام بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مديــر إدارة المراجعــة الداخليــة للشــركة، حيــث قــام المجلــس بالموافقــة 
علــى التوصيــة بتاريــخ 12 أكتوبــر 2021م� 
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تختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســالمة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم المــاليــــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا 
وفيمــا يلــي مهــام وضوابــط عمــل لجنــة المراجعــة:

التقارير المالية:  1-

دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي والتوصيــة فــي شــأنها؛ لضمــان نزاهتهــا 	 
وعدالتها وشــفافيتها� 

إبداء الرأي الفني - بناًء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة 	 
وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها� 

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية� 	 

البحث بدقة في اي مسائل يثيرها المدير المالي للشرح أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات� 	 

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية� 	 

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها� 	 

اإلشراف على المراجعة الداخلية وضوابط الرقابة الداخلية: 2-

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة� 	 

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها� 	 

الرقابة واإلشراف على أداء وانشطة المراجع الداخلي أو )إدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت(؛ للتحقق من توافر الموارد 	 
الالزمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا� وإذا لــم يكــن للشــركة مراجــع داخلــي، فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا إلــى 

المجلــس بشــأن مــدى الحاجــة إلــى تعيينــه� 

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته� 	 

تجتمع اللجنة بصفة دورية مع المراجع الداخلي للشركة مرتين على األقل في السنة� 	 

اإلشراف على عملية المراجعة الخارجية: 3-

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم، بعــد التحقــق مــن اســتقاللهم ومراجعــة 	 
نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم�

القواعــد 	  المراجعــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار  أعمــال  ومــدى فعاليــة  وعدالتــه،  الحســابات وموضوعيتــه  التحقــق مــن اســتقالل مراجــع 
الصلــة�  ذات  والمعاييــر 

مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه، والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــاال فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة، 	 
وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك� 

اإلجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة� 	 

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها� 	 

تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة مرتين على األقل في السنة� 	 
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إدارة المخاطر: 4-
وضــع اســتراتيجية وسياســات شــاملة إلدارة المخاطــر بمــا يتناســب مــع طبيعــة وحجــم األنشــطة والتحقــق مــن تنفيذهــا ومراجعتهــا 	 

علــى المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة للشــركة�  بنــاًء  وتحديثهــا 
تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له� 	 
التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهرًا القادمة� 	 
اإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم فعاليــة نظــم وآليــات تحديــد وقيــاس ومتابعــة المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا 	 

الشــركة؛ وذلــك لتحديــد أوجــه القصــور بهــا� 
إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال�	 
ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر� 	 
مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة�	 
التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر�	 

ضمان االلتزام  5-

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها�	 

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة� 	 

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة� 	 

رفع أي مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها� 	 

أخرى: 6-

يجــوز للجنــة المراجعــة أن تجتمــع مــع العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة والمراجعيــن الداخلييــن والخارجييــن فــي 	 
جلســات مســتقلة لمناقشــة أيــة أمــور تســتحق النقــاش مــن وجهــة نظــر اللجنــة أو باقــي األطــراف�

دعوة موظفي الشركة المختصين لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشتهم متى ما تطلب االمر ذلك�	 

إدارة المراجعة الداخلية

كمــزود  اإلداريــة  لالستشــارات  الســعودية  ميمبــر  بروتيفيتــي  شــركة  مــع  الشــركة  تعاقــدت 
خدمــات خارجــي إلنشــاء هيــكل إلدارة المراجعــة الداخليــة للشــركة� ويقــوم مــزود الخدمــات 
للجنــة  والعــروض  التقاريــر  وإعــداد  الشــركة،  فــي  الداخليــة  المراجعــة  بتأديــة مهــام  الخارجــي 
المراجعــة وإدارة الشــركة التنفيذيــة، واإلجابــة الستفســارات مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة� 
باإلضافــة إلــى ذلــك، تشــمل المســؤوليات الرئيســية إلدارة المراجعــة الداخليــة التــي يؤديهــا 

مــزود الخدمــات الخارجــي مــا يلــي:

إعداد منهجية تحليل المخاطر�	 

الرئيســية 	  المجــاالت  وتحديــد  الشــركة  فــي  للمخاطــر  التعــرض  لمســتوى  تقييــم  إجــراء 
الداخليــة� المراجعــة  إلجــراء 

تطويــر بيئــة شــاملة للمراجعــة بنــاًء علــى نشــاطات وعمليــات الشــركة وتقييــم فاعليــة 	 
الحوكمــة والرقابــة الداخليــة فــي الشــركة� 

للمخاطــر، 	  نتائــج تقييــم مســتوى التعــرض  علــى  بنــاًء  للمراجعــة الداخليــة  وضــع خطــة 
واســتراتيجيتها�  وعملياتهــا  الشــركة  وأهــداف 

تأديــة مهــام المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة بالتعــاون مــع الفريــق الداخلــي للمجموعــة 	 
حســب خطــة المراجعــة الداخليــة المعتمــدة�

كمــا يجــدر الذكــر أن الشــركة قــد قامــت بتعييــن مديــر إلدارة المراجعــة الداخليــة والتــي باشــرت 
عملهــا فــي الشــركة ابتــداًء مــن تاريــخ 1443/02/26ه )الموافــق 2021/10/03م(�
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2 - لجنة االستثمار

تتكــون لجنــة االســتثمار مــن ثالثــة )3( أعضــاء تــم تعيينهــم بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 
1442/10/27هـــ )الموافــق 2021/06/08م(، ويوضــح الجــدول التالــي أســماء أعضــاء لجنــة 

االســتثمار: 

المنصباالسم

رئيس لجنة صاحب السمو الملكي/ األمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
االستثمار

عضو لجنة األستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن محمد العمران
االستثمار

عضو لجنة األستاذة/ لؤلوة محمد عبد الكريم بكر
االستثمار

السير الذاتية ألعضاء لجنة االستثمار

الخبرات العملية الجنسيةالعمراالسم
المؤهالت العلميةالسابقة

صاحب السمو الملكي/ األمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود*

األستاذ/ عبد العزيز عبدالرحمن محمد العمران *

األستاذة/ لؤلوة محمد عبد الكريم بكر *

* يرجى مراجعة السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

اجتماعات لجنة االستثمار

االســتثمار  لجنــة  تعقــد  حيــث  واحــدًا�  اجتماعــًا  2021م  العــام  فــي  االســتثمار  لجنــة  عقــدت 
االســتثمارية  البيانــات  ومراجعــة  نشــاطاتها  لمتابعــة  الضــرورة  عنــد  أو  فصليــًا  اجتماعاتهــا 
حضــور  ســجل  التالــي  الجــدول  ويبيــن  الصلــة�  ذات  المواضيــع  مــن  ذلــك  وغيــر  المرحليــة 

2021م: العــام  خــالل  اللجنــة  اجتماعــات 

االسمم
دورة المجلس عام المنصب

المجموع2021م
28 سبتمبر

1
صاحب السمو الملكي/ األمير 

مشعل بن سلطان بن عبد 
العزيز آل سعود

رئيس لجنة 
1√االستثمار

األستاذ/ عبد العزيز عبد 2
الرحمن محمد العمران

عضو لجنة 
1√االستثمار

األستاذة/ لؤلوة محمد عبد 3
الكريم بكر

عضو لجنة 
1√االستثمار

اختصاصات لجنة االستثمار

تشمل اختصاصات لجنة االستثمار ومسؤولياتها ما يلي:

العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة االستثمار في الشركة بما يتناسب مع طبيعة أعمالها واألنشطة التي تزاولها  1-
والمخاطر التي تتعرض لها، والتوصية بشأنها�

مراجعة استراتيجية االستثمار بشكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغييرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة  2-
أو التشريعات المنظمة ألعمالها أو ألهدافها االستراتيجية أو غيرها والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص التغییرات المقترحة على 

هذه السیاسة�
اإلشراف العام على األنشطة االستثماریة للشركة ووضع إجراءات مالئمة لقیاس األداء االستثماري وتقييمه� 3-
دراسة وتقییم الفرص االستثماریة المقترحة من قبل إدارة الشركة فیما یتعلق بالتعامالت التالیة والتوصیة بشأنها: 4-

عملیات االندماج أو االستحواذ على الشركات أو األعمال أو األصول�	 

أي انتهاء أو بیع أو نقل ملكیة أو خروج من استثمار قائم أو التصرف فیھ�	 

المشاریع المشتركة بموجب إتفاقیة شركاء أو شركات المحاصة�	 

االستثمار في المشاریع الجدیدة أو القائمة أو في مشاریع التوسعة وتوسعات المشاریع التي لدى الشركة مصلحة فيها�	 

أي فرصة استثماریة ترغب إدارة الشركة في الدخول فيها�	 

دراسة احتماالت التمویل للتعامالت المذكورة أعاله� 5-
التأكد من التزام الفرص االستثماریة المقترحة باألنظمة واللوائح والتعلیمات ذات العالقة� 6-
تحدید وترتیب األولویات الخاصة بعروض االستثمارات المقترحة� 7-
دراسة التقاریر الدوریة من اإلدارة التنفیذیة عن سیر أعمال الفرص االستثماریة المعتمدة� 8-
االستعانة بمن تراه من الخبراء أو المختصین أو من غیرھم في دراسة الموضوعات التي تندرج ضمن مهامها ومسؤولیاتها، وذلك  9-

بعد موافقة مجلس اإلدارة�
الموافقة على الفرص االستثماریة المقترحة من قبل إدارة الشركة� 10-
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أعضاء اإلدارات التنفيذية

تضــم شــركة "جاهــز" عــددًا مــن اإلدارات الرئيســة التــي تعمــل علــى إدارة أعمــال الشــركة وتطويرهــا كل حســب دورهــا بإشــراف مجلــس اإلدارة� 
ويقــوم الرئيــس التنفيــذي بتســيير األعمــال اليوميــة للشــركة وفقــًا للتوجيهــات والسياســات التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة لضمــان تحقيــق 
الشــركة ألهدافهــا المحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة� فيمــا يتعيــن علــى كل إدارة تنفيــذ الواجبــات والمهــام التــي تقــع تحــت مســؤوليتها 
لتفعيل األداء الكلي للشــركة وتحقيق رؤية ورســالة وأهداف واســتراتيجيات الشــركة على المدى القصير والطويل� ونذكر فيما يلي أعضاء 

اإلدارة التنفيذيــة للشــركة:

تاريخ االلتحاق بالعمل لدى الشركةالمنصباالسمم

1439/01/01هـ )الموافق 2017/09/21م(الرئيس التنفيذياألستاذ/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل1

1439/01/01هـ )الموافق 2017/09/21م(نائب الرئيس التنفيذياألستاذ/ مشعل إبراهيم سالم المشاري2

1441/12/11هـ )الموافق 2020/08/01م(الرئيس التنفيذي التجارياألستاذ/ حمد عبد هللا فهد البكر3

الرئيس التنفيذي للشؤون األستاذ/ هاني عبد الحكيم محمد الجلولي4
1442/03/29هـ )الموافق 2020/11/15م(المالية

1442/05/19هـ )الموافق 2021/01/03م(الرئيس التنفيذي التقنياألستاذ/ محمد عبد العزيز محمد البراك5

1440/11/04هـ )الموافق 2019/07/07م(الرئيس التنفيذي للعملياتاألستاذ/ عبد العزيز محمد صالح الفارس6

1443/02/26هـ )الموافق 2021/10/03م(مدير المراجعة الداخليةاألستاذة/ هبة محمد حسن الزير7

  

السير الذاتية ألعضاء اإلدارات التنفيذية 

المؤهالت العلميةالوظائف والخبرات السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

األستاذ/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل*1

األستاذ/ مشعل إبراهيم 2
سالم المشاري

نائب الرئيس التنفيذي في 	 
الشركة منذ عام 2017م وحتى 

تاريخه�

عضو مجلس إدارة في شركة 	 
لجام للرياضة، وهي شركة 

مساهمة عامة سعودية، تعمل 
في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل 

المراكز الرياضية، منذ عام 
2021م�  

عضو مجلس المديرين في 	 
شركة خدمات المساندة 

للخدمات اللوجستية، وهي 
شركة شخص واحد ذات 

مسؤولية محدودة، تعمل في 
مجال الخدمات اللوجستية منذ 

عام 2021م وحتى تاريخه�

عضو لجنة في غرفة الرياض 	 
التجارية، وهي هيئة حكومية 

سعودية، تعمل في مجال 
الخدمات التجارية والصناعية، 

منذ عام 2020م وحتى تاريخه� 

مدير تطوير األعمال في شركة عالمات 	 
الدولية، وهي شركة ذات مسؤولية 
محدودة سعودية، تعمل في مجال 
تقنية المعلومات، منذ عام 2014م 

وحتى عام 2016م�

مدير المشاريع في شركة فيدكس، 	 
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، 

تعمل في مجال النقل السريع، منذ عام 
2010م وحتى عام 2012م�

دورة تخرج في إدارة 	 
األعمال، جامعة بابسون، 

الواليات المتحدة األمريكية، 
عام 2018م� 

دورة تخرج في إدارة األعمال 	 
الدولية، جامعة كاليفورنيا 
إيرفاين، الواليات المتحدة 

األمريكية، عام 2010م�

بكالوريوس في إدارة 	 
األعمال، جامعة الملك 

سعود، المملكة العربية 
السعودية، عام 2007م�

المؤهالت العلميةالوظائف والخبرات السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

األستاذ/ حمد عبد هللا فهد البكر *3

األستاذ/ هاني عبد 4
الحكيم محمد الجلولي

الرئيس التنفيذي للشؤون 	 
المالية في الشركة منذ عام 

2020م وحتى تاريخه�

عضو مجلس المديرين في 	 
شركة خدمات المساندة 

للخدمات اللوجستية، وهي 
شركة شخص واحد ذات 

مسؤولية محدودة، تعمل في 
مجال الخدمات اللوجستية منذ 

عام 2021م وحتى تاريخه�

مدير الرقابة المالية والتقارير في شركة 	 
ذيب لتأجير السيارات، وهي شركة 

مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في 
مجال تأجير السيارات، منذ عام 2019م 

وحتى عام 2020م�

مدير الحسابات والتقارير في شركة 	 
ذيب لتأجير السيارات، وهي شركة 

مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في 
مجال تأجير السيارات، منذ عام 2016م 

وحتى عام 2018م�

مدير تنفيذي في شركة أوبتيمال 	 
ديسيزيون، وهي شركة ذات مسؤولية 

محدودة، تعمل في مجال االستشارات، 
منذ عام 2012م وحتى عام 2015م�

مراقب مالي في شركة خدمات تقنية 	 
المعلومات للطيران – إفريقيا، وهي 
شركة مساهمة تونسيةـ، تعمل في 

مجال تقنية المعلومات، منذ عام 
2009م وحتى عام 2012م�

مدير مراجعة في شركة س-إس-ب- 	 
خبراء محاسبون، وهي شركة ذات 

مسؤولية محدودة تونسية، تعمل في 
مجال االستشارات والمراجعة، منذ عام 

2003م وحتى عام 2009م�

شهادة الزمالة محاسب 	 
قانوني معتمد تخصص 

الخبرة في المحاسبة، 
المعهد األعلى للمحاسبة 

وإدارة المؤسسات في 
جامعة منوبة، الجمهورية 

التونسية، عام 2012م�

ماجستير في المراجعة 	 
في المحاسبة، المعهد 

األعلى للمحاسبة وإدارة 
المؤسسات في جامعة 

منوبة، الجمهورية التونسية، 
عام 2003م�

بكالوريوس في المحاسبة، 	 
جامعة تونس، الجمهورية 

التونسية، عام 2002م�

األستاذ/ محمد عبد العزيز 5
محمد البراك

الرئيس التنفيذي التقني في 	 
الشركة منذ عام 2021م وحتى 

تاريخه�

مدير التطوير في شركة لين لخدمات 	 
األعمال، وهي شركة ذات مسؤولية 
محدودة سعودية، تعمل في مجال 

تقنية نظم المعلومات، منذ عام 
2018م وحتى عام 2021م�

مدير التطوير في مؤسسة زي سوفت 	 
لتقنية المعلومات، وهي مؤسسة 

فردية، تعمل في مجال تطوير األنظمة 
والتطبيقات، منذ عام 2016م وحتى 

عام 2018م�

مهندس برمجيات أول في شركة 	 
ريسايكاليز، وهي شركة أمريكية، تعمل 

في مجال الشبكات االعالنية في 
السيليكون فالي، منذ عام 2015م 

وحتى عام 2016م�

مهندس برمجيات في شركة علم 	 
لتقنية المعلومات، وهي شركة 

مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في 
مجال تقنية نظم المعلومات، منذ عام 

2013م وحتى عام 2015م

إدارة وتطوير تطبيقات بشكل مستقل 	 
في عدة مجاالت منها منصات 

توصيل األطعمة والتسوق، منذ عام 
2012م وحتى عام 2017م�

بكالوريوس في هندسة 	 
برمجيات الحاسوب، 

جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن، المملكة العربية 

السعودية، عام 2013م�
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المؤهالت العلميةالوظائف والخبرات السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

األستاذ/ عبدالعزيز محمد 6
صالح الفارس

الرئيس التنفيذي للعمليات في 	 
الشركة منذ عام 2019م وحتى 

تاريخه�

مساعد المدير العام للعمليات 	 
والتشغيل في الشركة الوطنية للتوزيع، 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، 
تعمل في مجال التوزيع، منذ عام 

2016م وحتى عام 2019م�

بكالوريوس في إدارة 	 
سلسلة التوريد، جامعة 
بويزي ستيت، الواليات 
المتحدة األمريكية، عام 

2016م�

بكالوريوس في المحاسبة، 	 
جامعة بويزي ستيت، 

الواليات المتحدة األمريكية، 
عام 2016م�

األستاذة/ هبة محمد 7
حسن الزير

فــي 	  الداخليــة  المراجعــة  مديــر 
الشــركة منــذ عــام 2021م وحتــى 

تاريخــه�

فــي 	  المراجعــة  لجنــة  ســر  أميــن 
الشــركة منــذ عــام 2021م وحتــى 

تاريخــه�

اخصائي أول في المراجعة الداخلية 	 
في شركة لجام للرياضة، وهي شركة 
مساهمة عامة سعودية، تعمل في 
مجال إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز 
الرياضية، منذ عام 2018 وحتى عام 

2021م�

قائد المراجعة الداخلية في شركة دور 	 
للضيافة، وهي شركة مساهمة عامة 

سعودية، تعمل في مجال إنشاء وإدارة 
وتشغيل المنشآت الفندقية والعقارية 

والسياحية، في عام 2018م�

مستشار رئيسي في استشارات 	 
المخاطر والمراجعة الداخلية في شركة 
كي بي ام جي الفوزان وشركاه، وهي 

شركة مساهمة مقفلة سعودية، 
تعمل في مجال المراجعة والضرائب 

واالستشارات، منذ عام 2015م وحتى 
عام 2018م�

ماجستير في إدارة األعمال، 	 
كليات الشرق العربي، 

المملكة العربية السعودية، 
عام 2014م�

بكالوريوس في اإلدارة 	 
العامة، جامعة الملك 

سعود، المملكة العربية 
السعودية، عام 2008م�

* يرجى مراجعة السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

الجمعية العامة

مجلس اإلدارة
 إدارة المراجعة

  الداخلية

لجنة المراجعة

لجنة االستثمار

 نائب الرئيس
التنفيذي

 الرئيس التنفيذي
التجاري

 الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية

 الرئيس التنفيذي
التقني

 الرئيس التنفيذي
للعمليات

الرئيس التنفيذي

الهيكل اإلداري
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أثُر النمو المستدام
هيكل رأس المال

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية المساهمين بالشركة�

 هيكل رأس مال الشركة 

النسبةعدد األسهمالمساهمم

%93�4,924,01446شركة عالمات الدولية المحدودة1

%29�3,282,67631صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة – قطاع تقنية المعلومات والتجارة اإللكترونية2

%83�192,0001أسهم الخزينة*3

%95�2,093,11319الجمهور4

%10,491,803100اإلجمالي

* قامت كل من شركة عالمات الدولية المحدودة وشركة حفظ أصول تأثير لالتصاالت وتقنية المعلومات ببيع مائة واثنين وتسعين 
ألف )192,000( سهمًا للشركة بقيمتها االسمية البالغة عشرة )10( رياالت سعودية الستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي 

الشركة�

تطّور عدد الموظفين 

بلغ عدد الموظفين في شركة "جاهز" )356( موظف كما في 2021/12/31م، ويوضح الجدول التالي أعداد الموظفين ونسب السعودة 
للشركة كما في 31 ديسمبر  2019م و2020م و2021م:

31-12-2021م31-12-2020م31-12-2019م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

%2�30786%3�425487�72 %110السعوديون

%8�4913%7�63712�27 %42غير السعوديين

100 %100356 %100291 %152المجموع
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مؤشرات األداء

تابلطلا ةميق يلامجإ يف يوق ومن

يفاصلا حبرلا شماه يف ريبك عسوت

497 
1,418 

3,343 

2019 2020 2021

يدوعس لاير نويلم

تاداريإلا ومن نم لفاح لجس

159

459

1,221 

2019 2020 2021

2.9x

2.7x

(7)

39 

117 

2019 2020 2021

8.1x

% تاداريإلا/ حبرلا يفاص

(4.1%) 8.6% 9.6%

11

حبرلا يلامجإ يف رمتسم عسوت

25.5
108.5

272 

2019 2020 2021
% تاداريإلا / حبرلا يلامجإ

16.1% 23.6% 22.3%

2.8x

2.4x

4.3x

2.5x
3.0x

يدوعس لاير نويلم

يدوعس لاير نويلميدوعس لاير نويلم

تابلطلا ددع

بلط لكل عئاضبلا ةميق يلامجإ طسوتم ليمع لكل ةيرهشلا تابلطلا ددع طسوتم

نويلملاب تابلطلا ددع

ءالمعلا ددع

يدوعس لاير بلط

51.6

7.0 

19.5 

2019 2020 2021

0.5 
1.0 

1.9 

2019 2020 2021

71.1 72.6 
64.8 

2019 2020 2021

3.8 

4.5 
4.7 

2019 2020 2021

12

نويلملاب ءالمعلا ددع

م2021 ةياهن عورفلاو رجاتملا ددع

بلط لكل ةلومعلا ةبسن طسوتم بلط لكل ليصوتلا موسر طسوتم

ليصوتلا ءاكرش ددع

يدوعس لاير % ,يدوعس لاير

1,780 
3,424 

7,061 
5,399 

9,788 

16,566 

2019 2020 2021

رجتم
عرف

6,301

29,569

50,854

2019 2020 2021

6.7 
7.7 7.5 

2019 2020 2021
%%

99..55%% 1100..66%% 1111..66%%

% ةلومعلا ةبسن طسوتم

14.9 14.6 14.4 

2019 2020 2021

14

SSiiggnniiffiicc
aanntt  iinn

ccrree
aassee  iinn  

ffiirrss
tt  ttii

mmee  ccuu
ssttoo

mmeerrss

ةعومجملا عون بسح تابلطلا ةعومجملا عون بسح لوألا بلطلا ذنم ةيرهشلا تابلطلا

13
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إنجازات عام 2021م
حققــت الشــركة العديــد مــن اإلنجــازات الحقيقيــة خــالل العــام المنصــرم 2021م، باالعتمــاد علــى قــوة الشــركة الماليــة ومزاياهــا التنافســية 
الحقيقيــة وبنيتهــا الرقميــة التحتيــة المتطــورة، لتضيــف ركائــز متينــة لتنفيــذ اســتراتيجية الشــركة وخططهــا فــي التوســع والنمــو بــكل ثقــة، نوجــز 

فيمــا يلــي بعضــا مــن هــذه اإلنجــازات:

دخــول الســوق الموازيــة -نمــو  بنجــاح كبيــر، منــح الشــركة ركيــزة أساســية لالنطــالق بقــوة نحــو تحقيــق اســتراتيجيتها الطموحــة بالتوســع 	 
والنمــو بــكل ثقــة وقــوة�

زيــادة الحصــة الســوقية لشــركة "جاهــز" بشــكل متصاعــد حيــث وصــل نســبة 28 % فــي فبرابــر 2021م قطــاع توصيــل الطلبــات والدعــم 	 
اللوجســتي�

في سياق دعم خططها بتعزيز مكانة وحضور الشركة كأحد أهم الشركات السعودية في مجال توصيل الطلبات والدعم اللوجستي، 	 
بادرت الشــركة بإطالق شــركة "لوجي" لتكون الذراع االســتراتيجي لنمو أعمال شــركة "جاهز" بما تقدمه من دعم لوجســتي وتشــغيلي 
متكامــل� باإلضافــة إلــى توســيع أعمــال "لوجــي" لتقــدم خدمــات التوصيــل والدعــم اللوجســتي لجميــع الشــركات الناشــطة فــي هــذال 

المجــال، لتصبــح أحــد القنــوات االســتثمارية المتقدمــة للشــركة�

تماشــيًا مــع رغبــة الشــركة فــي زيــادة حصتهــا الســوقية فــي الســوق الســعودية، لتطــال خدمــات التوصيــل قطاعــات اســتهالكية هامــة 	 
أخــرى، مــن خــالل تأســيس شــركة "بــك" المتخصصــة فــي التجــارة اإللكترونيــة الســريعة، لتلبــي احتياجــات الشــرائح المســتهدفة وتوصيلهــا 
بــدءًا مــن األزيــاء ومســتحضرات التجميــل وصــواًل إلــى المعــدات الحاســوبية، مســتفيدة مــن حضــور ومكانــة الشــركة لــدى جميــع العمــالء، 
ومــن البنيــة التحتيــة الرقميــة والتقنيــة المتطــورة جــدًا التــي تســمح ألي بإضافــة أي قنــوات عمــل أخــرى إلــى شــبكتها التشــغيلية المتطــورة 

بــكل كفــاءة وأمــان وإتقــان�

تأسيســًا علــى دراســتها المعمقــة لميــول الســوق وتوجهــات بيئــات العمــل فيهــا، مقرونــة بخبــرات طاقمهــا اإلداري والتشــغيلي الكبيــرة 	 
المدعومــة، ببنيــة تحتيــة رقميــة فائقــة التطــور؛ أطلقــت الشــركة قنــاة اســتثمارية واعــدة فــي مجــال المطابــخ الســحابية، مــن خــالل شــركة 
"كوكيتشــن"، حيــث افتتحــت أول فرعــًا لهــا بمدينــة الريــاض فــي العــام 2021م، وهــي بصــدد افتتــاح فرعــًا جديــدا أخــر لهــا فــي الريــاض، 

ضمــن مســار تصاعــدي فــي افتتــاح المزيــد مــن الفــروع فــي مختلــف أنحــاء المملكــة�

تحديات 2021م
واجهــت الشــركة عــدة تحديــات متنوعــة خــالل مســيرة عملهــا فــي العــام المنصــرم 2021م، ولكــن بفضــل مرونــة نمــوذج أعمالهــا واســتراتيجية 
عملهــا المحكمــة باإلضافــة إلــى قــوة بنيتهــا التشــغيلية والرقميــة والتقنيــة المتطــورة، وكفــاءة فــرق عملهــا اإلداريــة والتشــغيلية واللوجســتية؛ 

اســتطاعت الشــركة تحويــل هــذه التحديــات إلــى فــرص نجــاح حقيقيــة، نذكــر أهمهــا فيمــا يلــي:

التحدي األول- األنظمة والقوانين الحكومية لتنظيم السوق

األنظمــة والضوابــط والمعاييــر التــي أطلقتهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي تنــص علــى التــزام جميــع الشــركات الناشــطة فــي 
هذا المجل إلى تســجيل جميع المناديب – الســائقين، أحد ركائز مســار العمل التشــغيلي للشــركة، على المنصة التي أنشــأتها بخصوص ذلك 
وتوثيــق بياناتهــم بشــكل شــامل، بهــدف تنظيــم ســوق العمــل فــي هــذا القطــاع بشــكل مؤسســاتي متكامــل، األمــر الــذي يشــكل تحديــًا أمــام 

قــدرة الشــركة التشــغيلية علــى تلبيــة طموحهــا وخططهــا بالتوســع فــي هــذا المجــال�

تحويل "جاهز" التحدي إلى فرصة نجاح

حولــت الشــركة هــذا التحــدي إلــى إنجــاز، مــن خــالل مبادرتهــا لتأســيس وعــاًء اســتثماريًا واعــدًا آخــر مــن خــالل تأســيس شــركة "لوجــي" المتخصصــة 
باألعمــال اللوجســتية، مــن خــالل اســتقطاب العــدد الكافــي مــن المناديــب – الســائقين الالئقيــن بحســب المتطلبــات الحكوميــة الجديــدة� 
حيــث تخطــط الشــركة المتــالك اســطوال احترافيــًا مجهــزًا لتغطيــة احتيــاج الشــركة منهــم، وتوســيع قاعــدة أعمالهــا لتطــال خدماتهــا متطلبــات 

واحتياجــات الشــركات األخــرى الناشــطة فــي هــذا المجــال�

التحدي الثاني- التطور الرقمي والتقني المتسارع

نظــرًا للتحــوالت الكبــرى فــي مســيرة الثــورة الصناعيــة الرابعــة، تفــرض علــى معظــم الشــركات فــي العالــم، ضــرورة تحديــث وريمــا إعــادة بنــاء 
بنيتهــا التحتيــة وتجهيزاتهــا، والمرتبطــة بضــرورة تغييــر ممارســتها التشــغيلية وتطويرهــا، ممــا يتســبب فــي إربــاك خطــط الشــركة التوســعية 

ويؤخــر تنفيذهــا، وربمــا فشــلها وخروجهــا مــن الســوق�

تحويل "جاهز" التحدي إلى فرصة نجاح

تســتمر الشــركة بشــكل حثيــث، علــى االســتثمار الكبيــر فــي تطويــر بنيتهــا التحتيــة الرقميــة الفائقــة التطــور والمرونــة، بفضــل اعتمادهــا علــى 
أحــدث التطبيقــات والبرمجيــات والتجهيــزات العالميــة، مدعومــة بفريــق متكامــل مــن نخبــة الكفــاءات المتقدمــة فــي هــذا المجــال� دون الحاجــة 
علــى التطويــر بحســب أعلــى معاييــر الجــودة  بــأي مصــدر أو مــورد أخــر محليــًا كان أم عالميــًا� وهــذا مــا يمنحهــا القــدرة الدائمــة  لالســتعانة 
والكفاءة المتطورة في هذا المجال، لتمكين الشــركة من تطبيق اســتراتيجياتها وخططها التشــغيلية واالســتثمارية المتنوعة بكفاءة عالية�
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مستهدفات عام 2022م
علــى اإلنجــازات والنجاحــات  عمــل مســتقبلية طموحــة، مرتكــزة  تطبــق الشــركة اســتراتيجية 
الكبيــرة التــي حققتهــا خــالل العــام المنصــرم 2021م� وفيمــا يلــي نوجــز أهــم المســتهدفات 

التــي تعمــل الشــركة علــى تحقيقهــا فــي العــام 2022م:

الواعــدة 	  االســتثمارية  أوعيتهــا  توســيع  فــي  اســتراتيجيتها  تطبيــق  فــي  تعزيــز جهودهــا 
بالمزيــد مــن القيمــة والفائــدة بالشــكل الــذي يضمــن مزيــدًا مــن العوائــد الربحيــة لجميــع 
وأنشــطة  والمســاندة ألعمــال  الدعــم  والشــركاء، مــن خــالل تقديــم كل  المســاهمين 
الشركات التابعة التي تم تأسيسها حديثًا، كشركة "لوجي" لخدمات الدعم اللوجستي، 
وشــركة "بــك" للتجــارة اإللكترونيــة الســريعة، وشــركة "كوكيتشــن" للمطابــخ الســحابية�

المملكــة 	  أنحــاء  عمــوم  فــي  لشــركة "جاهــز"  فــروع جديــدة  بتأســيس  والنمــو  التوســع 
العربيــة الســعودية، وإقامــة المزيــد مــن الشــراكات االســتراتيجية مــع العالمــات التجاريــة 

المحليــة واإلقليميــة والعالميــة الناشــطة فــي قطــاع المطاعــم والمطابــخ�

 	 ، وإقليميــًا  محليــًا  أنشــطتها،  بكافــة  الشــركة  أعمــال  فــي  والنمــو  التوســع 
يلــي: وذلــك مــن خــالل مــا 

تأسيس فروع جديد باسم الشركة في هذه األسواق�	 

إقامــة شــراكات اســتراتيجية مــع شــركات مرموقــة وناجحــة فــي هــذا القطــاع 	 
فــي الــدول المســتهدفة�

ترسيخ دور الشركة كمظلة مؤسساتية تغطي نشاطات كاًل من الشركات/المنصات 	 
التابعــة التالية:

منصة "جاهز" لتوصيل طلبات المطاعم	 

شركة "لوجي" للدعم اللوجستي	 

شركة "بك" للتجارة السريعة	 

شركة "كوكتشن" للمطابخ السحابية	 

شركة اللون األحمر )الذراع االستثماري للمجموعة(	 
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المحّبة جوهر النمو المستدام
"جاهز" في سطور

شــركة  أطلقــت  طموحــة،  اســتراتيجية  برؤيــة 
المعلومــات،  نظــم  لتقنيــة  الدوليــة  جاهــز 
الرئيــس  مقرهــا  مــن  2016م  عــام  أعمالهــا 
العربيــة  المملكــة  فــي  الريــاض  بمدينــة 
لقــدرات  المبكــر  باالســتثمار  الســعودية؛ 
ومعــارف نخبــة مــن الكفــاءات والخبــرات التقنيــة 
والعلميــة والتجاريــة الســعودية، فــي الخدمــات 
عنــد الطلــب، التــي أحدثــت تغييــرات هائلــة فــي 
أنمــاط الحيــاة وســلوك وعــادات اإلنســان، مــن 
بتطبيقاتهــا  الرقميــة  التســوق  منصــات  خــالل 
ظــروف  فــي  تعــزز  الــذي  األمــر  المتنوعــة� 
اإلغــالق للحــد مــن انتشــار جائحــة كورونــا عالميــًا، 
التــي أحدثــت طفــرة كبيــرة فــي بــروز التطبيقــات 
الرقميــة كأســواق بديلــة للحصــول علــى جميــع 
شــرائح  لكافــة  االســتهالكية  المتطلبــات 

وأمــان� وســهولة  يســر  بــكل  المجتمــع 

الكبيــرة وظــروف  التحديــات  الرغــم مــن  وعلــى 
فقــد  الصناعــة،  هــذه  فــي  الحــادة  المنافســة 
متميــز  حضــور  تحقيــق  "جاهــز"  اســتطاعت 
ومكانــة رياديــة لــدى شــريحة كبيــرة مــن العمــالء 
والشــركاء فــي المملكــة� فإلــى جانــب قــدرات 
أن  اســتطاع  الــذي  والمالــي  التجــاري  فريقهــا 
القــدرة  الشــركة  منحــت  ذكيــة  معادلــة  يبتكــر 
تمتلــك  جيــدة،  ربحيــة  هوامــش  تحقيــق  علــى 
متطــورة  ورقميــة  تقنيــة  تحتيــة  بنيــة  الشــركة 
والخبــرات  المؤهــالت  بأفضــل  مدعومــة 
العلميــة والعمليــة التــي لديهــا القــدرة الكبيــرة 
والمرونــة الكافيــة لتطويــر التطبيقــات والبرامــج 
الرقميــة التــي تضمــن كفــاءة تشــغيلية شــاملة 
تجربــة  يضمــن  بمــا  العمــل،  مســارات  لجميــع 
إلــى  االتصــال  لحظــة  مــن  تبــدأ  فريــدة،  عميــل 
علــى متابعــة  لحظــة وصــول الطلــب والقــدرة 
لحــل  مباشــرة  للتدخــل  بلحظــة  لحظــة  ســيره 
عقبــة طارئــة تعتــرض  وتجــاوز أي  أي مشــكلة 
تمكنــت  فيمــا  الطلــب�  توصيــل  مســار 
الشــركة مــن تأســيس أفضــل عالقــات العمــل 
نخبــة العالمــات  والشــراكات االســتراتيجية مــع 
فــي  الناشــطة  والعالميــة  المحليــة  التجاريــة 
مجــال األطعمــة، مــن خــالل كفــاءة ممارســتها 
وتكامــل  ومصداقيتهــا  المتطــورة  التشــغيلية 

وخدماتهــا� حلولهــا 

وكفاءتهــا  بقدرتهــا  تتميــز شــركة "جاهــز"،  كمــا 
مثاليــة  عمــل  بيئــة  علــى  الحفــاظ  فــي  الالفتــة 
التــي  والــوالء  المحبــة  قيــم  تســودها  جاذبــة، 
باتــت بصمــة فريــدة تميــز جميــع أفــراد أســرتها 
فــي كافــة مســتوياتهم الوظيفيــة، األمــر الــذي 
داخــل  وممارســاتهم  أدائهــم  علــى  انعكــس 
أكثــر  مــن  جعلهــا  مــا  وهــو  وخارجهــا،  الشــركة 
وشــهرة  كبيــر  بحــب  تتمتــع  التــي  المنصــات 
وانتشــار لــدى شــريحة واســعة مــن العمــالء فــي 
لهــم  بمــا توفــره مــن تجــارب فريــدة  المملكــة؛ 

دائــم�  بشــكل  توقعاتهــم  تتجــاوز 

دراســات  مــن  العديــد  بإجــراء  الشــركة  وتقــوم 
والعمــالء،  األســواق  وتوجهــات  ميــول 
الستخالص الحقائق التي تستطيع أن تؤسس 
المســتقبلية،  ونموهــا  توســعها  خطــط  عليهــا 
تحقيقــًا لرســالتها التــي تعززهــا قيمهــا الرئيســة،  
مجموعــة  لتصبــح  "جاهــز"  تطــورت  “وقــد” 
مــع  أدوارهــا  تتكامــل  التــي  الشــركات  مــن 
باالســتحواذ  قامــت  حيــث  البعــض�  بعضهــا 
علــى حصــة مســيطرة فــي شــركة "كوكيتشــنز 
بخبرتهــا  علــى االرتقــاء  "والتــي ســتكون قــادرة 
فــي توصيــل الطعــام عبــر اإلنترنــت مــن خــالل 
وزيــادة  المســتهدفة  الســوقية  حصتهــا  زيــادة 
عروضهــا، والــذي يعــد امتــدادًا طبيعيــًا ألعمــال 
منصــة جاهــز الناجحــة وفــق كافــة المقاييــس� 

حققتهــا  التــي  الكبيــرة  للنجاحــات  واســتكمااًل 
المجموعــة قطــاع توصيــل الطعــام، وتحقيقــًا 
لهدفهــا االســتراتيجي المتمثــل فــي الوصــول 
إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن العمــالء والمتاجــر، 
قطــاع  فــي  القــوي  مركزهــا  علــى  والحفــاظ 
طــورت  المملكــة،  فــي  التوصيــل  تطبيقــات 
خــالل  مــن  وحلولهــا  خدماتهــا  المجموعــة 
إنشــائها وتأسيســها  لمســارات عمــل رئيســة 

هــي: متكاملــة 

تقوم الشركة بإجراء العديد من دراسات
ميول وتوجهات األسواق والعمالء
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منصــة جاهــز: توفــر المنصــة تجربــة توصيــل شــاملة ســريعة وسلســة وشــبه مؤتمتــة بالكامــل� إضافــة إلــى الدعــم اللوجســتي الكامــل وعمليــات 
تحصيــل المدفوعــات� باإلضافــة إلــى الربــط بيــن المتاجــر والعمــالء ومناديــب التوصيــل عبــر تطبيــق هاتــف محمــول آمــن وســهل االســتخدام، 

األمــر الــذي ينعكــس وفــرة فــي اإليــرادات ووظائفهــا التقنيــة المتطــورة باعتبارهــا مصــدر طلبــات للمتاجــر�

منصة بك: وهي جيل جديد من التجارة اإللكترونية السريعة )Quick commerce( ، تهدف إلى ربط العمالء بالعالمات التجارية والحصول 
علــى المنتجــات المطلوبــة فــي غضــون مــدة تتــراوح مــن ســاعتين إلــى ثــالث ســاعات مباشــرًة مــن المتجــر عــن طريــق مناديــب التوصيــل� ســعيًا 

لتوســيع نطاق أعمالها ليتجاوز توصيل الطعام، إلى األزياء ومســتحضرات التجميل والمعدات الحاســوبية واألجهزة المتنوعة�

شــركة كوكيتشــنز: هــي منصــة مطابــخ ســحابية )Cloud Kitchens( تهــدف إلــى تزويــد المطاعــم بمســاحات مطابــخ إلعــداد وجباتهــا ثــم بيعهــا 
لعمالئهــا عبــر منصــات التوصيــل فقــط� وتعــد المطابــخ الســحابية )Cloud Kitchens( نمــوذج عمــل جديــد للمطاعــم، تعتــد عليــه بشــكل 
متزايــد فــي توصيــل الطعــام عبــر اإلنترنــت باعتبــاره ســبياًل لزيــادة وصولهــا لعمالئهــا، دون تحمــل تكاليــف اإليجــارات المرتفعــة وأجــور وطاقــم 

أكبــر لتقديــم الخدمــة�

شــركة لوجــي: تعمــل علــى تمكيــن قطــاع التجــارة اإللكترونيــة والتوصيــل مــن خــالل تقديــم الحلــول اللوجســتية والتشــغيلية بمبــدأ التوصيــل 
للميــل األخيــر )Last Mile Delivery( فــي المملكــة� 

شــركة اللــون األحمــر: هــي الــذراع االســتثماري للمجموعة،وتســتهدف 
بهــا شــركاؤها مــن العمــالء  ينشــط  االســتثمار فــي القطاعــات التــي 
والمتاجــر ومناديــب التوصيــل، التــي تعتمــد علــى التقنيــة المتطــورة�

ومــن جهــة أخــرى، تنفــذ الشــركة اســتراتيجية تحــول طموحــة، تعمــل 
 ، وإقليميــًا  محليــًا   جديــدة  أســواق  فــي  التوســع  علــى  خاللهــا  مــن 
مســتفيدة مــن نجاحاتهــا الكبــرى ومكانتهــا الرياديــة التــي كرســتها عبــر 

الناجحــة� عملهــا  مســيرة 

رؤيتنا

تجربــة  أفضــل  توفيــر  خــالل  مــن  محبــة  األكثــر  المنصــة  نصبــح  أن 
� ئنا لشــركا

رسالتنا

تجاوز توقعات شــركائنا من خالل تقديم تجربة سلســة تتمحور حول تلبية 
احتياجات وتطلعات المستخدمين باالعتماد على التكنولوجيا المبتكرة�

قيمنا

تشمل القيم األساسية للمجموعة ما يلي:

منتجاتهــم 	  علــى  دائمــًا  شــركائها  حصــول  ضمــان  الثقــة: 
مــرة� كل  فــي  المحــدد  الوقــت  فــي  ومدفوعاتهــم 

االبتــكار: تنميــة روح المبــادرة فــي المؤسســة بعقليــة موجهــة 	 
نحــو تحقيــق النتائــج�

الشــغف: االلتــزام بتجــاوز توقعــات الشــركاء مــن خــالل الســعي 	 
نحــو تحقيــق ســعادتهم وبلــوغ طموحاتهــم�

بلطــف 	  والشــركاء  والعمــالء  الموظفيــن  معاملــة  االحتــرام: 
واحتــرام� وتقديــر 

االســتدامة: خلق قيمة للشــركاء على المدى الطويل مع األخذ 	 
بعين االعتبار الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية�

عالميــة 	  تجربــة  لتقديــم  باألمــس،  حققتــه  مــا  تجــاوز  التمّيــز: 
المقدمــة� الخدمــات  عبــر  للمســتخدم  المســتوى 

األهداف والمحاور االستراتيجية

إلــى  2019م  مــن  الفتــرة  خــالل  ســريع  بشــكل  المجموعــة  أعمــال  توســعت 
النمــو  فــي  لطموحهــا  التاليــة  االســتراتيجية  المحــاور  وحــددت  2021م، 

: لمســتقبلي ا

تعزيــز عمليــات المجموعــة فــي المناطــق الجغرافيــة الحاليــة مــن 	 
خــالل االســتحواذ علــى حصــة أكبــر مــن الســوق وجــذب عمــالء 

وشــركاء جــدد�

إلــى 	  والدخــول  المســاندة  القطاعــات  فــي  األعمــال  توســيع 
المســتقبلي� النمــو  لتحقيــق  جديــدة  جغرافيــة  مناطــق 

تمييز خدمات المجموعة وعروضها من خالل االبتكار المستمر�	 
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أهــداف  فــي  االســتراتيجية  المحــاور  هــذه  ترتيــب  علــى  عملــت  كمــا 
الرئيســية  األعمــال  قطاعــات  عبــر  لتحقيقهــا  تســعى  اســتراتيجية 

للمجموعــة: التاليــة  األربعــة 

١- توصيل الطعام عبر التطبيقات – منصة جاهز

خــالل 	  المملكــة مــن  أنحــاء  المجموعــة فــي جميــع  تواجــد  تعزيــز 
الحاليــة� المــدن  الســوق فــي  مــن  أكبــر  علــى حصــة  االســتحواذ 

فــي 	  التغطيــة  نطــاق  لتحســين  جديــدة  مــدن  فــي  التوســع 
� لمملكــة ا

الميــزة 	  مــن  االســتفادة  خــالل  مــن  اإلقليمــي  التواجــد  توســيع 
للمجموعــة� التنافســية 

االســتثمار 	  خــالل  مــن  العمــالء  وتجربــة  التشــغيلي  التميــز  دفــع 
والتقنيــة� والعمليــات  التدريــب  فــي  المســتمر 

٢- التجارة السريعة )Quick commerce( – منصة بك

أطلقــت المجموعــة مؤخــًرا قطــاع أعمالهــا الخــاص بالتجــارة الســريعة 
)Quick commerce(، تحــت مســمى منصــة بــك )PIK(، مســتفيدة 
لتلبيــة  لديهــا  المتاحــة  والتقنيــة  اللوجســتية  التحتيــة  البنيــة  مــن 
متطلبــات النمــو الســريعة لهــذا القطــاع� وتشــمل أهــداف منصــة بــك 

يلــي: )PIK( االســتراتيجية مــا 

إنشــاء تجربــة تســوق مبتكــرة مــن خــالل نمــوذج عمــل وتطبيــق 	 
ســهل وســريع يشــتمل علــى مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات 

التــي تلبــي احتياجــات العمــالء�

 	 ،)Quick commerce( بــدء مزاولــة عمليــات التجــارة الســريعة
مــن خــالل تطبيــٍق مســتقل، فــي مدينــة الريــاض بصــورة مبدئيــة 

ثــم يتبــع ذلــك توســيع العمليــات فــي جميــع أنحــاء المملكــة�

٣- المطابخ السحابية )Cloud Kitchens( – شركة كوكيتشنز

دخلت المجموعة قطاع المطابخ السحابية )Cloud Kitchens( من 
خــالل االســتحواذ علــى 60 % مــن شــركة كوكيتشــنز، والتــي أطلقــت 
عــام 2020م� فيمــا تخطــط للتوســع  مطبخهــا الســحابي األول فــي 
بشــكل ســريع مــن خــالل االســتفادة مــن أعمالهــا فــي توصيــل الطعــام 
عبــر التطبيقــات ومنظومــة شــركاء المطاعــم الخاصــة بهــا� وتشــمل 

أهــداف شــركة كوكيتشــنز االســتراتيجية مــا يلــي:

تطوير نموذج مربح ومستدام�	 

عقد شراكات مع شركاء استراتيجيين لدعم العمليات�	 

توسيع العمليات عبر المدن الرئيسية في المملكة�	 

٤- الخدمات اللوجستية – شركة لوجي

أطلقــت المجموعــة مؤخــرًا شــركتها التابعــة، شــركة لوجــي، بصفتهــا 
 Last Mile( األخيــر  للميــل  للتوصيــل  لوجســتي  تمكيــن  شــركة 
بهــا،  الخاصــة  والتوصيــل  اإللكترونيــة  التجــارة  لمنصــات   )Delivery
ولتقديم الخدمات اللوجستية للتوصيل للميل األخير للجهات األخرى 
الناشــطة فــي هــذا المجــال� وتشــمل أهــداف لوجــي االســتراتيجية مــا 

يلــي:

تقديم خدمات لوجستية مركزية إلى شركات المجموعة�	 

خارجيــة 	  ألطــراف  الخدمــات  وتقديــم  اإليــرادات  مصــادر  تنويــع 
اإللكترونيــة� التجــارة  خدمــات  مقدمــي  مثــل 

تطوير التقنيات اللوجستية المبتكرة واالستثمار فيها�	 

توسيع التواجد اإلقليمي من خالل االستفادة
من الميزة التنافسية للمجموعة�

استراتيجيتنا وركائز تطبيقها
تعتمــد "جاهــز" علــى الدراســة الدائمــة المعمقــة للســوق وتوجهــات وميــول العمــالء بشــكل دائــم، لتطويــر اســتراتيجية شــاملة تمنحهــا المرونــة 
والجاهزيــة الدائمــة للتكيــف مــع هــذه التوجهــات والميــول المتناميــة بــكل كفــاءة� فقــد تبنــت المجموعــة اســتراتيجية دقيقــة طويلــة األجــل، 
لتنفيــذ رؤيتهــا ورســالتها ومحاورهــا االســتراتيجية مبــادرات شــاملة فــي إطــار كل ركيــزة وأعــدت خطــة عمــل واضحــة لتحقيــق أهدافهــا� ويــرد 

فيمــا يلــي بيــان ركائــز اســتراتيجية المجموعــة:�

1 - تطوير التميز التشغيلي داخليًا وتكامل الخدمات من خال التحالفات االستراتيجية

يركــز هــذا الجــزء مــن االســتراتيجية بشــكل أساســي علــى االســتفادة مــن التغطيــة الحاليــة التــي تتمتــع بهــا المجموعــة وتقديــم الدعــم الكامــل 
لتوســعاتها األخيــرة، وذلــك بهــدف تعزيــز التواجــد فــي المناطــق الجغرافيــة الحاليــة وإطــالق الخدمــات وتبســيط العمليــات لتمكيــن تجربــة عمــالء 
بمســتوى عالمي� ومن المتوقع أن يتم ذلك بصفة داخلية – من خالل صقل العمليات باســتمرار، وكذلك بصفة خارجية – من خالل جذب 

شــركاء جــدد يمكــن أن يضيفــوا قيمــة كبيــرة إلــى الشــبكة�

إطــار هــذه الركيــزة بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الجهــود المســتمرة لتحســين  يتــم التخطيــط لمبــادرات عديــدة فــي 
العمليــات اللوجســتية، والتدريــب المســتمر� وتركــز جميــع هــذه المبــادرات علــى تحســين الخدمــات المقدمــة للعمــالء، وخلــق تميــز واضــح 

تتفــرد بــه المجموعــة� 

كمــا تشــمل المبــادرات تطويــر التحالفــات االســتراتيجية مــع مقدمــي الخدمــات مــن الجهــات الخارجيــة، باإلضافــة إلــى توظيــف مندوبــي التوصيــل 
باســتمرار لضمــان التوافــر األمثــل لمندوبــي التوصيــل بينمــا توســع المجموعــة تواجدهــا فــي المزيــد مــن المــدن باإلضافــة إلــى الدخــول فــي 
المتاجــر ومندوبــي  التــي تســتهدف  التقنيــة  الحلــول  العديــد مــن  بإطــالق  المجموعــة  تقــوم  إلــى ذلــك،  وباإلضافــة  المســاندة�  القطاعــات 

التوصيــل لتحســين جــودة الخدمــات اللوجســتية وخدمــات الدفــع )مثــل خدمــات الدفــع الفــوري مــن خــالل المحافــظ اإللكترونيــة(� 

كمــا تخضــع منصــة بــك )PIK( لمزيــد مــن التطويــر، مــع األخــذ فــي االعتبــار أفضــل الممارســات الدوليــة )مثــل تحســين كيفيــة عــرض المنتجــات 
في تطبيق منصة بك )PIK(، وتنفيذ سياســة اســترجاع المنتجات وتطوير سلســلة اإلمدادات(� وأخيًرا، تخطط المجموعة أيضًا لبناء العديد 

مــن فــروع شــركة كوكيتشــنز وتشــغيلها عبــر المــدن الرئيســية بحلــول عــام 2023م� 

ومــن المتوقــع أن يــؤدي األثــر الرئيســي لذلــك إلــى تكريــس عالمــة تجاريــة أكثــر تميــًزا، مــن خــالل التركيــز علــى تقديــم تجربــة عميــل 
ذات مســتوى عالمــي�

2 - صقل تجربة العماء بصفة مستمرة

تقــوم هــذه الركيــزة علــى توفيــر تجربــة فائقــة للشــركاء وتجــاوز توقعاتهــم لتعزيــز الميــزة التنافســية لــدى المجموعــة� ويشــمل الشــركاء المتاجــر 
والعمــالء ومناديــب التوصيــل� ومــن شــأن هــذه الركيــزة أن تضمــن أنــه فــي الوقــت الــذي تتوســع فيــه المجموعــة بشــكل ســريع، فــإن تجربــة 

العمــالء، والتــي تعــد مــن العوامــل األساســية لنجــاح الشــركة، ستتحســن هــي األخــرى بشــكل مســتمر�

وقــد تــم التخطيــط للعديــد مــن المبــادرات فــي إطــار هــذه الركيــزة بمــا فــي ذلــك تحســين أوقــات التوصيــل لضمــان إجــراء عمليــات التوصيــل فــي 
غضــون الوقــت المحــدد أو قبلــه لتوفيــر تجربــة إيجابيــة للعمــالء� وباإلضافــة إلــى ذلــك، تتطلــع المجموعــة أيضــًا إلــى إطــالق تحديثــات مســتمرة 
لمنصــة جاهــز ومنصــة بــك )PIK( بهــدف تحســين تجربــة العمــالء وزيــادة تفاعلهــم، فعلــى ســبيل المثــال أطلقــت المجموعــة مؤخــًرا لعبــة 
إلكترونيــة داخــل تطبيــق منصــة جاهــز والتــي تعمــل علــى تســلية العمــالء بينمــا يتــم توصيــل طلباتهــم� وقــد حظيــت هــذه الميــزة بتقديــر العمــالء 
والقــت استحســانًا منهــم� وتعمــل هــذه الركيــزة أيضــًا علــى مضاعفــة التركيــز علــى التــزام المجموعــة بإطــالق خدمــات مبتكــرة مثــل عمليــات 
التوصيــل المجدولــة واالســتثمار فــي نظــام إدارة عالقــات العمــالء بهــدف تســهيل إدارة الشــكاوى لضمــان تســويتها فــي أقــل وقــت ممكــن� 

ويتمثــل األثــر الرئيســي للمبــادرة المذكــورة أعــاله فــي خلــق تجــارب إيجابيــة للشــركاء مــن خــالل زيــادة المشــاركة والتفاعــل وتحســين التوصيــل 
ووقــت تســوية الشــكاوى وبالتالــي تعزيــز الميــزة التنافســية للمجموعــة�
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3 - تحسين عمليات التسويق وتطوير األعمال وتنفيذها 

التجاريــة  بالعالمــات  الوعــي  تحســين  علــى  الركيــزة  هــذه  تقــوم 
الســمات  بجميــع  التجاريــة  العالمــات  ارتبــاط  وضمــان  للمجموعــة 
التجاريــة  العالمــات  تأتــي  أن  إلــى  الركيــزة  هــذه  وتهــدف  اإليجابيــة� 
المجموعــة  تخــدم  وأن  العمــالء  اهتمامــات  قمــة  فــي  للمجموعــة 
بشــكل جيــد أثنــاء شــروعها فــي رحلــة نموهــا وتعتمــد فــي اســتراتيجياتها 
عالميــة بإطــار محلــي مناســب  علــى نظريــات تســويقية  التســويقية 

مباشــر� بشــكل  والعمــالء  المجتمــع  مــع  ومتفاعــل 

فــي  بمــا  الركيــزة  هــذه  إطــار  فــي  عديــدة  لمبــادرات  التخطيــط  يتــم 
ذلــك خطــة إطــالق العديــد مــن األنشــطة التســويقية الجديــدة علــى 
"ميــن  مبــادرة  )مثــل  المــدن  مســتوى  وعلــى  الوطنــي  المســتوى 
صاحــب المطعــم" ومســابقة الطهــي فــي جــدة( لتحســين التعــرف 
المجموعــة  فيــه  تعــزز  الــذي  الوقــت  فــي  التجاريــة  عالماتهــا  علــى 
تواجدهــا فــي المــدن الحاليــة وتخطــط لدخــول مــدن جديــدة� كمــا توجــد 
مبــادرات تركــز علــى إعــداد عــروض ترويجيــة خاصــة وموجهــة تأخــذ فــي 
االعتبــار رغبــات المســتهلكين المحلييــن� وتتضمــن مبــادرة أخــرى فــي 
لمكافــأة  العمــالء  والء  برنامــج  إلطــالق  خطــة  الركيــزة  هــذه  إطــار 
مســتدامة�  وبطريقــة  متواتــرة  بصــورة  يطلبــون  الذيــن  العمــالء 
وتلتــزم المجموعــة أيًضــا بزيــادة تنــوع المنتجــات والخدمــات األخــرى 
الموجــودة علــى منصاتهــا اإللكترونيــة مــن خــالل عقــد شــراكات مــع 
مزيــد مــن المتاجــر والمطاعــم لتعزيــز مكانتهــا فــي مختلــف المــدن� 
إلطــالق  بمبــادرات  أيًضــا  المجموعــة  تقــوم  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 

إضافيــة�  إيــرادات  لتحقيــق  جديــدة  خدمــات 

تجاريــة  عالمــات  إنشــاء  فــي  الركيــزة  لهــذه  الرئيســي  األثــر  يتمثــل 
قويــة ذات ســمات إيجابيــة معتــرف بهــا بصــورة جيــدة� وهــذا بــدوره 
علــى عمالئهــا الحالييــن وجــذب  علــى الحفــاظ  سيســاعد المجموعــة 
عمــالء جــدد نظــًرا لتعزيزهــا لعملياتهــا الحاليــة وتوســعها فــي مــدن 

مجــاورة�  أعمــال  وقطاعــات  جديــدة 

4 - تعزيز االستدامة 

تقوم هذه الركيزة على ضمان توافق العمليات التجارية للمجموعة 
وهــي  لالســتدامة،  الثــالث  الركائــز  مــع  المســتقبلية  واالســتراتيجية 
وهــذا  االجتماعيــة�  والخدمــة  البيئــة  وحمايــة  االقتصاديــة  الجــدوى 
يجعــل مــن المجموعــة أيًضــا شــركة مســؤولة اجتماعًيــا تمتثــل لمعاييــر 
االســتدامة العالميــة� تنفــذ الشــركة العديــد مــن المبــادرات فــي إطــار 
مثــل  الحكوميــة  الخيريــة  المنصــات  دعــم  خــالل  مــن  الركيــزة  هــذه 
منصــة "إحســان" و"جــود اإلســكان" و"شــفاء" و"تبــرع" وإدراجهــا فــي 
تطبيــق منصــة جاهــز مــن خــالل منصــة "جاهــز للخيــر"� كمــا تشــمل 
إلــى  بعــض األمثلــة مبــادرات "عيديــة جاهــز" و"إفطــار صائــم" ومــا 
ذلــك� وتقــوم هــذه الركيــزة كذلــك علــى مبــادرات إلنشــاء أنظمــة تعــزز 
مــواد  حاويــات  اســتخدام  )مثــل  الخضــراء  والممارســات  البيئــة  إدارة 
غذائيــة قابلــة إلعــادة التدويــر وصديقــة للبيئــة( وكذلــك تعزيــز الزراعــة 
العضويــة وسالســل التوريــد المحليــة� كمــا تقــوم المجموعــة بصفــة 
الشــفافية  لضمــان  بهــا  الخــاص  الحوكمــة  نمــوذج  بمراجعــة  دوريــة 
التــي  االســتثمارية  الفــرص  وإطــالق  تحديــد  عــن  فضــاًل  والعدالــة، 

يتم التخطيط لمبادرات عديدة بما في ذلك خطة
إطالق العديد من األنشطة التسويقية الجديدة

يمكــن أن تفضــي إلــى نتائــج مؤثــرة ومســتدامة للمجموعــة وكذلــك لشــركائها )المطاعــم والمتاجــر ومناديــب التوصيــل(� ومــن خــالل هــذه 
الركيزة، تخطط المجموعة ألن تكون شــركة عالمية المســتوى ترغب في النمو والتوســع بطريقة مســؤولة ومســتدامة تحدث تغييًرا إيجابًيا 

فــي المجتمــع مــع وضــع معاييــر جديــدة فــي حوكمــة الشــركات� 

5 - تمكين ثقافة التميز المؤسسي 

تركــز هــذه الركيــزة علــى تعزيــز قــدرات وظائــف المــوارد البشــرية والتقنيــة والشــؤون الماليــة داخــل المجموعــة لدعــم نموهــا المســتقبلي� ومــن 
شــأن ذلــك أن يضمــن حصــول المجموعــة علــى القــدرات والكفــاءات الالزمــة فــي ضــوء تطلعهــا إلــى تنفيــذ اســتراتيجية النمــو الخاصــة بهــا 

واســتمرارها فــي التوســع بســرعة فــي قطاعــات األعمــال الحاليــة والمســتقبلية�

تخطط المجموعة ألن تكون شركة عالمية المستوى
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توجــد العديــد مــن المبــادرات فــي إطــار هــذه الركيــزة بمــا فــي ذلــك زيــادة الكفــاءات التنظيميــة مــن خــالل جــذب المواهــب المؤهلــة تأهيــاًل 
عالًيــا والحفــاظ عليهــا، وكذلــك عقــد شــراكات مــع المؤسســات المحليــة الرائــدة لتوفيــر المتدربيــن� ومــن شــأن هــذا أن يســاعد المجموعــة فــي 
بنــاء مؤسســة عاليــة األداء� وتشــمل المبــادرات أيًضــا إعــداد برامــج تدريبيــة متخصصــة فــي جميــع أنحــاء المؤسســة وتنفيذهــا لضمــان تطويــر 
المهــارات بمــا يتماشــى مــع متطلبــات األعمــال المتطــورة )مثــل التدريبــات والشــهادات عبــر اإلنترنــت(� وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعمــل المجموعــة 
أيًضــا علــى ترقيــة أنظمــة تقنيــة المعلومــات لديهــا لتحســين التقاريــر الماليــة والتشــغيلية مــن أجــل تســهيل اتخــاذ القــرارات لالســتجابة لتحديــات 
األعمــال� وأخيــًرا، تخطــط المجموعــة لتنفيــذ العديــد مــن ترقيــات البنيــة التحتيــة التقنيــة بهــدف تعزيــز عــروض خدماتهــا، ورفــع مســتوى األمــان 

لديهــا ودعــم خطــط التوســع المســتقبلية�

ومــن خــالل هــذه الركيــزة، تتطلــع المجموعــة إلــى غــرس ثقافــة التميــز المؤسســي وإعــداد مؤسســة جاهــزة للتحديــات المســتقبلية� ومــن شــأن 
ذلــك أن يســاعد المجموعــة علــى أن تصبــح مــكان عمــل مفضــل يجــذب أفضــل المواهــب باإلضافــة إلــى إنشــاء أنظمــة قويــة إلعــداد التقاريــر 

الماليــة وتقنيــة المعلومــات ســتمّكن المجموعــة مــن تحقيــق طموحــات النمــو�

تتطلــع المجموعــة إلــى تنفيــذ ســتة وثالثيــن )36( مبــادرة ضمــن هــذه الركائــز االســتراتيجية الخمــس "التطويــر والصقــل والتحســين والتعزيــز 
والتمكيــن"� وتلتــزم المجموعــة بتنفيــذ اســتراتيجيتها خــالل الثــالث ســنوات القادمــة ابتــداًء مــن 2021م، مــع متابعتهــا بصفــة شــهرية وربــع 
ســنوية� ومــن شــأن ذلــك أن يســاعد المجموعــة فــي إدراك أهدافهــا االســتراتيجية وتحقيــق محاورهــا الرئيســية – التعزيــز والتوســيع والتمييــز�

محطات رحلة النمو المستدام

المرحلة الرئيسيةالسنة

أطلقت منصة جاهز عملياتها في الرياض تحت مظلة شركة عالمات الدولية المحدودة2016م

وّسعت منصة جاهز نطاق عملياتها خارج الرياض على سبيل المثال في جدة والدمام وحائل2017م

تم توصيل مليون طلب من خالل منصة جاهز2017م

تأسست الشركة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة2017م

نقلت شركة عالمات الدولية المحدودة ملكية منصة جاهز إلى الشركة2018م

تم توصيل 10 ماليين طلب من خالل منصة جاهز2019م

وقعت الشركة اتفاقية رعاية مع نادي الهالل السعودي2019م

تم توصيل 20 مليون طلب من خالل منصة جاهز2020م

أنشأت المجموعة شركة بك باعتبارها شركة تابعة مملوكة بالكامل لتكون منصتها للتجارة السريعة )Quick Commerce( 2020م

استحوذت الشركة على ٪60 من شركة كوكيتشنز لالستثمار في المطابخ السحابية )Cloud Kitchens(2020م

وّسعت منصة جاهز نطاقها لتصل إلى سبعة وأربعين )47( مدينة 2020م

دّشنت شركة كوكيتشنز أول موقع مطابخ سحابية2020م

إطالق منصة بك )PIK( تجريبيًا في الربع األول من عام 2021م بهدف توسيع نطاق أعمالها ليتجاوز توصيل الطعام2021م

أنشأت المجموعة شركة لوجي باعتبارها شركة تابعة مملوكة بالكامل لتكون ذراعها للخدمات اللوجستية2021م

أنشأت المجموعة شركة اللون األحمر باعتبارها شركة تابعة مملوكة بالكامل لتكون ذراعها االستثماري2021م

تم توصيل أكثر من 42 مليون طلب من خالل منصة جاهز2021م

طرح االكتتاب األولي ودخول الشركة السوق الموازية -نمو2022م

أنشأت المجموعة شركة جاهز الدولية ذ�م�م  )البحرين(2022م

حضور الشركة الجغرافي 
توفــر المجموعــة مــن خــالل منصــة جاهــز خيــارات توصيــل ســريعة وموثوقــة ومتنوعــة للعمــالء فــي كل أنحــاء المملكــة� وتشــّغل المجموعــة 
منصــة جاهــز فــي خمســون )50( مدينــة فــي المملكــة� ويوضــح الشــكل التالــي االنتشــار الجغرافــي للمتاجــر المتواجــدة للمجموعــة كمــا فــي 31 
ديســمبر 2021م�حيــث  تســتطيع المجموعــة مــن خــالل هــذا االنتشــار الجغرافــي الكبيــر والمتنــوع الوصــول إلــى قاعــدة عمــالء كبيــرة ومتنوعــة 
واالســتفادة مــن شــبكة واســعة مــن المتاجــر� باإلضافــة إلــى ذلــك، تخطــط المجموعــة لتوســيع نطــاق انتشــارها الجغرافــي حيــث تســعى حاليــًا 

التبــاع خططهــا فــي التوســع اإلقليمــي�

الدمام

المنطقة الشرقية

الرياض

القصيم

الحدود الشمالية
تبوك

المدينة المنورة

جدة مكة المكرمة

الباحة

عسير

جازان

نجران

الجوف

حائل

�

المجموعة تتواجد في خمسون مدينة في
المملكة وذلك بنهاية عام 2021م
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المناطــق التــي تــزاول فيهــا الشــركة أعمالهــا وإجمالــي عــدد الطلبــات حســب المنطقــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 2019م و2020م و 
2021م:

السنة المالية 2021م السنة المالية 2020م السنة المالية 2019م مليون ريال سعودي

5�437�616�6المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية 
6�45�11�0والجنوبية

المنطقة الشمالية 
5�88�31�0والشرقية

نقاط القوة والمزايا التنافسية

عــن باقــي المنافســين الحالييــن  تتمتــع شــركة "جاهــز" بمجموعــة مــن المزايــا الحقيقــة التــي تمنحهــا حضــورًا ومكانــة رياديــة فاعلــة تميزهــا 
للنمــو المســتدام والمثمــر، وتتضمــن هــذه المزايــا: يمنــح المســاهمين فيهــا منصــًة آمنــة  والمســتقبليين، األمــر الــذي 

1 - نموذج مميز لتوصيل الطعام عبر اإلنترنت

وفقــًا لتقاريــر دراســة الســوق، تعــد الشــركة أحــد أكثــر شــركات توصيــل 
الطعــام عبــر اإلنترنــت نجاًحــا فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة كمــا أن نموذجهــا الناجــح يركــز علــى الركائــز األساســية 

التاليــة:

العماء

إلــى أن تصبــح المنصــة األكثــر  إذ تهــدف المجموعــة بصفــة أساســية 
تتجــاوز  لشــركائها  ممكنــة  تجربــة  أفضــل  توفيــر  طريــق  عــن  محبــة 
قيمهــا  تعززهــا  التــي  رســالتها  خــالل  ومــن  الــدوام�  علــى  توقعاتهــم 
الرئيســية، طــورت المجموعــة عروًضــا متوازنــة تشــتمل علــى مختــارات 
كبيــرة  مجموعــة  متطلبــات  تلبــي  والمنتجــات  المأكــوالت  مــن  كثيــرة 
مــن العمــالء� حيــث ارتفــع متوســط عــدد العمــالء بمعــدل 135 % مــن 
الســنة المالية 2019م وحتى الســنة المالية 2020م، وبمعدل 243 % 

الماليــة 2020م� بالســنة  الماليــة 2021م مقارنــة  الســنة  فــي 

المتاجر

المتاجــر  مــع  المــدى  طويلــة  وطيــدة  بعالقــات  المجموعــة  تحظــى 
خيــارات  لعمالئهــا  المجموعــة  وتقــدم  المملكــة�  فــي  األكثــر شــعبية 
وصــب  ماكدونالــدز،  بينهــا  )مــن  العالميــة  العالمــات  أشــهر  تشــمل 
واي، وبرجــر كنــج( والمطاعــم المحليــة )مــن بينهــا هرفــي، وشــاورمر، 
وكودو(، والمطابخ السحابية )Cloud Kitchens( القادرة على تلبية 
المجموعــة  ُتقــدم  حيــث  المســتهدفة�  العمــالء  قاعــدة  متطلبــات 

للمتاجــر� إلــى 16,566 فرعــًا  خدماتهــا كمــا 31 ديســمبر 2021م 

مندوبي التوصيل

تركــز المجموعــة بشــكل كبيــر علــى االســتثمار فــي مندوبــي التوصيــل 
مــن  المجموعــة  قامــت  حيــث  ووالئهــم،  تقديرهــم  لضمــان  لديهــا، 
خاللهــم، بتوصيــل أكثــر مــن 5�83 مليــون طلــب، منهــا 5�19 مليــون 
طلــب فــي عــام 2020م، و6�51 مليــون طلــب فــي الســنة الماليــة 
2021م� وبلــغ مجمــوع مندوبــي التوصيــل الذيــن يعملــون علــى تنفيــذ 
أعمــال المجموعــة كمــا 2021م 50,854 منــدوب توصيــل، مــن خــالل 

شــركات الخدمــات اللوجســتية أو مندوبــي التوصيــل المســتقلين� 

2 - أسرع شركة متنامية من حيث الحصة السوقية

وفقــًا لدراســة الســوق، تعــد المجموعــة أســرع شــركة متناميــة فــي 
الحصــة  حيــث  مــن  المملكــة  فــي  الطعــام  توصيــل  خدمــات  مجــال 
عالمتهــا  وانتشــار  الرائــدة  الســوقية  خــالل حصتهــا  ومــن  الســوقية� 
التجاريــة، تحتــل المجموعــة مكانــة جيــدة فــي ســوق خدمــات توصيــل 

الطعــام فــي المملكــة، كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

الحصة السوقية

زادت المجموعــة  إلــى دراســة الســوق  فــي فبرايــر 2021م  اســتنادًا 
إلــى  2019م  عــام  فــي  مدينــة   )22( وعشــرون  اثنــان  مــن  تواجدهــا 
عــام 2021م واكتســبت حصــة ســوقية  خمســون )50( مدينــة كمــا 
فــي كل مناطــق المملكــة، كمــا ارتفعــت حصتهــا الســوقية مــن حيــث 
إجمالــي قيمــة البضائــع مــن 13 % خــالل 2019م لتبلــغ 28 % كمــا فــي 

شــهر فبرايــر 2021م�

قامت المجموعة بتوصيل أكثر من 5�83 مليون طلب، 
منها 5�19 مليون طلب في عام 2020م، و 6�51 
مليون طلب في السنة المالية 2021 م
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انتشار العامة التجارية

المســتخدمين  لــدى  واســع  بقبــول  جاهــز  منصــة  تطبيــق  يحظــى 
وهــو  العميــل  تجربــة  وسالســة  العمــل  نمــوذج  تميــز  بفضــل  وذلــك 
أن  إذ  الســوقية�  الحصــة  لزيــادة  الرئيســية  العوامــل  مــن  يعتبــر  مــا 
وصــول  انتظــار  أثنــاء  العمــالء  تجــذب  خصائــص  يوفــر  التطبيــق 
طلباتهــم، مثــل المشــاركة فــي اللعبــة اإللكترونيــة، وتمنحهــم القــدرة 
كافــة  خــالل  التوصيــل  إلــى مندوبــي  والتحــدث  تتبــع طلباتهــم  علــى 
مراحــل الطلــب� توفــر هــذه الخصائــص طرًحــا مميــًزا للعمــالء، ممــا 
إلــى  إضافــة  التطبيــق�  اســتخدام  مواصلــة  فــي  رغبتهــم  يضمــن 
المميــزات الجذابــة والمبتكــرة لتطبيــق منصــة جاهــز، يّتســم التطبيــق 
بالموثوقيــة العاليــة، ممــا يــؤدي إلــى مســتويات مرتفعــة مــن الثقــة 

العمــالء� علــى  المحافظــة  ثــم  ومــن 

ازدهار سوق توصيل خدمات الطعام في المملكة

المملكــة  فــي  المحمولــة  الهواتــف  انتشــار  معــدل  أن  تشــير حقيقــة 
مــن األعلــى عالميــًا، إلــى وجــود فــرص كبيــرة للنمــو فــي هــذا الســوق، 
وبالتالــي وجــود قاعــدة عمــالء كبيــرة غيــر مســتغلة فيــه، باإلضافــة 
عبــر  لســوق توصيــل خدمــات الطعــام  المســبوق  غيــر  إلــى االزدهــار 
اإلنترنــت؛ إذ تشــير أبحــاث الســوق إلــى أنــه مــن المحتمــل أن يشــهد 
إجمالي الســوق المســتهدف معدل نمو ســنوي مركب نســبته 33 % 

خــالل الفتــرة مــن 2020م إلــى 2023م�

مبادرات رؤية المملكة 2030

 مــن المتوقــع أن تســتفيد المجموعــة مــن برامــج التطويــر والتنويــع 
االقتصــادي الجاريــة التــي تقودهــا الحكومــة، والتــي تهــدف إلــى تحفيــز 
نمــو القطــاع الخــاص وتحســين البنيــة التحتيــة الرقميــة فــي المملكــة�

3 - قدرات تقنية راسخة ومتطّورة

تســتثمر المجموعة بشــكل مســتمر في تطوير البنية التقنية الرقمية 
التــي تعتبــر أحــد أبــرز نقــاط قوتهــا، حيــث باتــت تمتلــك منصــات تقنيــة 
واألمــان  الجــودة  معايــر  أعلــى  وفــق  تعمــل  بهــا،  خاصــة  متميــزة 
والكفــاءة العالميــة، تســهم فــي تمكينهــا مــن الحفــاظ علــى مكانتهــا 
يقــوم  مركــزي  عمــل  نمــوذج  إتاحــة  خــالل  مــن  الســوق  فــي  الرائــدة 
إنشــاء تطبيقــات  علــى األتمتــة الشــاملة� حيــث نجحــت فــي  أساســًا 

التوصيــل  ومناديــب  والعمــالء  للمتاجــر  وموثوقــة  قويــة  ومنصــات 
وفيمــا يلــي توضيــح للجوانــب الرئيســية الكامنــة وراء تميــز منصــات 

التقنيــة: المجموعــة 

بنية تحتية قوية

المنتجــات  دمــج  نظامهــا  تصميــم  خــالل  مــن  المجموعــة  تســتطيع 
األشــهر  خــالل  الســريع  تطورهــا  ذلــك  أتــاح  وقــد  بســهولة،  الجديــدة 
تشــمل  موثوقــة  تقنيــات  علــى  المركــزي  هيكلهــا  ويعتمــد  األخيــرة� 
معالجــة  منهجيــات  ويســتخدم   ،)Swift(و  )PostgreSQL(و  )Java(
بيانــات مثــل الــذكاء االصطناعــي وتعلــم اآللــة لتحســين الخوارزميــات 
مندوبــي  و"حوافــز  التوصيــة"  "محــرك  وحــدات  مثــل  واالبتــكارات 

أكبــر� بدرجــة  وتعزيزهــا  المجموعــة  عــروض  وتحســين  التوصيــل"، 

عرض جّذاب مدعوم بالتقنية للمتاجر ومندوبي 
التوصيل والعماء

بيانيــة  تحليــالت  عــرض  إمكانيــة  للمجموعــة  التقنيــة  األنظمــة  توفــر 
للمتاجــر وتشــمل تحليــل البيانــات األساســية للمتاجــر وتطــور أدائهــم 
لتحســين  الالزمــة  الرئيســية  بالمعلومــات  تزويدهــم  إلــى  باإلضافــة 
االنضمــام  التوصيــل  لمندوبــي  يمكــن  كمــا  وعروضهــم،  منتجاتهــم 
بشــكل ســريع إلــى المجموعــة وســداد مســتحقاتهم بكفــاءة وفاعليــة 
مــن خــالل تطبيــق هاتفــي بســيط وفّعــال� ولــن يكــون مــن الممكــن 
االســتمتاع بهــذه المميــزات الرئيســية بــدون التفانــي الواضــح لتوفيــر 
تجربــة تتمحــور حــول العمــالء والذيــن يتــم ربطهــم بالمتاجــر ومندوبــي 
التوصيــل مــن خــالل منصــة سلســة ومميــزة يتــم تطويرهــا مــن خــالل 

االبتــكار التقنــي المســتمر واالســتثمار فــي ذلــك�

البيانات واألمن السيبراني

إّن قيــم المجموعــة األساســية المتمّثلــة فــي الثقــة واالبتــكار والتميــز 
منصاتهــا  أن  ورغــم  واألمــان�  الخصوصيــة  تجــاه  نهجهــا  جوهــر  هــي 
إال أنهــا آمنــة للغايــة، حيــث توفــر  إليهــا،  بســيطة ويســهل الوصــول 
أحــدث  يتوافــق مــع  بمــا  النظــام  وأمــان  للبيانــات  خصوصيــة فّعالــة 
معايير القطاع� وهي مما يزيد من مستويات السالمة والموثوقية 
للشــركة ولعمالئهــا وكل شــركاء النجــاح كــي ال يتــم إعاقــة عملياتهــا 

بســبب أي مشــاكل فــي البيانــات أو انتهــاكات األمــن الســيبراني�

4 - التنويع المستمر في عروض المنتجات من خال التوّسع في قطاعات جديدة وداعمة

تمتلك المجموعة العديد من عوامل تمكين النمو البديلة المستقبلية، باإلضافة إلى أعمالها األساسية، مع إمكانية التوسع في قطاعات 
جديــدة التــي تمنــح المجموعــة نمــوًا كبيــرًا وزيــادة فــي القيمــة لجميــع الشــركاء� فيمــا ســتوفر فرصــة إضافيــة للمجموعــة لخدمــة عمالئهــا عبــر 
نطــاق أوســع مــن المجموعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة� حيــث تتمثــل هــذه العوامــل فــي نشــاط الشــركات التابعــة: التجــارة الســريعة-"منصة 

بــك"، والمطابــخ الســريعة - شــركة "كوكيتشــنز"، والخدمــات اللوجســتية "شــركة لوجــي"، وشــركة "اللــون األحمــر" االســتثمارية�

5 - تطبيق االبتكار العالمي في القطاع لجميع جوانب نموذج العمل الخاص بالمجموعة

لتحســين تجربــة العمــالء، كتطويرهــا  باســتمرار  والفنيــة فــي القطــاع فــي منصاتهــا، وتعمــل  تطبــق المجموعــة أحــدث االبتــكارات التقنيــة 
التاليــة: التقنيــة  بالخصائــص  المدعومــة  الخاصــة  المحمــول  الهاتــف  لتطبيقــات  المســتمر 

تجربة مستخدم بسيطة وسلسة، مع ضمان تأكيد الطلب وتعيين مندوب توصيل على الفور� 	 

عند تقديم طلب، يمكن للعمالء الوصول إلى ميزة اقتراح مبتكرة لمساعدتهم في اختيار المطعم�	 

وجود خيارات دفع مرنة، وميزة آبل باي )Apple Pay( التي تمّكن العميل من الدفع في أي وقت حتى التوصيل�	 

توفــر التتبــع المباشــر للطلبــات، حتــى وصــول منــدوب التوصيــل إلــى بــاب العميــل، وقــد طرحــت المجموعــة لعبــة إلكترونيــة متواجــدة 	 
فــي منصــة جاهــز والتــي تعمــل علــى تســلية العمــالء أثنــاء انتظارهــم لتوصيــل طلباتهــم؛ وهــذا أمــر فريــد مــن نوعــه بيــن شــركات توصيــل 

الطعــام فــي المملكــة وكذلــك علــى مســتوى العالــم�

وفــي ســبيل ضمــان أقصــى قــدر مــن الراحــة والتنســيق، يمكــن للعمــالء االتصــال مــع مندوبــي التوصيــل أو تعييــن شــخص آخــر الســتالم 	 
الطلــب� عــالوًة علــى ذلــك، بوفــر الدعــم االســتباقي حلــواًل ســريعة للمشــاكل التــي قــد تنشــأ، وذلــك قبــل رفــع أي شــكوى مــن العميــل�

كمــا تســتمر المجموعــة باالبتــكار فــي تقنيتهــا اعتمــادًا علــى مواردهــا الداخليــة� وتشــمل بعــض المجــاالت الرئيســية للبحــث والتطويــر المبتكــر 
المســتمر علــى أتمتــه دعــم العمــالء، وأتمتــة التوصيــل )االســتفادة مــن الــذكاء االصطناعــي فــي الخدمــات اللوجســتية( مــن خــالل االســتثمار فــي 

إنشــاء وحــدة متكاملــة للبحــث والتطويــر�

6 - سجل مالي حافل متميز، وتحقيق الربحية

تتمتــع اإلدارة بســجل حافــل فــي تحقيــق نمــو ثابــت علــى المســتوى المالــي ومؤشــرات األداء التشــغيلية، كمــا تمكنــت المجموعــة مــن تحقيــق 
أربــاح خــالل الســنة الماليــة 2021م إذ بلغــت األربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واإلهــالك واإلطفــاء فــي عــام 2020م نحــو 6�43 مليــون ريــال 
ســعودي ونحــو 3�125 مليــون ريــال ســعودي عــام 2021م� ويعــود ذلــك لتطــور متوســط نســبة العمولــة مــن 5�9 % فــي الســنة الماليــة 
2019م إلــى 6�10 % فــي نهايــة الســنة الماليــة 2020م و6�11 % عــام 2021م، باإلضافــة إلــى تنــوع اإليــرادات ومســتوى االتمتــة العالــي فــي 
العمليــات وانخفــاض تكاليــف اســتقطاب العمــالء � ويســاعد التدفــق النقــدي القــوي للمجموعــة فــي دعــم االســتثمار المســتمر فــي االبتــكار 

والتوّســع فــي أماكــن وقطاعــات جديــدة�

تستخدم الشركة منهجيات معالجة بيانات متطورة كالذكاء االصطناعي 
وتعلم اآللة لتحسين الخوارزميات واالبتكارات المتقدمة
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٧- روح ريادية بقيادة خبراء ملمين في القطاع مدعومين من مساهمين ملتزمين

يقــود المجموعــة فريــق إداري ريــادي مــن ذوي الخبــرة العاليــة فــي مجــاالت إدارة وتطويــر تقنيــة المعلومــات وإدارة األعمــال مدعومــًا بأعضــاء 
بــأن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة يحظــون بســجل حافــل مــن النجاحــات والخبــرات فــي  إدارة ومســاهمين ملتزميــن� تفخــر المجموعــة  مجلــس 
مجاالتهــم الوظيفيــة بإجمالــي خبــرة تبلــغ نحــو مائــة )100( عــام� ويتمتــع فريــق اإلدارة بمهــارات فنيــة وإداريــة عاليــة ودرايــة عميقــة بقطــاع 
توصيــل الطعــام عبــر التطبيقــات والخدمــات اللوجســتية محليــًا وإقليميــًا وفهــم التجاهــات الســوق الرئيســية والبيئــة التنافســية ممــا يجعــل 
المجموعــة مجّهــزة جيــًدا لتنفيــذ خططهــا المتعلقــة بالنمــو والتوّســع فــي المســتقبل فــي كٍل مــن األســواق والقطاعــات الجديــدة والحاليــة�

 ويتلقــى فريــق إدارة المجموعــة دعمــًا متواصــاًل مــن خــالل هيــكل حوكمــة الشــركة القــوي ومجلــس إدارتهــا وكبــار مســاهميها الذيــن 	 
مــة للمملكــة واألســواق المحيطــة فــي المســتقبل� ومــن بيــن الداعميــن الرئيســيين الذيــن يتشــاركون نفــس الرؤيــة أيًضــا  يقدمــون رؤى قيِّ

فيمــا يتعلــق بالمجموعــة:

شركة عالمات الدولية وهي شركة متخصصة في مجال تقنية المعلومات والمؤسسة لشركة جاهز�	 

شــركة تأثيــر الماليــة )Impact46( المتخصصــة فــي االســتثمار فــي رأس المــال الجــريء )venture capital(، التــي قــادت جولــة اســتثمارية 
)Series A( فــي عــام 2020م لتســتحوذ علــى 40 % مــن المجموعــة�

كمــا تحتفــظ المجموعــة بعالقــات مــع شــركاء مهّميــن لدعــم المجموعــة فــي نموهــا، وااللتــزام بالمســؤوليات االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة� 
أواًل وقبــل كل شــيء، مــن مصلحــة المجموعــة مكافــأة شــركاء العمــل لديهــا بشــكل مناســب وأن تكــون لديهــم القــدرة علــى زيــادة حضورهــم 
وتواجدهــم بطريقــة مســتدامة ومربحــة� تدعــم المجموعــة مندوبــي التوصيــل لديهــا مــن خــالل وضــع سياســات تهــدف إلــى حمايــة مندوبــي 
التوصيــل ومكافأتهــم، إلــى جانــب االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للدفــع لضمــان حصولهــم علــى مســتحقاتهم بأســرع طريقــة ممكنــة� وعــالوة 
علــى ذلــك، شــاركت المجموعــة فــي العديــد مــن المبــادرات المتعلقــة بالمســؤولية االجتماعيــة ومعاييــر األداء البيئــي واالجتماعــي والحوكمــي� 
وتخصــص المجموعــة جــزءًا مــن ميزانيتهــا للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات، ولديهــا خطــة طويلــة األجــل لقيــاس التأثيــر االجتماعــي للمبــادرات 
الحاليــة وزيادتــه، وإنشــاء أنظمــة إدارة بيئيــة وممارســات خضــراء، وإطــالق نظــام حوكمــة مناســب، مّمــا يعــزز بدرجــة أكبــر دعــم الشــركة لمعاييــر 

األداء البيئــي واالجتماعــي والحوكمــي�

نموذج األعمال

توفــر منصــة جاهــز خدمــات توصيــل شــاملة مــن المتاجــر إلــى العمــالء مــن خــالل مــا تتمتــع بــه مــن إمكانيــات إلدارة الطلبــات عبــر اإلنترنــت� 
وتتمثــل العالقــة التعاقديــة بيــن المجموعــة والمتاجــر بعالقــة وســيط )المجموعــة( بمــزود خدمــة )المتجــر(، حيــث ينــص العقــد المبــرم بيــن 
المجموعــة والمتاجــر علــى اشــتراك المتجــر فــي خدمــات منصــة جاهــز والتــي تتمثــل فــي ربــط المتجــر بعمــالء منصــة جاهــز ويبلــغ متوســط مــدة 
هــذه العقــود ســنة )1( واحــدة تتجــدد تلقائيــًا لمــدة مماثلــة� تتــم عمليــة االشــتراك حســب الخطــوات المفصلــة فــي دليــل اإلجــراءات المعتمــد 

مــن قبــل إدارة المجموعــة والتــي تتلخــص فيمــا يلــي:

الشراكة: التعاقد مع المتاجر بعد التفاوض على الشروط واعتماده من طرف اإلدارة التنفيذية� 	 

التفعيــل: إدخــال بيانــات معلومــات المتجــر بمــا فيهــا الصــور والتصاميــم ومراجعتهــا ومــن ثــم تفعيــل الحســاب وبــدء التدريــب اســتعدادًا 	 
للبــدء التشــغيلي�

الدعم: مراقبة تنفيذ عالقة شراكة سلسة وناجحة من خالل التأكد من أن الطلبات تتوافق مع اإلجراءات المطلوبة�	 

وتعتمــد المجموعــة علــى توفيــر خدماتهــا اللوجســتية وخدمــات التوصيــل كامتــداد لــدورة أعمــال المتاجــر األساســية� وتعمــل منصــة جاهــز بمثابــة 
ســوق يربــط جانــب العــرض )منتجــات المتاجــر( بجانــب الطلــب )العمــالء( وتســّهل العمليــات اللوجســتية وعمليــات التحصيــل�

تتولد إيرادات المجموعة بصورة أساسية من المتاجر والعمالء، وتتكون مصادر الدخل الرئيسية مما يلي:

المتاجر

العمــوالت: تحقــق المجموعــة إيــرادات مــن خــالل عمــوالت علــى كل 
طلــب يتــم تحصيلهــا مــن المتاجــر فــي كل مــرة يقــدم فيهــا العميــل 
طلبــًا لــدى هــذا المتجــر مــن خــالل منصــة جاهــز� وتعتمــد العمــوالت 
علــى نســبة متفــق عليهــا تعاقديــًا مــن قيمــة الطلــب، ُتحــدد الشــركة 
هــذه النســبة بنــاًء علــى ظــروف الســوق وأهــداف العمــل� علمــًا بأنــه 
قبــل  الطلــب  قيمــة  أســاس  علــى  العمــوالت  هــذه  احتســاب  يتــم 

رســوم التوصيــل� الضريبــة ودون 

مــن  إيــرادات  المجموعــة  تحقــق  التســويقية:  والخدمــات  اإلعالنــات 
خــالل الرســوم التــي تفرضهــا فــي مــا يتعلــق بعــرض اإلعالنــات مثــل 
فــي  القائمــة  رأس  فــي  المتاجــر  بعــض  وإدراج  الترويجيــة  العــروض 

علــى منصــة جاهــز�  منطقــة توصيــل معينــة 

رســوم عمليــات الدفــع اإللكترونــي: تحقــق المجموعــة إيــرادات أخــرى 
رســوم  بالطــرق اإللكترونيــة، وهــي  رســوم المدفوعــات  تتمثــل فــي 
طريــق  عــن  الدفــع  علــى  ُتفــرض  المتاجــر  مــن  المجموعــة  تحصلهــا 

اإللكترونــي� الدفــع  بطاقــات  أو  االئتمــان  بطاقــات 

العماء:

رســوم توصيــل الطلبــات: تحقــق المجموعــة إيــرادات مــن خــالل رســوم 
توصيــل الطلبــات التــي يدفعهــا العمــالء نظيــر كل طلــب يتــم تقديمــه 

يتــم احتســاب رســوم التوصيــل  بأنــه  علمــًا  مــن خــالل منصــة جاهــز� 
الــذي  بيــن موقــع العميــل وفــرع المتجــر  حســب المســافة الفاصلــة 

يتــم منــه الطلــب�

مــن  المزيــد  انضمــام  مــع   :)Network Effect( الشــبكية  التأثيــرات 
العمــالء إلــى المنصــة وزيــادة مشــاركتهم، يرتفــع عــدد الطلبــات ممــا 
يــؤدي لجــذب العالمــات التجاريــة المفضلــة مــن المطاعــم والمتاجــر� 
المتاجــر  عــدد  وزيــادة  يوفــر حجــم الطلبــات األكبــر  أخــرى،  ومــن جهــة 
فرًصــا أكبــر للربــح لمناديــب التوصيــل، الذيــن يعملــون مــع المجموعــة 
إلــى توفيــر خدمــات  بــدوره  يــؤدي  بشــكل متكــرر وبأعــداد أكبــر، ممــا 
لوجســتية أكثــر كفــاءة وعاليــة األداء� وبالتالــي يحصــل العمــالء علــى 
حيــث  مــن  والتوافــر  الخيــارات  مــن  والمزيــد  أعلــى  خدمــة  مســتوى 
خدمــة  إلــى  باإلضافــة  الســعري،  والنطــاق  والمنتجــات  المأكــوالت 
أســرع وأكثر موثوقية� نتيجة لخيار أوســع وشــبكة توصيل أكثر كفاءة 
وموثوقيــة، يطلــب العمــالء بشــكل متكــرر وفــي مجموعــة أوســع مــن 
المناســبات والظروف، مما يؤدي إلى إنشــاء دائرة توســع ديناميكية 

يتــم تعزيزهــا باســتمرار لصالــح جميــع الشــركاء�

زيــادة االرتبــاط بالعالمــة التجاريــة: مــن خــالل تحســين القيمــة المقدمــة 
والمندوبيــن،  والعمــالء  المتاجــر  وهــم  الثالثــة،  الشــركاء  مــن  لــكل 
تواصل شــبكة المجموعة النمو وتســتفيد من زيادة الوعي بالعالمة 
زيــادة  ظــل  وفــي  التجاريــة�  بالعالمــة  اإليجابــي  واالرتبــاط  التجاريــة 
االرتبــاط بالعالمــة التجاريــة، تتوقــع المجموعــة أنهــا ســتتمتع بتكاليــف 
اكتســاب أقــل فــي مــا يتعلــق الشــركاء الثالثــة علــى المــدى الطويــل�
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نطاق أعمال المجموعة

منصة جاهز

هــي المنصــة األساســية التــي تديــر المجموعــة أعمالهــا مــن خاللهــا، حيــث تربــط المجموعــة بيــن المتاجــر والعمــالء ومناديــب التوصيــل� وتقــدم 
المجموعــة خدمــات توصيــل شــاملة ســريعة مــن المتاجــر إلــى العمــالء عنــد الطلــب مــن خــالل تطبيقهــا عبــر الهاتــف المحمــول� وتوفــر منصــة 
جاهــز كل المتطلبــات اللوجســتية الالزمــة لتلبيــة احتياجــات الشــركاء الرئيســيين الثالثــة وهــم العمــالء والمتاجــر ومناديــب التوصيــل علــى النحــو 

التالــي:

المتاجــر: كمــا فــي 2021م، 16,566 فرعــًا للمتاجــر، ســواًء مــن المطاعــم والشــركات المنزليــة أو المتاجــر الكبــرى ومحــالت البيــع بالتجزئــة� 	 
وتوفــر منصــة جاهــز فرصــًا جّذابــة للمتاجــر لتنميــة أعمالهــم بتكلفــة أقــل نســبيًا مقارنــًة بطــرق التوســع التقليديــة، فضــاًل عــن فــرص 

التســويق األخــرى�

العمــالء: تقــدم المجموعــة مــن خــالل منصــة جاهــز خدماتهــا للعمــالء فــي جميــع مناطــق المملكــة تمكينهــم مــن الوصــول إلــى مجموعــة 	 
كبيــرة مــن المتاجــر، واكتشــاف مزيــد مــن خيــارات تنــاول الطعــام المتنوعــة بــكل ســهولة وراحــة بنــاًء علــى موقعهــم وتفضيالتهــم� تغطــي 
منصــة جاهــز خمســون )50( مدينــة فــي المملكــة يمثــل ســكانها 26 مليــون نســمة والتــي تشــكل مــا نســبته حوالــي 74 % مــن ســكان 
المملكــة فــي عــام 2021م� وقــد أدى انتشــار األجهــزة المحمولــة وثقافــة التوصيــل علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة إلــى حــدوث 
زيــادة كبيــرة فــي نطــاق وصــول المجموعــة وقيمــة منصتهــا، حيــث يصــل عــدد العمــالء علــى منصــة جاهــز إلــى أكثــر مــن مليــون عميــل 

المجموعــة  تقدمهــا  التــي  المتاجــر  شــبكة  مــع  يتعاملــون 
ويشــترون البضائــع منهــا� تعــد منصــة جاهــز أحــد منصــات 
التوصيــل المفضلــة للعمــالء فــي مختلــف أنحــاء المملكــة، 
إذ تــّم تنفيــذ أكثــر مــن 93 مليــون طلــب علــى منصــة جاهــز 

منــذ إطالقهــا فــي عــام 2016م وحتــى 2021م�

ألــف 	   50 مــن  أكثــر  المجموعــة  تخــدم  التوصيــل:  مناديــب 
منــدوب توصيــل كمــا فــي ديســمبر2021م مــن خــالل توفيــر 
الفــرص لهــم للكســب عبــر منصــة جاهــز� ويرتبــط أســطول 
مناديــب التوصيــل بالمتاجــر المتاحــة عبــر منصــة جاهــز حيــث 
يتم إرسال الطلبات من كل موقع من مواقع المتاجر إلى 
عتبــة بــاب العميــل بطريقــة فعالــة وفــي الوقــت المناســب�

يمكــن للعمــالء مــن خــالل منصــة جاهــز االختيــار مــن بيــن فــروع 
المتاجــر المتاحــة، أو اســتخدام ميــزة االقتــراح المبتكــرة للمجموعــة 
المتجــر  وقبــول  الطلــب  تقديــم  وبمجــرد  المتاجــر�  أحــد  الختيــار 
لــه، يمكــن للعمــالء الدفــع بالطريقــة التــي تناســبهم مــن خــالل 
مجموعــة متنوعــة مــن خيــارات الدفــع الرقميــة أو الدفــع نقــدًا عنــد 
التســليم� ويتــم بعــد ذلــك تعييــن منــدوب توصيــل لــكل طلــب 

ليســتلم الطلــب مــن موقــع المتجــر ويتوجــه بــه إلــى موقــع العميــل� وتقــدم منصــة جاهــز مميــزات تتيــح للعمــالء تتبــع طلباتهــم مــن خــالل 
الموقــع ومتابعــة الحالــة بشــكل مباشــر� ويمكــن للعمــالء فــي أثنــاء تجهيــز وتوصيــل الطلــب أن يشــاركوا فــي اللعبــة اإللكترونيــة داخــل التطبيــق 

أثنــاء انتظــار وصــول طلبهــم قبــل االســتمتاع بوجبتهــم�

إلــى أن تكــون المنصــة األكثــر محبــة لجميــع الشــركاء الثالثــة )العمــالء والمتاجــر ومناديــب التوصيــل(، وتســعى جاهــدًة  تهــدف المجموعــة 
لتوفيــر بيئــة ثريــة ومجزيــة وتجربــة عمــالء رائعــة لمواصلــة جــذب العمــالء المخلصيــن والمتاجــر المحليــة والحفــاظ عليهــم� ولذلــك فإنهــا تســعى 
جاهــدًة لجعــل منصــة جاهــز فّعالــة وموثوقــة قــدر اإلمــكان� وُتــدار منصــة جاهــز بتقنيــة متقدمــة تقــدم تجربــة شــاملة سلســة وممتعــة للشــركاء 
الرئيســيين الثالثــة لــدى المجموعــة(� رّكــزت المجموعــة، أثنــاء تطويرهــا لمنصــة جاهــز، علــى االرتقــاء بمســتوى األتمتــة� حيــث انعكــس ذلــك 
علــى كفــاءة إدارة الطلبــات، وســمح أيضــًا بــإدارة العمليــات بطريقــة مركزيــة بأقــل قــدر مــن المــوارد، ممــا جعــل المجموعــة قــادرة علــى التوســع 

بصفــة ســريعة ومحكمــة� 

PIK التجارة اإللكترونية السريعة - منصة بك

لقــد تنامــى طلــب العمــالء بمــرور الســنوات علــى خدمــات التوصيــل 
غيــر  أخــرى  منتجــات  ليضــم  وتوســع  كبيــرة  بصــورة  اإلنترنــت  عبــر 
توصيــل الطعــام� وفــي ظــل هــذا الطلــب المتزايــد نتيجــة تغيــر ســلوك 
العمالء، ومن أجل تلبية احتياجات العمالء والطلب المتزايد، قامت 
المطاعــم،  يتجــاوز  مــا  إلــى  التوصيــل  خدمــات  بتوســيع  المجموعــة 
واســتخدام منصــة جاهــز لتقديــم توصيــل ســريع ومريــح للعمــالء مــن 
ومتاجــر  والصيدليــات  الغذائيــة  التموينــات  ومتاجــر  الكبــرى  المتاجــر 
البيــع بالتجزئــة المحليــة� ولهــذا فقــد أنشــأت الشــركة شــركة بــك فــي 
الربــع  فــي  تجريبيــًا   )PIK( بــك  إطــالق منصــة  وتــم  2020م  نوفمبــر 
بهــدف  عمالئهــا  احتياجــات  تلبيــة  أجــل  مــن  2021م  عــام  مــن  األول 

إطالقهــا بشــكل كامــل خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2021م�

تشــغل شــركة بك منصة تجارة ســريعة )Quick commerce( تحمل 
اســم "بــك" تعمــل بمثابــة منصــة للمتاجــر المحليــة والتــي تــم إطالقهــا 
تجريبيــًا فــي الربــع األول مــن عــام 2021م، وتســتهدف ربــط العمــالء 

بالعالمــات التجاريــة المفضلــة لديهــم وتوصيــل طلباتهــم مــن مختلــف 
المنتجــات فــي غضــون مــدة تتــراوح مــن ســاعتين إلــى ثــالث ســاعات 

مباشــرًة مــن المتجــر�

إتاحــة تواجــد المتاجــر علــى اإلنترنــت دون  إلــى  تهــدف هــذه المنصــة 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  عــرض  لهــا  يتيــح  ممــا  عاليــة،  نفقــات  تكبــد 
الســلع لعمالئهــا بســرعة وســهولة عبــر تطبيــق هاتــف محمــول يركــز 
علــى األزيــاء ومســتحضرات التجميــل والمعــدات الحاســوبية واألجهــزة� 
احتياجــات  لتلبيــة  رقميــة  تســوق  منصــة   )PIK( بــك  منصــة  وتوفــر 
العمــالء الذيــن يفضلــون الطلــب مــن خــالل المنصــات اإللكترونيــة 

مــع توفيــر توصيــل فــوري للمنتجــات�

تربــط هــذه المنصــة العمــالء بمتاجــر التجزئــة علــى مســافة تصــل إلــى 
غــرار  وعلــى  الكبــرى�  المــدن  ضواحــي  تشــمل  كيلومتــر   )100( مائــة 
ذلــك  فــي  بمــا  اللوجســتية  الخدمــات  توفــر كل  منصــة جاهــز، فهــي 
توفيــر إمكانيــة اختيــار وعــرض الطلبــات وخيــارات الدفــع عبــر اإلنترنــت 
وتوصيــل المنتجــات إلــى مواقــع العمــالء� وتشــمل الميــزات الرئيســية 

للمنصــة تطبيقــًا ســهل االســتخدام للهاتــف المحمــول يضــم دليــاًل للمنتجــات يســمح بتصفيــة المنتجــات والمتاجــر وتصنيفهــم بســهولة، 
كمــا تتميــز بخدمــات الدفــع بالطــرق اإللكترونيــة والتتبــع المباشــر وتقديــم الدعــم المباشــر للعمــالء والقــدرة علــى تقديــم سياســات االســترجاع 
عبــر المنصــة� ويمكــن للمتاجــر الموجــودة علــى المنصــة تحقيــق االســتفادة منهــا للوصــول إلــى قاعــدة عمــالء أوســع وتحديــد ميــول العمــالء 
وســلوكهم والمشــاركة في العديد من فرص التســويق وزيادة الوعي بعالمتهم التجارية� فضاًل عن ذلك، يتاح بمنصة بك )PIK( اســتخدام 
مناديــب التوصيــل المتاحيــن لمنصــة جاهــز، بحيــث يمكــن االســتفادة مــن شــبكة المناديــب المتاحــة لمنصــة جاهــز لجدولــة الطلبــات وتوصليهــا 
 ،)PIK( خــارج ســاعات ذروة طلبــات الطعــام، علمــًا بأنــه ال يوجــد تعــارض بيــن فتــرات الــذروة للطلبــات المقدمــة عبــر منصــة جاهــز ومنصــة بــك
حيث أن متوسط مدة التوصيل لطلبات منصة بك )PIK( تتراوح بين الساعتين إلى الثالث ساعات، وذلك مقارنًة بثالثين دقيقة لطلبات 

عمــالء منصــة جاهــز�
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تحقق منصة بك )PIK( إيراداتها عبر مصادر مختلفة تشمل: 

عموالت الطلبات المفروضة على المتاجر في كل مرة يطلب  1-
فيها العميل طلبًا من هذا المتجر من خالل المنصة�

مثل  2- اإلعالنات؛  بعروض  يتعلق  ما  في  المفروضة  الرسوم 
في  القائمة  رأس  على  الظهور  وأولوية  الترويجية  العروض 

المنصة�
 رسوم المدفوعات بالطرق اإللكترونية المفروضة عند الدفع  3-

عن طريق بطاقات االئتمان أو بطاقات الدفع اإللكتروني والتي 
يتم تحصيلها من المتاجر�

 رسوم التوصيل التي يتم تحصيلها من العمالء� 4-

المطابخ السحابية - شركة كوكيتشنز

المطابــخ الســحابية الشــاملة )Cloud Kitchens( هــي مطابــخ تجاريــة 
وينطــوي  التوصيــل فقــط�  عبــر منصــات  الطعــام  لتوريــد  مخّصصــة 
 )Cloud Kitchens( الشــاملة  الســحابية  المطابــخ  عمــل  نمــوذج 
علــى القيــام باســتئجار مســاحة تجاريــة وتجهيزهــا ومــن ثــم تأجيــر هــذه 
المســاحات مــن الباطــن للمطاعــم، وتقــوم تلــك المطاعــم ببيــع وجباتهــا 
الســحابية  المطابــخ  وتقــدم  فقــط�  التوصيــل  منصــات  عبــر  للعمــالء 
جانــب  إلــى  المطاعــم،  لتشــغيل  جاهــزة  حلــواًل   )Cloud Kitchens(
إمدادهــا بــكل مرافــق إعــداد الطعــام والطهــي الالزمــة إلعــداد وجبــات 
التوصيــل� ويمنــح هــذا النمــوذج المرونــة لمشــاركة نفــس البنيــة التحتيــة 

للموقــع للعديــد مــن العالمــات التجاريــة فــي نفــس الوقــت� 

وقــد ســاهم تنامــي معــدل الطلــب علــى توصيــل الطعــام عبــر اإلنترنــت 
يســمح  ممــا   ،)Cloud Kitchens( الســحابية  المطابــخ  دعــم  فــي 
للمطاعــم بزيــادة قاعــدة عمالئهــا وانتشــارها بــدون الحاجــة لفتــح أبوابهــا 
لعمالئهــا لتنــاول الطعــام داخــل المطعــم وبالتالــي توفيــر تكلفــة اإليجــار 
المرتفــع وتحويلهــا إلــى تكلفــة متغيــرة متناســقة مــع حجــم الطلبــات� 
مــن  العديــد  فــإن  الســوق،  دراســة  لتقاريــر  وفقــًا  ســبق،  لمــا  ونتيجــًة 
 )Cloud Kitchens( المطاعــم تتحــول إلــى نمــوذج المطابــخ الســحابية
طلبــات  علــى  التركيــز  أن  كمــا  التكلفــة،  حيــث  مــن  فعــال  خيــار  ألنــه 
منصــات التوصيــل فقــط يــؤدي إلــى تقليــص معــدل وقــت التســليم 

للعمــالء� وتجربــة أفضــل 

فــي عــام 2020م، اســتحوذت الشــركة علــى حصــة ملكيــة بنســبة 60 % 
في شــركة كوكيتشــنز، وهي شــركة ذات مســؤولية محدودة تركز على 
المملكــة  )Cloud Kitchens( فــي  وتشــغيل مطابــخ ســحابية  إنشــاء 
 �")Cloud Kitchens( بناء على نموذج عمل "مطابخ سحابية شاملة
افتتحــت شــركة كوكيتشــنز مطبخهــا الســحابي األول فــي الريــاض فــي 
ديســمبر 2020م، مســتضيفًة أربعــة )4( مطاعــم وتســتضيف ســبعة 
)7( مطاعــم، ويعتبــر األول مــن نوعــه فــي المملكــة الــذي يعتمــد علــى 

نمــوذج المطابــخ الشــاملة�

علــى  المفروضــة  العمــوالت  فــي  إيــرادات شــركة كوكيتشــنز  وتتمثــل 

قيمــة الطلبــات التــي يتــم تنفيذهــا مــن خــالل منصــة جاهــز حســب نســبة 
متفــق عليهــا تعاقدًيــا مــع كل مطعــم، حيــث تقــوم شــركة كوكيتشــينز 
بإبــرام اتفاقيــات مــع المطاعــم ويتــم فيهــا تحديــد نســبة عمولــة متغيــرة 
معالجتهــا  تتــم  التــي  والعمليــات  الطلبــات  بحجــم  تتأثــر  المطعــم  علــى 

شــهريًا�

الســحابية  المطابــخ  يخــص تطويــر  المجموعــة فيمــا  اســتراتيجية  تتمثــل 
اتفاقيــات  بموجــب  اســتئجار مواقــع  فــي  الجديــدة   )Cloud Kitchens(
قيمتهــا  وتكــون  أطــراف مختلفــة  مــع  إبرامهــا  يتــم  األجــل  إيجــار طويلــة 
حسبما يتم االتفاق عليه� تقوم شركة كوكيتشينز بتجهيز هذه المواقع 

وإعدادهــا للتشــغيل� وذلــك علــى الوجــه اآلتــي: 

سياسة اختيار مواقع المطابخ السحابية

تسير عملية اختيار مواقع المطابخ السحابية على النحو التالي:

إدارة شــركة كوكيتشــنز تحديــد المواقــع 	  المنطقــة: تتولــى  تحديــد 
المحتملــة بنــاًء علــى دراســة مناطــق الطلــب العالــي علــى الطعــام 
والمطاعــم المســتهدفة حســب البيانــات المتاحــة مــن خــالل منصــة 

جاهــز� 

فــي 	  المواقــع  تحديــد  يتــم  األولــي:  والمســح  المواقــع  تحديــد 
المنطقــة الُمختــارة بنــاًء علــى عــدة معاييــر تشــمل ســهولة الوصــول 

ومســاحته�  الموقــع  إلــى 

النهائيــة 	  القائمــة  مراجعــة  تتــم  الربحيــة:  وتحليــل  اإلدارة  مراجعــة 
للمواقــع المحتملــة بالتفصيــل مــن قبــل أعضــاء اإلدارة العليــا مــع 

المتوقعــة�  للربحيــة  تحليــل مفصــل  إجــراء 

اعتمــاد مجلــس اإلدارة: يراجــع مجلــس اإلدارة الدراســة المرفوعــة 	 
مالحظاتــه  ويقــّدم  الربحيــة  وتحليــل  المراجعــة  بعــد  اإلدارة  مــن 
شــركة  تبــدأ  عليهــا،  والموافقــة  منهــا  االنتهــاء  وبمجــرد  بشــأنها� 
وفًقــا  الســحابي  المطبــخ  تطويــر  عمليــة  تنفيــذ  فــي  كوكيتشــنز 
للدراســة المعتمــدة وعقــد مناقشــات مــع مالكــي المواقــع بهــدف 

االيجــار� اتفاقيــة  وتوقيــع  التفــاوض 

تســعى شــركة كوكيتشــنز إلــى إبــرام عقــود إيجــار بمــدد تتــراوح مــن ثــالث 
)3( إلــى عشــر )10( ســنوات فأكثــر حســبما يقتضــي األمــر�

في عام 2020م، استحوذت الشركة على حصة
ملكية بنسبة 60 % في شركة كوكيتشنز
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تطوير المطابخ والتوسع

لــدى شــركة كوكيتشــنز فريــق مشــاريع داخلــي يعمــل كفريــق إشــراف 
لتنفيــذ  توظيفهــم  يتــم  الذيــن  الرئيســيين  المقاوليــن  مــع  وتنســيق 
وقــد  الجديــدة�   )Cloud Kitchens( الســحابية  المطابــخ  مشــاريع 
والمواصفــات  الخطــط  مــن  مجموعــة  كوكيتشــنز  شــركة  وضعــت 
بســهولة  تغييرهــا  يمكــن  حيــث  المشــاريع  لتلــك  كنمــوذج  األوليــة 
زيــادة مرونــة  يتيــح لشــركة كوكيتشــنز  بحســب الموقــع المحــدد ممــا 
وتوقيتهــا�  المشــاريع  تكاليــف  علــى  والســيطرة  التصميــم،  عمليــة 
وتســتغرق مــدة تطويــر المطبــخ الســحابي )Cloud Kitchen( مــا بيــن 
مســاحات  تصميــم  التطويــر  عمليــة  وتشــمل  أشــهر،  وخمســة  ثالثــة 
للمطابــخ، وتجهيــز توصيــالت الغــاز والتهوئــة والكهربــاء وتركيــب األثــاث 

الالزمــة� والمعــدات 

الخدمات اللوجستية - شركة لوجي

أسســت الشــركة شــركة لوجــي فــي عــام 2021م لتكــون عامــل لقطــاع 
وتتمثــل  المملكــة�  فــي  عامــة  بصفــة  والتوصيــل  اإللكترونيــة  التجــارة 
علــى  التغلــب  علــى  الشــركات  مســاعدة  فــي  لوجــي  شــركة  رؤيــة 
التحديــات اللوجســتية التــي تواجههــا، وأن تكــون الشــركة الرائــدة فــي 
 )Last Mile Delivery( األخيــر  للميــل  التوصيــل  مجــال  فــي  الســوق 
لوجــي  شــركة  خدمــات  بإطــالق  المجموعــة  وقامــت  المدينــة�  داخــل 
علــى  لوجــي  عــام 2021م� وســتعمل شــركة  الثالــث مــن  الربــع  خــالل 
تقديــم خدمــة مريحــة تســاعد شــركات المجموعــة أواًل وشــركات التجــارة 
اإللكترونيــة والخدمــات البريديــة مــن خــالل توفيــر أســطول كبيــر مــن 
مناديــب التوصيــل الســعوديين وغيــر الســعوديين، ممــا يســمح لهــم 

التكاليــف� إدارة  مــع  عملياتهــم  نطــاق  بتوســيع 

مــن المقــرر أيضــًا أن تســاعد شــركة لوجــي فــي إنشــاء منصــة مركزيــة 
ومــن  والتشــغيلية،  اللوجســتية  احتياجاتهــا  بــكل  المجموعــة  لدعــم 
عمليــات المجموعــة� وهــي تســتهدف تســهيل ســد  التكامــل مــع  ثــّم 
الفجــوة بيــن العمــالء والمتاجــر وتزويــد المجموعــة بالدعــم اللوجســتي 
ذلــك  ويشــمل  اللوجســتيين،  الموظفيــن  تعييــن  خــالل  مــن  المســتمر 
مناديــب التوصيــل الالزميــن لعمليــات المجموعــة )مــن خــالل منصــة 

للمجموعــة(� تابعــة  الغيــر  األخــرى  المنصــات  وكذلــك  جاهــز 

مــدار  علــى  توفرهــا  لوجــي  شــركة  فــي  الرئيســية  الميــزات  بيــن  ومــن 
علــى  وقدرتهــا  نســبيًا  قصيــر  وقــت  فــي  التوصيــل  ميــزة  مــع  اليــوم 
جدولــة عمليــات شــحن متعــددة وميــزات التتبــع الخاصــة بهــا� وهــي ال 
تســتهدف تطبيقــات توصيــل الطعــام فحســب، بــل تســتهدف أيضــًا 
بيــن الشــركات فــي التجــارة اإللكترونيــة مــن خــالل  عمليــات التوصيــل 
تقديــم توصيــل ســريع وتكاليــف تشــغيل منخفضــة وإمكانيــة التوســع 
وقــدرات التتبــع المباشــر، مــع الحفــاظ علــى الجــودة فــي الوقــت نفســه�

تحقق شركة لوجي إيراداتها من خال مصادر مختلفة تشمل:

رسوم على التوصيل�	 

للمتاجــر 	  المســافة  أســاس  علــى  المبنــي  المســبق  الدفــع   
� نيــة و لكتر إل ا

 رســوم االشــتراك الســنوية والشــهرية لمســتودعات تخزيــن لوجــي 	 
باإلضافــة إلــى التســعير علــى أســاس العمولــة�

شركة اللون األحمر

قيمــة  أفضــل  تقديــم  فــي  المتمثلــة  المجموعــة  رســالة  مــع  تماشــيًا 
ألصحــاب المصلحــة فيهــا، فقــد أسســت الشــركة شــركة اللــون األحمــر 
فــي عــام 2021م لتحقيــق أهــداف المجموعــة االســتثمارية� وقــد بــدأت 
عــام  مــن  األول  الربــع  خــالل  أعمالهــا  بممارســة  األحمــر  اللــون  شــركة 
2021م� وتســتهدف شــركة اللــون األحمــر االســتثمارات التــي ترفــع مــن 

قيمتهــا المؤسســية مــن خــالل األهــداف الرئيســة التاليــة:

شــراكات اســتراتيجية تضيــف قيمــة وتتماشــى مــع الحلــول الحاليــة 	 
التــي تقدمهــا المجموعــة�

عائدات مالية تحقق مكاسب مستقبلية أو تقلل التكاليف�	 

 تســريع الدخــول إلــى قطاعــات جديــدة تســتهدفها المجموعــة بمــا 	 
يتماشــى مــع آفــاق نموهــا�

تســتهدف شــركة اللــون األحمــر االســتثمار فــي فــرص توظــف التقنيــة 
الخاصــة  الحاليــة  المجموعــة  أصــول  تســتخدم  التــي  والقطاعــات 
بالعمــالء والمتاجــر ومناديــب التوصيــل وذلــك لالســتفادة مــن وضعهــا� 
وتشــمل القطاعــات التــي تركــز عليهــا اســتثمارات شــركة اللــون األحمــر 
– حلــول التســويق المؤتمتــة وحلــول سالســل  علــى ســبيل المثــال   –
اإلمــداد وحلــول التقنيــة الماليــة والخدمــات المباشــرة إلــى المســتهلكين 

وخدمــات تحســين نمــط الحيــاة�

زيــادة  إلــى  تــؤدي  التــي  األحمــر االســتثمارات  اللــون  تســتهدف شــركة 
يلــي: عوائــد المجموعــة مــن خــالل مــا 

عمــالء جــدد وتوفيــر 	  عــن طريــق كســب  المســاهمة فــي النمــو: 
القابليــة لدخــول أســواق جديــدة و/أو توفيــر زيــادة الوصــول إلــى 

المجتمــع� مشــاركة 

تقليــل التكاليــف: توفيــر التكاليــف المتعلقــة بالعمليــات أو توفيــر 	 
الوقــت، أو تســريع التوســع بــرأس مــال أقــل�

الدعــم فــي مكاســب البيانــات: مــن خــالل توفيــر مزيــد مــن البيانــات 	 
بشــأن ســلوك العمــالء أو اتجاهــات التقنيــة أو اتجاهــات الســوق 

وأوجــه االنحرافــات� 
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تقنية المعلومات

نظم التقنية

تبــذل المجموعــة جهــودًا حثيثــة لمعرفــة وتوقــع احتياجــات شــركاء النجــاح )العمــالء، والمتاجــر، ومناديــب التوصيــل( وأهدافهــم وتطلعاتهــم، 
ورسم فهم واضح حول الحل األمثل لخدمتهم� ويكتسب ذلك أهمية عالية في صياغة وابتكار التحديثات والخصائص الجديدة للمنصات 
إلــى أدوات تعــاون فعالــة لشــركاء المجموعــة فــي نهايــة المطــاف� وتوفــر التقنيــات التــي طورتهــا المجموعــة  يتــم تحويلهــا  التقنيــة التــي 
منصــات تقنيــة قويــة ومرنــة ومؤتمتــة تخضــع للتطويــر واالبتــكار باســتمرار� وتعتمــد منصــة جاهــز ومنصــة بــك )PIK( علــى ثالثــة مكونــات 
رئيســية تتفاعــل مــع المتاجــر والعمــالء ومناديــب التوصيــل� وقــد تشــّكلت هــذه المكونــات باإلضافــة إلــى هيــكل خدمــة مصغــرة، علــى النحــو 

الموضــح فيمــا يلــي:

تطبيق هاتف محمول للعماء	 

 تقــّدم المجموعــة للعمــالء منصــة جاهــز ومنصــة بــك 
)PIK(، المصّممتيــن انطالقــًا مــن منظــور إحــدى قيــم 
خــالل  مــن  "البســاطة"،  فــي  المتمّثلــة  المجموعــة 
تطبيقــات الهاتــف المحمــول ســهلة االســتخدام التــي 
يمكنهــم  وسلســة  بســيطة  واجهــة  للعمــالء  توفــر 
مــن خاللهــا التنقــل بســهولة عبــر المتاجــر والعــروض، 
وتتبــع  الدفــع،  عمليــات  وإجــراء  الطلبــات،  وتقديــم 
بدعــم  االتصــال  ويــؤدي  مباشــر�  بشــكل  التوصيــل 
العمالء المباشــر باســتخدام روبوت الدردشــة المدمج 
إلى تسريع استفسارات العمالء بمجرد بضع نقرات� 
كمــا تقــدم منصــة جاهــز تفاصيــل دقيقــة ولمســات 
جاهــز،  منصــة  تطبيــق  فــي  مدمجــة  كلعبــة  مميــزة 
ينتظــرون  ريثمــا  العمــالء  تســلية  علــى  تعمــل  والتــي 
تفاعــل  تعزيــز  علــى  تســاعد  والتــي  طلبهــم،  وصــول 
العمــالء، والــذي بــدوره يعمــل علــى الحفــاظ علــى والء 

لتطبيــق منصــة جاهــز� العمــالء 

بوابة المتاجر على شبكة اإلنترنت	 

 )PIK( بــك  ومنصــة  جاهــز  منصــة  المجموعــة  تقــدم   
شــبكة  علــى  الشــاملة  بواباتهــا  خــالل  مــن  للمتاجــر 
اإلنترنــت والتــي تمّكــن المتاجــر مــن تبســيط العمليــات 
المنتجــات  تجهيــز  أو  الطعــام  إعــداد  علــى  والتركيــز 
لعمالئها� وتزود البوابات اإللكترونية للمتاجر بطلبات 
وقوائمهــم  فروعهــم  إدارة  لهــم  يتيــح  بمــا  العمــالء 
مــن  عــددًا  البوابــات  هــذه  وتتضمــن  وســلعهم� 
فــي  المســؤول  تمّكــن  التــي  والتكوينــات  المميــزات 
المتجــر االســتفادة منهــا مثــل أدوات العــرض والفوتــرة 
المرتبطــة بنقــاط مبيعــات المتاجــر التــي تتيــح إمكانيــة 
تبادل البيانات على نحو ســريع وآمن بين المتاجر وكل 
يســاهم  )PIK(، ممــا  بــك  مــن منصــة جاهــز ومنصــة 
فــي تعزيــز الفعاليــة الرقميــة، وتوفيــر المرونــة وقــدرات 
وتقاريرهــم  أعمالهــم  تخطيــط  بعمليــات  التحكــم 

الماليــة� وفــي الوقــت نفســه، تتســم صفحــة المتجــر 
بالبساطة بحيث يمكن لكل مستخدم إدارة الطلبات 
وعــرض تفاصيــل الطلــب� وتشــمل البوابــة أيضــًا مزايــا 
يســاعد  ممــا  البيانــات  وتقاريــر  التحكــم  كلوحــة  أخــرى 
المتاجــر فــي قيــاس أدائهــم وتحســينه علــى مســتوى 

والفــروع� التجاريــة  العالمــات 

تطبيق هاتف محمول لمناديب التوصيل	 

 تقدم المجموعة منصة لمناديب التوصيل من خالل 
تطبيــق "ســاند" ســهل االســتخدام للهاتــف المحمــول 
والــذي يغطــي كل الجوانــب اللوجســتية طــوال عمليــة 
حتــى  وتوصيلــه  الطلــب  إرســال  مــن  بــدءًا  التســليم 
مــن  لــكل  وذلــك  التوصيــل  مناديــب  مــع  التســوية 
طلبــات منصــة جاهــز ومنصــة بــك )PIK(� وتتضمــن 

المميــزات الرئيســية لهــذا التطبيــق مــا يلــي:

توزيــع 	  عمليــة  تحّســن  أدوات  التطبيــق  يتضمــن 
الطلبــات علــى مناديــب التوصيــل مــع مراعــاة العديــد 
مــن العوامــل التــي تشــمل المســافة مــن المتاجــر إلــى 
وفئــة  الجاريــة،  الطلبــات  وعــدد  االســتالم،  نقطــة 
هــذه  وتتيــح  ذلــك�  إلــى  ومــا  التوصيــل،  مناديــب 
اختيــار   )PIK( بــك  ومنصــة  جاهــز  لمنصــة  العوامــل 
خــالل  الطلــب  لتوصيــل  األنســب  التوصيــل  منــدوب 

مقبولــة� مــدة 

ومراقبتــه 	  الطلــب  مســار  تتبــع  التطبيــق  يتيــح 
فريــق  تنبــه  تصعيــد  أداة  علــى  ويشــتمل  بســهولة، 
عمليــات المجموعــة التخــاذ اإلجــراءات وتقديــم الدعــم 
مشــاكل  أي  وجــود  حالــة  فــي  التوصيــل  لمناديــب 
بصفــة اســتباقية، إذ يمكنهــم التواصــل معهــم مــن 

التطبيــق� خــالل 

تبيــن 	  خريطــة  اســتخدام  التوصيــل  لمناديــب  يتيــح 
واألحيــاء  المناطــق  الطلبــات حســب  عــدد  مســتوى 
الســكنية المختلفــة فــي مدينتهــم، ممــا يســاعدهم 

عمليــة توصيــل وتوصيــل مزيــد مــن الطلبــات� فــي تحقيــق مزيــد مــن االســتفادة مــن كل 

يتيــح تطبيــق "ســاند" تســوية األرصــدة بيــن مناديــب التوصيــل والمجموعــة ببضــع نقــرات ويتــم تحويــل المبلــغ إلــى المحافــظ 	 
اإللكترونيــة لمناديــب التوصيــل أو العكــس دون أي تدخــل مــن فريــق العمليــات� وتتمّكــن المجموعــة مــن خــالل هــذا التكامــل 
بيــن األتمتــة والمحفظــة اإللكترونيــة مــن توفيــر الوقــت لمناديــب التوصيــل وتفــادي التنقــل إلــى أحــد المكاتــب اللوجســتية 

واالنتظــار لتســوية حســاباتهم نقــدًا�

يتحقــق تطبيــق "ســاند" مــن أن جميــع مناديــب التوصيــل مصــّرح لهــم مــن قبــل هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن 	 
خــالل الربــط معهــا حســب المتطلبــات النظاميــة

نظام إدارة

 تمتلك المجموعة نظام إدارة شامل يتضمن لوحات تحكم مختلفة 
توفــر لهــا مراقبــة األداء فــي الوقــت الفعلــي والتــي تكــون مرتبطــة 
الرحلــة  يغطــي  وهــو  المختلفــة�  المجموعــة  وتطبيقــات  بمنصــات 
بأكملهــا بمــا يشــمل تســجيل المتاجــر ومكتــب دعــم العمــالء وإعــداد 
التقارير ولوحات المعلومات� ويمكن لفريق عمليات المجموعة من 
خــالل هــذا النظــام إدارة ودعــم المتاجــر والعمــالء ومناديــب التوصيــل 
فــي مــكان واحــد، كمــا يمكــن لــه مــن خــالل اســتخدام أداة التصعيــد 
وحلهــا  علــى أســبابها  والوقــوف  الطلبــات  تأخيــرات  المدمجــة تجنــب 
بســهولة على نحٍو اســتباقي� وقد تم إدخال اإلجراءات المؤتمتة في 
عمليــة الدعــم الفنــي وذلــك لدعــم الفريــق فــي تســهيل رحلــة الطلــب�

تؤمن المجموعة بأن أنظمتها التقنية قوية وتوفر إمكانية التوســع والتوّفر 
والموثوقيــة� وقــد تمكنــت المجموعــة علــى مــر الســنوات مــن تطويــر نظامهــا 
وتحســينه ليشــمل مكونــات موثوقــة قــادرة علــى مواصلــة تقديــم الخدمــات 
حتــى فــي ظــل ارتفــاع الطلــب عليهــا أو عجــز الجهــات األخــرى عــن تقديمهــا� 
وتنفــذ المجموعــة أيضــًا عمليــات النســخ االحتياطــي للتطبيقــات والبيانــات 
عــالوًة  غيــر متوقــع�  تعّطــل  أي  حــدوث  حالــة  فــي  اســتردادها  يســهل  ممــا 
علــى ذلــك، فــإن النهــج الــذي اتبعتــه المجموعــة فــي تطويــر نظامهــا التقنــي 
يتيــح لهــا الحــد مــن مخاطــر العمــل فــي بيئــة مختلفــة� كمــا أن كل منصاتهــا 
ونظمهــا مدعومــة بتقنيــات الحوســبة الســحابية )عــن طريــق خدمــات أمــازون 
التــي   )Google( وقوقــل   ،))Amazon Web Services( ســيرفس  ويــب 
توفــر موثوقيــة ومرونــة عاليــة تمكــن المجموعــة مــن تحقيــق التوســع الســريع 
ضمــن قطــاع خدمــات التوصيــل والخدمــات اللوجســتية دائــم التغيــر، كمــا 
النمــو  لمواكبــة  خدماتهــا  وتحديــث  االبتــكار  علــى  القــدرة  للمجموعــة  تتيــح 
األكثــر  المنصــة  لتكــون  المجموعــة  رؤيــة  يعــزز  ممــا  القطــاع  فــي  المتوقــع 
المنصــات  عبــر  التوصيــل  قطــاع  فــي  التوســعية  تخططهــا  ويدعــم  محبــة 

لــه� اإللكترونيــة والقطاعــات الداعمــة 

البيانات

تقــوم المجموعــة بإنشــاء وجمــع قــدر هائــل مــن البيانــات فــي عملياتهــا 
تحســين  فــي  البيانــات  هــذه  الســتخدام  جاهــدًة  وتســعى  اليوميــة 
وتقــوم  شــركائها�  خدمــات  إلــى  باإلضافــة  وعملياتهــا  خدماتهــا 
المجموعــة – مــن خــالل فرقهــا المعنيــة بالبيانــات – بتحليــل بياناتهــا 

 machine( اآللــة  وتعلــم  االصطناعــي  الــذكاء  باســتخدام  بانتظــام 
learning( وذلك لتحسين حلولها والتوصل إلى طرق مبتكرة لتعزيز 
أعمالهــا، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال، توقــع ازديــاد الطلــب علــى 
منصة جاهز ومنصة بك )PIK( مما يتبعه استخدام أفضل للموارد�

تحســين  فــي  البيانــات  المجموعــة  تســتخدم  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
وأنشــطتها  عملياتهــا  ومعايــرة  بعمالئهــا،  يتعلــق  فيمــا  التوصيــات 
العمــالء  احتياجــات  فهــم  فــي  المتاجــر  ومســاعدة  التســويقية، 
الــذكاء  المجموعــة  تســتخدم  المثــال،  ســبيل  فعلــى  وتفضيالتهــم� 
تقاريــر  إلنشــاء   )machine learning( اآللــة  وتعلــم  االصطناعــي 
باإلضافــة  الداخلــي  باالســتخدام  يتعلــق  مــا  فــي  متعمقــة  بيانــات 
إلــى توفيــر مثــل هــذه التقاريــر والبيانــات للمتاجــر، لمســاعدتهم فــي 

عملياتهــم� تحســين 

ُتعتبــر منتجــات البيانــات مــن النتائــج االســتثنائية التــي تحققهــا 	 
المجموعة، إذ تساعد هذه المنتجات في العديد من المجاالت 

بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:

إلــى 	  التوصيــل  يوّجــه مناديــب  التوصيــل: منتــج  دعــم مناديــب 
مناطــق التســليم باســتخدام الــذكاء االصطناعــي وتعلــم اآللــة 

�)machine learning(

بيانــات المتاجــر: تســاعد المتاجــر فــي تحســين خدماتهــم والتنبــؤ 	 
باســتهالك المنتــج للحصــول علــى العــرض المناســب�

أداة التوصيــة: عــروض مخّصصــة للعمــالء وحمــالت مســتهدفة 	 
 machine( تســتند إلــى نمــاذج الــذكاء االصطناعــي وتعلــم اآللــة

�)learning

ترصدهــا  التــي  البيانــات  بتحليــل  المجموعــة  تقــوم  عــام،  وبشــكل 
بالعمــالء،  يتعلــق  باســتمرار، وذلــك فــي منظــورات متعــددة� فيمــا 
الطلــب،  بتجربــة  يتعلــق  بتتبــع تفضيالتهــم فيمــا  المجموعــة  تقــوم 
بمــا فــي ذلــك أســاليب الدفــع والمطاعــم المفضلــة لديهــم� أمــا فيمــا 
تتبــع  مــن  المجموعــة  تولدهــا  التــي  التقاريــر  تمكــن  بالمتاجــر،  يتعلــق 
المتاجــر وفروعهــم األكثــر  المقدمــة مــن  التصنيفــات األعلــى مبيعــًا 
شــعبية� أمــا فيمــا يخــص مناديــب التوصيــل، فقــد ســاهمت بيانــات 
المجموعــة فــي توليــد مؤشــرات األداء الرئيســية، األمــر الــذي يســمح 
والــذي  التوصيــل،  مناديــب  وقــت  مــن  أفضــل  بشــكل  باالســتفادة 

بــدوره يســاعد علــى التعزيــز مــن دخلهــم� 
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األمن السيبراني

تعتبــر المجموعــة األمــن الســيبراني أحــد الركائــز األساســية فــي بنيتهــا التحتيــة، ويعكــس ذلــك التزامهــا بحمايــة خصوصيــة البيانــات المؤسســية 
والفرديــة ومرونتهــا وأمنهــا� وتمتثــل المجموعــة تدريجيــًا ألنظمــة األمــن الســيبراني فــي مختلــف المجــاالت� فيمــا يتعلــق بنظمهــا، تطبــق 
المجموعــة تدابيــر أمنيــة حاســمة لتوثيــق مســتخدمي كل مــن منصــة جاهــز ومنصــة بــك )PIK(، ويشــمل ذلــك العمــالء ومناديــب التوصيــل 
والتجــار والمســتخدمين اإلدارييــن� باإلضافــة إلــى ذلــك، ُتطّبــق عمليــات التشــفير واإلخفــاء لتأميــن جميــع البيانــات المتنقلــة عــن طريــق شــبكة 
آمنــة� وعــالوة علــى ذلــك، يســاعد اســتخدام خدمــات األمــن المــدارة علــى حمايــة المجموعــة مــن الهجمــات الســيبرانية والمخاطــر األمنيــة� وفيمــا 
يتعلــق بسياســات األمــن الســيبراني، تحــرص المجموعــة علــى اتباعهــا جميــع التدابيــر األمنيــة مــن مرحلــة التطويــر إلــى المرحلــة النهائيــة، وذلــك 

عبــر جميــع إدارات المجموعــة�

خصوصية البيانات وأمانها

ُتعــد نظــم البيانــات وتقنيــة المعلومــات لــدى المجموعــة مــن العوامــل األساســية لضمــان ســير عملياتهــا بسالســة ودون أي تعّطــل� ولذلــك، 
تولــي المجموعــة أولويــة عاليــة للحفــاظ علــى خصوصيــة البيانــات وأمــان األنظمــة عنــد مســتويات عاليــة مــن أجــل الحفــاظ علــى الموثوقيــة 
فــي كل األوقــات� وهــي تنفــذ إجــراءات وتقنيــات تهــدف إلــى الحيلولــة دون وقــوع الكــوارث ومعالجتهــا حــال وقوعهــا علــى أي مســتوى فــي 
منصــات المجموعــة، بمــا فــي ذلــك اختبــار االختــراق، والمصادقــة متعــددة العوامــل، ومعاييــر أمــان الرمــوز، وفصــل البيئــة� وفــي واقــع األمــر، 
فــإن المجموعــة تملــك فريقــًا متخصصــًا مســؤول عــن منصــات المجموعــة وتوفرهــا علــى مــدار الســاعة� وقــد وضعــت أيضــًا معاييــر أمــان عاليــة 

وسياســات إلدارة البيانــات، يتــم تطبيقهــا للحــد مــن أي مخاطــر متعلقــة باألمــن أو االختراقــات� 

ونظــًرا ألن المجموعــة تديــر محفظــة كبيــرة مــن بيانــات العمــالء، تعتبــر حمايــة البيانــات الشــخصية أولويــة قصــوى� وتســعى الشــركة إلــى 
ضمــان حمايــة جميــع بيانــات العمــالء بدرجــة كافيــة مــن مخاطــر القرصنــة، وتعمــل بصفــة منتظمــة فــي االســتثمار فــي مجــال تطويــر األنظمــة 
والبنيــة التحتيــة والموظفيــن كمــا تقــوم بوضــع خطــة مــن أجــل تســهيل االمتثــال لمتطلبــات هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات واللوائــح 

واألنظمــة ذات العالقــة�

هيكل الشركة التنظيمي والشركات التابعة
تمتلــك الشــركة خمــس شــركات تابعــة هــي: شــركة كوكيتشــنز وشــركة بــك وشــركة لوجــي وشــركة اللــون األحمــر وشــركة جاهــز )البحريــن(� ويبيــن 

الشــكل التالــي الهيــكل التنظيمــي للمجموعــة:

شركة اإلعداد الثالثي
المحدودة

%100%100

%100 %100

شركة عالمات الدولية
المحدودة

شركة حفظ أصل
تأثير لالتصاالت

وتقنية المعلومات

%100

%60

%60

%40

%40

هيكل الشركة التنظيمي كما في 31-12-2021م

البحرين

7374
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الشركات التابعة

يبين الجدول التالي وصفًا بالشركات التابعة ونسبة ملكية المجموعة فيها كما في 31 ديسمبر 2021م:

نسبة الملكية 
كما في

31  ديسمبر 
2021م

بلد العمليات بلد التأسيس الكيان القانوني الشركة التابعة

المملكة العربية  60 %
السعودية

المملكة العربية 
السعودية شركة ذات مسؤولية محدودة شركة االعداد المشترك لتقديم الوجبات  

)شركة كوكيتشنز(

% 100 المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة شخص واحد ذات مسؤولية 
محدودة شركة خيارات بيك التجارية )شركة بك(

% 100 المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة شخص واحد ذات مسؤولية 
محدودة شركة اللون األحمر ) شركة اللون األحمر(

% 100 المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة شخص واحد ذات مسؤولية 
محدودة

شركة الحلول المساندة للخدمات 
اللوجستية ) شركة لوجي(

% 100 مملكة البحرين مملكة البحرين شركة ذات مسؤولية محدودة شركة جاهز الدولية )البحرين(

معلومات حول الشركات التابعة:

شركة اإلعداد المشترك لتقديم الوجبات

قامت المجموعة، بتاريخ 20 يوليو 2020م، بتوقيع اتفاقية استحواذ 
علــى حصــص تمثــل 60 % مــن رأس مــال شــركة اإلعــداد المشــترك 
لتقديــم الوجبــات )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( البالــغ 25,000 
ريــال ســعودي وكانــت تكلفــة االســتحواذ 4�2 مليــون ريــال ســعودي، 
وبتاريــخ 7 ســبتمبر 2020م الموافــق 19 محــرم 1442هـــ تــم تعديــل 
عقد تأسيس الشركة وهيكل ملكيتها ليعكس أثر عملية االستحواذ، 

يتمثــل نشــاط الشــركة فــي أنشــطة خدمــات اإلقامــة والطعــام�

شركة خيارات بيك التجارية

قامت المجموعة، بتاريخ 7 نوفمبر 2020م، بتأسيس شركة خيارات 
بيك التجارية )شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة( مملوكة 
ســعودي،  ريــال   1,000,000 الشــركة  مــال  رأس  يبلــغ  بالكامــل  لهــا 

يتمثــل نشــاط الشــركة فــي البيــع بالتجزئــة عــن طريــق االنترنــت�

شركة اللون األحمر

قامــت المجموعــة، بتاریــخ 8 فبرايــر 2021م، بتأســیس شــركة اللــون 
األحمــر )شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولیة محــدودة( مملوكــة لھــا 
یتمثــل  ســعودي،  ريــال   10,000 الشــركة  مــال  رأس  یبلــغ  بالكامــل 
بإســتثناء  األخــرى  المالیــة  الخدمــات  أنشــطة  فــي  الشــركة  نشــاط 

التقاعدیــة� المعاشــات  وتمویــل  التأمیــن 

شركة حلول المساندة للخدمات اللوجستية

حلــول  شــركة  بتأســیس  2021م،  فبرایــر   8 بتاریــخ  الشــركة،  قامــت 
المساندة للخدمات اللوجستیة )شركة شخص واحد ذات مسؤولیة 
محــدودة( مملوكــة لھــا بالكامــل، یبلــغ رأس مــال الشــركة 1,000,000 
یتمثــل نشــاط الشــركة فــي توجیــه المركبــات ونقــل  ريــال ســعودي، 

البضائــع وتقدیــم خدمــات التوصیــل عبــر المنصــات اإللكترونیــة�

شركة جاهز الدولية )البحرين(

شــركة  بتأســيس  2021م،  ديســمبر   14 بتاريــخ  الشــركة،  قامــت 
جاهــز الدوليــة بدولــة البحريــن )شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية 
 50,000 الشــركة  مــال  رأس  يبلــغ  بالكامــل  لهــا  مملوكــة  محــدودة( 
دينــار بحرينــي، يتمثــل نشــاط الشــركة فــي البيــع بالتجزئــة عــن طريــق 

االنترنــت�

مبادرات المسؤولية المجتمعية

تســتمر شــركة "جاهــز" بالتزامهــا إطــالق مبــادرات فعالــة كجــزء مــن 
جهودهــا المســتمرة لمشــاركة مجتمعهــا وعمالئهــا فــي العديــد مــن 
المناســبات التــي تســهم فــي دعمهــم انســجامًا مــع قيمهــا األخالقيــة 
تجاههم�  إذ تدرك المجموعة تأثير أعمالها وعملياتها على موظفيها 
ومســاهميها والمجتمــع المحلــي والبيئــة، وُتــدرك أهميــة المســؤولية 
التــي تتحملهــا تجــاه مختلــف المكونــات التــي تشــكل جغرافيــا االقتصــاد 
المحلــي� ولذلــك، فإنهــا تعطــي األولويــة لالمتثــال لألنظمــة واللوائــح 
لالقتصــاد  المســتمر  االزدهــار  تحقيــق  ضمــان  مــع  بهــا،  المعمــول 

والمجتمــع المحلــي�

الخاصــة  المجتمعيــة  للمســؤولية  دليــاًل  المجموعــة  تعتمــد  حيــث 
بالمجموعــة، يحــدد مســؤولياتها واســتراتيجياتها تجــاه جميــع أصحــاب 
للمجموعــة  التوجيهيــة  المبــادئ  الدليــل  هــذا  يحــدد  كمــا  المصلحــة� 
المحلــي؛  المجتمــع  وتجــاه  موظفيهــا  تجــاه  بمســؤوليتها  للوفــاء 
بصــورة  الدعــم  وتقديــم  التنمويــة،  المشــاريع  فــي  االســتثمار  مثــل 
عمــل  فــرص  وتوفيــر  الخيريــة،  للمؤسســات  ومباشــرة  مباشــرة  غيــر 
لجميــع أفــراد المجتمــع بغــض النظــر عــن العــرق والحالــة االجتماعيــة 

واالقتصاديــة�

ونذكــر فيمــا يلــي بعــض األنشــطة التــي قامــت بهــا المجموعــة كجــزء 
مــن مســؤوليتها المجتمعيــة واســتدامتها:

االستفادة من االستخدام المنتشر على نطاق واسع لمنصة  1-
من  المحلية  والقضايا  الخيرية  للجمعيات  للترويج  جاهز 
الخيرية  للجمعيات  التبرعات  بتقديم  للعمالء  السماح  خالل 
ذلك  في  بما  جاهز،  منصة  باستخدام  المحلية  والقضايا 
مبادراتها االجتماعية والخيرية في شهر رمضان والعيدين عبر 

حملة "جاهز الخير"�
المحلية  2- التجارية  األعمال  دعم  إلى  تهدف  مبادرات  تقديم   

والشركات المنزلية مثل:
إدراج األســر المنتجة ضمن برنامج تســعة أعشــار في 	 

منصة جاهز بنســبة عمولة مخفضة� 

تســلط 	  والتــي  المطعــم"  صاحــب  "ميــن  مبــادرة 
دعمهــم� بهــدف  المحليــة  المتاجــر  مالكــي  علــى  الضــوء 

مالكــي 	  لدعــم  عنهــا  اإلعــالن  تــم  التــي  المبــادرة 
كوفيــد- 19  لجائحــة  اســتجابًة  المحلييــن  المطاعــم 

المحليــة(�  المطاعــم  )دعــم 

تقديم مبادرة تهدف إلى إنشاء نظام إعادة تدوير للمنتجات  3-
البالستيكية والورقية المستعملة، واستبدال حاويات الطعام 

وأدوات مناديب التوصيل بمنتجات صديقة للبيئة�
الزراعة  4- لتعزيز  والزراعة  والمياه  البيئة  وزارة  مع  التعاون 

العضوية في المملكة وإنتاج سلسلة إمداد محلية�
تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية لدى المجموعة� 5-

0102030405

تقديم 
التبرعات 

للجمعيات 
الخيرية 

تقديم 
مبادرات 

تهدف إلى 
دعم األعمال 

التجارية

إنشاء نظام 
إعادة تدوير 
للمنتجات 

البالستيكية 
والورقية 

المستعملة

تعزيز تمثيل 
المرأة في 
المناصب 

القيادية لدى 
المجموعة

إيجاد الكفاءات 
الوطنية في مجال 
تقنية المعلومات 

للتدريب على 
تحديات حقيقية

مبادرات المسؤولية المجتمعية
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مبادرة توطين قطاع التوصيل، حيث  6-
تتطلب توصيل 5 طلبات يوميًا ويتم 
للمندوب  تسليم سيارات  خاللها  من 

السعودي� 
مبادرة )معسكرك جاهز( أطلقتها شركة  7-

إيجاد  الى  تهدف  وهي  الدولية  جاهز 
تقنية  مجال  في  الوطنية  الكفاءات 
تحديات  على  للتدريب  المعلومات 

حقيقية وتطبيقها على أرض الواقع�
بالتعاون مع  8-  ) ) معسكر جاهز  مبادرة 

تدريبي  معسكر  وهو   ، نورة  بزنس 
افتراضي مختص باألفكار الريادية في 
مجال المطاعم والمقاهي ، يقدم ورش 
وإرشادية  حوارية  وجلسات  تدريبية 
تحت إشراف نخبة من المختصين في 
المجال، يقدمون لهم الدعم والتدريب 
اإلدارة  مثل  المجاالت  مختلف  في 
وتشغيل المطاعم والمقاهي وغيرها؛ 
إلى  وتحويلها  األفكار  تطوير  بهدف 
مشاريع قائمة وريادية في المنطقة، 
المعسكر برعاية تطبيق )جاهز( بالتعاون 

مع شركاء تدريب رواد في المجال�
تقديم منهج ريادة األعمال التابع للمركز  9-

االجتماعية،  للمسؤولية  السعودي 
وهو منهج يتم تدريسه في عدد من 
الجامعات ومدارس التعليم العام في 
والطالبات  الطالب  لتأهيل  المملكة 

في مجال ريادة األعمال� 
تسهم  10- التي  األكاديمية  البرامج  دعم 

في  السعودية  الكوادر  تأهيل  في 
يحقق  بما  #اللوجستيات  مجال 
نسبة  ويرفع   2030 رؤية  أهداف 
التوطين في كثير من القطاعات في 
مع  بالتعاون  بالمملكة  العمل  سوق 

األكاديمية السعودية اللوجستية� 

اتفاقية مع جمعية بناء الخيرية لدعم  11-
مشروع تمكين االيتام واليتيمات من 
من  والعمل  سيارات  تمليكهم  خالل 

خاللها في توصيل الطلبات�
بأحد  12- النعمة  لحفظ  زائد  جمعية 

@ جاهز  مع  وبالتعاون  المسارحة 
 DonationsSA@ ومع   JahezApp
تقوم بتوزيع )700( وجبة افطار صائم 

جاهزة خالل األسبوع األول من شهر رمضان على األسر المسجلة في قوائم الجمعية، 
بمشاركة عدد من المتطوعين�

مبادرة "إفطار جاهز " لتوزيع 1500 وجبة إفطار في #حائل يوميًا بالشراكة مع منصة  13-
"تبرع" وجمعية "حفظ النعمة" بحائل� 

بدعم من داعمي الجمعية وجاهز @JahezApp وبالتعاون مع @Donati تم توزيع  14-
)200( وجبة افطار صائم على األسر المسجلة في قوائم الجمعية في منطقة #جازان 

بمشاركة ٢٤ متطوعًا�

توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير بوابة الدرعية ، لتعزيز الشراكة بينهما، وتفعيل  15-
المبادرات الخاصة باألعمال الخيرية والمجتمعية، ألهالي وسكان محافظة الدرعية، 

ودعم األسر المنتجة، وتدريب الشباب والشابات بالمحافظة�
ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد ألقــت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( بتحديــات أمــام 
جميــع أصحــاب المصلحــة فــي المجموعــة، فمــع تعليــق خدمــات تقديــم الطعــام فــي المطاعــم 
علــى االســتمرارية،  المحليــة  الشــركات  باتــت قــدرة  فــي فبرايــر 2021م حتــى مــارس 2021، 
وخاصــًة المطاعــم والمقاهــي، علــى المحــك مــع تأثــر جــزء كبيــر مــن تدفــق إيراداتهــا بآثــار الجهــود 
المبذولــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد  )كوفيــد-19(� وقــد عــززت المجموعــة 
مكانتهــا الحيويــة فــي هــذه المرحلــة، مــن خــال ل دعمهــا لالقتصــاد والمجتمــع المحلــي، فهــي 
كانــت خــالل هــذه األوقــات العصيبــة شــريان حيــاة لمثــل هــذه المطاعــم، التــي أصبحــت مصــادر 
إيراداتهــا تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى طلبــات الشــراء والتوصيــل، وبالمقابــل مّكنــت المجموعــة 
علــى  العمــالء مــن تقديــم طلبــات الشــراء والتوصيــل أثنــاء احتمائهــم فــي مكانهــم للحفــاظ 

صحتهم وسالمتهم� وقد قامت المجموعة 
المســتقطعة  العمولــة  مــن   % 2 بتخفيــض 
دعمهــا  لتقديــم  شــهر  لمــدة  المطاعــم  مــن 

لقطــاع المطاعــم فــي المملكــة� 

المجموعــة  بذلــت  رســالتها،  مــع  وتماشــيًا 
جهــودًا حثيثــة لدعــم المجتمــع خــالل فتــرة منــع 
التجــول مــن خــالل تمكيــن خدمــات االحتياجــات 
باســتقطاع  لــم تقــم المجموعــة  األساســية، 
العمولــة علــى طلبــات التموينــات مــن بعــض 
متاجــر الســوبرماركت عبــر منصــة جاهــز، حيــث 
قدمــت المجموعــة خدماتهــا عبــر منصــة جاهــز 
المتاجــر  مــن  لفئــات محــددة  بشــكل مجانــي 
وذلــك  األساســية،  االحتيجــات  توفــر  التــي 
لمدة شهر� هذا وقد تمكنت المجموعة من 
إصــدار تصاريــح مــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة 
تقديــم  بمواصلــة  لهــا  تســمح  المعلومــات 
األوقــات  خــالل  المحلــي  للمجتمــع  خدماتهــا 
الصعبــة التــي واجهتهــا أثنــاء جائحــة فيــروس 

كورونــا المســتجد  )كوفيــد-19(�
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حضوٌر فاعل لنمّو مستدام
ســعيًا إلــى تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن فــرص الســوق المتناميــة بســرعة كبيــرة محليــًا وإقليميــًا، تســعى المجموعــة لمواكبــة توقعــات 
المســتهدفين )العمــالء والمتاجــر ومناديــب التوصيــل( المتجــددة، كمــا تعمــل علــى مالءمــة رؤيــة ورســالة وقيــم المجموعــة واســتدامتها، وذلــك 
مــن خــالل تطويــر أســلوب وطــرق التعامــل مــع مســتخدمي المنصــات وتقديــم خدمــات متكاملــة ومتميــزة، ســعيًا لتوســيع قاعدتهــا عمالئهــا 

الحالييــن وتعزيــز نطــاق منصتهــا مــع ضمــان الحفــاظ علــى عمالئهــا الحالييــن� 

تبســيط إجــراءات التأســيس ألي خدمــة مقدمــة ســواء كانــت تتعلــق بالمتاجــر أو 	 
مناديــب التوصيــل وشــركات التوصيــل وكذلــك العمــالء�

ومناديــب 	  والمتاجــر  العمــالء  تجربــة  لتحســين  المتواصــل  االبتــكار  علــى  العمــل 
التوصيــل بمنصــة جاهــز ومنصــة بــك )PIK( مــن خــالل أفضــل التقنيــات العصريــة 

الخدمــة� بجميــع مراحــل  وســهولة  بيســر  المالئمــة 

الســوق 	  مســتوى  عــن  وتتجــاوز  ترقــى  خدمــات  بتوفــر  الجماهيــري  الوعــي  زيــادة 
وكذلــك جديــة تعامــل المجموعــة بتوفيــر خدمــات ذات قيمــة مضافــة وعليــه يتــم 
تســخير العميــل للترويــج أليــة خدمــة مــن خــالل إرضــاء تطلعاتــه وتحقيــق توقعاتــه، 
وعندهــا ســيعمل هــذا العميــل بالمجــان فــي الترويــج للخدمــة التــي أشــبعت رغباتــه 

وحققــت طموحاتــه�

استراتيجية التطوير المستدام
المبيعــات  أقســام  عبــر  المجموعــة،  تكثــف 
جهودهــا  التجاريــة،  اإلدارة  ضمــن  والتســويق 
لتطبيــق اســتراتيجية تســويق متكاملــة، تعمــل علــى 
عــام  أعمالهــا  بدايــة  مــع  إطالقهــا  منــذ  تطويرهــا 
2017م، وذلــك مــن خــالل أطــر واضحــة وأهــداف 
وإدارة  تنظيــم  خــالل  مــن  محــددة،  اســتراتيجية 
وهــي  المجموعــة  لخدمــات  الترويجيــة  التعامــالت 

كالتالــي: تتلخــص 

عن 	  السبق  بخطوة  بالتقدم  االلتزام 
الخدمات  وتطوير  تقديم  في  المنافسين 

المطروحة� 

لقيمــة 	  كمعيــار  باألســعار  التنافــس  عــدم 
للعمــالء� المقدمــة  الخدمــات 

مــن 	  ممكــن  قــدر  أكبــر  اســتقطاب  محاولــة 
المتاجــر والمطاعــم لتوفيــر التنــوع المطلــوب 

� للعمــالء

نصيــب مــن حصــة الســوق 	  علــى  االســتحواذ 
يكفــل االســتمرارية فــي هــذا المجــال� بمــا 

العمليــة 	  والسياســات  اإلجــراءات  تحديــث 
التطبيقــات  الســتخدام  بفعاليــة  الداخليــة 
لمشــاكل  الحلــول  وإيجــاد  المعنيــة  والمنصــة 

� مين لمســتخد ا

اســتقطاب عمــالء جــدد وضمــان رضــى ووالء 	 
علــى  والعمــل  باســتمرارية  الحالييــن  العمــالء 
لتفعيــل  يوميــًا  والمؤشــرات  النتائــج  مراقبــة 

التجاريــة مباشــرة� القــرارات 

األطــراف 	  جميــع  بيــن  المتبادلــة  الثقــة  بنــاء   
المســتخدمة والمقدمــة للخدمــات المســاندة 
المرســومة  واالتفاقيــات  الوعــود  باحتــرام 
وتقديــم  التعامــل،  فــي  المرونــة  حيــث  مــن 
وســرعة  القياســية،  الجــودة  مســتويات  أعلــى 
االســتجابة للمشــاكل الطارئة، وتفادي الروتين 

للملــل� يقــود  والــذي  المطــّول 
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والترويــج  واإلعــالن  الدعايــة  وســائل  أثبتــت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
خــالل  مــن  التســويقية،  العمليــة  أداء  تحســين  فــي  كبيــرة  فاعليــة 
التجــاري  واإلعــالن  والملصقــات  المتنوعــة  اإلعالنيــة  القنــوات 
االجتماعييــن  المؤثريــن  جانــب  إلــى  المتنوعــة،  اإلعــالم  ووســائط 
وتطبيقــات اإلنترنــت المســتخدمة لــدى وســائل التواصــل االجتماعــي 
وكذلــك  العامــة،  والعالقــات  والمســابقات  بالمحتــوى  والتأثيــر 
المقدمــة�  بالخدمــات  تذكيــر  لاللتــي  العامــة  المناســبات  اســتغالل 
لتعزيــز  العامــة  المناســبات  بعــض  برعايــة  المجموعــة  قامــت  حيــث 
اســتمرار  مــع  المتميــزة،  التجاريــة  عالمتهــا  مكانــة  وتعزيــز  حضورهــا 
اإلعــالن عــن خدمــات المجموعــة فــي أي مــن تلــك المناســبات التــي 
تشــمل تشــمل الرعايات الرياضية والشــراكات مع الجهات الحكومية 
والمســؤولية المجتمعيــة والتســويق عبــر وســائل اإلعــالم التقليديــة 
كاإلعالنــات التلفزيونيــة والراديــو واللوحــات اإلعالنيــة والتســويق عبــر 

اإلنترنــت�

كمــا تســتمر المجموعــة بتكريــس مــا تحقــق مــن نتائــج إيجابيــة خــالل 
جميــع  بتوفيــر  قدمــا  للمضــي  عليهــا  للبنــاء  الماضيــة،  الســنوات 
بمســتوى  للوصــول  والتجاريــة  التســويقية  والقــدرات  اإلمكانيــات 

التاليــة:  االســتراتيجية  المســتهدفات  يحقــق 

حضور قوي عبر اإلنترنت
وقــد  اإلنترنــت  عبــر  قــوي  حضــور  تحقيــق  إلــى  المجموعــة  تطمــح   
شــاركت فــي العديــد مــن الحمــالت التســويقية الفّعالــة التــي تهــدف 
إلى توسيع نطاق حضورها في قطاع تطبيقات التوصيل� وتحقق 
عبــر اإلنترنــت مــن خــالل الحمــالت التســويقية  المجموعــة الحضــور 
والمحتملــة  الحاليــة  عمالئهــا  قاعــدة  لــدى  مــن ظهورهــا  تزيــد  التــي 
مــن خــالل قنــوات مختلفــة مثــل وســائل التواصــل االجتماعــي ونتائــج 
البحــث عبــر اإلنترنــت� فقــد أطلقــت المجموعــة علــى ســبيل المثــال 
بهــدف دعــم المشــاريع المنزليــة  العديــد مــن الحمــالت التســويقية 
والشــركات المحليــة المتضــررة مــن جائحــة كوفيــد19- باإلضافــة إلــى 

حمــالت التبــرع وبعــض الحمــالت الترويجيــة األخــرى�

تعزيز الوعي بالعامة التجارية للمجموعة
تؤمــن المجموعــة بــأن عالمــة جاهــز التجاريــة ُتعــد واحــدًة مــن أهــم أصولهــا، 
ومــن ثــم فهــي تركــز علــى تعزيــز الوعــي بعالمتهــا التجاريــة، التــي تعتقــد أنهــا 
ضرورية لجذب العمالء والمتاجر للحفاظ على مكانة رائدة في السوق� 
وتهــدف المجموعــة مــن خــالل الوعــي بالعالمــة التجاريــة إلــى أن تكــون فــي 
مقدمــة أذهــان العمــالء لزيــادة الطلبــات وتكرارهــا� ويتــم تحديــد أهــداف 
الوعي بالعالمة التجارية من خالل إدارة الشركة بناًء على معايير حضور 
وتعزيــز وعــي معينــة� وقــد اســتثمرت المجموعــة فــي مبــادرات التوعيــة 
بالعالمــة التجاريــة مــن خــالل حمــالت تســتهدف األســواق التــي تعمــل بهــا 
عــدد الطلبــات وتخفيــض التكاليــف المرتبطــة بهــا وذلــك  بهــدف زيــادة 
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي والمؤثريــن وكذلــك المــواد التســويقية 
مــن خــالل الدعايــات التلفزيونيــة والراديــو واللوحــات اإلعالنيــة والرعايــة� 

علــى ســبيل المثــال، وقعــت المجموعــة اتفاقيــة رعايــة مــع نــادي الهــالل 
قيمتهــا  تبلــغ  ســنوات   )5( خمــس  لمــدة  2019م  عــام  فــي  الســعودي 
علــى قمصــان  يظهــر شــعار "جاهــز"  إذ  ريــال ســعودي،  103,5 مليــون 
نــادي الهــالل الســعودي ابتــداًء مــن الموســم الرياضــي 2019م2020-م� 
أغلــب  فــي  اإلعالنيــة  اللوحــات  فــي  باالســتثمار  الشــركة  تقــوم  كمــا 
بالعالمــة  الوعــي  زيــادة  بهــدف  إليهــا  تتوســع  التــي  والمــدن  األســواق 

التجاريــة والعــروض المقدمــة للمقيميــن فــي تلــك المــدن�

الدولــي 	  الريــاض  لمعــرض  لوجســتية  رعايــة  اتفاقيــة  توقيــع 
�2023 الــى   2021 مــن  ابتــداًء  ســنوات  ثــالث  لمــدة  للكتــاب 

االتحــاد 	  وســباقات  لمهرجانــات  فضيــة  رعايــة  اتفاقيــة  توقيــع 
للهجــن الســعودي 

اتفاقيــة رعايــة اســتراتيجية لنــادي فالكونــز فــي مجــال الرياضــات 	 
اإللكترونيــة�

الحصول على مستخدمين جدد لمنصة جاهز
تقوم المجموعة بحمالت تســويقية عبر وســائل التواصل االجتماعي 
لتشــجيع المســتخدمين الجــدد علــى اســتخدام منصــة جاهــز وكســبهم 
القدامــى،  المســتخدمين  اهتمــام  اســترجاع  إلــى  باإلضافــة  كعمــالء 
الســنة حســب  الحمــالت مركــزة ألوقــات محــددة فــي  تلــك  وتكــون 
التواصــل  وســائل  عبــر  الحمــالت  هــذه  وتتــم  والمواســم�  المــدن 
االجتماعــي مثــل تويتــر وإنســتغرام وفيســبوك ويوتيــوب وغيرهــا مــن 
منصــات التواصــل االجتماعــي حســب انتشــارها فــي المــدن والفئــات 

المســتهدفة�

الحفاظ على العماء الحاليين
مــع   يتفاعلــون  ال  قــد  الحالييــن  العمــالء  أن  حقيقــة  مــن  انطالقــًا 
التســويق  إدارة  تعمــل  أعــاله،  المذكــورة  التســويقية  المبــادرات 
بالمجموعــة علــى التواصــل معهــم بشــكل مباشــر عبــر إرســال الرســائل 
اســتخدام خدمــات  إلعــادة  لهــم  جاهــز كدعــوة  عبــر منصــة  النصيــة 
منصــة جاهــز وتوفيــر عــروض لهــم يتــم تقديمهــا للمحفظــة الخاصــة 
لهــم بتطبيــق منصــة جاهــز� وتقــوم المجموعــة حاليــا بتطويــر قاعــدة 
بيانات لتفعيل الذكاء االصطناعي لمعرفة شرائح العمالء وسلوك 
االســتهالك الستشــراف النتائــج والقــرارات التجاريــة الواجــب أخذهــا 
للمحافظــة علــى نجــاح تجربــة ورحلــة العميــل مــع الخدمــات المقدمــة�

باإلضافــة إلــى ذلــك، تهــدف أنشــطة مبيعــات المجموعــة إلــى جــذب 
متاجــر جديــدة إلــى منصاتهــا فــي مختلــف الفئــات� لــدى المجموعــة 
فريــق مبيعــات رئيســي فــي مدينــة الريــاض مدعومــًا بفــرق مبيعــات 
فــي كل مــن المناطــق الرئيســية التــي تــزاول فيهــا أعمالهــا لتوســيع 
الســوق  عــن  بحــث  إجــراء  خــالل  مــن  لديهــا  المتاجــر  قاعــدة  نطــاق 
فريــق  ويتولــى  مســتهدفة�  مبيعــات  خطــة  إلنشــاء  الجغرافــي 
المبيعــات التنســيق المباشــر مــع المتاجــر طــوال عمليــة اإلعــداد فيمــا 
يعمــل فــي الوقــت نفســه عــن كثــب مــع فريــق خدمــة العمــالء التابــع 

المقدمــة� والخدمــات  العــروض  لمتابعــة  للمجموعــة 

منــذ  واضحــة  سياســات  للمجموعــة  المبيعــات  قســم  وضــع  وقــد 
علــى  بحرفيــة متكاملــة  باتخــاذ اســتراتيجيات ممنهجــة  بدايــة العمــل 

التاليــة: التوجهــات  مطابقــة 

اســتقطاب المتاجــر والمطاعــم ذات الســمعة الممتــازة والتــي 	 
لديهــا قاعــدة شــعبية كبيــرة فــي كل مدينــة مســتهدفة�

األذواق 	  كافــة  لخدمــة  المتاجــر  مــن  المســتهدفين  تنويــع 
العمــالء�  برغبــات  الخاصــة  والطلبــات 

تقديــم األولويــة للمتاجــر ذات الفــروع المتعــددة داخــل المــدن 	 
التــي تعمــل بهــا منصــات المجموعــة� 

للمتاجــر 	  وتشــغيل  تدريــب  مــن  الكاملــة  المســاندة  تفعيــل 
لضمــان التزامهــم باتفاقيــة مســتوى الخدمــة حســب الشــروط 

المجموعــة�  فــي  المحــددة  البنــود 

تأميــن المحتــوى الــالزم لــكل متجــر )قائمــة المنتجــات والصــور( 	 
مــع  المجموعــة  منصــات  علــى  واألســعار  البيانــات  ومطابقــة 

باســتمرار�  للعمــالء  المســتجدات  بتحديــث  االلتــزام 

قــدرة 	  ومــدى  للمنتجــات  وجــودة  المهنيــة  الكفــاءة  مــن  التأكــد 
فــي  لعمالئهــم  الخدمــة  تقديــم  فــي  االســتمرار  علــى  المتاجــر 

مســبقًا� المحــددة  الجغرافيــة  المنطقــة 
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تنظيــم أدوار المتابعــة واإلشــراف علــى 	 
تفعيــل حســابات وبيانــات المتاجــر عنــد 
إبــرام العقــود داخــل أنظمــة المجموعــة 
للتعامــل مســتقبليا  وذلــك  المختصــة 
والمحاســبة  التشــغيل  إدارات  لــدى 

والتســويق� 

والشــروط 	  العقــود  تجديــد  مراقبــة 
مــع  ســنويًا  تطبيقهــا  علــى  المتفــق 

� جــر لمتا ا

فــي حيــن تتــم عمليــات اإلشــراف والمراقبــة 
مــن  تجاريــًا  المتاجــر  اندمــاج  علــى  الشــاملة 
اإلدارة المركزية بالرياض على جميع الفروع 
وتقديــم  المملكــة  مــدن  فــي  المتفرقــة 
لمعاينــة  المعنيــة  لــإدارة  الدوريــة  التقاريــر 
عــدد  التطــور المطلــوب مــن حيــث مواكبــة 
المطلــوب  التوصيــل  ومناديــب  العمــالء 
اســتقطابهم وتوفيرهم باســتمرار� بناًء على 
مــا تــم ذكــره، يتــم تحديــد األهــداف الخاصــة 
العقــود  بعــدد  شــهريًا  المبيعــات  بفريــق 
ومنطقــة  مدينــة  لــكل  الجديــدة  والفــروع 
داخــل المــدن وعــدد الفــروع العاملــة بطلبــات 

شــهريًا�  العمــالء 

يتواجــد لــدى قســم المبيعــات فريــق خــاص 
فــي  )المتاجــر(  الشــركاء  عالقــات  بــإدارة 
للتواصــل  بالريــاض وذلــك  اإلدارة المركزيــة 
المجموعــة  أقســام  كافــة  مــع  والتنســيق 
الــردود  وتوفيــر  المناســبة  الحلــول  وتقديــم 
الفوريــة لتســهيل كافــة اإلجــراءات الروتينيــة 
أهــداف  وتحقيــق  بنجــاح  للعمــل  اليوميــة 
العمــل لجميــع األطــراف المعنيــة بالخدمــة� 
اقتراحــات  الفريــق  يقــدم  لذلــك،  باإلضافــة 
متجــددة وتوجيهــات بنــاءة للمتاجــر واإلدارات 
المعنيــة لمتابعــة ترويــج مبيعــات المنتجــات 
المطلوبــة والخصومــات المقترحــة للعميــل 
النهائــي دوريــًا حســب النتائــج الشــهرية� ومــن 
أهــم أهــداف الفريــق هــو مراقبــة ومواصلــة 
مــن  عليهــا  المنصــوص  الشــروط  تطبيــق 
مســتوى تقديــم الخدمــة للعمــالء مــن حيــث 
وفروعهــا  المتاجــر  مــن  الفوريــة  االســتجابة 
بتقديــم  وااللتــزام  للطلبــات  المملكــة  فــي 
المنتجــات المطلوبــة حســب طلــب العمــالء 

أيضــًا والتــي تخــدم رضــاء العمــالء� 

ومن الجدير ذكره في هذا الســياق، بأن عمليات المجموعة تبقى عرضًة لتقلبات موســمية 
فــي عــدد الطلبــات حيــث يزيــد عــدد الطلبــات خــالل الربــع األول واألخيــر مــن كل ســنة ماليــة 
والتــي يقــوم العمــالء بالطلــب خاللهــا نظــرًا للظــروف الجويــة حيــث تزيــد عــدد الطلبــات فــي 
األوقــات التــي ال يخــرج فيهــا العمــالء لتنــاول الطعــام خــارج المنــزل أو بســبب قصــر ســاعات 
النهــار� كمــا قــد تنخفــض عــدد الطلبــات خــالل مواســم معينــة مثــل شــهر رمضــان وموســم 
الحــج وموســم العــودة إلــى المــدارس وموســم الصيــف أو فــي األشــهر الجافــة أو الحــارة مــن 
الســنة والتــي يفضــل العمــالء خاللهــا بتنــاول الطعــام خارجــًا� وتقــوم المجموعــة بالحــد مــن 
العوامــل الموســمية مــن خــالل زيــادة النمــو فــي الطلبــات ومواكبــة تغيــر ســلوك االســتهالك 

الحالــي خــالل فتــرة جائحــة كوفيــد19-� 
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ممارساٌت مهنيٌة متطورة

يمثــل مفهــوم االســتدامة اتجاهــًا واضحــًا الســتراتيجية شــركة “جاهــز” وأعمالهــا، حيــث يتــم اعتمادهــا فــي أدق تفاصيــل نشــاطاتها المتنوعــة� 
وتتعهــد علــى تصميــم وبنــاء بيئــات العمــل فيهــا لتكــون مكانــًا مثاليــًا للعطــاء والعمــل المســؤول اجتماعيــًا وتجاريــًا مســتدامًا بيئيــًا وعــاداًل وآمنــًا� 
فــي حيــن تتجــاوز مســؤولياتها األداء التعاقــدي واالمتثــال التشــريعي، حيــث تقــوم الشــركة بالحفــاظ علــى عمــل مســتدام يصــب فــي مصلحــة 
عمالئهــا وشــركائها ومنســوبيها والمجتمعــات المحليــة التــي نعمــل فيهــا� عبــر تكريــس ثقافــة إدارة الصحــة والســالمة والبيئــة النظيفــة، فــي 

جميــع أعمالهــا وسالســل التوريــد والشــركاء�

يحدد نهج دمج قيمة االستدامة في جميع أعمالنا ونشاطنا، جميع الضرورات واألهداف والمجاالت ذات األولوية واألهداف بوضوح تام� 
بشــكل يســهم فــي تلبيــة المتطلبــات التشــريعية للعمــل، وإدارة المخاطــر الكارثيــة المرتبطــة بأعمالنــا� ويأخــذ بعيــن االعتبــار اآلثــار االجتماعيــة 
والبيئية واالقتصادية، التي تتضمن القيم األخالقية والصحة والسالمة المهنية وممارسات العمل الجيدة، وحقوق الموظفين والمجتمع، 

وحمايــة البيئــة� 

إدارة الجودة والسامة
تلتــزم الشــركة بتعزيــز قدراتهــا فــي إدارة األمــن والســالمة فــي جميــع بيئــات العمــل ومرافــق الخدمــة المتنوعــة لديهــا، كمــا تبــذل الشــركة جهــودًا 
حثيثــة لتوفيــر بيئــة مهنيــة ســليمة وصحيــة لجميــع منســوبيها� حيــث تلتــزم بتطبيــق نظامــًا متقدمــًا إلدارة الســالمة والصحــة المهنيــة بهــدف 
توفيــر بيئــة آمنــة وصحيــة لســائر موظفيهــا� ويوفــر قســم الســالمة فــي الشــركة خدمــات التدريــب والمراقبــة مــع ضبــط اإلجــراءات لضمــان 
تطبيــق نظــام ســالمة فاعــل علــى يــد فريــق عمــل متمــرس بمجــال الخدمــات األمنيــة، مدعــوم بأحــدث المعــدات والتجهيــزات واألنظمــة ذات 

الصلــة�  

)ESG( حوكمة العاقات البيئية والمجتمعية
يلتــزم مجلــس إدارة شــركة "جاهــز" بــأن تقــوم الشــركة بممارســة كافــة أنشــطتها وأعمالهــا وفقــًا للمبــادئ واألســس التــي تتوافــق مــع قيــم 
الشــركة المعمــول بهــا، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مصالــح المجتمــع بشــكل عــام� كمــا يــدرك المجلــس كافــة اآلثــار الناجمــة عــن أنشــطة الشــركة 
وأعمالهــا المتنوعــة، ســواًء علــى الموظفيــن أو المســاهمين أو المجتمــع أو الجهــات المعنيــة األخــرى ذات المصلحــة أو علــى البيئــة التــي تعمــل 
بهــا، والتقيــد باألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن الجهــات الرســمية� وتطبــق الشــركة مجموعــة مــن التدابيــر تجــاه البيئــة بمــا يتوافــق مــع التشــريعات 
المتعلقــة بهــا، والســعي الجــاد للحــد مــن الملوثــات التــي يمكــن أن تكــون ضــارة علــى صحــة اإلنســان والبيئــة معــا� باإلضافــة إلــى اهتمامهــا الجــاد 

بمبــدأ الحــد مــن اســتهالك الطاقــة والحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة الضــارة بالبيئــة� 

حوكمة العاقات البيئية

تعتمد الشركة على معايير مهنية صارمة لضبط ممارساتها البيئية بشكل مستدام، والتزامها بكل مما يلي:

االمتثال للقوانين واللوائح البيئية المعمول بها في جميع بيئات العمل التشغيلية�	 

األولويــات 	  مــع  بالتســاوي  البيئيــة  االعتبــارات  تــوازن  لضمــان  عليهــا،  والحفــاظ  البيئيــة  اإلدارة  وضوابــط  واإلجــراءات  المعاييــر  وضــع   
األخــرى� الرئيســة  التجاريــة  واألنشــطة  التنافســية 

التواصل بكل شفافية ووضوح مع الموظفين والهيئات التنظيمية والجمهور والمساهمين، بشأن القضايا البيئية وتحسينها بشكل مستمر�	 
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كما يعتمد نظام اإلدارة البيئية لدى الشركة على المبادئ والممارسات الدولية التالية:

تقييم األثر البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي�	 

إدارة مخلفات العمليات التشغيلية الضارة باإلنسان والبيئة�	 

إدارة معالجة المياه وتلوث الهواء والمخلفات الكيميائية�	 

العمل على الحفاظ على الطاقة�	 

حوكمة العالقات المجتمعية

تحــرص الشــركة علــى اعتمــاد ممارســات مهنيــة مســؤولة، تضمــن مــن خاللهــا التعــاون الوثيــق مــع المجتمــع وقــادة األعمــال، لدعــم وتطويــر 
البيئــات المجتمعيــة، مــن خــالل مــا يلــي:

تنفيذ العمليات في إطار خطة اإلدارة البيئية�

تثقيف المجتمعات المحلية باستمرار عن أنشطتنا التشغيلية وتأثيراتها�	 

مبادرة التنمية المحلية داخل المجتمعات المجاورة لخلق فرص مستدامة�	 

 توفير فرص العمل للسكان المحليين في مواقع العمل�	 

 إعطاء األفضلية للسلع المحلية أثناء عمليات الشراء المواد الالزمة للشركة�	 

حوكمة ضوابط وإجراءات الصحة والسالمة

تطبق الشركة أعلى معايير الصحة والسالمة، لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين

والموردين والشركاء، وتلتزم دائمًا باتباع الضوابط والمعايير التالية:

دمج مفهومي الصحة والسالمة كقيم أساسية للشركة�	 

اعتماد وتنفيذ نظم الصحة والسالمة االستباقية القابلة للتطبيق�	 

تدريب الموظفين وتزويدهم باألدوات والوسائل والتجهيزات الالزمة ألداء أعمالهم بأمان�	 

اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات لتشغيل المعدات وصيانتها المستدامة�	 

االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في المجتمعات التي تعمل فيها�	 

توفير بيئة عمل آمنة من خالل تقليل أو إزالة جميع المخاطر�	 

متابعة وتنفيذ برامج الوقاية من الحوادث�	 

إجــراء مراجعــات منتظمــة وإبــالغ مجلــس اإلدارة بالنتائــج أواًل بــأول، لضمــان االلتــزام بسياســات وإجــراءات الشــركة الخاصــة بالصحــة والســالمة، والتأكــد 	 
مــن وجــود اآلليــات التــي تعــزز مشــاركة الموظفيــن فــي تطويــر معاييــر الصحــة والســالمة، لتشــجيعهم علــى تحمــل مســؤولية تطبيقهــا وأخذهــا علــى 

عاتقهــم بجديــة مطلقــة�

سياسة إدارة المخاطر  واستمرارية األعمال
يلتزم مجلــس اإلدارة باعتمــاد إجراءات مدروســة لمواجهــة المخاطــر المختلفــة التــي يمكـن ٔان تعتـرض ٔاداء الشـركة التشـغيلي، وتعزيـز ثقافـة 
الوعـــي بمسؤوليات جميـــع األطـــراف ذوي الصلــــة فــــي الشــــركة، كــــي تكــــون علــــى ٔاتــــم درايــــة والوعــــي بمسؤولياتها تجــــاه هــــذه المخاطـــر� فيما 
تعمـل علـى تعزيـز فعاليـة الرقابـة الداخليـة وتطبيـق ضوابـط حوكمـة الشــركات وفــق اعلى معاييــر الشــفافية،سعيًا لتجنيــب مختلــف وحــدات 

العمــل بفعالياتهــا المختلفـة فـي الشـركة أي نـوع مـن المخاطـر� 

مبادى سياسة ٕادارة المخاطر 

ترتكز سياسة ٕادارة المخاطر في الشركة على كل من المحاور التالية: 

الرقابة الذاتية الفعالة	 

اإلحساس بالمسٔوولية	 

 الدقة والشفافية	 

المبادرة�	 

الخطوات الرئيسة لتطبيق سياسة
التحكم وإدارة المخاطر بالشركة 

فحص الخطر 

تحليل الخطر

تقييم المخاطر

 تعريف المخاطر 

وصف المخاطر

متابعتها واالستعداد
لمواجهة أي طارئ

الخطوات الرئيسة لتطبيق سياسة التحكم وإدارة المخاطر بالشركة 

سعيًا لتحقيــق اعلى درجــات االســتعداد والحيطــة لمواجهــة المخاطــر، يتــم اتبــاع الخطــوات التاليــة: 
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سياسة إدارة المخاطر
عملــت شــركة "جاهــز" علــى تحديــد عمليــات الرقابــة وإدارة المخاطــر 
وفقــًا ألفضــل المبــادئ الممارســات العالميــة� ويســتند مجلــس إدارة 
شــركة “جاهــز” وإدارتهــا العليــا إلــى هــذه المبــادئ فــي ســياق وضــع 
اســتراتيجية الشــركة وفــي عمليــة صنــع القــرارات� ثــم تقــوم اإلدارة 
التأكيــد  ضمــان  أجــل  مــن  والتوجيــه  والتنظيــم  التخطيــط  بعمليــات 
المعقــول علــى إمكانيــة تحقيــق أهــداف الشــركة، مــع الحــرص علــى 
علــى  الشــركة  إقبــال  مــدى  الصلــة ضمــن  ذات  المخاطــر  تكــون  أن 

المخاطــرة�

 يتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية الرقابــة علــى نظــام إدارة مخاطــر 
الشــركة والضوابــط الداخليــة ومراجعــة مــدى فعاليتــه، حيــث ُيصمــم 
عليهــا؛  القضــاء  وليــس  وإدارتهــا،  الفشــل  مخاطــر  لتحديــد  النظــام 
ضمانــات  وتقديــم  االســتراتيجية  الشــركة  أهــداف  لتحقيــق  وذلــك 
الجســيمة� الخســارة  أو  وليســت مطلقــة، ضــد األخطــاء  معقولــة، 

كمــا يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية العامــة عــن تحديــد طبيعــة 
المخاطــر الرئيســة ومداهــا الــذي يرغــب فــي تحملــه تحقيقــًا ألهدافــه 
هــذه  إدارة  مــن  والتأكــد  المخاطــرة(،  علــى  )إقبالــه  االســتراتيجية 
المخاطــر علــى نحــٍو فّعــال� وقــد فــّوض المجلــس مســؤولية مراجعــة 
بالشــركة  إدارة المخاطــر  فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة ومنهجيــة 
إلــى لجنــة المراجعــة� تقــوم عمليــات الرقابــة الداخليــة علــى العناصــر 

بينهــا: الخمســة التاليــة المترابطــة فيمــا 

البيئة الرقابية	 

تقييم المخاطر	 

نشاطات الرقابة	 

تبادل معلومات	 

المتابعة المستمّرة	 

تولــي إدارة الشــركة اهتمامــًا لعمليــة إدارة المخاطــر باعتبارهــا وســيلة 
لهــا والحــد منهــا، وذلــك  لتحديــد المخاطــر وتقييمهــا ووضــع أولويــة 
وكل  التابعــة  المتنوعــة وضمــن شــركاتها  عملهــا  خــالل قنــوات  مــن 
وحــدات العمــل التابعــة لهــا، مــع تطبيــق منســٍق وفّعــال مــن حيــث 
ســلبية  آثــار  أي  تأثيــر  أو  احتماليــة  تقليــل  بغــرض  للمــوارد  التكلفــة 
ورصدهــا والتحكــم بهــا لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن الفــرص� كمــا 
ُتــدار المخاطــر بفعاليــة مــن قبــل الشــركة عــن طريــق التطبيــق الفّعــال 

والتــي تشــمل: المتنوعــة،  للضوابــط 

مجلــس 	  ِقبــل  مــن  المعتمــد  المخاطــر  إدارة  عمــل  إطــار 
اإلدارة�

السياسات واإلجراءات الموثقة�	 

الحفاظ على السجالت�	 

المراقبة المستمرة لاللتزامات التنظيمية�	 

إعداد التقارير الداخلية والخارجية�	 

حوكمة إدارة المخاطر

الرقابــة  أنظمــة  فعاليــة  مراجعــة  مســؤولية  المجلــس  فــّوض  لقــد 
الداخليــة ومنهجيــة إدارة المخاطــر بالشــركة إلــى لجنــة المراجعــة� كمــا 
المخاطــر  إدارة  عمليــة  علــى  “جاهــز”  شــركة  إدارة  مجلــس  ُيشــرف 
مــن خــالل لجنــة المراجعــة المســؤولة عــن مراجعــة إطــار عمــل إدارة 
المخاطر للتأكد بنفســها من أنه ال يزال ســليمًا وُيحدد جميع مجاالت 
تقــوم  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  فّعــال�  نحــٍو  علــى  المحتملــة  المخاطــر 
اللجنــة بمراجعــة مــدى كفايــة السياســات والعمليــات التــي ُصممــت 
وُنفــذت مــن ِقبــل اإلدارة بغــرض إدارة المخاطــر المحــددة، وتقديــم 

إلــى مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة� تقاريــر ســنوية بهــا 

ألنظمــة  منتظمــة  مراجعــات  بإجــراء  المراجعــة  لجنــة  تقــوم  كذلــك، 
ذلــك جميــع  فــي  -بمــا  الشــركة  فــي  بهــا  المعمــول  الداخليــة  الرقابــة 
المهــام والسياســات واإلجــراءات ذات الصلــة للتأكــد مــن أنهــا ال تــزال 
مناســبة وكافيــة لتحديــد المخاطــر والحــد منهــا� وفــي حالــة المعامــالت 
نعمــل مــع  عاليــة مــن التعقيــد،  علــى درجــة  التــي تنطــوي  والعقــود 

للتقليــل مــن أخطارهــا� مستشــارين 

إدارة المخاطــر،  تتحمــل اإلدارة التنفيذيــة مســؤولية تحديــد طبيعــة 
وتعــد اإلدارة علــى جميــع مســتوياتها مســؤولة عــن تحديــد المخاطــر 
كمــا  المناســب�  النحــو  علــى  وإدارتهــا  عملهــا  بمجــال  الصلــة  وذات 
إدارة  عمليــة  تنفيــذ  دعــم  علــى  للشــركة  الوظيفيــة  المهــام  تعمــل 

وتيســيرها� المخاطــر 

أنشطة إدارة المخاطر

المخاطــر  تخفيــف  علــى  2021م  العــام  فــي  ركــزت شــركة "جاهــز"   
عــام 2020م وإدارتهــا� وركــزت شــركة  الرئيســة التــي ُأبلــغ عنهــا فــي 
“جاهــز” علــى زيــادة الوعــي بــإدارة المخاطــر فــي جميــع أقســام الشــركة 
مخاطــر  لتحديــد  والمســؤوليات  األدوار  وتحديــد  التابعــة،  وشــركاتها 
للمخاطــر  األولويــة  نعطــي  “جاهــز”  شــركة  فــي  أننــا  كمــا  األعمــال� 
إلبقــاء التركيــز منصبــًا علــى أكثــر المخاطــر ذات الصلــة، حيــث ُتقّيــم 
وُتنفــذ  االحتماليــة،  وتحليــل  المحتمــل  األثــر  أســاس  علــى  المخاطــر 

منهــا� التخفيــف  أو  المخاطــر  إلدارة  بذلــك  المتعلقــة  اإلجــراءات 

يبــدأ نهــج الشــركة إلدارة المخاطــر بتحديــد النطــاق الــذي تعمــل فيــه 
الشــركة ووحــدات العمــل المعنيــة، بمــا فــي ذلــك مراعــاة األهــداف 
االســتراتيجية والتجاريــة ذات الصلــة�  وُتــدار جميــع أنــواع المخاطــر 
عــن طريــق العمليــة ذاتهــا� فــي حيــن تقــع المســؤولية األساســية 
وهــي  العمــل،  وحــدة  عاتــق  علــى  الشــركة  فــي  المخاطــر  إلدارة 
اإلدارة علــى وجــه التحديــد، حيــث تتحمــل اإلدارة مســؤولية تحديــد 
المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا العمــل وتحليلهــا ورصدهــا ومراقبتهــا 
واإلبــالغ عنهــا� لــذا، فــإن ذلــك ُيمثــل جــزءًا أساســيًا مــن إطــار إدارة 

بالشــركة�   المخاطــر 

عوامل المخاطر  في الشركة
بمــا  أنشــطتها  بســبب  مختلفــة  ماليــة  لمخاطــر  المجموعــة  تخضــع 
فــي ذلــك: مخاطــر الســوق )تشــمل مخاطــر العملــة، ومخاطــر القيمــة 
االئتمــان  ومخاطــر  الفائــدة(  لســعر  النقديــة  والتدفقــات  العادلــة 
ومخاطر السيولة� يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على 
عــدم إمكانيــة التنبــؤ بأوضــاع األســواق الماليــة ويســعى إلــى التقليــل 
مــن التأثيــرات العكســية المحتملــة علـــى األداء المالــي للمجموعــة� 

إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إدارة المخاطر� تتكون األدوات 
الماليــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة مــن النقــد ومــا 
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فــي حكمــه وذمــم مدينــة تجاريــة ومســتحق من/لألطــراف ذات عالقــة وموجــودات متداولــة أخــرى وذمــم دائنــة تجاريــة مصروفــات مســتحقة 
إن طــرق القيــد المطبقــة والخاصــة بهــذه البنــود تــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن  ومطلوبــات متداولــة أخــرى ومتحصــالت مســتحقة للعمــالء� 
السياســة المحاســبية لــكل منهــا� يتــم إجــراء المقاصــة بيــن األصــل وااللتــزام المالــي وإثبــات صافــي المبالــغ بالقوائــم الماليــة الموحــدة عندمــا 
يكــون لــدى المجموعــة حًقــا قانونًيــا يلــزم بمقاصــة المبالــغ التــي تــم إثباتهــا والنيــة إمــا للتســوية علــى أســاس الصافــي أو إثبــات الموجــودات 

والمطلوبــات فــي آن واحــد�

مخاطر السوقأ- 

تتمثــل مخاطــر الســوق فــي مخاطــر التأثيــر المحتمــل للتغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة ومعــدالت الربــح 
وأســعار األســهم علــى إيــرادات المجموعــة أو قيمــة أدواتهــا الماليــة� تهــدف إدارة مخاطــر الســوق إلــى إدارة وضبــط التعــرض للمخاطــر ضمــن 

الحــدود المقبولــة مــع تحقيــق العائــد األمثــل� 

1 - مخاطر العملة

مخاطــر العملــة األجنبيــة هــي مخاطــر تعــرض قيمــة أداة ماليــة مــا بســبب التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة� تتــم معامــالت 
المجموعــة بصــورة أساســية بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي� إن الريــال الســعودي مرتبــط بالــدوالر األمريكــي� تراقــب اإلدارة عــن قــرب 

وبصــورة مســتمرة التقلبــات فــي أســعار الصــرف�

2 - مخاطر أسعار الفائدة

مخاطــر أســعار الفائــدة هــي التعرضــات لمخاطــر مختلفــة تتعلــق بتأثيــر تذبذبــات أســعار الفائــدة الســائدة علــى المركــز المالــي والتدفقــات 
للشــركة� النقديــة 

ال يوجد لدى المجموعة أي قروض أو ودائع قصيرة األجل وبالتالي ال تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة �

مخاطر االئتمانب- 

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته بشــأن أداة مالية أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكبد خســائر مالية� 
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان مــن الذمــم التجاريــة المدينــة والنقــد ومــا فــي حكمــه والمصروفــات المدفوعــة مقدمــا واألرصــدة المدينــة 

األخرى ومستحق اطراف ذات عالقة�

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

6,674,8494,473,526ذمم تجارية مدينة

36,636,6364,010,217مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

237,484489,836مستحق من اطراف ذات عالقة

391,688,002205,723,956نقد وما في حكمه

--19,837,032استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

455,074,003214,697,535

مخاطر السيولةج- 

إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن تواجــه منشــأة مــا صعوبــات فــي تأميــن الســيولة الالزمــة لمقابلــة االلتزامــات المتعلقــة بــاألدوات الماليــة� 
قــد تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم القــدرة علــى بيــع أحــد الموجــودات الماليــة بســرعة وبقيمــة تقــارب قيمتــه العادلــة� وتــدار مخاطــر الســيولة 

مــن خــالل المراقبــة المنتظمــة لمــدى كفايــة الســيولة المتوفــرة للوفــاء بــأي التزامــات مســتقبلية�

يقــوم مجلــس اإلدارة عــن كثــب وبشــكل مســتمر بمراقبــة مخاطــر الســيولة عــن طريــق إجــراء مراجعــة منتظمــة عــن توفــر الســيولة الكافيــة، 

التشــغيلية  والنفقــات  والمســتقبلية  الحاليــة  االلتزامــات 
والرأســمالية� إضافــة إلــى ذلــك، تراقــب المجموعــة التدفقــات 
النقديــة الفعليــة وتســعى إلــى مطابقــة تواريــخ اســتحقاقها مــع 

الماليــة� ومطلوباتهــا  الماليــة  موجوداتهــا 

إلــى االلتــزام بإلتزاماتهــا القانونيــة  تســعى المجموعــة بإســتمرار 
بمــا فــي ذلــك أي التزامــات تتعلــق بإتفاقيــات التمويــل�

تاريــخ  فــي  الماليــة  المطلوبــات  اســتحقاق  تواريــخ  يلــي  فيمــا 
التقرير بناء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:

المجموعــة  تاريــخ  عمــر  بقصــر  المتعلقــة  المخاطــر 
وخاضــع  ناشــئ  قطــاع  فــي  وعملهــا  التشــغيلي 
للتطــور المســتمر وقدرتهــا علــى تحقيــق مســتهدفات 

المســتقبل فــي  إســتراتيجيتها 

فــي  للمجموعــة  التابعــة  اإللكترونيــة  جاهــز  إطــالق منصــة  تــم 
عــام 2016م فــي حيــن تــم إطــالق منصــة بــك )PIK( اإللكترونيــة 
التابعــة لشــركة بــك تجريبيــًا فــي الربــع األول مــن عــام 2021م 
 )Cloud Kitchens( الســحابية  المطابــخ  أعمــال  إطــالق  وتــم 
التابعــة لشــركة كوكيتشــنز فــي عــام 2020م� ومنــذ ذلــك الحيــن، 
شــهدت المجموعــة نمــوًا ســريعًا علــى مــدى ســنوات قليلــة مــن 
حيــث مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا واألســعار والخصائــص 
وشــركة   )PIK( بــك  ومنصــة  جاهــز  منصــة  عبــر  تعرضهــا  التــي 
قصيــر  تشــغيلي  تاريــخ  للمجموعــة  فــإن  وبالتالــي  كوكيتشــنز� 
عبــر التطبيقــات وقطــاع التجــارة  فــي قطــاع توصيــل الطعــام 
الســحابية  المطابــخ  وقطــاع   )Quick commerce( الســريعة 
للتطــور  تخضــع  ناشــئة  قطاعــات  وهــي   ،)Cloud Kitchens(
وتحديــات  ذلــك مخاطــر  بســبب  المجموعــة  وتواجــه  المســتمر، 
المســتقبلية  وآفاقهــا  أعمالهــا  تقييــم  علــى  قدرتهــا  مــن  تحــد 
بشــكل دقيــق، خصوصــًا فــي ضــوء المخاطــر والتحديــات التــي 
تواجههــا والتــي تشــمل – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – اآلتــي:

أو 	  بدقــة  المجموعــة  إيــرادات  توقــع  علــى  القــدرة  عــدم 
المســتقبلية� التشــغيل  لنفقــات  التخطيــط 

زيــادة عــدد المتاجــر المتاحــة عبــر منصــة جاهــز ومنصــة بــك 	 
)PIK( أو العمــالء أو مناديــب التوصيــل أو االحتفــاظ بهــم�

التنافس بنجاح مع المنافسين الحاليين أو المستقبليين�	 

النمــو والتوســع بنجــاح فــي األســواق الحاليــة التــي تعمــل 	 
إلــى أســواق جديــدة� بهــا المجموعــة أو الدخــول 

األســواق 	  فــي  والتغيــرات  االقتصاديــة  التغييــرات  توقــع 
التــي تعمــل بهــا المجموعــة واالســتجابة لهــا بشــكل مباشــر 

مناســبة� وبطريقــة 
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تطويــر بنيــة تحتيــة تقنيــة عاليــة األداء وقابلــة للتطويــر تتمكــن مــن التعامــل بكفــاءة 	 
الجديــدة� والخدمــات  الخصائــص  وتنفيــذ  المتزايــد  االســتخدام  مــع  وموثوقيــة 

بيــن 	  التفاعــل  فــي  المســتخدمة  الجديــدة  واألســاليب  التقنيــات  علــى مواكبــة  القــدرة 
�)PIK( بــك  ومنصــة  جاهــز  فــي منصــة  وتطبيقهــا  التوصيــل  ومناديــب  والعمــالء  المتاجــر 

عــدد الموظفيــن وعمليــات المجموعــة التشــغيلية 	  إدارة التطــور والنمــو الســريع فــي 
عليهــا� والحفــاظ  المواهــب  واســتقطاب 

وفــي حــال لــم تتمكــن المجموعــة مــن التعامــل مــع التحديــات والمخاطــر التــي تواجههــا بشــكل 
ســليم، بمــا فــي ذلــك التحديــات المذكــورة أعــاله، فســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى 
أعمــال المجموعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية� باإلضافــة إلــى 
ذلــك، ونظــرًا لمحدوديــة البيانــات الماليــة التاريخيــة وعمــل المجموعــة فــي ســوق وقطــاع 
بإيــرادات المجموعــة  للنمــو والتطــور المســتمر، فقــد ال تكــون أي توقعــات تتعلــق  خاضــع 
أو  تاريــخ تشــغيلي أطــول  للمجموعــة  لــو كان  الدقــة كمــا  بنفــس  نفقاتهــا  أو  المســتقبلية 
كانــت تعمــل فــي قطــاع أو ســوق آخــر� وفــي حــال أخطــأت تقديــرات المجموعــة بشــأن أي 
وعملياتهــا  أساســها خططهــا  علــى  تبنــي  والتــي  تواجههــا،  التــي  التحديــات  أو  المخاطــر  مــن 
التشــغيلية، أو فــي حــال عــدم معالجــة المجموعــة لتلــك المخاطــر والتحديــات بنجــاح، فقــد 
تختلــف نتائــج العمليــات بشــكل كبيــر عــن توقعــات المجموعــة، ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي 
وجوهــري علــى أعمــال المجموعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية�

المخاطر المتعلقة باعتماد أعمال المجموعة على استقطاب المتاجر 
ومناديب التوصيل والعماء واالحتفاظ بهم

تعتمــد منصــة جاهــز ومنصــة بــك )PIK( علــى أعمــال الغيــر حيــث أنهــا حلقــة وصــل بيــن المتاجــر 
علــى  وإيراداتهــا  المجموعــة  أعمــال  نمــو  يعتمــد  وبالتالــي  والعمــالء،  التوصيــل  ومناديــب 
مقدرتهــا فــي االســتمرار باســتقطاب المتاجــر ومناديــب التوصيــل والعمــالء واالحتفــاظ بهــم 
المتوفــرة  المتاجــر  عــدد  زيــادة  المجموعــة مــن  تتمكــن  وعندمــا  ورســوم مناســبة�  بتكاليــف 
عبــر منصــة جاهــز ومنصــة بــك )PIK( فســوف تتمكــن مــن جــذب المزيــد مــن العمــالء، كمــا 
يمّكنــون  الذيــن  التوصيــل  مناديــب  مــن  كافــي  عــدد  وجــود  أن  كمــا  صحيــح�  العكــس  أن 
المجموعــة مــن اســتيفاء الطلبــات المقدمــة عبــر منصــة جاهــز ومنصــة بــك )PIK( ضــروري 
لجــذب المتاجــر والعمــالء لمنصــة جاهــز ومنصــة بــك )PIK(� لــذا فــإن بنــاء شــبكة مــن المتاجــر 
والعمــالء ومناديــب التوصيــل يســتغرق وقتــًا طويــاًل وقــد ال تنمــو شــبكة المتاجــر والعمــالء 
ومناديــب التوصيــل بالســرعة الالزمــة والتــي قــد شــهدتها المجموعــة ســابقًا� وُيعــد نمــو عــدد 
المتاجــر فــي القطاعــات التــي تعمــل بهــا المجموعــة عامــاًل رئيســيًا لنمــو المجموعــة وقدرتهــا 
ســيطرة  عــن  خارجــًا  ُيعــد  الــذي  األمــر  لمنصاتهــا،  المتاجــر  مــن  أكبــر  عــدد  اســتقطاب  علــى 
المجموعــة� إذا لــم تتمكــن المجموعــة مــن اســتقطاب المتاجــر ومناديــب التوصيــل والعمــالء 
أو االحتفــاظ بهــم، فســيضعف ذلــك مــن منصــة جاهــز ومنصــة بــك )PIK( ومــن قدرتهــا علــى 

قدرة المجموعة على استقطاب المتاجر ومناديب 
التوصيل والعمالء والحفاظ عليهم
تعد ضرورية ألعمال ونمو إيراداتها

لتكبــد تكاليــف كبيــرة  النمــو مســتقباًل� كمــا قــد تضطــر المجموعــة 
بهــدف جــذب المتاجــر ومناديــب التوصيــل والعمــالء، خصوصــًا عنــد 
الدخــول فــي أسوقأســواق جغرافيــة جديــدة، وذلــك نظــرًا للمنافســة 
علــى  تأثيــر ســلبي وجوهــري  لــه  بــدوره ســيكون  المحتدمــة وهــو مــا 
وتوقعاتهــا  عملياتهــا  ونتائــج  المالــي  ووضعهــا  المجموعــة  أعمــال 

المســتقبلية� إن قــدرة المجموعــة علــى اســتقطاب المتاجــر ومناديــب 
التوصيــل والعمــالء والحفــاظ عليهــم تعــد ضروريــة ألعمــال المجموعة 
ونمــو إيراداتهــا، وفــي حــال لــم تتمكــن المجموعــة مــن ذلــك ألي ســبب 
مــن األســباب، فســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا 

ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية�
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نماٌء بمرونة مستدامة
مؤشرات األداء المالي للعام 2021م

السنة المالية 2019م ألف ريال سعودي
)المراجعة غير الموحدة(

السنة المالية 2020م 
)المراجعة الموحدة(

السنة المالية 2021م
)المراجعة الموحدة( مؤشرات األداء الرئيسية

631,8621,887,7064,524,826إجمالي قيمة الطلبات )شاملة للضريبة ورسوم التوصيل(

497,4771,418,0963,342,531إجمالي قيمة البضائع

6,996,71919,540,41751,602,042عدد الطلبات )طلب(

8�664�172�71متوسط إجمالي قيمة البضائع لكل طلب )ريال سعودي(

7�54�84�3متوسط عدد الطلبات الشهرية لكل عميل 

1,4752,3365,550متوسط عدد المتاجر 

4,5067,18113,608متوسط عدد الفروع

4�614�914�14متوسط رسوم التوصيل لكل طلب )ريال سعودي(

5�77�77�6متوسط   العمولة لكل طلب )ريال سعودي(

6�11 %6�10 %5�9 %متوسط نسبة العمولة )%( 

3�22 %6�23 %1�16 %هامش مجمل الربح

هامش األرباح / )الخسارة( قبل الفوائد والضرائب واإلهالك 
3�10 %6�9 %)4�2 %(واإلطفاء

6�9 %6�8 %)1�4 %(هامش صافي ربح/ )خسارة( السنة

5�62 %9�86 %)1�9,177 %(العائد على حقوق الشركاء

7�23 %0�17 %)7�10 %(العائد على إجمالي الموجودات

السنة المالية 2019م ألف ريال سعودي
)المراجعة غير الموحدة(

السنة المالية 2020م 
)المراجعة الموحدة(

السنة المالية 2021م 
)المراجعة الموحدة(

قائمة الدخل

158,529459,3061,220,877اإليرادات

)948,862()350,779()133,035(تكلفة اإليرادات

25,494108,527272,014مجمل الربح 

)26,176()11,408()6,317(مصروفات عمومية و إدارية 

)113,058()49,425()20,647(مصروفات دعاية و إعالن 

)10,986()4,924()2,566(مصروفات ابحاث وتطوير 
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السنة المالية 2019م ألف ريال سعودي
)المراجعة غير الموحدة(

السنة المالية 2020م 
)المراجعة الموحدة(

السنة المالية 2021م
)المراجعة الموحدة( مؤشرات األداء الرئيسية

0)1,855()1,969(خسارة االنخفاض في المستحق من أطراف ذات عالقة

20486484إيرادات أخرى 

40,937119,293)6,051(ربح/ )خسارة( التشغيل

)547()305()245(تكاليف تمويلية

40,632121,198)6,296(صافي ربح/ )خسارة( السنة قبل الزكاة 

4,488)1,135()128(الزكاة

39,496117,068)6,424(صافي ربح/ )خسارة( السنة / الفترة 

قائمة المركز المالي

46,859214,792435,435إجمالي الموجودات المتداولة

12,93617,17558,581إجمالي الموجودات غير المتداولة

59,795231,967494,016إجمالي الموجودات

53,618178,037278,662إجمالي المطلوبات المتداولة

6,1068,47327,037إجمالي المطلوبات غير المتداولة

59,724186,510305,700إجمالي المطلوبات

7045,457188,316إجمالي حقوق الملكية

59,795231,967494,016إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

قائمة التدفقات النقدية

19,415174,800206,178صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

)16,920()5,432( )3,156(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(/الناتجة من 
)3,294()2,636( 1,901األنشطة التمويلية

38,992205,724391,688النقد وما حكمه في نهاية السنة/الفترة

إجمالي قيمة البضائع والطلبات

السنة المالية 2021مالسنة المالية 2020م السنة المالية 2019م إجمالي قيمة البضائع والطلبات )ألف ريال سعودي(

497,4771,418,0963,342,531إجمالي قيمة الطلبات )ألف ريال سعودي(

24,874161,957486,816ضريبة القيمة المضافة على قيمة الطلب

104,297276,345604,764قيمة التوصيل التي يدفعها العمالء

5,21531,30890,715ضريبة القيمة المضافة على قيمة التسليم التي يدفعها العمالء

631,8621,887,7064,524,826إجمالي قيمة البضائع )ألف ريال سعودي(

إيرادات شركة جاهز بحسب النوع

السنة المالية 2019م ألف ريال سعودي
)المراجعة غير الموحدة(

السنة المالية 2020م 
)المراجعة الموحدة(

السنة المالية 2021م 
)المراجعة الموحدة(

104,297285,457744,622إيرادات رسوم التوصيل

47,210150,201389,097إيرادات عموالت

4,81011,15956,542إيرادات رسوم عمليات الدفع االلكتروني

8258,19353,816ايرادات إعالنات وتسويق

1,3884,2963,599ايرادات أخرى

)26,799(00استرداد نقدي للعمالء

158,529459,3061,220,877اإلجمالي
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أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها المالية في السنوات الخمس األخيرة أو منذ تأسيسها أيهما أقصر

ملّخص بأبرز التغيرات في النتائج المالية للشركة

السنة المالية 2020م مليون ريال سعودي
)المراجعة الموحدة(

السنة المالية 2021م 
%)المراجعة الموحدة(

81�165 % 88�1,220  31�459 اإليرادات 

64�150 % 01�272  53�108 تكلفة اإليرادات 

91�194 % 29�119  45�40 مجمل الربح 

0�195 % 07�117  69�39 الربح )الخسارة( التشغيلي 

20�193 % 22�117  98�39 اإليرادات األخرى 

13�325 % 27�187  05�44 الزكاة 

53�91- % 6�19  8�231 صافي الربح

حققــت مجموعــة جاهــز ارتفاعــًا فــي صافــي الربــح بعــد الــزكاة ليبلــغ 0�117 مليــون ريــال ســعودي خــالل العــام 2021م، بزيــادة قدرهــا 195 % 
علــى أســاس ســنوي مقارنــًة بـــ 7�39 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م، ويعــود ســبب هــذا االرتفــاع بشــكل رئيســي إلــى:

ارتفاع اإليرادات بنسبة 8�165 % خالل عام 2021م نتيجة ارتفاع إيرادات التوصيل وارتفاع إيرادات العمولة بمقدار 1�459 	 
مليــون ريــال و9�238 مليــون ريــال علــى التوالــي وذلــك يعــود إلــى:

- ارتفاع إجمالي قيمة البضائع في عام 2021م بنســبة 136 %  ليصل إلى 3�3 مليار ريال ســعودي و ذلك لزيادة عدد الطلبات 
فــي عــام 2021م بنســبة 164 % ليصــل إلــى 6�51 مليــون طلــب مقارنــة بـــ 5�19 مليــون طلــب فــي العــام الســابق نتيجــة زيــادة 
متوســط عــدد العمــالء بنســبة 141 % عــام 2021م مقارنــة بـــ بالعــام الســابق باإلضافــة إلــى زيــادة فــي متوســط عــدد الطلبــات 
الشــهرية لكل عميل ليصل إلى 7�4 طلب في عام 2021م مقارنة بـ 5�4 طلب في العام الســابق، في حين انخفض متوســط 

إجمالــي قيمــة البضائــع لــكل طلــب فــي عــام 2021م ليصــل إلــى 8�64 مقارنــة بـــ 6�72 ريــال فــي العــام الســابق� 

- ارتفاع متوسط نسبة العمولة من المتاجر في عام 2021م لتصل إلى 6�11 % مقارنة بـ 6�10 % في العام السابق� باإلضافة 
إلــى الزيــادة فــي متوســط عــدد المتاجــر المســجلة ليصــل إلــى 5,550 مطعــم فــي عــام 2021م مقارنــة بـــ 2,336 مطعــم فــي العــام 

السابق�

ارتفاع مجمل الربح بنسبة 6�150 % على الرغم من ارتفاع تكلفة اإليرادات بنسبة 5�170 % ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي 	 
تكاليف التوصيل والعمليات تماشيًا مع ارتفاع حجم الطلبات خالل عام 2021م� 

ارتفــاع ربــح التشــغيل بنســبة 9�194 % علــى الرغــم مــن ارتفــاع مصاريــف الدعايــة واإلعــالن بنســبة 7�128 % تماشــيًا مــع ارتفــاع 	 
إجمالــي قيمــة البضائــع خــالل عــام 2021م�

ريــال مقابــل 	  لعــام 2021م مبلــغ 3�125 مليــون   )EBITDA( بلغــت األربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واإلهــالك واإلطفــاء
6�43 مليــون ريــال للعــام الســابق وذلــك بارتفــاع قــدره 3�187 % ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى نمــو اإليــرادات التشــغيلية 

للمجموعــة مقارنــة بنمــو أقــل للنفقــات التشــغيلية�

عمليات الشركة المتعلقة بشراء أسهمها في السوق والغرض من شرائها
الشــركة قــررت وضــع برنامــج أســهم للموظفيــن بهــدف تقديــم حوافــز لموظفــي الشــركة المميزيــن الســتقطابهم والحفــاظ عليهــم مــن أجــل 
تحقيــق أهــداف الشــركة ، علمــًا بأنــه سيشــمل برنامــج أســهم الموظفيــن الموظفيــن الذيــن يحددهــم المجلــس بنــاًء علــى تقييــم األداء� حيــث 
وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة بتاريــخ 1442/10/28هـــ )الموافــق 2021/06/09م( علــى وضــع برنامــج أســهم الموظفيــن 
وتفويــض مجلــس اإلدارة فــي تحديــد أحكامــه بمــا فيهــا ســعر التخصيــص لــكل ســهم معــروض علــى الموظــف إذا كان بمقابــل� وبعــد االنتهــاء 
مــن عمليــة الطــرح، قــام المســاهمون البائعــون ببيــع مائــة واثنيــن وتســعين ألــف )192,000( ســهمًا للشــركة بقيمتهــا االســمية البالغــة عشــرة 
)10( رياالت ســعودية الســتخدامها في إطار برنامج أســهم موظفي الشــركة وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشــركة بتاريخ 

1442/10/28هـــ )الموافــق 2021/06/09م(�

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

تلتــزم شــركة "جاهــز" بدفــع بعــض الرســوم والمصروفــات القانونيــة للجهــات الحكوميــة بالمملكــة العربيــة الســعودية وفقــًا للوائــح واألنظمــة 
المعمــول بهــا، ويتــم فــرض هــذه المصروفــات نتيجــة عمليــات الشــركة التشــغيلية� يوّضــح الجــدول التالــي قيمــة المدفوعــات النظاميــة خــالل 

عــام 2021 مــع وصــف موجــز لهــا وأســبابها:

السببالوصفريال سعوديالبيان

متطلب نظاميتمثل ما تم سداده للرسوم الحكومية�289,823رسوم حكومية

متطلب نظاميما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقًا ألحكام نظام العمل في المملكة�8,889,318التأمينات االجتماعية

الزكاة وضريبة االستقطاع 
ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقًا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة ونظام 103,145,842وضريبة القيمة المضافة

متطلب نظاميضريبة االستقطاع وضريبة القيمة المضافة� 

متطلب نظاميما يتم سداده أو تحميله على الفترة لمكتب العمل6,718,094مكتب العمل والتأشيرات

متطلب نظامي   تمثل المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة للحكومة�119,043,077اإلجمالي

أصــدرت علــى الشــركة خــالل عــام 2021م غرامــات مــن البلديــة وهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك ووزارة المــوارد البشــرية بمــا قيمتــه 	 
149,500 ريــال ســعودي�  كمــا توضــح الشــركة ادنــاه الدعــاوى والمطالبــات القضائيــة المقامــة مــن قبــل الشــركة أو ضدهــا كمــا يلــي:

- قضايــا منتهيــة بموجــب أحــكام نهائيــة ضــد الشــركة بنهايــة العــام المالــي 2021م عددهــا )2( قضيــة بقيمــة إجماليــة قدرهــا 
)27,414( ريــال ســعودي�

- قضية منتهية بموجب أحكام نهائية لصالح الشركة بنهاية العام المالي 2021م بقيمة قدرها )33�49,233( ريال سعودي�

- قضايــا قائمــة ومــا زالــت متداولــة بنهايــة العــام المالــي 2021م عددهــا )2( قضيــة بقيمــة إجماليــة قدرهــا )55,000( ريــال 
ســعودي�

 وضع برنامج أسهم للموظفين بهدف تقديم حوافز لموظفي 
الشركة المميزين الستقطابهم والحفاظ عليهم
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إقرارات مجلس اإلدارة

يقر مجلس اإلدارة ما يلي: 
1 - سجالت الحسابات تم إعدادها بشكل صحيح�

2 - أن نظام الرقابة الداخلية قد تم إعداده على أسس سليمة ونفذ بفاعلية�

3 - أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها�

إقرارات أخرى 

حرص مجلس اإلدارة على ضمان مهنية أداء الشركة خالل عام 2021م، وبناًء عليه يؤكد مجلس اإلدارة ما يلي:

ال توجد أي تعارض جوهري في المصالح خالل عام 2021م، بخالف ما تم اإلفصاح عنه� 1-
لم نتلَق طلبًا من المساهمين الذين يمتلكون 5 % أو أكثر من رأسمال الشركة لدعوة الجمعية العاّمة لالنعقاد خالل عام 2021م� 2-
ال توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق المساهمين في التصويت� 3-
بخالف تدعيات جائحة فيروس كورونا المستجد،لم يكن هناك أي أحداث مهمة تؤثر في سالمة المركز المالي للشركة بعد نهاية  4-

السنة المالية 2021م تتطلب اإلفصاح عنها، بخالف المعلومات المتاحة والُمعلن عنها�
تم إعداد السجالت المحاسبية وتحديثها بالشكل الصحيح� 5-
خالل عام 2021م أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها� 6-
بتم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة خالل العام المالي 2021م وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين  7-

القانونيين�
تعتبر جميع المعلومات التي نشرتها الشركة، سواء بشكٍل مباشر أو غير مباشر، بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيان  8-

رأي، وال تهدف إلى التأثير في سعر السهم�

اليوجد قروض أو مديونية أو أي مبالغ دفعتها الشركة سدادًا لقروض على الشركة أو شركاتها التابعة، خالل السنة المالية 2021م�	 

لم يتم إصدار أو منح أي أدوات دين قابلـــة للتحويـــل وأي أوراق ماليـــة تعاقديـــة ٔاو مذكـــرات حـــق اكتتـــاب ٔاو حقـــوق من قبل الشـــركة، خـــالل الســـنة الماليـــة 	 
2021م�

لــم يتــم إصــدار أو منــح أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة نقديــة، أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة 	 
من قبل الشـــركة، خالل الســنة المالية 2021م

لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، خالل السنة المالية 2021م�	 

اليوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية، خالل السنة المالية 2021م�	 

ال يوجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية خالل  السنة المالية 2021م	 

ال يوجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، خالل  السنة المالية 2021م	 
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التقرير السنوي | 2021م - 1442هـ  حقوق المساهمين

نمو بكفاءة واستدامة
الجمعيــات العامــة للمســاهمين 

عقــدت الجمعيــة العامــة ســبعة اجتماعــات خــالل العــام 2021م، ونــورد فيمــا يلــي قائمــة بتواريــخ اجتماعــات الجمعيــة العامــة المنعقــدة خــالل 
عــام 2021م وأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن حضروهــا:

اسم العضوم

اجتماع الجمعية 
العامة العادية

1442/09/09هـ 
الموافق 

2021/04/21م

اجتماع الجمعية 
العامة غير 

العادية
1442/10/15هـ 

الموافق 
2021/05/27م

اجتماع الجمعية 
العامة غير 

العادية
1442/10/28هـ 

الموافق 
2021/06/09م

اجتماع الجمعية 
العامة غير 

العادية
1442/11/26هـ 

الموافق 
2021/07/06م

اجتماع الجمعية 
العامة العادية

1442/12/25هـ 
الموافق 

2021/08/04م

اجتماع الجمعية 
العامة العادية

1443/05/01هـ 
الموافق 

2021/12/05م

اجتماع الجمعية 
العامة العادية

1443/05/18هـ 
الموافق 

2021/12/22م

1

صاحب 
السمو 

الملكي/ 
األمير مشعل 

بن سلطان 
بن عبد العزيز 

آل سعود

√√√√√√√

2

األستاذ/ عبد 
العزيز عبد 

الرحمن محمد 
العمران

√√√√√√√

3

األستاذ/
غصاب

بن سلمان
بن غصاب بن

منديل

√√√√√√√

4
األستاذ/ حمد 
عبد هللا فهد 

البكر
xxxxxxx

5

األستاذ/ 
عبد الوهاب 

عبدالكريم 
عبدالرحمن 

البتيري

xxxxxxx

6

األستاذة/ 
لؤلؤه محمد 

عبد الكريم 
بكر

xxxxxxx
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التقرير السنوي | 2021م - 1442هـ 

حقوق المساهمين والجمعية العامة
يضمــن النظــام األساســي لشــركة "جاهــز" والئحــة حوكمتهــا حصــول المســاهمين علــى كامــل حقوقهــم المتعلقــة باألســهم، وخاصــة حقهــم 
فــي الحصــول علــى حصــة مــن توزيعــات األربــاح المتفــق عليهــا، وحقهــم فــي الحصــول علــى حصــة مــن أصــول الشــركة عنــد التصفيــة، وحــق 
حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين )المشــاركة فــي مناقشــاتها والتصويــت علــى قراراتهــا(، وحــق التصــرف فــي األســهم، وحــق 
اإلشــراف على عمل مجلس اإلدارة، ورفع دعوى مســؤولية ضد أعضائه، وحق االستفســار وطلب المعلومات، شــرط أال تؤثر على مصالح 

الشــركة أو تتعــارض مــع أحــكام هيئــة الســوق الماليــة ولوائحهــا التنفيذيــة�  

وتســمح شــركة "جاهــز" بمشــاركة الحــد األقصــى مــن مســاهميها فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة وتحــرص علــى ضمــان اختيــار المــكان والزمــان 
اللــذان يتيحــان المشــاركة الكاملــة� كمــا ينــص النظــام األساســي لشــركة "جاهــز" والئحــة حوكمتهــا علــى األحــكام المتعلقــة بالجمعيــة العامــة 
علــى نحــٍو منتظــم  للمســاهمين، والتــي تشــمل اإلجــراءات والخطــوات االحترازيــة الالزمــة لضمــان ممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم 

باالضافــة إلمكانيــة عقــد اجتماعــات الجمعيــة العامــة مــن خــالل وســائل التقنيــة الحديثــة�

 وتعــد الجمعيــة العامــة للمســاهمين أعلــى ســلطة فــي الشــركة، وتشــتمل صالحياتهــا الحصريــة تعييــن وإنهــاء خدمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
والموافقــة علــى القوائــم الماليــة الموحــدة، وتعييــن مدققــي الحســابات الخارجييــن وتحديــد أتعابهــم، وإقــرار نســبة توزيعــات األربــاح وفقــًا 

لتوصيــات مجلــس اإلدارة، وزيــادة أو خفــض رأس مــال الشــركة، وتعديــل اللوائــح الداخليــة والنظــام األساســي للشــركة�

 كمــا تتيــح شــركة "جاهــز" وصــواًل كافيــًا للمســاهمين لقــراءة محاضــر اجتماعــات الجمعيــة العامــة مــن خــالل تحميلهــا علــى الموقــع اإللكترونــي 
عالقــات  إّن  تاريــخ انعقــاد االجتمــاع�  أيــام فقــط مــن   )10( إلــى هيئــة الســوق الماليــة خــالل  نســخة مــن هــذه المحاضــر  وتقــدم  للشــركة، 
المســتثمرين هــي قنــاة التواصــل المســتمرة مــع المســتثمرين وتجيــب علــى أســئلتهم أثنــاء أيــام العمــل وتعتبــر كقنــاة تواصــل متبادلــة بيــن 

إدارة الشــركة وإدارتهــا التنفيذيــة� المســتثمرين ومجلــس 

أنشطة عاقات المستثمرين
يــدرك مجلــس اإلدارة أهميــة الحــوار المنتظــم والمفتــوح مــع المســاهمين وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن، ليــس فقــط قبــل اجتمــاع الجمعيــة 

العامــة ولكــن طــوال العــام�

ويعمل قسم عالقات المستثمرين بالشركة بمثابة مركز للتواصل الدائم مع المساهمين والمستثمرين والمحللين� ويتلقى مجلس اإلدارة 
تحديثــات منتظمــة بشــأن آراء مســاهمي الشــركة واقتراحاتهــم ومالحظاتهــم حــول الشــركة وأدائهــا مــن خــالل قســم عالقــات المســتثمرين 

وأميــن ســر المجلــس�

يقــوم الرئيــس التنفيــذي باطــالع أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى آراء واقتراحــات المســاهمين الجوهريــة، ويناقــش هــذه اآلراء والمقترحــات معهــم 
فــي أثنــاء اجتماعــات مجلــس اإلدارة�

إننــا نهــدف إلــى تحقيــق التــوازن فــي مشــاركة المســتثمرين المســتمرة طــوال العــام، وذلــك مــن خــالل توفيــر فــرص متواصلــة للتفاعــل معهــم 
مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن اللقــاءات، بمــا فيهــا االجتماعــات والمكالمــات الجماعيــة الربــع الســنوية والســنوية لمناقشــة األعمــال، وحضــور 
العديــد مــن مؤتمــرات المســتثمرين، وإصــدار البيانــات التوضيحيــة لــإدارة عــن أنشــطة الشــركة ونتائــج أعمالهــا� كمــا عقــدت اإلدارة التنفيذيــة 
مجموعــة مــن المؤتمــرات الهاتفيــة الجماعيــة مــع المحلليــن والمســاهمين بنــاًء علــى طلبهــم لفهــم نمــوذج أعمــال شــركة جاهــز واســتراتيجيتها، 

باإلضافــة إلــى طــرح االستفســارات المتعلقــة بــأداء الشــركة وخطــط اإلدارة إلدارة التغيــرات الحاليــة فــي البيئــة واللوائــح االقتصاديــة�

يعمل قسم عالقات المستثمرين بالشركة بمثابة مركز 
للتواصل الدائم مع المساهمين والمستثمرين والمحللين

 وسائل االتصال مع مساهمينا
تلتــزم شــركة "جاهــز" بالتواصــل الفاعــل والدائــم مــع جميــع المســاهمين، بمــا يضمــن أعلــى مســتويات االتســاق والوضــوح فــي 	 

عمليــات اإلفصــاح فــي جميــع األوقــات� ونتطلــع إلــى المشــاركة مــع المســاهمين بشــفافية وانتظــام بهــدف تيســير الفهــم 
المتبــادل ألهدافنــا المعنيــة، ونســعى جاهديــن للتواصــل مــع المســتثمرين مــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى حــٍد ســواء، كمــا 

نحــّث جميــع المســاهمين علــى المشــاركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي�

تهــدف شــركة "جاهــز" إلــى أن تكــون بيــن مصــاف الشــركات الرائــدة فــي القطــاع، وســعيًا منهــا لتحقيــق ذلــك فإنهــا تلتــزم 	 
بتقديــم مســتويات أعلــى مــن اإلفصــاح والشــفافية فــي تقاريرهــا الماليــة، ســواء فــي البيانــات الماليــة ربــع الســنوية أو الســنوية�

إلــى توفيــر جميــع ُســبل االتصــاالت الماليــة واالســتراتيجية بأســلوب مفتــوح ومتناغــم، بمــا يضمــن 	  تتطلــع شــركة "جاهــز" 
اســتخدام اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة - حيثمــا أمكــن ذلــك - لتعزيــز وضــوح االفصاحــات مــن أجــل توفيــر تقييــم عــادل ومتــوازن 

ومفهــوم حــول مكانــة الشــركة وآفاقهــا المســتقبلية�

 ترحــب شــركة "جاهــز" بتلقــي مالحظاتكــم ومقترحاتكــم البّنــاءة، حيــث يمكــن تقديمهــا إلــى قســم عالقــات المســتثمرين عبــر 	 
ir@jahez�net :البريــد اإللكترونــي

يســتطيع المســتثمرون االطــالع علــى جميــع التقاريــر الماليــة وسياســات حوكمــة الشــركة ومحاضــر اجتماعــات الجمعيــة العامــة 	 
واإلعالنــات الدوريــة والمعلومــات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك توضيحــات وتعليقــات اإلدارة، المتاحــة علــى موقعنــا اإللكترونــي 

فــي األوقــات المحــددة�

باالســتفادة البّنــاءة مــن اجتمــاع الجمعيــة العامــة  نلتــزم  إدراك شــركة "جاهــز" ألهميــة التواصــل الفّعــال مــع المســاهمين،  وانطالقــًا مــن 
الســنوي مــن خــالل لقــاء مجلــس اإلدارة ورئيســه وأعضائــه مــع المســاهمين لســماع آرائهــم واإلجابــة عــن استفســاراتهم� لذلــك نحــرص علــى 
تشــجيع المســاهمين مســبقًا علــى المشــاركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي مــن خــالل الحضــور والتصويــت، ســواء باألصالــة عــن 

أنفســهم أو بالوكالــة عنهــم� تســعى الشــركة إلــى تعظيــم قــدرة المســاهمين علــى المشــاركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة مــن خــالل:

الترتيبــات المناســبة للجمعيــة العامــة لتحفيــز عــدد أكبــر مــن المســاهمين علــى المشــاركة، بمــا فــي ذلــك تحديــد المــكان والزمــان 	 
المناسبين�

إتاحة أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية والمدققين القانونيين الخارجيين للمساهمين في الجمعية العامة�	 

إتاحــة فرصــة معقولــة للمســاهمين فــي أثنــاء حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة لطــرح االستفســارات فيمــا يتعلــق ببنــود جــدول 	 
األعمــال، بمــا فــي ذلــك طــرح األســئلة علــى المدقــق القانونــي الخارجــي فيمــا يخــص ســير عمليــة التدقيــق وإعــداد ومحتــوى 

تقريــر المدقــق القانونــي الخارجــي

يجوز للشركة الدعوة النعقاد الجمعية العامة للمساهمين باستخدام أساليب التقنيات المعاصرة�	 

تدعو الشركة الجمعية العامة المساهمين للتصويت اإللكتروني على بنود جدول العمل من خالل بوابة خدمات تداوالتي�	 

يتــم تحفيــز المســاهمين علــى المشــاركة فــي الجمعيــة العامــة أو تعييــن وكالء عنهــم للحضــور والتصويــت فــي االجتماعــات لصالحهــم ونيابــة 
عنهــم فــي حالــة عــدم قدرتهــم علــى حضــور االجتماعــات�

ال يوجد إعالنات للمجموعة على موقع تداول، خالل السنة المالية 2021م �	 

خــالل العــام 2021م، لــم تجــر أي ترتيبــات أو اتفاقــات تنــازل بموجبهــا أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن رواتــب أو تعويضــات، كمــا ال 	 
توجــد ترتيبــات أو اتفاقيــة تخّلــى بموجبهــا أحــد مســاهمي الشــركة عــن حقوقــه فــي الحصــول علــى األربــاح، خــالل الســنة الماليــة 2021م�

لم تجر أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح، خالل السنة المالية 2021م�	 

يوجد سجل للمساهمين في المجموعة، قبل الطرح وذلك خالل السنة المالية 2021م�	 

105106



التقرير السنوي | 2021م - 1442هـ 

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة، ونسبة تغيرها

اسم العضوم

بداية العام 2021م قبل الطرح
)ملكية غير  مباشرة(*

بعد الطرح
صافي )ملكية غير  مباشرة(*

التغيير
نسبة 
التغيير

عدد أدوات الدينعدد األسهم
األسهم

أدوات 
الدين

صاحب السمو الملكي/ األمير مشعل بن 1
51�14 % -496,576-3,421,44002,924,8640سلطان بن عبد العزيز آل سعود

51�14 % -71,728-494,2080422,4800األستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن محمد العمران2

51�14  % -167,197-1,152,0000984,8030األستاذ/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل3

51�14  % -167,197-1,152,0000984,8030األستاذ/ حمد عبد هللا فهد البكر4

األستاذ/ عبد الوهاب عبد الكريم عبد الرحمن 5
51�14  % -8,973-61,824052,8510البتيري

000000األستاذة/ لؤلؤه محمد عبدا لكريم بكر6

*نتجت الملكية غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة بسبب اآلتي: 

-يمتلــك صاحــب الســمو الملكــي/ األميــر مشــعل بــن ســلطان بــن عبــد العزيــز آل ســعود مؤسســة مكاشــف للمقــاوالت بالكامــل 
والتــي تملــك 99 % مــن حصــص شــركة ذروة القابضــة، والتــي بدورهــا تملــك 60 % مــن شــركة عالمــات الدوليــة المحــدودة، أحــد 

كبــار المســاهمين فــي الشــركة�

-يمتلك األستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن محمد العمران ما نسبته 87�12 % من وحدات صندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة 
– قطــاع تقنيــة المعلومــات والتجــارة اإللكترونيــة، حيــث أن الصنــدوق هــو المالــك الفعلــي لكامــل األســهم المملوكــة ألحــد كبــار 
مســاهمي الشــركة )شــركة حفــظ أصــول تأثيــر لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات( قبــل الطــرح، وســيكون المالــك المباشــر لتلــك 

األســهم بعــد الطــرح�

-يمتلــك األســتاذ/ غصــاب بــن ســلمان بــن غصــاب بــن منديــل مــا نســبته  20 % مــن حصــص شــركة عالمــات الدوليــة المحــدودة، أحــد 
كبــار المســاهمين فــي الشــركة� 

-يمتلك األستاذ/ حمد عبد هللا فهد البكر ما نسبته 20 % من حصص شركة عالمات الدولية المحدودة، أحد كبار المساهمين في الشركة�

- يمتلــك األســتاذ/ عبــد الوهــاب عبــد الكريــم عبــد الرحمــن البتيــري مــا نســبته 61�1 % مــن وحــدات صنــدوق تأثيــر الماليــة للملكيــات 
الخاصــة – قطــاع تقنيــة المعلومــات والتجــارة اإللكترونيــة، حيــث أن الصنــدوق هــو المالــك الفعلــي لكامــل األســهم المملوكــة 
ألحــد كبــار مســاهمي الشــركة )شــركة حفــظ أصــول تأثيــر لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات( قبــل الطــرح، وســيكون المالــك المباشــر 

لتلــك األســهم بعــد الطــرح�

وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم
تمنــح األســهم حامليهــا الحــق فــي الحصــول علــى األربــاح التــي تعلــن 
عنهــا الشــركة مــن تاريــخ نشــرة االصــدار والســنوات الماليــة التــي تلــي 

ذلــك�

وتعتزم الشــركة توزيع أرباح ســنوية على مســاهميها بما يتناســب مع 
أربــاح المجموعــة، ووضعهــا المالــي، والقيــود التــي تخضــع لهــا عمليــة 
توزيــع األربــاح بموجــب اتفاقيــات التمويــل والديــن، ونتائــج نشــاطات 
ومســتقباًل،  حاليــًا  النقــد  مــن  المجموعــة  واحتياجــات  المجموعــة، 
مــن  وغيرهــا  المجموعــة،  اســتثمار  ومتطلبــات  التوســع  وخطــط 
العوامل األخرى بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات 
إعــادة االســتثمار لــدى المجموعــة، والمتطلبــات النقديــة والرأســمالية، 
علــى أي  وتأثيــر أي توزيعــات مــن هــذا القبيــل  والتوقعــات التجاريــة 
علــى  يتعيــن  لذلــك،  إضافــة  والنظاميــة�  القانونيــة  االعتبــارات  مــن 
المســتثمرين الراغبيــن فــي االســتثمار فــي أســهم الطــرح أن يدركــوا أن 

سياســة توزيــع األربــاح يمكــن أن تتغيــر مــن وقــت آلخــر�

وبالرغــم مــن عــزم الشــركة علــى توزيــع أربــاح ســنوية علــى مســاهميها، 
إال أنــه ال توجــد أي ضمانــات لتوزيــع فعلــي لألربــاح، كمــا ال يوجــد أي 
ضمــان بشــأن المبالــغ التــي ســتدفع فــي أي ســنة� هــذا ويتــم توزيــع 
العموميــة  المصروفــات  بعــد خصــم جميــع  الصافيــة  الشــركة  أربــاح 

والتكاليــف األخــرى علــى النحــو التالــي:

النظامي  1- لتكوين االحتياطي  يجنب 10 % من صافي األرباح 
هذا  وقف  العادية  العامة  الجمعية  تقرر  أن  ويجوز  للشركة 
التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور 30 % من رأس المال 

المدفوع�
اإلدارة  2- مجلس  اقتراح  على  بناًء  العادية  العامة  للجمعية 

اتفاقي  احتياطي  لتكوين  األرباح  10 % من صافي  تجنب  أن 
يخصص لغرض أو أغراض معينة�

أخرى  3- احتياطيات  تكوين  تقرر  أن  العادية  العامة  للجمعية 
توزيع  يكفل  أو  الشركة  مصلحة  يحقق  الذي  بالقدر  وذلك 
أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين� وللجمعية المذكورة 
كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات 
اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه 

المؤسسات�
يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة تمثل %5 من  4-

رأس مال الشركة المدفوع�
النظام  5- من   )20( المادة  في  المقررة  األحكام  مراعاة  مع 

األساس للشركة والمادة )76( من نظام الشركات، يخصص 
بعد ما تقدم نسبة 10 % من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، 
عدد  مع  متناسبًا  المكافأة  هذه  استحقاق  يكون  أن  على 

الجلسات التي يحضرها العضو�

ويجــدر بالذكــر إلــى أن الشــركة لــم تقــم بتوزيــع أيــة أربــاح فــي الســنوات 
توجــد  ال  كمــا  و2021م�  و2020م  2019م  فــي  المنتهيــة  الماليــة 
أيــة ترتيبــات أو اتفاقيــة تخّلــى بموجبهــا أحــد مســاهمي الشــركة عــن 
حقوقــه فــي الحصــول علــى األربــاح خــالل العــام 2021م�  وال طلبــات 

الشــركة لســجالت المســاهمين خــالل الســنة الماليــة 2021م�

توصيات إلى الجمعية العامة
 بعــد مراجعــة األنشــطة التشــغيلية والماليــة األكثــر أهميــة للســنة الماليــة 
2021م، يســرنا أن نرفــق تقريــر لجنــة المراجعــة والقوائــم الماليــة مــع تقريــر 
مدققــي الحســابات�� ســيتم اإلعــالن عــن مــكان وموعــد انعقــاد الجمعيــة 

العامــة وأي بنــود أخــرى ضمــن جــدول أعمــال الجمعيــة فــي وقــٍت الحــق�

ســوف ُينشــر إعــالن اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي لعــام 2021م 
يوميــة  وجريــدة  للشــركة  اإللكترونــي  والموقــع  تــداول  موقــع  علــى 
محليــة فــي وقــت الحــق عنــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن 
الهيئــات التنظيميــة وخــالل 21 يــوم عمــل قبــل االجتمــاع علــى األقــل� 
الســنوي  االجتمــاع  يحضــر  أن  المقــرر  مــن  أنــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
للجمعيــة العامــة لعــام 2021م جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان 
التابعة، ، وســيكونون متاحين لإجابة عن استفســارات المســاهمين�

اليوجــد أســهم وأدوات ديــن صــادرة  عــن كل شــركة تابعــة فــي 	 
الســنة الماليــة 2021م�

فــي 	  األحقيــة  ذات  األســهم  فئــة  فــي  مصلحــة  أي  يوجــد  ال 
التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة 
الحقــوق  بتلــك  الشــركة  أبلغــوا  وأقربائهــم(  التنفيذييــن  وكبــار 
التســجيل  قواعــد  مــن  واألربعيــن  الخامســة  المــادة  بموجــب 

2021م� الماليــة  الســنة  فــي  واإلدراج، 

اكتتــاب 	  وحقــوق  تعاقديــة  ماليــة  وأوراق  مصلحــة  يوجــد  ال 
تعودألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم 
فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة، فــي الســنة الماليــة 2021م�

يمتلــك التنفيذييــن التاليــة اســماؤهم ملكيــة غيــر مباشــرة فــي 	 
الشــركة، كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م: 

- األســتاذ/ غصــاب بــن ســلمان بــن غصــاب بــن منديــل يمتلــك مــا 	 
نســبته 20 % مــن حصــص شــركة عالمــات الدوليــة المحــدودة، 

أحــد كبــار المســاهمين فــي الشــركة� 

- األســتاذ/ حمــد عبــدهللا فهــد البكــر يمتلــك مــا نســبته 20 % 	 
كبــار  أحــد  المحــدودة،  الدوليــة  عالمــات  شــركة  حصــص  مــن 

الشــركة� فــي  المســاهمين 

107108



التقرير السنوي | 2021م - 1442هـ  الحوكمة وااللتزام

جوهر األداء واإلنجاز المستدام
تعد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة استرشادية للشركات 
باعتمــاد لوائــح  المدرجــة فــي الســوق الموازيــة، وقــد قامــت الشــركة 
ببعــض مــواد الئحــة حوكمــة  والتــي تسترشــد  لهــا  الداخليــة  الحوكمــة 
الشــركات، وذلــك بتاريــخ 1442/09/09هـــ )الموافــق 2021/04/21م(� 

وتتكــون لوائــح الحوكمــة الداخليــة للشــركة مــن اآلتــي:

حقــوق 	  تتضمــن  والتــي  للشــركة  الداخليــة  الحوكمــة  الئحــة 
� همين لمســا ا

سياسة الصالحيات وتفويض الصالحيات�	 

مصفوفة الصالحيات�	 

سياسة اإلفصاح�	 

سياسة تعارض المصالح�	 

سياسة توزيع األرباح�	 

سياسة حماية أصحاب المصالح�	 

سياسة التداول بناًء على معلومات داخلية�	 

سياسة االلتزام�	 

سياسة المسؤولية االجتماعية�	 

الئحة لجنة المراجعة وإدارة المخاطر�	 

يجــدر بالذكــر بأنــه والتزامــًا بأحــكام نظــام الشــركات، ال يمنــح النظــام 
أيــة  الداخليــة  والسياســات  اللوائــح  مــن  أي  أو  للشــركة  األســاس 
صالحيــات تمكــن عضــو مجلــس اإلدارة مــن التصويــت علــى عقــد أو 
عرض له فيه مصلحة جوهرية سواًء بصفة مباشرة أو غير مباشرة� 
وذلــك تنفيــذًا لنــص المــادة الحاديــة والســبعين مــن نظــام الشــركات 
لعضــو مجلــس اإلدارة أي  يكــون  يجــوز أن  أنــه ال  علــى  تنــص  التــي 
مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي التعامــالت والعقــود التــي تتــم 

لحســاب الشــركة إال بموافقــة مــن الجمعيــة العامــة العاديــة�

والثانيــة 	  والســبعين  الحاديــة  للمــواد  طبقــًا  بالعمــل  االلتــزام 
الشــركات� نظــام  مــن  والســبعين  والثالثــة  والســبعين 

عــدم التصويــت علــى العقــود المبرمــة مــع أطــراف ذي عالقــة 	 
فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة إذا كانــت لهــم مصلحــة فيهــا 

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر�

دون 	  الشــركة  ألعمــال  منافســة  فــي  الدخــول  بعــدم  االلتــزام 
الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة وفقــًا للمــادة الثانيــة 

الشــركات� نظــام  مــن  والســبعين 

إطــار عمــل 	   ســوف يعتمــد مجلــس اإلدارة أي تعديــالت علــى 
الئحــة الحوكمــة مــن حيــٍن آلخــر أو يدعــو النعقــاد الجمعيــة العامــة 
المســاهمين،  تتطلــب موافقــة  علــى أي تعديــالت  للموافقــة 
ممارســات  وضمــان  القانونيــة  للمتطلبــات  لالمتثــال  وذلــك 

والحوكمــة� ســليمة فــي اإلدارة 

مكافآت مجلس اإلدارة 

تجدر اإلشارة إلى ما يلي:

ال يوجد أي إنحراف جوهري بين المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين عن لوائح هيئة السوق 	 
المالية ذات العالقة بالشركة المعمول بها �

تحــدد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واألعضــاء التنفيذيــن بنــاًء علــى لوائــح هيئــة الســوق الماليــة ذات العالقــة� وال يوجــد أي ترتيبــات 	 
أو اتفاقــات قــام بموجبهــا أي عضــو مجلــس إدارة وال أي مــن أعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن بالتنــازل عــن أي مكافــآت��

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات قام بموجبها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن حقوقهم في األرباح�	 

109110



التقرير السنوي | 2021م - 1442هـ 

يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين، خالل السنة المالية 2021م:

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المستقلين

200,000-1200,000200,000 - األستاذة/ لؤلؤه محمد عبدالكريم بكر

200,000-200,000200,000المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

200,000-1200,000200,000 - صاحب السمو الملكي/ األمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود

200,000-2200,000200,000 - األستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن محمد العمران

200,000-3200,000200,000 - األستاذ/ عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري

600,000-600,000600,000المجموع

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين

200,000-1200,000200,000 -األستاذ/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل

200,000-2200,000200,000 - األستاذ/ حمد عبدهللا فهد البكر

400,000400,000400,000المجموع 

1,200,0001,200,0001,200,000المجموع الكلي

مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  خال السنة المالية 2021م.

المجموعبدل حضور جلساتالمكافآت الثابتة  )عدا بدل حضور الجلسات(االسم

أعضاء لجنة المراجعة

100,000-1100,000 - األستاذ/ عبدالوهاب عبدالكريم البتيري

100,000-2100,000 - األستاذ/ مشعل سلمان غصاب بن منديل

100,000-3100,000 - األستاذ/ أمين عبدالرؤوف حريز

اعضاء لجنة االستثمار

1 - صاحب السمو الملكي/ األمير مشعل بن سلطان 
100,000-100,000بن عبد العزيز آل سعود

100,000-2100,000 - األستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن محمد العمران

100,000-3100,000 - األستاذة/ لؤلوة محمد عبدالكريم بكر

600,000600,000المجموع
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مكافآت كبار التنفيذيين 
يتلقــى كبــار المســؤولين التنفيذييــن بمــا فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي ورئيــس القســم المالــي مكافــآت وفقــًا لسياســة المكافــآت الخاصــة 
بأعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤولين التنفيذييــن� يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة لكبــار المســؤولين 

التنفيذييــن خــالل عــام 2021 )بمــا فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي ورئيــس القســم المالــي(�

التزمــت الشــركة باإلفصــاح عــن إجمالــي مكافــآت كبــار التنفيذييــن بــاإلدارة التنفيذيــة وفقــًا للمتطلبــات النظاميــة الــوردة بالفقــرة الفرعيــة )ب( 
مــن الفقــرة )4( للمــادة رقــم )93( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات� ولكــن مــن أجــل حمايــة مصالــح الشــركة ومســاهميها وموظفيهــا، ولتجنــب 
إلحــاق أي ضــرر قــد ينجــم عــن اإلفصــاح بشــكل مفصــل حســب المســميات الوظيفيــة وفقــًا للمنصــب، لــم يتــم عــرض التفاصيــل علــى النحــو 

الــوارد فــي الملحــق رقــم )1( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات والخــاص بمكافــآت كبــار التنفيذييــن�

مكافــآت خمســة مــن كبــار التنفيذييــن، مــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والرئيــس التنفيــذي للشــؤون 
الماليــة، خــال الســنة الماليــة 2021م.
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5,061,650 400,000 245,000 4,416,650 427,780 3,988,870 1,034,151 2,954,718 المجموع

ليــس لــدى أي مــن أعضــاء اإلدارة العليــا وزوجاتهــم وأبنائهــم القصــر أي ملكيــة بأســهم شــركة "جاهــز" المصــدرة� فيمــا عــدا الملكيــة غيــر 	 
المباشــرة لألســتاذ/ غصــاب بــن ســلمان بــن غصــاب بــن منديــل و األســتاذ/ حمــد عبــدهللا فهــد البكــر المذكــورة مســبقًا فــي ملكيــة اعضــاء 

مجلــس اإلدارة أعــاله�

وفقــًا للسياســة الداخليــة للشــركة الخاصــة بـــ "التــداول علــى أوراقهــا الماليــة"، يعــد جميــع الموظفيــن وعائالتهــم أشــخاص محظــورون 	 
وُيمنع عليهم تداول أســهم شــركة جاهز بناًء على معلومات داخلية، ســواء بأنفســهم أو من خالل أي من أفراد عائلتهم، أو أي أطراف 

أخــرى ذوي عالقــة لديهــم تأثيــر أو ســيطرة عليهــا�
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بيان بمعامات الشركة مع األطراف ذات العاقة 
تتعامــل المجموعــة فــي ســياق معامالتهــا االعتياديــة مــع المســاهمين بالمجموعــة والشــركات الشــقيقة المملوكــة للمســاهمين واإلدارة 
العليا حيث تقوم المجموعة بإبرام عقود للحصول على خدمات وســداد مصروفات بالنيابة عن الشــركات الشــقيقة وتتم هذه المعامالت 

وفقــًا للشــروط المحــددة مــع األطــراف ذات العالقــة، وفيمــا يلــي بيــان بقيمــة المعامــالت التــي تمــت خــالل الســنة واألرصــدة الناتجــة عنهــا:

حجم المعاملة في 2021م طبيعة المعاملةطبيعة العالقةالطرف ذو العالقة
بالريال السعودي

شركة شقيقةشركة الجودة المحلية المحدودة

1,479,801تحصيل باإلنابة

139,554إيرادات بيع خدمات

302,719إيرادات عموالت

5,630,300خدمات دعاية وإعالنشركة شقيقةوكالة اإلبداعات الثمانية للدعاية واالعالن

207,000خدمات تقنية المعلوماتشركة شقيقةشركة بونات لتقنية المعلومات

35,650خدمات دعاية وإعالنشركة شقيقةوكالة اإلفكار الثمانية للدعاية واالعالن

مصروفات مدفوعة مالك في شركة تابعةطالل بن سعود العريفي
1,110بالنيابة عن الشركة التابعة

شركة شقيقةشركة ذروة القابضة

عقود ايجار وخدمات 
2,738,198صيانة

2,682,362سداد مستحقات

5,625صيانة

1,027,951خدمات تشييد وإنشاءشركة شقيقةشركة دار الفكرة المميزة

157,717فواتير مشترياتشركة شقيقةشركة هللة التجارية

شركة مملوكة لنائب الرئيس التنفيذيشركة هللة الدولية لتوجيه مركبات النقل
10,349,664خدمات لوجستية

تحصيل بالنيابة عن 
7,066,225المجموعة

31,823,876اإلجمالي
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األعمال المنافسة للمجموعة

يشــارك عضــوي مجلــس اإلدارة عبــد العزيــز عبــد الرحمــن العمــران وعبدالوهــاب عبدالكريــم البتيــري فــي عــدد مــن الصناديــق مــن خــالل شــركة 
 )The Chefz( والتــي بدورهــا تســتثمر فــي تطبيقــات توصيــل منافســة ألعمــال المجموعــة مثــل تطبيــق ذا شــيفز )Impact46( تأثيــر الماليــة
وتطبيــق نعنــاع )Nana( كمــا يملــك عضــو مجلــس اإلدارة عبدالوهــاب عبدالكريــم البتيــري حصصــًا فــي شــركة شــركاء وتــر والتــي بدورهــا 
تستثمر بشكل مباشر في تطبيق نعناع )Nana(� يقوم تطبيق ذا شيفز )The Chefz( بتوصيل خيارات الطعام والهدايا للعمالء في حين 
يقــوم تطبيــق نعنــاع )Nana( بتوصيــل المشــتريات مــن الســوبرماركت والصيدليــة ومحــالت اللحــوم وغيرهــا للعمــالء� وقــد أصــدرت الجمعيــة 
العامة للشركة موافقتها على مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة بهذه األعمال المنافسة بتاريخ 1442/10/15هـ )الموافق 2021/05/27م(� 

ويوضــح الشــكل التالــي تفاصيــل األعمــال المنافســة ألعضــاء مجلــس اإلدارة لنشــاط المجموعــة�

)The Chefz( نبذة عن تطبيق ذا شيفز

يعمــل تطبيــق ذا شــيفز )The Chefz( فــي نشــاط توصيــل 
الطعــام والــورد والعطــور ويخــدم عــدة مــدن فــي المملكــة� 
مــن  شــبكة  طريــق  عــن  التوصيــل  خدمــة  التطبيــق  يقــدم 
مناديــب التوصيــل خــالل مواعيــد مجدولــة أو توصيــل ســريع 
حســب إمكانيــة المطاعــم بالتعــاون مــع مناديــب تطبيــق ذا 

�)The Chefz( شــيفز 

)Nana( نبذة عن تطبيق نعناع

األطعمــة  توصيــل  خدمــة   )Nana( نعنــاع  تطبيــق  يقــدم 
الصيدليات والبقــاالت  مثــل  عــدة مصــادر  مــن  والمنتجــات 
وأســواق الجملــة وأســواق الســوبرماركت المختلفــة� تتمركــز 
مــن  المنتجــات  تجميــع  فــي   )Nana( نعنــاع  تطبيــق  خدمــة 
خــالل  العميــل  منــزل  إلــى  وتوصيلهــا  المختلفــة  المصــادر 
عــن  الدفــع  مــن  العميــل  وتمكيــن  محــددة  زمنيــة  فتــرات 

المختلفــة� الجهــات  مــن  للشــراء  التطبيــق  طريــق 

عبدالعزيز عبدالرحمن العمران

شركة تأثير المالية
(Impact 46)

عبدالوهاب عبدالكريم البتيري

شركة شركاء وتر

شركة حفظ أصول تأثير لالتصاالت
وتقنية المعلومات

(Impact Seed) شركة صندوق(Impact Growth) شركة صندوق

(Nana) نعناع (The Chefz) ذا شيفز الشركة
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 لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت
 .)عبتی( )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش( تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش يمھاسم ةداسلل

 )عبتی( يسیئرلا ةعجارملا رمأ

 تاداریإلا تابثإ

 حاضیإ كلذكو ءالمعلا عم دوقعلا نم تاداریإلاب ةقلعتملا ةیبساحملا ةسایسلاب صاخلا )م/3( مقر حاضیإلا ىلا ةراشإلاب
 .تاداریإلا نع حاصفإلاب صاخلاو )18( مقر

 انتعجارم ءانثأ رمألا ةجلاعم ةیفیك يسیئر ةعجارم رمأ

 فارتعإلا مت م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ
 459 :م2020( يدوعس لایر رایلم 1.220 تغلب تاداریإب
 .)يدوعس لایر نویلم
 بترتیو ءادألا سایقل ةیرھوجلا تارشؤملا دحأ تاداریإلا ربتعت

 رثكأب تاداریإلا تابثإ لالخ نم ةلصأتم رطاخم دوجو كلذ ىلع
 تابثإ ةیلمع رابتعإ مت كلذل ،ةیحبرلا ةدایزل ةیلعفلا اھتمیق نم
 .يسیئر ةعجارم رمأك تاداریإلا

 

 قلعتت يتلاو اھب انمق يتلا انتعجارم تاءارجإ نإ
 ىلع ىرخأ تاءارجإ نیب نم تلمتشإ تاداریإلاب
 :يلیام

 تاداریإلاب فارتعالا ةسایس ةمئالم ىدم مییقت •
 ةعومجم كلذكو تاجتنملا فلتخم ىلع ةقبطملا
 راطإللً اقفو تناك اذإ ام مییقت ضرغب تاجتنملا
 ؛قبطملا يبساحملا

 ةءافكلا ىدم رابتخاو ذیفنتلاو میمصتلا مییقت -
 ةلصلا تاذ ةیلخادلا ةباقرلا مظنل ةیلیغشتلا
 تابثا ىلع ةباقرلاب ةقلعتملا ةرادإلا تاءارجإب
 ةصاخلا ةباقرلا تاءارجإ كلذ يف امب ،تاداریالا
 .شغلا ةحفاكمب
 لباقم ةلصحملا غلابملا تایوستل صحف ءارجإ •

 .اھب ةطبترملا تالومعلاو ءالمعلل ةمدقملا تامدخلا
 تاداریإلا رداصمل ةعونتم ةیلیلحت تاعجارمب مایقلا •

 .ةماھلا
 عم تاداریالا تالماعمل ةنیعلا ساسأ ىلع صحف •

 لیجست نم ققحتلل ،اھل ةدیؤملا تادنتسملا
 .ةحیحصلا اھترتف يف تاداریالا
 رطاخمب مھتفرعم نأشب ةرادإلا يلثمم نم انملعتسإ •

 .ةیلعف شغ تالاح كانھ تناك اذإ ام نعو شغلا
 مئاوقلاب ةمدختسملا تاحاصفإلا ةمئالم ىدم •

 .ةیلاملا
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 لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت
 ..)عبتی( )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش( تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش يمھاسم ةداسلل

 ىرخألا تامولعملا

 اھنكلو ،يونسلا ریرقتلا يف ةدراولا تامولعملا ىرخألا تامولعملا لمشتو .ىرخألا تامولعملا نع ةلوؤسملا يھ ةرادإلا نإ
 .اذھ انریرقت خیرات دعب انل حاتم يونسلا ریرقتلا نوكی نأ عقوتملا نمو ،اھنع انریرقتو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا نمضتت ال

 
 صخی امیف دیكأتلا تاجاتنتسا لاكشأ نم لكش يأ يدُبن نلو ،ىرخألا تامولعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف انیأر يطغی الو
 .كلذ

 
 حبصت امدنع هالعأ اھیلإ راشملا ىرخألا تامولعملا ةءارق يھ انتیلوؤسم نإف ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلل انتعجارم صوصخبو
 ةیلاملا مئاوقلا عم يرھوج لكشب ةقستم ریغ ىرخألا تامولعملا تناك اذإ ام رابتعالا نیعب ذخأن ،كلذب مایقلا دنعو ،ةحاتم
  .يرھوج لكشب ةفرحم اھنأ ىرخأ ةقیرطب رھظی وأ ،ةعجارملا لالخ اھیلع انلصح يتلا ةفرعملا عم وأ ،ةدحوملا

 
 رمألا غالبإ انیلع نیعتی ھنإف ،ھیف يرھوج فیرحت دوجو انل نیبت اذإ ،انلً احاتم نوكی امدنع يونسلا ریرقتلل انتءارق دنع
 .ةمكوحلاب نیفلكملل

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا نع ةرادإلا سلجمو ةرادإلا تایلوؤسم

 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةلداع ةروصب اھضرعو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤسملا يھ ةرادإلا نإ
 ،نیبساحملاو نیعجارملل ةیدوعسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخألا تارادصإلاو رییاعملاو ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا
 ةرادإلا اھارت يتلا ةیلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤسملا يھو ،يساسألا ةكرشلا ماظنو تاكرشلا ماظن يف اھب لومعملا ماكحألاو

  .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ،يرھوج فیرحت نم ةیلاخ ةدحوم ةیلام مئاوق دادعإ نم اھنیكمتل ،ةیرورض
 

 أدبملً اقفو رارمتسالا ىلع ةعومجملا ةردق مییقت نع ةلوؤسملا يھ ةرادإلا نإف ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنعو
 ةیرارمتسالا أدبم مادختساو ةیرارمتسالاب ةقالعلا تاذ رومألا نع ،بسانم وھ ام بسحب ،حاصفإلا نعو ،ةیرارمتسالا
 ىوس يعقاو لیدب دوجو مدع وأ ،اھتایلمع فاقیإ وأ ةعومجملا ةیفصتل ةرادإلا ىدل ةین كانھ نكت مل ام ،ةبساحملا يف ساسأك
  .كلذب مایقلا

 
 .ةعومجملا يف يلاملا ریرقتلا ةیلمع ىلع فارشإلا نع لوؤسملا وھ ،ةعومجملا ةرادإ سلجم يأ ،ةمكوحلاب نیفلكملا نإ

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم نع تاباسحلا عجارم تایلوؤسم

 ًءاوس يرھوج فیرحت نم ةیلاخ لكك ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا تناك اذإ امع لوقعم دیكأت ىلع لوصحلا يف انفادھأ لثمتت
 ،دیكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وھ لوقعملا دیكأتلا نإ .انیأر نمضتی يذلا تاباسحلا عجارم ریرقت رادصإو ،أطخ وأ شغ ببسب
 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا رییاعمللً اقفو اھب مایقلا مت يتلا ةعجارملا نأ ىلعً انامض سیل ھنأ الإ

 ةیرھوج َدُعتو ،أطخ وأ شغ نع تافیرحتلا أشنت نأ نكمیو ً.ادوجوم نوكی امدنع يرھوج فیرحت يأ نعً امئاد فشكتس
 نومدختسملا اھذختی يتلا ةیداصتقالا تارارقلا ىلع اھعومجم يف وأ اھدرفمب رثؤتس اھنأ عقوت لوقعم لكشب نكمی ناك اذإ
 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ ىلع ًءانب

 
 ينھملا مكحلا سرامن اننإف ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةعجارملا نم ءزجكو
 ً:اضیأ انیلعو .ةعجارملا لالخ ينھملا كشلا ةعزن ىلع ظفاحنو

 
 میمصتو ،أطخ وأ شغ نع ةجتان تناك ًءاوس ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف ةیرھوجلا تافیرحتلا رطاخم مییقتو دیدحت •

 ءادبإل ساسأ ریفوتل ةبسانمو ةیفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلاو ،رطاخملا كلت ةھجاومل ةعجارم تاءارجإ ذیفنتو
 يوطنی دق شغلا نأل ،أطخ نع جتانلا رطخلا نم ىلعأ شغ نع جتان يرھوج فیرحت فاشتكا مدع رطخ دعیو .انیأر
 .ةیلخادلا ةباقرلا تاءارجإ زواجت وأ ةللضم تادافإ وأ دمعتم فذح وأ ریوزت وأ ؤطاوت ىلع
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المعلومات نظم  لتقنیةالدولیة جاھز شركة 
) سعودیةمساھمة(شركة 

قائمة المركز المالي الموحدة  
م۲۰۲۱  دیسمبر۳۱كما في  

(لایر سعودي) 

٦

م ۲۰۲۰دیسمبر ۳۱م ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱إیضاح
الموجودات

الموجودات غیر المتداولة
٤۷٬۷۸۳٬۰۱٤٦٬۱۳۳٬۸٥۳ممتلكات ومعدات

٥۳٬۸٦۰٬۰٦٥٤٬۱۳٦٬٥٥٥غیر ملموسة موجودات
٦۲۷٬۱۰۱٬۳٤۷٦٬۹۰٤٬۷۷۷حق استخدام الموجودات

-- ۷۱۹٬۸۳۷٬۰۳۲استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
٥۸٬٥۸۱٬٤٥۸۱۷٬۱۷٥٬۱۸٥المتداولةإجمالي الموجودات غیر 

الموجودات المتداولة
۱۹۷٬۸۸۱۹٤٬۱۷۱مخزون

۸٦٬٦۷٤٬۸٤۹٤٬٤۷۳٬٥۲٦تجاریة مدینة ذمم 
۹۳٦٬٦۳٦٬٦۳٦٤٬۰۱۰٬۲۱۷مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدینة أخرى

۲۳۷٬٤۸٤٤۸۹٬۸۳٦أ -۱٦مستحق من أطراف ذات عالقة 
۱۰۳۹۱٬٦۸۸٬۰۰۲۲۰٥٬۷۲۳٬۹٥٦حكمھ نقد وما في 

٤۳٥٬٤۳٤٬۸٥۲۲۱٤٬۷۹۱٬۷۰٦إجمالي الموجودات المتداولة
٤۹٤٬۰۱٦٬۳۱۰۲۳۱٬۹٦٦٬۸۹۱إجمالي الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوبات  
حقوق الملكیة 

۱۱۹٦٬۰۰۰٬۰۰۰٥٬۰۰۰٬۰۰۰رأس المال 
۱۲۱۲٬٥۲۳٬۰۲۳۱٬٥۰۰٬۰۰۰إحتیاطي نظامي 

۷۸٬۷٤٤٬٦۱۹۳۷٬٥٤۹٬٦۳۹رباح مبقاة أ
۱۸۷٬۲٦۷٬٦٤۲٤٤٬۰٤۹٬٦۳۹األم العائدة لمساھمي الشركةحقوق الملكیة

۱٬۰٤۸٬٦٥۹۱٬٤۰٦٬۸۷۰مسیطرة الغیرالملكیةحقوق
۱۸۸٬۳۱٦٬۳۰۱٤٥٬٤٥٦٬٥۰۹إجمالي حقوق الملكیة

المطلوبات 
المتداولةالمطلوبات غیر 

حقبموجبیجاراإلعقودمطلوباتمنالمتداولغیرالجزء
٦۲۱٬۱۹۹٬۲۰۰٥٬۳۳٥٬۹٤۰استخدام

۱۳٥٬۸۳۸٬۱۱۸۳٬۱۳٦٬۹٥٦إلتزامات منافع الموظفین
۲۷٬۰۳۷٬۳۱۸۸٬٤۷۲٬۸۹٦المطلوبات غیر المتداولة إجمالي 

المطلوبات المتداولة 
۱٤۱٦٤٬۷۱۷٬۱۱۱۱۰٥٬۸۹۳٬۸۷٤للعمالء مستحقةمتحصالت

حقبموجبیجاراإلعقودمطلوباتمنالمتداولالجزء
٦٤٬۹٦٥٬۹٥٥۱٬۳٤۹٬۲۲٤استخدام 

۲۸٬٥۳٤٬۸٤۹۷٬۳۸۲٬۹۰۱ذمم تجاریة دائنة 
۱٥۷٥٬۲٦٥٬۷۰۰۳٤٬٦۹۳٬٦۰٤مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

٦۸۷٬٤٥۸۲۷٬٥۷۷٬٥۱۱ب-۱٦مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
۱۷٤٬٤۹۱٬٦۱۸۱٬۱٤۰٬۳۷۲مخصص الزكاة

۲۷۸,٦٦۲٬٦۹۱۱۷۸٬۰۳۷٬٤۸٦إجمالي المطلوبات المتداولة
۳۰٥٬۷۰۰٬۰۰۹۱۸٦٬٥۱۰٬۳۸۲إجمالي المطلوبات 

٤۹٤٬۰۱٦٬۳۱۰۲۳۱٬۹٦٦٬۸۹۱إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 

.الموحدةجزًء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة۳۰إلى۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
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)سعودیةمساھمة(شركة 

الموحدة  و الخسارة والدخل الشامل اآلخر أقائمة الربح 
م ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱في  السنة المنتھیة عن 

) لایر سعودي(

۷

م ۲۰۲۰دیسمبر۳۱م ۲۰۲۱دیسمبر۳۱إیضاح

۱۸۱٬۲۲۰٬۸۷٦٬۷۸٥٤٥۹٬۳۰٦٬۰۸۲اإلیرادات
)۳٥۰٬۷۷۹٬۲۳۲() ۹٤۸٬۸٦۲٬٥۲۲(۱۹تكلفة اإلیرادات

۲۷۲٬۰۱٤٬۲٦۳۱۰۸٬٥۲٦٬۸٥۰مجمل الربح
)٤٦٤٬۰٦۹() ۲٬٥۰۱٬٤۱۲(۸تجاریة المدینةاإلنخفاض في الذمم الخسارة 

)۱٬۸٥٥٬۱۲۷(--أ -۱٦خسارة االنخفاض في المستحق من أطراف ذات عالقة 
)٤۹٬٤۲٥٬۱٦۷() ۱۱۳٬۰٥۷٬۹۰٦(۲۰دعایة وإعالن مصروفات

)۱۱٬٤۰۷٬٦۰۲() ۲٦٬۱۷٦٬٥٥۹(۲۱عمومیة وإداریةمصروفات 
)٤٬۹۲۳٬۹۹۳() ۱۰٬۹۸٥٬٦۱٦(مصروفات ابحاث وتطویر 

۱۱۹٬۲۹۲٬۷۷۰٤۰٬٤٥۰٬۸۹۲یل التشغربح
٤۸۳٬۷٤۰٤۸٦٬۱۲۲إیرادات أخرى 

غیر محققة من إستثمارات بالقیمة العادلة من  أرباح
-- ۷۸٬۲۱۲٬۰۳۲والخسائرأخالل االرباح 

)۳۰٥٬۳۸۹() ٥٤۷٬۲۷٥(تمویلیة تكالیف
-- ) ٦٬۲٤۳٬٤٦۹(طرح االكتتاب مصاریف

۱۲۱٬۱۹۷٬۷۹۸٤۰٬٦۳۱٬٦۲٥الزكاة قبلالسنةربح صافي
(۱٬۱۳٥٬۱۷٦)) ٤٬٤۸۷٬۷۲٥(۷۱الزكاة

۱۱٦٬۷۱۰٬۰۷۳۳۹٬٤۹٦٬٤٤۹السنةربحصافي 

: لـالعائدالسنةربحصافي
۱۱۷٬۰٦۸٬۲۸٤۳۹٬٦۸۹٬٥۷۹مساھمي الشركة األم

) ۱۹۳٬۱۳۰() ۳٥۸٬۲۱۱(حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
۱۱٦٬۷۱۰٬۰۷۳۳۹٬٤۹٦٬٤٤۹

الدخل الشامل اآلخر 
البنود التي لن یعاد تصنیفھا الحقاً إلى الربح أو  

الخسارة 

اكتواریة من إعادة قیاس مكافأه نھایة الخدمة أرباح
۱۳۱٤۹٬۷۱۹۲۸۹٬٥۹۱للموظفین

۱٤۹٬۷۱۹۲۸۹٬٥۹۱الدخل الشامل اآلخر  إجمالي
۱۱٦٬۸٥۹٬۷۹۲۳۹٬۷۸٦٬۰٤۰إجمالي الدخل الشامل  

العائد لـإجمالي الدخل الشامل 
۱۱۷٬۲۱۸٬۰۰۳۳۹٬۹۷۹٬۱۷۰األمالشركةمساھمین

) ۱۹۳٬۱۳۰() ۳٥۸٬۲۱۱(المسیطرة غیرالملكیةحقوق
۱۱٦٬۸٥۹٬۷۹۲۳۹٬۷۸٦٬۰٤۰

ربحیة السھم العائدة لمساھمي الشركة:
۲۳۱۹٫٦۲۳۱٫۸والمخفضة األساسیةالسھمربحیة

.الموحدةجزًء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة۳۰إلى ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

127128



التقرير السنوي | 2021م - 1442هـ 
شركة 

جاھز الدولیة لتقنیة نظم المعلومات 
(شركة 

مساھمة
سعودیة

قائمة التغیرات في حقوق الملكیة )
الموحدة 

للسنة 
المنتھیة في 

۳۱
دیسمبر 

۲۰۲۱
  م

لایر سعودي) 
)

۸

ت المرفقة من 
ضاحا

تعتبر اإلی
۱

إلى 
۳۰

جزًء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة
الموحدة

.

حقوق الملكیة العائد لمساھمي الشركة األم  

س 
رأ

المال
إحتیاطي نظامي

أ
رباح مبقاة 

االجمالي
حقوق الملكیة غیر  

المسیطرة 
االجمالي

صید في 
الر

۱
ینایر  

۲۰۲۰
م  

۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۳۰۰٬۰۰۰

)
۱٬۲۲۹٬٥۳۱

 (
۷۰٬٤٦۹

 --
۷۰٬٤٦۹

صافي 
ربح

ال
سنة 

--
--

۳۹٬٦۸۹٬٥۷۹
۳۹٬٦۸۹٬٥۷۹

)
۱۹۳٬۱۳۰

 (
۳۹٬٤۹٦٬٤٤۹

الدخل
الشامل اآلخر 

للسنة
--

--
۲۸۹٬٥۹۱

۲۸۹٬٥۹۱
 --

۲۸۹٬٥۹۱
إجمال

ي الدخل الشامل 
للسنة

--
--

۳۹٬۹۷۹٬۱۷۰
۳۹٬۹۷۹٬۱۷۰

)
۱۹۳٬۱۳۰

 (
۳۹٬۷۸٦٬۰٤۰

ضاح 
س المال (ای

زیادة رأ
۱۱

 (
٤٬۰۰۰٬۰۰۰

 --
 --

٤٬۰۰۰٬۰۰۰
 --

٤٬۰۰۰٬۰۰۰
محول الى إحتیاطي نظامي 

 --
۱٬۲۰۰٬۰۰۰

)
۱٬۲۰۰٬۰۰۰

 (
 --

 --
 --

حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
 --

 --
 --

 --
۱٬٦۰۰٬۰۰۰

۱٬٦۰۰٬۰۰۰
صید كما في 

الر
۳۱

دیسمبر 
۲۰۲۰

م 
٥٬۰۰۰٬۰۰۰

۱٬٥۰۰٬۰۰۰
۳۷٬٥٤۹٬٦۳۹

٤٤٬۰٤۹٬٦۳۹
۱٬٤۰٦٬۸۷۰

٤٥٬٤٥٦٬٥۰۹

صید كما في 
الر

۱
ینایر

۲۰۲۱
م 

٥٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٬٥۰۰٬۰۰۰

۳۷٬٥٤۹٬٦۳۹
٤٤٬۰٤۹٬٦۳۹

۱٬٤۰٦٬۸۷۰
٤٥٬٤٥٦٬٥۰۹

المعامالت مع 
مساھمي الشركة 

المحول
صدة الدائنة للمساھمین 

من األر
ل

زیادة
س

رأ
المال  

ضاح 
(إی

۱۱
 (

۲٦٬۰۰۰٬۰۰۰
--

--
۲٦٬۰۰۰٬۰۰۰

--
۲٦٬۰۰۰٬۰۰۰

المحو
ل

من االحتیاطي النظامي و األرباح المبقاة 
لزیادة

ضاح 
س المال (إی

رأ
۱۱

 (
٦٥٬۰۰۰٬۰۰۰

)
۱٬٥۰۰٬۰۰۰

 (
)

٦۳٬٥۰۰٬۰۰۰
 (

--
--

--
إجمالي

المعامالت
مع

مساھمي الشركة
۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰

(۱٬٥۰۰٬۰۰۰)
)

٦۳٬٥۰۰٬۰۰۰
 (

۲٦٬۰۰۰٬۰۰۰
 --

۲٦٬۰۰۰٬۰۰۰
صافي 

ربح 
السنة 

 --
--

۱۱۷٬۰٦۸٬۲۸٤
۱۱۷٬۰٦۸٬۲۸٤

)
۳٥۸٬۲۱۱

(
۱۱٦٬۷۱۰٬۰۷۳

الدخل
الشامل اآلخر 

للسنة 
--

--
۱٤۹٬۷۱۹

۱٤۹٬۷۱۹
--

۱٤۹٬۷۱۹
إجمال

ي الدخل الشامل 
للسنة

 --
 --

۱۱۷٬۲۱۸٬۰۰۳
۱۱۷٬۲۱۸٬۰۰۳

)
۳٥۸٬۲۱۱

(
۱۱٦٬۸٥۹٬۷۹۲

محول الى اإلحتیاطي النظامي 
--

۱۲٬٥۲۳٬۰۲۳
)

۱۲٬٥۲۳٬۰۲۳
 (

 --
--

 --
صید كما في 

الر
۳۱

دیسمبر
۲۰۲۱

م
۹٦٬۰۰۰٬۰۰۰

۱۲٬٥۲۳٬۰۲۳
۷۸٬۷٤٤٬٦۱۹

۱۸۷٬۲٦۷٬٦٤۲
۱٬۰٤۸٬٦٥۹

۱۸۸٬۳۱٦٬۳۰۱
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)سعودیةمساھمة(شركة 

قائمة التدفقات النقدیة الموحدة
م ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة

(لایر سعودي) 

۹

م ۲۰۲۰دیسمبر۳۱م ۲۱۲۰دیسمبر۳۱
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:

۱۲۱٬۱۹۷٬۷۹۸٤۰٬٦۳۱٬٦۲٥قبل الزكاة  السنةربحصافي 
طة مع التدفقات النقدیة الناتجة من األنشالسنةتسویات لمطابقة صافي ربح  

التشغیلیة:
۲٬٥۰۱٬٤۱۲٤٦٤٬۰٦۹تجاریة المدینةاإلنخفاض في الذمم الخسائر

۱٬۸٥٥٬۱۲۷--خسارة االنخفاض في المستحق من اطراف ذات عالقة 
٦٬۰٤۳٬۷۱۹۳٬۱۷٥٬۷۰۲إستھالك وإطفاء 

۲٬۸۸٥٬٥۹۰۱٬۹۷٥٬۱۲۷الموظفین منافع 
٤٥٦٬۳٥۲۳۰٥٬۳۸۹تكالیف تمویلیة 

أرباح غیر محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح و 
-- ) ۸٬۲۱۲٬۰۳۲(الخسائر 

الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:التغیرات في 
(٥۰٬۸٥۸)) ۱۰۳٬۷۱۰(مخزون

۱٬۸٦۹٬٤۳۸) ٤٬۷۰۲٬۷۳٥(ذمم تجاریة مدینة 
(۳٬۲۹۲٬۱۸٦)) ۳۲٬٦۲٦٬٤۱۹(مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدینة أخرى

(۲٬۰٤۷٬۰۰۹)۲٥۲٬۳٥۲عالقة ذاتأطرافمنمستحق
٥۸٬۸۲۳٬۲۳۷۷٥٬۳۹٦٬۷٤٤متحصالت مستحقة للعمالء 

۲۱٬۱٥۱٬۹٤۸۳٬۸۷۹٬۸٦۱ذمم تجاریة دائنة 
٤۰٬٥۷۲٬۰۹٦۲۱٬٥۳۲٬۹۹۱ومطلوبات متداولة أخرى مصروفات مستحقة 

۲۹٬۲٦۳٬۹٦۲) ۸۹۰٬۰٥۳(مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
) ۳۱٬۱۷۸() ۹۳٤٬۷۰(منافع الموظفین المدفوعة

(۱۲۸٬٦۳٥)) ۱٬۱۳٦٬٤۷۹(الزكاة المدفوعة 
۲۰٦٬۱۷۸٬۳٦۷۱۷٤٬۸۰۰٬۱٦۹صافي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة 

األنشطة االستثماریة منالتدفقات النقدیة 
(٤٬۱٤۷٬٥۸۲)) ۳٬۸۷۸٬٦۸۸(مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات

(۱٬۲۸٤٬۸۸۳)) ۱٬٤۱٦٬٤٦۲(غیر ملموسةموجوداتمدفوعات لشراء وتطویر
-- )۱۱٬٦۲٥٬۰۰۰(والخسائراألرباحخاللمنالعادلةبالقیمةاستثماراتشراءمدفوعات ل

(٥٬٤۳۲٬٤٦٥)) ۱٦٬۹۲۰٬۱٥۰(األنشطة اإلستثماریةصافي التدفقات النقدیة المستخدمة في
النقدیة من األنشطة التمویلیة التدفقات

۱٬٦۰۰٬۰۰۰-- التغیر في حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
(۳٬۰۰۰٬۰۰۰)-- المسدد من القروض 

(۱٬۲۳٦٬۱۲٥)) ۳٬۲۹٤٬۱۷۱(بموجب حق استخدام موجودات إیجار  المسدد من التزامات عقود 
(۲٬٦۳٦٬۱۲٥)) ۳٬۲۹٤٬۱۷۱(األنشطة التمویلیة من صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في

۱۸٥٬۹٦٤٬۰٤٦۱٦٦٬۷۳۱٬٥۷۹صافي التغیر في النقد وما حكمھ
۲۰٥٬۷۲۳٬۹٥٦۳۸٬۹۹۲٬۳۷۷السنةنقد وما حكمھ كما في بدایة 

۳۹۱٬٦۸۸٬۰۰۲۲۰٥٬۷۲۳٬۹٥٦السنةنقد وما حكمھ كما في نھایة 

لمعامالت غیر النقدیة ا
--٦۳٬٥۰۰٬۰۰۰المال رأسالىمبقاةالرباحاالمنمحولال

--۲٬۸۱۳٬۰۳۹موجودات غیر ملموسة لى إالتنفیذتحتمشاریعمنمحول
--۸۰۱٬۹۹۲لى ممتلكات ومعداتإالتنفیذتحتمشاریعمنمحول
۱۲٬٥۲۳٬۰۲۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰النظاميلالحتیاطي مبقاهرباحأمنمحول

٬۰۰۰٬۰۰۰٦۲٤٬۰۰۰٬۰۰۰محول من المستحق ألطراف ذات عالقة لرأس المال 
۲۲٬۳۱۷٬۸۱۰۱٬۹۸۲٬۲٥۳استخدام مقابل التزامات عقود ایجارموجودات حق 

.الموحدةجزًء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة۳۰إلى۱ت المرفقة من اتعتبر اإلیضاح
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 طاشنلاو میظنتلا -1
 ةیبرعلا ةكلمملا يف ةلجــسمو ةدودحم ةیلوؤــسم تاذ ةكرــشك ،)"ةكرــشلا"( تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرــش تــســسأت
 .م2017ربمتبس 21 قفاوملا ـھ1439 مرحم 1 خیراتب 1010895874 مقر يراجتلا لجسلا بجومب ةیدوعسلا
 تایجمربلا ةجمرب و میمــصتو مظنلا لیلحتو ةیكلــساللا تایطعملا تامدخ میدقت يف يراجتلا لجــسلل اقفو ةكرــشلا طاــشن لثمتی
 .ةینورتكلإلا تاصنملا ربع لیصوتلا تامدخ میدقتو ةصاخلا
 ضایرلا ةنیدم يف ةعومجملل يسیئرلا رقملا عقی

 18594 -12444 ضایرلا ، 2065 ب.ص
  .ةیبرعلا ةیدوعسلا ةكلمملا
 
 :هاندأ ةنیبملا ةعباتلا اھتاكرشو اھعورف لالخ نم طاشنلا ةكرشلا سرامت
 

 ھخیرات يراجتلا لجسلا مقر عقوملاو عرفلا مسا
 ـھ1442 ناضمر 21 ١٠١١١٤٦٠٠٠ جرخلا - تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1442 ناضمر 21 ١١١٦٦٢٥٢٥٧ يمداودلا - تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1442 ناضمر 21 ١١٢٢١٠٣٤٦٨ ةعمجملا - تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1440 يناثلا ىدامج 19 ١١٣١٢٩٧٠٥٧ ةدیرب - تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1442 ناضمر 21 ١١٨٥١٠٣٢٢٥ رساودلا يداو – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1440 يناثلا ىدامج 14 ٢٠٥٠١٢٢٤٩٠ مامدلا – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1442 لوألا عیبر 10 ٢٢٥١٤٩٧٦٩٥ فوفھلا – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1442 نابعش 30 ٢٥١١١٢٠٨٢٩ نطابلا رفح – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1440 يناثلا دامج 6 ٣٣٥٠١٤٢٥٣٨  لئاح – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1442 يناثلا عیبر 9 ٣٤٠٠١٢٠٤٣٥  اكاكس – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1442 لوألا عیبر 29 ٣٥٥٠١٣٥١٥٩  كوبت – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1440 يناثلا ىدامج 6 ٤٠٣٠٣٢٣٢٠٨ ةدج – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1442 نابعش 30 ٤٠٣١٢٤٩٢٣٠ ةمركملا ةكم – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1442 لوألا عیبر 10 ٤٠٣٢٢٤٥١٣٥ فئاطلا – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1440 يناثلا ىدامج 19 ٤٦٥٠٢٠٧٦٣٣ ةرونملا ةنیدملا – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1442 لوألا عیبر 11 ٤٧٠٠١١٢٣٩٦ عبنی – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1442 لوألا ىدامج 9 ٥٨٠٠١٠٦٢٠٠  ةحابلا – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1440 يناثلا ىدامج 13 ٥٨٥٠١٢٢٧٨٠  اھبأ – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1442 نابعش 30 ٥٨٥١٨٧٦٩٦٩ ةشیب – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1442 نابعش 30 ٥٩٠٠١٢٧٨١٢ نازاج – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 ـھ1442 ناضمر 21 ٥٩٥٠١٢٣٠٤٣ نارجن – تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش عرف

 
 ةكرـــش ىلإ ةدودحم ةیلوؤـــسم تاذ ةكرـــش نم اھعورفو ةكرـــشلا نایك لیوحت ىلع ءاكرـــشلا ررق م2020 ربوتكا 27 خیراتب
 نع كلذو يدوعــس لایر نویلم 5 حبــصیل لاملا سأر ةدایزو تامازتلا نم اھیلع امو قوقح نم اھل امب ةلفقم ةیدوعــس ةمھاــسم
 سفنب ةكرــشلا ظافتحا عم لاملا سأر باــسحل ةكرــشلاب ةنئادلا ءاكرــشلا تاباــسح نم يدوعــس لایر نویلم 4 غلبم لیوحت قیرط
 ةغلابلا لاملا سأر مھــسأ لماك يف نیمھاــسملا بتتكا دقو ،اھعورف ةفاكو يــسیئرلا زكرملل يراجتلا لجــسلا خیراتو مقرو مــسألا

 .)11 حاضیإ( .مھسلل يدوعس لایر 10 ةیمسأ ةمیقب مھس 500,000
 
 ةرادإلا سلجم رارق ىلع نیمھاسملل ةیداعلا ریغ ةیمومعلا ةیعمجلا تقفاو ـــھ1442 لاوش 15 قفاوملا م2021 ویام 27 خیراتب
 63,500,000 غلبم لیوحت لباقم كلذو ةدیدج مھـسأ رادـصإ قیرط نع يدوعـس لایر 96,000,000 حبـصیل لاملا سأر ةدایزب

 )نیمھاــسملا( ةقالع تاذ فارطأل قحتــسملا تاباــسح نم يدوعــس لایر 26,000,000 غلبمو هاقبملا حابرالا نم يدوعــس لایر
 .)11 حاضیإ( .يماظنلا يطایتحالا باسح نم يدوعس لایر 1,500,000 غلبمو
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 )عبتی( طاشنلاو میظنتلا -1
 نیعمتجم مھیلإ راـشی( ةعباتلا اھتاكرـشو تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرـشل ةیلاملا مئاوقلا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا نمـضتت
 :يلی امك "ةعومجملا"
 ةیكلملا ةبسن     

 
 

  سیسأتلا دلب  ينوناقلا نایكلا

 
 ربمسید 31

 م2021

 
  ربمسید 31

 م2020

 میدقتل كرتشملا دادعإلا ةكرش
 تابجولا

 
 ةیلوؤسم تاذ ةكرش
 ةدودحم

 

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 

60% 60% 

 ةیراجتلا كیب تارایخ ةكرش
 تاذ دحاو صخش ةكرش
 ةدودحم ةیلوؤسم

  ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 
100% 100% 

 تامدخلل ةدناسملا لولح ةكرش
 ةیتسجوللا

 تاذ دحاو صخش ةكرش
 ةدودحم ةیلوؤسم

  ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 
100% -- 

 رمحألا نوللا ةكرش
 تاذ دحاو صخش ةكرش
 ةدودحم ةیلوؤسم

  ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 
100% -- 

 م.م.ذ ةیلودلا زھاج ةكرش
 ةیلوؤسم تاذ ةكرش
 دودحم

 
 نیرحبلا ةكلمم

 
100% -- 

 :ةعباتلا تاكرشلا لوح تامولعم

 :تابجولا میدقتل كرتشملا دادعإلا ةكرش
 كرتـشملا دادعإلا ةكرـش لام سأر نم %60 لثمت صـصح ىلع ذاوحتـسا ةیقافتا عیقوتب ةكرـشلا تماق م2020 ویلوی 20 خیراتب
 ،يدوعـس لایر نویلم 2,4 ذاوحتـسإلا ةفلكت تناكو يدوعـس لایر 25,000 غلابلا )ةدودحم ةیلوؤـسم تاذ ةكرـش( تابجولا میدقتل
 ةیلمع رثأ سكعیل اھتیكلم لكیھو ةكرـــشلا سیـــسأت دقع لیدعت مت ــــــــھ 1442 مرحم 19 قفاوملا م2020 ربمتبـــس 7 خیراتبو
 .ماعطلاو ةماقإلا تامدخ ةطشنأ يف ةكرشلا طاشن لثمتی ،ذاوحتسالا
 
 ةیراجتلا كیب تارایخ ةكرش
 )ةدودحم ةیلوؤــسم تاذ دحاو صخــش ةكرــش( ةیراجتلا كیب تارایخ ةكرــش سیــسأتب ةكرــشلا تماق م2020 ربمفون 5 خیراتب
 قیرط نع ةئزجتلاب عیبلا يف ةكرــــشلا طاــــشن لثمتی ،يدوعــــس لایر 1,000,000 ةكرــــشلا لام سأر غلبی لماكلاب اھل ةكولمم
 .تنرتنالا
 

 رمحألا نوللا ةكرش
 اھل ةكولمم )ةدودحم ةیلوؤـسم تاذ دحاو صخـش ةكرـش( رمحألا نوللا ةكرـش سیـسأتب ةكرـشلا تماق م2021 ریاربف 8 خیراتب
 نیمأتلا ءانثتـسإب ىرخألا ةیلاملا تامدخلا ةطـشنأ يف ةكرـشلا طاـشن لثمتی ،يدوعـس لایر 10,000 ةكرـشلا لام سأر غلبی ,لماكلاب
 .ةیدعاقتلا تاشاعملا لیومتو
 
 ةیتسجوللا تامدخلل ةدناسملا لولحلا ةكرش
 ةیلوؤـسم تاذ دحاو صخـش ةكرـش( ةیتـسجوللا تامدخلل ةدناـسملا لولح ةكرـش سیـسأتب ةكرـشلا تماق م2021 ریاربف 8 خیراتب
 لقنو تابكرملا ھیجوت يف ةكرـشلا طاـشن لثمتی ،يدوعـس لایر 1,000,000 ةكرـشلا لام سأر غلبی ,لماكلاب اھل ةكولمم )ةدودحم
 .ةینورتكلإلا تاصنملا ربع لیصوتلا تامدخ میدقتو عئاضبلا
 
 م.م.ذ ةیلودلا زھاج ةكرش
 يف لماكلاب اھل ةكولمم )ةدودحم ةیلوؤـسم تاذ ةكرـش( ةیلودلا زھاج ةكرـش سیـسأتب ةكرـشلا تماق  م2021 ربمفون 25 خیراتب
 يف ةكرــشلا طاــشن لثمتی ،يدوعــس لایر 497,345 لداعی ام يأ ينیرحب رانید 50,000 ةكرــشلا لام سأر غلبی ،نیرحبلا ةلود
 .لاصتالا زكارم ةطشنأو تنرتنالا قیرط نع عیبلاو ماعطلا لیصوت
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 دادعإلا سسأ -2
  ةقبطملا ةیبساحملا رییاعملا   2-1

 هذھ دادعا مت )"ةعومجملا" نیعمتجم مھیلإ راشی( ةعباتلا اھتاكرشو ةكرشلل ةیلاملا تامولعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمضتت
 ىرخألا تارادصإلاو رییاعملاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقبط ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا
  .نیبساحملاو نیعجارملل ةیدوعسلا ةئیھلا نم ةرداصلا
 تارتفلا ةفاك ىلع ةتباث ةروصب اھقیبطت مت ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ يف ةقبطملا ةیسیئرلا ةیبساحملا تاسایسلا نإ

 .ةضورعملا
 

  سایقلا سسأ   2-2

 ةدحو ةقیرط مادختساب اھتابثا متی يتلاو نیفظوملا عفانم مازتلا ءانثتساب ،ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبملً اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ مت
 ساسأ مادختسابو ،ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی يتلاو رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسالاو ةعقوتملا نامتئألا
 .ةیرارمتسالا أدبمو يبساحملا قاقحتسالا

 ضرعلاو ةیفیظولا ةلمعلا   2-3

 .ةعومجملل ةیفیظولا ةلمعلاو ضرعلا ةلمع لثمی يذلا يدوعسلا لایرلاب ةكرشلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ متی

 ةرداصلا تالیدعتلاو ةدیدجلا رییاعملا   2-4
 

 1 يف أدبت يتلا ةیونسلا ریرقتلا تارتف ىلع لوعفملا ةیراس تحبصأ يتلا تاریسفتلاو ةبساحملا رییاعم ىلع تالیدعتلا يلی امیف
 :هاندأ ةجردملا يھو خیراتلا كلذ دعب وأ م2021 ریانی

 "19-دیفوكب ةقلعتملا راجیإلا تازایتما" – 16 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت -
 ،7 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملاو ،39 يلودلا ةبساحملا رایعمو ،9 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت -

 ."ةدئافلا لدعمل يعجرملا رشؤملا حیحصت" -16 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملاو 4 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملاو
 "ھتراسخ عقوتملا دقعلا" - 37 يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت -
 "دوصقملا مادختسالا لبق تالصحتملا"  - 16 يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت -
 "میھافملا راطإ لوح عجارَملا" - 3 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت -
 ."ةلوادتم ریغو ةلوادتمك تابولطملا فینصت" - 1 يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت -
 "نیمأتلا دوقع" - 17 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت -
 ةسایسلا نع حاصفإلا" - 2 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ةسرامم ةمئاقو 1 يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت -

 "ةیبساحملا
 "ةیبساحملا تاریدقتلا فیرعت " - 8 يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت -
 ةلماعم نع ةجتانلا تابولطملاو تادوجوملاب ةقلعتملا ةلجؤملا ةبیرضلا" - 12 يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت -

 " ةدحاو
 .ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع يرھوج ریثأت تالیدعتلا هذھل نكی مل
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 )عبتی(  دادعإلا سسأ -2
 

 )عبتی( ةرداصلا تالیدعتلاو ةدیدجلا رییاعملا   2-4
 

 ال .ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا رادصإ  خیرات ىتح ذیفنتلا زیح لخدت مل نكلو تردص يتلا تالیدعتلاو رییاعملا يلی امیف
 .هاندأ تالیدعتلاو رییاعملا قیبطت لاح ىف ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع ًایرھوج أریثأت دوجو ةعومجملا عقوتت

 

 
 ریسفتلا/ رایعملا

 
 
 نایبلا

ً ارابتعا اھلوعفم يرسی
 يف أدبت يتلا تارتفلا نم
 يلاتلا خیراتلا دعب وأ

   

 م2022 ریانی 1 دقع مامتإ ةفلكت - اھتراسخ عقوتم دوقع 37 يلودلا ةبساحملا رایعم
   

 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا ىلع ةیونسلا تانیسحتلا

 م2020 – م2018
 م2022 ریانی 1
 

   

 16 يلودلا ةبساحملا رایعم
 مادختسالا لبق تالصحتملا :تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا
 م2022 ریانی 1 دوصقملا

   

 م2022 ریانی 1 میھافملا راطإ لوح عجارَملا 3 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا
   
 
 نیمأتلا دوقع 17 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا

 
 م2023 ریانی 1

   

 1 يلودلا ةبساحملا رایعم
 ىلع تالیدعت( ةلوادتم ریغو ةلوادتمك تابولطملا فینصت
 )1 يلودلا ةبساحملا رایعم

 م2023 ریانی 1
 

   

  م2023 ریانی 1 ةیبساحملا تاریدقتلا فیرعت 8 يلودلا ةبساحملا رایعم
   

 12 يلودلا ةبساحملا رایعم
 ةجتانلا تابولطملاو تادوجوملاب ةقلعتملا ةلجؤملا ةبیرضلا

  م2023 ریانی 1 .ةدحاو ةلماعم نع
   
 ةمئاقو 1 يلودلا ةبساحملا رایعم
 ریرقتلل يلودلا رایعملا ةسرامم
  م2023 ریانی 1 ةیبساحملا تاسایسلا نع حاصفإلا  2 يلاملا

   

 10 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا
 28 يلودلا ةبساحملا رایعمو

 ةلیمزلا ھتكرشو ام رمثتسم نیب تادوجوملا ةمھاسم وأ عیب
 ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعتلا( كرتشملا عورشملا وأ
 .)28 يلودلا ةبساحملا رایعمو 10 يلاملا

 /يرایتخالا قیبطتلل حاتم
 ىلإ لجؤم نایرس خیرات
 ىمسم ریغ لجأ

 ةماھلا ةیبساحملا تاضارتفالاو تاریدقتلاو ماكحألا  2-5
 تادوجوملل ةجردملا غلابملا ىلع رثؤت تاضارتفاو تاریدقتو ماكحأ ءارجإ ةرادإلا نم ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتی
 اھنأ دقتعی ةفلتخم ىرخأ لماوعو ةربخلا ىلإ اھب ةقلعتملا تاضارتفالاو تاریدقتلا دنتست .تافورصملاو تاداریإلاو تابولطملاو
 ةلوھسب رھظت ال يتلا تابولطملاو تادوجوملل ةیرتفدلا میقلا لوح ماكحألا رادصإ ساسأ اھنع جتنی يتلا فورظلا لظ يف ةلوقعم
 .تاریدقتلا اھاساسأ ىلع تینب يتلا كلت نع ةیلعفلا جئاتنلا فلتخت دق رداصملا نم اھریغ نع

 متی يتلا ةرتفلا يف ةیبساحملا تاریدقتلا ىلع تالیدعتلا تابثا متیو رمتسم لكشب ةیساسألا تاضارتفالاو تاریدقتلا ةعجارم متت
 اذإ ةیلبقتسملا تارتفلاو تاریدقتلا ةعجارم اھیف متی يتلا ةرتفلا يف وأ ةرتفلا ىلع طقف رثؤی لیدعتلا ناك اذإ تاریدقتلا ةعجارم اھیف
 .ةیلبقتسملاو ةیلاحلا تارتفلا نم لك ىلع رثؤی لیدعتلا ناك
 دق ةیلاحلا فورظلاو تاضارتفإلا نإ ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنع ةحاتملا تامولعملا ىلإ اھتاریدقت يف ةعومجملا دنتست
 تارییغتلا هذھ سكع متی ،ةعومجملا ةرطیس نع ةجراخلا فورظلا وأ قوسلا يف تاریغتلا ببسب ةیلبقتسملا تاروطتلا نع ریغتت
  .اھثودح دنع تاضارتفإلا يف

 نیفظوملا عفانم
 عضوب مایقلا يراوتكإلا مییقتلا نضتی ،ةیراوتكإلا تامییقتلا مادختسإب مازتلإلل ةیلاحلا ةمیقلاو نیفظوملا عفانم ةفلكت دیدحت متی
 تادایزلاو مصخلا لدعم دیدحت تاضارتفإلا هذھ لمشتو لبقتسملا يف ةیلعفلا تاروطتلا نع فلتخت دق يتلاو ةفلتخم تاضارتفإ
 .تایفولا تالدعمو تابترملا يف ةیلبقتسملا
 هذھ يف تاریغتلاب رثأتلا دیدش ددحملا ایازملا مازتلإ نإف ،لجألا ةلیوط اھتعیبطو ةیساسألا تاضارتفإلاو مییقتلا يف دیقعتلل ارظن
 .ریرقت لك خیرات يف تاضارتفإلا عیمج ةعجارم متت ،تاضارتفإلا
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 )عبتی( دادعإلا سسأ -2
 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاضارتفالاو تاریدقتلاو ماكحألا  2-5
 
 ةدئافلا تالدعم رابتعإلا يف ةرادإلا ذخأت بسانملا مصخلا لدعم دیدحت دنعو تاریغتلل ةضرع رثكألا لماعملا وھ مصخلا لدعم نإ
 ةطساوب هدیدحت مت امك ،ىلعا وأ "أأأ" فینصت نع لقتال يتلا ةمدخلا ةیاھن ةافاكم مازتلإ تالمع عم قفتت تالمعب تاكرشلا تادنسل
 .ةددحملا عفانملا مازتلإل ةعقوتملا ةدملا عم قفاوتتل ایلود ةدمتعم فینصت ةلاكو
 دمتعی يتلا تادنسلا لیلحت نم ةطرفم نامتئا تاقورف اھل يتلا كلت فذح متی ،اھتدوج نم دكأتلل ةیساسألا تادنسلا ةعجارم متی

 .ةیلاع ةدوج تادنس لثمت ال اھنأ ساسأ ىلع ،مصخلا لدعم اھیلع
 ةیناكسلا تاریغتلل ةباجتسا ةینمز تارتف ىلع الإ تایفولا لوادج ریغتت ال ،ةددحم لودل تایفولا لوادج ىلع تایفولا لدعم دمتعی
 .ةددحم لودل ةبسنلاب لبقتسملا يف ةعقوتملا مخضتلا تالدعم ىلإ تابترملا يف ةیلبقتسملا تادایزلا دنتستو
 
  ةنیدملا ةیراجتلا ممذلل ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا صصخم
 اھتمیق تضفخنإ وأ ةینامتئإلا اھتمیق ضفخنت مل يتلا رمعلا ىدم ىلع ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ ریدقتل جذومن ةعومجملا مدختست
 .ةیلاملا ةادألاب ةطبترملا نامتئالا رطاخم يف رییغتلا ىلع ًءانب ةینامتئإلا
 يتلا مایألاو ةكرتشملا نامتئالا رطاخم صئاصخ ساسأ ىلع ةنیدملا ةیراجتلا ممذلا عیمجت متی ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ سایقلو
 يلكلا يداصتقالا طاشنلا تارشؤملً اقفو ةیلبقتسملاو ةیلاحلا تامولعملا سكعتل ةیخیراتلا ةراسخلا تالدعم لیدعت متی .اھیف تقحتسا
 .ةنیدملا ممذلا ةیوستل ءالمعلا ةردق ىلع رثؤت يتلا
 

  راجیالا دوقع مصخ لدعم
 تاعفدل ىندالا دحلل ةیلاحلا ةمیقلا باستحا يف يفاضالا ضارتقالا لدعم دیدحت يف تاریدقتلا مادختساب ةعومجملا ةرادا موقت
 .دیدمت تارایخ دوجو لاح يف دقعلل ةعقوتملا ةدملا كلذكو ،راجیالا

  ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا -3
 ریراقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو اھدادعإ متی يتلاو ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ يف ةقبطملا ةیبساحملا تاسایسلا نایب يلی امیف
 ةیدوعسلا ةئیھلا ةطساوب ةرداصلا ىرخألا تارادصإلاو رییاعملا نم اھریغو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةیلاملا
 .نیبساحملاو نیعجارملل

 

 دیحوتلا سسأ )أ
 لامعألا عیمجت 1-أ

 سایق متی ام ةداعو .ةعومجملا ىلإ ةرطیسلا لاقتنا دنع ذاوحتسالا ةقیرط مادختساب لامعألا عیمجت نع ةبساحملاب ةعومجملا موقت
ً ایونس ةجتان ةرھش يأ ةعجارم متی .اھیلع ذوحتسملا ةددحملا تادوجوملا يفاصل ةلداعلا ةمیقلاب ذاوحتسالا دنع لوحملا لباقملا
 متی ً.اروف رئاسخلا وأ حابرألا يف ءارشلا ةقفص نع ةجتان حابرأ يأ تابثإ متیو .ھمدع نم ةمیقلا يف ضافخنا دوجو نم دكأتلل
 .ةیكلم قوقح وأ نیدلا تاودأ رادصإب ةطبترم تناك اذإ ءانثتساب ،اھدبكت دنع تافورصمك ةلماعملا فیلاكت رابتعا

 

 .ةراسخلا وأ حبرلا يفً ةداع غلابملا هذھ دیقتو .ًاقباس ةمئاق تناك يتلا تاقالعلا ةیوستب قلعتت غلابم لوحملا لباقملا نمضتی ال
 فیرعت يفوتسی يذلا لمتحملا لباقملا عفدب مازتلالا فینصت مت اذإ .ذاوحتسالا خیرات يف ةلداعلا ةمیقلاب لمتحم لباقم يأ سایق متی
 سایق ةداعإ متی ،كلذ فالخبو .ةیكلملا قوقح نمض ةیوستلا باستحا متیو ھسایق ةداعإ متی نل اھدنع ،ةیكلم قوقحك ةیلاملا ةادألا
 وأ حبرلا يف لمتحملا لباقملل ةلداعلا ةمیقلا يف ةقحاللا تاریغتلا تابثإو ریرقت خیرات لك يف ةلداعلا ةمیقلاب لمتحملا لباقملا
 .ةراسخلا
 ةعباتلا تاكرشلا 2-أ

 يف قوقح اھل نوكی وأ ضرعتت امدنع ام ةأشنم ىلع ةعومجملا رطیست .ةعومجملا اھیلع رطیست تآشنم يھ ةعباتلا تاكرشلا

 .ةأشنملا كلت ىلع اھتطلس لالخ نم تادئاعلا كلت يف ریثأتلا ىلع ةردقلا اھیدل نوكتو ةأشنملا عم اھتكراشم نم ةریغتملا دئاوعلا

 .اھفقوت خیرات ىتحو ةرطیسلا ءدب خیرات نم ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف ةعباتلا تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلا جاردإ متی
 

 ةرطیسملا ریغ صصحلا 3-أ

 خیرات يف اھیف رمثتسملا ةكرشلا يف دیدحتلل ةلباقلا تادوجوملا يفاص يف اھتصح ةبسنبً ایئدبم ةرطیسملا ریغ صصحلا سایق متی

 تالماعم اھنأ ىلع ةرطیسلا نادقف اھنع جتنی ال ىتلاو ةعباتلا ةكرشلا يف ةعومجملا ةصح يف ریغتلا نع ةبساحملا متی .ذاوحتسالا

 .ةیكلم قوقح

 ةرطیسلا نادقف 4-أ

 ةصح يأو ةعباتلا ةكرشلا تابولطمو تادوجوم تابثإ نع ةعومجملا فقوتت ،ةعبات ةكرش ىلع ةرطیسلا ةعومجملا دقفت امدنع

 سایق متیو .ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةراسخ وأ حبر يأ تابثا متیو ىرخألا ةیكلملا قوقح تانوكمو ةقالع تاذ ةرطیسم ریغ

 .ةرطیسلا نادقف دنع ةلداعلا ةمیقلاب ةقباسلا ةعباتلا ةكرشلا ىدل اھب ظفتحم ةصح يأ
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  )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا -3
 

 تادعملاو تاكلتمملا )ب
 .-تدجو نإ- ةمیقلا يف ضافخنالل ةمكارتملا ةراـــسخلاو مكارتملا كالھتـــسإلا مـــصخ دعب ةفلكتلاب تادعملاو تاكلتمملا سایق متی
 ءاــشنإ لیومتل ةرــشابم تمدختــسا يتلا ضورقلل لیومتلا فیلاكت ةلمــسر متی .لــصألا ءانتقال ةرــشابملا تاقفنلا ةفلكتلا نمــضتت
  .اھل ددحملا تامادختسالل اھدادعإو تادوجوملا كلت لامكتسال ةمزاللا ةینمزلا ةرتفلا لالخ تادوجوملا
 عیمج دیق متیو .تادعملاو تاكلتمملا دنب يف ةنماكلا ةیلبقتـسملا ةیداـصتقالا عفانملا نم دیزت امدنع طقف ةقحاللا تاقفنلا ةلمـسر متی
 .اھدبكت دنع ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ىرخألا تاقفنلا
 
 ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرطب ھباـستحاو ةدحوملا ةراـسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلع كالھتـسالا لیمحت متی
 :اھكالھإ متیس يتلا تادوجوملل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا يلی امیفو .تادعملاو تاكلتمملا نم دنب لكل

 تاونسلا 
 4 تاودأو ددع
 4 يلأ بساح
 4 تاشورفمو ثاثأ
 4 ةیئابرھك ةزھجأ
 10 ةیزكرم خباطم
 4 ةرجأتسم ينابم تانیسحتو تاروكید
 4 تارایس

 

 
 يجاتنإلا رمعلاو ةیلاحلا ةقیرطلا تناك اذإ اھلیدعت متیو ةیونــس ةروــصب ةیقبتملا میقلاو تالدعملاو كالھتــسالا قرط ةعجارم متی
 رثأب ةدحوملا ةراـسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف تاریغتلا هذھ رثأب فارتعإلا متی ً.اقباـس ردقملا كلت نع ةفلتخم ةیقبتملا ةمیقلا وأ ردقملا
 .يلبقتسم
 
 .تادعملاو تاكلتملل يلیغشتلا رمعلا وأ ةیجاتنإلا نم دیزت تناك اذإ ةیسیئرلا تانیسحتلاو تادیدجتلا ةلمسر متت
 ةیلمع نع ةجتانلا ةراــسخلا وأ حبرلا تابثإ متی امك .اھثودح دنع فیراــصمك اھلیمحت متی ةریغــصلا تانیــسحتلاو تاحالــصإلا
 ةراـــسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلاو عیبلا تالـــصحتم نیب قرفلا لثمت يتلاو تادعملاو تاكلتمملا داعبتـــسا
 .ةدحوملا

 

 ةسوململا ریغ تادوجوملا )ج
 دَّیقت ،اھل يلوألا تابثإلا دعبو .اھل يلوألا تابثإلا دنع ةفلكتلاب ةلقتـسم ةروـصب اھؤانتقإ يتلا ةـسوململا ریغ تادوجوملا سایق متی
 ریغ تادوجوملا نإ .ةمیقلا يف ضافخنالل ةمكارتم رئاــــسخ يأو مكارتملا ءافطإلاً اــــصقان ةفلكتلاب ةــــسوململا ریغ تادوجوملا
 ةراـسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف تافورـصملا جاردإ متیو اھتلمـسر متی ال ةلمـسرملا ریوطتلا فیلاكت ءانثتـسابً ایلخاد ةجتنملا ةـسوململا
 .تافورصملا كلت دبكت اھیف متی يتلا ةرتفلا يف  ةدحوملا
 تاقفنلا ةفاك تابثإ متی .ھب طبترت يذلا ددحملا لــصألا يف ةنماكلا ةیداــصتقالا عفانملا دیزت امدنع طقف ةقحاللا تاقفنلا ةلمــسر متی
 .اھدبكت دنع ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ىرخألا
 
 يلآلا بساح جمارب
 ةـطبترملا ةـفلكتلا نإ .ةـفلكتلاـب ىرخألا فارطألا نم اـھؤارــــش مت يتلا يلآلا بــــساـحلا جمارب صیخرتب يئدـبملا فارتعالا متی
 متی ةیلبقتـسم ةیداـصتقا عفانم اھنم دلوتتـس جماربلا نأ لمتحملا نم نوكی امدنعً ایلخاد ةروطملا تایجمربلا جاتنإب ةرـشابم ةروـصب
 .ةسوملم ریغ تادوجومك اھب فارتعالا
 ،تدجو نإ ،ةمكارتملا رئاـسخلاً اـصقان ةفلكتلاب ةـسوملم ریغ تادوجوم ریوطتب ةقلعتملا ریوطتلا تحت ةیلامـسأرلا لامعألا رھظت
 ھباــستحاو ةدحوملا ةراــسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلع كالھإلا لیمحت متی ،مادختــساللً احاتم لــصألا لعج متی نأ ىلإ اھكالھا متی الو
 .تاونس عبرأب ردقملا يجاتنإلا رمعلا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب
 

 نوزخملا )د
 ةقیرط اــساــسأ ىلع نوزخملا ةفلكت دیدحت متی .لقا امھیأ ققحتلل ةلباقلا ةمیقلا يفاــص وأ ةفلكتلا رعــس ساــسأ ىلع نوزخملا میقی
 ةیكرمجلا موــسرلاو نیمأتلاو لقنلاو نحــشلا فیلاكتو نوزخملا ءانتقإل ةدبكتملا تافورــصملا نمــضتت و الوأ رداــص الوأ دراولا
 .نوزخملا ءانتقاب ةقلعتم ىرخأ ةرشابم تافورصم يأو

 .عیبلا ةیلمع مامتإل ةردقملا فیلاكتلا ھنمً احورطم لامعألل يداعلا قایسلا يف ردقملا عیبلا رعس يھ ققحتلل ةلباقلا ةمیقلا يفاص
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  )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا -3
 

 ھمكح يف امو دقنلا )ـھ
 لجألا ةریـصق  ىرخألا تارامثتـسالاو كونبلا ىدل ةیراجلا تاباـسحلا يف دقنلاو قودنـصلا يف دقنلا نم ھمكح يف امو دقنلا نوكتی

 .دویق يأ نود ةكرشلل ةحاتملاو )تدجو نإ( لقأ وأ رھشأ ةثالث يلصألا قاقحتسالا تاذ ةلویسلا ةیلاع
 

 ةلداعلا ةمیقلا سایق    )و
 قوـسلا يف نیكراـشم نیب ةیدایتعا ةلماعم يف مازتلا ةیوـستل ھعفد متی وأ لـصأ عیب لباقم ھمالتـسا متی يذلا رعـسلا يھ ةلداعلا ةمیقلا
 :امإ ثدحی مازتلإلا لیوحت وأ لصألا عیب تالماعم نأ ضارتفإ ىلع ةلداعلا ةمیقلا سایق دنتسی .سایقلا خیرات

 وأ تابولطملا وأ تادوجوملل يسیئرلا قوسلا يف -

 .تابولطملا وأ تادوجوملاب ةصاخلا ةمئالم قاوسألا رثكأ يف ،يسیئرلا قوسلا دوجو مدع ةلاح يف -

 لصألل ةلداعلا ةمیقلا سایق متی .ةعومجملا لبق نم ھیلإ لوـصوللً الباق نوكی نأ بجی ةمئالم رثكألا قوـسلا وأ يـسیئرلا قوـسلا نإ
  نأ ضارتفإب مازتلإلا وأ لــصألا ریعــست دنع قوــسلا يف نیكراــشملا اھمدختــسی فوــس يتلا تاــضارتفإلا مادختــساب مازتلإلا وأ
 .ةیداصتقإلا مھتحلصم نولثمی قوسلا يف نیكراشملا

 ةیداــــصتقإ عفانم قیقحت يلع قوــــسلا يف نیكراــــشملا ةردق رابتعإلا يف ذخأت ةیلاملا ریغ تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا سایق دنع
 لـضفأ و ىـصقأ يف لـصألا سفن مدختـسی قوـسلا يف رخآ كراـشمل اھعیبب وأ اھتامادختـسا لـضفأو ىـصقأ يف تادوجوملا مادختـساب
 .ھل مادختسا
 میظعتو ةـلداـعلا ةـمیقلا ساـیقل ةـمزاللا تاـمولعملا اـھیف رفوتت يتلا فورظلا لـظ يف ةـمئالملا مییقتلا بـیلاــــسأ ةـعومجملا مدـختــــست
  .اھكاردإ نكمیال ىتلا تالخدملا مادختسا لیلقتو اھكاردإ نكمی ىتلا تالخدملا نم ةدافتسالا
 ةمیقلا لسلست نمض ةیلاملا مئاوقلا يف اھنع حاصفإلا مت وأ ةلداعلا اھتمیق سایق متی يتلا تابولطملاو تادوجوملا ةفاك فینصت متی
 :لكك ةلداعلا ةمیقلا سایقلً اماھ ربتعی يذلا ىوتسم لقأ تالخدم ىلع ًءانب ،هاندأ كلذ نع حاصفإلا متیو  .ةلداعلا

 اھیلع لوصحلا نكمی ةلثامملا تابولطملاو تادوجوملل ةطشن قاوسأ يف )لیدعت نودب( ةلوادتملا راعسألا :لوألا ىوتسملا -

 .سایقلا خیرات يف

 ةروصب امإ ھكاردإ نكمی ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةماھلا تالخدملا نم ىوتسم ىندأ نوكی مییقت بیلاسأ :يناثلا ىوتسملا -

 .ةرشابم ریغ ةروصب وأ )راعسألا لثم( ةرشابم

 ریغ تالخدم( ھكاردإ نكمی ال ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةماھلا تالخدملا نم ىوتسم ىندأ نوكی مییقت بیلاسأ :ثلاثلا ىوتسملا -
 .)ةظحالملل ةلباق

 ةـعومجملا موقت ،رركتم ساــــسأ ىلع ةـلداـعلا ةـمیقلاـب ةدـحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا يف اـھب فرتعملا تاـبولطملاو تادوجوملل ةـبــــسنلاـب
 ىندأ ىلإً ادانتـــسا( فینـــصتلا مییقت ةداعإ قیرط نع يمرھلا لـــسلـــستلا يف تایوتـــسملا نیب ثدح دق لیوحتلا ناك اذإ ام دیدحتب
 تاءارجإلاو تاسایـسلا دیدحتب ةعومجملا موقت .ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف )لكك ةلداعلا ةمیقلا سایق ىلإ ةماھلا تالخدملا نم ىوتـسم
 .ةرركتملا ریغ ةلداعلا ةمیقلا سایقو ةرركتملا ةلداعلا ةمیقلا سایق نم لكل
 
 اـھمییقت ةداـعإ وأ اـھــــساـیق ةداـعإ بـجی يتلا تاـبولطملاو تادوجوملا میق يف تاریغتلا لـیلحتب ةـعومجملا موقت ریرقت لـك خیراـت يف
 نم مییقت رخآ يف ةقبطملا ةیــسیئرلا تالخدملا نم ققحتلاب ةعومجملا موقت لیلحتلا اذھلو .ةعومجملل ةیبــساحملا تاــسایــسللً اقفو
 يف ریغتلا ةنراقمب ةعومجملا موقت امك .ةقالعلا تاذ ىرخألا تادنتـسملاو دوقعلا عم مییقتلا باـستحإ يف تامولعملا ةقباطم لالخ
 ةمیقلا تاحاــصفإ ضارغأل ً.الوقعم ریغتلا ناك اذإ ام دیدحتل ىرخألا ةیجراخلا رداــصملا عم مازتلإ وأ لــصأ لكل ةلداعلا ةمیقلا
 مازتلإلا وأ لــــصألا رطاـخمو صئاــــصخو ةـعیبط ساــــسأ ىلع تاـبولطملاو تادوجوملا تاـئف دـیدـحتب ةـعومجملا تـماـق ةـلداـعلا
 .هالعأ حضوم وھ امك ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لسلستلا ىوتسمو

 

  ةیلاملا تاودألا )ز
 ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا سایقو فینصت

 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ،ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقم ةیلام تادوجوم اھنأ ىلع ةیلاملا تادوجوملا فینصت متی ،يلوألا تابثإلا دنع
 تاودأ يف تارامثتسا – رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ،نیدلا تاودأ يف تارامثتسا – رخآلا لماشلا لخدلا

  .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ،ةیكلملا قوقح
 وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھفینصت متی الو هاندأ نیطرشلا الك تفوتسا اذإ ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلاملا تادوجوملا سایق متی
 .ةراسخلا
 و ،ةیدقاعت ةیدقن تاقفدت لیصحتل تادوجوملاب ظافتحالا ىلإ فدھی يذلا لامعألا جذومن نمض اھب ظافتحالا متی -
 .مئاقلا غلبملا لصأ ىلع ةدئافلاو غلبملا لصأل تاعوفدم طقف لثمت يتلا ةیدقنلا تاقفدتلل ةددحم خیراوت يف ةیدقاعتلا اھدونب أشنت -
 متی الو هاندأ نیطرشلا الك تفوتسا اذإ رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب نیدلا تاودأ يف تارامثتسالا سایق متی
 :ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھصیصخت
 و،ةیلام تادوجوم عیبو ةیدقاعت ةیدقن تاقفدت لیصحت قیرط نع ھنم فدھلا ققحتی يذلا لامعألا جذومن نمض اھب ظافتحالا متی - 

 .مئاقلا غلبملا لصأ ىلع ةدئافلاو غلبملا لصأل تاعوفدم طقف لثمت يتلا ةیدقنلا تاقفدتلل ةددحم خیراوت يف ةیدقاعتلا اھدونب أشنت -
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 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا -3
 

 )عبتی( ةیلاملا تاودألا )ز
 

 لكشب راتخت نأ ةكرشلل قحی ،ةرجاتملا ضرغب اھب ظافتحالا متی ال يتلا ةیكلملا قوقح تاودأ يف تارامثتسالل يلوألا تابثإلا دنع
 رامثتسا لك ساسأ ىلع رایخلا اذھ متی .رخآلا لماشلا لخدلا نمض رامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا يف ةقحاللا تاریغتلا ضرع يئاھن

 .ةدح ىلع
 مت املً اقفو رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقمك ةفنصملا ریغ ةیلاملا تادوجوملا عیمج نإ

 تابثإلا دنعو .ةقتشملا ةیلاملا تادوجوملا عیمج نمضتی اذھو ،ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی ،هالعأ ھنایب

 ةأفطملا ةفلكتلاب سایقلا تابلطتم يفوتست ىرخأ ةقیرطب يتلا ةیلاملا تادوجوملا يئاھن لكشب صصخت نأ ةعومجملل قحی ،يلوألا

 ،كلذب تماق اذإو ،ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجومك ،رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ

 .ریبك لكشب ھضیفخت وأ ىرخأ ةقیرطب أشنی دق يذلا يبساحملا قباطتلا مدع فذحب موقت

 ةمیقلاب )ةلماعملا رعسب يلوأ لكشب ساقم يرھوج يلام رصنع نود  ةنیدم ممذ نكت مل ام( ةیلاملا تادوجوملل يلوألا سایقلا متی

 لكشب اھئانتقاب قلعتت يتلا ةلماعملا فیلاكتً ادئاز ،ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ساقملا ریغ دنبلل ةبسنلاب ،ةلداعلا

 .رشابم

 .ةیلاملا تادوجوملل قحاللا سایقلا ىلع ةیلاتلا ةیبساحملا تاسایسلا قیبطت متی

 نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا
 ةراسخلا وأ حبرلا لالخ

 بـــــساـكملا يفاـــــص تاـبثإ متی .ةـلداـعلا ةـمیقلاـب تادوجوملا هذـھل قحاللا ساـیقلا متی

  .ةراسخلا وأ حبرلا نمض ،حابرأ تاعیزوت لخد وأ ةدئاف يأ لمشتو ،رئاسخلاو

 ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلاملا تادوجوملا
 

 متی .ةیلعفلا ةدئافلا ةقیرط مادختـــساب ةأفطملا ةفلكتلاب تادوجوملا هذھل قحاللا سایقلا متی

 حابرأو ةدئافلا تاداریإ تابثإ متی.ةمیقلا يف ضافخنالا رئاــــسخب ةأفطملا ةفلكتلا ضیفخت

 متی .ةراــسخلا وأ حبرلا نمــض ةمیقلا يف ضافخنالاو ةیبنجألا تالمعلا لیوحت رئاــسخو

 .ةراسخلا وأ حبرلا نمض ةراسخ وأ حبر يأ تابثإ

 ةمیقلاب نیدلا تاودأ يف تارامثتسالا
 رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا

 اھباـستحا متی يتلا ةدئافلا تاداریإ نإ .ةلداعلا ةمیقلاب تادوجوملا هذھل قحاللا سایقلا متی

 ةـیبنجألا تالمعلا لـیوحت رئاـــــسخو حاـبرأ كـلذـكو ،ةـیلعفلا ةدـئاـفلا ةـقیرط مادـختـــــساـب

 حابرألا يفاـــص تابثإ متی .ةراـــسخلا وأ حبرلا نمـــض اھتابثإ متی ةمیقلا يف ضافخنالاو

 حابرألا نإف ،تابثإلا نع فقوتلا دنعو .رخآلا لماـشلا لخدلا نمـض ىرخألا رئاـسخلاو

 .ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ اھفینصت داعی رخآلا لماشلا لخدلا يف ةمكارتملا رئاسخلاو

 ةیكلملا قوقح تاودأ يف تارامثتسالا
 لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب
 رخآلا

 حاــبرألا تاــعیزوت تاــبثإ متی .ةــلداــعلا ةــمیقلاــب تادوجوملا هذــھل قحاللا ساــیقلا متی

 دادرتـسا حـضاو لكـشب حابرألا تاعیزوت لثمت مل ام ةراـسخلا وأ حبرلا نمـض تاداریإك

 لماــشلا لخدلا نمــض ىرخألا رئاــسخلاو حابرألا تابثإ متی .رامثتــسالا ةفلكت نم ءزج

 .ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ ًادبأ اھفینصت ةداعإ متی الو رخآلا

 
 ةیلاملا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا
 .ىرخألا ةنیدملا ةدصرألاو ھمكح يف امو دقنلاو ةنیدملا ةیراجتلا ممذلا نم ةأفطملا ةفلكتلاب ةتبثملا ةیلاملا تادوجوملا نوكتت
 يتلا ةینامتئالا رئاسخلا يھو :ةیلاملا ةادألا رمع ىدم ىلع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا ساسأ ىلع رئاسخلا تاصصخم سایق متی
 .ةیلاملا ةادألل عقوتملا رمعلا ىدم ىلع دادسلا نع لمتحملا ّرثعتلا ثادحأ عیمج نم جتنت
 .ةیلاملا ةادألا رمع ىدم ىلع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا يواسی غلبمب رئاسخلا تاصصخم سایقب ةعومجملا موقت

 ةینامتئالا رئاسخلا ریدقت دنعو يلوألا تابثإلا ذنم ریبك لكشب تداز دق يلام لصأل ةینامتئالا رطاخملا تناك اذإ ام دیدحت دنع
    .رربم ریغ دھج وأ ةفلكت نود ةحاتملاو ةقالعلا تاذ ةمعادلاو ةلوقعملا تامولعملا رابتعالا يف عضت ةعومجملا نإف ،ةعقوتملا
 يف امب ،رینتسملا ينامتئالا مییقتلاو ةكرشلل ةقباسلا ةربخلا ىلإً ادانتسا يعونلاو يمكلا لیلحتلاو تامولعملا نم الك كلذ لمشیو
       .ةیلبقتسملا ةرظنلا تامولعم كلذ
 

 ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا سایق
 ةفاكل ةیلاحلا ةمیقلا اھنأب ةینامتئالا رئاسخلا سایق متی .ةینامتئالا رئاسخلل لمتحم حجرم ریدقت يھ ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا نإ
 .)اھمالتسا ةعومجملا عقوتت يتلا ةیدقنلا تاقفدتلاو دقعللً اقفو ةكرشلل ةقحتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا نیب قرفلا يأ( ةمیقلا يف صقنلا
 .يلاملا لصألل يلعفلا ةدئافلا رعسب ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا مصخ متی
 .ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا ریدقتل طسبملا بولسألا قیبطتب ةعومجملا موقت ،ةنیدملا ةیراجتلا ممذلل ةبسنلاب
 
 اھتمیق ةضفخنملا ةیلاملا تادوجوملا
 ةمیقلاب ةجردملا نیدلا قاروأو ةأفطملا ةفلكتلاب ةجردملا ةیلاملا تادوجوملا تناك اذإ ام مییقتب ةیلام مئاوق لك خیراتب ةعومجملا موقت
 رثكأ وأ ثدح عوقو دنع ةمیقلا ضفخنم ھنأ ىلع يلاملا لصألا مییقت متی .ةمیقلا ةضفخنم رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا
 .يلاملا لصألا كلذل ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا ىلع راض ریثأت ھل نوكی
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 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا -3
 

 )عبتی( ةیلاملا تاودألا  )ز
 

 ةمیقلا يف ضافخنالا ضرع
 .تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا نم ةیلاملا تادوجوملل رئاسخلا تاصصخم مصخ متی
 .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق نمض لقتسم دنب يف اھدوجو لاح ةنیدملا ةیراجتلا ممذلاب ةطبترملا ضافخنألا رئاسخ ضرعت
 ةیلاملا تابولطملا
 تابولطملا فنصت .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقم اھنأ ىلع ةیلاملا تابولطملا فینصت متی
 ةفنصم وأ ةقتشم تناك وأ ةرجاتملا ضرغب ةانتقم اھنأ ىلع ةفنصم تناك اذإ ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا
 يفاص تابثإ متیو ،ةلداعلا ةمیقلاب ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تابولطملا سایق متی .يلوألا تابثإلا دنع كلذك
 ةفلكتلاب ىرخألا ةیلاملا تابولطملا سایقً اقحال متی .ةراسخلا وأ حبرلا نمض ،دئاوف تافورصم يأ اھیف امب رئاسخلا وأ حابرألا
 وأ حبرلا نمض يبنجألا فرصلا رئاسخو حابرأو دئاوفلا تافورصم تابثإ متی .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب ةأفطملا
 .ةراسخلا وأ حبرلا نمض تابثإلا نع فقوتلا دنع رئاسخ وأ حابرأ يأ تابثإ متی .ةراسخلا
 
 داعبتسإلا
 ةیلاملا تادوجوملا
 )يلاملا زكرملا ةمئاق نم اھداعبتسا متی يأ( يساسأ لكشب )ةلثامتم ةیلام لوصأ ةعومجم نم ءزج وأ( يلاملا لصألا داعبتسإ متی
 :ةیلاتلا تالاحلا يف
 ؛لصألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا مالتسا قوقح ةیحالص ءاھتنا -
 نود لماكلاب ةملتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا عفدب اًمازتلا اھلمحت وأ لصألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا يقلتل اھقوقح لیوحتب ةعومجملا مایق -
 )ب( وأ ،يرھوج لكشب لصألا عفانمو رطاخم عیمج لقنب ةعومجملا مایق )أ( و ؛"ریرمت" بیترت بجومب ثلاث فرط ىلإ ریخأت
 .يلاملا لصألا عفانمو رطاخمب يرھوج لكشب ظافتحالا وا لقنب ةعومجملا مقت ملو لصألا ىلع ةرطیسلا لقنب تماق
 
  ةیلاملا تابولطملا
 ةعومجملا موقت .اھتیحالص ءاھتنا وأ اھؤاغلإ وأ ةیدقاعتلا اھتامازتلاب ءافولا متی امدنع ةیلاملا تابولطملا تابثا ءاغلإب ةعومجملا موقت
 متی ةلاحلا هذھ يفو ،يرھوج لكشب لدعملا مازتلالل ةیدقنلا تاقفدتلاو اھطورش لیدعت دنع ةیلاملا تابولطملا تابثا ءاغلإب اًضیأ
 .ةلداعلا ةمیقلاب ةلدعملا طورشلا ىلع ينبم دیدج يلام مازتلا تابثإ

 ریغ تادوجوم يأ كلذ يف امب( عوفدملا غلبملاو ةذفنتسملا ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرفلا تابثإ متی ،ةیلاملا تابولطملا داعبتسا دنع
 .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف )اھلمحت مت تامازتلا وأ ةلوحم ةیدقن
 
 قوقح تاودأ يف تارامثتسا وأ رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب نیدلا تاودأ يف تارامثتسا ةعومجملا ىدل دجوی ال

 .رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلملا

 

 لوادتملا ریغ لباقم لوادتملا فینصت )ح
 .ةلوادتم ریغ /ةلوادتم فینصت ساسأ ىلع ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف تابولطملاو تادوجوملا ضرعب ةعومجملا موقت
 

 :نوكت امدنع ةلوادتم تادوجوملا نوكت
 .ةیداعلا لیغشتلا ةرود لالخ اھكالھتسا وأ اھعیب مزتعی وأ اھققحت عقوتملا نم •
 .ةرجاتملا ضرغب يساسأ لكشب ھب ظافتحالا متی •
 .ریرقتلا ةرتف دعبً ارھش رشع ينثالا لالخ ققحتت نأ عقوتی •
 دعبً ارھــش رــشع ينثالل لقألا ىلع مازتلإ ةیوــستل ھمادختــسا وأ ھلیوحتل ةجیتنً ادیقم نكی مل ام ھمكح يف اموً ادقن نوكی نأ •

 .ریرقتلا ةرتف
 .ةلوادتم ریغ تادوجومك ىرخألا تادوجوملا عیمج فنصت
 

 :امدنع ةلوادتم تابولطملا نوكت
 .ةیداعلا لیغشتلا ةرود لالخ اھتیوست متی نأً اعقوتم نوكی •
 .ةرجاتملا ضرغب يساسأ لكشب اھب ظافتحالا متی •
 .ریرقتلا ةرتف دعبً ارھش رشع ينثأ لالخ ةیوستلل قحتسم •
 .ریرقتلا ةرتف دعبً ارھش رشع ينثألل لقألا ىلع تابولطملا ةیوست لیجأتل طورشم ریغ قح يأ دوجو مدع دنع •
 .ةلوادتم ریغ تابولطمك ىرخألا تابولطملا عیمج ةعومجملا فنصت
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  )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا -3
 

 نیفظوملا عفانم )ط
 لجألا ةریصق  عفانم
 عقوتملا غلبملاب قلعتملا مازتلالا تابثإ متی .ةلـصلا تاذ ةمدخلا میدقت دنع تافورـصمك لجألا ةریـصق نیفظوملا عفانم باـستحا متی
 ریدقت نكمیو فظوملا اھمدق يتلا ةقباــسلا تامدخلا لباقم عفدل يلاح ينمــض وأ ينوناق مازتلا ةعومجملا ىلع نوكی امدنع ھعفد
 .ةقوثوم ةروصب مازتلالا
 
  فیظوتلا ءاھتنا دعب ام عفانم
 صوــصنملا طورــشلا يف ددحم وھ امك ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملاب لمعلا ماظنلً اقفو نیفظوملل ةددحم ایازم ةطخ ةعومجملا مدقت

 ةدحو ةقیرط مادختــــساب ةددحملا ایازملا ةطخ بجومب ایازملا میدقت ةفلكت دیدحت متی .ةیدوعــــسلا ةیبرعلا ةكلمملا ةمظنأ يف اھیلع
 مییقتب نولقتــــسم نویراوتكا ءاربخ موقی ،كـلذ ىلع ءاـنبو .ةـلومم ریغ نیفظوملا عفاـنم تاـمازتلا ططخ نإ .ةـعقوتملا ناـمتئإلا
  .يراوتكا مییقت ساسأ ىلع مازتلالا لیجست متیو ةططخملا نامتئالا ةدحو ةقیرط ىلإً ادانتسا ططخلا هذھ بجومب تامازتلالا
 

 تامازتلال ةیلاحلا ةمیقلا لثمی ةددحملا دعاقتلا عفانم ططخب قلعتملا ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ھتابثإ مت يذلا مازتلالا نإ
 مادختساب نیلقتسم نییراوتكا لبق نم يونس لكشب ةددحملا عفانملا تامازتلا باستحا متی .ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف ةددحملا عفانملا

  .ةعقوتملا نامتئالا ةدحو ةقیرط
 
 ةدئافلا راعسأ مادختساب ةردقملا ةیلبقتسملا ةجراخلا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخب ةددحملا عفانملا تامازتلال ةیلاحلا ةمیقلا دیدحت متی
 تامازتلالا طورش براقت قاقحتسالل طورش اھل نوكتو ،عفانملا اھب عفدتس يتلا ةلمعلاب ةلجسملا ةدوجلا ةیلاع ةیموكحلا تادنسلل
 .ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف روفلا ىلع ةقباسلا ةمدخلا فیلاكت تابثإ متی .شاعملاب ةقالعلا تاذ
 
 ةعفنم فورصم يف ةفلكتلا هذھ جاردإ متیو .ةددحملا عفانملا تامازتلا دیصر ىلع مصخلا لدعم قیبطتب ةدئافلا ةفلكت باستحا متیو
 تاضارتفالا يف تاریغتلاو ةربخلا تالیدعت نم ةجتانلا ةیراوتكالا رئاسخلاو حابرألا نإ .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف فظوملا
 .اھیف أشنت يتلا ةرتفلا يف رخآلا لماشلا لخدلا يف اھتفاضإ وأ اھلیمحت متی ةیراوتكالا
 

 تاصصخملا )ي
 يتلا دراوملا قفدت لامتحا ھیلع بترتیو قباس ثدحل ةجیتن يلاح مازتلا ةعومجملا ىدل نوكی امدنع تاصصخملاب فارتعالا متی
 .مازتلالا غلبمل ھب قوثوم ریدقت ءارجإ نكمیو مازتلالا ةیوستل ةیداصتقا عفانم ىلع يوطنت
 نیعب ذخألا عم ،ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف يلاحلا مازتلالا ةیوستل بولطملا لباقملل ریدقت لضفأ وھ صصخمك ھب فرتعملا غلبملا نإ
 .مازتلالاب ةطیحملا كوكشلاو رطاخملا رابتعالا

 تانامض وأ ضیوعتلا طورش وأ نیمأتلا دوقع ،لاثملا لیبس ىلع( تاصصخملا عیمج وأ ضعب دیدست ةعومجملا عقوتت امدنع
 ةقلعتملا فیراصملا ضرع متی ،دكؤم ھبش دادسلا نوكی امدنعو .لصفنم لصأ ھنأ ىلع دادسلاب فارتعالا متی ،)نیدروملا
 .ضیوعت يأ مصخ دعب ،ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف صصخملاب
 ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخ ةطساوب تاصصخملا ةمیق دیدحت متی ،ةیبسن ةیمھأ تاذ دوقنلل ةینمزلا ةمیقلا ریثأت نوك ةلاح يف
 ةددحملا رطاخملاو دوقنلل ةینمزلا ةمیقلل ةیلاحلا قوــسلا تاریدقت سكعی يذلاو ةبیرــضلا مــصخ لبق ام لدعم مادختــساب ةعقوتملا
 .لیومت ةفلكتك مصخلا ضیفخت تابثإ متی .تامازتلالل

 ةلمتحملا تامازتلالا )ك
 ثادحأ نم رثكأ وأ دحاو عوقو مدع وأ عوقو لالخ نم طقف اھدوجو دكأتیو ةقباـس ثادحأ نع أـشنت نأ لمتحملا نم تامازتلا يھ
 ةجاح كانھ نوكت نأ لمتحملا ریغ نم نأل هدیق متی ال يلاح مازتلا وأ ،ةكرشلل ةلماكلا ةرطیسلا نمض عقت ال ةدكؤم ریغ ةیلبقتسم
 ةـلمتحملا تاـبولطملا جردـت ال اـھنإـف ةـیفاـك ةـیقوثومب مازتلالا غلبم ساـیق ىلع ةردـقلا مدـع لاـح يف .مازتلالا ةـیوــــستل دراوملا قفدـتل
 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف اھنع حصفت امنإو

 
 ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا )ل

 امأ ،تالماعملا كلت ثودح دنع ةدئاـسلا فرـصلا راعـسأ مادختـساب يدوعـسلا لایرلا ىلإ اھلیوحت متی ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا
 فرـصلا راعـسألً اقفو يدوعـسلا لایرلا ىلإ اھلیوحت متیف ةیبنجألا تالمعلاب ةددحملا ةیدقنلا ةعیبطلا تاذ تابولطملاو تادوجوملا
 ةرتفلل  ةدحوملا ةراـسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف فرـصلا راعـسأ تاقورف حابرأ وأ رئاـسخ جردتو ،يلاملا زكرملا خیرات يف ةدئاـسلا
 .ةیراجلا
 
 
 
 
 

139140



التقرير السنوي | 2021م - 1442هـ 

 تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل

19 
 

  )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا -3
 تاداریإلا ققحت )م

 ءالمعلا نم ةـعقوتملا تاـعجترملاـب تاداریإلا ضیفخت متی .قحتــــسملا وأ ملتــــسملا لـباـقملل ةـلداـعلا ةـمیقلاـب تاداریإلا ساـیق متی
 .ىرخألا تاموسحلاو

 :ةیلاتلا سمخلا تاوطخلا جذومن مادختساب )15( مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بجومب تاداریإلاب ةعومجملا فرتعت
 ددحیو ذیفنتلل ةلباق تامازتلاو ًاقوقح ئشنی رثكأ وأ نیفرط نیب قافتا ھنأب دقعلا فّرُعی لیمعلا عم دقعلا دیدحت :1 ةوطخلا

 .اھب ءافولا بجی يتلا دقع لكل رییاعملا
 .لیمعلا ىلإ ةمدخ وأ ةعلس لقنل لیمع عم دقع يف دعو وھ ءادألا مازتلا ءادألا تامازتلا دیدحت :2 ةوطخلا
 لقن ریظن يف ھیلع لوصحلا ةعومجملا عقوتت يذلا لباقملا غلبم وھ ةلماعملا رعس ةلماعملا رعس دیدحت :3 ةوطخلا

 فارطأ نع ةباین ةلصحملا غلابملا ءانثتساب ،لیمعلا اھب دعُو يتلا تامدخلا وأ علسلا
 .ةثلاث

 رعس عیزوتب ةعومجملا موقت ،ءادأ مازتلا نم رثكأ ىلع يوتحی يذلا دقعلل ةبسنلاب ةلماعملا رعس صیصخت :4 ةوطخلا
 لوصحلا ةعومجملا عقوتت يذلا لباقملا غلبم ددحی غلبمب ءادأ مازتلا لك ىلع ةلماعملا

 .ءادألا تامازتلا نم مازتلا لكب ءافولا لباقم ھیلع
 علسلا لقن قیرط نع ءادألا مازتلاب تفوأ )املكوأ( امدنع تاداریإلا ةعومجملا ققحت تاداریإلاب فارتعإلا :5 ةوطخلا

 .دقعلا بجومب لیمعلا اھب دعُو يتلا تامدخلا وأ
 

 لیصوت تامدخ داریاو تالومع
 عفانملا ىلع لیمعلا ةرطیـــس اھدنع ققحتت يتلا ةینمزلا ةطقنلا دنعو لیمعلل لیـــصوتلا ةمدخ ةیدأت دنع تاداریالاب فارتعالا متی
 .لیمعلل ةمدقملا تاضیوعتلاو تاموصخلا دعب يفاصلاب جردتو ،ةمدخلا تامازتلا ءادأو ةمدخلاب ةطبترملا
 
 قیوستو تانالعإ تاداریإ
 ةقیرطب تامازتلإلا ءادأ يف مدقتلا سایق لالخ نم نمزلا رورمب قیوـــستلاو نالعإلا تامدخب ةطبترملا تاداریإلاب فارتعإلا متی
 .تاجرخملا
 
 ينورتكلالا عفدلا تایلمع موسر تاداریا
 ىلع لیمعلا ةرطیـس اھدنع ققحتت يتلا ةینمزلا ةطقنلا دنعو لیمعلا نع ةباین لیـصحتلا ةمدخ ةیدأت دنع تاداریالاب فارتعالا متی
 .تدجو نإ لیمعلل ةمدقملا تاضیوعتلاو تاموصخلا دعب يفاصلاب جردتو ،ةمدخلا تامازتلا ءادأو ةمدخلاب ةطبترملا عفانملا

 
  ىرخا تاداریإ
 .تدجو نإ تاءافعالاو تاموصخلا دعب يفاصلاب جردتو لیمعلل مازتلالا ةیدأت دنع تاداریالاب فارتعالا متی
 
 ءالمعلل يدقنلا دادرتسالا
 رعــس ریدقت متی ،اًریغتم ًاغلبم نمــضتی ةلماعملا رعــس ناك اذإ .تاداریإلا ةمیق يف ضافخنا ھنأ ىلع دادرتــسا يأ عم لماعتلا مت
 متی امدنع ةـیمكارتلا تاداریإلا ةـمیق يف ریبك ساـكعنا ثدـحی نأ لـمتحملا ریغ نم ھـیف نوكی يذلا دـحلا ىلإ ھب فارتعالاو ةـلماـعملا

 .ًاقحال ریغتملا لباقملاب ةطبترملا نیقیلا مدع ةلاح لح
 

 تاراجیإلا )ن
 بـیترتلا مییقت متی .ھـئاــــشنإ خیراـت يف بـیترتلا رھوج ىلع راـجیإ دـقع ىلع يوطنی ال وأ يوطنی ،بـیترتلا ناـك اذإ اـم دـیدـحت دـمتعی
 مل ول ىتح لوـصألا وأ لـصألا مادختـسا قح لقنی بیترتلا نأو ددحم لـصأ مادختـسا ىلع دمتعی بیترتلاب ءافولا ناك اذإ ام دیدحتل
 .بیترتلا يف ةحارص ددحم قحلا اذھ نكی
 

 رجأتسمك ةعومجملا
 اذإ راجیإ دقع ىلع يوتحی وأ دقعلا لثمی .راجیإ دقع ىلع يوتحی وأ لثمی دقعلا ناك اذإ ام مییقتب ةعومجملا موقت ،دقعلا ءدب دنع
 ةعومجملا موقت ةرطیسلا قح لقن مییقتل و .يلام لباقم ریظن نامزلا نم ةرتفل ددحم لصأ مادختسإ ىلع ةرطیسلا قح لقنی دقعلا ناك
 :يلی امم لكب مادختسالا ةرتف لاوط عتمتی لیمعلا ناك اذإ ام مییقتب
 ةریبك ةجردب ددحملا لصألا مادختسا نم ةیداصتقالا عفانملا ةفاك براقی ام ىلع لوصحلا قح -ا

 ددحملا لصألا مادختسا ىلع ةرطیسلا ھیجوت قح -ب
 مازتلا كلذكو )مادختسالل يساسألا لصألا رفوت خیرات ،يأ( راجیإلا دقع ءدب خیرات يف لصألا مادختسا قحب ةعومجملا فرتعت
 .مكارتملا كالھتسالا ھنم اًحورطم ،ةفلكتلاب ًایئدبم لصألا مادختسا قح سایق متی .راجیإلا دقع ءدب خیرات يف راجیإلا
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  )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا -3
 تاراجیإلا )ن

 غلبملا ىلع لوصألا مادختسا قح ةفلكت لمتشت .راجیإلا تامازتلال سایق ةداعإ ةیلمع يأل ھتیوست متیو ةمیقلا ضافخنا رئاسخو
 ةدبكتم ةیلوأ ةرشابم فیلاكت يأو ،ءدبلا خیرات لبق وأ يف اھؤارجإ مت راجیإ تاعوفدم يأل ةلدعملا راجیإلا تامازتلال يلوألا
 ماكحألً اقفو ةبولطملا ةلاحلا ىلإ لصألا وأ عقوملا ةداعإو دقعلا لحم لصألا ةلازإو كیكفت يف اھدبكت متیس يتلا فیلاكتلا ریدقتو
 ةدم ىلإً ادانتسا لوصألا مادختسا قحل ردقملا يجاتنألا رمعلا دیدحت متی .ةملتسم راجیإ زفاوح يأ اًصقان ،راجیإلا دقع طورشو
 .دقعلا
 موقت .خیراتلا كلذ يف ةعوفدملا ریغ راجیإلا تاعفدل ةیلاحلا ةمیقلاب راجیإلا دقع ةیادب خیرات يف ًایئدبم راجیإلا مازتلا سایق متی
 مل اذإو .ةلوھسب لدعملا كلذ دیدحت نكمی ناك اذإ راجیإلا دقع يف ينمضلا ةدئافلا لدعم مادختساب راجیإلا تاعفد مصخب ةعومجملا
  .يفاضإلا ضارتقالا لدعم مادختسا ةعومجملا ىلع بجیف ةلوھسب لدعملا كلذ دیدحت ناكمإلا يف نكی

 
 :يلی امب راجیإلا دقع مازتلا سایق رجأتسملا ىلع بجی راجیإلا دقع ةیادب خیرات دعب
 ؛راجیإلا دقع مازتلا ىلع ةدئافلا لدعم سكعیل يرتفدلا غلبملا ةدایز )أ

 و ؛راجیإلا تاعفد سكعیل يرتفدلا غلبملا ضیفخت )ب
 وأ اھرھوج يف ةتباثلا راجیإلا تاعفد سكعیل وأ راجیإلا دقعل تالیدعت وأ مییقت ةداعإ يأ سكعیل يرتفدلا غلبملا سایق ةداعإ )ج
 لدعملا وأ رشؤملا يف رییغت نع ةئشانلا ةیلبقتسملا راجیإلا تاعوفدم يف رییغت كانھ نوكی امدنع اھسایق ةداعإ متی يتلاو ةلدعملا
 امیف اھمییقت ةعومجملا تریغ اذإ وأ ةیقبتملا ةمیقلا نامض بجومب ھعفد عقوتملا غلبملل ةعومجملا ریدقت يف رییغت كانھ ناك اذإ وأ
 .ءاھنإلا وأ دیدمتلا وأ ءارشلا راتختس تناك اذإ
 اذإ لخدلا ةمئاق ىلع ھلیمحت وأ لصألا مادختسا قحل ةیرتفدلا ةمیقلا لباقم راجیإلا مازتلا يف سایق ةداعإ ةیلمع يأ ةیوست متی 
 ً.ارفص ةقالعلا يذ لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا تناك
 

  لجألا ةریصق راجیإ دوقع
 اًرھش 12 اھتدم غلبت يتلا لجألا ةریصق راجیإلا دوقعل راجیإلا تامازتلاو لوصأ مادختسا قحب فارتعالا مدع ةعومجملا تراتخا
 .راجیإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع تافورصمك دوقعلا هذھب ةطبترملا راجیإلا تاعوفدمب ةعومجملا فرتعت  .لقأ وأ
 
 دیدمتلا تارایخ
 تارایخ ةسرامم لوقعم دح ىلإ دكؤملا نم ناك اذإ ام مییقتب ةعومجملا موقت ،دیدمتللً ارایخ رفوت يتلا راجیإلا دوقع ةلاح يف
 ثدح كانھ ناك اذإ تارایخلا ةسرامم لوقعم لكشب دكؤملا نم ناك اذإ ام مییقت ةعومجملا دیعت  .راجیإلا دقع ءدب دنع دیدمتلا

 .اھترطیس تحت عقت يتلا فورظلا يف ریبك رییغت وأ يرھوج
 

 تافورصملا )س
 فینــصت متیو .قیوــستلا تارادإ اھب موقت يتلا ةعومجملا دوھج نع ةمجانلا تافورــصملا كلت يھ نالعإلاو ةیاعدلا تافورــصم
 ثاحبأ تافورـــصمو ةیرادإو ةیمومع تافورـــصمك ،لیومتلا ءابعأو تاداریإلا ةفلكت ءانثتـــساب ،ىرخألا تافورـــصملا عیمج
 ثاحبالا تافورـصمو ةیرادإلاو ةیمومعلا تافورـصملاو تاداریإلا ةفلكت نیب ةكرتـشملا تافورـصملل عیزوت ءارجإ متیو .ریوطتو
 .تباث ساسأ ىلع ،موزللا دنع ،ریوطتلاو
 

 ةاكزلا )ع
 ةكلمملا يف كرامجلاو ةبیرــضلاو ةاكزلا ةئیھ تامیلعتلً اقفو ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیراتب ةاكزلا صــصخم باــستحا متی
 نع ةیفاــضالا ةاكزلا تابولطم تابثا متی .ةدحوملا ةراــسخلا وأ حبرلا ةمئاق نمــض جتانلا صــصخملا جردیو .ةیدوعــسلا ةیبرعلا
 رادـــصا اھیف متی يتلا ةرتفلا يف ةئیھلا لبق نم ةقباـــس تاونـــس نع ةیوكزلا طوبرلاب قلعتت يتلاو ،تدجو نإ ةقباـــسلا تاونـــسلا
 .ةیئاھنلا طوبرلا
 

 ةیعاطقلا ریراقتلا )ف
 نمـــضتیو تافورـــصملا دبكتو تاداریإلا تابثإ ھلالخ نم نكمی يتلاو ةعومجملا لامعأ ةطـــشنأ نم ءزج وھ يلیغـــشتلا عاطقلا
 ةیلیغـشتلا تاعاطقلل ةیلیغـشتلا جئاتنلا عیمج ةعجارم متت .ىرخأ تانوكم يأ عم تالماعملاب قلعتت يتلا تافورـصملاو تاداریإلا
 اھل رفوت يتلاو ،اھئادأ مییقتو عاطقلل اھـصیـصخت متیـس يتلا دراوملا نأـشب تارارقلا ذاختال كلذو يلیغـشتلا رارقلا عناـص لبق نم
 .ةلصفنم ةیلام تامولعم
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  )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا -3
 مھسلا ةیحبر )ص
 میـسقتب ةیـساـسألا مھـسلا ةیحبر باـستحا متی .ةیداعلا اھمھـسأل ةـضفخملاو ةیـساـسألا مھـسلا ةیحبر تامولعم ضرعب ةعومجملا موقت
 .ةرتفلا لالخ ةمئاقلا ةیداعلا مھـسألا ددعل حجرملا طـسوتملا ىلع ةعومجملا يف نییداعلا نیمھاـسملا ىلإ ةدئاعلا ةراـسخلا وأ حبرلا
 ةیداعلا مھـسألا ددعل حجرملا طـسوتملاو نییداعلا نیمھاـسملل ةدئاعلا ةراـسخلا وأ حبرلا مـصخب ةـضفخملا مھـسلا ةیحبر دیدحت متی
 نیدلا تاودأ نم نوكتت يتلاو ةلمتحملا ةففخملا ةیداعلا مھــسألا ةفاك ریثأتل اھب ظفتحملا ةكولمملا مھــسألا اھنمً اموــصخم ةمئاقلا
 .تدجو نإ ،نیفظوملل ةحونمملا مھسألا تارایخو لیوحتلل ةلباقلا

 
 يماظن يطایتحا )ق

 ىتح يماظنلا يطایتحإلل ةیونـسلا اھحابرا يفاـص نم %10 لیوحت ةعومجملا ىلع بجی ،يدوعـسلا تاكرـشلا ماظن ماكحأل اقفو
 .نیمھاسملا ىلع عیزوتلل لباق ریغ يطایتحإلا هذھ نإ ،لاملا سأر نم %30 يماظنلا يطایتحإلا غلبی

 
 ذیفنتلا تحت عیراشم )ر

 نمــض ةبــسانملا تادوجوملا ةئفل ذیفنتلا تحت ةیلامــسأرلا لامعألا لقُنت ،ذیفنتلا دنع .ةفلكتلاب ذیفنتلا دیق ةیلامــسأرلا لامعألا رھظت
 .ةعومجملا تاسایسلً اقفو اھئافطأو اھكالھتساو ةسوململا ریغ تادوجوملاو تادعملاو تاكلتمملا
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 تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا تاحاضیإ 
  م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل

 )يدوعس لایر(

23  

 ةسوملم ریغ تادوجوم -5
 يلامجإلا  ذیفنتلا تحت عیراشم  جمارب 
      ةفلكتلا
 5,717,684  1,842,537  3,875,147 م2020 ریانی 1 يف امك دیصرلا
 1,284,883  970,502  314,381 تافاضإ
 7,002,567  2,813,039  4,189,528 م2020 ربمسید 31 يف امك دیصرلا
 1,416,462  1,049,262  367,200 تافاضإ
 --  )2,813,039(  2,813,039 ذیفنتلا تحت عیراشم نم لوحم
 8,419,029  1,049,262  7,369,767 م2021 ربمسید 31 يف امك دیصرلا

      
      مكارتملا ءافطإلا
 1,867,181  --  1,867,181 م2020 ریانی 1 يف امك دیصرلا
 998,831  --  998,831 ةنسلا ءافطا
 2,866,012  --  2,866,012 م2020 ربمسید 31 يف امك دیصرلا
 1,692,952  --  1,692,952 ةنسلا ءافطا
 4,558,964  --  4,558,964 م2021 ربمسید 31 يف امك دیصرلا

      
      ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 3,860,065  1,049,262  2,810,803 م2021 ربمسید 31 يف امك
 4,136,555  2,813,039  1,323,516 م2020 ربمسید 31 يف امك

 
 راجیالا دوقع تابولطمو تادوجوم مادختسا قح -6

 يلامجإلا  تارایس  ينابم 
      ةفلكتلا
 8.030.225  --  8.030.225 م2021 ریانی 1 يف امك دیصرلا
 22,317,810  17,679,324  4,638,486 تافاضإ
 30.348.035  17,679,324  12.668.711 م2021 ربمسید 31 يف امك دیصرلا
      
      كالھتسالا
 1,125,448  --  1,125,448 م2021 ریانی 1 يف امك دیصرلا
 2,121,240  349,742  1,771,498 ةنسلا ءافطإ
 3,246,688  349,742  2,896,946 م2021 ربمسید 31 يف امك دیصرلا
      

      ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 27,101,347  17.329.582  9,771,765 م2021 ربمسید 31 يف  امك
 6,904,777  --  6,904,777 م2020 ربمسید 31 يف امك

 
 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا نع 
 م2020  م2021  ةدحوملا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةلجسملا غلابملا
 1,125,448  2,121,240  تادوجوم مادختسا قح كالھتسا

 305,389  456,352  راجیإ دوقع تامازتلال دئاوف تافورصم
 

 م2020ربمسید 31  م2021ربمسید 31  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةجردملا راجیإلا دوقع تابولطم
 1,349,224  4,965,955 ةلوادتم

 5,335,940  21,199,200 ةلوادتم ریغ
 مادختسا قح تادوجوم بجومب راجیإلا دوقع تامازتلا يلامجإ
 26,165,155 تادوجوملا

 
6,685,164 

 تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا تاحاضیإ 
  م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل

 )يدوعس لایر(

24  

  رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا -7
 مھسأ ىلإ لیوحتلل ةلباق نید تاودأو ،"ةدودحملا ةللھ ةكرش " ةجردم ریغ ةكرش يف ةیكلم مھسأ يف ةكرشلا تارامثتسا لثمتت
 ”.عانعن" ةكرشو "تامولعملا ةینقتل تانوب" ةكرش يف ةیكلم
  
 :تارامثتسالا ةكرح يلی امیفو
 م2020 ربمسید 31  م2021 ربمسید 31 
 --  -- ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 --  11,625,000 ةنسلا لالخ تافاضإ
 --  8,212,032 ةلداعلا ةمیقلا مییقت تاقورف
 --  19,837,032 ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 
 ةنیدم ةیراجت ممذ -8

 م2020 ربمسید 31  م2021 ربمسید 31 
  6,757,120  11,459,855 ةنیدم ةیراجت ممذ
  )2,283,594(  )4,785,006( ةنیدملا ةیراجتلا ممذلا يف ضافخنإلا صصخم :مصخی

 6,674,849  4,473,526  
 

 :ةنیدملا ةیراجتلا ممذلا يف ضافخنإلا صصخم يف ةكرحلاب نایب يلی امیف
 م2020 ربمسید 31  م2021 ربمسید 31 
 1,819,525  2,283,594 ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 464,069  2,501,412 ةنسلا لالخ نوكملا

 4,785,006  2,283,594 
 

 ىرخأ ةنیدم ةدصرأوً امدقم ةعوفدم تافورصم -9
 م2020 ربمسید 31  م2021 ربمسید 31 

  3,612,260  33,671,956ً امدقم ةعوفدم فیراصم
  397,957  606,853 نیلماع فلسو دھع
 --  2,250,000 نامض تاباطخ نیمأت
 --  107,827 ىرخأ

 36,636,636  4,010,217 

 
 ھمكح يف امو دقن -10

 م2020 ربمسید 31  م2021 ربمسید 31 
  205,247,832  391,328,588 كونبلا ىدل ةیراج تاباسح
  476,124  359,414 قودنصلاب ةیدقن
 391,688,002  205,723,956  

 

 ءالمعلل ةقحتسم تالصحتم دیصر لباقم اھتیوست متیو ءالمعلا نع ةباین اھلیصحت مت غلابم كونبلا ىدل ةیراجلا تاباسحلا نمضتت
 )14 حاضیإ( يرھش فصن لكشب
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 تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا تاحاضیإ 
  م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل

 )يدوعس لایر(

25  

 لاملا سأر -11
 ةكرشك ،م2017ربمتبس 21 قفاوملا ـھ1439 مرحم 1 خیراتب )"ةكرشلا"( تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش تسسأت
 لكیھ عیزوت يلی امیف ،ةدحاولا ةصحلل لایر 1,000 ةمیقب ةصح 1,000 ىلإ مسقم لایر نویلم 1 لام سأرب ةدودحم ةیلوؤسم تاذ
 : يلی امك لاملا سأر

 صصحلا ددع  كیرشلا
  لاملا سأر 

 )يدوعس لایر( 
 990,000  990  ةدودحملا ةیلودلا تامالع ةكرش
 10,000  10  لیدنم نب ناملس نب لعشم
  1,000  1,000,000 
 
 لاملا سأر لكیھ لیدعت
 ریثأت لوصأ ظفح ةكرش( دیدج كیرش لوخدب كلذو سیسأتلا دقع لیدعتب ةكرشلاب ءاكرشلا ماق م2020 ربمتبس 7 خیراتب
 امو قوقح نم اھل امب ةكرشلا يف ھصصح عیمج نع لیدنم نب ناملس لعشم كیرشلا لزانتو )تامولعملا ةینقتو تالاصتالل

 ةیلودلا تامالع ةكرش كیرشلا ةصح لیدعتو  تامولعملا ةینقتو تالاصتالل ریثأت لوصأ ظفح ةكرش حلاصل تامازتلا نم اھیلع
 يلی امیف يدوعس لایر 1,000 نم الدب يدوعس لایر 10 حبصتل لاملا سأر يف ةصحلا ةمیق لیدعت ىلإ ةفاضإلاب لاملا سأر يف
  :لدعملا سیسأتلا دقعل اقفو مھصصحو ءاكرشلاب نایب

 
 عیبلاب دعولاو نسحلا ضرقلا ةیقافتإ
 نیب م2021ریاربف 18 يف يھتنت ھقاقحتسا ةدمو لایر نویلم 30 غلبمب نسح ضرق ةیقافتإ عیقوت مت م2020 سطسغا 18 خیراتب

 ةیلاملا ریثأت ةكرش حلاصل مھسأ رادصإب عیبلاب دعولا عم ةیلاملا ریثأت ةكرشو "ةكرشلا" تامولعملا ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش
 .ةلفقم ةمھاسم ةكرشل ينوناقلا اھنایك لیدعت دعب تامولعملا ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش لام سأر نم %40 ةبسن لثمی امب
 

 لاملا سأر لكیھ لیدعت
 كیرشلا لزانت قیرط نع ةیكلملا صصح لیدعتب كلذو ةكرشلا سیسأت دقع لیدعتب ءاكرشلا ماق  م2020 ربوتكا 27 خیراتب

 ظفح ةكرشل ةكرشلا لام سأر نم %2.5 لثمت يتلاو ةصح )2,500( اھصصح نم ءزج نع ةدودحملا ةیلودلا تامالع ةكرش
 :يلاتلاك لاملا سأر لكیھ حبصیل تامازتلا نم اھیلع امو قوقح نم اھل امب تامولعملا ةینقتو تالاصتالل ریثأت لوصأ

 

 ةیلوؤسم تاذ ةكرش نم اھعورفو ةكرشلا نایك لیوحت ىلع م2020ربوتكا 27 خیراتب مھعامتجا يف ءاكرشلا ررق كلذ ىلا ةفاضإ
 لایر 5,000,000 حبصیل لاملا سأر ةدایزو تامازتلا نم اھیلع امو قوقح نم اھل امب ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش ىلإ ةدودحم
 عم لاملا سأر باسحل ةكرشلاب ةنئادلا ءاكرشلا تاباسح نم يدوعس لایر 4,000,000 غلبم لیوحت قیرط نع كلذو يدوعس
 مھسأ لماك يف نیمھاسملا بتتكا دقو ،اھعورف ةفاكو يسیئرلا زكرملل يراجتلا لجسلا خیراتو مقرو مسألا سفنب ةكرشلا ظافتحا

 م2020 ربمسید 31 يف  لاملا سأر ةیكلم عیزوت نإ مھسلل يدوعس لایر 10 ةیمسأ ةمیقب مھس 500,000 ةغلابلاو لاملا سأر
 :يلی امك

 

 
 

  لاملا سأر  صصحلا ددع  كیرشلا
 )يدوعس لایر(

 625,000  62,500  ةدودحملا ةیلودلا تامالع ةكرش
 375,000  37,500  تامولعملا ةینقتو تالاصتالل ریثأت لوصأ ظفح ةكرش
  100,000  1,000,000 

  لاملا سأر  صصحلا ددع  كیرشلا
 )يدوعس لایر(

 600,000  60,000  ةدودحملا ةیلودلا تامالع ةكرش
 400,000  40,000  تامولعملا ةینقتو تالاصتالل ریثأت لوصأ ظفح ةكرش

  100,000  1,000,000 

 تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا تاحاضیإ 
  م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل

 )يدوعس لایر(

26  

 )عبتی( لاملا سأر -11

  مھسألا ددع  مھاسملا
 لاملا سأر
 )يدوعس لایر(

 3,000,000  300,000  ةدودحملا ةیلودلا تامالع ةكرش
 2,000,000  200,000  تامولعملا ةینقتو تالاصتالل ریثأت لوصأ ظفح ةكرش
  500,000  5,000,000 

 
 سلجم لوأ نییعتو ةكرشلل يساسألا ماظنلا ىلع ةیلیوحتلا ةیمومعلا ةیعمجلا يف نیمھاسملا قفاو م2020 ربمسید 17 خیراتب
 .تاونس سمخ ةدمل ةكرشلل ةرادإ
 
 عیبلاب دعولاو نسحلا ضرقلا ةیقافتإ ءاغلا
 نم يدوعس لایر نویلم 26 هردق غلابلا نسحلا ضرقلا نم يقبتملا غلبملا لیوحت نیمھاسملاررق  م2021 ریاربف 28 خیراتب

 بسانتلاب ةكرشلاب ةنئادلا نیمھاسملا تاباسحل "تامولعملا ةینقتو تالاصتالل ریثأت لوصأ ظفح ةكرش" نئادلا مھاسملا باسح
 ةفاضإلاب م2020 ربمسید 17 خیراتب ةكرشلل ةیلیوحتلا ةیعمجلا خیرات نم ارابتعا كلذو لاملا سأر يف مھاسم لك ةیكلم ةبسن عم
 .م2020 ربمسید 17 خیراتب ةیلیوحتلا ةیمومعلا ةیعمجلا خیرات نم ارابتعا نسحلا ضرقلا ةیقافتإ ءاغلإ ىلع ةقفاوملا ىلإ

 
 لاملا سأر لكیھ لیدعت
 ةرادإلا سلجم رارق ىلع نیمھاسملل ةیداعلا ریغ ةیمومعلا ةیعمجلا تقفاو ـھ1442 لاوش 15 قفاوملا م2021 ویام 27 خیراتب
 63,500,000غلبم لیوحت لباقم كلذو ةدیدج مھسأ رادصإ قیرط نع يدوعس لایر 96,000,000 حبصیل لاملا سأر ةدایزب

 )نیمھاسملا( ةقالع تاذ فارطأل قحتسملا تاباسح نم يدوعس لایر 26,000,000 غلبم ،ةاقبملا حابرالا نم يدوعس لایر
 .يماظنلا يطایتحالا باسح نم يدوعس لایر 1,500,000 غلبمو
 
 ،ةمیقلا ةیواستم مھس 9,600,000 ىلع ةعزوم ،يدوعس لایر 96,000,000 ةكرشلا لام سأر غلب م2021 ربمسید 31 خیراتب
 .ةیداع مھسأ اھعیمجو ةیدوعس تالایر 10 اھنم لك ةمیق
 
 :يلی امك  م2021 ربمسید 31 يف امك لاملا سأر ةیكلم عیزوت نإ

 

  مھسألا ددع  مھاسملا
  لاملا سأر
 )يدوعس لایر(

 57,600,000  5,760,000  ةدودحملا ةیلودلا تامالع ةكرش
 38,400,000  3,840,000  تامولعملا ةینقتو تالاصتالل ریثأت لوصأ ظفح ةكرش
  9,600,000  96,000,000 

 
  يماظن يطایتحإ -12

 يماظن يطایتحإ نیوكتب ةعومجملا موقت ،ةكرشلل سیسأتلا دقعو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرشلا ماظن تابلطتم عمً ایشامت
 ىلع عیزوتلل لباق ریغ يطایتحالا اذھ نإ .لاملا سأر نم %30 يطایتحالا اذھ غلبی ىتح حبرلا يفاص نم %10 ةبسنب
 .نیمھاسملا
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 نیفظوملا عفانم تامازتلا -13

 عفانملا هذھ دمتعت .يدوعسلا لمعلا ماظن ةطساوب ةبولطم عفانملا نإ ،فیظوتلا ءاھتنا دعب امل ةددحم عفانم ةطخ ةعومجملا ىدل
 ةیبرعلا ةكلمملا ةمظنأ يف حضوم وھ امك ،ةمكارتملا مھتامدخ تاونس ددعو ةریخألا نیفظوملا تالدبو بتاور ساسأ ىلع
 رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةتبثملا عفانملا فورصم يفاص تانوكم يلاتلا لودجلا صخلی .ةیدوعسلا
 .ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةتبثملا غلابملاو ةدحوملا

 ةددحملا عفانملا تامازتلال ةیلاحلا ةمیقلا يف تاریغتلا )أ
 1,482,598  م2020 ریانی 1 يف ةددحملا عفانملا تامازتلا
 42,995 ةدئافلا ةفلكت
 1,932,132 ةیلاحلا ةمدخلا ةفلكت
 1,975,127 ةراسخلا وأ حبرلا يف تبثملا غلبملا
  )289,591( رخآلا لماشلا لخدلا يف ةجردملا سایقلا ةداعإ حابرأ
 )31,178( ةنسلا لالخ ةعوفدم عفانم
 3,136,956 م2020 ربمسید 31 يف ةددحملا عفانملا تامازتلا
 90,922 ةدئافلا ةفلكت
 2,794,668 ةیلاحلا ةمدخلا ةفلكت
 2,885,590 ةراسخلا وأ حبرلا يف تبثملا غلبملا
 )149,719( رخآلا لماشلا لخدلا يف ةجردملا سایقلا ةداعإ حابرأ
 )34,709( ةنسلا لالخ ةعوفدم عفانم
 5,838,118 م2021 ربمسید 31 يف ةددحملا عفانملا تامازتلا

 
 

 ةیساسحلا لیلحت )ب
 :يلی ام فیظوتلا ءاھتنا دعب امل ةددحملا عفانملا تامازتلا دیدحت يف ةمدختسملا ةیسیئرلا تاضارتفالا نمضتت
 م2020 ربمسید 31  م2021 ربمسید 31 
 2,9%  %3.35 مصخلا لدعم
 3%  3% ةیلبقتسملا بتاورلا تادایز

 

  .م2020ربمسید 31و م2021 ربمسید 31 يف امك ةیرھوجلا تاضارتفالل يمكلا ةیساسحلا لیلحت هاندأ لودجلا ضرعی
 مصخلا لدعم  
 ٪1 ةبسنب صقن ٪1 ةبسنب ةدایز  

 6,641,382 5,125,628  م2021 ربمسید 31 يف امك ةددحملا عفانملا تامازتلا
 3,597,236 2,759,931  م2020 ربمسید 31 يف امك ةددحملا عفانملا تامازتلا

 
 بتاورلا يف ةدایزلا لدعم  

 ٪1 ةبسنب صقن ٪1 ةبسنب ةدایز  
 5,098,373 6,659,206  م2021 ربمسید 31 يف امك ةددحملا عفانملا تامازتلا
 2,746,698 3,604,530  م2020 ربمسید 31 يف امك ةددحملا عفانملا تامازتلا

 

 يف ةلوقعملا تاریغتلا ةجیتن ةددحملا عفانملا تامازتلا ىلع رثألا طبنتست ةقیرط ساسأ ىلع هالعأ ةیساسحلا لیلحت دنتسا
 عیمج ءاقب عم يرھوج ضارتفا يف ریغتلا ىلإ ةیساسحلا لیلحت دنتسی .ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف تثدح يتلا ةیسیئرلا تاضارتفالا
 لمتحملا ریغ نم ھنأ ثیح ةددحملا عفانملا تامازتلا يف يلعفلا ریغتلا لثمی ال دق ةیساسحلا لیلحت نإ .ةتباث ىرخألا تایضرفلا

 .ضعبلا اھضعب نع لزعمب تایضرفلا يف تارییغت ثودح
 

 ءالمعلل ةقحتسم تالصحتم -14
 اھضرع متیو ىرخألا تاداریالاو تالومعلا تاداریا مصخ دعب ءالمعلل ةقحتسملا تالصحتملا ةمیق يف غلابملا هذھ لثمتت
 .يفاصلاب
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 ىرخأ ةلوادتم تابولطمو ةقحتسم تافورصم -15
 م2020ربمسید 31  م2021ربمسید 31 
 9,029,981  39,957,588 ةقحتسم تافورصم
  18,431,509  24,164,287 ریغلل تاینمأت
  7,232,114  11,143,825 ةقحتسم نیلماع ایازم
 75,265,700  34,693,604  

 
 ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا -16

 ةرادإلاو نیمھاسملل ةكولمملا ةقیقشلا تاكرشلاو ةعومجملاب نیمھاسملا عم ةیدایتعالا اھتالماعم قایس يف ةعومجملا لماعتت
 هذھ متتو ةقیقشلا تاكرشلا نع ةباینلاب تافورصم دادسو تامدخ ىلع لوصحلل دوقع ماربإب ةعومجملا موقت ثیح ایلعلا
 ةدصرألاو ةنسلا لالخ تمت يتلا تالماعملا ةمیقب نایب يلی امیفو ، ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةددحملا طورشللً اقفو تالماعملا
 :اھنع ةجتانلا
 

 

 ةقالع تاذ فارطألا عم تالماعملا
 م2021 ربمسید 31

 ةلماعملا مجح  ةلماعملا ةعیبط  ةقالعلا ةعیبط  ةقالعلا وذ فرطلا

 ةدودحملا ةیلحملا ةدوجلا ةكرش
 

 ةقیقش ةكرش
 1,479,801  ةبانإلاب لیصحت 

 139,554  تامدخ عیب تاداریإ  
 302,719  تالومع تاداریإ  

 تاعادبالا ةلاكو
 نالعإلاو ةیاعدلل ةینامثلا

  نالعإو ةیاعد تامدخ  ةقیقش ةكرش 
5,630,300 

 207,000  تامولعملا ةینقت تامدخ  ةقیقش كرش  تامولعملا ةینقتل تانوب ةكرش
 35,650  نالعإو ةیاعد تامدخ  ةقیقش ةكرش  نالعإلاو ةیاعدلل ةینامثلا راكفألا ةلاكو

  ةعبات ةكرش يف كلام  يفیرعلا دوعس نب لالط
 ةعوفدم تافورصم
 1,110  ةعباتلا ةكرشلا نع ةبانإلاب

 ةضباقلا ةورذ ةكرش
 

 ةقیقش ةكرش
 تامدخو راجیا دوقع 

 2,738,198  ةنایص
 2,682,362  تاقحتسم دادس  
 5,625  ةنایص  

 1,027,951  ءاشنإو دییشت تامدخ   ةقیقش ةكرش  ةزیمملا ةركفلا راد ةكرش

 لقنلا تابكرم ھیجوتل ةیلودلا ةللھ ةكرش
 

 بئانل ةكولمم ةكرش
 يذیفنتلا سیئرلا

 10,349,664  ةیتسجول تامدخ 

 نع ةباینلاب لیصحت  
  7,066,225  ةعومجملا

 157,717  تایرتشم ریتاوف  ةقیقش ةكرش  ةیراجتلا ھللھ ةكرش
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 )عبتی( ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا -16

  م2020 ربمسید 31
 ةلماعملا مجح  ةلماعملا ةعیبط  ةقالعلا ةعیبط  ةقالعلا وذ فرطلا

 987,050  ةبانإلاب لیصحت  ةقیقش ةكرش  ةدودحملا ةیلحملا ةدوجلا ةكرش

 تاعادبالا ةلاكو
 نالعالاو ةیاعدلل ةینامثلا

 
 ةقیقش ةكرش

 148,086   تالومع داریا 
 5,950,806  نالعإو ةیاعد تامدخ  
 30,000,000  ةكرشلا ةطشنأ لیومت  

  ریثأت لوصأ ظفح ةكرش
 تامولعملا ةینقتو تالاصتالل

 نع ةباینلاب ةعوفدم تافورصم  مھاسم 
 225,000  مھاسملا

 ةكرشلا ةطشنأ لیومت   ةرادإ سلجم وضع  نارمعلا نمحرلادبع نب زیزعلادبع
 300,000  ةعباتلا

 ةعوفدم تافورصم  ةعبات ةكرش يف كلام  يفیرعلا دوعس نب لالط
 777  ةعباتلا ةكرشلا نع ةبانإلاب

 يف ةقحتسم تامھاسم  ةقیقش ةكرش  ةدودحملا يثالثلا دادعإلا ةكرش
 434,000  لاملا سأر

 تامدخو راجیا دوقع  ةقیقش ةكرش  ةضباقلا ةورذ ةكرش
 974,144  ةنایص

 ةدودحملا ةیلودلا تامالع ةكرش

 

 مھاسم

 119,642,516  ةعومجملا نع ةباینلاب لیصحت 
 15,600,000  ةعومجملا ةطشنأ لیومت  
 3,647,551  تایرتشم  

 ةعوفدم تافورصم  
 1,233,705  ةعومجملا نع ةباینلاب

 نع ةباینلاب ةعوفدم تافورصم  
 137,160  ةمھاسملا

 1,019,092  ءاشنإو دییشت تامدخ   ةقیقش ةكرش  ةزیمملا ةركفلا راد ةكرش

 لقنلا تابكرم ھیجوتل ةیلودلا ةللھ ةكرش
 بئانل ةكولمم ةكرش 
 يذیفنتلا سیئرلا

 10,272,163  ةیتسجول تامدخ 

 نع ةباینلاب لیصحت  
 10,909,864  ةعومجملا

 180,000  ءالمع ءالو ماظن  ةقیقش ةكرش  ةضباقلا تانوب ةكرش
 

  ةقالع تاذ فارطأ نم قحتسم )أ
 م2020 ربمسید 31  م2021ربمسید 31 
  55,836  5,625 ةضباقلا ةورذ ةكرش
 1,855,127  2,500 ةدودحملا ةیلودلا تامالع ةكرش
  )1,855,127(  -- )ةقالع تاذ فارطأ نم قحتسملا ةمیق يف ضافخنإ رئاسخ(
 --  129,359 لقنلا تابكرم ھیجوتل ةیلودلا ةللھ ةكرش
 --  100,000 يفیرعلا دوعس نب لالط
 434,000  -- ةدودحملا يثالثلا دادعإلا ةكرش
 237,484  489,836 
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 )عبتی( ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا -16
  ةقالع تاذ فارطأ ىلإ قحتسم )ب

 م2020 ربمسید 31  م2021ربمسید 31 
  15,904,046  -- ةدودحملا ةیلودلا تامالع ةكرش
 --  207,000 تامولعملا ةینقتل تانوب ةكرش
 357,300  -- ةزیمملا ةركفلا راد ةكرش
  54,671  202,932 لقنلا تابكرم ھیجوتل ةیلودلا ةللھ ةكرش
 --  157,717 ةیراجتلا ةللھ ةكرش
 781,137  69,000 نالعإلاو ةیاعدلل ةینامثلا تاعادبإلا ةلاكو
 10,400,000  -- تامولعملا ةینقتو تالاصتالل ریثأت لوصأ ظفح ةكرش
 43,580  12,922 ةدودحملا ةیلحملا ةدوجلا ةكرش
 36,000  36,000 نارمعلا نمحرلادبع نب زیزعلادبع
 777  1,887 يفیرعلا دوعس نب لالط
 687,458  27,577,511 

 

    ایلعلا ةرادإلا يفظوم تاضیوعتو ایازم
 م2020 ربمسید 31  م2021ربمسید 31 
 2,603,048  5,406,223 لجألا ةریصق نیفظوم تاضیوعتو ایازم
 131,045  277,500 لمعلا كرت دعب نیفظوم تاضیوعتو ایازم
   2,734,093  5,683,723 ایلعلا ةرادإلا يفظوم تاضیوعتو ایازم يلامجإ

 

  ةاكزلا  -17
 

 يوكزلا فقوملا )أ(
 

 ةـصاخلا ةیلاملا مئاوقلا ىلع ًءانب ةلقتـسم ةروـصب اھتارارقإ میدقتب اھل ةعباتلا تاكرـشلاو ةكرـشلا تماق م2020 ماع ةیاھن ىتح
 راھظإ متیو ،ةلقتــسم ةروــصب اھل ةعباتلا تاكرــشلاو ةكرــشلل ةاكزلا باــستحاو ةاكزلا ءاعو دیدحت متی ،ھیلعو ،ةكرــش لكب
 .ةعومجملل ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق نمض ردقملا ةاكزلا يلامجإ

 لماكل دحوم ساسأ ىلع ةیوكزلا اھتارارقإ مدقت اھنإف ھیلعو ةیبیرض ةعومجم لیجستب ةعومجملا تماق م2021 ماع لالخ
 دادعإلا ةكرش نود ةیراجتلا كیب تاریخ ةكرشو ةیتسجوللا تامدخلل ةدناسملا لولحلا ةكرش لمشت يتلاو ةعومجملا
 .لصفنم لكشب ةیبیرضلاو ةیوكزلا امھتارارقإ نامدقت يتاللا رمحألا نوللا ةكرشو تابجولا میدقتل كرتشملا

 
 تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش

 

 ربمـــسید 31 يف ةیھتنملا ةنـــسلا ىتح )ةئیھلا( كرامجلاو ةبیرـــضلاو ةاكزلا ةئیھ ىلإ ةاكزلا تارارقا میدقتب ةكرـــشلا تماق
 .م2022 لیربا ٣٠ قفاوملا ـھ١٤٤3 ناضمر 29  ىتح ةحلاص ةیوكز ةداھش ىلع تلصحو م2020

 
 ةعباتلا تاكرشلا
 ةنـــسلا ىتح )ةئیھلا( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةاكزلا تارارقا میدقتب تابجولا میدقتل كرتـــشملا دادعإلا ةكرـــش تماق
 2022 لیربا ٣٠ قفاوملا ــھ١٤٤3 ناضمر 29  ىتح ةحلاص ةیوكز ةداھش ىلع تلصحو م2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا
 .م
 مل م2021 ربمـسید 31 يف يھتنملا ماعلا لالخو م2020 ماع ةیاھن يف اھـسیـسأت مت دق ىرخألا ةعباتلا تاكرـشلا نأ ىلاً ارظن
 .ةقباسلا تاونسلا نع تارارقإ يأ میدقتب ةعباتلا تاكرشلا مقت
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 )عبتی( ةاكزلا -17
 ةاكزلا ءاعو )ب(

 :هاندأ ةیساسألا ھلیصافت ةنیبملاو ةاكزلا ءاعو ساسأ ىلع نع ةاكزلا باستحا مت
 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا نع  
 م2020  م2021  

     

 45,407,044  118,372,768  لدعملا لخدلا يفاص
     :فاضی
 1,000,000  5,000,000  لاملا سأر
 300,000  --  يماظن يطایتحإ
 يماظنلا يطایتحالاو نیمھاــــسملل ةنئادلا ةدــــصرألا نم لوحملا
  لاملا سأر ةدایزل

 27,500,000  -- 
 (1,229,535)  37,549,639  ةاقبم حابرأ
 4,897,232  26,165,155  راجیا دوقع تامازتلا
 2,313,549  36,777  ةقالع تاذ فارطأ ىلإ قحتسم
 3,276,141  5,385,841  تاصصخم
 --  88,249   ةنئاد ةیراجت ممذ
 --  81,565  ءالمعلل ةقحتسم تالصحتم
 --  7,855,954  ىرخأ تابولطمو ةقحتسم تافورصم
     :مصخی
 3,729,035  7,783,014  تادعمو تاكلتمم
 4,136,555  3,860,065  ةسوملم ریغ تادوجوم
 5,038,137  27,101,347  تادوجوم مادختسا قح
 2,400,000  --  ةعبات تاكرش يف تارامثتسا
 --  11,625,000  رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا
 )4,746,340(  59,293,754  يلامجإلا
     

 40,499,811  179,508,983  يوكزلا ءاعولا
 1,135,176  4,487,725  ةاكزلا فورصم

 

 ةاكزلا صصخم )ب(
 :يلی امیف صصخملا ةكرح لثمتت

 م2020 ربمسید 31  م2021 ربمسید 31 
 133,831  1,140,372 ةنسلا لوأ دیصر
 1,135,176  4,487,725  نوكملا
 )128,635(  )1,136,479( ددسملا
 1,140,372  4,491,618 ةنسلا رخأ يف دیصرلا

 
  تاداریإلا -18

 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا نع  
 م2020  م2021  
  285,457,189  744,622,437  لیصوتلا موسر تاداریا
  150,200,857  389,096,459  تالومع تاداریا
  11,159,250  56,542,251  ينورتكلالا عفدلا تایلمع موسر تاداریا
  8,192,794  53,815,852  قیوستو تانالعا تاداریا
  4,295,992  3,599,002  ىرخا تاداریا
 --  (26,799,216)  ءالمعلل يدقن دادرتسا
  1,220,876,785  459,306,082  
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  تاداریإلا ةفلكت -19

 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا نع  
 م2020  م2021  
  293,140,879  799,181,298  لیصوتلا ةفلكت
  12,291,535  49,538,945  ةیكنب موسر
  21,316,181  43,498,933  نیلماع ایازمو روجأو بتاور
  13,035,542  34,819,159  ءالمعلا تاضیوعت

  4,119,904  8,982,349  ةكبشلا مداوخ
  4,970,564  5,855,143  ةكلھتسم داوم
 --  3,543,083  لیصوت ةصنم
  1,058,699  2,013,956  ءافطإو كالھتسا

  611,095  1,225,669  تاصنملا تامدخ
  234,833  203,987  ىرخأ
  948,862,522  350,779,232  

 
   نالعإو ةیاعد تافورصم -20

 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا نع  
 م2020  م2021  

  38,381,894  73,940,209  نالعاو ةیاعد
  4,909,050  26,489,663  ةیجیورت ضورع
  6,134,223  12,628,034  نیلماع ایازمو روجأو بتاور
  113,057,906  49,425,167 

 
  ةیرادإو ةیمومع تافورصم -21

 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا نع  
 م2020  م2021  

 3,736,618  9,053,904  نیلماع ایازمو روجأو بتاور
 2,117,003  4,029,763  ءافطاو كالھتسا
 1,011,097  2,894,178  ةینھم باعتأ
 1,271,475  2,870,637  لیغشتو ةنایصو تامھم
 3,271,409  7,328,077  ىرخأ

  26,176,559  11,407,602 
 

  ةیلاملا تاودألا -22
 ةمیقلا رطاخمو ،ةلمعلا رطاخم لمشت( قوسلا رطاخم :كلذ يف امب اھتطشنأ ببسب ةفلتخم ةیلام رطاخمل ةعومجملا عضخت
 ىلع ةعومجملل ماعلا رطاخملا ةرادإ جمانرب زكری .ةلویسلا رطاخمو نامتئالا رطاخمو )ةدئافلا رعسل ةیدقنلا تاقفدتلاو ةلداعلا

  .ةعومجملل يلاملا ءادألا ىـلع ةلمتحملا ةیسكعلا تاریثأتلا نم لیلقتلا ىلإ ىعسیو ةیلاملا قاوسألا عاضوأب ؤبنتلا ةیناكمإ مدع
 

 دقنلا نم ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةجردملا ةیلاملا تاودألا نوكتت .رطاخملا ةرادإ نع لوؤـــسملا وھ ةرادإلا سلجم نإ
 وأ حاـبرألا لالخ نم ةـلداـعلا ةـمیقلاـب تاراـمثتــــسالاو ةـقالع تاذ فارطألل/نم قحتــــسمو ةـیراـجت ةـنیدـم ممذو ھـمكح يف اـمو
 ةقحتــسم تالــصحتمو ىرخأ ةلوادتم تابولطمو ةقحتــسم تافورــصم ةیراجت ةنئاد ممذو ىرخأ ةلوادتم تادوجومو رئاــسخلا
 لكل ةیبـساحملا ةـسایـسلا نمـض اھنع حاـصفإلا مت دونبلا هذھب ةـصاخلاو ةقبطملا دیقلا قرط نإ .راجیإلا دوقع تابولطمو ءالمعلل
 ةعومجملا ىدل نوكی امدنع ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلاب غلابملا يفاـص تابثإو يلاملا مازتلالاو لـصألا نیب ةـصاقملا ءارجإ متی .اھنم
 نآ يف تابولطملاو تادوجوملا تابثإ وأ يفاـصلا ساـسأ ىلع ةیوـستلل امإ ةینلاو اھتابثإ مت يتلا غلابملا ةـصاقمب مزلی ًاینوناق ًاقح
 .دحاو
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 )عبتی( ةیلاملا تاودألا -22
 قوسلا رطاخم )أ

 

 تالدعمو ةیبنجألا تالمعلا فرــص راعــسأ لثم قوــسلا راعــسأ يف تاریغتلل لمتحملا ریثأتلا رطاخم يف قوــسلا رطاخم لثمتت
 ضرعتلا طبـضو ةرادإ ىلإ قوـسلا رطاخم ةرادإ فدھت .ةیلاملا اھتاودأ ةمیق وأ ةعومجملا تاداریإ ىلع مھـسألا راعـسأو حبرلا
  .لثمألا دئاعلا قیقحت عم ةلوبقملا دودحلا نمض رطاخملل

 ةلمعلا رطاخم 1 -أ
 

 تالماعم متت .ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تاریغتلا ببسب ام ةیلام ةادأ ةمیق ضرعت رطاخم يھ ةیبنجألا ةلمعلا رطاخم
 ةرادإلا بقارت .يكیرمألا رالودلاب طبترم يدوعسلا لایرلا نإ .يكیرمألا رالودلاو يدوعسلا لایرلاب ةیساسأ ةروصب ةعومجملا

 .فرصلا راعسأ يف تابلقتلا ةرمتسم ةروصبو برق نع

 ةدئافلا راعسأ رطاخم  2-أ
 

 تاقفدتلاو يلاملا زكرملا ىلع ةدئاسلا ةدئافلا راعسأ تابذبذت ریثأتب قلعتت ةفلتخم رطاخمل تاضرعتلا يھ ةدئافلا راعسأ رطاخم
 .ةعومجملل ةیدقنلا

 . ةدئافلا راعسأ نم ةیرھوج رطاخم يأ ةعومجملا ىدل دجوی ال

 نامتئالا رطاخم )ب

 رئاسخ دبكت ىلإ يدؤی امم لیمع دقع وأ ةیلام ةادأ نأشب ھتامازتلاب ءافولا ىلع لباقملا فرطلا ةردقم مدع نامتئالا رطاخم لثمت
 امدقم ةعوفدملا تافورصملاو ھمكح يف امو دقنلاو ةنیدملا ةیراجتلا ممذلا نم نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت .ةیلام
 .ةقالع تاذ فارطا نم قحتسمو ىرخألا ةنیدملا ةدصرألاو

 
 م2020 ربمسید 31  م2021 ربمسید 31 

  4,473,526  6,674,849 ةنیدم ةیراجت ممذ
 4,010,217  36,636,636 ىرخأ ةنیدم ةدصرأو امدقم ةعوفدم تافورصم
 489,836  237,484 ةقالع تاذ فارطا نم قحتسم
  205,723,956  391,688,002 ھمكح يف امو دقن
رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا  19,837,032  -- 

 455,074,003  214,697,535  
 
 

 ةیراجتلا ممذلا رامعأ لودج يلی امیف ،نامتئالا رطاخمل ضرعتلا نم ىـــصقألا دحلا لثمت ةیلاملا تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا نإ
 ةنیدملا
 م2020 ربمسید 31  م2021 ربمسید 31 

 دیصرلا 
 يف ضافخنإلا

 ةمیقلا
 

 دیصرلا
 ضافخنإلا
 ةمیقلا يف

 --  2,433,623   296,683  6,900,910 موی 90 ىلإ 1
 -- --   20,457   32,200  موی 180 ىلإ 91

 -- --  140,888  195,670  موی 270 ىلإ 181
  13,698  31,306  24,485  30,849  موی 361 ىلا 271

  2,269,896  4,292,191  4,302,493 4,300,226 موی 361 نم رثكأ
  2,283,594  6,757,120  4,785,006 11,459,855 يلامجإلا
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 )عبتی( ةیلاملا تاودألا -22
 ةلویسلا رطاخم )ج

 تاودألاب ةقلعتملا تامازتلالا ةلباقمل ةمزاللا ةلویــسلا نیمأت يف تابوعــص ام ةأــشنم ھجاوت نأ رطاخم يھ ةلویــسلا رطاخم نإ
 رادتو .ةلداعلا ھتمیق براقت ةمیقبو ةعرــــسب ةیلاملا تادوجوملا دحأ عیب ىلع ةردقلا مدع نع ةلویــــسلا رطاخم جتنت دق .ةیلاملا
 .ةیلبقتسم تامازتلا يأب ءافولل ةرفوتملا ةلویسلا ةیافك ىدمل ةمظتنملا ةبقارملا لالخ نم ةلویسلا رطاخم
 ةلویــسلا رفوت نع ةمظتنم ةعجارم ءارجإ قیرط نع ةلویــسلا رطاخم ةبقارمب رمتــسم لكــشبو بثك نع ةرادإلا سلجم موقی
 ةیدقنلا تاقفدتلا ةعومجملا بقارت ،كلذ ىلإ ةفاـــضإ .ةیلامـــسأرلاو ةیلیغـــشتلا تاقفنلاو ةیلبقتـــسملاو ةیلاحلا تامازتلالا ،ةیفاكلا
 .ةیلاملا اھتابولطمو ةیلاملا اھتادوجوم عم اھقاقحتسا خیراوت ةقباطم ىلإ ىعستو ةیلعفلا
 .لیومتلا تایقافتإب قلعتت تامازتلإ يأ كلذ يف امب ةینوناقلا اھتامازتلإب مازتلإلا ىلإ رارمتسإب ةعومجملا ىعست
 :ةموصخملا ریغ ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا ىلع ءانب ریرقتلا خیرات يف ةیلاملا تابولطملا قاقحتسا خیراوت يلی امیف

 

 
  ةنس نم لقأ م2021 ربمسید 31

 5 ىلإ ةنس نم
  تاونس

 5 نم رثكأ
  تاونس

 تاقفدتلا يلامجإ
 ةیرتفدلا ةمیقلا  ةیدقاعتلا ةیدقنلا

 ةقحتسم تالصحتم
 164,717,111  164,717,111  --  --  164,717,111 ءالمعلل
 26,165,155  26,683,862  742,500  19,861,662  6,079,700 راجیا دوقع تابولطم
 28,534,849  28,534,849  --  --  28,534,849 ةیراجت ةنئاد ممذ
 ةقحتسم تافورصم
 75,265,700  75,265,700  --  --  75,265,700 ىرخا ةلوادتم تابولطمو
 تاذ فارطأ ىلإ قحتسم
 687,458  687,458  --  --  687,458 ةقالع
 275,284,818  19,861,662  742,500  295,888,980  295,370,273 
 

 
  ةنس نم لقأ م2020 ربمسید 31

 5 ىلإ ةنس نم
  تاونس

 5 نم رثكأ
  تاونس

 تاقفدتلا يلامجإ
 ةیرتفدلا ةمیقلا  ةیدقاعتلا ةیدقنلا

 105,893,874  105,893,874  --  --   105,893,874 ءالمعلل ةقحتسم تالصحتم
 6,685,164  7,382,834  990,000  4,884,001  1,508,833 راجیا دوقع تابولطم
  7,382,901   7,382,901  --  --   7,382,901 ةیراجت ةنئاد ممذ
 ةقحتسم تافورصم
  34,693,604   34,693,604  --  --   34,693,604 ىرخا ةلوادتم تابولطمو
 تاذ فارطأ ىلإ قحتسم
  27,577,511   27,577,511  --  --   27,577,511 ةقالع
 177,056,723  4,884,001  990,000  182,930,724  182,233,054 

 
 ةضفخملاو ةیساسألا مھسلا ةیحبر -23

 حجرملا طسوتملا ىلع ةعومجملل ةیداعلا مھسألا ةلمح ىلإ ةدئاعلا ةنسلا حبر يفاص میسقتب ةیساسألا مھسلا ةیحبر باستحا مت
 ىدل سیل ھنأ ثیح ةیساسألا مھسلا ةیحبر اھسفن يھ ةضفخملا مھسلا ةیحبر نإ ،ةنسلا لالخ ةمئاقلا ةیداعلا مھسألا ددعل
 .ةضفخم ةیلام تاودأ يأ ةعومجملا

 

 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل  
 م2020  م2021  

 39,689,579  117,068,284   حبر يفاص
 171,233  5,960,000  مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا
  19.6  231.8 
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 لاملا سأر ةرادإ -24
 ىلع ظافحلاو قوسلاو نینئادلاو نیرمثتسملا ةقث ىلع ظافحلل ةیوق ةیلامسأر ةدعاق ىلع ظافحلا يف ةرادإلا سلجم ةسایس لثمتت
 يف تاریغتلا ءوض يف ھیلع تالیدعتب موقتو ةعومجملا لام سأر لكیھ ةراداب ةعومجملا موقت  .ةعومجملل يلبقتسملا روطتلا
 .ةیداصتقالا فورظلا
 
 يلامجإ ىلع ةموسقم ةیلیغشتلا ةطشنألل ةجیتن ةعومجملا هددحت يذلاو ،لاملا سأر ىلع دئاعلا ةبقارمب ةرادإلا سلجم موقی

 سأر ةرادإل ةعومجملا جھن يف تارییغت كانھ نكت مل  .حابرألا تاعیزوت ىوتسم اًضیأ ةرادإلا سلجم بقاری .ةیكلملا قوقح
 قوقح ىلإ ةعومجملا نید ةبسن تناك  .جراخلا نم ةضورفملا لاملا سأر تابلطتمل ةعومجملا عضخت ال .ماعلا لالخ لاملا
 :يلی امك ریرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ةیاھن يف ةیكلملا
 

 م2020 ربمسید 31  م2021 ربمسید 31  
 186,510,382  305,700,009  تابولطملا يلامجإ
  (205,723,956)  (391,688,002)  ھمكح يف امو دقن : صقان

 (19,213,574)  )85,987,993(  نیدلا يفاص
 45,456,509  188,316,301  ةیكلملا قوقح يلامجإ
  )%42(  (%46)  ةیكلملا قوقح ىلإ نیدلا يفاص ةبسن
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 تامولعملا مظن ةینقتل ةیلودلا زھاج ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا تاحاضیإ 
  م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل

 )يدوعس لایر(

38  

 ةلمتحم تامازتلإو ةیلامسأر تامازتلإ -26
 

 ،م2021 ربمسید 31 يف امك ةعومجملا رقمل ةیلامسأر ةیئاشنإ لامعأ ةمیق يف لثمتت ةیلامسأر تامازتلا ةعومجملا ىدل دجوی ال
 .)يدوعس لایر نویلم :م2020 ربمسید 31(
 
 لالھلا يدان عم يسیئر لكشب نالعإو ةیاعد تامدخ میدقت لباقم تامازتلإ ةمیق يف لثمتت ةلمتحم ةیدقاعت تامازتلا ةعومجملا ىدل
 :م2020 ربمسید 31(،م2021 ربمسید 31 يف امك لایر نویلم 58  ةمیقب م2024 يف يھتنت ةیضایر مساوم سمخ ةدمل يدوعسلا

 مسوم يف لالھلا يدانل لوألا قیرفلا زوف لاح يف ةیفاضإ غلابم عفد دقعلا نمضت كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .)يدوعس لایر نویلم 81
 .ةنسلاب يدوعس لایر نویلم 3.5 ىصقا دحب  ةنیعم تالوطب وا
 
 يھتنت ىرخأ فارطأل نالعإو ةیاعد تامدخ میدقت لباقم تامازتلإ ةمیق يف لثمتت ةلمتحم ةیدقاعت تامازتلا ةعومجملا ىدل امك
   .)دجوی ال :م2020 ربمسید 31(، م2021 ربمسید 31 يف امك لایر نویلم 12.4 ةمیقب  م2023 يف
 
 يف يھتنت ىرخأ تامدخو فیظوت تامدخ میدقت لباقم تامازتلإ ةمیق يف لثمتت ةلمتحم ةیدقاعت تامازتلا ةعومجملا ىدل امك

   .)دجوی ال :م2020 ربمسید 31(، م2021 ربمسید 31 يف امك لایر نویلم 14.3 ةمیقب م2022
 

 ةیعاطقلا ریراقتلا -27
 يف لیصوتلا ةمدخ يف ةعومجملل يسیئرلا طاشنلا لثمتی ،م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا خیرات يف
 .عاطقلا اذھل ةصصخم يرھوج لكشب  ةعومجملا تابولطمو تادوجوم عیمج نإ ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 

 ةماھ ثادحأ -28
 سرام يف ةحئاج ةیملاعلا ةحصلا ةمظنم ھتنلعأ يذلاو )19-دیفوك(  ةحئاجل رمتسملاو ریخألا يشفتلاب ةعومجملا تایلمع ترثأت

 فلتخم يف 19-دیفوك ةحئاج ترشتنا ً.ادكؤم ریغً ارمأ دعی سوریفلا اذھ يشفت ھب ببستی دق يذلا يئاھنلا ریثأتلا نإ .م2020
 ثودح يف 19-دیفوك ببست دقو .ةیداصتقالا ةطشنألاو لامعألا لطعت يف ببست امم ،ملاعلا ىوتسم ىلع ةیفارغجلا قطانملا

 ةھجاومل ةفلتخم معد تاءارجإ نع ، ةكلمملاب ةیدقنلاو ةیلاملا تاطلسلا تنلعأ دقو .ةیملاعلا ةیداصتقالا ةئیبلا يف دكأت مدع تالاح
 اھب ةصاخلا لمعلا ةیرارمتسا ططخ لیعفتب موقتو ،بثك نع عضولا ةعومجملا بقارت .ةحئاجلا هذھل ةلمتحملا ةیبلسلا تایعادتلا
   .يلاملا اھئادأو اھتایلمع ىلع 19-دیفوك يشفتلً ارظن يشفتلا رثأ ةرادإل ىرخألا رطاخملا ةرادإ تاسراممو

 

 .لماكلا يداصتقالا هریثأت ةدمو ىدمب ؤبنتلاً ایلاح بعصلا نمف روطتلا يف 19-دیفوك سوریف يشفت رارمتسا عمو
 

 ةرفوتملا ةلویسلا نم يفكی ام ةعومجملا ىدل نأ ،اھمییقت ىلإً ادانتسا ،ةرادإلا ىرت ،هالعأ ةدراولا فورظلا نم مغرلا ىلعو
 .اھقاقحتسا لاحو دنع روظنملا لبقتسملا يف ةیلاملا اھتامازتلاب ءافولا يف رارمتسالل
 
 

 ةقحاللا ثادحالا -29
 مت )م2022 ریانی 5 قفاوملا( ـھ1443 ةرخآلا ىدامج 2 خیراتبو م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةیلاملا ةنسلا ةیاھنلُ اقحال
 باتتكالا ةیلمع دعب ةكرشلا لام سأر غلب دقو ،)9526( زمر تحت )ومن( ةیزاوملا قوسلا يف ةكرشلا مھسأب لوادتلا أدبو جاردإ

 .مھسلل يدوعس لایر 10 ةیمسإ ةمیقب مھس 891,803 رادصإب كلذو مھس 10,491,803 ىلا ةمسقم يدوعس لایر 104,918,030
 

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دامتعإ -30
 )م2022 سرام 20( قفاوملا ـھ1443 نابعش 17 خیراتب ةرادإلا سلجم لبق نم رادصإلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دامتعا مت
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