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المحترمين،اللوجستيةواالعماللالستثمار(باتك)شركةمسـاهمي/الكــرامالـسـادة

وبركاتههللاورحمةعليكمالسالم
الشـركةنشـاطحـولاألساسـيةالمعلومـاتعلىالضوءيسلطوالذيوالمالي،التشغيليالشركةألداءاستعراضايشملوالذيم،2020ديسمبر31فيالمنتهية"باتك"لشركتكمالماليةالسنةعنالسنوي التقريرلحضراتكمنقدمأنالشركةإدارةمجلسأعضاءنحنيسعدنا
الشــركةنشــاطاتحــولمــاتومعلو الشـركات،حوكمـةالئحـةبأحـكامالشركةالتزامومـدىالشـركةإدارةمجلـسوهيكلـةالمساهمين،حقوق فيوالتغيراتالنقديوالتدفقالدخلقوائموكذلكوالماليـةالتشـغيليةالنتائـجتحليـلإلـىإضافـةمشـاريعمـنبـهقامـتمـاوأبـرز

.تواجههــاالتــيوالمتوقعــةالحاليــةوالمخاطــرالتشــغيليةالموحدةالشركةلنتائجتحليلــيوعــرضوخصومهــا،الشــركةألصــولملخــصإلــىإضافــةوالتشــغيلية،االســتراتيجيةالقراراتألبــرزوملخــصالتابعة،وشركاتها
فيالمنعقدةالعامةالجمعيةفيكةالشر مساهميلناأولوهاالتيالغاليةالثقةعلىوالعرفانالشكربجزيلونتقدموعاملييهاومساهميهاللشركةوالنجاحالتوفيقالقديرالعليهللانسألعشرالرابعةاإلدارةمجلسعضويةدورةمستهلفيونحنالشركة،مساهميالسادة
.لناالممنوحةللثقةاهالنكون وأنوالسدادالتوفيقمتمنينومساهميهاالشركةمصالحتحقيقعلىوللعملالشركةإدارةمجلسعضويةفيلتمثيلهمبانتخابناوذلكم2020للعامابريلشهرمنالثاني

رئيسونائبالدفاعوزيرسعودآلعبدالعزيزبنسلمانبنمحمداألميرالملكيالسموصاحباألمينعهدهوولي-هللاحفظه-سعودآلعبدالعزيزبنسلمانالملكالشريفينالحرمينخادمسيديمقامإلىوالتقديرالعرفانآياتأسمىبرفعنتقدمالختام،وقبل
.هللاحفظه-الوزراءمجلس

.األكملالوجهعلىالشركةمسيرةالستمرارلناعونايكون وأنخطانا،يسددأنالقديرالعلىهللانسألوختاما،
التوفيقولىوهللا

مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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نبذة عن الشركة ومجموعتها

ة شركة باتك لإلستثمار و األعمال اللوجستي االسم القانوني 

شركة مساهمة سعودية مدرجة الصفة القانونية 

300,000,000 رأس المال 

(تداول)السوق المالية السعودية  القيد في سوق المال 

4110:تداول رمز السهم بالسوق المالي السعودي 

المملكة العربية السعودية مدينة الرياض المقر الرئيسي

فيالمدرجةالعامةالمساهمةالشركاتبينالوحيدةالشركةوهيم1984عامباتكشركةتأسست
دماتوالخاللوجستيةالخدماتمجالفيلالستثمارمميزبوضعتتمتعالتيالسعوديالمالسوق 

سجلالتابعةوشركاتهاباتكولدى.المرافقوإدارةالذكيةالمدنوخدماتوالعقاريةالخاصةاألمنية
لشركاتااحدىلتصبحمكنهامماوالتحدياتوالنجاحاتاإلنجازاتمنطويلهلسنواتامتدوحافلمميز

تهاانشطخاللمنالسعوديةالعربيةالمملكةفياالقتصاديالنموعجلةتدفعالتيالرئيسية
.المميزةواستثماراتها

"مبرد"ارواالستثمللنقلالسعوديةالشركة:المتميزةالوطنيةالشركاتمنمجموعةتملكاليومباتك
فاءالشتكنلوجياوشركةالعقاريةباتكوشركة"أمنكو"والسالمةاالمنلخدماتالعربيةوالشركة

.الذكيةالمدنحلولوشركةالمرافقإلدارةامنكوشركةالمنكوتابعةوشركتين
إحدىتعتبروهيعامًا،30نحوعلىامتدتالتيالنقلمجالفيباتكمسيرةلتكملمبردتأسست
البري النقلىعلنشاطهايتركزحيثاللوجستية،والخدماتالنقلمجالفيوالمتخصصةالرائدةالشركات

نتبفقدالخاصة،المدنيةاألمنيةللخدماتأمنكوأما.المبردةالنقلوسالسلاللوجستيةوالخدمات
الصرافأجهزةمن٪25عنيزيدماخدمةعبروخدماتهالنقديالنقلمجالفيرائدةكشركةاسمها
فيمدينة18فيموزعةومكاتبمدرعة،عربة450يضمأسطولتوظيفخاللمنالسعودي،اآللي

النقديالنقلمجالإلىوباإلضافة.تسليمنقطة250منألكثرخدماتهاتقدمالشركةأنحيثالمملكة
ركاتالشأوائلمنأصبحتحيثالمملكة،فيالخاصاألمنمجالفيرائدةشركةأمنكوفإنوخدماته،
عنزيديماقبلالسعوديةالعربيةالمملكةفيالخاصةاألمنيةالحراسةمجالفيبالعمللهاالمرخص

لوالحلوالخدماتتقديمفيمتخصصةشركةوهيالذكيةالمدنحلولشركةلهاتتبعكماعام،30
،الذكيةللمدنوليالدالبنكصنفهاالتيالسبعللتقنياتوفقاً ذكيةكمدنمصنفةلتكون للمدنالمتطورة
إنشاءروعمشمنحناتمومنهالسعوديةالمدنفيوتطبيقهالصناعةهذهفيالعالميالتقدمولمواكبة
المرافقإلدارةَأِمْنُكوشركةأيضاتمتلككما،والدماموالظهرانالخبرمدنفيالذكيةالمواقفوتشغيل

م2002العامفيالشركةتأسست.(أمنكو)والسالمةاألمنلخدماتالعربيةالشركةمجموعةعضوهي
والسالمةاألمنلخدماتالعربيةالشركةقامتم،2017العاموفي«المرافقإلدارةالحكمة»باسم

العقاراتبرزأمنطيفاً تضماليوموأصبحتأنشطتهافيالشركةتوسعت.عليهاباالستحواذ(أمنكو)
تشملالعقاراتهذه.مدينة17فيالمتواجدةالشركةفروعخاللمنالمملكةأنحاءمختلففيالراقية
المرافقإلدارةأمنكوشركةسعوديريالمليون 700بـالسوقيةقيمتهاتقدرتجاريةومبانيفنادق

.المرافقإلدارةالبريطانيةالمعاييرمعمتطابقة
لىعالحوكمةاجراءاتتطبيقعلىاليومباتكتعمللهاالتابعةوالشركاتباتكحوكمةمبدأومن

المناسبةيلالتمو هياكلوتنفيذاستراتيجياتها،صياغةفيالمساهمةخاللمنلهاالتابعةشركاتها
يبحثثحي.االبداععلىالقادرةالموهوبةالمتميزةالوطنيةالبشريةالكفاءاتاختيارفيوالمساعدة

صةالمتخصاللوجستيةالخدماتمجالفيالطويلالمدىعلىالنموإمكاناتعنلباتكالشاملالنهج
.ككلالسوق منأسرعبشكلتزدهرالتياألمنيةوالقطاعات

جميعلدعمةوالمرونالمحليةالسوق فيوالخبرةبالصناعةعميقةخبرةبينباتكاستراتيجيةوتجمع
لمصالحامعتماماً وتتماشىاألجلطويلاالستثمارمجالفيواسعأفقولها.الشركاتتطويرمراحل

هدافاألهذه.المتفوقةاإلدارةفرق معالشراكةخاللمنوالمساهمينالشركاتمحفظةبإدارةالخاصة
فيو الشابة،الوطنيةالبشريةالكوادربتوظيفيتعلقفيما2030السعوديةرؤيةمعوتتالءمتدعم

سياآبينالهامةالدوليةالتجارةطرق مفترق علىالسعوديةالعربيةالمملكةموقعمناالستفادة
.اإلقليميةاللوجستيةللخدماتنوعهمنفريداً مركزاً لتصبحوأفريقيا،وأوروبا

اسم الشركة 
التابعة

نسبة 
النشاط الرئيسيالملكية

مكان 
مكان التأسيسالعمليات

الشركة 
العربية 
لخدمات 
األمن 
-والسالمة 
امنكو

95 %

هاتقدمالتياالنشطةتعدد
:االتيفتشملالشركة

خدماتاألمنيةالحراسات
أجهزةوصيانةتغذية

للقطاعاآلليالصرف
األموالنقلخدماتالبنكي

معالجةالثمينةوالمعادن
خدماتالنقدوعد

المخاطرإدارةالمراسالت
والحمايةوالمراقبة

ة المملكة العربيالرياض
السعودية

الشركة 
السعودية 

للنقل 
-واالستثمار

مبرد

100%

والمهماتالبضائعنقل
يفالبريةالطرق علىبأجر

ةالسعوديالعربيةالمملكة
االعمالووخارجها

والتخزيناللوجستية

ة المملكة العربيالرياض
السعودية

شركة باتك 
%100العقارية

يرتوففينشاطهايتمثل
الحاليةاالحتياجات
للشركةوالمستقبلية

يمافلهاالتابعةوالشركات
والمرافقالمبانييخص

،الشركاتنشاطتخدمالتي
علىالعملالىباإلضافة

المخازن مشروعات
العقاري واالستثمار

ة المملكة العربيالرياض
السعودية

شركة 
تكنولوجيا 

الشفاء 
المحدودة

60%
األجهزةوبيعاستيراد

الطبيةوالمعدات
بالجملةومستلزماتها

والتجزئة
ة المملكة العربيالرياض

السعودية
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مدينةفييقعلعمليتهاالرئيسيالمحلسعودية،شركة"امنكو"والسالمةاالمنلخدماتالعربيةالشركة
%94.88بنسبةمملوكةسعوديريال100,000,000مالبرأسالسعودية،العربيةبالمملكةالرياض

األموالونقلالّنقد،لقطاعالمتكاملةاألمنيةالحلولتقديممجالفيرائدة  بمكانة  وتحظىباتك،لشركة
الجهاتمنعددة  ومتواسعة  لقطاعات  الّشاملةالمدنّيةاألمنّيةالخدماتمنمنظومةوتوفيرالثمينة،والمقتنيات
رؤيتهافيأمنكوتبّنتم،1984/هـ1405عامتأسيسهاومنذُ .المملكةأنحاءجميعفيوالخاصةالحكومية

الجودةاييسمقأعلىوبتحقيقالمدنّية،األمنّيةخدماتهاجميعفيالشاملةوالّريادةالتمّيزاالستراتيجية
أحدثمننظومةً مووّفرتالدولّية،المعاييرضوءفيالمحلّيةوالتشريعاتاألنظمةبتطبيقوالتزمتالعالمية،
وطنّية  كفاءات  لىعالطموحةرؤيتهاتحقيقفيمعتمدةً عمالئها،تطلعاتتحققالتياألمنّيةوالتقنياتالوسائل

المؤسساتمنعددعضوّيةعلىأمنكوحصلتالمتراكمة،لخبراتهاونتيجة.عاليةفنّية  ومهارات  خبرات  ذات
(5)أمنكومتلكُ ت.المّتحدةوالمملكةاألمريكّيةالمتحدةالوالياتمنكلّ فيالعالمّيةالخاّصةاألمنّيةوالجمعيات

250منألكثرخدماتهميقّدمون وموظفةموظف  5100منأكثروتضمَفرعًا،(12)ولديهاإقليمية  مكاتب
لخدماتلالمتناميةالحاجةلتلبيةخدماتهاجميعفيأمنكووتسعىالمملكة،مناطقجميعفيوبلدةمدينة

يتالءمُ بماخدماتهاجميعوتطويركوادرها،تأهيلعلىمستمر  بشكل  وتعملالمملكة،فيالمدنّيةاألمنّية
المملكةرؤية»تحقيقنحوالمملكةمسيرةفيالكبرى التحوالتنفسهالوقتفيمواكبةً عمالئها،واحتياجات

2030»

الرياضدينةمفييقعلعمليتهاالرئيسيوالمحلسعوديةشركة"مبرد"واالستثمارللنقلالسعوديةالشركة
باتكلشركة%100بنسبةمملوكةسعوديريال90,000,000مالبرأسالسعودية،العربيةبالمملكة

وزارةمنرخيصتوتملكبالمملكة،البريةالطرق علىبأجروالمهماتالبضائعنقلفيالرئيسينشاطهاويتمثل
.(010111049000برقمبالمملكةالبريةالطرق علىبأجروالمهماتالبضائعنقلنشاطللممارسةالنقل
العالميقعالمواتحديدنظام:مثلعالمياً المعروفةوالعملياتواألساليباألنظمةآخربتطبيقالشركةوتقوم

(GPS)المؤسساتمواردتخطيطفيالمتطوروالنظام(ERP)المثلىبالطريقةالعمالءإرضاءإلىللوصول.
مبردشركةفإنوبذلكم،2018العامبدايةفيفيهاالوظائفلجميعالكاملةالهيكلةبإعادةالشركةوقامت

.ؤوليةوالمسالشفافيةلضمانعالمياً بهاالمعمولالشركاتحوكمةمعاييرمنعدداً وتطبقتؤسساآلن
حيثتية،اللوجسوالحلولالبري النقلخدماتتقدمالتيالرائدةالشركاتأكبرمنهيمبردشركةفإنواليوم،

تنفيذبمبردشركةموظفويقوم.ومستمرةمطردةزيادةفيوالعدديوميًا،الشحنعملياتمنالمئاتتنفذ
حنالشأنواعجميعمعوالتعاملزبائنهملخدمةواألرقىاألرفعالدعملضمانوحازمةكاملةبصورةمهامهم

.البري 

السعودية،لعربيةابالمملكةالرياضمدينةفييقعلعمليتهاالرئيسيالمحلسعودية،شركةالعقاريةباتكشركة
االحتياجاتتوفيرفينشاطهايتمثل%100.00بنسبةباتكلشركةمملوكةريال،100,000مالبرأس

الشركات،اطنشتخدمالتيوالمرافقالمبانييخصفيمالهاالتابعةوالشركاتللشركةوالمستقبليةالحالية
.العقاري واالستثمارالمخازن مشروعاتعلىالعملالىباإلضافة

م1986: سنه التأسيس

موظف وموظفة4500: عدد الموظفين

WWW.AMNCO.COM

م2017: سنه التأسيس

موظف وموظفة500: عدد الموظفين

WWW.MUBARRAD.COM

م2017: سنه التأسيس

م2020: سنه التأسيس
بالمملكةضالريامدينةفييقعلعمليتهاالرئيسيالمحلسعودية،شركةالمحدودةالشفاءتكنلوجياشركة

فينشاطهايتمثل%60.00بنسبةباتكلشركةمملوكةريال،100,000مالبرأسالسعودية،العربية
والتجزئةبالجملةومستلزماتهاالطبيةوالمعداتاألجهزةوبيعاستيراد
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عاألستاذ احمد بن محمد العلي الصان

رئيس مجلس اإلدارة

سىالمهندس ماجد بن عبدهللا العي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المهندس محمد بن سعود الزامل

العضو المنتدب

باركالدكتور سلطان بن عبدالعزيز الم

عضو مجلس االدارة

األستاذ طه بن محمد أزهري 

عضو مجلس االدارة

ياألستاذ فهد بن مبارك القثام

عضو مجلس االدارة

ديالبوار األستاذ فراس بن خالد 

عضو مجلس االدارة

رشعكاألستاذ موسى بن عبدالعزيز بن 

عضو مجلس االدارة

مجلس إدارة الشركة

األستاذ محمد بن صالح المزيد

األمين العام لمجلس االدارة م2020تقرير مجلس اإلدارة 4



الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

ات خبرة في مجال االستثمار وإدارة الشرك
كات وعمليات االستحواذ والدمج بين الشر 

م بغرض تكوين كيانات عمالقة وتقيي
األداء االقتصادي للشركات

إدارة أعمال بكالوريس
ي جامعة نورث اريزونا ف

م1991العام 
ماجستير إدارة عامة 
جامعة كاليفورنيا في

م1994العام 

مجلس إدارة الشركة رئيس 
ةالوطنية للخدمات البترولي

رئيس مجلس إدارة الشركة 
الوطنية لحفر االبار

ال لالستثمار واألعمباتكرئيس مجلس إدارة شركة 
اللوجستية 

رئيس مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات.1
امنكواألمن والسالمة 

الشركة السعودية للنقل واالستثمار مبرد.2
العقاريةباتكشركة . 3

رئيس مجلس  أمناء مؤسسة محمد العلي الصانع 
الخيرية

لرشيد الرئيس التنفيذي والمالك لمؤسسة االستثمار ا
للتجارة

نائب الرئيس شركة المقر للتطوير والتنمية 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي شركة 

االستثمار العائلي 
عضو المنتدب مجموعة بن الدن العالمية القابضة

رئيس مجلس المديرين شركة رؤى التطويرية
رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية 

(جازادكو)
رئيس مجلس المديرين شركة جازل االستثمار
رئيس مجلس المديرين شركة جسارة القابضة

بناحمداألستاذ
الصانعمحمد

ة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدار 
زف وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الخ

.  حتى اآلن2020السعودية من 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة جازان 

حتى اآلن2019من للطاقة والتنمية 
تثمار لالسباتكالرئيس التنفيذي لشركة 
حتى 2019واألعمال اللوجستية من 

2020.
ة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدار 

ة وعضو اللجنة التنفيذية في الشرك
.2019–2016الوطنية للجبس من 

مار مدير صندوق تطوير الفرص واالستث
.م2016–2013بشركة سابك من 

ن صندوق التنمية الصناعية السعودي م
2000–2013.

ماجستير في اإلدارة 
.الصناعية

بكالوريوس الهندسة 
.الكيميائية

زمالة المعهد األمريكي 
.المحاسبين اإلداريين

عضو تحالف مستشاري 
االندماج واالستحواذ 

كية الواليات المتحدة األمري

باتكة الرئيس التنفيذي لشرك
لالستثمار واألعمال 

اللوجستية

الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية
المهندس ماجد 

بن عبدهللا 
العيسى

مجلسيتألفوللمساهمينالعامةمعيةالجصالحيةمنالتيواألعمالالمواضيعفيالمناسبةالقراراتواقتراحبالشركةالتنفيذيةاإلدارةأداءعلىوالرقابةبالتوجيهوالقياملها،الرئيسيةواألهدافالشاملةواالستراتيجياتالخططوضععنالشركةفيالمسئولةالعلياالجهةهوالشركةإدارةمجلس
بكلالتنفيذيةاإلدارةعلىباإلشرافقامكماالمناصببينوالفصلوالمهاماالختصاصاتتوزيعومنهااإلدارةلمجلساألساسيةوالوظائفالمسؤولياتبجميعقاموقدسنوات(3)ثالثلمدةم2020ابريلفيالمنعقدةللمساهمينالعامةالجمعيةانتخبتهمأعضاء،(8)ثمانيةمنباتكشركةإدارة

.واحتراففعالية

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

خبرة في إدارة الشركات وإدارة 
عة المشاريع كما يمتلك خبره واس

في المالية واالستثمارات
بكالوريوس هندسة 

م جامعة 2009كيميائية 
الملك سعود

ماجستير إدارة صناعية
م جامعة واريك 2011

(المملكة المتحدة)
زمالة المعهد األمريكي 

.المحاسبين اإلداريين

رئيس فريق في/ مستشار فني أول 
صندوق التنمية الصناعية السعودي 

(التمويل الصناعي وإدارة المشاريع)
مدير عام مصنع الوفاء العالمية 

للصناعات المحدودة

لالستثمارباتكالعضو المنتدب شركة 
واألعمال اللوجستية

مارالرئيس التنفيذي شركة جازل لالستث

محمد : األستاذ
الزاملبن سعود

عمل في عدد من الجهات كقيادي 
ائج محفز وملهم يمكنه تحقيق نت
رة إيجابية في بيئات العمل كثي

دة المتطلبات، ويمتلك مهارات عدي
ارة في العالقة بين األشخاص واإلد

ارة كما انه قادر على التعاون في إد
المسائل المتنوعة والمعقدة التي

تحسين تتعلق بالجوانب التشغيلية و 
الوضع المالي للتحول لدى 

المنشآت الرائدة، يملك الدكتور 
ية المبارك شبكة تواصل شاملة عال
المستوى في القطاعين العام 

كتاب( أبحاث علمية)والخاص، له 
رر عن االبتكار ويشارك بشكل متك

كمتحدث ضيف في المؤتمرات 
ات الدولية والمحلية بشأن الحاضن

ة الى واالبتكار ونقل التقنية، إضاف
ذلك هو باحث ومحاضر دولي

اث، معهد ستانفورد لألبح
قسم االبتكار الواليات

المتحدة االمريكية
عهد مكتب نقل التقنية الم

ات الوطني للصحة، الوالي
المتحدة االمريكية 

م2010
دكتوراه طب األسنان، 

، ، نيويوركبفالوجامعة 
الواليات المتحدة 

م2000االمريكية 
ن بكالوريوس طب األسنا
جامعة الملك سعود 

م1989

شاري است/كبير علماء األبحاث السريريين
ت قسم اإلحصائيات الحيوية والوبائيا

يصل والحوسبة العلمية مستشفى الملك ف
ومركز األبحاث

سات عضو المجلس االستشاري شبكة سيا
التقنية الدولية، الهاي هولندا

وم مستشار مدينة الملك عبدالعزيز للعل
للعلوم والتقنية دعم وتنفيذ الخطة الوطنية

والتقنية واالبتكار
نائب رئيس لجنة دعم البحث العلمي، 

لوم للخطة الوطنية السعودية لتقنية الع
(معرفة)واالبتكار 

عضو لجنة تحكيم مسابقة ابتكار، 
هبة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للمو 

(موهبة)واالبداع 
قنية الرئيس التنفيذي حاضنة األعمال للت

بمدينة الملك ( برنامج بادر)الحيوية 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

:  مناصب أخرى شغلت بشكل جزئي
المشاركة والتدريب في مجاالت إدارة 

واحتضان األعمال، والحاضنات 
يم براءات االفتراضية، وبرامج التوجيه وتقي

.  االختراع، ورأس المال المغامر

رفة المدير التنفيذي لالبتكار وترجمة المع
المعهد الوطني ألبحاث الصحة برنامج 

التحول الوطني
اديمشارك بالدعوة منتدى الرياض االقتص
ا عضو مجلس المديرين شركة تكنولوجي

الشفاء المحدودة
سلطان بن . د

عبدالعزيز 
المبارك

:وخبراتهمومؤهالتهموالسابقةالحاليةووظائفهماإلدارةمجلسأعضاءأسماءيوضحجدول1-2
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الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

تولى العديد من المناصب 
ق القيادية في المالية والتدقي

ددة الداخلي ويتمتع بخبرات متع
ومختص في الشئون المالية 

والمحاسبية

بكالوريوس محاسبة 
م جامعة الملك سعود1993

يس المستشار االقتصادي للرئ
ذي التنفيذي، المدير التنفي

لتميز االعمال ، المدير 
التنفيذي المالي

ة المدير العام للمالية الشرك
السعودية للمتاجر الشاملة

لداخلية ، مستشار الرئيس التنفيذي ، رئيس المراجعة ا
كبير المدراء الماليين ، شركة مطارات القابضة

عضو لجنة المراجعة بنك الجزيرة
مال لالستثمار واألعباتكعضو لجنة المراجعة شركة 

اللوجستية
ت عضو لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافئا

شركة الدرع العربي للتأمين

األستاذ طه بن 
محمد ازهري 

خبرات متعددة في مجال 
ية االستثمار والتحليالت المال
واألسهم المحلية والدولية

بكالوريوس إدارة مالية من
جامعة اوريغون بالواليات 

ام المتحدة االمريكية في الع
م2011

مستشار مساعد وزير المالية
مجلس –مدير مشروع 

ةالشؤون االقتصادية والتنمي
إدارة المشاريع/ مدير مشروع 

وزارة التجارة
ك محلل أسهم محلية ودولية بن

سامبا

الرئيس التنفيذي شركة جسارة القابضة
رئيس االستثمار ومدير شركة جازل لالستثمار
ء رئيس مجلس المديرين شركة تكنولوجيا الشفا

المحدودة
مية رئيس مجلس المديرين شركة مصنع الوفاء العال

المحدودة

فراس : األستاذ
البوارديبن خالد 

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

يمتلك األستاذ فهد بن
القثاميمبارك 

خبرات واسعة في اإلدارة
جارية التنفيذية واالعمال الت

تزيد عن عشرون عام

بكالوريوس العلوم تخصص إدارة من 
Southern Mississippiجامعة

م 1995بالواليات المتحدة االمريكية عام 
إنسيادومن منتسبي جامعة 

(INSEAD ) 2011لألعمال لعام  .
يذية حاصل على شهادات في اإلدارة التنف

لعام ( LBS)من جامعة لندن لألعمال 
، وجامعة هارفارد 2018وعام 2017

م2019لعام 

يق مدير إدارة المبيعات والتسو 
فندق انتركونتيننتال

ات الرئيس التنفيذي للعملي
شركة امريكان إكسبريس 

السعودية
الرئيس التنفيذي الشركة

العربية لخدمات االمن 
امنكووالسالمة 

اتكبالرئيس التنفيذي شركة 
تيةلالستثمار واألعمال اللوجس

عربية السكيلمنرئيس مجلس المديرين شركة 
السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات

مات عضو مجلس مديرين الشركة العربية لخد
امنكواالمن والسالمة 

وية مستشار في وزارة الشؤون البلدية والقر 
واإلسكان

ن فهد ب: األستاذ
مبارك القثامي

يتملك الخبرة في مجال 
اديالتنمية والتحليل االقتص

تخصص إدارة )بكالوريوس إدارة أعمال 
م من جامعة اليمامة2012( مالية

م 2012بكالوريوس إدارة أعمال دولية 
، فرنساغرنوبلمن جامعة 

(Grenoble Ecole De 
Management)

م من كلية 2013ماجستير إدارة تنمية 
.لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

(London School of 
Economics and Political 

Science).
ة في تحضير دكتوراه في التنمية الدولي

.كلية الملك لندن
(King’s College London)

محلل اقتصادي في ارابيا 
. ، لندنمونيتور

باحث في الهيئة العامة 
لالستثمار

اإلعالممستشار لمعالي وزير 
ية في مجلس الشؤون االقتصاد

والتنمية

شركة عبدالعزيز –مدير تطوير األعمال 
العقاريةعكرشعبدهللا بن 

موسى : األستاذ
ن بن عبدالعزيز ب

عكرش

:وخبراتهمومؤهالتهموالسابقةالحاليةووظائفهماإلدارةمجلسأعضاءأسماءيوضحجدول2-2
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الكيان 
مساهمة )القانوني

مساهمة غير / مدرجة
ذات مسؤولية / مدرجة

/.....(محدودة

داخل 
خا/المملكة
رج 

المملكة

أسماء الشركات التي
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في 
مجلس إداراتها 
السابقة أو من 

مديريها

مساهمة )الكيان القانوني
مساهمة غير / مدرجة
ذات مسؤولية / مدرجة

/.....(محدودة

داخل 
/المملكة

خارج 
المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
اسم العضو

ذات مسؤولية محدودة داخل
المملكة

الشركة الوطنية لحفر
االبار

الشركة الوطنية 
للخدمات البترولية

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

مؤسسة خيرية

ذات مسؤولية محدودة 

مساهمة مقفلة
ذات مسئولية محدودة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

داخل 
المملكة

باتكرئيس مجلس إدارة شركة •
ركات لالستثمار واألعمال اللوجستية والش

(مدرجة)التابعة 
ية رئيس مجلس مديرين الشركة العرب.1

امنكولخدمات األمن والسالمة 
ار الشركة السعودية للنقل واالستثم.2

مبرد
العقاريةباتكشركة .3
مؤسسة محمد العلي الصانع الخيرية•
مؤسسة االستثمار الرشيد للتجارة.1
شركة المقر للتطوير والتنمية .2
شركة االستثمار العائلي .3
شركة مشاريع االرجان .4
عضو المنتدب مجموعة بن الدن •

(مقفلة)العالمية القابضة 
شركة رؤى التطويرية.1
(  وجازادك)شركة جازان للطاقة والتنمية •
(مدرجة)
شركة االستزراع المائي المتقدمة .1

لألسماك
شركة جازل لالستثمار•
شركة جسارة القابضة•

أحمد :األستاذ
الصانع

مدرجةمساهمة

ذات مسؤولية محدودة

داخل 
المملكة

شركة الخزف السعودي
لالستثمار واألعمال باتكشركة 

اللوجستية
شركة جازان للطاقة والتنمية

مةالشركة العربية لخدمات االمن والسال

ماجد : المهندس
العيسى

/ مساهمة مدرجة)الكيان القانوني
ذات مسؤولية / مساهمة غير مدرجة

/.....(محدودة
خارج /داخل المملكة

المملكة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها الحالية أو من مديريها اسم العضو

مساهمة مدرجة

ذات مسئولية محدودة داخل المملكة

لالستثمار واألعمال اللوجستيةباتكشركة 
شركة طاقات الفنية للمقاوالت

شركة مصنع أداء المعادن للكيماويات
امنكوالشركة العربية لخدمات االمن والسالمة 

شركة جازل لالستثمار
شركة حلول المدن الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات

شركة مصنع الوفاء العالمية للصناعات المحدودة

محمد الزامل: األستاذ

مساهمة مدرجة
محدودةذات مسؤولية داخل المملكة

لالستثمار واألعمال اللوجستيةباتكشركة
شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة سلطان المبارك. د

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

داخل المملكة

لالستثمار واألعمال اللوجستيةباتكشركة 
شركة زهرة الواحة

بنك الجزيرة
شركة الدرع العربي للتامين

شركة هنا للصناعات الغذائية

طه ازهري : األستاذ

مساهمة مدرجة

ذات مسئولية محدودة
داخل المملكة

اللوجسيتةلالستثمار واألعمال باتكشركة 
امنكوالشركة العربية لخدمات األمن والسالمة 

شركة مصنع الوفاء العالمية المحدودة
شركة مصنع أداء المعادن للكيماويات

شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة
شركة جسارة القابضة

شركة جازل لالستثمار

البوارديفراس : األستاذ

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية محدودة
داخل المملكة

لالستثمار واألعمال اللوجستيةباتكشركة 
شركة جازان للطاقة والتنمية

العربية السعودية لالتصاالت وتقنية المعلوماتسكيلمنشركة 
امنكوالشركة العربية لخدمات االمن والسالمة 

القثاميفهد : األستاذ

مساهمة مدرجة داخل المملكة لالستثمار واألعمال اللوجستيةباتكشركة  عكرشموسى بن : االستاذ

ااسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريه
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صفة العضوية المنصب أسم عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة أحمد بن محمد الصانع: األستاذ

غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة ىماجد بن عبدهللا العيس: المهندس

تنفيذي العضو المنتدب محمد بن سعود الزامل: األستاذ

مستقل عضو مجلس اإلدارة سلطان بن عبدالعزيز : الدكنور
المبارك

مستقل  عضو مجلس اإلدارة طه بن محمد أزهري : األستاذ

مستقل عضو مجلس اإلدارة فراس بن خالد البواردي: األستاذ 

تنفيذي عضو مجلس اإلدارة فهد بن مبارك القثامي: األستاذ

مستقل عضو مجلس اإلدارة األستاذ موسى بن عبدالعزيز بن 
عكرش

اإلدارةمجلسألعضاءالعضويةصفةيوضحجدول

وأدائهاالشركةحيالوملحوظاتهمالمساهمينبمقترحاتعلما–التنفيذينغيروبخاصة–أعضائهإلحاطةاإلدارةمجلساتخذهاالتياإلجراءات

.المناسباالجراءاتخاذيتمو االدارةمجلساجتماعاتطريقعناإلدارةمجلسأعضاءبإشعاريقومون بدورهموالذيللشركةالتنفيذيوالرئيساإلدارةمجلسرئيسعلىوعرضهاالشركةمساهمينقبلمنوجودهاحالفيوالمقترحاتالمالحظاتجميععنتقريربإعدادالمستثمرينشؤون إدارةتقوم

المنصباالسمم

االجتماع 
األول

االجتماع 
الثاني

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

االجتماع 
الخامس

6-Apr18-
Jun

10-
Oct

21-
Nov

26-
Dec

األستاذ احمد بن محمد 1
الصانع 

رئيس مجلس 
اإلدارة

نائب رئيس المهندس ماجد العيسى2
مجلس اإلدارة

العضو المنتدبالمهندس محمد الزامل3

عضو مجلس الدكتور سلطان المبارك                                                    4
اإلدارة

عضو مجلس األستاذ طه بن محمد ازهري 5
اإلدارة

األستاذ فراس بن خالد 6
البواردي

عضو مجلس 
اإلدارة

األستاذ فهد بن مبارك 7
القثامي

عضو مجلس 
اإلدارة

عضو مجلس عكرشاألستاذ موسى بن 8
اإلدارة

الشركةوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية و حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقرباءهم في أسهم أو أدوات دين

ت
س
ل

س
ل

اسم من تعود له
المصلحة أو 
ة األوراق التعاقدي

أو حقوق 
االكتتاب

صافينهاية العامبداية العام
يرالتغي

نسبة 
التغيير

أدوات عدد األسهم
الدين

أدوات عدد األسهم
الدين

احمد محمد 1
الصانع 

587500-587500--%0

فهد مبارك 2
القثامي

1250-1250--%0

فراس خالد 3
البواري 

66250-1250--%98.11

ز سلطان عبدالعزي4
المبارك

90150-38--99.96%

موسى بن 5
عكرش

--1000-100%

وصف ألي مصلحة و أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة 
ا الشركة وكبار التنفيذيين و أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاته

.التابعة، و أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

م2020العامفياإلدارةمجلساجتماعاتوحضورتواريخيوضحجدول

م2020تقرير مجلس اإلدارة 8

وق أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحق( عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم)علما بانه ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص 
.خالل السنة المالية األخيرة



المراجعةلجنة
:المراجعةلجنةاختصاصات

بسياساتالمتعلقةمسؤولياتهتنفيذفيالمجلسمساعدةفيالمراجعةللجنةاالساسيالهدفيبرز
والقوائميرالتقار ودقةونزاهةسالمةمنوالتحققالداخلية،الرقابةوإجراءاتوالمحاسبيةالماليةالشركة
.الداخليةالرقابةوأنظمةالمالية
:يليمافياختصاصاتهاتتلخصخاصةبصفة
المسئولينو التنفيذيينالمدراءمنالمناسبةاألخرى والمعلوماتواإليضاحاتوالتقاريرالمستنداتطلب

ولطلبؤالهملساللجنةالجتماعاتبالشركةوالموظفينوالمسئولينالتنفيذيينالمدراءودعوةبالشركة
.لشركةاخارجمنوالمتخصصينوالمستشارينبالخبراءواالستعانةمنهموالتفسيراتاإليضاحات

.المراجعةلجنةصالحياتحدودفياإلدارةمجلسمنإليهمتوكلواجباتأيأداء
إن(منهاجزءيلبتعديتعلقفيمااإلدارةلمجلستوصياتوإعدادلالئحتهاالسنوي والتقييمالمراجعةعمل

.)ذلكتطلب
جتماعاانعقادمناالنتهاءفورللمجلستقدمأنعلىاإلدارة،لمجلسدوري أساسعلىالتقاريرإعداد

.اللجنة
بالقراراتعلقةالمتالمصالحفيلتعارضأواستقالليتهاعلىتؤثرالتيبالمستجداتاإلدارةمجلسإبالغ
باتخاذهاالمراجعةلجنةتقومالتي

.الئحتهاباللجنةالتزامدرجةمتضمنةوألعضائهاالمراجعةلجنةألنشطةسنويةومراجعةتقييمإعداد
اإلدارة،جلسمعلىعرضهاقبلوالسنويةاألوليةالماليةالقوائمدراسةالماليةبالتقاريريتعلقفيما

.اإلدارةمجلسطلبعلىبناءالفنيالرأيوإبداء
:الداخليةالمراجعةيتعلقفيما

تضمنيمكتوبتقريروإعدادالشركة،فيالمخاطروإدارةوالماليةالداخليةالرقابةنظمومراجعةدراسة
دراسةواختصاصهانطاقفيتدخلأعمالمنأدتهوماالنظمهذهكفايةمدىفيورأيهاتوصياتها

لداخليةاالمراجعةوإدارةالداخليالمراجعوأنشطةأداءعلىواإلشرافوالرقابةالداخليةالمراجعةتقارير
الشركةفي

:الحساباتمراجعيتعلقفيما
منوالتحققمأدائهوتقييمأتعابهموتحديدوعزلهمالحساباتمراجعيبتعييناإلدارةلمجلسالتوصية
ساباتالحمراجعتقاريرودراسةالحسابات،مراجعخطةمراجعةوموضعيته،الحساباتمراجعاستقالل

.بشأنهااتخذماومتابعةالماليةالقوائمعلىومالحظاته
باألنظمةركةالشالتزاممنوالتحققالرقابيةالجهاتتقاريرنتائجبمراجعةيتعلقفيماااللتزامضمان

معالشركةتجريهاأنالمقترحوالتعامالتالعقودومراجعةالعالقةذاتوالتعليماتوالسياساتواللوائح
.اإلدارةمجلسإلىبشأنهاتراهماوتقديمالعالقة،ذوي األطراف

:والترشيحاتالمكافآتلجنةاإلدارةمجلسلجان
:مايليفيخاصةبصفةاختصاصاتهاتتلخص

يذية،التنفواإلدارةالمجلسعنالمنبثقةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءلمكافآتواضحةسياسةإعداد•
.اإلدارةمجلسإلىورفعها

:التاليالنحوعلىوالتقاريرالتوصياترفع
وفقاً ينالتنفيذيوكبارمنهالمنبثقةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءبمكافآتاإلدارةلمجلسالتوصية•

.المعتمدةللسياسة
الشركاتيفللموظفينالسنويةالماليةالمكافئاتوخططالعامالمديراوالتنفيذيالرئيسعقودمراجعة•

التابعة
.التنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسفيللعضويةواضحةومعاييرسياساتاقتراح•
.االعضاءبترشيحاإلدارةلمجلسالتوصية•
.التنفيذيةاإلدارةوظائفوشغلاإلدارةمجلسلعضويةالمطلوبةوالمؤهالتللقدراتوصفإعداد•
.اإلدارةمجلسألعمالتخصيصهالعضوعلىيجبالذيالوقتتحديد•
رةاإلداووظائفاإلدارةمجلسلعضويةالمناسبةالمهاراتمنالالزمةلالحتياجاتالسنويةالمراجعة•

.التنفيذية
.إجراؤهانيمكالتيالتغييراتشأنفيالتوصياتورفعالتنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسهيكلمراجعة•
المستقليناألعضاءاستقاللمنسنوي بشكلالتأكد•
اإلدارةوأعضاءلينالمستقواألعضاءالتنفيذيينغيرواألعضاءالتنفيذيينلألعضاءوظيفيتوصيفوضع•

التنفيذينوكبارالتنفيذية
.التنفيذيينكبارأواإلدارةمجلسأعضاءأحدمركزشغورحالفيالخاصةاإلجراءاتوضع•
.الشركةةمصلحمعيتفقبمالمعالجتهاالحلولواقتراحاإلدارة،مجلسفيوالقوةالضعفجوانبتحديد•

:واالستثمارالتنفيذيةاللجنة
:يليماومهامهاواالستثمارالتنفيذيةاللجنةاختصاصات

والتمويل،مار،االستثوآلياتوسياساتوالمرحليةالرئيسةالعملوخططللشركةالشاملةاالستراتيجيةدراسة-1
.التنفيذيةاإلدارةاقتراحعلىبناءالطارئة،اإلداريةالظروفإدارةوخططالمخاطر،وإدارة

.الماليةوأهدافهاواستراتيجياتهاللشركةاألمثلالرأسماليالهيكلمراجعة-2
لتقديريةاالموازناتومراجعةفيهاوالتصرفاألصولوتملكللشركةالرئيسةالرأسماليةالنفقاتمراجعة-3

.بأنواعها
الشركةعملبعالقةلهاشركاتعلىاالستحواذاوجديدةومشاركاتاستثماريةمشاريعفيبالدخولالتوصية-4
.وافقياً رأسياً الحاليةاالنشطةوتطويرلتنميةاو
.بشأنهاالالزمةبالتوصياتوالرفعللشركةالجديدةلالستثماراتالالزمةالدارساتاجراء-5
الشركةلح.ب .تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادة.أ :يليماحيالقرارهألتخاذاإلدارةلمجلسالتوصيةرفع-6

تكوينهحاليفللشركةاالتفاقياالحتياطياستخدام.ت .استمرارهاتقريرأواألساسنظامهافيالمحدداألجلقبل
ماليةمخصصاتأواحتياطياتتكوين.ث .معينلغرضتخصيصهوعدمالعاديةغيرالعامةالجمعيةقبلمن

.الصافيةالشركةأرباحتوزيعطريقة.ج .للشركةإضافية
أنظمةتطبيق.ب.المصالحتعارضسياسةتنفيذ.أ :وتشملالداخلية،الرقابةوضوابطأنظمةتنفيذعلىاالطالع-7

بيئةشاءوإنالشركةتواجهقدالتيالمخاطرعنعامتصوربوضعوذلكالمخاطر،وإدارةلقياسمناسبةرقابية
حابأصمنوغيرهماإلدارةمجلسمعبشفافيةوطرحهاالشركة،مستوى علىالمخاطرمنالحدبثقافةملمة

.بالشركةالصلةذاتواألطرافالمصالح
والحرصا،وكفايتهالنظمتلكفعاليةمنوالتحققالمخاطر،وإدارةالداخليةالرقابةنظمتنفيذعلىاالطالع-8

.اإلدارةمجلسمنالمعتمدةالمخاطربمستوى االلتزامعلى
ارئةالطوالقضاياالقضاءأمامالمرفوعةبالقضاياتتعلقالتيالهامةالمسائلجميعومراجعةمتابعة-9

المحاسبيةالبياناتفيتظهرانتتطلبالتيوالمطالبات
.القانونيوالمحاسبالداخليالمراجعمنالمقدمةالهامةالتوصياتمتابعة-10
.الشركةداخلوتنميتهااألخالقيةالقيمثقافةبناءفيالفعالةالمشاركة-11
اقتراحعلىاءبناعتمادهافيللنظراإلدارةمجلسإلىورفعهاللشركةوالوظيفيةالتنظيميةالهياكلمراجعة-12

التنفيذيةاإلدارة
اتواالختصاصالمهامتحديدذلكفيبماوتطويرها،الشركةبعملالمتعلقةالداخليةاللوائحمراجعة-13

.الحاجةعندتعديلهاواقتراحالمختلفةالتنظيميةالمستوياتإلىالموكلةوالمسؤوليات
.تنفيذهاوطريقةالتنفيذيةاإلدارةالىاألعمالتفويضسياسةمراجعة-14
التقاريرراسةودالتفويضومدةالقراراتخاذوإجراءاتالتنفيذية،اإلدارةالىتفوضالتيالصالحياتمراجعة-15

.الصالحياتلتلكالتنفيذيةاإلدارةممارسةعنالدورية
باألداء،ةالمرتبطوالمكافآتالثابتة،المكافآتمثلللعاملين،تمنحالتيالمكافآتوأنواعسياسةدراسة-16

.أسهمشكلفيوالمكافآت
ضوءيفالشركةنشاطفيالمحرزالتقدمبشأنالماليةوغيرالماليةالدوريةالتقاريرمشروعاتمراجعة-17

.اإلدارةمجلسعلىالتقاريرتلكوعرضاالستراتيجية،الشركةوأهدافخطط
غيرضاءواألعاإلدارةمجلسألعضاءترفعالتيبالشركةالتنفيذيةاإلدارةومعلوماتتقاريرعلىاالطالع-18

والوثائقاتوالبيانالمعلوماتوجميعاإلدارةمجلسعنالمنبثقةواللجانخاصبوجهوالمستقلينالتنفيذيين
اجباتهمو أداءحسنمنلتمكينهمالمناسب،الوقتوفيودقيقةوافيةتكون أنمنوالتأكدالالزمة،والسجالت

المنصباالسمم

االجتماع 
األول

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
الثالث

10-
Jun

31-
Aug

30-
Dec

رئيس اللجنةالدكتور سلطان المبارك                                                    1

عضو اللجنةاألستاذ طه بن محمد ازهري 2

عضو اللجنةعكرشاألستاذ موسى بن 3

امين اللجنةاألستاذ محمد المزيد4

المنصباالسمم

االجتماع
األول

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
الرابع

13-
May

17-
Jun

19-
Aug5-Nov

رئيس اللجنةطه بن محمد ازهري : األستاذ1

عضو اللجنةعكرشاألستاذ موسى بن 2

عضو اللجنةاألستاذ عبدالرحمن السلطان3

امين اللجنةاألستاذ حسام االقرع4

المنصباالسمم
االجتماع 

األول
االجتماع 

الثاني
االجتماع 

الثالث
15-Jun20-Aug31-Dec

رئيس اللجنةاألستاذ احمد بن محمد الصانع 1

عضو اللجنةالمهندس ماجد العيسى2

عضو اللجنةالمهندس محمد الزامل3

عضو اللجنةالبواردياألستاذ فراس 4

امين  اللجنةاألستاذ محمد المزيد5 م2020تقرير مجلس اإلدارة 9



الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم
خبرة في مجال االستثمار وإدارة 

الشركات وعمليات االستحواذ والدمج
ات بين الشركات بغرض تكوين كيان

عمالقة وتقييم األداء االقتصادي 
للشركات إدارة أعمال بكالوريس

جامعة نورث اريزونا في 
م1991العام 

ماجستير إدارة عامة 
جامعة كاليفورنيا في العام 

م1994

مجلس إدارة الشركة رئيس 
ةالوطنية للخدمات البترولي

رئيس مجلس إدارة الشركة 
الوطنية لحفر االبار

ال لالستثمار واألعمباتكرئيس مجلس إدارة شركة 
اللوجستية 

مجلس مديرين الشركة العربية لخدماترئيس .1
امنكواألمن والسالمة 

السعودية للنقل واالستثمار مبردالشركة .2
العقاريةباتكشركة . 3

رئيس مجلس  أمناء مؤسسة محمد العلي الصانع 
الخيرية

لرشيد الرئيس التنفيذي والمالك لمؤسسة االستثمار ا
للتجارة

نائب الرئيس شركة المقر للتطوير والتنمية 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي شركة 

االستثمار العائلي 
عضو المنتدب مجموعة بن الدن العالمية القابضة

رئيس مجلس المديرين شركة رؤى التطويرية
رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية 

(جازادكو)
رئيس مجلس المديرين شركة جازل االستثمار
رئيس مجلس المديرين شركة جسارة القابضة

األستاذ احمد بن
محمد الصانع 

ارة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إد
لخزف وعضو اللجنة التنفيذية بشركة ا

.  حتى اآلن2020السعودية من 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة جازان

حتى اآلن2019من للطاقة والتنمية 
الستثمار لباتكالرئيس التنفيذي لشركة 
حتى 2019واألعمال اللوجستية من 

2020.
ارة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إد

ركة وعضو اللجنة التنفيذية في الش
.2019–2016الوطنية للجبس من 

مدير صندوق تطوير الفرص 
–2013واالستثمار بشركة سابك من 

.م2016
ي صندوق التنمية الصناعية السعود

.2013–2000من 

ماجستير في اإلدارة 
.الصناعية

بكالوريوس الهندسة 
.الكيميائية

زمالة المعهد األمريكي 
.المحاسبين اإلداريين

عضو تحالف مستشاري 
ات االندماج واالستحواذ الوالي

المتحدة األمريكية 

الرئيس التنفيذي •
مار لالستثباتكلشركة 

واألعمال اللوجستية

عوديةالرئيس التنفيذي لشركة الخزف الس•

المهندس ماجد 
بن عبدهللا 

العيسى

وخبراتهمتهمومؤهال والسابقةالحاليةووظائفهمواالستثمارالتنفيذيةاللجنةأعضاءأسماءيوضحجدول

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

اريع خبرة في إدارة الشركات وإدارة المش
كما يمتلك خبره واسعة في مجال 

القطاع الصناعي

بكالوريوس هندسة 
م جامعة 2009كيميائية 

الملك سعود
ماجستير إدارة صناعية 

م جامعة واريك 2011
(المملكة المتحدة)

زمالة المعهد األمريكي 
.المحاسبين اإلداريين

مستشار فني •
رئيس / أول 

فريق في 
صندوق التنمية

الصناعية 
السعودي 

التمويل )
الصناعي وإدارة 

(المشاريع
مدير عام •

مصنع الوفاء 
العالمية 

للصناعات 
المحدودة

مار لالستثباتكالعضو المنتدب شركة •
واألعمال اللوجستية

تثمارالرئيس التنفيذي شركة جازل لالس•

محمد : األستاذ
الزاملبن سعود

خبرات متعددة في مجال االستثمار
لية والتحليالت المالية واألسهم المح

والدولية

ن بكالوريوس إدارة مالية م
جامعة اوريغون بالواليات

المتحدة االمريكية في العام 
م2011

مستشار مساعد وزير •
المالية

مجلس –مدير مشروع •
الشؤون االقتصادية 

والتنمية
إدارة / مدير مشروع •

ةالمشاريع وزارة التجار 
محلل أسهم محلية •

ودولية بنك سامبا

ةالرئيس التنفيذي شركة جسارة القابض•
ثماررئيس االستثمار ومدير شركة جازل لالست•
رئيس مجلس المديرين شركة تكنولوجيا•

الشفاء المحدودة
اء رئيس مجلس المديرين شركة مصنع الوف•

العالمية المحدودة
فراس: األستاذ

بن خالد 
البواردي
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الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

تولى العديد من المناصب
دقيق القيادية في المالية والت

الداخلي ويتمتع بخبرات 
ون متعددة ومختص في الشئ

المالية والمحاسبية

م جامعة 1993بكالوريوس محاسبة 
الملك سعود

المستشار االقتصادي •
ر للرئيس التنفيذي، المدي

التنفيذي لتميز االعمال ،
المدير التنفيذي المالي

ة المدير العام للمالية الشرك•
السعودية للمتاجر الشاملة

ئيس مستشار الرئيس التنفيذي ، ر •
المراجعة الداخلية ، كبير المدراء 
ةالماليين ، شركة مطارات القابض

ةعضو لجنة المراجعة بنك الجزير •
باتكعضو لجنة المراجعة شركة •

لالستثمار واألعمال اللوجستية
عضو لجنة المخاطر ولجنة •

درع الترشيحات والمكافئات شركة ال
العربي للتأمين

األستاذ طه بن
محمد ازهري 

يتملك الخبرة في مجال 
اديالتنمية والتحليل االقتص

رة تخصص إدا)بكالوريوس إدارة أعمال 
م من جامعة اليمامة2012( مالية

م 2012بكالوريوس إدارة أعمال دولية 
، فرنساغرنوبلمن جامعة 

(Grenoble Ecole De 
Management)

م من كلية 2013ماجستير إدارة تنمية 
.لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

(London School of 
Economics and Political 

Science).
لية في تحضير دكتوراه في التنمية الدو 

.كلية الملك لندن
(King’s College London)

،مونيتورمحلل اقتصادي في ارابيا 
. لندن

باحث في الهيئة العامة لالستثمار
في اإلعالم مستشار لمعالي وزير 

ةمجلس الشؤون االقتصادية والتنمي

ز شركة عبدالعزي–مدير تطوير األعمال 
العقاريةعكرشعبدهللا بن 

موسى: األستاذ
بن عبدالعزيز 

عكرشبن 

خبرة في مجال اإلدارة 
المالية والمحاسبية 

ابة والتخطيط والجودة والرق
والمراجعة الداخلية 

والمخاطر
خبرة في مجال عضوية 

لجان المراجعة

ن حاصل ماجستير مالية تطبيقية م
استراليا–جامعة نيوكاسل 

حاصل على بكالوريوس محاسبة من
جامعة الملك سعود وعلى شهادة 

IFCE    في التأمين من المعهد
المالي 

ة اخصائي تخطيط وجودة المراجع•
مشرف مراجعة / مراقب مالي / 

فى داخلية المراقب المالي بمستش
(رعاية)التأمينات 

عضو لجنة المراجعة في شركة•
التأمين العربية التعاونية

مراجع / محاسب مالي واداري •
ك في إدارة عمليات الخزينة البن

السعودي الهولندي

سكرتير/ مدير عام المراجعة الداخلية 
لجنة المراجعة والمخاطر لدى الهيئة 

العامة لإلحصاء :  األستاذ
عبدالرحمن بن 

خالد السلطان

وخبراتهمومؤهالتهموالسابقةالحاليةووظائفهمالمراجعةلجنةأعضاءأسماءيوضحجدول
الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

عمل في عدد من الجهات كقيادي
ائج محفز وملهم يمكنه تحقيق نت
رة إيجابية في بيئات العمل كثي

دة المتطلبات، ويمتلك مهارات عدي
دارة في العالقة بين األشخاص واإل

كما انه قادر على التعاون في 
ة إدارة المسائل المتنوعة والمعقد

يلية التي تتعلق بالجوانب التشغ
ل وتحسين الوضع المالي للتحو
لدى المنشآت الرائدة، يملك 

الدكتور المبارك شبكة تواصل 
شاملة عالية المستوى في 

القطاعين العام والخاص، له 
ار كتاب عن االبتك( أبحاث علمية)

ويشارك بشكل متكرر كمتحدث
ضيف في المؤتمرات الدولية 
والمحلية بشأن الحاضنات 

ة الى واالبتكار ونقل التقنية، إضاف
ذلك هو باحث ومحاضر دولي

معهد ستانفورد لألبحاث، قسم 
يةاالبتكار الواليات المتحدة االمريك
ي مكتب نقل التقنية المعهد الوطن

ية للصحة، الواليات المتحدة االمريك
م2010

، وبفالدكتوراه طب األسنان، جامعة 
كية نيويورك، الواليات المتحدة االمري

م2000
بكالوريوس طب األسنان جامعة 

م1989الملك سعود 

سم استشاري ق/كبير علماء األبحاث السريريين
لعلمية اإلحصائيات الحيوية والوبائيات والحوسبة ا

مستشفى الملك فيصل ومركز األبحاث
قنية عضو المجلس االستشاري شبكة سياسات الت

الدولية، الهاي هولندا
نية مستشار مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتق

واالبتكاردعم وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية
نائب رئيس لجنة دعم البحث العلمي، للخطة 

(معرفة)الوطنية السعودية لتقنية العلوم واالبتكار 
ملك عضو لجنة تحكيم مسابقة ابتكار، مؤسسة ال

(موهبة)عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالبداع 
لحيوية الرئيس التنفيذي حاضنة األعمال للتقنية ا

م بمدينة الملك عبدالعزيز للعلو ( برنامج بادر)
والتقنية 

المشاركة : مناصب أخرى شغلت بشكل جزئي
والتدريب في مجاالت إدارة واحتضان األعمال، 

قييم والحاضنات االفتراضية، وبرامج التوجيه وت
.  براءات االختراع، ورأس المال المغامر

ار المدير التنفيذي لالبتك
وترجمة المعرفة المعهد 
الوطني ألبحاث الصحة 

برنامج التحول الوطني
مشارك بالدعوة منتدى 

الرياض االقتصادي
كة عضو مجلس المديرين شر 

دةتكنولوجيا الشفاء المحدو 

سلطان. د
بن 

ز عبدالعزي
المبارك

ادية تولى العديد من المناصب القي
في المالية والتدقيق الداخلي 

ويتمتع بخبرات متعددة ومختص
ةفي الشئون المالية والمحاسبي

م جامعة 1993بكالوريوس محاسبة 
الملك سعود

لمدير المستشار االقتصادي للرئيس التنفيذي، ا
لماليالتنفيذي لتميز االعمال ، المدير التنفيذي ا

ر المدير العام للمالية الشركة السعودية للمتاج
الشاملة

ذي ، مستشار الرئيس التنفي
رئيس المراجعة الداخلية ،

كبير المدراء الماليين ، 
شركة مطارات القابضة

عضو لجنة المراجعة بنك 
الجزيرة

عضو لجنة المراجعة شركة
لالستثمار واألعمال باتك

اللوجستية
عضو لجنة المخاطر ولجنة 

ركة الترشيحات والمكافئات ش
الدرع العربي للتأمين

األستاذ 
طه بن 
محمد 
ازهري 

ة يتملك الخبرة في مجال التنمي
والتحليل االقتصادي

رة تخصص إدا)بكالوريوس إدارة أعمال 
م من جامعة اليمامة2012( مالية

م 2012بكالوريوس إدارة أعمال دولية 
، فرنساغرنوبلمن جامعة 

(Grenoble Ecole De 
Management)

م من كلية 2013ماجستير إدارة تنمية 
.لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

(London School of 
Economics and Political 

Science).
لية في تحضير دكتوراه في التنمية الدو 

.كلية الملك لندن
(King’s College London)

.  ، لندنمونيتورمحلل اقتصادي في ارابيا 
باحث في الهيئة العامة لالستثمار

في مجلس الشؤون اإلعالم مستشار لمعالي وزير 
االقتصادية والتنمية

ة شرك–مدير تطوير األعمال 
رشعكعبدالعزيز عبدهللا بن 

العقارية

:  األستاذ
موسى بن

ز عبدالعزي
بن 

عكرش

وخبراتهمومؤهالتهموالسابقةالحاليةووظائفهموالمكافئاتالترشيحاتلجنةأعضاءأسماءيوضحجدول

م2020تقرير مجلس اإلدارة 11



:التنفيذيةاإلدارةواإلدارةمجلسأعضاءمكافئاتسياسة

.

المكافآتوضوابطمعايير
بهاميقو التيوالمسئولياتواألعمالالعضواختصاصاتمعومتناسبةعادلةالمكافآتتكون ان-1

قهاتحقيالمراداإلدارةمجلسقبلمنالمحددةاألهدافالىباإلضافةاإلدارة،مجلسأعضاءويتحملها
.والترشيحاتالمكافآتلجنةمنتوصيةعلىومبنيةالماليةالسنةخالل

لحثو لديها،المخاطرودرجةوطبيعةحجمومعوأهدافهاالشركةاستراتيجيةمعالمكافآتانسجام-2
.الطويلىالمدعلىوتنميتهاالشركةإنجاحعلىالتنفيذيةواإلدارةاللجانوأعضاءاإلدارةمجلسأعضاء

العلميةتوالمؤهالبشاغلهاالمنوطةوالمسئولياتوالمهامالوظيفةمستوى علىبناءالمكافآتتحدد-3
.األداءومستوى والمهاراتالعمليةوالخبرات

معآتالمكافتحديدفيالعملقسوفيسائدهوومااألخرى الشركاتممارساتاالعتبارفياألخذ-4
.للمكافآتمبررغيرارتفاعمنذلكعنينشأقدماتفادي

ىمدتعكسبحيثالمقدارمتفاوتةاللجانوأعضاءاإلدارةمجلسأعضاءمكافآتتكون انيجوز-5
منرهاوغييحظرهاالتيالجلساتوعددواستقاللهبهالمنوطةوالمهامواختصاصاتهالعضوخبرة

.االعتبارات

من%75حضرحالفيالسنويةالمكافأةاللجانأعضاءمنأياواإلدارةمجلسعضويستحق-6
.السنويةاللجنةاجتماعات/اإلدارةمجلساجتماعاتعدداجمالي

.هعضويتلمدةووفقااللجنةأوللمجلسانضمامهتاريخمناعتباراالمكافأةالعضويستحق-7

العالقةذاتاألحكاممراعاةفيجباألرباحمننسبةاإلدارةمجلسأعضاءمكافأةكانتحالفي-8
والجهاتيةالمالالسوق هيئةمجلسعنالصادرةوالتعليماتوالقراراتوللوائحالشركاتنظامفيالواردة

وكلالعضوايحضرهالتيالجلساتعددمعمتناسباالمكافأةهذهاستحقاقيكون أنعلىاألخرى الرقابية
.باطاليعتبرذلكيخالفتقدير

أوشركةالتحققهاالتياألرباحمننسبةالمستقليناإلدارةمجلسأعضاءمكافأةتكون أالانيجب-9
.الشركةربحيةعلىمباشرغيرأومباشربشكلمبنيةتكون أن

جديداصدارإكانتسواءوموظفيهاالتنفيذيةلإلدارةالشركةفيأسهملمنحبرنامجتطويرحالفي-10
النظاممعيتوافقوبماوالترشيحاتالمكافآتلجنةإشرافتحتذلكيتمالشركةاشترتهاأسهماأم

عليهافقالموااألسهممنحخطةووفقالعالقةذاتالماليةالسوق هيئةولوائحوأنظمةللشركةاألساسي
.العاديةغيرالعامةالجمعيةمن

اإلدارةمجلسأعضاءمكافأة
عنحضوربدلأومعينمبلغمنالمجلسأعمالنظيراإلدارةمجلسأعضاءمكافأةتتكون -1

منأكثروأاثنينبينالجمعويجوزكمااألرباح،مننسبةأوعينيةمزاياأومصروفاتبدلأوالجلسات
.والمزاياالمكافآتهذه

علىبناءاإلدارةمجلسقبلمناإلدارةمجلسأعضاءمكافأةومقدارطبيعةواعتمادتحديديتم-2
فآتالمكاعدافيماالالئحة،هذهفيمحددهوكماوتصرفوالترشيحاتالمكافآتلجنةمنتوصية

.العامةالجمعيةقبلمنمقدارهااعتمادفيتمباألرباحالمرتبطة

ينيةعأوماليةومزايامكافآتمناإلدارةمجلسعضوعليهيحصلمامجموعيتجاوزالاألحوال،جميعفي
ذاتةالمختصالجهاتتضعهاالتيللضوابطوفقاً سنوياً سعوديريالألفخمسمائة(500,000)مبلغ

.العالقة

:المنتدبالعضوأو/والمجلسلرئيسالخاصةالمكافآت
:اإلدارةمجلسواعتمادوالترشيحاتالمكافآتلجنةمنتوصيةعلىبناءيجوز

.اإلدارةمجلسألعضاءالمقررةالمكافأةإلىباإلضافةخاصةمكافأةالمجلسرئيسمنح-1

.االدارةلسمجألعضاءالمقررةالمكافأةإلىباإلضافةخاصةمكافأةتعيينهحالةفيالمنتدبالعضومنح-2

:واالستشاريةواإلداريةالفنيةاألعمالنظيرالمكافأة

ارةاالدمجلسعضومنحاإلدارةمجلسواعتمادوالترشيحاتالمكافآتلجنةمنتوصيةعلىبناءيجوز
مجلسضاءألعالمقررةالمكافأةإلىباإلضافةاستشاريةأووإداريةفنيةأعمالمنإليهيسندمانظيرمبالغ
.اإلدارة

:اللجانأعضاءمكافآت
والترشيحاتالمكافآتلجنةأعضاء-1

.اجتماعكلعنعضولكلريال5000وقدرةمبلغاللجنةاجتماعاتحضوربدل•

المراجعةلجنةأعضاء-2

.اجتماعكلعنعضولكلريال5000وقدرةمبلغاللجنةاجتماعاتحضوربدل•

.اللجنةاجتماعاتمن%75العضوحضوربشرطللعضووتستحقريال50,000سنويةمكافأة•

التنفيذيةلجنةأعضاء-3

.اجتماعكلعنعضولكلريال5000وقدرةمبلغاللجنةاجتماعاتحضوربدل•

االخرى اللجان-4

طبيعةادواعتمتحديدفيتمالالئحةهذهفيماذكرغيراالدارةمجلسمنمنبثقةأخرى لجاناستحداثعند•
والمكافئاتالترشيحاتلجنةتوصيةعلىبناءتشكيلهاقرارفياإلدارةمجلسمنأعضاءهامكافئاتومقدار

.الالئحةهذهفيمحددهوكماوتصرف

المراجعةلجنةباستثناءالسنويةاللجانأعضاءمكافآت-5

منالمراجعةنةلجباستثناء(صرفهاتقررحالفي)السنويةاللجانمكافأةومقدارطبيعةواعتمادتحديديتم•
.والترشيحاتالمكافآتلجنةمنتوصيةعلىبناءاإلدارةمجلسقبل

المجلسخارجمناألعضاءمكافآت-6

فينالمشاركياإلدارةمجلسخارجمناللجانأعضاءمكافآتعلىأعالهالبنودفيالوراداألحكامتنطبق•
..االدارةمجلسمنالمنبثقةاللجانأعمال

:التنفيذيةاإلدارةمكافآت
:والترشيحاتالمكافآتلجنةمنتوصيةعلىبناءاالدارةمجلسيعتمد

.للشركةالمخططالمستهدفوفقالتنفيذيينكبارمكافآتمقدار-1

.والتقييماألداءبمؤشراتالمرتبطةتلكأوالتنفيذيينكبارعملعقودفيالمحددالمكافأة-2

فيتسهمالتيو التنفيذيينلكبار(الموسميةأو/واعتياديةالغير)المبذولةللجهودالمكافأةومقدارطبيعة-3
.الشركةأهدافتحقيق

:والمزاياالمكافآتصرف
بعدةالشركفيالمتبعةالصرفآليةوفقالمختصةاإلدارةقبلمنوالمزاياالمكافآتجميعتصرف-1

بعدرفهاصفيتماألرباحمنبنسبةالمرتبطةالمجلسعضومكافأةإالاإلدارة،مجلسمنواعتمادهاتحديدها
.العامةالجمعيةمنإقرارها

.سنويةأوسنويةربعأوشهريةدفعاتعلىوالمزاياالمكافآتصرفيجوز-2

:المكافآتعناإلفصاح
نظامفيردةالوالألحكاموفقاً المكافآتعنالعاديةالعامةالجمعيةإلىاإلدارةمجلستقريرفياالفصاحيتم

ظامالنأحكاممراعاةمعالمالية،السوق هيئةمجلسعنالصادرةوالتعليماتوالقراراتولوائحالشركات
.قةالعالذاتاألخرى الرقابيةالجهاتعنالصادرةوالتعليماتواللوائحاألنظمةوكافةللشركةاألساس

:المكافآتسياسةتنفيذمنالتحقق
المكافآتوأنواعارمقديضمنوالترشيحاتالمكافآتللجنةسنوي نصفتقريربتقديمالتنفيذيالرئيسيقوم
.المعتمدةالسياسةتنفيذمنوالتحققفحصهاوبغرضالماليةالسنةخاللصرفهاتمالتي

:واستردادهاالمكافأةصرفايقاف
فياستردادهابالطالبةأوالمكافأةصرفبإيقافاإلدارةلمجلسبالتوصيةوالترشيحاتالمكافآتلجنةتخص

:التاليةاألحوال

.الشركةبمصالحضررعليهيترتبمماوالواجباتبالمسئولياتبالقياماإلخالل-1

تقريرهاتضمينأوالعامةالجمعيةعلىعرضهاتمدقيقةغيرمعلوماتعلىبناءتقررتأنهاتبينإذا-2
.مستحقةغيرمكافأةعلىللحصولالوظيفيالوضعاستغالللمنعوذلكالسنوي اإلدارةمجلس

تتاليةماجتماعاتثالثةحضورهعدمبسبباإلدارةمجلسعضوعضويةإنهاءالعامةالجمعيةقررتإذا-3
اجتماعرآختليالتيالفترةعنمكافآتأيالحالةهذهفيالعضويستحقالإذمشروع،عذردون للمجلس

الفترةتلكعنلهصرفتالتيالمكافآتجميعإعادةعليهويجبحضره،
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مكافآت أعضاء مجلس األدارة

أعضاء -
مجلس 

األدارة

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

ة مكافأة نهاي
بدل المصروفاتالمجموع الكليالخدمة مبلغ معين

بدل حضور 
جلسات 
المجلس

مجموع بدل 
حضور جلسات 

اللجان

بيان ما قبضته 
اعضاء المجلس 

بوصفهم عاملين او
ه اداريين او ما قبضو 
و ونظير اعمال فنية ا

إدارية او استشارات

س مكافأة رئيس المجل
و او العضو المنتدب ا

امين السر ان كان 
من األعضاء

نسبة من المجموع
ةمكافئات دورياألرباح

خطط 
تحفيزية 
لقصيرة االج

خطط 
تحفيزية 

طويلة االجل

ة األسهم الممنوح
يتم ادخال )

(القيمة
المجموع

األعضاء المستقلين: أواًل 
18,00021,00039,000175,000175,000214,000طه أزهري 

18,0009,00027,000125,000125,000152,000سلطان المبارك
18,00021,00039,000175,000175,000214,000موسى بن عكرش

54,00051,000105,000475,000475,000580,000المجموع
األعضاء غير التنفيذيين: ثانيًا 

18,00018,00018,000*احمد الصانع  
18,000767,447785,447785,447*العيسىماجد 

18,00018,000100,000100,000118,000فهد القثامي 
18,00018,000100,000100,000118,000البوارديفراس 

72,00072,000200,000200,000272,000المجموع
األعضاء التنفيذيين: ثالثًا 

18,000243,333261,333261,333*الزاملمحمد 
18,000243,333261,333261,333المجموع

.تركااإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعون من الئحة حوكمة الش

المجموعبدل حضور الجلسات(عدا بدل حضور الجلسات)المكافآت الثابتة 

أعضاء لجنة المراجعة
50,00012,00062,000طه بن محمد أزهري -األستاذ 
50,00012,00062,000عكرشموسى بن -األستاذ 
50,00012,00062,000عبدالرحمن السلطان-األستاذ 
150,00036,000186,000المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
25,0009,00034,000سلطان المبارك-الدكتور 
25,0009,00034,000طه بن محمد أزهري -األستاذ 
25,0009,00034,000عكرشموسى بن -األستاذ 
75,00027,000102,000المجموع

مكافآت أعضاء اللجان
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.م تم منح المكافآت بناء على سياسة المكافآت المعمول بها، وال يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة2020وفي العام 

:تنازل كال من: مالحظة 
م2020اإلدارة للعاملعضوية مجلسالسنويةالمكافئةعنالصانعاإلدارة األستاذ احمدمجلسرئيس•
م2020نائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس ماجد بن العيسى عن المكافئة السنوية لعضوية مجلس اإلدارة للعام •
م 2020عضوية مجلس اإلدارة للعام لالعضو المنتدب األستاذ محمد الزامل عن المكافئة السنوية •



معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار 
التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو 

.العقود و شروطها و مدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذه القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك

مبلغ العمل او األطراف ذو العالقةقدطبيعة العمل او العم
العقد

مدة العمل او 
العقد

اسم العضوشروط العمل او العقد

يلية ليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضسنة151,250شركة االستثمار العائليي استئجار مكتب ادار 1
في هذا التعامل

األستاذ احمد الصانع

يلية ليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضسنة151,250شركة جازل لالستثماري استئجار مكتب ادار 2
في هذا التعامل

األستاذ احمد  الصانع
المهندس ماجد العيسى
المهندس محمد الزامل

البواردياالستاذ فراس 
يلية ليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضسنة131,890ةشركة جازان للطاقة والتنميي استئجار مكتب ادار 3

في هذا التعامل
األستاذ احمد  الصانع
المهندس ماجد العيسى

األستاذ فهد القثامي
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البياناالسم

المهندس محمد بن سعود الزامل
العضو المنتدب

وخبرات،خاصبشكلالصناعيوالقطاععامبشكلاالستثماربقطاعواسعةخبرةالزاملالمهندسيمتلك
ميةالتنصندوق فيفريقورئيسأولمستشاراً وعملالمشاريعوإدارةالشركاتإدارةفيمتعددة

العضوهوحالياً و المحدودة،للصناعاتالعالميةالوفاءمصنعلشركةتنفيذياً ورئيساً السعودي،الصناعية
والمهندسثمار،لالستجازللشركةتنفيذياً ورئيساً اللوجستيةواألعماللالستثمارباتكلشركةالمنتدب

لماجستيراوعلىسعود،الملكجامعةمنالكيميائيةالهندسةفيالبكالوريوسشهادةعلىحاصلالزامل
.يناإلداريالمحاسبيناألمريكيالمعهدزمالةالمتحدةبالمملكةواريكجامعةمنالصناعيةاإلدارةفي

األستاذ محمد بن صالح المزيد
األمين العام

الرئيس التنفيذي للحوكمة والشئون العامة

ماج يمتلك االستاذ المزيد خبرات واسعة في األنظمة واللوائح وحوكمة الشركات وكذلك عمليات االند
مال التجارية واالستحواذ واالستشارات االستراتيجية وإعادة الهيكلة اكتسبها من خالل عمله في مجال اإلع

عمال لالستثمار واألباتكم، يشغل حاليا منصب األمين العام لمجلس ادارة شركة 1997واإلدارة منذ العام 
مامه اليها وقد تقلد عدد من المناصب التنفيذية في الشركة منذ انض( شركة مساهمة مدرجة)اللوجستية 

، (المملكة المتحدة)لإلدارة شارتردم،وهو كذلك عضو في عدد من الجمعيات منها معهد 2010في العام 
عود، وجمعية األنظمة السعودية والجمعية السعودية لإلدارة كما درس في كلية الحقوق بجامعة الملك س

)المعهد المصرفي سابقا)ومؤهل في العديد من برامج السوق المالية من المعهد المالي 

محمد محمود طنطاوي 
الرئيس التنفيذي لإلدارة المالية

ي حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بنها في مصر ويمتلك عدة شهادات ف
ة إلعداد المحاسبة من أهمها شهادة الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين، وشهادة المعايير الدولي

عام في جميع مجاالت المحاسبة والعمليات المحاسبية وتحليل 17التقارير المالية، يمتلك خبرة تفوق 
اإليرادات والتدفقات المالية للشركات والمساعدة في تحسين الكفاءات وخفض التكاليف

األستاذ حسام االقرع
مدير إدارة المراجعة الداخلية

عاما في مجال المحاسبة والرقابة الداخلية والتدقيق المالي16يمتلك السيد حسام خبرة متنوعة تزيد عن 
 (ALI)والتشغيلي والمخاطر، وقد عمل في مجموعة من الشركات الكبرى مثل شركة عبد اللطيف جميل

ا حيث عمل في اإلدارة المالية للقنوات وشركه أكاديمي ARTكمدقق تنفيذي، وشركة راديو وتلفزيون العرب
ن الدورات التابعة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية كمدقق داخلي، باإلضافة الى حصوله على كثير م

وس في حاصل على شهادة البكالوري. التدريبة المتخصصة بالحوكمة، الرقابة الداخلية واداره المخاطر
 CIA(وهو حاصل أيضا على شهادة المدقق الداخلي المعتمد. المحاسبة من جامعة الزرقاء في األردن

(IIA)من معهد المدققين الداخليين األمريكي (

موخبراتهومؤهالتهموالسابقةالحاليةووظائفهمالتنفيذيةاإلدارةأسماءيوضحجدول

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة 
مكافأة نهاية 

الخدمة

مجموع مكافأة 
التنفيذيين عن 

المجلس ان وجدت 
المجموع الكلي
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ن كبار التنفيذيين مم
ن تلقوا أعلى المكافآت م
الشركة من ضمنهم 

لمدير الرئيس التنفيذي وا
.المالي

2,470,5561,389,216-3,859,772137,295----3,997,067152,2764,149,343
مكافآت اإلدارة التنفيذية
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:المصالحتعارض

ملالمحتأوالواقعةالمصالحتعارضحاالتمعللتعاملوواضحةمكتوبةسياسةاإلدارةمجلسوضع
فيلينالعاممنغيرهمأوالتنفيذيةاإلدارةأواإلدارةمجلسأعضاءأداءفيتؤثرأنيمكنالتيوقوعها
ماخاصةةبصفالسياسةهذهوتتضمناآلخرين،المصالحأصحابمعأوالشركةمعتعاملهمعندالشركة

:يلي

فياملينالعمنوغيرهمالتنفيذيينوكبارالمساهمينوكباراإلدارةمجلسأعضاءعلىالتأكيد1.
لتعاملواالشركة،مصالحمعمصالحهمتعارضإلىتؤديالتيالحاالتتجيببضرورةالشركة

.التنفيذيةولوائحهالشركاتنظامألحكاموفقاً معها
.الشركةنشاططبيعةمعتتناسبالمصالحتعارضلحاالتتوضيحيةأمثلةتقديم2.
زمةالال الموافقةأوالترخيصعلىوالحصولالمصالح،تعارضعنلإلفصاحواضحةإجراءات3.

.المصالحفيتعارضعنهاينشأقدالتياألعمالبدءقبل
هذاعوقو عندأوالمصالحفيتعارضإلىتؤديقدالتيالحاالتعنالدائمباإلفصاحاإللزام4.

.التعارض
.الحالمصفيتعارضوجودعيدالقراراتخاذفيالمشاركةأوالتصويتعنباالمتناعاإللزام5.
إبالغذلكيشملأنعلىعالقة،ذيطرفمعتعاملهاأوالشركةتعاقدعندواضحةإجراءات6.

املالتعأوالتعاقدهذاكانإذاالتعامل،أوالتعاقدبذلكتأخيرأيدون منوالجمهورالهيئة
.مراجعةسنويةماليةقوائمآلخروفقاً الشركةإيراداتإجماليمن%1علىيزيدأومساوياً 

.السياسةبهذهاإلخالللهتبينإذااإلدارةمجلسيتخذهاالتياإلجراءات7.

:المهنيالسلوكسياسة
:يليماخاصةبصفةتراعيالشركة،فياألخالقيةوالقيمالمهنيللسلوكسياسةاإلدارةمجلساعتمد

واجيبببذلالشركةوموظفيالتنفيذيةواالدارةاإلدارةمجلسأعضاءمنعضوكلعلىالتأكيد1.
قيمتها،موتعظيوتنميتهاالشركةمصالحصون شأنهمنماوكلالشركة،تجاهوالوالءالعناية
األحوالجميعفيالشخصيةمصلحتهعلمصالحهاوتقديم

لشركةامصلحةيحققبماوااللتزامالشركة،فيالمساهمينلجميعاإلدارةمجلسعضوتمثيل2.
التيالمجموعةمصلحةولياآلخرين،المصالحأصحابحقوق ومراعاةالمساهمينومصلحة

.فحسبانتخبته
والتعليماتئحواللوااألنظمةجميعفيهاالتنفيذيينوكباراالدارةمجلسأعضاءالتزاممبدأترسيخ3.

.الصلةذات
بهدفالوظيفيلمنصبةالتنفيذيةاإلدارةعضوأواالدارةمجلسعضواستغاللدون الحيلولة4.

.بغيرةأوبهخاصةمصلحةتحقيق
وعدما،وأهدافهالشركةأغراضتحقيقعلىومواردهاالشركةأصولاستعمالقصرعلالتأكيد5.

.خاصةمصالحلتحقيقالمواردأواألصولتلكاستغالل
ليةالداخالمعلوماتعلىاالطالعوتوقيتصالحيةتنظموواضحةومحكمةدقيقةقواعدوضع6.

أومنهاموغريهالتنفيذيةواإلدارةاالدارةمجلسأعضاءاستفادةدون يحولبمابالشركةالخاصة
.نظاماً الجائزةأوالمقررةالحدودفيإالشخص،أليعنهااإلفصاح

:وإجراءاتهاالفصاحسياسات
راءاتهواجلإلفصاحمكتوبةسياساتاإلدارةمجلسوضعواإلدراج،التسجيلبقواعدإخاللدون 

الماليةسوق الونظامالشركاتنظامفيالواردةاإلفصاحمتطلباتمعيتفقبمااإلشراقيةوانظمته
:يليمامراعاةتمتوقدالتنفيذية،ولوائحهمااألحوالحسب

المصالحوأصحابالمساهمينتمّكنمالئمةإفصاحأساليبالسياساتتلكتتضمنأن1.
يةوملكوأدائهابالشركةالمتعلقةالماليةوغيرالماليةالمعلوماتعلىاالطالعمن

.متكاملبشكلالشركةوضععلىوالوقوفاألسهم
حيحوصواضحوبشكلتمييز،دون منوالمستثمرينللمساهميناإلفصاحيكون أن2.

اهمينالمسلتمكينوذلكودقيقمنتظمنحووعلىالمناسبالوقتوفيمضلل،وغير
.وجلأكملعلحقوقهمممارسةمنالمصالحوأصحاب

وبوأسلعنها،اإلفصاحيجبالتيالمعلوماتتحديدتتضمنللتقاريرنظمإعداد3.
.عنهااإلفصاحدوريةأوطبيعتهاحيثمنتصنيفها

ات،الممارسأفضلمعتوافقهامنوالتحققدوري،بشكلاإلفصاحسياساتمراجعة4.
.التنفيذيةولوائحهالماليةالسوق نظامأحكامومع

:الداخليةالرقابة

مخاطرالبإدارةالمتعلقةواالجراءاتالسياساتلتقييمللشركةداخليةرقابةنظاماالدارةمجلساعتمد
صلة،ذاتحواللوائباألنظمةوالتقيدالشركة،اعتمدهاالتيبالشركةالخاصةالحوكمةقواعدأحكاموتطبيق

ذاتألطرافاتعامالتوأنالشركةفيالتنفيذيةالمستوياتجميعفيللمسؤوليةواضحةمعاييرواتباع
.بهاالخاصةوالضوابطلألحكاموفقاتتمالعالقة

:الداخليةالمراجعة

منالتحققو تطبيقه،علىواإلشرافالداخليةالرقابةنظامتقييمالداخليةالمراجعةإدارةأووحدةتتولى
تعملوهاوإجراءاتالشركةوسياساتالساريةوالتعليماتواللوائحباألنظمةوعامليهاالشركةالتزاممدى
.وياً سنالخطةهذهوتحدثالمراجعة،لجنةمنمعتمدةللمراجعةشاملةخطةوفقالداخليةالمراجعةإدارة

الحفيااللتزاموإدارةالمخاطرإدارةأنشطةذلكفيبماالرئيسة،والعملياتاألنشطةمراجعةويجب
.األقلعلىسنوياً وجدت،

عنيابةنللشركةالماليةالبياناتعناإلبالغعمليهعليباتكبشركةالخاصةالمراجعةلجنهتشرف
نظامىعلالحفاظوعنالمالية،البياناتعنالرئيسيةالمسؤوليةالشركةإدارةوتتحمل.اإلدارةمجلس

.ماليالاإلبالغعلىالداخليةالرقابةفعاليةتقييموعنالمالية،التقاريرعلىفعالداخليةرقابة
الاالتصتقنيةوسائلوعبرللشركةالرئيسيالمقرفيمراتخمسةم2020عامخاللاللجنةاجتمعت

ديسمبر-31فيالمنتهيةالسنةخاللاللجنةواعماللمهامتلخيصيليوفيماُبعدعنوالمسموعالمرئي
.م2020-

:الماليةوالتقاريرالخارجيةالمراجعة:أوال
أعمالفعاليةومدىوموضعيته،الحساباتمراجعاستقاللمنالتحققتم•

.الصلةذاتوالمعاييرالقواعداالعتبارفياألخذمعالمراجعة،
.الحساباتمراجعمنالمقدمةالمراجعةخطةدراسةتمت•
فيظهرتكماالماليومركزهاالشركةعملياتنتائجبمراجعةاللجنةقامت•

.والسنويةاألوليةالماليةوالتقاريرالبيانات
ليةالماالقوائمعلىومالحظاتهالخارجيالحساباتمراجعتقاريردراسةتمت•

.بشأنهااتخذماومتابعة
:الداخليةالمراجعة:ثانيا

المصادروكفايةتوفرمنوالتأكدالداخليينالمراجعيناستقالليةمنالتأكدتم•
.وجهأكملعلىبواجباتهمللقيامالالزمةواإلمكانات

أساسعلىالمبنيةالداخليةالمراجعةخطةواعتمادبمراجعةاللجنةقامت•
.المناسببالشكللتنفيذهاالالزمةالمواردتوافرمنبالتأكدوقامتالمخاطر

.باتكلشركةالداخليةالمراجعةمديرمعدوريهبصفةاالجتماعتم•

:الداخليةالرقابةأنظمةكفايةمدىفيالمراجعةلجنةرأي:ثالثا
م2020يةالمنتهالماليةالسنةخاللالمراجعةللجنةالمرفوعةالمراجعةعملياتنتائجتقاريرعلىبناء
يفالمشمولةواالعمالالمهامحدودفيوذلكالداخليةوالمراجعةالخارجيالحساباتمراجعقبلمن

الداخليةابةالرقانظمهفيجوهري قصورأييوجدالانهللجنةتبين،الداخليةللمراجعةالمعتمدةالخطة
رأيفينهفاوبالتالي،عنهااإلفصاحيقتضىالماليةالقوائمسالمةعلىيؤثربماالشركةاعمالاو

النظرغضبداخليةرقابةنظامأيبانعلما،جيدهفعاليةذاتتعتبرالداخليةالرقابةانظمهاناللجنة
.الرأيداءألبمعقوالأساسابلمطلقاتأكيدايوفرانيمكنالتطبيقهوفاعليةتصميميهسالمهعن

باتكحوكمة

االستمرارعلىم2020العاممنابريلفيعشرالرابعةللدورةانتخابهمنذالشركةإدارةمجلسحرص
مجالفيالتطورومواكبةوالمساواةوالشفافيةالنزاهةمبادئوتعزيزإرساءعلىالقائمالشركةبنهج

والسعوديتالشركانظامعلىتمتالتيللتعديالتوامتثاالالعالميةالممارساتألفضلتطبيقاالحوكمة
العامةجمعيةبالممثلةالشركةقامتالمنطلقهذافمنالسعوديالماليةالسوق لهيئةالتنفيذيةاللوائح

األساسيالنظامموادبعضتعديلعلىبالموافقةم2019والعامم2018العامفيالشركةلمساهمي
مةالحوكأهميةبمدىالشركةإدارةمجلسمنايمانومن،الشركةحوكمةوسياساتلوائحوللشركة

اإلدارةلسمجقاموالشفافيةاإلفصاحمستوى ورفعالشركاتاستمراريةعلىالمحافظةفيومساهمتها
مجلسيشرفكماوااللتزام،والمخاطربالحوكمةالمتعلقةبرامجهبتعزيزالتنفيذيةوإدارتهلجانهبكافة

معالتنسيقبويعملالمالية،سوق هيئةعنالصادرةواللوائحالحوكمةبمعاييرالشركةالتزامعلىاإلدارة
.الحوكمةسياساتوتحديثمراجعةعلىالمجلسولجانالتنفيذيةاإلدارة

:الشركةمساهمي

التزاماكمبينهموالمساواةالعدالةيضمنبماالمساهمينحقوق بحمايةالشركةإدارةمجلسالتزام
وبعدماألسهم،ةفئلذاتالمالكينالمساهمينبينالتمييزبعدمللشركةالتنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلس
عجميممارسةلضمانالالزمةاإلجراءاتالداخليةسياستهافيالشركةواعدتعنهمحقأيحجب

اصلالتو وتفعيلالمعلوماتعلىالمساهموحصولبالسهمالمتعلقةكالحقوق لحقوقهمالمساهمين
لعامةاالجمعياتإنوحيثتوزيعها،حالفيأرباحعلىالحصولعلىوالحقالمساهمينمعالفعال

المعقودةعامةالالجمعيةوتمثلشؤونها،بجميعنظاماً المختصةللشركةالعلياالسلطةهيللمساهمين
دورهاتمارسو بالشركة،المتعلقةاختصاصاتهمممارسةفيالمساهمينجميعالنظاميةلإلجراءاتوفقاً 
منذإلدارةامجلسقامفقد،للشركةاألساسوالنظامالتنفيذيةولوائحهالشركاتنظامألحكاموفقاً 

وتمتعاديةغيراثنتانمنهماعامةجمعياتاربععقدالىبالدعوةم2017العامفيانتخابه
سياألساالنظاممنموادتعديلوكذلكالشركةمالراسزيادةتضمنتبند39علىوالتصويتمناقشة

الشركةحوكمةولوائحسياساتوإقرار
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:الفعالةالحوكمةتطبيق
وقامالصلة،ذاتواللوائحاألنظمةمعتتعارضالبالشركةخاصةحوكمةالئحةاإلدارةمجلساعد

:يليبماقيامذلكسبيلوفيالحاجة،عندوتعديلهافعاليتها،منوالتحققتطبيقهابمراقبة
.الالئحةبهذهالشركةالتزاممنالتحقق.1
.الممارساتوأفضلالنظاميةللمتطلباتوفقاً وتحديثهاالالئحة مراجعة.2
جراءاتواإلالسياساتمنوغيرهاالشركة،قيمتمثلالتيالمهنيالسلوكقواعدوتطوير مراجعة.3

.الممارساتأفضلمعويتفقالشركةحاجاتيلبيبماالداخلية
،الممارساتوأفضلالشركاتحوكمةمجالفيبالتطوراتالدوامعلىاإلدارةمجلسأعضاء إطالع.4
.أخرى إدارةأولجنةأيةأوالمراجعةلجنةتفويضأو

:الحوكمةموادبتطبيقالشركةالتزاممدى

بالموادتزامااللعلىالعملمعالشركاتحوكمةالئحةفيالواردةاإللزاميةالموادبجميعباتكشركةتلتزم
بهالاللتزامخططوضععلىالعملجاري استرشاديهموادوادناهاالسترشادية

اسباب عدم 
االلتزام

معدم التزا التزام 
جزئي

االلتزام الكامل رقم المادة وفق الئحة حوكمة الشركات

مادة 
استرشادية

 المادة التاسعة والثالثون التدريب

مادة 
استرشادية

  التقييم: المادة الحادية واالربعون 

مادة 
استرشادية

 اطرتشكيل لجنة إدارة المخ: المادة السبعون 

مادة 
استرشادية

 جنة اختصاصات ل: المادة الحادية والسبعون 
إدارة المخاطر

مادة 
استرشادية

 ة اجتماعات لجن: المادة الثانية والسبعون 
إدارة المخاطر

مادة 
استرشادية

 ين تحفيز العامل: المادة الخامسة والثمانون 

مادة 
استرشادية

 المسؤولية : المادة السابعة والثمانون 
االجتماعية

مادة 
استرشادية

 مبادرات العمل : المادة الثامنة والثمانون 
االجتماعي

مادة 
استرشادية

 تشكيل لجنة: المادة الخامسة والتسعون 
حوكمة الشركات

:يليبماالشركةإقرارات

.الصحيحبالشكلأعدتالحساباتسجالتأن-

.بفاعليةونفذسليمةأسسعلىأعدالداخليةالرقابةنظامأن-

.نشاطهامواصلةعلىالشركةقدرةفييذكرشكأييوجدالأنه-

:باآلتيايضاوتقر

.التابعةالشركاتمنصادرةللتداولقابلةدينأدواتأوأسهمأيتوجدال-

اكتتابحقمذكراتأوتعاقديةماليةأوراقوأيللتحويل،قابلةدينأدواتأيالشركةتمنحاوتصدرلم-
.الماليةالسنةخاللمشابهةحقوق أو

وق حقأواكتتابحقمذكراتأوخيارحقوق أيوالأسهمإلىللتحويلقابلةدينأدواتأيتوجدال-
.م2020عامخاللالشركةمنحتهاأوأصدرتهامشابهة

ماليةراقاو أوللتحويل،قابلةدينأدواتبموجباكتتابأوتحويلحقوق أيتمنحأوالشركةتصدرلم-
مشابهةحقوق اواكتتابحقمذكراتأوتعاقدية

وق حقأواكتتابحقمذكراتأوخيارحقوق أيوالأسهمإلىللتحويلقابلةدينأدواتأيتوجدال-
.م2020عامخاللالشركةمنحتهاأوأصدرتهامشابهة

.دادلالستر قابلةدينأدواتأليالغاءأوشراءأواستردادبأيالتابعةوشركاتهاالشركةتقملم-

لالستردادقابلةدينأدواتأليالشركةجانبمنإلغاءأوشراءأواستردادأدواتأيتوجدال-

عمالشركةأبرمتهاجوهريةصفقاتاوأعماليوجدالمعلوماتمنالشركةلدىيتوفرماحسب-
واليذيةالتنفالهيئةولوائحالماليةالسوق ونظامالشركاتنظامألحكامبالمخالفةعالقةذاتأطراف

اونفيذيالتللرئيسمصلحةفيهاكانتأوفيهاطرفاالشركةكانتجوهريةعقوداوأعمالأيتوجد
.منهمبأيعالقةذيشخصأليأوالماليالمدير

.لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في األرباح-

ال يوجد أي استثمارات أو احتياطها أنشئت لمصلحة موظفي الشركة-

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني اي تحفظات على القوائم المالية السنوية-

.ال يوجد أسهم الخزينة محتفظ بها من قبل الشركة -

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

سبب الطلبالتاريخ

اجراءات الشركات 16/09/2020

الجمعية العامة2/4/2020

أخرى 1/4/2020

أخرى  29/03/2020

اجراءات الشركات 29/01/2020

اجراءات الشركات 23/01/2020

اجراءات الشركات 22/01/2020

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة 
.وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

أسماء الحضور من أعضاء مجلس اإلدارة تاريخ االنعقاد نوع الجمعية

أحمد بن محمد الصانع رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ

2-4-2020 جمعيه عامه عاديه

ماجد بن عبدهللا العيسى عضو مجلس اإلدارة: المهندس

فيذية رئيس اللجنة التن)فواز بن عبدالستار العلمي :  الدكتور
(واالستثمار

(رئيس لجنة المراجعة)طه بن محمد أزهري : األستاذ

رئيس لجنة الترشيحات)فراس بن خالد البواردي :األستاذ 
(والمكافئات

فهد بن مبارك القثامي: األستاذ

جهةأيمنأوالهيئةمنالشركةعلىمفروضاحتياطيقيدأواحترازي تدبيرأوجزاءأوعقوبةأياليوجد
.قضائيةأوتنظيميةأوإشرافية

عويض تلم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو -
ام رئيس مجلس اإلدارة األستاذ احمد الصانع عن المكافئة السنوية لعضوية مجلس اإلدارة للعماعدا 
لس م ونائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس ماجد بن العيسى عن المكافئة السنوية لعضوية مج2020

ارة م والعضو المنتدب األستاذ محمد الزامل عن المكافئة السنوية لعضوية مجلس اإلد2020اإلدارة للعام 
م 2020للعام 
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:بالتالييتمثلالتابعةوشركاتهاللشركة،الرئيسيالنشاطوصف

اإلنشاءاتنية،السكللمبانيالعامةاإلنشاءاتفياللوجستيةواالعماللالستثمارباتكشركةنشاطيتثمل.1
السكنيةانيالمبترميمات،(الخ....الفنادق،المستشفيات،المدارس،)يشمل،السكنيةالغيرللمبانيالعامة
.المبانيتشطيب،الطرق ومستلزماتواألرصفةوالشوارعالطرق وإصالحإنشاء،سكنيةوالغير

سجلببموجتعملوالتيمحدودةمسئوليةذاتشركةهيمبرد–واالستثمارللنقلالسعوديةالشركة.2
شركةنشاطويتثملرأسمالهامن%100نسبتهماباتكشركةوتمتلكالرياضمنوالصادرمنفصلتجارى 

رقمالنقلوزارةترخيصبموجبالبريةالطرق علىبأجروالمهماتالبضائعنقلفيمبرد
إدارةمجلسقبلمنالموافقةتمتوقدهـ،1442-03-24بتاريخينتهىالذي(010111049000)

تابعةركةشإلى(مبرد)واالستثمارللنقلالسعوديةبالشركةوالمسمىالشركةفرعتحويلعلىباتكشركة
مناعتباراً كوذللهاالنقلبقطاعالخاصةوااللتزاماتاألصولتحويليتمانعلىباتكلشركةبالكاملمملوكة

بتاريخ4/13-216رقمبالقرارباتكشركةإدارةمجلسموافقةوتمتم،01/01/2018تاريخ
وااللتزاماتلاألصوبنقلوالمتعلقةمبردوشركةباتكشركةمنكلبيناتفاقيةتوقيععلىم19/12/2017

.م01/01/2018مناالتفاقيةهذهتسرى وم31/12/2017فيلهاالدفتريةللقيموفقاً 
الطبيةتلزماتوالمسوالمعداتلألجهزةبالجملةالبيعفينشاطهايتمثلالمحدودةالشفاءتكنولوجياشركة.3

بتاريخوينتهي(IDL-2020-MD-1009)رقموالدواءللغذاءالعامةالهيئةترخيصبموجب
راسمالهامن%60نسبةباتكشركةوتمتلك.م11/12/2021

سؤوليةمذاتشركةهى(امنكو–والسالمةاألمنلخدماتالعربيةالشركة)التابعةالشركةنشاطيتمثل.4
%94.88نسبتهماباتكشركةوتمتلكالرياض،منوالصادرمنفصلتجاري سجلبموجبتعملمحدودة

خدماتو والسالمةالمراقبةوأجهزةوالتجزئةالجملةتجارةفيالتابعةالشركةنشاطويتمثلرأسمالهامن
.والمراسالتالنقودفرزوعداألموالونقلاألمنيةالحراسات

ذاتشركة)"سابقاوالصناعيالتجاري لإلستثمارالحكمةشركة"المحدودةالمرافقإلدارةأمنكوشركة.5
16بتاريخ1010172169رقــمالتجاري السجلبموجبالرياضمدينةفيوالمسجلة(محدودةمسئولية
شراءفيالشركةنشاطيتمثلرأسمالها،من%70نسبتهماامنكوالتابعةالشركةوتمتلك.هـ1422رمضان

المعداتيفوالتجزئةالجملةوتجارةالشركةلصالحاإليجارأوبالبيعواستثمارهاالمبانيوإقامةاألراضي
السكنيةاتوالمجمعوالتجاريةالصناعيةالمراكزوتشغيلوإدارةوالعددوالشاحناتالثقيلةواألالتالصناعية

.الحكوميةالمناقصاتفيالدخوللغرضاألمنيةواألنظمةوالعسكريةاألمنيةالتجهيزاتوتوريد
ةعملي(تابعةشركة)"أمنكو-والسالمةاالمنلخدماتالعربيةالشركة"أتمتم،2019إبريل28بتاريخ.6

وتقنيةلالتصاالتالذكيةالمدنحلولشركة"رأسمالحصصإجماليمن%40.6نسبتهماامتالك
غيربشكلالحصصمن%5,6نسبتهوما%35لنسبةالمباشرإمتالكهاخاللمنوذلك"المعلومات

ضحةالمو الحصصاقتناءعمليةتمتوقد."المرافقإلدارةأمنكوشركة"التابعةشركتهاخاللمنمباشر
بعضعنواالتصاالتالمعلوماتلتقنيةالذكيةالمدنحلوللشركةالمؤسسينالشركاءتنازلخاللمنأعاله

-سالمةوالاالمنلخدماتالعربيةالشركةفيهمبماآخرينللشركاءعوضدون األسميةبالقيمةحصصهم
ذات)تالمعلوماوتقنيةلالتصاالتالذكيةالمدنحلولشركةتأسست.المرافقإلدارةأمنكووشركة-أمنكو

السريعالموقفشركة"سعوديريالألف100مالبرأسم،2017مايو18بتاريخ(محدودةمسؤولية
التجاري السجلبموجبالرياضمدينةفيوالمسجلة(محدودةمسؤوليةذاتشركة)"سابقاً السياراتلخدمات

فيالشركةغرضويتمثلم،2017مايو18الموافقهـ1438شعبان22بتاريخ1010901033رقــم

لعربيةاالمملكةمدنبجميعذكيةومواقفاألدوارمتعددةسياراتمواقفوتشغيلواستثماروتطويرإنشاء
عددةمتسياراتمواقفوتشغيلواستثماروتطويرإنشاءمزايدةترسيةتم2019أبريل9بتاريخ.السعودية

مليون 52سنوي إيجاربواقعهجرية،سنة25لمدةوالدماموالظهرانالخبربمدنذكيةومواقفاألداور
الشرقيةالمنطقةامانةمعإيجارعقودتوقيعمناالنتهاءتمم2020يناير23وبتاريخ.سعوديريال

حتتدفعةسدادوتموالظهرانالخبرمدينتيوالدماملمدينةالذكيةالسياراتمواقفمشروعبخصوص
تمقدو،م2019أكتوبر6بتاريخسعوديريال27,989,988بلغتالسنويةاإليجاريةالقيمةحساب
بواقعويةالسنااليجاريةللقيمةكضمانالصادرةالضمانخطاباتوتجديدإصداروتمالمواقع،بعضاستالم

.سعوديريالمليون 65مبلغ

لرياضامدينةفىوالمسجلة(محدودةمسئوليةذاتشركة)واحدشخصشركةهىالعقاريةباتكشركة.7
م2017فبراير23الموافقهـ1438أولجماد26بتاريخ1010468252رقمالتجاري السجلبموجب
ليهاعالمبانىإلقامةاألراضيشراءفيالشركةنشاطويتمثلرأسمالهامن%100نسبتهماالشركةوتمتلك

سكنيةوغيرسكنيةالمؤجرةأوالمملوكةالعقاراتوتأجيروإدارةالشركةلصالحاإليجارأوبالبيعواستثمارها

ي النتائج تأثير األنشطة الرئيسة للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه ف
على النحو التالي

النسبة من إجمالى االيراداتإيرادات النشاطشركة مبرد

%65,977,53613النقل( 1)نشاط 

النسبة من إجمالى االيراداتإيرادات النشاطشركة تكنولوجيا الشفاء

%82,353,45717بيع المعدات والمستلزمات الطبية( 1)نشاط 

النسبة من إجمالي االيراداتإيرادات النشاطامنكوشركة 

%160,253,40832الحراسات االمنية( 1)نشاط 

%129,437,31126تغذية الصرافات( 2)نشاط 

%54,483,11311نقل األموال و المراسالت وعد النقود( 3)نشاط 

%7,358,6641قطاع الصيانة والتشغيل( 4)نشاط 

%808,5640المواقف الذكية( 5)نشاط 

النسبة من إجمالى االيراداتإيرادات النشاطشركة باتك 

%3,703,0171نشاط االستثمار العقارى 

النسبة من إجمالى االيراداتإيرادات النشاطأخرى وتسويا ت

-%1(6,520,461)أخرى وتسويا ت
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خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة
وية مجلـس بدء مجلس إدارة الشركة بكافة لجانه واإلدارة التنفيذيـة للشـركة اعمالـه للـدورة الجديـدة فـي عضـ

م ولمدة ثالث سنوات قادمة بإكمال مسيرة التطور والنمـو والتكامـل2020إدارة الشركة التي بدأت في ابريل 
ــ ــة تعــزز وضــع شــركتنا عل ــة وخطــة اســتراتيجية متكامل ى خريطــة بــين الشــركة وشــركاتها التابعــة وفــق رؤي

ل واالداء الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية والشـرق األوسـط وكـذلك لـدعم االهتمـام بجـودة العمـ
موقعًا في جميع أنحاء المملكة للعديد 22مشروعًا في 150أكثر من المتميز للشركات التابعة التي تشغل 

.موظًفا وموظفة5000من الوزارات والهيئات والقطاع الخاص وبكوادر وطنية مؤهلة يتجاوز عددها 

ة ومؤامـة خطـة واستمرارا للتوجه االستراتيجي للشركة الـذي يهـدف الـى دعـم خططهـا االسـتثمارية المسـتقبلي
هــا الطموحــة نموهــا مــع النهضــة والتغييــرات االقتصــادية التــي تشــهدها المملكــة العربيــة الســعودية فــي رؤيت

ن رئـيس وبرامج التحول الـوطني ومبـادرات تحقيـق الرؤيـة، قـام مجلـس إدارة الشـركة المنتخـب بتعيـي2030
ئــات للـــدورة لمجلــس اإلدارة ونائــب للـــرئيس وعضــوا منتـــدبا وتشــكيل اللجـــان التنفيذيــة والترشـــيحات والمكاف

.لماليةالجديدة وكذلك تغيرات في منصب الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي للشئون ا

المملكــة وفــي ظــل اإلجــراءات االحترازيــة والتــدابير الوقائيــة المتخــذة التــي قامــت بهــا الجهــات المختصــة فــي
، كــان تــأثر الجائحــة علــى (COVID-19)العربيــة الســعودية للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد 

ــات التشــغيلية لمجموعــة شــركاتها التابعــة فــي قطــاعي النقــل البــري للبضــائع والخــدمات ال لوجســتية العملي
الخاصـة ، وقطـاع الحلـول األمنيـة المدنيـة" مبـرد"واإلمدادات متمثل في الشركة السعودية للنقـل واالسـتثمار 

متوسط  " منكوا" والنقدية والنقل المؤتمن وإدارة وتشغيل المرافق في الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة 
ية ، وكـذلك باتخاذ كافة االحتياطات الالزمة وتطبيق اإلجراءات الوقائيـة الضـرور باتكوهلل الحمد، كما قامت 

اسـتمرارية توفير الخدمات والحلول اإللكترونية لموظفي مجموعة الشركة وبأعلى معايير الجودة بمـا يضـمن
.توفر الخدمات بجودتها المعهودة لجميع عمالء الشركة

لرشـيدة فـي كما قامت الشركة من منطلق مسؤوليتها االجتماعية وواجبها الوطني، وتعزيزا لجهود حكومتنـا ا
ن سـلمان ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمين األمير محمـد بـ

شـركة أمنكـو حفظهما هللا ودعما لوزارة الصحة ومنسوبيها األبطال ضد جائحة كورونا المستجد، فقد تكفلـت
حســاء بتقــديم الحلــول األمنيــة المدنيــة مجانــًا فــي مواقــع الحجــر الصــحي فــي كــل مــن الدرعيــة والطــائف واأل

ين الملــك والمدينــة المنــورة، وتتقــدم بجزيــل الشــركة والعرفــان واالمتنــان لمقــام ســيدي خــادم الحــرمين الشــرف
زيز على سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالع

هللافـظ القرارات الملكية السامية والمبادرات الحكومية األخرى التي صدرت لـدعم شـركات القطـاع الخـاص، ح
.بالدنا وجميع بلدان العالم واإلنسانية من كل مكروه

النحـو علـى“ تـداول" كذلك قامت الشركة باإلعالن عن نتائجها المالية في موقع السـوق الماليـة السـعودي 
:التالي

ديسـمبر 31تـم اعـالن النتـائج الماليـة السـنوية الموحـدة للفتـرة المنتهيـة فـي 2020مارس 01في تاريخ 
(أثني عشر شهراً )م 2019

31م تـم اعـالن النتـائج الماليـة األوليـة المـوجزة الموحـدة للفتـرة المنتهيـة فـي2020يونيـو 18في تـاريخ 
(ثالثة أشهر)م 2020مارس 

30ي م تم اعالن النتائج المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية فـ2020أغسطس 20في تاريخ 
(ستة أشهر)م 2020يونيو 

.

:اآلتيالوجهعلىسنوية،صافيةأرباحالشركةتوزع -

اديةالعالعامةالجمعيةتقررأنويجوزالنظامي،االحتياطيلتكوينالصافيةاألرباحمن(%10)يجنب.1
.المدفوعالمالرأسمن(%30)المذكوراالحتياطيبلغمتىالتجنيبهذاوقف

احتياطيلتكويناألرباحصافيمن(%5)تجنباناإلدارةمجلساقتراحعلىبناءالعاديةالعامةللجمعية.2
.اتفاقي

يكفلأوةالشركمصلحةيحققالذيبالقدروذلكأخرى احتياطياتتكوينتقررانالعاديةالعامةللجمعية.3
مبالغباحاالر صافيمنتقتطعأنكذلكالمذكورةوللجمعيةالمساهمينعلىاالمكانقدرثابتةأرباحتوزيع

.المؤسساتهذهمنقائمايكون مالمعاونةأوالشركةلعاملياجتماعيةمؤسساتإلنشاء
.المدفوعالمالرأسمن(%5)تمثلنسبةالمساهمينعلىذلكبعدالباقيمنيوزع.4

الةنسبتقدممابعديخصصالشركاتونظامللشركةاألساسيالنظامفيالمقررةاالحكاممراعاةمع.5
طبيقاتالعامةالجمعيةقررتهاالتياالحتياطياتخصمبعداإلدارةمجلسلمكافآتالباقيمن(%10)تتجاوز
أنعلىالمدفوعالشركةمالرأسمن(%5)عنيقلالالمساهمينعلىالربحتوزيعوبعدالنظامألحكام
.العضويحضرهاالتيالجلساتعددمعمتناسباالمكافأةهذهاستحقاقيكون 

النحولىعالقادمةاألعوامالىيرحلأواألرباحمنإضافيةكحصةالمساهمينعلىذلكبعدالباقيويوزع.6
.العامةالجمعيةعليهتوافقالذي

ستيفاءابعدسنوي ربعأوسنوي نصفبشكلمساهميهاعلىمرحليةأرباحتوزيعللشركةيجوزكما.7
.النظاميةالمتطلبات

األرباحتوزيععدم
دفععدبإالالتاليةالسنواتعنأرباحتوزيعيجوزالفإنهمالية،سنةأيةعنأرباحتوزيععدمحالةفي

.السنةهذهعنالممتازةاألسهمألصحابالشركاتنظامألحكاموفقاالمحددةالنسبة
للجمعيةزيجو فإنهمتتالية،سنواتثالثلمدةاألرباحمنالمحددةالنسبةهذهدفعفيالشركةفشلتوإذا

جمعيةالاجتماعاتحضورهمإماتقررأنالشركاتنظامألحكامطبقاالمنعقدةاألسهمهذهألصحابالخاصة
أسهمهمقيمةمعيتناسببمااإلدارةمجلسفيعنهمممثلينتعيينأوالتصويتفيوالمشاركةللشركةالعامة

عناألسهمهذهألصحابالمخصصةاأللويةأرباحكلدفعمنالشركةتتمكنانالىوذلكالمالرأسفي
.السابقةالسنوات

ؤولمسأيعلىوجبالمالية،السنةخاللوقتأيفيالمدفوع،المالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذا
إبالغارةاالدمجلسرئيسوعلىاالدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمهفورالحساباتمراجعأوالشركةفي

امةالعالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوماعشرخمسةخاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فوراالمجلسأعضاء
ولوائحهالشركاتنظاممراعاةمعبالخسائر،علمهتاريخمنيوماوأربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغير

.الماليةالسوق هيئةوأنظمةللوائحووفقاللشركةاألساسوالنظامالتنفيذية
م2020العامفيأرباحبتوزيعيوصيلمالشركةإدارةمجلسبانعلما

وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم

30فيالمنتهيةللفترةالموحدةالموجزةاألوليةالماليةالنتائجاعالنتمم2020نوفمبر09تاريخفي
(أشهرتسعة)م2020سبتمبر

:االتيم2020للعاماالستراتيجيةاإلدارةمجلسقراراتأهممنكانتكما

(عشررابعةال)الجديدةالدورةفيللشركةمنتدباوعضوالهونائباالشركةإدارةلمجلسرئيساتعيين-
الشركةإدارةلمجلس

التنفيذيةإلداريةاالتعييناتمنوعددوالمكافئاتالترشيحاتولجنةواالستثمارالتنفيذيةاللجنةتشكيل-
.الشركةفي

كورونافيروسانتشارمنللحدالضروريةالوقائيةاإلجراءاتوتطبيقالالزمةاالحتياطاتكافةاتخاذ-
.(COVID-19)المستجد

الشفاءتكنلوجياشركةحصصمالراسمن(%60)بنسبهطبيهشركةتأسيسفيالدخول-

إنشاءوعمشر منافسةفيللدخولللتأهيلالتقدمبغرضالمحليةالشركاتمنعددمعتحالفتشكيل-
الرياضمدينةفيالعلياحيفيالسياراتمواقفوإدارة

القانونياالحتياطي
اديةالعالعامةللجمعيةويجوزنظامي،احتياطيلتكوينللشركةالصافيةاألرباحمن(%10)تجنيبيتم

.المدفوعالمالرأسمن(%30)المذكوراالحتياطيبلغمامتىالتجنيبهذاوقف

األخرى االحتياطات
هذاخدمتستأنيجوزوالأخرى احتياطاتتجنبأناإلدارةمجلساقتراحعلىبناءالعاديةالعامةللجمعية

يةللجمعجازمعينلغرضمخصصةتكنلموإذاالعادية،غيرالعامةالجمعيةمنبقرارإالاالحتياطات
.الشركةعلىبالنفعيعودفيماصرفهاتقررأناالدارة،مجلساقتراحعلىبناءالعادية،العامة

األرباحوسدادتوزيع
موافقةبعد(األخرى والتكاليفالعموميةالمصروفاتجميعخصمبعدالسنويةالصافيةالشركةأرباحتوزع

:اآلتيالوجهعلى)المساهمينجمعية
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المخاطرهذهإدارةوسياسةالشركةتواجههاالتيبالمخاطرالمتعلقةالمعلومات
.ومراقبتها

صرفمخاطرتشمل)السوق مخاطر:هيمتنوعةماليةلمخاطرأنشطتهاخاللمنالمجموعةتتعرض
االئتمانرومخاط(العادلةوالقيمةالنقديةللتدفقاتالفائدةأسعارومخاطراألسعارومخاطراألجنبيةالعمالت
ةإدار برنامجويركز.المخاطرهذهمنخطركللمواجهةالمخاطربتقييماإلدارةتقوم.السيولةومخاطر
سلبيةالاآلثارمنالحدإلىويهدفالماليةاألسواقبأوضاعالتنبؤإمكانيةعدمعلىعامةبصورةالمخاطر
..للمجموعةالمالياألداءعلىالمخاطرلهذهالمحتملة

العادلةالقيمةمخاطر

قائمةاريخبتالمعلنةالسوق أسعارإلىالنشطةاألسواقفيالمتداولةالماليةلألدواتالعادلةالقيمةتستند
منانتظامبومتوفرةمتاحةالمعلنةاألسعاركانتحالفينشطاسوقاً السوق يعتبر.الموحدةالماليالمركز
قابيةالر الهيئاتأوالتسعيرخدماتشركاتأوالصناعيةاإلتحاداتأوالوسطاءأوالوكالءأوالمالأسواق

إن.بحتاري تجأساسعلىوالمبرمةالسوق فيبإنتظاموالمتكررةالفعليةالمعامالتاألسعارتلكتمثلحيث
هذهجوتدر .الحاليةالطلبأسعارهيللشركةالمملوكةالماليةلألصولالمستخدمةالمعلنةالسوق أسعار

.األولالمستوى ضمناألدوات

هذهعملت.التقييمأساليبعلىالنشطةاألسواقفيالمتداولةغيرالماليةلألدواتالعادلةالقيمةتستند
قدرأقللىعوتعتمدبالمالحظةالجديرةالمتاحةالسوق معطياتمنالقصوى اإلستفادةتحقيقعلىاألساليب

لقيمةالقياسالمطلوبةالهامةالمعطياتجميعكانتوإذا.المنشأةقبلمنالموضوعةالتقديراتمنممكن
لمحالوفيالثانيالمستوى ضمناألدواتهذهإدراجيتمفإنهبالمالحظة،جديرةمعطياتلألدواتالعادلة
نضماألدواتُتدرجبالمالحظة،جديرةسوقيةبياناتعلىالهامةالمعطياتمنأكثرأوواحدةتستند

.الثالثالمستوى 

يليفيماو .التقييمطريقةحيثمنالعادلةبالقيمةالمدرجةالماليةلألدواتتحليالً التاليالجدوليعرض
:المختلفةالتقييممستويات

وباتالمطلأوللموجوداتالنشطةاألسواقفيالسائدة(الُمعدلةغير)السوقيةاألسعار:األولالمستوى 
.المتطابقة

بالمالحظةالجديرةاألول،المستوى ضمنالمدرجةالُمعلنةاألسعاربخالفاألخرى المعطيات:الثانيالمستوى 
مندةالمستموهي)مباشرةغيرأو(األسعاروهي)مباشرةكانتسواءً المطلوبات،أولألصولبالنسبة
.(األسعار

لعادلةاالقيمةعلىهامتأثيرذاتالمستخدمةالمدخالتكافةفيهاتكون تقييمطرق :الثالثالمستوى 
ةالجدير غيرالمدخالتوهي)بالمالحظةجديرةسوق معلوماتأساسعلىمبنيةغيرولكنهاالمسجلة

.(بالمالحظة

األجنبيةالعملةصرفمخاطر

البالريمعامالتهاغالبيةإنحيثاألجنبيةالعملةصرفلمخاطرهامتعّرضأيالمجموعةتواجهال
السعودي

االئتمانمخاطر

جموعةالمتكبدإلىيؤديمماالمجموعةتجاهبالتزاماتهاالوفاءعلىاألخرى األطرافقدرةعدممخاطرهي
منيسيرئبشكلالمديونيةتركزلمخاطرالمجموعةتعرضقدالتيالماليةاألدواتتتكون مالية،لخسارة

الماليةساتالمؤسمنعددفيالنقديةأرصدتهابإيداعالمجموعةتقومالمدينين،وحساباتالنقديةاألرصدة
والية،مالمؤسسةكلفيالمودعةأرصدتهاحجممنللحدسياسةوتباشرالعاليةاالئتمانيةالقدرةذات

.الماليةالمؤسساتهذهفيكبيرةكفاءةمخاطرعدمبوجودالمجموعةتعتقد

إبرامقبلالمجموعةتضعهالمعاييروفقاً اآلخرينالتجاريينوالمدينينللعمالءاالئتمانيةالجدارةتقييميتم
ألقصىاالحدإن.منتظمةلرقابةأنواعهابجميعالمدينةالذممتخضعكما.الترتيباتمنوغيرهاالعقود

.الماليةلاألصوفئاتمنفئةلكلالدفتريةالقيمةيمثلالسنةنهايةفيكمااالئتمانلمخاطرللتعرض

السيولةمخاطر

واتباألدالمرتبطةاإللتزاماتلمقابلةاألموالعلىالحصولفيلصعوباتالمجموعةتعرضمخاطرهي
.مستقبليةاماتإلتز أيةلمقابلةكافيةبمقاديرتوفرهامندوري بشكلالتأكدطريقعنالسيولةتدارالمالية

توفرو المتداولة،الماليةواألوراقالنقدمنيكفيبمااإلحتفاظخاللمنالسيولةمخاطرإدارةعمليةتتم
ونظرا.السوق مراكزتصفيةعلىوالقدرةالملزمة،االئتمانيةالتسهيالتمنكافقدرخاللمنالتمويل
واتالقنبتوفيرالتمويلعمليةمرونةعلىالحفاظإلىتهدفالمجموعةفإنالمجموعة،أعماللطبيعة

.الملزمةاالئتمانية

متوقعة؛الالتشغيليةبالمصروفاتللوفاءالطلبعندكافيةنقديةامتالكهاضمانعلىالمجموعةتعمل
لكوارثامثلمعقولبشكلتوقعهايمكنالالتيالقصوى للظروفالمحتملالتأثيرذلكمنويستثنى
.الطبيعية

متىبهافاءالو علىقادرةأنهاوتعتقدبالسيولةمتعلقةجوهريةلمخاطرعرضةأنهاتعتبرالالمجموعةإن
.السدادمستحقةأصبحت

الفائدةأسعارمخاطر

لعمولةاسعرمعدالتفيالتغيراتنتيجةالقيمةفيالتغيراتلمخاطرالماليةاألدواتتتعرض
يتملتياوالفتراتالفعليةالعمولةأسعارإن.المتغيرةالعمولةذاتالماليةوإلتزاماتهاألصولها

يضاحاتاإلفـيإليهااإلشارةتمقدالماليـةوااللتزاماتاألصولاستحقاقأوتسعيرإعادةخاللها
.بهاالمتعلقة

المخاطرإدارة

ساسأعلىالعملفياالستمراريةعلىالمجموعةقدرةحمايةفيالمالرأسإدارةعندالمجموعةأهدافتتمثل
ألسهماحامليإلىالعائدةالملكيةحقوق عنعبارةهوالمالرأس.للمساهمينالعوائدتوفيربهدفتجاري 

.نللمساهميالقيمةوتعظيمأعمالهادعمفيالمجموعةمالرأسإلدارةاألساسيالهدفويتمثل.بالشركة

وثقةنوالدائالمستثمرعلىالحفاظعلىتعملالماللرأسقويةقاعدةعلىالحفاظاإلدارةمجلسسياسةمن
بإجراءموتقو بهاالخاصالمالرأسهيكلبإدارةالمجموعةتقوم.لألعمالالمستقبليالتطويرومداومةالسوق 

كماالمال،رأسعلىالعائداإلدارةمجلسويراقب.االقتصاديةاألحوالفيالتغيراتضوءفيعليهالتعديالت
.المساهمينعلىاألرباحتوزيعاتمستوى اإلدارةمجلسيراقب
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20202019201820172016البيانم

497,854,609463,947,950507,627,166486,003,825442,101,147إيرادات النشاط1
(364,819,148)(374,680,634)(430,064,102)(403,826,535)(438,099,906)تكاليف النشاط2

59,754,70360,121,41577,563,064111,323,19177,281,999مجمل ربح النشاط3
(49,732,108)(45,591,605)(50,470,575)(43,874,672)(44,223,537)مصاريف عمومية وإدارية4

15,531,16616,246,74327,092,48965,731,58627,549,891الربح من األعمال الرئيسية5

(5,784,735)(3,151,846)(649,299)(2,476,697)(7,703,080)تكاليف تمويلية6
3,578,297(1,407,006)(5,316,359)(2,418,530)(14,956,487)(بالصافي)األخرى ( الخسائر)اإليرادات 7

(5,750,647)(4,744,228)(5,440,260)(4,507,555)(6,265,582)الزكاة الشرعية 8

6,843,96115,686,57156,428,50619,592,806)13,393,983)الربح قبل حصة حقوق األقلية( الخسارة)صافي 9
((2,770,662(3,852,179))1,497,894((55,982)(538,875)حصة حقوق الملكية الغير مسيطرة10

6,899,94314,188,67752,576,32716,822,144)12,855,108(الربح( الخسارة)صافي 11

مقارنة نتائج أعمال الشركة خالل الخمس سنوات األخيرة
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تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية-
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20202019201820172016البيانم

283,049,172258,360,606220,235,396213,891,159205,620,770الموجودات المتداولة1

339,834,751133,466,88190,384,50492,282,656136,557,677األصول األخرى طويلة األجل2

202,608,670169,239,434191,155,638197,361,098177,745,317األصول الثابتة3

825,492,593561,066,921501,775,538503,534,913519,923,764(3+2+1)إجمالي الموجودات 4

134,949,26098,719,82173,243,71690,385,550131,491,962المطلوبات المتداولة5

319,025,58174,205,05042,199,73245,128,60070,691,493المطلوبات األخرى 6

453,974,841172,924,871115,443,448135,514,150202,183,455(6+5)إجمالي المطلوبات 7

300,000,000300,000,000300,000,000240,000,000240,000,000رأس المال8

48,996,65748,996,65748,306,65146,887,79541,630,162احتياطي نظامي9

9,048,80724,601,19822,696,59166,142,39224,832,698األرباح المدورة10

-----خسائر غير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع11
600,000----توزيعات أرباح ومكافئات مقترحة12
358,045,464373,597,855371,003,242353,030,187307,062,860(12+11+10+9+8)حقوق المساهمين 13

13,472,28814,544,19515,328,84814,990,57610,677,449حقوق الملكية الغير مسيطرة14

825,492,593561,066,921501,775,538503,534,913519,923,764(14+13+7)إجمالي المطلوبات وحقوق الملكيـة 15

يرةأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخ
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:خيرةرسم بياني لحقوق المساهمين خالل الخمس سنوات األ
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تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة و شركاتها التابعة 

20202019المنطقةالنشاطالشركة

قطاع (مبرد)الشركة التابعة 
النقــــــــــــــــــــل

30,478,06528,678,962الوسطى

16,532,07616,580,918الشرقية

18,967,39520,185,945الغربية

بيع المعداتودةشركة تكنولوجيا الشفاء المحد
والمستلزمات

الطبية

82,353,4570الوسطي

ة حراسات أمني(هاامنكو وشركات)الشركة التابعة 
نقل اموال -

تغذية -
عد-صرافات 

وفرز نقود 
ومراسالت 
وخدمات 
مرافق 

ومواقف ذكية

155,401,235203,826,388الوسطى

13,705,94216,930,911الشمالية

31,299,77124,867,900الجنوبية

48,250,50459,940,152الشرقية

103,683,60991,349,684الغربية

3,703,0173,457,848الوسطىاالستثمار العقاري (المركز الرئيسي)شركة باتك 

-1,870,758-6,520,462أخرى وتسويات

497,854,609463,947,950اإلجمالي

31,299,771 , 

6%
64,782,580 , 

13%
13,705,942 , 

3%

122,651,004 

, 25%

265,415,312 

, 53%

توزيع اإليرادت حسب المنطقة الجغر افية

الجنوبية الشرقية الشمالية الغربية الوسطى
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ات إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقع
أعلنتها الشركة

20202019البيــان

497,854,609463,947,950اإليرادات

(403,826,535)(438,099,906)تكلفة اإليرادات

59,754,70360,121,415مجمل الربح

(43,874,672)(44,223,537)مصاريف ادارية وعمومية

15,531,16616,246,743ربح التشغيل

(882,910)276,869خسائر بيع ممتلكات ومعدات/ مكاسب 

(2,476,697)(7,703,080)تكاليف تمويلية

-90,000ارةإيرادات استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخس

(2,330,452)(17,751,476)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

2,428,120794,832إيرادات أخرى 

11,351,516(7,128,401)الربح قبل الزكاة( الخسارة)صافي 

(4,507,555)(6,265,582)مصاريف الزكاة

6,843,961(13,393,983)الربح للسنة( الخسارة)صافي 

صافي الربح العائد الى

6,899,943(12,855,108)مساهمي الشركة 

(55,982)(538,875)حقوق الملكية الغير مسيطرة

ربحية السهم األساسية والمخفضة من صافي ( خسارة)
الربح( الخسارة)

(0.43)0.23

.الحاليةللسنةالماليةالبياناتعرضمعلتتوافقالمقارنةسنةأرقامبعضتبويبإعادةتم

م2019السابقبالعاممقارنةم2020لعامالماليةالنتائجفيالجوهريةالفروقات

:إلىبقالسابالعاممقارنةالعامهذاخاللالربحصافىفى(االنخفاض)االرتفاعسببيعود

جوهري كلبشالسابقالعامخاللربحبصافيمقارنةالحاليالعامخاللخسارةصافيتحقيقسببيعود
:إلى

االئتمانيةالخسائرمخصصبلغحيث%662بنسبةمتوقعةائتمانيةخسائرمخصصتكوينفيالزيادة-
للعامريال2,330,452بمبلغمقارنةريال17,751,476مبلغالحاليالعامخاللالمكون المتوقعة

.السابق

مبلغالحاليالعامخاللالتمويليةالمصاريفبلغحيث%211بنسبةالتمويليةالتكاليففيالزيادة-
فيةالبنكيالتسهيالتزيادةنتيجةوذلكالسابقللعامريال2,476,697بمبلغمقارنةريال7,703,080

.شرقيةالبالمنطقةالذكيةالمواقفمشروعوتنفيذجديدةأصولإضافاتنتيجةالمجموعةشركاتبعض

مبلغالحاليللعامالمقدرةالزكاةمصاريفبلغتحيث%39بنسبةالمقدرةالزكاةمصاريففيالزيادة-
السابقللعامريال4,507,555بمبلغمقارنةريال6,265,582

إضافيةمعلومات

والذيالسابقبالعاممقارنة%7بنسبةم2020العامخاللالتشغيليةاإليراداتفيالزيادةمنالرغمعلى-
إليراداتاانخفضالمقابلوفىالطبيةالمعداتتوريدقطاعمنإيراداتتحقيقالىرئيسيبشكليعود

عامالخاللانهحيثاألموالونقلاألمنيةالحراساتقطاعمثلاألخرى القطاعاتبعضفيالتشغيلية
بتطبيقالمملكةحكومةقامتالمملكةفيCOVID-19المستجدكورونافيروسانتشارومعم2020

شغيليةالتاإليراداتانخفاضفيسببكانمماالفيروسانتشارمنللحداالحترازيةاإلجراءاتمنالعديد
ومنثارهاآلتخفيفالخططووضعالجائحةعنالناتجالتأثيربمعالجةالشركةإدارةوقامتالقطاعاتبهذه
خاصالللقطاعالمقدمةالحكوميالدعمحزممنلالستفادةالجائحةفترةخاللالشركةتعاملتأخرى،جهة

.لمطلوبةابالقدرةالعملياتعلىوالحفاظالعاملالمالرأسدعمإلىباإلضافةفعال،بشكلالتكاليفوإدارة

ركةشخاللمنالشرقيةبالمنطقةالذكيةالمواقفلمشروعالجزئيالتشغيلبدءم2020العامبنهاية-
نتيجةالمشروعإيراداتفيالزيادةم2021العامخاللالمتوقعومن(تابعةشركة)الذكيةالمدنحلول

.الشرقيةبالمنطقةالذكيةالمواقفتشغيلفيالزيادة

:المستقبليةواآلفاقالتوقعات-

ميةالتنإلىتهدفوالتي،لهاجديدةاستراتيجيةإعدادعلىبالعملم2021العامخاللالشركةتقومسوف
معوافقليتأدائها،وتطويربالشركة،التشغيليةالقطاعاتهيكلةوإعادةالخدميةأعمالهافيوالتوسع

المتوقعالطلبحجمتلبيةتستطيعكي،٢٠٣٠المملكةرؤيةوفقالمملكةتشهدهاالتيالكبرى التطورات
.المقبلةالمرحلةفيالشركةتقدمهاالتيالخدماتعلى

انونينالقللمحاسبينالسعوديةالهيئةمنالمعتمدةالمحاسبةمعاييرعناختالفأليإيضاح•

فيالمعتمدةيالمالللتقريرالدوليةللمعاييروفقاً الموحدةالماليةالقوائمإعدادتمانهحيثاختالفيوجدال
.القانونيينينللمحاسبالسعوديةالهيئةمنالمعتمدةاألخرى واإلصداراتوالمعاييرالسعوديةالعربيةالمملكة

2020خاللالموزعةاألرباح•
علىم2020العامخاللأرباحبتوزيعاتاللوجستيةواألعماللالستثمارباتكشركةتقوملم

المساهمين
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:وفيما يلي حركة القروض قصيرة األجل 
2020ديسمبر 31كما في 

30,000,000 رصيد أول السنة

12,000,000 المستلم من القروض خالل السنة

- المسند خالل السنة

42,000,000 الرصيد في نهاية السنة

أملبالطعندالسدادواجبةأكانتسواء)الشركةعلىقروضبأيالمتعلقةالمعلومات
دفعتهاالغمبوأيلهاالتابعةوالشركاتللشركةاإلجماليةبالمديونيةوكشف،(ذلكغير

مدتهو لهاالمناحةالجهةواسمالقرضأصلومبلغالسنةخالللقروضسدادالشركة
المتبقي،والمبلغ

األجلقصيرةقروض

يالتتسهاتفاقيةبتوقيعاللوجستيةواألعماللالستثمارباتكشركةقامتم2020/01/05بتاريخ(أ 
والحدم2023/01/05فيوتنتهي(الرياضبنك)المحليةالبنوكأحدمعاإلسالميالتورق بنظامائتمانية
والتسهيلالعامل،المالرأسمتطلباتتمويلفيوتستخدمسعوديريالمليون 20لالتفاقيةاألقصى

وكما711524003191رقمصكبموجبالخرج–الرياضبطريقالشركةألرضعقاري برهنمضمون 
وذلكسعوديريالمليون 7,000,000مبلغباستخدامالشركةقامت،م2020ديسمبر31تاريخفي

.م2021/06/10فيالسدادتستحقالعاملالمالرأسمتطلباتلتمويل

بتوقيعتابعةشركة–(أمنكو)والسالمةاألمنلخدماتالعربيةالشركةقامتم5/9/2019بتاريخ(ب 
األقصىلحدوا(االستثماربنك)المحليةالبنوكأحدمعاإلسالميالتورق بنظامائتمانيةتسهيالتاتفاقية

-:كاآلتياالئتمانيةالتسهيالتاستخداموأحكاموشروطريالمليون 55بمبلغلالتفاقية

.البنكطريقعنالمستنديةاالعتماداتخطاباتتمويلإلعادةالسلعوبيعشراءلتمويلمرابحة-

.العاملالمالرأسمتطلباتلتمويلالسلعوبيعشراءتمويلاألجلقصيرةمرابحة-

مقبولينتفيدينمسلصالحالدفعضمانات/تنفيذحسنضمانات/ابتدائيةضماناتإلصداركفاالتتسهيالت-
.للبنك

العاملالمالرأسمتطلباتلتمويلوذلكسعوديريالمليون 30,000,000مبلغباستخدامالشركةقامت
م2021-03-29فيالسدادتستحق

.م2021/09/30فيوتنتهيسعوديريالمليون 40لالتفاقيةأقصىبحداالتفاقيةتجديدوتم

.الدماممواقفلمشروعسعوديريالمليون 25أقصىبحددفعضماناتوتشملمحددةتسهيالت-

.الخبرمواقفلمشروعسعوديريالمليون 40أقصىبحددفعضماناتوتشملمحددةتسهيالت-

العاملالمالرأسمتطلباتلتمويلوذلكسعوديريالمليون 5,000,000مبلغباستخدامالشركةقامت
م2021-01-10فيالسداديستحق

األجلطويلةقروض

معالمدةمحددةتورق ائتمانيةتسهيالتاتفاقيةبتوقيعاللوجستيةواالعماللالستثمارباتكشركةقامت-أ
م2023/12/31فياالتفاقيةهذهوتنتهيم2018/12/18بتاريخ(العربيالبنك)المحليةالبنوكأحد

ذرالمعبحيإداريةمكاتبيمثلعقارشراءلتمويلوذلكسعوديريال34,000,000وبمبلغ،(شهراً ستون )
م،2020ديسمبر31تاريخوحتىللمجموعةرئيسيكمركزمنهجزءاستخدامسيتمالرياضمدينةبوسط
لمدةسنويةنصفدفعاتعلىالتمويلسدادويتمالتمويلاتفاقيةمنالمبلغإجماليباستخدامالشركةقامت

موقعوضماناً سعوديريال34,000,000بمبلغألمرسندعقاري،برهنمضمون القرضإن.سنوات4
بلقمنالبنكلصالحأصوليوتنازلتابعةشركة–(أمنكو)والسالمةاألمنلخدماتالعربيةالشركةمن

بوليصةو التمويلمحلللعقاراإليجارلعوائدتابعةشركة–(أمنكو)والسالمةاألمنلخدماتالعربيةالشركة
.األولالمستفيدالبنكفيهايكون تأمين

بتوقيعشريكوهي(أمنكو)والسالمةاألمنلخدماتالعربيةالشركةقامتم2019/10/17بتاريخ-ب
اإلسالميةيعةالشر أحكاممعمتوافقةوتحوطضماناتو"تورق "األجلطويلتمويلائتمانيةتسهيالتاتفاقية

المواقفمشروعفياالستثمارتمويلوبغرضسنوات،7التمويلومدةسعودي،ريالمليون 79بإجمالي
في.(تابعةةشرك)المعلوماتوتقنيةلالتصاالتالذكيةالمدنحلوللشركةالتابعةالشرقيةبالمنطقةالذكية
حلولركةشإلىوبنودوالتزاماتشروطمنفيهاومااالتفاقيةلنقلاتفاقيةتوقيعتمم2019/03/12تاريخ
مندفعاتالشركةاستلمتم2020ديسمبر31تاريخحتى.المعلوماتوتقنيةلالتصاالتالذكيةالمدن

سنةيوهتوفرفترةمضيبعدسنوي نصفبشكلسدادهيتم)سعوديريال44,479,898بقيمةالقرض
(م2021/03/31حتىسماحفترةومضيم2019/10/17المؤرخالتسهيلعرضخطابتاريخمنواحدة

.%2.25+سايبورعمولةوبمعدل

قيعبتو تابعةشركة–(أمنكو)والسالمةاألمنلخدماتالعربيةالشركةقامتم2019/12/08بتاريخ(ت 
بمبلغلالتفاقيةاألقصىوالحد(الفرنسيالسعوديالبنك)المحليةالبنوكأحدمعائتمانيةتسهيالتاتفاقية

:كاآلتياالئتمانيةالتسهيالتاستخداموأحكاموشروطريالمليون 80

سعودي،ريالمليون 10أقصىبحدضماناتإلصداركفاالتتسهيالتوتشملعامةتسهيالت-
(سنوي %1.75+سايبوربعمولة)سعوديريالمليون 5أقصىبحداألجلقصيرةقروضوتسهيالت

.العاملالمالرأسلتمويل

بنظامئتمانيةاتسهيالتاتفاقيةبتوقيع(تابعةشركة)مبرد–واالستثمارللنقلالسعوديةالشركةقامت-ت
م2023/06/11فياالتفاقيةهذهوتنتهـيم2018/03/11بتاريخالمحليةالبنوكأحدمعاإلسالميالتورق 

ديسمبر31تاريخوحتـىسعوديريالمليون 15أقصىبحدبالشركةالتشغيليةالعملياتلتمويلوذلك
شراءبغرضوذلكالتمويلاتفاقيةمنسعوديريال14,820,616مبلغباستخدامالشركةقامتم2020

.سنوات5لمدةسنويةربعدفعاتعلىالتمويلسدادويتمالتشغيليةالعمليةفيتستخدممبردةمقطورات
تفاقيةابتوقيع(تابعةشركة)مبرد–واالستثمارللنقلالسعوديةالشركةقامتم2020/03/17بتاريخ-ث

هذهوتنتهـيم2020/03/17بتاريخالمحليةالبنوكأحدمعاإلسالميالتورق بنظامائتمانيةتسهيالت
سعوديريالمليون 24,5اقصىبحدبالشركةالتشغيليةالعملياتلتمويلوذلكم2025/03/17فياالتفاقية

سدادويتمسعوديريال20,887,773مبلغباستخدامالشركةقامتم2020ديسمبر31تاريخوحتى
.سنوات5لمدةسنويةربعدفعاتعلىالتمويل

:  فيما يلي جدول استحقاق القروض كما في
م2020ديسمبر 31كما في 

55,894,203 خالل سنة واحدة

14,190,025 مابين سنة الى سنتين

79,954,869 سنوات 5مابين سنتين الى 

150,039,097 اإلجمالي

م2020ديسمبر 31كما في 

75,655,839 رصيد أول السنة

85,448,454 إضافات خالل السنة

(5,633,929) المسدد خالل السنة

155,470,364 إجمالي قيمة التورث

(5,431,267) تكلفة التمويل المؤجلة: يخصم

150,039,097 صافي قيمة التورق 

94,144,894 الجزء غير المتداول

55,894,203 الجزء المتنداول

: وفيما يلي حركة القروض قصيرة وطويلة األجل
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بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد 
حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها 

20202019البيانالشركة

145,453943,196الزكاة المسددةباتك
-41,400الزكاة المستحقة

383,4891,739,552القيمة المضافة-الضريبة المسددة 
22,918(66,677)القيمة المضافة-الضريبة المستحقة

856,010472,004التأمينات االجتماعية المسددة
39,81658,796التأمينات االجتماعية المستحقة

71,19712,399تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة
84,83043,523رسوم مكتب العمل المسددة

822,421717,389الزكاة المسددة(مبرد)الشركة التابعة 

1,108,794822,421الزكاة المستحقة
القيمة -الضريبة المسددة 

المضاف
ة

2,429,9761,515,141 

 314,01674,850القيمة المضافة-الضريبة المستحقة
 715,168838,269التأمينات االجتماعية المسددة

 76,93458,750التأمينات االجتماعية المستحقة
 519,765348,320تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة

 1,698,3912,266,708رسوم مكتب العمل المسددة
-الزكاة المسددةشركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة

418,881الزكاة المستحقة
564,646القيمة المضافة-الضريبة المسددة 
(34,771)القيمة المضافة-الضريبة المستحقة

-التأمينات االجتماعية المسددة
21,096التأمينات االجتماعية المستحقة

-تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة
-رسوم مكتب العمل المسددة

 3,981,4294,432,835الزكاة المسددة(امنكو وشركاتها)الشركة التابعة 
4,729,7714,012,596الزكاة المستحقة

28,442,66419,345,765القيمة المضافة-الضريبة المسددة
4,603,3081,476,366القيمة المضافة-الضريبة المستحقة

24,594,63920,790,584التأمينات االجتماعية المسددة
1,967,7321,672,112التأمينات االجتماعية المستحقة

444,955238,600تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة
3,076,3601,678,114رسوم مكتب العمل المسددة

 -
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20202019
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472,004 

الزكاة املسددة التأمينات االجتماعية املسددة

(اتكشركة ب)رسم توضيحي للتأمينات االجتماعية والزكاة المسددة 
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الزكاة املسددة التأمينات االجتماعية املسددة

(عة مبردالشركة التاب)رسم توضيحي للتأمينات االجتماعية والزكاة المسددة 
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20202019

3,981,429 4,432,835 

24,594,639 

20,790,584 

الزكاة املسددة التأمينات االجتماعية املسددة

(امنكوالشركة التابعة)رسم توضيحي للتأمينات االجتماعية والزكاة المسددة 
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