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 حفظكم الله                                 شركة الشرقية للتنميةالمساهمي      اعزائنا

 لكافة مساهمي يتقدم بجزيل الشكر والتقدير أن مجلس ادارة شركة الشرقية للتنمية  يسربداية 

وكانوا سندا وداعما حقيقيا لمجلس ادارة الشركة في  ركةاللذين لطالما وقفوا مع الشالشركة الكرام 

 االحترام والتقدير .  فلهم منا كل، كافة الظروف والمراحل 

 31/12/2020لسنة المالية المنتهية في لالسنوي  تقرير مجلس االدارة أيديكمضع بين نأن كما يسرنا 

 لمناقشتهجمعيتكم الموقرة لحيث نقدمه  للتنمية،والذي يشرف على اعداده مجلس ادارة الشرقية 

 و والمالي التشغيليالشركة  أداءمن خالل هذا التقرير  حيث نستعرض معكم اتهعلى محتويوالموافقة 

الذي كان له االثر و استمرار تردي اوضاع االنشطة التشغيلية في الشركةاسباب يتضمن ملخص تحليلي 

كذلك نقدم لكم من خالل هذا التقرير الحلول الناجعة  .ايضا هذا العامتحقيق الخسائر ل استمرارالبالغ في 

اليقاف سيل الخسائر واالنتقال الى مرحلة التشغيل وتحقيق االرباح والتي لطالما سعت ادارة الشركة 

من قبل مراجع الشركة المدققة والختامية الشركة كما يصاحب هذا التقرير حسابات  اليها،للوصول 

  .2020عن السنة المالية لها  إيضاحاتمن  القانوني وما يرافقها

 

 مع خالص تحيات مجلس إدارة الشركة         
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   - : العام الشركة نبذة عن وضع  •

ها  ملياتاستمرار توقف عال يخفى على احد ما تمر به شركة الشرقية للتنمية من تعثر مالي  ناتج عن  

االمر الذي  ايرادات تشغيلية لمدة تقارب الثالث سنوات    ةتحقيق أي  التشغيلية والتي نتج عنها عدم

انه وبالرغم من فشل  كان له االثر السلبي البالغ والواضح على كافة االصعدة المتعلقة بالشركة ، إال  

رات تشغيلية اال  االستحواذ على عقابمحاولة مجلس ادارة الشركة في اتمام صفقة رفع راس المال  

ان االمل قد تجدد بصدور قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة في مطلع هذا العام والمعتمد من  

ت ادارة الشركة التنفيذية  أبد حيث  متر مربع  (    72.178.700) شركة مساحة  الالمقام السامي بتمليك  

  إرادة ستصدار صك التملك بناء على القرار الصادر اال انه والسباب خارجة عن  إات  ءبمتابعة اجرا

مما اضطر حكومتنا الرشيدة    19  – الشركة والتي تتعلق باالزمة العالمية التي تسبب بها وباء كوفيد  

ايروس والتي توقف على اثرها العمل في الدوائر  االحترازية والوقائية لمواجهة الفاإلجراءات  التخاذ  

ات استصدار  ءوبعد عودة العمل باشرت ادارة الشركة التنفيذية بمتابعة إجرا   لعدة أشهرالحكومية  

ليستقر  الصك من جديد حيث تنقل ملف االرض ما بين كتابة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة  

ه ان ادارة الشركة التنفيذية لم تتواني ابدا في متابعة االمر  وما نؤكد علي،  االمر في وزارة الطاقة

 وانها ستواصل متابعتها الى ان يصدر صك تملك االرض بعون هللا . 

الشركة انها ضرورية لتصحيح اوضاع  فيما يلي نلخص اهم الخطوات التي يرى مجلس ادارة  و 

 - : لشركة ووضعها على المسار الصحيحا

 

 :  الراهن الشركة أوال: تقييم وضع  

تعتبر هذه الخطوة من اهم الخطوات حيث يتم إجراء دراسة كاملة وشاملة لوضع الشركة من كافة الجوانب  

لوضع الشركة المالي واالداري والتشغيلي يعتبر أول درجات ارتقاء الشركة على  حيث ان التشخيص السليم  

تخطي  الشركة من تشكيل ادارة تنفيذية قادرة على    مجلس ادارةبعد ذلك    ليتمكن   وقوته، سلم النجاح بعون هللا  

ليتقرر وضع اإلجراءات    الشركة العمليات داخل    تم النظر عن كثب علىي حيث    االداء،العقبات ورفع مستوى  

 التالي: . ويمكن تلخيصها على النحو  التي يمكن اتخاذها الحقا   المناسبة 

ة جيدة ومدرة  ذات جدوى اقتصادي وايجاد فرص استثمارية جديدة على الجديد دأب مجلس ادارة الشركة  –أ

يتجلى ذلك من خالل وضع خطة تشغيل استراتيجية طويلة المدى قابلة للتنفيذ مع االخذ بعين االعتبار  للدخل و

 . إمكانيات الشركة وقدراتها

شح السيولة وعدم وجود مصادر للتمويل هي احد اهم العقبات التي تواجه إدارة الشركة في تنفيذ    يعتبر  -  ب 

لذلك   التشغيلية  مشاريع خطته  خططها  لتمويل  لتوفير مصادر  جاهدا  للتنمية  الشرقية  ادارة  مجلس  يسعى 

المالية   السنة  االخيرة من  االيام  في  الشركة  ادارة  اقر مجلس  مال    برفع   2020االستراتيجية حيث  راس 

 . وهذا ما سيرد تفصيله بشكل موسع الحقا . ركة الش
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ادرة على  قتكون    التشغيلية بحيث   اليرادات ا  مصادر  تنويع في إطار توجه مجلس ادارة الشركة على    -ج

فان مجلس ادارة الشركة سيسعى    ونظاميا، توفير السيولة الكافية للحفاظ على ثبات الشركة واستقرارها ماليا  

 التوازن المالي. الفرص المتاحه بعد دراسة جداوها االقتصادية بما يخلق في  للدخول

ت التشغيل  بناء على التعثر المالي الذي واجهته الشركة خالل الفترات الماضية ونظرا لتوقف عمليا  - هـ  

 ادارة الشركة التخاذ قرار صعب قائم على االستغناء عن معظم موظفي الشركة  دفع مجلس االمر الذي 

ولذلك فان مجلس ادارة الشركة يؤمن بضرورة اعادة    الشهرية، وذلك لتخفيض حجم االنفاق والمصروفات  

ب  يواكمن خالل اعادة تاسيس قسم متكامل للموارد البشرية  تعيين موظفين جدد واعادة هيكلة النظام االداري  

إنجاز كافة االعمال االدارية والفنية من خالل فرق عمل  يشرف على  تطور الشركة التنموي والتشغيلي و

 . في الوقت المناسب خالل فترة تنفيذ وتشغيل المشاريع المقترحههلة ومدربة ؤم

 

 : : تحسين وضع الشركة العام  ا ثاني

المجلس السابق  ما بدأه    م  2020/ 07/ 20الجديد والذي تسلم مهامه بتاريخ  إدارة الشركة  مجلس    استأنف -

المستويات  سين  حت  من محاوالت  كافة  العام وعلى  الشركة  باشر ومنذ  وضع  توليه زمام  حيث  بداية 

االمور العمل على دراسة اهم العقبات التي تواجه عمليات التشغيل تمهيدا الزالتها ومن ثم وضع خطة  

رسم خارطة طريق آللية تنفيذها ليتم بعد ذلك البحث عن حلول تمويلية  جية طويلة المدى وتشغيل استراتي

 التشغيلية. تمكن ادارة الشركة من استغاللها في تنفيذ خطتها 

فور    البدء في عملية استصدار تراخيص المشاريع التنموية تمهيدا لتطبيق خطة الشركة االستراتيجية -

عن    2020/ 12/ 24حيث اعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ    المطلوب،الحصور على التمويل  

 . مبدئية سبعة تراخيص حصولها على 

من أهم اولويات مجلس  ما تم احياؤه من ارض المنحة الحكومية المقدمة منذ تاسيسها  يعد تملك الشركة ل -

استثمارية مناسبة تمكنها من اعادة استثمارها وتشغيلها    لما يعود على الشركة من فوائد   وذلكادارة الشركة  

من خالل تعزيز أصولها الثابتة وإمكانية الحصول على التمويل الكافي إلعادة التشغيل باالضافة الى خلق  

   السيولة.ع مصادر الدخل لديها وترفع من معدالت توفر ي فرص استثمارية جديدة تمكن الشركة من تنو

ع راس مال الشركة من خالل اصدار اسهم اكتتاب في حقوق االولوية حيث اقر  البدء في عملية رف  -

ة اجمالية )  سهم بقيم  30,000,000مجلس ادارة الشركة رفع راس المال ليصبح عدد اسهم الشركة  

 وبذلك يكون    ( لاير ،  75,000,000سهم بقيمة )   7,500,000( لاير بدال من   300,000,000

، وقد تم تكليف  ( لاير    225,000,000بقيمة تبلغ )  سهم    22,500,000المال  حجم الزيادة في راس  

 .  مستشار مالي لتنفيذ عملية رفع رأس المال 
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 للشركة القائمة صف ألهم أنواع األنشطة الرئيسيةو -1

ع  يادارة الشركة لكافة االنشطة التشغيلية القائمة فإن توجهها الحالي للمضي قدما في تنو   نظرا اليقاف 

قبلية حيث يركز مجلس ادارة الشركة جل اهتمامه على  خططها التشغيلية المستمصادر الدخل وتنفيذ  

عن    تنفيذ اهم مشاريع الشركة والذي يعتبر المشروع الحيوي والتنموي االساسي للشركة وهو عبارة

مشروع دواجن متكامل بتقنية عالية وطاقة انتاجية كبيرة حيث ستقوم ادارة الشركة بتنفيذ المشروع على  

.وقد حصلت الشركة على الترخيص المبدئي للمشروع  وصوال للطاقة االنتاجية القصوى  و مراحل زمنية  

من خالل آليات وتقنيات  , باالضافة الى توجه ادارة الشركة للمضي قدما في المشاريع الزراعية وذلك 

زراعية متطورة مثل الزراعة من خالل الهيدروبونيك واالكوابونيك ، كذلك فإن ادارة الشركة تسعى  

 للدخول في مجال وانشطة االستزراع السمكي . 

 الخطط المستقبلية والمخاطر وصف -2

القصوى من الموارد المتاحة    االستفادةرة  ضرودارة  اإلمجلس    ى رأ  الراهن   خالل دراسة وضع الشركة  من

فيها    ة األكثر ربحي  مشاريعلل  االستثمارات وجلب   الموارد    السلبي   التـأثير عدم  مراعـاة  مع  والتوسع  على 

الخطط   أهم، أما عن  اإلنتاجتوفير الموارد ومدخالت الذاتي في  االكتفاء وكذلك محاولة   ، والبيئية الطبيعية  

 هي: حاليا  بهاالشركة  تعمل التي والقرارات 

 تملك األرض المحياة: أوال: 

بمتابعة طلب تملك المساحة المحياة من األرض  ولجانه المختلفة  إدارته التنفيذية    مجلس اإلدارة من خالليسعى  

كم  17الواقعه على بعد    هـ  1406/ 06/ 03/م الصادر بتاريخ  1016/ 4بموجب االمر السامي رقم  المخصصة لها  

قرار وزارة البيئة  وبناء على    هـ1404/ 9/ 2وتاريخ    1209الدمام بالمخطط رقم  ابوحدرية –من مثلث الفاضلي

الصادار  والزراعة  بتمليك   2020/ 01/ 01بتاريخ    والمياه  القرار  يقضي هذا  السامي حيث  المقام  من  والمعتمد 

قدرها   مساحة  على    72.178.700الشركة  بناء  وذلك  القرار  في  الواردة  والحدود  االبعاد  حسب  مربع  متر 

رة الشركة  ، حيث ان اداالذي اشرفت على تنفيذه وزارة الببيئة والمياه والزراعة    الحديث   مخرجات الرفع المساحي

تؤكد على انها قامت بتسليم الوزارة وكافة الجهات والدوائر المعنية كافة المتطلبات والوثائق المطلوبة منها في  

اجرا زالت  ، وال  التملك  استصدار صك  قبل مجلس  ءسبيل  الحثيثة من  والمتابعة  التنفيذ  قيد  الصك  ات صدور 

 اإلدارة.

 

 المرتقبة:   االنشطة االستثمارية ثانياً:

رة  حيث ان مجلس ادابعد الحصول على تمويل تشغيلي  الشركة المساحات الواسعة في ارض استغالل  (1

 خطتها   ذ من مصدر لتوفير السيولة الكافية لتنفي أكثر بنية على الشركة كان قد وضع خطة تمويل م 
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بضمان  مويل تشغيلي واهم هذه المصادر رفع راس مال الشركة والحصول على ت التشغيلية طويلة المدى   (2

 حينه. االعالن عنها في هذا وستقوم ادارة الشركة ب  االرض 

مشروع دواجن متكامل بتقنية عالية وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل زمنية وفق خطة عمل مدروسة   (3

 واستشاريين. من قبل متخصصين  

  الزراعية المتطورة والتي قد يكون من اهمها الزراعه التركيز على زراعة المحاصيل وفقا لالساليب  (4

 . األكوابونيك ( و  )الهيدروبونيك المائية 

   المجال. تاسيس قطاع التسويق الزراعي وذلك من خالل استغالل خبرات الشركة في هذا  (5

 يها. التي تعكف ادارة الشركة عل دراسة عدد من الفرص االستثمارية باالضافة الى  (6

 

   :المتوقعه  المخاطر:  ثالثا

لمواجهة مخاطر    ةعرضمالشركة  فإن  وخططها المستقبلية  أنشطة الشركة  التي قد تواجه  بالنسبة للمخاطر   

ت ومن اهمها مخاطر  حال كافة الشركات العاملة في مختلف المجاالكوتحديات تشغيلية وتمويلية وغيرها  

عقبات كبيرة لتوفير السيولة الكافية والتي تمكنها من االستمرار في نشاطها  تواجه الشركة  السيولة حيث أن  

االنتاج   وتنويع مصادر  استثمارات جديدة  فتح  نحو  يترتب علوالتشغيل  والتوجه  بما  والوفاء  يها من  لديها 

يل التي  التزامات مادية او عينية ، وهذا ما دفع الشركة لتذليل هذا النوع من المخاطر من خالل خطة التمو 

 وضعها مجلس االدارة والمبنية على رفع راس مال الشركة من خالل اصدار اسهم حقوق اولوية . 

 

   2020تحليل قوائم الشركة المالية للسنة المالية    -3

نورد في البيان التالي اهم البيانات  والمقارنات    2020/ 12/ 31فيما يتعلق بقوائم السنة المالية المنتهية في  

 بين نتائج اعمال السنوات المالية السابقة ومقارنتها بالسنة الحالية والتي تظهر كما يلي : 

 ( 2020 – 2016أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من ) -

 ملخص الميزانية العمومية أوال:  

وقبل ان نورد بيانات الميزانية العمومية نأمل أن يظهرالرسم البياني التالي اهم الفروقات والمقارنات التي  

 2020  ومقارنتها بـالسنة الماليةسنوات مالية  أربع لموجودات ومطلوبات الشركة آلخر حدثت 
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2020وخصوم الشركة خالل اخر أربع سنوات مالية ومقارنتها مع  كشف تفصيلي الصول    -    

 البيان 2016 2017 2018 2019 2020

 اصول متداولة   3,167,632 886,781 2,166,379 1,469,600 211,310

 اصول غير متداولة   270,536,598 252,703,660 250,709,910 185,780,388 185,123,393

 اجمالي االصول   273,704,230 253,590,441 252,876,289 187,249,988 185,334,703

 خصوم متداولة   36,436,590 33,190.990 40,155,233 41,998,225 42,283,061

 خصوم غير متداولة   1,249,465 973,142 6,985 17,854 47,097

 اجمالي الخصوم  37,686,055 34,164,132 40,162,218 42,006,079 42,330,158

 

 الدخل تحليلي لقوائمبيان  ثانيا : -

 

 

 

2020 2019 2018 2017 2016

المبيعات 0 0 338,027 1,514,239 9,271,801

تكاليف النشاط 525,171 935,993 1,342,736 7,523,877 17,700,114

اجمالي دخل النشاط -525,171 -935,993 -1,004,709 -6,009,638 -8,428,313

مصاريف ادارية وتسويقية 2,068,845 3,159,419 6,190,708 4,181,275 4,559,205

صافي دخل االنشطة الرئيسية -2,594,016 -4,095,412 -7,195,417 -10,212,622 -12,987,518

نتائج االعمال االخرى 390,156 -63,369,605 481,601 -6,045,467 1,328,731

صافي الدخل -2,222,121 -67,473,419 -6,713,816 -16,258,089 -14,135,023

إجمالي الدخل الشامل للسنة -2,239,364 -67,470,162 -6,712,238 -16,258,089 -14,135,023
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 تحليل جغرافي الجمالي ايرادات الشركة   -

  تقتصر كافة ايرادات الشركة على المبيعات المحلية فقط ) داخل اطار المنطقة الشرقية ( ولم يتحقق اي       

 خارج نطاق السوق المحلي .  2020ايرادات من النشاط االساسي للشركة خالل السنة المالية 

 

 2020 - 2019ملخص نتائج أعمال الشركة   

 البيــــــــــــان  2019 2020 %

 المبيعات  0 0 0

 تكلفة المبيعات  935,993- 525,171- 44%

 إجمالي الربح/ الخسارة  935,993- 525,171- 44%

التشغيلية االخرىمصروفات العمليات  3,159,419- 2,068,845- 35%  

تشغيليةالربح/الخسارة من العمليات ال 4,095,412- 2,594,016- 37%  

 الربح /الخسارة من األعمال األخرى 63,369,605- 390,156 99%

 صافي الربح/الخسارة 67,470,162- 2,239,364- % 96

 

 

المالية   .1 للسنة  امتدادا  ايرادات تشغيلية  انشطة نتيجة  وذلك    2019استمرار عدم تحقيق أي  كامل  ايقاف 

 جديدة. الشركة التشغيلية وعدم وجود أي سيولة تكفي اليجاد انشطة تشغيلية 

نتج عن ايقاف االنشطة التشغيلية انخفاض ملحوظ في تكاليف التشغيل مما ادى الى انخفاض واضح في خسائرالتشغيل   .2

 .%44حيث بلغت نسبة االنخفاض في الخسائر مقارنة بتكلفة التشغيل للعام الماضي 

-2,239,364.00      

390,156.00      

-2,594,016.00      

-2,068,845.00      

-525,171.00      

-525,171.00      
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م االنفاق قدر االمكان ريف االدارية والتقليل من حجللمصا  تقشف وتقنين مكثفسياسة  نظرا التباع ادارة الشركة   .3

االدارية   المصاريف  حجم  في  ملحوظ  انخفاض  ذلك  عن  معدل  نتج  بلغ  حيث  الماضي  العام  بمصاريف  مقارنة 

 % .  35االنخفاض ما نسبته 

قت في السنة المالية ق% حيث ان هذه الخسائر التي تح   99انخفضت الخسائر الناتجة عن العمليات االخرى بنسبة   .4

بتاريخ      والمسلم الى الشركة    01/01/2020نتيجة لقرار وزارة البيئة والمياه والزراعة الصادر بتاريخ  كانت    2019

مما ادى الى ضرورة استبعاد  متر مربع (    72178700والذي تضمن تمليك الشركة ما مساحته )    02/02/2020

ابق حيث تم تقييم مساحة االرض  متر مربع ( من اجمالي مساحة االرض المسجلة في الس  29075300)    ما مساحته

تماشيا مع المعيار   2019لسنة المالية  ا ( لاير سعودي ، وقد تم اثباتها في قوائم    63,369,605المستبعدة بــ )  

 . االحداث بعد فترة التقرير  –  10الدولي رقم 

 

 :   IFRSالمحاسبة الدولية  معايير الشركة مع  ىالمستخدمة لدمعايير المحاسبة  مطابقة  -4

والتي بدا  معايير المحاسبة الدولية  محاسبية المستخدمة في الشركة وبين المعايير ال  اختالف ال يوجد     

يناير   من  ابتداء  الشركة  في  ال  2017تطبيقها  توجيهات  حسب  للمحاسبين  وذلك  السعودية  هيئة 

 .  2020/ 12/ 31الزالت الشركة تعمل وفق معايير المحاسبة الدولية حتى   القانونيين. حيث 

 

 وأدوات الدين للشركات التابعة تفاصيل األسهم  -5

   أسهم أو أدوات   وبالتالي اليوجد   2020ديسمبر    31شركة الشرقية حتى  لشركات تابعة ل  د ال يوج        

 . صادرة الى شركة تابعة دين  

 

 األرباح وصف لسياسة الشركة في توزيع   -6

فإن ارباح الشركة الصافية توزع    لشركةل النظام األساسي  ( من  43المادة )حسب ما تنص عليه  

 على النحو التالي :  

النظامي للشركة ، ويجوز أن تقرر الجمعية    ( من صافي األرباح لتكوين اإلحتياطي%10يجنب )   •

 ( من رأس المال المدفوع . %30العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور ) 

•  ( تجنب نسبة  أن  اإلدارة  اقتراح مجلس  بناءا  على  العادية  العامة غير  ( من صافي  %10للجمعية 

 األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي. 

العادية بناءا  على إقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر صرف االحتياطي االتفاقي فيما    للجمعية العامة •

 يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين. 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة   •

 وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من  أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين ، 

صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتمـاعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما  من هذه  

 المؤسسات. 
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 رأس المال المدفوع .  %( من  5يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ) •

النظام   • من  عشرة(  )التاسعة  المادة  في  المقرر  األحكام  مراعاة  )السادسة  االساسي  مع  والمادة 

 ( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة  %10والسبعين( من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة ) 

وطبقا  لما تصدره  لى أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا  مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ع

 الجهة المختصة من ضوابط في هذا الشأن. 

أن يرحل إلى األعوام القادمة  علي  يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح   •

 العامة. على النحو الذي توافق عليه الجمعية 

ا  يستخدم اإلحتياطي • المال على  أو زيادة رأس  الشركة  تغطية خسائر  لمساهمين في  النظامي في 

 السنوات التي ال تحقق فيها الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم. 

 . باحفال يوجد توزيع أر لهذا العامونظرا لوجود خسائر 

 

 ا . عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابه  - 7

تسلسل طلبات الشركة   تاريخ الطلب  الملكيات تاريخ ملف  اسباب طلب سجل المساهمين

 لسجل المساهمين

 1 5/1/2020 2/1/2020 أجراءات الشركات 

 2 12/1/2020 9/1/2020 أجراءات الشركات 

 3 12/1/2020 10/1/2020 الجمعيات العامة 

 4 12/1/2020 9/1/2020 أجراءات الشركات 

 5 19/1/2020 16/1/2020 أجراءات الشركات 

 6 20/1/2020 20/1/2020 الجمعيات العامة 

 7 26/1/2020 26/1/2020 أجراءات الشركات 

 8 27/1/2020 26/1/2020 أجراءات الشركات 

 9 5/2/2020 4/2/2020 أجراءات الشركات 

 10 5/2/2020 4/2/2020 الجمعيات العامة 

 11 5/2/2020 4/2/2020 أجراءات الشركات 

 12 8/3/2020 8/3/2020 الجمعيات العامة 

 13 12/7/2020 12/7/2020 الجمعيات العامة 

 14 13/9/2020 10/9/2020 أجراءات الشركات 

 15 1/12/2020 1/12/2020 الجمعيات العامة 
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 التصويت مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في    أليوصف   -8

أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في   2020ديسمبر 31العام المالي المنتهي في  ال توجد خالل

 . ( مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر ءأعضا )عداالتصويت تعود ألشخاص 

 واالدارة التنفيذية : يانات اعضاء مجلس االدارة  واعضاء اللجان ب  -9

 االدارة:اعضاء مجلس  –أ 

 االسم   الوظائف الحالية الوظائف السابقة   المؤهالت   الخبرات  
اوال : المجلس      

 السابق 
محاضر مساعد في معهد اإلدارة العامة -  

محاضر ومنسق في معهد اإلدارة   -
 العامة 

أستاذ مساعد ومنسق في معهد اإلدارة   -
 العامة 

مستشفى  نائب مدير المشروع في  -
 الحرس الوطني 

مساعد المدير العام مؤسسة سلطان   -
 الخيرية 

المدير العام برنامج سلطان لالتصاالت   -
 الطبية 

الرئيس التنفيذي مدينة سلطان   -
 للخدمات اإلنسانية 

عضو مجلس الشورى  -  
مستشار وزير العمل والتنمية   -

 االجتماعية 

بكالوريوس  
 في العلوم  

ماجستير   -
في إدارة  
 الخدمات  

دكتوراه في    -
إدارة  

 الخدمات  

محاضر مساعد في معهد اإلدارة  -
 العامة 

محاضر ومنسق في معهد اإلدارة   -
 العامة 

أستاذ مساعد ومنسق في معهد   -
 اإلدارة العامة 

نائب مدير المشروع في مستشفى   -
 الحرس الوطني 

مساعد المدير العام مؤسسة   -
الخيرية سلطان   

المدير العام برنامج سلطان   -
 لالتصاالت الطبية 

الرئيس التنفيذي مدينة سلطان   -
 للخدمات اإلنسانية 

عضو مجلس الشورى  -  
مستشار وزير العمل والتنمية   -

 االجتماعية 

اإلدارة رئيس مجلس    
 
 

   عبد العزيز الشامخ
 

 مدير عام شركة حلول االتصاالت 
مؤسسة تيجان السعودية  مدير عام   

العضو المنتدب والمدير العام لشركة 
 ساسكو 

بكالوريوس  
إدارة أعمال  

 وأقتصاد 

مؤسسة تيجان السعودية  مدير عام   
العضو المنتدب والمدير العام لشركة 

 ساسكو 

  عضو مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس   –

اإلدارة والعضو  
المنتدب والرئيس  

 التنفيذي المكلف 

  بن عبدللا  محمد
 الحجيالن  

مدير عالقات العمالء شركة مكتب  
 العائلة 

مدير توظيف االستثمارات شركة  
 انفستيت 

 مدير عام في البحرين شركة أجلتي 
 مدير أقليمي لالمدادات شركة يونيليفر 

جامعة  محاضر في اإلدارة المالية 
 ستراثكاليد 

بكالوريوس  
هندسة  

 كهربائية 
ماجستير  

 إدارة أعمال 

مدير عالقات العمالء شركة مكتب  
 العائلة 

مدير توظيف االستثمارات شركة  
 انفستيت 

 مدير عام في البحرين شركة أجلتي 
مدير أقليمي لالمدادات شركة  

 يونيليفر 

عضو مجلس اإلدارة  
محاضر في اإلدارة  –

المالية جامعة  
 ستراثكاليد 

خالد بن عبد الحميد آل  
 شهاب 

 اإلدارة المصرفية والتأمين 
 االستشارات اإلدارية 

 إدارة المستشفيات والمجمعات الطبية

بكالوريوس  
إدارة  

 صناعية 

 اإلدارة المصرفية والتأمين 
 االستشارات اإلدارية 

المستشفيات والمجمعات  إدارة 
 الطبية 

 محمد بن احمد الرحمة   عضو مجلس اإلدارة  

مدير مشاريع في شركة االتصاالت  -
 السعودية

مدير تقنية المعلومات في شركة   -
 االتصاالت السعودية 

مدير عام شركة قبس التقنية  –  
مدير عام شركة مصنع عالم العلب  –  

 
 

بكالوريوس 
علوم 

الحاسب 
 اآللي

مدير مشاريع في شركة   -
 االتصاالت السعودية 

مدير تقنية المعلومات في  -
 شركة االتصاالت السعودية 

عضو مجلس إدارة 
مدير عام شركة   –

مدير  –قبس التقنية 
عام شركة مصنع  

 عالم العلب 

 عبد للا ابو ذياب 
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 ثانيا : المجلس الجديد     

رئيس حسابات البنك الزراعي العربي   -

 السعودي 

مدير الشئون المالية واإلدارية الشركة   -

 الوطنية للسياحة 

مدير الشئون المالية واالستثمار   -

 مجموعة الجار للا 

 مركز المؤشر لالستشارات المالية 

بكالوريوس  

 محاسبة 

رئيس حسابات البنك الزراعي   -

 العربي السعودي 

مدير الشئون المالية واإلدارية   -

 احةالشركة الوطنية للسي 

مدير الشئون المالية واالستثمار   -

 مجموعة الجار للا 

 مركز المؤشر لالستشارات المالية 

رئيس مجلس اإلدارة  

ورئيس اللجنة  

 التنفيذية 

شركة    شريك في -

جاس لالستشارات  

 المالية 

 

 

 علي بن يحيى الجعفري 

 محرر صحفي في جريدة المسائية -

 موظف في بنك التسليف  -

بكالوريوس   -

كلية االداب  

 )علم نفس( 

 

 محرر صحفي في جريدة المسائية -

 موظف في بنك التسليف  -

نائب رئيس مجلس  

ورئيس لجنة     اإلدارة 

الترشيحات  

مدير   - والمكافآت

إداري في مستشفى  

 الحمادي 

 بندر بن محمد المحمود 

 مدير عام شركة حلول االتصاالت 

 السعودية   تيجان  مؤسسةمدير عام 

العضو المنتدب والمدير العام لشركة 

 ساسكو 

بكالوريوس  

إدارة أعمال  

 وأقتصاد 

 القابضة  تيجان مدير عام شركة 

العضو المنتدب والمدير العام لشركة 

 ساسكو 

  عضو مجلس اإلدارة

وعضو اللجنة  

التنفيذية والعضو  

المنتدب والرئيس  

 التنفيذي  

 محمد بن عبدللا الحجيالن  

 نائب رئيس مجموعة شركة الحمراني  -

رئيس شركة الحمراني لالستثمار   -

 التجاري 

  بكالوريوس 

هندسة انتاج  

 وتصميم نظم 

نائب رئيس مجموعة شركة   -

 الحمراني 

رئيس شركة الحمراني لالستثمار   -

 التجاري 

 عضو مجلس إدارة 

و رئيس لجنة  

المراجعة وعضو لجنة  

الترشيحات والمكافآت  

اللجنة  وعضو  

نائب رئيس  ، التنفيذية

مجلس إدارة مجموعة  

شركات الحمراني  

والرئيس التنفيذي  

لشركة الحمراني  

 لالستثمار التجاري 

منصور بن عبدالخالق  

 الغامدي 

موظف في المؤسسة العامة للصوامع  

 ومطاحن الدقيق 

مستشار غير متفرغ في عدد من   -

 الجهات 

  بكالوريوس  -

 قانون 

ماجستير   -

قانون  

 شركات 

موظف في المؤسسة العامة   -

 للصوامع ومطاحن الدقيق 

مستشار غير متفرغ في عدد من   -

 الجهات 

عضو مجلس إدارة  

وعضو لجنة  

  الترشيحات والمكافآت

نائب الرئيس التنفيذي  

للخدمات المشتركة في  

شركة العلم ألمن  

 المعلومات 

 فارس بن حمد بن فارس 
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   اعضاءاللجان : –ب 

مجلس باستثاء نفس الفي    اعضاء  همالشركة  المنبثقة عن مجلس ادارة  بما ان كافة اعضاء اللجان  

نات اعضاء المجلس اعاله لذا سيرد تفصيل بيانات اعضاء لجنة  ا لجنة المراجعة وقد تم توضيح بي

 المراجعه فقط .

 لجنة المراجعة :  -

 االسم   الوظائف الحالية  الوظائف السابقة   المؤهالت   الخبرات  
 اوال : اللجنة السابقة      

مدير عالقات العمالء شركة مكتب  
 العائلة 

مدير توظيف االستثمارات شركة  
 انفستيت 

 مدير عام في البحرين شركة أجلتي 
 مدير أقليمي لالمدادات شركة يونيليفر 

محاضر في اإلدارة المالية جامعة  
 ستراثكاليد 

  س بكالوريو
 هندسة كهربائية 
ماجستير إدارة  

 أعمال 

مدير عالقات العمالء شركة مكتب  
 العائلة 

مدير توظيف االستثمارات شركة  
 انفستيت 

 مدير عام في البحرين شركة أجلتي 
مدير أقليمي لالمدادات شركة  

 يونيليفر 
 

– عضو مجلس اإلدارة 
محاضر في اإلدارة  

المالية جامعة  
 ستراثكاليد 

خالد بن عبد الحميد آل  
 شهاب 

 المؤسسة العامة للتأمينات األجتماعية
 الشركة األهلية للتأمين التعاوني 

  س بكالوريو
 قانون 

دبلوم عالي  
 التجارة الدولية 

 ماجستير التمويل 
ماجستير إدارة  

 أعمال  

نات  لمؤسسة العامة للتأمي
 األجتماعية 

 

  -عضو لجنة المراجعة  
الشركة األهلية للتأمين  

 التعاوني 

 خالد الحوشان  

 مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة
الرئيس التنفيذي شركة رازن  

 المعرفية 
المدير العام لشركة الشلوى العالمية 

 للتجارة والمقاوالت القابضة 
أستاذ مساعد في جامعة الملك فهد  

 للبترول والمعادن 
الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد  

 المقاوالت السعودية 
مستشار الرئيس لشركة أبناء فيصل  

 القحطاني للتجارة والمقاوالت 
رئيس قسم المحاسبة ونظم  

المعلومات اإلدارية بجامعة الملك فهد  
 للبترول والمعادن 

عضو لجان مراجعة في العديد من  
 الشركات 

بكالوريوس في  
ة المحاسب  

ماجستير في  
 المحاسبة 

دكتوراه في  
 المحاسبة 

مدير فرع الجامعة العربية  
 المفتوحة 

الرئيس التنفيذي شركة رازن  
 المعرفية 

المدير العام لشركة الشلوى العالمية 
 للتجارة والمقاوالت القابضة 

أستاذ مساعد في جامعة الملك فهد  
 للبترول والمعادن 

الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد  
ت السعودية المقاوال   

مستشار الرئيس لشركة أبناء  
فيصل القحطاني للتجارة  

 والمقاوالت 
رئيس قسم المحاسبة ونظم  

المعلومات اإلدارية بجامعة الملك  
 فهد للبترول والمعادن 

عضو لجان مراجعة في العديد من  
 الشركات 

عضو لجنة المراجعة  
مستشار مالي   –

وإداري بمركز اإلبداع  
الشرقي لالستشارات  

إلدارية والتدريب ا  

جاسم بن شاهين  
ي الرميح  

 ثانيا : اللجنة الجديدة      

نائب رئيس مجموعة شركة   -

 الحمراني

رئيس شركة الحمراني لالستثمار  -

 التجاري 

 بكالوريوس

هندسة  

انتاج 

وتصميم 

 نظم 

نائب رئيس مجموعة شركة   -

رئيس شركة   -، الحمراني

 الحمراني لالستثمار التجاري 

و  مجلس إدارةعضو 

رئيس لجنة المراجعة 

وعضو لجنة الترشيحات  

والمكافآت وعضو اللجنة 

نائب رئيس  التنفيذية

مجلس إدارة مجموعة  

شركات الحمراني 

منصور بن 

 عبدالخالق الغامدي 
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تنفيذي والرئيس ل

 لتجاري لالستثمارا

الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد  

المدير  ،مصانع االسالك )اسالك(

العام للشركة العالمية لمشتقات 

الرئيس التنفيذي للشركة  ،البترول

الرئيس التنفيذي ،  العربية للعود

لمجموعة الشبيلي العقارية 

نائب الرئيس لشركة ، لالستثمار

محلل  ، التعبئة والتغليف )فيبكو(

مالي الصندوق السعودي للتنمية 

ت الشركة  مراجع حسابا،الصناعية

محاسب س واتر هاوس،العالمية براي

 البنك العربي 

بكالوريوس 

في 

 المحاسبة

 

الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد  

المدير  ،مصانع االسالك )اسالك(

العام للشركة العالمية لمشتقات 

الرئيس التنفيذي للشركة  ،البترول

الرئيس التنفيذي  ،العربية للعود

لمجموعة الشبيلي العقارية 

نائب الرئيس لشركة  ،لالستثمار

محلل  ،لتعبئة والتغليف )فيبكو(ا

مالي الصندوق السعودي للتنمية 

ت  مراجع حسابا، الصناعية

الشركة العالمية برايس واتر 

 حاسب البنك العربي هاوس، م

عبدالكريم بن   عضو لجنة المراجعة

 عبدللا الشامخ

أستاذ جامعي متقاعد ومستشار مالي 

المدير اإلقليمي فرع ،وإداري متفرغ

الجامعة العربية المفتوحة بالمنطقة 

الرئيس التنفيذي شركة ،الشرقية

رئيس ، رازن للمعرفة القابضة

التطوير التنظيمي والشؤون االدارية 

لشركة الشلوى العالمية للتجارة  

نائب رئيس ،والمقاوالت القابضة

ئيس للشؤون المالية  نائب الر

 واإلدارية في شركة ميزات الخليج

الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد  

رئيس الشؤون ،المقاوالت السعودية

المالية واالدارية لشركة أبناء فيصل 

عضو ،القحطاني للتجارة والمقاوالت

لجان مراجعة في العديد من 

 الشركات 

بكالوريوس 

في 

 المحاسبة

ماجستير 

في 

 المحاسبة

اه في  دكتور

 المحاسبة

أستاذ جامعي متقاعد ومستشار  

المدير  ،مالي وإداري متفرغ

اإلقليمي فرع الجامعة العربية 

، المفتوحة بالمنطقة الشرقية

الرئيس التنفيذي شركة رازن 

رئيس التطوير ، للمعرفة القابضة

التنظيمي والشؤون االدارية  

لشركة الشلوى العالمية للتجارة  

ئب رئيس نا ،والمقاوالت القابضة

نائب الرئيس للشؤون المالية  

 واإلدارية في شركة ميزات الخليج

الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد  

رئيس ،المقاوالت السعودية

الشؤون المالية واالدارية لشركة  

أبناء فيصل القحطاني للتجارة  

عضو لجان مراجعة ،والمقاوالت

 في العديد من الشركات 

  –عضو لجنة المراجعة 

مستشار متفرغ في 

القطاعات المالية و 

 اإلدارية 

جاسم بن شاهين  

 الرميحي

 

 

 : االدارة التنفيذية  -ج 

 االسم   الوظائف الحالية  الوظائف السابقة  المؤهالت   الخبرات 
 مدير عام شركة حلول االتصاالت 

مؤسسة تيجان السعودية  مدير عام   
 العضو المنتدب والمدير العام لشركة

 ساسكو 

بكالوريوس  
إدارة أعمال  

 وأقتصاد 

مؤسسة تيجان   مدير عام 
 السعودية 

العضو المنتدب والمدير العام  
 لشركة ساسكو 

   –  عضو مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب  
 والرئيس التنفيذي 

عبد للا  محمد بن
 الحجيالن 

االدارة المالية في شركة المجموعة  
الخليجية االدارة المالية والتطوير االداري  

 مؤشرات السالمة  

ريوس  وبكال 
 محاسبة 

مدير مالي في المجموعة  
تطوير  والخليجية مدير مالي  

 اداري مؤسسة مؤشرات السالمة  

 يوسف كمال زيدان مدير مالي  
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   الشركة  أسهمنسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في   -10

تلك المصلحة خالل    فينسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة وأي تغيير يبين  الجدول التالي      

 :  2020  السنة المالية لعام

 م
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  

 التنفيذيين 

إجمالي عدد  

األسهم في  

 بداية العام 

نسبة الملكية في  

 بداية العام 

صافي تغيير  

األسهم  

 خالل العام 

نسبة التغير  

 خالل العام 

إجمالي عدد  

األسهم في  

 نهاية العام 

نسبة الملكية في  

 نهاية العام 

       اوال : المجلس السابق 

 0 0 0 0 0 0 عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ  1

 244 0 0 0.00003253 % 244 محمد بن عبد للا الحجيالن   2

 

0.000032533% 

 

 1000 0 0 0.000133 % 1000 خالد بن عبد الحميد آل شهاب   3

 

0.000133% 

 

 1000 0 0 0.000133 % 1000 محمد بن أحمد الرحمة  4

 

0.000133% 

 

 0.00003253 % 246 0 0 0.00003253 % 246 عبد للا بن أحمد أبوذياب   5

       ثانيا : المجلس الجديد   

 0.0040000 300 0 0 0.0040000 300 علي بن يحيى الجعفري 1

 0.0013333 1000 0 0 0.0013333 1000 بندر بن محمد المحمود  2

 0.0032533 244 0 0 0.0032533 244 محمد بن عبد للا الحجيالن   3

 0.4472400 33543 0 0 0.4472400 33543 منصور بن عبدالخالق الغامدي 4

 0.0013333 1000 0 0 0.0013333 1000 فارس بن حمد بن فارس  5

 

 - :  المعلومات المتعلقة بالقروض  - 11

على موافقة من بنك االستثمار السعودي على تمويلها بمبلغ يصل   2018حصلت الشركة خالل عام          

% مضافا عليها معدل  3مرابحة مقدارها  فقط، وبنسبةسقفه االعلى الى عشرة مليون لاير سعودي 

بسحب كامل مبلغ التمويل واستغالله في سداد   قامت ادارة الشركة السايبوروقت حصول التمويل وقد

بة على الشركة خالل الفترات السابقة علما ان الشركة لم تقم بسداد أي دفعة الذمم والمستحقات المترت

  . 31/12/2020من مبلغ التمويل المسحوب حتى 
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  اكتتاب ق  ح   مذكرات  أوق مالية تعاقدية  أورا  وأيعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل  أوصف لفئات و -12

 - إصدارها:  تم  هأو حقوق مشابه 

أو    اكتتاب أو مذكرات حق  أو اى أوراق مالية تعاقدية  ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم    -

، اال ان    م 2020ديسمبر  31أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المالية المنتهية في    حقوق مشابهة 

 مجلس ادارة الشركة كان قد اتخذ قرارا برفع راس مال الشركة من خالل االكتتاب باسهم حقوق االولوية  

 

 منحتها الشركة   أسهم ىبموجب أدوات دين قابلة للتحويل إل اكتتابوصف ألي حقوق تحويل أو  -13

اكتتاب أو  أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم أو    -

   م . 2020ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية فيالشركة حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها 

 

 الشركة وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد من جانب  -14

م أي استرداد أو إلغاء من جانب الشركة  2020ديسمبر  31ال يوجد خالل العام المالي المنتهي في   -

 . لالسترداد ألي أدوات دين قابلة 

 

 المجلس الحاضرينتماعات الجمعية العامة للمساهمين واعضاء جبيان با - 15

اجتماع الجمعية  
العامة العادية بتاريخ   

1/12/2020  

اجتماع الجمعية  
العامة العادية بتاريخ   

12/7/2020  

اجتماع الجمعية  
العامة العادية بتاريخ   

8/6/2020  

اجتماع الجمعية  
العامة غير العادية  

بتاريخ 
8/3/2020  

اجتماع الجمعية  
  ة العامة غير العادي

20/1/2020بتاريخ  

 االسم 

 اوال : المجلس السابق      

        √        √          √  عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ  

  √ √   √ ابو ذياب  بن أحمد عبد للا  

  √  بصفة  حضر
رئيس لجنة  

   المراجعة

  بصفة حضر √
رئيس لجنة  
 المراجعة  

  √  خالد بن عبد الحميد آل شهاب 

        √  √   √  الرحمة محمد بن احمد  

      √        √  محمد بن عبدللا الحجيالن √ √ √ 

 ثانيا : المجلس الجديد       

√         علي بن يحيى الجعفري 

√          بندر بن محمد المحمود 

√         منصور بن عبدالخالق الغامدي 

√          فارس بن حمد بن فارس 
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   عدد اجتماعات مجلس االدارة التي عقدت خالل السنة المالية وسجل الحضور  -  16

 التاريخ االجمالي 
30/12/202

0 

 التاريخ
29/10/202

0 

 التاريخ
14/9/202

0 

 التاريخ
23/8/202

0 

 التاريخ
20/7/202

0 

 التاريخ
14/4/202

0 

 التاريخ
12/4/202

0 
 بالتمرير 

 التاريخ
10/2/202

0 

 م االسم

3           ✓  ✓  ✓   1 عبد العزيز الشامخ 

3           ✓  ✓  ✓   عبد للا ابو ذياب 

 
2 

3           ✓  ✓  ✓   3 محمد الرحمة 

1               ✓   4 خالد آل شهاب 

 5 محمد الحجيالن   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 8

5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓        6 علي الجعفري 

5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓         7 بندر المحمود 

5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓        8 منصور الغامدي 

5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓         9 فارس بن فارس 

 

 بيانات الي صفقة بين ادارة الشركة واطراف ذي عالقة :   -17

 . 2020صفقات فيما بين الشركة واي اطراف ذي عالقة خالل السنة المالية  تقر الشركة انه ال يوجد اي 

 

               مصـــــلـحة   ـهامعلوـمات تتعلق ـبأي عقود تكون الشـــــرـكة طرـفاً فيـها وتوـجد أو ـكاـنت توـجد في   -18

   منهمعالقة بأي   وخص ذشـــأو أي   أو المدير المالي  التنفيذيجوهرية ألحد أعضـــاء مجلس اإلدارة أو الرئيس  

مالي أوأي شـخص  أية عقود بين الشـركة وبين أحد أعضـاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير ال  التوجد 

 .2020خالل السنة المالية  ذو عالقة ألي منهم

 

أي  التنفيذيين عن  اء مجلس اإلدارة أوأحد كبارضـأحد أع  تنازل بموجبه  أتفاقبيان ألي ترتيبات أو     -19

 راتب أو تعويض

 .2020مكافآت مخصصه لهم خالل عام  يتنازل اي عضو من اعضاء مجلس االدارة عن أيلم 

 

 تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في األرباح أتفاقبيان ألي ترتيبات أو   -20

تنازل بموجبة أحد المســــاهمين عن   أتفاقأي ترتيبات أو  31/12/2020خالل العام المنتهي في  اليوجد  -

 .  أي حقوق في األرباح
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 زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى أي لسداد   ةالنظامية المستحقبيان بقيمة المدفوعات    -21 

والتي تشتمل على رسوم   2020الجدول التالي يبين قيم المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة للعام 

 . مكتب العملالجوازات والزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ورسوم 
 

 البيان  المسدد خالل العام  المستحق في نهاية العام   وصف موجز لها   اسباب عدم السداد 

بسبب وجود اعتراض مقدم على  
الربوط الزكوية الصادرة من  

 الهيئة العامة للزكاة  

مخصص الزكاة عن السنوات  
وحتى   1991المالية من 

2014 

 الزكاة   0 19,938,849

مستحق للشركة لدى الهيئة  
 العامة للزكاة  

 الضريبة   9,873 ( 635,75) 

هي عبارة عن اقساط متاخرة   عدم وجود سيولة مالية 
 السداد عن فترات سابقة  

 التأمينات االجتماعية   21,575 156,033

رسوم تجديد اقامة المدير المالي   
 ومدير الحسابات  

 رسوم مكتب العمل   30,934 0,0

 

 ها لمصلحة موظفي الشركةئتم إنشا احتياطياتأو  استثماراتبيان بقيمة أي   -22

ــاء أي    لم تقم الشـــركة ــتثمارات بإنشـ ــلحة موظفي الشـــركة خالل  احتياطيات أو أي    اسـ العام المنتهي   لمصـ

 . 31/12/2020في

 

 اإلدارةمجلس  إقرار -23

ــركة إدارةيقر مجلس   ــجالت  الش ــركة وبأن س ــابات الش ــنة المالية المنتهية في  حس قد   2020/ 31/12للس

 عمال الشركة بكل شفافية ووضوح .أاعدت بشكل نظامي ويعكس حقيقة نتائج 

 

 مراجع الحسابات -24 

بناء على انظمة حوكمة الشــركات المســاهمة والذي يضــبط عملية تعيين مراجع الحســابات بحيث تمنع الشــركات 

على ان يبدا احتسـاب هذه سـنوات مالية متواصـلة    5المسـاهمة من التعاقد مع مكاتب التدقيق الخارجي لفترة تتجاوز  

ر المدقق القانوني في مراجعة حسابات الشركة وبناء عليه سيستم  2016أي في عام    الفترة من تاريخ ـصدور القرار

ــنة المالية القادمة  ــرقية للتنمية للسـ ــأن اختيار المراجع .ما لم    2020الشـ يتم اتخاذ قرار آخر في الجمعية العامة بشـ

ـهذا وســـــيتم طرح اســــــماء مـكاـتب ـتدقيق ـجدـيدة لتولي مهـمة مراجـعة .الـخارجي من المجموـعة المطروـحة لالختـيار

 وذلك من خالل الجمعية العامة للمساهمين . 2021عن السنة المالية  حسابات الشركة

 

 والشفافية  اإلفصاح   - 25

الصادرة عن    تتوافق مع بنود حوكمة الشركات   التيالكفيلة    واإلجراءات   األسستعمل الشركة على وضع  

بالئحة حوكمة الشركات الصادرة    حوكمة خاصة بالشركة استرشادا  وتم اعتماد الئحة    هيئة السوق المالية

 الالئحة كليا وجزئيا   فيوتطبق الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء   .عن هيئة السوق المالية السعودية 
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جانب   إلىوائح ذات العالقة ل واللوائح واإلجراءات الداخلية واألنظمة والمن خالل منظومة النظام االساسى  

المنظمة    واإلجراءات وتعمل الشركة دائما على استكمال السياسات    IFRSالدولية  طبيقها لمعايير المحاسبة  ت

 . ن كافة البنود تم تطبيقها أبصفة مستمرة و كتطوير ذلللتطبيق وتعمل على  

 

 - : عدم التطبيق تطبق وأسباب لم األحكام التي  - 26

، كما ال   2018يونيو   25من احكام لوائح حوكمة الشركة المعتمدة في  2020لهذا العام  ال يوجد احكام لم تطبق  

 يوجد أي تعارض فيما بين سياسات الشركة المطبقة ولوائح حوكمة الشركة المشار اليها . 

 

 إداراتها أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو في مجلس  - 27

ادارات شركات او مديرها  العضوية الحالية في مجالس 
 محليا وخارجيا 

 م االسم  الوظيفة 

  اوال : المجلس السابق   

 1 عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ  رئيس مجلس االدارة   ال يوجد 

نائب رئيس المجلس والعضو   ال يوجد 
المنتدب والرئيس التنفيذي  

 المكلف 

 2 محمد بن عبد للا الحجيالن 

 3 خالد بن عبد الحميد آل شهاب   عضو مجلس ادارة   ال يوجد 

 4 محمد بن احمد الرحمة  عضو مجلس ادارة   ال يوجد 

 5 عبد للا بن أحمد ابو ذياب  عضو مجلس ادارة   ال يوجد 

  ثانيا : المجلس الجديد    

 1 علي بن يحيى الجعفري  رئيس مجلس االدارة   ال يوجد 

 2 بندر بن محمد المحمود  نائب رئيس المجلس   ال يوجد 

العضو المنتدب والرئيس   ال يوجد 
 التنفيذي 

 3 محمد بن عبد للا الحجيالن 

 4 منصور بن عبدالخالق الغامدي  عضو مجلس ادارة   ال يوجد 

 5 فارس بن حمد بن فارس  عضو مجلس ادارة   ال يوجد 

 

 أعضائه تشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف   -28 

 م االسم  الوظيفة  صفة العضوية 

  اوال : المجلس السابق   

 1 عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ رئيس مجلس االدارة  غير تنفيذي 

والعضو المنتدب  نائب رئيس المجلس  تنفيذي   
التنفيذي المكلف والرئيس   

 2 محمد بن عبد هللا الحجيالن 

مجلس ادارة عضو  مستقل  3 خالد بن عبد الحميد آل شهاب   

 4 محمد بن احمد الرحمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذي 

 5   ابو ذياب بن أحمد  عبد هللا عضو مجلس ادارة  مستقل

  ثانيا : المجلس الجديد  

 1 علي بن يحيى الجعفري  رئيس مجلس االدارة  غير تنفيذي 
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   نائب رئيس المجلس  مستقل
 

محمد المحمود بندر بن   2 

 عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  تنفيذي 
 والرئيس التنفيذي

 3 محمد بن عبد هللا الحجيالن 

 4 منصور بن عبدالخالق الغامدي  عضو مجلس ادارة  مستقل

 5 فارس بن حمد بن فارس  عضو مجلس ادارة  مستقل

 

 ا اجتماعاته  وعددلجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها  تمختصر الختصاصاوصف   - 29

 : لجنة المراجعة(  1) 

على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير    باإلشرافتقوم اللجنة  

ومدى   والخارجية  الداخلية  الرقابة   كفاءتهاالمراجعة  نظم  كفاءة  من  و   والتحقق    ترشيح الداخلية 

ومتابعة   الخارجي  الحسابات  الشركة    أعماله مراجع  في  الرقابية  األنشطة  كفاية  من  والتحقق 

قبة ومواجهة هذه المخاطر.  كيفية مرافاعلية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة و  وفاعليتها وتقويم

   لجنة المراجعة من األعضاء التالية أسمائهم:  و تتكون 

 

 :  والمكافآتلجنه الترشيحات   (2)

لالحتياجات    اللجنةتقوم   السنوية  مجلس    المطلوبةبالمراجعة  والمعايير    اإلدارةلعضوية  للسياسات    المعتمدة وفقا 

ووضع سياسات واضحة   إجراؤهايمكن    التيورفع التوصيات في شان التغييرات    اإلدارة ومراجعة هيكل مجلس  

عضاء المستقلين  ألا  استقالليةمن    سنويكد بشكل  أوكبار التنفيذيين والت  اإلدارة مجلس    أعضاء  ومكافآتلتعويضات  

الترشيحات والمكافآت من    وتتكون.أخرىوية مجالس  ـكل عضـكان يش   العضو إذاح  ـدم تعارض مصال ــوع لجنة 

 االعضاء التالية اسمائهم : 

 تاريخ 
5/11/2020 

 تاريخ 
20/10/2020 

 تاريخ 
7/4/2020 

 تاريخ 
11/3/2020 

عدد 
 االجتماعات

 م العضو  الصفة 

  اوال : اللجنة السابقة        

    ✓  ✓  2   1 بن أحمد أبوذياب  عبد هللا رئيس اللجنة 

    ✓  ✓  2  بن عبدالرحمن   زعبد العزي  عضو
 الشامخ

2 

        0  3 محمد بن احمد الرحمة  عضو 

  ثانيا : اللجنة الحالية       

 ريخ
30/12/2020  

 تاريخ 
21/5/2020  

 تاريخ 
26/3/2020  

 تاريخ 
25/3/2020  

عدد 
 االجتماعات  

 م العضو  الصفة 

  اوال : اللجنة السابقة       

  ✓  ✓  ✓  3  1 خالد بن عبد الحميد آل شهاب   رئيس اللجنة 

  ✓  ✓  ✓  3  2 جاسم بن شاهين الرميحي عضو 

  ✓  ✓  ✓  3  2 خالد بن عبد العزيز الحوشان عضو 

  ثانيا : اللجنة الجديدة       

✓        1  1 منصور بن عبدالخالق الغامدي  رئيس اللجنة 

✓        1  2 جاسم بن شاهين الرميحي عضو 

✓        1  3 عبدالكريم بن عبدهللا الشامخ عضو 
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✓  ✓      2  1 بندر بن محمد المحمود  رئيس اللجنة 

✓  ✓      2   2 منصور بن عبدالخالق الغامدي  عضو 

✓  ✓      2   3 فارس بن حمد بن فارس  عضو 

 

 نفيذية : الت ة لجن( ال3) 

جميع المهام التي يكلفها مجلس اإلدارة بدارستها و اتخاذ القرارات بشأنها. و أيضا تقوم بمراجعة صفقات  اللجنة ب تقوم  

األشخاص ذوي العالقة. تعيين المدراء التنفيذيين. متابعة أعمال تشغيل الشركة و استثماراتها و متابعة إجرائات  

 ون اللجنة التنفيذية من االعضاء التالية اسمائهم :وتتك. تملك الشركة ألرض مشروع الفاضلي مع الجهات الحكومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوقيد    -30 أو جزاء  إشرافية    أي عقوبة  أي جهة  أو من  الهيئة  الشركة من       احتياطي مفروض على 

 أوتنظيمية أو قضائية أخرى 

اصدر مجلس ادارة هيئة السوق المالية قرارات تقضي بفرض غرامات مالية    2020خالل السنة المالية        

 على الشركة وتفصيلها كما يلي :  

-   ( قدرها  مالية  بتاريخ    20,000غرامة  الف لاير سعودي  وذلك    30/04/2020(عشرون 

المالية   االوراق  طرح  قواعد  من  والستون  الحادية  المادة  من   ) أ   ( الفقرة  الشركة  لمخالفة 

وااللتزامات المستمرة وذلك الفصاح الشركة عن معلومة غير صحيحة في اعالنها المنشور  

بشأن نتائجها المالية االولية للربع الثالث من العام    2019/ 11/ 03على منصة تداول بتاريخ  

المذكور االمر الذي الزم الشركة بتصحيح الخطا الوارد في االعالن من خالل اعالن تصحيحي  

 .  14/11/2019بتاريخ  

-   ( قدرها  مالية  الف لاير سعودي    80,000غرامة  ثمانون  وذلك    2020/ 09/ 01بتاريخ  ( 

الفتين للفقرة ) أ ( من المادة الحادية والستون من قواعد طرح االوراق  الرتكاب الشركة مخ

  ( الفرعية  والفقرة  المستمرة  وااللتزامات  العامة     5المالية  التعليمات  من   ) أ   ( الفقرة  من   )

والخاصة باعالنات الشركات ، وذلك الفصاح الشركة عن معلومة غير صحيحة بشأن نتائجها  

االمر الذي استوجب على الشركة نشر اعالن    03/2020/ 31المنتهية في    المالية االولية للفترة

 تاريخ 
26/12/2020 

 تاريخ 
19/10/2020 

 م العضو  الصفة  عدد االجتماعات 

  اوال : اللجنة السابقة     

    0  1 محمد بن عبدهللا الحجيالن رئيس اللجنة 

    0  2 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ عضو 

    0  3 الرحمة محمد بن احمد  عضو 

  ثانيا : اللجنة الجديدة     

 1 علي بن يحيى الجعفري  رئيس اللجنة  2  ✓  ✓

 2 محمد بن عبدهللا الحجيالن عضو  2  ✓  ✓

 3 منصور بن عبدالخالق الغامدي  عضو  2  ✓  ✓
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تصحيحي على نفس المنصة ، اما المخالفة الثانية فهي بسبب افصاح الشركة عن معلومة غير  

 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وتحديدا في   2020/ 06/ 09صحيحية بتاريخ  

دفع الشركة الى االفصاح عن اعالن تصحيحي على    ند تعيين مراجع حسابات الشركة مما ب

 . منصة تداول 

قد بلغت   2020/ 12/ 31كذلك فان اجمالي مبلغ القضايا التنفيذية المرفوعه على الشركة للسداد حتى تاريخ               

 لاير سعودي .  1,096,385

 

 واعضاء اللجان والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   تفصيل عن المكافآت   -31

 : ) أ ( مكافآت اعضاء مجلس مجلس االدارة 
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3,00045,00048,000048,000خالد بن عبد الحميد آل شهاب

6,0005,00011,000011,000عبد هللا بن أحمد ابو ذياب

000

15,0005,00020,000020,000بندر بن محمد المحمود

15,0005,00020,000020,000فارس بن حمد بن فارس

15,00018,75033,750033,750منصور بن عبدالخالق الغامدي

000

6,0005,00011,000011,000عبد العزيز بن عبدالرحمن الشامخ

6,0006,00006,000محمد بن حمد الرحمه

15,00058,91873,918073,918علي بن يحيى الجعفري

15,000015,000015,000محمد بن عبدهللا الحجيالن

6,00071,08277,082077,082محمد بن عبدهللا الحجيالن

0102,000213,750000315,75000000000315,750المجموع

سادساً : االعضاء التنفيذيين في المجلس الحالي

مكافآت مجلس االدارة 
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خامساً : االعضاء التنفيذيين في المجلس السابق

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

اوال : االعضاء المستقلين في المجلس السابق

ثالثاً : االعضاء الغير تنفيذيين في المجلس السابق

ثانياً : االعضاء المستقلين في المجلس الحالي

رابعاً : االعضاء الغير تنفيذيين في المجلس الحالي
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 ) ب ( مكافآت وبدالت حضور اعضاء اللجان 

 

 

 ) ج ( مكافآت وبدالت كبار التنفيذيين : 

 

 

 

 

المجموععدد حضور االجتماعاتالمكافآت الثابتةاالسماء

      3750037,500خالد بن عبد الحميد آل شهاب

      2500037,500خالد بن عبدالعزيز الحوشان

      2500037,500جاسم بن شاهين الرميحي

      625012,500منصور الغامدي

      416712,500جاسم بن شاهين الرميحي

      416712,500عبدالكريم بن عبدهللا الشامخ

      25,000عبد العزيز بن عبدالرحمن الشامخ

      00محمد بن حمد الرحمه

      25,000عبد هللا بن أحمد ابو ذياب

      025,000بندر بن محمد المحمود

      025,000فارس بن حمد بن فارس

      025,000منصور بن عبدالخالق الغامدي

      0      0      66,082محمد بن عبدهللا الحجيالن

      0      0عبد العزيز بن عبدالرحمن الشامخ

      0      0محمد بن حمد الرحمه

      5,000      2      53,918علي بن يحيى الجعفري

      5,000      2محمد بن عبدهللا الحجيالن

      5,000      2منصور بن عبدالخالق الغامدي

      70,000      222,084المجموع

ثانيا : لجنة الترشيحات والمكافآت في المجلس الحالي

ثالثا : اللجنة التنفيذية في المجلس الحالي

ثانيا : لجنة الترشيحات والمكافآت في المجلس السابق

اوال : اعضاء لجنة المراجعة في المجلس الحالي

اوال : اعضاء لجنة المراجعة في المجلس السابق

ثالثا : اللجنة التنفيذية في المجلس السابق
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000الرئيس التنفيذي ) المكلف (محمد بن عبد هللا الحجيالن

65,00065,00002,50067,500المدير المالييوسف كمال زيدان

65,0000065,0000000002,500067,500المجموع
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المسمى الوظيفي االسم

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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 الداخلية بالشركة اءات الرقابة نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجر - 32     

الرقابة   الداخلية ومتابعه تشغيل  الرقابة  تقييم إجراءات  الدورية عن  التقارير  بدراسة  المراجعة  لجنة  تقوم 

ورفع التوصية بالمالحظات ونقاط الخلل في نظام الرقابة الداخلية الى مجلس االدارة ليتم معالجتها  الداخلية  

 في ما يلي : نقاط الخلل والضعف في نظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة تكمن اهم    حيث 

 .  وادارة المخاطردم وجود ادارة معنية بالرقابة الداخلية ع  -1

وجود ضعف في نظام الحوكمة المتبعة وافتقار الشركة للوائح االساسية التي تحدد صالحيات االدارة    -2

   . التنفيذية 

 ضعف الدورة المستندية في كافة اقسام الشركة .  -3

 سابقة  وجود شهادة زكوية حديثة نظرا لوجود مطالبات واعتراض على الزكاة المقدرة عن سنوات   م عد   -4

 

 للموظفين األداء تقييم  - 33

و موظف للمحافظة على زيادة الفعالية و رفع    وادارةمن اهداف الشركة عمل تقييم ربعي لكل قطاع         

 المرجوة.  األهدافمستوى االداء من اجل تحقيق 

 

 عنه   تقييم أداء مجلس االدارة واللجان المنبثقة    - 34        

مجلس االدارة في تقييم أداء اعضائه وكافة اللجان المنبثقة عنه خالل العام على ما يتحقق من    يعتمد 

 وبالرغم من ان   نتائج جوهرية يكون لها االثر الواضح والذي ينعكس على نتائج الشركة المالية 

لجان اال    الشركة لم تستعن بجهات خارجية نظامية في تقييم اداء مجلسها االداري وما ينبثق عنه من 

 .  ان المجلس يتابع ويرصد وبشكل دائم مالحظات واراء المساهمين في الشركة والمهتمين 

 

 (  ) خدمة المجتمع  االجتماعيةأنشطة المسئولية  -  35      

لشركة لدورها في خدمة  من ا  االجتماعية إدراكااليات  ع فدارة الشركة للمساهمة دوما في التحرص ا

 من خالل تحملها  الشركة عبر السنوات الماضية  اثبتت قد والمحلي والوطني   ى المستو ى المجتمع عل

  الرامية إلي   ةفي خطط الدول  واإلسهام الفعال والمصلحة العامة    االجتماعية   نشطة األ مسئوليتها تجاه  ل

 - :  يلي ما  ، حيث يتمثل ذلك جليا في  تحقيق التنمية المستدامة

 الري .  مياهااللتزام بمقررات السياسة الزراعية والمائية للدولة من خالل ترشيد  -1

 .   المبيدات  استخدام االلتزام بالمحافظة علي البيئة والصحة العامة من خالل الحد من  -2

 عن أية انشطة احتطاب جائر قد تضر البيئة.   التعاون مع الجهات األمنية باالبالغ -3

4-  
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 االستمرارية :   – 36

حة  تقر الشركة انه وبناء على ما ذكر في هذا التقرير بقدرتها على االستمرار في مزاولة انشطتها المتا

رفع راس مال الشركة وتوفير السيولة  من خالل  باالضافة الى محاوالت استحداث انشطة تشغيلية جديدة 

واستحواذات لضمان استمراريتها    اتمام صفقات اندماجالكافية لتنفيذ خطة الشركة االستراتيجية و

الستثمار وتحسين مستوى االداء بما ينعكس على  ا واستقرارها وتنفيذ خططها المستقبلية في مجال تطوير 

من   ى تعظيم اصولها نتائج اعمال الشركة في دعم عجلة تنمية االقتصاد الوطني. كما ان الشركة تسعى ال

خالل تملك ارض مشروعها المخصصة لها في منطقة الفاضلي بعد موافقةالمقام السامي الكريم بناء على  

   هـ. 1436/ 7/ 8(بتاريخ   319) وزراء رقمقرار مجلس ال

 

 اإلدارة مقترحات مجلس    -37      

 2020ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة لعام   ىالموافقة عل  :  أوال  

   12/2020/ 31الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية بتاريخ   :  ثانيا     

 2020/ 31/12للشركة المنتهية في وقائمة الدخل   المصادقة على الميزانية العمومية  :  ثالثا  

 31/12/2020في ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية عن أعمالها خالل الفترة المنتهية  إبراء:رابعا   

 

مجلس ادارة شركة الشرقية للتنمية بالشكر والتقدير واالمتنان لمقام    س وأعضاءئيوختاما يتوجه ر 

خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وٕالى صاحب السمو الملكي االمير  

مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وٕالى    ئيسر ئب محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نا

، لدعم استراتيجية األمن الغذائي والتي تسعى الشركة  شيدة على الدعم والتشجيع المتواصلينالحكومة الر

 . خالل المرحلة القادمة الى المشاركة بها

 

 


