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تقديملىعتركيزنازيادةعلىشاكرمجموعةأولويةتنصبجديدة،خطوطفيوالتوسعالحاليةاألعمالخطوطبتطويرنقوموبينما

يطلبهاالتيتجاتالمنتوفيرمنتمّكنناإنهاحيثربحيةمنحققناهماكذلكاالتجاههذاويدعم.البيئيةالناحيةمنمجديةوعملياتمنتجات

.والكفاءةبالتنظيمعملياتناتتسمأنضمانمعالسوق

القدرات والخبرات

هذهصواباستمنالرغمفعلى.والمهنيةاالحترامأساسعلىلموظفيناومحفزةصحيةعملبيئةتوفيرلضمانكذلكجهودناكثفنا

قدرأكبربالمنتجاتمنالمزيديقدمبماكمجموعة،واالزدهارالتوسعفيالمتمثلهدفنامعكذلكتتوافقأنهاإالذاتها،حدفيالمبادرة

وترقيتهمبهمحتفاظواالوتطويرهمموهوبينموظفينلتعيينبذلناهاالتيالجهودأثبتتلقد.السوقفيحصتناويزيدالتنافسيةمنممكن

ً المستوياتجميععلىاألخيرةالسنواتفي قدرتناعلىكبيرحدإلىالمشروعهذااعتمدوقد.2021عامخالليشملبماكبيراً،نجاحا

وأرقامنايعاتنامبفياإليجابيةالنتائجوتتضح.لديهمماأفضلوتقديماالزدهارتحقيقعلىقادرينفيهيكونونعملمكانإنشاءعلى

ً أظهرتالتيالمالية االلتزامىإلباإلضافةالمناسبةوالخبراتالقدراتلديهمشاكرمجموعةموظفيجميعأنمنثقةعلىوأناتحسنا

.نجاحنامنالتاليةالمرحلةبتقديم

مستمرةالاآلثارمنالرغمعلىالكثير،المجموعةفيهحققتالذيالعامنهايةفيالسنويالتقريرهذاأقدمأنسروريدواعيلمنإنه

فينونح.التجاريةعملياتناعلىوالتأثيراالقتصادمنجوانبعلىالتأثيرفياستمرتالتي(19-كوفيد)كورونافيروسلجائحة

.مساهميناعننيابةونجاحاتناجهودنالزيادةاستعدادوعلىالمستقبلإلىبشغفنتطلعشاكرمجموعة

وهللا ولي التوفيق ،،،

عبد اإلله عبد هللا أبونيان

رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

المساهمون األعزاء،

بماالتحديات،منمتنوعةمجموعةتواجههاأعمالبيئةفي2021عامفيالمهمةالمراحلمنالعديدبنجاحشاكرنمورحلةاجتازت

الناحيةمنتحسنتوديناميكية،أكثرأعمالناأصبحت.المستقبلفيالقويوالتوسعالمستدامةالتنميةمنالمزيدتحقيقنحوالطريقيمهد

قياسهيمكننحولىعالتحسينهذاثمارجنيفيبدأناوقد.سنواتعدةمنذعليهكانتبمامقارنةالتشغيليةالناحيةمنوالكفاءةالتنظيمية

.والماليةالتجاريةالناحيتينمن

عامفياألرباحزيادةمنتمكناأننايسعدني،2020عامفيالربحيةإلىعودتناعلىفبناءً .المكاسبهذهأحدلألرباحتحقيقناويمثل

.المستقبلفيلهمالقيمةمنالمزيدبتقديمونلتزملثقتهمممتنونونحن.مساهميناعننيابة2021

للعالماتثاليالمالشريكوكذلكبالمملكة،المنزليةاألجهزةقطاعفيللمستهلكاألولالخيارنكونأنفيالمتمثلةمهمتنااقتربتلقد

مننامنتجاتمنالعديدمبيعاتأظهرتحيثمبيعاتنا،نموقوةخاللمنذلكبرزوقد.العاممدارعلىثمارهاتؤتيأنمنالتجارية،

ً نمواً الهواء،مكيفاتعنفضالً المنزلية،األجهزة التيوالفعالةعنايةبالمدروسةلالستراتيجيةالمباشرةالنتيجةاالتجاههذاويمثل.قويا

منبدعمالمبيعاتارتفاعجاءذلك،إلىإضافة.االستراتيجيةهذهتنفيذفيموظفونايبذلهاالتيالجهودعنفضالً شاكرمجموعةتتبعها

مدارعلى(19-دكوفي)كورونافيروسجائحةآثارتخفيفبسببوذلكعام،بشكلالمملكةفياالستهالكيالسوقيشهدهالذياالنتعاش

.األعمالوبيئةلالقتصادالحكومةجانبمنالنظربعيدةاإلدارةعنفضالً 2021عام

حقبة جديدة

هيكلةادةإعاقتراحمنالمجموعةتمكينإلىشاكرمجموعةتشهدهالذيالتحولجانبإلىاالستهالكيالنشاطيشهدهالذياالنتعاشأدى

ومن.اإلنجازاتمنجديدةلحقبةشاكروإطالقالماضيفيالماليةاألعباءتحتخطرسمبهدف2021عامفيالمدىبعيدةرأسمالية

زيادةضبغرأولويةحقوقوإصدارالمالرأسفيأكبرزيادةتبعتهوالذيالمال،رأسخفضخاللمنالمتراكمةالخسائرمنالحدشأن

يؤيدهامهمة،ماليةمرونةالهيكلةإعادةوستوفر.للمستقبلالصحيحالطريقعلىالماليةمواردنايضعأنالمساهمين،منالمالرأس

.والتطويرللتوسعالرائعةخططناوتنفيذبإعدادفيهنقومالذيالوقتفيالمصلحةأصحابومشاركةدعمتزايد

ً لشاكر2030رؤيةوتوفر القطاعاتيفمنتجاتناعلىالطلبينموأنالمتوقعمنجانب،وعلى.النواحيمنالكثيرمنعاديةغيرفرصا

المنتجاتتتماشى،اآلخرالجانبوعلى.المملكةأنحاءجميعفيتبرزالتيالكبرىللمشاريعنتيجةسيماوالبسرعة،السوقبهانعملالتي

ئةللبيوصديقةالتكلفةحيثمنفعاليةأكثرحلولإيجادفيالمتمثلة2030رؤيةمعجيدبشكلشاكرمجموعةتوفرهاالتيالمعينة

عنفضالً شاكرةمجموععملإطارفياآلنبالبيئةوالعنايةاالستدامةتحقيقدمجوتم.المملكةفيالتحتيةوالبنيةالحياةنمطالحتياجات

دعمإلىاإلضافةبأفكارنامشاركتهمويسعدناالشباب،جيلسيماوالالرغبات،هذهمتزايدبشكلعمالئناقاعدةونشاطر.الرسميةمبادراتنا

.مستداممستقبلبناءفيالحكومةجهود
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عامفيالمجاالتيعجمفيلدينااألمنيةالتحتيةوالبنيةالمعلوماتتكنولوجياعملإطاركبيربشكلبتجديدقمناذلك،إلىوباإلضافة

الحلولفيةالمتخصصالطاقة،خدماتشركةوحدةحققتكما.التوريدسلسلةفيالتحسيناتمنالمزيدتقديمإلىباإلضافة،2021

.المبيعاتفيكبيراً نمواً التحديثي،والتعديلللطاقةالموفرة

الربحوصافياإليراداتفيكبيرنمو

ً أداءً مبيعاتناحققت عامفيسعوديلاير932.7عن٪16.5نسبتهابزيادةسعودي،لايرمليار1.1بقيمةبإيراداتالعاممدارعلىقويا

وتماشياً .مالناأعفيالمحرزالتقدمإلىباإلضافةاالستهالكيالسوقشهدتهالذيالثقةانتعاشمنشاكرمجموعةاستفادتحيث2020

مليون195.6من2021عامفيسعوديلاير235.5إلى٪20.4بنسبةالربحإجماليارتفعأعاله،المذكورةالربحصافيزيادةمع

عامفيسعوديلايرمليون12.1عن٪208نسبتهابزيادةسعودي،لاير37التشغيليالربحبلغبينما،2020عامفيسعوديلاير

2020.

ارتفعتحينفياألخيرة،السنواتفيكبيربشكلتراجعتأنبعد،2021عامفييُذكرتغيراً التجاريةالمدينةالذممتحققولم

.سنواتعدةقبلعليهكانتممابكثيرأقلأيضاً ظلتولكنهااإلمدادات،لنقصنتيجة2020عامعنطفيفبشكلالمخزونات

العموميةالمصروفاتوتراجعت85.04إلى2020عامفيسعوديلايرمليون87.2من٪3بنسبةالموظفينتكاليفوانخفضت

.سعوديلاير7.11بمقدارواإلدارية

علىأوالً تركزفهيشاكر،لمجموعةعظيمةفرصة2021عامفياالدارةمجلسبهاأوصىالتيالرأسماليةالهيكلةإعادةعمليةتقدم

المتبقيةالمتراكمةخسائرنايمثلماوهوالشركة،أسهممن٪23.4أوسعودي،لايرمليون147.67بمقدارالمالرأسخفض

الهيكلهذاوسيكافئ.سعوديلايرمليون249تبلغأكبربقيمةأولويةحقوقإصدارخاللمنالمالرأسزيادةتليهاالمتناقصة،

ستمنحكما.والنجاحالتوسعاحتماالتكلظلفيتنشيطها،المعادبأعمالناأكبربشكللاللتزامالفرصةمنحهمخاللمنالمساهمين

.المقبلةالرائعةللرحلةجديدمالرأسشاكرمجموعة

عامفيذيتنفيكرئيسلمنصبيتأكيدهمخاللمناإلدارةمجلسليأظهرهاالتيالثقةبشدةأقدرإننيالشخصي،الصعيدوعلى

كرشامجموعةاستراتيجيةبقيادةقمتأنوبعد.التنفيذيالرئيسبأعمالالقائممنصبفي2020عامفيتعيينيبعد،2021

بالتحدياتستمتعأوأناالمستقبل،فيتسلكهأنللمجموعةيمكنالذيباالتجاهقويإحساسفلديذلك،قبلسنواتلعدةتحولهاومبادرات

.جديدةاراتمسفيمذهلبشكلالتوسعمعالمختارةالقطاعاتفيالسوقفيرائدةكشركةشاكرمجموعةنبنيبينماالقادمةوالفرص

شاكرإبراهيممحمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي

كلمة الرئيس التنفيذي

المساهمون األعزاء،

مؤخراً المجموعةعادتفقد.الجديدةواإلمكانياتالفرصمنمجموعةشاكرلمجموعةبرزت،2021الماليةالسنةانطالقظلفي

الخاصةالعملياتوريدالتوسلسلةعبرالكفاءةوعززتوالتشغيليةالتنظيميةهياكلهاعلىجذريةتحسيناتوأدخلتالربحية،تحقيقإلى

منبدايةرق،طبعدةوتطويرهاأعمالنانطاقلزيادةالوظيفيوالتميزاإلبداعالعاممدارعلىبالفعلأظهرناأنناأعلنأنويسعدني.بها

وإدخاللطاقةاكفاءةتعززالتيعملنامجاالتعلىالتركيزمعجديدة،تجاريةعالقاتتطويرإلىالرئيسيةالمنتجاتمبيعاتزيادة

ارتفعحيثالمالية،ئجنانتافيالتحسيناتمنمزيدإلىمباشربشكلالخطواتهذهوتُرجمت.وتصنيعناعملياتناعلىتكنولوجيةترقيات

.2021عامفيسعوديلايرمليون28إلى2020عامفيسعوديلايرمليون10.1منللسنة٪248.4بنسبةالربحصافي

من2021عامفيمهمةدروسبتنفيذقمناالمملكة،على(19-كوفيد)كورونافيروسجائحةأحدثتهالذيالتأثيراستمرارظلوفي

ياتناعملأنوضمانعملنا،أماكنوتحسينموظفينا،بروتوكوالتبتبسيطقمناحيث،2020عامفيالفيروسمعالتعاملفيتجربتنا

جائحةمعالتعاملفينجاحناويعكس.أنشطتناجميعفيالفيروسمنمعهانعملالتيوالجهاتاألطرافحمايةمعبالكفاءة،تتسم

برعسعينامجاالتجميعفيشاكرمجموعةأظهرتهاالتيوااللتزاموالصرامةالمرونةمستوياتتعزيز(19-كوفيد)كورونافيروس

.اإلنتاجوزيادةللعملجديدةطرقإيجادحيثمنأعمالنامجاالتجميع

التصنيعتطوير

فيجيإلمعالمشتركالتصنيعيمشروعناترقيةفي2021عامفيشاكرمجموعةأعمالفيالمذهلةالتطوراتإحدىتمثلت

2019عامفيشهدهالذيالكبيرالتوسعظلفيألعمالنا،األساسيةالدعامةبمثابةالمصنعكان،2008عامفيافتتاحهفمنذ.الرياض

.الماضيالعاموفي

تغييرإحداثىإلالشركة،داخلالرئيسيةاألجزاءتصنيعإدخالعنفضالً المتقدمة،والروبوتاتاالصطناعيالذكاءتقنيةإدخالوأدى

ومراقبتها،الجودةوضمانالتجاريةواألسواقللمستهلكينالهواءمكيفاتإنتاجوقدراتإنتاجناسرعةحيثمنالكفاءةفيتدريجي

.الهواءمعالجةووحداتالمستقلةالوحداتإلىالجدارعلىالمثبتةوالسبليتالنوافذوحداتمنبداية

منتجاتنامحفظةإلىباناسونيكالتجاريةالعالمةإضافةخاللمنالتلفزيونقطاعإلىالناجحدخولناكانالمنزلية،األجهزةصعيدوعلى

ً تطوراً  بعدنامنتجاتمحفظةفيرئيسيةكعناصربومبانيوأفرانمواقدبإضافةكذلكقمناالعام،وخالل.2021عامفيآخرمهما

زيادةجانبإلىالمنزليةاألجهزةمبيعاتفي٪25بنسبةزيادةالعامخاللالمجموعةحققتعام،وبشكل.2020عامفيطرحها

المنتجاتوكانت.كبيراً نمواً (B2B)الشركاتإلىالشركاتمبيعاتقنواتتسجيلجانبإلىالهواء،مكيفاتمبيعاتفي٪6بنسبة

تملتياللتجارة،اإللكترونيةمنصتناانتقلتوكذلك،.المتوسطالمدىعلىأهدافنامعتتماشى2021عامفيالمحفظةفيالمشمولة

جذابةوقناةاالستخدامسهلةوسيلةمنصتناأنالمستهلكونوجدحيث2021عامفيقوةإلىقوةمن،2019عامفيإطالقها

.مضافةقيمةذاتوخدماتالتسليمعندالتركيبوخدماتمخصصةدفعخدماتتقدمحيثلمشترياتهم،
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:وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية. 3

ستهالكيةاالواألجهزةاإللكترونياتقطاعفيالتجاريةللعالماتالمثاليوالشريكللمستهلكاألمثلالخيارنكونأنالشركةرؤية

.السعوديةالعربيةالمملكةفيوالمنزلية

.ثقتهمسبوكعمالئناحياةتسهيلفيتساعدمناسبةوبتكلفةعاليةموثوقيةذاتخدماتوتوفيرمنتجاتتقديمالشركةرسالة

:الشركةبهامرتالتيالرئيسيةالمراحل

:نظرة عامة. 1

ةالمملكفيمسجلةمساهمةشركةهي"(الشركة"أو"المجموعة"أو"شاكر"بلفظإليهايُشار)شاكرإبراهيمغازيالحسنشركة

إبريلشهرفيالشركةطرحت.م19/8/2008الموافقه17/8/1429وتاريخ(275/ق)الوزاريالقراربموجبالسعوديةالعربية

فيللتداولالشركةأسهموطرحتالشركةرأسمالمن%30تمثلالسعوديالسوقفيالعاملالكتتابسهممليون10,5م2010

إلىمقسمسعوديلايرمليون630الىلايرمليون350منالشركةرأسمالزيادةتم.م17/5/2010بتاريخالسعوديةاألسهمسوق

ً .م21/05/2015بتاريخالشركةمالرأسزيادةالعاديةغيرالعامةالجمعيةأقرتانبعدالقيمةمتساويةسهممليون63 بأنعلما

.شاكرشركةأسهمتداوللحركةوفقاً ألخرىفترةمنتتغيرالحرةاألسهمعدد

ً الشركةنشاطيتركز الكهربائيةاألجهزةةوصيانوواإللكترونيةوالكهربائيةالمنزليةاألجهزةوالهوائيةالمكيفاتتجارةمجالفيحاليا

الوكاالتإلىضافةباإلوالتحكمالقياسأجهزةومعداتالمتجددةالطاقةوحلولالمختلفةالتكييفأجهزةوتصنيعوالمكيفاتواإللكترونية

السعوديةربيةالعالمملكةفيجيإللمكيفاتالحصريالوكيلهيالشركةأنحيث.نفسهااألنشطةتزاولالتيالشركاتعنالتجارية

باناسونيكشاشاتوبومبانيأفرانوميدياوانديسيتوأريستونوميتاجهيوشركاتلعدةمعتمدموزعو

:األنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة. 2

العامعنالشركةلمبيعاتالرئيسيالمصدرتعتبرالتيالمنزليةواألجهزةالتكييفأجهزةوصيانةمبيعاتحولالشركةأعمالتتمحور

من%55نسبتهماجيإلماركةالتكييفأجهزةمنالشركةوصيانةمبيعاتبلغتحيثتقريباً،%100إلىتصلوبنسبةم،2021

.اإليرادات

للشركةرئيسالوالنشاطوميدياوميتاجوإنديستأرستونماركةوالكهربائيةالمنزليةاألجهزةوصيانةتجارةمنالمبيعاتواستحوذت

.اإليراداتمن%32نسبتهماالمحدودةشاكرإبراهيمالتابعة

الرئيسياطالنشتمثلالتيوباناسونيكوبومبانيماركةوالكهربائيةالمنزليةاألجهزةوصيانةتجارةمنالمبيعاتاستحوذتكما

المنزليةاألجهزةوصيانةتجارةمنالمبيعاتاستحوذتفيما.اإليراداتمن%5نسبةعلىالتجاريةالخليجأسداءالتابعةللشركة

مااألردن،فيالتابعةالشركةالكهربائية،واألجهزةلإللكترونياتالحديثةالرؤيةلشركةالرئيسالنشاطجيإلماركةمنوالمكيفات

.اإليراداتمن%8نسبته

اإلماراتدولةفيالتابعةالشركة"EMS"اإلماراتالطاقةإدارةخدماتلشركةالرئيسيالنشاطوحلولهاالطاقةكفاءةلنشاطكانكما

.%0.20نسبتهبماالشركةإيراداتفيمساهمةالمتحدةالعربية

تغطيةوتوسعةويرلتطسنويبشكلمتزايدةمبالغوتخصصالبيعبعدماخدماتوتقديمالمبيعاتلخدمةالصيانةنشاطالشركةتعتمد

دمةخمراكزاوللشركةالتابعةالخدمةمراكزخاللمنسواءالفنيالدعمنقاطوتطويرالمتناميةاالحتياجاتلمواجهةالخدمةهذه

تسهيلواإلنتاجيةزيادةفيأسهموالذيالعمالءوطلباتوالشكاوىالصيانة،عملياتلمتابعةالعمالءخدمةمركزوتطويرمعتمدة

.المتابعة

وقطاع،(B2B)الشركاتإلىالشركاتأعمالوقطاعبالجملة،البيعقطاع:هيأساسيةأعمالقطاعاتثالثعلىالشركةوتّركز

بوحدةروفةالمعالتكييفألنظمةواالستحداثالتأهيلإعادةوخدماتالطاقةتوفيراستشاراتتقديمقطاعإلىباإلضافة-المشاريع

.2015عاممنذالرياضمدينةفيالرئيسيمقرهاويقع،1950عامجدةفيالشركةوتأسست.الطاقةخدماتشركة
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األداء

األداءتوياتمسرفعخاللمنالطموحةأهدافنالتحقيقونسعىالتشغيليةوعملياتناأعمالنافيبالتميزملتزموننحن

.تواجهناتحدياتأيمعالمسؤوليةوروحومرونةبسرعةنعملكما.باستمرار

الموظفون

ً ونهدف.والمهنيةاالحترامعلىتقوموشركائنالموظفيناومحفزةصحيةعملبيئةلخلقنسعى تشجعبيئةلقخإلىأيضا

شخصيةالواألهدافالمستهلكينأهدافلتحقيقوالتميزواالبتكارالمساهمةلألفراديمكنبحيثالجماعي،العملعلى

.والتعاونوالشفافيةالنزاهةقيمعلىوتؤكدقويةومهنيةأخالقيةمعاييرشاكرمجموعةوتتبنى.والجماعية

:المستقبليةوالتوقعاتالشركةلخططوصف.3

الرئيسيةالقوةنقاط

قيّمنا

والموثوقيةالكفاءة
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:المستقبليةوالتوقعاتالشركةلخططوصف.3

2030لرؤيةالشركةدعم

ً دوراً الشركةتلعب تطويرخاللمناقتصادهالتنويعالمملكةخطةوهي،2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤيةأهدافتحقيقفيمهما

التبادلوزيادةنيعالتصخاللمنالذاتياالكتفاءتعزيزاألهدافتشمل.والسياحةوالترفيهالتحتية،والبنيةوالتعليم،الصحةمثلقطاعات

.الطاقةوكفاءةاالستهالكيةالمنتجاتيتضمنالذيالدولبينالتجاري

:رئيسيينمجالينفي2030رؤيةالشركةتدعم

تتميز،والتياالنفيرتيريةبتقنالمزودةالتكييفوحداتتصنيعفيذلكيتمثلالسعودي؛للسوقالفائقةالتكنولوجياوتوزيعتصنيع1.

شاكرصنعمونجح.المرافقتكاليفمنوالحدالكربونانبعاثاتتقليلإلىوتؤديالنظير،منقطعةبكفاءةالتحديد،وجهعلى

.الكفاءةلتحسيناالصطناعيوالذكاءالروبوتاتتقنياتدمجفيللمكيفات

طبيقتخاللمنالوطنيالمستوىعلىالتكييفألنظمةواالستحداثالتأهيلإعادةخدماتوالطاقةكفاءةاستشاراتتقديم2.

المحليالسوقفينوعهمناألوليعتبرتجاريمفهوموهو-(ESCO)الطاقةخدماتشركةنموذج
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والموظفونالعمليات

عالماتنابالوعيزيادةعلىشاكرمجموعةلدىالعاملالمالرأسوإدارةالتشغيليةالكفاءةفياالستراتيجيةالتحسيناتترتكز

المبيعاتراتيجيةواستالقويةوالشراكاتالسلسةالتوزيعقنواتتعد.المستوياتجميععلىالتسويقيةأنشطتناوتكثيفالتجارية

ً الركيزة،هذهفينجاحناأساسالديناميكية التكاليفبةومراقالحكيمةالمخزونوإدارةالتوريدسلسلةمهمةتحسينمعجنبإلىجنبا

وإنشاءعمالناأبعضورقمنةلديناالمعلوماتنظامتحديثيعد.التشغيليةالقطاعاتبعضدمجوإمكانيةالمجاالت،جميعفيكثبعن

.أولوياتناقائمةضمنالمحمولالهاتفتطبيقات

المستوىعلىاكرشمجموعةتحسين:الستراتيجيتناالثالثةالركيزةعلىكبيربشكلمؤسستناأهدافتحقيقعلىقدرتناوترتكز

المتعلقةالضوابطتحسينعلىنعملالغاية،لهذهالوصولأجلومن.بهاواالحتفاظوتطويرهاالمواهبأفضلواستقطابالتنظيمي

وضعيتمبحيثهياكلهاوتعزيزالتقاريرإعدادرقمنةعنفضالً المستويات،جميععلىوإجراءاتهاوعملياتهاالبشريةبالموارد

صعوداً دارياإلالتسلسلوحداتعبراالتصاالتوتدفقجيد،نحوعلىالموظفينوإدارةوقياسها،المناسبةالرئيسيةاألداءمؤشرات

 ً .بحريةوهبوطا

وضمانالدينالمالرأسهيكلتحسينعلىكذلكتركيزناينصبوالتطور،النمومنجديدةفترةنحوفيهنتجهالذيالوقتفي

.لتوسعاتناالمناسبالتمويلعلىحصولنا

ونتطلعالحالية،اتيجيتنااسترلتحقيقالصحيحالطريقعلىنسيرفإنناالسابق،االستراتيجيالتحوللبرنامجاالستراتيجيالنجاحبعد

.المصلحةأصحابلجميعالمنفعةيحققبماأكبربشكلتطبيقهإلى

:المستقبليةوالتوقعاتالشركةلخططوصف.3

االستراتيجيةعنعامةلمحة

فيحصتهاوزيادةالتجاريةعالمتهامحفظةتنويع:هيركائزثالثعلىتقومالتي2023-2021باستراتيجيتهاشاكرمجموعةتلتزم

تسريعإلىالركائزذههعلىالتركيزوسيؤدي.المواهبوإدارةالتنظيميةالعملياتوتعزيزأكبر؛بشكل  التشغيليةالكفاءةوتحسينالسوق؛

الحفاظمعلسعودي،االمنزليةواألجهزةاالستهالكيةاإللكترونياتقطاعفيوالمستهلكينللشركاءالمفضلالخيارتصبحكيتقدمهاوتيرة

ً تهدفوالتياستراتيجيتنا،فيبعمق2030رؤيةأهدافوتتجسد.التكييفسوقفيالرائدةمكانتهاعلى عمالئنالالتميزتحقيقإلىأيضا

.لمساهميناالقيمةوإضافة

الجديدةوالمنتجاتالتجاريةالعالمات

أنحاءعجميفيالعالميةالتجاريةالعالماتأشهرتحملالتيالمنزليةاألجهزةموزعيكبارأحدلتكونبالفعلشاكرمجموعةتأسست

هدفنا.يرةالصغالمنزليةاألجهزةذلكفيبمامحفظتناإلىالجديدةوالمنتجاتالتجاريةالعالماتمنمجموعةإضافةإلىونسعى.المملكة

علىدالشديالتركيزخاللمنالهدفهذاتحقيقويمكن.لديناالمنزليةاألجهزةقطاعاتجميعفيموردينثالثةأكبرضمننكونأن

لعضوياالنموعلىنعتمدأواستحواذعملياتفيندخلوقد.واألفرانوالغساالتالثالجاتقطاعفيسيماالالسوقية،حصتنازيادة

مةمصموهيالمنتجات،مننوعلكلمحددةاستراتيجيةشاكرمجموعةتتبع.المجاورةالقطاعاتفيوالتوسعاألهدافهذهلتحقيق

جانبإلى،(B2B)الشركاتإلىالشركاتقطاعفيمتجددمحركاالستراتيجيةهذهويدعم.السوقلهذاالنموتوقعاتلتحقيقخصيصاً 

تجربةتحسينلىإلديناالبيعبعدماخدمةتجديدويهدف.مباشرةاألفرادإلىللوصولبناالخاصةاإللكترونيةالتجارةمنصةفيالتّوسع

اإلنتاجكفاءةلتعزيزجيةالتكنولوالتحسيناتتطبيقعلىنركزإننا.المستقبليةالمبيعاتتشجيععنفضالً رضاهم،وتحقيقالمستهلكين

.لدينااألعمالقطاعاتجميععبر

البحريرتطوومشروعوأماالنيومالمشاريعهذهبينومن.شاكرلمجموعةهائلةفرصالتطويرقيدالمتعددةالعمالقةالمشاريعوتوفر

ً نستهدفحيثالمكيفات،قطاعفيتحديداً المشاريع،هذهمنباالستفادةلنايسمحوضعفينحن.والقديةاألحمر ومطوريلمقاوليناأيضا

أهداففيلطريقةابهذهالمساهمةإلىوباإلضافة.السكانيالتوسعوزيادةالمبانيتنفيذمنلالنتهاءنظراً المملكةأنحاءجميعفيالعقارات

ً للطاقةالموفرةمنتجاتناتعمل،2030المملكةلرؤيةاالقتصاديةالتنمية منتخفيفوالالتكلفةتقليلفيالمتمثلهدفهاتعزيزعلىأيضا

والتي،(ESCO)الطاقةخدماتشركةنموذجمبادرةخاللمنللطاقةالموفرةوحلولناخدماتناتطويرعلىسنعمل.الكربونانبعاثات

ً متزايدةشعبيةخدماتهاحققت صلتحالسعوديالخاصالقطاعفيشركةأولتصبحأنمنشاكرمجموعةمكنتأنمنذعامبعدعاما

لكفاءةالسعوديالمركزمعالتعاونأوجهتعزيزسنواصلكما.2017عامفيالطاقةلكفاءةالسعوديالمركزمنتأهيلشهادةعلى

.الطاقةلخدماتالوطنيةوالشركةوترشيدالطاقة

م2021تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي  8
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:وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية. 3

التوقعات المستقبلية للسوق

وناتتريليالبالغةاالستثماراتوستؤدي.للتوسعالمجموعةاستراتيجيةتطبيقالستمراريةمواتيةاألجواءفإنكذلك،2023عامفيالكبيروالتوسع،2022عامفيالمملكةفي٪4.8بنسبةاإلجماليالمحليالناتجلنموالدوليالنقدصندوقأصدرهاالتيالتوقعاتظلفي

وسيدعم.ةالمملكأنحاءجميعفيأخرىأماكنفيالتطويرأوالعمالقةالمشاريعفيسواءشاكرمجموعةأعمالقطاعاتمنكلرفعشأنهامنالتحتيةالبنيةفيطفرةإلىالعقدنهايةبحلولبهاالمرتبطةوالمبادرات2030رؤيةستطلقهاالتيالسعوديةالرياالتمن

.2024إلى2020منالفترةفيالمتاحالدخلمنالفردنصيبفي٪4.7بنسبةمركبسنوينمومعدلنموإلىباإلضافة،2025إلى2020منالفترةخالل٪1.36بنسبةمركبسنوينموبمعدلتقديراتهتبلغالذيالسكانيالنمواالتجاههذا

زيادةتؤثرأنالمرجحومن.الفترةهذهخاللوحدة124,000يبلغسنويبمتوسط2030عامبحلولوحدة15,300إلى2021عامفيوحدة99,500منالمتزايدالمتوقعالطلبلتلبيةوالتقنيةاالستدامةعلىبالتركيز2030لرؤيةالتابعاإلسكانبرنامجتصميمتم

.،واألجهزةالهواءوتكييفوالتهوية،التدفئة،علىالمستهلكينإنفاقعلىإيجابيبشكلالصغيرةلألسرالمساكنعلىالطلبوزيادةالمستقلةالمعيشةوزيادةاإلناث،عمالة

.الجديدةوالخاصةالحكوميةوالمستشفياتوالمطاعم،والفنادقوالترفيه،البدنيةاللياقةومراكزالتسوقمراكزذلكفيبماالمملكةمستوىعلىالمشاريعنشاطزيادةمنكذلكاستفادةالهواءوتكييفوالتهويةالتدفئةقطاعوسيحقق

سنوياً نمواً السعوديةالعربيةالمملكةفيالمنزليةاألجهزةإيراداتوتُظهر.السوقفي٪3بنسبةسنويبنموتوقعاتظلفيالهواء،مكيفاتقطاعاتنا،أكبرأحدفي2024عامبحلولسعوديلايرملياراتخمسةمنيقربماإلىالمملكةفيالسوقيصلأنونتوقع

التابعةالطاقةخدماتشركةوحدةكونوست.الطاقةتوفيروحلولالتكلفةكفاءةلتحقيقسعيهاإطارفيالتحديثيالتعديللخدماتسعوديلايرملياريبالفعلالحكومةخصصتذلك،إلىإضافة.النمومستوياتزيادةبإمكانيةبالتفاؤلونشعرالحالي،الوقتفي٪2بنسبة

.منهالالستفادةقويوضعفيلنا

حافزاً الطاقةلكفاءةسعوديالالمركزمشاريعتوفروقد.والمجمداتاألوانيوغساالتوالثالجاتالطهيوأجهزةالتلفزيونأجهزةذلكفيبماالسوققطاعاتمنالعديدفيلناالمتاحةالنمومساراتحيالبالتفاؤلنشعرالسوق،يشهدهاالتيهذهاإليجابيةللبيئةونتيجة

.مرتفعمستوىفيمعداتهاعلىالحفاظضمانإلىيدفعهامماالمتنامية،أولوياتهامنالطاقةوتوفيرالكفاءةستكونالتيالكبيرةالجهاتمعالمستمرةالصيانةعقودمبادراتمنالبيعبعدماسوقوسيستفيد.للطاقةالموفرةالهواءلمكيفاتسعوديلايرمليون400بقيمة

ً نقدمونحن.المقبلةالسنواتفيتسودأنالمرجحمنالتيالسوقظروفمناستفادةلتحقيقكاملبشكلالتجارية،عالماتناشراكاتإلىباإلضافةمنتجاتنا،عروضوعددنطاقزيادةفيالمتمثلةاستراتيجيتناتتناسب البناءعلىوسنعملمشاريع،عدةلعطاءاتحاليا

ً لنايوفرالذيالمتزايدالمملكةازدهارظلوفي.النشاطهذاعلىبسرعة .منهماستفادةأقصىلتحقيقالمصلحةأصحابجميعمعالعملإلىنتطلعاستثنائية،فرصا
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شركة إل جي شاكر المحدودة

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكــــر

شركة إبراهيم حسين غازي شاكر للمشاريع 

والصيانة المحدودة

شركة إبراهيم شاكر المحدودة

90% 90%49%

10%

10%

60%

شركة الرؤية الحديثة لإللكترونيات واالجهزة 

الكهربائية

شركة أسداء الخليج

5%

95%

شركة إدارة خدمات الطاقة 

اإلماراتية

74%

:الشركات التابعة. 5

:يبين الرسم البياني أدناه هيكل ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في الشركات التابعة
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:هيالتابعةالشركاتوهذه.الطاقةوكفاءةالمنزليةواألجهزةالتكييفأجهزةفيبالجملةوالمتاجرةالتكييفأجهزةتصنيعفييتركزالرئيسنشاطهاشركاتستةمنشاكرإبراهيمغازيالحسنشركةتتألف
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الكهربائيةواالجهزةلإللكترونياتالحديثةالرؤيةشركة.

ملكةالمقوانينبموجبمؤسََّسةشركةوهيمحدودةخاصةمساهمةشركةالكهربائيةواألجهزةلإللكترونياتالحديثةالرؤيةشركة

لكترونيةواإلوالكهربائيةالمنزليةاألجهزةصناعةأنشطتهاوتشمللعملياتها،رئيسمحلمنهاتتخذالتيالدولةوهيالهاشميةاألردنية

مليون(12.5)إلىأردنيدينارمليون(10)منالحديثةالرؤيةشركةمالرآسرفعتمم2015العاممنتصففي.وتوزيعهاوالمكيفات

رأسمالمن%60نسبتهماسعودي،لايرمليون(39.7)يعادلماأردنيدينارمليون(7.5)فيهاشاكرشركةحصةتبلغأردنيدينار

واحدأردنيدينارهيإسميةقيمةالشركةفيسهمولكلالعاديةالفئةوهيواحدةفئةمنهيالحديثةالرؤيةشركةفياألسهم.الشركة

.العامةالهيئةاجتماعاتفيواحدصوتسهملكلويكون

التجاريةالخليجأسداءشركة.

لصالح%5و%95فيهاشاكرإبراهيمغازيالحسنشركةملكيةنسبةوتبلغمحدودةمسؤوليةذاتسعوديةشركةهيالخليجأسداءشركة

(500,000)الشركةمالرأسيبلغ.شاكرإبراهيمغازيالحسنشركةقبلمن%90بنسبةأيضاوالمملوكةالمحدودةشاكرإبراهيمشركة

نشاطهالويتمث.السعوديةالعربيةالمملكةهولعملياتهاالرئيسوالمحلالرياضفيالرئيسيمقرهاويقعسعوديلايرألفخمسمائة

ماركةاريةالتجالعالمةتحملالتيالكهربائيةلألجهزةموزعهيأسداءوشركة.الكهربائيةلألجهزةوالتجزئةالجملةتجارةفيالرئيسي

.PanasonicباناسونيكوBombaniبومباني

اإلماراتيةالطاقةخدماتإدارةشركة:

محلدبيإمارةمنوتتخذالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةقوانينبموجبمؤسسةشركةهي(EMS)اإلماراتيةالطاقةخدماتإدارةشركة

.الطاقةإدارةدماتوخللبيئةالصديقةوللمبانيللمشاريعالشاملةالخدماتوتوفيرالطاقةإدارةفيمتخصصةشركةوهيلعملياتها،رئيسي

وتبلغ(إماراتيدرهمألفوسبعونوخمسةوثالثمائةماليينثالثة)إماراتيدرهم3.375.000هوالطاقهخدماتشركةمالرأسيبلغ

يدترشضمنهاومنبالطاقةالمتعلقةالمشاريعتنفيذفيالشركةنشاطاتوتتركزالشركة،مالرأسمن%74فيهاشاكرشركةحصة

خدماتهاقدمتحيثوالتكييف،واإلنارةالطاقةتوليدأنظمةكفاءةورفعتصميمالبديلة،والطاقةالمتجددةالطاقةمصادرالطاقة،استهالك

.واإلقليميالمحليالمستويينعلىوالحكوميوالصناعيالتجاريللقطاع

:الشركات التابعة. 5

المحدودةشاكرإبراهيمشركة.

،%90هافيشاكرإبراهيمغازيالحسنشركةملكيةنسبةوتبلغمحدودةمسؤوليةذاتسعوديةشركةهيالمحدودةشاكرإبراهيمشركة

ً المملوكةوالصيانةللمشاريعشاكرحسينإبراهيمشركةلصالح%10و .شاكرإبراهيمغازيالحسنشركةقبلمن%90بنسبةأيضا

اتهالعمليالرئيسوالمحلجدة،مدينةفيالرئيسمقرهايقعسعودي،لايرماليينعشرة(10,000,000)شاكرإبراهيمشركةرأسمالويبلغ

.لتجاريةاوالوكاالتالكهربائيةواألجهزةالمنزليةواألجهزةالتكييفأجهزةتجارةفينشاطهاويتمثلالسعوديةالعربيةالمملكةفي

المحدودةشاكرجيإلشركة.

شاكرمابراهيغازيالحسنشركةوبينالكوريةلإللكترونياتجيإلبينتأسستمحدودةمسؤوليةذاتشركةهيشاكرجيإلشركة

شاكرجيإلكةشرمالرأسويبلغأجنبياستثمارلرخصةوفقاالتكييفأجهزةتصنيعالرئيسنشاطها.السعوديةالعربيةالمملكةفي

ً وثالثونسبعة)سعوديلاير37.125.000 شاكريجالشركةلعملياتالرئيسالمحل.(سعوديلايرألفوعشرونوخمسةومائةمليونا

.والمصنعالرئيسالمقريقعحيثالسعوديةالعربيةالمملكةهو

في(%2)إثنينيعادلماالكترونيكسجيالشركةبيععلىالشركةإدارةمجلسوافقم24/11/2013الموافقهـ21/1/1435بتاريخ

ً المحدودةشاكرجيإلشركةفيشاكرلشركةالمملوكةالحصصإجماليمنالمائة وبتاريخ.م2012الماليللعامالدفتريةلقيمتهاوفقا

جيإلةشركرأسمالفيجيإلشركةحصةنسبةاصبحتوبالتاليالمختصةالجهاتأمامالحصصنقلعمليةاستكمالتم26/5/2014

،26/5/2014وبتاريخ24/11/2013بتاريختداولموقععلىهذهالبيععمليةعناإلعالنتم.%49شاكرشركةحصةونسبة%51شاكر

وائمهاقضمنالمحدودةشاكرجيإللشركةالماليةالقوائمتوحيدعنتتوقفسوفانهاشاكرابراهيمغازيالحسنشركةاعلنتحيث

.الموحدةالمالية

والصيانةللمشاريعشاكرحسينإبراهيمشركة.

إبراهيميغازالحسنشركةملكيةنسبةوتبلغمحدودةمسؤوليةذاتسعوديةشركةهيوالصيانةللمشاريعشاكرحسينإبراهيمشركة

ً المملوكةالمحدودةشاكرإبراهيمشركةلصالح%10و،%90فيهاشاكر يبلغ.شاكرإبراهيمغازيالحسنشركةقبلمن%90بنسبةأيضا

عربيةالالمملكةهولعملياتهاالرئيسوالمحلجدةمدينةفيالرئيسمقرهاويقعسعوديلايرألفخمسمائة(500,000)الشركةمالرأس

شاكرإبراهيمةولشركشاكرغازيالحسنلشركةتسويقيةخدماتتوفرحيثللغيرالتسويقبخدماتالرئيسنشاطهايتمثل.السعودية

.شاكرشركاتومجموعةالحكومةبينالمباشرةالعقودتنفيذفيوتشارك

م2021تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي  11
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:تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

.ال توجد أسهم وأدوات دين أصدرتها الشركات التابعة لشركة شاكر داخل المملكة أو خارجهاباستثناء ما ذكر عن أسهم شركة الرؤية الحديثة فإنه 

:م2021النتائج المالية للعام المالي . 6

:  م2020م بتحقيق نتائج مالية فيما يلي ملخصها مع مقارنة بأرقام العام المالي السابق 2021انتهت السنة المالية 

.  لاير تقريباً للعام السابقمليون933مليون لاير تقريباً مقابل 1,086م2021بلغت إيرادات المبيعات في العام 1.

.مليون  لاير خسارة للعام السابق8مليون لاير، مقابل 28بلغت صافي أرباح مبلغ 2.

.  مليون لاير للعام السابق195.6مليون لاير، مقابل 235,5بلغ إجمالي الربح 3.

.  مليون لاير للعام السابق12.1مليون لاير، مقابل خسارة بمبلغ 37,2بلغت األرباح التشغيلية 4.

.  لاير للعام السابق0.12لاير، مقابل خسارة 0.44بلغت أرباح السهم 5.

:وبيان تطورها خالل الفترة2021وحتى 2016وفيما يلي ملخص النتائج المالية عن الفترة من 
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16.5% المبيعات 1,654,405 1,038,563   774,025 882,822 932,699 1,086,445

15.4% تكلفة المبيعات 1,265,479     862,615   674,107 717,176 737,139     850,923

20.4% مجمل األرباح     388,926     175,948     99,918 165,646 195,560     235,522

5.8% ع     181,536     162,530   140,336 104,454    95,567     101,074 توزي     رصوفات التسويق وال م

-0.8% ية     152,203     125,707   110,718    87,393    84,629        83,918 رصوفات عموم م

208.1% ن العمليات الرئيسية        58,717    (153,472) (155,221)  (38,447)    12,091        37,247 الدخل )الخسارة( م

180.3% لية        50,518    (169,067) (195,308)  (50,680) 14,763             41,376 بة الدخل وحقوق األق ي زكاة وضر بل ال ي الدخل( الخسارة( ق
ر

صاف

248.4% ي الدخل )الخسارة(        48,817    (171,039) (196,542)  (49,785)      8,023        27,956
ر

صاف

20202021
غير  ت سبة ال ن

عام  ن ال ع

ق )%( ساب ال
رياالت( دخل )االف ال ائمة ال 2016201720182019ق
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سبة  ن

ن  تغير ع ال

عام  ال

ق )% ساب ال

2021 2020 2019 2018 2017 2016 ت( اال ري )االف ال مالي  ز ال رك م ال

12% ة        1,525,842        1,267,065           879,935           719,541           728,173           815,558 األصول المتداول

1% ة           860,595           818,770           754,766           705,769           667,419           673,514 األصول غير المتداول

7% وع األصول        2,386,437        2,085,835        1,634,701        1,425,310        1,395,592        1,489,072 جم م

16% ة        1,249,014        1,083,295           879,770           608,230           652,132           755,357 ات المتداول المطلوب

8% ات        1,330,128        1,191,196           936,521           823,326           787,138           852,487 وع المطلوب جم م

5% ر        1,044,194           874,399           676,981           589,497           595,381           622,935 مير اه الي حقوق المس م إج

5% ة        1,056,309           894,639           698,180           601,984           608,454           636,585 الي حقوق الملكي م إج

7% ة        2,386,437        2,085,835        1,634,701        1,425,310        1,395,592        1,489,072 قوق الملكي ات وح الي المطلوب م إج
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:التحليل الجغرافي إليرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة. 7

:ةتحديظهر الجدول أدناه التحليل الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية واألردن واالمارات العربية الم

البيان

(االف الرياالت)

20202021

(الخسارة)صافي الربح المبيعات(الخسارة)صافي الربح المبيعات

859,7018,0231,002,73827,956السعوديـــة

-81,876-69,871األردن

-1,831-3,127اإلمارات العربية المتحدة

932,6998,023108644527,956المجمـوع
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:إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة. 8

:م2020م مقارنة بالعام السابق 2021يوضح الجدول المبين أدناه النتائج التشغيلية للعام المالي 

ض كلفةنتيجة تزايد بعض األنشطة االقتصادية في السوق وزيادة حجم الطلب، كما كان لزيادة المبيعات وزيادة حجم الطلب وقوة المنافسة وتخفي% 16.48يعود سبب ارتفاع مبيعات الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة بنسبة 

%.  20.43المبيعات السبب في إرتفاع الربح اإلجمالي بنسبة 

البيـــــان

(االف الرياالت)

20202021

%نسبة التغير 

المبلغ

من المبيعات% 

المبلغ

من المبيعات% 

%16.48-1,086,445-932,699المبيعات

كلفة المبيعات
(737,139)

79.03%
(850,923)78.32%

2.78%

الربح اإلجمالي
195,560

20.10%
235,52221.67%

20.43%

اخرى-المصروفات التشغيلية
(183,469)

19.67%
(198,275)18.25%

8.07%

التشغيل( خسارة)ربح 
12,091

1.30%
37,2473.42%

208.05%
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:القروض والمرابحات. 9

:قروض ومرابحات قصيرة األجل(أ 

:م لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر وفقا لما يلي2021خالل العام المالي ( المرابحات)يظهر الجدول أدناه حركة القروض قصيرة األجل 

.  م  كانت غالبيتها من خالل عقود تمويل مرابحة مدتها ثالثة أشهر او ستة أشهر تم سدادها خالل فترة االستحقاق2021المرابحات المشار إليها في الجدول التفصيلي أعاله تم الحصول عليها خالل العام المالي 

.بنك االنماء وبنك الرياض, بنك الجزيرة, مليون لاير ناتجه عن رصيد استخدام جديد لتسهيالت قصيرة االجل تم الحصول عليها من بنك البحرين75م إرتفاع بقيمة 31/12/2021ويُظهر الرصيد اإلجمالي كما في *

اإلجمالي

بنك

الخليج

بنك المؤسسه 

ه العربيه المصرفي

(البحرين)

بنك الجزيرة
البنك السعودي 

الفرنسي
بنك البحرين بنك االنماء

البنك السعودي 

لالستثمار

البنك االول 

السعودي 

البريطاني

بنك الرياض

حركة القروض

قصيرة األجل

(االف الرياالت)

178,197 0 50,302 0 12,014 0 0 36,081 36,871 43,289

الرصيد في 

إجمالي )1/1/2021

(أصل المرابحات

290,005 0 37,784 39,667 0 64,991 54,810 0 9,313 83,440

المسحوب خالل عام 

2021

(مرابحات جديدة)

132,995 0 0 29,967 12,014 45,990 0 19,238 0 25,786
المسدد خالل عام 

2021

335,565 0 88,086 9,699 0 19,000 54,810 16,842 46,185 100,943
الرصيد في 

31/12/2021
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:م لشركة الرؤية الحديثة وفقا لما يلي2021خالل العام المالي ( مرابحة)يظهر الجدول أدناه حركة قرض قصير األجل 

وذلك(البحرين)اإلسالميالمصرفيةالعربيةالمؤسسةبنكقبلمنللشركةممنوحدوالرمليون25بسقفمستنديهاعتماداتمرابحةتمويلمنالمستغلالحديمثلأعالهإليهالمشارللمرابحاتالختاميالرصيد

.االعتمادفتحتاريخمنشهراً عشرينتتجاوزأالعلىالمرابحةبتمويلالمتعلقالمستندياالعتماددفعتاريخمنشهرعشرةاثنتيعلىتمويلعمليةكلتسديديتم.الموردينمنالشركةمشترياتلتمويل

:م للشركة التابعة خدمات الطاقة اإلماراتية وفقا لما يلي2021يظهر الجدول أدناه القروض طويلة االجل خالل العام المالي 

بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي حركة القروض قصيرة األجل

البحرين (االف الرياالت)

4,640 1/1/2021رصيد القروض في 

4,433  2021قيمة القروض المسحوبة خالل عام 

4,194  2021قيمة القروض المسددة خالل عام 

4,878 12/31/2021رصيد القروض في 

البنك العربي دبي
حركة القروض قصيرة األجل

(االف الرياالت)

- 1/1/2021رصيد القروض في 

- سحب على المكشوف

-  2021قيمة القروض المسحوبة خالل عام 

-  2021قيمة القروض المسددة خالل عام 

- 12/31/2021رصيد القروض في 
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:قروض ومرابحات طويلة األجل(ب

:م للشركة لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر وفقا لما يلي2021يظهر الجدول أدناه حركة القرض طويل األجل خالل العام المالي 

:رصيد قروض طويلة األجلأعاله يظهر الجدول 

2025قسط شهري متساوي القيمة تنتهي في ابريل 52مليون لاير سيتم تسديده بموجب 96، قيمة القرض 2021بنك الرياض في يناير 

م2024قسط شهري متساوي القيمة تنتهي في اغسطس 44مليون لاير سيتم تسديده بموجب 39قيمة ا القرض , 2021بنك الخليج في يناير 

المجموع الخليج الرياض األهلي
حركة القرض طويل األجل

(االف الرياالت)

138,375 39,375 99,000 -
رصيد القرض االفتتاحي في 

1/1/2021

- - - - 2021قيمة القرض المسحوبة خالل عام

39,744 12,211 27,533 - 2021قيمة القرض المسددة خالل عام 

99,528 28,061 71,467 - 12/31/2021رصيد القرض في 
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:المدفوعات النظامية للجهات الحكومية. 10

:م2021يظهر الجدول أدناه المبالغ المدفوعة من قبل الشركة وشركاتها التابعة في المملكة خالل العام 

األسباب الوصف الموجز
2021

(االف الرياالت)البيان 
المستحق ولم يسدد المسدد

متطلب نظامي ما يتم سداده من رسوم وتعريفات مقررة من الجهات الحكومية المختصة _ 32,033 الرسوم الجمركية

متطلب نظامي ما يتم احتساب مخصصاته وفقا ألحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخل 6,343 26,447 الزكاة والضريبة المستحقة

متطلب نظامي ما يتم احتسابه وسداده وفقا ألحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية - 4,969
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية

متطلب نظامي ما يتم سداده وفقا ألحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة الجوازات للمقيمين وزيارات تجارية  _ 4,808 تأشيرات وجوازات

والصيانةللمشاريعشاكرحسينإبراهيمولشركةالمحدودةشاكرإبراهيملشركةم2007ديسمبر31وفي،شاكرإبراهيمغازيالحسنلشركةم2006ديسمبر31فيالمنتهيةالسنةحتىالزكويالربط(الهيئة)والجماركوالضريبةلزكاةاهيئةأنهت

.أسداءلشركةم2011ديسمبر31وفي،المحدودة

:الموحدة

اإلقرارفيأسداءشركةنتائجإدراجتم.أسداءوشركةوالصيانة،للمشاريعشاكرحسينإبراهيموشركةالمحدودة،شاكرإبراهيموشركةشاكر،إبراهيمغازيالحسنلشركةبعدهاومام2008سنةمنموحدأساسعلىالزكاةإقراراتالشركةقدمت

.م2014نوفمبر13تاريخمنالموحد

األمانةأمامبالتظلمالشركةقامتجزئيا،وقبولهالهيئةأماماالعتراضبعد.سعوديلاير4,846,921.03بلغتزكويةبمطالباتم2014لسنةموحدأساسعلىشاكرإبراهيمغازيالحسنلشركةالنهائيالربطم2020عامخاللالشركةاستلمت

.الشركةلصالحتكونسوفالعامةلألمانةالتابعةاللجانقراراتفإناإلدارةوبرأيالضريبية،للجانالعامة

مستحقاتيوجدالأنهالعلممع):2021عامخالل2018حتى2015منالفترةعنالمستحقةالمبالغجميعبسدادالشركةقامتوقد2021عامخاللالنهائيالربطبشأنهاصدرفقد؛2018حتى2015مناالعوامفحصبنتيجةيتعلقفيما

.(السنواتهذهتخصالشركةعلىاخرى
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:المدفوعات النظامية للجهات الحكومية. 10

السنة الهيئةربط باالقرارالمسدد الفروقاالعتراضمعالمسدد

2019 10,759,766 2,495,453 8,264,313                    2,183,961

2020 13,557,160 5,890,270 7,666,890                    1,791,523

االجمالي 24,316,926 8,385,723 15,931,203                   3,975,484

.الهيئةقبلمنوالدراسةالبحثتحتاالعتراضزالوما؛ 2020و 2019لألعوامالزكاةهيئةفحصتقديراتعلى( القانونيةاللجنة)االعتراضاتلجنةالىباعتراضالشركةتقدمت 2021-12-28بتاريخ

:األجنبيةالدخلضريبة

.أجنبيةدخلضريبةالتزامأيهناكليس،واإللكترونيةالكهربائيةلألجهزةالحديثةالرؤيةشركة،األردنفيالتابعةالشركةلخسائرنظرا

-:كالتاليو كانت  2021لعامالرابعالربعخاللالفحصبنتيجةاخطارناتمو  2020و 2019الماليةالسنواتبفحصالزكاةهيئةقامت2021عامخالل
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:م2021مخصصات عام . 11

.سعوديلايرمليون6.11بمبلغللمخزونمخصصتكوينتم1.

.سعوديلايرمليون15.73بمبلغتحصيلهافيمشكوكديونمخصصتكوينتم2.

.لايرمليون148بلغ31/12/2021فيهوكماالمبقاةالمتراكمةالخسائررصيد3.

.لايرمليون13.4قيمتهابلغتزكاةمخصصات4.

:  المخاطر. 12

قامتكماالمخاطر،إدارةنظامفعاليةعلىوالرقابةالمحافظةالمخاطر،إدارةطرقالمخاطر،إدارةنظاموعناصرمبادئوتحددالشركة،حوكمةالئحةضمنوذلكم،2017عاممنذالمخاطرإدارةنظامفعاليةعلىللحفاظالمخاطرسياسةواعتمادبإعدادالشركةقامت

COSO)المتبعــةالممارســاتأفضــلعلــىبناءالمخاطـرإلدارةوواضـحشـاملإطـاروضـعإلـىالسياسـةوتهـدف.م2021العامفيوتحديثهام2020العامفي(ERM)المؤسسيةالمخاطرإدارةسياسةبإعتمادالشركة ERM Framework)،وإيجــاد

والتيالمحتملهالمخاطراءاحتومنللتقليللهاالرقابيةواإلجراءاتالضوابطتحســينفــيالشــركةداخــلاإلداراتتلــكومســاعدةمنهــا،للحــدالمناســبةاإلجراءاتاتخــاذوآليــةللمخاطــرالمختلفــةاإلداراتتعــرضوتقييــمللمخاطــر،مشــتركفهــموتطويــر

ً تؤثرقد .ماليــةخســائرإلــىتــؤديأوسلبا

:أجلمنمنتظمةبصفةالشركةتستخدمهاالتيوالخطواتالعملياتعنعبارةهيالمخاطرإدارةإنالسياسةوحددت

المخاطرمعالتعامل(3المخاطرتقييموتحليل(2المخاطرتحديد(1

عنالمسؤوليناألشخاصعماالجتماعاتوعقدالعملياتعلىللمراجعةالمتاحةالوسائلكافةباستخدامالشركةتقومذلكولتحقيقالتشغيلية،بأنشطتهاوالمتعلقةالشركةتواجههاقدالتيالهامةالمخاطرتحديدأجلمنمجهودأقصىبذليتمحيث:المخاطرتحديد1)

تلكتسجيلأنحيثالمخاطر،سجليسمىسجلفيبتسجيلهاوتقومالتشغيليةالشركةبأنشطةالمتعلقةالمخاطربتحديدالشركةوتقوم.المخاطرلتحديدأخرأسلوبوأيوالخارجيينالداخليينالمراجعينبهايقومالتيالتقييماتاستخدامإلىباإلضافةالمخاطرتحديد

جميعمعالشركةعملياتلمختلفالعامةالمراجعةخاللمنالمخاطرإدارةتقومبحيثمحفوظةتقاريرالمخاطرسجليتضمن.الشركةفيالتشغيليةالعملياتعلىالخطرهذابأهميةالمتعلقالفنيوالرأيالخطرطبيعةوصفعلىمقصوريكونالمخاطر

.وتسجيلهاللشركةالتشغيليةباألنشطةالمتعلقةالمخاطربتحديداإلدارات

الخطرتقييمعمليةتميثماألهداف،تحقيقعلىالخطرتأثيرومدىاإلحتماليةتحديدطريقعنالمخاطرمصفوفةضمنالخطردرجةبتحديدوذلكعمله،ونطاقالشركهاداراتمختلفضمنالخطرمسؤولطريقعنالمخاطرتحليليتم:المخاطروتقييمتحليل(2

.حدوثهاواحتماليةالخسائرإحداثفيشدتهاحيثمن

منعليهويوافقيسجلأنيجبقراروكلالمخاطر،معللتعاملستتبعالتيالطرقمجموعةباختيارتتعلققراراتاتخاذويتم.المحتملةالخسائرتخفيضيتمبحيثالمخاطرمعللتعاملوالحلولالطرقبإعداداإلداراتمعالمخاطرإدارةتقوم:المخاطرمعالتعامل(3

.المناسباإلداريالمستوىقبل

: أهم المخاطر التي تواجه نشاطات الشركة تتلخص في االتي
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البضائعتسليمفيالتأخرمخاطر(ج

عنناتجةحتملةمتأخرحاالتحصولإلمكانيةيخضعالموردينقبلمنللبضائعالشركةاستالمأوالشركة،عمالءإلىالبضائعتسليمإن

فيتمرالمسوالتذبذبالتسليم،طلباتوحجمالنقل،بوسائلالمتعلقةالظروفوالطلب،العرضظروف:منهامتنوعة،خارجيةعوامل

منممكنقدربأقصىالمخاطرهذهتجنبإلىخاللهامنسعتعدةوإجراءاتخطواتالشركةاتخذتفقدوعليه.البضائععلىالطلب

سياساتمعدقيقبشكلمتطابقةتكونحتىوالتوزيعالتوريدوشبكةللمخازنالمستمرةوالمتابعةوالمراقبةالدقيق،التخطيطخالل

3بمخزوندائمكل  بشتحتفظحيثبمخزونهايتعلقفيمامتحفظةسياسةتعتمدالشركةفإنذلكإلىباإلضافةاإلدارية،المراقبةوإجراءات

.قلباتتمنعليهيطرأقدماولمواجهةوظروفه،السوقأحوالجميعوفيدائمبشكلالكافيةالكمياتتوفرمنلتتأكدأدنىكحدأشهر

العمالتصرفأسعاربتقلبالمتعلقةالمخاطر(ح

واليوروكياألمريالدوالروبخاصة)األجنبيةبالعملةخارجيينموردينمن(مباشروغيرمباشربشكل)منتجاتهابعضالشركةتستورد

3.75بـيقدرفصربسعراألمريكيبالدوالرمربوطالتقريرهذاتاريخحتىالسعودي،اللايربأنتقتضيالمملكةسياسةإن.(األوروبي

.األمريكيالدوالرمقابلالسعودياللايرصرفسعرثباتعلىضماناتأييوجدالأنهإال.أمريكيدوالر1.00مقابلسعوديلاير

إلىيؤديفسووغيرهم(األمريكيالدوالرذلكفيبما)األخرىاألجنبيةالعمالتمقابلالسعودياللايرقيمةفيانخفاضأيفإنوعليه،

تكاليففيياداتالزتمريرخاللمنبالتجزئةالبيعأسعاررفععلىقادرةغيرالشركةكانتوإذا.للشركةالتشغيليةالتكاليففيزيادة

الماليووضعهالياتهاعمونتائجالشركةأعمالعلىوجوهرياسلبًاسيؤثرذلكفإنالمستهلكين،إلىاللايرقيمةانخفاضعنالناجمةالتشغيل

.المستقبليةوتوقعاتها

التكييفأجهزةلتصنيعالخامالموادأسعاربتذبذبالمتعلقةالمخاطر(خ

ً يؤثرقدالتكييفأجهزةإلنتاجالالزمةالخامالموادأسعارفيالتذبذبإن وبالنظرالمكيفات،تصنيعشركاتربحيةعلىسلبيا

إلىاألسعارفيالزياداتعبءنقلإلىيضطرونربماوالموزعينالمصنعينفإنبالتخزينالمرتبطةالمرتفعةالتكاليفإلى

إلمنالمكيفاتتصنيععمليةفيالداخلةالخامالموادأغلببشراءيقومللمكيفاتشاكرجيإلمصنعإنإال.المستهلك

الموادتبيعفإنهاللمكيفاتمصنعتملكالتيشاكرجيإلشركةمن%51تملكجيإلأنوباعتبار؛(كوريافياألمالشركة)جي

رارواستقربحيةعلىكبيربشكلحريصةلتكونتدفعهاالمصنعفيملكيتهاإنكماتفضيلية،بأسعارللمصنعهذهالخام

امالخالموادلتوفيرالعالميةومواردهاخبرائهاوفريقالطويلةخبرتهامنواالستفادةالمصنعيحتاجهاالتيالخامالموادأسعار

أساسعلىالخامالموادشراءعقودإبرامهوشاكرجيإلمصنعقبلمنالمتبعةالممارسةأنكمامنافسة،بأسعارالمطلوبة

.الخامالموادأسعارتذبذبعلىالمترتبالسلبياألثرمنالحدفييساعدمماسنوي

:االئتمانمخاطر(أ

بالتزاماتهءالوفاعنماليةأداةفيالمقابلالطرفأوالعميلعجزحالفيماليةلخسارةالشركةتعرضمخاطرفياالئتمانمخاطرتتمثل

.حكمهفيوماوالنقدالتجاريةالمدينةالذمممنرئيسيةبصورةوتنشأالتعاقدية،

:واألخرىالتجاريةالمدينةالذمم

ً بارهاباعتتضعاإلدارةأنإال.حدةعلىعميللكلالفرديةبالخصائصرئيسيةبصورةاالئتمانلمخاطرالشركةتعرضيتأثر العواملأيضا

فيهايزاولالتيوالدولالعميلقطاعفيالتعثرمخاطرذلكفيبماالشركة،عمالءلقاعدةاالئتمانمخاطرعلىتأثيرلهايكونقدالتي

وأحكامشروطرضعقبلاالئتمانيةقدرتهمنللتحققحدةعلىجديدعميلكلتحليلبموجبهايتمائتمانسياسةوللشركةأنشطتهمالعمالء

.سنويةبصورةمراجعتهاوتتمحدىعلىعميللكلللمبيعاتحدودوضعإلىباإلضافة.بالشركةالخاصةالمعياريةالسداد

.المستحقةنةالمديللذمموالحثيثةالدائمةالمراقبةطريقعنبالعمالءيتعلقفيمااالئتمانمخاطرمنللحدالشركةتسعىذلكخاللوفي

الشركةأعمالعلىالمستهلكينإنفاقمستوىأوالمستهلكينأعدادفيالعامبالتراجعالمتعلقةالمخاطر(ب

العامةاطرللمخعرضةيعدالشركةنجاحفإنلذلك،ونتيجة.العمالءإلىوالمنتجاتالسلعمبيعاتمستوىعلىالشركةإيراداتتعتمد

علىيؤثرمماستهلكالمسلوكفيأحيانامتوقعةوغيرسريعة  لتغيرات  القطاعاتهذهوتخضع.والتجزئةبالجملةالبيعبقطاعاتالمرتبطة

وإنفاقرائبالضومستوياتلإلنفاقالمتاحالدخلمستوياتذلكفيبماالعامة،االقتصاديةبالظروفيتأثرأمر  وهوالعمالء،متطلبات

هذهتحديدأوتوقعفياقواإلخفالمستهلكين،سلوكفيالتغيرإن.السكانيةوالتركيبةالمستهلكينواختياراتسلوكفيوالتغيراتالمستهلك،

يتمالتيديدةالجالمنتجاتنجاحفإنالمقابلوفي.الشركةمنتجاتعلىالطلبتراجعشأنهمنيكونأنيمكنلهااالستجابةأوالتغيرات

يوجدوال.همأذواقوتناسبتستهويهممنتجاتوعرضالمستهلكين،وعاداتأذواقاستباقعلىالشركةقدرةعلىيعتمدالسوقإلىإدخالها

التيديدةالجالتجاريةوالعالماتللمنتجاتمهمةسوقيةحصةعلىالحصولأوالسوقفيالقبولاكتسابعلىالشركةقدرةعلىضمان

.السوقإلىستدخلها

:السيولةمخاطر(ت

طريقعنسويتهاتتتمالتيالماليةبمطلوباتهاالمرتبطةبالتزاماتهاالوفاءعندلصعوبةالشركةمواجهةمخاطرفيالسيولةمخاطرتتمثل

ً لديهايكونأنضمانإلىالسيولةإدارةفيالشركةمنهجويهدف.أخرىماليةموجوداتخاللمنأونقداً السداد للوفاءكافيةالالسيولةدائما

.لخطرلالشركةسمعةتعرضأومقبولةغيرخسائرتكبددونالحرجة،والظروفالعاديةالظروفظلفياستحقاقها،عندبالتزاماتها

رئيسيينموردينعلىالشركةباعتمادمتعلقةمخاطر(ث

هؤالءمعالعالقةوتتحدد.الموردينخاللمنتشتريهاالتيالمنتجاتلبيعوذلكالموردينمنمتنوعةقاعدةعلىالشركةأعمالتعتمد

جميعوتتضمنائية،نهاللمدةتكونأوالطرفينباتفاقالعقودمعظمتجديدويتمقانوني،بشكلتوثيقهايتمتوزيععقودخاللمنالموردين

الشركةتعرضتأنالممكنمنأنهإالفحصها،بعدالرئيسيينالموردينقبلمنتالفةأومعيبةمنتجاتأياستبدالفيالشركةحقالعقود

الموردكذلقامفإذا.سببأليالعقدإنهاءالشركةمورديألحديحقأنهكما.المنتجاتبعضتوفيرعلىالقدرةعدمفيمتدنيةلمخاطر

عملياتهاونتائجكةالشرأعمالتتأثرفقدللشركة،مالءمةأقلبشروطبتجديدهاقامأوبتجديدها،يقملمأوالشركةمعالتوريداتفاقيةبإنهاء

.وجوهريسلبيبشكلوتوقعاتهاالماليووضعها
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الجماركسومربزيادةالقاضيالحديثالسعوديةالحكومةقرارمثلجديدة،لوائحأوقانونيةمتطلباتفرضتمحالفي:االستيرادمخاطر

ريةالتجاالتكتالتأوالبلدانقبلمنمعتمدةكانتسواءالتدابير،منوغيرهاالجمركيةوالرسوماإلغراقمكافحةورسوم%20إلى

عروضتقديمعلىالشركةقدرةعلىبالتاليينعكسوقدالشركة،قبلمنالمستوردةوالسلعالمنتجاتأسعارعلىذلكيؤثرفقداإلقليمية،

.المستقبليةتهاوتوقعاالماليووضعهاعملياتهاونتائجالشركةأعمالعلىوسلبيجوهريبشكليؤثرأنشأنهمنممامتاجرها،فيتنافسية

م01/01/2018فيالنفاذحيزدخلوالذيالمضافةالقيمةضريبةنظامبإصدارالمملكةقامت:المضافةالقيمةبضريبةالمرتبطةالمخاطر.

نسبةزيادةإقرارتمكما.النظامفيواردهوماحسبوذلكوالخدماتالمنتجاتمنعددعلى(%5)بنسبةمضافةقيمةالنظامهذاويفرض

يتعينذلك،علىوبناءً .م01/07/2020فيبهاالعملبدأوالتيم18/05/2020بتاريخ(%15)إلى(%5)منالمضافةالقيمةضريبة

خاطئتطبيقأوانتهاءأيإن.وتسليمهاتحصيلهاتشملوالتيالمضافةالقيمةضريبةتطبيقعنالناتجةالتغييراتمعالتكييفالشركةعلى

منأيضاً سيزيدمماالشرمةبسمعةاإلضرارإلىيؤديأوعقوباتأولغراماتيعرضهاسوفالشركةإدارةقبلمنالضريبةلنظام

أثرالهيكونوفسممامنتجاتها،علىالطلبومستوىللشركةالتنافسيالوضعمنيقللأنيمكنماوهوالتشغيلية،والمصاريفالتكاليف

.المستقبليةوتوقعاتهاالشركةعملياتنتائجعلى

للحدالوعيوىمسترفعفيتسهمالتيالوقائيةاإلجراءاتوعملالمتبعةواالجراءاتالمخاطرتلكإلدارةالمستمرةبالمتابعةالمخاطرإدارةتقوم

المناسبةاءاتواإلجرالشركةعملياتعلىتؤثرقدالتيالجوهريةالمخاطروتقييمدوريبشكلبالتحديثالمخاطرإدارةتقومحيثتأثيرها،من

وتحديدطرمخاأيةحدوثاحتماالتبتقييمتسمحللقياسوقابلةمحددةمؤشراتخاللمنوذلك.وجدتإنأثرهامنوالتقليلالمخاطرتلكإلدارة

.المقبولالخطرودرجةلهحاسمحد

الداخليــةةوالرقابـالضوابطوتقويةتعزيـزعمليةضمنالمخاطرإلدارةالشاملاإلطارتطبيـقآليةعلىباإلشرافالشركةإدارةمجلسيقوم

نشـاطاتوأعمالجميعفيالتشغيليةوغيرالتشغيليةالمخاطرومراقبةومعالجةلتحديدتهدفوإجراءاتسياساتخاللمـنوذلكللشركة،

)الرئيسـيةالمخاطـرومؤشـرات،(RCSA)للمخاطرالذاتيالتقييمهيالمخاطروقياستحديـدفياسـتخدامهايتـمالتياألدواتأهـمومنالشركة،
KRIs)،المقبولةالمخاطروثيقـةضمنوأدنىأعلىنسـبووضع( Risk Appetite Statement .ومراقبتها(

الشركةمنتجاتأسعارفيبالتغيرالمتعلقةالمخاطر(د

أوالسلعأسعارزادتفإذاالمنتجات،هذهعلىوالطلبالعرضلتغيرنتيجةالعالميةاألسواقوفيمحليًاالشركةمنتجاتأسعارتتغير

.األسعارتلكفيدةالزيااستيعابعلىقادرةستكونالشركةبأنضمانأيهناكيكونلنالمستقبل،فيالشركةبنشاطالمتصلةالقطع

تلكمنبيركجزءأوكامللتحميلبحاجةالشركةتكونفقدالموردين،منبضائعهاالشركةبهاتشتريالتيالسلعأسعارزادتوإذا

منتجاتهايعبسعرزيادةعنالشركةتعجزفقدذلك،ومع.ربحهاهوامشعلىالحفاظمنتتمكنحتىعمالئهاعلىاإلضافيةالتكاليف

تفرضقدفذلك،إلىوإضافة.التكاليفارتفاعبعدأسعارهمزيادةعدمالشركةمنافسواقررإذاوخاصةً جزئيأوكاملبشكلسواء

فيالتقلباتيادةزحالةففيعليه،وبناءً .منتجاتهاأسعارتخفيضالشركةعلىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمحليةالسوقظروف

أنلممكنامنفإنهأخرى،عواملأليةنتيجةأوالعالميوالطلبالعرضعواملعنتنشأقدوالتيالعالميةاألسواقفيالسلعأسعار

علىالشركةدرةقيضمنماهناكوليس.أحيانًاالتكلفةسعردونماإلىمنتجاتهابيعأسعارتخفيضالشركةمنالسوقظروفتتطلب

وتوقعاتهاماليالووضعهاالشركةعملياتنتائجعلىوجوهريسلبيبشكلسيؤثرممامنتجاتها،بيعأسعارتخفيضأثراستيعاب

.المستقبلية

الشركةألعمالالضروريةوالموافقاتوالتراخيصوالتصاريحالتنظيميةباللوائحالمتعلقةالمخاطر(ذ

وتملك.تحافظنوأبأنشطتهايتعّلقفيماالتنظيميةوالموافقاتوالتراخيصالتصاريحمنعددعلىتحصلأنالشركةعلىينبغي

ً الشركة شهادةالحصر،الالالمثسبيلعلىذلكفيبماأعمالها،بتشغيلالمتعلّقةوالموافقاتوالتصاريحالتراخيصمنعدداً حاليا

شهاداتووالقروية،البلديةالشؤونوزارةعنالصادرةالبلديةورخصالتجارةوزارةعنصدرتوالتيللشركةالتجاريالسجلّ 

كنيملشروطالشركةتراخيصمعظمتخضعذلك،إلىوباإلضافة.المدنيالدفاعورخصوالزكاةالضرائبوشهاداتالسعودة

تجديدالشركةعلىتعذّروإذا.بهاوالتقيّداألساسيةبالشروطالوفاءفيالشركةفشلتحالفيإنهاؤهاأوالتراخيصتعليقبموجبها

تجّديدمتإذاأوالحالية،تراخيصهامنأّي  صالحيةعلقتأوانتهتإذاأوألعمالها،الالزمةالتراخيصعلىالحصولأوالترخيص

تعانيفقد،مستقبالً مطلوبةإضافيةتراخيصعلىالحصولعنالشركةعجزتإذاأوالشركة،مصالحتخدمالبشروطالتراخيص

.عملياتهاتعطلمنالشركة

:التنظيميةوالبيئةوالقطاعبالسوقمتعلقةمخاطر(ر

وتواجه.المستقبلفيزدادتأنالمنافسةلتلكالشركةوتتوقعالتنافس،شديدمجاالً المملكة،فيالتجزئةقطاعيُعد:التنافسيةالبيئة

الخصومات،اجرومتالمتخصصين،التجزئةوتجارالكبرى،والمتاجرللمتاجر،والدوليينالمحليينالمشغلينمنمنافسةالشركة

ً الشركةفيهاتعملمجاالتفيالتجزئةتجارةأوجهمنذلكوغير فيجديدةمتاجرهافيتفتتحأنتتوقعالتياألماكنفيأوحاليا

ضوءفيبالتجزئةيعالبلمتاجرالدوليينالمشغلينمنالمنافسةمستقبالً تزيدأنالشركةتتوقعالخصوص،وجهعلى.المستقبل

.األجنبياالستثمارلتشجيعالمملكةفيتبنيهاتمالتياألخيرةالتنظيميةاإلصالحات

القتصاديةاالقطاعاتكافةعلىمباشربشكلانعكاسهاوالمتوقعالعاماالقتصاديالنشاطتباطؤنتيجةاالقتصاديةالمخاطر.

أنظمةمنمجموعة  لالشركةتخضع:السعوديةالعربيةالمملكةفيالحكوميةوالسياساتاألنظمةفيبالتغييراتالمتعلقةالمخاطر

علىالطلبيتأثروقد.وتوجيهاتهاالحكومةلسياساتوفقاتطبيقهاعلىالحكوميةالجهاتمنعددتعملوالتيالمملكة،ولوائح

علىتطرأقدالتيللتعديالتنتيجةوجوهريسلبيبشكلعامبوجه  الشركةأعمالتتأثرقدكماالشركة،منالمباعةالمنتجات

قطاععلىطّبقةالمتلكتحديداً ذلكفيبماالمملكة،فيتفسيراتهاأواإلداريةوالتوجيهاتالحكوميةوالسياسةواللوائحاألنظمة

.المملكةفيالتجزئة
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:  سياسة الشركة في توزيع األرباح. 13

ً المساهمينعلىاألرباحتوزيعيتم ً ،العامةالجمعيةوموافقةاإلدارةمجلستوصيةبعدوذلكللشركة،األساسيالنظامألحكاموفقا :اآلتيالوجهعلىاألخرىكاليفوالتالعموميةالمصروفاتجميعخصمبعدالسنويةالصافيةالشركةأرباحتوزع:يليلماوفقا

المدفوعالمالرأسمن(%30)المذكوراالحتياطيبلغمتىالتجنيبهذاوقفالعاديةالعامةللجمعيةويجوزنظامي،احتياطيلتكوينالصافيةاألرباحمن(%10)بالمائةعشرةيجنب.

للشركةالماليالمركزلدعميخصصاتفاقياحتياطيلتكويناألرباحصافيمنمعينةنسبةتجنبأناإلدارةمجلساقتراحعلىبناءً العاديةالعامةللجمعية.

اجتماعيةمؤسساتإلنشاءمبالغاألرباحصافيمنتقتطعأنكذلكالمذكورةوللجمعية.المساهمينعلىاإلمكانقدرثابتةأرباحتوزيعيكفلأوالشركةمصلحةيحققالذيبالقدروذلكأخرى،احتياطياتتكوينتقررأنالعاديةالعامةللجمعية

.المؤسساتهذهمنقائمايكونمالمعاونةأوالشركةلعاملي

المدفوعالمالرأسمن(%5)تمثلنسبةالمساهمينعلىذلكبعدالباقيمنيوزع.

المساهمينعلىمرحليةنقديةأرباحتوزيعالمختصةالجهةمنالموضوعةالضوابطاستيفاءبعدللشركةيجوز.

المنحةأسهمطريقعنالمالرأسلزيادةالماليةالسوقهيئةموافقةبعدوذلكاحتياطاتهامنبالكاملدفعهايتمالحاليينمساهميهاإلىمنحةأسهمإصدارطريقعنرأسمالهازيادةللشركةيحق.

:  أسهم الخزينة. 14

.  م31/12/2021المالية المنتهية في خالل السنة ال توجد أي أسهم خزينة محتفظ بها 

التصويت وغيرها من الحقوقوق سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو منسوبيها وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة االسمية ومتساوية في حق–كما انه ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت

.حسب النظام
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تصنيف العضويةاالسمالصفة

غير تنفيذيعبد اإلله عبد هللا أبونيانرئيس مجلس اإلدارة

مستقلمصعب سليمان المهيدبنائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذيعبد الرؤوف وليد البيطارعضو مجلس اإلدارة

مستقلفارس ابراهيم الحميدعضو مجلس اإلدارة

مستقلعيد بن فالح الشامريعضو مجلس إدارة

تنفيذيغير عزام سعود المديهيممجلس إدارةعضو **

مستقلمساعد عبدهللا القاسممجلس إدارةعضو **

:تكوين أعضاء مجلس اإلدارة. 15

وإسنتثناًء منن ذلنك تنم تعينين . سنوات ميالدية،  و يجوز إعادة تعييننهم لعندة دورات( 3)أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالثة ( 7)يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من من النظام األساسي للشركة على أن 17نصت المادة 

إلدارة، وذلنك فني ويحنق لكنل مسناهم ترشنيح نفسنه أو شنخص آخنر أو أكثنر لعضنوية مجلنس ا. ادر بإعالن التحنولالصأول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات من قبل الجمعية التحويلية للشركة و بدأت مدة عضوية أول مجلس إدارة للشركة من تاريخ القرار الوزاري 

.حدود نسبة ملكيته في رأس المال

.م24/05/2022م تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من خالل اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لبدء دورة ممتدة لفترة ثالث سنوات وتنتهي بتاريخ 20/05/2019بتاريخ 

.يبين الجدول التالي اسماء أعضاء مجلس اإلدارة في دورته الحالية وتصنيف عضويتهم-

م 24/05/2022م، و ذلك الستكمال دورة المجلس الحالية و التي تنتهي في 01/10/2020تم تعيين األعضاء أدناه في تاريخ •

عزام سعود المديهيم                   / المهندس **

مساعد عبدهللا القاسم    / السيد**
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:المؤهالت والخبرات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة. 16

:أعضاء مجلس اإلدارة( أ

أسماء الشركات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة

مدرجة مساهمة غير 

مدرجة ذات مسؤولية 

محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

ي عضو مجلس اإلدارة عضواً ف

مجالس إداراتها السابقة أو من 

مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 

مدرجة مساهمة غير 

مدرجة ذات مسؤولية 

محدودة

رئيس مجلس إدارة شركة الحسن غازي

ابراهيم شاكر
مساهمة مدرجةداخل المملكة

عضو مجلس ادارة في شركة 

إثراء كابيتال لالستشارات

المالية

مساهمة مقفلةداخل المملكة

مساهمة مقفلةداخل المملكةةعضو مجلس إدارة شركة لفانا القابض

عضو مجلس إدارة شركة رافال 

للتطوير العقاري
مساهمة مقفلةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة شركة حلول 

االتصاالت
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة

أبونيان القابضة
ذات مسؤولية محدودةخارج المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةرئيس مجلس إدارة الترا الطبيّة

عضو مجلس إدارة مجموعة شركات 

أبونيان
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةعضو مجلس إدارة إل جي شاكر

:الخبرات

الكبرىالشركاتإداراتمجالسعضوياتفيواسعةخبرة.

والتسويقوالمبيعاتاالستراتيجيةاألعمالتطويرفيخبرة.

اإلدارةفيعاليةومهاراتاألخرينمعوالتعاملواالتصالالقيادةفيمتميزةمهارات

.االستراتيجيوالتخطيط

صناعيةوتجاريةوخاصةعامةشركاتعدةفيوالتنفيذيةالقياديةالمناصبمنالعديدتولى.

:المؤهالت

بكالوريوس في االقتصاد من جامعة الملك سعود •

(رئيس مجلس اإلدارة)عبد اإلله عبد هللا أبو نيان 
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أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 

و اإلدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أ

من مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة مدرجة 

مساهمة غير مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

مساهمة مقفلةداخل المملكةرئيس مجلس إدارة مجموعة مصدر
عضو مجلس ادارة شركة االبداع 

لالستثمار العقاري
ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

ط نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوس

(مبكو)لصناعة وإنتاج الورق 
مساهمة مدرجةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة شركة اسمنت 

البادية
مساهمة مقفلةخارج المملكة

مساهمة مقفلةخارج المملكةعضو مجلس إدارة شركة الريانمساهمة مقفلةداخل المملكةةرئيس مجلس إدارة غولدمان ساكس السعودي

مساهمة مدرجةداخل المملكةةعضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطني
عضو مجلس إدارة شركة اللطيفية 

للمقاوالت
مساهمة مقفلةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةرئيس مجلس إدارة إنديفور السعودية
عضو مجلس إدارة شركة ثبات 

للمقاوالت
مساهمة مقفلةداخل المملكة

مساهمة مقفلةداخل المملكةعضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب
عضو مجلس إدارة المهيدب لخدمة 

المجتمع
مؤسسة خيرية غير ربحيةداخل المملكة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة جي ال ال السعودية
مية، رئيس منظمة رئاسة الشباب العال

القسم السعودي
--

نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحسن غازي

شاكر
مساهمة مدرجةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة شركة دور 

الضيافة
مساهمة مدرجةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةرئيس مجلس إدارة شركة سدرة لالستثمار
ية عضو رابطة جامعة انسياد الفرنس

القسم السعودي
-خارج المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةفيه رئيس مجلس إدارة شركة ابدأ اإلبداع للتر
عضو مجلس إدارة االتحاد السعودي 

للرماية
-داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةرئيس مجلس إدارة شركة صبّار
عضو مجلس ادارة شركة أصالة 

للتطوير العقاري
ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

-داخل المملكةعضو مجلس إدارة غرفة الرياض
عضو مجلس ادارة شركة المخازن 

الكبرى
ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للحرف

والصناعات اليدوية
مساهمة مقفلةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةميلزعضو المجلس االستشاري في شركة ديلي

عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية

الخليجي
-داخل الممكلة

مساهمة مقفلةداخل المملكةنائب رئيس مجلس ادارة شركة الهوشان

:الخبرات

ركاتوشحكوميةمناصبعدةفيوالتنفيذيةالقياديةالمناصبمنالعديدتولي
.وصناعيةتجاريةوخاصةعامة

الكبرىالشركاتإداراتمجالسوعضوياترئاسةفيواسعةخبرة

الجريءالمالرأسوتطويراالستراتيجيةوالرؤىاألعمالتطويرفيخبرة

.المجاالتمنالعديدفيوالتسويقوالمبيعات

واستثمارهاالتجاريةالفرصتحديدعلىالقدرة.

خطيطوالتاإلدارةفيعاليةومهاراتالفعّالواالتصالالقيادةفيمتميزةمهارات

.االستراتيجي

:المؤهالت

الواليات-فلوريداميامي،جامعةمن،(ماليةتخصص(أعمالإدارةبكالوريوس

.األمريكيةالمتحدة

المتحدةالمملكة–ليفربولجامعة–أعمالإدارةماجستير

(نائب رئيس المجلس)مصعب سليمان المهيدب 
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أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية

أو من مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 

مدرجة مساهمة غير 

مدرجة ذات مسؤولية 

محدودة

أسماء الشركات التي يكون

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إداراتها السابقة

أو من مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون 

مساهمة مدرجة 

مساهمة غير مدرجة 

ذات مسؤولية 

محدودة

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة العزل 

الخليجية
مساهمة مقفلةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة شركة 

الشرق األوسط للكابالت 

المتخصصة مسك

مساهمة مدرجةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي 

ابراهيم شاكر
مساهمة مدرجةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة شركة 

تبريد المناطق
مساهمة مقفلةداخل المملكة

 2009عضو مجلس إدارة شركة شاكر منذ العام.

30سنة خبرة في الشركات ذات المجال الصناعي

بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة سيراكيوس األمريكية•

(عضو مجلس اإلدارة)عبد الرؤوف وليد البيطار . أ

:المؤهالت

:الخبرات
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:المؤهالت

بكالوريوس علوم حاسب من جامعة الملك سعود•

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من كلية سليون لإلدارة•

برنامج السعودية أكسفورد للقيادة واإلدارة المتقدمة•

شهادة معهد مجلس االدارة•

(CME1)الشهادة العامة للتعامل في االوراق المالية  •

(CME4)الشهادة الدولية في ادارة الثروات واالستثمار •

:الخبرات

1994-1996بريدةفيالتقنيةالكليةمحاضر.

1996-2000رسالمدامساعدةمجالفي-السعوديةكيدزفيوتشرمركزشركة

.التقنيةاستخدامعلى

2003-2004دوالموارالمحاسبيةالبرامجمجالفي-للتقنيةهايتكشركة

.البشرية

2000-2006يميةالتعلالبرمجياتوصناعةالتقنيةمجالفيالدوالجشركة.

2006–2007ةالمسطحالقضبانصناعةمجالفي–الرياضحديدشركة

والمتساويةالزوايا

2007–2018االستثمار-المحدودةاالستثماريةنالشركة

2011–االعمالريادة–االفرادللمستثمرينعقالمجموعةتاريخهحتي

عضو مجلس اإلدارة )فارس بن إبراهيم الحميد .أ

(ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 

و اإلدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أ

من مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة مدرجة 

مساهمة غير مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 

ن المكافآت والترشيحات بشركة الحس

غازي إبراهيم شاكر

مساهمة مدرجةداخل المملكة
عضو مجلس إدارة صندوق رواج 

التعليمي
صندوق خاص مغلقداخل المملكة

السعودية عضو مجلس إدارة شركة ليندو 

للتمويل 
مساهمة مقفلةداخل المملكة

مجلس إدارة شركة دلة عضو 

للخدمات الصحية القابضة
مساهمة مدرجةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة 

ماتشركة نسيج لالتصاالت وتقنية المعلو
مساهمة مقفلة داخل المملكة

عضو مجلس إدارة شركة اسمنت 

القصيم
مساهمة مدرجةداخل المملكة

مساهمة مقفلةداخل المملكةالماليةمجلس إدارة شركة دراية عضو 
عضو مجلس إدارة شركة صندوق 

الرياض العقاري
مساهمة مقفلةداخل المملكة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة المهباج الشامية
عضو مجلس إدارة شركة الصغير

للتجارة و المقاوالت
مساهمة مقفلةداخل المملكة

مجلس إدارة شركة أبناء إبراهيم عضو 

الحميدالراشد 
مساهمة مقفلةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة شركة عبدهللا 

عبدالعزيز الراجحي
مساهمة مقفلةداخل المملكة

مجلس إدارة ورئيس لجنة ادارة عضو 

مويللتالسعوديةالمخاطر واالئتمان بالشركة 

المساكن

مساهمة مقفلةداخل المملكة

عضو مجلس ادارة ونائب رئيس 

لجنة المراجعة شركة أسمنت 

القصيم

مساهمة مدرجةداخل المملكة

الج مجلس إدارة المركز التشيكي للعرئيس 

الطبيعي
مساهمة مقفلةداخل المملكة

باينري شركةعضو مجلس ادارة  

مصر(ووركس
ذات مسئولية محدودةخارج المملكة 

صندوق خاصداخل المملكةزفنتشرمجلس إدارة صندوق دراية رئيس 

مساهمة مقفلة داخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة تنامي العربية

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة شركة  حلول النقل الرقمي لالستثمار

مجلس إدارة صندوق دراية للرعاية عضو 

الصحية
صندوق خاصداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة دور للضيافة
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أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 

هاعضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديري

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة 

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً في

مجالس إداراتها السابقة أو من 

مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة

مدرجة مساهمة غير 

مدرجة ذات مسؤولية 

محدودة

شركة الدريس للخدمات البترولية
مساهمة مدرجةداخلالبنك السعودي الفرنسيمساهمة مدرجة داخل 

شركة مقاوالت الخليج للشحن والتفريغ
مساهمة مغلقةداخلشركة أليتكوذات مسؤولية محدودةداخل 

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
مساهمة مدرجةداخلشركة أمانة للتأمين التعاونيمساهمة مدرجةداخل

شركة فواز الحكير
مساهمة مدرجةداخل

شركة السيف آر دي بي 

للبريكسات
ذات مسؤولية محدودةداخل

(عضو لجنة المراجعة)شركة المراعي 
مساهمة  مدرجةداخل

شركة اإلنمائية لالستثمار 

والتطوير العقاري
مساهمة غير مدرجةداخل

(عضو لجنة المراجعة)شركة طيبة لالستثمار 
ذات مسؤولية محدودةداخلىشركة المركز السعودي للكلمساهمة مدرجةداخل

ذات مسؤولية محدودةداخلشركة إثراء للخدمات الطبية

طوير شركة إثراء لالستثمار والت

العقاري
ذات مسؤولية محدودةداخل

ات شركة فيفا السعودية للخدم

ذات مسؤولية محدودةداخلالجارية

وديةشركة تقنية الرياضة السع
ذات مسؤولية محدودةداخل

عضو مجلس اإلدارة وعضو )عيد بن فالح الشامري . أ

(لجنة المراجعة

:المؤهالت

بكالوريوس علوم إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن•

:الخبرات

المعدنيةوالثروةالصناعةبقطاعمستشارتاريخهحتى-2021•

الماليةإثراءلشركةالتنفيذيالرئيس2008-2020•

.والنقلياتالبتروليةللخدماتالدريسشركةإدارةمجلسعضوسنة15•

ياتوالنقلالبتروليةللخدماتالدريسشركةالمراجعةلجنةرئيسسنة15•

روليةالبتللخدماتالدريسبشركةوالترشيحاتالحوكمةلجنةعضوسنة15•

.والنقليات

.(أليتكو)للصناعةالدريسشركةإدارةمجلسعضوسنوات10•
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أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً في

مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة مدرجة 

مساهمة غير مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة مدرجة 

مساهمة غير مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

عضو مجلس إدارة شركة الحسن

غازي ابراهيم شاكر

مساهمة مدرجةداخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة مصدر 

للتجهيزات الفنية
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة شركة حلول 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةلالتصاالت
رئيس مجلس إدارة شركة خدمات 

الطاقة
مساهمة مقفلةخارج المملكة

عضو مجلس إدارة شركة 

العربية لألنابيب
مساهمة مدرجة داخل المملكة

ة رئيس مجلس إدارة شركة الرؤي

الحديثة
مساهمة مقفلةخارج المملكة
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:المؤهالت

بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود

:الخبرات

.المتقدمةاإللكترونياتشركةفيتصنيعمهندس1998–1996•

.ةلألغذيالمهيدبفيالوسطىالمنطقة–اقليميمبيعاتمدير2001–1998•

لموادمصدرفيمكلفمستوعاتومديرمشترياتمدير2007–2001•

.النجارة

.التجارةلموادمصدرفيالمكلفالعامالمدير2010–2007•

.التجارةلموادمصدرشركةفيالعامالمدير2017–2011•

.رشاكإبراهيمغازيالحسنلشركةالتنفيذيالرئيس2020نوفمبر-2017•

التجاريةابونيانشركةفيالرئيستاريخهحتى-2020ديسمبر•

عزام سعود المديهيم. أ
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أسماء الشركات التي يكون عضو

مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 

مدرجة مساهمة غير 

مدرجة ذات مسؤولية 

محدودة

أسماء الشركات التي يكون عضو

مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة 

ذات مسؤولية محدودة

عضو مجلس إدارة  وعضو لجنة 

الترشيحات والمكافآت بشركة 

الحسن غازي ابراهيم شاكر

مساهمة مدرجةداخل المملكة
عضو مجلس اإلدارة في الشركة 

السعودية للخدمات الفندقية
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

آت عضو لجنة الترشيحات والمكاف

في الشركة السعودية للفنادق 

((SHC 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة نزل شدا 

للضيافة
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

آت عضو لجنة الترشيحات والمكاف

ية في الشركة السعودية االستثمار

(سيرك)إلعادة التدوير 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة 

آت عضو لجنة الترشيحات والمكاف

في شركة شرق األوسط لصناعة 

(مبكو)وإنتاج الورق

مساهمة مدرجةداخل المملكة 
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:المؤهالت

جامعة اإلمام محمد بن سعود –بكالوريوس في االدب اإلنجليزي والترجمة •

اإلسالمية

المملكة المتحدة–جامعة هال -ماجستير إدارة أعمال •

:الخبرات

2002-2007مجموعةمديرأخرهاثمالمراعي،شركةفيمناصبعدةتولى

.التوظيف

2007-2008يكوبيبسشركةفيالبشريةالمواردومديرالتوظيفمستشار.

2008-2011لالستثماراتالراجحيشركةفيالبشريةالمواردعاممدير

.العقارية

2011-2012واخوانهالعجالنشركةفيالبشريةالمواردرئيسنائب.

2012-2015سعوديةالالعربيةالتعدينشركةفيالبشريةالمواردعملياتمدير

.معادن

2015-2019ةللضيافدورشركةفيالبشريةللمواردالتنفيذيالرئيس.

2019-2021يافةللضدورشركةفيالمشتركةللخدماتالتنفيذيالرئيس.

محمدةمؤسسفيالمشتركةللخدماتالتنفيذيالرئيستاريخهوحتى2021من

.(الخيريةمسك)الخيريةسلمانبن

عضو مجلس االدارة )مساعد عبدهللا القاسم  .أ

(وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت
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:أعضاء اللجان من خارج المجلس( ب

أسماء الشركات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة

ها عضواً في مجالس إدارات

السابقة أو من مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون 

مساهمة مدرجة 

مساهمة غير مدرجة 

ذات مسؤولية 

محدودة

سن رئيس لجنة المراجعة في شركة الح

غازي إبراهيم شاكر

مساهمة مدرجة داخل المملكة
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 في في بنك الرياض، مكتب المنطقة الشرقية، مركز التمويل التجاري،2005-2004من

.إدارة خطاب االعتماد

 ارات خدمات الضمان واالستش. شريك تدقيق في شركة ايرنست اند يونغ2014-2006من

.التجارية

2014-2016العمل على أساس اإلعارة مع شركة العيوني لالستثمار والمقاوالت ،

2016ومازال شريك في مكتب اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون

بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود كلية العلوم اإلدارية.

 محاسب قانوني معتمد(CPA)

 عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين(SOCPA)

(رئيس لجنة المراجعة)تركي بن عبد المحسن اللحيد .أ

:المؤهالت

:الخبرات
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أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إداراتها الحالية 

أو من مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة 

ذات مسؤولية محدودة

ن أسماء الشركات التي يكو

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

ة في مجالس إداراتها السابق

أو من مديريها

داخل المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة

مدرجة مساهمة غير 

مدرجة ذات مسؤولية 

محدودة

ة عضو لجنة المراجعة في شرك

الحسن غازي ابراهيم شاكر
مساهمة مدرجةداخل المملكة

عضو لجنة المراجعة في 

الشركة السعودية الكورية 

الممتلكات لصيانة وإدارة 

(ممتلكات)

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

المختبر الخليجي لفحص 

المعدات الكهربائية
شركة مساهمة مقفلةداخل المملكة

شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة صلة الرياضية
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كبير مراجعين في أرنست اند يونج2005-2013من.

 مراقب مالي في شركة االرجان2014-2013من.

مراقب مالي في شركة علم2016-2014من.

2017-2018 مدن"المدير المالي للمدن الصناعية. "

2018 حتى تاريخه المدير المالي لشركة قنوات االتصاالت السعودية.STC

بكالوريوس محاسبة من جامعة الشارقة.

البرنامج التنفيذي لمديري الشؤون المالية من جامعة شيكاغو.

 سويسرا-لوزان–المعهد الدولي للتطوير اإلداري

(عضو لجنة المراجعة)أحمد زكي محمد الفريح  .أ

:الخبرات

:المؤهالت
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الخبراتمؤهالتهمالوظائف الحاليةاالسم

محمد أبو نيان.أ

الرئيس التنفيذي

لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

حاصل على بكالوريوس من جامعة اليمامة

:حاصل على عدة دورات

برامج التحكم اإلداري من كلية لندن لألعمال-

دورة في تقييم األداء والمؤشرات من نورتن كابلن-

دورات من في مجال االعمال واإلدارة من انسياد-

كوريا  LGدورات من -

التحولوللتخطيطالتنفيذيالرئيس

الجودةإدارةمدير

االستراتيجيالتخطيطمدير

الطبيةوالمستلزماتاالدويةفيبالجملةوالبيعالتجزئةفيعاممدير

المشاريعإدارةمدير

نائب الرئيس لإلدارة الماليةحسام العقاد. أ

في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

بكالوريوس تجارة ، تخصص محاسبة من جامعة عين شمس-

دةماجستير تمويل الشركات من جامعة فيرجينيا الواليات المتح-

CMAحاصل على شهادة المحاسب اإلداري المعتمد -

30ووظائفالتدقيقوالمحاسبة،الماليةالشؤونومراقبةتوجيهفيالخبرةمنعاًما

األعمالوتطويراالستراتيجيوالتخطيطالعامةاإلدارة

الدنمارك-لوندبيكلشركةالماليالمدير2004-2000من

مغربيومراكزمستشفياتفيالماليةالمجموعةرئيس2009-2004من

مصر،السعودية

القابضةالقلعةلمجموعةالماليالمدير2012-2010من

ويروتطالماليةلالستراتيجياتالرئيسونائبالماليالمدير2019-2012من

القابضةأصالةشركةفياألعمال

فرحان قمر.أ

مدير إدارة المراجعة الداخلية 

في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

تخصص محاسبة من جامعة كراتشيبكالوريوس تجارة،-

 CISAو ( الواليات المتحدة األمريكية) CIAمؤهالت دولية يحمل-

(الواليات المتحدة األمريكية)

20منأكثر ً .االمتثالوالمخاطرالداخلي،التدقيقفيالخبرةمنعاما

8تكافلشركةفيالداخليالدقيقكرئيسخبرةسنوات.

5المالرأسسوقمنظممعالعمليةالخبرةمنسنوات

3سعوديةالالعربيةالمملكةفيالرائدةالبنوكأحدمعالعملفيالخبرةمنسنوات

الداخليالتدقيق-أولكمدير

الرئيسنائبكمساعدرائدةماليةخدماتمجموعةمععامينلمدةعملخبرة-

.ةباإلنابالداخليللتدقيقكرئيسواحدعامذلكفيبما،الداخليالتدقيق

5الكبرىالدوليةالشركاتبإحدىمرتبطةسنوات(Ernst & Young Int’l

:اإلدارة التنفيذية( ج

م2021تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي  37
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االسم

تـــــاريخ اجتماعات مجلس اإلدارة

المجموعم21/11/2021م19/09/2021م12/09/2021م19/05/2021م15/04/2021م19/01/2021

6/6√√√√√√يانعبد اإلله عبد هللا أبون

6/5لم يحضر√√√√√مصعب سليمان المهيدب

6/6√√ √ √√√ارعبد الرؤوف وليد البيط

6/6√√√√√√عيد فالح الشامري

6/6√√√√√√دفارس بن إبراهيم الحمي

6/6√√√√√√سعود المديهيمعزام 

6/6√√√√√√عبدهللا القاسممساعد 

:اجتماعات مجلس اإلدارة. 17

:م، وكان حضور األعضاء كما يلي24/05/2022م وتنتهي في 25/05/2019م ، حيث بدأت دورته الحالية في 20/05/2019م، والمنتخب بواسطة الجمعية غير العادية في اجتماعها بتاريخ 2021ستة إجتماعات خالل العام المالي ( 6)انعقد مجلس اإلدارة -
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:م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لها2021اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين خالل السنة المالية .18

:االتيةالبنوداالعمالجدولتضمنحيثم24/05/2021بتاريخعاديةالغيرالعامةللجمعيةاجتماعم2021الماليالعامخاللالشركةعقدت

م31/12/2020فيالمنتهيةالماليةللسنةاإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت-1

.م31/12/2020فيالمنتهيةالماليةللسنةالحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت-2

.م31/12/2020فيالمنتهيةالماليةللسنةحساباتكمراجعتقريرهبتالوة(KPMG)جيامبيكي/السادةقام

.م31/12/2020فيالمنتهيةالماليةللسنةالمدققةالماليةالقوائمعلىالتصويت-3

وتحديدم،2022الماليالعاممناألولوالربعم،2021الماليللعاموالسنويوالرابعوالثالثالثانيللربعالماليةالقوائموتدقيقومراجعةلفحصوذلكالمراجعة،لجنةتوصيةعلىبناءالمرشحينبينمنللشركةالحساباتمراجعتعيينعلىالتصويت-4

.أتعابة

(لايرمليون)سعوديلاير1,000,000وقدرةبمبلغ(PWC)كوبرزووترهاوسبرايسالسادة-أ 

(لايرألفوخمسونومئتينمليون)سعوديلاير1,250,00وقدرةبمبلغEY/مكتبالسادة-ب 

.(لايرألفومائةمليون)سعوديلاير1,100,000المهنيةلالستشارات(KPMG)جيامبيكي/شركةالسادة-ت 

.م31/12/2020فيالمنتهيةالماليةالسنةعناإلدارةمجلسألعضاءمكافأهسعوديلاير1,654,339مبلغصرفعلىالتصويت-5

.م31/12/2020فيالمنتهيةالماليةالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت-6

.الشركةبإدارةالمتعلقةللشركة،األساسيالنظاممن(17)مادةتعديلعلىالتصويت-7

.السروأمينوالنائبالرئيسبصالحياتالمتعلقةللشركة،األساسيالنظاممن(22)مادةتعديلعلىالتصويت-8

ً م،2022مايو24فيتنتهيالتيالحاليةالمجلسدورةإلكمالم،2020اكتوبر01فيتعيينهتاريخمناعتباراً اإلدارةبمجلستنفيذيغيرعضوالمديهيمسعودعزام/المهندسبتعييناإلدارةمجلسقرارعلىالتصويت-9 /السيدالسابقللعضوخلفا

.مستقلعضوماريافرانسيسكو

ً م،2022مايو24فيتنتهيالتيالحاليةالمجلسدورةإلكمال،م2020اكتوبر01فيتعيينهتاريخمناعتباراً اإلدارةبمجلسمستقالً عضواً القاسمعبدهللامساعد/السيدبتعييناإلدارةمجلسقرارعلىالتصويت-10 إنريكي/السيدالسابقللعضوخلفا

.مستقلعضومارتينيز

الشامري،فالحبنعيد/يدالسالحميد،فارس/السيد،-اإلدارةمجلسرئيسنائب–المهيدبمصعب/السيدمنكالً حضرحيثاللجانواإلدارةمجلسأعضاءالسادةوبحضوراإلدارةمجلسرئيسأبونيان،هللاعبدعبداالله/السيدبرئاسةاالجتماعانعقدوقد

.(المراجعةلجنةضوع)الفريحأحمد/والسيد،(اإلدارةمجلسعضو)البيطاروليدعبدالرؤوف/السيدمنكالً الحضورعنتغيبوقد،-المراجعةلجنةرئيس–اللحيدعبدالمحسنتركي/السيدحضركماالقاسم،مساعد/السيدالمديهيم،عزام/السيد
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وأي تغييرر تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شرركاتها التابعرة،وحقوق اكتتاب وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية . 19

:  في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

:م2021تهم خالل يوضح الجدول االتي قائمة بأسماء وملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم الشركة وأي تغير في ملكي

.بعةلتاعدا األشخاص المذكورين في البيان السابق ال يوجد ألي من كبار التنفيذيين أو أقربائهم أية مصلحة في أسهم الشركة أو أي من شركاتها ا

اكر المسناهم مباشنرة فني شنركة شن( المعروفنة سنابقاً بشنركة ابنراهيم عبند هللا أبونينان وأوالده)في شركة لفاننا القابضنة ٪14.074ملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاكر من خالل شركة عبد اإلله عبد هللا أبو نيان المحدودة المالكة لما نسبته ***

.سهم1.800م باإلضافة إلى ملكية مباشرة لعدد 31/12/2019سهم كما في 7.695.000بعدد 

م وملكينة غينر مباشنرة 2021/ 31/12سنهم كمنا هني 3.600.000في شركة لماء القابضة المساهم فني شنركة شناكر بعندد % 100سهم وملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاكر من خالل ملكية مباشرة بنسبه 1800ملكية مباشرة لعدد ****

.م31/12/2021كما في 1.800.000المساهم في شركة شاكر بعدد % 33لما أبو خضرة الشريك في شركة أضواء االسماعلية بنسبة / من خالل زوجته السيدة

.، أو أي تغيير في تلك الحقوقم بأية مصلحة في أسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم2021لم تتبلغ الشركة خالل العام المالي :مالحظة

*اسم من تعود له المصلحة 

2021نهاية العام 2021التغيير خالل العام 2021بداية العام   

عدد االسهمنسبة الملكية عدد األسهمنسبة التغييرعدد األسهمنسبة الملكية

1,084,800%57,0001.72%1.027.8000.09%1.63***  عبد اإلله عبد هللا أبو نيان

4.201.800%4.201.8006.13-4.201.800%6.13****  عبد الرؤوف وليد البيطار

1800%18000.003-1800%0.003مصعب سليمان المهيدب

1000%10000,002-1000%0,002عيد بن فالح الشامري

1000%10000,002-1000%0,002فارس إبراهيم الحميد

------عزام سعود المديهيم

------مساعد عبدهللا القاسم
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:اللجانألعضاءوالتعويضاتالمكافآتسياسة(ب

اإلدارة،مجلسنعالمنبثقةاللجانأعضاءمكافآتبصرفالخاصةالمعاييراإلدارةمجلسبلجانالمتعلقةوالسياساتاللوائحتناولت

مبلغلجنةكلضاءأعيتقاضىانعلىالتنفيذيةاللجنةالىباإلضافةالمراجعةولجنةوالمكافآتالترشيحاتلجنةالئحتينصتفقد

ً مقطوع اللجنةعضوكانحالفيامااإلدارة،مجلسأعضاءأحدهواللجنةعضوكانحالفيلايرألفخمسون(50,000)سنويا

نعحضوربدلاللجانأعضاءيستحقالحاالتكلوفيسنوياً،لايرألفمائة(100.000)سنوياً يستحقاإلدارةمجلسخارجمن

.لايروخمسمائةألف(1,500)جلسةكل

:التنفيذيينكبارمكافآتسياسة(ج

:أهمهاومنالمكافآتهذهتحديدأساسهاعلىيتمرئيسيةمعاييرعدةالتنفيذيةلإلدارةالمكافآتسياسةوضعت

الكفاءاتأفضلعلىوالمحافظةاالستقطاب.

والمسؤولياتالمهاممعوتتناسبولتعكسالسنويةالشركةأهدافلتحقيقالموظفينأداءمستوىورفعالتحفيز.

السنويةالشركةوأهدافالموظفينأداءبينالربط.

والترشيحاتالمكافآتلجنةتوصيةعلىبناءيكونالمكافأةمنح.

الموظفين،كللالشخصيواألداءككلالمؤسسيباألداءومرتبطللقياسوقابلواضحبهاالمرتبطاالداءومؤشرالمكافأةتكون

.األداءلتقييمعمليةنتائجأساسعلىفقطالمكافآتتدفعحيث

ليسعليهاالحصولاوالسنويةالمكافأة ً الشركةتحققالنةسايعنمكافأةايعلىالحصولللتنفيذيينيجوزالحيثتلقائيا

ً فيها .لهااإلدارةمجلسواعتمادوالمكافآتالترشيحاتلجنةتوصيةبدوناوصافيةارباحا

بمقترحات المساهمين -وبخاصة غير التنفيذيين–اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه . 20

:   وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

 ً ينالمساهمملحوظاتعلىمستمربشكلاالطالعشأنهامنيكونالتياإلجراءاتجميعاتخاذعلىاإلدارةمجلسأعضاءحرصمنانطالقا

التصالاضابطمعتواصلهمخاللمنوملحوظاتهمالمساهميناستفساراتواستقبالالعامةالجمعيةاجتماعاتخاللمنوذلكمعهموالتواصل

خاللطرحتالتيالمساهميناستفساراتكافةعلىالردعلىعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعخاللاإلدارةمجلسحرصحيثبالشركة،

يتسنىلمالتينالمساهمياستفساراتكافةاالعتبارفياالخذمع،المعنيةالجهاتقبلمنالمطبقةاإلفصاحلوائحمعيتعارضالوبماالجمعية

زابرعنالجمعيةالعضاءتوضيحيعرضعلىاإلدارةمجلسحرصالىباإلضافة،الجمعيةاجتماعخاللعليهاالردالمجلسألعضاء

خاللالمساهمينالسادةطرحهاالتيالتساؤالتكافةحصربعدوذلكاالستراتيجيةتوجهاتهاوابرزالمقضيالعامخاللالشركةنشاطات

االتصالطضاببواسطةاعدادهايتمدوريةتقاريربموجبحصرهاتموالتي،بالشركةالخاصاالتصالبضابطواتصاالتهماستفساراتهم

ثبوتحاليفاالعتباربعينأخذهاليتماإلدارةمجلسعلىوعرضهاالشركةونتائجإداءحولومرئياتهمالمساهمينمالحظاتابرزعنبالشركة

ذلكويهدف.ينيبهممنأواللجانرؤساءاواإلدارةمجلسأعضاءمنسواءالجمعياتحضورعلىالمجلسأعضاءحرصكذلكجدواها،

فإنآخرجانبومنالشركة،بمصالحيضرالبمااستفساراتهمعلىواالجابة.الجمعيةاجتماعاتانعقاداثناءالمساهمينمعالمباشرللتواصل

العامةلجمعيةااجتماعاتاثناءالمناقشاتفيواالشتراكالمداوالتفيالحقوقكافةللمساهمينيكفالنالحوكمةوالئحةللشركةاألساسالنظام

.اإلدارةمجلساجتماعاتخاللفيهاوالنظرلدراستهاالمساهمينطرحهاالتيواالستفساراتالجوهريةالمالحظاتتدوينيتمحيث

:مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين. 21

:اإلدارةمجلسألعضاءوالتعويضاتالمكافآتسياسة(أ

ً التنفيذيينوكبارعنهالمنبثقةاللجانوأعضاءالمجلسألعضاءالمكافآتتمنح* والمنعقدةللشركةةالعامالجمعيةمنالمعتمدةللسياساتوفقا

نصتحيثللشركةاألساسوالنظامالماليةالسوقهيئةولوائحالشركاتلنظامالعامةاألطرمعمتوافقةجاءتوالتيم20/12/2017بتاريخ

(200.000)هقدرمقطوعمبلغمنبهايقومونالتيالخدماتمقابلالرئيسفيهمبمااإلدارةمجلسأعضاءمكافأةتتكون"علىالمكافآتسياسة

ومبلغ،اإلدارةمجلسأعضاءمنعضولكلجلسةكلعنلاير(3.000)قدرهالمجلسجلساتحضوربدلإلىباإلضافةعضو،لكللاير

كلعنلاير(1.500)قدرهحضوربدلإلىباإلضافة،المجلسعنالمنبثقةاللّجاناجتماعاتعنعضولكللاير(50.000)قدرهمقطوع

الجهاتمنالصادرةالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمرعيةوالتعليماتالقراراتولألنظمةوفقاوذلكعضولكلاللّجاناجتماعاتمنجلسة

اإلدارة،مجلسعنالمنبثقةالترشيحاتوالمكافآتلجنةتوصيةعلىمبنيةالمكافآتتكونأنو...."ولوائحهالشركاتنظامسيماالالمختصة،

لتحديدمناسبةالبالتوصيةللمجلسالرفعوبهااضطلعواالتيالمواضيعوالمهامولجانهوالمجلساجتماعاتحضورجدولبمراجعةتقومالتي

.اإلدارةمجلسألعضاءالمكافآت

الجلساتعددوواستقاللهبهالمنوطةوالمهامواختصاصاتهالعضوخبرةمدىتعكسبحيثالمقدارمتفاوتةاألعضاءمكافأةتكونأنيجوزكما

.والمكافآتالترشيحاتلجنةتراهاالتياالعتباراتمنوغيرهايحضرهاالتي

المنتهيالعضوبينالسنويةالمكافأةتقسمالمجلس،دورةنهايةقبلأخرشكلبايعضويتهانتهاءاواإلدارةمجلسأعضاءأحداستقالةحالفي*

.الماليالعامخاللمنهمكلعضويةمدةبمقداراإلدارةمجلسدورةفيسلفهمدةسيستكملالذيالجديدوالعضوعضويته
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:مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة( 1
م24/05/2021م، ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان ، وفقاً للبيان التالي والتي تم إقرارها من الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 2020م بمنح المكافأة السنوية عن العام 19/05/2021وصى مجلس اإلدارة بتاريخ أ

االسم

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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األعضاء المستقلين: أوالً 

مصعب -1

المهيدب
200,000-12,000------212,000

-
-

-
-

--
-212,000-

-271,000-------271,000------250,00015,0006,000فارس الراشد-2

-271,000-------271,000------250,00015,0006,000عيد الشامري-3

155,910------137,91012,0006,000مساعد القاسم-4
-

-
-

-
--

-155,910-

إنريكي-5* 

مارتينيز
162,7506,000------168,750-------168,750-

و فرانسيسك-6* 

ماريا
128,7696,000------134,769-------134,769-

لثيروس -7*

كورنيلس ماتيس
202,5906,0006,000

-
35,410----250,000

-
-

-
-

--
-250,000-

ماتيس بعضويته في لجنة المكافآت و الترشيحاتلثيروس كورنيلس / م، بسبب تعارض نظام الوكالت التجارية مع عضوية األعضاء الغير سعوديين في مجلس اإلدارة، مع احتفاظ السيد19/07/2020استقاالت األعضاء بتاريخ تم تقديم * 
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األعضاء الغير تنفيذيين: أوالً 

عبداالله -1

أبونيان
250,00015,0006,000------271,000

-
-

-
-

--
-271,000-

عبدالرؤوف -2

البيطار
200,00015,000-------212,000-------212,000-

-62,410-------62,410-------50,41012,000عزام المديهيم-3

.الثابتة لعضوية اللجاناإلدارة والمكافآت المبلغ المعين يتضمن المكافأة السنوية عن عضوية مجلس * 
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المجموعبدل حضور جلسات(عدا بدل حضور الجلسات)المكافآت الثابتة االسم

:لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارةأعضاء 

100,0006,000106,000(رئيس اللجنة)اللحيدتركي 

100,0006,000106,000أحمد الفريح

:مكافأة أعضاء اللجان( 2

اإلدارةمجلسضمن المبلغ المعين الوارد ذكره في مكافاة اعضاء مجلس االدارة، على اعتبار ان جميع اعضاء اللجنة هم من ضمن اعضاء مكافآت أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات ايضاح بيان تم 
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كبار التنفيذيين

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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إجمالي مكافآت أعلى خمسة 

ينهم من كبار التنفيذين من ب

ر الرئيس التنفيذي والمدي
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:الجدول أدناه ما حصل عليه أعلى خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالييوضح 

.أية استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركةم 2021ال يوجد خالل العام المالي :مالحظة

ارية أو استشاراتإدعدا ما تم بيانه في الجداول أعاله لم تدفع الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة سواء بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو

من الئحة حوكمة الشركات ، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ( 93)من المادة ( 4)من الفقرة ( ب)إلتزمت الشركة باإلفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية : إيضاح * 

الخاص بكبار التنفيذيين  من الئحة حوكمة الشركات( أ)حق ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب على نتيجة اإلفصاح بشكل مفصل وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في المل

لماليمكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير ا( 3
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ً الشركةتكونالتيواألعمالالعقودمعلوماتأو-عالقةذيوطرفالشركةبينصفقةأليوصف.22 عالقةيذشخصأليأوفيهاالتنفيذيينلكبارأوالشركةإدارةمجلسأعضاءألحدمصلحةفيهاكانتأوفيهاطرفا

:منهمبأي

رفطمسمىتحتتابعةشركةمععمليةأيتصنيفيتمأنالمحاسبيةاألصولفيعليهوالمتعارف(عالقةذاتطرف)تابعةشركةشاكرجيإلـشركةاعتبرتم26/5/2014تاريخفيالمحدودةشاكرجيإلـلشركةالماليةالقوائمتوحيدمنالشركةتوقفتأنبعد•

التابعةللشركةمستحقةلايرمليون128السنةبنهايةالرصيدبلغوقدالشركةمجالفيالتجاريوالنشاطاألعمالسياقفيوذلكمكيفاتمشترياتعنعبارةوهيلايرمليون389بقيمةشاكرجيإلـتابعةشركةمنمشترياتبلغتفقدوبالتاليعالقةذوو

لهمامباشرةرغيمصلحةوجودعنالمهيدبمصعب/السيداإلدارةمجلسنائبوأبونيانعبداالله/السيداإلدارةمجلسرئيسأفصححيثالشركة،مالرأسزيادةوتخفيضلموضوعمستقلكمستشاركابيتالهمةشركةمعم19/09/2021بتاريخالشركةتعاقدت•

.سعوديلايرألف750,000تبلغالعقدقيمةأنحيث،كابيتالهمةشركةفي

ً الشركةكانتعقودأوأعمالأيةهناكتكنلمم2021الماليالعامخاللأنهالشركةتقرأعالهذكرماعدا .بهمعالقةذيشخصأليأوفيهاالتنفيذيينلكبارأواإلدارةإدارةمجلسأعضاءألحدمصلحةفيهاكانتأووفيها،فيها،طرفا

اللجان.23
 ً .اإلدارةومجلسالتنفيذيةاإلدارةبينالتواصلفاعليةوزيادةاليوميةونشاطاتهاعملياتهاومتابعةالشركةأمورلتيسيراإلدارةمجلسمنسعيا

والمسئولياتألهدافامعاألعضاءلتفاعلوتأكيداعملهالمهامممارستهاخاللاللجانتلكعليهاوقفتالتيوالتوصياتالنتائجأبرزعناإلدارةلمجلسدوريةتقاريررفعثمومنتخصصهممجاالتضمنالشركةعملياتلمتابعةلجنة(2)عددبتشكيلاإلدارةمجلسقام

.بهاالمكلفين

.مكافآتهموتحديدومهامهماللجانتلكأعضاءاختيارقواعدعلىالعاديةالعامةالجمعيةوافقتفقدسبقماعلىوبناءً 

:لجنةلكلموجزوصفيليوفيما

لجنة المراجعة: أوالً 

لحاليةاللدورةأعضائهاومكافآتعملهاوضوابطوقواعدومسئولياتمهامهباقيإلىباإلضافةالمخاطرإدارةمهامإضافةتضمنتوالتيالمعدلةاللجنةعملالئحةم20/12/2017بتاريخعاديةالغيرالعامةالجمعيةأقرت

:االتيفيالمراجعةلجنةومسئولياتمهامتتلخصحيث.ميالديةسنواتثالثولمدةم25/05/2019بتاريخبدأتوالتي

الداخليةالمراجعةإجراءاتعلىاإلشراف1.

.الداخليةالرقابةوأنظمةالماليةوالقوائمالتقاريرونزاهةسالمةمنالتحقق2.

الخارجيالحساباتمراجعبتعيينالتوصية3.

.بشأنهااتخذتالتياإلجراءاتومتابعةوجدت،انومالحظاته،الحساباتمراجعتقاريردراسة4.

.واألمنالحاسوبيةالمعلوماتبنظامالخاصةالرقابةأجهزةبينهاومنللشركة،الداخليةالرقابةنظاممالئمةمراجعة5.

.بهاتتعلقتوصيةأيإزاءاإلدارةلمجلساالستشارةوتقديمبهاالمعمولالمحاسبيةالسياساتدراسة6.

.بشأنهاالالزمةاإلجراءاتالشركةاتخاذمنوالتحققالرقابيةالجهاتتقاريرمراجعة7.

.تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوزه8.
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:بيان اجتماعات وحضور أعضاء لجنة المراجعة

: م، و كان حضور األعضاء كالتالي25/05/2019خالل دورة المجلس الحالي و التي بدأت في ثمان اجتماعات ( 8)م بعقد 2021قامت لجنة المراجعة خالل العام المالي 

المجموعم21/12/2021م31/10/2021م07/10/2021م18/08/2021م12/08/2021م23/06/2021م02/05/2021م17/03/2021االسم

اللحيدتركي 

(رئيس اللجنة)
√√√√√√√√8/8

8/8√√√√√√√√عيد فالح الشامري

8/8√√√√√√√√أحمد زكي الفريح
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:حولتمحورم2021عامخاللالمراجعةلجنةعملنطاق

التقارير :يليخاللمنالحساباتمراجعوتقاريرالمالية-أ

.لذلكوالتوصياتالرأيإبداءمعوعدالتها؛نزاهتهالضماناالدارةمجلسعلىعرضهاقبلوالسنويةاالوليةالماليةالقوائممراجعة1)

.عليهامالحظاتأيوإبداءالمراجعةاعمالنطاقعنتخرجإداريةأوفنيةاعماالً تقديمهعدممنوالتحققالخارجيالحساباتمراجعمعالتدقيقخطةمراجعة2)

.بشأنهااتخذتالتياإلجراءاتومتابعةالماليةالقوائمعلىومالحظاتهالحساباتمراجعتقاريردراسة3)

.األداءوتقييمالحساباتمراجعأنشطةعلىواإلشرافالخارجيالحساباتمراجعباختياريتعلقفيمااالدارةلمجلسالتوصية4)

:الداخليةالمراجعة-ب

ً للشركة،الداخليالتدقيقإدارةوأنشطةأداءعلىواالشرافالرقابة1) .لهاالمحددةوالمهاماألنشطةتنفيذفيفاعليتهاضمانأجلمنالسنويةالداخليةالمراجعةلخطةوفقا

.الشركةفيواالقسامالعملوحداتعلىتسجيلهاتمالتيللمالحظاتالتصحيحيةاالجراءاتتنفيذومتابعةالداخليةالمراجعةتقاريردراسة2)

(3 ً .جهةايمنتدخلأيدونالمراجعةلجنةإلىمباشرةتقاريربتقديمالخارجيينوالمراجعينالداخليةالمراجعةإدارةتقوماالستقاللية،لمبدأضمانا

المخاطرإدارة-ج

خطةوتتبعبمناقشةالمنعقدةاالجتماعاتخاللمنمنتظمأساسعلىاللجنةتقوم.الشركةداخلالمخاطرتحديدالخصوصوجهعلىواستهدفتقويةكانتالخطةأنلضمانوذلكم،2021لعامالداخليالتدقيقخطةالمراجعةلجنةاعتمدت

:يليماخاللمنالداخليالتدقيقإدارةتقدمهاالتيوالمالحظاتالتقاريرالىباإلضافةالتدقيق،

.المسجلةظاتللمالحالفعالواإلغالقالمحددالوقتفياإلنتاجيةلضمانوذلكمراجعةتقريركلفي(منخفضة/متوسطة/عالية)أنهاأساسعلىأولوياتهاوترتيبمحتملةرئيسيةمخاطرايةعلىلإلدارةالضوءتسليطيتم1)

.تصحيحيةعملخططاعدادمعللشرحوذلكالعليااإلدارةاستدعاءيتممبررة،أسبابأوسببأيدونعليها،المتفقالزمنيةللنطاقاتوفقًاالتدقيقلمالحظاتاالمتثالفيالمتكرراإلخفاقحالةفي2)

.الحساباتمراجعياوالداخليةالمراجعةتقاريرأبرزتهاالتيالرئيسيةالمالحظاتلمعالجةالالزمةالتدابيرجميعاالدارةتتخذ3)

الداخليةالرقابةنظاموفعاليةكفايةمنللتأكددوريبشكلالشركةفيالداخليةالمراجعةأعمالعلىباإلشرافالمراجعةلجنةتقومحيثالدورية،التقاريرعلىواستناداً تقدمماضوءفي ً وتوفيرتحديداً،الماليةالقوائمةبعداليتصلوفيماعموما

عنهأسفرتمااللخومن.بالشركةالداخليةالرقابةنظامأداءوفعاليةسالمةمدىحولمعقولاقتناععلىالحصولفياالدارةمجلسأهدافضمنهذاويأتيمعها،والتعامللهاتتبينمالحظاتبأيواالهتمامالداخلية،الرقابةلنظاممستمرتقويم

تحتالشركةوتواصلالعام،خاللالتحسيناتمنالعديدحقققدالرقابةنظاموأنعنه،االفصاحيقتضيجوهرياً قصوراً هناكانتعتقديجعلهاماالمراجعةلجنةانتباهيلفتلمالشركة،فيالداخليةالرقابةإجراءاتلفاعليةالسنويةالمراجعةنتائج

.بهاالمعمولواالنظمةبالقوانينوااللتزاموفاعليته،العملياتكفاءةوتحسينالداخليةالرقابةأهدافتحقيقلضمانالرقابيالنظامومراجعةالدوريالتقييمالمراجعةلجنةاشراف
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المجموعم09/11/2021م20/10/2021م09/05/2021م18/04/2021االسم

4/4√√√√(اللجنةرئيس)الحميدفارس

2/4--√√أبونيانعبداإلله**

4/4√√√√القاسممساعد

4/4√√√√ماتيسكورنيلسوالثيروس

 ً لجنة المكافآت والترشيحات: ثانيا

اعتمادتمم20/12/2017وبتاريخشاكر،إبراهيمغازيالحسنلشركة"والترشيحاتالمكافآتلجنة"بـتسمىواحدةلجنةفيالشركاتحوكمةالئحةمن64و60الموادفياليهماالمشارالترشيحاتولجنةالمكافآتلجنـةضماإلدارةمجلسقررم20/4/2017تاريخب

:اآلتياللجنةمهامأبرزومن.العامةالجمعيةمنالمحدثةوالترشيحاتالمكافآتلجنةالئحة

منوالتحققعنها،اإلفصاحوباألداء،ترتبطمعاييراتباعالسياسةتلكفييراعىأنعلىالعامة،الجمعيةمنالعتمادهاتمهيداً فيهاللنظراإلدارةمجلسإلىورفعهاالتنفيذية،واإلدارةالمجلسعنالمنبثقةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءلمكافآتواضحةسياسةإعداد1.

.للمجلسالمناسبةالتوصياتورفعالمكافآتهذهلمراجعةالمجلسطلبعلىبناءأوسنويأساسعلىوالقيامتنفيذها،

.عليهاوالموافقةللمراجعةاإلدارةمجلسإلىالمكافآتبهذهوالتوصيةالمختلفةواألقساماإلداراتوأداءالشركةأداءعلىبناءً المختلفةالجماعيةالمكافآتفيلنظر2.

.والنزاهةالشرفتمسجريمةبأيالماضيفيإدانتهتمتشخصأيترشيحعدممنالتأكداللجنةعلىويجبالمقررة؛والمعاييرالسياساتمعيتوافقبماالمجلسلعضويةالترشحبشأناإلدارةلمجلسالتوصيةتقديم3.

.اإلدارةمجلسهيكلعلىوالتعديالتالتوصياتوتقديممراجعة4.

.أخرىشركةإدارةلمجلسعضواالمجلسأعضاءأحدكانحالفيللمصالحتعارضأيوجودوعدمالمستقليناألعضاءاستقالليةمنسنويبشكلالتأكد5.

.التنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسفيللعضويةواضحةومعاييرسياساتاقتراح6.

.التنفيذيةاإلدارةووظائفاإلدارةمجلسلعضويةالمناسبةالخبراتأوالمهاراتمنالالزمةلالحتياجاتالسنويةالمراجعة7.

:الحضورسجلادناهالجدولويوضحم،2021الماليالعامخاللاجتماعاتأربعة(4)اللجنةعقدتوقد•

م19/05/2021تم استقالته كعضو اللجنة بتاريخ ** 
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:واعضاءهلجانهوأداءأدائهتقييمفياإلدارةمجلسعليهاأعتمدالتيالوسائل.24

بممارساتوالوصولاإلدارةمجلسأداءلتقييمالخارجيةالجهاتاحدىبتعيينم2018الماليالعاممنالثانيالربعخاللاإلدارةلمجلساللجنةأوصتفقداإلدارةمجلسأعضاءتقييمفيدورهاتعظيمفيوالترشيحاتالمكافآتلجنةمهاممنانطالقا

وطرحاالعضاءجميعومشاركةاستدعاءفيتأثيرهمناحيةمناللجانورؤساءاالدارةمجلسقيادةفعاليةخاللمن،القيادةتقييم(1:اإلدارةمجلسأداءتقييمعليهاارتكزالتيالمحاورأهممنوكانالحوكمة،ومتطلباتمعاييرألفضلاإلدارةمجلس

لمشاركاتالالزموالوقتواالفكاراآلراءوتبادلاالعضاءجميعومشاركةاالجتماعاتلعقدوالدعوةاألعضاءكاملمشاركةلضمانالمالئمةالمواعيدوتحديد,اإلدارةمجلسالجتماعاتاالعدادخاللمن،االدارةتقييم(2.االجتماعاتاعمالجدول

لمناقشاتاسيروكيفيةالالزمالوقتوتخصيصمسؤولياتهمتنفيذفيوالتزامهمواللجانالمجلسفياالعضاءومشاركةالتفاعلخاللمن،المساهمةتقييم(3.المحددةومسئولياتهاأغراضهاضوءفياللجانمعوالتواصلالمناقشاتفيالمجلسأعضاء

.القراراتواتخاذالنظربوجهاتواالخذواالسئلة،المواضيعوطرح

:الشركةعلىالمفروضةوالجزاءاتالعقوبات.25
م2021الماليالعامخاللجوهريةجزاءاتأوعقوباتأيالشركةلدىتوجدالبأنهلناتبينقد

:المساهمينلسجلالشركةطلبات.26

سبب الطلب تاريخ ملف الملكيات نوع الطلب

اخرى م25/01/2021 (A)على مستوى الهوية–الكميات 

أخرى م21/02/2021 (A)على مستوى الهوية-الكميات 

أخرى م13/04/2021 (A)على مستوى الهوية-الكميات 

أخرى م20/05/2021 (A)على مستوى الهوية-الكميات

الجمعية العامة م23/05/2021 (A)على مستوى الهوية-الكميات

الجمعية العامة م24/05/2021 (A)على مستوى الهوية–الكميات 

أخرى م28/06/2021 (A)على مستوى الهوية–الكميات 

أخرى م28/09/2021 (A)على مستوى الهوية–الكميات 

أخرى م10/10/2021 (A)على مستوى الهوية–الكميات 

أخرى م18/11/2021 (A)على مستوى الهوية–الكميات 
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موضوع اإلعالنتاريخ اإلعالنرقم

2021-12-31اعالن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية السنوية المنتهية في م121/03/2021

عن طريق وسائل التقنية الحديثة( االجتماع األول)مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية " شاكر"تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر م202/05/2021

(ثالثة أشهر ) 2021-03-31اعالن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في م305/05/2021

اعالن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن إنهاء تكليف الرئيس التنفيذي باإلنابة وتعيينه كرئيس تنفيذي للشركةم423/05/2021

(االجتماع الثاني ) إعالن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية م525/05/2021

(ستة أشهر ) 2021-06-30اعالن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في م619/08/2021

قوق األولويةم حاعالن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم719/09/2021

(تسعة أشهر ) 30-09-2021اعالن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في م802/11/2021

م910/11/2021
طريق إصدار أسهم حقوق عن اعالن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن آخر التطورات حول توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة 

األولوية

م1011/11/2021
ن طريق ال الشركة عس مإعالن إلحاقي من شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بخصوص آخر التطورات حول توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأ

.إصدار أسهم حقوق األولوية

م1116/12/2021
طريق إصدار أسهم حقوق عن اعالن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن آخر التطورات حول توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة 

األولوية

م1223/12/2021
ولوية إلى هيئة األإعالن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة و ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق

السوق المالية

: م2021إفصاحات الشركة على موقع تداول خالل العام المالي . 27
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:حوكمة الشركة. 28

ً م21/12/2017بتاريخاإلدارةمجلسمنللشركةالمعدلةالحوكمةالئحةاعتمادتموقدالمالية،السوقهيئةعنالصادرةالمملكةفيالشركاتحوكمةالئحةومتطلباتأحكاماالعتباربعينتأخذداخليةحوكمةالئحةالشركةوضعت حوكمةالئحةمعتماشيا

الماليةالسوقهيئةعنالصادرةالشركات

:استرشاديهأحكامامنهاوالتيالتاليةاألحكامباستثناءوذلك،الماليةالسوقهيئةعنالصادرةالسعوديةالعربيةالمملكةفيالشركاتحوكمةبالئحةالواردةاإللزاميةاألحكامجميعبتطبيقالشركةقامت

أسباب عدم التطبيقنص المادةرقم المادة

فقرة ج9
مجلس اإلدارة يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على المساهمين، أو قرار"

...."القاضي بتوزيع أرباح مرحلية
.وبالتالي لم يتم تطبيق تلك الفقرةم، 2021المالي لم يتم توزيع أرباح خالل العام 

فقرة ج13

على مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى االجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من 

ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى االنعقاد إذا .  على األقل من رأس مال الشركة%( 5)المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته 

.لم يدُعها مجلس اإلدارة خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات

أو أي من المساهمين اللذين يمثلون م 2021المالي لم يطلب مراجع الحسابات خالل العام 

.عقد الجمعية العامة العادية% 5نسبة 

(أ)فقرة 14

على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها

على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة %( 5)ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة 

.عند إعداده

لم يتم إبالغ الشركة بأي موضوعات يرغب المساهمين في إدراجها على جدول أعمال

م2021العام الجمعية التي عقدت خالل 

فقرة ج19
اإلدارة، إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس

.ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارة
م2021تقديم استقالة من أحد أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام يتملم 

(2)الفقرة 26
لمخاطر وخطط اقتراح استراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات االستثمار والتمويل وإدارة ا

.إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها

ية، أما بشأن ال تنطبق جزئياً، حيث ان الشركة لها استراتيجية شاملة وخطط للعمل الرئيس

ي حال عمليات التمويل، فهي تتم بتوجيهات مجلس اإلدارة بشكل ربعي وعند الحاجة ف

.حدوث أي تغيرات في النفقات المالية

(2)فقرة39
بغرض وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر

.تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة

من المادة ويتم اطالع المجلس دائما على التطورات في ( 1)اكتفت الشركة بتطبيق الفقرة 

مجال عمل الشركة خالل اجتماعاتها، خاصة ان أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي الكفاءات 

.والخبرات المهنية في مجال االستثمار والصناعة

(3)الفقرة46
قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس 

نشر بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة وت–وفق معايير تصدرها الجمعية العامة للشركة ................................................... 

............................."للموقع االلكتروني للشركة 

ة لم يقم أحد أعضاء مجلس اإلدارة بممارسة نشاط منافس او ابالغ رئيس المجلس باي

سة وتعمل الشركة حالياً على اعداد الئحة لمعايير منافم، 2021أنشطة منافسة خالل العام 

.عضو مجلس اإلدارة سيتم عرضها على الجمعية العامة بعد االنتهاء منها

48

لمادة السادسة إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب المادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات وا

ته في واألربعين من هذه الالئحة، فعلى عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة، وإال ُعدت عضوي

ئحه التنفيذية قبل المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاع طبقاً لنظام الشركات ولوا

.انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة

ود حيث لم يتضمن جدول الجمعية العامة الغير عادية أية بنم، 2021لم ينطبق خالل العام 

.تتعلق بالحصول على ترخيص الحد أعضاء مجلس اإلدارة
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أسباب عدم التطبيقنص المادةرقم المادة

60

، من ثالثة أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، )لجنة المكافآت(بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمىتشكل )أ

الئحة –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة–تصدر الجمعية العامة للشركة  )على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل ب

.عمل لجنة المكافآت

.7فقرة 50تم ضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة وفقاً لنص المادة 

.ال ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك( سنة)تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل 63

64

من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين على أن يكون من )لجنة الترشيحات (تشّكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى)أ

بينهم عضو مستقل على األقل

الئحة عمل لجنة الترشيحات، على أن تشمل هذه الالئحة –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة–تصدر الجمعية العامة للشركة)ب

.ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم

.ال ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة

.ال ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك( سنة)تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل 67

70
اإلدارة يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس( لجنة إدارة المخاطر)تشّكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى 

.ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية. غير التنفيذيين

مهام لم تشكل الشركة لجنة مخصصة إلدارة المخاطر، وقد تم إضافة مهام هذه اللجنة الى

2017عام في لجنة المراجعة 

(مادة استرشاديه)لم تشكل الشركة لجنة مخصصة إلدارة المخاطر .على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك( ستة أشهر)تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل 72

85

:ما يلي-بصفة خاصة-تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن 

وضوعات تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والم1)

.محل القرارات المهمة

وق مستقل لإلنفاق برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من األرباح التي تحققها أو برامج التقاعد، وتأسيس صند2)

.على تلك البرامج

.إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة3)

يباً في ال تنطبق جزئياً حيث ال يوجد برامج لمنح العاملين أسهماً في الشركة أو نص

.األرباح كما ال يوجد مؤسسات اجتماعية لمنسوبي الشركة

87
سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة–تضع الجمعية العامة العادية

.المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع

ماعية تجاه لم يطبق كونها استرشاديه علما بأن الشركة تطلع بدورها في المسؤولية االجت

.مجتمعها انطالقاً من التزامها نحو المجتمع والوطن

(أ)فقرة 88
النشاط وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات

.المشابه
.ال ينطبق ألن النص استرشادي

( ب)فقرة (4)93
خمسة من كبار التنفيذيين ممن ( ب)بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدةبيان التفاصيل الالزمة( 4)

تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

على لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب

النحو الوارد في نتيجة اإلفصاح بشكل مفصل وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على

الخاص بكبار التنفيذيين  من الئحة حوكمة الشركات ( أ)الملحق 

95

الرابعة )لمادة في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب ا

من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس( والتسعين

.اإلدارة، سنوياً على األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها

تولي ت. لم تشكل الشركة لجنة خاصة بالحوكمة ويوجد إدارة تعنى بااللتزام والحوكمة

بشكل األشراف على تطبيق نظام الحوكمة بالشركة وعرض مرئياتها على مجلس اإلدارة

.دوري في حال ضرورة اجراء أي تعديالت تتناسب مع أداء الشركة
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.الصحيحبالشكلأعدتالحساباتسجالتأنالشركةإدارةتقر1.

.بفعاليةونفذسليمةأسسعلىأعدالداخليةالرقابةنظامأنالشركةإدارةتقر2.

.نشاطهامواصلةعلىالمصدرقدرةفييذكرشكأييوجدالأنهالشركةإدارةتؤكد3.

للمراجعةةأدارلديهاالشركةلكونالشركةفيداخليمراجعتعيينإلىالحاجةمدىبشأنالمراجعةلجنةمنتوصيةأيتردلم4.

.الداخلية

بهااألخذالمجلسرفضالتيأواإلدارة،مجلسقراراتوبينبينهاتعارضوجودتبينالمراجعةلجنةمنتوصياتأيتردلم5.

التوصيات،لكتومسوغاتالداخلي،المراجعتعيينأوأدائلوتقييمأتعابهوتحديدوعزلهالشركةحساباتمراجعتعيينبشأن

.(تنطبقال)بهااألخذعدموأسباب

وكبارالشركةإدارةمجلسأعضاءعدا(ألشخاصتعودالتصويتفياألحقيةذاتاألسهمفئةفيمصلحةأليوصف6.

الحقوقتلكفيتغييروأيواإلدراج،التسجيلقواعدمن(45)المادةبموجبالحقوقبتلكالشركةأبلغوا)وأقرباءهمالتنفيذيين

(تنطبقال).األخيرةالماليةالسنةخالل

درتهاأصمشابهةحقوقأواكتتابحقمذكراتأوتعاقديةماليةأوراقوأيللتحويلقابلةدينأدواتأيوأعدادلفئاتوصف7.

(ينطبقال).ذلكمقابلالشركةعليهحصلتعوضأيإيضاحمعالماليةالسنةخاللالشركةمنحتهاأو

أو،اكتتابحقمذكراتأوتعاقديةماليةأوراقأوللتحويلقابلةدينأدواتبموجباكتتابأوتحويلحقوقأليوصف8.

(ينطبقال).الشركةمنحتهاأوأصدرتهامشابهةحقوق

معية،المتبقالماليةاألوراقوقيمةلالسترداد،قابلةدينأدواتأليالشركةجانبمنإلغاءأوشراءأواستردادأليوصف9.

(ينطبقال).التابعةشركاتهااشترتهاالتيوتلكالشركةاشترتهاالتيالمدرجةالماليةاألوراقبينالتمييز

(ينطبقال).األرباحفيحقوقأيعنالشركةمساهميأحدبموجبهتنازلاتفاقأوترتيباتأليبيان10.

لموالشركةمعتعامالتأيفيلهمصالحبخصوصالمجلسأعضاءمنعضوأيمنبالغاإلدارةمجلسرئيسيتلقلم11.

(التقريرفيذلكعناإلفصاحتمينطبق)..منافسةأعمالبممارسةترخيصمنهمأييطلب

.م2021الماليللعامالسنويةالماليةالقوائمعلىتحفظاتايةالحساباتمراجعتقريريتضمنلم12.

(نطبقيال).أجلهامنالمعينالفترةانتهاءقبلالحساباتمراجعبتغييراإلدارةمجلسقبلمنتوصيةأياصداريتملم13.

اوفنيةأعمالنظيرأواداريينأوعاملينبوصفهمم2021العامخاللاإلدارةمجلسألعضاءمكافآتأيصرفيتملم14.

(ينطبقال).استشاريةاوإدارية
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وفقاقبتهاومرالماليةالتقاريرإجراءاتعلىاإلشراففي(الشركة)شاكرإبراهيمغازيالحسنشركةفي(اللجنة)المراجعةلجنةدوريتمثل

الماليةالقوائمضوءفيالمخاطرإدارةإجراءاتالىباإلضافةم،2017ديسمبر20بتاريخالعامةالجمعيةقبلمنوالمعتمدةاللجنةمهامالئحة

فيلنشاطهافقاوأعمالهااللجنةتمارسكماالشركةفيالمعتمدالداخليةالرقابةوإطارواالداريةالتشغيليةوالعملياتالحساباتمراجعوتقارير

اإلدارةإلىالنتائجبتقاريررفعويتمالمراجعةلجنةقبلمنوالمعتمدةالسنويةالمراجعةلخطةوفقاأهدافهاوتحقيقالشـركةقيمةوحمايةتعزيز

ورفعوصالخصوجهعلىمنهايطلبشيءأيأواختصاصاتهاضمننشاطأيفيللتحقيقالكاملةبالسلطةاللجنةتتمتع;عاموبشكلالتنفيذية

المخاطررةإداأوبالضوابطاإلخفاقفيتتعلققدمحتملةجوهريةمخاطرأيالىاالشارةتتضمناالدارةمجلسوالمراجعةلجنةالىالتقارير

.االمتثالأو

ـحيحيةتصإجراءاتوضعوتماإلدارةومجلسالتنفيـذيـةاإلدارةالىرفعهـاتمالتياليسيرةالمالحظـاتبعضالمراجعـةأعمـالأظهرتوقـد

منالعديدحققدقالرقابةنظامأنوعنهاإلفصاحيقتضـيجوهرياقصـوراً هناكأنتعتقديجعلهاماالىالمراجعةلجنةانتباهيلفتلمكمالها،

.م2021العامخاللالتحسينات

:  المساهمة االجتماعية. 30
فيشرةالمنتالتدريبيةأكاديمياتهاخاللمنومواردهاكفائتهاوضعالسيماالمجتمعخدمةفيمساهمتهاعلىدؤوبوبشكلالشركةتحرص

معالوظيفياقدالتععلىعالوةمجانية،تدريبحلقاتعبرالحكوميةوالخاصةالقطاعاتمختلفمنفنيينومهندسينالستقبالالمملكةمناطق

وتخرجهمدبعالشركةمجاالتفيالعملعلىالطالبلتحفيزوذلكالمملكةفيالتقنيةالكلياتوالمعاهدوالجامعاتطالبالتخرجحديثي

.البشريةالمواردتنميةصندوقمنتمهيربرنامجتفعيلإلىباإلضافه.اإلداريةوالفنيةبالمهاراتالسعوديالشبابلتأهيل

التكنولوجيااليهلتتوصماآخرتصرفهموفيأيديهمبينواضعةالتقنيةالكلياتطالبالستقباللديهاالصيانةمراكزأبوابالشركةتفتحكما

العينيعمالدخاللمناالجتماعيةاألعمالمنالعديدفيالشركةمساهمةإلىباإلضافةهذا.المنزليةواألجهزةالتكييفأجهزةمجالفيالحديثة

ؤوليةمسخانةفيتصبكافةاألعمالهذهإنحيثوالصحيةاالجتماعيةالمراكزلبعضالتكييفأجهزةبإحاللالحاالتمعظمفيويتمثل

.مجتمعهاخدمةفيالشركة


