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 سمنت اليمامةا
 

األ ية  حتد بن  (لى يد  ليون ريةل،  2,025 ة  حةماقدره   ةل  بةأس  بتدي   امةيةض  )شسسة     سسةعت  (ة    سسست   اماتة  اشسسة    تأسسس سس 

سسسسست   لم امت ال  اموسسسسساى اأقد  شسسسسة     تاد شسسسسة   اسسسسست   اماتة  حيث سسسسست  ،   بهدف صسسسس ة(  رت ةر  اا1956سسسسساوك ام عية (ة   

عذه سسسةعت  امشسسة   لم نهضسس    ربفضسسم  ن ه، إنشسسةاهةقةن (لى    ف ضسسى أرثة  ن ن سس حيث  ،رامثةمث   ن نو(هة (لى   سسىوا امتتل  

 .امى تا  اماتةانا  لم امت ى ةت األسةسا أعم ست   امذي ياد خالل إنىةج ااامعالك امتبةر    ن 
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 امتحىة ين  ام ةك    ةعتين شة   است   اماتة  
 ام ال  (لاكم ررحت  ه ربة ةته 

 

إضسسسسسةل  إمى ام ىةا  بين أيديكم أعم امىاورات راإلن ةزات   حيث أضسسسسس  ،امىلةية ام سسسسس وي مشسسسسسة   اسسسسسست   اماتة  يشسسسسسةل م أن أمىلم بكم (عة 

  .2020امتةما  رامىشغيلا  (ن اماة  امتةمم 

 سةلس   راجهس رامىم تسأتم لم لسم تحسديسةت  عية   ، 2020ملشسسسسسسسسسسسسسسة س  خالل اماسة  امتسةمم  إي سةباس  نحتسد ه (لى  سة تحلم  ن نىسةا   سةماس 

رن ساى ، جةاح  لةيةرس  وررنةإضسةل  إمى   امتاةرض لم نظةا  مشسد  امى ةل سا  رزيةك  خةصسست   بشسكم قاةع اار   بشسكم (ة املاة(ةت  

 .2030رؤي  امتتل   عداف أ تحليم  أن ن ون شةيكة  أسةساة  لم

خةك  امحة ين امشسسسسسةيفين امتل  إمى    بةمشسسسسسكة ام  يمرجتا     سسسسسوبم امشسسسسسة    (ن ز الام أ(ضسسسسسةس   لا اإلكار  أن أتلد  ناةب   ي سسسسسادنمر 

 م  ة يلد ون  ن سل سسسساوك (لى  بن (عداما ي   األ ية  حتد بن سسسسلتةن (هده األ ينسسسسلتةن بن (عداما ي  سل سسسساوك رسسسستو سسسسيدي رمم  

  .مد(تهم امتىواصم مىحليم اسىةاتا ا  ررؤي  امشة   ولفم امشة   ر  ةعتيهةإكار  ر أشكة خد ةت جليله مهذا اموطن امتااةس، ر 

 
 األمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي 
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 م2020التقرير السنوي 

 
 المدير العامكلمة 

 ام ةك    ةعتين شة   است   اماتة   امتحىة ين 
 ام ال  (لاكم ررحت  ه ربة ةته 

 

  عية نظةا  بشسسسسسسسسكم  شسسسسسسسسة   اسسسسسسسسست   اماتة   تىأثةمم      عذا، لةيةرس  وررنة  جةاح جةاس   صسسسسسسسساوبةت رتحديةت  عية  2020اة   امشسسسسسسسسهد 
نتو  لحوظ ر    ب ىةا   ةما  جيده2020، للد اخىىت ة (ة   ىاةطى     ةل  امتىغيةات بشسسسسسكم  ةن امىم أعلىهة مى  اإلكاري  رامىشسسسسسغيلا تاةيية مل

 توسا  قة(د  اماتالس.راصل ة ر  لم  تا  امتعااةت
اسست   اماتة   ام ديد  تة  شسة     شسةرع انشسةس   س   ن    %90إن ةز أرثة  ن    ن خالل  امت  سة لم اماة   تلد هة   امشسة    راصسل رتة 

، حيث تم إنشسسسسسسةس امت سسسسسس   (لى أحدي امىل اةت لم اماةمم 2030رتحليم  ىالبةت رؤي  امتتل     كل  ( م امى تا  اموط ا لم  سسسسسسسا سسسسسسةعم 
تا ي  قدراتهة امبشسسسةي    (عة لم عذا املاةع  حلاة   سسسست   اماتة   ريةكتهةارسسسسىواصسسسم   ،     ةا(ة   ة ل  مل وانب امعيئا سسسست  م سسس ة(  اا

 .%66امذي يلةرب  امىوطين ادل  ناكا لم زيةك ا تة عذه ام  ة(   خاةر اسىةاتا م رتاوية ام واكر اموط ا  ملت ةعت  لم توطين 
متلة  سسسسيدي خةك  امحة ين امشسسسةيفين امتل  سسسسلتةن بن (عداما ي  سل سسسساوك رسسسستو سسسسيدي   خةمص امشسسسكة رامث ةسبلد  تأ تة ي سسسةنم أن      

رقاةع ام  ة(   ينرامت ىثتة   ين رامتقاتينسل ساوك (لى  م  ة يلد ونه  ن ك(م ملتواط  بن (عداما ي   رمم اماهد األ ية  حتد بن سلتةن
رامهيئ  اماة   ررزار  امى ةر    زار  اماةق ر ر رزار  ام سسسسسس ة(  رامثةر  امتادنا  ر(لى رأسسسسسسسهة  امحكو ا   جتا  املاة(ةت  رأشسسسسسسكةبشسسسسسسكم خةص، 

 .، رذم  مد(تهة امت ىتة مللاةع ام  ة(مامتوارك امبشةي   ررزار  مل تةرك رص درق امى تا  ام  ة(م ام اوكي
  الام رز يالتم (لى ررح امفةيم رجهوكعم امتىتي  .امت ةعتين رأ(ضةس   لا اإلكار  رز أخص بةمشكة جتا  ر 

 
 جهاد بن عبدالعزيز الرشيد األستاذ/ 
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 أعضاء مجلس اإلدارة 
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 م2020التقرير السنوي 

 تقرير مجلس اإلدارة
 أواًل: نشاط الشركة

  سس اهة ام ةان لم   ن خاللسسست   امىشسسايبةت  ا)اماةكي، امتلةر  مأل الح، امعورتالندي سسست   تلو  امشسسة   بتنىةج (د  أنواع  ن اا
 رت ويله كاخم امتتل  . بهاات ةر ر  دي   امةيةض، 

 سسسسسسسسست   سسسسسسسسس وية  ا   ليون طن 6.25بتة ياةكل )  ة ي ل   ليون طن  5.95) ام سسسسسسسس وي  مأللةان حةماة   امى سسسسسسسستاتا  تعلغ اماةق  اإلنىةجا 
 %  ن  ة م اماةق  اإلنىةجا  مخاوط اإلنىةج.39بتة ياةكل   ة ي ل   ليون طن 2.3)   بتنىةج2020رقة   امشة   عذا اماة  

 

  ثانيًا: نتائج أعمال الشركة

 :م2020خالل العام رباح األمبيعات و ال .1

 الفرق %  م 2019 م 2020 المبيعات )بالمليون طن(

 %18 3.882 4.580 سمنت الكمية المباعة من اال

 

 اإليضاح  الفرق %  م 2019 م 2020 أرباح الشركة )بالمليون ريال( 

  10% 802 880 صافي المبيعات 

  4% (465) (482) تكلفة المبيعات 

 امتعااةت  تا ب عب ارتفةع  18% 337 398 األرباح اإلجمالية 

  1% (68) (69) مصروفات تشغيلية أخرى 

 امتعااةت  تا ب عب ارتفةع  22% 269 329 األرباح التشغيلية 

 امتعااةت راإليةاكات األخةا   تا ب عب ارتفةع  42% 256 363 األرباح الصافية 
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 اإلنتاج: .2
  %  ن  ة م اماةق  اإلنىةجا  مخاوط اإلنىةج39بتة ياةكل )   2020   ليون طن خالل (ة  2.3) ن ام لي  ةبلغ إنىةج امت     

 . %44) هقدر  بتنخفةض  2019   ليون طن خالل (ة  4.1)  لةبم

  . 2019خالل (ة     ليون طن   3.9)  لةبم  2020خالل (ة     ليون طن  4.5) ست  رقد بلغ إنىةج اا

 امشة   نا  (ن  2019سعىتعة  29بىةريخ   وق  تدارل (لىللد تم اإل(الن رتتةشاة     خا  امشة   مالنىلةل إمى امتوق  ام ديد، 
، (لتة  أنه تم اسىهالك   ة يو اة  يطن  ل  5,600تعلغ طةقىهة اإلنىةجا   رامىم    5إمى    1خاوط اإلنىةج املديت   ن  با   ر   بةمعدس لم تف ا 

  .عذه امخاوط بةم ة م كلىةية . رمن يكون مهذا املةار أي تأثية (لى رلةس امشة   بةمى ا ةتهة ت ةه امغية
اماحن حىى انىهةس امتخ رن  (تلاةت   سى ىتة   ليون طن,    3.7ر امذي يلدر بحوامم    ي  ة لم امت    املديمرفاتة يىالم بتخ رن ام ل

 بةمى ا ن    تشغيم امت    ام ديد.
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 م2020التقرير السنوي 

 
 

 التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة:  .3
 .خةرج امتتل     ى ةتهةامتتل   اماةبا  ام اوكي ، رمم تلم امشة   بى دية أي ج س  ن لم  جتا   عااةت امشة   تت 

 المبيعات المحلية: ويوضح الجدول التالي بيان بكمية 

             

 ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

  لصناعة االسمنت في الشركة اليمنية السعودية االستثمار •
%  ن رأس 20  بشسسسةاس ن سسسب  2010امشسسسة   قد قة   خالل امةب  األرل  ن اماة   إمى أن تت  اإلشسسسةر   2012ملاة    لا اإلكار    لم تلةية    

 ليون ريةل سسسسسسساوكي تم  75 ليون ريةل سسسسسسساوكي  ربذم  ت ون ح سسسسسس  امشسسسسسسة     375 ليون كرار) 100  ام سسسسسساوكي  امبةمغ  ا  ةل امشسسسسسسة   امات

لم  حةلظ  أبين بةملةب  ن  دي    سسست   بةتاا، ريل  امت سس  اامات ا  ام سساوكي    سس    تتويلهة  ن امىدللةت ام لدي  ملشسسة  ، رتتىل  امشسسة  

ر ةن  ن امتىوق   ،بأن امت س   لم بداي  امىشسغيم امى ةيعم  اإلحةط سست   سس وية ،    ا ليون طن  1.4  ملت س   ا (دن رتعلغ اماةق  امى ستات

للد تاذر امىشسسسسسغيم امى ةيعم لم جتهوري  اماتن امشسسسسسقال   امةاع   امىم تتة بهة ظةرف  سسسسسسىتةار ام ، را2012بداي  امىشسسسسسغيم امى ةري أراخة (ة  

، ر(لاه قة   امشسسسسسسسة   بى وين  خ سسسسسسسص مهعوط ااسسسسسسسسىثتةر رذم  متواجه  أي انخفةض  حىتم لم  ات  ااسسسسسسسسىثتةر حيث بلغ رصسسسسسسسيد تةريخه

  ن  ات  ااسىثتةر.% 100 ليون ريةل رعو  ة ياةكل  75   علغ 2017امتخ ص لم نهةي  اماة  
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 م2020التقرير السنوي 

 
 إنشاء مصنع اليمامة الجديد   •
 األمتةنم   ام فيةربحضور    حفظه ه بة(ةي   ةيت   ن أ ية   ال  امةيةض صةحب ام تو امتل م األ ية فا م بن ب در بن (عداما ي  سل ساوك -

امحالل رذم  بت اله    طن  ن  ةك  ام لي  ة يو اة  أمف    20  تم تو ا  (لد إنشةس خام إنىةج باةق  إنىةجا   2015-11-24بوريا ررِغه بىةريخ  

صةحب ام تو األ ية تة م بن  حتد  ن قعم    امىةبا  إل ةر  امةيةض رقد تم تو ا  (لد إنشةس خام اإلنىةج  شةق  حةلظ  امخةجشتةل    امشتةما 

ية نةاب امةااا راماضو امت ىدب    امشة   بن (عداما ي  بن تة م رااا   لا اإلكار  رصةحب ام تو األ ية سلاةن بن  حتد بن ساوك ام ع 

  ليون ريةل. 2,700بتعلغ حوامم  األمتةنا  تا ن  ةرب ملحلول ام  ةعا 

  ر ذم  تم تو ا  (لد ا داك اموقوك    2016-06-27 ليون رذم  بىةريخ  480تم تو ا   شةرع  حا  ام هةبةس    شة   رارت يال بتعلغ  -

تو ا  (لد اإلنشةس    تم   رفاتة يىالم بتشةرع امتدي   ام ك ا  للد 2016-10-12يون ريةل رذم  بىةريخ  ل 280شة ه جةز اماةبا  بتعلغ 

 . لاةر ريسةل ساوكي 4.2 ليون ريةل، رتعلغ ت لف  امتشةرع اإلجتةما  امىلديةي  حوامم  181.5شة   اماةي م ملتلةرات بتعلغ 

  رب عب باض امتىغيةات  ن 2020تىوق  ارىتةل امتشةرع لم امةب  األخية  ن اماة    (ن اموق  ام2019تم اال ةح لم تلةية اماة    -

    .2021امةب  امثةمث  ن اماة   اموق  امتىوق   ن انىهةس  ة م امتشةرع لم ثضت هة جةاح   وررنة للد تم تحدي 

 
 :م2020-12- 31نسب اإلنجاز للمشروع حتى 

 % 92  شةرع إنشةس خام اإلنىةج 1

 % 98.5  شةرع إنشةس  حا  ام هةبةس 2

 % 98.5  شةرع إ داك اموقوك  3

 % 93  شةرع امتدي   ام ك ا  4
 

عس 1387-05-12رتةريخ  256/6 ىة  ةب  رامتتلو   ملشة   ب    ل ا  رقم  4,710,234 ة يخص ارض امت    امحةمم رامبةمغ   ةحىهة  ▪
رقةار عيئ  ام وق امتةما  امىم ت ص (لى  ام اوكي  امتحةسعا  بأنهة  لى    بتة ت ص (لاه امتاةيية تشيةكار  امشة   أن إ )بدرن  ات   توك

 . اسىخدا  امقات  امدلىةي  م ون امغةض امحةمم مهة عو ااسىخدا 
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 باآلف الرياالت  العالقةرابعًا: التعامل مع األطراف ذات 

طبيعة  طرف ذو عالقة األطراف ذات العالقة
 المعاملة

 مدة 
 العقد

 ديسمبر 31الرصيد في  قيمة المعاملة

2020 2019 2020 2019 

شة     ى ةت ص ة(  األست    .1
 )ذات   ئوما   حدرك   

 
 %  ن رأس امتةل33.33تتىل  اماتة   

شةاس أراةس  - 
 - ) 1,849) 7,597 14,446  فىوح امورق 

)  ةعت    امشة   ام اوكي  امات ا .2
  1يت ا   لفل   )

 
 %  ن رأس امتةل20تتىل  اماتة   

اماضو امت ىدب ستو األ ية/  –نةاب رااا   لا اإلكار  
% لم 16سلاةن بن  حتد بن ساوك ام عية، ريتىل   ة ن عىه 

 امشة   امات ا 

  ةريف 
 389 638 389 249  فىوح إكاري 

شة   امدرع اماةبم ملىأ ين امىاةرنم  .3
  2)شة     ةعت  ساوكي   )

اماضو امت ىدب ستو  –نةاب رااا   لا اإلكار  -
األ ية/ سلاةن بن  حتد بن ساوك ام عية رامذي يتىل   ة 

 %  ن أسهم امشة  . 14.25ن عىه 
(ضو   لا اإلكار  ستو األ ية/ نةيف بن سلاةن بن -

 حتد بن ساوك ام عية رامذي يشغم    ب رااا   لا 
   .11/09/2019تةريخ إكار  شة   امدرع اماةبم  ن 

بوما   
 0 0 15,591 13,570 س وي  تأ ين

شة   اات ةات امتى لل  ام اوكي   .4
  3"زين" )

(ضو   لا اإلكار  ستو األ ية/ نةيف بن سلاةن بن  حتد 
بن ساوك ام عية رامذي يشغم    ب رااا   لا إكار  شة    

 زين ام اوكي .

خد ةت 
 0 0 557 252 س وي  ات ةات

 ليون كرار  رذم  بةمقات  ااسسسسستا  (ن طةيم امشسسسسةاس  ن باض امشسسسسة ةس  100 ليون ريةل ) 375 ليون ريةل لم امشسسسسة   امات ا  ام سسسساوكي  مالسسسسست   امبةمغ رأسسسسستةمهة  75% بقات  20شسسسسةاس ح سسسس   تم   1)
%  ن 4نةاب رااا   لا اإلكار  راماضسسو امت ىدب، حيث تم شسسةاس  ة  لداره   –سسستو األ ية/ سسسلاةن بن  حتد بن سسساوك ام عية   نتم امشسسةاس  هم  امات يين رام سساوكيين (ن ج س  ن ح سس سسهم ر ن ضسست 

  ليون ريةل )را يوجد شةرط (لى عذا امىاة م .  15ح   امشة   بقات  
 ةر شة   امدرع اماةبم ملىأ ين امىاةرنم ملىأ ين اماعم رتأ ين امتتىل ةت.تم إجةاس   ةل   بين باض شة ةت امىأ ين رباد  فةضل  (ةرضهم امف ا  رامتةما  تم اخىا  2)
 تم إجةاس   ةل   بين باض شة ةت اات ةات رباد  فةضل  (ةرضهم امف ا  رامتةما  تم اخىاةر شة   زين ام اوكي .  3)
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 خامسًا: استثمارات الشركة
 ت ىثتة شة   است   اماتة   لم باض امشة ةت رام  ةكيم رعم  ةمىةمم: 

 ملقات  امدلىةي .تم تحديد  ات  ااسىثتةر طبلة    1)
   تت  امتوالل  (لى ت فا  امشة   رتم تايين   فى ملشة  .2013-05-15رللة  ملةار ام تعا  اماة   امغية(ةكي  مشة   ام اةن بىةريخ   2)
 %  ن ح م ااسىثتةر.100 ليون ريةل ربتة يتثم  75بتعلغ إجتةمم  تم ت وين  خ ص ععوط اسىثتةر  3)
  ليون ريةل. 36.4 ليون ريةل، رقد تم تحليم ربح رقدره  96.4 ليون سهم، حيث بلغ   ات  امىخةرج اإلجتةما   6  رامبةمغ (دكعة 2020 ب  امةاب   ن (ة  امة تم با   ة م ح   امشة   لم   4)
  ربلغ إجتةمم األربةح امتوز(  2013 ليون ريةل لم (ة   25 ، (لتة  أن بداي  ااسسسىثتةر بتعلغ 2020تم اسسسىاةك  ام  س األخية  ن رأس امتةل امت سسىثتة لم صسس درق سسسد و امالةري لم أغ سساا    5)

  ليون ريةل. 7.9 ن بداي  ااسىثتةر حىى نهةي  ام  درق  علغ رقدره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قيمة االستثمار في  حصة اليمامة )%( اسم الشركة 
 م )باآلف الرياالت(2020- 31-12

 32,561 %33.33 (1)شركة منتجات صناعة االسمنت "بجدة"  -1

 281,249 %5.625 (1)شركة التصنيع وخدمات الطاقة )شركة مساهمة مقفلة(  -2

 6 %0.0625 (2()1)شركة الكيان للبتروكيماويات )شركة مساهمة مقفلة(  -3

 0 %20 ( 3()1)الشركة اليمنية السعودية لالسمنت )صافي(  -4

 0 %0 (4)شركة اسمنت حائل )شركة مساهمة عامة(  -5

 313,816 إجمالي االستثمارات في الشركات

 استثمارات في صناديق مختلفة

 43,189  ( 5) استثمار في صناديق عقارية -6

 35,552  مرابحة استثمار في صناديق  -7

 392,557 إجمالي االستثمارات
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  سادسًا: القـروض
 

  20 ليون ريةل. رذم  بىةريخ  900تم تو ا  (لد تتويم ج ام إلنشسسةس   سس   امشسسة   ام ديد، بتعلغ   صـندوق التنمية الصـناةية السـعود : -
  رتم   2020بداي   ن   ى سسف (ة   (لى كلاةت غية  ى سسةري   أشسسهة 6سسس وات رت سسدك األق سسةط  م  9  رتعلغ  د  املةض 2016كي سستعة 

  ة م امتعلغ.رعن  ادات امت    ام ديد بةإلضةل  امى س د إل ة  ضتةن مللةض رتم اسىال  
 

ــة - ــوج التجاريـــ     إلنشسسسسسسةس   سسسسسس   امشسسسسسسة   ام ديسسسسسسد، بتعلسسسسسسغ  لاسسسسسسةر2017ي سسسسسسةية  02: تسسسسسسم تو اسسسسسس  (لسسسسسسد ت سسسسسسهيالت ب  اسسسسسس  ج ااسسسسسس  بىسسسسسسةريخ البنـــ
 :ةمىةممريةل. رتف يلهة   ليون  نر ةاىي 

ت سسسسدك % 25ب  سسسسب   ر     تو(  سسسسسة بة امتةما % 75ب  سسسسب  سسسسس وات ت سسسسدك ب هةي   د  امى سسسسهيالت    امع   األعلم امى ةري  3 د  املةض  •
 امى هيالت  لةبم س د أل ة.لىة   ب هةي 

 8 لاةر ريةل سساوكي رمتد   3.6تم تاديم شسةرط (لد امى سهيالت امع  ا  رتم زيةك  حد امى سهيالت ما سبح بتعلغ   2017-06-19تةريخ لم  •
   رتفةصيلهة  ةمىةمم:2020س وات ت دك بشكم ن ف س وي بداي   ن   ى ف (ة  

 )تم ااسىفةك    هة .  لاةر ريةل ساوكي 1.5ا(ىتةكات   ى ديه رضتةنةت ب  ا  بتعلغ  .1
  . لاةر ريةل ساوكي 2.1بتعلغ    ةابح(لد  .2
 ليون ريةل (ن املةض امتت وح  ن صسسسسسس درق امى تا  ام سسسسسس ة(م بحيث يىم   900امى سسسسسسهيالت أ(اله  ن امع وك تىضسسسسسستن ج سسسسسسة تتويلم بتعلغ  •

 ليون   900امتعلغ رقدر    تغاا  امتعلغ  ن امع وك امى ةري  إمى حين اسسسسىال  امتبةمغ  ن صسسس درق امى تا  ام سسس ة(م، (لتة  انه تم اسسسسىال   ة م
 ، رتم خ م امتعلغ امت ىلم  ن رصيد امى هيالت امع  ا . 2019  ر2018  ر2017ريةل  ن ام  درق ام  ة(م خالل األ(وا  

 ) ليون ريةل  

المانحة  الجهة
 للقرض 

مدة  
 القرض

أصل القرض 
 الممنوح

 رصيد القرض في
 بداية العام

المستلم من  
رصيد القرض في  المسدد خالل العام  القرض خالل العام 

 نهاية العام

المبلغ المتبقي من 
 القرض
 )لم يستلم( 

ــنـــدوق التنميـــة   صـــــــ
 ة السعود الصناةي

9 900 900 0 155 745 0 

 0 563 637 450 750  1)002,1 8 البنوج التجارية

 0 1,308 792 450 1,650 2,100 اإلجمالي

  ليون ريةل (ن قةض ص درق امى تا  ام  ة(م ام اوكي. 900رقدره شة ل  ام  ة امىتويلم غية   1)
 م. 2020مليون ريال خالل العام  54تم سداد قسط لصالح البنوج التجارية بمبلغ  -
 م. 2020مليون ريال خالل العام  45بمبلغ  ة السعود صندوق التنمية الصناةيتم سداد قسط لصالح  -
مليون   693م حيث أن الشركة قد قامت بالسداد المبكر لجزء من أقساط قروضها بمبلغ 2020ديسمبر  31متداول من قروض طويلة األجل كما في جزء ال يوجد  -

 م. 2020ريال خالل العام 
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 سابعًا: 
 :الشركات التابعة -أ

محل   الدولة رأس مال الشركة النشاط الرئيسي اسم الشركة
 نسبة اليمامة محل العمليات  التأسيس

 سمنتشركة منتجات صناعة اال 
 "بجدة"

أراةس إنىةج ربا  
 أرراق ااست  

 %  ن رأس  ةل امشة  33.33 جد  – امةيةض ام اوكي   ليون ريةل 18

 
 

  ) ليون ريةل                       :الصادرة للشركة التابعةتفاصيل األسهم وأدوات الدين  -ب

أسم الشركة  
 التابعة

المانحة  الجهة
 مدة القرض  للقرض 

أصل القرض 
 الممنوح

رصيد القرض 
 بداية العام في

المستلم من  
القرض خالل 

 العام 

المسدد خالل  
 العام 

رصيد القرض 
 في نهاية العام

المبلغ المتبقي 
 من القرض
 )لم يستلم( 

 سسس سسسىسسس سسسسسسسةت  
صسسسسسسسسسسسسسس سسة(سس   

 ست  اا

 -بنك االنماء 
 8 55 0 22 33 63 س وات 9 قرض طويل االجل

بنك الرياض وبنك 
قروض   -الجزيرة 

 قصيرة االجل
 66 42 38 33 47 108 شهور 6

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيانات االرباح 
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 ووصف موجز لها. المدفوعات النظامية للجهات الحكوميةثامنًا: 
 تخض  امشة   ألنظت  ام تةرك ام اوكي  فاتة يىالم بةسو  ام تةرك مللا  رامتواك امت ىورك   ن امخةرج. :الرسوم الجمركية

تخضس  امشسة   ألنظت  امهيئ  اماة   مل  ة  رامدخم لم امتتل   اماةبا  ام ساوكي ، رقد قة   امشسة   ب سداك ام  ة  امت سىحل  (ن  :الزكاة
  .2019اماة  

- 11-1رتةريخ   654تخضس  امشسة   م ظة  ضسةيب  امقات  امتضسةل  ام سةكر بتوجب قةار   لا اموزراس رقم    :ضـريبة الييمة المضـافة
، رسسسسسسسسداكعة شسسسسسسسهةية  خالل امتد  ام ظة ا  (لى أسسسسسسسسةس تاعيم املةاره، حيث تلو  امشسسسسسسسة   بت(داك اإلقةارات امشسسسسسسسهةي   ن بداي  1438

 امت ىحم  ن امشهة ام ةبم.

، حيث رامى تا  ااجىتةعا  )نظة  امىأ ي ةت ااجىتةعا  رزار  امتوارك امبشةي  ألنظت  تخض  امشة    :التأمينات االجتماةيةاشتراكات 
 شهةية . رسو  ااشىةاك يىم سداك

 امغية ساوكيين. فاتة يىالم بةسو  امىأشيةات متولفيهة رزار  امتوارك امبشةي  رامى تا  ااجىتةعا تخض  امشة   م ظة   :رسوم تأشيرات

 رسو  س وي ، تدل  موزار  ام  ة(  رامثةر  امتادنا .رعم تخض  امشة   م ظة  ااسىثتةر امىادي م  :رسوم استغالل محاجر

 (لى أسةس س وي. امتؤس   اماة   ملخاوط امحديدي  ات  إي ةر أرض   ةرر  مت    امشة    ن  :إيجارات سكة الحديد

 امةيةات  فآلةب) 
 م 2019 م 2020 البيان

 4,485 2,265   الرسوم الجمركية 
 27,712 25,289 (1) الزكاة

 5,850 50,127 ضريبة الييمة المضافة
 13,242 14,990 اشتراكات التأمينات االجتماةية

 2,053 300 (2)  وجوازات رسوم تأشيرات
 26,517 24,247 ومواد رسوم استغالل محاجر

 ( 3) 24,179  10,055  إيجارات سكة الحديد
 104,038 127,273 المجموع

  رتم سسداك ام  ة  امت سىحل  بتوجب عذه اإلقةارات ح سل  امشسة   (لى امةبن ام هةام  ن امهيئ  اماة   مل  ة  رامدخم حىى (ة  2019قة   امشسة   بىلديم اقةاراتهة ام  وي  (ن األ(وا  ام سةبل  حىى   1)
 . 2019  رحىى 2012   تة ح ل  امشة   (لى شهةك  ز ة   ليد  (ن األ(وا  2012

 .قة  تشتم تأشيةات امخةرج راماوك  رتأشيةات اماتم رامتلةبم امتةمم رت ديد اإل  2)
   .2018 –  2017بةإلضةل  إمى إي ةرات   ىحل  (ن أ(وا  سةبل :   3)
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 لية االجتماةية وخدمة المجتمعؤو تاسعًا: المس

 التبرعات والمساهمات االجتماةية: ( أ)

امدا(ت  رامةاعا  ملعةا   اموط ا  بهدف تحفي  امى تا  امت سسسسسسىدا   امىم تلعم احىاةجةت امت ىت ،   امشسسسسسسة   اسسسسسسسىةاتا ا ان سسسسسس ة ة     
امتبةكر  (عة امت سسسسسسةعت  لم ت فيذ اماديد  ن بةا   امت سسسسسسؤرما  ااجىتةعا  رذم   ن خالل  مخد   امت ىت جهوكعة امشسسسسسسة    رثف  
رتىعلور  مد(م بةا   امت سسسؤرما  ااجىتةعا امشسسسة    علغ سسسس وي   طةيم ب ةس شسسسةارةت    امتؤسسسس سسسةت اموط ا . عذا رتخ سسسص  ر(ن

 -ست   اماتة   لم   ةل امت ؤرما  ااجىتةعا  ضتن أربا    ةات راا ا  رعم: اأنشا  شة   
 فعاليات المجتمع .4 البيئة .3 الدعم الخير   .2 العلوم والتدريب .1

                             : م2020تفاصيل الدعم والتبرعات للعام 
 اسم الجهة م

 )متكةلح   وررنة ص درق اموقف ام حم  1

 جتعا  امعة بةمةيةض )حم امفا لا     2

 ام تعا  امخيةي  مة(ةي  اايىة  "إنس ةن "بت ال  امةيةض   3

 ام تعا  ام اوكي  امخيةي  متكةلح  ام ةطةن   4

 ام تعا  ام اوكي  متةضى امبةر   ون   5

 ام تعا  امخيةي  مة(ةي   ةضى امةر ةتي     6

 ام تعا  امخيةي  مىحفاظ املةان ام ةيم لم جالجم   7

 جتعا  تدرية امفةاض رحفظ ام ات    8

 جتعا  األطفةل امتاةقين   9

 " ( ةي  "   ام تعا  امخيةي  ام حا  مة(ةي  امتةضى  10

 جتعا  اا(ةق  امحة ا  مل بةر )حة ا     11

 جة اه امتل  ساوك )رلا  طب األس ةن    12
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  السالمة والصحة والبيئة: (ب)

تلى   امشسة   لم   ةل امتحةلظ  (لى امعيئ  بىاعيم  ةل  امتلةياا رامتاةيية ام ساوكي  راماةمتا  ملحفةظ (لى امعيئ  تح  إشسةاف 
اماة   مألرصسسسسسسسسةك رحتةي  امعيئ  لم امتتل  ، رتةا(م  ةل  امتىالبةت ضسسسسسسسستن امتبةكت األسسسسسسسسسةسسسسسسسسسا  امىم تىع ةعة لم  امهيئ ر ىةبا  

 سسسسةناهة، رتحةص رتةاقب بةنىظة  أ(تةل ام سسسساةن  امدرري  ملفالتة امىم تلو  بى قا  امهواس امت باث  ن سسسسساةسسسسسىهة امىشسسسسغيلا  لم  
اماة   مألرصسسسسسسسسةك رحتةي  امعيئ   امهيئ خاوط اإلنىةج لم  م  ةالم امت سسسسسسسس   بكفةس  تة   تفوق  ثيةا  امتىالبةت امتحدك   ن قعم  

شسسسهةك   اةبل    -: SGSةما   ن شسسسة   سسسسوي سسسةي  (ةمتا  ملفحص رامتةا ب لم امتتل  ، رملد ح سسسل  امشسسسة   (لى امشسسسهةكات امى
 )رتاىعة امشة    ن امشة ةت األراام امىم ح ل  (لى عذه امشهةك  لم امتتل   . ISO14001نظة  اإلكار  امعيئا  

 
يام اموضس  امعيئم ملت س   قة   امشسة   بةمىاةقد     كىب  ىخ سص ملدراسسةت امعيئا  مىل رحةصسة   ن امشسة   (لى سسال   امعيئ 

مى ا  شسسسسسة   اسسسسسست   اماتة   بةمتاةيية إاماة   مألرصسسسسسةك رحتةي  امعيئ  ر ةن  نىةا  امدراسسسسسس  قد أثعى    امهيئ رذم  تح  إشسسسسسةاف 
م ، رحفةلة  (لى سسسال   اماة لين لم امشسسة   سسسواس   ةنوا  ولفين أر  ن (تةل امشسسة ةت امىم تاتملهيئ امتالوب  رتم رل  ام ىةا  

(لى  تىل ةتهة. لتن امشسسسسسسسسسة   تاعم امتاةيية اماةمتا  مل سسسسسسسسسال   مى  ب ااصسسسسسسسسسةبةت رامحواكي  كاخم ناةق اماتة   ر ذم  حفةلة  
  ر ذم  امحةاام.

ر م ،  بكافا  امىاة م    امحواكي رامحةاامر   بتىالبةت ام سسال    مةل  امو(م امشسسة   بت(داك بةا   تدريعا    درم  ملتولفين رتلو 
  .OHSAS18001ذم  يىم (عة تاعيم نظة  ام ال   رام ح  امعيئا  

 
  (لى تاعيم إجةاسات ام سال   رامىبة(د ااجىتة(م 2020رتة (تل  اسست   اماتة   لم لم تفشسم لةيةرس  وررنة خالل اماة  

 اماتم رتولية  ةل  رسةام ام ال  .رتاتام ام شةات امىو(وي ، رإ(ةك  ت ظام اماتم (ن باد رتاعيم امىبة(د كاخم  لةات 
 
 

 عاشرًا: الموارد البشرية  
تولة اكار  امتوارك امبشةي  امىدريب رامد(م امالز  مىا ي  إذ  بيئ  (تم تحث (لى امىتي  رامىاور    تحةص است   اماتة   (لى تهيئ 

اكارا  امتوارك امبشةي  بةمىاةرن    بقا  ااكارات بخلم رتاوية امتهةرات بةمشكم امذي ي ة(د لم تحليم اعداف امشة   حيث ن ح   

بيئ  (تم  ىوازن  ت ت  بين حةفا  اماتم رررح ااسة  امواحد   تة اسهم لم قو  اماتم امتشىةك ، ر   تأثة باض املاة(ةت إكارية  

%   ن ااحىاةجةت 70ذم  تلعا  )%  ر 66 ن جةاح   وررنة لتن امشة   رهلل امحتد رصل  امى ن ب   ةضا  لم امىوطين بلغ  )

  ةك  تخ  ا  تدريعا  كاخلاة رامعدأ بىاعالهة حةماة . 38امىدريعا  مهذا اماة   ن خالل إ(داك 
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 عشر: المخاطر حاد 

 إدارة المخاطر: 

ا يى  أ  ن اسسسىةاتا ا  امشسسة   مىحليم األعداف طويل  رق سسية  امتدا    ضسستةن قدر  امشسسة   (لى ت فيذ اسسسىةاتا اةتهة   ا  تاىعة إكار  امتخةطة ج س
رتحليم أعدالهة بشسسسسسسكم لاةل كرن (ةام  حىتم أر حىى  ؤ د رتحديد رتليام امتخةطة امىم تحد  ن قدر  امشسسسسسسة    ن اموصسسسسسسول إمى أعدالهة سسسسسسسواس 

 غيلا  أر تتويلا  أر  خةطة ام وق.رةن   خةطة  ةما  أر تش

 مالية:  مخاطر (1

 مخاطر األئتمان: •

شسسسة   ا تىتثم  خةطة اااىتةن لم (د   لدر  طةف (لى امولةس بةمى ا ةته  تة يؤكي إمى ت عد اماةف اآلخة مخ سسسةر   ةما  ر ن عذا امتفهو  لتن ام
ا     (تالس بةم سسسسسسسوق امتحلم يىتي رن بت سسسسسسسدا ا  لم امىاة م    رجوك يوجد مديهة  خةطة ااىتةنا  جوعةي  حيث تىاة م امشسسسسسسسة   ب سسسسسسسور  راا سسسسسسس 

اتالس بةمقات  امضتةنةت ام ةفا  مدا امشة    تة يللم  ن امتخةطة امتةتبا  بةااىتةن إمى امحدرك امدناة  تة أنهة تثع  امتديوناةت امت ىحل  (لى ام
 املةبل  ملىحلم.

 مخاطر السوق: •

امقات  اماةكم  أر امىدللةت ام لدي  امت سسسسسىلعلا  مألكرات امتةما  ملىذبذب نىا   ملىغية لم أسسسسسساةر ام سسسسسوق رتىضسسسسستن  تىتثم  خةطة ام سسسسسوق لم تاةض 
  خةطة األساةر األخةا. – خةطة اماتالت  – خةطة ام وق ثالي أنواع  ن امتخةطة:  خةطة أساةر اماتوم  

 مخاطر العمالت األجنبية: •

ة لم  ات  األكرات امتةما  ب سعب امىغية لم أسساةر اماتالت امىم ت سىخد هة امشسة   لم تاة التهة امتةما  رتىة   تىتثم لم امتخةطة امتةتبا  بةمىغي 
رحيث أن ساة صةف امةيةل  ثع   لةبم امدرار األ ةيكم    اة الت امشة   ب ور  أسةسا  لم امىاة م بةمةيةل ام اوكي رامدرار األ ةيكم راميورر

  خةطة جوعةي .لأنه ما   ع ةك 

 مخاطر السيولة: •

م  نىا   عم امتخةطة امتىتثل  لم تاةض امشسسسة   م سسساوبةت لم تولية األ وال ملولةس بةإلمى ا ةت امتىالل  بةألكرات امتةما . قد ت شسسسأ  خةطة ام سسسيو 
متةا ب  امت ىظت  ملىأرد  ن تولة ام سسسسيوم  (د  املدر  (لى با  أصسسسسم  ةمم  ة ب سسسسة(  ربقات  تلةرب  اتىه اماةكم . تدار  خةطة ام سسسسيوم   ن خالل ا

 امى هيالت األاىتةنا  مىلعا  أي امى ا ةت   ىلعلا . رامحلول ام ةيا   ثم امىدللةت ام لدي  ام ةفا   ن خالل 

 العمولة: أسعار مخاطر •

ةض امشسسسسسسسة   متخةطة أسسسسسسسساةر اماتوم  رتدية تىتثم لم امتخةطة امتةتبا  بةمىغية لم  ات  األكرات امتةما  ب سسسسسسسعب امىغية لم أسسسسسسسساةر اماتوم  رتىا
 امشة   عذه امتخةطة بةمتةا ب  امت ىتة  محة   أساةر اماتوات. 
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 مخاطر أنظمة المعلومات: (2

(لى زيةك  األ ن امتالو ةتم رامىل م بشسسكم   سسىتة ر ى دك رتهىم بتجةاس تحديثةت   سسىتة  مألنظت  محتةي  باةنةت امشسسة    ة  تاتم امشسسة   كاات
ذم  تل اةت امحتةي   رتلو  امشسسسة   ب سسسف    سسسىتة  بتةاجا  أنظت  األ ن امىل م بتة لم ، ن ام ةاام امىل ا  امىم ا تىوقف (ن تاوية أسسسسةميعهة

 راأل ن امتالو ةتم. رللآ ملتاةيية اماةمتا  مضتةن رجوك قدر  ةلم  ن امحتةي امتىاةرف (ليهة 

 مخاطر توفر موارد التشغيل:  (3

 مضتةن تولة  واك امخة  امالز   ر  ةكر اماةق  امضةرري  مىحليم ام ىةا  امىشغيلا  ح ب امخان امتوضو( .  ة  تاتم امشة   كاات

 منتجات الطاقة: وامداد المتعلقة بأسعار المخاطر (4

تفةع  حىتم لم ن أي أر تنىةج رب ةس (لى ذم  لسسسسسسسست    تاةت  عية   ن   ى ةت اماةق  رامىم تتثم ج س  عية  ن ت ةماف اإلي سسسسسسسىهل  ت سسسسسسس ا  اا
 ، (لتة  بأنه يىم امح ول (لى اموقوك  ن   در راحد للن رعو شة   أرا كو.األساةر ساكون مه أثة جوعةي (لى ام ىةا  امىشغيلا 

 مخاطر تقلبات الطلب وأرتفاع المخزون: (5

ام تو ااقى ةكي  ئست   رمىبةطمباض شة ةت اانىةجا  ست   نىا   مىوساةت اماةق  اإلع ةك  خةطة  حىتل   ن جةاس امت ةل   بين شة ةت اا
 ع لم امتخ رن.فةرت انفةق امحكو م   تة ي ى  ( ه زيةك  امتاةرض ر )اإل

 مخاطر تشغيلية: (6

نىةج امىم تخضسس  مهة األصسسول امىشسسغيلا  ملشسسة   إا أن امشسسة   قد تواجه  خةطة امىوقف تم رضسس  بةا   مل سساةن  اموقةاا  امتكثف  رتاظام  فةس  اإل
 نىةج.امتفةجئ غية امت درل مخاوط اإل

 

 :جائحة فايروس كورونامخاطر  -
ي  ر   أثة عذا اموبةس (لى جتا  امت ةات  تة جام ام ثية   هة يىوقف بشسسسسسسسسسسكم تة  لم اماةمم أجت ، رنظةس موجوك خا  اسسسسسسسسسسسىتةا2020خالل اماة  

  ن ام ةاح .  بى هيم رتخفاف اآلثةر ام ةت األ(تةل لم امشة   رامىم تحدي بشكم س وي  ةن مهة امفضم باد ه 
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 عشر: حوكمة الشركة ثاني

 الوضع الحالي لحوكمة الشركة  ( أ)
 قة   است   اماتة   بىاعيم جتا  امتواك اإلم ا ا  اموارك  لم ااح  حو ت  امشة   ام ةكر   ن عيئ  ام وق امتةما  بةسىث ةس امىةمم: 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة 

 امتةك  امىةسا  رامثالثون: امىدريب
  رض  ااماةت امالز   مح ول  م  ن أ(ضةس   لا اإلكار  راإلكار  امى فيذي  (لى 2

بةا   ركررات تدريعا  بشكم   ىتة، بغةض ت تا   هةراتهم ر اةرلهم لم امت ةات  
 ذات اماالل  بأنشا  امشة  

 امتةك  اسىةشةكيه

 امتةك  امحةكي  راارباون: امىليام

ااماةت امالز   مىليام  –ب ةس (لى اقىةاح م    امىةشاحةت   –أ  يض    لا اإلكار  
أكاس امت لا رأ(ضةاه رم ةنه راإلكار  امى فيذي  س وية ، رذم   ن خالل  ؤشةات  اةس  

ار  امتخةطة  أكاس   ةسب  تةتبن بتدا تحليم األعداف ااسىةاتا ا  ملشة   رجوك  إك
ر فةي  أنظت  امةقةب  امداخلا  رغيةعة، (لى ان تحدك جوانب املو  رامضاف راقىةاح  

  اةم ىهة بتة يىفم      لح  امشة   

 امتةك  اسىةشةكيه

امشة    تشكيم م ةن ار (لد ررش (تم  ىخ    مالسىتةع امى اراس اماة لين لم   1 امتةك  امخة    رامثتةنون: تحفي  اماة لين
 امتةك  اسىةشةكيه ر  ةقشىهم لم امت ةام رامتوضو(ةت  حم املةارات امتهت  

 امتةك  امخة    رامثتةنون: تحفي  اماة لين
بةا     ح اماة لين أسهتة لم امشة   ار ن يبة  ن األربةح امىم تحللهة ربةا      2

 امتةك  اسىةشةكيه امىلة(د، رتأساا ص درق   ىلم مإلنفةق (لى تل  امعةا  

 امتةك  اسىةشةكيه انشةس  ؤس ةت اجىتةعا  ملاة لين لم امشة    3 امتةك  امخة    رامثتةنون: تحفي  اماة لين

 امتةك  ام ةبا  رامثتةنون: امت ؤرما  ااجىتةعا 
ساةس  ت فم   –ب ةس (لى اقىةاح  ن   لا اإلكار   –تض  ام تعا  اماة   اماةكي  

إقة   امىوازن بين أعدالهة رااعداف امىم ي عو امت ىت  امى تحقالهة، بغةض تاوية  
 األرضةع ااجىتةعا  رااقى ةكي  ملت ىت  

 امتةك  اسىةشةكيه

اس امشة   بتة تلد    ن  بةكرات لم اماتم  رض   ؤشةات  اةس تةبن أك  1 امتةك  امثة    رامثتةنون:  بةكرات اماتم ااجىتة(م
 امتةك  اسىةشةكيه ااجىتة(م، ر لةرن  ذم  بةمشة ةت األخةا ذات ام شةط امتشةبه

 امتةك  اسىةشةكيه رض  بةا   توعا  ملت ىت  ملىاةيف بةمت ؤرما  ااجىتةعا  ملشة     4 امتةك  امثة    رامثتةنون:  بةكرات اماتم ااجىتة(م
 

 
 حوكمة مجلس اإلدارة (ب)

  . 2020خالل اماة  امتةمم    أ(ضةاه رم ةنهر امت لا رتقام أكااه    أ(تةل  مىليام حو ت    PWC)  شة   اسىشةري   ىخ   تم امىاةقد     
 
 الشركات  مؤشر حوكمة   ( ج)

تم ت سس اف اسسست   اماتة    ن ضسستن امثالثين شسسة   األراام لم تلةية  ؤشسسة امحو ت   ن بين شسسة ةت املاة(ةت غية امتةما  امتىدارم  
 (لاه  ة   حو ت  امشة ةت لم جة ا  امفا م. يشةفلم ام وق امتةمم ام اوكي، رامذي 
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 لجان مجلس اإلدارة:

 لجنة المراجعة: .1
امتةاجا  بةإلشةاف (لى إكار  امتةاجا  امداخلا  لم امشة    ن أجم امىحلم  ن  دا لة(لا  نظة  امةقةب  امداخلا  (لى تلو  م    

شىى جوانب أ(تةل امشة  ، رتلو  امل    بة(ىتةك خا  امتةاجا  ملاة  امتةمم ام ديد ربدراس  امىلةرية امخةص  ب ظة  امةقةب  امداخلا  
وي  ر ىةبا  ت فيذ اإلجةاسات امى حاحا  اموارك  ليهة، ركراس  امىلةرية راملواام امتةما  األرما ، ررب  س وي ، رتلةرية امتةاجا  ام  

رامخىة ا ، رامةل  بةمىوصا  ملت لا مال(ىتةك رذم  لم األرقةت ام ظة ا  امتحدك .  تة تلو  امل    بةمىوصا  مت لا اإلكار  بىةشاح 
ا ل  امل    (لى خا  امتةاجا  ملتحةسب املةنونم إضةل  مدراس   الحظةت امتحةسب املةنونم (لى امتحةسب املةنونم ملشة  ، رت

 املواام امتةما  ر ىةبا   ة تم لم شأنهة.

 ( اجتماعات وتتكون اللجنة من: 5) 2020هذا وقد بلـغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 

 5 4 3 2 1 االســـــم
 ديسمبر 14 أكتوبر 18 يوليو 26 آبريل 20 فبراير 10

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ رئيس اللجنة ستاذ/ فهد بن ثنيان الثنياناأل
  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ عضو براهيم بن عبد العزيز المهناإ / المهندس

  ✓  ✓    ✓  ✓ عضو األستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر
  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ عضو األستاذ / عبدهللا بن محمد الباحوث 

  ✓  ✓  ✓    ✓ من خارج المجلس عضو األستاذ/ عبد هللا بن عبد الرحمن آل الشيخ 
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 لجنة الترشيحات والمكافآت: .2
ةات امىم يتكن يأ(ضسةاه، ررل  امىوصساةت لم شسأن امىغي  أكاستىومى م    امىةشساحةت رامتكةلآت  ةاجا  ياكم   لا اإلكار  رلاةما  ر 

ر(د  تواجد تاةرض   سسسةمح ملاضسسسو، رامىوصسسسا  مىةشسسساح اماضسسسو رلم   اسسسسىلالما إجةاؤعة، رتحديد جوانب امضسسساف راملو  رامىأرد  ن 
 .امىوطينامتالوب ، ر ةاجا  امتكةلآت رامىاويضةت مل ةن امت لا راماضو امت ىدب ررراتب اإلكار  امالاة رن ب  ااحىاةجةت

 من: اللجنة، وتتكون  اتاجتماع( (4  م2020الترشيحات والمكافآت خالل عام  لجنة اجتماعاتهذا وقد بلـغ عدد 

 4 3 2 1 االســـــم
 ديسمبر 1 أكتوبر 15 آبريل 14 يناير 28

 ✓ ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة براهيم بن عبد العزيز المهناإ / المهندس
 ✓ ✓ ✓  عضو سلطان بن محمد بن سعود الكبيرنايف بن األمير/ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو مصطفى بن عبد الرحمن الصحناالستاذ/ 
 م محضر تمرير. 2020مايو  7في تاريخ  •

 

 

 :اللجنة التنفيذية .3
امت لا رامتشسةر   رااشسةاف (لى رضس  امخان ااسسىةاتا ا  رتليام تىومى كراسس  امتوضسو(ةت امىم تخىص بهة أر امىم تحةل إميهة  ن 

رامىأرد  ن ااسسسسسسسسىةاتا اةت اماة   بةمشسسسسسسسة  ، راإلشسسسسسسسةاف (لى إ(داك امتوازن  ام سسسسسسس وي  رر ةاجا    امتلد    ن اإلكار  امى فيذي امتلىةحةت 
 .تلةرية األكاس امتةمم ر ىةبا  امتشةري 

 من:  اللجنة، وتتكون اتاجتماع (4)م 2020خالل عام  اللجنة التنفيذية اجتماعاتهذا وقد بلـغ عدد 

 4 3 2 1 االســـــم
 ديسمبر 7 أكتوبر 13 آبريل 14 فبراير 4

 ✓ ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة سلطان بن محمد بن سعود الكبيرنايف بن األمير/ 
 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو هشام بن عبدالرحمن العسكر / األستاذ

من خارج  عضو رائد بن علي السيف االستاذ/ 
 ✓ ✓ ✓ ✓ المجلس

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو جهاد بن عبد العزيز الرشيداألستاذ/ 
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 :لجنة المخاطر وااللتزام والحوكمة .4
رسساةسسةت شسة ل  إلكار    تىومى امتهة  رااخى سةصسةت امتىالل  ب ةنعين عتة: إكار  امتخةطة، رامحو ت  راامى ا . ر  هة رضس  اسسىةاتا ا

امتخةطة، تحديد   سسسسسسىوا  لعول ملتخةطة امىم تىاةض مهة امشسسسسسسة  ، امىحلم  ن جدرا اسسسسسسسىتةار امشسسسسسسة  ، ااشسسسسسسةاف (لى نظة  إكار  
امتخةطة بةمشسسة  . ر ذم  امىحلم  ن امى ا  امشسسة   بالاح  امحو ت  راألنظت  رامىشسسةياةت ذات ام سسل ، ر ةاجا  رتليام قوا(د امحو ت  

 ملشة  . بةإلضةل  امى  ةاجا  رتاوية قوا(د ام لوك امته م.
 

 

 من: اللجنةاجتماع، وتتكون  (5)م 2020خالل عام  لجنة المخاطر وااللتزام والحوكمة اجتماعاتهذا وقد بلـغ عدد 

 5 4 3 2 1 االســـــم
 ديسمبر 8 أكتوبر 11 آبريل 12 فبراير 3 يناير 6

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة عبدالرحمن العسكراألستاذ/ هشام بن 

 ✓  ✓  ✓ عضو األستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو مصطفى بن عبدالرحمن الصحن األستاذ /

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو األستاذ / عبدهللا بن محمد الباحوث
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 مجلس اإلدارة ( أ)
رباةن (ضسسويىهم لم   لا   امت لايوضسسح حضسسور أ(ضسسةس    ، رام درل امىةمم 2020  اجىتة(ةت خالل (ة   4(لد   لا اإلكار  )

 إكارات شة ةت   ةعت  أخةا:

  
 

 

 علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها:  -وبخاصة غير التنفيذيين  -اإلدارة إلحاطة أعضائهاإلجراءات التي اتخذها مجلس 
يىم خالل ااجىتةع امخةص بأ(ضةس   لا اإلكار  امدرري احةطه جتا  األ(ضةس رخةصه غية امى فيذيين بأي  لىةحةت ار  لحولةت  ن 

 ماه ملىاة م  اهة ح ب اإلجةاسات ام ظة ا . امت ةعتين حاةل امشة   راكااهة ررض  س

 التصنيف االســـــم
التي يشارج في   الشركات المساهمة مجلس اإلدارة اجتماعات

 4 3 2 1 داخل وخارج المملكة  عضويتها
 ديسمبر  15 أكتوبر   19 آبريل  21 فبراير  11

 األ ية/ تة م بن  حتد بن (عد اما ي  بن تة م
 رااا   لا اإلكار 

   ✓   غير تنفيذ 

 األ ية/ سلاةن بن  حتد بن ساوك ام عية
 نةاب رااا   لا اإلكار  راماضو امت ىدب

   ✓   تنفيذ 

  ✓ ✓ ✓ ✓ تنفيذ  األ ية/ خةمد بن  حتد بن (عد اما ي  بن تة م

 ✓ ✓ ✓ ✓ غير تنفيذ  األ ية/ نةيف بن سلاةن بن  حتد بن ساوك ام عية
 شركة المراعي

 شركة زين السعودية
 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

 شركة الجبس االهلية ✓ ✓ ✓ ✓ مستقل األسىةذ/ لهد بن ث اةن امث اةن
 الشركة الوطنية للبناء والتسويق

  ✓ ✓ ✓ ✓ مستقل اما ي  امته ةامته دس/ إبةايام بن (عد 

  ✓ ✓ ✓ ✓ مستقل امته دس/ فا م بن سلاتةن امةاجحم

  ✓ ✓ ✓ ✓ مستقل األسىةذ/   افى بن (عد امةحتن ام حن

شركة العبداللطيف لالستثمار  ✓ ✓ ✓ ✓ مستقل عشة  بن (عد امةحتن اما كةاألسىةذ/ 
 الصناعي

 األسىةذ / (عد ه بن  حتد امبةحوي

  تثم )امتؤس   اماة   ملىلة(د 
 شركة الرياض للتعمير ✓ ✓ ✓ ✓ غير تنفيذ 

 األسىةذ/ جهةك بن (عد اما ي  امةشيد
 )امتدية اماة  

  ✓ ✓ ✓ ✓ تنفيذ 

 ضة امىتةية (لى ام حو امىةمم:  حة
  .2020سبةيم  1 -1
  .2020 ةيو  7 -2
  .2020يوميو  23 -3
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  م2020في الجمعيات العامة خالل العام )عن بعد( جدول حضور أعضاء مجلس اإلدارة  (ب)

 الجمعية العامة العادية الثالثة والخمسون  االسم م
 م2020آبريل  06

1 
 األمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي

 ✓ رئيس مجلس اإلدارة
2 

 األمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير 
 ✓ نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 ✓ األمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي 3
 األمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير 4

✓ 
 ✓ األستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان 5
 ✓ المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا 6
 ✓ المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي 7
 ✓ األستاذ/ مصطفى بن عبدالرحمن الصحن 8
 ✓ هشام بن عبدالرحمن العسكراألستاذ/  9

10 
 عبدهللا بن محمد الباحوثاألستاذ / 

 ✓ ممثل )المؤسسة العامة للتقاعد(

11 
 األستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد

 ✓ )المدير العام(
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 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة: (د)
تى ون  كةلأ  أ(ضسةس   لا اإلكار  لم شسة   اسست   اماتة    ن  علغ  اين ار بدل حضسور (ن ام ل سةت ار بدل   سةرلةت ار  .1

  توع  ة يح سسسسم (لاه (ضسسسسو   اية (ي ا  ار ن سسسسب   ن األربةح ري وز ام ت  بين اث ىين ار أرثة  ن عذه امت اية ربتة ا يى ةرز 
   خت تةا  أمف ريسةل ساوكي س وية .500,000 كةلآت ر  اية  ةما  ر(ي ا  لم جتا  األحوال  علغ )  لا اإلكار  امواحد  ن 

ي وز ان ت ون امتكةلأ   ىفةرت  امتلدار رلم ضسوس سساةسس  ت سدرعة م    امىةشساحةت رامتكةلآت، رتلةعة ام تعا ، ري ب ان يشسىتم  .2
تين (لى باةن شسسسسسة م م م  ة ح سسسسسم (لاه أ(ضسسسسسةس   لا اإلكار  خالل تلةية   لا اإلكار  ام سسسسس وي امى ام تعا  اماة   ملت سسسسسةع

ام سسس   امتةما   ن  كةلأ  ربدل   سسسةرلةت رغية ذم   ن امت اية، ران يشسسسىتم  ذم  (لى باةن  ة  بضسسسه أ(ضسسسةس امت لا بوصسسسفهم 
باةن بادك جل سسسسسةت امت لا (ة لين ار اكاريين ار نظية ا(تةل ل ا  ار إكاري  ار اسسسسسسىشسسسسسةرات )ان رجدت  ران يشسسسسسىتم  ذم  (لى  

 ر(دك ام ل ةت امىم حضةعة  م (ضو  ن تةريخ اخة اجىتةع مل تعا  اماة  .
 
 مكافأة أعضاء اللجان: (ذ)

ربدات امحضسسسسسسسسسسسسسور رغيةعة  ن   -بةسسسسسسسسسسسسسسىث ةس م    امتةاجا  –يحدك رياىتد   لا اإلكار   كةلآت (ضسسسسسسسسسسسسسوي  م ةنه امت عثل    ه  .1
 امتكةلآت.شاحةت ر امىة اسىحلةقةت ب ةس (لى توصا   ن م    

ي سسسسةف بدل حضسسسسور ااجىتة(ةت رغيةعة  ن ااسسسسسىحلةقةت  تة عو  وضسسسسح لم عذه ام سسسساةسسسسس  رللة مل درل امتضسسسستن بهة رتعلغ  .2
 ريةل مل ل   امواحد . 3000

ا ة  كةلأ  (ضسسسسسسسسسسوي  امل ةن امت عثل   ن   لا اإلكار ، ريةا(ى (دك امل ةن امىم يتكن ماضسسسسسسسسسسو امت لا ان يشسسسسسسسسسسغلهة، بحيث ا  .3
يى ةرز اجتةمم  ة يىلةضسسسسسسسسةه اماضسسسسسسسسو  ن  كةلآت (ن (ضسسسسسسسسويىه لم امت لا رامل ةن امحد األ(لى امت  سسسسسسسسوص (لاه لم نظة  

 امشة ةت.
 
 مكافأة اإلدارة التنفيذية: (ر)
تلو  م    امىةشسسسسسسسسسسسسساحةت رامتكةلآت بتةاجا  سسسسسسسسسسسسسسلم امةراتب امتحدك م تا  امتولفين ر بةر امى فيذيين ربةنة   رخان امحوال   •

 تة را(ىتةكعة رذم  ب ةس (لى توصا   ن اإلكار  امى فيذي  رتشىتم  كةلآت اإلكار  امى فيذي  (لى  ة يلم:بشكم   ى
راتب أسسةسسم )يىم كلاه لم نهةي   م شسهة  يالكي رب سف  شسهةي   ربدات تشسىتم، (لى سسعيم امتثةل ا امح سة، بدل  .أ

  ين طعم مه رماةالىه.سكن، بدل  واصالت، ربدل تالام مألب ةس، ربدل عةتف،   اية تأ
  كةلأ  س وي   ةتبا  بتؤشةات اإلكاس رللة ملىليام ام  وي امذي يىم بهذا امخ وص. .ب
  اية أخةا تشسسستم (لى سسسسعيم امتثم ا امح سسسة، إجةز  سسسس وي  ) دلو(  امةاتب ،  كةلأ  نهةي  خد   ح سسسب نظة  اماتم  .ت

 رساةس  امتوارك امبشةي  امتاىتد   ن قعم امشة  .
 .امىةشاحةت رامتكةلآتيىم ا(ىتةك امخان رامعةا   متكةلآت  بةر امى فيذيين  ن قعم م     .ي
يلو  امتدية اماة  بى فيذ سسسساةسسسس  امتكةلآت ملتولفين ر بةر امى فيذيين لم ضسسسوس امخان رامعةا   رامتوجهةت اماة   امىم  .ج

 تلةعة امل   .
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 :م2020ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  المدفوعة وبدل الحضور المكافآتبيان  (ز)

 صفة العضوية أعضاء مجلس اإلدارة 

مكافأة  بدل حضور اجتماع 
أعضاء 

   لا اإلكار  مجلس اإلدارة
م    

امىةشاحةت  
 رامتكةلآت 

امل     م    امتةاجا  
 امى فيذي 

م    امتخةطة  
راامى ا  
 رامحو ت 

 400,000 - - - - 3,000 غية ت فيذي بن تة م (عد اما ي األ ية تة م بن  حتد بن 

 200,000 - - - - 3,000 ت فيذي األ ية سلاةن بن  حتد بن ساوك ام عية

 200,000 - - - - 12,000 ت فيذي بن تة م (عد اما ي األ ية خةمد بن  حتد بن 

 200,000 - 12,000 - 9,000 12,000 غية ت فيذي ام عية األ ية نةيف بن سلاةن بن  حتد بن ساوك 

 200,000 9,000 - 15,000 0 12,000   ىلم  األسىةذ/ لهد بن ث اةن امث اةن

 200,000 - - 15,000 12,000 12,000   ىلم  امته ة (عد اما ي امته دس/ إبةايام بن 

 200,000 - 12,000 - 12,000 12,000   ىلم  امته دس/ فا م بن سلاتةن امةاجحم 

 200,000 15,000 - - 12,000 12,000   ىلم  األسىةذ/   افى بن (عد امةحتن ام حن

 200,000 15,000 - 15,000 - 12,000 غية ت فيذي األسىةذ/ (عد ه بن  حتد امبةحوي 

 200,000 15,000 12,000 12,000 - 12,000   ىلم  عشة  بن (عد امةحتن اما كة األسىةذ/ 

(ضو  ن خةرج  (عده (عدامةحتن (عده ال امشاخاألسىةذ/ 
 - - - 12,000 - - امت لا

(ضو  ن خةرج  رااد بن (لم ام اف  األسىةذ/
 - - 12,000 - - - امت لا

 200,000 - 12,000 - - 12,000 ت فيذي )امتدية اماة   امةشيد (عد اما ي األسىةذ/ جهةك بن 
 2,400,000 54,000 60,000 69,000 45,000 000114,  المجموع

 

 أعضاء مجلس اإلدارة 
صفة 
 العضوية

 السنوية  مكافآة عضوية اللجان
م    امىةشاحةت  

 امل    امى فيذي  م    امتةاجا   رامتكةلآت 
م    امتخةطة راامى ا  

 رامحو ت 
  50,000  50,000 غية ت فيذي األ ية نةيف بن سلاةن بن  حتد بن ساوك ام عية 

 50,000  100,000    ىلم  األسىةذ/ لهد بن ث اةن امث اةن
   100,000 50,000   ىلم  امته ة (عد اما ي امته دس/ إبةايام بن 

  50,000  50,000   ىلم  امته دس/ فا م بن سلاتةن امةاجحم 
 50,000   50,000   ىلم  األسىةذ/   افى بن (عد امةحتن ام حن

 50,000  100,000  غية ت فيذي األسىةذ/ (عد ه بن  حتد امبةحوي 
 50,000 50,000 100,000    ىلم  عشة  بن (عد امةحتن اما كة األسىةذ/ 

(ضو  ن  (عده (عدامةحتن (عده ال امشاخاألسىةذ/ 
   100,000  خةرج امت لا

(ضو  ن  رااد بن (لم ام اف  األسىةذ/
  50,000   خةرج امت لا

  50,000   ت فيذي )امتدية اماة   امةشيد (عد اما ي األسىةذ/ جهةك بن 
 200,000 250,000 500,000 200,000  المجموع
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 :)باأللف ريال( م2020لكبار التنفيذيين خالل عام  ومكافأة نهاية الخدمة المدفوعة الرواتب والمكافآتبيان  (س)
 

 كبار التنفيذيين 

 المكافآت المتغيرة  ة الثابتالمكافآت 
كلي
ع ال
مو
مج
ال

تب 
روا

الت  
بد

نيه 
 عي
زايا
م

 

باح 
أر

 

 ن  بةر امى فيذيين ر ن بي هم امتدية  5
 اماة  رامتدية امتةمم

5,396 1,541 69 1,371 8,377 

 9,044بتعلغ   2020كي تعة  31حىى تةريخ  بةر امى فيذين  ملخت    ن خد  نهةي  ام آت كةلإجتةمم *
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 وظائف أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم  .أ

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

1 
األ ية/ تة م بن  حتد بن (عد اما ي  بن 

 تة م
 رااا   لا اإلكار 

است   رااا   لا إكار  شة   
 اماتة  

(ضو   لا إكار  شة    
(ضو   لا إكار  شة   است   اماتة    -  ؤعم (ةمم است   اماتة  

 ه حىى تةريخه1409 ن 

 األ ية/ سلاةن بن  حتد بن ساوك ام عية 2
 نةاب رااا   لا اإلكار  راماضو امت ىدب 

نةاب رااا   لا اإلكار  راماضو 
 امت ىدب 

(ضو   لا إكار  شة    
 است   اماتة  

بكةموريوس اقى ةك 
 ر(لو  ساةسا  

 رااا   لا إكار  شة   امتةا(م -
رااا   لا إكار  شة   امدرع اماةبم  -

 ملىأ ين امىاةرنم

األ ية/ خةمد بن  حتد بن (عد اما ي  بن  3
 تة م

امت ىشةر اإلكاري ملاضو امت ىدب  
 ر(ضو   لا اإلكار  

 دية امشئون اإلكاري  لم 
 است   اماتة  شة   

بكةموريوس إكار  
 ا(تةل

 دية امشئون اإلكاري  لم شة   است     -
 اماتة  

4 

سلاةن بن  حتد بن نةيف بن األ ية/ 
 ساوك ام عية 

 رااا امل    امى فيذي 
 (ضو م    امىةشاحةت رامتكةلآت

رااا   لا إكار  شسسسسة   اات سسسسةات -
 امتى لل  ام اوكي  )زين 

 است   اماتة  (ضو   لا إكار  -
رااا   لا إكار  شسسة   امدرع اماةبم  -

 ملىأ ين امىاةرنم
 (ضو   لا إكار  شة   امتةا(م.-

بكةموريوس (لو   
 إكاري 

رااا   لا إكار  شة   اات ةات  -
 امتى لل  ام اوكي  )زين .

 األسىةذ/ لهد بن ث اةن امث اةن 5
بكةموريوس إكار    اماتة  (ضو   لا إكار  است    (ضو م    امتةاجا 

 ا(تةل

 (ضو   لا إكار  نةكك   -
(ضو   لا إكار  راماضو امت ىدب شة     -

 ام با ااعلا 
(ضو   لا إكار  امشة   اموط ا  ملع ةس  -

 رامى ويم 

6 
 بةايام بن (عد اما ي  امته ةإامته دس/ 

 رااا م    امىةشاحةت رامتكةلآت
 (ضو م    امتةاجا 

شة   ام اةقةت    لا إكار  (ضو 
 ام اوكي  

 (ضو امل    امى فيذي  لم شة   أراسكو 
 (ضو   لا إكار  است   اماتة  

 دية (ة  امى ويم  
ملاةع اا(تةل لم 
 اات ةات ام اوكي  

بكةموريوس ع دس  
 ةاا ارات

 دية (ة  امى ويم ملاةع اا(تةل لم  -
 اات ةات ام اوكي  

 (ضو   لا إكار  است   اماتة   -
  لا إكار  جتعا  ااسىشةرات  (ضو  -

 امى ويقا  
 .  ىشةر ااسىةاتا اةت رامى ويم -

7 
 امته دس/ فا م بن سلاتةن امةاجحم

 (ضو م    امىةشاحةت رامتكةلآت
 (ضو امل    امى فيذي  

(ضو   لا إكار  شة   امةاجحم 
 املةبض  

 (ضو   لا إكار  است   اماتة  

امةااا امى فيذي 
امةاجحم مت تو(  

 املةبض  

بكةموريوس ع دس  
 نظم

 ةج ىية إكار  
 ا(تةل

 دية (ة       كمت   ملتأروات امخفاف    -
 بةمةيةض

 (ضو   لا إكار  شة   امةاجحم املةبض   -

8 
 األسىةذ/   افى بن (عد امةحتن ام حن 

 (ضو م    امىةشاحةت رامتكةلآت
 (ضو م    امتخةطة راامى ا  رامحو ت 

 –شةي  ر(ضو   لا امتديةين 
   ةكر ام  ة(ةت

 (ضو   لا إكار  است   اماتة  

(د    ةصب  اةكي  لم 
 س   لم سةب  31خعة   - بكةموريوس لي يةس شة   سةب 

9 

 عشة  بن (عد امةحتن اما كة األسىةذ/ 
 رااا م    امتخةطة راامى ا  رامحو ت 

 (ضو امل    امى فيذي  
 امتةاجا (ضو م    

رااا   تو(  عشة  اما كة رشة ةه 
 ملتحة ة 

 (ضو   لا إكار  است   اماتة  

أنظت  امشة ةت راألرراق 
 بكةموريوس أنظت  امتةما 

(ضسسسسسسسسسسسسسسو   لا إكار  شسسسسسسسسسسسسسسة   اماعداملااف  -
 مالسىثتةر ام  ة(م

(ضسسسسسسسسسسسسو   لا إكار  امشسسسسسسسسسسسسة   ام سسسسسسسسسسسساوكي   -
 مل ةكرات ام  ةعا 

10 

  حتد امبةحوياألسىةذ / (عد ه بن 
  تثم )امتؤس   اماة   ملىلة(د 

 (ضو م    امتةاجا 
 (ضو م    امتخةطة راامى ا  رامحو ت 

 دية (ة  اإلكار  اماة   مشؤرن  
 امتشىة ين

 (ضو   لا إكار  است   اماتة  

  إكار  ح ةبةت  دية
 امتشىة ين

بكةموريوس بحوي 
 اماتلاةت

 ةج ىية إح ةس 
 تاعالم

 كار امىتلا (ضو   لا إكار  شة    -
 إيوان اماةمتا  مإلسكةن(ضو   لا  -
 شة   امةيةض ملىاتية(ضو   لا إكار   -
 إكار  امتدلو(ةت امىلة(دي   دية -

11 
 األسىةذ/ جهةك بن (عد اما ي  امةشيد 

 )امتدية اماة  
 (ضو امل    امى فيذي  

 امتدية اماة  
 (ضو   لا إكار  است   اماتة  

  ةصب  اةكي  لم (د  
 شة   سةب 

بكةموريوس 
 ريةضاةت

 س   لم شة   سةب   27 -
رحىى تةريخه  دية (ة  است    2008 ن  -

 اماتة  
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 ، الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم أعضاء اللجان من خارج المجلسوظائف  .ب

 الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم  م

األسىةذ/ (عد ه بن (عد  1
 امةحتن سل امشاخ

 سسسسسسدية (سسسسسسة  امشسسسسسسسسسسسسسسئون 
امتسةماس   مشسسسسسسسسسسسسسسة س  ان ا  

 سم ملة(ةي  ام حا 

امتسسسسسدية امى فيسسسسسذي ملشسسسسسسسسسسسسسسئون -
امتسةماس  )امتؤسسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسس  اماسة س  
مت سسسسسسسسسسسسىشسسسسسسسسسسسسفى امتل  فا سسسسسسسسسسسسم 
 .امىخ  م ر ة   األبحةي 

 لم   سسدية امتةاجاسس  امسسداخلاسس -
ام سسسسسسسسسسسسسسوق امتسسةماسس  ام سسسسسسسسسسسسسساوكيسس  

 .)تدارل 

 

 ةج ىية  
  حةسب  رإكار 

بكةموريوس 
  حةسب 

(ضو سةبم مل    امتةاجا  بشة     ةل   -
 . املةبض  )شة     ةعت   غلل  

 امدرما (ضو   لا إكار  شة   امىخ  م -
 املةبض .

اموط ا  ملشةاس   امشة  (ضو م     ةاجا  لم  -
 .رااجه   رامت ىل  ةت اماعا  مألكري امتوحد  

 (عد املااف (ضو م     ةاجا  لم شة   -
 .امعا ى املةبض 

(ضو م    ااسىثتةر بت ىشفى امتل  فا م -
 امىخ  م ر ة   اابحةي. 

 (ضو   لا اكار  ص درق اكيم امالةري.  -

 األسىةذ/ رااد بن (لم ام اف  2

إكار  ااسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسىسسسسسسثسسسسسستسسسسسسسةر 
راا(تسسسسسسةل لم  كىسسسسسسب/ 
األ ية سلاةن بن  حتد 

 بن ساوك ام عية

 دية (القةت امع   ام اوكي -
 امفةن م.

رااا لةيم (تم إكار  تتويم -
امشسسسسسسسسسسسسسسة سسسةت لم امع سسس  اماةبم 

 اموط م

بكةموريوس 
  حةسب 

 مع ةن بيةرت.  IBC(ضو   لا إكار  شة   -

 (ضو   لا إكار  شة   زين.-

 رااا   لا إكار  اماةبم مإلسىثتةر. -

 

 

 

 

 

 

 

 



 
32 / 41 

 

 

 م2020التقرير السنوي 

 

 الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم، اإلدارة التنفيذيةوظائف  .ج 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

(د    ةصسسسب  اةكي  لم  امتدية اماة  جهةك بن (عد اما ي  امةشيد 1
 بكةموريوس ريةضاةت شة   سةب 

 (ة   نر  سسسسسس   لم شسسسسسة   سسسسسسةب  27 -
رحىى تةريخه  دية (ة  اسسسسسست    2008
 .اماتة  

  دية (ة  امتةما  رتل ا  امتالو ةت  خةمد بن إبةايام بن جفةل 2
 سدية امخ ي سس  رامىخاان 
لم شسسسسسسسسسسسسسسة س  اسسسسسسسسسسسسسسست س  

 اماتة  

 بكةموريوس  حةسب  -
  ةج ىية إكار   ةماه  -

ام اوكي  ام  ةم    -
 ملتحةسعين املةنونيين

SOCPA 

 . س   لم شة   است   اماتة   17 -
(ضو امهيئ  ام اوكي  ملتحةسعيين  -

 SOCPAاملةنونيين. 

لم   سسسسدية إكار  اإلنىسسسسةج  دية امت    بن إبةايام ام ويلم (عده 3
 . ص ة(  ااست  لم   س  26 - بكةموريوس ع دس  ص ةعا  شة   است   اماتة  

 سسسسسسسديسة إكار  امستسواك لسم  امشؤرن امى ةري  دية (ة   بن  حتد ام وي ة (عد ه 4
 . س   لم شة   است   اماتة   19 - بكةموريوس ع دس  ص ةعا  شة   است   اماتة  

  دية امتوارك امبشةي  (ثتةن بن (لم امحتد  5
 سسسسسسسديسسة تسساسسويسسة امسستسسوارك 
امبشسسسسسسسسسسسسسسةيس  لم شسسسسسسسسسسسسسسة س  

 است   اماتة  
 . س   لم شة   است   اماتة   21 - بكةموريوس (لم اجىتةع 
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أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس ادارتها  .ذ
 الحالية والسابقة او من مديريها.

 اسم اماضو
أستةس امشة ةت امىم يكون (ضو   لا  

اإلكار  (ضوا  لم   ةما اكاراتهة امحةما  ار 
  ديةيهة ن 

كاخم  
امتتل  /  
خةرج 
 امتتل   

ام اةن املةنونم 
)  ةعت   درج /  
  ةعت  غية  
 درج / ذات  
  ؤرما  
  حدرك /... 

أستةس امشة ةت امىم يكون (ضو 
  لا اإلكار  (ضوا  لم   ةما  
 اكاراتهة ام ةبل  ار  ن  ديةيهة

كاخم  
امتتل  /  
خةرج 
 امتتل   

ام اةن املةنونم 
)  ةعت   

 درج /   ةعت   
غية  درج / 
ذات   ؤرما   
  حدرك /... 

األمير/ تركي بن 
محمد بن عبد العزيز  
 بن تركي آل سعود

    شةي  ك    تو(  امثة ة  امدرما 
    شةي  ك  شة   امتكىةن امتحدرك 

    شةي  ك  شة   اماةاف مالسىثتةر رام اةح 
األمير/ سلطان بن  
محمد بن سعود الكبير  

 سعودآل 

   ةعت   درج  ك  شة   امدرع اماةبم ملىأ ين امىاةرنم   

   ةعت   درج  ك  شة   امتةا(م   

األمير/ نايف بن 
سلطان بن محمد بن 
 سعود الكبير آل سعود 

      ةعت   درج  ك  شة   امتةا(م
      ةعت   درج  ك  شة   زين ام اوكي  مالت ةات

      ةعت   درج  ك  ملىأ ين امىاةرنمشة   امدرع اماةبم 
    شةي  ك  شة   امفةرابم ملعىة  اتةريةت

    شةي  خ امشة   ام ويىا  ام ي ا 
    شةي  ك  شة   تةابن مالسىثتةر رامى تا 

    شةي  ك  شة   زعور امةيف
    شةي  ك  شة   نولة ام  ية  ملتلةرات

األستاذ/ فهد بن ثنيان 
 الثنيان 

 شةي  ك  شة     ةية ن د ملى ةر  راملواز  اماعا  شةي  ك  امشة   امتىخ    إلنىةج امعالسىا 
 شةي  ك  شة   امتةس  امشة ا   شةي  ك   ؤس   لةت ملى ةر 

   ةعت   درج  ك  شة   نةكك شةي  ك  شة   امحةرس األرل ملحةاس  األ  ا 
    شةي  ك  امتدنا  امخةص 

    شةي  ك  ح وش ام اوكي شة   
      ةعت   درج  ك  امشة   اموط ا  ملع ةس رامى ويم

      ةعت   درج  ك  شة   ام با ااعلا 
      ةعت  غية  درج  ك  امشة   ام اتاةاا  ام اوكي 

    ذ. .   ك   ؤس   ام  ية  مل حةل  رامابة(  رام شة 
    شةي  ك  شة    كين  ةبيىةل

    شةي  ك  لهد ث اةن امث اةن ملت ى ةت ام اتاةاا شة   
    شةي  ك  شة   جوكت ملتلةرات 

    شةي  ك  شة   لهد ث اةن امث اةن مالسىثتةر ام  ة(م
    شةي  ك  شة    ي  امخلا 

    شةي  ك  امشة   امف ا  ملعالسىا 
براهيم بن إالمهندس/ 

 عبد العزيز المهنا 
    شةي  ك  ام اوكي    ام اةقةتشة   

      
المهندس/ فيصل بن 
 سليمان الراجحي 

 شةي  ك  كمت   ملتأروات امخفاف   شةي  ك    تو(  امةاجحم املةبض 
 شةي  ك    تو(  امةاجحم مالسىثتةر شةي  ك  شة   األجاةل املةبض 
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 اسم اماضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 

مجالس اداراتها الحالية  اإلدارة عضوًا في 
 او من مديريها 

داخل 
المملكة/ 
خارج 
 المملكة

الكيان القانوني  
)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 
مسؤولية  
 محدودة/...( 

أسماء الشركات التي يكون عضو  
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
 اداراتها السابقة او من مديريها 

داخل 
المملكة/ 
خارج 
 المملكة

ن القانوني  الكيا
)مساهمة  
مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 
مسؤولية  
 محدودة/...( 

األستاذ/ مصطفى بن 
 عبد الرحمن الصحن 

 ذ. .   خ شة   سةب  امشةق األق ى امتحدرك     ةعت   لفل  ك  شة   ت  لوجاة ام حةاس
 ذ. .   خ شة   سةب  أرربة ذ. .   ك  شة     ةكر ام  ة(ةت

 ذ. .   ك  )ام عيم شة   شةق    
 ذ. .   ك  شة   صدف ام عيم   
 ذ. .   ك  شة   ابن زعة )ام عيم    

هشام بن  األستاذ/ 
   ةعت  (ة   ك  امشة   ام اوكي  مل ةكرات ام  ةعا     ةعت  (ة   ك  شة   اماعداملااف مالسىثتةر ام  ة(م عبد الرحمن العسكر 

األستاذ / عبد هللا بن 
   ةعت   درج  ك  شة   امةيةض ملىاتية محمد الباحوث 

شة     ةعت   ك  شة   ايوان اماةمتا  مالسكةن
 ك  شة   كار امىتلا   لفل  

جهاد بن عبد العزيز  
 الرشيد 

 ذ. .   ك  شة   امعيةرنم   ةعت  (ة   ك  شة   است   حةام

 ذ. .   ك  شة     ى ةت ص ة(  ااست  
 ذ. .   ك  شة   ابن حاةن
 ذ. .   ك  شة   حديد

   
 ذ. .   ك  شة   سةبىةن 

 ذ. .   ك   ISTCامشة   اماةمتا  ملشحن رام لم )
 ذ. .   ك  شة   ابن رشد

 

 

 م 2020خالل العام  طلبات الشركة لسجل المساهمين -ج 

 سبب الطلب تاريخ الطلب
 إجةاسات شة ةت ي ةية 1
 ام تعا إجةاسات   ةرس 8
 ااربةح لف   ةرس  25
  لف ااربةح  ةرس  29
 إجةاسات شة ةت سبةيم 4
 إجةاسات شة ةت سبةيم 7
 إجةاسات شة ةت كي تعة 9
 إجةاسات شة ةت كي تعة 16

 



 
35 / 41 

 

 

 م2020التقرير السنوي 

 

  ن بداي  اماة  حىى نهةي  اماة  كرن أي تغية.  سهم 1,547,272تتىل  زرج  ستو األ ية سلاةن بن  حتد بن ساوك ام عية   1)
 عذه األسهم  ل  امتؤس   اماة   ملىلة(د را يتل  األسىةذ/ (عده امبةحوي أي أسهم  ن أسهم امشة  .    2)

 *  ا توجد أكرات كين أل(ضةس   لا اإلكار .
 
 

          
 

 
 
 

وكذلك في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أ  من شركاتها التابعة  واإلدارة التنفيذيةحقوق أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة و  -ح
  بنائهم القصر.أزوجاتهم و 

 االســـــم
 التغير خالل العام األسهم في نهاية العام األسهم في بداية العام

 النسبة عدد األسهم  النسبة عدد األسهم  النسبة عدد األسهم 

 0 0 %0.0170 34,500 %0.0170 34,500 تركياألمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن 

 0 0 8.6561% 17,528,737 8.6561% 17,528,737 (1)األمير/ ســـلطان بن محمد بن سعود الكـبير

 0 0 0.0007% 1,500 0.0007% 1,500 األمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي

 0 0 0.0005% 1,000 0.0005% 1,000 ســـلطان بن محمد بن سعود الكـبير نايف بن األمير/

 0 0 %0.0007 1,500 %0.0007 1,500 األستاذ/ فهـــد بن ثنيـــان الثنيـــان

 0 0 %0.0499 101,000 %0.0499 101,000 بن عبد العزيز المهنا  إبراهيم المهندس/

%0.0005 1,000 الراجحـــيبن سـليمان فيصل  /المهندس  131,303 0.0648%  130,303 %13,030 

 (2)المؤسسة العامة للتقاعد 
 (3) األستاذ / عبد هللا بن محمد الباحوث ويمثلها

7,107,135 3.5096% 7,107,135 3.5096% 0 0 

 0 0 0.000049% 100 0.000049% 100 هشام بن عبد الرحمن العسكر األستاذ/ 

 0 0 %0.0074 15,000 %0.0074 15,000 األستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن 

 ستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد أل ا
 المدير العام وعضو مجلس اإلدارة()

34,000 8%0.016 34,000 8%0.016 0 0 

 خالد بن إبراهيم بن جفال /األستاذ
 المعلومات(  وتقنية)مدير عام المالية 

1 %0.0000 1 %0.0000 0 0 
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 عشر: إقرارات الشركة ثالث

 بةآلتم: امشة  تلة إكار  
 أن س الت امح ةبةت أُ(دت بةمشكم ام حاح. .1
 .رُنَفذ بفاةما أن نظة  امةقةب  امداخلا  أُ(د (لى أسا سلات   .2
 .لم قدر  امشة   (لى  واصل  نشةطهةش  يذ ة  أيأنه ا يوجد  .3
 .غية امالوك امتذ ور  لم األطةاف ذات اماالقه ا يوجد أي (لد فاه   لح  جوعةي  ألحد أ(ضةس   لا اإلكار  أر اإلكار  امى فيذي  .4
  ... إمخ...  سهم امتولفينأ - ااكخةرنشةاهة م ةمح امتولفين  ثةل )إرات أر احىاةطاةت تم اسىثتة أي وجد ت ا  .5
 ج اسات  فةرض  (لى امشة   لم امت ىلعم املةيب أر امبايد. أرا توجد أي  (لوبةت  .6
  جه  إشسسسسسسسسةافاه أر ت ظاتا  أر ا توجد أي (لوبةت أر ج اسات أر قيوك احىاةطا   فةرضسسسسسسسس  (لى امشسسسسسسسسة    ن عيئ  ام سسسسسسسسوق امتةما  أر  ن أي  .7

 قضةاا  أخةا.
 أ(دت املواام امتةما  ملشة   رللة  ملتاةيية امتحةسعا  ام ةكر  (ن امهيئ  ام اوكي  ملتحةسعين املةنونيين. .8
امت ةلا  يشسغم  دية (ة  امشسة   األسسىةذ/ جهةك بن (عد اما ي  امةشسيد (ضسوي    لا إكار  شسة   اسست   حةام رامىم تاتم لم نفا ام شسةط .9

 ملشة    تة يشغم (ضوي  لم شة     ى ةت ص ة(  ااست   رتم أخذ امتوالل   ن ام تعا  اماة  .
 ا توجد أي   لح  لم لئ  األسهم ذات ااحقا  لم امى وي  تاوك ألشخةص )(دا أ(ضةس   لا اإلكار  ر بةر امى فيذيين رأقةبةاهم . .10
تاةقدي  رحلوق إرىىةب تاوك أل(ضسسسسسسسسةس   لا اإلكار  ر بةر امى فيذيين رأقةبةاهم، لم أسسسسسسسسسهم أر أكرات كين ا توجد أي   سسسسسسسسلح  رأرراق  ةما   .11

 امشة  ، سوا  ة ررك لم ام درل امخةص بأطةاف ذر (الق .
امشسة   خالل ام س    ا توجد أكرات كين قةبل  ملىحويم رأي أرراق  ةما  تاةقدي  أر  ذ ةات حم إرىىةب أر حلوق  شسةبه ، أصسدرتهة أر   حىهة .12

 . 2020امتةما  
أر امتدية امتةمم أر ألي  امتدية اماة ا توجد أ(تةل أر (لوك تتثم امشسسسسسسة   طةلة  ليهة أر  ةن ليهة   سسسسسسلح  ألحد أ(ضسسسسسسةس   لا اإلكار  أر  .13

 .  أ(اله ر  ة ذ ة لم امع د راباة  )أطةاف ذر (الق  9شخص ذي (الق  بأي   هم، سوا  ة ررك لم امفلة  )
رىىسسةب بتوجسب أكرات كين قسةبلسس  ملىحويسم رأرراق  سةماسس  تاسسةقسديس  أر  سذ ةات حم ارىىسسةب، أر حلوق  شسسسسسسسسسسسسسسسةبهس  إا توجسد أي حلوق تحويسم أر  .14

 أصدرتهة أر   حىهة امشة  .
 ا يوجد أي اسىةكاك أر شةاس أر إمغةس  ن جةنب امشة  ، ألي أكرات كين قةبل  مالسىةكاك. .15
 ق ت ةزل بتوجبه أحد أ(ضةس   لا اإلكار  أر أحد  بةر امى فيذيين لم امشة   (ن أي راتب أر  كةلأ .ا توجد أي تةتيبةت أر اتفة .16
 ا توجد أي تةتيبةت أر اتفةق ت ةزل بتوجبه أحد امت ةعتين (ن أي حلوق لم األربةح. .17
 ا توجد أسهم أر أكرات كين صةكر  مشة   تةبا . .18
 بهة.ا يوجد مدا امشة   أسهم خ ي    حىفظ  .19
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 عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية رابع

، رتم اسسسسسسسسسسسسسسسىاةاض  2021  اجىتسة(سةت، ا(ىتسدت خالعسة خاس  امتةاجاس  امسداخلاس  ملاسة  5)  2020(لسدت م  س  امتةاجاس  لم اماسة  امتسةمم 
امتةاجا  امداخلا  ام  سسسسسف سسسسسس وي رام هةام رأ(ا  توجيهةتهة حول امتالحظةت امىلةرية امخةصسسسسس  بفة(لا  نظة  امةقةب  امداخلا  رتلةرية 

اموارك  لم امىلةرية ملاتم (لى اغالقهة ر ىةبا  ت فيذ اإلجةاسات امى سسسسسسسسسسسسسحاحا  اموارك  ليهة،  تة قة   امل    بةمت سسسسسسسسسسسسسةكق  (لى املواام 
   لا اإلكار .رأرص  بة(ىتةكعة  ن قعم  2020امتةما  امةب  س وي  رامخىة ا  ملاة  

رمم تظهة تلةرية (تلاةت امتةاجا  امتشسةر إميهة ضسافة  جوعةية  لم نظة  امضسبن امداخلم ملشسة  ، ر ةن  ُجم امتالحظةت ت سب بشسكم 
راا سسسم لم   ةات تح سسسين األكاس رتفايم امدرااة امىشسسسغيلا  ررل   فةستهة رت  سسسيم (القةت ت ة لا  بين عذه األجه  ، راسسسسى تةل توثيم  

اساتهة رذم  بهدف إضسفةس   يد  ن املو  (لى نظة  امضسبن امداخلم لم امشسة   راسسىغالل امتوارك امتىةح  ألضسم اسسىغالل،  تة يلو   إجة 
 ةاقب امح سسسسسةبةت امخةرجم باتلا  تلويم مهذا ام ظة  ضسسسسستن  هت   ةاجاىه ملعاةنةت امتةما  امخىة ا  ملشسسسسسة   رتتكي ه  ن ااطالع (لى 

 متةاجا  رتلةرية إكار  امتةاجا  امداخلا  ملفىة  امتةما   حم امفحص.رةل   حةضة م    ا
 

 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
 يوجد  دية إلكار  امتةاجا  امداخلا  لم امشة  .

 
ــيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات م ــأن تعيين مراجع توصــ جلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشــ

حسـابات الشـركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين رئيس قسـم المراجعة الداخلية، ومسـوغات تلك التوصـيات، وأسـباب عدم 
 األخذ بها:

كار ، أر امىم رلض امت لا األخذ بهة بشسسسأن تايين  ا يوجد توصسسساةت  ن م    امتةاجا  تىضسسستن تاةرض بي هة ربين قةارات   لا اإل
  ةاج  ح ةبةت امشة   ر( مه رتحديد أتاةبه رتليام أكااه أر تايين امتةاج  امداخلم.
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 عشر: النتائج المالية خامس

 :  2020  (ة  إمى  2016(ة  ناةض فاتة يلم  لخ ة  مل ىةا  امتةما   ن 
 

 )بةآلف امةيةات                 الملكية )قائمة المركز المالي( األصول والخصوم وحقوق قائمة  .1
 (1) م2016 (1) م2017 م2018 (2) م2019 م2020 بيــان

 1,400,155 1,268,745 1,153,053 1,090,375   723,215 أصول متداولة 
 2,261,087 3,385,397 4,154,615   4,480,629 4,816,446 أصول غير متداولة 

 3,661,242 4,654,142 5,307,668 5,571,004 5,539,660 األصول مجموع 
 187,608 188,055 208,132 258,270 239,772 خصوم متداولة 

 - 950,000 1,650,832 1,571,819 1,308,190 قروض طويلة األجل 
 73,634 80,817 79,606 100,424 106,650 خصوم غير متداولة 
 261,242 1,218,872 1,938,570 1,930,513 1,654,612 مجموع الخصوم 
      حقوق المساهمين 

 2,025,000 2,025,000 2,025,000 2,025,000 2,025,000 رأس المال 
 1,270,185 1,306,820 1,306,820 1,306,820 1,306,820 احتياطيات 

 11,760  600)    20,818)  11,681   1,474)  التغير المتراكم في الييمة العادلة 
 93,055 104,050 58,096 296,989 554,701 أرباح مبقاه 

 3,400,000 3,435,270 3,369,098 3,640,491 3,885,048 مجموع حقوق المساهمين 
 3,661,242 4,654,142 5,307,668 5,571,004 5,539,660 حقوق المساهمين والمطلوبات 

 . 2018-12-31لم املواام امتةما  امت ىها  لم  30رذم  ح ب إيضةح امتحةسب املةنونم رقم   2017  ر 2016ة    تم تاديم املواام امتةما  امتلةرن  ملا1)
  .2020-12-31لم املواام امتةما  امت ىها  لم  32رذم  ح ب إيضةح امتحةسب املةنونم رقم   2019  تم تاديم املواام امتةما  امتلةرن  ملاة  2)
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 :قائمة الدخل .2
 )بآاف امةيةات  

  1) م2016  1)م2017 م2018 م2019 م2020 بيــان

 1,125,011 748,045 521,216 801,881 879,899 صافي المبيعات 

   654,947)    556,598)    487,128)  (465,255)   482,123)  تكلفة المبيعات 

 470,064 191,447 34,088 336,626 397,776 مجمل الربح 

المصاريف اإلدارية  مجموع 
 والتسوييية والعامة 

 (68,921   (67,543)  (62,277    (61,439    (60,687   

   22,494)  4,116 10,758 17,252 47,422 إيرادات أخرى 

   29,018)    29,742)    34,410)  (30,000)   13,000)  الزكاة الشرةية 

 357,865 104,382   51,841)  256,335 363,276 صافي دخل السنة 

 1.77 0.52  0.26)  1.27 1.79 ربحية السهم 

 . 2018-12-31لم املواام امتةما  امت ىها  لم  30رذم  ح ب إيضةح امتحةسب املةنونم رقم   2017  ر 2016ة    تم تاديم املواام امتةما  امتلةرن  ملا1)
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  عشر: سياسة الشركة في توزيع األرباح سادس

تاىتد ساةس  امشة   لم توزي  أربةحهة ام ةفا  ام  وي  (لى  ة ررك بةم ظة  األسةسم ملشة   ر دا تولة ام يوم  امالز   ملولةس  
 ملشة  ، حيث يىم توزي  األربةح (لى ام حو امىةمم: ااسىةاتا ا رامتشةر(ةت  ااسىثتةراتب داك 

%   ن األربةح ام ةفا  مى وين احىاةطم نظة م ري وز مل تعا  اماة   اماةكي  رقف عذا امخ م  ىى بلغ  10لم امتةا  )ي  ب (شة    .1
%   ن رأس امتةل امتدلوع، ري وز ت  يب ن ب   اي    ن صةلم األربةح مى وين احىاةطم اتفةقم )إضةلم   30ااحىاةطم امتذ ة )

 – تثةل ا امح ة  لةبل  اي انخفةض ار ععوط لم  ات  )األصول امثةبى  رامتادات يخ ص ألغةاض  حدك    هة ر(لى سعيم ام
أخةا  ار أي غةض اخة ح ب  ة تلةره ام تعا    –ااسىثتةر  - خ رن امتواك تح  امىشغيم ار امتواك امخة  – خ رن قا  امغاةر 

 اماة   اماةكي  ملت ةعتين.
%   ن رأس امتةل امتدلوع، إذا مم ت تح أربةح 5)يوزع  ن امبةقم باد ذم  ح   أرمى  ن األربةح ملت ةعتين  لدراعة خت   بةمتةا   .2

 س    ن ام  وات بىوزي  عذه امح  ، لال ي وز امتاةمب  بهة  ن أربةح ام  وات املةك  . 
 م م (ضو.  ريةل  500,000اإلكار ، بتة ا يى ةرز (ضةس   لا ألتكةلأ   %   ن امبةقم 10ي  ب (شة  لم امتةا  ) .3
 يوزع  ن امبةقم باد ذم  ح   إضةفا   ن األربةح (لى امت ةعتين. .4
 ي وز مل تعا  اماة   ب ةس (لى اقىةاح   لا اإلكار ، ان تلةر ت وين احىاةطاةت أخةا. .5
 باد ذم   ن األربةح بتة يحلم   لح  امشة  .  تلةر ام تعا  اماة   ب ةس (لى اقىةاح   لا اإلكار   افا  امى ةف فاتة تبلى .6
%   ن رأس امتةل امتدلوع، 30ي ىخد  ااحىاةطم ام ظة م لم تغاا  خ ةاة امشة  ، ار زيةك  رأس امتةل، رإذا جةرز عذا ااحىاةطم ) .7

بةحة  صةفا  ت فم مىوزي  ام  يب جةز مل تعا  اماة   ان تلةر توزي  ام يةك  (لى امت ةعتين لم ام  وات امىم ا تحلم ليهة امشة   ار 
 امتلةر مهم لم نظة  امشة   األسةسم.

تلةر ام تعا  اماة   ب ةس (لى اقىةاح   لا اإلكار   افا  امى ةف فاتة تبلى باد ذم   ن األربةح بتة يحلم   لح  امشة  . ي وز  .8
ي رللة ملضوابن ام ةكر  (ن عيئ  ام وق امتةما ،  ملشة   توزي  أربةح  ةحلا  (لى   ةعتيهة بشكم س وي ار ن ف س وي ار رب  س و 

 رذم  ب ةس (لى تفويض صةكر  ن قعم ام تعا  اماة   مت لا اإلكار  بىوزي  أربةح  ةحلا .

   األرباحتوزيعات  -

 :  (لى ام حو امىةمم2019توزي  أربةح نلدي  (لى   ةعتم امشة   (ن اماة  امتةمم تم 
 

 101,250,000 إجتةمم امتعلغ امتوزع
 202,500,000 (دك األسهم امت ىحل  مألربةح

 ريةل  0.50 ح   ام هم  ن امىوزي 
 %  5 ن ب  امىوزي  إمى  ات  ام هم ااستا 

   2020سبةيم  06 تةريخ ااسىحلةق
   2020سبةيم  20 تةريخ امىوزي 
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--- 

س  ر  لا اإلكار  إذ يشكة م (لى امثل  امغةما  امىم أرميىتوه إيةعة رامىم يلدرعة رياى  بهة، يىوجه إمى ه امالم املدية بخةمص امد(ة

، ررمم (هده األ ين نةاب رااا (عد اما ي أن يحفظ مهذه امعالك قةاد   يةتهة رر   نهضىهة خةك  امحة ين امشةيفين امتل  سلتةن بن 

رأن يوللهم رحكو ى ة امةشيد  إمى  ة فاه خية  (عد اما ي ، زراس رزية امدلةع صةحب ام تو امتل م األ ية  حتد بن سلتةن بن   لا امو 

 عذا اموطن رامتواط ين.  تة ند(وه جم شأنه أن يحفظ عذه امعالك ري  عهة  م  كةره رأن يديم (ليهة نات  األ ن راأل ةن رام ال . 

 جتا  اماة لين بةمشة   (لى  ة بذموه  ن (تم جةك رإخالص لم سعيم امتحةلظ   ىبةمشكة رامىلدية إمرتة يىوجه   لا اإلكار  

 رتلد هة.(لى اسىتةار ازكعةر امشة   

 

 .وهللا ولي التوفيق

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 


