
1



3 2



5 4

عن جازادكو
شــركة جــازان للطاقــة والتنميــة )جازادكــو( هــي شــركة مســاهمة 

 223 رقــم  التجــارة  وزيــر  معالــي  قــرار  بموجــب  تأسســت  ســعودية 

بتاريــخ 1414/02/07هـــ الموافــق 1٩٩3/07/2٦م وقــد تــم تقييدهــا 

بموجــب الســجل التجــاري رقــم 5٩00005403 بتاريــخ 1414/02/1٩هـــ 

الحالــي 500,000,000 مقّســم  بمدينــة جــازان، ويبلــغ رأس مالهــا 

إلــى خمســين مليــون ســهم، وتشــكل القيمــة االســمية عشــرة ريــاالت 

للســهم . تتميــز أنشــطة الشــركة بتنوعهــا فــي عــدة مجــاالت حيويــة 

حيــث حققــت جازادكــو نتائــج وإنجــازات كبيــرة فــي مجــال االســتزراع 

تحــرص  كمــا  والعقاريــة.  والصناعيــة  الزراعيــة  والقطاعــات  المائــي 

األمثــل  االســتغالل  خــالل  مــن  الدخــل  مصــادر  تعــدد  علــى  جازادكــو 

ذات  فــي مشــاريع  االســتثمار  علــى  التركيــز  مــع  الشــركة.  لمــوارد 

حقــق قيمــة مضافــة 
ُ
جــدوى اقتصاديــة تدعــم مركزهــا المالــي وت

االســتثمارية.  إلــى محفظتهــا 

 

رؤيتنا 
ــدة علــى مســتوى عالمــي وأن نمهــد الطريــق   أن نكــون شــركة رائ
لربــط الكفــاءات والمــوارد المحليــة بالســوق العالمــي وأن نســاهم 

فــي دفــع عجلــة التنميــة فــي منطقــة جــازان مــن خــالل اســتثماراتنا 

االســتراتيجية ومشــاريعنا التنمويــة.
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إننــا وللــه الحمــد ننعــم فــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية بقيــــادة 

حكيمة من خــــادم الحرميــــن الشــــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن 

)حفظهمــــا اللــــه( التــي اختــارت اإلنســانية بــأن تكــون اهتماماتهــم 

 ، وقادت االزمة في سبيل مواجهة فيــــروس كورونــــا المســــتجد 
ً
أوال

تدابيــــر  تضمنــــت  اســــتباقية  قــــرارات  الحكومــــة  باتخــــاذ   1٩-COVID

احترازيــــة وإجــــراءات وقائيــــة صارمــــة ، منــــذ بدايــة االزمــة ، وذلــك 

بأعلــى معاييــر إدارة المخاطــر التــي وضعــت الســعودية فــي مصــاف 

األرواح  علــى  والحفــاظ  الجائحــة  مواجهــة  فــي  المتقدمــة  الــدول 

والتصــدي لهــا.

الرشــيدة  قيادتنــا  توليــه  الــذي  الالمحــدود  الدعــم  ننســى  ال  كمــا 

)حفظهــا اللــه( فــي تنميــة االقتصــاد و الدعــم وخطــط تحفيــز القطــاع 

الخــاص بمــا يعــزز متانــة اقتصادنــا واســتقراره رغــم التحديــات.

كلمة رئيس 
المجلس

أحمد بن محمد 
الصانع

بالنيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة جــازان للطاقــة والتنميــة ، إنــه لمــن 

دواعــي ســروري أن أرحــب بكــم مــن خــال التقريــر الســنوي لجازادكــو 

عــن العــام 2020م والــذي تزامــن مــع أحــداث وتحديــات جائحــة كرونــا 

االســتثنائية وللــه الحمــد تمكنــا مــن المضــي قدمــا في ســبيل تحقيق 

أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا الطموحــة وأن نكــون شــريكًا أساســيًا 

فــي تحقيــق أهــداف و رؤيــة المملكــة 2030م. 

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020م

ســوف نلقــي الضــوء فــي تقريــر مجلــس اإلدارة لعــام 2020م علــى أداء وانجــازات وأنشــطة الشــركة 

وأهــم إنجازاتهــا والجهــود التــي تبذلهــا لتعزيــز األداء فــي تنميــة حقوق مســاهميها وأصحــاب المصلحة 

 لمــا ورد فــي حســابتها الختاميــة ومركزهــا المالــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
ً
وفقــا

2020م والمعــدة حســب معاييــر المحاســبة الدوليــة )IFRS( المعتمــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية. 

كمــا تــم إعــداد التقريــر بمــا يتوافــق مــع نظــام الشــركة األســاس ونظــام الشــركات الســعودي ومتطلبــات 

الئحة حوكمة الشــركات وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المســتمرة الصادرة من هيئة الســوق 

الماليــة وااليضاحــات ذات العالقــة بتكويــن مجلــس اإلدارة ومكافآتــه ومهامــه وتكويــن لجانــه ومهامهــا 

ومكافآتهــا ومكافــآت كبــار التنفيذييــن والمعامــالت التــي تتــم مــع األطــراف ذات العالقــة وخالفهــا مــن 

إيضاحــات .

أبرز اإلنجازات 

شكر وعرفان

تتمثــل ابــرز إنجــازات جازادكــو فــي عــام 2020م فــي اســتكمال برنامــج تحــول الشــركة ورفــع كفــاءة اإلنتــاج 

والتشــغيل والتحــول نحــو الربحيــة وتحقيــق نتائــج إيجابيــة فاقــت توقعتنــا مــع تداعيــات الجائحــة ، ونحــن 

ملتزمــون باســتمرار هــذه المســيرة . ومــن المتوقــع أن تســاهم عمليــات االســتحواذ و نمــو قطاعــات 

الشــركة بشــكل متســارع باإلضافــة الــى اطــالق الهويــة الجديــدة فــي تعزيــز معــدل النمــو و تســريع تقــدم 

جازادكــو ورفــع معــدل ثقــة عمالئنــا ومســاهمينا .

وفــي الختــام أتقــدم نيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وجميــع منســوبي جازادكــو بالشــكر الجزيل 

إلى خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود وســمو ســيدي ولي عهده األمير 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على كل ما يقدمون من خدمات جليله لهذا الوطن المعطاء 

، كمــا أشــكر أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى توجيهاتهــم المســتمرة ومجهوداتهــم فــي رســم اســتراتيجية 

جازادكــو  ، والشــكر الكثيــر الــى الزمــالء فــي اإلدارة التنفيذيــة وكافــة إدارات جازادكــو علــى جهودهــم 

 فــي أن ألتقي بكم خالل االجتماع 
ً
المخلصــة متطلعيــن الــى مزيــد مــن النجاحــات خــالل العام 2021م ، أمال

الســنوي للجمعيــة العامــة للمســاهمين للــرد علــى استفســاراتكم بخصــوص مــا تضمنــه هــذا التقريــر . 

والله ولي التوفيق



٩ 8

الغـــــالي  بذلــت  التـــــي  الرشـــــيدة  حكومتنــا  وبدعـــــم  الحمــد  وللــه 

 »
ً
والنفيـــــس فــي ســـــبيل المحافظــة علــى ســـــالمة »اإلنســـــان أوال

فإننـــــا نفخـــــر في جازادكو بمـــــا حققناه من إنجازات تعكـــس التعامـــل 

األمثـــــل مـــــع األزمــة ضمـــــن إطــار عمـــــل ممنهـــــج يضمــن اســتمرارية 

 على مبـــــدأ الحفـــــاظ على ســـــالمة 
ّ

األعمال في عـــــدة مراحـــــل تركزت

األرواح والممتلـــــكات بتطبيــق أفضــل الممارســـــات العالميــة للبيئــة 

والصحة والســـالمة واألمن والجـــودة، مـــع الحفـــاظ علـــى التزاماتنـــا 

ــتمرارنا فــي تلبيــة طلــب األســواق بــكل فعالّيــة  ــا واســـ ــاه عمالئنـــ تجـــ
اجتــازت اســتراتيجيتنا وخطــط التشــغيل بجــدارة العديــد مــن التحديــات 
االثــار  موازنــة  مــن  الشــركة  تمكنــت   ، 2020م  عــام  خــالل  الصعبــة 
الناتجــة مــن تداعيــات جائحــة كورونــا و تحديــات التشــغيل  واإلنتــاج  مع 
اســتمرارية األعمــال و تحقيــق المســتهدفات الماليــة و التشــغيلية.

 صافية بلغـــــت 10.8 مليون 
ً
حققت جازادكو خالل عام 2020 م  أرباحـــــا

ريـــــال مقارنــة بخســائر العــام الســابق والتــي بلغــت 12.9 مليــون ريــال، 
وإجمالي االيرادات بقيمـــة 85 مليون ريـــال بنســـبة زيـــادة  18 % .  

كمــا شــهد عـــــام 2020م تحــّول الشــركة للربحيــة وذلــك وفــق برنامــج 
التحــول الــذي تبنتــه منــذ عــام 2019 بالرغــم مــن اثــار الجائحــة والتــي 
 علــى إيــرادات الميــاه المعبــأة. وشــملت المبــادرات إعــادة 

ً
اثــرت ســلبا

هيكلــة الشــركة ومبــادرات خفــض وضبــط التكاليــف باإلضافــة إلــى 
تبنــي آليــات جديــدة فــي المبيعــات والتســويق.

كلمة الرئيس 
التنفيذي

بدور بنت ناصر 
الرشودي

التحديــات  رغــم   ، اســتثنائيًا  عامــًا  م   2020 فــي  جازادكــو  شــهدت 
المحليــة والعالميــة و ظــروف الجائحــة تمكنــت الشــركة بتوفيــق اللــه 
مــن تحقيــق نتائــج ايجابيــة علــى مســتوى نمــو و اســتدامة اإليــرادات 

والتحــول نحــو الربحيــة .

المؤشر المالي  وأبرز اإلنجازات  

عــام 2020م اطــالق هويــة جازادكــو متمثلــة  تــم خــالل  بحمداللــه 

لقطاعــات  فرعيــة  شــعارات  مــع  األم  للشــركة  األساســي  بالشــعار 

نافــذة  لتكــون  الشــركة  رؤيــة  األساســي  الشــعار  يمثــل  الشــركة. 

للتنميــة والتوســع فــي عــدة قطاعــات باإلضافــة إلــى دعــم المنتجيــن 

العالميــة.  باألســواق  وربطهــم  المحلييــن 

تتماشــى الهويــة الجديــدة مــع اســتراتيجيتها علــى المــدى البعيــد 

القطــاع  فــي  ابتــكاري  بشــكل  التوســع  تشــمل  والتــي  والقصيــر 

الزراعــي واالســتزراع المائــي واالســتثمارات الصناعيــة وقطــاع الطاقة 

ومجــاالت التجــارة اإللكترونيــة . 

إتمــام  تــم بحمداللــه فــي هــذا 
مــن   %80 علــى  االســتحواذ 
المالــك  الســمك،  يــوم  شــركة 
وتطبيــق  لمتجــر  والمشــغل 
فــي  المتخصــص  الســمك  يــوم 
التســويق اإللكترونــي للمنتجــات 
هــذا  يمثــل  الطازجــة.   البحريــة 
لتوســيع   

ً
اســتكماال االســتحواذ 

قطــاع  فــي  الشــركة  نشــاط 
وتماشــيا  اإللكترونيــة  التجــارة 
مــع التوجهــات الوطنيــة لتشــجيع 
الفــرد  اســتهالك  معــدل  ورفــع 
والمنتجــات  لألســماك  الســنوي 
البحريــة إلــى المعــدل العالمــي 
ســنة  /فــرد/  كجــم   20 الحالــي 

 . 2030م  عــام  بحلــول 

فــي  الشــركة  أعلنــت  أن  ســبق 
الماضــي  العــام  مــن  ديســمبر 
علــى  االســتحواذ  إتمــام  علــى 
جــازان،  مانجــو  شــركة  مــن   %٦5
لمتجــر  والمشــغل  المالــك 
وتطبيــق مانجو جــازان المتخصص 
اإللكترونــي  التســويق  فــي 
هــذا  يمثــل  و  المانجــو  لفاكهــة 
الرؤيــة  جوانــب  أحــد  االســتحواذ 
الجديــدة لشــركة جــازان للطاقــة 
والتنميــة المتمثــل فــي تفعيــل 
والتســويق  الحديثــة  التقنيــات 
التطويــر  لتحقيــق  المبتكــر 
والنمــو الســريع للشــركة إضافــة 
إلــى تقديــم تجربــة شــراء مميــزة 

  . ء للعمــال

تتمتــع جازادكــو بالخبــرة الطويلــة 
حيويــة  قطاعــات  عــدة  فــي 
والرؤيــة واإلرادة  للتوســع فــي 
ــة  هــذه القطاعــات وتدشــين حقب
جديــدة مــن النمــو والتطــور علــى 

األصعــدة.   جميــع 
سلســلة  جــاءت  عليــه  وبنــاًء 
مشــاريع  علــى  االســتحوذات 
مــع  متناســبة  وطنيــة  ناشــئة 
وســائل  وتفعيــل  النمــو  خطــط 
وتســويق  بيــع  فــي  حديثــة 

المحليــة.  المنتجــات 

اطاق الهوية

يوم السمك  مانجو جازان   االستحواذت
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خــالل عــام 2020م وافــق مجلــس اإلدارة علــى توقيــع اتفاقيــة تأســيس شــركة ذات مســؤولية محــدودة 

 لنظــام 
ً
مــع شــركة أســماك تبــوك وشــركة ثــروات البحــار وشــركة مــزارع الشــرق لالســتزراع المائــي وفقــا

المائــي  المائــي تحــت مســمى شــركة االســتزراع  الشــركات الســعودي تعمــل فــي قطــاع االســتزراع 

المتقدمــة وتهــدف األطــراف بعــد تأســيس الشــركة إلــى االندمــاج فــي كيــان واحــد حســب التقييــم الــذي 

ســوف يتــم االتفــاق عليــه ، باإلضافــة للتفــاوض مــع مســتثمرين )محلــي أو أجنبــي ( ودراســة فــرص 

الحصــول علــى تمويــل مــن صناديــق التنميــة الحكوميــة أو أي طريقــة أخــرى يتــم االتفــاق عليهــا للتعــاون 

والتقــدم فــي خطــة االندمــاج. حيــث ستســهم الشــركة الجديــدة فــي تحقيــق مســتهدفات »رؤيــة 2030« 

فــي قطــاع االســتزراع المائــي، ومشــاركة مــوارد البحــر األحمــر مــع المســتهلكين فــي جميــع أنحــاء العالــم 

 ألهــداف األمــن الغذائــي فــي المملكــة، وذلــك مــن خــالل أنظمــة اإلنتــاج المبتكــرة والمســتدامة، 
ً
تحقيقــا

 فــي مجــاالت اســتزراع األســماك والروبيــان عبــر تشــغيل مــزارع متكاملــة وفــق 
ً
لتصبــح شــركة رائــدة عالميــا

أحــدث األنظمــة والتقنيــات. 

حصلت جازادكو على شهادة اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة العربية السعودية 

.S.G.A.P بـ »سعودي جاب 
ً
Saudi Good Agricultural Practices«، والذي ُيعرف اختصارا

 )وتعد الشركة من أوائل الشركات التي حصلت على الشهادة (  

شراكات استراتيجية  

إنجازات 
أتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على توجيهاتهم الدائم ودعمهم 

المستمر لتحقيق هذه اإلنجازات .

 كمـــا أتقـــدم بالشـــكر لزمالئي في اإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين والعاملين في الشركة على 

هـــذا األداء المشـــّرف وجهودهم الكبيرة والتزامهم في تحقيق أهداف وتطلعات الشركة رغـــم 

التحديات  .

شكر وتقدير 

والله ولي التوفيق
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مجلس اإلدارة

ماجد بن عبدالله العيسى  
نائب رئيس مجلس اإلدارة

خالد بن أحمد األحمد  
عضو مجلس اإلدارة 

فهد بن مبارك القثامي  
عضو مجلس اإلدارة 

خالد بن جوهر الجوهر  
عضو مجلس اإلدارة 

محمد بن عبدالله المنيع  
عضو مجلس اإلدارة 

أديب بن محمد أبانمي 
عضو مجلس اإلدارة 

أحمد بن محمد 
الصانع

رئيس مجلس اإلدارة
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اإلدارة التفيذية

بدور بنت ناصر الرشودي 
 الرئيس التنفيذي

عبداإلله بن ملحم المفيز
 مدير الشؤون المالية

إبراهيم بن محمد ابو شرحة
نائب الرئيس للعمليات و التشغيل 

نايف بن ضحوي العنزي
المدير التنفيذي للموارد البشرية 

والشؤون اإلدارية 
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استراتيجية و رؤية جازادكو المستقبلية

تتمثــل رؤيــة جازادكــو فــي أن تكــون شــركة رائــدة علــى مســتوى عالمــي وأن تكــون الرابــط بيــن الكفــاءات 

والمــوارد المحليــة باألســواق المحليــة والعالميــة.  وأن تســاهم فــي دفــع عجلــة التنميــة فــي منطقــة 

جــازان مــن خــالل اســتثمارات اســتراتيجية ومشــاريع تنمويــة . 

 وتهــدف اســتراتيجية جازادكــو فــي النمــو الــى تعزيــز عوائــد الشــركة وموقعهــا فــي األســواق المحليــة 

والعالميــة و الربحيــة مــن خــالل تفعيــل اســتراتيجية النمــو الطبيعــي )Organic Growth Strategy( والتي 

تعتمــد بشــكل أساســي علــى تطويــر وتحســين قطاعــات الشــركة القائمــة ورفــع كفاءتهــا التشــغيلية 

والعمــل علــى االســتغالل األمثــل للمــوارد المتاحــة بمــا يحقــق أهــداف الشــركة وتطلعــات مســاهميها .

مشــاريع  فــي  والدخــول  االســتثمارية  محفظتهــا  تنويــع  علــى  الشــركة  تعمــل  ذلــك  الــى  باإلضافــة 

خــالل  مــن  النمــو والتوســع  اســتراتيجية  تطبيــق  خــالل  مــن  واســتثمارات مجديــة وذات عوائــد وذلــك 

االســتحواذ )Acquisitions Strategy( وذلــك مــن خــالل اقتنــاص الفــرص المناســبة والتوســع والدخــول 

أســواق وصناعــات جديــدة. فــي 

» وهنــا يؤكــد المجلــس بــأن الشــركة َدَرَجــت علــى الســير بخطــوات 

ثابتــة ومدروســة تجــاه اســتثماراتها الحاليــة والمســتقبلية ممــا 

يجعلهــا فــي مأمــن مــن أي مخاطــر تواجههــا بــإذن اللــه «
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تتميــز أعمــال الشــركة بتنوعهــا وتمركزهــا فــي عــدة قطاعــات حيويــة. حققــت جازادكــو 

مســتوى نمــو متطــور وإنجــازات مميــزة في المجــاالت الزراعية والصناعيــة والعقارية 

وســوف تســتمر الشــركة فــي دعــم هــذا التنــوع وخاصــة مــن خــال االســتثمار األمثــل 

للمــوارد فــي هــذه المشــاريع وتخفيــض التكلفــة التشــغيلية ممــا يســاعد بتحســين 

األداء ورفــع العوائــد. وفيمــا يلــي توضيــح ألعمــال الشــركة فــي المجــاالت المختلفــة :

أعمال الشركة

المشاريع التشغيلية 

الشركات التابعة

الشركات الزميلة

االستثمارات
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أعمال الشركة 
المشاريع التشغيلية / النشاط العقاري

المقر الرئيسي للشركة

يقــع علــى مســاحة 2,000 متــر مربــع بمخطــط خمســة علــى شــارع 

الكورنيــش بمدينــة جيــزان ويضــم جــزء اســتثماري مؤجــر للغيــر . 

المجمع السكني بجازان

يقــام هــذا المجمــع والــذي يعــد األول مــن نوعــه بمدينــة جيــزان علــى مســاحة 81,000 متــر مربــع ويضــم 

عــدد 415 وحــدة ســكنية يتــم تأجيرهــا للغيــر وهــو األول مــن نوعــه بالمنطقــة حيــث أنــه مــزود بالطــرق 

المســفلتة والمســطحات الخضــراء ومنطقــة خدميــة تشــمل مســجد بمســاحة 600م2 وصالــة ترفيهيــة 

ومســبح باإلضافــة إلــى وجــود منطقــة تجاريــة ويعــد هــذا المجمــع إضافــة مميــزة ومعلمــًا بارزًا مــن معالم 

مدينــة جيــزان وقــد تجــاوزت نســب االشــغال للوحــدات أكثــر مــن 79% .

٨١,000م2
المساحة اإلجمالية

415
وحدة سكنية

٦00م2
مساحة المسجد

خدمات
نظافة، صيانة، مياه

محالت تجارية

ترفيه
مسطحات خضراء

مسبح
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أعمال الشركة 
المشاريع التشغيلية / النشاط العقاري

المعارض التجارية بالظبية

تــم إنشــاء هــذه المعــارض )بعــدد 45 فتحــه( بموقــع مركــز التســويق والتصنيــع الغذائــي 

التابــع للشــركة علــى طريــق جيــزان صبيــا العــام ويتــم تأجيرهــا وإدارتهــا بــإدارة ذاتيــة مــن 

قبــل الشــركة . علمــا بــأن نســبة اإلشــغال حاليــا تفــوق 90%. 

المخطط  النموذجي السكني التجاري 

مســاهمة مــن جازادكــو فــي تطويــر المنطقــة ودفــع الحركــة العمرانيــة بمنطقــة جــازان 

 تطويــر مخطــط نموذجــي ســكني تجــاري علــى قطعــة أرض مملوكه للشــركة 
ً
يتــم حاليــا

مســاحتها 146 ألــف متــر مربــع . تــم االنتهــاء مــن إكمــال إنجــاز البنيــة التحتيــة للمخطــط 

والحصــول علــى ترخيــص البنــاء النهائــي علــى أدوار متعــددة مــن أمانــة منطقــة جــازان.

فندق جازان إن  

فــي إطــار المشــروعات الســياحية والعقاريــة عملــت الشــركة علــى 

نجــوم )Jazan Inn( مؤجــر إلحــدى  أربعــة  إنشــاء فنــدق بمســتوى 

ــم  ــادق ولقــد ت المؤسســات الوطنيــة المتخصصــة فــي تشــغيل الفن

خــالل 2020 م  االنتهــاء مــن إجــراء تحديثــات . 
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يتكــون مــن خطــي إنتــاج حيــث تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة لخــط اإلنتــاج األول 18 ألــف 

قــارورة فــي الســاعة للعبــوات 0.300 لتــر و0.500 لتــر و0.600 لتــر والتــي يتــم 

تســويقها تحــت مســمى العامــات التجاريــة )جبــال فيفــا ونــوران ووســن( وأمــا خــط 

اإلنتــاج الثانــي فهــو خــاص بالعبــوة ســعة 12 لتــر بطاقــة إنتاجيــة 1,300 قــارورة / 

الســاعة )عبــوة غيــر مســترجعة مــن PET( ويســوق هــذا المنتــج أيضــًا تحــت العامــات 

ــى شــهادة الجــودة  ــع عل ــا حصــل المصن ــال فيفــا ووســن(، كم ــوران وجب ــة )ن التجاري

العالميــة اآليــزو 22000 التــي تتضمــن شــهادة HACCP وكذلــك شــهادة الجــودة 

ــة  ــج بالمنطق ــوق المنت ــة NSF يس ــودة العالمي ــهادة الج ــزو 9001 وش ــة اآلي اإلداري

ــة .  ــة عام ــة بصف ــق المملك ــي مناط ــة وباق ــة خاص ــة بصف الجنوبي

مصنع إنتاج وتعبئة

أعمال الشركة 
المشاريع التشغيلية / النشاط الصناعي

18,000
عبوة في الساعة 

أحجام مختلفة
300، 500، 600 مل

10,000
كرتون في اليوم

www.nuranwater.com

أرقامنا
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أعمال الشركة 
المشاريع التشغيلية / النشاط السمكي

مشروع استزراع الربيان  

مشــروع متكامــل يعــد األكبــر مــن نوعــه فــي منطقــة جــازان حيــث تبلــغ مســاحته اإلجماليــة 1600 هكتــار 

والمســاحة المســتزرعة 440 هكتــار )مســطح مائــي( بطاقــة انتاجيــة ســنوية قدرهــا 3,200 طــن مــن 

الربيــان الفانمــي ) P.vanamei ( ويتــم تعديــل فــي الخطــة اإلنتاجيــة ورفــع المســاحة المســتزرعة لتصــل 

بنهايــة 2023 الــى 16 الــف طــن ســنوي وملحــق بمزرعــة الروبيــان مصنــع تحضيــر وتجهيــز الربيــان بطاقــة 

اســيعابية 24 طن/يــوم ممــا يتيــح تحضيــر وتجهيــز منتجــات الروبيــان بجــودة عاليــة ولقــد حصــل كل مــن 

المصنــع والمزرعــة علــى شــهادة الجــودة العالميــة اآليــزو 22000 التــي تتضمــن شــهادة تحليــل المخاطــر 

عنــد النقــاط الحرجــة الخاصــة بســالمة األغذيــة )HACCP( وشــهادة مطابقــة المواصفــات الســعودية.

االســتزراع  ممارســات  أفضــل  شــهادة  علــى  المشــروع  حصــل  كمــا 

 علــى عقــد شــراكة اســتراتيجية 
ً
ــا الســمكي )BAP( ويتــم العمــل حالي

مــع شــركات فــي شــرق آســيا مثــل الصيــن وتايلنــد وماليزيــا لتطويــر 

تقنيــة االنتــاج ورفــع الطاقــة االنتاجيــة وفتــح منافــذ بيــع جديــدة حيــث 

 فــي 
ً
 تصديــر المنتــج بنســبة 55% وبيــع نســبة 45% تقريبــا

ً
يتــم حاليــا

الســوق المحلــي.  

شهادات الجودة

أرقامنا

 BAP
شهادة أفضل استزراع سمكي

 ISO 900١:2000
شهادة االيزو لألمن الغذائي

SASO
 شهادة الهيئة السعودية
للمواصفات و المقاييس

٨٨0 هكتار
المساحة الكلية

٣200 طن
االنتاج السنوي

16,000 طن
زيادة االنتاج السنوي

202٣
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أعمال الشركة 
المشاريع التشغيلية / النشاط الزراعي

مشروع الفاكهة باللخبصية:  

يقــام المشــروع علــى مســاحة 476 هكتــار ويضــم مزرعــة للمانجــو مــن 

األصنــاف الجيــدة مثــل التومــي والهنــدي والجيلــن والسنسيشــن  . 

تم خال عام 2020م تشــغيل المشــروع لصالح الشــركة بشــكل مباشــر 

بعــد انتهــاء عقــد المشــغل وكمــا تــم حصــول المشــروع علــى شــهادة 

“الممارســات الزراعيــة الجيــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية

 Saudi Good Agricultural Practices”، والذي ُيعرف اختصارًا 

.S.G.A.P بـ “سعودي جاب 

 كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد تــم البــدء فــي إنتــاج منتجــات جديــدة 

مثــل البابايــا والــذي تــم انتاجــه فــي عــام 2020 بكميــات تجريبيــة.

15,000
شـجــرة مــانــجــو

16,000
شــجــرة بــابــايــا

٤٧٦ هكتار
المساحة الكلية

2000 طن
االنتاج السنوي

٤٥0 طن
االنتاج السنوي

أرقامنا
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أعمال الشركة 
الشركات التابعة

شركة مانجو جازان 

شــركة  مــن   65% علــى  والتنميــة  للطاقــة  جــازان  شــركة  اســتحوذت 

جــازان  مانجــو  متجــر  ويعتبــر   .2019 عــام  نهايــة  فــي  جــازان  مانجــو 

مــن المشــاريع المتميــزة حيــث يعمــل كحلقــة وصــل بيــن المزارعيــن 

ــن للمانجــو فــي جــازان ومحبيهــا فــي كل مناطــق المملكــة.  المنتجي

يتميــز التطبيــق بتقديــم منتجــات متنوعــة بجــودة عاليــة وأســلوب 

متميــز وســاهم بشــكل مؤثــر فــي وضــع فاكهــة المانجو التــي تنتجها 

جــازان ضمــن أكثــر المنتجــات الزراعيــة طلبــًا فــي المنطقــة كمــا حفــز 

المزارعيــن علــى االهتمــام واالســتمرار فــي انتــاج فاكهــة المانجــو 

جــازان  مانجــو  شــركة  قامــت  كمــا  منهــا.  الجيــدة  األصنــاف  وتطويــر 

بالتوســع فــي نشــاطاتها وأطلقــت فــي عــام 2020 متجــر اإللكترونــي 

فــي  المنتــج  الخوالنــي  البــن  وبيــع  تســويق  فــي  يختــص  )جـبلــيـــة( 

المحافظــات الجبليــة بمنطقــة جــازان.

شركة يوم السمك 

اســتحوذت شــركة جــازان للطاقــة والتنميــة علــى %80 مــن شــركة يــوم 

الســمك فــي منتصــف عــام 2020م ويعمــل المتجــر اإللكترونــي علــى 

توفيــر أكثــر مــن 20 صنــف مــن األســماك الطازجــة مــع ضمــان جــودة 

المنتــج وتوضيــح المنشــأ للمنتجــات باإلضافــة الــى تقديــم تجربــة شــراء 

مميــزة. كمــا يســاهم المتجــر علــى زيــاد الوعــي لــدى المســتهلك 

باألســماك  المتعلقــة  البيانــات  جميــع  توفيــر  خــال  مــن  النهائــي 

الطازجــة مــع وصفــات للطهــي لعــدة أصنــاف. يقــع نطــاق عمــل المتجــر 

حاليــًا فــي مدينــة الريــاض وجــاري العمــل علــى التوســع فــي مناطــق 

أخــرى بالمملكــة.   

 بالنمــو فــي قطــاع التجــارة االلكترونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، عملــت الشــركة علــى 
ً
ــا إيمان

تفعيــل التقنيــات الحديثــة والتســويق المبتكــر لتحقيــق التطويــر والنمــو الســريع للشــركة. ورأت الشــركة 

بــأن يتــم الدخــول لقطــاع التجــارة االلكترونيــة مــن خــالل االســتحواذ علــى حصــص تفــوق 50% بمتاجــر 

اإللكترونيــة قائمــة كمــا هــو موضــح فــي التالــي:

أعمال الشركة 
الشركات الزميلة 

شركة أسماك تبوك 
2005م  عــام  مقفلــة  مســاهمة  كشــركة  الشــركة  هــذه  تأسســت 

ومقرهــا الريــاض ويبلــغ رأســمالها 100 مليــون ريــال ســعودي )وذلــك 

بعــد تخفيضــه فــي عــام 2011م بنســبة ٪50( مــوزع إلــى 10 مليــون 

 10 الســهم  )قيمــة  بالكامــل  ومدفوعــة  القيمــة  متســاوية  ســهم 

ريــاالت( وتمتلــك جازادكــو نســبة ٪20 مــن رأس المــال . تتمثــل أغــراض 

الشــركة بصفــة أساســية فــي اســتزراع األســماك واألحيــاء المائيــة 

األخــرى وتســويق المنتجــات البحريــة . 

شركة جّنات لاستثمار الزراعي
مدينــة  مقرهــا  محــدودة  مســئولية  ذات  ســعودية  شــركة  هــي 

الريــاض أسســها تكتــل المســتثمرين الســعوديين الــذي يضــم عــدد 

فــي  االســتثمار  بهــدف  اســتثمارية هامــة  ســتة شــركات ســعودية 

النشــاط الزراعــي فــي الــدول العربيــة والــدول األخــرى والتــي لهــا 

مقومــات ومــوارد زراعيــة. يبلــغ رأســمالها 63 مليــون ريــال مقســم 

إلــى 6,300,000 ســهم قيمــة الســهم 10 ريــاالت وتمتلــك جازادكــو 

وكونهــا  جّنــات  شــركة  لتعثــر  ونظــرا  رأســمالها.  مــن   27.78٪ نســبة 

تــم تســوية اســتثمارات جازادكــو فيهــا فــي  تحــت التصفيــة، فإنــه  

القوائــم الماليــة للعــام المالــي 2018م، وعليــه فــإن حصــة شــركة 

جنــات والبالغــة %77.73 فــي شــركة رخــاء لاســتثمار قــد تــم نقلهــا الــى 

المســاهمون فــي شــركة جنــات، لــذا اصبــح المســاهمون فــي شــركة 

جنــات يمتلكــون بشــكل مباشــر فــي شــركة رخــاء بنســبة مســاهمة كل 

منهــم فــي شــركة جنــات .

شركة رخاء لاستثمار الزراعي
هــي شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة مقرهــا جمهوريــة مصــر العربيــة والتــي تقــوم بإنتــاج 

ــار  ــذرة واللــب علــى أرض مســاحتها 4,000 هكت ــة فــي القمــح، البرســيم ، ال المحاصيــل الزراعيــة متمثل

بمنطقــة شــرق العوينــات . وحیث كانــت تمتلــك شركة جنات لاستثمار الزراعي حصــص بنسـبة ٧٧٫٧٣٪ 

مـــن شركة رخاء لاستثمار الزراعي ولكــن نظــرا لتعثر شركة  جنــات وكونهــا  تحت التصفیة، فأنھ بتـاریخ ٢ 

ینـایر ٢٠٢٠م تـم نقـل ملكیـة عـدد ١٧٬٢٨٨ سهم مـن أسهم شـركة رخـاء لاسـتثمار الزراعي  الى شركة 

جازان للطاقة والتنمیة )جازادكــو(، لتصبــح ملكيــة شــركة جــازان للطاقــة والتنميــة %21.6 مــن شــركة رخــاء 

لاســتثمار الزراعــي.  
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أعمال الشركة 
االستثمارات

شركة  الريف لتكرير السكر 

شــركة مســاهمة مقفلــة بــرأس مــال قــدره 300 مليــون ريــال مقســمة 

10 ريــاالت للســهم الواحــد  إلــى 30 مليــون ســهم بقيمــة أســمية 

ومركزهــا الرئيســي مدينــة جــدة وتســاهم جازادكــو بنســبة ٪15 مــن 

مليــون   4.5 لعــدد  ريــال  مليــون   45 مبلــغ  يعــادل  مــا  أي  رأســمالها 

ســهم وســددت الشــركة هــذا المبلــغ بالكامــل مــن مواردهــا الذاتيــة 

. وافــق صنــدوق التنميــة الصناعيــة علــى تقديــم قــرض مقــداره 840 

مليــون ريــال ســعودي لتمويــل هــذا المشــروع. تهــدف شــركة الريــف 

إلــى إقامــة مشــروع مصفــاة لتكريــر الســكر بتكلفــة اســتثمارية 1.2 

مليــار ريــال وطاقــة تكريــر تصــل إلــى واحــد مليــون طــن مــن الســكر فــي 

العــام للســوق المحلــي والتصدير لألســواق االقليمية وجاري العمل 

علــى تنفيــذ مشــروع المصفــاة بمدينــة جــازان للصناعــات األساســية 

ــاج خــال عــام 2021م . ــدأ اإلنت والتحويليــة ومــن المتوقــع أن يب

مشروع وقود الديزل الحيوي )ميثيل إستر( 

تعمــل الشــركة علــى تطويــر مشــروع بطاقــة انتاجيــة تبلــغ 45.000 طــن متــري ســنوًيا إلنتــاج وقــود الديــزل 

الحيــوي مــن مخلفــات زيــت الطعــام والمــواد الخــام األخــرى التــي يكــون مصدرهــا المملكــة العربيــة 

الســعودية والــدول المجــاورة ، وذلــك بهــدف تصديــر منتــج الديــزل الحيــوي إلــى أوروبــا واألســواق 

األخــرى . هــذا المشــروع مــازال يخضــع للمزيــد مــن الدراســات الســوقية والفنية والمالية وإصــدار التراخيص 

الازمــة لــه مــن الجهــات المختصــة .

المحليــة  والمــوارد  الكفــاءات  لربــط  الطريــق  نمهــد   
العالمــي  بالســوق 

في جازادكو
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النمو التاريخي ألهم 
المؤشرات المالية لفترة 

خمسة أعوام 
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20١٦م20١٧م20١٨م20١9م2020م
84,847,1٦573,3٩1,558٦٩,438,42180,8٩4,78٩85,80٩,303الموجودات المتداولة

51٦,013,15051٩,408,3٦4554,0٩3,8٦0573,234,13٦57٩,٦14,٦77الموجودات غير المتداولة

٦00,8٦0,315٦02,282,٦0٦٦23,532,281٦54,128,٩25٦٦5,423,٩80إجمالي الموجودات

20١٦م20١٧م20١٨م20١9م2020م
٦2,8٦4,٩1757,875,58٩47,8٦3,21734,711,2٦8٦0,878,583المطلوبات  المتداولة

12,٦1٩,٦7٦18,334,2٦827,٩٦1,2٩532,037,70721.5٦٩,320المطلوبات  غير المتداولة

75,484,5٩37٦,20٩,85775,824,512٦٦,748,٩7582,447,٩03إجمالي المطلوبات 

النمو التاريخي ألهم المؤشرات المالية 
لفترة خمسة أعوام

الموجودات

 المطلوباتالموجودات

 المطلوبات

20١٦م20١٧م20١٨م20١9م2020م
85,071,٦0471,881,738٦8,51٩,8٦480,242,٦3187,3٦2,042إيرادات 

30,784,80٩15,743,٦57٩,285,8٦718,٩٩2,24224,548,074مجمل الربح

3,224,27٦4,8٩1,275)10,114,0٦٦()12.٩03.٩31(10.783.35٩صافي األرباح / الخسائر

إجمالي حقوق 
المساهمين

523,٩72,٦24512,745,4٩4547,707,7٦٩587,37٩,٩50582,٩7٦,077

مجمل الربحااليرادات

حقوق المساهمين  صافي األرباح / الخسائر

85,809,303

80,894,789

69,438,421

73,391,558

84,847,165

579,614,677

573,234,136

554,093,860

515,563,793

516,013,150

665,423,980

654,128,925

623,532,281

588,955,351

600,860,315

2016

2017

2018

2019

2020

 ةلوادتملا تادوجوملا ةلوادتملا ريغ تادوجوملا تادوجوملا يلامجإ

60,878,583

34,711,268

47,863,217

57,875,589

62,864,917

21,569,320

32,037,707

27,961,295

18,334,268

12,619,676

82,447,903

66,748,975

75,824,512

76,209,857

75,484,593

2016

2017

2018

2019

2020

 ةلوادتملا تابولطملا ةلوادتملا ريغ تابولطملا تابولطملا يلامجإ

87,362,042

80,242,631

68,519,864

71,881,738

85,071,604

2016

2017

2018

2019

2020

4,891,275

3,224,276
-10,114,066

-12,903,931
10,783,359

2016

2017
2018

2019
2020

2016 2017 2018 2019 2020

582,976,077

587,379,950

547,707,769

512,745,494

523,972,624

450,000,000 500,000,000 550,000,000 600,000,000

2016

2017

2018

2019

2020

24,548,074

18,992,242

9,285,867

15,743,657

30,784,809

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000

2016

2017

2018

2019

2020
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األداء المالي 
خال عام 2020م
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اإلدارة المالي خال عام 2020م

االيرادات وفقًا ألنشطة الشركة الرئيسية مساهمة كل نشاط في نتائج الشركة 

التحليل الجغرافي لإليرادات وفقًا ألنشطة الشركة الرئيسية 

جاءت مساهمة كل نشاط في إجمالي إيرادات أنشطة الشركة في 2020/12/31م مقارنة بعام 

201٩م على النحو التالي :

البيان
إيرادات النشاط لعام 20١9مإيرادات النشاط لعام 2020م

نسبة التغير
النسبةالمبلغالنسبةالمبلغ

58%48%٦434,18٩,711%53,٩٩٩,284النشاط الزراعي

)2٩%(3٩%2328,031,74٩%1٩,7٩5,717النشاط الصناعي

17%13%13٩,٦٦0,278%11,27٦,٦03النشاط العقاري

18%100%10071,881,738%85,071,٦04إجمالي 

53,999,284

34,189,711

2020 2019

2020 2019

النشاط الزراعي

مساهمة القطاعات في اجمالي 
إيرادات عام 2020م

مساهمة القطاعات في اجمالي 
إيرادات عام 20١9م

النشاط الصناعي

19,795,717

28,031,749

2020 2019

2020 2019

النشاط العقاري

11,276,603

9,660,278

2020 2019

2020 2019

64%

23%

13%

 تاعيبملا

 يعارزلا طاشنلا

 )نايبرلا ، ةهكافلا(

 يعانصلا طاشنلا

 )هايملا(

 يراقعلا طاشنلا

48%

39%

13%

 تاعيبملا

 يعارزلا طاشنلا

 )نايبرلا ، ةهكافلا(

 يعانصلا طاشنلا

 )هايملا(

 يراقعلا طاشنلا

النسبة20١9م2020م

788%7,214,747812,2٩3إيرادات مبيعات منتجات الفاكهة 

40%4٦,784,53733,377,417إيرادات مبيعات منتجات ربيان 

)2٩%(1٩,7٩5,71728,031,74٩إيرادات مبيعات منتجات مياه 

17%11,27٦,٦03٩,٦٦0,278إيرادات تأجير العقار

18%85,071,٦0471,881,737إجمالي 

النسبة2020مالبيان

52%24,1٩٩,٩٩5المملكة العربية السعودية 
47%22,18٦,855جمهورية مصر العربية

1%3٩7,٦88كوريا 

18%4٦,784,537إجمالي 

7,214,747

812,293

2020 2019

2020 2019

46,784,537

33,377,417

2020 2019

2020 2019

19,795,717

28,031,749

2020 2019

2020 2019

11,276,603

9,660,278

2020 2019

2020 2019

إيرادات مبيعات منتجات 
الفاكهة

 
ً
التحليل الجغرافي لاليرادات وفقا

ألنشطة الشركة الرئيسية 

مساهمة 
األنشطة 
الرئيسية في 
اإليرادات لعام 
2020م

مساهمة 
األنشطة 
الرئيسية في 
اإليرادات لعام 
20١9م

إيرادات مبيعات منتجات 
الربيان

إيرادات مبيعات منتجات 
المياه

إيرادات تأجير العقار

 ةكلمملا
 ةيبرعلا

  ةيدوعسلا
52% 

 ةيوهمج
 ةيبرعلا رصم

47% 

  ايروك
1% 

9%

55%

23%, 

13%

  ةهكافلا تاجتنم تاعيبم تاداريإ

  نايبر تاجتنم تاعيبم تاداريإ

  هايم تاجتنم تاعيبم تاداريإ

  راقعلا ريجأت تاداريإ

1%

46%
39%

14%

  ةهكافلا تاجتنم تاعيبم تاداريإ

  نايبر تاجتنم تاعيبم تاداريإ

  هايم تاجتنم تاعيبم تاداريإ

  راقعلا ريجأت تاداريإ
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الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل

مقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق

التغيرات في اإليرادات ومجمل الربح

الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل

الفروقات الجوهرية في صافي ربح / )خسارة( العام 

الفروقــات الجوهريــة فــي نتائــج التشــغيل للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م تعكــس اثــر 

الخطــوات التــي اتخذتهــا الشــركة والتــي اشــتملت علــى إعــادة هيكلــة الشــركة وقطاعاتهــا ومبــادرات 

خفــض وضبــط التكاليــف باإلضافــة إلــى تبنــي آليــات جديــدة فــي المبيعــات والتســويق والتــي ســاهمت 

فــي تحققــت الفروقــات الجوهريــة لبنــود قائمــة الدخــل.

بلغــت االيــرادات خــالل عــام 2020م مبلــغ 85,071,٦04 ريــال ســعودي مقابــل إيــرادات بلغــت 71,881,738 

ارتفــاع %18  قــدره 13,18٩,8٦٦ريــال ســعودي بمعــدل  بارتفــاع  الســابق وذلــك  للعــام  ريــال ســعودي 

ليعكــس أثــر التغيــرات علــى النحــو التالــي:

ارتفاع في مبيعات الروبيان	 

ارتفاع في اإليرادات العقارية	 

ارتفاع في مبيعات مزرعة المانجو	 

االنخفاض في التكاليف التشغيلية الناتجة عن المبادرات المستمرة لتخفيض التكاليف التشغيلية	 

حققــت الشــركة ربــح تشــغيلي خــالل عــام 2020م بلــغ 8,450,587 ريــال ســعودي مقابل خســائر 10,543,148 

ريــال ســعودي للعــام الســابق.  يمثــل هــذا النمــو بفضــل ارتفــاع المبيعــات فــي اغلــب قطاعــات الشــركة 

باإلضافــة الــى انخفــاض تكاليــف التشــغيل. عــالوة علــى ذلــك، ســاهم انخفــاض مصاريــف البيــع والتســويق 

ومصاريــف إداريــة وعموميــة الــى تحويــل الشــركة الــى الربحيــة.

بلــغ صافــي ربــح الشــركة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م مبلــغ 10.783.359ريــال ســعودي 

مقارنــة بصافــي خســائر بقيمــة )12.903.931(ريــال ســعودي فــي عام 2019، وبلغ اجمالي الدخل الشــامل 

فــي عــام 2020م مبلــغ 11.495.959ريــال مقابــل خســائر)12.017.588( ريــال فــي عام 2019م .

نسبة التغيرالتغير20١9م2020مالبيان

18%85,071,٦0471,881,73813,18٩,8٦٦المبيعات

8%4,٦74,540)5٦,138,081( )٦0,813,341(تكلفة المبيعات

مكاسب اثبات األصول الحيوية 
بالقيمة العادلة

٦,52٦,54٦-٦,52٦,54٦%100

٩5%30,784,80٩15,743,٦5715,041,152مجمل الربح / الخسارة

نسبة التغيرالتغير20١9م2020مالبيان
٩5%30,784,80٩15,743,٦5715,041,152مجمل الربح / الخسارة

25% 1,7٦0,715)٦,٩24,٩17( )5,1٦4,202(مصاريف بيع وتوزيع

15%2,٩٩1,288)1٩,3٦1,888()1٦,370,٦00(مصاريف إدارية وعمومية

مخصص خسائر ائتمانية 
متوقعة

 )7٩٩,420(-7٩٩,420%100

الربح / )الخسارة( 
من العمليات الرئيسية

8,450,587)10,543,148(18,٩٩3,735-

20١9م2020مالبيان

)10.543.148(8.450.587الربح / )الخسارة( من العمليات الرئيسية

)821,258()781.004(مصاريف تمويلية

5.1٩٩.٩٩3243.٦73نتائج االعمال األخرى

)1,783,171()2.08٦.217(الزكاة الشرعية

)12.٩03.٩31(10.783.35٩صافي الربح / الخسارة بعد الزكاة الشرعية

712.٦00883.343الدخل الشامل اآلخر للسنة

)12.017.588(11.4٩5.٩5٩إجمالي الدخل الشامل للفترة
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استعراض التغيرات في التدفقات النقدية ربحية /)خسارة( السهم خال العام 

الزكاة والمدفوعات النظامية

القروض 

حققــت الشــركة ربحيــة ســهم بقيمــة 0,22 )اثنــان وعشــرون هللــة( مــن صافــي ربــح العــام للســنة المنهية 

فــي 31 ديســمبر 2020م ليعكــس أثــر التغيــرات فــي بنــود قائمــة الدخل.

أبرز التغيرات في بنود التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية يرجع بصفة رئيسية الى : 

حققــت الشــركة صافــي تغيــر ارصــدة النقديــة ومــا فــي حكمهــا بقيمــة )14,178,81٦( ريــال ســعودي ناتجــة 

مــن التغيــرات فــي بنــود قامــة التدفقــات النقديــة وذلــك علــى النحــو التالــي :

فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

انخفــاض التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن األنشــطة االســتثمارية وذلــك نظــرا لعــدم بيــع أي أصــول أو 	 

اســتثمارات خــالل عــام 2020م مقارنــة بعــام 201٩م والــذي تــم فــي بيــع مبنــى تجــاري فــي الريــاض.

 االستثمار في تطوير مزرعة الروبيان لتطوير ورفع الطاقة اإلنتاجية بنسبة %41 .	 

حصلــت الشــركة علــى قــرض مــن صنــدوق التنميــة الزراعيــة لتمويــل جــزء مــن توســعة مزرعــة الروبيــان 

رقــم )2( بمبلــغ 20,٩٩٩,٩٩7 ريــال بــدون فوائــد بضمــان رهن عقاري يســدد على عشــرة أقســاط متســاوية 

لمــدة عشــرة ســنوات قيمــة القســط 2,0٩٩,٩٩٩ تبــدأ فــي 1433/11/22هـــــــ  وتنتهــى فــي 1442/11/22هـــ  

وحتــى اآلن بلــغ الخصــم المكتســب كنتيجــة للســداد المبكــر مبلــغ 3,٦74,٩٩4 ريــال .كمــا تــم خــالل عــام 

 للمبــادرات الحكومية لتخفيف 
ً
2020م تأجيــل أقســاط القــرض ليتــم ســدادها فــي عــام 2021 وذلــك امتثــاال

أثــار جائحــة كورونــا.

تــم بتاريــخ 2017/08/13م توقيــع عقــد تســهيالت بنكيــة بنظام التمويل االســالمي مقدارها 40,000,000 

ريــال مــع مصــرف الراجحــي لتمويــل مصروفــات رأســمالية بضمــان رهن عقاري وســند ألمر، ومــدة التمويل 

خمــس ســنوات تمتــد مــن 2017/08/14م إلــى 2022/08/14م شــاملة فتــرة ســماح مدتهــا ســنة واحــدة، 

والمبلــغ التمويــل المســحوب علــى مراحــل خــالل عــام 2017م ســحب واســتخدام مبلــغ 14,٩٩٦,712 ريــال. 

 
ً
كمــا تــم تأجيــل جــزء مــن أقســاط القــرض خــالل عــام 2020م ليتــم ســدادها فــي عــام 2021 وذلــك امتثــاال

للمبــادرات الحكوميــة لتخفيــف أثــار جائحــة كورونــا.

بعــد التفــاوض مــع مصلحــة الــزكاة فــي جلســات صلــح وديــة قامــت المصلحــة بإعــداد ربــط زكــوي معــدل 

 عــن مبلــغ ٩87,13,1٦5 
ً
ــدال ــال ب ــرة 200٦م إلــى 2010م بمبلــغ 11,844,032 ري ــزكاة المســتحقة عــن الفت لل

 اعتراضهــا علــى هــذا 
ً
ريــال الــذي تــم تكويــن مخصــص لــه فــي ســنوات ســابقة وقدمــت الشــركة أيضــا

الربــط الجديــد ولــم يبــت فيــه حتــى تاريخــه. هــذا ولقــد قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة حتــى عــام 

2018م وســددت المســتحق عليهــا حســب هــذه اإلقــرارات.

حصلت الشركة على قرضين على النحو التالي :

قرض صندوق التنمية الزراعية:  )بالريال السعودي(

قرض مصرف الراجحي:  )بالريال السعودي(

20١9م2020مالبيان

)0.2٦(0.22ربحية /)خسارة( السهم 

20١9م2020مالبيان

)7.٦11.432()2.834.٦٩1(التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

27.5٩4.770)٩.551.17٩(التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

)5.005.443()1.7٩2.٩4٦(التدفقات النقدية الناتجة من /)المستخدمة في( األنشطة التمويلية

14,٩77,8٩5)14,178,81٦(صافي التغير في أرصدة النقد وما في حكمها

الرصيد بداية قيمة القرضمدة القرضتاريخ بداية القرض
2020م

المسدد خالل 
العام

 رصيد نهاية
العام

٦.2٩٩.٩٩7-1020,٩٩٩,٩٩7٦,2٩٩,٩٩7 سنوات١٤٣١/١١/22هـ

الرصيد بداية قيمة القرضمدة القرضتاريخ بداية القرض
2020م

المسدد خالل 
العام

 رصيد نهاية
العام

14,٩٩٦,71211,5٦٦,8٩71.7٩4.452٩.772.445       5 سنوات20١٧/0٨/١٤م

2020م

المستحق حتى المسددالبيان
نهاية العام ولم 

يسدد

بيان األسبابوصف موجز لها

 المستحق عن السنة المالية370.0001.412.171الزكاة الشرعية
201٩م

يدفع في عام 2021م

---1.477.3٩7التأمينات االجتماعية

تأشيرات وجوازات ومكتب 
العمل

1.31٩.٩٦2---

شركة السوق المالية 
السعودية )تداول(

3٩0.000---
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المسئولية
 االجتماعية 
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المجاالت

اعتمــدت الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة والمنعقــدة بتاريــخ 2018/04/18م سياســة المســؤولية 

االجتماعيــة وأهدافهــا ونطــاق عملهــا وضوابطهــا بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة 

للمجتمــع . وتهــدف إلــى تحديــد اإلطــار العــام ألعمــال وبرامــج المســئولية  االجتماعيــة التــي تنظمهــا 

الشــركة وتحــدد الضوابــط التــي تحكمهــا لضمــان تحقيــق األهــداف المطلوبــة. 

١
التعــاون والتفاعــل مــع الجهــات 

االجتماعيــة. والمنظمــات 

٤
دعم البرامج والقطاعات 

المجتمعية 

2
الحفاظ على البيئة.

٥
يخــدم  بمــا  الشــباب  فئــة  دعــم 

إدراكهــم  وينمــى  مصالحهــم 

بتبنــي البرامــج التدريبيــة للشــباب 

المؤسســات  مــع  الســعودي 

التعليميــة و اســتقطاب الكفاءات 

الوظيفيــة. الفــرص  لخلــق 

٣
دعم ذوي االحتياجات الخاصة.

٦
يســاهم  مــا  فــي كل  االهتمــام 

والبرامــج  األنشــطة  دعــم  فــي 

الفعاليــات والمناســبات  ورعايــة 

علــى  والفائــدة  القيمــة  ذات 

والمجتمــع. الفــرد 

٧
المســئولية  مفهــوم  ترســيخ 

المنطقــة  فــي  االجتماعيــة 

للوطــن  للــوالء  رمــز  باعتبارهــا 

. طنيــن ا لمو ا و

المسئولية االجتماعية 

مساهمات الشركة االجتماعية خالل عام 2020م بلغت مبلغ ٧٧,٥00 ريال 

مبلغ الدعم بالريالبيان

25,000دعم مبادرة »متحدون ياوطن« لتوفير األجهزة اإللكترونية الذكية للطالب

15,000دعم األسر محتاجة

15,000دعم اليوم العالمي للتطوع

10,000دعم اليوم العالمي للسالمة

12,500دعم أبطال الصحة
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إدارة المخاطر
واألدوات المالية
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التغيرات في االقتصاد العالمي   

التي تؤثر ســـلبًا على أســـعار المنتجات 

وخاصة صادرات الربيان . تقوم الشـــركة 

بالمتابعة المســـتمرة لتغيرات االقتصاد 

العالمـــي والعمل على تنويـــع مصادر 

أنشـــطة  تنويـــع  خـــال  مـــن  اإليـــرادات 

. الشركة 

مخاطر المنافسة                              

تبيـــع الشـــركة منتجاتهـــا الســـمكية من 

الروبيـــان ومنتجـــات المياه في ســـوق 

محلية وخارجية تنافســـية وتعمل إدارة 

الشـــركة على تقليل مخاطر المنافســـة 

علـــى  واإلبقـــاء  االســـتثمارات  بتنويـــع 

أســـعار وجودة تنافســـية .

مخاطر اإلصابة بأمراض حيوية  

وهـــي ذات تأثيـــر مباشـــر علـــى اإلنتـــاج 

وخاصـــة الروبيان . تتخذ الشـــركة عناصر 

وفـــق  األمـــراض  هـــذه  مـــن  الوقايـــة 

تحددهـــا  وشـــروط  واجـــراءات  معاييـــر 

مقـــام وزارة البيئـــة والميـــاه والزراعة 

للحـــد مـــن هـــذه األمـــراض .

مخاطر التغيرات في األسعار 

اإلنتـــاج  مدخـــات  أســـعار  فـــي  وذلـــك 

وأســـعار البيع ومما يؤثر على هامش 

الربـــح ويتـــم التعامـــل مـــع هـــذا الخطر 

االســـتثمارات  تنويـــع  علـــى  بالعمـــل 

والبيـــع  التشـــغيل  تكاليـــف  وخفـــض 

. والتوزيـــع 

مخاطر االئتمان 

مـــن  التـــي  الماليـــة  الموجـــودات 

مخاطـــر  إلـــى  تتعـــرض  أن  المحتمـــل 

االئتمـــان بصورة أساســـية مـــن النقدية 

مدينـــة  وذمـــم  النقديـــة  وشـــبة 

وموجـــودات أخـــرى ، يتـــم إيـــداع النقد 

فـــي بنـــوك ذات قـــدرات ائتمانية عالية 

وبالتالـــي يكون خطر االئتمـــان محدودًا 

، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمخاطـــر االئتمـــان 

للذمم المدينة فهـــي محدودة لعدم 

قبـــول أي عميـــل قبـــل تحديـــد وتحليل 

قدرتـــه االئتمانيـــة والتعامل معه وفقًا 

الذمـــم  صافـــي  أن  حيـــث  للصاحيـــات 

األخـــرى  المدينـــة  واألرصـــدة  المدينـــة 

تمثـــل حوالـــي ٪7 فقـــط مـــن إجمالـــي 

أصـــول الشـــركة .

مخاطر أسعار الفائدة

مـــن  الفائـــدة  أســـعار  مخاطـــر  تنشـــأ 

احتمـــال أن يؤثر تذبذب أســـعار الفائدة 

علـــى الربحيـــة المســـتقبلية أو القيمة 

العادلـــة لألدوات المالية بســـبب التغير 

 . الســـوق  فـــي  الفائـــدة  فـــي معـــدل 

تخضع الشـــركة لمخاطر أســـعار الفائدة 

بشـــأن أصولهـــا وخصومهـــا المرتبطـــة 

بعمولـــة . تتعامل الشـــركة مع صناديق 

والتمويـــل  فوائـــد  بـــدون  التمويـــل 

اإلســـامي هـــذا بجانـــب تنويـــع مصادر 

التمويـــل .

مخاطر العمات األجنبية

تغيـــر  بســـبب  الناتجـــة  المخاطـــر  هـــي 

صـــرف العمـــات األجنبيـــة والـــذي يؤثر 

واالســـتثمارات  األصـــول  قيمـــة  علـــى 

التشـــغيلية  واألنشـــطة  الخارجيـــة 

للتدفقـــات  العادلـــة  القيمـــة  وتذبـــذب 

إدارة  تقـــوم   . المســـتقبلية  النقديـــة 

أســـعار  تقلبـــات  بمراقبـــة  الشـــركة 

العمـــات األجنبية بشـــكل متواصل ، كما 

تعتقـــد أنه مـــن غير الضـــروري التغطية 

فـــي  األجنبيـــة  العمـــات  مخاطـــر  ضـــد 

الوقت الحالـــي ، وعندما يتراءى إلدارة 

الشـــركة وجـــود هـــذه المخاطر ســـوف 

يتـــم تكويـــن ارتباطـــات ماليـــة للحـــد من 

مخاطـــر التغير فـــي العمـــات األجنبية.

مخاطر السيولة 

مخاطـــر  بمراقبـــة  الشـــركة  تقـــوم   

للتمويـــات  دوريـــة  بصفـــة  الســـيولة 

الحاليـــة  وااللتزامـــات  المتاحـــة 

التدفقـــات  تراقـــب  كمـــا  والمســـتقبلية 

وموائمـــة  الفعليـــة  النقديـــة 

اســـتحقاقات الموجـــودات الحاليـــة مع 

المطلوبـــات الماليـــة – ال تـــرى الشـــركة 

أنهـــا عرضـــة لمخاطر جوهريـــة متعلقة 

. لة لســـيو با

القيمة العادلة لألدوات المالية  

هـــي القيمـــة التـــي يتـــم فيهـــا تبـــادل 

أطـــراف  بيـــن  التـــزام  تســـوية  أو  أصـــل 

راغبـــة فـــي ذلـــك وتتـــم بنفس شـــروط 

إدارة المخاطر  واألدوات المالية

التعامـــل مع األطـــراف األخـــرى. بما أنه 

يتـــم إعـــداد القوائـــم الماليـــة للشـــركة 

على أســـاس طريقة التكلفـــة التاريخية 

القيمـــة  بيـــن  فروقـــات  تنتـــج  قـــد   ،

الدفتريـــة وتقديـــرات القيمـــة العادلـــة. 

العادلـــة  القيمـــة  أن  اإلدارة  تعتقـــد 

ال  الماليـــة  الشـــركة  وخصـــوم  ألصـــول 

تختلـــف بشـــكل جوهـــري عـــن قيمتهـــا 

الدفتريـــة وذلـــك لتنويـــع االســـتثمارات 

للتقليـــل من آثـــار الفروقات بين القيمة 

الدفتريـــة والعادلـــة لـــألدوات المالية .

إدارة  مخاطر أسعار األسهم

المدرجـــة  الماليـــة  األوراق  تتعـــرض 

والغيـــر مدرجة للشـــركة لمخاطر ســـعر 

التأكـــد  عـــدم  مـــن  الناشـــئة  الســـوق 

لاســـتثمار  المســـتقبلية  القيـــم  مـــن 

الشـــركة  تديـــر  الماليـــة.  األوراق  فـــي 

مخاطر ســـعر األســـهم من خال تنويع 

. االســـتثمارات 

إدارة مخاطر رأس المال

يشـــمل رأس مال الشركة أسهم عادية 

العاديـــة،  األســـهم  حاملـــي  يمتلكهـــا 

وتهـــدف الشـــركة بشـــكل رئيســـي مـــن 

الحفـــاظ  إلـــى  المـــال  إدارة رأس  خـــال 

علـــى نســـب رأســـمالية قوية مـــن أجل 

قيمـــة  وتعظيـــم  المشـــاريع  دعـــم 

الشـــركة  تديـــر  المســـاهمين.  حقـــوق 

هيـــكل رأســـمالها فـــي ضـــوء التغيرات 

فـــي الظـــروف االقتصاديـــة ومتطلبـــات 

االتفاقيـــات الماليـــة. مـــن أجـــل الحفاظ 

على هيكل رأس مال الشركة وتعديله، 

قـــد تقـــوم لشـــركة بتعديـــل توزيعـــات 

للمســـاهمين  األســـهم  علـــى  األربـــاح 

أو إعـــادة رأس المـــال للمســـاهمين أو 

إصـــدار أســـهم جديـــدة .

خطر الكوارث الطبيعية 

المخاطـــر الناتجة عن الكوارث الطبيعية 

مثـــل الزالزل والســـيول : قد تحدث هذه 

الكـــوارث الطبيعية خســـائر فـــي أصول 

الشـــركة وبنـــاءً عليه يتـــم التأمين على 

أصـــول الشـــركة والعمـــل علـــى الحفاظ 

علـــى األصـــول والممتلـــكات وتقليل أثر 

الكـــوارث ال قـــدر اللـــه بقدر المســـتطاع 

ســـامة  مـــن  التأكـــد  إلـــى  باإلضافـــة 

. العاملين 

 ) covid-19 ( خطر جائحة

نظـــرًا إلنتشـــار جائحـــة ) covid-19 ( ومـــا 

لآلنشـــطة  اضطرابـــات  مـــن  عنهـــا  نتـــج 

االجتماعية واالقتصادية فى االسواق 

المحليـــة واالقليميـــة والعالمية قامت 

إدارة الشـــركة بتقييـــم آثـــار ذلـــك على 

واتخـــذت  اســـتباقي  بشـــكل  عمليتهـــا 

الوقائيـــة  االجـــراءات  مـــن  سلســـة 

لضمـــان ســـامة موظفيهـــا وعمائهـــا 

والمجتمع بشـــكل عـــام ؛ وكذلك ضمان 

إســـتمرارية توريـــد منتجاتها فى جميع 

االســـواق ؛ وبنـــاء علي هـــذه العوامل 

 covid-19  تـــرى إدارة الشـــركة أن جائحة

لـــم يكن لهـــا آثـــار جوهرية علـــى اغلب 

القطاعـــات التـــي تعمـــل بهـــا الشـــركة 

وتواصـــل إدارة الشـــركة مراقبة الوضع 

عـــن كثب .

للمراقبـــة  المخاطـــر  هـــذه  تخضـــع 

والمتابعة مـــن قبـــل اإلدارة التنفيذية 

ومجلس إدارة الشـــركة فقد تم تكليف 

اللجنـــة التنفيذية واالســـتثمار بمهام 

لجنـــة المخاطـــر بتاريـــخ 20١9/09/0٥م  

علـــى  الســـالبة  آثارهـــا  مـــن  للتقليـــل 

اســـتراتيجية  تهـــدف  حيـــث  الشـــركة 

إلـــى  الحاليـــة والمســـتقبلية  الشـــركة 

تنويـــع االســـتثمار ممـــا انعكـــس إيجابًا 

علـــى النتائـــج الماليـــة للشـــركة وفـــي 

هـــذا الصـــدد تـــم إعـــداد ســـجل مخاطـــر 

تصنيـــف  يوضـــح  للشـــركة  تفصيلـــي 

واحتماليـــة  الخطـــورة  ودرجـــة  الخطـــر 

الحـــدث واإلجـــراءات المتعلقة به ويتم 

المخاطـــر  إدارة  قبـــل  مـــن  متابعتـــه 

. بالشـــركة 
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أعمــال  يتــم بموجبــه توجيــه ومراقبــة  الــذي  النظــام  بأنــه  الحوكمــة  نظــام  يعــرف 

الشــركة بمــا يخــدم مصالــح المســاهمين مــن أجــل اســتدامة قيمــة الشــركة والنهــوض 

بحقــوق المســاهمين ، ويحــدد هيــكل الحوكمــة وتوزيــع الســلطات والمســئوليات بيــن 

مختلــف األطــراف ذات الصلــة بالشــركة ، مثــل أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة 

واإلجــراءات  القواعــد  النظــام  ويوضــح  والمســاهمين  التنفيذيــة  واإلدارة  للمجلــس 

المتعلقــة بإتخــاذ القــرارات فيمــا يتعلــق بشــؤون الشــركة .

الحوكمة
مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

اللجان

حوكمة الشركة

االطراف ذات العاقة

الشركات التابعة

رأس المال

مشاراكات وحقوق المساهمين

اقرارات مجلس اإلدارة
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تطبــق الشــركة جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة 

باســتثناء مــا يلــي :

أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة الفقرة رقم المادة

ًمادة استرشادية سيتم 
تطبيقها مستقبال

التقييم 

يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول 
على تقييم جهة خارجيه مختصه ألدائه كل ثالث 

سنوات

هـ
الحادية 

واألربعون

يجري أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 
 ألداء رئيس المجلس.

ً
 دوريا

ً
تقييما و

مادة استرشادية  
ال يرى مجلس اإلدارة ضرورة 

تشكيل لجنة مستقلة في 
الوقت الحالي وكلف اللجنة 

التنفيذية واالستثمار بمهامها  

تشكيل لجنة إدارة المخاطر 

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة 
تسمى )لجنة إدارة المخاطر( 

- السبعون

مادة استرشادية

تحفيز العاملين

 في الشركة أو 
ً
برامج منح العاملين أسهما

 من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد ، 
ً
نيبا

وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك 
البرامج 

2
الخامسة 
والثمانون

إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في 
الشركة 3

مادة استرشادية

مبادرات العمل االجتماعي

وضح مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما 
تقدمة من مبادرات في العمل االجتماعي 
ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط 

المشابه

1
الثامنة 

والثمانون

وضح برامج توعية للمجتمع للتعريف 
بالمسؤولية االجتماعية للشركة

4

مادة استرشادية  
ال يرى مجلس اإلدارة ضرورة 
تشكيل لجنة مستقلة في 
الوقت الحالي وكلف لجنة 

المراجعة بمهامها 

تشكيل لجنة حوكمة الشركات 

تشكل لجنة مختصة بحوكمة الشركات  - الخامسة 
والتسعون

الحوكمة
حوكمة الشركة

يتكــون مجلــس اإلدارة مــن )7( أعضــاء يتــم تعينهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة ولمــدة )3( ســنوات 

 تم تعيين )7( أعضاء في الجمعية 
ً
 للمادة الســابعة عشــرة من النظام األساســي للشــركة ، وحاليا

ً
وفقا

 بأنــه حدثــت تغييــر 
ً
 ألســلوب التصويــت التراكمــي ، علمــا

ً
العموميــة المنعقــدة بتاريــخ 201٩/04/0٩م وفقــا

فــي عضويــة المجلــس خــالل عــام 201٩م وتــم ذكرهــا فــي تقريــر عــام 201٩م ، كمــا أنــه تــم تكويــن 

مجلــس اإلدارة متوافــق مــع التعليمــات الــواردة بالمــادة الســابعة عشــرة مــن الئحــة حوكمــة الشــركات 

الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ، ويتولــــى المجلــــس كافــــة الصالحيــــات الالزمــــة إلدارة الشــركة التــي 

حــــددها النظــــام األساســــي ،كمــا أن الئحــة سياســــات ومعاييــــر وإجــــراءات العضويــة حــددت مســــئوليات 

. 
ً
 واضحــا

ً
المجلــــس تحديــــدا

المنصب صفة العضوية اسم العضو

رئيس مجلس اإلدارة مستقل أ. أحمد بن محمد الصانع

مستقل نائب رئيس مجلس  اإلدارة م. ماجد بن عبدالله العيسى 

مستقل عضو مجلس االدارة أ. فهد بن مبارك القثامي 

غير تنفيذي  عضو مجلس االدارة أ. محمد بن عبدالله المنيع 

مستقل عضو مجلس اإلدارة أ. خالد بن أحمد األحمد 

غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة أ. خالد بن جوهر الجوهر

مستقل عضو مجلس االدارة أ. أديب بن محمد أبانمي 

الحوكمة
مجلس االدارة
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األستاذ /  

أحمد بن محمد الصانع 

رئيس مجلس اإلدارة 

الوظائف الحالية 
رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية	 
رئيس مجلس إدارة شركة باتك لالستثمار والخدمات اللوجستية	 
رئيس مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة	 
رئيس مجلس مديرين شركة باتك العقارية	 
رئيس مجلس مديرين  الشركة السعودية للنقل واالستثمار مبرد	 
العضو المنتدب لمجموعة بن الدن العالمية القابضة	 
رئيس مجلس مديرين شركة رؤى التطويرية	 
رئيس مجلس إدارة شركة جازل لالستثمار	 
رئيس مجلس إدارة شركة جسارة القابضة	 
رئيس مجلس إدارة شركة حلول المدن الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات	 
رئيس مجلس مديرين شركة جبس الجزيرة  	 
رئيس مجلس مديرين شركة أمنكو إلدارة المرافق المحدودة	 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد العلي الصانع الخيرية	 
الرئيس التنفيذي والمالك لمؤسسة االستثمار الرشيد للتجارة	 
نائب الرئيس شركة المقر للتطوير والتنمية	 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة االستثمار العائلي	 

عضويات مجالس اإلدارة الحالية للشركات أو من مديريها 
داخل المملكة

شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو( - مساهمة مدرجة	 
شركة االستزراع المائي المتقدمة لألسماك - ذات مسئوليه محدودة	 
شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية )باتك( - مساهمة مدرجة	 
شركة العربية لخدمات األمن والسالمة )أمنكو( - ذات مسئوليه محدودة	 
شركة باتك العقارية – ذات مسئولية محدودة	 
الشركة السعودية للنقل واالستثمار مبرد – ذات مسئولية محدودة	 
مجموعة بن الدن العالمية القابضة - مساهمة غير مدرجة	 
شركة رؤى التطويرية – ذات مسؤولية محدودة	 
شركة جازل لالستثمار - ذات مسئوليه محدودة	 
شركة جسارة القابضة - ذات مسئوليه محدودة	 
مؤسسة محمد العلي الصانع الخيرية - مؤسسة خيرية	 
مؤسسة االستثمار الرشيد للتجارة - ذات مسئوليه محدودة	 
شركة المقر للتطوير والتنمية – ذات مسئولية محدودة	 
شركة االستثمار العائلي - ذات مسئوليه محدودة	 
شركة مشاريع االرجان - ذات مسئوليه محدودة	 

عضويات مجالس اإلدارة السابقة للشركات أو من مديريها 
داخل المملكة

الشركة الوطنية لحفر االبار - ذات مسؤولية محدودة	 
الشركة الوطنية للخدمات البترولية  - ذات مسؤولية محدودة	 

الوظائف السابقة
نائب مجلس اإلدارة شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية	 
نائب مجلس اإلدارة شركة جازان للطاقة والتنمية	 
الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لحفر االبار 	 
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات البترولية	 

المؤهالت
ماجستير في إدارة األعمال	 
بكالوريوس في إدارة األعمال	 

الخبرات
خبرة في مجال االستثمار وإدارة الشركات 
وعمليات االستحواذ والدمج بين الشركات 

بغرض تكوين كيانات عمالقة وتقييم األداء 
االقتصادي للشركات

تصنيف أعضائه ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم وعضوية مجالس اإلدارات

المهندس / 

 ماجد بن عبدالله العيسى  

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية 
الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية	 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية	 

عضويات مجالس اإلدارة الحالية للشركات أو من مديريها 
داخل المملكة

شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو( - مساهمة مدرجة 	 
شركة الخزف السعودي - مساهمة مدرجة 	 

شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية - مساهمة مدرجة 	 
الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة )أمنكو( - ذات مسئوليه محدودة 	 

عضويات مجالس اإلدارة السابقة للشركات أو من مديريها 

ال يوجد

الوظائف السابقة

الرئيس التنفيذي لشركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية  	 

المؤهالت
ماجستير في اإلدارة الصناعية.	 
بكالوريوس الهندسة الكيميائية.	 
زمالة المعهد األمريكي المحاسبين اإلداريين.	 
عضو تحالف مستشاري االندماج واالستحواذ الواليات المتحدة األمريكية	 

الخبرات
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الخزف 	 

السعودية من 2020 حتى اآلن

نائب رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية  من 201٩ حتى اآلن	 
الرئيس التنفيذي لشركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية من 201٩ حتى 	 

2020م
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة 	 

الوطنية للجبس من 201٦ – 201٩م
مدير صندوق تطوير الفرص واالستثمار بشركة سابك من 2013 – 201٦م	 
صندوق التنمية الصناعية السعودي من 2000 – 2013م	 
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األستاذ /  
فهد بن مبارك القثامي 

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /  
محمد بن عبدالله المنيع

عضو مجلس اإلدارة  

الوظائف الحالية 
مستشار ومدير االدارة العامة لمركز 	 

التميز البلدي لوزارة الشؤون البلدية 
والقروية 

رئيس مجلس المديرين لشركة سكيلمين 	 
العربية السعودية لالتصاالت وتقنية 

المعلومات  

الوظائف الحالية 
رجل أعمال  

عضويات مجالس اإلدارة الحالية للشركات أو 
من مديريها 

داخل المملكة
شركة باتك لالستثمار واالعمال 	 

اللوجستية )باتك( - مساهمة مدرجة 
شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو( - 	 

مساهمة مدرجة 
شركة سكيلمين العربية السعودية 	 

لالتصاالت وتقنية المعلومات - ذات 
مسئولية محدودة 

الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة 	 
)أمنكو( - ذات مسئوليه محدودة 

عضويات مجالس اإلدارة الحالية للشركات أو 
من مديريها 

داخل المملكة
شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو( - 	 

مساهمة مدرجة.

عضويات مجالس اإلدارة السابقة للشركات أو 
من مديريها

داخل المملكة 
الشركة السعودية للصادرات الصناعية  	 

)الصادرات( - مساهمة مدرجة 
شركة حلول النقد المحدودة )حلول 	 

النقد( - ذات مسئوليه محدودة 
شركة أمنكو إلدارة المرافق - ذات 	 

مسئوليه محدودة

عضويات مجالس اإلدارة السابقة للشركات أو 
من مديريها

داخل المملكة 
الشركة السعودية لصناعة الورق )صناعة 	 

الورق( - مساهمة مدرجة 
شركة أسماك تبوك - مساهمة  غير 	 

مدرجة 
شركة جنات لالستثمار الزراعي - ذات 	 

مسئولية محدودة 

الوظائف السابقة
الرئيس تنفيذي مكلف لشركة باتك 	 

لالستثمار واألعمال اللوجستية  
رئيس تنفيذي لشركة العربية لخدمات 	 

األمن والسالمة 
الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة 	 

أمريكان إكسبريس السعودية

الوظائف السابقة
الرئيس التنفيذي لشركة جازان للطاقة 	 

والتنمية  
مستشار قانوني اإلدارة العامة للخدمات 	 

الطبية للقوات المسلحة  ورئيس قسم 
القضايا 

باحث قانوني أخصائي في المؤسسة 	 
العامة للتقاعد

المؤهالت
برنامج االنتقال إلى الرئيس التنفيذي 	 
بكالوريوس علوم تخصص اإلدارة 	 

المؤهالت
ماجستير قانون	 
بكالوريوس قانون	 

الخبرات
 في مجال 

ً
خبرة تراكمية تزيد على 25 عاما

ادارة الشركات  واألعمال التجارية

الخبرات
 لعدد من 

ً
 وعقاريا

ً
 قانونيا

ً
عمل مستشارا

المؤسسات والشركات.

خارج المملكة 
شركة رخاء لالستثمار الزراعي - ذات 	 

مسئولية محدودة

األستاذ /  
خالد بن أحمد األحمد

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /  
خالد بن جوهر الجوهر  

عضو مجلس اإلدارة 

األستاذ /  
أديب بن محمد أبانمي 

عضو مجلس اإلدارة 
 

الوظائف الحالية 
مدير شركة اضواء الشامل للحاسبات 	 

المحدودة  
رئيس مجلس إدارة شركة بروج العقارية	 

الوظائف الحالية 

العضو المنتدب  شركة الجوهر لالستثمار 	 
الرئيس التنفيذي لشركة الجوهر 	 

لالستثمار  

الوظائف الحالية 
المدير العام أبانمي محاسبون ومراجعون 

قانونيون )محاسب قانوني(

عضويات مجالس اإلدارة الحالية للشركات 
أو من مديريها 

داخل المملكة
شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو( - 	 

مساهمة مدرجة 
شركة دتيال للتجارة - ذات مسئولية 	 

محدودة 
شركة اضواء الشامل للحاسبات 	 

المحدودة - ذات مسئولية محدودة 
بروج العقارية - ذات مسؤولية محدودة	 

عضويات مجالس اإلدارة الحالية للشركات 
أو من مديريها 

داخل المملكة
شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو( - 	 

مساهمة مدرجة 
شركة األولى جوجيت - مساهمة غير 	 

مدرجة 
شركة وفور للتجارة والصناعة - مساهمة 	 

غير مدرجة 
شركة أسماك تبوك - مساهمة غير 	 

مدرجة 

عضويات مجالس اإلدارة الحالية للشركات 
أو من مديريها 

داخل المملكة
بنك البالد - مساهمة مدرجة 	 
شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(  - 	 

مساهمة مدرجة 
صندوق المعذر ريت - صندوق استثمار 	 

عقاري متداول 
شركة بن سعيدان - مساهمة غير مدرجة 	 

عضويات مجالس اإلدارة السابقة 
للشركات أو من مديريها

داخل المملكة 
شركة سنيم للتجارة - ذات مسئولية 	 

محدودة

عضويات مجالس اإلدارة السابقة 
للشركات أو من مديريها

داخل المملكة 
ال يوجد	 

عضويات مجالس اإلدارة السابقة 
للشركات أو من مديريها

خارج المملكة 
البنك السعودي التونسي - مساهمة 	 

حكومية مناصفه بين المملكة العربية 
السعودية والجمهورية التونسية.

الوظائف السابقة
المدير العام لشركة بروج العقارية  	 
مدير إدارة األراضي ومستشار عقاري 	 

لشركة منافع القابضة

الوظائف السابقة
العمل التجاري

الوظائف السابقة
مستشار ثاني في هيئة السوق المالية.	 
محاضر في جامعة اإلمام محمد بن 	 

سعود
محلل مالي في الصندوق السعودي 	 

للتنمية

المؤهالت
بكالوريوس عالقات عامة	 

المؤهالت
بكالوريوس تجارة  

المؤهالت
ماجستير محاسبة  	 
بكالوريوس محاسبة	 

الخبرات
خبرة أربعة سنوات شركة سنشري 21 	 

العقارية
خبرة أربعة سنوات شركة منافع القابضة	 
خبرة أربعة سنوات شركة بروج العقارية	 

الخبرات
خبرات تفوق 32 سنة في استثمارات مالية / 

تطوير عقاري / صناعي

الخبرات
 سنة خبرة في المحاسبة والمراجعة. 

شركة الجوهر لالستثمار - ذات مسؤولية 	 
محدودة 

شركة جمال وخالد الجوهر للتجارة - ذات 	 
مسؤولية محدودة 
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الحضور 

 لالطــالع  والتحضيــر الجيــد الجتماعــات المجلــس ولجانــه وحرصهــم 
ً
 كافيــا

ً
خصــص أعضــاء المجلــس وقتــا

علــى حضورهــا ، ولــم يســبق أن تقــدم أي عضــو مــن األعضــاء بطلــب مكتــوب لعقــد اجتماعــات طارئــة 

للمجلــس خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م ولــم يســبق أن اعتــرض أي عضــو مــن 

األعضــاء علــى جــدول أعمــال المجلــس وقراراتــه . وحــرص المجلــس علــى جدولــة جلســاته فــي مواعيــد 

محــددة والتحضيــر الدائــم الجتماعــات المجلــس قبــل الجلســات والتأكــد مــن التــزام جميــع أعضــاء المجلــس 

بحضــور االجتماعــات ومناقشــة كافــة بنــود االجنــدة المطروحــة فــي االجتمــاع وتدويــن نتائــج االجتمــاع 

فــي محضــر ينــاط بأميــن ســر المجلــس ومتابعــة تنفيــذ مــا تضمــن المحضــر مــع اإلدارة التنفيذيــة للشــركة 

 
ً
، وحــرص المجلــس علــى متابعــة المهــام الموكلــة لــك عضــو مــن أعضــاءه والتأكــد مــن تنفيذهــا وفقــا

لمــا قــرره المجلــس فــي اجتماعاتــه ، ومتابعــة لجــان المجلــس واجتماعاتهــا الدوريــة والتأكــد مــن قيــام 

أعضائهــا بواجباتهــم ومســؤولياتهم وتنفيــذ مــا تضمنتــه محاضــر الجلســات .

وفــي ســبيل تســهيل ســير العمــل ، فقــد فــوض النظــام األساســي المجلــس اتخــاذ القــرارات بالتمريــر 

علــى أن تعــرض علــى مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع تالــي العتمادهــا بصــورة نهائيــة ، وقــد صــدر خــالل 

العــام 2020م عــدد مــن القــرارات المتخــذة بالتمريــر وتــم عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة حســب نــص الفقــرة 

)4( مــن المــادة )18( مــن النظــام األساســي .

االسم
تواريخ اجتماع مجلس اإلدارة خالل عام 2020م

مجموع الحضور 03/1٩05/1٩0٩/1011/1٦11/1٩12/27
6√√√√√√أحمد بن محمد الصانع

x√√√√√5ماجد بن عبداهلل العيسى
6√√√√√√فهد بن مبارك القثامي
6√√√√√√محمد بن عبدالله المنيع

6√√√√√√خالد بن أحمد األحمد
6√√√√√√خالد بن جوهر الجوهر
6√√√√√√أديب بن محمد أبانمي

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة  2020/08/12م

)√( الحضور أصالة            )XX( الحضور وكالة بواسطة عضو أخر               )X( عدم الحضور 

سجل حضور اجتماعات المجلس خالل عام 2020م والبالغ مجموعها )٦( اجتماعات :

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أداءه وأداء لجانه واعضائه  

واقتــراح  اإلدارة  مجلــس  فــي  والضعــف  القــوة  جوانــب  بتحديــد  والمكآفــات  الترشــيحات  لجنــة  تقــوم 

معالجتهــا بمــا يتفــق مــع  مصالــح الشــركة ، وكذلــك يتــم تقييــم اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة مــن خــالل 

مــدة التزامهــا بالمهــام المســندة إليهــا  مــن قبــل مجلــس اإلدارة . لــم تقــم أي جهــة خارجيــة بتقييــم 

أداء المجلــس ولجانــه خــالل عــام 2020م .  
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بيان بأسماء وظائف ومؤهالت وخبرات كبار التنفيذيين في اإلدارة التنفيذية :

األستاذة / 

بدور بنت ناصر الرشودي

الرئيس التنفيذي

الوظائف السابقة
المدير التنفيذي لإلدارة االستراتيجية في برنامج تطوير وزارة 	 

الداخلية 
المدير التنفيذي لقطاع التمكين وبناء القدرات في المركز الوطني 	 

لقياس أداء األجهزة العامة )أداء( 
مدير في قطاع االستراتيجية في الخدمات االستشارية في الشرق 	 

)EY( األوسط وشمال إفريقيا إرنست و يونغ

المؤهالت
ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ie Business School ، مدريد 	 

، إسبانيا 
بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي من جامعة الملك سعود	 

الخبرات
تصميم وتنفيذ االستراتيجيات	 
إدارة األداء	 
تطوير اإلجراءات	 
تحليل األعمال	 
إدارة التغيير	 
تصميم النماذج التشغيلية	 
إدارة تحول األعمال	 
إدارة البرامج والمشاريع	 

الحوكمة
اإلدارة التنفيذية

األستاذ / 

عبداإلله بن ملحم المفيز

مدير الشؤون المالية 

األستاذ / 

إبراهيم بن محمد ابو شرحة 

نائب الرئيس للعمليات

األستاذ / 

نايف بن ضحوي العنزي 

المدير التنفيذي للموارد البشرية 

والشؤون اإلدارية 

الوظائف السابقة
مستشار ائتمان بالصندوق الصناعي	 
مستشار االستثمارات والشراكات االستراتيجية لشركة علم ألمن 	 

المعلومات

الوظائف السابقة
مدير الشؤون اإلدارية لشركة جازان للطاقة والتنمية	 

الوظائف السابقة
مدير الموارد البشرية جازل لالستثمار.	 

المؤهالت
 	CFA محلل مالي معتمد
ماجستير إدارة أعمال	 
بكالوريوس مالية	 

المؤهالت
بكالوريوس علوم بحار فيزيائية	 

المؤهالت
بكالوريوس إدارة أعمال.	 

الخبرات
خبرة في تقييم الشركات واالستثمارات االستراتيجية ودراسات 	 

الجدوى والتحليل المالي

الخبرات
خبرة كبيرة في مجال العمل اإلداري والتنفيذي والتسويق 	 

والمبيعات.

الخبرات
خبرة أكثر من 18 سنة في إدارة الموارد البشرية والشئون 	 

اإلدارية في العديد من الشركات التي تعمل في مجاالت 
المقاوالت والصناعة واالستثمار.
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 بالنظــام األساســي للشــركة والئحــة 
ً
تتكــون اللجــان المشــكلة مــن مجلــس اإلدارة والمنبثقــة منــه التزمــا

الحوكمــة واإلدارة المثلــى مــن ثالثــة لجــان وذلــك علــى النحــو التالــي :

الحوكمة
اللجان 

 اللجنة التنفيذية واالستثمار

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات و المكافئات
مهام اللجنة واختصاصات 

تقــوم اللجنــة التنفيذيــة واالســتثمار بإعــداد واالشــراف علــى تنفيــذ الخطــط والسياســات واالســتراتيجيات 

واألهــداف الرئيســة للشــركة بمــا يحقــق أغراضهــا، ويدخــل ضمــن اختصاصــات اللجنــة التنفيذيــة واالســتثمار 

وتتمثــل مهــام اللجنــة  بالنقــاط التاليــة:

وآليــات 	  والمرحليــة وسياســات  الرئيســية  العمــل  للشــركة وخطــط  الشــاملة  االســتراتيجية  دراســة 

االســتثمار، والتمويــل، وإدارة المخاطــر، وخطــط إدارة الظــروف اإلداريــة الطارئــة  وذلــك بنــاء علــى 

التنفيذيــة. اإلدارة  اقتــراح 

مراجعة الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية. 	 

مراجعــة النفقــات الرأســمالية الرئيســة للشــركة وتملــك األصــول والتصــرف فيهــا ومراجعــة الموازنــات 	 

التقديريــة بأنواعهــا. 

التوصيــة بالدخــول فــي مشــاريع اســتثمارية ومشــاركات جديــدة او االســتحواذ علــى شــركات لهــا 	 

.
ً
 وافقيــا

ً
عالقــة بعمــل الشــركة أو لتنميــة وتطويــر االنشــطة الحاليــة رأســيا

اجراء الدارسات الالزمة لالستثمارات الجديدة للشركة والرفع بالتوصيات الالزمة بشأنها.	 

تشكيل اللجنة
اللجنة التنفيذية واالستثمار مشكلة من ثالثة أعضاء على النحو التالي :

المهندس / 

ماجد بن عبدالله العيسى 

رئيس اللجنة التنفيذية واالستثمار

األستاذ / 

محمد بن عبدالله المنيع 

عضو اللجنة التنفيذية واالستثمار

األستاذة / 

بدور بنت ناصر الرشودي

عضو اللجنة التنفيذية واالستثمار

)خارجي(
الرجاء مطالعة القسم السابق للسير الذاتية 

ألعضاء المجلس
الرجاء مطالعة القسم السابق للسير الذاتية 

ألعضاء المجلس
الرجاء مطالعة القسم السابق للسير الذاتية 

لإلدارة التنفيذية

الحوكمة
اللجان  / اللجنة التنفيذية واالستثمار
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رفع التوصية لمجلس اإلدارة التخاذ قراره حيال ما يلي:	 

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. 	

حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس أو تقرير استمرارها. 	

اســتخدام االحتياطــي االتفاقــي للشــركة فــي حــال تكوينــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة غيــر  	

لغــرض معيــن. تخصيصــه  العاديــة وعــدم 

تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة. 	

طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. 	

متابعة تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، وتشمل:	 

تنفيذ سياسة تعارض المصالح. 	

تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة لقيــاس وإدارة المخاطــر، وذلــك بوضــع تصــور عــام عــن المخاطــر  	

التــي قــد تواجــه الشــركة وإنشــاء بيئــة ملمــة بثقافــة الحــد مــن المخاطــر علــى مســتوى الشــركة، 

وطرحهــا بشــفافية مــع مجلــس اإلدارة وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح واألطــراف ذات الصلــة بالشــركة.

االشــراف علــى تنفيــذ نظــم الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر، والتحقــق مــن فعاليــة تلــك النظــم 	 

وكفايتهــا، والحــرص علــى االلتــزام بمســتوى المخاطــر المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة.

متابعــة ومراجعــة جميــع المســائل الهامــة التــي تتعلــق بالقضايــا المرفوعــة أمــام القضــاء والقضايــا 	 

الطارئــة والمطالبــات التــي تتطلــب ان تظهــر فــي البيانــات المحاســبية

متابعة التوصيات الهامة المقدمة من المراجع الداخلي والمحاسب القانوني.	 

المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.	 

مراجعــة الهيــاكل التنظيميــة والوظيفيــة للشــركة ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر في اعتمادها 	 

بنــاء علــى اقتــراح اإلدارة التنفيذية 

مراجعــة اللوائــح الداخليــة المتعلقــة بعمــل الشــركة وتطويرهــا، بمــا فــي ذلــك تحديــد المهــام 	 

واالختصاصــات والمســؤوليات الموكلــة إلــى المســتويات التنظيميــة المختلفــة واقتــراح تعديلهــا عنــد 

الحاجــة.

مراجعة سياسة تفويض األعمال الى اإلدارة التنفيذية وطريقة تنفيذها.	 

مراجعــة الصالحيــات التــي تفــوض الــى اإلدارة التنفيذيــة، وإجــراءات اتخــاذ القــرار ومــدة التفويــض 	 

ودراســة التقاريــر الدوريــة عــن ممارســة اإلدارة التنفيذيــة لتلــك الصالحيــات.

دراســة سياســة وأنــواع المكافــآت التــي تمنــح للعامليــن، مثل المكافــآت الثابتة، والمكافــآت المرتبطة 	 

بــاألداء، والمكافآت في شــكل أســهم.

مراجعــة مشــروعات التقاريــر الدوريــة الماليــة وغيــر الماليــة بشــأن التقــدم المحــرز فــي نشــاط 	 

ــر علــى مجلــس اإلدارة. الشــركة فــي ضــوء خطــط وأهــداف الشــركة االســتراتيجية، وعــرض تلــك التقاري

االطــالع علــى تقاريــر ومعلومــات اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة التــي ترفــع ألعضــاء مجلــس اإلدارة 	 

واألعضــاء غيــر التنفيذييــن والمســتقلين بوجــه خــاص واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وجميــع 

المعلومــات والبيانــات والوثائــق والســجالت الالزمــة، والتأكــد مــن أن تكــون وافيــة ودقيقــة وفــي 

الوقــت المناســب، لتمكينهــم مــن حســن أداء واجباتهــم ومهامهــم.

مهام إضافية 
اســتند مجلــس اإلدارة إلــى اللجنــة التنفيذيــة واالســتثمار مهــام لجنــة المخاطــر بتاريــخ 201٩/0٩/05م 

وتكــون االختصاصــات المقــررة بموجــب المــادة )71( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس 

ــة فــي اآلتــي : ــة الســوق الماليــة  والمتمثل هيئ

وضع اســتراتيجية وسياســات شــاملة إلدارة المخاطر بما يتناســب مع طبيعة وحجم أنشــطة الشــركة 	 

والتحقــق مــن تنفيذهــا ومراجعتهــا وتحديثهــا بنــاًء على المتغيــرات الداخلية والخارجية للشــركة.

تحديــد مســتوى مقبــول للمخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة والحفــاظ عليــه والتحقــق مــن عــدم 	 

تجــاوز الشــركة لــه.

ــد المخاطــر التــي تهــدد 	  ــة النشــاط بنجــاح، مــع تحدي التحقــق مــن جــدوى اســتمرار الشــركة ومواصل

اســتمرارها خــالل االثنــي عشــر شــهرا القادمــة.

اإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم فعاليــة نظــم وآليــات تحديــد وقيــاس ومتابعة 	 

المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة، وذلــك لتحديــد أوجــه القصــور بهــا.

إعــادة تقييــم قــدرة الشــركة علــى تحمــل المخاطــر وتعرضهــا لهــا بشــكل دوري )مــن خــالل إجــراء 	 

اختبــارات التحمــل علــى ســبيل المثــال(.

إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول التعــرض للمخاطــر والخطــوات المقترحــة إلدارة هــذه المخاطــر، ورفعهــا 	 

إلــى مجلــس اإلدارة.

تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.	 

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.	 

مراجعــة الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر ووضــع توصيــات بشــأنه قبــل اعتمــاده مــن قبــل مجلــس 	 

اإلدارة.

التحقــق مــن اســتقالل موظفــي إدارة المخاطــر عــن األنشــطة التــي قــد ينشــأ عنهــا تعــرض الشــركة 	 

للمخاطــر.

التحقــق مــن اســتيعاب موظفــي إدارة المخاطــر للمخاطــر المحيطــة بالشــركة، والعمــل علــى زيــادة 	 

الوعــي بثقافــة المخاطــر.

مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	 

يجــوز للجنــة ان تطلــب مــن اإلدارات ذات العالقــة حضــور اجتماعاتهــا أو تقديــم معلومــات ومســتندات 	 

إضافية.

يجــوز للجنــة عنــد الحاجــة ان تكلــف أحــد أعضائهــا أو أحــد العامليــن فــي الشــركة االخريــن بدراســة 	 

موضــوع مــن الموضوعــات المطروحــة عليهــا وتزويــد اللجنــة بنتائــج الدراســة. 

أي مهام أخرى يوكلها مجلس اإلدارة للجنة.	 
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المنصبأعضاء اللجنة
تاريخ االجتماع خالل عام 2020م

مجموع الحضور

03/0304/210٩/010٩/0812/21

5√√√√√رئيس اللجنةماجد بن عبداهلل العيسى
5√√√√√ عضومحمد بن عبداهلل المنيع

5√√√√√عضوبدور بنت ناصر الرشودي

الحضور 
عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خالل عام 2020م وذلك على النحو التالي :

)√( الحضور                        )X( عدم الحضور 

تشكيل اللجنة
 بأنــه حدثــت تغييــر 

ً
لجنــة المراجعــة تــم تشــكيلها بواســطة الجمعيــة العامــة بتاريــخ 201٩/04/0٩م ، علمــا

فــي عضويــة اللجنــة خــالل عــام 201٩م وتــم ذكرهــا فــي تقريــر عــام 201٩م ، مــن ثالثــة أعضــاء مســتقلين 

مختصيــن فــي الشــئون الماليــة والمحاســبية علــى النحــو التالــي :

األستاذ /
 أديب بن محمد أبانمي 

 رئيس لجنة المراجعة 

األستاذ /
عزيز بن محمد القحطاني  

عضو  لجنة المراجعة 
)خارجي(

الرجاء مطالعة القسم السابق 
للسير الذاتية ألعضاء المجلس

الوظائف الحالية 
المستشار المالي واإلداري في شركة تكامل القابضة  	 
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية 	 

للتنمية واالستثمار التقني والشركات التابعه )تقنية( 
الوظائف السابقة

نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول 	 
والكيماويات والتعدين

المدير المالي في شركة مثلث األعمال	 
المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة المجموعة 	 

السعودية لألبحاث والتسويق
المؤهالت

ماجستير محاسبة  	 
بكالوريوس محاسبة	 

الخبرات
المحاســبة  مجــال  فــي  ســنه   27 مــن  ألكثــر  متميــزة  عمليــة  خبــرة 
عــدة  فــي  الشــركات  وحوكمــة  الداخليــة  والمراجعــة  والماليــة 
شــركات. إضافــه إلــى شــغل مناصــب قياديــة فــي عــدة جهــات وكذلك 
المراجعــة فــي  اإلدارة ولجــان  المشــاركة فــي عضويــات مجالــس 
عــدة شــركات مســاهمة . تقديــم االستشــارات المهنيــة والــدورات 
التدريبيــة فــي مجــال المراجعــة والمحاســبة وكذلــك المشــاركة فــي 
برامــج مهنيــة متنوعــة وحضــور مؤتمــرات ودورات تدريبيــة داخليــة 
االســتراتيجي  والتخطيــط  التنفيذيــة  اإلدارة  مجــال  فــي  وخارجيــة 

وبرامــج متقدمــة فــي مجــال الماليــة واالســتثمار.

الحوكمة
اللجان / لجنة المراجعة

األستاذ /
عادل بن صالح أباالخيل
 عضو  لجنة المراجعة 

)خارجي(

الوظائف الحالية 
نائب مدير عام المجموعة المالية بمصرف الراجحي. 	 

الوظائف السابقة
المدير المالي بمصرف الراجحي بماليزيا	 

المؤهالت
زمالة هيئة المحاسبين القانونيين األمريكية	 
زمالة هيئة المحاسبين القانونيين السعودية	 
ماجستير التمويل من جامعة إلينوي في الواليات المتحدة 	 

األمريكية
ماجستير المحاسبة من جامعة إلينوي في الواليات المتحدة 	 

األمريكية.
الخبرات

المدير المالي بمصرف الراجحي باألردن	 
مدير الموازنة والتقارير اإلدارية بمصرف الراجحي	 
مشرف بنكي وتأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي	 
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مهام اللجنة واختصاصاتها 
تختــص لجنــة المراجعــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســالمة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم 

الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا، وتشــمل مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة مــا يلــي:

 التقارير المالية

 دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة المتعلقــة بأدائهــا المالــي قبــل عرضهــا علــى  	

مجلــس اإلدارة، لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها، وإبــداء رأيهــا.

  إبــداء الــرأي الفنــي بنــاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة فيمــا إذا كان تقريــر المجلــس والقوائــم الماليــة  	

للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين 

تقييــم المركــز أو الوضــع المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها. 

 دراسة أية مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية. 	

 البحــث بدقــة فــي أيــة مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول  	

االلتــزام فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات.

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

  دراســة السياســات المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي  	

شــأنها.

المراجعة الداخلية

دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة، وإعــداد تقريــر  	

مكتــوب يتضمــن توصياتهــا ورأيهــا فــي مــدى كفايــة هــذه النظــم ومــا أدتــه مــن أعمــال تدخــل فــي 

 كافيــة مــن هــذا التقريــر فــي مركــز الشــركة 
ً
نطــاق اختصاصهــا، علــى أن يــودع مجلــس اإلدارة نســخا

 لتزويــد مــن يرغــب مــن 
ً
الرئيــس قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة ب )واحــد وعشــرين( يومــا

المســاهمين بنســخة منــه. ويتلــى التقريــر فــي أثنــاء انعقــاد الجمعيــة.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها. 	

الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة إن  	

وجــدت، للتحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا. 

وإذا لــم يكــن للشــركة مراجــع داخلــي فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا للمجلــس بشــأن مــدى الحاجــة 

إلــى تعيينــه.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مديــر وحــدة أو إدارة المراجعــة الداخليــة أو المراجــع الداخلــي  	

واقتــراح مكافآتــه.

مراجع الحسابات

 التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم،  	

بعــد التحقــق مــن اســتقاللهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.

 التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضعيتــه وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مــع  	

األخــذ فــي االعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.

 فنيــة أو إداريــة  	
ً
 مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه، والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــاال

تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات. 	

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

ضمان االلتزام

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

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. 	

 مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم  	

مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس اإلدارة.

ــداء توصياتهــا  	 ــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة، وإب  رفــع مــا ت

باإلجــراءات التــي يتعيــن اتخاذهــا. 

مهام إضافية  
اســتند مجلــس اإلدارة إلــى لجنــة المراجعــة مهــام الحوكمــة بتاريــخ 2018/12/04م وتكــون االختصاصــات 

المقــررة بموجــب المــادة الرابعــة والتســعون مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة 

الســوق الماليــة والمتمثلــة فــي اآلتــي :

التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد . 	

 للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات . 	
ً
مراجعة القواعد وتحديثها وفقا

مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة ، وغيرها من السياسات  	

واالجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات .

 على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات ،  	
ً
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما

أو تفويض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى .

 على  	
ً
 وعلى اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس اإلدارة سنويا

األقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها .
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الحضور 
عقدت اللجنة ثمان اجتماعات خالل العام المالي 2020م

)√( الحضور                         )X( عدم الحضور 

نتائج المراجعة الداخلية وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة 
تنتهــج الشــركة إطــار رقابــة داخليــة مبنــي علــى خطــوط الدفــاع الثــالث ، حيــث تقــوم قطاعــات األعمــال 

المختلفــة بالشــركة بموائمــة أنشــطتها بمــا يتفــق مــع النظــم واللوائــح المرعيــة فــي الشــركة، فــي 

حيــن تقــوم إدارات الرقابــة الداخليــة وهــي خــط الدفــاع الثانــي بتقييــم وقيــاس ومراقبــة مســتويات 

المخاطــر المختلفــة علــى صعيــد العمليــات والتماشــي مــع الضوابط لضمان إســتيفاء الشــركة المتطلبات 

النظاميــة، وتقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة بمهمــة خــط الدفــاع الثالــث والمعنــي بإجــراء الفحــوص 

والمراجعــات الالزمــة للتحقــق مــن التــزام الشــركة بسياســات أدلــة العمــل اإلجرائيــة بنــاًء علــى أعمــال 

المراجعــة الداخليــة المنفــذة خــالل الســنة لألقســام المختلفــة فــي الشــركة.   وفــي رأي لجنــة المراجعــة 

فــإن أحــد المســؤوليات واألدوار التــي تقــوم بهــا لجنــة المراجعــة هــي التأكــد مــن مــدى كفايــة الرقابــة 

الداخليــة بالشــركة والقيــام بأعمالهــا وفــق افضــل الممارســات المعمــول بهــا، وذلــك مــن خــالل متابعــة 

ودراســة التقاريــر الصــادرة مــن المراجــع الداخلــي أو المراجــع الخارجــي. حيــث تقــوم اإلدارة التنفيذيــة 

للشــركة بتوقيــع إقــرارات تهــدف إلــى التأكيــد علــى مســؤوليتها فــي توفيــر إجــراءات رقابــة داخليــة 

تضمــن بشــكل معقــول فاعليــة وكفــاءة عمليــات الشــركة وإجــراءات الرقابة المطبقة فيهــا، بما في ذلك 

مــدى مصداقيــة التقاريــر الماليــة ونزاهتهــا، ومــدى اإللتــزام باألنظمــة والقوانيــن والسياســات الخاصــة 

بالشــركة.  وتقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة للشــركة بتنفيــذ خطــة المراجعــة الســنوية والمعتمــدة 

مــن قبــل لجنــة المراجعــة لتقييــم وضــع الرقابــة الداخليــة المطبقــة مــع التركيــز علــى تقييــم البيئــة 

الرقابيــة، الهيــكل التنظيمــي، المخاطــر، السياســات واإلجــراءات، فصــل المهــام، ونظــم المعلومــات، 

وذلــك مــن خــالل أخــذ عينــات عشــوائية لألنشــطة المخطــط مراجعتهــا بهــدف فحصهــا للتأكــد مــن مــدى 

فاعليــة وكفــاءة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المصممــة والمطبقــة، والحصــول علــى تأكيــدات معقولــة 

عــن فاعليــة وكفــاءة إجــراءات الرقابــة الداخليــة خــالل العــام. وتقــوم لجنــة المراجعــة بالتأكــد مــن قيــام 

المراجــع الخارجــي بمســؤولياته تجــاه الشــركة وذلــك مــن خــالل متابعــة خطــط وتنفيــذ أعمــال المراجعــة 

للحصــول علــى درجــة معقولــة مــن القناعــة بــأن المعاييــر المحاســبية المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية قــد تــم تطبيقهــا بالشــركة و أن تقاريــر نتائــج القوائــم الماليــة الربعيــة والســنوية للشــركة 

خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة وفقــا للــرأي غيــر المتحفــظ عليــه مــن قبــل المراجــع الخارجــي خــالل العــام 

ء علــى أعمــال لجنــة المراجعــة خــالل العــام تبيــن وجــود عــدد مــن المالحظــات وتــم معالجــة 
ً
2020 م، وبنــا

معظمهــا ، كمــا أنــه ال يمكــن التأكيــد بشــكل مطلــق علــى شــمولية عمليــات الفحــص والتقييــم حيــث 

 النتشــار عمليــات الشــركة 
ً
أن عمليــة المراجعــة فــي جوهرهــا تســتند إلــى أخــذ عينــات عشــوائية نظــرا

وتوســعها الجغرافــي داخــل المملكــة ، ولذلــك فــإن جهــود التحســين المشــار إليهــا أعــاله، و عمليــات 

التطويــر مســتمرة مــن قبــل اللجنــة و إدارات الرقابــة الداخليــة بالشــركة لضمــان فاعليــة وكفــاءة أكثــر فــي 

آليــة متابعــة عمليــات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة.
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المهندس / 

ماجد بن عبدالله العيسى 
 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

األستاذ / 

خالد بن جوهر الجوهر 
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

األستاذ / 

أديب بن محمد أبانمي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الرجاء مطالعة القسم السابق للسير الذاتية 
ألعضاء المجلس

الرجاء مطالعة القسم السابق للسير الذاتية 
ألعضاء المجلس

الرجاء مطالعة القسم السابق للسير الذاتية 
ألعضاء المجلس

تشكيل اللجنة
تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن ثالثــة أعضــاء ، اثنيــن مــن األعضــاء مســتقلين وواحــد مــن 

ــر التنفيذيــن علــى النحــو التالــي : األعضــاء غي

 بالمادة الحادية والخمسون
ً
تم بتاريخ 2020/07/14م إعادة تعيين رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت إعماال

 األستاذ / خالد جوهر محمد الجوهر وتعيين المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى .

الحوكمة
اللجان / لجنة الرتشيحات والمكافات

مهام واختصاصات اللجنة
تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بنــاًء علــى الالئحــة المعتمــدة بواســطة الجمعيــة العامــة بتاريــخ 

201٩/04/0٩م  والمعدلــة بتاريــخ 2020/04/20م بتطبيــق مــا نــص عليــه المادتيــن )٦0( و )٦4( مــن 

الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة بمــا يلــي:

المكافآت  
وكبــار 	  المجلــس  عــن  المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  لمكافــآت  واضحــة  إعــداد سياســة 

 العتمادها مــن الجمعية العامة، على 
ً
التنفيذييــن ، ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدا

أن يراعــى فــي تلــك السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق مــن تنفيذهــا.
ــان أي إنحــراف 	  ــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا ، وبي توضي

جوهــري عــن هــذه السياســة .
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة 	 

منها.
التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين عدا 	 

 للسياسة المعتمدة .
ً
لجنة المراجعة وفقا

 الترشيحات

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	 

والمعاييــر 	  للسياســات   
ً
وفقــا ترشــيحهم  وإعــادة  فيــه  أعضــاء  بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

باألمانــة. إدانتــه بجريمــة مخلــة  عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت  المعتمــدة، مــع مراعــاة 

اإلدارة 	  وظائــف  وشــغل  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  المطلوبــة  والمؤهــالت  للقــدرات  وصــف  إعــداد 

التنفيذيــة.

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.	 

المراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف 	 

اإلدارة  التنفيذيــة.

مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وتقديــم التوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي 	 

يمكــن إجراؤهــا.

التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان 	 

العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.

وضــع توصيــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذييــن واألعضــاء المســتقلين وكبــار 	 

التنفيذييــن.

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين 	 

 تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة ، واقتــراح الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع 	 

مصلحــة الشــركة .

 علــى لجنــة الترشــيحات عنــد ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة مراعــاة مــا ورد فــي هــذه الالئحــة مــن 	 

شــروط وأحــكام، ومــا تقــرره الهيئــة مــن متطلبــات.

 يجــب أن يفــوق عــدد المرشــحين لمجلــس اإلدارة الذيــن تطــرح أســمائهم أمــام الجمعيــة العامــة عــدد 	 

المقاعــد المتوافــرة بحيــث يكــون لــدى الجمعيــة العامــة فرصــة االختيــار مــن بيــن المرشــحين .

علــى الشــركة  نشــر إعــالن الترشــح  فــي الموقــع اإللكترونــي للشــركة وفــى الموقــع اإللكترونــي 	 

للســوق ، وفــي أي وســيلة أخــرى تحددهــا الهيئــة ، وذلــك لدعــوة األشــخاص الراغبيــن فــي الترشــح 

 مــدة شــهر علــى االقــل مــن تاريــخ 
ً
لعضويــة مجلــس اإلدارة ،  علــى أن يظــل بــاب الترشــيح مفتوحــا

اإلعــالن.

ال يخــل مــا ورد فــي هــذا الفصــل مــن أحــكام بحــق كل مســاهم فــي الشــركة فــي ترشــيح نفســه أو 	 

 ألحــكام نظــام الشــركات ولوائحــه التنفيذيــة والنظــام األساســي 
ً
غيــره  لعضويــة مجلــس اإلدارة وفقــا

للشــركة .
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المنصبأعضاء اللجنة
تاريخ االجتماع خالل عام 2020م

مجموع الحضور

10/0512/31

2√√رئيس اللجنةماجد بن عبداهلل العيسى
2√√ عضو خالد بن جوهر الجوهر

2√√عضوأديب بن محمد أبانمي

الحضور 
عقدت اللجنة اجتماعان خالل العام المالي 2020م ، وفيما يلي الحضور :

السياسة المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية 
وتعويضاتهم  

بنــاء علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات لتتوافــق مــع األحــكام الــواردة فــي نظــام الشــركات 

ولوائــح والقــرارات والتعليمــات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة مــع مراعــاة أحــكام النظــام 

األســاس للشــركة وكافــة األنظمــة واللوائــح والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة األخــرى ذات 

العالقــة. تــم اعتمــاد سياســة المكافــآت  مــن قبــل الجمعيــة العامــة بتاريــخ 2020/04/20م .

تهــدف هــذه السياســة إلــى تحديــد معاييــر واضحــة وعادلــة لمكافئــات أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه 

وكبار التنفيذين في ضوء متطلبات نظام الشــركات وأنظمة ولوائح هيئة الســوق المالية، واســتقطاب 

أفــراد ذوي كفــاءة وخبــرة مناســبة وتحفيزهــم واإلبقــاء عليهــم مــن أجــل العمــل فــي مجلــس اإلدارة 

واللجــان واإلدارة التنفيذيــة مــع مراعــاة نشــاط الشــركة والمهــارة الالزمــة إلدارتهــا وممــا يســاهم فــي 

تحســين أداء الشــركة وتحقيــق أداء الشــركة وتحقيــق مصالــح مســاهميها.

تتضمن سياسات المكافآت ما يلي: 

)√( الحضور أصالة                         )X( عدم الحضور 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر أعمــال المجلــس مــن مبلــغ معيــن أو بــدل حضــور عــن 	 

الجلســات، أو بــدل مصروفــات أو مزايــا عينيــة أو نســبة مــن األربــاح، كمــا ويجــوز الجمــع بيــن اثنيــن أو 

أكثــر مــن هــذه المكافــآت والمزايــا.

ــاء 	  يتــم تحديــد واعتمــاد طبيعــة ومقــدار مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بن

علــى توصيــة مــن لجنــة المكافــآت والترشــيحات وتصــرف كمــا هــو محــدد فــي هــذه الالئحــة، فيمــا عــدا 

المكافــآت المرتبطــة باألربــاح فيتــم اعتمــاد مقدارهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة.

فــي جميــع األحــوال، ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا 	 

 للضوابــط التــي تضعها 
ً
 وفقــا

ً
ماليــة أو عينيــة مبلــغ )500,000( خمســمائة ألــف ريــال ســعودي ســنويا

الجهــات المختصــة ذات العالقــة.

المكافآت الخاصة لرئيس المجلس و/أو العضو المنتدب

يجوز بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات واعتماد مجلس اإلدارة:

منح رئيس المجلس مكافأة خاصة باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة.	 

منــح العضــو المنتــدب فــي حالــة تعيينــه مكافــأة خاصــة باإلضافــة إلــى المكافــأة المقــررة ألعضــاء 	 

االدارة. مجلــس 

المكافأة نظير األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية 

ــة المكافــآت والترشــيحات واعتمــاد مجلــس اإلدارة منــح عضــو مجلــس  ــاء علــى توصيــة مــن لجن يجــوز بن

االدارة مبالــغ نظيــر مــا يســند إليــه مــن أعمــال فنيــة وإداريــة أو استشــارية باإلضافــة إلــى المكافــأة 

المقــررة ألعضــاء مجلــس اإلدارة.

مكافآت أعضاء اللجان
يجــوز بنــاء علــى توصيــة مــن 	 

لجنــة المكافــآت والترشــيحات 
اإلدارة  مجلــس  واعتمــاد 
االدارة  مجلــس  عضــو  منــح 
إليــه  يســند  مــا  نظيــر  مبالــغ 
مــن أعمــال فنيــة وإداريــة أو 
إلــى  باإلضافــة  استشــارية 
ألعضــاء  المقــررة  المكافــأة 

اإلدارة. مجلــس 

بــدل 	  المراجعــة  لجنــة  أعضــاء 
اللجنــة  اجتماعــات  حضــور 
ريــال   3000 وقــدرة  مبلــغ 
اجتمــاع.  كل  عــن  عضــو  لــكل 
 50,000 ســنوية  مكافــأة 
ريــال وتســتحق للعضــو بشــرط 
مــن   %75 العضــو  حضــور 

اللجنــة.  اجتماعــات 

أعضــاء لجنــة التنفيذيــة بــدل 	 
اللجنــة  اجتماعــات  حضــور 
مبلــغ وقــدرة 3000ريــال لــكل 

اجتمــاع. كل  عــن  عضــو 

اللجــان 	  أعضــاء  مكافــآت 
لجنــة  باســتثناء  الســنوية 
تحديــد  يتــم  المراجعــة 
ومقــدار  طبيعــة  واعتمــاد 
الســنوية  اللجــان  مكافــأة 
صرفهــا(  تقــرر  حــال  )فــي 
باســتثناء لجنــة المراجعــة مــن 
قبــل مجلــس اإلدارة بنــاء على 
توصيــة مــن لجنــة المكافــآت 

 . ت لترشــيحا ا و

خــارج 	  مــن  األعضــاء  مكافــآت 
األحــكام  تنطبــق  المجلــس 
أعــاله  البنــود  فــي  الــوراد 
علــى مكافــآت أعضــاء اللجــان 
اإلدارة  مجلــس  خــارج  مــن 
أعمــال  فــي  المشــاركين 
اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس 

االدارة.

اللجان األخرى  عند اســتحداث 	 
مــن  منبثقــة  أخــرى  لجــان 
ذكــر  مــا  غيــر  االدارة  مجلــس 
فيتــم  الالئحــة  هــذه  فــي 
طبيعــة  واعتمــاد  تحديــد 
أعضاءهــا  مكافئــات  ومقــدار 
مــن مجلــس اإلدارة فــي قــرار 
بنــاء علــى توصيــة  تشــكيلها 
لجنــة الترشــيحات والمكافئــات 
وتصــرف كمــا هــو محــدد فــي 

الالئحــة.  هــذه 

مكافآت اإلدارة التنفيذية
يعتمد مجلس االدارة بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات: 

مقدار مكافآت كبار التنفيذيين وفق المستهدف المخطط للشركة.	 
المكافأة المحدد في عقود عمل كبار التنفيذيين أو تلك المرتبطة بمؤشرات األداء والتقييم.	 
طبيعــة ومقــدار المكافــأة للجهــود المبذولــة )الغيــر اعتياديــة و/ أو الموســمية( لكبــار التنفيذييــن 	 

والتــي تســهم فــي تحقيــق أهــداف الشــركة.

ترى اللجنة بأنه ال يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
تفاصيل للمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام المالي 2020م )بصفتهم أعضاء بالمجلس(: 

)المبالغ باأللف ريال(

البيان

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

 جلسات
اللجان

 : األعضاء المستقلين
ً
أوال

0181818أحمد بن محمد الصانع

100158021216216ماجد بن عبداهلل العيسى

10018118118فهد بن مبارك القثامي

10018118118خالد بن أحمد االحمد

100188030228228أديب بن محمد أبانمي

4008716051698698المجموع

 : األعضاء غير التنفيذيين
ً
ثانيا

10018306154154خالد بن جوهر الجوهر

100185015183183محمد بن عبدالله المنيع

200368021337337المجموع

نود التنويه بأن األستاذ/ احمد بن محمد الصانع تنازل على المكافأة السنوية البالغ قيمتها 100 الف ريال 
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مكافآت كبار التنفيذيين: 
تفصيل للمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم الرئيس 

التنفيذي والمدير المالي خالل العام المالي 2020م : )المبالغ باأللف ريال(

مكافآت أعضاء اللجان: 
تفصيل للمكافآت المدفوعة ألعضاء اللجان خالل العام المالي 202م : )المبالغ باأللف ريال(

االسم

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

خمسة من كبار التنفيذين 
بما فيهم الرئيس التنفيذي 

الحالي والمدير المالي
1,858649--------142652,714
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 المكافآت الثابتةاسم العضو
 )عدا بدل حضور الجلسات(

المجموعبدل حضور جلسات

 أعضاء لجنة المراجعة

502474أديب بن محمد أبانمي

502474عزيز بن محمد القحطاني

502474عادل بن صالح أباالخيل

150٧2222المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
30636ماجد بن عبدالله العيسى

30636خالد بن جوهر الجوهر
30636أديب بن محمد أبانمي

9018108المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية واالستثمار
501565ماجد بن عبدالله العيسى
501565محمد بن عبدالله المنيع
501565بدور بنت ناصر الرشودي

١٥045195المجموع

 للمتطلبات النظامية الواردة في المادة )٩3( من الئحة حوكمة
ً
 التزمت الشركة باإلفصاح عن مكافآت التنفيذيين وفقا

 الشركات وذلك في ضوء ما جاء في الفقرة )ب( من المادة )٦0( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
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تعالــج سياســة الشــركة المكتوبــة الخاصــة بتعــارض المصالــح أيــة حــاالت محتملــة للتعــارض فــي المصالــح 

لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة ولكبــار التنفيذييــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم ، ويتــم إبــالغ 

الجمعيــة العامــة بــأي تعــارض محتمــل فــي المصالــح بغــرض الموافقــة عليــه .

تعامالت تكون الشركة طرف فيها وكان فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين فيها أو 
ألي شخص ذي عالقة بأي منهم 

تعامالت ألطراف ذات العالقة

 مبلغ التعاملطبيعة العقدطرف العقود
خالل العام

مدة العقد
)سنوي( 

شروط العقد
 اسم العضو

شركة باتك لالستثمار واألعمال 

اللوجستية )باتك(

 عقد سنوي يجدد 131,8٩0 ريالاستئجار مكتب عقاري

تلقائيا

 ليس هنالك أي
 مزايا أو شروط

تفضيلية

أحمد بن محمد الصانع

 ماجد بن عبد الله
العيسى

فهد بن مبارك القثامي

م
الطرف ذو العالقة

طبيعة نوع عالقته بالشركة
قيمتهامدة العقدالتعامل

255,٦87 ريال2021متمويلشركة تابعة تابعةشركة يوم السمك لبيع األسماك١

الحوكمة
األطراف ذات العاقة

 اسم الشركة
التابعة

 رأس المالنوع النشاط
 )ريال

)سعودي

 النشاطنسبة الملكية
الرئيسي

أدوات الدينالمقر الرئيس

 شركة مانجو
جازان للتجارة

شركة ذات 
مسؤولية 

محدودة
10,000%٦5

البيع بالتجزئة 
عن طريق 

االنترنت
ال يوجدجازان

 شركة يوم
 السمك لبيع

األسماك

شركة ذات 
مسؤولية 

محدودة
بيع التجزئة 15,000%80

لألسماك
ال يوجدالرياض

 لألنظمة ذات الصالة ، وتدير عملياتها 
ً
تأسست جميع الشركات المذكورة أعاله في المملكة العربية السعودية وفقا

التشغيلية داخل المملكة

الحوكمة

الشركات الزميلة

الشركات التابعة

 اسم الشركة
التابعة

 نوع
النشاط

 نسبةرأس المال
الملكية

 النشاط
الرئيسي

 المقر
الرئيس

 الدولة
 محل

تأسيسها

 الدولة
 المحل
 الرئيس

لعملياتها

 أدوات
الدين

 شركة
اسماك

تبوك

شركة 
مساهمة 

مقفلة

100,000,000
20%ريال سعودي

استزراع 

ال يوجدتبوكالمملكةتبوكاألسماك

 شركة رخاء
 لالستثمار

الزراعي

شركة 
مساهمة 

مقفلة

80,000,000
21.٦%جنيه مصري

زراعة 
القمح 

واالعالف 
والشعير

ال يوجدالقاهرةمصرالقاهرة

االستثمارات

 اسم الشركة
التابعة

 نوع
النشاط

 نسبةرأس المال
الملكية

 النشاط
الرئيسي

 المقر
الرئيس

 الدولة
 محل

تأسيسها

 الدولة
 المحل
 الرئيس

لعملياتها

 أدوات
الدين

 شركة الريف
لتكرير السكر

شركة 
مساهمة 

مقفلة
300.000.000
ريال سعودي

الصناعات %15
التحويلية

ال يوجدجدةالمملكةجدة
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يبلــغ رأس مــال الشــركة 500 مليــون ريــال ســعودي وعــدد أســهمها 50 مليــون ســهم بقيمــة أســمية 

10 ريــاالت للســهم الواحــد .

نسب ملكية األسهم والتغير فيها خالل السنة المالية 2020م

م
اسم العضو

عدد االسهم
 التغير خالل

السنة
نسبة 

التغير %
أدوات الدين

نهاية 2020مبداية 2020م

أعضاء مجلس االدارة :

ال يوجد0%2,000,0002,000,0000أحمد بن محمد الصانع١

ال يوجد0%17,75017,7500ماجد بن عبدالله العيسى2

ال يوجد)85.2%()٦8,80٦(80,80111,٩٩5فهد بن مبارك القثامي٣

ال يوجد)45.5%()10,000(22,00012,000محمد بن عبدالله المنيع٤

ال يوجد0%1,1001,1000خالد بن أحمد األحمد٥

ال يوجد)2٩%()5٦,44٦(1٩4,44٦138,000خالد بن جوهر الجوهر٦

ال يوجد0%4804800أديب بن محمد أبانمي٧
أقارب أعضاء مجلس االدارة : )زوجاتهم واوالدهم القصر(

حسب التقرير المفصل من مركز اإليداع كما في 2020/12/31م ال يوجد أقارب ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 
يملكون أسهم أو أدوات دين

أعضاء مجلس اإلدارة الشركة وأزواجهم وأوالدهم القصر

االسمم
عدد االسهم

 التغير خالل
السنة

نسبة 
التغير %

أدوات الدين
نهاية 2020مبداية 2020م

كبار التنفيذيين:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبدور بنت ناصر الرشودي١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبداإلله بن ملحم المفيز2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإبراهيم بن محمد ابو شرحة٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنايف بن ضحوي العنزي٤
أقارب كبار التنفيذيين : )زوجاتهم واوالدهم القصر(

حسب التقرير المفصل من مركز اإليداع كما في 2020/12/31م ال يوجد أقارب ألي كبار التنفيذيين يملكون أسهم أو 
أدوات دين

كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر  

التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين 

يوضح الجدول التالي التغيرات في حصص الملكية لكبار المساهمين الرئيسين ممن يملكون أكثر من

 5% من رأس مال الشركة.

اسم العضو
2020/١2/٣١م2020/0١/0١م

النسبةاألسهمالنسبةاألسهم

7.8٩%٦.٩3,٩45,٦50%3,450,000الجوهره  بنت فهد عبدالله بن دخيل

الحوكمة
رأس المال 

القــرارات الرئيســية التــي أتخذهــا مجلــس اإلدارة واألحــداث الهامــة المتعلقــة بالعــام والتــي تــم إعالنها 

عبــر تــداول أو نشــرها علــى الموقــع االلكترونــي بالشــركة. 

القرار / موضوع االعالنالتاريخم

اعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن آخر التطورات لتوقيع اتفاقية شراء نهائية لالستحواذ على 2020/01/02م١
كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة عن طريق زيادة رأس مال شركة جازان 

للطاقة والتنمية من خالل إصدار أسهم لمالك شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة
اعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسماك تبوك وشركة ثروات 22020/01/15

البحار وشركة مزارع الشرق لالستزراع المائي

اعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن آخر التطورات لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسماك تبوك ٣2020/01/30
وشركة ثروات البحار وشركة مزارع الشرق لالستزراع المائي

اعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٤2020/03/1٩31-12-201٩

إعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ٥2020/03/2٩
)االجتماع األول والثاني بعد ساعة(

 لتخفيف أثر انتشار فيروس كورونا ٦2020/04/12
ً
اعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن تأثير القرارات الصادرة مؤخرا

المستجد

إعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ) االجتماع الثاني (٧2020/04/21

اعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2020-03-31 ) ثالثة 2020/05/20م٨
أشهر (

تعلن شركة جازان للطاقة والتنمية عن استحواذها على 80% من تطبيق ومتجر يوم السمك وتوسع 1٦/92020/0٦
نشاطاتها في قطاع التجارة اإللكترونية

إعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير 21/١02020/0٦
العادية ) االجتماع األول (

إعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ) االجتماع ١١2020/07/13
األول واالجتماع الثاني بعد ساعة(

اعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن آخر التطورات لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسماك تبوك ١22020/07/13
وشركة ثروات البحار وشركة مزارع الشرق لالستزراع المائي

إعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير ١٣2020/07/1٦
العادية )االجتماع الثالث(

إعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ) االجتماع الثالث (١٤2020/08/13

اعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2020-0٦-30 ) ستة ١٥2020/08/24
أشهر (

اعالن شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو( عن تغيير شعار الشركة١٦2020/10/18

١٧2020/10/21»S.G.A.P اعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن حصولها على شهادة »سعودي جاب

اعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2020-30-0٩ ) ١٨2020/11/08
تسعة أشهر (

اعالن شركة جازان للطاقة والتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم )غير ملزمة( مع المركز الوطني ألبحاث ١92020/11/11
وتطوير الزراعة المستدامة )استدامة(

تعلن شركة جازان للطاقة والتنمية )»شركة جازادكو«( عن توقيعها اتفاقية ملزمة لالستحواذ على 202020/12/07
جميع الحصص في شركة جازل لالستثمار )»شركة جازل«( عن طريق زيادة رأس مال شركة جازادكو من 

خالل إصدار أسهم للشركاء في شركة جازل

الحوكمة
مشاركات وحقوق المساهمين
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م
اسم العضو

سجل الحضور

جمعية عامة عادية
2020/0٤/20م

جمعية عامة غير عادية
2020/0٨/١2م

√√أحمد بن محمد الصانع1

√√ماجد بن عبدالله العيسى2

√√فهد بن مبارك القثامي3

√√محمد بن عبدالله المنيع4

√√خالد بن أحمد األحمد5

√√خالد بن جوهر الجوهر٦

√√أديب بن محمد أبانمي7

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة المنعقدة خالل عام 2020م

وقد اسفرت نتائج الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2020/04/20م والجمعية العامة غير العادية 
المنعقدة بتاريخ 2020/08/12م عن التصويت بالموافقة من قبل المساهمين على جميع البنود المطروحة 

وهي على النحو التالي :

جمعية عامة العادية

جمعية عامة غير العادية

عــن  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  علــى  الموافقــة   )1
201٩/12/31م. فــي  المنتهــي  المالــي  العــام 
حســابات  مراجــع  تقريــر  علــى  الموافقــة   )2
فــي  المنتهــي  المالــي  العــام  عــن  الشــركة 

201٩م. /12 /31
3( الموافقــة علــى القوائــم الماليــة عــن العــام 

المالــي المنتهــي فــي 201٩/12/31م.
4( الموافقــة علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس 
فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة  عــن  اإلدارة 

201٩/12/31م.
شــركة  الســادة /   تعييــن  علــى  الموافقــة   )5
الدكتــور عبدالقــادر بانقــا وشــركاه )المحاســبون 
المتحــدون( مراجعــا لحســابات الشــركة مــن بيــن 
المرشــحين بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة 
القوائــم  وتدقيــق  ومراجعــة  لفحــص  وذلــك   ،
الماليــة للربــع األول والثانــي والثالــث الســنوي 
مــن العــام المالــي 2020م ، والربــع األول مــن 

العــام المالــي 2021م وتحديــد أتعابــه .
أعضــاء  مكافــآت  سياســة  علــى  الموافقــة   )٦
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة 

. التنفيذيــة 
لجنــة  الئحــة  تعديــل  علــى  الموافقــة   )7

والمكافــآت.  الترشــيحات 
التــي  والعقــود  األعمــال  علــى  الموافقــة    )8
لالســتثمار  باتــك  وشــركة  الشــركة  بيــن  تمــت 
ألعضــاء  والتــي  )باتــك(  اللوجســتية  واألعمــال 
مجلــس اإلدارة األســتاذ/ أحمــد محمــد الصانــع 

مســتقل(  )عضــو  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
نائــب  العيســى  عبداللــه  ماجــد   / والمهنــدس 
رئيــس مجلــس اإلدارة )عضــو مســتقل( واألســتاذ 
/ فهــد مبــارك القثامــي عضــو مجلــس اإلدارة 
)عضــو مســتقل( مصلحــة مباشــرة فيهــا ، وهــي 
عبــارة عــن إيجــار مكتــب للشــركة بالريــاض بعقــد 
شــروط  أو  مزايــا  أي  هنالــك  وليــس  ســنوي 
 131,8٩0 بمبلــغ  التعامــل  هــذا  فــي  تفضيليــة 

 . لعــام 201٩م  الســنة  فــي  ريــال 
اإلدارة  مجلــس  تفويــض  علــى  الموافقــة   )٩
بصالحيــة الجمعيــة العامــة العاديــة بالترخيــص 
الحاديــة  المــادة  مــن   )1( الفقــرة  فــي  الــوارد 
والســبعون مــن نظــام الشــركات، وذلــك لمــدة 
العامــة  الجمعيــة  موافقــة  تاريــخ  مــن  عــام 
اإلدارة  نهايــة دورة مجلــس  حتــى  أو  العاديــة 
 للشــروط 

ً
المفــوض أيهمــا أســبق، وذلــك وفقــا

الــواردة فــي الضوابــط واالجــراءات التنظيميــة 
الخاصــة  الشــركات  لنظــام   

ً
تنفيــذا الصــادرة 

المدرجــة. المســاهمة  بشــركات 

 )3( الثالثــة  المــادة  تعديــل  علــى  الموافقــة   )1
مــن نظــام الشــركة األســاس، المتعلقــة أغــراض 

الشــركة.
2( الموافقــة علــى تعديــل المــادة الثانــي عشــر 
المتعلقــة  األســاس،  الشــركة  نظــام  مــن   )12(

تــداول األســهم.
العشــرون  المــادة  تعديــل  علــى  الموافقــة   )3
المتعلقــة  األســاس،  الشــركة  نظــام  مــن   )20(

المجلــس. صالحيــات 
الثالثــة  المــادة  تعديــل  علــى  الموافقــة   )4
والعشــرون )23( مــن نظــام الشــركة األســاس، 

المجلــس. اجتماعــات  المتعلقــة 
السادســة  المــادة  تعديــل  علــى  الموافقــة   )5
والعشــرون )2٦( مــن نظــام الشــركة األســاس، 

المصالــح. تعــارض  المتعلقــة 
الواحــدة  المــادة  تعديــل  علــى  الموافقــة   )٦
األســاس،  الشــركة  نظــام  مــن   )31( والثالثــون 

الجمعيــات. دعــوة  المتعلقــة 
الثانيــة  المــادة  تعديــل  علــى  الموافقــة   )7
األســاس،  الشــركة  نظــام  مــن   )42( واألربعــون 

اللجنــة. تقاريــر  المتعلقــة 
السادســة  المــادة  تعديــل  علــى  الموافقــة   )8
األســاس،  الشــركة  نظــام  مــن   )4٦( واألربعــون 

الماليــة. الوثائــق  المتعلقــة 
الســابعة  المــادة  تعديــل  علــى  الموافقــة   )٩
األســاس،  الشــركة  نظــام  مــن   )47( واألربعــون 

األربــاح. توزيــع  المتعلقــة 
الثالثــة  المــادة  تعديــل  علــى  الموافقــة   )10
والخمســون )53( مــن نظــام الشــركة األســاس، 

المســؤولية. دعــوى  المتعلقــة 
الخامســة  المــادة  تعديــل  علــى  الموافقــة   )11
والخمســون )55( مــن نظــام الشــركة األســاس، 

المتعلقــة أحــكام ختاميــة.

 بمقترحات المساهمين 
ً
اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علما

وملحوظاتهم حيال أداء الشركة 

سياسة توزيع األرباح 

طلبات الشركة لسجل المساهمين

 
ً
طلبت الشركة في عام 2020م من خالل خدمة تداوالتي ثمانية سجل للمساهمين وذلك فقا

للبيانات التالية :

خصصــت الشــركة إدارة عالقــات المســاهمين الســــتقبال جميــــع مالحظــــات ومقترحـــات المســاهمين فـــي حـــال وجودهـــا 

وعرضهـــا علــــى رئيــــس مجلــــس اإلدارة والرئيــــس التنفيــــذي للشــــركة ، والــــذي بدورهــــم يقومــــون بإشــــعار أعضــاء مجلــس 

إدارة الشــركة ليتــم مناقشــتها مــن خــالل أول اجتمــاع مجلــس اإلدارة الحــق التخــــاذ اإلجــــراء المناســــب وأخــذ تلــك المالحظــات 

فــي االعتبــار .

أسباب الطلبتاريخ ملف الملكياتتاريخ الطلب

2020/04/0٦2020/04/20

الجمعية العامة
2020/06/222020/07/12

2020/08/082020/08/12

2020/10/132020/10/13
إجراءات الشركة

2020/11/252020/11/1٩

2020/04/162020/04/1٦
أخرى

2020/0٦/1٦2020/0٦/1٦

2020/12/2٩2020/12/2٩

تقــوم الشــركة بتوزيــع األربــاح حســب النظــام األساســي للشــركة مــن اختصــاص الجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى توصيــة 

مــن مجلــس إدارة الشــركة. ويعتمــد التوزيــع بشــكل رئيســي علــى مقــدار األربــاح الصافيــة المحققــة فــي كل عــام وحجــم 

اإلنفــاق المتوقــع علــى المشــاريع االســتثمارية المســتقبلية والتدفقــات النقديــة المتوقعــة وحســب نــص المــادة )47( مــن 

النظــام األساســي تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى علــى 

الوجــه اآلتــي :

1. يجنب نســبة )10%( عشــرة في المائة 
مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي 
العامــة  للجمعيــة  ويجــوز  نظامــي 
العاديــة وقــف هــذا التجنــب ، متــى بلــغ 
رأس  مــن   %30 المذكــور  االحتياطــي 

المــال المدفــوع . 
2. للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى 
 )%5( تجنــب  أن  اإلدارة  مجلــس  اقتــراح 
مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي 

اتفاقــي .
3. للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر 
تكويــن احتياطيــات اخــرى ، وذلــك بالقدر 
الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل 
توزيــع أربــاح ثابتــه قــدر اإلمــكان علــى 
المذكــورة  وللجمعيــة   . المســاهمين 

األربــاح  صافــي  مــن  تقتطــع  أن  كذلــك 
اجتماعيــة  مؤسســات  إلنشــاء  مبالــغ 
مــا  لمعاونــة  أو   الشــركة  لعاملــي 
 مــن هــذه المؤسســات .

ً
يكــون قائمــا

4. تــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى 
المســاهمين نســبة تمثــل )5%( خمســة 
الشــركة  رأســمال  مــن  المائــة  فــي 

. المدفــوع 
5. مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي 
األساســي  النظــام  مــن   )21( المــادة 
نظــام  مــن   )7٦( والمــادة  للشــركة 
الشــركات يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة 
مجلــس  لمكافــاة  الباقــي  مــن   )%10(
اإلدارة ، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه 
 مــع عــدد الجلســات 

ً
المكافــأة متناســبا

التــي يحضرهــا العضــو . ويجــوز أن يــوزع 
الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين 

كحصــة إضافيــة مــن األربــاح.

القرارات المطبقة والتوصيات 

المقترحة للعام المالي 2020م في 

توزيع األرباح :

علــى  توزيعهــا  تــم  أربــاح  توجــد  ال 
المســاهمين خــالل الســنة الماليــة وال 
بنهايــة الســنة الماليــة لعــام 2020م .



٩1 ٩0

حيــث أن الئحــة حوكمــة الشــركات التــي أصدرتهــا هيئــة الســوق الماليــة يؤكــدان علــى ضــرورة اإلفصــاح 

 لنمــوذج التقريــر الســنوي 
ً
فــي التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة عــن جميــع البنــود المطلوبــة وفقــا

ويلتــزم المجلــس باإلفصــاح عنهــا متــى مــا انطبقــت علــى الشــركة : 

 للمعلومــات المتوفــرة لديــه وبنــاًء علــى تقريــر مراجــع حســابات 
ً
كمــا أن مجلــس إدارة الشــركة يقــر  وفقــا

الشــركة ومعطيــات الســوق الحاليــة وكذلــك المؤشــرات المســتقبلية ، بمــا يلــي:
1. أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .

سس سليمة ونفذ بفاعلية .
ُ
ِعد على أ

ُ
2. أن نظام الرقابة الداخلية أ

3. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .

اإلقرار / التأكيدم

ال توجد أي عقوبة )ذات أثر جوهري( أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من ِقَبل هيئة السوق ١
المالية أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل عام 2020م .

تم إعداد القوائم وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة للتقارير الدولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 2
القانونيين.

ال توجد أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركة لشركة تباعة .٣

ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين ٤
وأزواجهم وأوالدهم القصر( قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية 2020م . 

إال ما ذكر في هذا التقرير.
ال توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم ٥

في أسهم أو أدوات دين الشركة أو من شركاتها التابعة ، خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م . إال ما ذكر في 
هذا التقرير .

ال توجد أي فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة ٦
أو أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م .

ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو ٧
حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة  .

ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية ، ٨
مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة ، وتلك التي اشترتها شركاها التابعة .

 فيها ، او كان فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو 9
ً
ال توجد أعمال أو عقود تمثل الشركة طرفا

المدير  أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم ، إال ما ذكر في هذا التقرير . 

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت ، إال ما ذكر في ١0
هذا التقرير  )تنازل األستاذ/ احمد بن محمد الصانع على المكافأة السنوية مبلغ 100 الف ريال (  .

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في األرباح .١١

لم توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم انشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .١2

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية للعام المالية 2020م لم يتضمن أي مالحظات أو تحفظات .١٣

لم تصدر أي توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .١٤

ال توجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها . ١٥

الحوكمة
إقرارات مجلس االدارة
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