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السادة مساهمني رشكة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات                               املحرتمني

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نيابة عن زماليئ أعضاء مجلس إدارة الرشكة، يرسنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لرشكة عبد الله سعد 

أبومعطي للمكتبات للسنة املالية املنتهية يف 31 مارس 2022، واملعد وفقاً ملتطلبات الئحة 

حوكمة الرشكات ونظام الرشكات السعودي والنظام األساس للرشكة.

يستعرض التقرير معلومات عن أنشطة الرشكة وأدائها وإنجازاتها وخططها املستقبلية، والجهود التي 

تبذلها لتعزيز األداء يف تنمية حقوق مساهميها، والجهود التي تحققت بفضــل الله ثم بفضل 

العاملني وبتوجيهات زماليئ أعضاء مجلس اإلدارة لالرتقاء مبسـتوى أدائها ومكانتها وقدراتها، وتحقيق 

تطلعات مساهميها وكافة عمالئها.

وتؤكد إدارة الرشكة انها تسعى نحو االرتقاء بإداء الرشكة وصوالً إىل الهدف املنشود بخطط الرشكة 

وإسرتاتيجيتها والتي ترمي إىل منو مستديم ولتعود بالنتائج الطيبة واملرضية بإذن الله.

 

 

 

                                                                                                                                                رئيس مجلس اإلدارة   

                                                                                                         د. سعد عبد الله أبومعطي

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم
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 نشاط الرشكة ومعلومات عن رشكاتها التابعة:القسم األول:

أوالً: يتمثل النشاط الرئييس لـرشكة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

1. قطاع البيع بالجملة والتجزئة للقرطاسية واللوازم املكتبية والكامليات.  

2. قطاع االستثامرات العقارية.

وفيام ييل تأثري هذه األنشطة الرئيسية يف حجم أعامل الرشكة وإسهامه يف النتائج عىل النحو التايل:

ثانياً: يتمثل نشاط الرشكات التابعة لـرشكة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

Schneider  Canon – Samsung - HP -1. قطاع البيع بالجملة لألحبار والطابعات واألدوات املكتبية منتجات

وفيام ييل تأثري هذه األنشطة الرئيسية للرشكات التابعة يف حجم أعامل الرشكة وإسهامه يف النتائج عىل النحو التايل:

القيمة مباليني الرياالت

القيمة مباليني الرياالت

النشاط الرئييس للرشكة

%202.470.94القرطاسية واالدوات املكتبية والكامليات

النسبةايرادات النشاط

نشاط الرشكات التابعة

%79.928.02االحبار والطابعات

النسبةايرادات النشاط

نشاط االستثامر العقاري

%2.961.04قطاع العقارات االستثامرية بالصايف

النسبةايرادات النشاط
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رابعاً: نبذة عن الرشكات التابعة:  

أوالً: رشكة املوجه للتجارة ذات مسئولية محدودة:
تأسست كمؤسسة فردية يف (1996/04/11م) يف مدينة الرياض، ويف 2013/12/22م، وتحولت إىل رشكة ذات 

مسئولية محدودة برأس مال (40,000,000) ريال، وبتاريخ: 2019/07/29 تنازلت رشكة محمد راشد الدويش (رشكة 

تابعة) عن حصتها (1%) اململوكة لها يف رشكة املوجة لصالح رشكة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات، وأصبحت 

رشكة املوجه مملوكة 100% لرشكة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات. 

ثالثاً: الرشكات التابعة:

االسم

رشكة املوجة

للتجارة
100% 40,000,000

ايرادات النشاط
نسبة ملكية
الرشكة فيها رأس مالها

الدولة التي
متارس فيها

نشاطها

دولة 
التأسيس

استرياد وتصدير وتجارة 
الجملة يف األدوات 
املدرسية واملكتبية 
والوسائل التعليمية 

واألحبار

اململكة العربية 
السعودية

اململكة العربية 
السعودية

7 رشكة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات 



األداء
املــايل ��
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األداء املايلالقسم الثاين:

أوالً: نتائج االعامل للسنوات املالية الخمس األخرية:
مقارنة نتائج األعامل للسنوات الخمس األخرية للسنة املالية املنتهية يف 31 مارس

القيمة مباليني الرياالت

البيان

اإليرادات

تكاليف اإليرادات

مجمل الربح

صايف الربح

282

217

65

15

2022

230

183

47

5

2021

297

237

60

15

2020

317

255

62

18

2019

303

248

55

18

2018

نتائج األعامل للسنوات الخمس األخرية يف شكل رسم بياين:

صايف الربحمجمل الربحتكاليف اإليراداتاإليرادات
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200
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100
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نتائج األعامل للسنوات الخمس األخرية يف شكل رسم بياين:

الخصوم املتداولةإجاميل األصولاألصول غري املتداولةاألصول املتداولة

400

350

300

250

200

150

100

50

0
2022 2021 2020 2019 2018

إجاميل الخصومالخصوم غري املتداولة

مقارنة األصول والخصوم للسنوات الخمس األخرية

القيمة مباليني الرياالت

البيان

االصول املتداولة

االصول غري املتداولة

إجاميل االصول

الخصوم املتداولة

الخصوم غري املتداولة

إجاميل الخصوم

157

153

310

61

12

73

2022

171

161

332

85

14

99

2021

187

159

346

98

12

110

2020

212

148

360

125

4

129

2019

216

146

362

 138

4

142

2018

التقرير السنوي لعام ٢٠٢١م10



119263723

ثانياً: تحليل جغرايف للرشكة: 
يبني التحليل الجغرايف التايل إيرادات الرشكة حسب املناطق الجغرافية يف اململكة للعام املايل املنتهي يف 

31/03/2022

التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة

التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة التابعة

القيمة مباليني الرياالت

املنطقة الجنوبيةاملنطقة الغربيةاملنطقة الرشقيةاملنطقة الوسطى

58418-

القيمة مباليني الرياالت

املنطقة الجنوبيةاملنطقة الغربيةاملنطقة الرشقيةاملنطقة الوسطى

ثالثاً: إيضاح بالنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة للسنة املالية املنتهية يف 31 مارس:

املبيعات

تكلفة املبيعات

مجمل الربح

إيرادات تشغيلية اخرى

مرصوفات تشغيلية

الربح (الخسارة التشغيلية)

282

217

65

3

42

25

230

183

47

2

41

8

52

34

18

1

1

17

23%

19%

38%

50%

2%

213%

القيمة مباليني الرياالت

نسبة التغري20222021البيان التغريات+/ -

أسباب الفروقات خالل العام الحايل تم التخفيف من االجراءات االحرتازية التي اتخذتها الدولة العام السابق بسبب جائحة 

كورونا وعودة التعليم الحضوري االمر الذي أدى إىل ارتفاع املبيعات وارتفاع الربح التشغييل باإلضافة إىل تسديد 

فروقات جمركية مببلغ (2,519,197) ريال عن سنوات سابقة خالل العام السابق

11 رشكة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات 



رابعاً: إيضاح ألي اختالف عن معايري املحاسبة الدولية:
تم اعداد القوائم املالية للرشكة للعام املايل املنتهي يف 31/03/2022م وفقا ملعايري املحاسبة املتعارف عليها 

يف اململكة العربية السعودية.

خامساً: املعلومات املتعلقة بالقروض التي عىل الرشكة:

أ )  القروض واملرابحات - مرابحات قصرية االجل 

القيمة مباليني الرياالت

البيان

حد التسهيالت قصرية االجل

تاريخ انتهاء االتفاقية

نوع التسهيالت

مدة القرض

الغرض من القرض

الضامنات

60

30/09/22

قصرية االجل

180 يوم

البنك السعودي
لالستثامر

البنك
األهيل

السعودي

 بنك
الرياض

بنك
الجزيرة

البنك
العريب

بنك
البالد

65

31/10/22

قصرية االجل

180 يوم

30

22/04/23

قصرية االجل

180 يوم

62,248,426

114,635,783

81,555,659

29,168,302

50

22/10/22

قصرية االجل

180 يوم

20

31/05/22

قصرية االجل

180 يوم

35

30/09/22

قصرية االجل

180 يوم

البيان

متويل رأس املال العامل

سند ألمرسند ألمرسند ألمرسند ألمرسند ألمرسند ألمر

*ال يوجد عىل الرشكات التابعة قروض بنكية.

ب )  حركة القروض البنكية خالل العام املايل املنتهي يف 2022/03/31م  

 جميع البنوك (ريال سعودي)  

اجاميل رصيد القروض يف 2021/04/01

املسدد خالل العام 2022/2021

املستخدم خالل العام 2022/2021

رصيد القروض يف 2022 / 03 / 31
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ج ) قروض ومرابحات طويلة االجل
يوجد لدى الرشكة قروض ومرابحات متوسطة وطويلة االجل مع بعض البنوك املحلية (متوافقة مع الرشيعة 

االسالمية) تفاصيلها كام ييل:                                                                                                         

اجاميل القرض

املسدد خالل العام 2021/2022

إجاميل االقساط املسددة

رصيد القرض يف 2022 / 03 / 31

صايف الجزء املتداول من القرض

تاريخ القرض

مدة القرض

طريقة السداد

القسط

تاريخ اول قسط

تاريخ أخر قسط

الغرض من القرض

الضامنات

3.88

0.170

3.88

-

-

18/04/2019

24 شهر

خصم شهري من الحساب

0.170

19/05/2019

19/04/2021

متويل رأس املال العامل

سند ألمر

القيمة مباليني الرياالت

بنك الرياضالبيان

13 رشكة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات 



وفيام ييل جدول مبستحقات القروض:

سادساً: املدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

أقل من سنة 

من سنة اىل 03 سنوات 

أكرث من 03 سنوات اىل خمس سنوات

املجموع

29.17

-

-

29.17

2022/03/31املدة

الزكاة املدفوعة

الزكاة املستحقة عن العام املايل املنتهي يف 31/03/2022

املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية

مكتب العمل والجوازات

3,464,241

2.958.562

1,436,812

1,495,065

املسدد خالل السنة   (ريال سعودي)البيان

القيمة مباليني الرياالت

سابعاً: العقوبات والجزاءات أو التدابري االحرتازية أو القيود االحتياطية املفروضة عىل الرشكة:

ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من الهيئة أو من أي جهة 

إرشافية أو تنظيمية أو قضائية خالل العام املايل املنتهي يف 31/03/2022م.
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16 رشكة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات 

القسم الثالث:      رأس املال واملستثمرين

أوالً: سياسة توزيع األرباح وتوزيعات األرباح عن العام املايل 2021:

متنح األسهم حامليها الحق يف الحصول عىل األرباح التي تعلن عنها الرشكة،  ووفقاً للنظام األسايس للرشكة، 

فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناًء عىل توصية من مجلس 

اإلدارة الذي يأخذ  يف االعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، مبا فيها أرباح 

الرشكة، والوضع املايل، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح مبوجب اتفاقيات التمويل والدين، 

ونتائج نشاطات الرشكة، واحتياجات الرشكة من النقد حالياً ومستقبالً، وخطط التوسع ومتطلبات استثامرات 

الرشكة.  

ونصت املادة 47 من النظام للنظام األسايس للرشكة عىل أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة 

املصاريف والتكاليف األخرى عىل النحو التايل: 

يجنب (10%) من صايف األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للرشكة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية 

وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور (30%) من رأس املال املدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صايف األرباح لتكوين 

احتياطي اتفاقي يخصص ألغراض محددة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الرشكة أو يكفل 

توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان عىل املساهمني، وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح 

مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتامعية لعاميل الرشكة أو ملعاونة ما يكون قامئاً من هذه املؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك عىل املساهمني نسبة ال تقل عن (5%) من رأسامل الرشكة املدفوع.

مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة (20) من هذا النظام، واملادة (76) من نظام الرشكات يخصص بعد 

ما تقدم نسبة (10%) من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة، عىل أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسباً 

مع عدد الجلسات التي يحرضها العضو.

بعد تخصيص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وما تقره الجمعية العامة والقرارات الصادرة من الجهات 

املختصة، يوزع الباقي بعد ذلك عىل املساهمني كحصة إضافية يف األرباح أو يرحل إىل األعوام القادمة 

عىل النحو الذي توافق عليه الجمعية.

يجوز للرشكة أن توزع أرباحاً مرحلية عىل مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط 

واملتطلبات الصادرة من الجهات املختصة.  

.1

.5

.7

.2

.4

.3

.6



وقامت الرشكة بتوزيع أرباح نقدية يف العام املايل 2021م وفقا للجدول التايل:

تاريخ التوزيع

النسبة

اإلجاميل

05/10/2021

5%

10,000,000

نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة

ثانياً: تنازالت املساهمني عن الحقوق يف األرباح:

ال توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أي من املساهمني عن حقوقه يف األرباح خالل السنة املالية 

املنتهية يف 31/03/2022م.
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املخاطر
والنظرة

املستقبلية ��



19 رشكة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات 

القسم الرابع:     املخاطر والنظرة املستقبلية

أوال: املخاطر التي تواجهها الرشكة وسياسة إدارة هذه املخاطر ومراقبتها:

- مخاطر السيولة:

متثل مخاطر السيولة يف الصعوبات التي قد تواجه الرشكة يف توفري األموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة 

باألدوات املالية، تقوم الرشكة بإدارة املخاطر وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية، وأن تتضمن رشوط 

تحصيل قيمة املبيعات خالل فرتة 30 إىل 60 يوماً من تاريخ البيع وأن يتم سداد قيمة املشرتيات خالل فرتة 

30 إىل 60 يوماً من تاريخ الرشاء. 

- مخاطر االئتامن:

مخاطر االئتامن تتمثل مخاطر االئتامن يف عدم قدرة الطرف األخر يف الوفاء بالتزاماته مام يتسبب يف تكبد 

الطرف اآلخر خسارة مالية. وتسعى الرشكة إىل إدارة مخاطر االئتامن املتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إال مع 

بنوك تتمتع بسمعة حسنة، واملتعلقة بالعمالء بوضع حد ائتامين لكل عميل ومبراقبة الحسابات املدينة غري 

املسددة والتأكد من متابعتها عن كثب. ومل تحدد اإلدارة أي تأثريات مهمة ناجمة عن تركز مخاطر االئتامن 

بتاريخ قامئة املركز املايل املوحدة.

- املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات:

تعتمد الرشكة عىل أنظمة تقنية املعلومات إلدارة أعاملها بشكل عام، وتكمن أهمية االعتامد عليها كونها 

تساعد يف إدارة مبيعات الرشكة وتوثيق العمليات الرشائية، ولذلك فشل الرشكة يف الحفاظ عىل أنظمة تقنية 

املعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال يف وظائفها سيؤثر بشكل سلبي عىل اعامل الرشكة ونتائجها 

املالية، تواصل الرشكة تطوير ودعم برامجها التقنية.

- مخاطر العمالت: 

 تؤثر مخاطر أسعار رصف العمالت عىل الرشكة حيث تربطها عالقات تجارية مع أطراف خارج اململكة (الصني، 

وإيطاليا) يتطلب منها التعامل معهم بعملتهم عند القيام بعمليات البيع والرشاء، نظراً لطبيعة التغيري يف 

سعر رصف العمالت. والجدير بالذكر أن معظم تعاملت الرشكة بالريال السعودي وال يوجد لدى الرشكة أي 

سياسة للتحوط ضد تقلب أسعار الرصف يف الوقت الحايل.  

- مخاطر قانونية: 

املخاطر املتعلقة بالتغريات الترشيعية والقانونية باململكة، سواء كانت متعلقة بالرضائـب أو أنظمة العمل أو 

زيادة االلتزامات أو الحد من عمليات التوسيع وغريها. تتابع الرشكة باستمرار إلدارة مثل هذه املخاطر 

واإلجراءات املعمول بها واتخاذ االحتياطات التي تسهم يف تحسني مستوى الوعي لتقليل مخاطرها.



:ثانياً: الخطط والتوقعات

تم إعداد خطط واسرتاتيجيات الرشكة باالعتامد عىل توجهات مجلس اإلدارة التي تم وضعها عىل أساس 

مجموعة من املعايري عالية املستوى والتي تحقق أهداف الهيكل التنظيمي للرشكة، طمح الرشكة إىل 

املحافظة عىل منو املعدل السنوي إليراداتها بنسبة جيدة يف استثامراتها األساسية، وميكن إيجاز األهداف 

االسرتاتيجية طويلة األجل للرشكة يف اآليت: 

العمل عىل متويل توسعات الرشكة وتعزيز اسم الرشكة يف السوق وزيادة التسويق والبيع. 

تنويع االستثامرات لتخفيض املخاطر.  

التوسع يف مجال التجزئة والتوكيالت التجارية.  

التوسع وفتح أسواق جديدة وتغطية كامل مناطق اململكة الرئيسية بفتح فروع جديدة أو بإيجاد موزعني 

ووكالء.  

تطوير الهيكلة والتنظيم اإلداري ورفع مستوى األداء واإلنتاجية. 

تحديث نظام تخطيط موارد الرشكة ERP الذي يساعد يف ربط اإلدارات املختلفة والرشكات التابعة والفروع 

وإلحكام الرقابة وزيادة الكفاءة والفعالية وتوفري املعلومات لعملية اتخاذ القرار.

ترشيد التكاليف واستبعاد التكاليف الغري رضورية والتي ال تضيف قيمة للرشكة.  

املحافظة عىل الخربات والعمل عىل بناء فريق إداري مؤهل من ذوي الخربات العالية.

تحسني وتطوير نظم الرقابة الداخلية إلحكام الرقابة عىل عمليات الرشكة.

العمل عىل إطالق منصة إلكرتونية خاصة بالرشكة وتطويرها وذلك لتعزيز مكانتها يف عامل التجارة 

اإللكرتونية والتي بدورها تساعد عىل زيادة مستوى االستدامة يف أعاملها ومنوها يف املستقبل.  (تقرير 

اي ار يب)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

التقرير السنوي لعام ٢٠٢١م20



٢٠

الحوكمة ��



القسم الخامس:      الحوكمة

أوالً: تكوين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

يتكون مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء، كام أن تكوين مجلس اإلدارة متوافق مع التعليامت الواردة باملادة 

(17) من الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية، وفيام ييل بيان بأسامء ومعلومات أعضاء 

مجلس اإلدارة:

د. سعد عبد الله
سعد أبومعطي

د. عمر محمد
الريس

عبد الله سعود
عبد العزيز الرشود

املؤهالتالوظائف الحاليةاإلسم الوظائف السابقة والخربات

رئيس مجلس إدارة 
رشكة عبد الله سعد 

أبو معطي للمكتبات

العضو املنتدب لرشكة عبد 
الله سعد أبو معطي للمكتبات 

سابقاً.
- خربة 22 عاماً يف إدارة 

األعامل يف القطاع املكتبي.
- مدير عام مؤسسة عبد الله 

سعد أبو معطي للمكتبات 
سابقاً.

املؤسس والرئيس التنفيذي 
لرشكة تبارك لالستثامر.

- املؤسس والرئيس التنفيذي 
ملجموعة كسب املالية.

- عضو اللجنة التنفيذية لجائزة 
امللك سلامن لرواد األعامل.
- توىل منصب عضو مجلس 
إدارة يف العديد من الرشكات 

والصناديق االستثامرية.
- صندوق التنمية الصناعي.

- هيئة السوق املالية.

 ماجستري إدارة أعامل مسار 
املالية -جامعة نوتنجهام-.
-  بكالوريوس العلوم يف 

الهندسة امليكانيكية.

- دكتوراه علم النفس اإلداري 
جامعة طنطا.

- ماجستري علم النفس 
اإلداري-جامعة امللك 

سعود-.
- بكالوريوس علم 

نفس-جامعة امللك سعود-.

الرئيس التنفيذي 
لرشكة بلوم 

لالستثامر 
السعودية

مدير عام تطوير 
األعامل واالتصال 
املؤسيس -مركز 

األمري سلطان 
للدارسات 

والبحوث الدفاعية. 

-  عضو هيئة تدريس بجامعة 
امللك سعود. 

- مدير جامعة دار العلوم سابقاً.
- مستشار يف وزارة التعليم.

- مدير عام االسرتاتيجية 
واألبحاث -هيئة سوق املال-.

- دكتوراه تسويق-جامعة 
مانشسرت-.

- ماجستري إدارة أعامل 
وتسويق -جامعة أوتاوا-.

- بكالوريوس إدارة أعامل.

22 رشكة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات 



مشاري عبد الرحمن
النشمي

محمد بن عمري
العتيبي 

احمد بن نجا 
الذيايب 

سعيد عمر سعيد
باسعيد

املؤهالتالوظائف الحاليةاإلسم الوظائف السابقة والخربات

الرئيس التنفيذي 
لرشكة ترقيم لتقنية 

املعلومات

مدير عام إدارة االستشارات 
لقطاع األعامل-رشكة علم-

- مدير تقييم االداء املؤسيس 
لرشكة العلم.

-مدير الشئون القانونية 
وشؤون املوظفني يف 

مؤسسة القيس العاملية 
للمقاوالت والصيانة 

والتشغيل.

- املؤسس واملدير العام 
ملؤسسة املوجة سابقاً.

- خربة 40 عاماً يف قطاع األحبار 
والطابعات.

- الرشيك واملؤسس يف 
مؤسسة الدبوس لألدوات 

املكتبية والقرطاسية.
- عمل يف الخطوط السعودية 

واملؤسسة العامة للتجارة 
واملالحة.

بنك الرياض+ الخطوط الجوية 
السعودية

_البنك السعودي الهولندي+ 
البنك السعودي األمرييك.

_الرشكة الوطنية السعودية 
للنقل البحري

- ثانوية عامة.

برنامج اإلدارة املتقدمة -إدارة 
االعامل _هارفرد.

_ماجستري إدارة اعامل -جامعة 
وسرتن ميتشغان -أمريكا .

_بكالوريوس اللغة اإلنجليزية 
-جامعة االمام محمد بن سعود.

- ماجستري إدارة أعامل -الكلية 
العربية للعلوم والتقنية-.

- بكالوريوس قانون-جامعة 
امللك سعود-.

-

- رئيس رشكة زمني 
للتسويق االلكرتوين

- عضو مجلس رشكة 
السعودية إلعادة التأمني

- عضو مجلس إدارة الرشكة 
الكيميائية السعودية 

- عضو مجلس إدارة بنك 
الرياض 

_ مدير التدريب وتعليم يف 
(املوجز)

_مدير املوارد البرشية (املوجز)
مرشف العالقات واملوارد 

البرشية يف (مجموعة 
السدحان )

_دبلوم محاسبة -كلية الرياض 
التقنية .

_بكالوريوس إدارة االعامل – 
جامعة امللك سعود

الرئيس التنفيذي 
للموارد البرشية 

(رشكة ساكو)
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يوسف محمد
نارص القفاري

محمد عبد الله
سعد أبومعطي

املؤهالتالوظائف الحاليةاإلسم الوظائف السابقة والخربات

يشغل عضوية 
مجالس إدارة يف عدة 

رشكات مساهمة

الرئيس التنفيذي لرشكة مهارة 
للموارد البرشية.

العضو املنتدب يف رشكة عبد 
الله سعد أبو معطي سابقاً. 

الرئيس التنفيذي لرشكة أسواق 
عبد الله العثيم سابقاً.

عضو ورئيس مجلس إدارة 
رشكة معني للموارد البرشية.

الرئيس التنفيذي لرشكة العثيم 
القابضة سابقا.

نائب رئيس رشكة الزوردي 
للمجوهرات سابقا.

مدير عام التطوير اإلداري يف 
الهيئة العامة للسياحة واآلثار 

سابقا
مدير املوارد البرشية يف 

مجموعة سامبا املالية سابقاً.

املدير العام للتسويق يف 
رشكة عبد الله سعد أبو معطي 

للمكتبات.
خربة 14 سنة يف إدارة 

العمليات وسالسل اإلمداد 
والتموين وتطوير األعامل.

دبلوم يف شبكات الحاسب 
اآليل من كلية االتصاالت.

ثانوية عامة

الرئيس التنفيذي 
يف رشكة عبد الله 

سعد أبو معطي.
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مدير عام قطاع 
املكتبات برشكة 

عبد الله سعد
أبو معطي

فيام ييل بيان بأسامء ومعلومات أعضاء اإلدارة التنفيذية:

:ثانياً: تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة

املؤهالتالوظائف الحاليةاإلسم الوظائف السابقة والخربات

ذكر يف البند األول من القسم الخامس من هذا التقرير.

خربة 20 سنة يف إدارة 
العمليات وإدارة األفراد

ثانوية عامة.

املدير املايل يف 
رشكة عبد الله سعد 

أبو معطي

مراقب مايل يف رشكة أسواق 
عبد الله العثيم

بكالوريوس علوم مالية/ 
محاسبة

محمد عبد الله
أبو معطي

عبد العزيز محمد 
الدويش

كامل أبو رجب

تصنيف العضوية (تنفيذي – غري تنفيذي – مستقل)إسم العضو

د. سعد عبد الله سعد أبو معطي

عبد الله سعود عبد العزيز الرشود

يوسف محمد نارص القفاري

سعيد عمر سعيد باسعيد

محمد بن عمري العتيبي 

د. عمر محمد الريس

مشاري عبد الرحمن النشمي

احمد بن نجا الذيايب

محمد عبد الله سعد أبو معطي

غري تنفيذي

غري تنفيذي

غري تنفيذي

غري تنفيذي

 مستقل

مستقل

مستقل

 مستقل

تنفيذي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3
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رشكة عبد الله سعد أبو معطي 
للمكتبات

رشكة عبد الله سعد أبو معطي 
للمكتبات

رشكة عبد الله سعد أبو معطي 
للمكتبات

رشكة بروج
للتأمني

رشكة نبعة 
التعليمية

ذ.م.م

مساهمة 
مدرجة

داخل 
اململكة

رشكة عبد الله سعد أبو معطي 
للمكتبات

رشكة عبد الله سعد أبو معطي 
للمكتبات

د. سعد 
عبد الله 

سعد أبو 
معطي

مشاري 
عبد 

الرحمن 
النشمي

عبد الله 
سعود 

الرشود

د. عمر 
محمد 
الريس

سعيد 
عمر 

باسعيد

أسامء الرشكات التي يكون عضو املجلس عضوا يف 
مجالس اداراتها الحالية أو من مديريها

أسامء الرشكات التي يكون عضو املجلس
عضوا يف مجالس اداراتها السابقة

أو من مديريها

ثالثاً: أسـامء الرشكات التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضوا يف مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو 

من مديريها:

يف الجدول التايل بيان بأسامء الرشكات التي يكون عضو مجلـس إدارة الرشكة عضواً يف مجالس إدارتها الحالية 

والسابقة أو من مديريها 

ضو
لع

م ا
س

إ

جة
در

 م
مة

اه
س

م

كة
مل

مل
ل ا

اخ
د

إسم الرشكةإسم الرشكة
الكيان

القانوين
الكيان

القانوين
داخل/خارج

اململكة
داخل/خارج

اململكة
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داخل 
اململكة
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د

رشكة عبد الله سعد أبو معطي 
للمكتبات

رشكة عبد الله سعد أبو معطي 
للمكتبات

رشكة مهارة 
للموارد 

البرشية.

رشكة أسواق 
عبدالله 

العثيم

رشكة 
الرياض 

للصناعات 
الغذائية.

رشكة معني 
للموارد 
البرشية

رشكة 
الوسطى 
للخدمات 

الغذائية.

مساهمة
مدرجة

مساهمة
مقفلة

يوسف 
محمد 

القفاري

محمد عبد 
الله سعد 

أبو 
معطي

أسامء الرشكات التي يكون عضو املجلس عضوا يف 
مجالس اداراتها الحالية أو من مديريها

أسامء الرشكات التي يكون عضو املجلس
عضوا يف مجالس اداراتها السابقة

أو من مديريها

ضو
لع

م ا
س

إ

إسم الرشكةإسم الرشكة
الكيان

القانوين
الكيان

القانوين
داخل/خارج

اململكة
داخل/خارج

اململكة
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رشكة عبد الله سعد أبو معطي 
للمكتبات

رشكة عبد الله سعد أبو معطي 
للمكتبات

الرشكة السعودية إلعادة 
التأمني 

الرشكة الكيميائية السعودية 
القابضة

رشكة املعجل للتجارة 
واملقاوالت

رشكة عمران نجد للصناعة

بنك الرياض 

محمد بن 
عمري 

العتيبي 

أحمد بن 
نجا 

الذيايب 

أسامء الرشكات التي يكون عضو املجلس عضوا يف 
مجالس اداراتها الحالية أو من مديريها

أسامء الرشكات التي يكون عضو املجلس
عضوا يف مجالس اداراتها السابقة

أو من مديريها

ضو
لع

م ا
س

إ

إسم الرشكةإسم الرشكة
الكيان

القانوين
الكيان

القانوين
داخل/خارج

اململكة
داخل/خارج

اململكة
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رابعاً: سجل حضور اجتامعات مجلس اإلدارة خالل العام املايل 2021:
عقد مجلس اإلدارة ثالث اجتامعات خالل عام 2021، ويبحث املجلس يف اجتامعاته املوضوعات املدرجة يف جدول 

أعامل موثق ومحدد وفقا لصالحياته، وكان حضور االجتامعات كالتايل

*انتهت عضوية األستاذ/ احمد بن سليامن الجارس بتاريخ 2021/12/15 م النتهاء دورة املجلس.

*انتهت عضوية األستاذ/ عبد العزيز بن محمد الدويش بتاريخ 2021/12/15م النتهاء دورة املجلس.

*بدأت عضوية األستاذ /محمد بن عمري العتيبي بتاريخ 2021/12/16م.

*بدأت عضوية األستاذ/ احمد بن نجا الذيايب بتاريخ 2021/12/16م.

اجتامعات املجلس خالل عام 2021 – 2022م

االجتامع األولاإلسم 
2021-08-05

االجتامع الثاين
2021-12-18

االجتامع الثالث
2022-03-23

اجاميل
الحضور

د. سعد عبد الله سعد أبومعطي

مشاري عبد الرحمن النشمي

عبد الله سعود عبد العزيز الرشود

د. عمر محمد الريس

سعيد عمر سعيد باسعيد

محمد عبدالله سعد أبو معطي

يوسف محمد نارص القفاري

أحمد سليامن الجارس*

عبد العزيز محمد راشد الدويش*

محمد بن عمري العتيبي *

احمد بن نجا الذيايب *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

3

3

3

3

3

3

1

1

2

2
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اجتامع الجمعية العاديةاإلسم 
2021/09/16

اجتامع الجمعية العادية
2021/12/14

د. سعد عبد الله سعد أبو معطي 

عبد الله سعود عبد العزيز الرشود 

د. عمر بن محمد الريس 

مشاري عبد الرحمن النشمي 

سعيد عمر سعيد باسعيد 

محمد عبد الله سعد أبو معطي 

يوسف بن محمد القفاري 

أحمد بن سليامن الجارس 

عبد العزيز محمد راشد الدويش 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

خامساً: سجل حضور اجتامعات الجمعية العامة للمساهمني:
انعقدت الجمعية العامة للمساهمني خالل عام 2021م مرتني، وفيام ييل تاريخ وسجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لها:

سجل الحضور

سادساً: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي 

قامت بالتقييم وعالقتها بالرشكة:
خالل العام املايل املنتهي يف 31/03/2022م مل يتم تطبيق اي وسيلة اعتامد اعتمد عليها مجلس اإلدارة يف تقييم 

أدائه وأداء لجانه وأعضائه من أي جهة خارجية حيث هـذا ال ينطبق عىل الرشكة يف الوقت الراهن.
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سابعاً: املصالح والحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف أسهم الرشكة
1. نسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة مبا فيهم اقربائهم يف الرشكة خالل العام املايل 2021:

2. نسبة ملكية كبار التنفيذين واقربائهم يف الرشكة خالل العام املايل 2021:

الصفةأسامء أعضاء مجلس اإلدارة
نهاية العامبداية العام

عدد
األسهم

عدد
األسهم

أدوات
الدين

أدوات
الدين

صايف
التغري

نسبة
التغري

سعد بن عبد الله أبومعطي

محمد بن عمري العتيبي

مشاري عبد الرحمن النشمي

د. عمر بن محمد الريس

احمد بن نجا الذيايب

سعيد بن عمر باسعيد

عبد الله بن سعود الرشود

محمد بن عبد الله أبومعطي

يوسف بن محمد القفاري

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس املجلس 

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

1,081,588

40

0

0

0

1,066,710

0

282,000

100

(46,397)

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.29 %

%

%

%

%

%

%

%

%

1,035,191

40

0

0

0

1,066,710

0

282,000

100

الصفةاسم من تعود له املصلحة
نهاية العامبداية العام

عدد
األسهم

عدد
األسهم

أدوات
الدين

أدوات
الدين

صايف
التغري

نسبة
التغري

%282,000282,0000الرئيس التنفيذيمحمد عبد الله أبو معطي
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ثامناً: اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة:

1. لجنة املكافآت والرتشيحات

اختصاص لجنة املكافآت والرتشيحات: 
تقوم اللجنة بالتوصية ملجلس اإلدارة بكل ما يتعلق بالرتشيح لعضوية املجلس ومراجعة االحتياجات واملؤهالت 

واملهارات املطلوبة وفقا للسياسات املعتمدة، ومراعات عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجرمية مخلة 

بالرشف واألمانة، ومراجعة هيكلة املجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه واقرتاح معالجتها مبا يحقق 

مصلحة الرشكة والتأكد من استقاللية األعضاء املستقلني وعدم وجود تعارض املصالح ووضع سياسات واضحة 

لتعويض ومكافأة أعضاء املجلس وكبار التنفيذيني.

أعضاء اللجنة:
وفيام ييل بيان بأسامء ومعلومات أعضاء اللجنة:

اجتامعات اللجنة: 

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاإلسم 

د. عمر بن محمد الريس 

د. سعد بن عبد الله أبو معطي

سعيد عمر سعيد باسعيد

احمد بن نجا الذيايب

ذكر يف البند األول من القسم الخامس من هذا التقرير.

ذكر يف البند األول من القسم الخامس من هذا التقرير.

ذكر يف البند األول من القسم الخامس من هذا التقرير.

ذكر يف البند األول من القسم الخامس من هذا التقرير.

1

2

3

4

اسم العضو
االجتامع األول

05/08/2021 م
طبيعة العضوية

االجتامع الثاين 
04/11/2021م 

د. عمر بن محمد الريس

د. سعد بن عبد الله أبومعطي

سعيد بن عمر سعيد باسعيد

احمد بن نجا الذيايب *

رئيس

عضو

عضو

عضو

1

2

3

4
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املؤهالتالوظائف الحاليةاالسم الوظائف السابقة والخربات

محمد بن عمري العتيبي

عبد الله بن سعود الرشود

أحمد بن إبراهيم العجلة

ذكر يف البند األول من القسم الخامس من هذا التقرير.

ذكر يف البند األول من القسم الخامس من هذا التقرير

1

2

3

اسم العضو
االجتامع األول

27/06/2021م

طبيعة
العضوية

االجتامع الثاين 
08/08/2021م 

االجتامع الثالث 
02/11/2021م

االجتامع الرابع
02/02/2022م

عدد حضور
االجتامع

محمد بن عمري العتيبي*

عبدالله بن سعود الرشود*

فارس بن فهيد الرشيف*

أحمد بن إبراهيم العجلة

رئيس

عضو

عضو

عضو

1

2

3

4

1

4

3

4

2. لجنة املراجعة:

اختصاصات لجنة املراجعة:
تم تشكيل لجنة املراجعة من قبل الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ 2021/12/14م ومن مهامها وفق الالئحة 

املعتمدة تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من التزام الرشكة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليامت ذات 

العالقة، والتوصية ملجلس اإلدارة بتعيني املحاسبني القانونيني وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقالليتهم، 

ودراسة ملحوظات مراجع الحسابات عىل القوائم املالية ومتابعة ما يتم يف شأنها.

أعضاء اللجنة:
وفيام ييل بيان بأسامء ومعلومات أعضاء اللجنة:

اجتامعات اللجنة:

مدير إدارة املراجعة 

الداخلية، رشكة أسمنت 

الجوف.

- مدير املراجعة - مكتب 

البسام محاسبون 

ومراجعون قانونيون. 

- مرشف املراجعة - مكتب 

الراشد محاسبون 

ومراجعون قانونيون.

 بكالوريوس يف 

املحاسبة من 

جامعة الزقازيق.

*بدأت رئاسة األستاذ/محمد بن عمري العتيبي للجنة املراجعة بتاريخ 2021/12/16 م.

*انتهت رئاسة األستاذ/ عبد الله بن سعود الرشود للجنة املراجعة بتاريخ 2021/12/15م مع بقاء عضويته باللجنة.

*انتهت عضوية األستاذ/فارس بن فهيد الرشيف النتهاء عضويته يف لجنة املراجعة بتاريخ 2021/12/15م.
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تاسعاً: اإلفصاح عن املكافآت والتنازالت عنها:

1.  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان:

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة         
أعدت الرشكة سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية" إعامالً ألحكام الفقرة (1) من املادة (61) 

من الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية، وأقرتها الجمعية العامة 04/09/2018م وروعي 

باملكافآت املمنوحـة ألعضاء مجلـس اإلدارة وكبار التنفيذيني مطابقتها للسياسة املعتمدة. 

أوال: املعايري العامة للمكافآت: 
انسجامها مع اسرتاتيجية الرشكة وأهدافها. 

م املكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عىل إنجاح الرشكة وتنميتها عىل املدى  أن تقدَّ

الطويل، وربط الجزء املتغري من املكافآت باألداء عىل املدى الطويل.

د املكافآت بناًء عىل مستوى الوظيفة، واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها، ومستوى األداء،  أن تحدَّ

واملؤهالت العلمية، والخربات العملية، واملهارات، ومستوى األداء.

انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الرشكة. 

األخذ يف االعتبار مامرسات الرشكات األخرى يف تحديد املكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غري 

مربر للمكافآت والتعويضات.

أن تستهدف استقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم املبالغة فيها. 

أن تعد بالتنسيق مع لجنة املكافآت والرتشيحات عند التعيينات الجديدة.

ثانياً: نصت السياسة عىل أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفق ما ييل: 
تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معني أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مرصوفات أو مزايا عينية 

ويجوز الجمع بني اثنتني أو أكرث من هذه املزايا ومبا ال يتجاوز ما نص عليه نظام الرشكات ولوائحه، ويقوم مجلس 

اإلدارة بتحديد مكافآت أعضائه سنوياً بناًء عىل توصية لجنة املكافآت والرتشيحات مع مراعاة األحكام الواردة بهذا 

الخصوص يف نظام الرشكة األساس وأية أنظمة أخرى صادرة عن الجهات املختصة.  

تضاف البدالت واملزايا األخرى مثل مصاريف السفر وخالفة حسب سياسة الرشكة.

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة السنوي إىل الجمعية العامة عىل تفاصيل السياسات املتعلقة باملكافآت 

وآليات تحديدها وما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مرصوفات وغري ذلك 

من املزايا، واملبالغ واملزايا املالية والعينية املدفوعة ألي منهم مقابل أي أعامل أو مناصب تنفيذية أو فنية أو 

إدارية او استشارية (إن وجدت)، وأن يشتمل كذلك عىل بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات التي حرضها 

من تاريخ آخر اجتامع للجمعية العامة.  

يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني نسبة من األرباح التي تحققها الرشكة أو أن تكون مبنية 

بشكل مبارش أو غري مبارش عىل ربحية الرشكة.  

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت عىل بند مكافأة أعضاء املجلس يف اجتامع الجمعية العامة. 
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ثالثاً: نصت عىل أن تكون مكافأة أعضاء اللجان املنبثقة عن املجلس وفق ما ييل: 
يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية لجانه املنبثقة منه - باستثناء لجنة املراجعة - وبدالت الحضور وغريها 

من استحقاقات بناء عىل توصية من لجنة املكافآت والرتشيحات.

تتكون مكافآت عضوية اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدالت حضور 

االجتامعات وغريهام من االستحقاقات وتشتمل الئحة عمل كل لجنة من اللجان عىل املكافآت الخاصة بأعضائها.

مكافأة عضوية لجنة املراجعة يتم اعتامدها من قبل الجمعية العامة للمساهمني بناء عىل توصية من مجلس. 

عند تشكيل عضوية اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة، يراعى عدد اللجان التي ميكن لعضو املجلس أن يشغلها، 

بحيث ال يتجاوز إجاميل ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته يف املجلس واللجان الحد األعىل املنصوص 

عليه يف نظام الرشكات.

رابعاً: مكافأة اإلدارة التنفيذية: 
متنح الرشكة كبار التنفيذيني فيها مزايا مالية محددة بناء عىل سلم الرواتب وسياستها املعتمد يف هذا الشأن، 

وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية عىل ما ييل:

-  راتب أسايس يتم دفعة يف نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية

-  تأمني طبي له وألرسته.

-  بدل نقل

-  بدل سكن

كمـا تؤكد الشـركة عىل أنـه ال يوجـد أي إنحـراف جوهـري عـن هـذه السياسـة، وفيام ييل تفصيل للمكافآت املدفوعة 

ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام املايل 2021 (بصفتهم أعضاء باملجلس)                                                             

.1

.3

.4

.2
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د. سعد بن عبد الله أبو معطي

سعيد بن عمر با سعيد

يوسف بن محمد القفاري

عبد الله بن سعود الرشود

احمد بن سليامن الجارس

املجموع

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

30,000

30,000

720,000

480,000

 1,200,000

100,000
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100,000

130,000

100,000

530,000
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د. عمر محمد الريس  

مشاري عبد الرحمن النشمي

املجموع

100,000

100,000

200,000

100,000

100,000

200,000

أوالً: االعضاء املستقلني

ثانياً: األعضاء غري التنفيذيني

محمد بن عبد الله أبو معطي

عبدالعزيز بن محمد الدويش 

املجموع

100,000

100,000

200,000

820,000

580,000

1,400,000

ثالثاً: األعضاء التنفيذيني
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مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيني:
فيام ييل تفاصيل عن املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعىل خمسة تنفيذيني تلقوا أعىل مكافآت ومن بينهم الرئيس 

التنفيذي واملدير املايل خالل عام 2021:       

املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة 
مكافأة
نهاية

الخدمة

املجموع
الكيل

مجموع
مكافات
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محمد عبد الله
سعد ابو معطي

(الرئيس التنفيذي) 

عبد العزيز الدويش
مدير قطاع املكتبات

املجموع

كامل محمد يارس
أبو رجب

(املدير املايل)

100,000

50,000530,000

50,000200,000

100,000

820,000

1,930,000

580,000

-
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مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:
فيام ييل تفاصيل عن املكافآت املدفوعة ألعضاء اللجان خالل العام املايل2021: 

املكافآت الثابتة            بدل حضور جلسات            املجموع أعضاء لجنة املراجعة

15,000

15,000

15,000

45,000

15,000

15,000

15,000

45,000

30,000

30,000

30,000

90,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

عبد الله بن سعود الرشود

احمد بن إبراهيم العجلة

فارس بن فهيد الرشيف

املجموع

أعضاء لجنة املكافآت والرتشيحات

د. عمر بن محمد الريس

د. سعد بن عبدالله أبو معطي

سعيد بن عمر باسعيد 

املجموع
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عارشاً: طلبات الرشكة لسجل املساهمني: 

بيان بعدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني خالل العام 2021:

أسباب الطلب تاريخ الطلب 

04/04/2021م 

06/05/2021م 

02/06/2021م 

01/07/2021 م

03/08/2021 م

02/09/2021 م 

16/09/2021 م

20/9/2021 م

14/10/2021 م

24/11/2021 م

14/12/2021 م

إجراءات الرشكات

إجراءات الرشكات

إجراءات الرشكات

إجراءات الرشكات

إجراءات الرشكات

إجراءات الرشكات

جمعية عامة

ملف أرباح 

إجراءات الرشكات

إجراءات الرشكات

إجراءات الرشكات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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الحادي عرش: مراجعي حسابات الرشكة واملراجعة الداخلية:

1. توصية املجلس بشأن املحاسب القانوين للرشكة:
مل تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة باستبداله منذ اعتامده يف الجمعية العامة العادية. 

2. نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالرشكة، إضافة إىل رأي لجنة املراجعة يف مدى 

كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الرشكة:
تقوم لجنة املراجعة بدراسة التقارير الدورية عـن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق، هذا وقد تم 

تنفيذ العديد من عمليات املراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية األداء والجودة، إضافة 

إىل املساهمة يف مراجعة القوائم املالية األولية واعتامدها بناء عىل التفويض املمنوح لها من مجـلس اإلدارة 

وتنسيق أعامل الجهات الرقابية الخارجية، وقد اطلعت لجنة املراجعة عىل التقارير، ومل يتبني لها وجود أية أمور جوهرية، 

كام تبني أن نظام الرقابة الداخيل يسري بشكل آمن وسليم.

3. توصيات لجنة املراجعة بشأن مراجع حسابات الرشكة:
 مل يكن هناك أي توصيات للجنة املراجعة تتعارض مع قـرارات مجلس اإلدارة بشأن تعيني مراجع حسابات الرشكة وعزله 

وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخيل. 

الثاين عرش: قرارات مجلس اإلدارة:
بناًء عىل تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية واملؤرشات املستقبلية يقر املجلس باآليت:

-  أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

-  أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

-  أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الرشكة عىل مواصلة نشاطها.

الثالث عرش: تقرير املحاسب القانوين للرشكة: 
وافقت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 16/09/2021عىل تعيني مكتب املحاسبون املتحدون RSM كمراجع 

خارجي لحسابات الرشكة للعام املايل املنتهي يف 31/03/2022م والربع األول املنتهي يف تاريخ 30/06/2022، ومل 

يتضمن تقرير املحاسب القانوين للرشكة أي تحفظات عىل القوائم املالية السنوية.
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الرابع عرش: ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الرشكات وما مل يطبق:

تطبق الرشكة جميع أحكام الئحة حوكمة الرشكات الصادرة من هيئة السوق املالية، باستثناء ما ييل:

أسباب عدم التطبيقنص املادة/ الفقرةرقم املادة/ الفقرة

تدريب ودعم وتقييم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية، ووضع الربامج الالزمة لذلك.

اسرتشاديه.

اسرتشاديه.

اسرتشاديه.

تعمل الرشكة حالياً عىل إعدادها

اسرتشاديه، ويعمل مجلس اإلدارة 
بشكل مستمر يف متابعة تطبيق 

الرشكة لكافة لوائح الحوكمة.

يضع مجلس اإلدارة -بناًء عىل اقرتاح لجنة 
الرتشيحات- التقييم آلليات الالزمة لتقييم أداء 

املجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويا

اسرتشاديه، وتقوم لجنة املكافآت 
والرتشيحات باستخدام بعض الوسائل يف 

تقييمهم.

اسرتشاديه، وترى الرشكة عدم حاجتها 
للجنة مستقلة إلدارة املخاطر، كام أن 

أعاملها مناطة بلجان وإدارات أخرى.

تشكيل لجنة إدارة املخاطر.

تضع الرشكة برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء 
للعاملني يف الرشكة.

(املسؤولية االجتامعية ومبادرات العمل 
االجتامعي).

سياسات وإجراءات اإلفصاح

تشكيل لجنة حوكمة الرشكات

(39)

(95)

(89)

(85)

(41)

(88 ،87)

(70، 71، 72)
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الخامس عرش: بعض البنود التي ال تنطبق عىل الرشكة:  
ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة 

أصدرتها الرشكة أو منحتها خالل السنة املالية املنتهية يف 31/03/2022م.

ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات 

حقوق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الرشكة خالل السنة املالية املنتهية يف 31/03/2022م.

ال يوجد أي اسرتداد أو رشاء أو إلغاء من جانب الرشكة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد.

ال توجد خالل العام املايل املنتهي يف 31/03/2022م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الرشكة.

ال توجد أي استثامرات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها ملصلحة موظفي الرشكة.

ال توجد رشكة تابعة للرشكة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.

ال يوجد خالل العام املايل املنتهي يف 31/03/2022م أية مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت 

ألي أشخاص.

ال توجد خالل السنة املالية املنتهية يف 31/03/2022م أية صفقات بني الرشكة ومع أي شخص ذي عالقة.

ال توجد خالل السنة املالية أية عقود كانت الرشكة طرفاً فيها وكان فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار 

التنفيذيني أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. 

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم مبوجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي 

مكافآت.

ال توجد أي مساهامت اجتامعية للرشكة خالل عام 2021. 

مل تصدر أي توصية من لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إىل تعيني مراجع داخيل وذلك لوجود مراجع داخيل يف 

الرشكة.
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حقــــوق
املساهمني ��



القسم السادس:    حقوق املساهمني

أوال: اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه - وبخاصة غري التنفيذيني - علام مبقرتحات 

املساهمني وملحوظاتهم حيال الرشكة وأدائها:
يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للرشكة عىل إطالع أعضاء مجلس اإلدارة عىل آراء أو مقرتحات أو 

ملحوظات املساهمني حيال الرشكة وأدائها ومناقشتها معهم، كام يقوم رئيس املجلس أيضا بإحاطة وإيصال آراء 

املساهمني إىل مجلس اإلدارة أثناء عقد اجتامعات املجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعـت الحاجة لذلك.
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الكلمة الختامية

ولجميع  ثقتهم،  عىل  األعزاء  لعمالئه  وتقديره  شكره  عن  اإلدارة  مجلس  يعرب 

يسجل  كام  واستمراريتها،  الرشكة  نجاح  يف  الدافع  كانوا  الذين  املساهمني 

تقديره لجميع منسويب الرشكة من إدارة وموظفني عىل جھودھم التي بذلوها 

لتحقيق اإلنجازات والنتائج الجيدة خالل العام، ويتطلع املجلس النهوض بأداء 

الله. القادم واألعوام املقبلة مبا يحقق متطلعاتنا بحول  العام  الرشكة خالل 


