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 ركة عسري ـاهمي شــالسادة / مس

 احملرتمني    عة والعقارات وأعمال املقاوالتوالصناعة والزراياحة ــللتجارة والس

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

شركة عسري للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقااوتت االراركةا   يسر جملس إدارة 

 الوضا  العاام  ويساتعر  التقريار السانوي للمجلاس     ، م2019للعاام   السنويتقرير جملس اإلدارة لكم أن يقدم 

التوجهاااات املساااتقللية للراااركة،  كماااا يساااتعر  التقريااار  ، خاااال السااانة املالياااة  ال دا  املااااألوللراااركة 

 .والعوامل املؤثرة على عملياتهاواسرتاتيجياتها الرئيسة، 

 عرض عام عن الشركة:

 شاااركة عساااري للتجاااارة والساااياحة والصاااناعة والزراعاااة والعقاااارات وأعماااال املقااااوتت شاااركة مساااا مة          

 ضااااما   ااااا    4080سااااعودية، مدرجااااة ا السااااومل املاليااااة ا اململكااااة العرزيااااة السااااعودية  اااا  الرمااااز       

 اتستثمار والتمويل.

م ، 1975 11 11 اااا املوا ااا  1395 11 7وتااااري   78تأسسااا  الراااركة ملوجاااا املرساااوم امللكااا  ر ااام م 

 وتاااري  5850000276وزاشاارت الرااركة أعماعااا زعااد إعااان تأسيسااها ولاادور سااجلها التجاااري  اا  ر اام   

وتلاشار الراركة عملياتهاا     ا مديناة أزهاا   يسويق  مركز ا الارئ م ، 1977 01 05 ا املوا   1397 01 15

مرت الرركة منذ تأسيسها ملراحال ت اور لتل اة  ولا  ةليعاة أعماعاا ماا        لقد ، ما مكتلها ا الريا 

ريااال  1,263,888,890شااركة رااارل عمليااات وأتراا ة متعااددة إث شااركة اسااتثمارية  از ااة زاارأل مااال        

رياااتت للسااهم الواحااد مد وعااة   10سااهماب زقيمااة أ يااة  126,388,889عاادد أسااهمها الصااادرة  زلاا  و ،سااعودي

 .م2018، ومل ي رأ تغيري على ذلك مقارتة زالعام م2019زالكامل وذلك كما ا تهاية العام 

 السنة املالية للشركة:

ما األول ما يناير وتنتها  زنهاياة شاهر ديسام  ماا كال       للرركة  إن السنة املالية تلدأ  ةلقاب للنظام األسال

 .حسا التقويم امليادي معا

 لشركة:مراجع حسابات ا

إرتساا  ويوتاا  وشااركا م   السااادة   شااركة  م 2019تااوث مراجعااة حسااازات الرااركة خااال العااام املااال        

 م2019 05 01املنعقاادة ا  الثامنااة واألرزعااون )حماساالون  اااتوتيونا زنااا ق علااى  اارار اممعيااة العامااة العاديااة     

 .م2020والرز  األول ما العام  م2019اب حلسازات الرركة للعام املال  جعزتعيينهم مرا

 املراجعة الداخلية:

 الساادة  م2019تظام الر ازة الداخلية للراركة خاال العاام املاال      وتقييم توث مهام وأعمال املراجعة الداخلية 

 .اHCPA) اتوتيون ومراجعون حماسلون  مكتا احلرز 

 املستشار الزكوي:

 أعمال اتسترارة الزكوية للرركة السادة   زرايس وتر اول كوزرز.يتوث 
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 :م9201خالل العام املالي للشركة الوضع العام 

 زلغا   السااز   العاام  ا خساائر  مقازال  ريال مليون 30 اث لتصل م2019 العام خال الرركة خسائر اخن   

 م2019 املااال  العاام  خاال  اتسااتثمارات ماا  ساائر اخل تخن ااا  وذلاك % 71 اخن اا   زنساالة رياال  ملياون  104

 128 زلغاا  الااي الساااز  العااام خسااائر مقازاال ريااال مليااون 40 اتسااتثمارات مااا اإلياارادات خسااائر زلغاا  حياا 

 ملياون  509 اث صال لي العاام   اذا  خاال  رزحالا  امجاال   ارت ا  اث ذلك وأدى ،%69 اخن ا  زنسلة ريال مليون

 67 تللا   يةترغيل أرزاح تسجيل اث ذلك وادى ،%27 تسلته زارت ا  الساز  العام ا ريال مليون 401 مقازل ريال

 .%1575زنسلة ارت ا   ريال مليون 4 زلغ  الساز  العام ا ترغيلية أرزاح مقازل ريال مليون

 واإللكرتوتياة  الكهرزائياة  واألجهازة  التكييا     اا   ا وات تصاادية  الساو ية  العوامال  تساتمرار  كاان  لقد

 زلغا   خساائر  العام خال تكلدت والي العيسى لناعات شركة الزميلة الرركة أدا  على سللياب اتعكاساب

 .م2019 العام خال للرركة العام األدا  على سللاب اتعكس الذي اتمر ريال، مليون 51 منها الرركة حصة

 الرزيا   وشاركة  اخاوان  حلاوات   شركة)الي مشل   التازعة الرركات ا املليعات ما إمجال  الرزح أن كما

 ملياون  549 زلا   حيا   م2019 املاال   العاام  خاال  رت ا  ا اوشركة النسيج واملازس اماا زة  لألغذية السعودية

 رياال  ملياون  1884 لتللا   املليعاات  رت اا  ا زسالا  %4 ارت اا   زنسالة  السااز   العام ا ريال مليون 529 مقازل ريال

 العواماال تااأثري زساالا وذلااك %5 ارت ااا  زنساالة الساااز  العااام ا ريااال مليااون 1798 مقازاال احلااال  العااام خااال

 .عام زركل التجزئة أسوامل ا ات تصادية

 لتغ ياة  النظاام   اتحتيااة   ماا  رياال  ملياون  94 و ادر   مللا   زتحويال  م2019 العاام  خاال  الرركة  ام  لقد

 رياال  ملياون  312 النظاام   اتحتيااة   ما تلق امل رليدال يلل و م2018 12 31 ا كما املرتاكمة خسائر ا

 .م2019 12 31 ا كما

 الق اعاااات ا اساااتثماراتها وتوزيااا  زتقيااايم اتساااتثمارية احمل ظاااة  يكلاااة مراجعاااة علاااى الراااركة وتعمااال

 عوائاد  زتحسا   اتسارتاتيجية  توجهاتهاا  خال ما اتستثمارية ألوعا أدا  ك ا ة ر   حيق  ملا اتسرتاتيجية

 ماا  والتخاار   والنماو،  للت اور  القازلاة  وغاري  املتدتياة  العوائاد  ذات اتساتثمارات  زعاض  وزي  اتستثمارات، زعض

 عالية، لاةر تصاحلها  د الي تلك أو احملددة اتسرتاتيجية الق اعات ضما تق  ت الي اتستثمارات زعض

 عوائد  قي  زهدف جمدية جديدة استثمارات ا الدخول ما لتمكينها ذلك جرا  ما تقدية تد قات و قي 

 الد رتياة  القيماة  علاى  إجيازيااب  اتعكاسااب  لذلك يكون أن املتو   وما النمو،  رص وتعزيز تستثماراتها أ  ل

 اهلل. شا  ان لذلك تلعاب للرركة السو ية القيمة وارت ا  له السو ية القيمة وأدا  للسهم

 املصاااح وألااحا  املسااا م  مصاااح تعظاايم علااى إجيازاااب سااينعكس وت ور ااا منو ااا أن الرااركة وتااؤما

 ككل. اجملتم  جتا   عال زدور القيام ما وركنها ومورديا وعما  ودائن  عامل  ما اآلخريا

 األعااوام خااال أ  اال تتااائج  قياا  إث التقرياار  ااذا ا امل اامنة العماال تساارتاتيجية و قاااب الرااركة وتت لاا 

 اهلل، زإذن مستمرة منو معدتت حيق  وملا املال  ومركز ا مكاتتها لتعزيز القادمة

 العمل:واسرتاتيجية رسالة الشركة الرؤية و

 الرؤية: 

 «وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض»

 رسالة الشركة:

 االقتصـادية  العوائـد  أنسـب  حيقـق  مبـا  اسـتدامة  ذات متعـددة  قطاعات يف تستثمر عامة مساهمة شركة حنن "

 ."املصاحل ألصحاب واالجتماعية
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 العمل: اسرتاتيجية

ولاناعات تتسام زنماو     اسارتاتيجية تنويا  اساتثماراتها ا   اعاات    تعمل الراركة لتحقيا  رساالتها ماا خاال      

 ددت ا وآ امل استثمارية واسعة تعت  ا الرركة حمركات النمو ات تصادي ا اململكة العرزياة الساعودية،   

 :الق اعات التاليةا 

  احمل وظة الغذائية الصناعات   ا. 

  العقاري والت وير التنمية   ا. 

  والترييد اللنا  مواد لناعة   ا. 

  واإللكرتوتية الكهرزائية املنزلية األجهزة لناعة   ا. 

  املتخصصة والتجزئة اخلدمات   ا. 

املراجعاة الرااملة لديناميكياة اللي اة     ما   الق اعاات   اذ   ا  القائماة  وتعمل الرركة علاى تقاويم اساتثماراتها   

وماا  اتسرتاتيجية احملاددة  ا الق اعات استغال ال رص املمكنة إجياد وات تصادية احمللية واإل ليمية زهدف 

النماو ا عائاداتها   عاا  وتوزيا  حم ظتهاا اتساتثمارية ملاا حيقا       ،  ارص اساتثمارية جديادة    ماا يت ر  منهاا   د 

 مسا ميها.مصاح رركة وال تعظيم  يمةتوا   م  لل

إث تناام  العوائاد اتساتثمارية ملساا ميها      ياؤدي مازيج متاوازن املخااةر    إث  قيا    اتسارتاتيجية  اذ    وتهدف

الااي  ااد خالااة أن الرااركة تتمتاا  ملزايااا تنا سااية ركنهااا مااا تعزيااز أعماعااا ومواجهااة املخاااةر احملتملااة     

 أ مها:تتعر  عا وما 

 واعدة ا تصادياب. اسرتاتيجيةا   اعات  هااستثمارات نو ت 

 استثماراتها. و س  أدا  القدرة على ت وير 

 جمدية. جديدة رص استثمارية  تدوير استثماراتها والدخول ا 

تعاازز اخلاا ات املرتاكمااة جمللااس إدارتهااا وإدارتهااا التن يذيااة املزايااا التنا سااية إث جاتااا اتساارتاتيجية وو ااذ  

منو عائداتها وتد قاتها النقدية ماا  وتقلة توعية وكمية ا أدا  ا لتحقي  املستقللية ها الرركة و درات  رص

توزيعاات األرزااح   عوائد ا ما ما األخرى الناجتة والزميلة وايرادات اتستثمارات الرركات التازعة  خال أدا 

التقياايم الاادوري للقاايم ث جاتااا ، إاملتاحااة لللياا اسااتثماراتها أي مااا الرأ اليااة الااي تتحقاا  مااا زياا   رزاااحوات

 والصنادي  اتستثمارية.وغري املتداولة املتاحة لللي  املتداولة  العادلة تستثماراتها

 :وقطاعات األعمالعمليات الشركة الرئيسة 

  عمليات الشركة الرئيسة:

ا احملااااددة  اتساااارتاتيجيةمتنوعااااة ا الق اعااااات  يةترتكاااز عمليااااات الرااااركة ا إدارة حم ظااااة اسااااتثمار 

ظاة اتساتثمارية وتعزياز    وتنمياة  يماة احمل    القائماة أدا  اتساتثمارات   ر ا  ك اا ة   اسرتاتيجية العمل ما خاال 

أرزاح رأ الية تانعكس علاى تتاائج أعماعاا     لتحقي  زاللي  زعض اتستثمارات ، إضا ة إث تدوير  رص منو ا

، و اد تلجاأ   زديلة جمدياة  اتاستثمار  الدخول او قي  تد قات تقدية تعزز ما مكاتة الرركة و رلها ا

الراركة ا ساليل ذلاك إث ات اارتا  لتمويال حقاومل امللكيااة وتعزياز  يكلاها الرأ ااال  متاى ماا اسااتدع           

 .ذات امدوى احلاجة إث ا تنا  ال رص اتستثمارية

 كماا ا تهاياة    اتسارتاتيجية علاى الق اعاات   القائماة  اتساتثمارات  التوزي  النسيب حلجام  ويل  الركل أدتا  

 .خار  الق اعات الرئيسةالي رلكها اضا ة إث اتستثمارات اتخرى  م2019العام املال  
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إث أرزعاة   اات اساتثمارية أساساية حساا       اتسارتاتيجية اساتثماراتها ا الق اعاات   وتصن  الرركة ملكياة  

 ةليعة وتو  كل استثمار على النحو التال :

 ا شركات خالة. رتاتيجيةاساستثمارات  -1

 عامة.مسا مة ا شركات  اسرتاتيجيةاستثمارات  -2

 عامة.شركات مسا مة استثمارات رئيسة ا شركات خالة و -3

 والصنادي  اتستثمارية. ة األسهم املتداولةاستثمارات ا حم ظ -4

 :م2019عام املال  تصني  ال  ات اتستثمارية كما ا تهاية الويل  الركل أدتا  توزي  اتستثمارات حسا 

 
 قطاعات األعمال: 

رئيساة  أعماال    ماا خاال   ااع   م 2019خال العاام  العمل  إن الرركة مارس  تراةها  تسرتاتيجيةذاب يتن 

 . الق ا  اتستثماري والق ا  الصناع  ما 

 االسرتاتيجيةالقطاعات 

 إىل

← 

 الفئات االستثمارية

 إىل

← 

 قطاعات األعمال

  احمل وظة الغذائية الصناعات   ا 

  العقاري والت وير التنمية   ا 

  والترييد اللنا  مواد لناعة   ا 

  الكهرزائية واإللكرتوتية املنزلية األجهزة لناعة   ا 

  املتخصصة والتجزئة اخلدمات   ا 

 استثمارات اسرتاتيجية ا شركات خالة 

 استثمارات اسرتاتيجية ا شركات مسا مة عامة 

 ا شركات خالة ومسا مة عامة استثمارات رئيسة 

 استثمارات ا حم ظة األسهم والصنادي  اتستثمارية 

  الق ا  اتستثماري 

  الق ا  الصناع 

 القطاع االستثماري:

الاي   ذات الغار  اخلااص  رارل الرركة تراةها ا الق ا  اتستثماري ما خال جمموعة ما الراركات  

واستثماراتها امللاشرة ا الرركات اخلالة والرركات املسا مة العاماة الاي   ، رلكها الرركة زالكامل

، إضاا ة  % ما رؤول أمواعاا 50تها  يها عا اتسرتاتيجية للرركة وتقل ملكيق اعات الترتكز تراةها ا 

صانادي   الوا الساومل الساعودي   األورامل املالية املتنوعة ا أسهم متداولة لراركات مدرجاة    إث استثماراتها ا

الي تساي ر  العامة الرركات املسا مة ا الرركات اخلالة والصناعية ، زاستثنا  استثماراتها ستثماريةات

    الق ا  الصناع . عليها وتوحد  وائمها املالية معها والي تندر 

 القطاع الصناعي:

الرااركات اخلالااة رااارل الرااركة تراااةها ا الق ااا  الصااناع  مااا خااال اسااتثماراتها ا جمموعااة مااا   

%  اأكثر وتوحاد  وائمهاا املالياة ما   اوائم الراركة و ا          50التازعة عا الي رلكها زنسلة العامة واملسا مة 

43.6% 

36.5% 

0.0% 
4.5% 

6.2% 
9.1% 

 (مليون ريال 1522قيمة احملفظة االستثمارية )

 قطاع الصناعات الغذائية احملفوظة

 قطاع التنمية والتطوير العقاري

 قطاع صناعة مواد البناء والتشييد

 قطاع صناعة األجهزة املنزلية الكهربائية واإللكرتونية

 قطاع اخلدمات والتجزئة املتخصصة

 االستثمارات األخرى

 -

 500

 1,000
 -     -استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة 

 -     -استثمارات اسرتاجتية يف شركات مساهمة عامة 

 -     -استثمارات رئيسة يف شركات خاصة وشركات مساهمة عامة 

 -     -استثمارات يف حمفظة املتاجرة والصناديق االستثمارية 

4 3 2 1 

 الفئات االستثمارية 

1 

2 

3 

4 
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، وترتكاز ترااةها ا  اذا الق اا  ا جمااتت لاناعة       الدولية املعتمادة ا اململكاة العرزياة الساعودية    املعايري 

 ازس اما زة.لناعة النسيج واملإث جاتا األغذية احمل وظة، 

الي تركل العمليات الرئيسة للرركة امدول أدتا  توزي  تراةات الرركة على   اعات األعمال  حيوضو

ومقارتتهاا زالعاام   م 2019وتأثري كل   ا  على حجم أعمال الرركة ومسا متها ا النتائج خال العام املال  

 :م2018

 اإلمجـــــالي الصناعيالقطاع  االستثماري القطاع )باملليون ريال(البيـــــــــــان  السنة

20
19

م
 

 3110 1963 1147 املوجودات  إمجالي

 1710 1314 396 املطلوبات وحقوق امللكية غري املسيطرة   إمجالي

 1844 1884 (40) صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات  

 509 549 (40) ربحال إمجالي

 80 80 0.4 االستهالكات

 998 996 2 حتت التنفيذ   مشروعاتوومعدات آالت ممتلكات و

 115 107 8 مصروفات رأمسالية 

20
18

م
 

 3041 1892 1149 إمجالي املوجودات 

 1617 1264 353 إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية غري املسيطرة  

 1670 1798 (128) صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات  

 401 529 (128) إمجالي الربح

 85 85 0.3 االستهالكات

 967 967 0.2 ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ  

 105 105 - مصروفات رأمسالية 

وترتكز موجاودات الراركة وكاذلك األساوامل الرئيساة لنرااةات الراركة وشاركاتها التازعاة ا اململكاة           

العرزية السعودية زاستثنا  تراط شركة حلوات  اخوان مصر الي يرتكز تراةها ا مجهورياة مصار العرزياة    

اع  احملاادودة و اا  شااركة تازعااة لرااركة حلااوات  إخااوان التازعااة لرااركة عسااري العرزيااة لاسااتثمار الصاان      

 اململوكة للرركة زالكامل. 

  التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة:

الق ااا  الصااناع  وإياارادات   إمجااال  إياارادات املليعااات ا مااا لرااركة اإلياارادات املوحاادة لإمجااال  كااون تت

 الي تركل العمليات الرئيسة للرركة.الق ا  اتستثماري 

 رت اا  زا السااز   العاام  ا رياال  ملياون  1798 مقازال  رياال  ملياون  1884 العام خال املليعات إيرادات إمجال  زل 

 مقازال  رياال  ملياون  40 زلغا   العاام  خاال  اتساتثماري  الق اا   ا خساائر  الراركة  حققا   زينما ،%4,8 تسلته

 . ريال مليون 128 زلغ  الساز  العام ا خسائر

 داخال  ماا  اإليرادات ا تركل  م2019 احلال  العام خال املليعات ما اإليرادات إلمجال  امغراا والتوزي 

 ماا  اإليارادات  زلغا   زينماا  املليعاات،  إيارادات  امجاال   ما% 62 وتركل ريال مليون 1173 زلغ  الي اململكة

 .اإلمجال  ما% 38 وتركل ريال مليون 711 اململكة خار 

لراركة  التازعاة   شركة حلوات  اخاوان )مصارا  وتتمثل اإليرادات ما خار  اململكة ا اإليرادات الي حققتها 

إث دول املتمثلاة ا عملياات التصادير ماا الراركات التازعاة ا الق اا  الصاناع          واإليرادات حلوات  اخوان، 

 . جملس التعاون اخلليج  والدول العرزية وجمموعة ما الدول األخرى

 تكملة

43/1-90/15 
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 ما داخل وخار  اململكة:الرركة يرادات غراا إلتوزي  امالالتال   مدولويل  ا

 السنة 
 التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة )باملليون ريال(

 دول أخرى الدول العربية دول جملس التعاون داخل اململكة إمجالي اإليرادات 

 18 618 75 1173 1884 م2019

 ما داخل وخار  اململكة:الرركة يرادات إلغراا توزي  امالويل  الركل التال  

 

  اخلطط والقرارات والتوجهات املستقبلية:

  م2019القرارات اهلامة خالل العام: 

 ختفيض االحتياطي النظامي وتغطية اخلسائر املرتاكمة:   .1

م زاملوا قااة علااى   اايض 2019 05 01زتاااري  املنعقاادة مااة العاديااة الثامنااة واألرزعااون  ااررت اممعيااة العا

ماا  رياال   94,110,245و ادر    مللا  وذلاك زتحويال    ،% ما رأل املاال 24,7اث  %32ما  اتحتياة  النظام 

لتغ ياة اخلساائر   م وذلاك  2018 12 31رياال كماا ا    405,777,190ل  اتحتياة  النظاام  اللاال    امجا

 ل الرركة.% ما رأ ا7,4تسلة  زلغ الي املرتاكمة 

 :  للشركة األساس النظام تعديل .2

 املاادة على تعاديل   زاملوا قةم 2019 10 23عرر واملنعقدة زتاري   رازعةلا العادية غري العامة اممعية  ررت

 ،املراجعاة  مناة  زتقاارير  واخلالاة  واألرزعاون  الثالثاة  واملاادة  اممعياات،  زادعوة  واخلالاة  والثاثون الثاتية

 تظااام ماا للرااركة  األسااال النظااام ليتوا اا  وذلااك املاليااة، زالوثااائ  واخلالااة واألرزعااون الثامنااة واملااادة

 .الرركات

   :اجلديدة للدورة إدارة جملس انتخاب .3

 الرتشيح زا  ز تح الرركة  ام م  قد 2019 10 26تظراب ملوعد اتتها  الدورة القائمة جمللس اإلدارة ا 

 مااااا ال اااارتة خااااالم وذلااااك 2019 10 27الااااي تلاااادأ مااااا   دياااادةام لاااادورةل اإلدارة جملااااس لع ااااوية

  اماااا  حياااا  اجمللااااس، لع ااااوية ابشخصااااا 22)للرتشاااايح  وتقاااادم ،م2019 07 31 اث م2019 07 01

 جملاس مانهم لع اوية    أع اا  تساعة   اتتخاا   م2019 10 23 ا املنعقادة ا 14) غري العادية العامة اممعية

 .ميادية سنوات ثاث ملدةو م2019 10 27 ما زدأت الي امديدة للدورة اإلدارة

 :  األرض اململوكة للشركة يف مشال الرياض .4

 اململوكاة  األر  زراأن  جاو ري  حادث  عا تداول ا زاإلعان م2019 مايو 5 زتاري  الرركة  ام  :أوتب

 شارا   عاا  م2009 07 25 ا مسالقاب  الراركة  أعلنتاه  ماا  و ا   اخلاري،  ح  – الريا  مشال ا للرركة

 املرارتا   األر  زاائ   ماا  تلقا   أتهاا إ صاحها  الرركة وأوضح . مرز  مرت مليون 3,2 ملساحة األر 

 18  

1.0% 
 618  

32.8% 

 75  

4.0% 

 1,173  

62.3% 

 داخل اململكة   دول جملس التعاون الدول العربية دول أخرى

   التوزيع اجلغرايف لإليرادات من داخل وخارج اململكة العربية السعودية
 (باملليون ريال)
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 األر  لااااك أن  يااااه ي يااااد م2019 04 28 ا اسااااتامه مت والااااذي. م2019 04 22 ا مااااؤر  خ ااااا 

 الراركة،  وإرادة إرادتاه  عاا  خار  ألمر زالريا  اتست ناف حمكمة ما لادر زأمر إلغاؤ  مت املذكورة

 احللااول زعااض ويعاار  الرااركة ُيللاا  زااذلك وأتااه وتن يااذ ، زااه اتلتاازام ويااتع  تهائياااب ألاالح القاارار وأن

 امهاات  لادى  األمار  ما زالتأكد الرركة  ام  املذكور اخل ا  تلق  وزعد. الرركة على واملقرتحات

 الصااك خياا  اإللغااا  أن حياا  لللااائ  تعااود وماا رات ألساالا  لااحيح اإللغااا  أن عااا وتأكااد املختصااة،

 تللا   ومل املوضو ،  ذا ا دور أو عا ة أي للرركة وليس عنه، ت ر  وما لللائ  العائد لألر  الرئيس 

 ا الراركة  وأوضاح  . حيالاه  ر   قيقات أو منا رات أي أو   ائية جلسات أو أمر أي ا تررتك أو

  :يل  كما ملسا ميها األر     اليالكاملة  احلقائ  إعاتها

 مت زياا  عقااد ملحاا  تو ياا  ومت  ااا،1429 12 01 ا امللاادئ  املااذكورة األر  شاارا  عقااد تو ياا  مت .1

 . ا1430 07 19 ا الررا  شروط زعض تعديل ملوجله

 ثاثااة مااا مكوتااة العاادل كتازااة ا منااة ملوا قااة حينااه ا لااحته واثلااات الصااك عااا اتسااتعام مت .2

 . ا1430 07 28 ا حمرر إجازة حم ر ملوجا عدل كتا 

 ر ااض ي يااد مااا زااذلك املكلاا  احملااام  مااا تلقاا  ولكنهااا زا هااا األر  ا اارا  الرااركة حاولاا  .3

 خ ياب اإلدارة جملس   لا أوتب، للرركة األساس  النظام تعديل تستلزم ألسلا  ذلك العدل كتازة

 الراركة  زاسام  األر  تساجيل  إمكاتياة  حل  مؤ تاب زا ه األر  تسجيل اجمللس رئيس سعادة ما

 الكرتوتاا  لااك ملوجااا  ااا1430 08 03 ا اإلدارة جملااس رئاايس زاساام وأ رغاا  ذلااك ومت. تظاماااب

 مللكياة  ت ياد  ضاد  ور اة  علاى  اجمللاس  رئايس  وو ا   الصاك،  زألال  لاديها  الراركة  و ات    حدي 

 و ام  الرركة، حقومل حل   الازمة اإلجرا ات كا ة الرركة وا ذت زالكامل، عا الرركة

 .د اتر ا ا زتسجيلها

 مقازال  رياال  ألا   ومخسمائة مليوتاب عرر وأرزعة مائتانا 214,500,000) لألر  اإلمجالية القيمة تلل  .4

ا 202,000,000) مللاا  منهااا الرااركة د عاا  الصااك، ا النهائيااة املساااحة و اا  مرزاا  ماارت مليااون 3,3

 مل ريااال ألاا  ومخساامائة مليوتاااب عراار اثناااا 12,500,000) و اادر  واللااا   ريااال مليااون وأثاان  مائتااان

 .تد  

 .ريالا 5,239,441) و در  للوسيط األر  شرا  سع  الرركة د ع  .5

 املذكورة. األر  شرا  زعملية عا ة ذات أةراف  ناك يوجد ت .6

 املاذكور،  امللكياة  لاك  زإلغاا   الراركة  أخ ار   د اللائ  كون أته حينه ا إعاتها ا الرركة وزين 

 القاتوتيااة والساالل اخليااارات زدراسااة تؤكااد ملسااا ميها زأتهااا تقااوم  إتهااا ذلااك، مااا الرااركة وتأكاادت

 اإلجارا ات  كا اة  ساتتخذ  أتهاا  الراركة  وأكادت  مساا ميها،  وحقاومل  مصااحلها  علاى  للح اظ املمكنة

 الررا . أجل ما د ع  الي واألتعا  العموتت وكا ة اللي   يمة استعادة ذلك ا ملا الازمة القاتوتية

 ما   زالتنساي   ذلاك  تتيجاة  عدماه  ماا  ماال   أثار  أي وجاود  دراساة  جااري  اتاه  هاإعات ا الرركة وأوضح 

 احلثيثاة  زاملتازعاة  ساتقوم  أتهاا  الراركة  أكادت  كما. تحقاب ذلك عا واإلعان الرركة حسازات مراج 

 ا اخلصااوص  ااذا ا مسااتجدات أو ت ااورات أي عااا  ااوراب زاااإلعان وسااتقوم املسااا م  حلقااومل ح ظاااب

 حينه.

 اململوكااة األر  لااك إلغااا  عااا الناااتج املااال  األثاار عااا م2019 يوليااو 30 زتاااري  الرااركة أعلناا  :ثاتياااب

 املو اا  ودراسااة الرااركة لاادى العا ااة ذات للمسااتندات و قاااب أتااه وزيناا  الريااا  مشااال ا للرااركة

 حسااازات مراجاا  ماا  التراااور وزعااد القاااتوت  الرااركة مسترااار مااا القاتوتيااة املرااورة علااى واحلصااول

 املعاماة  حاول  آخر مستقل حسازات مراج  مكتا ما مهنية استرارة على احلصول اث اضا ة الرركة
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 لل ارتة  اتولياة  املالياة  القاوائم  ا يلا   ساتظهركما  ذلاك  تتيجاة  املرتتاا  املاال   األثار   اإن . الازمة احملاسلية

 م:2019 06 30 ا املنتهية

 املال : املركز  ائمة على ملال ا اتثر تتيجةا:  أ) 

 – اتساتثمارية  العقاارات - زناد  ماا  ريال 181,500,000 اللالغة لألر  الد رتية القيمة استلعاد .1

ا رياااال 5,239,441) الساااع  مللاا   اث إضاااا ةا رياااال 214,500,000) الراارا    يماااة رثااال والااي 

 .اريال 38,239,441) اعلوط  يمة منها لصوماب

 الاد    مساتحقة  وملاال   دائناون - زناد  ما ريال 12,500,000 و در  لللائ  املتلق  امللل  استلعاد .2

 األر .  يمة ما املد و  غري امللل  ميثل و و –

 جتاريااة مدينااة ذماام- زنااد ضااما ريااال 202,000,000 و اادر  اللااائ  مااا مسااتح  مللاا  تسااجيل .3

 لللائ . املد و  امللل  ميثل و و – أخرى مدينة وأرلدة

 جتارياة  مدينة ذمم- زند ضما ريال 5,239,441 و در  السع  وسيط ما مستح  ملل  تسجيل .4

 السع . لوسيط املد و  امللل  ميثل و و – أخرى مدينة وأرلدة

 الدخل:  ائمة على املال  اتثر تتيجةا:   ) 

  يماة  مللا   يسااوي  و او  – أخارى  إيارادات - زناد  ضاما  رياال  38,239,441 و ادر   ملل  تسجيل .1

 م.2017 العام ا كخسائر مسلقاب تسجيله مت والذي األر   يمة ا اعلوط

 ومصاااح حقو هااا حل اا  الازمااة اإلجاارا ات كا ااة زا اااذ تقااوم أتهااا اإلعااان ا الرااركة وأكاادت

 حينه. ا اخلصوص  ذا ا مستجدات أو ت ورات أي عا واإلعان مسا ميها

 الرياا   مشاال  ار  زاائ   علاى    اائية  دعاوى  ر ا   عاا  م2019 ديسام   15 زتااري   الرركة أعلن  :ثالثاب

 مسالقاب  الراركة   اما   حيا   الصاك،  إلغاا   تتيجاة  الراركة  اث رياال  ملياون  202 مللا   زإعاادة  مل اللته

 وزينا   الادعوى،  ر ا    لال  ياتم  مل ذلك أن ات الصك الغا  تتيجة استلمه الذي امللل  إعادة ز لا ملخاةلته

 زعاد  املاذكورة  األر  موضاو   خبصاوص  لاديها  املتاو رة  املساتندات  و ا    اما   أتهاا  اإلعان ا الرركة

 مثااا مااا املااد و  املللاا  زإعااادة اللااائ  مل اللااة الرااركة حاا  زتأكيااد القاتوتيااة املرااورة علااى احلصااول

 – الرياا   مشاال  ار  زاائ   علاى    اائية  دعاوى  ر ا   الراركة   ررت  قد حلقو ها ح اظاب وأته األر ،

 الراركة  ماا  املكلا   احملاام   خاال  ماا  زالرياا   العاماة  احملكماة  ا وذلاك ا علياه  املدعى) اخلري ح 

 اث األر   يماة  ما ريال مليون 202 و در  له املد و  امللل  زإعادة زإلزامه للم اللة وذلك الق ية ملتازعة

 أو اضارار  ماا  زهاا  يلح   د أو حلقها عما تعوي ات زأية امل اللة ا حبقها الرركة احت اظ م  الرركة

 تتيجااة مساؤولية  أيااة  ملاها  تتو اا  ت الراركة  وإن املاذكورة،  األر  لااك إلغاا   زساالا مالياة  م اللاات 

 الدعوى.  ذ  إ امتها

 شارا   لعملياة  الساع   وسايط  علاى    ائية دعوى ر   عا م2019 ديسم 15 زتاري  الرركة أعلن  :رازعاب

 حيا   األر ، لاك  إلغاا   تتيجة الرركة اث ريال 5,239,441 ملل  زإعادة مل اللته الريا  مشال ار 

 مل ذلاك  أن ات الصاك  الغاا   تتيجاة  وذلك استلمه الذي امللل  إعادة ز لا ملخاةلته مسلقاب الرركة  ام 

 خبصاوص  لاديها  املتاو رة  املساتندات  و ا    اما   أتهاا  اإلعاان  ا الراركة  وزينا   الادعوى،  ر ا    لال  يتم

 الساع   وسايط  مل اللاة  الراركة  حا   زتأكيد القاتوتية املرورة على زاحلصول املذكورة األر  موضو 

 الساع   وسيط على   ائية دعوى ر   الرركة  ررت  قد حلقو ها ح اظاب وأته له، املد و  امللل  زإعادة

 مااا زالريااا  العامااة احملكمااة ا وذلااكا عليااه املاادعى) اخلااري حاا  – الريااا  مشااال ار  شاارا  لعمليااة

 لاه  املاد و   املللا   زإعاادة  زإلزاماه  للم اللاة  وذلاك  الق اية،  ملتازعاة  الراركة  ماا  املكلا   احملاام   خال
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 الصاك،  إلغاا   تتيجاة  وذلاك  رياال  5,239,441 و ادر   الراركة  اث املاذكورة  األر  شرا  لعملية كسع 

 الدعوى.  ذ  إ امتها تتيجة مسؤولية أية تتحمل أن تتو   ت الرركة وأن

 :اخلطط والتوجهات االسرتاتيجية 

األساساية إضاا ة إث زعاض اتساتثمارات املتنوعاة       اتسارتاتيجية ترتكز اساتثمارات الراركة ا الق اعاات    

عاماة  وشاركات مساا مة   ورئيساة ماا خاال شاركات خالاة       اسارتاتيجية  استثماراتوتتوز  إث ، األخرى

ساارتاتيجية ات، وتعاازم الرااركة تن يااذ توجهاتهااا    إضااا ة اث اسااتثمارات ا حمااا   ولاانادي  اسااتثمارية    

 وخ  ها اتستثمارية املستقللية على النحو التال : 

  يف الشركات اخلاصة االسرتاتيجيةاالستثمارات: 

تتكون  ذ  اتستثمارات ا الرركات ذات املس ولية احملدودة واملسا مة املق لة الاي تازاول أعماعاا ا    

أرزاااح  اذ  اتسااتثمارات ومااا  ماا  ، وتتو اا  الراركة  قياا  عائاادات  للراركة  اتساارتاتيجيةالق اعاات  

ا تلاااك ةااارح جاااز  ماااا حصاااتها  عناااد قيااا  مكاساااا رأ الياااة ، إث جاتاااا منهااااتوزيعاااات األرزااااح 

، كمااا أن الرااركة  ااد تلجااأ إث زياا  زعااض     اتكتتااا  العااام متااى مااا أمكااا ذلااك     إثاتسااتثمارات 

ا رويال   النقدياة ماا جارا  ذلاك    التاد قات  لاذلك وتادوير    اجملدياة  اتستثمارات متاى ماا تاوا رت ال ارص    

 . و قي  منو ا تتائج أعماعااستثمارات أخرى لتعزيز  اعدة حقومل امللكية 

  يف الشركات املساهمة العامة االسرتاتيجيةاالستثمارات: 

 اتسارتاتيجية تتكون  ذ  اتستثمارات ا الرركات املسا مة العامة الي تزاول ترااةها ا الق اعاات   

مساتمرة منهاا، ومتاى ماا كاتا   نااك  ارص جمدياة  قا            اتئدا قي  عالرركة  و  تللرركة، وت

لتحقيا    اجاز  منها  أي ماا  اذ  اتساتثمارات أو    مصاح الرركة ومسا ميها  إن الرركة  د تارى زيا    

تتوا اا  ماا   جمديااه أخاارىجدياادة اسااتثمارات  وتااد قات تقديااة مقازلااة لتموياال ا تنااا  مكاسااا رأ اليااة 

 رركة و ق  اتعكال اجياز  على منو تتائج أعمال الرركة ومركز ا املال .اسرتاتيجية ال

 العامةاملساهمة االستثمارات الرئيسة يف الشركات اخلاصة و: 

تتكااون  ااذ  اتسااتثمارات ا شااركات تاازاول أتراا تها ا   اعااات متنوعااة وتسااعى إث منااو أعماعااا       

زالتوس  ا أسوامل جديدة أو زالعمل علاى التوسا  زاتتادما  أو اتساتحواذ ا حالاة وجاود  ارص ماا  اذا          

 ذ  ال  ة متاى   استثماراتها اأي ما زي   و د تلجأ الرركة إثالقليل لتنمية حصتها و يمتها السو ية، 

تساا م ا  تاد قات تقدياة    و ري، وتا إذا أمكاا ذلاك   العادلةزعد ت وير ا ور    يمتها أو ما كان مناسلاب 

 رويل ال رص اتستثمارية امديدة.تعزيز حقومل امللكية وتوزيعات أرزاح للمسا م  أو ا 

 االستثمارات يف احملافظ والصناديق االستثمارية: 

وحم ظاة املتااجرة ا أساهم متداولاة ا     تتكون  اذ  اتساتثمارات ماا اساتثمارات ا لانادي  اساتثمارية       

جهااات متخصصااة مرخصااة  مااا اتسااتثمارات  ويااتم إدارة  ااذ  ذات ةاااز  خاااص  السااومل السااعودية و اا   

كاسااا جاتااا املإث اخلالااة زهااا،  رزاااح األوتتو اا  الرااركة  قياا  عائاادات مااا توزيعااات    ، ومسااتقلة

تحقي  تد قات تقدياة لتمويال   لستثمارات أو جز  منها  ذ  ات التخار  زلي رأ الية متى ما رأت جدوى ال

 .ت وير استثمارات  ائمة أو الدخول ا  رص استثمارية جديدة أو توزيعات تقدية للمسا م 

 :ويل  الركل أدتا  التوزي  النسيب تستثمارات الرركة حسا ال  ات اتستثمارية
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 خطط تطوير املوارد البشرية: 

املاوارد اللرارية الاي    وك اياة  تعتماد علاى ك اا ة     اسرتاتيجيتها وخ ط أعماعاتؤما الرركة أن تن يذ 

ضاما اسارتاتيجية الت اوير    الراركة  وتعمال  ، ة أعماعاا ور ا  أدا  اساتثماراتها   ا تنميا  احلياوي عا الدور 

لقياديااة واإلداريااة وال نيااة لعامليهااا ا مجياا  املسااتويات    ر اا  املهااارات والقاادرات ا املسااتمر لعملياتهااا إث  

 ابلتاادريا داخلياا لخ ااط وزاارامج   العماال علااى ، وذلااك مااا خااال  للرااركة وشااركاتها التازعااة الوظي يااة 

إث جاتااا  ،مااا األولويااات األساسااية  التاادريا علااى رأل العماال الااذي يعتاا   خ ااط إث جاتااا  ابوخارجياا

ورثاال خ ااط اإلحااال التاادرجي  و اا  احتياجااات الرااركة املسااتقللية،  متخصصااةاسااتق ا  ك ااا ات 

ى مساتويات جيادة   للكوادر السعودية األ مية اخلالة حيا  تاتج عاا  اذ  اخل اط والا امج احل ااظ علا        

الراركة  ، اث جاتاا ذلاك  اإن    ظائ هاا وحقق  الرركة تسالة مرت عاة ا ساعودة و   ، للكوادر السعودية

امج   يزية مثال زارامج اتدخاار واساتثمارات ملصالحة موظ يهاا وزارامج        خ ط وزرمدركة أل مية وجود 

 .  ا توجهاتها الت ويرية املستقلليةضمللعامل  وذلك رلك األسهم 

 خطط وبرامج التطوير املستمر: 

 األساسااية كرااركة  تعماال الرااركة ا توجههااا لتن يااذ اساارتاتيجياتها وخ  هااا إث  قياا  رسااالتها      

 ت الراركة لتتناساا ما  ةليعاة أعماال     مل على الت وير والتحس  املساتمر لعملياا  ، وتعاستثمارية  از ة

املسااتمر عيكلااها التنظيماا    ت ااوير لالرااركة وت ور ااا وذلااك زالتعاااون ماا  استراااري  متخصصاا  ل     

 املالياة وأتظماة  ألتظماة اإلدارياة و  لو ادي  زارامج تقنياة املعلوماات     والوظي   واألتظمة واللوائح الداخلياة  

ومااا ، اتساارتاتيجيةدا  اسااتثماراتها ا الق اعااات أل إث جاتااا املراجعااات التقومييااة ، الر ازااة الداخليااة

 لرركة وتتائجها املستقللية.العام لدا  األاألثر اإلجياز  على  املتو   أن يكون لذلك

  على نتائج األعمال:املستقبلية تأثري اخلطط والتوجهات االستثمارية 

 أووتوجهاتهاا املساتقللية وت اوير أدا  اساتثماراتها القائماة      اتسارتاتيجية  ترى الرركة أن ت لي  خ  ها 

أو  جمديااة وا تنااا  اسااتثمارات جدياادة سااتحواذات تأي عمليااات ، وخ ااط التوساا  ا  ااذ  اتسااتثمارات  

 يكلااة وت ااوير زعااض   زاإلضااا ة اث العماال إلعااادة ، اتاادما  زع اااب مااا الرااركات الااي تسااتثمر  يهااا   

اتستثمارات أو استلعاد استثمارات أخرى ضاعي ة األدا  سايكون عاا دور ا تنمياة مصاادر عائاداتها ماا        

خااال األرزاااح املتو عااة مااا شااركاتها التازعااة وتوزيعااات األرزاااح واملكاسااا الرأ اليااة مااا اسااتثماراتها    

مج الت اوير املساتمر وتنمياة املاوارد اللرارية      ، إث جاتاا أن خ اط وزارا   لنقدياة الازماة  وتو ري التد قات ا

سايكون لاه اتتعكاال    ستمكنها ما  قي  منو ا تتاائج أعماعاا وتعازز مركز اا املاال  األمار الاذي        

 اجملتم  ككل. وواملردود اإلجياز  على مسا ميها وألحا  املصاح اآلخريا 

47% 

42% 

2% 
9% 

 استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة

 استثمارات اسرتاجتية يف شركات عامة

 استثمارات رئيسة يف شركات خاصة و عامة

 استثمارات احملافظ و الصناديق االستثمارية

 مليون ريال 1522القيمة الدفرتية لالستثمارات 
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 ة: مل املخاطرة اليت تواجه الشركة واملخاطر احملتملعوا

 رركة وشركاتها التازعة وكأي كيان ا تصادي تواجه جمموعة ماا املخااةر منهاا املخااةر التراغيلية      إن ال

، إث جاتااا لسااومل والق اعااات الااي تسااتثمر  يهااا   ، واملخاااةر املتعلقااة زا املاليااة املتعلقااة زعمليااات الرااركة   و

الااي تسااتثمر  يهااا   اتيجيةاتساارتتااأثريات العواماال ات تصااادية الكليااة املااؤثرة علااى معاادتت منااو الق اعااات    

، ولاةر اخن ا  القيمة العادلة تستثماراتها أو اخن ا   يمة املوجودات غري امللموسة احملاددة ا  الرركة

 د ت تكون معلوماة لادى الراركة    أخرى إضا ة إث لاةر ،  يها ة يمة الرهرة للعض الرركات املستثمر

والاتغريات  وات تصادية وتقللاات العوامال السياساية واتجتماعياة     والي  د تنتج عا اتعكاسات األزمات املالية 

 املخاةر الرئيسية  يما يل : ترتكز، ووالقوات  واألتظمة املعمول زها ا الترريعات

  اا  الصاناعات الغذائياة احمل وظاة جارا  املنا ساة        الق ا  الصاناع  وعلاى األخا    لاةر تأثر إيرادات  

ما الرركات الي تعمل ا ت س النراط، أو ما جارا  مساتويات و ارة املاواد اخلاام أو ارت اا  أساعار ا،        

 مقازل الريال السعودي.اتجنلية العمات لرف ولاةر أسعار 

  حااال املاليااة زامل لوزااات املتعلقااة التزاماتهااا مقازلااة علااى الرااركة  اادرة عاادم ا وتتمثاالالساايولة لاااةر 

عاادم القاادرة لاااةر واتئتماتيااة،  التسااهيات ات ا يااات شااروط مقازلااة عاادمتااأثري  لاااةرو اسااتحقا ها،

لتأم  رويات كا ياة أو إضاا ية ماا خاال التساهيات اتئتماتياة ا الو ا  املناساا والراروط املقلولاة           

   .ارتلاةات حمتملةضماتات و وأملواجهة أي التزامات رأ الية 

 تاأثر  واحتماال  العمولاة  تقللاات  زسالا  املالياة  األدوات  يمة تذزذ  لاةر ا العمولة وتتمثل أسعار لاةر 

  صارية  الودائا   ذلاك  ا ملاا  وم لوزاتها موجوداتها على املالية لألدوات العادلة القيمة أو املستقللية الرحبية

 اتجل. ةويلة املراحبات ويلور اتجل

 و دياد  اتساتمرار  علاى   ادرتها  ماا  للتأكاد  رأ اعا زإدارة الرركة تقومحي   املال رأل لاةر إدارة 

 ا الادخول  وأ تراؤ ا  حاال  التزاماات  أي ملقازلاة  وياترا  علاى  احلصاول  على و درتها الرأ ال   يكلها

 .جديدة استثمارية  رص

   .لاةر متعلقة زتع ل األتظمة التقنية املالية واإلدارية والترغيلية غري املتو عة 

        الراركة ومركز ااا   تتااائجلااةر تقللاات أسااوامل تساعري حقااومل امللكياة اخلالااة والعاماة وتأثري ااا علاى

 .تد قات تقديةالرركة على  قي   ةاملال  و در

 وتوازعهاا والتاأثري    الو اا  زالتزامااتهم جتاا  الراركة     عما  وعدم  ادرتهم علاى  اللاةر اتئتمان اخلالة ز

 .السليب على التد قات النقدية

  الاي  اد تاؤثر علاى      اتسارتاتيجية لاةر متعلقة زالظروف السياسية وات تصادية ومعدتت منو الق اعات

 أدا  استثماراتها.

 والتزاماتها هالاةر الترريعات والقوات  واألتظمة املتعلقة زعمليات الرركة وتراةات. 

ما أمكا جتنا املخاةر العالية العمل على  وإدارتها ومرا لتها ما خالوتقوم الرركة ملواجهة  ذ  املخاةر 

  وذلااك زا اااذ عاادد مااا اإلجاارا ات     أو التقلياال مااا أثر ااا أو تقلااها اث أةااراف أخاارى كرااركات التااأم       

واملرا لاة املساتمرة للمخااةر املاؤثرة علاى      ، ملعتااد ا تسيري عملياتها زالركل اواتحتياةات الازمة لتتمكا م

عمليات الرركة واحتياجاتها ما السيولة النقدية وإجارا ات تعاديل  يكلاها الرأ اال  لتعزياز  ادرتها علاى        

ة داخليا اللاوائح  التظماة و ت اوير األ العمال علاى   و، التزاماتهاا الناشا ة واملساتقللية    احلصول على رويات ملقازلاة 

الاي  سياساة لااةر متوازتاة زتنويا  اساتثماراتها و  اعاتهاا        ، اث جاتاا اتلاا   الر ازة الداخلياة  وتعزيز أتظمة

 ا اااذ دوري تسااتثماراتها ا حقااومل امللكيااة اخلالااة والعامااة واملخاااةر املتعلقااة زهااا و  الااتقياايم وال تعماال  يهااا

امديدة وتادوير زعاض اساتثماراتها    ، وت لي  منهجية اتتتقا  لل رص اتستثمارية ما يلزم ما إجرا ات جتا ها
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، كماا تعمال الراركة علاى     ل متاى ماا كاان ذلاك  كنااب      ا ا  رص استثمارية أ  ا عوائد زاللي  وتوظي 

جتنا املخاةر زت وير و س  تتائج عمليات استثماراتها وذلك حسا تاو  وةليعاة اتساتثمار والق اا  زهادف      

ك ا تهاا  ، والعمل علاى زياادة   وتعزيز حقومل امللكيةستثمارات تنمية عوائد ا عا ةري  ر   القيمة العادلة لا

توزيعات أرزاح ملسا ميها و قيا  ارت اا    التزاماتها ووتأم  والتد قات النقدية لر   مستوى الرحبية  اإلتتاجية

 ا عوائد م اتستثمارية.

  :املركز املالي املوحد للشركة

 املوجودات:

 مقازال  رياال  ملياون  3110 زلغا   حيا   الساز  العام عا% 2,3 زنسلة العام تهاية ا اإلمجالية املوجودات رت ع ا

وزناد   تقدياة،  شاله  وزناود  تقدياة  زند ا ارت ا  إث رئيس  زسلا ذلك ويرج   الساز  العام ا ريال مليون 3041

 .اتستخدام ح  موجوداتوزند التن يذ،     ومرروعات ومعدات وآتت  تلكات

 :خلمس سنوات ماليةل  امدول أدتا  خالة زنود املوجودات يو

 بنود املوجودات يف املركز املالي:

 2015 2016 2017 2018 2019 البيان )باملليون ريال(

 املوجودات املتداولة

 280 201 111 92 134 نقدية وبنود شبه نقدية

 44 45 14 - - ملتاجرةغرض ال مقتناهاستثمارات 

 266 247 285 269 261 جتارية، صايف ذمم مدينة

 527 388 334 379 382 ، صايفاملخزون

 90 82 66 86 271 دفعات مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذات عالقة

 - - 5 - - موجودات حمتفظ بها لغرض البيع  

 1206 963 815 826 1048 املوجودات املتداولة إمجالي

 املوجودات غري املتداولة

 1741 1766 1279 884 839 وموجودات ماليةاستثمارات 

 231 227 188 188 7 استثمارات عقارية

 985 972 954 967 999 ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ

 158 157 162 163 161 موجودات غري ملموسة

 46 36 25 13 - موجودات أخرى طويلة اآلجل

 - - - - 56 موجودات حق االستخدام  

 3160 3158 2608 2215 2062 املوجودات غري املتداولة إمجالي

 4367 4121 3423 3041 3110 املوجودات إمجالي

 مالية:يل  الركل أدتا  مقارتة للموجودات املتداولة وغري املتداولة وإمجال  املوجودات خلمس سنوات و

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

 جمموع املوجودات جمموع املوجودات غري املتداولة جمموع املوجودات املتداولة

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

 السنوات 
 (ريال باملليون)



 م2019تقرير جملس اإلدارة 

 

 
  

15  /47 
 

  

 املطلوبات:

 مقازال  رياال  ملياون  1265 زلغا   حيا   السااز   العاام  عا %6,5 زنسلة العام تهاية ا اإلمجالية امل لوزات ارت ع 

تسجيل إلتزامات ملوجا عقود إجيار ألول مار  خاال العاام     إث ذلك ويرج  الساز  العام ا ريال مليون 1188

 م. 2019يناير  1اعقود اإلجيارا والذي مت ت ليقه ما  16ملا يتوا   م  املعيار الدول  للتقرير املال  ر م 

 :خلمس سنوات مالية  لوزاتل  امدول أدتا  خالة زنود امليو

 بنود املطلوبات يف املركز املالي:

 2015 2016 2017 2018 2019 البيان )باملليون ريال(

 لةاملطلوبات املتداو

 281 371 410 492 329 متويل مراحبات قصرية األجل وأقساط متداولة  

 280 212 217 267 270 ومستحقات ومطلوبات أخرى ذمم دائنة

 15 15 15 15 14 توزيعات أرباح مستحقة

 - - - - 13 إلتزامات مبوجب عقود إجيار اجلزء املتداول  

 46 15 25 25 57 خمصص الزكاة والضريبة

 3 1 2 2 - اجلزء املتداول –مستحقات عقود إجيار متويلي 

 - - 3 - - مطلوبات متعلقة مبوجودات حمتفظ بها لغرض البيع  

 625 614 672 801 683 املطلوبات املتداولة إمجالي

 املطلوبات غري املتداولة

 574 568 378 271 423 متويل مراحبة وقروض طويلة األجل  

 13 5 3 1 - مستحقات عقود إجيار متويلي

 5 2 2 2 1 ضريبة مؤجلة

 116 118 112 113 119 نهاية اخلدمة مكافأة خمصص

 - - - - 38 إجيار اجلزء املتداول إلتزامات مبوجب عقود

 708 693 495 387 595 املطلوبات غري املتداولة إمجالي

 1333 1307 1167 1188 1265 املطلوبات إمجالي

 ويل  الركل أدتا  مقارتة امل لوزات املتداولة وغري املتداولة وإمجال  امل لوزات خلمس سنوات مالية:
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 حقوق املساهمني يف الشركة:

 مقازال  رياال  ملياون  1400 زلغا    حيا   السااز   العاام  عاا % 1,5 زنسلة العام تهاية ا املسا م  حقومل اخن   

 .تسجيل خسائر خال السنة إث أساس  زسلا ذلك ويرج  الساز  العام ا ريال مليون 1423

 :خلمس سنوات مالية حقومل امللكية وحقومل املسا م ل  امدول أدتا  خالة يو

 املساهمني يف املركز املالي:امللكية وحقوق بنود حقوق 

 2015 2016 2017 2018 2019 البيان )باملليون ريال(

 امللكية حقوق

 املساهمنيحقوق 

 1264 1264 1264 1264 1264 رأس املال

 808 632 632 406 312 احتياطي نظامي

 382 249 (203) (94) (36) مبقاه أرباح)خسائر(/ 

 82 285 183 (65) (58) أدوات ملكية بالقيمة العادلةإعادة تقييم صايف مكاسب غري حمققة من 

 (29) (88) (88) (88) (82) عملة أجنبيةفرق ترمجة 

 2507 2342 1788 1423 1400 حقوق املساهمني يف الشركة

 527 472 467 430 445 لكية غري املسيطرة )األقلية(حقوق امل

 3034 2814 2255 1853 1845 لكيةاملحقوق إمجالي 

 خلمس سنوات مالية: ا الرركة ويل  الركل أدتا  مقارتة حقومل املسا م 

   

 خلمس سنوات مالية:املوجودات وامل لوزات وحقومل املسا م  امجال  ل  الركل أدتا  مقارتة يو
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 :نتائج األعمال املوحدة للشركة

 رياال  ملياون  104 خساائر  لااا  مقازال  ريال مليون 30 زلغ  م2019 العام خال خسارة لاا الرركة حقق 

 509 زلغاا  حيا  % 27 زنساالة الرئيساية  العملياات  مااا الادخل  إمجاال   رت ااا ا تتيجاة  وذلاك  الساااز  العاام  خاال 

 ماا  أساساية  زصا ة  تتجا   ريال مليون 108  در  رت ا زا الساز  العام خال ريال مليون 401 مقازل ريال مليون

 ملياون رياال خاال العاام السااز ،      529ملياون رياال مقازال     549أرت ا  امجال  الرزح ماا املليعاات حيا  زلغا      

 خاال  رياال  ملياون  128 خساائر  مقازال  رياال  ملياون  40 اث اتساتثمارات  ماا  اتيارادات  ا ساائر اخل اخن ا و

 إضا ة اث ارت ا  اإليرادات األخرى.  ،الساز  العام

 خلمس سنوات مالية:مقارتة ويل  امدول أدتا  خالة زنود  ائمة الدخل 

 بنود قائمة الدخل:

 2015 2016 2017 2018 2019 البيان )باملليون ريال(

 2339 2083 1888 1798 1884 صايف املبيعات

 738 668 616 529 549 املبيعات دخلإمجالي 

 79 (152) (347) (128) (40) االستثمارات من الدخل( / اخلسارة) إمجالي

 817 516 269 401 509 الرئيسية العمليات من الدخل إمجالي

 (354) (370) (336) (253) (259) مصروفات البيع والتوزيع

 (179) (181) (143) (153) (185) مصروفات العمومية واالدارية  

 - (1) 6 9 2 ايرادات /)مصروفات( تشغيلية أخرى

 (533) (552) (473) (397) (442) إمجالي املصاريف

 284 (36) (204) 4 67 الرئيسية العمليات من الدخل( / اخلسارة) صايف

 17 1 1 4 39 اخرى إيرادات( / مصروفات) صايف

 (17) (30) (38) (37) (38) تمويلأعباء ال

 (7) (75) (1) - - عملة فروق ربح( / خسارة)

 واحلقـوق  والضـريبة  الزكـاة  قبـل  املسـتمرة  العمليـات  مـن  الدخل( / اخلسارة)

   املسيطرة غري
68 (29) (242) (140) 277 

 16 (1) (1) - - الدخل من العمليات غري املستمرة

 (46) (14) (28) (24) (57) الزكاة وضريبة الدخل

 (87) (26) (53) (51) (41) املسيطرة غري احلقوق

 160 (181) (324) (104) (30) الدخل(/ اخلسارة) صايف

 1.27 (1.42) (2.56) (0.82) (0.23) الدخل( / اخلسارة) صايف السهم من رحبية(/ خسارة)

 وبني الشكل أدناه مقارنة نتائج األعمال خلمس سنوات مالية:
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  :الشركات التابعة

 إث إضاا ة عاا،   تازعاة   شاركات  خاال  ما أو ملاشرة زص ة إما الرئيسة وعملياتها تراةاتها الرركة رارل

 األعمااال   ااا  ةليعااة حسااا زاسااتثماراتها خالااة ألغاارا  الرااركة أترااأتها زالكاماال رلكهااا شااركات

 الراركة   يهاا  رلاك  الاي م 2019خاال العاام    التازعة الرركات أدتا  امدول استثمار، ويل  كل وتصني 

 أمواعا. رؤول ما  أكثر %30 تسلة

 اسم الشركة ونوعها

 ورأس املال

نسبة 

 امللكية

الدولة مكان 

 التأسيس

الدولة الرئيس 

 حمل عملياتها
 النشاط الرئيسي

(1) 

شركة عسري العربية لالستثمار الصناعي 

 احملدودة 

 ذات مسئولية حمدودة()شركة شخص واحد 

 رأس املال 

 ريال سعودي( 300.000.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــاريع   ــز نشـــاطها يف تأســـيس املشـ يرتكـ

 الصناعية أو املشاركة فيها.

(1/1) 

 شركة حلواني أخوان

 )شركة مساهمة عامة(

تابعة لشركة عسري العربية لالستثمار 

 الصناعي احملدودة

  رأس املال

 ريال سعودي( 314.285.730)

 

 مملوكة

 بنسبة

55.51% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

العربية اململكة 

 السعودية

 

ــات    ــواد واملنتجــــ ــف املــــ ــناعة وتغليــــ صــــ

الغذائية، وخاصة الطحينيـة واحلـالوة   

الطحينية واملعمـول ومنتجـات اللحـوم    

وتصــدر الشــركة جــزءًا مــن   واألجبــان،

ــن    ــر مـ ــا إىل أكثـ ــة يف  32منتجاتهـ دولـ

 العامل.

(1/1/1) 

 شركة حلواني أخوان )مصر(

 )شركة مساهمة مقفلة(

 حلواني أخوان()تابعة لشركة 

 رأس املال 

 جنيه مصري( 60.000.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

مجهورية مصر 

 العربية

 

مجهورية مصر 

 العربية

 

صــــــــناعة وتعبئــــــــة وتغليــــــــف املـــــــــواد    

واملنتجـــــــــــات الغذائيــــــــــــة، وخاصــــــــــــة  

الطحينيــــــــة واحلــــــــالوة الطحينيـــــــــة   

ــدر    ــوم وتصــ ــات اللحــ ــول ومنتجــ واملعمــ

 .عربية أخرىبعض منجاتها إىل دول 

(1/2) 

 شركة الربيع السعودية لألغذية احملدودة

 "الربيع"

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

تابعة لشركة عسري العربية لالستثمار 

 الصناعي احملدودة

 رأس املال 

 ريال سعودي( 110.000.000)

 

 مملوكة

 بنسبة

57.3% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــة    ــة وخاصــ ــات الغذائيــ ــناعة املنتجــ صــ

العصـــــائر واأللبـــــان واآليـــــس كـــــريم،  

وتصــدر الشــركة جــزءًا مــن منتجاتهــا  

ــي    ــاون اخلليجـــ ــس التعـــ اىل دول جملـــ

 .يف العاملأخرى ودول ودول عربية 

(1/3) 

شركة النسيج واملالبس اجلاهزة "الثوب 

 السعودي"

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

لالستثمار تابعة لشركة عسري العربية 

 الصناعي احملدودة

 رأس املال 

 ريال سعودي( 10.000.000)

 

 مملوكة

 بنسبة

62.3% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

يرتكـــــز نشـــــاطها يف إنتـــــاج املالبـــــس، 

ــية للشـــركة     ــم املنتجـــات الرئيسـ وتضـ

ــة    ــدل الرمسيـــ ــعودي والبـــ ــوب الســـ الثـــ

واخلاصــــة للمؤسســـــات واملستشـــــفيات  

 واملدارس واجلامعات.

(2) 

 شركة اخلوامت للتجارة واملقاوالت

 ذات مسئولية حمدودة()شركة شخص واحد 

  رأس املال 

 ريال سعودي( 1.000.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ونشاطها الرئيسي مقاوالت اإلنشـاءات  

ــاني   ــة واملبـ ــة  العامـ ــاطات املتفرعـ والنشـ

 منها.
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 اسم الشركة ونوعها

 ورأس املال

نسبة 

 امللكية

الدولة مكان 

 التأسيس

الدولة الرئيس 

 حمل عملياتها
 النشاط الرئيسي

(3) 

شركة النصرة العاملية للتنمية والتطوير 

 العقاري احملدودة

 ذات مسئولية حمدودة()شركة شخص واحد 

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 مملوكة

 فعليًا

100% 

اململكة العربية 

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية

ونشـــــاطها الرئيســـــي شـــــراء األراضـــــي 

ــراء   ــالبيع أو الشـــــــــ ــتثمارها بـــــــــ واســـــــــ

واملقاوالت العامـة للمبـاني والنشـاطات    

 املتفرعة منها.

(4) 

شركة األسطول العربية للتنمية والتطوير 

 العقاري احملدودة

 ذات مسئولية حمدودة()شركة شخص واحد 

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

نشـــــاطها الرئيســــــي شـــــراء األراضــــــي   

ــراء   ــالبيع أو الشـــــــــ ــتثمارها بـــــــــ واســـــــــ

واملقاوالت العامـة للمبـاني والنشـاطات    

 املتفرعة منها.

(5) 

شركة املواجد العاملية للتنمية والتطوير 

 العقاري احملدودة

 ذات مسئولية حمدودة()شركة شخص واحد 

 رأس املال 

 سعودي(ريال  500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــي    ــراء األراضـــ ــي شـــ ــاطها الرئيســـ نشـــ

ــراء   ــالبيع أو الشـــــــــ ــتثمارها بـــــــــ واســـــــــ

واملقاوالت العامـة للمبـاني والنشـاطات    

 املتفرعة منها.

(6) 

 شركة التالل اإلقليمية لالستثمار

 حمدودة(ذات مسئولية )شركة شخص واحد 

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

نشـــــاطها الرئيســــــي شـــــراء األراضــــــي   

ــراء   ــالبيع أو الشـــــــــ ــتثمارها بـــــــــ واســـــــــ

واملقاوالت العامـة للمبـاني والنشـاطات    

 املتفرعة منها.

(7) 

 شركة صناعات العيسى 

 مساهمة مقفلة()شركة 

 رأس املال 

 ريال سعودي( 750.000.000)

 

 مملوكة

 بنسبة 

38% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــزة     ــع األجهـــ ــترياد وتوزيـــ ــناعة واســـ صـــ

املنزليـــــــة الكهربائيــــــــة واإللكرتونيــــــــة  

)املكيفـــــــات، الثالجـــــــات، الفريـــــــزرات،    

 (وغريها

اخلالاة  م تعاديل عقاود التأسايس للراركات التازعاة      2019 01 30:  رر جملس اإلدارة ا اجتماعه األول زتااري   ماحظة* 

 الرخ  الواحد.  لتكون شركة%  يما خي  امللكية 100اململوكة للرركة زنسلة 

 األسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

%  اأكثر  30التازعاة الاي رلاك  يهاا الراركة      )املسا مة املدرجة وغري املدرجاةا  اتسهم الصادرة للرركات 

ا حلاوات  إخاوان )مصارا املساجلة     شركة حلوات  إخوان وشركتها التازعاة   ام 2019تتمثل حتى تهاية العام 

 ، وذلك على النحو التال :  ، وشركة لناعات العيسىمجهورية مصر العرزية

  :شركة حلواني إخوان

اتتااا  ا ضااما   ااا   6001مل املاليااة السااعودية  اا  الرمااز )   اا  شااركة مسااا مة سااعودية مدرجااة ا السااو    

، وتلل  القيماة ات ياة   م2019سهماب عادياب حتى تهاية العام  31,428,573 الصادرة، وتلل  عدد أسهمها األغذية

 حيا  وا قا   ، رياال ساعودي   314,285,730 ريال سعودي مد وعة زالكامل، ويلل  رأ اعاا 10للسهم الواحد 

ال الراركة  ى تولاية جملاس اإلدارة ززياادة رأ ا    م علا 2019 08 05اممعية العامة غري العادياة واملنعقادة ا   
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% وزالتااال  زيااادة عاادد األسااهم  10ا ريااال زنساالة  اادر ا 314,285,730ا ريااال سااعودي اث )285,714,300مااا )

ا ساااهم اث 28,571,430ماااا )أساااهما  لوكاااة وذلاااك  10ساااهم لكااال  1الصاااادرة عاااا ةريااا  مااانح أساااهم ) 

 ا سهم. 31,428,573)

تسالة  وتللا    لراركة عساري العرزياة لاساتثمار الصاناع  احملادودة        ا  شاركة تازعاة   وشركة حلوات  إخوان 

 سااهماب مااا إمجااال  عاادد أسااهمها الصااادرة،     17,446,000% مااا رأل املااال زعاادد أسااهم   55,51امللكيااة  يهااا  

ا شاركة حلاوات    العرزياة لاساتثمار الصاناع  احملادودة      شاركة عساري  ملكياة  تسلة ومل ي رأ أي تغيري ا 

 .م2018إخوان عما كات  عليه ا تهاية العام املال  

وتتلاا  شااركة حلااوات  إخااوان شااركتها التازعااة عااا ا مجهوريااة مصاار العرزيااة و اا  شااركة حلااوات  إخااوان     

، رلكهااا شااركة حلااوات  إخااوان  علياااب زنساالة  )غااري مدرجااةا)مصاارا و اا  شااركة مسااا مة مصاارية مق لااة 

ساهم عاادي مصادر وزقيماة      ملياون  300ملياون جنياه مصاري، ماوز  علاى       60%، ويلل  رأل ماعاا املصادر   100

  .م2019كما ا تهاية العام  للسهم الواحد )عررون  رشابا جنيه مصري 0,20 مد وعة  در ا أ ية

 شركة صناعات العيسى: 

 75وتللا  عادد أساهمها الصاادرة     )غاري مدرجاةا      شركة مسا مة ساعودية مق لاة    شركة لناعات العيسى

رياال ساعودي مد وعاة زالكامال ويللا  رأ اعاا        10مليون سهماب عادياب، وتللا  القيماة اإل ياة للساهم الواحاد      

 % ماا رأل ماعاا زعادد   38مليون ريال سعودي، وتلل  ملكية الرركة ا شركة لناعات العيسى تسلة  750

 .م2019سهم ما إمجال  أسهمها الصادرة كما ا تهاية العام  28,500,000أسهم 

 . م2019ومل تصدر الرركة وأي ما شركاتها التازعة أي أدوات ديا حتى تهاية العام 

  :إمجالي املديونية مع شركاتها التابعةالقروض على الشركة و

 الشركة: على القروض

 رياال  ملياون  631 ملللا   املالياة  سااملا  جمموعاة  ما   األجال  ةويال  اساام   مراحباة  رويل ات ا ية الرركة لدى

 رأ اعاا  وزيادة العيسى لناعات شركة مال رأل ما% 38 تسلة على اتستحواذ ل قة لتمويل وذلك سعودي

 اللنكياة  املساتندات  تو يا   إث إضا ة القر  عذا ك مان ألمر سند الرركة و دم  م،2013 العام خال

 وخاال  امللكار،  التساديد  مروتاة  ما   سانوات  سال    ارتة  علاى  موزعاة  د عاات  على القر  سداد ويتم الازمة،

 موزعاة  متسااوية  غاري  د عاات  على املراحبة سداد ليتم جدولة إعادة ات ا ية زتو ي  الرركة  ام  م2019 العام

  يماة  ماا  واملتلقا   م2019 12 31 حتاى  ريال مليون 398,6 و در   ملل  سداد مت و د سنوات، مخس  رتة على

 روياال أعلااا  ريااال ملياون  2,2 مللاا  اث إضااا ة م،2019 العاام  تهايااة ا كمااا رياال  مليااون 232,4 مللاا  القار  

 (سعودي ريال باملليون)                 .  مستحقه

 للقرض املاحنة اجلهة
  مبلغ

  القرض أصل
 السداد مدة

 حتى املسدد

 م31/12/2018

 العام خالل املسدد

 م2019

  املتبقي املبلغ

  القرض من

 232.4 20 378.6 سنوات 5 631 املالية سامبا جمموعة

 اململكاة  ا حملا   زناك  ما   اتجال   صارية ا تاورمل ) إساامية  مراحباات  تساهيات  عقاود  الراركة  كما ازرم 

 أعلاا   الراركة  وتاد    أشاهر  ثاثاة   ارتة  خال تسدد سعودي ريال مليون 140 ملل  زإمجال  السعودية العرزية

 31 ا كماا . ثازا   عمولاة  معدل إليه م ا ابا سايلور) السعودية اللنوك ز  السائد الصرف لسعر ةلقاب رويل

 .أسهم ر ا مقازل م موتة العقود و ذ  ريال مليون 86,2 ملل  العقود عذ  القائم الرليد زل  م2019 ديسم 
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 :التابعة الشركات على القروض

 :التال  النحو على وتسهيات  رو  على الرركة م  املالية  وائمها توحد الي التازعة الرركات حصل 

 :اخوان حلواني شركة

  اريال)زاملليون           : م2019 12 31 حتى السعوديلندومل التنمية الصناعية   ر 

 القرض أصل قيمة
 إدارية مصاريف

 خمصومه

 القرض من املسدد

 31/12/2018 حتى

 العام خالل املسدد

 م2019

 من املتبقي

 القرض قيمة

165.2 5 75 48 37 

 اترااا  لتمويال  ريااال ملياون  165,2 إمجاليااة زقيماة   اار  علاى  م2010 العااام ا اخاوان  حلااوات  شاركة  حصال  

 املصاات   ومعادات  وآتت  تلكاات  مجيا   ر اا  ومت جادة،  مديناة  ا اخاوان  حلاوات   لرركة امديدة املصات 

 القاار  مللاا  كاماال زسااحا الرااركة و اماا  للقاار ، ك اامان املراارو  أر  علااى تقااام الااي امدياادة

 أ سااط  علاى  القار   ويسادد  العاام،  تهاياة  حتاى  رياال  ملياون  123 ساداد  ومت اإلدارية املصاري  منها لصوماب

 .م2020 العام ا تنته  سنوية تص 

  اريال)زاملليون              :  اللنك السعودي ال رتس   ر 

 القرض أصل قيمة
 القرض من املسدد

 31/12/2018 حتى
 م2019 العام خالل املسدد

 من املتبقي

 القرض قيمة

150 - 19 131 

 ساعودي،  رياال  ملياون  150 ملللا   ال رتسا   اللناك  ما   رويال  ات ا ياة  حلاوات   شركة و ع  م2019 سنة خال

 علاى  القار   ساداد  يساتح   اتت ا ياة،  لراروط  و قااب  الراركة   لال  ماا  زالكامال  التمويال  رلايد  سحا ومت

 رساوم  التمويال  علاى  ويرتتاا  م،2023 يوتياو  30 زتااري    ساط  آخار  ساداد  ويساتح   سنوية، رز  أ ساط شكل

 . اللنك لصاح لادرة ألمر زسندات م مون والقر  رويل

 اململكاة  ا حملياة  زناوك  ما   اتجال   صارية ا تاورمل ) إساامية  مراحباات  عقاود  اخاوان  حلوات  شركة لدى 

 وتاد    أشاهر  وساتة  أشاهر  ثاثاة   رتة خال تسدد سعودي ريال مليون 205 ملل  زإمجال  السعودية العرزية

 معاادل إليااه م ااا ابا سااايلور) السااعودية اللنااوك زاا  السااائد الصاارف لسااعر ةلقاااب روياال أعلااا  الرااركة

 و اذ   رياال  ملياون  116,1 مللا   العقاود  عاذ   القاائم  الرلايد  زلا   م2019 ديسام   31 ا كما. ثاز  عمولة

 .ألمر زسندات م موتة العقود

 األجال   صارية  إساامية  مراحبات عقود اخوان حلوات  لرركة التازعةا مصر) اخوان حلوات  شركة لدى 

. ثازتاة  رويال  أعلاا   الراركة  وتاد    اتتتاا   ا تستخدم ز اعة لررا  العرزية مصر مجهورية ا زنوك م 

  .  سعودي ريال مليون 7,8 ملل  العقود عذ  القائم الرليد زل  م 2019 ديسم  31 ا كما

 :لألغذية السعودية الربيع شركة

  اريال)زاملليون              :  لنك السعودي ال ي ات  )سا الا  ر 

 القرض أصل قيمة
 القرض من املسدد

 31/12/2018 حتى
 م2019 العام خالل املسدد

 من املتبقي

 القرض قيمة

138.9 - - 138.9 

  اللناك  ما   م2015 العاام  خاال  األجال  ةويال   ار   ات ا ياة  زتو يا   لألغذية السعودية الرزي  شركة  ام 

 اتتتاا   خ اوط  واساتلدال  لتحادي   الرأ الياة  الن قات لتمويل ريال مليون 200 مللل  ال ي ات  السعودي

 ساانة ملاادة  اااح  اارتة ماا  ساانوات مخااس ماادى علااى د عااات ملوجااا ويساادد الريااا ، مدينااة ا ملصاااتعها
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 تقاديم  ومت م،2019 العاام  حتاى  رياال  ملياون  138,9 مللا   ساحا  ومت ساحا،  عملياة  كال  ملل  على واحدة

 .الازمة اللنكية املستندات تو ي  جاتا اث القر ، على احلصول مقازل ألمر سند ضمان

 خاال  را   األجال   صارية  اساامية  مراحباة  تساهيات  عقاد  لألغذياة  الساعودية  الرزيا   شركة لدى كان 

 املللا   ساداد  ومت التراغيلية  للمت للاات  العامل املال رأل لتمويل ال ي ات  السعودي اللنك م  م2015 العام

 . م2019 العام خال املتلق 

 : التابعة والشركات للشركة اإلمجالية املديونية

 املراحبااات  يهااا ملااا معهااا املاليااة  وائمهااا توحااد الااي عااا التازعااة والرااركات الرااركة مديوتيااة إمجااال  زلاا 

 املخصصاات  إث إضاا ة  املساتحقة  األرزااح  وتوزيعاات  وامل لوزاات  الدائناة  والذمم الرأ ال  واإلجيار والقرو 

 و ا   السااز   العاام  ا رياال  ملياون  1188 مقازل ريال مليون 1265 و در  ملل  م2019 العام تهاية حتى النظامية

 :أدتا  امدول

 م2018 م2019 (ريال باملليون) البيان

 274 202   األجل قصرية وقروض مراحبة متويل

 221 127 األجل طويلة وقروض مراحبة متويل من متداولة أقساط

 270 423   األجل طويلة وقروض مراحبة متويل

 3 -   رأمسالي إجيار عقود مستحقات

 768 752 الرأمسالي واإلجيار والقروض املراحبات جمموع

 267 271 مستحقة أخرى ومطلوبات دائنون

 15 14 الدفع مستحقة أرباح توزيعات

 27 58   املؤجلة والضريبة والضريبة الزكاة خمصص

 113 119 للموظفني اخلدمة نهاية مكافآت خمصص

 - 51 إلتزامات مبوجب عقود إجيار  

 421 513   اجملموع

 1188 1265  املطلوبات إمجالي

  :املستحقة النظامية املدفوعات قيمة

 غااري الزكاااة شااهادة علااى وحصاال  م،2003 ديساام  31 ا املنتهيااة للساانة الزكااوي وضااعها الرااركة أتهاا 

 ديساام 31 ا املنتهيااة للساانوات الزكويااة إ راراتهااا زتقااديم الرااركة و اماا  املااذكورة. الساانة عااا املقياادة

 أياة  زإلادار  اعي اة  تقام  ومل املاذكورة،  السنوات عا املقيدة الزكاة شهادة على وحصل  م2018 حتى م2004

 خبصاوص  خ ازاات  زإلادار  اعي اة  و اما   م.2008 حتى م2004 ديسم 31 ا املنتهية للسنوات أولية تقديرات

 زكوياة  ز رو اات  زامل اللاة  ملوجلها و ام  م،2018 حتى م2009 ما للسنوات عا املقدمة الزكوية ات رارات

 امللادئ   الزكاوي  الارزط  علاى  اعارتا   زتقاديم  الراركة  و اما   ساعودي،  رياال  180,105,610 مللل  إضا ية

 الراركة  ملوجلاه  ةاللا   والاذي  املعدل الزكوي الرزط زالدار اعي ة  ام  ذلك، على وزنا . أعا  املذكور

 إدارة وتااارى. ساااعودي ريااااال 96,885,968 مللااا  زإمجاااال  م2018 حتاااى م2009 ماااا لألعاااوام زكااااة ز رو اااات

  لاال مااا املقدمااة الزكاااة ا اارارات وا اا  مااا املسااددة الزكاااة اتعتلااار عاا  ا تأخااذ مل اعي ااة أن الرااركة

 و اما  . م2014 حتى م2009 ديسم 31 ا املنتهية للسنوات سعودي ريال 26,534,285 ملل  زامجال  الرركة

 حسااا  ا أعاا   الياه  املراار  املللا   زااادرا  اعي اة  و اما   املساددة،  امللاال   تثلااات اعي اة  ما   زاملتازعاة  الراركة 

 ريااال70,351,683 مللاا  زامجااال  الرااركة علااى املسااتحقة الزكاااة  رو ااات لتصاالح اعي ااة، لاادى الرااركة

  رو اات  عاا  لصا   زتساجيل  الراركة   اما   ساعودي،  ريااال  96,885,968 مللا   امجاال   ماا  زادتب  سعودي
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 علاى   درتها ما ثقة لىع زأتها الزكوي مسترار ا رأي على اعتماداب سعودي ريال 21,585,478 مللل  الزكاة

 امللل . ذلك اث الزكوية امل اللات   يض

 وأعمااال والعقااارات والزراعااة والصااناعة والسااياحة للتجااارة عسااري لرااركة موحااد زكااوي إ اارار تقااديم ومت

 الرااركات  واملت ااما  م،2018 حتااى م2013 ديساام  31 ا املنتهيااة للساانوات  التازعااة وشااركاتها  املقاااوتت

 .  املذكورة للسنوات املقيدة الزكاة شهادة على احلصول ومت زالكامل، عا التازعة

 رياال  ملياون  35,7 ملل  معها املالية  وائمها توحد الي التازعة والرركات للرركة الزكاة لصصات وزلغ 

 مااا الزكويااة ات اارارات تقااديم اجاارا ات مااا اتتتهااا  زعااد الزكاااة سااداد ويااتم م،2019 املااال  العااام خااال

 والدخل. للزكاة العامة اعي ة إث التازعة وشركاتها للرركة الزكوي املسترار

 21 زلغا   العرزياة  مصار  مجهورياة  ا دخال  ضاريلة  اخاوان  حلاوات   شاركة  التازعة شركتها على تستح  كما

 حلااوات  شااركة العرزيااة مصاار مجهوريااة ا التازعااة شااركتها عااا وذلااك م2019 العااام تهايااة حتااى ريااال مليااون

 ماا  زتساديد  وتقاوم  العاام  تهاياة  ا رياال  ملياون  1,4 زلغا   عليهاا  مؤجلاة  دخال  ضاريلة  جاتاا  اث ،امصر) أخوان

 املصري. ال ريلة لنظام ةلقاب ال ريلية ا راراتها تقديم زعد ضرائا ما عليها

 زراكل  األخارى  النظامياة  واملساتحقات  الرساوم  ماا  ماد وعاتها  زتساديد  م2019 العاام  خاال  الرركة و ام 

 منتظم.

  وائمهاا  معهاا  توحاد  الاي  التازعاة  وشركاتها للرركة املستحقة النظامية املد وعات  يمة أدتا  امدول ويل 

  : م2019 العام  تهاية ا كما املالية

 (ريال باأللف) البيــــــــــــــان

 م2019

  األسباب بيان  هلا موجز وصف
  املسدد

 حتى املستحق

 ومل م2019 نهاية

  يسدد

 35,686 8,520  الزكاة

 السانة  علاى   ميله أو سداد  يتم ما

 العاماة  اعي ة وأتظمة ألحكام و قاب

 العرزيااة زاململكااة والاادخل للزكاااة

  السعودية

 اتتتهاا   زعاد  الزكااة  ساداد  يتم

 ات اارارات تقااديم اجاارا ات مااا

  الزكوية

 59,825 28,762  ال رزية

 السانة  علاى   ميله أو سداد  يتم ما

 املتعلقااة  واألتظمااة لألحكااام  و قاااب

 زها

 اتتتهاا   زعاد  ال ريلة سداد يتم

 ات اارارات تقااديم اجاارا ات مااا

 ال ريلية

 1,255 15,041  اتجتماعية للتأمينات العامة املؤسسة

 السانة  علاى   ميله أو سداد  يتم ما

 املؤسساااة  وأتظماااة  ألحكاااام  و قااااب 

 اتجتماعياااااااة للتأميناااااااات العاماااااااة

 السعودية العرزية زاململكة

 امللاااااااال  ساااااااداد ياااااااتم ساااااااوف

 م2020 العاااام خاااال املساااتحقة

 النظامية املهلة حسا

 - 1,353  واموازات التأشريات تكالي 
 و قااااب الساانة  خاااال سااداد   ياااتم مااا 

  زها املتعلقة واألتظمة لألحكام
- 

 - 10,685  العمل مكتا رسوم
 و قااااب الساانة  خاااال سااداد   ياااتم مااا 

 زها املتعلقة واألتظمة لألحكام
- 

 شاركات  علاى  ساازقة  ألعاوام  الزكوياة  الرزاوط  والادخل  للزكاة العامة اعي ة  تح تتيجة أته الرركة وتوضح

 ضاما  تساجيلها  ياتم  ومل عنهاا  اعرتاضاات  تقاديم  ومت رياال  ملياون  6 ملللا   ل رو ات م اللات عنها تتج  تازعة

 ماا  مو  هاا  زصاحة  الزكاوي  واملستراار  التازعاة  الرركات إدارات لرؤية املالية القوائم ا املستحقة امل اللات

 .اتعرتاضات

 وزيع األرباح:سياسة الشركة يف ت

زالسياسااات احلاكمااة واملنظمااة حلمايااة   تلتاازمالرااركة   ااإن للرااركة املعتماادة األرزاااح توزياا  لسياسااة و قاااب

 توزياا وتعظاايم مصاااح مسااا ميها علااى مجياا  األوجااه زهاادف ر اا   يمااة اسااتثماراتهم ا الرااركة، ويتو اا     

الراركة ووضاعها املاال  وظاروف األساوامل واملناا         على املسا م  ا أي  ارتة ماا ال ارتات علاى أرزااح      رزاحاأل
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اتسااتثمارية ومصاااح الرااركة إلعااادة اتسااتثمار، واملت للااات النقديااة    ات تصااادي العااام، وعواماال ال اارص   

أرزااح ألي سانة    توزيا   ضمان ست ي ت ت ، كما أتهاوالرأ الية، زاإلضا ة إث اتعتلارات القاتوتية والنظامية

 ما السنوات.

لنظااام ل ةلقااابو وتت لااا أي توزيعااات أرزاااح مقرتحااة مااا جملااس اإلدارة موا قااة اممعيااة العامااة للمسااا م ،     

 العمومياااة املصااارو ات مجيااا  خصااام زعاااد السااانوية الصاااا ية الراااركة أرزااااح توزيااا   اااإناألساااال للراااركة 

 :  التال  الوجه على األخرى واتحتياةيات النظام  اتحتياة  جتنيا وزعد األخرى والتكالي 

  ااذا و اا  العاديااة العامااة للجمعيااة وجيااوز تظااام  احتياااة  لتكااويا الصااا ية األرزاااح مااا%ا 10) جينااا .1

 .املد و  املال رأل ما%ا 30) املذكور اتحتياة  زل  متى التجنيا

 الصاا ية  األرزااح  ما%ا 10) تتجاوز ت تسلة جتنا أن اإلدارة جملس ا رتاح على زنا  العادية العامة للجمعية .2

 .معينة أغرا  أو لغر  خيص  ات ا   احتياة  لتكويا

 أو الراركة  مصالحة  حيقا   الاذي  زالقدر وذلك أخرى، احتياةات تكويا تقرر أن العادية العامة للجمعية .3

 لااا  ماا  تقت ا   أن كاذلك  املذكورة وللجمعية. املسا م  على اإلمكان  در ثازته أرزاح توزي  يك ل

 .املؤسسات  ذ  ما  ائماب يكون ما ملعاوتة أو الرركة لعامل  اجتماعية مؤسسات ألترا  ملال  األرزاح

 تقال  ت تسالة  املساا م   علاى  ذلاك  زعاد  اللاا    ماا  تاوز   أن اإلدارة جملاس  ا رتاح على زنا  العامة للجمعية .4

 .املد و  الرركة مال رأل ما%ا 5) عا

 النظااام ماااا اإلدارة جملااس أع ااا  مكا ااأة) والعراارون احلاديااة املااادة ا املقااررة األحكااام مراعاااة ماا  .5

 تتجااوز  ت تسالة  تقادم  ماا  زعد خيص  الرركات تظام ما والسلع  السادسة واملادة ،األسال للرركة

 املكا اأة   اذ   اساتحقامل  يكاون  أن علاى  اإلدارة، جملاس  أع ا  ملكا أة اللا   ما%ا 10) زاملائة عررة

 .الع و حي ر ا الي املسات عدد م  متناسلاب

 املت للاات  اساتي ا   زعد سنوي رز  أو سنوي تص  زركل مسا ميها على مرحلية أرزاح توزي  للرركة وجيوز

 .الرأن  ذا ا النظامية وال وازط

 مسااا م  سااجل ا املقيااديا اتسااتحقامل يااوم لألسااهم املااالك  للمسااا م  األرزاااح توزياا  احقيااة وتكااون

  واعاد  ما   راشاياب  وذلاك  اتستحقامل تاري  يل  تداول يوم ثات  تهاية املالية األورامل إيدا  مركز لدى الرركة

 موا قاة زعاد  ، اT+2) املدرجاة  املالياة  األورامل لا قات  لتساوية  الزمنية املدة زتعديل اخلالة واإلجرا ات السومل

، ويكااون د اا  أرزاااح األسااهم املقاارر توزيعهااا علااى      املقرتحااة مااا جملااس اإلدارة   علااى توزياا  األرزاااح  اممعيااة 

 .ما تاري  استحقامل  ذ  األرزاح احملددة ا  رار اممعية العامة يوم عمل 15خال املسا م  

  سنوات السابقةالخالل توزيعات األرباح: 

علاى املساا م    تقدياة  زتوزيا  أرزاحااب    م2016 وم 2015  العاام  ا خال السنوات السازقة ام  الرركة 

مل م كمااا 2018م و2017ومل تااتم أيااة توزيعااات لألرزاااح خااال العااام   مليااون ريااال،  253زلغاا  إمجاليهااا 

توزيعاات   مو   ويل  امدول أدتا ، توزي  أرزاح على املسا م زم 2019خال العام  جملس اإلدارة ول ي

 :سنوات السازقةالخال األرزاح 

 2015 2016 2017 2018 2019 البيان

 )ريال( توزيعات األرباح للسهم
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1 1 

 %10 %10 نسبة التوزيع إىل رأس املال

 126 126 )باملليون ريال( إمجالي توزيعات األرباح

 العامة تاريخ إقرار اجلمعية

 )تاريخ األحقية(
 م11/04/2016 م23/04/2017

 م27/04/2016 م09/05/2017 تاريخ التوزيع
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  :املصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت

زأي حقاومل ا مصالحة   اة األساهم ذات األحقياة ا التصاوي        م 2019مل يتم إزا  الرركة خال العام املال  

ملكيااة وت يوجااد ألي شااخ  ، اوا رزااائهمعاادا أع ااا  جملااس اإلدارة وكلااار التن يااذي   )تعااود ألشااخاص 

مصاالحة ملكيااة ووياال  اماادول أدتااا   ، اسااتثنا  شااركة دلااه ال كااة القاز ااة  كاالرية ا أسااهم الرااركة ز 

 :م2019شركة دله ال كة القاز ة ا األسهم ذات األحقية ا التصوي  خال العام 

 االسم
 عدد األسهم

 بداية العام

 نسبة امللكية

 بداية العام

 صايف التغيري

 خالل العام

 التغيرينسبة 

 خالل العام

 األسهمعدد 

 نهاية العام

التملك  نسبة

 نهاية العام

 %53,2 67,225,431 - - %53,2 67,225,431 شركة دلة ال كة القاز ة

 %1,2 1,500,000 - - %1,2 1,500,000 لاح علداهلل كامل

جممااو  ملكيااة ومصاالحة شااركة  

 دلة ال كة القاز ة
68,725,431 54,4% - - 68,725,431 54,4% 

 ومـؤهالتهم  والسـابقة  احلاليـة  ووظـائفهم  التنفيذيـة  واإلدارة اللجـان  وأعضـاء  اإلدارة جملـس  أعضـاء  أمسـاء 

 :وخرباتهم

 أع ا  جملس اإلدارة:  .1

 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم 

1 
 كامل لاح علداهلل

 ااإلدارة جملس رئيس)

 – التن ياااااااذي الااااااارئيس

 ال كاااااة دلاااااه شاااااركة

  القاز ة

 جملااااس رئاااايس مساااااعد

 شركة – للتجارة اإلدارة

  ال كة دله

 جناو   جامعاة  ماا  ات تصااد  ا جامعياة  دراساات  لديه

 زااادأ األمريكياااة، املتحااادة الوتياااات ا كالي ورتياااا

 ماا  العدياد  شاغل  حي  م1988 العام ما العملية حياته

 وع اويات  ال كاة  دلاه  جمموعاة  ا القيادية املنالا

   اعااات ا ودوليااة حمليااة شااركات إدارات جمااالس

 واملقااااوتت والصاااناع  واتساااتثماري املاااال ) لتل اااة

 والتماااويا  واألغذياااة  والتراااغيل  والصاااياتة  والعقاااارات

 الن اا  مجعيااات ا ع ااوياته اث زاإلضااا ةا واإلعااام

 .العام

2 

 ميات  علد  حممد علدالعزيز

 ااإلدارة جملس رئيس تائا)

 اوالتمويل اتستثمار منة رئيس)

 – التن يذي الرئيس تائا

 ال كة دله شركة

 القاز ة

 الاااااااااااارئيس مساااااااااااااعد

 دلاه  جمموعة – التن يذي

   ال كة

 جامعاة  ماا  لاناعية   ندساة  زكاالوريول  على حالل

 م1995 العاام  ماا  العملياة  حياتاه  زادأ  علدالعزيز، امللك

 ماا  عادد  ا القيادياة  املنالاا  ماا  العدياد  شاغل  حيا  

 شااااركات  إدارات جمااااالس وع ااااويات  الرااااركات

 التجاااااااري) لتل ااااااة   اعااااااات ا ودوليااااااة حمليااااااة

 واألعماااال واإلعاااام والزراعااا  الصاااناع  واتساااتثمار

 ا.العقاري واإلستثمار

3 

 شلكر  عل  حس 

 ااإلدارة جملس ع و)

 املكا آت منة ع و)

 ا والرتشيحات

 اوالتمويل اتستثمار منة ع و)

 – التن ياااااااذي الااااااارئيس

 شلكرااااااااا  شاااااااااركة

  والتجارة للتنمية

 شاااركة – العاااام املااادير

 الورمل لتجارة وري 

 شاااركة – العاااام املااادير

  للتوكيات شلكر 

 وإدارة سياسااية علااوم آدا  زكااالوريول علااى حالاال

 زادأ  األمريكياة،  املتحادة  الوتياات  ا تلسا جامعة ما

 ماا  العدياد  شاغل  حي  م1977 العام ما العملية حياته

 شلكرااا  شاااركات جمموعاااة ا القيادياااة املنالاااا

 ودولياااة حملياااة شاااركات إدارات جماااالس وع اااويات

 ماااا  عااادد ا وشاااارك لاااح ية  مؤسساااات وع اااوية

 . كمتحدث والدولية احمللية املؤررات

4 

 احلديث  إزرا يم سليمان

 ااإلدارة جملس ع و)

 ااملراجعة منة رئيس)

- 

 والاارئيس املنتاد   الع او 

 شاااااااركة  – التن ياااااااذي 

 السااااااااعودية اجملموعااااااااة

   والتسوي  لألحباث

 جامعاة  ماا  إتراائية   ندساة  زكاالوريول  علاى  حالل

 زااادأ األمريكيااة،  املتحاادة  الوتياااات ا أريزوتااا  وتيااة 

 ماا  العدياد  شاغل  حي  م1982 العام ما العملية حياته

 جمااالس وع ااويات الرااركات مااا عاادد ا املنالااا

 ال لاعاااااة) لتل اااااة   اعاااااات ا شاااااركات إدارات

 والرااااااااركات اتسااااااااتثمارية واملصااااااااارف والنراااااااار

 واتسااااااااااتثمار احليويااااااااااة والتقنيااااااااااة اتسااااااااااتثمارية

 ا.والت ويرالعقاري
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 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم 

5 

 اعويش إزرا يم علداهلل

 االع و املنتد  واملدير العام)

 اوالتمويل اتستثمار منة ع و)

 واملااادير املنتاااد  الع اااو

  عسري شركة – العام

 – املنتاااااااااااد  الع اااااااااااو

 العاملياااة أمااااك شاااركة

  العقاري للتمويل

 امللااك جامعااة مااا ا تصاااد زكااالوريول علااى حالاال

 حياتااه زاادأ السااعودية، العرزيااة اململكااة – علاادالعزيز

 ماااا العدياااد شاااغل حيااا  م1984 العاااام ماااا العملياااة

 والراااركات اللناااوك ماااا عااادد ا القيادياااة املنالاااا

 حمليااة لرااركات ومااان إدارات جمااالس وع ااويات

 واملصاااااارف اللناااااوك) لتل اااااة   اعاااااات ا ودولياااااة

 ا. والصناعة والتجارة والنقل واتستثمار والتمويل

6 

 اللصيل  علدالعزيز منصور

 ااإلدارة جملس ع و)

 املكا آت منة رئيس)

 ا والرتشيحات

 م2019 10 27زدأت ع ويته ا 

 أعمال رجل

 الراااا ون مااااديري كااالري 

 العاااام واألمااا  القاتوتياااة

 الساااااااااعودي اللناااااااااك ا

 ال ي ات 

 ماااا األتظماااةو القااااتون ا زكاااالوريول علاااى حالاال 

 زادأ  الساعودية،  العرزياة  اململكاة  – سعود امللك جامعة

 ماا  العدياد  شاغل  حي  م1985 العام ما العملية حياته

 وع اااويات  اللناااوك  ماااا  عااادد  ا القيادياااة  املنالاااا

 لتل اة    اعاات  ا شاركات  وماان  إدارات جمالس

 واتسااااتثمار والتاااأم   والتموياااال واملصاااارف  اللناااوك )

 ا. العقاري واإلستثمار والتجارة والنقل

7 

  ج ري علداهلل عمر

 ااإلدارة جملس ع و)

 ااملراجعة منة ع و)

 م2019 10 27زدأت ع ويته ا 

  متقاعد

 املاادير مستراااري كاالري

 اموياة  خل اوط ا – العام

 السعودية العرزية

 جامعااااة مااااا التسااااوي  ا الاااادكتورا  علااااى حالاااال

 وزكاااااالوريول األعماااااال إدارة وماجساااااتري أتزاماااااا،

 للاااالرتول  هااااد امللااااك جامعااااة مااااا الصااااناعية اإلدارة

 حياا  م1990 العااام مااا العمليااة حياتااه زاادأ واملعااادن،

 مااااا عاااادد ا القياديااااة املنالااااا مااااا العديااااد شااااغل

 ا ومااااان  إدارات جمااااالس  وع ااااويات  الرااااركات

 النقاال) لتل ااة   اعااات ا ودوليااة حمليااة شااركات

 ا.املعلومات وتقنية اموي

8 

  شاكر حممد  يصل

 ااإلدارة جملس ع و)

 اتستثمار منة ع و) 

 اوالتمويل

 م2019 10 27زدأت ع ويته ا 

 – التن يذي الرئيس

 املأكوتت شركة

  العصرية

 ورئايس  التن يذي الرئيس

 واتساتثمار  الثروات إدارة

 كازيتال عودة شركة –

 أولااد جامعااة مااا ات تصاااد ا املاجسااتري علااى حالاال

 األمريكية، املتحدة الوتيات ا تور ولك – دومينيون

 جامعاااة ماااا التساااوي  – األعماااال إدارة وزكاااالوريول

 حياتاه  زادأ  الساعودية،  العرزياة  اململكاة  – ساعود  امللك

 ماااا العدياااد شاااغل حيااا  م1999 العاااام ماااا العملياااة

 والراااركات اللناااوك ماااا عااادد ا القيادياااة املنالاااا

 ا شاااااركات  وماااااان  إدارات جماااااالس  وع اااااويات

 اتسااتثمارية املنصااات وإدارة ت اوير ) لتل ااة   اعاات 

 وإدارة األلول وإدارة اتستثمارية املصر ية واخلدمات

 واخلاادمات للرااركات املصاار ية واخلاادمات الثااروات

 لاااناعة و  ااا   اتعمااال  وت اااوير التجاريااة  املصاار ية 

 ا.العقاري والت وير واتستثمار األغذية و  ا  اتدوية

9 

  كامل حممد عمرو

 ااإلدارة جملس ع و)

 املكا آت منة ع و)

 ا والرتشيحات

 م2019 10 27زدأت ع ويته ا 

 الرئيس مساعد

 دله شركة – التن يذي

  الوس ى ال كة

 – التن يذي املدير

 ال كة دله شركة

  الوس ى

 اإلدارة – األعمااال إدارة ا زكااالوريول علااى حالاال

 العرزياااة اململكاااة – ساااعود امللاااك جامعاااة ماااا املالياااة

 حياا  م2001 العااام ماا  العمليااة حياتاه  زاادأ الساعودية، 

 مااااا عاااادد ا القياديااااة املنالااااا مااااا العديااااد شااااغل

 ومااااااان إدارات جمااااااالس وع ااااااويات الرااااااركات

 واتساتثماري  التجااري ) لتل اة    اعات ا شركات

 ا.العقاري واإلستثمار العقاري والتمويل واتتصاتت

 
 القصيب عثمان ةارمل

 م 2019 10 26 ااتته  ع ويته 
-  

تائااا ماادير عااام شااركة  

 مكة لإلترا  والتعمري

 جامعااة مااا مدتيااة  ندسااة حالاال علااى زكااالوريول 

م حياا  1976الريااا ، زاادأ حياتااه العمليااة مااا العااام    

شااااغل العديااااد مااااا املنالااااا القياديااااة ا عاااادد مااااا  

شااااركات   الرااااركات وع ااااويات جمااااالس إدارات  

حملية ودولية ا   اعات لتل ة )املال  واتساتثماري  

والصااااااح  والصااااااناع  واملقاااااااوتتا زاإلضااااااا ة اث  

 ع وياته ا مجعيات الن   العام.
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 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم 

 
 مل   آل سعيد علداهلل

 م2019 10 26اتته  ع ويته ا 

رجااااال أعماااااال ورئاااااايس   

جملااااااس إدارة شااااااركة  

ساااعد املل ااا  وشاااركا   

 للمقاوتت

رجااااال أعماااااال ورئاااااايس   

جملااااااااس إدارة الغر ااااااااة 

التجاريااااة زأزهااااا ورئاااايس 

 جملس الغرف السعودية

حالاال علااى زكااالوريول  ندسااة مدتيااة مااا جامعااة     

م حياا  1977الريااا ، زاادأ حياتااه العمليااة مااا العااام    

شاغل العديااد مااا املنالااا وع ااويات جمااالس إدارات  

عاادد مااا الرااركات وامهااات ا   اعااات لتل ااة،  

ارية وجمالس  ي ات وع وية جملس إدارة الغرف التج

حمليااااة ودوليااااة ورئااااس العديااااد مااااا و ااااود اململكااااة  

ات تصااادية للعديااد مااا دول العااامل لت ااوير العا ااات   

 ات تصادية زينها وز  اململكة العرزية السعودية.  

 
 السعيد حممد مازن

 م2019 10 26اتته  ع ويته ا 

رجااااال أعماااااال ورئاااااايس   

جملااااااس إدارة شااااااركة  

ماااااازن حمماااااد الساااااعيد  

 القاز ة

 رجل أعمال

حالل على زكاالوريول  ندساة معمارياة ماا جامعاة      

امللااك  هااد للاالرتول واملعااادن، زاادأ حياتااه العمليااة مااا      

م حي  شغل العدياد ماا املنالاا القيادياة     1991العام 

ا عااادد ماااا الراااركات وع اااويات جماااالس إدارات  

شااركات حمليااة ودوليااة ا   اعااات لتل ااة )املااال     

اع  والتجاري واملقاوتت وخدمات واتستثماري والصن

الاان ط وال ا ااةا زاإلضااا ة اث ع ااوياته ا مجعيااات   

 الن   العام. 

 
 امللحم علداهلل خالد

 م2019 10 26اتته  ع ويته ا 
 رجل أعمال 

املدير العام للخ وط 

 اموية العرزية السعودية

حالاااااال زكااااااالوريول علااااااوم ا اإلدارة اعندسااااااية   

وزكااااالوريول علااااوم ا اعندسااااة الكهرزائيااااة مااااا   

إيااااادياتا ا الوتياااااات املتحااااادة  –جامعاااااة إ اتسااااا يل 

م حيا   1982األمريكية، زدأ حياته العملية ما العاام  

شااااغل العديااااد مااااا املنالااااا القياديااااة ا عاااادد مااااا  

الرااركات وع ااويات جمااالس إدارات شاااركات ا    

عااااات لتل ااااة )ال ااااريان واتتصاااااتت واللنااااوك      ا

 واتستثمار والت ويرالعقاري واإلعاما.
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 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم  

1 
 الريلات  سها  تالر

  ااملراجعة منة ع و)
  وإداري مال  مسترار

 الكلية ا حماضر

 زالريا  التقنية

 ما املعلومات وتظم احملاسلة ا املاجستري على حالل

 األمريكياااااااة املتحااااااادة زالوتياااااااات دت ااااااار جامعاااااااة

 ا ع ااو و ااو سااعود امللااك جامعااة مااا وزكااالوريول

 حياتاااه زااادأ القاااتوتي ،  للمحاسااال  الساااعودية اعي ااة 

 احملاسااالة ا خااا ة ولدياااه م1994 العاااام ماااا العملياااة

 اعااااداد وا املاليااااة الاااانظم و لياااال وتن يااااذ وت لياااا 

 و يكلااااة واإلداريااااة املاليااااة واإلجاااارا ات السياسااااات

 امنظااال ا وال ااع  القااوة تقاااط و لياال الرااركات

 .املال 

 

 :التن يذية اإلدارة .3

 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم  

  اعويش إزرا يم علداهلل 1
 الع و املنتد  

 واملدير العام

 –الع اااااااااو املنتاااااااااد  

شااركة أماااك العامليااة  

 للتمويل العقاري 

 امللاااك جامعاااة ماااا ا تصااااد حالااال علاااى زكاااالوريول  

الساااعودية، زااادأ حياتاااه   العرزياااة اململكاااة – علااادالعزيز

 املنالاا  ماا  م حي  شاغل العدياد  1984 العملية ما العام

 وع اااويات والراااركات اللناااوك ماااا عااادد ا القيادياااة

 ا ودوليااااة حمليااااة لرااااركات ومااااان إدارات جمااااالس

 واتساتثمار  والتمويل واملصارف اللنوك) لتل ة   اعات

 ا. والصناعة والتجارة والنقل
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 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم  

2 

  ج  جور  ما ر

 الرركة ا عمله  رتة اتته )

 ام2019 09 01 ما اعتلاراب

 املال  املدير

 ا دي ايالق أحد

 ا املالية اإلدارة

 لا وت جمموعة

 جامعة ما مالية وإدارة أعمال إدارة ماجستري على حالل

 جامعااة  مااا  مراااري  إدارة  ندسااة  وماجسااتري  زنساال اتيا

 مدتيااة  ندسااة وزكااالوريول الراامالية كاروتيتااا وتيااة

 م1989 العاام  ماا  العملياة  حياته زدأ  وستون، جامعة ما

 ا العمال  وزادأ  املالياة  األعماال  ا ةويلاة  خ   لديه حي 

 . م2011 سلتم  ما مال  مدير زوظي ة الرركة

3 
علداحلكيم علدالرمحا 

 الرا ع 
 مسترار 

مسترار لعدد ما 

 الرركات

 مااا  حماارتف إدارة جملااس  ع ااوية شااهادة  علااى حالاال

 الادول   التمويال  مؤسسة واعتماد التن يذي  املدرا  معهد

 كليااة مااا الراركات  حوكمااة ا ودزلااوم ،اإلماارات  ا

 األمريكياااة املتحااادة زالوتياااات تاااول  جبامعاااة القااااتون

 معهد ما التسوي   ارسة وشهادة اللي   ارسة وشهادة

 اإلحصاا   ا وزكالوريول زري اتيا ا القاتوت  التسوي 

 ماا  ألكثر مرتاكمه خ ات ولديه الكوي ، جامعة ما

 تااوث كماا  شاركات  ا  يادياة  منالاا  وتاوث  عامااب  35

 اتساااااتحواذو الراااااركات حوكماااااة ت اااااوير مرااااااري 

 ماااا عااادد وح اااور إدارات جماااالس وع اااوية واتتااادما 

 اتساااارتاتيجية واإلدارة اإلداريااااة القيااااادة منهااااا الاااادورات

 .وغري ا واملالية والتغيري األزمات وإدارة

4 

  عماد حممد عثمان

 الرركة ا عمله  رتة زدأت)

 ام9201 90 01 ما اعتلاراب

 املدير املال 
شركة  –مدير مال  

 كودو

 واخلادمات  املالياة  ا األعماال  إدارة حالل على ماجسارت 

 وزكااالوريول زهولناادا ماساارتخي  جامعااة مااا املصاار ية

 حياتاااه وزااادأ زالقاااا رة، مشاااس عااا  جامعاااة ماااا جتاااارة

 الراركات  ماا  العديد ا وعمل م1995 العام ما العملية

وجوتسااون  وجوتسااون سااكويا مااايرز زرزسااتول) العامليااة

 ا.يصلية وكودووال  وزيكر يوز وسيمنز

  السند سند أمحد 5

 اإلدارية الر ون مدير

 سر وأم  واملسا م 

  واللجان اجمللس

  املسا م  ش ون مدير

 كلياااات  ماااا املالياااة اإلدارة ا ماجساااتري  علاااى حالااال

 جامعااة  مااا دوليااة  أعمااال إدارة وزكااالوريويس  ال يصاال

 اتلتاازام مساا ول شااهادة علااى وحالاال علاادالعزيز امللااك

 امل ازقااااة وشااااهادةا CCO) املااااال  املعهااااد مااااا املعتمااااد

 اإلر اااا  ورويااال األماااوال غسااايل ومكا حاااة واإللتااازام

(CME2 املاليااااة األورامل ا للتعاماااال العامااااة والرااااهادةا 

(CME1وعماال م2003 العااام مااا العمليااة حياتااه زاادا  ،ا 

 منصااا حتاى  لتل ااة مراكاز   يهااا تقلاد  إدارات عادة  ا

 .املسا م  وش ون اإلدارية الر ون مدير

 املال  املرا ا سليمان حممد إزرا يم حممد 6

 – مراجعة أول مدير

 ويوت  إرتس  شركة

 وشركا م

 القااا رة، جامعااة مااا جتااارة زكااالوريول علااى حالاال

 املتحااادة زالوتياااات اإلداريااا  احملاسااال  ممعياااة زميااال

 زوتيااة القاااتوتي  احملاساال  مجعيااة زمياال األمريكيااة،

 حياتاااه زاادأ  األمريكيااة،  املتحاادة  زالوتيااات  تيو امرااري 

 احلسازات مراجعة ملجال وعمل م2004 العام ما العملية

  يهاااا تقلاااد ديلويااا  وشاااركة ويوتااا  أرتسااا  زراااركة

 ا العماال وزاادأ أول ماادير منصااا حتااى لتل ااة منالااا

 .م2016 يوليو ما مال  مرا ا زوظي ة الرركة
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 :اململكة وخارجها احلالية والسابقةداخل  اإلدارة جملس أعضاء عضوية

علاى  أخارى  ع وية جماالس إدارات ا شاركات   م 2019توث زعض أع ا  جملس إدارة الرركة خال العام 

 النحو التال :

 اجمللس عضو اسم

 السابقة إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات  احلالية إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات

 اململكة خارج/داخل – القانوني الكيان – الشركة اسم

  السعودية العربية

 اململكة خارج/داخل – القانوني الكيان – الشركة اسم

 السعودية العربية

 كامل لاح علداهلل

 السعودية   –زنك امزيرة )مسا مة مدرجةا  السعودية –ا مدرجة مسا مة) ات تصادية املدينة اعمار شركة

 السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) العقاري للتمويل العاملية أماك شركة السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) واإلعمار للتنمية القرى أم شركة

 السعودية –شركة حلوات  اخوان )مسا مة مدرجةا  اللحريا –املصر ية )مسا مة مدرجةا  ال كة جمموعة

 السعودية –اجملموعة السعودية لألحباث والتسوي  )مسا مة مدرجةا  اللحريا –القاز ة ش م   م )مسا مة غري مدرجةا  ال كة شركة دله

 السعودية –شركة جمموعة التو ي  املالية )مسا مة غري مدرجةا  مصر –القاز ة )مسا مة غري مدرجةا  الدولية شركة دله

 مصر –شركة  ا وعلم الروم للتنمية العمراتية )مسا مة غري مدرجةا  مصر –)مسا مة غري مدرجةا  للتنمية العقارية شركة أملاظة

 مصر –شركة  ا لل نادمل واملنتجعات السياحية )مسا مة غري مدرجةا  مصر –العقارية )مسا مة غري مدرجةا  لاستثمارات شركة دله

 اللحريا –القاز ة )مسا مة غري مدرجةا  للتنمية التو ي  شركة زي 

 علد  حممد علدالعزيز

 ميات 

   السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) للليتوم  دويل دله شركة السعودية –ا مدرجة مسا مة) إخوان حلوات  شركة

 السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) ال عام خدمات جمموعة شركة السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) كازيتال إتقان شركة

 –ا مدرجااة غااري مسااا مةا )التصاا ية  اا ) لاسااتثمار الدوليااة  اارص شااركة

 السعودية

 السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) لألغذية السعودية الرزي  شركة

 السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) اما زة واملازس النسيج شركة

   السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) العقارية العمراتية الثريا شركة
 –امدرجااااة غااااري مسااااا مة) اللرتوكيماويااااة للصااااناعات الوةنيااااة الرااااركة

 السعودية

 السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) السعودية سويكور  شركة السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) احملدودة للتجارة احللى جود شركة

 السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) السعودية  رص شركة السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) اللديلة وال ا ة للتقنية دله شركة

   السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) العرزية الرارة شركة السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) التجارية دله شركة

 السعودية –ا مدرجة مسا مة) اللج  شركة   السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) األغذية لنا  شركة

   السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) املالية لألورامل املستثمر شركة السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) للتنمية التو ي  زي  شركة

 السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) التجارية لألعمال السماحة شركة السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) الدولية زسكوي  شركة

   السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) واإلعمار للتنمية القرى أم شركة السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) للتنمية احل ري املناخة مررو  شركة

   مصر –ا مدرجة غري مسا مةا )التص ية   ) املالية التو ي  جمموعة السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) للعقارات املن عة ا تسام شركة

  مصر –ا مدرجة مسا مة) ال كة زنك السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) والتعمري لإلترا  العاملية معاد شركة

   السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) للتوزي  األغذية لنا  شركة

 السعودية –ا زسي ة تولية) والتنمية لاستثمار ال كة شركة

 GODIVA INVESTMENT (GDV)(زري اتيا –ا مدرجة غري مسا مة 

 مصر –ا مدرجة مسا مة) العرز  امللتقى شركة

 مصر –ا مدرجة غري مسا مة) والتنمية لاستثمار ال كة دله شركة

 مصر –ا مدرجة غري مسا مة) التمويل  للتأجري التو ي  شركة

 مصر –ا مدرجة مسا مة) للدواجا مصر اإل اعلية شركة

 مصر –ا مدرجة غري مسا مة) العقارية لاستثمارات دله شركة

 مصر –ا مدرجة غري مسا مة) العقارية للتنمية املاظة شركة

 مصر –ا مدرجة غري مسا مة) العمراتية للتنمية الروم وعلم  ا شركة

 مصر –ا مدرجة مسا مة) العمراتية للتنمية امديدة اإل اعيلية شركة

   مصر –ا مدرجة غري مسا مة) اخوان حلوان شركة

 –ا مدرجااة  غااري  مسااا مة ) والسااياح   العقاااري  لإلسااتثمار  العرزيااة  الرااركة 

   مصر

ا  ينااتس  – تا   – اياة ) واملتوسا ة  الصاغرية  للراركات  األلاول  تاأجري  شركة

  مصر –ا مدرجة غري مسا مة)

 للنان –أديكو )مسا مة غري مدرجةا  –شركة التو ي  للت وير واتستثمار 

 للنان   –شركة املررف )مسا مة غري مدرجةا 

 للنان   –شركة تادي املررف )مسا مة غري مدرجةا 

 الكاميان –شركة التو ي  للصنادي  اتستثمارية )مسا مة غري مدرجةا 

 اللحريا   –زي  التو ي  للتنمية القاز ة )مسا مة غري مدرجةا 

 شلكر  عل  حس 
  السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) والتجارة للتنمية شلكر  شركة

 
 مصر –ا مدرجة مسا مة) لاستثمار القاز ة النعيم شركة
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 اجمللس عضو اسم

 السابقة إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات  احلالية إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات

 اململكة خارج/داخل – القانوني الكيان – الشركة اسم

  السعودية العربية

 اململكة خارج/داخل – القانوني الكيان – الشركة اسم

 السعودية العربية

 احلديث  إزرا يم سليمان

 السعودية –ا مدرجة مسا مة) والتسوي  لألحباث السعودية اجملموعة السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) اخلالة للمخت ات السعودية الرركة

   السعودية –ا مدرجة مسا مة) والتغلي  لل لاعة السعودية الرركة

 السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) اتستثمارية كازيتال  ينرر شركة

   السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) املدائا جنمة جمموعة شركة

 اعويش إزرا يم علداهلل

 –ا مدرجاة  غاري  مسا مة) السعودية العرزية كازيتال ترارترد ستاتدرد شركة   السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) العقاري للتمويل العاملية أماك شركة

 السعودية –ا مدرجة مسا مة) إخوان حلوات  شركة   السعودية

 السعودية –ا مدرجة مسا مة) األرضية للخدمات السعودية الرركة السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) العيسى لناعات شركة

ا مدرجاة  غاري  مساا مة ) النقال  ودعم امل ارات خلدمات السعودية األمد شركة السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) كازيتال سدكو شركة

 السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) احلديدية للصناعات اتت امل شركة السعودية –

 السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) الريا  م ارات شركة مصر –ا مدرجة غري مسا مة) إخوان حلوات  شركة

 السعودية –ا مدرجة مسا مة) للتكا ل سا  شركة

ا مدرجاة  غاري  مسا مةا )كازيتال إتقان شركة حالياب) املالية التو ي  جمموعة

 السعودية –

 السعودية –ا مدرجة مسا مة) وشركا  احلكري علدالعزيز  واز شركة

–ا مدرجاااة غااري  مسااا مة ا ) ااه ) اتئتماتيااة  للمعلومااات  السااعودية  الرااركة 

 السعودية

 اللصيل  علدالعزيز منصور

 ا ع ويته )زدأت

 ما2019 10 27

 –ا مدرجة مسا مةا )إعادة) التعاوت  التأم  إلعادة السعودية الرركة السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) السعودي األزيض اإل ن  شركة

   السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) السعودية العرزية HSBC شركة  السعودية

 السعودية –ا مدرجة مسا مة) للتكا ل سا  شركة   السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) العقاري للتمويل العاملية أماك شركة

 السعودية –ا مدرجة مسا مة) للت وير عمر جلل شركة

 السعودية –ا مدرجة مسا مة) األرضية للخدمات السعودية الرركة

 السعودية –ا مدرجة مسا مة) لإللكرتوتيات املتحدة الرركة

 عمر علداهلل ج ري

 ا ع ويته )زدأت

 ما2019 10 27

 السعودية –ا مدرجة عري مسا مةا )تال) اموية للخدمات الوةنية الرركة السعودية – امسا مة مدرجة)األرضية  للخدمات السعودية الرركة

 زلجيكا   –شركة سيتا العاملية )مسا مة غري مدرجةا 

 اليما –شركة اخل وط اموية اليمنية )شركة مررتكة حكوميةا 

  يصل حممد شاكر

 ا ع ويته )زدأت

 ما2019 10 27

ا مدرجاة  مساا مة ) ال لياة  واملستلزمات الدوائية للصناعات السعودية الرركة

   السعودية –

 –ا حمدودة مس ولية ذات) اللاستيكية للمنتجات  الكون شركة

 السعودية

 السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) ال لية للخدمات القصيم شركة

 السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) الثروات إلدارة الوةنية الرركة

 السعودية –شركة أراك )ذات مس ولية حمدودةا 

 السعودية –شركة املأكوتت العصرية احملدودة )ذات مس ولية حمدودةا 

 مصر   –شركة سليماكو )مسا مة غري مدرجةا 

 املغر    –شركة سليماكو )مسا مة غري مدرجةا 

 كامل حممد عمرو

 ا ع ويته )زدأت

 ما2019 10 27

 السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) العاملية زي ة شركة السعودية –ا مدرجة مسا مة) الصحة للخدمات دله شركة

   السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) العقاري للتمويل العاملية أماك شركة

 السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) لإلدارة اخلزامى شركة

 السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) واإلترا  للتعمري العاملية معاد شركة

 السعودية –ا حمدودة مس ولية ذات) مشس ا اد شركة

 القصيب عثمان ةارمل

 ا ع ويته )اتته 

 ما2019 10 26

 السعودية  –شركة امزيرة لألسوامل املالية )مسا مة غري مدرجةا  السعودية –)مسا مة مدرجةا  الصحة للخدمات دله شركة

 السعودية –امزيرة )مسا مة مدرجةا  زنك

 السعودية –شركة رزم لاستثمار )مسا مة غري مدرجةا 

 السعودية –شركة سر  لاستثمار العقاري )مسا مة غري مدرجةا 

 السعودية –شركة ع ا  التعليمية )مسا مة غري مدرجةا 

 السعودية –ا )ذات مس ولية حمدودةا ATSالرركة ال نية لتوة  التقنية )

 اللحريا –شركة جامعة اململكة )مسا مة غري مدرجةا 

 –شركة آر زي إم  ايرميينكول أتوتيم سريكيتاي )مسا مة غري مدرجةا 

 تركيا

شركة تيلا  ايرميينكول ياتريمياري ا تايساري  آي إل )مسا مة غري 

 تركيا –مدرجةا 

 السعودية  –شركة الللد األم  )مسا مة غري مدرجةا 

 السعودية  –شركة ضاحية  و )ذات مس ولية حمدودةا 

 مل   آل سعيد علداهلل

 ا ع ويته اتته )

 ام2019 10 26

 السعودية – اغري مدرجة مسا مة)شركة وتية لاستثمار  السعودية  – اغري مدرجة مسا مة) شركة سعد املل   وشركا  للمقاوتت

   السعودية –شركة السعودية ألتظمة امللات  السريعة )ذات مس ولية حمدودةا  السعودية  – اغري مدرجة مسا مة)لاستثمار  املل   علداهلل أزنا  شركة

 السعودية –كوتار )ذات مس ولية حمدودةا  –شركة الترييد والعمارة 

 

  السعودية –شركة حقول للكيماويات )ذات مس ولية حمدودةا 

 السعودية –شركة سعد املل   وشريكة للعقارات )ذات مس ولية حمدودةا 
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 اجمللس عضو اسم

 السابقة إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات  احلالية إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات

 اململكة خارج/داخل – القانوني الكيان – الشركة اسم

  السعودية العربية

 اململكة خارج/داخل – القانوني الكيان – الشركة اسم

 السعودية العربية

 السعيد حممد مازن

 ا ع ويته اتته )

 ام2019 10 26

 السعودية –ا مسا مة مدرجة)شركة املتقدمة لللرتوكيماويات   السعودية –ا ذات مس ولية حمدودة)شركة مازن حممد السعيد القاز ة 

 دز  –شركة مينا  كازيتال )ذات مس ولية حمدودةا  السعودية –غري مدرجةا  )مسا مةشركة السعيد القاز ة 

 األردن –الرركة العرزية للتنمية العقارية )ذات مس ولية حمدودةا  زري اتيا –شركة سي يك زروزيتيز )ذات مس ولية حمدودةا 

–شركة حممد علدالرمحا السعيد وأوتد  )ذات مس ولية حمدودةا  مصر –شركة التو ري احملدودة )ذات مس ولية حمدودةا 

 اللحريا  –شركة زي  التمويل اخلليج  )ذات مس ولية حمدودةا  السعودية 

 اللحريا –شركة زنا  السعودية الدولية للمقاوتت )ذات مس ولية حمدودةا 

 امللحم علداهلل خالد

 ا ع ويته اتته )

 ام2019 10 26

 السعودية –ا مسا مة مدرجة)الرركة املتحدة لإللكرتوتيات  السعودية –ا مسا مة مدرجة)ات تصادية  املدينة اعمار شركة

 السعودية –ا مسا مة مدرجة)ات تصادية  املعر ة مدينة شركة السعودية –ا مسا مة مدرجة)ال ي ات   السعودي اللنك

 السعودية   –شركة لناعات العيسى )مسا مة غري مدرجةا  السعودية –ا مدرجةمسا مة غري )شركة اإل ن  األزيض السعودي 

ألي ع و ما أع ا  جملس اإلدارة ع وية ا جمالس إدارات أكثار ماا مخاس    م 2019وت يوجد خال العام  

 شركات مسا مة مدرجة. 

  تكوين جملس اإلدارة وتصنيف العضوية:

 املهنااادل و اااد  ااادم ةلقااااب للنظاااام األساااال للراااركة،يتكاااون جملاااس إدارة الراااركة ماااا تساااعة أع اااا   

 جملاس  ا ع اواب  وزصا ته  للراركة  عامااب  وماديراب  منتدزاب ع واب زص ته استقالته الرويت  إزرا يم علدالرمحا

 إزاارا يم علااداهلل األسااتاذ تعااي مت املقدمااة و اتسااتقالة  لااول م2018 12 28 ا اإلدارة جملااس و اارر اإلدارة

و ااد  م،2019 01 01 مااا إعتلاااراب عنااه زاادياب للرااركة عاماااب ومااديراب اإلدارة جمللااس منتاادزاب ع ااواب اعااويش

م 2019 01 01م على التعي  اعتلااراب ماا   2019 05 01ا املنعقدة ا تاري  48وا ق  اممعية العامة العادية )

 .م2019 10 26وحتى تاري  اتتها  دورة اجمللس زتاري  

م، وعيناا  اممعيااة العامااة غااري العاديااة  2019 10 26دارة للاادورة السااازقة ا أتتهاا  ع ااوية جملااس اإل  و ااد

م أع اا  جملاس اإلدارة للادورة امديادة الاي تلادأ اعتلااراب ماا         2019 10 23الرازعة عرار املنعقادة ا تااري     

زاتتخاا    و ام  اممعياة العاماة غاري العادياة الرازعاة عرار       ،م وملدة ثاث سنوات ميادية2019 10 27تاري  

تعاي  رئايس   اإلدارة جملس  رر وا مرشحاب، 22أع ا  اجمللس ما ز  املرشح  املتقدم  للع وية وعدد م )

 مانهم  تن ياذي   غاري  أع ا  مثاتية ما يتكون اجمللس  إن لذلك وو قاب ،وع واب منتدزاباجمللس وتائلاب للرئيس 

  .تن يذي ع و إث إضا ة مستقل  أع ا  ةثاث

  اإلدارة جملاس  دورة تهاياة  حتى م2019 01 01 ما الع وية وتصني  اجمللس تكويا أدتا  امدول ويل 

 : م2019 10 26 تاري  ا

 تصنيف العضوية املنصب يف اجمللس اسم عضو اجمللس

 غري تنفيذي رئيس جملس اإلدارة عبداهلل صاحل كامل

 تنفيذيغري  نائب رئيس جملس اإلدارة طارق عثمان القصيب

 مستقل دارةاإلعضو جملس  مبطيآل عبد اهلل سعيد 

 غري تنفيذي دارةاإلعضو جملس  عبد العزيز حممد عبده مياني

 مستقل دارةاإلعضو جملس  حسني علي شبكشي

 مستقل دارةاإلعضو جملس  مازن حممد السعيد

 مستقل دارةاإلعضو جملس  سليمان إبراهيم احلديثي

 مستقل دارةاإلعضو جملس  خالد عبداهلل امللحم

 تنفيذي جمللس اإلدارةعضو املنتدب ال عبداهلل إبراهيم اهلويش



 م2019تقرير جملس اإلدارة 

 

 
  

32  /47 
 

  

  تااااري  ا امدياااد اجمللاااس دورة زداياااة ماااا الع اااوية وتصاااني  اجمللاااس تكاااويا أدتاااا  امااادول ويااال 

 :م2019 العام تهاية حتى م2019 10 27

 تصنيف العضوية املنصب يف اجمللس اسم عضو اجمللس

 تنفيذي غري اإلدارة جملس رئيس كامل صاحل عبداهلل

 تنفيذي غري اإلدارة جملس رئيس نائب مياني عبده حممد العزيز عبد

 غري تنفيذي اإلدارة جملس عضو شبكشي علي حسني

 تنفيذي غري اإلدارة جملس عضو احلديثي إبراهيم سليمان

  تنفيذي  اإلدارة جمللس املنتدب العضو  اهلويش إبراهيم عبداهلل

  مستقل  اإلدارة جملس عضو  البصيلي عبدالعزيز منصور

  مستقل  اإلدارة جملس عضو  جفري عبداهلل عمر

 مستقل  اإلدارة جملس عضو  شاكر حممد فيصل

 تنفيذي غري اإلدارة جملس عضو  كامل حممد عمرو

  :م2019خالل العام حضور األعضاء سجل اجتماعات جملس اإلدارة و

كما أن جملاس اإلدارة ألادر عادداب    ، م2019خال العام املال   مخسة اجتماعات جملس إدارة الرركةعقد 

وذلاك و ا  احتياجاات ومت للاات     م 2019ما  ارارات التمريار ا ال ارتات زا  مواعياد اجتماعاتاه خاال العاام         

الرركة، وخالة  رارات اعتماد القاوائم املالياة الرزعياة والسانوية وذلاك زعاد دراساة مناة املراجعاة عاا ور ا             

  على النحو التال :م 2019خال العام وكان سجل اجتماعات اجمللس تولياتها للمجلس، 

 االجتماعات مواعيد          

 

 اجمللس عضو اسم

 م2019 اجمللس اجتماعات حضور سجل
 عدد/احلضور

 األول االجتماع االجتماعات

30/01/2019 

 الثاني االجتماع

19/03/2019 

 الثالث االجتماع

13/05/2019 

 الرابع االجتماع

11/09/2019 

 اخلامس االجتماع

19/12/2019 

      5 5 كامل لاح علداهلل

      4 5 ميات  علد  حممد العزيز علد

      5 5  شلكر  عل  حس 

      5 5 احلديث  إزرا يم سليمان

      5 5 علداهلل إزرا يم اعويش 

 ع ويتهم اتته      القصيب  عثمان ةارمل

 دورة زإتتها 

 ا اجمللس

 م2019 10 26

2 4 

     2 4 مل   آل سعيد اهلل علد

     2 4 السعيد حممد مازن

     2 4 امللحم علداهلل خالد

 منصور علدالعزيز اللصيل  

 2019 10 23 ا املنعقدة العادية غري العامة اممعية ما اإلدارة جملس لع وية اتتخازهم مت

 م2019 10 27 ا تلدأ الي امديدة للدورة

 1 1 

  0 1 عمر علداهلل ج ري 

  1 1  يصل حممد شاكر 

  1 1 عمروحممد كامل 

 م23/10/2019تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة يف 

 عدد اجتماعات اجمللس وحضور أعضاء اجمللس خالل دورة اجمللس: 

م للاادورة 2016 10 27ا املنعقاادة ا 44عقااد جملااس اإلدارة مااا تاااري  تعيينااه مااا اممعيااة العامااة العاديااة )      

ا اجتماعاب، كما عقاد  17م عدد )2019 10 26وحتى تهاية الدورة ا م 2016 10 27السازقة الي زدأت ما 

م عادد اجتماا    2019 10 23اجمللس ما تاري  تعيينه ما اممعية العامة غري العادية الرازعة عرار املنعقادة ا   

م، ويل  امدول أدتا  ح اور أع اا  اجمللاس تجتماعاتاه خاال الادورة الساازقة        2019واحد حتى تهاية العام 

 والدورة احلالية:



 م2019تقرير جملس اإلدارة 

 

 
  

33  /47 
 

  

 م.2019 01 01ما ع وية جملس اإلدارة خال الدورة السازقة ما تاري   املهندل علدالرمحا إزرا يم الرويت ماحظة * مت استقالة 

م زاادتب عااا 2019 01 01ع ااواب ا جملااس اإلدارة خااال الاادورة السااازقة مااا تاااري    األسااتاذ علااداهلل إزاارا يم اعااويشماحظااة ** مت تعااي  

 .املهندل علدالرمحا إزرا يم الرويت الع و املستقيل 

 :الرئيسة الشركةجلان 

 الرااركة أعمااال وةليعااة وظااروف احتياجاات  تسااتدعيه مااا علااى زنااا قو الراركة  حوكمااة  واعااد إةااار ضاما 

 زراكل  أعمالاه  وتصاري   ومسا ولياته  مهماتاه  تأدياة  ا اجمللاس  مسااعدة  زهادف  ةرئيساي  ثااث ماان    شكل

 املراجعاة،  منة    اللجان و ذ  الرركة، ا القرارات ا اذ وضوازط والر ازة اإلشراف مستوى ور    عال

  ارر  ثام  ،أع اا   أرزعة ما التن يذية زتركيل اللجنة اإلدارة جملس كما  ام الرتشيحات،و املكا آت ومنة

 اتسااتثمار منااة وترااكيل م2019 10 26 ا الساااز  اجمللااس دورة تهايااة ماا  التن يذيااة اللجنااة إلغااا  اجمللااس

 وتولاياتها  أعماعاا  تتاائج  زعار   اللجاان  وتقاوم  أعماعا على اإلدارة جملس ويررف، ذلك عا عوضاب والتمويل

 وعاادد وأع ااائها ورؤسااائها وتكوينهااا مهااااومه اللجااان اختصالااات وتااتلخ  ،دوريااة زصاا ة اجمللااس علااى

 :  التال  النحو على م2019 العام خال اجتما  لكل لألع ا  احل ور وزياتات اتعقاد ا وتواري  اجتماعاتها

 جلنة املراجعة: 

م تئحة عمل منة املراجعاة املت امنة تراكيل اللجناة     2017 12 31ا املنعقدة ا 46)اعتمدت اممعية العامة 

 منااة  اات ومهامهااا وضااوازط عملااها ومكا ااآت أع ااائها ملااا يتوا اا  ماا  تئحااة حوكمااة الرااركات، و     

 الداخلياة  الر ازاة  وأتظمة املالية والقوائم التقارير وتزا ة سامة ما والتحق  الرركة أعمال ملرا لة املراجعة

 جملاس  عاا  يوكلاها  أخرى ومس وليات مهام أي جاتا إث أدتا ، املل  خالة زص ة اللجنة مهام وترمل  يها،

 :اإلدارة

 : املالية التقارير: أواًل

 ا والتولاية  رأيهاا  وإزادا   اإلدارة جملاس  علاى  عرضاها   لل للرركة والسنوية األولية املالية القوائم دراسة .1

 . وش ا يتها وعدالتها تزا تها ل مان شأتها؛

 املالياة  والقاوائم  اإلدارة جملاس  تقريار  كاان  إذا  يماا  – اإلدارة جملاس  ةلاا  علاى  زناا ق  – ال ين الرأي إزدا  .2

 املركااز تقيايم  واملسااتثمريا للمساا م   تتاايح الاي  املعلوماات  وتت ااما وم هوماة  ومتوازتااة عادلاة  للراركة 

 .واسرتاتيجيتها عملها ومنوذ  وأدائها للرركة املال 

 . املالية التقارير تت منها مألو ة غري أو مهّمة مسائل أي دراسة .3

 اجمللس ع و اسم

 ( جمللس اإلدارة 14الدورة )

 م26/10/2019م وتنتهي يف 27/10/2016بدأت من 

 ( جمللس اإلدارة 15الدورة )

 م26/10/2022م تنتهي يف 27/10/2019بدأت من 

 تسلة احل ور احل ور اتجتماعات عدد تسلة احل ور احل ور اتجتماعات عدد

 %100 1 1 %65 11 17 كامل لاح علداهلل

 %0 - 1 %59 10 17 ميات  علد  حممد العزيز علد

 %100 1 1 %100 17 17 شلكر  عل  حس 

 %100 1 1 %100 17 17 احلديث  إزرا يم سليمان

    %88 15 17 القصيب عثمان ةارمل

    %65 11 17 مل   آل سعيد اهلل علد

    %59 10 17 السعيد حممد مازن

    %53 9 17 امللحم علداهلل خالد

    %100 13 13 علدالرمحا إزرا يم الرويت  *

 %100 1 1 %100 4 4 ** علداهلل إزرا يم اعويش

 %100 1 1    منصور علدالعزيز اللصيل  

 %0 - 1    عمر علداهلل ج ري 

 %100 1 1     يصل حممد شاكر 

 %100 1 1    عمرو حممد كامل 
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 الراركة  ا اتلتزام مسؤول أو مهامه يتوث ما أو للرركة املال  املدير يثري ا مسائل أي ا زد ة اللح  .4

 .  احلسازات مراج  أو

 .املالية التقارير ا الواردة امو رية املسائل ا احملاسلية التقديرات ما التحق  .5

 .شأتها ا اإلدارة جمللس والتولية الرأي وإزدا  الرركة ا املتلعة احملاسلية السياسات دراسة .6

 : الداخلية املراجعة: ثانيًا

 . الرركة ا املخاةر وإدارة واملالية الداخلية الر ازة تظم ومراجعة دراسة .1

 .  يها الواردة للملحوظات التصحيحية اإلجرا ات تن يذ ومتازعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة .2

 وجادت  إن – الراركة  ا الداخلية املراجعة إدارة) أو الداخل  املراج  وأتر ة أدا  على واإلشراف الر ازة .3

 للراركة  يكاا  مل وإذا. زهاا  املنوةاة  واملهام األعمال أدا  ا و عاليتها الازمة املوارد توا ر ما للتحق  ؛ا–

 . تعيينه إث احلاجة مدى زرأن اجمللس إث توليتها تقديم اللجنة  على داخل ، مراج 

 .مكا آته وا رتاح الداخل  املراج  أو الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة مدير زتعي  اإلدارة جمللس التولية .4

 .  السنة ا األ ل على مرت  للرركة الداخل  املراج  م  دورية زص ة اللجنة جتتم  .5

 :احلسابات مراجع: ثالثًا

 التحقا   زعاد  أدائهام،  وتقيايم  أتعاازهم  و دياد  وعازعم  احلساازات  مراجعا   زرتشيح اإلدارة جمللس التولية .1

 .معهم التعا د وشروط عملهم ت امل ومراجعة استقاعم ما

 ا األخاذ  ما   املراجعاة،  أعماال   عالية ومدى وعدالته، وموضوعيته احلسازات مراج  استقال ما التحق  .2

 .الصلة ذات واملعايري القواعد اتعتلار

  ار   إدارياة  أو  نياة  أعمااتب  تقدمياه  عادم  ماا  والتحقا   وأعمالاه،  الرركة حسازات مراج  خ ة مراجعة .3

 .ذلك حيال مرئياتها وإزدا  املراجعة، أعمال ت امل عا

 .الرركة حسازات مراج  است سارات عا اإلجازة .4

 .زرأتها أُتِخذ ما ومتازعة املالية القوائم على وماحظاته احلسازات مراج  تقرير دراسة .5

 .السنة ا األ ل على مرت  الرركة حسازات مراج  م  دورية زص ة اللجنة جتتم  .6

 :االلتزام ضمان: رابعًا

 .زرأتها الازمة اإلجرا ات الرركة ا اذ ما والتحق  الر ازية امهات تقارير تتائج مراجعة .1

 .  العا ة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح زاألتظمة الرركة التزام ما التحق  .2

 حياال  مرئياتهاا  وتقاديم  العا اة،  ذوي األةاراف  م  الرركة جتريها أن املقرتح والتعامات العقود مراجعة .3

 .اإلدارة جملس إث ذلك

 زااإلجرا ات  تولاياتها  وإزادا   اإلدارة، جملاس  إث زراأتها  إجارا   ا اذ ضرورة ترى مسائل ما ترا  ما ر   .4

 .ا اذ ا يتع  الي

ا 45)زقرار ما اممعية العاماة العادياة   م 2019 10 26للدورة السازقة الي أتته  ا  املراجعة منة تركل و

م 2016 10 27ياة دورة جملاس اإلدارة ا   اما زد تسنوات زدأملدة ثاث م 2016 12 26املنعقدة ا للرركة 

 آل ساعيد  علاداهلل  املهنادل   ام  التن ياذي   اإلدارة جملاس  أع اا   غاري  ماا  أع اا   ثاثاة  ماا  مكوتهكات  و

 اإلدارة، جملاس  ا مساتقل   أع اا   و ماا  املهنادل ساليمان إزارا يم احلاديث      وع اوية  للجناة،  رئيساب مل  

 واحملاسلية املالية الر ون ا متخص  مستقل خارج  ع و و و الريلات  سها  تالر واتستاذ

ومت ترااكيل منااة املراجعااة للاادورة امدياادة زقاارار مااا اممعيااة العامااة غااري العاديااة الرازعااة عراار للرااركة     

م و اا  2019 10 27م ملاادة ثاااث ساانوات تلاادأ مااا زدايااة دورة جملااس اإلدارة ا    2019 10 23واملنعقاادة ا 

 املهناادل ساليمان إزاارا يم احلااديث    ام  التن يااذي  اإلدارة جملاس  أع ااا  غااري ماا  أع ااا  ثاثاة  مااا مكوتاه 

 و وع ااو الاادكتور عماار علااداهلل ج ااري وع ااوية للجنااة و ااو ع ااو غااري تن يااذي ا جملااس اإلدارة،  رئيساااب
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 را ون ال ا متخصا   مساتقل  خاارج   ع او  و او  الرايلات   ساها   تالار  واتساتاذ  اإلدارة، جملس ا مستقل

 واحملاسلية. املالية

وتاواري  اتعقاد اا وزياتاات احل اور لألع اا       وعادد اجتماعاتهاا      اللجناة و يما يل  جدول يل  رئيس وأع اا 

 على النحو التال :م 2019خال العام لكل اجتما  

  اتسم

 م2019ا اجتماعات خال العام 5مارس  اللجنة مهامها ما خال عقد ) الع وية ةليعة

الدورة 

 السازقة 

 الدورة

 امديدة

 األول اتجتما 

 م2019 03 31

  الثات  اتجتما 

 م2019 04 22

 اتجتما  الثال 

 م2019 05 09

 اتجتما  الراز  

 م2019 07 24

 اتجتما  اخلامس 

 م2019 12 25

       رئيس  ا1) مل   آل سعيد علداهلل

      رئيس ع و ا2)احلديث  إزرا يم سليمان

      ع و * ع و * الريلات  سها  تالر

   ع و  ا3) ج ري علداهلل عمر

  واحملاسلية املالية الر ون ا متخص  مستقل خارج  ع و* 

 م2019 10 26ا أتته  ع ويته زإتتها  دورة اجمللس ا 1)

 م.2019 10 27غري العادية للدورة امديدة الي زدأت ا ا مت تعيينه رئيساب للجنة زعد أتتخازه لع وية اللجنة ما اممعية العامة 2)

 م.2019 10 27ا مت أتتخازه لع وية اللجنة ما اممعية العامة غري العادية للدورة امديدة الي زدأت ا 3)

  الرتشيحاتو املكافآتجلنة : 

راشياب م  تئحة حوكماة الراركات  قاد  ارر جملاس اإلدارة دماج ماني املكا اآت والرتشايحات ا مناة           

وتتااوث مجياا  اتختصالااات واملهااام للجااني املكا ااآت    واحاادة  اا  مساامى منااة املكا ااآت والرتشاايحات    

املنعقاادة ا  ا46 قااد اعتماادت اممعيااة العامااة ) والرتشاايحات الااواردة ا تئحااة حوكمااة الرااركات، وعليااه  

املت امنة تراكيل اللجناة ومهامهاا وضاوازط عملاها        كا آت والرتشايحات م تئحة عمل منة امل2017 12 31

 زاملهاام  والرتشايحات  املكا اآت  منة  ت ومكا آت أع ائها ملا يتوا   م  تئحة حوكمة الرركات، و

 لع ااوية والرتشاايحات التن يذيااة ارةاإلد ومكا ااآت منااه املنلثقااة واللجااان اجمللااس أع ااا  ملكا ااآت املرتل ااة

 جملاس  عاا  يوكلاها  أخارى  ومسا وليات  مهاام  أي جاتاا  اث أدتاا ،  املال   النحاو  على التن يذية واإلدارة اجمللس

 :اإلدارة

 :الشركة يف املكافآت خيص فيما: أواًل

 اممعياة  ماا  تعتماد اا  رهياداب   يهاا  للنظار  اإلدارة جملاس  اث ور عهاا  للمكا اآت  واضاحة  سياساة  اعداد .1

 :السياسة  ذ  ترمل أن على للرركة، العامة

 أع ا  جملس اإلدارة.   مكا آت .أ 

 .اإلدارة جملس ما املنلثقة اللجان مكا آت .  

 .التن يذية اإلدارة مكا آت .  

 .تن يذ ا ما والتحق  عنها، وات صاح زاألدا  مرتل ة معايري اتلا  السياسة تلك ا يراعى أن على

 عاا  جاو ري  احناراف  أي وزياان  زهاا،  املعماول  املكا اآت  وسياساة  املمنوحاة  املكا اآت  ز  العا ة توضيح .2

 .السياسة  ذ 

 .منها املتوخاة األ داف  قي  ا  عاليتها مدى وتقييم املكا آت، لسياسة الدورية املراجعة .3

 جمللس اإلدارة و قاب للسياسة املعتمدة ما اممعية ملا يل :  التولية .4

 .اإلدارة جملس أع ا  مكا آت .أ 

 .اإلدارة جملس عا املنلثقة اللجان مكا آت .  

 .التن يذي  كلار مكا آت .  
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 :التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس لعضوية الرتشيحات خيص فيما: ثانيًا

 :يل  ما الرتشيحات خي   يما اللجنة اختصالات تكون

 .التن يذية واإلدارة اإلدارة جملس ا للع وية واضحة ومعايري سياسات ا رتاح .1

 ماا  املعتماادة، واملعااايري للسياسااات و قاااب ترشاايحهم وإعااادة  يااه أع ااا  زرتشاايح اإلدارة جمللااس التولااية .2

 .زاألماتة للة جبرمية إداتته سلق  شخ  أي ترشيح عدم مراعاة

 .التن يذية اإلدارة وظائ  وشغل اإلدارة، جملس لع وية امل لوزة واملؤ ات للقدرات ول  إعداد .3

 .اإلدارة جملس ألعمال  صيصه الع و على يتع  الذي الو    ديد .4

 ووظاائ   اإلدارة جملاس  لع اوية  املناسالة  اخلا ات  أو املهاارات  ماا  الازمة لاحتياجات السنوية املراجعة .5

 .التن يذية اإلدارة

 .إجراؤ ا ميكا الي ولياتالت وتقديم التن يذية، واإلدارة اإلدارة جملس  يكل مراجعة .6

 كااان إذا مصاااح تعااار  أي وجااود وعاادم املسااتقل ، األع ااا  اسااتقال مااا ساانوي زرااكل التحقاا  .7

 .أخرى شركة إدارة جملس ع وية يرغل الع و

 وكلااار املسااتقل ، واألع ااا  التن يااذي ، غااري واألع ااا  التن يااذي ، لألع ااا  وظي اا  ولاا  وضاا  .8

 .التن يذي 

 .التن يذي  كلار أو اإلدارة جملس أع ا  أحد مركز شغور حال ا اخلالة اإلجرا ات وض  .9

 مصااالحة مااا  يت ااا  ملاااا ملعامتهاااا احللاااول وا ااارتاح اإلدارة، جملاااس ا والقاااوة ال اااع  جواتاااا  دياااد .10

 .الرركة

 ثاثااة مااام 2019 10 26للاادورة السااازقة الااي أتتهاا  ا  كااان ترااكيل منااة املكا ااآت والرتشاايحاتو ااد 

 ع او  و او  للجناة  رئيسااب  شلكرا   علا   حسا   األساتاذ  اإلدارة  ام  جملاس  أع اا   ماا  تن ياذي   غري أع ا 

 جملاس  و او ع او غاري تن ياذي ا     ميات  علد  حممد علدالعزيز املهندل وع وية اإلدارة، جملس ا مستقل

   .اإلدارة جملس ا مستقل ع و و و السعيد حممد مازن اإلدارة، واملهندل

زقارار ماا جملاس اإلدارة     م2019 10 27 ماا  زادأت  الاي  للمجلاس  امديادة  للادورة  اللجناة  تركيل إعادة ومت

 غاري  ماا  أع ا  ثاثة ما م و   مكوته2019 10 27ملدة ثاث سنوات تلدأ ما زداية دورة جملس اإلدارة ا 

مساتقل ا   للجناة و او ع او    التن يذي   م األستاذ منصاور علادالعزيز اللصايل  رئيسااب     اإلدارة جملس أع ا 

غااري  أع ااا  و مااا واألسااتاذ عماارو حممااد كاماال  شلكراا  علاا  حساا  األسااتاذ جملااس اإلدارة، وع ااوية

 اإلدارة، جملس ا تن يذي 

وتااواري  اتعقاد ااا وعاادد اجتماعاتهااا و يمااا يلاا  جاادول ياال  رئاايس وأع ااا  اللجنااة ولاا ة وةليعااة الع ااوية    

 م على النحو التال :2019خال العام وزياتات احل ور لألع ا  لكل اجتما  

  اتسم

 السازقة  الدورة

 ا14)ر م 

 امديدة  الدورة

 ا15)ر م 

ا 2مارس  اللجنة مهامها ما خال عقد )

 م2019اجتماعات خال العام 

ل ة 

 الع وية

 ةليعة

 الع وية

ل ة 

 الع وية

 ةليعة

 الع وية

 األول اتجتما 

 م2019 08 07

  الثات  اتجتما 

 م2019 08 26

   غري تن يذي ع و مستقل  رئيس ا3) حس  عل  شلكر 

      تن يذي غري ع و ا1) علدالعزيز حممد علد  ميات 

      مستقل  ع و ا1)مازن حممد السعيد 

   مستقل  رئيس   ا2)اللصيل   علدالعزيز منصور

   غري تن يذي ع و   ا3)كامل  حممد عمرو

 م2019 10 26زإتتها  دورة اجمللس ا ا أتته  ع ويته زاللجنة 1)

 م.2019 10 27ا مت تعيينه رئيساب للجنة زعد أتتخازه لع وية اجمللس ما اممعية العامة غري العادية للدورة امديدة الي زدأت ا 2)

 م.2019 10 27ة الي زدأت ا ا مت تعيينه لع وية اللجنة زعد أتتخازه لع وية اجمللس ما اممعية العامة غري العادية للدورة امديد3)
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 التنفيذية اللجنة : 

م والاي مت تراكيلها زداياة    2019 10 26 دورة اجمللس السااز  ا  التن يذية م  تهاية اللجنة إلغا  اجمللس  رر

 املت اامنة التن يذيااة لجنااةال عماال تئحااةجملااس اإلدارة  اعتماادو أع ااا ، أرزعااة ماااواملكوتااه م 2019العااام 

 اإلدارة جملاس  ملعاوتاة حلاجة الراركة و وذلك  أع ائها، ومكا آت عملها وضوازط ومهامها اللجنة تركيل

 مهاااام أي جاتاااا إث أدتاااا  واملسااا وليات واملهاااام زاتختصالاااات املتعلقاااة ملسااا ولياته والقياااام واجلاتاااه أدا  ا

 ذلك. عا عوضابمنة اتستثمار والتمويل  ، و د مت تركيلاإلدارة جملس عا يوكلها أخرى ومسؤوليات

 :ومسئولياتها ومهامها التنفيذية اللجنة اختصاصات

 التعاديات  وا رتاح ت وير ا على والعمل والر ازية واإلدارية املالية اجملموعة ولوائح سياسات تن يذ متازعة .1

  .اإلدارة جمللس زها والر   عليها املناسلة

  .الغري م  واتئتماتية املالية وعا اتها النقدية وتد قاتها للرركة املالية اللياتات متازعة .2

  .اجمللس اث زتولياتها والر   الرركة استثمارات ومتازعة دراسة .3

 .للمجلس التوليات ور   ألل أو شركة على اتستحواذ أو جديد استثمار ا الدخول دراسة .4

 .للمجلس التوليات ور   للرركة  ائم استثمار ما التخار  دراسة .5

 .الغري ضد الرركة ما مقامة أو الرركة ضد القاتوتية الق ايا ومراجعة متازعة .6

 املرتل اة  األدا  مؤشارات  وأي ااب  األجال،  وةويلة السنوية املالية واتسرتاتيجيات األ داف ومراجعة دراسة .7

  .التقديرية واملوازتات زها

 الراركة،  ماال  زارأل  املتعلقاة  األماور  مثال  عا، التازعة والرركات للرركة اعامة املالية األمور مراجعة .8

 إدارة ماا  زالتعاااون وذلااك اتسااتثمارية، والودائاا  النقديااة، والتااد قات للرااركة، اتئتمااات  والتصااني 

 .املراجعة ومنة التن يذية الرركة

 وزكي ياة  للراركة  األرزااح  توزيعاات  زسياساة  واملتعلقاة  اإلدارة جمللاس  املقدماة  التوليات ومراجعة إعداد .9

 .تن يذ ا

 .عا مسلقاب املعتمدة املوازتات م  ومراجعتها ال علية الرأ الية للن قات الدورية املراجعة .10

 زاذلك  يتعلا   وماا  امدولة وإعادة والقرو  اتئتماتية التسهيات على احلصول تعتماد للمجلس التولية .11

 .للجنة املعتمدة الصاحيات يتجاوز ملا وخا ه وعقود شروط ما

 جملااس مااا املعتمااد الصاااحيات جاادول علااى زنااا ق اللجنااة لاااحيات و اا  التمويليااة التسااهيات اعتماااد .12

 .اإلدارة

وتااواري  اتعقاد اا وزياتااات  وعاادد اجتماعاتهاا  و يماا يلاا  جادول ياال  رئايس وأع ااا  اللجناة وةليعااة الع اوية      

 حو التال :على الن م2019 10 26احل ور لألع ا  لكل اجتما  منذ تركيلها اث تهاية دورة اجمللس ا 

 الع وية ةليعة  اتسم

حتى تهاية دورة اجمللس ا  اجتماع مارس  اللجنة مهامها ما خال عقد 

 م2019 10 26

 األول اتجتما 

 م2019 02 18

  الثات  اتجتما 

 م2019 04 28

   رئيس  خالد علداهلل امللحم 

   ع و علدالعزيز حممد علد  ميات 

   ع و  حس  عل  شلكر  

   ع و علداهلل إزرا يم اعويش 

  :جلنة االستثمار والتمويل 

التن يذياة ما     اللجناة  إلغاا   اجمللس حي   رر أع ا ، أرزعة ما شكل جملس اإلدارة منة اتستثمار والتمويل

ماا زداياة    ذلاك  عا منة اتستثمار والتمويل عوضاب ومت تركيل م2019 10 26 دورة اجمللس الساز  ا تهاية

 م. 2019 10 27دورة اجمللس امديد زتاري  
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 املت اامنة اتسااتثمار والتموياال  منااة عماال تئحااة م2019 12 19اعتمااد جملااس اإلدارة ا اجتماعااه زتاااري    و

 واجلاتاه  أدا  ا اإلدارة جملاس  ملعاوتاة  وذلاك  أع اائها،  ومكا اآت  عملاها  وضاوازط  ومهامهاا  اللجنة تركيل

 أخاارى ومسااؤوليات مهااام أي جاتااا أدتااا  إث واملساا وليات واملهااام زاتختصالااات تعلقااةامل ملساا ولياته والقيااام

 .اإلدارة جملس عا يوكلها

 :ومسئولياتها ومهامها والتمويل االستثمار جلنة اختصاصات

 .اإلدارة جملس إث زها التوليات ور   دورياب، ومراجعتها اتستثمارية، والسياسات اتسرتاتيجيات وض  .1

 .للجنة اإلدارة جملس ي وضها الي الصاحيات حسا واتستثمارات اتعتمادات ملاشرة .2

 .اإلدارة جملس إث زها التوليات ور   امديدة، اتستثمارية ال رص دراسة .3

 .اإلدارة جملس إث زرأتها التوليات ور   عا، الدوري والتقييم اتستثمارات أدا  دراسة .4

 التولايات  ور ا   زاتساتثمار،  اخلالاة  واملراري  واتسرتاتيجيات السياسات تن يذ على والر ازة اإلشراف .5

 .اإلدارة جملس إث زها

 املت للاات  ما   متمراية  الراركة  اساتثمارات  زإدارة خيت   يما واملالية اإلدارية اإلجرا ات أن ما التأكد .6

 .اإلدارية وال وازط القاتوتية

 القائمااة، اتسااتثمارات حجاام ماا  وتناسااله للرااركة، املناسااا التموياال  يكاال ومراجعااة ودراسااة ا اارتاح .7

 .اإلدارة جملس إث زرأتها التوليات وتقديم الرركة، عليها واملقللة

 ماا  زه ت و  ما حدود ا والكملياتت، املصر ية، والتسهيات والتوكيات، القرو ، وعقد اعتماد .8

 .الرركة إدارة جملس

 زياا  أو اتتادما ،  أو اتساتحواذ،  عملياات  مللاشارة  املالياة،  املرااورة مكاتاا  وأتعاا   ت اامل  و دياد  تعاي   .9

 .ذلك حكم ا وما اتستثمارات

 .ولاحياتها مهامها زعض ا التن يذية اإلدارة زت ويض اإلدارة، جمللس التولية للجنة، جيوز .10

 جملااس إث وتقاادميها الساانوي، اإل صاااح وتقرياار اللجنااة، أعمااال عااا والساانوية الدوريااة التقااارير إعااداد .11

 .اإلدارة

وتااواري  اتعقاد اا وزياتااات  وعاادد اجتماعاتهاا  و يماا يلاا  جادول ياال  رئايس وأع ااا  اللجناة وةليعااة الع اوية      

حتاى تهاياة العاام     م2019 10 27دورة اجمللاس ا   ماا زداياة  احل ور لألع اا  لكال اجتماا  مناذ تراكيلها      

 على النحو التال :م 2019

 الع وية ةليعة  اتسم

منذ تركيلها ا  واحد جتما ا عقد خال ما مهامها اللجنة مارس 

 م2019 العام م حتى تهاية2019 10 27

 األول اتجتما 

 م2019 11 27

  رئيس  علدالعزيز حممد علد  ميات 

  ع و حس  عل  شلكر  

  ع و  علداهلل إزرا يم اعويش 

  ع و  يصل حممد شاكر 

 شركاتها التابعة:والشركة أسهم مصلحة أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف 

  الشركة:املصلحة يف أسهم 

، وت توجاد أي  م2019يل  امدول أدتا  مصلحة أع ا  جملس اإلدارة ا أساهم الراركة خاال العاام املاال       

ت توجد مصالحة  كما ، شركاتها التازعةأو ا أسهم الرركة واألوتد القصرا  )الزوجات أل رزائهممصلحة 

أو شركاتها التازعة وت توجد أي أدوات دياا للراركة    ا أسهم الرركة أ رزائهمألي ما كلار التن يذي  و

 .أو لرركاتها التازعة
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 غاري  كامل لاح علداهلل اتستاذ ملصلحة القاز ة ال كة دله لرركة اململوكة سهم 67,225,431 عدد إضا ة مت*  ماحظة

 .سهم 678,501 وعدد ا ملاشرة ميلكها الي اتسهم إث إضا ة القاز ة ال كة دله شركة على اإلدارية لسي رته امللاشرة

 املصلحة يف أسهم شركات تابعة: 

 إخوان:شركة حلواني 

ا مدرجاة يل  امادول أدتاا  مصالحة زعاض أع اا  جملاس اإلدارة ا أساهم شاركة حلاوات  إخاوان )مساا مة            

اململوكاة زالكامال للراركة     رزية لاستثمار الصاناع  احملادودة  التازعة للرركة ما خال شركة عسري الع

 على النحو التال :  م 2019خال العام املال  

 العيسى:شركة صناعات 

% للراركة  38ت توجد أي مصلحة ألع ا  جملس اإلدارة ا أسهم شركة لناعات العيسى اململوكة زنسالة  

 . م2019خال العام املال  

 :التنفيذية واإلدارة املنبثقة واللجان اإلدارة جملس أعضاء مكافآت

م سياسااة مكا ااآت أع ااا  جملااس اإلدارة  2017 12 31ا املنعقاادة ا 46اممعيااة العامااة العاديااة )  اعتماادت

 ديااد معااايري واضااحة ملكا ااآت أع ااا  جملااس اإلدارة   اثواللجااان املنلثقااة واإلدارة التن يذيااة والااي تهاادف  

لراركات وأتظماة ولاوائح    ما اجمللس وكلار التن يذي  ا الرركة ا ضو  مت للات تظاام ا  املنلثقة وللجان

كماا تهادف السياساة اث جاذ  ا اراد يتمتعاون زقادر ماا الك اا ة والقادرة واملو لاة ماا              املالية، ي ة السومل 

اجاال العماال ا جملااس اإلدارة واللجااان واإلدارة التن يذيااة مااا خااال تاالين خ ااط وزاارامج حم اازة للمكا ااآت     

 و قي  مصاح مسا ميها. ا يسا م ا  س  أدا  الرركة  زاألدا ،ومرتل ة 

 : مكا أة أع ا  جملس اإلدارة: أوتب

ا مااا النظااام األسااال للرااركة، تكااون مكا ااأة أع ااا  اجمللااس مللغاااب معيناااب أو زاادل   21للمااادة ) ةلقاااب .1

ح ور عا املسات، أو مزايا عينية، أو تسلة معينة ما لاا األرزاح، وجيوز امم  ز  اثان  أو أكثار   

 اسم العضو الذي

 تعود له املصلحة

  نهاية العام  بداية العام
صايف التغيري 

 يف عدد األسهم

نسبة 

 األسهمعدد  التغيري
أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 - - - 67,903,932 - 67,903,932 * كامل لاح علداهلل

 - - - 4,044 - 4,044 ام2019 10 26 حتى) القصيب عثمان ةارمل

 - - - 28,304 - 28,304 ما2019 10 26)حتى  مل   آل سعيد علداهلل

 - - - 2,022 - 2,022 ميات  علد  حممد علدالعزيز

 - - - 1,000 - 1,000 شلكر  عل  حس 

 - - - 1,000 - 1,000 ما2019 10 26)حتى  السعيد حممد مازن

 - - - 1,000 - 1,000 احلديث  إزرا يم سليمان

 - - - 541,000 - 541,000 ما2019 10 26)حتى  امللحم علداهلل خالد

 - - - 100 - 100 ما2019 10 27)ما  اعويش إزرا يم علداهلل

 - - - 1,000 - 1,000 ما2019 10 27)ما  اللصيل  علدالعزيز منصور

 - - - 50 - 50 ما2019 10 27)ما  ج ري علداهلل عمر

 - - - 258 - 258 ما2019 10 27)ما  شاكر حممد  يصل

 - - - 1,000 - 1,000 ما2019 10 27)ما  كامل حممد عمرو

 اسم العضو الذي

 تعود له املصلحة

 نهاية العام بداية العام
 نسبة التغيري صايف التغيري

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 %10 100 - 1,100 - 1,000   كامل لاح هللاعلد

 %10 100 - 1,100 - 1,000 ميات  علد  حممد علدالعزيز

 - - - 8 - 8 علداهلل إزرا يم اعويش 



 م2019تقرير جملس اإلدارة 

 

 
  

40  /47 
 

  

ما  ذ  املزايا، وذلك ملا يتوا   م  األحكام الواردة ا تظام الرركات، وتئحة حوكمة الرركات، 

 والقواعد واملعايري الي ت عها  ي ة السومل املالية ا  ذا اخلصوص.  

 لااا  ما%ا 10) على النسلة  ذ  تزيد أن جيوز  ا الرركة، أرزاح ما معينة تسلة املكا أة كات  إذا .2

 الراركات  تظاام  ألحكاام  ت ليقااب  العاماة  اممعياة   ررتهاا  الاي  اتحتياةياات  خصام  زعاد  وذلاك  األرزااح، 

 الرااركة مااال رأل مااا%ا 5) عااا يقاال ت املسااا م  علااى رزااح توزياا  وزعااد األسااال، الرااركة وتظااام

 وكل الع و، حي ر ا الي املسات عدد م  متناسلاب املكا أة  ذ  استحقامل يكون أن على املد و ،

 .زاةاب يكون ذلك خيال  تقدير

 أو مالياة  ومزاياا  مكا اآت  ماا  اإلدارة جملاس  ع او  علياه  حيصال  ماا  جممو  يتجاوز ت األحوال؛ مجي  ا .3

 .املختصة امهة ت عها الي ال وازط و   سنوياب، ريال أل  مخسمائة ملل  عينية

أن يرتمل تقرير اجمللس اث اممعية العاماة العادياة علاى زياان شاامل لكال ماا حصال علياه أع اا             جيا .4

اجمللس خال السنة املالية ما مكا آت وزدل مصرو ات وغري ذلاك ماا املزاياا. وأن يراتمل كاذلك علاى       

و إداريااة أو زياان ماا  ل اه أع ااا  اجمللاس زولا هم عااامل  أو إداريا  أو ماا  ل او  تظااريا أعماال  نياة أ          

استرارات. وأن يرتمل أي اب على زيان زعدد جلسات اجمللس وعدد املسات الي ح ر ا كل ع و ماا  

 تاري  آخر اجتما  للجمعية العامة.  

 الع ااو خاا ة ماادى تعكااس حبياا  املقاادار مت اوتااة اإلدارة جملااس أع ااا  مكا ااآت تكااون أن جيااوز .5

 .اتعتلارات ما وغري ا حي ر ا الي املسات دوعد واستقاله زه املنوةة واملهام واختصالاته

أت تكون مكا أة أع ا  جملاس اإلدارة املساتقل  تسالة ماا األرزااح الاي  ققهاا الراركة أو أن          جيا .6

 تكون ملنية زركل ملاشر أو غري ملاشر على رحبية الرركة.  

 : م2019امدول أدتا  مكا آت وتعوي ات أع ا  جملس اإلدارة املد وعة خال العام  ويل 

 م2019 10 26ا أتته  ع ويته ملجلس اإلدارة زإتتها  دورة اجمللس ا 1)

 م.2019 10 27ا مت إتتخازه لع وية اجمللس ما اممعية العامة غري العادية للدورة امديدة الي زدأت ا 2)

 م2019 01 01ا أتته  ع ويته ملجلس اإلدارة زعد استقالته إعتلاراب ما 3)
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 أوتب: األع ا  املستقل :

 - 259,500 - 0 - - - - - 295,500 - - - 10,500 13,000 272,000 ا1)علداهلل سعيد آل مل    1

 - 272,500 - 0 - - - - - 272,500 - - - 3,500 19,000 250,000 ا1)مازن حممد السعيد 2

 - 274,000 - 0 - - - - - 274,000 - - - 7,000 7,000 260,000 ا1)خالد علداهلل امللحم 3

 - 3,500 - 0 - - - - - 3,500 - - - - 3,500 - ا2)منصور علدالعزيز اللصيل  4

 - 23,500 - 0 - - - - - 23,500 - - - 3,500 - 20,000 ا2)عمر علداهلل ج ري 5

 - 3,500 - 0 - - - - - 3,500 - - - - 3,500 - ا2) يصل حممد شاكر 6

 0 872,500  0 0 0 0 0 0 0 872,500 0 0 0 24,500 46,000 802,000 اجملمو  

 ثاتياب: األع ا  غري التن يذي :

 - 229,500 - 0 - - - - - 229,500 - - - - 29,500 200,000 علداهلل لاح كامل 1

 - 213,000 - 0 - - - - - 213,000 - - - - 13,000 200,000 ا1)ةارمل عثمان القصيب 2

 - 429,500 - 0 - - - - - 429,500 - - - 29,500 20,000 380,000 علدالعزيز حممدعلد  ميات  3

 - 460,000 - 0 - - - - - 460,000 - - - 35,500 29,500 395,000 حس  عل  شلكر  4

 - 357,000 - 0 - - - - - 357,000 - - - 17,500 35,500 304,000 سليمان إزرا يم احلديث  5

 - 3,500 - 0 - - - - - 3,500 - - - - 3,500 -  ا2)عمرو حممد كامل 6

 0 1,692,500 0 0 0 0 0 0 0 1,692,500 0 0 0 82,500 131,000 1,479,000 اجملمو  

 ثالثاب: األع ا  التن يذي :

 - 103,000 - 0 - - - - - 103,000 - - - 10,500 17,500 75,000 علداهلل إزرا يم اعويش  1

 - 200,000 - 0 - - - - - 200,000 - - - - - 200,000 ا3)علدالرمحا إزرا يم الرويت  2

 0 303,000 0 0 0 0 0 0 0 303,000 0 0 0 10,500 17,500 275,000 اجملمو 

 0 2,868,000 0 0 0 0 0 0 0 2,868,000 0 0 0 117,500 194,500 2,556,000 اجملمو  الكل 
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 1,800,000 مللا   لارف  علاى م 2019 05 01املنعقادة ا   الثامناة واألرزعاون  وا ق  اممعياة العاماة العادياة    * 

 لكال  رياال  200,000 زوا ا  م 2018 12 31 ا املنتهياة  املالياة  السانة  عا اإلدارة جملس ألع ا  مكا أة ريال

 .ع و

 : مكا أة أع ا  اللجان: ثاتياب

تئحة عمل منة واملراجعة وتئحة عمل منة املكا آت والرتشيحات والاي مت اعتماد اا ماا اممعياة      اشتمل 

منة اتستثمار والتمويال واملعتمادة ماا جملاس     ، كما اشتمل  تئحة عمل اللجنة التن يذية وتئحة عمل العامة

ا ألا   وعرارون  مائاة ) رياال  120,000  ادر ا  سانوية  مكا اأة على املكا آت اخلالة زأع اائها و ا     اإلدارة

  اذ   اساتحقامل  يكاون  أن علاى  اتخاريا  األع اا   ماا  ع او  لكال ا ألا   مائة) ريال 100,000و اللجنة لرئيس

 .السنة خال الع و حي ر ا الي اتجتماعات عدد م  متناسلاب املكا اأة

   :م2019 العام خال املد وعة اللجان أع ا  وتعوي ات مكا آت أدتا  امدول ويل 

 
املكا آت الثازتة )عدا زدل 

 ح ور املساتا
 اجملمو   زدل ح ور املسات

 أع ا  منة املراجعة:

 82,500 10,500 72,000  ا1) علداهلل سعيد آل مل  

 121,500 17,500 104,000 سليمان إزرا يم احلديث  

 117,500 17,500 100,000 تالر سها  الريلات  

 23,500 3,500 20,000 ا2)عمر علداهلل ج ري 

 345,000 49,000 296,000 اجملمو 

 أع ا  منة املكا آت والرتشيحات:

 127,000 7,000 120,000 شلكر حس  عل  

 107,000 7,000 100,000 ا1) علدالعزيز حممد علد  ميات 

 53,500 3,500 50,000  ا1) مازن حممد السعيد

 - - - ا2)منصور علدالعزيز اللصيل  

 - - - ا2)عمرو حممد كامل 

 287,500 17,500 270,000 اجملمو 

 ما2019 10 27اللجنة ا )مت إلغا  اللجنة التن يذية:  أع ا 

 67,000 7,000 60,000 امللحم  علداهلل خالد

 63,000 13,000 50,000 حممد علد  ميات   علدالعزيز

 69,000 19,000 50,000 عل  شلكر   حس 

 57,000 7,000 50,000  اعويشإزرا يم  علداهلل

 256,000 46,000 210,000 اجملمو 

 ما2019 10 27)مت تركيل اللجنة ا منة اتستثمار والتمويل:  أع ا 

 39,500 9,500 30,000 حممد علد  ميات   علدالعزيز

 34,500 9,500 25,000 عل  شلكر   حس 

 28,500 3,500 25,000  اعويشإزرا يم  علداهلل

 - - - حممد شاكر   يصل

 102,500 22,500 80,000 اجملمو 

 م2019 10 26ع ويته زاللجنة ا ا أتته  1)

 م2019 10 27ا زدأت ع ويته زاللجنة ا 2)

 : مكا أة اإلدارية التن يذية: ثالثاب

 : يل  ما وترمل التن يذي  كلار مكا أة والرتشيحات املكا آت منة تولية على زنا ق اإلدارة جملس حيدد

ثاز  يد   زصورة راتا وزدتت، وترمل اللدتت زدل السكا وزدل املوالاات والتاذاكر السانوية     ملل  .1

 والي تقرتحها منة املكا آت والرتشيحات ويعتمد ا جملس اإلدارة.  

 مكا أة سنوية مرتل ة ملؤشرات األدا  و قاب للتقييم السنوي الذي يتم زهذا اخلصوص. .2
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اإلدارة زناا ق علاى    جملاس كلار التن ياذي  ماا  لال    و للعامل  املكا آت وأتوا  وسياسةيتم اعتماد خ ط  .3

 تولية منة املكا آت والرتشيحات. 

 التن ياذي   وكلاار  للموظ   املكا آت سياسة تن يذ على اإلشراف والرتشيحات املكا آت منة على وجيا

 .اجمللس يقر ا الي العامة واملوجهات وال امج اخل ط ضو  ا

 :  م2019كلار التن يذي  املد وعة خال العام ما  لعةسلتعوي ات الكا آت وأعلى امل امدول أدتا  ويل 

  

 التن يذي  عا أي مكا آت. حد كلارترتيلات أو ات امل تنازل ملوجله أحد أع ا  جملس إدارة الرركة أو أأي  يوجد وت

 الوسائل اليت اعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء جلانه وأعضائه:

 حاليااب  تقاوم  حيا   له التازعة واللجان اجمللس أدا  تقييم    عمل آلية زوض  القيام على اإلدارة جملس يسعى

 أدا  لاادى والقااوة ال ااع  تقاااط زأوجااه اإلدارة جمللااس زااالر   دوري زرااكل والرتشاايحات املكا ااآت منااة

 .القصور أوجه معامة على والعمل القوة أماكا تعزيزاث  ذلك خالما  يسعى والي اجمللس،

 لكبار التنفيذيني مصلحة فيها: األعمال والعقود اليت يكون ألي من أعضاء جملس اإلدارة أو

ماا أع اا  جملاس     زالراركة  عا اة  ذوي أةاراف  ما   اعتيادياة  ملعامات م2019 العام خال الرركة  ام 

 علاى  املعاامات  عار   مت و اد  الغاري،  ما   املتلعاة  واألساس  الراروط  وزان س  العادي النراط إةار اإلدارة ضما

 اشاارتاك دون ذلااك علااى وموا قتااه اإلدارة جمللااس املصاالحة ذوي اجمللااس أع ااا  تللياا  وإثلااات اإلدارة جملااس

 ا املنعقاااادةا 13) العاديااااة غااااري العامااااة اممعيااااة وا قاااا  و ااااد التصااااوي ، علااااى املصاااالحة ذوي األع ااااا 

 القارار  علاى  التصاوي   ا املصااح  ذوي األع ا  اشرتاك دون أدتا  التعامات على زالرتخي  م2018 05 13

 أدتاا   وامادول  العاماة،  للجمعياة  احلساازات  مراجا   ما املقدم اخلاص والتقرير اجمللس رئيس تللي  و   وذلك

   :العامة اممعية ما زها الرتخي  مت الي العا ة ذي األةراف م  املعامات يوضح

 شروط التعامل مدة التعامل مبلغ التعامل طبيعة التعامل اسم الطرف ذي املصلحة

  عبداهلل صاحل كامل 

 ()رئــــيس جملـــــس إدارة الشـــــركة 

لتملكــــــــــه أســــــــــهمًا يف شــــــــــركة    

   اخلزامى لإلدارة.

 عقــــــــد اســــــــتئجار مكاتــــــــب

 يف بـرج الفيصــلية  للشـركة 

ــن شــــــــركة اخلزامــــــــى    مــــــ

 لإلدارة.

 ريال1.628.066

 )سنويًا(
 سنة واحدة

 مخسعقد اإلجيار ملدة 

بدأت من أكتوبر سنوات 

عقد  وانتهىم 2015

 م31/12/2019اإلجيار يف 

تكون الرركة م 2019وتقر الرركة أته زاستثنا  ما جا  أعا   إته ت توجد أي أعمال أو عقود خال العام 

لكلاار التن ياذي  أو ألي شاخ  ذي     ةر اب  يها و يها أو كات   يها مصلحة ألحد أع ا  جملاس اإلدارة أو 

 عا ة زأي منهم.
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 9,381,600 - 714,188 540,000 - - - - 540,000 8,127,412 - 231,291 7,896,121 اجملمو  الكل  



 م2019تقرير جملس اإلدارة 

 

 
  

43  /47 
 

  

  املعامالت مع األطراف ذوي العالقة:

 اماا  زعااض الرااركات التازعااة للرااركة وا ساايامل أعماعااا التجاريااة اتعتياديااة ملعااامات  يمااا زينهااا وماا     

أةراف ذوي عا ة زها ضاما إةاار النرااط العاادي عاا وزان س الراروط واألساس وأساعار التعامال املتلعاة ما              

ة كمااا ا تهايااة العااام و اا   الغااري، وياال  اماادول أدتااا  ملخاا  زاملعااامات اعامااة ماا  األةااراف ذات العا اا    

 ما القوائم املالية عذا العام: ا21)اإلي اح 

 من أطراف ذوي عالقة املبالغ املستحقة

 الرصيد مبالغ املعاملة  طبيعة املعاملة  طبيعة العالقة  الطرف ذو العالقة

 حلوات    يل
 املسا م  زأحد عا ة ذو ةرف

  تازعة شركة ا الرئيسي 
 2,729,352 - الصن  تامة ز اعة زي 

 938,209 1,379,003  مليعات منتسلة جهات جتارية أخرى  شركات

 ا3,448,387) - - -  صيلها ا مركوك ديون لص 

 219,174  الرليد

 

 طراف ذوي عالقةأل املبالغ املستحقة

 الرصيد مبالغ املعاملة  طبيعة املعاملة  طبيعة العالقة  الطرف ذو العالقة

 املسا م  ألحد  لوكة منتسلة جهة دله التجارية  شركة

 الرئيسي 

 تامة ز ائ  شرا 

 الصن 
522,099 73,555 

 املسا م  ألحد  لوكة منتسلة جهة اإل اعيلية مصر للدواجا  شركة

 الرئيسي 

 خام مواد شرا 
3,404,030 89,235 

 344,554 1,106,995 وخدمات مررتزات منتسلة جهات  أخرون

 507,344 الرليد

  :الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة

 الراركة  ا و اعليتها الداخلية الر ازة أتظمة و ح  وتقييم الداخلية املراجعة مهام زتن يذ مستقلة جهة تقوم

 اإلجارا ات  زعمال  الراركة  إدارة وتقاوم  الراركة،  إدارة ما   منا راتها  زعاد  املراجعاة  مناة  إث تقارير ا وتر  

 أثنااا  القاااتوت  احملاسااا حظاااتوما الداخليااة املراجعااة تقااارير ا الااواردة للماحظااات الازمااة التصااحيحية

 املراجعااة أعمااال وتكااون الداخليااة، الر ازااة ألتظمااة تعزياازاب اسااتكماعا ومتازعااة املراجعااةو ال حاا  عمليااات

 الداخلياة  الر ازاة  تظاام  تقيايم  الداخلياة  املراجعاة  مهاام  وترامل  دوريااب،  مراجعتهاا  يتم سنوية خ ة و   الداخلية

 لنظااام الساانوية للمراجعااة وتتيجااة املراجعااة، منااة زإشااراف وت وير ااا  سااينها وتولاايات إجرا اتهااا و اعليااة

 تسااتوجا ملهامهااا الرااركة  ارسااة ضااما اعتياديااة ماحظااات تليناا  إجرا اتااه و اعليااة الداخليااة الر ازااة

 جو ريااة ولاااةر ماحظااات وجااود وعاادم الر ازااة، أتظمااة وت ااوير  ساا  زهاادف عااا تصااحيحية إجاارا ات

 املتعلقاة  واألترا ة  الاداخل   ال الط  وإجارا ات  الر ازة تظام ت وير عمليات ا زاتستمرار التولية م  مؤثرة،

 .التن يذية العمليات وإجرا ات واللوائح لألتظمة املستمر التحس  على العمل خال ما زها

 :  املراجعة جلنة رأي

 التصاحيحية  واإلجرا ات القاتوت  احملاسا م  واملتازعة الداخل  املراج  وتقارير ملهامها اللجنة متازعة على زنا ق

 وجود زعدم التن يذية اإلدارة وتأكيدات املستمر، والتحس  للت وير للرركة التن يذية اإلدارة زها  ام  الي

 لل اارتات األوليااة املاليااة والقااوائم م2019 للعااام الساانوية املوحاادة املاليااة القااوائم إعااداد عنااد جو ريااة ماحظااات

 وجااود وعاادم القااوائم تلااك دراسااة عنااد للجنااة جو ريااة ماحظااات وجااود وعاادم 2019 العااام خااال الرزعيااة

 الر ازااة تظاام  عاا  اإلدارة وتأكيادات  املالياة،  القاوائم  لتلااك واعتماد اا  اإلدارة جملاس  ماا  جو رياة  ماحظاات 

 القااتوت   احملاساا  ماا  جو رياة  ماحظاة  أي استام وعدم م2020 3 01 ا املو   إجرا اته و اعلية الداخلية

 تصاميم   عالياة  تقيايم  عاا  السانوي  الداخلياة  الر ازاة  تقريار  علاى  وزناا ق  الاداخل ،  وال الط  الر ازاة  أتظمة على

 تظاام  تصاميم  أن اساتنتا   ماا  إلياه  تولال  وماا  الاداخل   املراجا   زهاا   اام  الاي  واملنهجياة  الداخلية الر ازة تظام

 ساجات  زأن عليه يستدل  ا املستمر والتحس  الت وير على العمل م  وكاف ومائم  عال الداخلية الر ازة

 ز اعلياة،  وت اذ  ساليمة  أساس  علاى  أعاد  الداخلية الر ازة تظام وأن الصحيح، زالركل إعداد ا مت احلسازات
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 اللياتاات  ساامة  يعكس املال  النظام وأن ، تراةها مواللة على الرركة  درة ا يذكر شك يوجد ت وأته

 .وأتظمتها املالية والتقارير

 الر ازااة تظااام أن وتاارى الرااركة ا الداخليااة الر ازااة تظااام علااى جو ريااة ماحظااات لااديها لاايس اللجنااة  ااإن

 و سا   زت اوير  التن يذياة  اإلدارة تقوم ان أ مية م  سليمة أسس على أعد أته معقوله زدرجة يؤكد الداخلية

 .الرركة وأتر ة عمليات على الر ازة آلية وت وير الداخلية الر ازة تظام

   :الشركة إقرارات

  زالركل الصحيح.   ُأعّدتأن سجات احلسازات 

 تظام الر ازة الداخلية ُأعّد على أسس سليمة وُتّ ذ ز اعلية.  أن 

 تراةها مواللة على الرركة  درة ا يذكر شك أي يوجد ت أته. 

  :ذلك وأسباب يطَبق مل وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من ُطبق ما

 تقااوم الرااركة زالعماال علااى ت لياا  تئحااة حوكمااة الرااركات الصااادرة مااا  ي ااة السااومل املاليااة مااا خااال      

النظام األساس  واألتظماة واللاوائح النظامياة ذات العا اة ز ليعاة      و ةمنظومة ملادئ و واعد حوكمة الررك

را ات املرتل ااة ، واللااوائح والسياسااات واإلجااالداخليااة العماال لااوائح وإجاارا اتو، أعمااال الرااركة وتراااةاتها

 .اجمللسمان ملجلس اإلدارة و

 اململكااة ا الرااركات حوكمااة زائحااة مسرتشاادةب الرااركة حوكمااة  واعااد اإلدارة جملااس اعتمااد كمااا

 اتحكااام خيااال  ت ملااا وأ اادا ها زنود ااا ماا  لتتوا اا  املاليااة السااومل  ي ااة مااا الصااادرة السااعودية العرزيااة

 :املواد زعض زاستثنا  اإللزامية

 رقم املـــــادة 
رقم 

 الفقرة
 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة 

 التن يذيةا)تدريا أع ا  جملس اإلدارة واإلدارة  التدريا - ا39)
وتقوم إدارة الرركة زاالنظر ا   اسرتشاديه ادةامل

 مدى احلاجة. 

 ا 41)

 

 علاااى اإلدارة جملاااس ويساااعى اسرتشااااديه املاااادة )تقييم أع ا  جملس اإلدارة واإلدارة التن يذيةا التقييم

 اجمللاس  أدا  تقيايم   ا   عمل آلية زوض  القيام

 منااااة حالياااااب تقااااوم حياااا  لااااه التازعااااة واللجااااان

 زاااالر   دوري زراااكل والرتشااايحات املكا اااآت

 لادى  والقاوة  ال اع   تقااط  زأوجاه  اإلدارة جمللس

سااعى مااا خااال ذلااك اث    ي والااي اجمللااس، أدا 

تعزيااز أماااكا القااوة والعماال علااى معامااة أوجااه  

 القصور.

 اإلدارة جملاااااااس ساااااااندأو اسرتشااااااااديه ادةاملااااااا تركيل منة إدارة لاةر - ا 70)

 مناااااة اث املخااااااةر إدارة مناااااة اختصالاااااات

 ملراجعاااااه تقاااااوم الرااااركة  ان علمااااااب املراجعااااة 

 ر ا  وت املخاةر زإدارة املتعلقة هالسياسات مستمرة

 .سنوي زركل اإلدارة جمللسزذلك  تقريراب

 ا 72)

- 

 اجتماعات منة إدارة املخاةر

 ا 76)

 

 املصاادر  علاى  اسرتشاديه وتعتماد الراركة   املادة تكويا وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية

 والااي  الداخليااة الر ازااة  مهااام أدا  ا اخلارجيااة

 خ ة املراجعة الداخلية وتقادم  زعمل تقوم زدور ا

 .املراجعة منة تقارير ا اث

 اسرتشاديهمادة    يز العامل   ا85)

ا سياسات اإل صاح 89)

 3 وإجرا اته 

 املعلومااات مجياا  للرااركة اإللكرتوتاا  املو اا  يت ااما أن

 أخااارى معلوماااات أو زياتاااات وأي عنهاااا، اإل صااااح امل لاااو 

 األخرى اإل صاح وسائل خال ما ُتنرر

 أي زنرااار الراااركة وتقاااوم اسرتشااااديه ال قااارة

 حسااا عنهااا اإل صااح  م لااو  وزياتااات معلوماات 

 النظام. يلزمها الي واللوائح األتظمة

 ا 95)

- 

 اإلدارة جملاااااااس واساااااااند اسرتشااااااااديه املاااااااادة تركيل منة حوكمة الرركات

 مناااااااة اث احلوكماااااااة مناااااااة اختصالاااااااات

  واعاااااااد لت اااااااوير والرتشااااااايحات املكا اااااااآت

 .احلاجة عند وتعديلها وت ليقها احلوكمة
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 جهاة  ماا  أو اعي اة  ماا  م ارو   احتيااة    ياد  أو احارتازي  تدزري أو جزا  أو عقوزة أي الرركة على توجد وت

 .أخرى   ائية أو تنظيمية أو إشرا يه

اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه مبقرتحات املساهمني وملحوظاتهم حيـال الشـركة   اإلجراءات 

 وأدائها:

يك ل تظام الراركة األساال للمساا م  مجيا  احلقاومل املتصالة زالساهم، ولاه احلا  ا اتست ساار وةلاا            

التن يذيااة، كمااا تتلقااى   املعلومااة ملااا ت ي اار ملصاااح الرااركة وت يعااار  تظااام السااومل املاليااة ولوائحااه         

الرااركة مجياا  ا رتاحااات وملحوظااات مسااا ميها عااا ةرياا  ال يااد اإللكرتوتاا ، أو اتتصااال اعااات   ومااا   

 خال اجتما  اممعية العامة، ويتم إخ ار جملس اإلدارة مللخ  عذ  ات رتاحات أو امللحوظات إن وجدت.

 :احملاسب القانوني للشركةاختيار 

لساادة   اختياار ا ترشايح و  م2019 05 01الاي عقادت زتااري      الثامناة واترزعاون   ررت اممعية العاماة العادياة   

مااا زاا  املكاتااا املرشااحة زنااا ق علااى تولااية منااة   إرتساا  ويوتاا  وشااركا م )حماساالون  اااتوتيونا  شااركة 

املاليااة للرزاا  الثااات   وذلااك ل حاا  ومراجعااة وتااد ي  القااوائم   لرااركة اب حلسااازات اجعاامرااملراجعااة لتكااون  

 .م2020وللرز  األول ما العام املال   م2019ا العام املال  والثال  والراز  والسنوي م

 شايح زرت تولية منة املراجعةم 2020اتعقاد ا خال العام  ا موعدوسوف يعر  على اممعية العامة العادية 

املاليااة للرزاا  الثااات  والثالاا  والرازاا      وذلااك ل حاا  ومراجعااة وتااد ي  القااوائم   الرااركة سااازات حل ابمراجعاا

املوا قاة علاى التولاية    العاماة  ، وللجمعياة  م2021وللرز  األول ما العاام املاال     م2020ا العام املال  والسنوي م

 .أو أكثرآخر أو تعي  مراجعاب 

 معايري احملاسبة املطبقة يف الشركة:

 ما   يت   ملا اجملموعة ا التازعة للرركات املستقلة املالية والقوائم للمجموعة املوحدة املالية القوائم إعداد مت

 ومت القاااتوتي ، للمحاساال  السااعودية اعي ااة عااا الصااادرة واإلرشااادات املااال  التقرياار إلعااداد الدوليااة املعااايري

 مااتح   غاري  رأي احلساازات  مراجا   وألادر  الدولياة،  التاد ي   ملعااايري و قااب  املالياة  القاوائم   اذ   مجيا   تاد ي  

 الادول   املعيار ت لي  متو املال ، التقرير إلعداد الدولية للمعايري التام اتمتثال اث اإلشارة م  منها كل زرأن

 .م2019 يناير 1 ما اعتلاراب 16 ر م امديد املال  التقرير إلعداد

 :م2019اجلمعيات العامة للمساهمني خالل العام 

 عامة على النحو التال :  تانمجعيم 2019عقدت الرركة خال العام 

 :م01/50/2019 املنعقدة يف( 48)العادية  اجلمعية العامة .1

 تقرياار علااى م، واملوا قااة2018العااام  عااا اإلدارة جملااس تقرياار علااى املوا قااةو اا  اممعيااة الااي مت  يهااا 

 علاى  م، واملوا قة2018العام  عا املوحدة املالية القوائم على م، واملوا قة2018العام  عا احلسازات مراج 

 عاا  ع او  لكال  رياال  200,000 زوا ا   اإلدارة جملاس  ألع اا   كمكا اأة  رياال  1,800,000 مللا   لرف

 خااال الرااركة إدارة عااا مساا وليتهم مااا اإلدارة جملااس أع ااا  ذمااة إزاارا  علااى م، واملوا قااة2018العااام 

 حلساااازات مراجعااااب وشاااركا م ويوتااا  إرتسااا  شاااركة   الساااادة تعاااي  علاااى م، واملوا قاااة2018العاااام 

 املالياة  القاوائم  وتد ي  ومراجعة ل ح  وذلك املراجعة، منة تولية على زنا  املرشح  ز  ما الرركة

 و دياد  م2020 املاال   العاام  ما األول وللرز  م2019 املال  العام ما والسنوي والراز  والثال  الثات  للرز 

 و ادر   مللا   زتحويال  وذلاك  املاال  رأل ماا % 24,7 اث النظاام   اتحتيااة     ايض  علاى  اتعازه، واملوا قاة 

   األسااتاذ زتعااي  اإلدارة جملااس تولااية علااى املرتاكمااة، واملوا قااة اخلسااائر لتغ يااة ريااال 94,110,245

 م2019 01 01 ا تعييناه  تااري   ماا  اعتلاارا  ،اتن يذي ع و) إدارة جملس ع و اعويش إزرا يم علداهلل
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 املسااااتقيل الع ااااو عااااا زاااادتب م،2019 10 26 زتاااااري  للمجلااااس احلاليااااة الاااادورة اتتهااااا  تاااااري  حتااااى

 ا.تن يذي ع و) الرويت  إزرا يم علدالرمحا املهندل

   :م23/10/2019( املنعقدة يف 14العادية )غري اجلمعية العامة  .2

 امديادة  للادورة  املرشاح   زا   ماا  اإلدارة جملس أع ا  اتتخا  على املوا قةو   اممعية الي مت  يها 

 و ام  م،2022 10 26 ا تنتها   ميادياة  سانوات  ثااث  وملادة  م2019  10 27 تاري  ما اعتلاراب تلدأ الي

 علااد  حممااد علاادالعزيز املهناادلا 2)كاماال،  علااداهلل لاااح علااداهلل األسااتاذا 1) :اتتاا  النحااو علااى

 سااليمان إزاارا يم علااداهلل األسااتاذا 4)اللصاايل ،  راشااد علاادالعزيز منصااور األسااتاذا 3)ميااات ،  علااداهلل

ا 7)شاااكر،  أماا  حممااد  يصاال األسااتاذا 6)شلكراا ،  حساا  علاا  حساا  األسااتاذا 5)اعااويش، 

 عمارو  األساتاذ ا 9)ج اري،   علا   علاداهلل  عمر الدكتورا 8)احلديث ،  علداهلل إزرا يم سليمان املهندل

 كامل. علداهلل حممد

 تااااري  ماااا اعتلااااراب تلااادأ والاااي امديااادة للااادورة املراجعاااة مناااة تراااكيل علاااى كماااا رااا  املوا قاااة 

 عملاااها وضااوازط  مهامهااا  وعلااى  م2022 10 26 ا تنتهااا  مياديااة  ساانوات  ثاااث  وملاادة  م2019 10 27

ا 2)، رئيساااب – احلااديث  إزاارا يم سااليمان املهناادلا 1)اتتاا :  النحااو علااى و اام أع ااائها، ومكا ااآت

 .ع واب – الريلات  سها  تالر   األستاذا 3)، ع واب – ج ري علداهلل عمر الدكتور

، اممعياات  زادعوة  واخلالاة  للراركة  األساال  النظام ماا 32) ر م املادة تعديل على املوا قةكما ر  

 علاى  املوا قة، واللجنة زتقارير واخلالة للرركة األسال النظام ماا 43) ر م املادة تعديل على املوا قةو

  .املالية زالوثائ  واخلالة للرركة األسال النظام ماا 48) ر م املادة تعديل

 :م2019أمساء أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين للجمعيات العامة خالل العام 

 اإلدارة جملس عضو اسم م

 احلضور سجل

اجلمعية العامة العادية  اجتماع

 م01/05/2019( املنعقد يف 48)

غري  العامة اجلمعية اجتماع

( املنعقد يف 14) العادية

 م23/10/2019

   كامل لاح علداهلل 1

   ما2019 10 26)اتته  ع ويته ا القصيب  عثمان ةارمل 2

   ما2019 10 26)اتته  ع ويته ا مل    آل سعيد اهلل علد 3

   ميات  علد  حممد العزيز علد 4

   شلكر  عل  حس  5

   ما2019 10 26 )اتته  ع ويته االسعيد  حممد مازن 6

   احلديث  إزرا يم سليمان 7

   ما2019 10 26)اتته  ع ويته ا  امللحم علداهلل خالد 8

   علداهلل إزرا يم اعويش  9

 - - ما2019 10 27)زدأت ع ويته ا منصور علدالعزيز اللصيل   10

 - - ما2019 10 27)زدأت ع ويته ا عمر علداهلل ج ري  11

 - - ما2019 10 27)زدأت ع ويته ا  يصل حممد شاكر  12

 - - ما2019 10 27)زدأت ع ويته ا عمرو حممد كامل  13

 :وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ املساهمني لسجل الشركة طلبات عدد

 أسباب الطلب  تاريخ الطلب  طلبات الشركة لسجل املساهمني

 ا48) العادية العامة اممعية ح ور م2019 05 01 1

 الرركة إجرا ات م2019 08 05 2

 الرركة  إجرا ات م2019 12 31 3
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  املساهمات االجتماعية للشركة:

وات ا اااب مااا دور ااا ا املراااركة زامللااادرات املقدمااة      للرااركة اتجتماعيااة املسااؤولية سياسااة راشااياب ماا  

 مااا املقدماة  والتعليميااة ال لياة  كاخلادمات م 2019للمجمتا   قاد  اماا  الراركة زادعم زعااض الا امج للعااام      

 الاذي   ا1440 للعام امللارك األضحى لعيد السنوي املعايدة زرتامج ا املعا  ، كذلك سا مة األة ال مجعية

لاديها،   املناوم   واملرضاى  احلار   مصااز   ومعايادة  لاحت اا   العساكرية  ال لياة  سال ان  األمري مدينة زه تقوم

 وذلك مللل  إمجال   در  سلعون أل  ريال. 

 :اإلدارة جملس وتقدير شكر

يتقاادم رئاايس وأع ااا  جملااس اإلدارة زالرااكر والتقاادير إث مجياا  مسااا م  الرااركة وعماؤ ااا ومورديهااا   

الرركة وشركاتها التازعة، ومجيا    وظ  ومستراريها على جهود م وتعاوتهم، ويعر  اجمللس عا تقدير  مل

امهات الي ترز ها زها عا ة عمل على امهود الي زذلو ا والتعااون اللناا  ما  الراركة خاال العاام املاال         

ملااا حيقاا  ت لعااات    األعااوام املقللااة العااام القااادم و لرااركة خااال  النهااو  زااأدا  ا ، ويت لاا  اجمللااس  م2019

 إن شا  اهلل.مسا ميها 

 فق ،،،،واهلل املو

 جملس اإلدارة


