
1 
 

 تق��ر مجلس االدارة

كة )ال�ابالت السعود�ة (�ش  

م٢٠١٩ للعام   

 

 

 الصفحة                                                          محت��ات ال

كات وما الئحة أحكام من ُطبق ما . ١                                           ٤                                                                                                     وأسباب ذلك  �طبَّق لم حوكمة ال�ش

اتهم والسابقة ومؤهالتهم الحال�ة ووظائفهم التنف�ذ�ة، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء . ٢  ٤                                      وخ�ب

كات أسماء . ٣ ي  خارجها أو الممل�ة داخل ال�ش كة إدارة مجلس عضو �كون اليت ي  عضوا�  ال�ش
 ٦         مدي��ــها  من أو والسابقة الحال�ة إدارتها مجالس �ف

ي  النحو ع� أعضائه وتصن�ف اإلدارة مجلس تك��ن . ٤
 إدارة مجلس عضو - تنف�ذي غ�ي  إدارة عضو مجلس - تنف�ذي إدارة مجلس عضو :اآليت

 ٨                                                                                                                                                                                                مستقل

ي  اإلجراءات . ٥ ف  غ�ي  و�خاصة أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها اليت ف  التنف�ذيني حات المساهمني  بمق�ت
�
كة ح�ال وملحوظاتهم علما  ٨ وأدائها  ال�ش

ش�حات ولجنة المراجعة، لجنة :مثل ومهامها، اللجان الختصاصات مخت� صفو  . ٦  ورؤسائها اللجان أسماء ذكر مع ولجنة المكافآت، ال�ت
 ٨                                                                                     اجتماع ل�ل لألعضاء الحضور انعقادها و��انات وتوار�ــــخ اجتماعاتها وعدد وأعضائها

ي  الوسائلحيثما ينطبق،  . ٧ ي  اإلدارة مجلس عليها اعتمد اليت
ي  الخارج�ة وأعضائه، والجهة لجانه وأداء أدائه تقي�م �ف وعالقتها  بالتقي�م قامت اليت

كة  ١٠                                                                                                                                                                             ، إن وجدتبال�ش

ف من الئحة حوكمة التنف�ذ�ة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت عن اإلفصاح . ٨ ي المادة الثالثة والتسعني
 لما هو منصوص عل�ه �ف

�
     وفقا

كات                                                                                                                         ١١                                                                       ال�ش

ازي تدب�ي  أو جزاء أو عق��ةأي  . ٩ كة ع� مفروض احت�ا�ي  ق�د أو اح�ت اف�ة جهة من أي أو هيئة السوق المال�ة من ال�ش  أو تنظ�م�ة أو إ�ش
ي  وقوعها وتفادي وسبل عالجها لها الموقعة والجهة المخالفة أسباب ب�ان مع قضائ�ة،

 ١٣                                                               المستقبل �ف

كة، الداخل�ة إجراءات الرقابة لفعال�ة السن��ة المراجعة نتائج  . ١٠ ي  لجنة المراجعة رأي إ� إضافة بال�ش
ي  الرقابة نظام كفا�ة مدى �ف

الداخل�ة �ف
كة  ١٣                                                                                                                                                                                               ال�ش

ف  إ� الحاجة مدى �شأن المراجعة لجنة توص�ة  . ١١ ي  داخ�ي  مراجع تعيني
كة �ف ي  ال�ش

 ١٤                                                          عدم وجودە حال �ف

ي  المراجعة لجنة توص�ات  . ١٢ ف  بينها تعارض يوجد اليت ي  أو اإلدارة، مجلس قرارات و�ني ف  �شأن بها األخذ المجلس رفض اليت  حسابات مراجع تعيني
كة ف  أدائه أو وتقي�م أتعابه وتحد�د وعزله ال�ش ، المراجع تعيني  ١٤                                 بها  األخذ عدم وأسباب التوص�ات، تلك ومسوغات الداخ�ي

كة االجتماع�ة المساهمات تفاص�ل  . ١٣  ١٤                                                                                                                         ، إن وجدتلل�ش
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ف  العامة الجمع�ات بتوار�ــــخ ب�ان  . ١٤ ة المال�ة السنة خالل المنعقدة للمساهمني �ن أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء األخ�ي  ١٤   الجمع�ات لهذە الحا�ف

كة الرئ�سة النشاط ألنواع وصف  . ١٥ كاتها لل�ش ي  و�ش
ف  وصف حال التابعة. و�ف ە �شاط بكل ب�ان إرفاق �جب النشاط، أ��� من أو نوعني ي  وتأث�ي

 �ف
كة أعمال حجم ي النتائج و�سهامها ال�ش

 ١٥                                                                                                                                                 �ف

كة وقرارات لخطط وصف  . ١٦ ي  المهمة (بما ال�ش
ات ذلك �ف كة، اله�كل�ة التغي�ي  المستقبل�ة والتوقعات )عمل�اتها وقف أو توسعة أعمالها، أو لل�ش

كة ألعمال  ١٦                                                                                                                                                                                     ال�ش

كة (سواء تواجهها مخاطر بأي المتعلقة المعلومات . ١٧  هذە السوق) وس�اسة إدارة مخاطر أم مخاطر تم��ل�ة، أم �شغ�ل�ة مخاطر أ�انت ال�ش
 ١٦                                                                                                                                                                               المخاطر ومراقبتها 

ي  رسم أو جدول شكل ع� خالصة  . ١٨
كة ألصول ب�ايف ي السنوات أعمالها ونتائج وخصومها ال�ش

ة الخمس المال�ة �ف أيهما التأس�س  منذ أو األخ�ي
 ١٧                                                                                                                                                                                                 أق� 

ي  تحل�ل  . ١٩
كة إيرادات إلجما�ي  جغرا�ف كاتها ال�ش  ١٩                                                                                                                      التابعة و�ش

ي  جوه��ة فروقات ألي إ�ضاح  . ٢٠
كة توقعات أعلنتها أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغ�ل�ة النتائج �ف  ١٩                                                 ال�ش

ف  السعود�ة الهيئة من المعتمدة المحاسبة معاي�ي  عن اختالف ألي إ�ضاح  . ٢١ ف  للمحاسبني  ٢٠                                                              القانونيني

كة كل اسم  . ٢٢ كة مل��ة و�سبة مالها ورأس تابعة �ش  ٢٠         تأس�سها  محل والدولة لعمل�اتها، الرئ�س والدولة المحل الرئ�س، و�شاطها فيها ال�ش

كة ل�ل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاص�ل  . ٢٣  ٢٢                                                                                                                     تابعة �ش

كة �اسةلس وصف  . ٢٤ ي  ال�ش
 ٢٢                                                                                                                                  األسهم أر�اح توز�ــــع �ف

ي  مصلحة ألي وصف  . ٢٥
ي  األحق�ة ذات األسهم فئة �ف

كة إدارة أعضاء مجلس عدا (ألشخاص تعود التص��ت �ف ف  وكبار ال�ش   )وأق��اءهم التنف�ذيني
كة أبلغوا ي  تغي�ي  وأي ،المستمرة و اإللتزامات المالیة األوراقمن قواعد طرح  والستینالثامنة  المادة بموجب ،الحقوق بتلك ال�ش

 خالل الحقوق تلك �ف
ة  ٢٢                                                                                                                                                                            السنة المال�ة األخ�ي

كة وكبار إدارة مجلس ألعضاء تعود ا�تتاب وحقوق تعاقد�ة مال�ة وأوراق مصلحة ألي وصف  . ٢٦ ف  ال�ش ي  وأق��ائهم التنف�ذيني
 دين أدوات أو أسهم �ف

كة كاتها من أي أو ال�ش ي  تغي�ي  التابعة، وأي �ش
ة المال�ة خالل السنة الحقوق تلك أو المصلحة تلك �ف  ٢٣                                                       األخ�ي

كة  ع� قروض بأي المتعلقة المعلومات  . ٢٧ كة اإلجمال�ة بالمديون�ة وكشف ،)غ�ي ذلك أم الطلب عند السداد واجبة أ�انت سواء(ال�ش  لل�ش
كات كة مبالغ وأي لها التابعة وال�ش ي  ومدته لها المانحة الجهة واسم القرض أصل ومبلغ السنة خالل لقروض سدادا�  دفعتها ال�ش

ي والمبلغ المتب�ت
، و�ف

كة، عليها تقد�م إقرار بذلك  ٢٤                                                                                                                    حال عدم وجود قروض ع� ال�ش

 منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق أو حق ا�تتاب مذكرات أو تعاقد�ة مال�ة أوراق وأي للتح��ل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف  . ٢٨
كة كة عل�ه حصلت أي عوض إ�ضاح مع المال�ة السنة خالل ال�ش  ٢٥                                                                                        ذلك مقابل ال�ش

 مشابهة حقوق أو ا�تتاب، حق مذكرات تعاقد�ة أو مال�ة أوراق أو للتح��ل قابلة دين أدوات بموجب ا�تتاب أو تح��ل حقوق ألي وصف  . ٢٩
كة ا منحته أو أصدرتها  ٢٥                                                                                                                                                                    ال�ش

داد ألي وصف  . ٣٠ اء أو اس�ت كة جانب من إلغاء أو �ش داد، وق�مة قابلة دين أدوات ألي ال�ش ف  مع المتبق�ة، المال�ة األوراق لالس�ت ف  التمي�ي  األوراق بني
ي  المدرجة المال�ة تها اليت كة وتلك اش�ت ي  ال�ش تها اليت كاتها اش�ت  ٢٥                                                                                                         التابعة �ش
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ي  اإلدارة مجلس اجتماعات عدد  . ٣١ ة، المال�ة السنة خالل ُعقدت اليت   اجتماع كل حضور انعقادها، وسجل وتوار�ــــخ األخ�ي
�
 أسماء ف�ه موضحا

�ن  ٢٦                                                                                                                                                                                          الحا�ف

كة طلبات عدد  . ٣٢ ف  لسجل ال�ش  ٢٦                                                                                                وأسبابها  الطلبات تلك وتوار�ــــخ المساهمني

ف  صفقة ألي وصف  . ٣٣ كة بني  ٢٧                                                                                                                               عالقة ذي وطرف ال�ش

كة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات  . ٣٤   ال�ش
�
كة إدارة مجلس أعضاء ألحد مصلحة فيها كانت أو فيها، طرفا ف  ل�بار أو ال�ش  فيها التنف�ذيني

ف  أسماء �شمل بح�ث منهم، بأي عالقة ذي شخص ألي أو وطها العقود أو األعمال هذە وطب�عة العقود، أو باألعمال المعنيني ، ومبلغها  ومدتها و�ش
كة من هذا القب�ل و�ذا لم توجد أعمال أو عقود   ٢٧                                                                                                 تقد�م أقرار بذلكع� ال�ش

كة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي ب�ان . ٣٥ ف  أحد أو ال�ش  ٢٧                                       مكافآت أي عن كبار التنف�ذيني

كة مساه�ي  أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي ب�ان  . ٣٦ ي  حقوق أي عن ال�ش
 ٢٧                                                                         األر�اح �ف

ائب أو زكاة أي لسداد والمستحقة المسددة النظام�ة المدفوعات بق�مة ب�ان  . ٣٧ ة نها�ة حيت  �سدد ولم أخرى أي مستحقات أو رسوم أو �ف  الف�ت
 ٢٨                                                                                                                                  و��ان أسبابها  لها زموج وصف مع السن��ة، المال�ة

ي  لمصلحة أ�شئت احت�اطات أو استثمارات أي بق�مة ب�ان  . ٣٨
كة موظ�ف  ٢٨                                                                                              ال�ش

 ٢٩                                                                                                                                                                   مجلس اإلدارة إقرارات  . ٣٩

 وأسبابها التحفظات تلك اإلدارة مجلس تق��ر أن يوضح �جب السن��ة، المال�ة القوائم ع� تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تق��ر كان إذا . ٤٠
 ٢٩                                                                                                                                                                     متعلقة بها معلومات وأي

ي  . ٤١
ة انتهاء قبل الحسابات مراجع بتغي�ي  اإلدارة مجلس توص�ة حال �ف ف  الف�ت  أسباب ب�ان مع التق��ر ع� ذلك، �حتوي �جب أن أجلها، من المعني

 ٢٩                                                                                                                                                                                  التوص�ة بالتغي�ي 

كة قبل من بها المحتفظ الخ��نة أسهم تفاص�ل عن اإلفصاح  . ٤٢  ٢٩                                               األسهم هذە عن استخدامات وتفاص�ل ال�ش
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كات وما الئحة أحكام من ُطبقما . ١ ق لم حوكمة ال�ش  ذلك وأسباب  �طبَّ

كة ال�ابالت السعود�ة جم�ـع األحكام الـواردة فـي الئحة   حوكمـة الشـركات الصـادرة عـن هيئـة السـوق المال�ـة. تطبـق �ش

اتهم والسابقة ومؤهالتهم الحال�ة ووظائفهم التنف�ذ�ة، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء سماءأ . ٢  وخ�ب

 عضاء مجلس اإلدارة: أ

ــما ـــ  ألســـ
المنصب 

 الحا�ي 
المنصب 

ات المؤهالت العلم�ة قالساب  الخ�ب

ي  م�� انور 
رئ�س مجلس  ن��اليت

 اإلدارة
رئ�س مجلس 

 اإلدارة
ول علوم مال�ة، جا كالور�وسب معة الملك فهد للب�ت

 والمعادن
مال�ة وم�ف�ة 

كات  ال�ش
 إدارة) -تحل�ل  –تدر�ب�ة (بنوك  دورات

خالد أحمد يوسف ز�نل 
 ع�ي رضا

عضو مجلس 
 اإلدارة

عضو مجلس 
 اإلدارة

ك�ي هندسة، جامعة  بكالور�وس  ات�ج�ة  كال�فورن�ا، ب�ي إس�ت
مؤسس�ة و�دارة 

كات  ال�ش
ي ال ماجست�ي 

ك�ي �ف  هندسة، جامعة كال�فورن�ا، ب�ي

عضو مجلس  حسن م�ي عبد هللا
 اإلدارة

عضو مجلس 
 اإلدارة

إدارة شركات  علوم ا�سان�ة، جامعة كال�فورن�ابكالور�وس 
الوسائل إدارة و

الوثائقیة  االعالمیة
 للشركات

 ت�ي علوم ا�سان�ة، جامعة ش�كاغوماجس
 راە علوم ا�سان�ة، جامعة ش�كاغودكتو 
 بلوم إدارة اعمال، جامعة هارفاردد

ي  عضو مجلس  عدنان عبدهللا م�ميف
 اإلدارة

عضو مجلس 
 اإلدارة

وت، القاهرة بكالور�وس قانون وإدارة  حقوق، جامعة ب�ي
 ما�ج�ل، كنداماجست�ي القانون، جامعة  الشركات

عضو مجلس  خالد ع�ي العجالن
 اإلدارة

عضو مجلس 
 اإلدارة

 شؤون مال�ة ارة ، جامعة الملك سعود، ال��اضبكالور�وس اد
 ماجست�ي ادارة أعمال، جامعة الملك سعود، ال��اض

حمد يوسف ز�نل أيوسف 
 ع�ي رضا

عضو مجلس 
 اإلدارة

عضو مجلس 
 اإلدارة

ي قطاع األعمال، جامعة 
بكالور�وس علوم تطب�ق�ة �ف

 فرا�س�سكوسان 
كات وتقن�ة  إدارة �ش

 معلومات

ي إدارة اعمال
 ماجست�ي �ف

رائد خالد أحمد ز�نل ع�ي 
 رضا

نائب رئ�س 
 مجلس اإلدارة

عضو مجلس 
 اإلدارة

ي الهندسة الصناع�ة و�حوث العمل
ات، �بكالور�وس �ف

ك�ي   جامعة كال�فورن�ا ، ب�ي
كات  استثمارات �ش

 وم�ف�ة
ي إدارة اإل�شاءات  ماجست�ي 

قسم الهندسة  –علوم �ف
ك�ي ال  مدن�ة، جامعة كال�فورن�ا، ب�ي

ي تكنولوج�ا اإل 
ك�ي شهادة �ف  دارة، جامعة كال�فورن�ا، ب�ي
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 اعضاء اللجان: 
ات المؤهالت المهن�ة والعلم�ة المنصب السابق المنصب الحا�ي  اإلسم  الخ�ب

عدنان عبدهللا 
ي   م�ميف

رئ�س لجنة 
 المراجعة

وت، القاهرة بكالور�وس رئ�س لجنة المراجعة  قانون حقوق، جامعة ب�ي
 ت�ي القانون، جامعة ما�ج�ل، كنداماجس

عضو لجنة  خالد ع�ي العجالن
 المراجعة

  ارة ، جامعة الملك سعود، ال��اضكالور�وس ادب عضو لجنة المراجعة
 الملك سعود، ال��اضماجست�ي ادارة أعمال، جامعة  مال�ة

ي محمد  ف تميب عضو لجنة  ا�ش
 المراجعة

ي  عضو لجنة المراجعة
 مال�ة بكالور�وس تجارة ومحاسب قانويف

عضو لجنة  ط�ارةسعد ز�اد 
 المراجعة

ي االقتصاد و�دارة األعمالبكالو  عضو لجنة المراجعة
 مال�ة ر�وس �ف

حسن  عبد هللا
 م�ي

لجنة رئ�س 
ش�حات  ال�ت
 والمكافآت

رئ�س لجنة 
ش�حات والمكافآت  ال�ت

إدارة شركات  علوم ا�سان�ة، جامعة كال�فورن�ابكالور�وس 
الوسائل إدارة و

 االعالمیة
الوثائقیة 
 للشركات

 ت�ي علوم ا�سان�ة، جامعة ش�كاغوماجس
 دكتوراە علوم ا�سان�ة، جامعة ش�كاغو

 هارفارددبلوم إدارة اعمال، جامعة 

حمد أيوسف 
يوسف ز�نل ع�ي 

 رضا

عضو لجنة 
ش�حات  ال�ت
 والمكافآت

عضو لجنة 
ش�حات والمكافآت  ال�ت

ي 
قطاع األعمال، جامعة  بكالور�وس علوم تطب�ق�ة �ف
 س�سكوسان فرا�

كات  إدارة �ش
وتقن�ة 
ي إدارة اعمال معلومات

 ماجست�ي �ف
ي 

لجنة عضو  وديع احمد عش�ت
ش�حات  ال�ت
 والمكافآت

عضو لجنة 
ش�حات والمكافآت  ال�ت

ي الهندسة الم�كا
هد، ن�ك�ة، جامعة الملك فبكالور�وس �ف

 الظهران
ات�ج�ة  اس�ت

 تط��ر األعمال

 

 اإلدارة التنف�ذ�ة: 
ات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحال�ة االسم  الخ�ب

عبدالهادي 
عبدالرحمن أبو 

 الخ�ي 

 التنف�ذيالرئ�س 
رئ�س مجموعة  -

كات ال�ابالت  �ش
 السعود�ة

 -الرئ�س التنف�ذي 
رئ�س مجموعة 
كات ال�ابالت  �ش

 السعود�ة

ي ا
لهندسة ال��م�ائ�ة بكالور�وس �ف

 الصناعة ال��م�ائ�ة التطب�ق�ة

محمد طالل 
 حمدي

نائب الرئ�س 
 للعمل�ات

نائب الرئ�س 
ي الهندسة الصناع�ة للعمل�ات

 الصناع�ةالهندسة  ماجست�ي �ف

 عمار رشاد قاري
نائب الرئ�س 

للشؤون التجار�ة 
 (المكلف)

نائب الرئ�س 
للشؤون التجار�ة 

 (المكلف)
ي الهندسة الم�كان�ك�ة

 التس��ق بكالور�وس �ف

نائب الرئ�س  إشفاق س�د
 للشؤون المال�ة

نائب الرئ�س 
ي معتمد للشؤون المال�ة

 المال�ة محاسب قانويف

عبدهللا 
عبدالرحمن 

 الرش�د

نائب الرئ�س 
إلدارة التور�د 

 واإلمداد

نائب الرئ�س إلدارة 
 التور�د واإلمداد

ي االتصاالت التس��ق�ة 
الماجست�ي �ف

 تط��ر األعمال المتكاملة
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كات أسماء  . ٣ ي  خارجها أو الممل�ة داخل ال�ش
كة إدارة مجلس عضو �كون اليت ي  ال�ش

 �ض
�
 مدي��ــها من أو والسابقة الحال�ة إدارتها مجالس عضوا

 اسم العضو

كات أسماء ي  ال�ش
�كون  اليت

  مجلس اإلدارة عضو
�
عضوا

ي 
الحال�ة  إداراتها مجالس �ض

 مدي��ــها من أو

 داخل
 /الممل�ة
 خارج

 الممل�ة

ي  ال��ان
 القانويض

مساهمة (
مساهمة  مدرجة/ 

ذات  /غ�ي مدرجة
مسؤول�ة 

 ....).. /محدودة

كات أسماء  ال�ش
ي 

 عضو �كون اليت
 اإلدارة مجلس

 
�
ي مجالس عضوا

 �ض
 أو السابقة إداراتها
 مدي��ــها من

 داخل
 /الممل�ة
 خارج

 الممل�ة

ي  ال��ان
 القانويض

مساهمة (
مساهمة  مدرجة/ 

ذات  /غ�ي مدرجة
مسؤول�ة 

 ...)... /محدودة
ي 
 م�� أنور ن��اليت
رئ�س مجلس 

 اإلدارة

ك ة عضو مجلس إدارة �ش
مزار الدول�ة للتط��ر 

 العقاري
داخل 
كة عضو  - - - - الممل�ة مجلس إدارة �ش

دار اإلئتمان ورئ�س لجنة 
كة المراجعة والمخاطر �ش 

الفرسان للراتنجنات 
 الصناع�ة

خالد أحمد ز�نل 
 ع�ي رضا

كة  رئ�س مجلس إدارة �ش
 حدادة المحدودة

داخل 
 - - - - الممل�ة

ك ة عضو مجلس إدارة ال�ش
الوطن�ة للصناعات 

وك�ماو�ة  الب�ت

كةي المدير التنف�ذ  ل�ش
 المحدودة ز�نل للصناعات

كة  رئ�س مجلس إدارة  �ش
 صفرا المحدودة

نائب رئ�س مجلس إدارة 
كة االم  ��ك�ة الطب�ة ال�ش

 الدول�ة المحدودة
حسن  عبد هللا

 م�ي
كة  تعبئة كوكا ك وال �ش

و�ات  السعود�ة للم�ش
 الغاز�ة

داخل 
 - - - - الممل�ة

عدنان إبراه�م 
ي   م�ميف

كة  عضو مجلس إدارة �ش
سجل التقن�ة للتطب�قات 

ون�ة المتكاملة  اإلل��ت
 المحدودة

داخل 
 - - - - الممل�ة

كة عضو مجلس إدارة ال �ش
السعود�ة للخدمات 

 الصناع�ة
كة  عضو مجلس إدارة ال�ش

الوطن�ة للصناعات 
وك�ماو�ة  الب�ت

كة  عضو مجلس  إدارة �ش
 كنداسة لخدمات الم�اە
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�ك وعضو مجلس إد ارة �ش
كة رق�م التقن�ة  �ش

 المحدودة
كة  عضو مجلس إدارة ال�ش

د�ة للخدمات  السعو 
 والتشغ�ل المحدودة

كة  عضو مجلس إدارة �ش
جموعة الع���ة الم

 للخدمات المحدودة
كة عضو م جلس إدارة �ش

 الحدادة المحدودة
خالد ع�ي 
 - - - - - - العجالن

رائد خالد أحمد 
 ز�نل ع�ي رضا

مجلس إدارة  عضو 
كة إ�كوم الع���ة  �ش

داخل 
 - - - - الممل�ة

حمد أوسف ي
 ز�نل ع�ي رضا

عضو مجلس إدارة ومدير 
كة ز�ن�ل  تنف�ذي �ش

 للصناعات  المحدودة

داخل 
 - - - - الممل�ة

ك ة رئ�س مجلس إدارة �ش
امداد لألعمال الطب�ة 

 المحدودة
كة إدارة ال رئ�س مجلس �ش

ال��ماو�ة المحدودة 
 (لندن)

كة  عضو مجلس ادارة �ش
 صفرا المحدودة

كة  عضو مجلس ادارة �ش
 حدادة

كة  عضو مجلس إدارة  ال�ش
الوطن�ة للصناعات 

وك�ماو�ة  الب�ت
عضو مجلس إدارة 

 تكنوم�ت
كة  عضو مجلس إدارة ال�ش

م��ك�ة الطب�ة الدول�ة األ 
 المحدودة
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ي  النحو ع� أعضائه وتصن�ف اإلدارة مجلس تك��ن . ٤
 مجلس عضو - تنف�ذي غ�ي  إدارة عضو مجلس - تنف�ذي إدارة مجلس عضو :اآليت

 مستقل إدارة

ا  اإلدارة مجلس يتكون ف  ، أعضاء ٧ من حال�� كة إدارة مجلس تك��ن التا�ي  الجدول و�بني ي  بما  السعود�ة ال�ابالت �ش
 إلدارةا مجلس أعضاء أسماء ذلك �ف

 :العض��ة وتصن�فات
 مستقل ) /تنف�ذي غ�ي  /العض��ة (تنف�ذي تصن�ف اسم العضو

ي 
 م�� أنور ن��اليت

 غ�ي تنف�ذي رئ�س مجلس اإلدارة

 غ�ي تنف�ذي خالد أحمد ع�ي رضا
 غ�ي تنف�ذي عبدهللا حسن م�ي
ي   غ�ي تنف�ذي عدنان عبدهللا م�ميف
 مستقل خالد ع�ي العجالن

 غ�ي تنف�ذي يوسف أحمد ع�ي رضا
 رائد خالد ع�ي رضا

 غ�ي تنف�ذي نائب رئ�س مجلس اإلدارة
 

ي  اإلجراءات  . ٥
ض  غ�ي  و�خاصةة أعضائ إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها اليت ض  التنف�ذيني حات المساهمني  بمق�ت

�
كة ح�ال وملحوظاتهم علما  ال�ش

  وأدائها 
 

كة  م عالقات �قوم قس ي ال�ش
ف وملحوظاتهم وأسئلتهم المستثم��ن �ف احات المساهمني و�د مجلس اإلدارة بتق��ر ر�ــع سنوي مفصل إلحاطته باق�ت ف ب�ت

ك  . وأدائها  ةح�ال ال�ش

ش�حات ولجنة المراجعة، لجنة :مثل ومهامها، اللجان الختصاصات مخت� وصف . ٦  ورؤسائها اللجان أسماء ذكر مع ولجنة المكافآت، ال�ت
 اجتماع ل�ل لألعضاء الحضور انعقادها و��انات وتوار�ــــخ اجتماعاتها وعدد وأعضائها

 لجنة المراجعة: 
  . أ 

�
 بالقرار رقم  �شئتأ

�
اما ف كة ال�ابالت السعود�ة ال�ت ه الصادر عن وزارة التجارة، وتمت الموافقة ع� ١٤١٤/ ٠٨/ ١٢بتار�ــــخ  ٩٠٣لجنة المراجعة ل�ش

ي إجتماع 
ي إجتماعها المنعقد بتار�ــــخ إ�شاء اللجنة �ف

ف �ف ه. أما اللجنة الحال�ة فقد إع�د �شك�لها ١٤١٤/ ١٢/ ٣٠الجمع�ة العامة العاد�ة للمساهمني
ي إجتماع الجمع�ة العامة غ�ي العادي رقم 

ي  ٢٣والموافقة عليها �ف
ي  ٢٧المنعقد �ف

م، وتكونت اللجنة من ٢٠١٨يناير  ١٤ه، الموافق ١٤٣٩ر�يع الثايف
: األعضاء األت ة بقاء مجلس اإلدارة، ع� النحو التا�ي  �ة أسمائهم ع� ان ��ي ذلك من تار�ــــخ إجتماع الجمع�ة العامة غ�ي العادي ولمدة مساو�ة لف�ت

 
١-  . ي  عدنان عبد هللا م�ميف
٢-  . ي ف تميب  أ�ش
 . ز�اد سعد ط�ارة -٣
ي إجتماع الجمع�ة العامة العادي رقم  –خالد ع�ي العجالن  -٤

ف �ف ف مؤخرا� بواسطة المساهمني   م، لمدة ٢٠١٨/ ٠٧/ ٠٧المنعقد بتار�ــــخ  ٤٢ُعني
 مساو�ة لمدة بقاء مجلس اإلدارة. 

 
 

ي  مالحظة: 
ف مؤهالت اعضاء اللجنة  �ف  .هذا التق��ر لقد تم تضمني

 
م. وقد تمت إجازة الالئحة ١٩٩٤/ ٠٦/ ٠٨) بتار�ــــخ ٤-٦٥المراجعة بقرار مجلس اإلدارة رقم (لقد تمت الموافقة المبدئ�ة ع� الئحة لجنة  . ب

ي إجتماع الجمع�ة العامة غ�ي العادي رقم 
ف �ف ي  ٢٣المعدلة الحال�ة بواسطة المساهمني

 م. ٢٠١٨يناير  ١٤المنعقد �ف
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 واجبات اللجنة: 
كفا�ة الس�اسات واإلجراءات وسالمة المراقبة الداخل�ة ومالئمتها للمحاسبة المال�ة �شمل الغرض األسا�ي للجنة المراجعة، بدون ح�، التأ�د من  

 الب�انات المال�ة الدور�ة و 
�
ان�ات اوالتقار�ر كذلك التأ��د ع� فعال�ة دور المراجعة الداخل�ة والخارج�ة ب�ستمرار، كما تراجع اللجنة أ�ضا ف لسن��ة والم�ي

كة وتو�ي مجلس اإلدارة ي المراد اخت�ارە  السن��ة لل�ش ف المراجع الخار�ب ف حول تعيني  بتقد�م توص�اتها للمساهمني
�
باعتمادها. تقوم لجنة المراجعة أ�ضا

 . ف  واعتمادە من قبل المساهمني
 

 و�شأن
�
كة بصفة دور�ة للتأ�د من كفاءة وفعال�ة نظام الرقابة الداخل�ة عموما ي ال�ش

ف لجنة المراجعة ع� عمل المراجعة الداخل�ة �ف دالة ع ��ش
ي س�

ة �ف ق أهداف االب�انات المال�ة ع� وجه الخصوص، كما أنها تقوم بتقي�م مستمر لنظام الرقابة الداخل�ة وفعاليته وتتعامل مع أي مالحظات خط�ي
 مجلس اإلدارة للحصول ع� قرار تأ��د حول سالمة التصم�م وفعاليته. 

 
ي هذا الس�اق، فقد ناقشت اللجنة خالل العام الما�ي 

ي أعدها المراجع الداخ�ي وأبلغت مجلس اإلدارة �شأن ٢٠١٩و�ف م التقار�ر الفصل�ة اليت
كة.  ي واإلدارة التنف�ذ�ة لمناقشة األمور المتصلة بأعمال ال�ش ي تراها مناسبة واجتمعت بالمراجع الخار�ب  اإلجراءات والتوص�ات اليت

 

 : اجتماع ل�ل الحضور  وعدد  االجتماع وتوار�ــــخ اجتماعاتها  وعدد  ورئ�سها  المراجعة لجنة أعضاء أسماء التا�ي  الجدول يوضح

 

ش�حات والمكاف  ت: آلجنة ال�ت

ش�حات والمكافآت ل الرئ�س�ة مهامالتتلخص  ي لجنة ال�ت
شيح لعض��ة مجلس اإلدارة مع المراجعة الدور�ة  �ف تحد�د الس�اسات والمعاي�ي لل�ت

اح معالجتها والتأ�د من إستق ي مجلس اإلدارة و�ق�ت
ي المجلس ودراسة جوانب القوة والضعف �ف

ل�ة اللإلحت�اجات من القدرات والمهارات المطل��ة �ف
ي 
ف وجوانب تعارض المصالح �ف اح س�اسات أعضاء مجلس اإلدارة المستقلني كات اآلخرى إ� جانب دراسة أو إق�ت ي مجالس إدارة ال�ش

 عض��ة األعضاء �ف
 . ف  التع��ضات ومكافآت مجلس اإلدارة وكبار التنف�ذيني

ش�حات والمكافآ لجنة أعضاء أسماء التا�ي  الجدول يوضح  : اجتماع ل�ل الحضور  وعدد  االجتماع وتوار�ــــخ اجتماعاتها  وعدد  ورئ�سها  تال�ت

 
 

 
 عدد مرات
 الحضور

 م٢٠١٩االجتماعات  عدد

االجتماع الرابع  االسم طب�عة العض��ة
ـــخ  بتار�ـ

 م٢٠١٩/ ١١/ ٠٥

االجتماع الثالث 
ـــخ  بتار�ـ

 م٢٠١٩/ ٠٧/ ٢٤

ي 
االجتماع الثايض

ـــخ  بتار�ـ
 م٢٠١٩/ ٠٥/ ٠٨

االجتماع األول 
ـــخ  بتار�ـ

 م٢٠١٩/ ٠٣/ ١٩
ي  رئ�س اللجنة √ √ √ √ ٤  عدنان عبدهللا م�ميف
 خالد ع�ي العجالن عضو √ √ √ √ ٤
 ز�اد سعد ط�ارة عضو √ - √ √ ٣
ي  عضو √ √ - √ ٣ ف توميب  محمد أ�ش

 
 الحضور مراتعدد 

طب�عة  م٢٠١٩االجتماعات  عدد
ي بتار�ــــخ االسم العض��ة

 االجتماع الثايض
 م٢٠١٩/ ١١/ ١٢

االجتماع األول بتار�ــــخ 
 م٢٠١٩/ ٠٧/ ١٨

 عبدهللا حسن م�ي رئ�س اللجنة √ √ ٢
 يوسف أحمد ع�ي رضا عضو √ √ ٢
ي  عضو √ √ ٢

 وديع أحمد عش�ت
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ي  الوسائلحيثما ينطبق،  . ٧
ي  اإلدارة مجلس عليها اعتمد اليت

ي  الخارج�ة وأعضائه، والجهة لجانه وأداء أدائه تقي�م �ض
 بالتقي�م قامت اليت

كة، وعالقتها  وجدت إن بال�ش

�ل لغرض إظهار نتائج التقي�م أل�ة مشا  أ�شأ مجلس اإلدارة آل�ة للتقي�م السنوي لفعال�ة المجلس. وتغ�ي اآلل�ة مختلف جوانب أداء المجلس 
باإلضافة إ� تحد�د األسباب الجذر�ة لهذە المشا�ل، واختبار مدى عمل�ة فاعل�ة حلول الحوكمة المحددة المطروحة. وتتم عمل�ة تقي�م محتملة، 

ي ذلك الرئ�س التنف�ذي)
مصادر ك  مجلس اإلدارة كل عام وتقدم هذە العمل�ة تقي�ما ألداء مجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أنفسهم (بما �ف

ي مجال الحوكمة. م
ك لدورهم ومسؤول�اتهم �ف علومات وح�دة لعمل�ة التقي�م. وتضمن هذە اآلل�ة أن �قوم أعضاء المجلس بالتوصل إ� فهم مش�ت

تبة ع� األعضاء، الحوكمة، عمل�ات وظائف المجلس، المسؤول�ة القان ن�ة، و و�تضمن التقي�م ع�ش معاي�ي تغ�ي المحاور التال�ة: المسؤول�ة الم�ت
ش�حات والمكافآت عمل�ة التقي�م، و�التا�ي فإن سكرت�ي اللجنة  و المسئول هاألمور المال�ة، التخط�ط، وعالقات أعضاء مجلس اإلدارة. ترأس لجنة ال�ت

اف عن تحل�ل النتائج و�عداد التقار�ر عنها، تم تقد�م ورشة عمل خاصة ل�ل أعضاء مجلس اإلدارة عن ط��ق جهة استشار�ة مستقلة بغرض اال  �ش
 . المتابعة ع� نتائج تقي�م مجلس اإلدارة وتأس�س الخطة الالزم تطب�قها ومعاي�ي 
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ض من الئحة حوكمة  التنف�ذ�ة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت عن اإلفصاح  . ٨ ي المادة الثالثة والتسعني
 لما هو منصوص عل�ه �ض

�
وفقا

كات   ال�ش

      المبالغ باآلف ال��االت) (جميعأعضاء مجلس اإلدارة: 
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ض   (جميع المبالغ باآلف ال��االت)كبار التنف�ذيني

 المنصب

ة المكافآت الثابتة  المكافآت المتغ�ي
مة

خد
 ال

�ة
ها

ة ن
افأ

مك
 

ت
جد

 و
إن

س 
جل

لم
ن ا

 ع
ض ي

ن
ذي

ف�
لتن

ة ا
افأ

مك
ع 

م�
ج

م
 

�ي 
ال�

ع 
م�

ج
لم

ا
 

ب
وات

ر
ت  

دال
ب

�ة 
عين

�ا 
مزا

�ع 
جم

لم
ا

ر�ة 
دو

ت 
افآ

مك
 

اح
أر�

 

جل
األ

ة 
�ي
ص

ة ق
ف� �ي

حف
ط ت

خط
جل 

األ
ة 

��ل
 ط

�ة
ف �ي
حف

ط ت
خط

ل  
خا

 إد
تم

 (ي
حة

نو
مم

 ال
هم

ألس
ا

ة)
�م

لق
ا

�ع 
جم

لم
ا

 

 ١٫٨٢١٫٣٧٥ ٢٧٠٫٠٠٠ ١٠٦٫٨٧٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٫٤٤٤٫٥٠٠ ٠ ٣٧٤٫٥٠٠ ١٬٠٧٠٫٠٠٠ الرئ�س

نائب الرئ�س 
 للعمل�ات

١٫٠٠٣٫١٦٨ ٥٠٫٠٠٠ ١٤٣٫١٦٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨١٠٫٠٠٠ ٠ ٢١٠٫٠٠٠ ٦٠٠٫٠٠٠ 

نائب الرئ�س 
للقطاع 
التجاري 
 (المكلف)

٦٢٧٫٣٧٥ ٣٠٫٠٠٠ ٩٤٫٥٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٠٢٫٨٧٥ ٠ ١٣٠٫٣٧٥ ٣٧٢٫٥٠٠ 

نائب الرئ�س 
 للمال�ة

١٫١٩٣٫٨٢٣ ١٨٠٫٠٠٠ ٦٢٫٠٧٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩٥١٫٧٥٠ ٠ ٢٤٦٫٧٥٠ ٧٠٥٫٠٠٠ 

نائب الرئ�س 
إلدارة التور�د 

 واإلمدادات
٩٧٢٫٥٩٤ ١١٠٫٠٠٠ ٥٢٫٥٩٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨١٠٫٠٠٠ ٠ ٢١٠٫٠٠٠ ٦٠٠٫٠٠٠ 

 ٥٫٦١٨٫٣٣٤ ٦٤٠٫٠٠٠ ٤٥٩٫٢٠٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٫٥١٩٫١٢٥ ٠ ١٫١٧١٫٦٢٥ ٣٫٣٤٧٫٥٠٠ المجم�ع
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   (جميع المبالغ باآلف ال��االت)أعضاء اللجان: 
بدل حضور  المجم�ع

 الجلسات
المكافآت الثابتة 
(عدا بدل حضور 

 جلسات)

  

المراجعةأعضاء لجنة       

 ١ خالد ع�ي العجالن ٠ ٢٢ ٢٢
ي  ٠ ١٢ ١٢  ٢ عدنان عبدهللا م�ميف
 ٣ ز�اد سعد ط�ارة ٠ ١٩ ١٩
ي  ٠ ٠ ٠ ف توميب  ٤ محمد أ�ش

  المجم�ع ٠ ٥٣ ٥٣
  أعضاء لجنة المكافآت والترشیحات   
- - - - ١ 
  المجم�ع - - -

    

ازي تدب�ي  أو جزاء أو عق��ةأي  . ٩ كة ع� مفروض احت�ا�ي  ق�د أو اح�ت اف�ة جهة من أي أو هيئة السوق المال�ة من ال�ش  أو تنظ�م�ة أو إ�ش
ي  وقوعها وتفادي وسبل عالجها لها الموقعة والجهة المخالفة أسباب ب�ان مع قضائ�ة،

  المستقبل �ض
 

كة الغرامة التال�ة خالل عام  ي  م: ٢٠١٩فرضت هيئة السوق المال�ة ع� ال�ش
كة  �ةسوق المالالم فرضت هيئة ٢٠١٩ا�ت��ر  ٣٠�ف غرامة مال�ة ع� �ش

ون الف ر�ال سعودي لمخالفتها الفقرة (٢٠٬٠٠٠ال�ابالت السعود�ة قدرها ( امات ٦٣) من المادة (٥) ع�ش ف ) لضوابط وقواعد ط�ح األوراق المال�ة واإلل�ت
 المستمرة. 

كة ب�تخاذ كافة التداب�ي والضوابط ال ي سب�ل منع  تكرار وحدوث تلك العق��ات مرة أخرى. وقامت ال�ش
  ممكنة �ف

 

كة، الداخل�ة إجراءات الرقابة لفعال�ة السن��ة المراجعة  . ١٠ ي  لجنة المراجعة رأي إ� إضافة بال�ش
ي  الداخل�ة الرقابة نظام كفا�ة مدى �ض

 �ض
كة   ال�ش

 
 لجنة المراجعة:  نتائج ووقائع 

تم مراجعة نطاق المراجعة الحا�ي لمحتوى دل�ل المراجعة ومهام إدارة المراجعة الداخل�ة والئحة و�جراءات وقواعد السلوك لإلدارة وخطة  -
 المراجعة وتم التأ�د من أنها كاف�ة ومقبولة. 

كة المال�ة والتشغ�ل�ة ونظام المراقبة الداخل�ة و  - وجدت أن هذە الس�اسات واإلجراءات ونظام قامت اللجنة بمراجعة س�اسات و�جراءات ال�ش
كة، ومع ذلك، من ٢٠١٩المراقبة الداخل�ة كاف�ة. ولم توضح المراجعة لفعال�ة المراقبة الداخل�ة للعام  ي ال�ش

م أي ضعف أسا�ي أو جوهري �ف
حت اللجنة تحد�ث الس�اسات المحاسب�ة م٢٠١٨) اعتبارا� من عام IFRS( خالل التحول إ� وتطبيق المعاي�ي الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة ، اق�ت

 لذلك. 
�
كة وفقا  الحال�ة لل�ش

م لمراجعة القوائم المال�ة والتشغ�ل�ة ونظام المراقبة الداخل�ة وتقار�ر اإلدارة وتقار�ر ٢٠١٩عقدت اللجنة العد�د من االجتماعات خالل عام  -
ي كل المجموعة. ولم يوضح الفحص المراجع الداخ�ي وقد أوضحت نت�جة المراجعة الداخل�ة أن نظا

م و�جراءات المراقبة الداخل�ة فعالة �ف
ي اإلجراءات ذات العالقة، بينما 

م التحقق ت والمراجعة لدفاتر الحسابات والمعامالت المال�ة والتقار�روالب�انات واأل�شطة التشغ�ل�ة أي مخالفات �ف
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حت اللجنة �شأنها لإلدارة ت كة، واق�ت ع� األقل مرة   %١٠٠حد�ث سجل األصول الثابتة والعمل ع� إجراء تحقق مادي من أصول وأمالك ال�ش
 . ف  كل عامني

 

كة.  - ي ال�ش
 لم توضح المراجعة السن��ة لفعال�ة نظام المراقبة الداخل�ة أي ضعف جوهري �ف

ي قاموا ب�عدادها ومناقشتها معهم ت عقد - ف بغرض مراجعة التقار�ر المال�ة الدور�ة والسن��ة اليت ف الخارجيني اللجنة عدة إجتماعات مع المراجعيني
 بالتفص�ل، و�بداءالمالحظات ووجهات النظر حولها. 

كة قد تم تحق�قها وأن القوائم المال�ة المنشورة قد أ�د كل من لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة فعال�ة إجراءات المراقبة الداخل�ة وأن أهداف ال�ش  -
ف ذات الصلة.   للمعاي�ي المحاسب�ة واألنظمة والقوانني

�
 تم إعدادها بط��قة معتمدة ووفقا

 

ض  إ� الحاجة مدى �شأن المراجعة لجنة توص�ة . ١١ ي  داخ�ي  مراجع تعيني
كة �ض ي  ال�ش

 عدم وجودە حال �ض
 

كة ال�ابالت السعود�ة إدارة  وتختص بنظام الرقابة والمراجعة الداخل�ة.   لدى �ش
�
 قائمة فعل�ا

 

ي  المراجعة لجنة توص�ات . ١٢
ض  بينها تعارض يوجد اليت ي  أو اإلدارة، مجلس قرارات و�ني

ض  �شأن بها األخذ المجلس رفض اليت  مراجع تعيني
كة حسابات ض  أدائه أو وتقي�م أتعابه وتحد�د وعزله ال�ش ، المراجع تعيني   بها األخذ عدم وأسباب التوص�ات، تلك ومسوغات الداخ�ي

 
ف  تعارض يوجد ال  . اإلدارة مجلس وقرارات المراجعة لجنة توص�ات بني

 

كة االجتماع�ة المساهمات تفاص�ل . ١٣   إن وجدت لل�ش
 

ي عام 
ي مجاالت الهندسة  ٣٢م استقبل مركز التدر�ب حوا�ي ٢٠١٩�ف

ي �ف نامج تدر�يب الم�كان�ك�ة متدرب من المعاهد والجامعات وتم إلحاقهم ب�ب
ون�ات.   واإلل��ت

 

ـــخ ب�ان . ١٤ ض  العامة الجمع�ات بتوار�ـ ة المال�ة السنة خالل المنعقدة للمساهمني �ن أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء األخ�ي  الجمع�ات لهذە الحا�ض
 

ف  عامة جمع�ات ٣تم عقد  ي  للمساهمني
وا   عضاء مجلسأاإلجتماع واسماء م، و�وضح الجدول التا�ي تار�ــــخ ٢٠١٩خالل العام الما�ف اإلدارة الذين ح�ف

 اإلجتماع. 

اسماء اعضاء مجلس اإلدارة 
 الحضور

الجمع�ة العامة 
 )٤٣العاد�ة (

 م٢٠١٩/ ٠٦/ ١٢

الجمع�ة العامة 
 )٢٥غ�ي العاد�ة (

 م٢٠١٩/ ١٢/ ١٥

الجمع�ة العامة 
 )٢٦غ�ي العاد�ة (

 م٢٠١٩/ ١٢/ ٣١
ي 
 √ √ √ م�� انور ن��اليت

 √ - √ رائد خالد احمد ع�ي رضا
ي   - √ - عدنان عبد هللا م�ميف
 √ √ - عبد هللا حسن م�ي

 √ √ - يوسف احمد يوسف ع�ي رضا
 √ √ √ خالد ع�ي العجالن
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كةالرئ�سلنشاط األنواع وصف  . ١٥ كاتها  ة لل�ش ي حالة  و �ش
ض أو أ��� من النشاطالتابعة. و�ض ة ب�ان بكل �شإرفاق  �جب، وصف نوعني اط وتأث�ي

كة ي حجم أعمال ال�ش
ي النتائج �ض

 و�سهامها �ض
 

كة:   األ�شطة الرئ�س�ة لل�ش

 ال�ابالت واألسالك ): ١النشاط (
 العقود): ٢النشاط (
 المفاتيح ال�ه��ائ�ة وملحقاتها): ٣النشاط (

 
ي  الرئ�س�ة األ�شطة هذە تأث�ي 

كة أعمال حجم �ف ي  و�سهامه ال�ش
 (باألف ال��االت السعود�ة) :التا�ي  النحو ع� النتائج �ف

 %النسبة النشاط إيرادات 
 %٧٠ ٢٦٥٫٠٣٢ ال�ابالت واألسالك )١�شاط (

 %٢٤ ٨٩٫٩٨٥ العقود )٢�شاط (
المفاتيح ال�ه��ائ�ة  )٣�شاط (

 وملحقاتها
٧ ٢٦٫٢٥٧% 

 %١٠٠ ٣٨١٫٢٧٤ المجم�ع
 

كة التابعة (  ماس لمشار�ــــع الطاقة واالتصاالت  ): ١األ�شطة الرئ�س�ة لل�ش

 تور�د ال�ابالت والملحقات ): ١النشاط (

 ترك�ب المفاصل والنها�ات): ٢النشاط (

 ): اإلختبار والتكل�ف٣النشاط (

كات الرئ�س�ة األ�شطة هذە تأث�ي  ي  التابعة لل�ش
كة أعمال حجم �ف ي  و�سهامه ال�ش

 :التا�ي  النحو ع� النتائج �ف

 %النسبة إيرادات النشاط 
 %٥٦ ٥٠٫٢٠٧ ) تور�د ال�ابالت والملحقات١�شاط (
 %٣٧ ٣٣٫٣٠٢ ) ترك�ب المفاصل والنها�ات٢�شاط (

 %٧ ٦٫٤٧٦ ) اإلختبار والتكل�ف٣�شاط (
 %١٠٠ ٨٩٫٩٨٥ المجم�ع

 

كة التابعة (  ال�مسان ): ٢األ�شطة الرئ�س�ة لل�ش

 صناعة ملحقات ال�ابالت ): ١النشاط (

كات الرئ�س�ة األ�شطة هذە تأث�ي  ي  التابعة لل�ش
كة أعمال حجم �ف ي  و�سهامه ال�ش

 :التا�ي  النحو ع� النتائج �ف

 %النسبة إيرادات النشاط 
 %١٠٠ ٢٦٫٢٥٧ )١�شاط (

 %١٠٠ ٢٦٫٢٥٧ المجم�ع
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كة وقرارات لخطط وصف . ١٦ ي  (بما المهمة ال�ش
ات ذلك �ض كة، اله�كل�ة التغي�ي  والتوقعات عمل�اتها) وقف أو توسعة أعمالها، أو لل�ش

 كة  ال�ش  ألعمال المستقبل�ة

كة إدارة مجلس أو� كة مال رأس ب��ادة م٢٠١٩ أب��ل ٧ الموافق ه١٤٤٠ شعبان ٢ بتار�ــــخ ال�ش  إجمال�ة بق�مة أسهم حقوق إصدار  ط��ق عن ال�ش
ون مليون)  إصدار ط��ق عن سعودي ر�ال مليون ٢٥٠ تبلغ  الموافقة تمت. سهم ل�ل سعودي ر�ال ١٠ بق�مة سهم ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ( خمسة و ع�ش
كة طلب ع� ي  المال�ة السوق هيئة قبل من المال رأس ل��ادة ال�ش

 مساه�ي  قبل من باإلجماع واعتمادە ذلك بعد  تقد�مه وتم م،٢٠١٩ د�سم�ب  ٢ �ف
كة ي  ال�ش

ي  المنعقدة العاد�ة غ�ي  العامة الجمع�ة �ف
ا  ذلك، ومع. م٢٠١٩ د�سم�ب  ٣١ �ف ي  كما   القانون�ة اإلجراءات استكمال لعدم نظر�

 م٢٠١٩ د�سم�ب  ٣١ �ف
ي  ،

كة مال رأس ب�ت  . سهم ل�ل سعودي ر�ال ١٠ �سعر  سهم ١١٫٠٦١٫٤٠٦ من يتكون سعودي ر�ال ١١٠٫٦١٤٫٠٦٠ عند  ال�ش

ي  األموال تخص�ص المقرر  من  جزء مع للمجموعة العامل المال رأس احت�اجات لتلب�ة رئ��ي  �شكل عمل�ة رفع رأس المال خالل من جمعها  يتم اليت
ي  استثمارە يتم

ي  بمثابة العامل المال رأس س�كون تم��ل. الرأسمال�ة النفقات �ف
ن مما  ، تحول حق��ت

�
كة �مك كاتو  ال�ابالت السعود�ة �ش  لها  التابعة ال�ش

ف مستوى التشغ�ل و إنعكاسه ع� تغ�ي الوضع اإلقتصادي لها  من كات أفضل من و  المناسب المكان أنها  باإلضافة إ� ، تحسني  المحل�ة لمصنعةا ال�ش
ي  دماتالخ ومقد�ي 

ي  االستثمارات تهدف. الممل�ة �ف
ة خالل ز�ادة اإلنتاج ع� الحفاظ إ� الرأسمال�ة والموارد  اآلالت �ف  المجموعة توج�هو  االنتقال�ة الف�ت

 . رؤ�تها  تحقيق نحو  الصحيح المسار  ع� المجموعة �جعل مما  ، وغا�اتها  أهدافها  تحقيق نحو 

كة أنهت ،م٢٠١٩ د�سم�ب  ٣١ بعد   تم ح�ث سعودي ر�ال مليون ٢٥٠ أسهم حقوق إصدار  ط��ق عن المال رأس ب��ادة المتعلقة اإلجراءات ال�ش
كة العائدات إ�داع ي  لل�ش

اير  ٢٠ �ف ي  ال��ادة كانت  ، التنظ�م�ة المتطلبات جميع است�فاء بعد . م٢٠٢٠ ف�ب
كة مال رأس �ف  ر�ال ٣٦٠٫٦١٤٫٠٦٠ ال�ش

 . سهم ٣٦٫٠٦١٫٤٠٦ من تتكون سعودي

كة (سواء تواجهها مخاطر بأي المتعلقة المعلومات . ١٧  إدارة السوق) وس�اسة مخاطر أم مخاطر تم��ل�ة، أم �شغ�ل�ة مخاطر أ�انت ال�ش
  ومراقبتها  المخاطر هذە

ي  بما ( السوق مخاطر : المال�ة المخاطر  من متنوعة لمجموعة تعرضها  المجموعة أ�شطة إن
 لنقد�ةا والتدفقات العادلة والق�مة العملة مخاطر  ذلك �ف

 . السيولة ومخاطر  االئتمان ومخاطر ) الفائدة أسعار  ومخاطر 

. للمجموعة لما�ي ا األداء ع� المحتملة السلب�ة اآلثار  تقل�ل إ� و�س� باألسواق التنبؤ  إمكان�ة  ع� للمجموعة الشامل المخاطر  إدارة برنامج يركز 
ي  المخاطر . واالحتمال�ة) خطورةال( التأث�ي  ع� بناءً  المخاطر  س�اسة تصم�م يتم  كما   �ي  االحتمالو  التأث�ي  ح�ث من عال�ة إ� متوسطة درجة لها  اليت
 : ��ي 

 )المستخدم الالئتمان الوفاء بحد  عدم/  االئتمان حد  إستخدام( االئتمان مخاطر . ١

�بة التعرض ومخاطر  الزكاة. ٢  لل�ف

 الس�اس�ة المخاطر . ٣

 مخاطر  ةتغط� تتم. الرئ�س�ة للمخاطر  تعرضها  من للتحوط و مشتقات أدوات و�ستخدم المقابل الطرف مخاطر  ع� ضوابط المجموعة وضعت
ف  وثائق خالل من ذلك إ� وما  المنتج/  العامة والمسؤول�ة ، األعمال وانقطاع ، الممتل�ات  . المناسبة التأمني

 ر ومخاط االئتمان مخاطر  �ي  المخاطر  أنواع أهم إن. اإلدارة مجلس قبل من المعتمدة الس�اسات بموجب العل�ا  اإلدارة قبل من المخاطر  إدارة تتم
 . الفائدة أسعار  ومخاطر  النقد�ة والتدفقات العادلة والق�مة العملة
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ي  رسم أو جدول شكل عل خالصة . ١٨
كة ألصول ب�ايض ي السنوات أعمالها ونتائج وخصومها ال�ش

ة الخمس المال�ة �ض أيهما  التأس�س منذ أو األخ�ي
 أق�

 ملخص المركز الما�ي ( خمس سنوات)
 سعودي) (ألف ر�ال

 الوصف
ي 

 د�سم�ب  ٣١كما �ض
 م٢٠١٩ م٢٠١٨ م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٥

 الموجودات
 ٥٢١٫٦٣٨ ٦٣١٫٤٨٤ ٨٩٢٫٩٢٣ ١٫٠٠٨٫٩٣٤ ١٫٢٢٢٫٥٦٠ الموجودات المتداولة

 ١٫٤١٠٫٣٣٤ الموجودات غ�ي المتداولة

 

١٫٢٣٦٫٥٢٣ 

 

١٫٠٦١٫١٩٣ 

 

٧٦٥٫١٠٦ 

 

٧٢٥٫٨٩٨ 

 
 ١٫٢٤٧٫٥٣٦ ١٫٣٩٦٫٥٩٠ ١٫٩٥٤٫١١٦ ٢٫٢٤٥٫٤٥٧ ٢٫٦٣٢٫٨٩٤ إجما�ي الموجودات

ض   المطل��ات وحقوق المساهمني
 ١٫٩٢٨٫٧٤٧ المطل��ات المتداولة

 

١٫٢٦٣٫١٣٦ 

 

١٫١٩٧٫٠٨٣ 

 

١٫٠٠١٫٣٨٤ 

 

٧٠٨٫٧٣٣ 

 
 ٢٦٣٫٠٤٢ المطل��ات غ�ي المتداولة

 

٦٧٧٫٠٧٢ 

 

٥٤١٫٥٨٣ 

 

٢٣٣٫٤٠٩ 

 

٤٤٧٫٠٣٨ 

 
 ٢٫١٩١٫٧٨٩ إجما�ي المطل��ات

 

١٫٩٤٠٫٢٠٨ 

 

١٫٧٣٨٫٦٦٦ 

 

١٫٢٣٤٫٧٩٣ 

 

١٫١٥٥٫٧٧١ 

 
ف   ٤٣٤٫٩٥١ حقوق المساهمني

 

٢٩٩٫٦٣٢ 

 

٢٠٩٫٨٥٤ 

 

١٦٢٫١٥٢ 

 

٩٤٫٣٠٨ 

 
 ٦٫١٥٤ حقوق األقل�ة

 

٥٫٦١٧ 

 

٥٫٥٩٦ 

 

)٣٥٥(  

 

)٢٫٥٤٣(  

 
إجما�ي المطل��ات وحقوق 

ض   المساهمني
١٫٢٤٧٫٥٣٦ ١٫٣٩٦٫٥٩٠ ١٫٩٥٤٫١١٦ ٢٫٢٤٥٫٤٥٧ ٢٫٦٣٢٫٨٩٤ 
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 ملخص حساب األر�اح والخسائر (خمس سنوات)
 سعودي) (ألف ر�ال

 الوصف
ي 

 د�سم�ب  ٣١كما �ض
 م٢٠١٩ م٢٠١٨ م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٥

 ٣٨١٫٢٧٤ ٨٦٥٫٠٢٣ ١٬٣٤٢٬٤٧٧ ١٬٥٦٤٬٥٥٥ ١٬٩١٨٬٠٥٩ اإليرادات
 )٤٣٣٫٤٤٣( )٨٣٦٫٠٧٦( )١٬٣٨٧٬١٩٠( )١٬٨٣١٬٥٧٣( )١٬٩٨٦٬٢٣٥( التكلفة والمصار�ف

ي 
 )٥٢٫١٦٩( ٢٨٫٩٤٧ )٤٤٬٧١٣( )٢٦٧٬٠١٨( )٦٨٬١٧٦( ال��ــح/( الخسارة)صا�ض

كات التابعة ي أر�اح ال�ش
كة �ف  ٣٩٥ )٨٦٫٤٩٠( )٢٣٬٢٣٨( ٤٢٬٥٧٧ ٨٣٬٧٦٣ حصة ال�ش

ي ال��ــح / (الخسارة) قبل الزكاة
 )٥١٫٧٧٤( )٥٧٫٥٤٣( )٦٧٬٩٥١( )٢٢٤٬٤٤١( ١٥٬٥٨٧ صا�ض

�بة الدخل  )١٠٫٠٥٧( )٥٫٤٠٩( )١٢٬٣٦٢( )١٠٬٩٥٢( )١٣٬٩٠٠( الزكاة و�ف

ي ال��ــح/(الخسارة) 
 )٦١٫٨٣١( )٦٢٫٩٥٢( )٨٠٬٣١٣( )٢٣٥٬٣٩٣( ١٬٦٨٧ للمجموعة -صا�ض
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ي  تحل�ل . ١٩
كة إيرادات إلجما�ي  جغرا�ض كاتها ال�ش   التابعة و�ش

ي  المجموعة إيرادات بلغت
ي  ر�ال مليون ٨٦٥ مقابل ر�ال مليون ٣٨١ م٢٠١٩ عام �ف

 . م٢٠١٨ �ف

كاتها  من المب�عات للمجموعة المجمعة اإليرادات �شمل ك�ة التابعة �ش كة إيرادات �شمل ال  ول�نها  ، واإلمارات�ة ال�ت  المملوكة لل�ابالت م�دال �ش
كة ٪٥٠ بنسبة ي  ر�ال مليون ٢٫٨٣١٫٦ بلغت إيرادات لل�ابالت م�دال سجلت. ال�ابالت ل�ش

 . م٢٠١٩ �ف

ي  التوز�ــــع
 : لإليرادات الجغرا�ف

 مليون ر.س
 المنطقة الجغراف�ة

م٢٠١٩ م٢٠١٨   
 الممل�ة الع���ة السعود�ة و منطقة الخليج ٧٠٢ ٣٥٤
ي دول العالم ١٦٣ ٢٧

 با�ت
 مجم�ع االيرادات ٨٦٥ ٣٨١

 : التال�ة القطاعات من اإليرادات نتجت
 مليون ر.س

 اإليرادات من
م٢٠١٩ م٢٠١٨   
 المنتجات ٨٠١ ٢٩١
 المشار�ــــع و الخدمات ٦٤ ٩٠

 مجم�ع االيرادات ٨٦٥ ٣٨١
 

ي  التوز�ــــع
ي  الجغرا�ف

 ) : الخسارة/ ( ال��ــح لصا�ف
 مليون ر.س

 المنطقة الجغراف�ة
م٢٠١٩ م٢٠١٨   

-٤٠  الممل�ة الع���ة السعود�ة و منطقة الخليج ١٣ 
-٢٢    -٧٦ ي دول العالم 

 با�ت
-٦٢  -٦٣  المجم�ع 

 

  

ي  جوه��ة فروقات ألي إ�ضاح . ٢٠
كة توقعات أعلنتها أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغ�ل�ة النتائج �ض   ال�ش

ي  العام ر�ال مليون ٦٢٫٩ قدرها  صاف�ة بخسائر  مقارنة سعودي ر�ال مليون ٦١٫٨ قدرها  صاف�ة خسارة المجموعة حققت
ي  التغ�ي  و�عود  ، الما�ف

 �ف
ي 
ي  مقارنة الحا�ي  للعام الخسائر  صا�ف

ات إ� رئ��ي  �شكل السابق العام خسارة بصا�ف  : التال�ة التأث�ي

 . السابق العام مع بالمقارنة النفقات و تقل�ل اإلنفاق ع� صارمة ورقابة دقيق رصد  •
ف و  مع المفاوضات •  . التم��ل تكلفة و تم شطب ه�كلته إعادة تمت الدائنني
ف  مع الديون ه�كلة إعادة • ف  مقرضني كة األم رئ�سيني  للديون إ�قاف الفوائد  مع سنوات ٦ إ� ٢ مدى ع� الفور�ة المستحقات غالب�ة وتح��ل ، لل�ش

 . المستدام النمو  لتسه�ل
كات نتائج وصلت • ة بالخسائر  مقارنة التعادل نقطة إ� الزم�لة ال�ش ي  ال�ب�ي

 . م٢٠١٨ عام �ف
ي تخص  ق�مة الزكاة المق�مة من سعودي ر�ال مليون ٣٣ مبلغ عن والدخل بالتنازل للزكاة العامة الهيئة مع الزكاة �س��ة إ� التوصل تم • و اليت

 . م٢٠١٢ م إ�٢٠٠٥السنوات 
ي  كم�ات البيع  انخفاض •

الذي أثر ع� عدم أستغالل القدرة   العامل المال رأس عدم توفر  �سبب م٢٠١٨ بعام مقارنة م٢٠١٩ عام و هامش ال��ــح �ف
دة من جراء عمل�ة اإلنتاج غ�ي  نتجت تكال�ف ثابتة و�التا�ي   اإلنتاج�ة �شكل كب�ي   . مس�ت
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ض  السعود�ة الهيئة من المعتمدة المحاسبة معاي�ي  عن اختالف ألي إ�ضاح . ٢١ ض  للمحاسبني  القانونيني

ي  المنته�ة للسنة الما�ي  وأدائها  للمجموعة الموحد  الما�ي  المركز  إن
) IFRS( المال�ة للتقار�ر  الدول�ة المعاي�ي  مع يتوافقان  م٢٠١٩ د�سم�ب  ٣١�ف

ي  المعتمدة
ف  السعود�ة الهيئة عن الصادرة األخرى والت��حات والمعاي�ي  السعود�ة الع���ة الممل�ة �ف ف  للمحاسبني  . القانونيني

كة كل اسم . ٢٢ كة مل��ة و�سبة مالها ورأس تابعة �ش  تأس�سها محل والدولة لعمل�اتها، الرئ�س والدولة المحل الرئ�س، و�شاطها فيها ال�ش

كات التابعة  بلد التأس�س النشاط الرئ��ي  ال�ش
من حصص  النسبة المئ��ة

رأس المال المملوكة بط��قة 
ة ة أو غ�ي مبا�ش  مبا�ش

رأس المال حسب الق�مة 
 اإلسم�ة للسهم

 (مليون ر�ال سعودي)
 محل�ة

كة ال�ابالت السعود�ة  �ش
 للتس��ق المحدودة

اء و�يع ال�ابالت  �ش
ال�ه��ائ�ة والمنتجات 

 المتعلقة بها

الممل�ة 
الع���ة 
 السعود�ة

١٠ %١٠٠ 

كة ماس  لمشار�ــــع الطاقة �ش
 واإلتصاالت المحدودة

مشار�ــــع الطاقة 
واإلتصاالت ع� أساس 

 �سل�م المفتاح

الممل�ة 
الع���ة 
 السعود�ة

١٠ %١٠٠ 

كة مرا�ز الماس لتوز�ــــع  �ش
 األدوات ال�ه��ائ�ة المحدودة

خدمات توز�ــــع الطاقة 
 ال�ه��ائ�ة واإلتصاالت 

الممل�ة 
الع���ة 
 السعود�ة

٤٤٫٥ %١٠٠ 

 دول�ـة
�م أنون�م  ماس كابلو �ات�ي
ي ( ماس هولدنج 

كايت ش�ي
( 

�
ي سابقا

كايت  أنون�م ش�ي
كة قابضة  ٤٧٧٫٣ %١٠٠ ترك�ا �ش

ناشيونال  كة ماس أن�ت �ش
ت��دنج المحدودة (ال تمارس 

 �شاط)
 ٠٫٦ %١٠٠ إيرلندا التجارة الدول�ة

كة ال�ابالت السعود�ة      �ش
(األمارات الع���ة المتحدة) 

 محدودةذات مسئول�ة 

بيع ال�ابالت والمنتجات 
 المتعلقة بها

األمارات الع���ة 
 ١٫٠ %١٠٠ المتحدة

صناعة المفاتيح  مجموعة ال�مسان
 ٢١٦٬٩ %٩٤٬٤ ترك�ا والمحوالت ومستلزماتها

كة م�دال لل�ابالت  �ش
 المحدودة

موصالت وقضبان 
 ١٢٤٬٣ %٥٠ البح��ن ومنتجات ذات صلة

كة زكا العالم�ة لتقن�ة  �ش
 المعلومات المحدودة

تنف�ذ أنظمة المعلومات 
 وخدمات الشبكات

الممل�ة الع���ة 
 ١٣٫٢ %٢٥ السعود�ة

كة قابضة ف�ي ه�فن القابضة المحدودة  ٠٫٢ %١٠٠ س�ش�ل �ش
كة قابضة كابالت القابضة المحدودة  ٠٫٠١ %١٠٠ مالطا �ش

جوزو جاير �مينكول أنون�م 
ي 
كايت كة قابضة ش�ي  ٠٫٠٣ %١٠٠ ترك�ا �ش

فاليتا جاير �مينكول أنون�م 
ي 
كايت كة قابضة ش�ي  ٠٫٠٣ %١٠٠ ترك�ا �ش
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كة م�دال لل�ابالت :   �ش
كة  ي تقوم بتصنيع وتور�د قضبان األلمنيوم واألسالك والموصالت والمنتجات  %٥٠تمتلك ال�ش كة م�دال لل�ابالت المحدودة بالبح��ن اليت من �ش

كة م�دال  ي ممل�ة البح��ن، ترك�ا، الممل�ة الع���ة السعود�ة وموزمبيق. األخرى ذات الصلة. تزاول �ش
  �ف

�
 اعمالها اساسا

 
كة م�دال لل�ابالت المحدودة:  الجدوليوضح  كات التابعة ل�ش ا�ة واأل�شطة الرئ�س�ة لل�ش  أدناە شكل ال�ش

كة التابعة بلد  ال�ش
 التأس�س

�سبة 
 المل��ة

 األ�شطة الرئ�س�ة

كة األو�ل المحدودة تصنيع و�يع سبائك األلمونيوم وقوالب صب وسبائك عجالت الس�ارات  %١٠٠ البح��ن �ش
 والشاحنات

كة البح��ن ألسالك  �ش
 تصنيع قضبان األلمونيوم %٧٥ البح��ن اللحام

كة متل فورم المحدودة تصنيع سبائك أسالك وأسالك الفوالذ المغطاة باأللمنيوم والمنتجات األساس�ة  %١٠٠ البح��ن �ش
 والمطابقة وتوف�ي خدمات التصنيع

ي 
كة م�دال كابلو سان �ف �ش

 قضبان وأسالك سبائك األلمونيوم والموصالت تصنيع وتور�د %١٠٠ ترك�ا ��ي ا�ه اس

كة م�دال لل�ابالت  �ش
ال�ا العالم�ة المحدودة  وقضبان وأسالك سبائك األلمونيوم والموصالت تصنيع وتور�د األلمنيوم %٩٠ أس�ت

كة  م�دال لل�ابالت �ش
 لم تبدأ العمل�ات التجار�ة حيت اآلن %١٠٠ الهند الخاصة المحدودة

كة م�دال لل�ابالت  �ش
 وقضبان وأسالك سبائك األلمونيوم والموصالت تصنيع وتور�د األلمنيوم %١٠٠ موزمبيق العالم�ة المحدودة

كة م�دال لل�ابالت  �ش
 الهندس�ة واإلدار�ةتقد�م الخدمات  %١٠٠ اإلمارات العالم�ة

كة صحار للصناعات  �ش
 لم تبدأ العمل�ات التجار�ة حيت اآلن %١٠٠ ُعمان ال�ه��ائ�ة المحدودة

كة م�دال لل�ابالت  �ش
 العالم�ة المحدودة

الممل�ة 
ي أورو�ا وترك�ا %١٠٠ المتحدة

كة م�دال لل�ابالت �ف  �س��ق منتجات �ش

كة م�دال لل�ابالت  �ش
�ا العالم�ة ف ال�ا ونيوز�لندا %١٠٠ مال�ي ي آس�ا وأس�ت

كة م�دال لل�ابالت �ف  �س��ق منتجات �ش

كة م�دال لل�ابالت  �ش
 غ�ي �شطة %١٠٠ كين�ا للتس��ق المحدودة

كة م�دال لل�ابالت  �ش
ي أم��كا وكندا %١٠٠ كندا العالم�ة المحدودة

كة م�دال لل�ابالت �ف  �س��ق منتجات �ش

كة م�دال لل�ابالت  �ش
 تقد�م الخدمات التجار�ة و�نتاج القضبان واألسالك وال�ابالت والموصالت %١٠٠ السعود�ة السعود�ة

كة م�دال ال�ه��ائ�ة  غ�ي �شطة %١٠٠ البح��ن �ش
كان الس��د�ة  كة توناف�ي �ش
كة  (مملوكة بواسطة �ش

 األو�ل)
ي قطع  %١٠٠ الس��د

�ارات غ�ار السإدارة األسهم واألوراق المال�ة األخرى والتصنيع والتجارة �ف
 وتقد�م أعمال االستشارات

كة م�دال لل�ابالت  �ش
 -للتس��ق المحدودة 

�ا  ن�ج�ي
�ا ي أف��ق�ا %١٠٠ ن�ج�ي

كة م�دال لل�ابالت �ف  �س��ق منتجات �ش
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كة م�دال لل�ابالت  �ش
ا كور�  –للتس��ق المحدودة 

 الجن���ة

كور�ا 
ي آس %١٠٠ الجن���ة

كة م�دال لل�ابالت �ف  �ا�س��ق منتجات �ش

ي 
كة ل�در ما�ينة سان �ف �ش

 البكرات والما�ينات (للمقطورات) والحاو�ات والتشي�د تصنيع وتوز�ــــع %١٠٠ ترك�ا ��ي ا�ه اس

 

كة زكا العالم�ة لتقن�ة المعلومات:   �ش

 
�
كة ال�ابالت السعود�ة حال�ا ي مجال دعم أنظمة المعلومات وخدمات الشبكات، %٢٥تمتلك �ش

ي تعمل �ف كة زكا اليت و�ي تقدم هذە الخدمات  من �ش

ي عام 
كة ال�ابالت السعود�ة. �ف كات داخل وخارج المجموعة من ضمنها �ش كة زكا، واعتبارا� من ٢٠١٦لعدة �ش  ٣١م، تم اتخاذ قرار ب��قاف عمل�ات �ش

كة. ٢٠١٩د�سم�ب   م، تجري عمل�ة التصف�ة لل�ش

 

كة ل�ل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاص�ل  . ٢٣  تابعة �ش

 .الينطبق

 

كة لس�اسة وصف  . ٢٤ ي  ال�ش
ـــع �ض  األسهم أر�اح توز�ـ

 :كاةخرى بما في ذلك الضرائب والزاألوذلك بعد خصم جمیع المصروفات العمومیّة والتكالیف التالي یتم توزیع أرباح الشركة السنویّة على النحو 

ي طحتیااإلمتى بلغ  التجنیبوقف ھذا أن تقرر ، ویجوز للجمعیة العامة العادیة حتیاطي النظامياإل لتكوین األرباحمن صافي ) %۱۰یجنب ( •
 ) من راس المال المدفوع.%۳۰(المذكور 

) من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي اتفاقي یخصص لغرض %۱۰اإلدارة أن تقرر تجنیب نسبة (للجمعیة العامة العادیة بناء على إقتراح مجلس  •
 أو أغراض معینة.

على  اإلمكانوذلك بالقدر الذي یحقق مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح ثابتة قدر  ت أخرىااحتیاط تكوینللجمعیة العامة العادیة أن تقرر  •
 المساھمین.

 قل من راس مال الشركة المدفوع.) على األ%٥( تمثلیوزع الباقي بعد ذلك على المساھمین نسبة  •
) من نظام الشركات یخصص بعد ۷٦) والمادة رقم (۱۹عودیة المادة رقم (مع مراعاة االحكام المقررة في النظام االساسي لشركة الكابالت الس •

 ) من الباقي لمكافأة اعضاء مجلس االدارة على ان یكون استحقاق ھذة المكافأة. وفقاً لألنظمة المتبعة في ھذا الشان.%۱۰ماتقدم نسبة التزید عن (
 

ي  مصلحة ألي وصف  . ٢٥
ي  األحق�ة ذات األسهم فئة �ض

كة إدارة أعضاء مجلس عدا (ألشخاص تعود التص��ت �ض ض  وكبار ال�ش  التنف�ذيني
كة أبلغوا  )وأق��اءهم ض  بموجب المادة الحقوق بتلك ال�ش امات المستمرة من الثامنة والستني ض  وأي ،قواعد ط�ح األوراق المال�ة واإلل�ت

ي  تغي�ي 
ة خالل الحقوق تلك �ض  السنة المال�ة األخ�ي

 . الينطبق
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كة وكبار إدارة مجلس ألعضاء تعود ا�تتاب وحقوق تعاقد�ة مال�ة وأوراق مصلحة ألي وصف  . ٢٦ ض  ال�ش ي  وأق��ائهم التنف�ذيني
 أو أسهم �ض

كة دين أدوات كاتها من أي أو ال�ش ي  تغي�ي  التابعة، وأي �ش
ة المال�ة خالل السنة الحقوق تلك أو المصلحة تلك �ض  األخ�ي

 عضاء مجلس اإلدارةأ

 المنصب االسم
ة ةنها�ة  بدا�ة الف�ت  الف�ت

ي 
صا�ض

 التغ�ي 

�سبة 
 التغ�ي 

% 

مل��ة األق��اء 
من الدرجة 

 األو�
 أسهم

أدوات 
 دين

 أسهم
أدوات 

 دين
عضو مجلس إدارة  خالد أحمد ع�ي رضا

 (غ�ي تنف�ذي)
٩٨٫٣١٧ - ٩٨٫٣١٧ - - - 

ف   مشمولني

عبدهللا حسن 
 م�ي

عضو مجلس إدارة 
 (غ�ي تنف�ذي)

٣٧٢ - ٣٧٢ - - - 
- 

ي  عدنان عبدهللا عضو مجلس إدارة  م�ميف
 (غ�ي تنف�ذي)

١٤٥ - ١٤٥ - - - 
- 

يوسف احمد ع�ي 
 رضا

عضو مجلس إدارة 
 (غ�ي تنف�ذي)

١٤٥ - ١٤٥ - - - 
- 

عضو مجلس إدارة،  رائد خالد ع�ي رضا
نائب الرئ�س (غ�ي 

 تنف�ذي)
١٤٫٥٥٤ - ١٤٫٥٥٤ - - - 

- 

ض  كبار   التنف�ذيني

 المنصب االسم
ة ةنها�ة  بدا�ة الف�ت  الف�ت

ي 
صا�ض

 التغ�ي 
�سبة التغ�ي 

 أسهم %
أدوات 

 دين
 أسهم

أدوات 
 دين

هشام عبدالرحمن 
 *إسماع�ل

نائب الرئ�س، الشؤون التجار�ة 
كة  لل�ش

٩١٤ - ٩١٤ - - - 

كة ال�ابالت السعود�ة بتار�ــــخ  *  سهم.  ٩١٤وحيت نها�ة العام كان لد�ة  م٢٠١٩، من بدا�ة عام م٢٠١٩اغسطس  ٣١استقال الس�د هشام إسماع�ل من �ش
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كة  ع� قروض بأي المتعلقة المعلومات  . ٢٧ كة اإلجمال�ة بالمديون�ة وكشف ،)غ�ي ذلك أم الطلب عند السداد واجبة أ�انت سواء(ال�ش  لل�ش
كات كة مبالغ وأي لها التابعة وال�ش   دفعتها ال�ش

�
والمبلغ  ومدته لها المانحة الجهة واسم القرض أصل ومبلغ السنة خالل لقروض سدادا

ي 
ي حال  المتب�ت

كة، عليها تقد�م إقرار بذلكعدم و�ض  وجود قروض ع� ال�ش
 

 يوضح الجدول التا�ي قروض ال�ابالت السعود�ة من البنوك التجار�ة والمصارف اإلسالم�ة والجهات الحكوم�ة

الجزء غ�ي المتداول  –قروض ط��لة األجل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي 31 
رص�د �ض ال

د�سم�ب 2019

تح��ل إ� / 
رض  (من) ق
قص�ي األجل

زل / إلغاء  التنا
اف /  �ت االع

اإلضافة 2019

ما تم دفعه خالل 
العام 2019

ي 
رص�د كما �ض ال

31/12/2018م
رض أصل الق رض مدة الق

الجهة المانحة
( إسم البنك ) ضة �ت كة المق �ش ال

زء غ�ي المتداول قروض ط��لة األجل –  الج
107,290         -                  (1,960)            109,250        191,460      5 Years صندوق التنم�ة الصناع�ة السعودي كة ال�ابالت السعود�ة �ش
�ع صندوق التنم�ة الصناع�ة السعودي      191,460        109,250            (1,960)                  -              -         107,290 مجم

-                  
سنوات 2      159,988          92,114             2,283      (36,097)           58,300 راج�ي - التسه�الت - أ �ف ال م �ف�ة معاد ه�كلتها قروض م

سنوات 6        31,578        169,779        36,097         205,876 راج�ي - �سه�الت - ب �ف ال م
ر�ة      191,566        261,893                  -             2,283              -         264,176 �ع البنوك التجا مجم

-                  
كة ال�ابالت السعود�ة      383,026        371,143            (1,960)             2,283              -         371,466 �ش �ع  مجم

سنوات 5         7,136                 -               (794)             1,914          8,051              9,171 Yapi ve Kredi Bankasi A.S. ال�ـمســـان
سنوات 5         9,540                 -            (1,156)             1,799          8,996              9,639 Turkiye Is Bankasi
سنوات 5         6,551                 -            (1,102)             1,965          6,889              7,752 Kuveyt Turk Katil im Bankasi A.S
سنوات 5         8,929                889               (710)                 857          7,386              8,422 Deniz Bank A.S
سنوات 5         6,375                 -               (306)                 135          6,064              5,893 Vakif Bank
3,753              3,983          371                 (601)               -              Asya Katil im Bankasi A.S

�ع ال�ـمســـان        38,531                889            (4,669)             7,041        41,368           44,630 مجم
�ع      421,557        372,032            (6,629)             9,324        41,368         416,096 مجم

صندوق التنم�ة الصناع�ة السعودي              (980)         (1,020)            (2,000)
ر�ة      (187,393)     151,478          (35,915) البنوك التجا زء الحا�ي أقل: الج

زء غ�ي المتداول      421,557        183,659            (6,629)             9,324     191,826         378,181 قروض ط��لة األجل –  الج
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ةقروض  األجل قص�ي  

 

 

 أو أصدرتها مشابهة حقوق أو حق ا�تتاب مذكرات أو تعاقد�ة مال�ة أوراق وأي للتح��ل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف  . ٢٨
كة منحتها كة عل�ه حصلت أي عوض إ�ضاح مع المال�ة السنة خالل ال�ش  ذلك مقابل ال�ش

 . الينطبق

 

 حقوق أو ا�تتاب، حق مذكرات تعاقد�ة أو مال�ة أوراق أو للتح��ل قابلة دين أدوات بموجب ا�تتاب أو تح��ل حقوق ألي وصف  . ٢٩
كة ا منحته أو أصدرتها مشابهة  ال�ش

 . الينطبق

 

داد ألي وصف  . ٣٠ اء أو اس�ت كة جانب من إلغاء أو �ش داد، وق�مة قابلة دين أدوات ألي ال�ش ض  مع المتبق�ة، المال�ة األوراق لالس�ت ض  التمي�ي  بني
ي  المدرجة المال�ة األوراق

تها اليت كة وتلك اش�ت ي  ال�ش
تها اليت كاتها اش�ت  التابعة �ش

 

 . الينطبق

 

 

 

ي 31 
رص�د �ض ال

د�سم�ب 2019
تح��ل من 
رض ألجل ق

زل / إلغاء  التنا
اف /  �ت االع

اإلضافة 2019

ما تم دفعه 
خالل العام 

2019

ي 
رص�د كما �ض ال

31/12/2018م
رض أصل الق رض مدة الق

الجهة المانحة
( إسم البنك ) ضة �ت كة المق �ش ال

ة األجل �ي قروض قص
أشهر 2      15,233            3,141       (38,325)           51,260              -           16,076 ي

�طايف �ب البنك السعودي ال كة ال�ابالت السعود�ة �ش
كة ال�ابالت السعود�ة      15,233            3,141       (38,325)           51,260              -           16,076 �ش �ع  جم

سنة 1.5         9,375            4,908          (4,908)                  -              -                  - Vakif Bank ماس كــابلــو
�ع ماس كــابلــو         9,375            4,908          (4,908)                  -              -                  - مجم

سنوات 5        8,095            8,051         (8,051)                  - Yapi ve Kredi Bankasi A.S. ال�ـمســـان
سنوات 5        8,996            8,996         (8,996)                  - Turkiye Is Bankasi
سنوات 5        8,022            6,889         (6,889)                  - Kuveyt Turk Katil im Bankasi A.S

سنوات 1        1,039            1,076             (768)              -                 308 Kuveyt Turk Katil im Bankasi A.S
سنوات 5        3,992            3,983         (3,983)                  - Asya Katil im Bankasi A.S
سنوات 5        8,281            7,386         (7,386)                  - Deniz Bank A.S
سنوات 5        5,943            6,064         (6,064)                  - Vakif Bank

�ع ال�ـمســـان      44,368          42,444             (768)                  -      (41,368)                 308 مجم

ة األجل حيت 31 د�سم�ب 2019      68,976          50,492       (44,001)           51,260      (41,368)           16,384 إجما�ي القروض قص�ي
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ي  اإلدارة مجلس اجتماعات عدد  . ٣١
ة، المال�ة السنة خالل ُعقدت اليت ـــخ األخ�ي   اجتماع كل حضور انعقادها، وسجل وتوار�ـ

�
 ف�ه موضحا

�ن أسماء  الحا�ض

مجم�ع 
 االجتماعات

االجتماع الثالث 
ـــخ  بتار�ـ

٢٠١٩/ ١٢/ ١٥ 

ي 
االجتماع الثايض

ـــخ  بتار�ـ
٢٠١٩/ ٠٧/ ٢٥ 

االجتماع األول 
ـــخ  بتار�ـ

٢٠١٩/ ٠٣/ ١٩ 
 االسم المنصب

ي  رئ�س مجلس اإلدارة √ √ √ ٣
 م�� أنور ن��اليت

 خالد أحمد ع�ي رضا عضو مجلس اإلدارة - - - عنھ وكل
 عبدهللا حسن م�ي عضو مجلس اإلدارة √ √ √ ٣
ي عدنان  عضو مجلس اإلدارة √ √ √ ٣  عبدهللا م�ميف
 خالد ع�ي العجالن عضو مجلس اإلدارة √ √ √ ٣
 يوسف أحمد ع�ي رضا عضو مجلس اإلدارة √ √ √ ٣

نائب رئ�س مجلس  √ √ √ ٣
 رائد خالد ع�ي رضا اإلدارة

 

كة طلبات عدد  . ٣٢ ض  لسجل ال�ش ـــخ المساهمني  وأسبابها الطلبات تلك وتوار�ـ

ف خالل العام  ١٥تم طلب  كة  م من قبل ٢٠١٩سجل للمساهمني ي الجدول أدناە: ال�ش
 كما هو موضح �ف

 اسباب الطلب تار�ــــخ الطلب �سلسل
كة يناير ٣ ١  إجراءات ال�ش
 يناير ١٠ ٢
اير ٧ ٣  ف�ب
اير ١٤ ٤  ف�ب
اير ٢١ ٥  ف�ب
 مارس ١٠ ٦
 مارس ٢٨ ٧
 اب��ل ١٨ ٨
 مايو ١٣ ٩

 ٤٣ العاد�ة العامة الجمع�ة حضور  أهل�ة لتحد�د  يونيو ١٢ ١٠
كة يوليو ٢٩ ١١  إجراءات ال�ش
 ٢٥ الغ�ي العاد�ة العامة الجمع�ة حضور  أهل�ة لتحد�د  نوفم�ب  ١٢ ١٢
كة د�سم�ب  ١١ ١٣  إجراءات ال�ش
 (اإلجتماع الثالث) ٢٥ الغ�ي العاد�ة العامة الجمع�ة حضور  أهل�ة لتحد�د  د�سم�ب  ١٥ ١٤
 ٢٦ الغ�ي العاد�ة العامة الجمع�ة حضور  أهل�ة لتحد�د  د�سم�ب  ٣١ ١٥
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ض  صفقة ألي وصف  . ٣٣ كة بني  (ألف ر�ال سعودي) عالقة ذي وطرف ال�ش

كة  اسم عضو مجلس اإلدارة اسم ال�ش
 المتعاقد عليها

طب�عة األعمال 
وط األعمال والعقود والعقود مدة األعمال  �ش

 والعقود
مبلغ األعمال 

 والعقود
كة م�دال  يتكون مجلس إدارة �ش

لل�ابالت من ستة أعضاء و�تم 
ف ثالثة منهم من قبل إدارة  تعيني
كة ال�ابالت السعود�ة وهم :   �ش

ي  -
 الس�د/ م�� انور ن��اليت

 س�د/ عبد الهادي ابو الخ�ي لا  -
 الس�د/ إشفاق س�د -

كة م�دال  �ش
 لل�ابالت

وات مواد  مش�ت
 خام

أعمال اعت�اد�ة بدون أي 
وط أو مز   عقود سن��ة ا�ا تفض�ل�ة�ش

١١٫٤٦١ 
  

مكافآت أعضاء 
 ٢٫٣٤٤ مجلس اإلدارة

 ١٫٨٦٨ أخرى

الس�د/ خالد أحمد يوسف ز�نل   -
 ع�ي رضا. 

الس�د/ يوسف أحمد يوسف ز�نل  -
 ع�ي رضا. 

كة ز�نل  �ش
 للصناعات

م�وفات معاد 
تحم�لها 
 للمجموعة

أعمال اعت�اد�ة بدون أي 
وط أو مزا�ا   ٨ عقود سن��ة تفض�ل�ة�ش

 

كة ال�ابالت السعود�ة  تملك �ش
كة ز�نل للصناعات  %٢٥ وتملك �ش

 
�
كة زكا  %٢٥أ�ضا من رأس مال �ش

و�مثلها الس�د/ يوسف أحمد 
 يوسف ز�نل ع�ي رضا. 

كة زكا  �ش
 العالم�ة

م�وفات 
تكبدتها 

 المجموعة

أعمال اعت�اد�ة بدون أي 
وط أو مزا�ا تفض�ل�ة  ٤٤٥ عقود سن��ة �ش

 

كة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات  . ٣٤   ال�ش
�
كة إدارة مجلس أعضاء ألحد مصلحة فيها كانت أو فيها، طرفا ض  ل�بار أو ال�ش  التنف�ذيني

ض  أسماء �شمل بح�ث منهم، بأي عالقة ذي شخص ألي أو فيها وطها العقود أو األعمال هذە وطب�عة العقود، أو باألعمال المعنيني  و�ش
كة تقد�م إقرار بذلكومبلغها  ومدتها  ، و�ذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القب�ل، فع� ال�ش

 
ي الفقرة السابقة 

كة بانه بٕاستثناء ما تم ذكرە �ف و كانت فيها مصلحة ٣٣�قر مجلس إدارة ال�ش  فيها، ا�
�
كة طرفا و عقود تكون ال�ش عمال ا� ، فٕانه ال توجد ا�

كة  عضاء مجلس ٕادارة ال�ش ي منهمألحد ا�
�
و ألي شخص ذي عالقة با ف فيها ا� و ل�بار التنف�ذيني  .ا�

 

كة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي ب�ان  . ٣٥ ض  أحد أو ال�ش  مكافآت أي عن كبار التنف�ذيني

 الينطبق. 

 

كة مساه�ي  أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي ب�ان  . ٣٦ ي  حقوق أي عن ال�ش
 األر�اح �ض

 . الينطبق
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ائب أو زكاة أي لسداد والمستحقة المسددة النظام�ة المدفوعات بق�مة ب�ان  . ٣٧  نها�ة حيت  �سدد ولم أخرى أي مستحقات أو رسوم أو �ض
ة  و��ان أسبابها لها موجز وصف مع السن��ة، المال�ة الف�ت

 

   م٢٠١٩

 المسدد
 (بآالف ال��االت)

 حيت  المستحق
ة نها�ة  المال�ة الف�ت

 �سدد ولم السن��ة
 ب�ان األسباب وصف موجز لها

 - ١١٫٣٨٧ الزكاة
سداد �س��ات لسنوات 
سابقة باإلضافة إ� ق�مة 

 م٢٠١٨إقرار الزكاة 

 اةالزك ستدفع
 المستحقة

 ٣١ حيت 
 د�سم�ب 

 عند  ٢٠١٩
 الزكاة إ�داع

 واإلقرار 
ي  �يب  لعام ال�ف

ي  ٢٠١٩
 عام �ف

٢٠٢٠ . 
�بة  - - - - ال�ف
للتأمينات المؤسسة العامة 

ا�ات السن��ة - ٦٫٣٦٦ االجتماع�ة  ق�مة االش�ت
 - م٢٠١٩خالل العام 

ات وجوازات السفر  تدفع لوزارة الداخل�ة - ١٣٥ تكال�ف التأش�ي

رسوم تجد�د 
األقامات 

والجوازات 
ا ف  والف�ي

 تدفع لوزارة العمل - ٣٫١٧٩ رسوم مكتب العمل
تجد�د 

تصار�ــــح 
 العمل

 
 

ي  لمصلحة أ�شئت احت�اطات أو استثمارات أي بق�مة ب�ان  . ٣٨
كة موظ�ض  ال�ش

كة إدارة �س� ي جهودها ودعمها   ال�ش
ف حام�ي نحو اإلستمرار �ف ف االداء العام ورفع الروح المعن��ة لموظفيها، لذا تقرر اقامة ترتيبات لتحف�ي لتحسيني

تيبات التال�ة: "بطاقة الشكر"، وتمنح هذە البطاقة   بموجب ال�ت
ي الدرجة تط -١

 ومادون (مدير أول ومادون).  )٢(ببق هذە األل�ة ع� موظ�ف
) خالل سنه تق��م�ة واحدة (من  -٢ ف ف الذين �منحهم رئ�س المجموعة بطاقات شكر �شكل فردي (حد أديف بطاقتني  ع� الموظفني

�
تطبق ا�ضا

(  يناير ا� د�سم�ب
السابقة تتعلق بنفس المساهمة واالنجازات الهامة �كون غ�ي  السنة�ة اخرى خالل ألي أالذي يتل�ت حافزا نقد�ا عن ط��ق الموظف  -٣

 . ي
 مستحقا للحصول ع� حافز اضا�ف

ف شكر(الراتب االسا�ي اقل من  ٥٫٠٠٠�منح حافز بق�مة  -٤  ٢٥٠٠ر�ال سعودي) باالضافة ا�  ١٠٫٠٠٠ر�ال سعودي ل�ل من �حمل بطاقتني
ف شكر (الراتب االسا�ي من الرات %٥٠ر�ال سعودي عن كل بطاقة اضاف�ة. و�منح  )  ١٠٫٠٠٠ب االسا�ي ل�ل من �حمل بطاقتني وأ���

 من الراتب االسا�ي عن كل بطاقة اضاف�ة.  %٢٥باالضافة ا� 
ي شهر يناير من السنة التال�ة عن انجازات العام السابق.  -٥

ي السنة" �ف
 �منح هذا الحافز و�دفع "مرە واحدة �ف

، �جب اال �قل تقي�م االداء ا -٦ ط اسا�ي (حقق التوقعات) ل�كون مستحقا  ٣لسنوي للموظف المؤهل خالل العام عن المستوى وك�ش
 للبطاقة. 
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 مجلس اإلدارة إقرارات  . ٣٩
 :  ُ�ِقر مجلس اإلدارة ما ��ي

عدت الحسابات سجالت أن -١
�
 الصحيح بالشكل أ

فذ و سل�مة أسس ع� أعد الداخل�ة الرقابة نظام أن -٢
ُ
 بفاعل�ة ن

ي  �ذكر شك أي يوجد ال أنه -٣
كة قدرة �ف  �شاطها مواصلة ع� ال�ش

 

 التحفظات تلك اإلدارة مجلس تق��ر أن يوضح �جب السن��ة، المال�ة القوائم ع� تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تق��ر كان إذا . ٤٠
 متعلقة بها معلومات وأي وأسبابها

 
ي  المنته�ة للسنة المال�ة الب�انات حول المستقل الحسابات مدقق تق��ر  تضمن

 من مقتطفات ��ي  ف�ما . معدل رأي م٢٠١٩ د�سم�ب  ٣١ �ف
 . التحفظات

 الرأي المتحفظ
كة �م و ت�جارات  كابلو  ماس حققت ؛ التابعة ال�ش ي  أنون�م �ات�ي

كايت ي  المنته�ة للسنة سعودي ر�ال مليون ٢١٫٩ بلغت صاف�ة خسارة ش�ي
 د�سم�ب  ٣١ �ف

ا�مة خسائرها  و�لغت ،م٢٠١٩ كة مال رأس من ٪٩١٫٢ �مثل ما  وهو  سعودي، ر�ال مليون ٤٣٥٫٢ حيت  الم�ت ا جوه��ا  مما  ، التابعة ال�ش �ع�ي مؤ�ش
كة التابعة اماتها  الوفاء ع� وقدرتها  مستمر  كمنشأة   االستمرار  ع� ع� قدرة ال�ش ف ف  عندما  بال�ت كة إن. استحقاقها  موعد  �حني  تزال وال  كانت  لتابعةا ال�ش

ي 
 مشار�عها  من تقبل�ةالمس النقد�ة مطل��اتها من خالل اإلعتماد علي التدفقات وقامت بعمل خطة لتخف�ض لدائنيها  مطل��اتها  ه�كلة إعادة عمل�ة �ف

كة إدارة تتوقع ال  لذلك،. الحال�ة ا ه�  يتعلق ف�ما  مخاطر  أي ال�ش كة التابعة و ناء ع� ذلك فإن هذە الحقائق تعت�ب مؤ�ش دم قدرة عب�ستمرار�ة ال�ش
كة ع� االستمرار�ة كة التابعة  الحصول ولم نتمكن من ،ال�ش ع� تأ��دات مراجعة كاف�ة و معقولة للحصول ع� القناعة ال�اف�ة  ف�ما أذا كانت ال�ش

 س�كون لديها القدرة ع� اإلستمرا�ة بالمستقبل. 

 

ي   . ٤١
ة انتهاء قبل الحسابات مراجع بتغي�ي  اإلدارة مجلس توص�ة حال �ض ض  الف�ت  ب�ان مع التق��ر ع� ذلك، �حتوي �جب أن أجلها، من المعني

 التوص�ة بالتغ�ي  أسباب

 . الينطبق

 

كة قبل من بها المحتفظ الخ��نة أسهم تفاص�ل عن اإلفصاح  . ٤٢  األسهم هذە عن استخدامات وتفاص�ل ال�ش

 . الينطبق
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