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     نبذة عن الشركة وأنشطتها – 2 

تأسست شركة وفرة للصناعة والتنمية طبقا الحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكى رقم 

هـ. والذى تعدل بصدور نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكى رقم 22/3/1385وتاريخ /م( 6)

( وتاريخ 403هـ. ولوائحة وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم )28/1/1437/م( وتاريخ 3)

 200شركة مساهمة سعودية مدرجة، برأس مال قدرة تأّسست ك هـ. وطبقا لهذا النظام24/7/1439

 .لاير، وجميعها أسهم عادية نقدية 10مليون سهم قيمة كل منها  20مقسمة إلى مليون لاير سعودى 

 هـ 1441 شعبان 15بتاريخ العادية الجمعية العامة غير  حدث تخفيض لرأس المال بقرار من وقد

طفاء الخسائر بناًء على توصية مجلس االدارة بتخفيض رأس المال إلم 2020ابريل  8الموافق 

 77,170,350لاير سعودى الى  200,000,000س مال الشركة من أيض رالمتراكمة وتم تخف

. لاير سعودى 10سهم قيمة كل منها  7,717,035 الي لاير سعودى 20000000وعدد األسهم من 

كما شرعت الشركة في إجراءات زيادة رأس المال لتنفيذ خططها لالرتقاء بالشركة عن طريق 

لاير، ولكن اإلجراءات جارية اآلن ولم تكتمل  154,340,700طرح أسهم حقوق أولويّة بمبلغ 

 م.2021خالل العام 

     أغراض الشركة

رغم أّن الشركة تنفذ على أرض الواقع جزءاً من أغراضها المثبتة في نظامها األساس، إاّل أّن هذه 

 األغراض تشمل نشاطات كثيرة، وهي كالتالي:

تصنيع وتعبئة وحفظ ومعالجة وتطوير المواد الغذائية، وتسويقها فى الداخل والخارج، ومنها  – 1

 ما يلى :

االستفادة من الفائض الموسمى للمحاصيل الزراعية وخاصة سريعة التلف وتقديمها للمستهلك  –أ 

 بعد معالجتها وإخضاعها لدرجات متفاوتة من خدمات التصنيع الغذائى.

االفضل لبعض المنتجات النباتية والحيوانية الثانوية التى يشكل حرقها والتخلص  االستغالل –ب 

 منها خسارة لالقتصاد الوطنى مثل مخلفات مسالخ الدواجن والحيوانات المجترة وبقايا االسماك 
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ومخلفاتها كاالحشاء الداخلية والرؤوس والعظام واالستفادة منها النتاج اعالف حيوانية ذات قيمة 

 ية عالية.غذائ

 

تصنيع بعض المنتجات الغذائية من خاماتها كاستخراج الزيوت النباتية والسكر واالستفادة  –ت 

 من بقاياها بعد التصنيع كاعالف ونحو ذلك.

تشجيع المنتجين فى القطاع الزراعى على ادخال محاصيل زراعية جديدة مما سيؤدى الى  –ث 

 يحقق واحدا من اهم اهداف التنمية الزراعية. توسيع وتنويع قاعدة االنتاج الزراعى بما

زيادة فرص تصدير المنتجات الزراعية المحلية خاصة المحاصيل سريعة التلف كالسلع  –ج 

 الغذائية المصنعة او المعالجة.

 االستثمار فى مجال انشاء وتطوير وتملك المشاريع الصناعية لصالح الشركة. – 2

 العقار ويشمل ذلك :االستثمار فى مجال االراضى و – 3

 شراء وبيع األراضى لصالح الشركة. •

 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )السكنية(. •

 إدارة وتاجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير السكنية(. •

 إدارة وصيانة وتشغيل وتملك المشاريع الصناعية وإنشائها لصالح الشركة. •

وتمارس الشركة أنشطتها وفق االنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات 

   ن وجدت.إالمختصة 

ناطق للمبيعات والتسويق في الملها فروع ويقع المركز الرئيسى للشركة فى مدينة الرياض يجوز 

 الوسطى والغربيّة والشرقيّة والجنوبيّة من المملكة.

 في هذا المجال. ممتد إرثالشركات الرائدة في الصناعات الغذائية ولها  وتعتبر الشركة من

تستخدم كثيراً من المواد  عّددةتستخدم فيها خطوط إنتاج متأربعة مصانع عاملة وللشركة أكثر 

المملكة العربية السعودية وذلك إلنتاج وتوزيع وتسويق أصناف عديدة من  داخلمنتجة األّوليّة  ال
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جزئة أسوق الجملة والتلعمالء الشركة في األسواق المركزيّة والمواد الغذائية عالية الجودة التي تقدم 

 بالمدينة الصناعية. حيث أّن المصانع األربعة العاملة  توجد والتموين في جميع أنحاء المملكة 

  

بالمرحلتين الثانية والثالثة بالرياض وهي مصنع المنتجات الخضرية ومصنع وفرة للمكرونة 

  .والشعرية ومصنع المأكوالت الجاهزة )اللحوم( ومصنع حبوب اإلفطار

 للصناعات التحويلية للتمور بمدينة الخرج. وهناك مصنع خامس 

    م.2021إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة لعام  -3

      أوال: مصنع المنتجات الخضرية

 تُعبأ المنتجات تحت أسماء وفرةحيث خط إنتاج شرائح البطاطس المجمدة رئيسي هو  للمصنع خطّ 

وتستخدم بطاطس ذات جودة ومواصفات ممتازة تنتجها لنا كبرى الشركات الزراعية  ومأكوالت

 السعودية.

رة( عر المتوازن أصبحت عالمتنا التجارية )وفوبفضل الجودة العالية التي نحافظ عليها وبفضل الس

سماء في سوق شرائح البطاطس السعود  دون جدال منافسين في ذلك الشركات األواحدة من أفضل 

 العالمية الشهيرة في هذا القطاع.

لاير، تمثل  32,025,223م. مبلغ 2021الخضرية خالل عام  المنتجات  وقد بلغت مبيعات مصنع

 من إيرادات الشركة. % 49,29

      ثانيا: مصنع المعجنات للمكرونة والشعرية

ي ضل المرونة فلشركة وفرة للصناعة والتنمية بفل المصانع الهاّمةمن  إّن مصنع المعجنات واحد

من توزيع المنتجات والعبوات تحت األسماء التجارية وفرة وحدائق اإلنتاج التي مكنت الشركة 

تج القاسي الذ  ين كميات من أجود أنواع سميد القمحوسّر الجودة هو استخدام  السعودية وكابرينى.

 .دقيق القمح السعود  ام ستخداأفضل المعجنات  كما يتم 

 أربعة خطوط إنتاج: من المصنع  تكّونوي

 اثنان إلنتاج المكرونة القصيرة بأنواعها )أحدهما جديد(. ●
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 الثالث إلنتاج المكرونة الطويلة )اإلسباجيتي(. ●

 الرابع إلنتاج الشعرية. ●

 

  %35,29لاير. وتمثل  22,924,527م مبلغ 2021وقد بلغت مبيعات مصنع المعجنات خالل عام 

 من إيرادات الشركة.

     ثالثا: مصنع المأكوالت الجاهزة )اللحوم(

منتجات لحوم مجمدة ذات قيمة عالية  لصناعةيتكون المصنع من وحدات إنتاجية متعددة األغراض 

ويشمل ذلك البرجر والكباب والسجق )النقانق( وشرائح اللحمة المطهية مثل المارتديال وغيرها مع 

 مرونة في انتاج أصناف أكثر من منتجات اللحم والدجاج.

 ة.وق هذه المنتجات تحت ماركة وفرتس

 %12,29لاير، تمثل  7,981,501م مبلغ 2021وقد بلغت مبيعات مصنع المأكوالت خالل عام 

 من إيرادات الشركة.

      والمكّسرات رابعا: مصنع حبوب اإلفطار

ورن الك حبوب اإلفطار رقائق الذرة المحّمصة المختلفة ) بإنتاج األّوليقوم لهذا المصنع خّطان و

 ومنتفخات األرز ومنتفخات الشوكوالتة(.بران فليكس وال الُمحلّىوالكورن فليكس فليكس 

م حدثت طفرة في حجم المبيعات وعدد 2021ورغم ضعف أداء هذا المصنع إال أنّه في عام 

 العمالء.

 %3,13لاير، تمثل  2,036,351م مبلغ 2021وقد بلغت مبيعات مصنع حبوب االفطار خالل عام 

 من إيرادات الشركة.

الفول  زبدةبصفة أساسيّة حيث ينتج المصنع  والمكسرات خطوط إنتاج الفول السودانيوهناك  ●

حبوب االفطار وخطوط المكّسرات   لقد ظلت مبيعات مصنع السوداني والفول السوداني المملح.

 لتعاقد مع جهاتكة األخرى لكن بدأت الجهود تثمر بعد امتواضعة لسنوات مقارنة بمصانع الشر
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العام بها من حبوب اإلفطار والمكّسرات، حيث ظهر تحّسن في  عالمات خاّصة مختلفة إلنتاج

 .ساليب جديدة للبيعت وابتكار أم.  كما تحرص الشركة على رفع الجودة وتحديث المنتجا2021

 

 

       خامسا : مصنع التمور بالخرج

على الشركة على الدوام. وقد تم تصميم المصنع لتصنيع مصدراً للخسائر لقد ظّل هذا المصنع 

المنتجات التحويلية للتمور مثل عجينة التمور ودبس التمور والخل وإنتاج األعالف من مخلفات 

 ولكن منتجات هذا المصنعالتمور كما يشتمل على خط إلنتاج المربى من التمور والفواكه األخرى. 

 لم تنتشر كما كان مخّططاً لها.

       الخطط والتوقعات المستقبلية لشركة وفرة للصناعة والتنمية -4 

زيادة الطاقة اإلنتاجية وزيادة المبيعات المحلية  تتوقع الشركة فإنّ  إشارة لخطة األعمال الجديدة 

 خاصة في مصانع الخضرية والمعجناتوكذلك المبيعات الخارجية وتخفيض تكاليف المنتجات و

إعادة  على ركزت فيها ( Business Planخّطة األعمال )فقد قامت الشركة بوضع خطة واللحوم. 

تأهيل المصانع بتخفيض االعتماد على العمليّات اليدويّة بشراء خطوط عالية األتمتة، وكذلك التركيز 

ع متداد المملكة لزيادة المبيعات والتوسبمضاعفة عدد العمالء على اعلى التوسع األفقي للمبيعات 

في قطاع األسوق المركزية والمتاجر الكبرى )السوبر ماركت والهايبر ماركت( وزيادة الحصة 

 واالهتمام بجودة وسالمة األغذية.  السوقية والبيعية

بتصنيع منتجات متميزة وذات جودة عالية وحسب التوجيهات  اً وتولى الشركة اهتماما كبير

  .كعالمات خاّصة –اإلستراتيجية إلدارة الشركة قامت الشركة بتصنيع المكرونة والبطاطس 

       المحتملة ألعمال الشركة ةالمخاطر المالية والتشغيلي – 5

ِّ كيان اقتصاد   تتعرض لبعض المخاطرمن خالل إّن شركة وفرة للصناعة والتنمية مثلها مثل أّ 

طبيعة نشاطها الصناعى كشركة تعمل في مجال السلع واألغذية األساسية والتجزئة فقد أولى مجلس 

اإلدارة أهمية قصوى لمراقبة ومراجعة وتقييم سياسة إدارة المخاطر من وقت آلخر وذلك للتحقق 

شركة على متابعة المخاطر وبصفة من وجودة أنظمة رقابية فعالة لمراقبة تلك المخاطر. وتحرص ال
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ومنها على سبيل المثال تأمين المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وقطع  خاصة المخاطر التشغيلية

 الغيار الالزمة لضمان التشغيل المستمر.

 

 

 ً ن تلك المواد م التلك المخاطر قامت الشركة بتوسيع قاعدة الموردين لضمان تلبية احتياجاته وتجنبا

 فاديا لتذبذب األسعار قامت الشركة بتوقيع عقود ملزمة مع بعض الموردين.وت

واهتمت الشركة بزيادة الطاقة التخزينية فأنشات مستودعات مبردة ومجمدة لحفظ المواد الخام 

 األساسية )البطاطس واللحوم( نظراً لموسميتها وشرائها وقت انخفاض أسعارها. وفى مجال الدقيق 

استغلت الشركة الطاقة التخزينيّة الكبيرة التي أنشاتها في وقت سابق ببناء صوامع والسميد فقد 

جديدة  لالستفادة من الحصص اإلضافية من الدقيق التي وفّرتها المؤسسة العامة لصوامع الغالل 

وعن قطع الغيار فالشركة تتعامل مباشرةً مع  ومطاحن الدقيق في الرياض وفي فروع األقاليم.

 مصانع والوكالء المعتمدين خاصة في قطع الغيار الكبيرة لضمان الحصول على القطع مورد  ال

ً ألّ  توقف طار ، كما تحتفظ الشركة بقطع الغيار الالزمة للصيانة الدورية  األصلية وتفاديا

 للمصانع في مستودع قطع الغيار. 

 

 ( األدوات المالية1 – 5)

المركز المالى بشكل رئيسى على النقد فى الصندوق ولدى تشمل األدوات المالية المدرجة فى قائمة 

واالستثمارات والدائنين والمطلوبات المستحقة والقروض  األخرى والموجودات البنوك والمدنيين

 والمطلوبات غير المتداولة .

 المنافسة في األسواقو القوة الشرائيّة ( مخاطر2 – 5)

هناك مخاطر كبيرة تواجه الشركة ومن أهم تلك المخاطر انخفاض الطلب على منتجات الشركة 

سبب بجائحة كورونا  من تداعياتالمخاطر  وبيقيت بعضمن العمالء بسبب ضعف القوة الشرائية. 

قيّدت بعض  هات ذات الصلة والتيلصّحة والجاإلجراءات االحترازيّة التي فرضتها وزارة ا
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مخاطر المنافسة على األسعار في  كما سادت النشاطات المرتبطة بسلسة توزيع واستهالك الطعام.

تعرضت الشركة لمنافسة كبيرة من قبل الشركات العاملة في نفس المجال  ثحيبيع المنتجات 

جوء الل وخاصة تلك التي تعمل في مجال تجارة البطاطس المجمدة لذا لم تجد الشركة خياراً سوى

 إلى تخفيض أسعار بيع البطاطس وذلك للمنافسة وللمحافظة على حصتها في السوق. وفى نفس 

 

الوقت تواجه الشركة مخاطر مماثلة لباقي المنتجات وإن كانت بدرجة أقل من تلك التي تواجها في 

 منتجات البطاطس.

 لعمل العروض والبيع بأسعارومن سمات التعايش مع حّدة المنافسة، تلجأ الشركة من وقت إلى آخر 

مخفضة على المنتجات، خاّصة تلك التي تقترب من انتهاء الصالحيّة، وذلك لتقليل المخاطر ومنع 

 إتالف المنتجات بسبب انتهاء الصالحيّة وغيرها.

 ( مخاطر االئتمان3 – 5)

ف إلى تكبد الطرتتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدى 

خر خسائر مالية وتسعى الشركة لتقليل مخاطر االئتمان من خالل المتابعة الدورية للذمم المتعلقة. اآل

 تحرص الشركة دائما على االحتفاظ بالحد األدنى الالزم من السيولة لمقابلة تأمين احتياجاتها لذلك 

ت النظامية المستحقة السداد وأ  مستحقات من المواد الخام والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمدفوعا

 أخرى. لذا ترّكز الشركة على قاعدة عمالء جيدين، ملتزمين بسداد مشترياتهم من الشركة، متل 

المتميزين من كبار عمالء الجملة، تضمن كذلك األسواق المركزيّة الكبيرة )الهايبرات ماركت( و

 بهم الحّد األدنى الالزم للتشغيل.

 ( مخاطر العمالت4 – 5)

مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت 

األجنبية. إّن معامالت شركة وفرة للصناعة والتنمية هي باللاير السعود  والدوالر األمريكي، ولمقابلة 

ام التحويل المناسب لترجمة المخاطر المتوقعة من العمالت األجنبية وأسعار الصرف يتم استخد

العمليات واألرصدة التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعود  وفقا لألسعار السائدة حين إجراء 
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وتعتبر الشركة أنها ليست عرضة لهذا الخطر نظراً ألّن العملة الرئيسية لتعامالت الشركة  المعامالت

 هي اللاير وسعرة ثابت.

 

 

 

 

 سيولة( مخاطر ال5 – 5)

وهي مخاطر عدم مقدرة الشركة على تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات 

رغم حرصها على الشركة من شّح السيولة خالل العام  تأثرت عملياتولقد المالية عند استحاقها ، 

على مهلة سداد جيدة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها كما  تحصل فيها من الموّردين شراءإنفاذ عقود 

تحرص دائماً على توفير السيولة الالزمة للوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل وبشكل مستمر باعتمادها 

على عمالء ذو  سمعة جيدة، وتحرص الشركة على أن يتوافر لديها قدر كافى من النقد لتغطية 

تعامل الشركة مع بنوك ذات مراكز مالية قوية وسمعة جيدة، وإن المصاريف التشغلية المتوقعة وت

 كانت تتعّرض لبعض المصاعب في توفير السيولة الالزمة.

 

 ( القيمة العادلة6 – 5) 

تمثل القيمة العادلة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط 

 تعامل عادلة، وحيث يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فإنّه يمكن أن ينتج 

وبات ة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلفروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة تعتقد اإلدار

  المالية الخاصة بالشركة ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.

  (IFRS) المالية رتوافق المراكز المالية للشركة مع معايير الدولية للتقاري  -6

م 2021لي للعام الماقامت الشركة بتطبيق وإعداد القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية 

 وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.
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 ( والخاص بعقود اإليجارات16قد قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولى العداد التقارير المالية رقم )

 م.01/01/2019بداية من 

  نتائج أعمال الشركة خالل الخمس سنوات األخيرة -7

 ملخص قائمة الدخل آلخر خمس سنوات )باللاير(

 

 

 

 بيان م 2017 م 2018 م 2019 م 2020 م2021

 المبيعات 60,834,006 80,131,972 82,816,966 83,777,853 64,967,601

 تكلفة المبيعات (75,165,062) (66,952,488) (66,058,166) (64,363,423) 53,474,887

 مجمل الربح (14,331,056) 13,179,484 16,758,800 19,414,430 11,492,714

 أجمالي المصروفات (26,679,274) (26,708,401) (27,240,825) (25,909,007) (23,400,746)

 صافي )خسارة( الربح من النشاط (41,010,330) (13,528,917) (10,482,052) (6,494,577) (11,908,032)

 مخصص ضمان قرض)طرف ذو عالقة( 0 0 (8,063,390) 0 0

 خسائر استثمارات بالقيمة العادلة ربح/خسارة (4,521,000) (6,499,675) (4,354,480) 0 0

 ربح/خسارة التدنى فى قيمة االستثمارات عقارية 0 0 (1,008,252) 333,368 0

 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة (2,500,000) (1,959,481) (1,175,915) (1,326,059) (269,529)

 ومعدات االضمحالل في ممتلكات وآآلت 0 0 0 0 (468,578)

 رد مخصص قطع غيار انتفي الغرض منه 0 0 0 0 761،698

 مخصص هبوط تدنى فى قيمة المخزون 0 0 0 (606,477) 0

 مخصص بضاعة بطيئة الحركة (556,931) (307,254) (927,060) (1,426,484) 0

 مصروفات تمويل (617,950) (315,350) (300,000) (630,000) (420,000)

 تكاليف التمويل 0 0 (190,020) (188,497) (168,898)

 إيرادات أخرى 340,688 80,923 2,420,198 1,482,535 3,528,801

 صافي الربح )خسارة( قبل الزكاة (48,865,523) (22,529,754) (24,080,971) (8,856,191) (8,944,538)

 زكاة تقديرية (1,254,527) (3,971,408) (1,288,762) (3,522,897) (1,986,049)

 صافي الربح)خسارة( السنة (50,120,050) (26,501,162) (25,369,733) (12,379,088) (10,930,587)

 بنود الدخل الشامل:     

 التغير فى القيمة العادلة لالستثمار 35,326 67,592 (83,305) 84,360 50,615

 الخسائر االكتوازية لاللتزامات منافع الموظفين (101,944) (701,543) (372,400) (1,056,317) 1,394,803

 اجمالى الدخل الشامل (66,618) (633,951) (455,705) (971,957) 1,445,418
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 اجمالى ربح) الخسارة( الشاملة للسنة (50,186,668) (27,135,113) (25,825,438) (13,351,054) (9,485,169)

 

 يتضح من ملخص قائمة الدخل ما يلي

  م2020في العام  لاير 19,414,430لاير. مقابل  11,492,714م. مبلغ 2021فى عام  ربحال مجملبلغ  ▪

( لاير 13,351,045)مقابل  ( لاير. 9,485,169م. مبلغ )2021 فى عامإجمالى الخسارة الشاملة بلغ   ▪ 

 م.2020فى عام 

 

 

لاير  83,777,853م 2020لاير في حين كانت في العام  64,967,601 م 2021المبيعات فى عام  بلغت ▪

 .  %22.45مسجلة انخفاض بنسبة 

لاير في حين انخفضت المصاريف البيعية  1,225,044دارية والعمومية بمبلغ ارتفعت المصاريف اإل ▪

 لاير مقارنة مع العام السابق . 3,733,305والتسويقية بمبلغ 

 : أهم أسباب الخسائر

  22.45انخفاض المبيعات بنسبة% 

 ارتفاع تكلفة المبيعات. 

 . االضمحالل في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات 

 دارية والعمومية.ارتفاع المصاريف اإل 

  .تكوين مخصص للخسائر االئتمانية 

 بيان أصول وخصوم الشركة في السنوات الخمس األخيرة  - 8

 سنوات )باللاير(قائمة المركز المالي آلخر خمس ملخص 

 بيان م 2017 م 2018 م 2019 م 2020 م2021

 الموجودات المتداولة 64,489,776 49,802,508 46,893,843 51,017,019 50,586,537

 المطلوبات المتداولة 44,075,615 54,573,506 47,712,401 66,853,749 70,971,724

 راس المال العامل 20,414,161 (4,770.998) (818,558) (15,836,730) (20,385,187)

 األصول األخرى طويلة األجل 20,974,325 14,542,242 13,601,492 13,871,605 3,108,709
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 األصول الثابتة 116,433,138 109,177,425 103,551,023 96,434,618 89,351,022

 الموجوداتأجمالي  201,897,239 173,522,175 164,046,358 161,323,242 143,046,268

 قروض طويلة األجل 0,00000,21 11,000,000 25,000,000 16,000,000 6,000,000

 المطلوبات األخرى 5,665,082 6,427,240 15,637,966 16,124,547 13,214,767

 أجمالي المطلوبات 70,740,697 72,000,746 88,350,367 98,978,296 90,186,491

 راس المال المدفوع 200,000,000 200,000,000 200.000.000 77,170,350 77,170,350

 االحتياطيات واألرباح المدورة (68,843,458) (98,478,571) (124,304,009) (14,825,404) (24,310,573)

 حقوق المساهمين 131,156,542 101,521,429 75,695,991 62,344,946 52,859,777

 أجمالي الخصوم وحقوق المساهمين 201,897,239 173,522,175 164,046,358 161,323,242 143,046,268

 
 

 ما يلي: 31/12/1220من قائمة المركز المالي في 

. مقابل م2021-12-31لاير في  143,046,268إجمالي الموجودات )األصول( مبلغ  غتبل •
 .     %11,33بنسبة انخفاض قدرها  م 2020-12-31لاير في  161,323,242

لاير  98,978,296م. مقابل 2021-12-31 لاير في 90,186,491إجمالي المطلوبات مبلغ  غتبل •
 .   %8,88 بنسبة انخفاض قدرها م. 2020-12-31في 

  %15,21لاير بنسبة  52,859,777لاير الي  62,344,946انخفاض حقوق المساهمين من  

( في 15,836,730م مقارنة مع )2021-12-31( لاير في 20,385,187بلغ راس المال العامل ) •
 .م31-12-2020

 م )باللاير( 2020م بالعام السابق  2021لعام  ةمقارنة النتائج التشغيلي – 9

 بيان م 2020 م2021 (-مبلغ التغير + أو ) (%)نسبة التغير 

 المبيعات 83,777,853 64,967,601 18,810,252- 22,45% -

 تكلفة المبيعات (64,363,423) (53,474,887) 10,888,536 - 16,92% -

 مجمل الربح من التشغيل 19,414,430 11,492,714 7,921,716- 40.80%-

 أجمالي المصروفات (25,909,007) (23,400,746) 2,508,261- 9.68%-

 صافي الربح )خسارة( من النشاط (6,494,577) (11,908,032) 5,413,455+ 83.35%+

 طرف ذو عالقة –مخصص ضمان قرض  0 0 0 0
 خسائر استثمارات بالقيمة العادلة ربح / خسارة 0 0 0 0

ارباح/خسارة التدنى فى قيمة االستثمارات  333,368 0 333,368 100%
 العقارية

 متوقعةمخصص خسائر ائتمانية  (1,326,059) (269,529) 1,056,530- 79.67%-
 مخصص هبوط تدنى فى قيمة المخزون (606,477) 0 (606,477) 100%
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 مخصص بضاعة بطيئة الحركة (1,426,484) 0 (1,426,484) 100%

 مصروفات تمويل (630,000) (420,000) 210,000- 33.33%-
 تكاليف التمويل (188,497) (168,898) 19,599- 10.40%-

 إيرادات أخرى 1,482,535 3,528,801 2,046,266+ 138%+
 زكاة تقديرية (3,522,897) (1,986,049) 1,536,848- 43.62%-

 صافي الربح )الخسارة( (12,379,088) (10,930,587) 1,448,501 - 11.70%-
 بنود الدخل الشامل:    

 التغير فى القيمة العادلة لالستثمار 84,360 50,615 33745- 40%-
 االرباح)الخسائر( االكتوارية لمكافاة نهاية خدمة (1,056,317) 1,394,803 2,451,120+ 232%+

 اجمالى الدخل الشامل (971,957) 1,445,418 2,417,375+ 248.71%+
 اجمالى الخسارة الشاملة للسنة (13,351,045) (9,485,169) 3,865,876- 28.96%-
 خسارة السهم (1,60) (1.42) 0.18- 11.25%-

 

 م ما يلي: 2020م بالعام السابق  2120لعام  ةمقارنة النتائج التشغيلييتضح من 

 يتضح من ملخص قائمة الدخل ما يلي

 . %22,45م بمعدل 2020م مقارنة مع  العام 2021انخفضت المبيعات فى عام  ▪

 %16,92بمعدل  10,888,536م. بمبلغ 2021انخفضت تكلفة المبيعات فى عام  ▪

من ربح  مجمللاير. مقابل  11,492,714م. مبلغ,2021من العمليات التشغيل فى عام  ربح مجمل ▪

 لاير . 19,414,430قدرها  م 2020العمليات التشغيل فى عام 

( لاير. مقابل إجمالى خسارة شاملة قدرها 9,485,169م. مبلغ )2021إجمالى الخسارة الشاملة فى عام  ▪

 م.2020( لاير فى عام 13,351,045)

 .%9.68م بمعدل 2020مقارنة مع العام  م.2021فى عام  انخفضت المصروفات  ▪

 .%11.70م بنسبة 2020م مقارنة مع العام 2021انخفض صافي خسارة العام   ▪

 

  أسباب االنحرافات في نتائج التشغيل - 10

 .%22,45انخفاض قيمة المبيعات بنسبة  – 1

 انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية. -2
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 انخفاض مخصص الخسائر االئتمانية التوقعة . -3

 عدم تكوين مخصص لبضاعة بطيئة الحركة. – 4

 .رد مخصص قطع غيار انتفي الغرض منه -5

 

 

 

 

 

 التحليل الجغرافي لمبيعات شركة وفرة للصناعة والتنمية )باللاير( - 11

 السنة البيان داخل المملكة خارج المملكة اإلجمالي

 م2021 المبيعات 64,967,601 0 64,967,601
 م2020 المبيعات 83,777,853 0 83,777,853

 

لاير عن العام السابق. بنسبة   18,810,252بمبلغ  وانخفضت المبيعات داخل المملكة  كل يتبين أن
22,45% .  

 

      ضريبة القيمة المضافة – 12 

بناًء على اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة كأحد اإلصالحات 

االقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي قامت الشركة بااللتزام باألنظمة والتشريعات 

طلبات م. وقامت الشركة بتوفيق أعمالها مع جميع المت2018في تطبيق هذه الضريبة في بداية عام 

الرسمية التي تكفل حسن تطبيقها وقد حرصت الشركة على تقديم ودفع إقرار ضريبة القيمة المضافة 

 فى المواعيد الرسمية. 

    حقوق المساهمين – 13 

   سياسة توزيع األرباح
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 ( من النظام األساس )توزيع األرباح(43المادة )

 تى :اآلكة الصافية السنوية على الوجة ع أرباح الشروز  تُ 

رباح لتكوين االحتياطى النظامى ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية ( من صافى األ%10جنب )يُ  – 1

 ( من رأس المال المدفوع.%30وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطى المذكور )

رباح لتكوين ( من صافى األ%10ب )دارة أن  تجنِّّ على اقتراح مجلس اإل للجمعية العامة العادية بناءً  – 2

 احتياطى اتفاقى يخصص بما يعود بالنفع على الشركة.

 

 

كة حقق مصلحة الشرخرى ، وذلك بالقدر الذى يأن تقرر تكوين احتياطيات ة أة العاديّ العامّ  للجمعية – 3

 مذكورة كذلك أن تقتطع من صافىمكان على المساهمين . وللجمعية الأو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإل

 باح مبالغ النشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين او لمعاونة ما يكون قائما من هذة المؤسسات.راأل

 مال الشركة المدفوع س( من رأ% 5على المساهمين نسبة )  يوزع من الباقى بعد ذلك – 4

مع مراعاة االحكام المقررة فى المادة )العشرون( من النظام ، والمادة )السبعين( من نظام الشركات  – 5

ن يكون استحقاق هذة المكافات ( من الباقى لمكافاة مجلس اإلدارة على أ%10)يخصص بعد ما تقدم نسبة 

 متناسبا مع عدد الجلسات التى يحضرها العضو.

 )استحقاق االرباح(( من النظام األساس 44المادة )

رباح وفقا لقرار الجمعية العامة العادية الصادرة فى هذا الشان ويبين القرار يستحق المساهم حصتة فى األ

رباح لمالكى االسهم المسجلين فى سجالت المساهمين أحقية األتاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون 
 (.2021فى نهاية اليوم المحدد لالستحقاق ، )علماً أّن الشركة لم توّزع أرباح في عام 

 اجتماعات مجلس االدارة – 14

 مجلس االدارة      

مجلس ادارة جديد للشركة للدورة  لتنتخب م30/06/2019اوال : اجتمعت الجمعية العامة العادية بتاريخ 

  م. على النحو التالي03/07/2022ولمدة ثالث سنوات تنتهى فى  م،04/07/2019من  تبدأ( ول11رقم )

 م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد         – 1
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 *ل دغريرآبراهيم محمد هادى إم /  – 2

 ل عباسآد / تركى بن مسعود مهدى  – 3

 له نصيفأ/ طارق عماد عبد اإل – 4

 أ/عمار محمد حسين العباد  – 5

 ل حيدرآحمد عبهل أم / محمد  – 6

 أ / صالح حسن صالح اليامي – 7

 .م19/10/2020 باالستقالة بتاريخ * انتهت عضويته

 

لتنظر في طلب عزل مجلس  (36رقم ) الجمعيّة العاّمة العاديّة نعقدتم ا14/01/2021ولكن بتاريخ 

 عاّمة لاالجمعيّة ووافقت . ذْين تقّدم بهما بعض مساهمي الشركةلال لجنة المراجعةطلب عزل اإلدارة و

لتنتهي الدورة )رقم اب مجلس إدارة جديد، على عزل مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة وقامت بانتخ

 م. 14/01/2021( بتاريخ 12م. ومن ثّم بدأت الدورة الجديدة )رقم 13/01/2021( بتاريخ 11

 ( من اآلتية أسماؤهم:12وتّم تشكيل مجلس اإلدارة للدورة )رقم 

 محمد يعقوب يوسف المخضب -1

 محمد هند  شجاع العتيبي -2

 فيصل محّمد عبد العزيز الخضير  -3

 سعود عبد هللا السمار محمد  -4

 إياد عبد الرحمن محمد البنيّان -5

 محّمد عبد الرّزاق عبود البغداد  -6

 فيصل عبد هللا محّمد القحطاني -7

من ، )(11الدورة )رقم  الفترة المتبقية من يغّطي هذا التقرير أداء مجلس اإلدارة في وعليه

( للفترة 12. كما يغطي أداء مجلس اإلدارة في الدورة )رقم (م13/01/2021 -م  01/01/2021

 (.م31/12/2021 –م 14/01/2021من )
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 اجتماعات مجلس اإلدارة:

دارة مرتين على يجتمع مجلس اإل على أن للشركة )الحادية والعشرين( من النظام األساسلمادة تنص ا

طلب  ىأن يدعو المجلس إلى االجتماع متيجب على رئيس المجلس كما  .األقل فى السنة بدعوة من رئيسه

إلشراف والمتابعة ومراقبة تنفيذ أعمال الشركة كما يحرص إليه ذلك اثنان من األعضاء وذلك من أجل ا

اء أعض وعلىعلى تدوين وتوثيق محاضر تلك الجلسات بما يتوافق مع نظام الئحة حوكمة الشركات. 

 .على حضور االجتماعاتالحرص مجلس اإلدارة 

 

 

 م(.13/01/2021 -01/01/2021(، )من  11)رقم  نهاية الدورة مجلس اإلدارة في لم يجتمع

ة اجتماعات وكان سجل ( سبع7م )2021خالل عام ( 12)الدورة وبلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة 

 حضور هذه االجتماعات كالتالي:

 

 م1220بيان سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس خالل عام 

 النسبة
)%( 

 اسم العضو تاريخ االجتماع 

 18/1 28/1 21/2 9/5 22/5 8/8 8/11 جملة

100
% 

 محمد يعقوب يوسف المخضب √ √ √ √ √ √ √ 7

100

% 

 محمد هند  شجاع العتيبي √ √ √ √ √ √ √ 7

100
% 

 فيصل محّمد عبد العزيز الخضير  √ √ √ √ √ √ √ 7

100
% 

 عبد هللا السمار محمد سعود  √ √ √ √ √ √ √ 7

100

% 

 إياد عبد الرحمن محمد البنيّان √ √ √ √ √ √ √ 7
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100

% 

 محّمد عبد الرّزاق عبود البغداد  * √ √ √ √ √ √ استقال 6

100

% 

 فيصل عبد هللا محّمد القحطاني √ √ √ √ √ √ √ 7

 م07/11/2021 باالستقالة بتاريخ محمد عبدالرزاق البغداديأ/ عضوية  * انتهت 

 

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبرتهم  -15

 االسم المؤهالت الوظيفة الحالية الوظيفة السابقة الخبرات

 مجال المقاوالت -
 مجال األسهم -
 مجال المبيعات -

وسيط أسهم ورئيس فريق 
 تداول في بنك الجزيرة

المدير التنفيذي لشركة 
 أنساب للمقاوالت. 

 

بكالوريوس اقتصاد 
 وإرشاد

أ/ محمد يعقوب يوسف 

 المخضب

مجال المحاماة 
 واالستشارات القانونيّة

 محامي
 

أ/ محمد هند  شجاع  بكالوريوس أنظمة - محامي ومستشار قانوني

 العتيبي

مجال االستقدام والقوى  -
 العاملة

 مجال المقاوالت -

رئيس مجلس إدارة شركة 
 جداول البناء للمقاوالت

مؤسس ومدير شركة الدانة 
 الستقدام األيدي العاملة

بكالوريوس إدارة نظم 
 المعلومات

فيصل محّمد عبد أ/ 

 العزيز الخضير 

بنك  –مدير إقليمي  مجال البنوك والتأمين -
 الجزيرة

رئيس مجلس إدارة  -
 شركة أمان لوكالة التأمين

نائب الرئيس ورئيس شبكة 
الفروع وقنوات التوزيع 

 الجزيرةببنك 

دبلوم المحاسبة 
 التجاريّة

محمد سعود عبد هللا أ/ 

 السمار 

مجال االستثمار العقاري -
وتطوير المجمعات 
السكنيّة والمراكز 

 التجاريّة

الراشد للتجارة  -
 والمقاوالت

العضو المنتدب والرئيس  -
التنفيذي شركة مشاريع 

 األرجان
 

بكالوريوس هندسة  -
 معماريّة

الرحمن محمد إياد عبد أ/ 

 البنيّان
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مجال القطاع المالي  -
والخدمات االستشاريّة 

 وأسواق المال

 -بنك جي بي مورقان 
 الرياض

الرئيس التنفيذي  -
 لمجموعة نمو المستقبل

بكالوريوس علوم  -
الحاسب اآللي 

 والمعلومات

محّمد عبد الرّزاق عبود أ/ 

 البغداد 

 قطاع البنوك
 

مدير الفروع المنطقة 
الشرقية والشمالية بنك 

 البالد

البنك  –المدير اإلقليمي 
 العربي الوطني

فيصل عبد هللا محّمد أ/  بكالوريوس قانون -

 القحطاني
 

 

 

 

 

 أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبرتهم  -16

 أعضاء لجنة المراجعة

 االسم المؤهالت الوظيفة الحالية الوظيفة السابقة الخبرات

المنطقة الشرقية )مدير الفروع  قطاع البنوك
  بنك البالد (والشمالية

 –المدير اإلقليمي 
 ك العربي الوطنينالب

 فيصل عبد هللا محّمد القحطانيأ/  بكالوريوس قانون -

 –الرئيس التنفيذي المساعد  - القطاع المالي
 شركة مكتب العائلة

مستشار في وزارة 
 اإلسكان

 أ/ هاني عبد هللا سراج أبو النجا محاسبةبكالوريوس  -

تحليل مالي / 
 إدارة

شركة أجدي  –مدير إداري 
 الغذاء التجاريّة

  –شريك إداري 
شركة التحليالت 

 المتقّدمة

بكالوريوس إدارة  -
ماجستير  – ماليّة

 رياضيات تطبيقية 

أ/ عبدالرحمن عبدالمحسن سليمان 
 بالغنيم

 

  و الترشيحات أعضاء لجنة المكافآت

 االسم المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة السابقة الخبرات
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مجال البنوك  -
 والتأمين

بنك  –مدير إقليمي 
 الجزيرة

رئيس مجلس إدارة  -
 شركة أمان لوكالة التأمين

نائب الرئيس ورئيس شبكة 
الفروع وقنوات التوزيع 

 ببنك الجزيرة

دبلوم المحاسبة 
 التجاريّة

 سعود عبد هللا السمار محمد أ/ 

مجال المحاماة 
واالستشارات 

 القانونيّة

 محامي
 

 أ/ محمد هند  شجاع العتيبي بكالوريوس أنظمة - محامي ومستشار قانوني

المنطقة )مدير الفروع  قطاع البنوك
بنك  (الشرقية والشمالية

  البالد

البك  –المدير اإلقليمي 
 العربي الوطني

 فيصل عبد هللا محّمد القحطانيأ/  بكالوريوس قانون -
 

 

 

 

 

 

 

 

 دارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبرتهماإل -17

 االسم المؤهالت الوظيفة  الوظيفة السابقة الخبرات

المجال الصناعي وريادة 

 األعمال

 العتيبيأ/ مقعد إبراهيم  دبلوم  وفرة - الرئيس التنفيذ  وفرة-نائب الرئيس التنفيذ  

الخدمات  –المدير المالي  مجال اإلدارة الماليّة -

الخطوط –األرضيّة 

 السعوديّة

)ابتداًء من  المدير المالي
 م(2021يوليو 

 بكالوريوس 

 ماجستير

 أ/ خالد صالح العامودي

 التدريس الجامعىمجال  -

 ذائيالتصنيع الغ مجال -
فى  ةمدير الشؤون الفنيّ 

شركة وفرة للصناعة 

 والتنمية

 بكالوريوس زراعة - مدير اإلستراتيجيّة والتطوير

 ماجستير صناعات غذائية -

 دكتوراة صناعات غذائية -

 د/ صالح علي محجوب

 في مجال المراجعة   -

 في  مجال اإلدارة الماليّة -

المدير المالي )حتى يوليو  المراجعة الداخليّة مدير
 م(2021

 بكالوريوس تجارة ▪

 

 أ/ عثمان محّمد توم بخيت

في مجال المشتريات 

 والمبيعات

 محمد فيصل محمدأ/  دبلوم تقنية المعلومات مدير مبيعات المملكة مدير المشتريات
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائة على أساس تنفيذي وغير تنفيذي أو مستقل – 18

 محمد هند  شجاع العتيبي أ/  نائب الرئيس   √ محمد يعقوب يوسف المخضب/ أ رئيس مجلس اإلدارة   √ اسم العضو الصفة تنفيذي غير تنفيذي مستقل

 إياد عبد الرحمن محمد البنيّانأ/  عضو مجلس   √ محمد سعود عبد هللا السمار أ/  عضو مجلس   √ فيصل محّمد عبد العزيز الخضير / أ العضو المنتدب √  

 فيصل عبد هللا محّمد القحطانيأ/  عضو مجلس   √ محّمد عبد الرّزاق عبود البغداد / أ مجلسعضو   √ 
 

الشركات داخل المملكة او خارجها التى يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا فى مجالس  – 19
 ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها 

الشكل 
القانونى 
 للشركة

داخل المملكة 
/ خارج 
 المملكة

اسماء 
الشركات 
 السابقة

الشكل القانونى 
 للشركة

داخل 
المملكة / 
خارج 
 المملكة

اسماء الشركات 
 الحالية

 اسم العضو

مسؤولية 

 محدودة

جداول البناء  داخل المملكة

 للمقاوالت

 داخل المملكة مسؤوليّة محدودة
 "" 
"" 
"" 

 أنساب للمقاوالت العاّمة -
أنساب للعقارات -  

  الخليجاتحاد  -
سر للنقل البّر ي -  

محمد يعقوب يوسف أ/ 

 المخضب

 داخل المملكة  فرد - - -
 

مكتب محمد بن هند   -

 العتيبي للمحاماة

محمد هند  شجاع أ/  

 العتيبي

مسؤولية 

 محدودة

جداول البناء  داخل المملكة

 للمقاوالت 

 داخل المملكة مسؤولية محدودة
 

شركة الدانة الستقدام  -

 العاملةاأليد  

فيصل محّمد عبد أ/ 

 العزيز الخضير 

مساهمة 

 مدرجة

 مساهمة مدرجة بنك الجزيرة داخل المملكة

 

مملوكة لبنك  -

 الجزيرة

 داخل المملكة
 

 بنك الجزيرة

 

شركة أمان لوكالة  

 التأمين

محمد سعود عبد هللا أ/ 

 السمار 
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داخل المملكة  داخل المملكة مدرجة

 بنك البالد

 مقفلة مساهمة

 

 مدرجة مساهمة

 

 مدرجة مساهمة

 داخل المملكة

 
"""" 

 

"""" 

مشاريع  شركة -

 األرجان

ش/ مدينة المعرفة  --

 االقتصادية

 شركة االتحاد للتأمين -

إياد عبد الرحمن محمد أ/ 

 البنيّان

مسؤولية 

 محدودة

تحويل  داخل المملكة

 لالستشارات

 محدودة مسؤولية

 محدودة مسؤولية

 

 داخل المملكة
 

""" 

- MBUZZ  

 جودة الطعام-
محّمد عبد الرّزاق أ/ 

 عبود البغداد 

مساهمة 

 مدرجة

 

 مدرجة مساهمة بنك البالد داخل المملكة

 مدرجة مساهمة

"""" 

""" 

 شركة أيان لالستثمار -

 البنك العربي الوطني -

 

فيصل عبد هللا محّمد أ/ 

 القحطاني
 

 

علماً  –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التى اتخذها مجلس اإلدارة الحاطة أعضائه  – 20
 بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

امة العادية بتاريخ مقترحات ومالحظات المساهمين كانت قد عرضت من خالل اجتماع الجمعية الع

. كما تم نشر محاضر م02/05/2021ووتاريخ م، 18/03/2021، وتاريخ م14/01/2021

الع المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة نى. الطالجمعيّات المذكورة على موقع الشركة اإلليكترو

 وغيرهم عليها.

 التواصل مع المساهمين والمستثمرين  - 21

ح تدرك الشركة أهمية التواصل مع مساهميها وتزويدهم بالمعلومات ، وتطبيقا لمبدا االفصا
 والشفافية قامت الشركة بما يلى:

م. على موقع تداول ، ونشرها 2021نشر القوائم المالية ربع سنوية والحسابات الختامية للعام المالى  •
 خالل المدة التى حددها النظام.

 هيئة السوق المالية وشركة السوق الماليّة عالنات التى حددتهاااللتزام بصيغة اإل •

 إعداد تقرير مجلس االدارة وفقا لمتطلبات االفصاح الواردة بالئحة الحوكمة. •

االطالع على محاضر الجمعيات العمومية للشركة   –دون استثناء  –يمكن لكل مساهمى الشركة  •

 لمجلس االدارة على موقع تداول وموقع الشركة على اإلنترنت. ، وأّي إعالناتوأّي تقارير سنوية
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 أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركةملكية  -22

بائهم تتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقروصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اك
و تلك كة أو أي من شركاتها التابعة أو أى تغير فى تلك المصلحة أفي أسهم أو أدوات دين الشر

 م 1220الحقوق خالل السنة المالية 

 

 

 

 

 

نسبة 
 التغير

صافى 
 التغير

 م االسم بداية العام نهاية العام

 عدد األسهم أدوات دين عدد األسهم أدوات دين

 1 محمد يعقوب يوسف المخضبأ/  100 0 100 0 0 0%

 2 محمد هند  شجاع العتيبيأ/   4995 0 4995 0 0 0%

 3 فيصل محّمد عبد العزيز الخضير أ/  10 0 10 0 0 0%

 4 محمد سعود عبد هللا السمار أ/  1000 0 1000 0 0 0%

 5 إياد عبد الرحمن محمد البنيّانأ/  12000 0 12000 0  0 0%

 6 *محّمد عبد الرّزاق عبود البغداد أ/  100 0 استقال استقال استقال استقال

 7 فيصل عبد هللا محّمد القحطانيأ/  100 0 100 0 0 0%

 .م07/11/2021 باالستقالة بتاريخ البغدايعضوية محمد عبدالرزاق * انتهت 

 ملكية كبار التنفيذيين ألسهم الشركة -23

وصف ألي مصلحة أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو 
أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أى تغير فى تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل 

 م .2020السنة المالية 
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نسبة 
 التغير

صافى 
 التغير

 االسم الوظيفة بداية العام نهاية العام

 عدد األسهم أدوات دين عدد األسهم أدوات دين

 أ/ مقعد إبراهيم العتيبي الرئيس تنفيذى 0 0 0 0 0 0%

ابتداًء من  المدير المالي 0 0 0 0 0 0%
 م07/2021

 أ/ خالد صالح العامودي

 د/ صالح علي محجوب مدير االستراتيجية والتطوير 0 0 0 0 0 0%

 أ/ عثمان محمد توم م07/2021لمالي حتى مدير اال 0 0 0 0 0 0%

 أ/ محمد فيصل محمد مدير مبيعات المملكة 0 0 0 0 0 0%

 

 

 

 

 م1220بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء حضور أعضاء مجلس اإلدارة عام  – 24

 تاريخ الجمعيات رقم الجمعية االعضاء الحاضرين لهذة الجمعية الوصف

 م14/01/2021 36 م/ خالد عبد العزيز الماجد رئيس المجلس

 د / تركى بن مسعود آل عباس العضو المنتدب

 عضو
 

 م/ محّمد أحمد عبهل آل حيدر

 أ/ صالح حسن صالح اليامي عضو
 م18/03/2021 37 المخضبأ/ محمد يعقوب يوسف  رئيس المجلس

 أ/ محمد هندي شجاع العتيبي نائب رئيس المجلس

 م02/05/2021 38 أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب رئيس المجلس

 أ/ محمد هندي شجاع العتيبي نائب رئيس المجلس

 أ/ فيصل محّمد عبد العزيز الخضيري العضوالمنتدب

 محمد سعود عبد هللا السمار أ/  عضو
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 إياد عبد الرحمن محمد البنيّانأ/  عضو

 محّمد عبد الرّزاق عبود البغداد أ/  عضو

 فيصل عبد هللا محّمد القحطانيأ/  عضو
 

 

 

 

 

 

 

 

بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التى حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع   -25
 م1220للجمعية العامة خالل عام 

 العضو 9/5 22/5 8/8 8/11 جملة النسبة

 محمد يعقوب يوسف المخضب √ √ √ √ 4 100%

 محمد هند  شجاع العتيبي √ √ √ √ 4 100%

 فيصل محّمد عبد العزيز الخضير  √ √ √ √ 4 100%

 محمد سعود عبد هللا السمار  √ √ √ √ 4 100%

 إياد عبد الرحمن محمد البنيّان √ √ √ √ 4 100%

 محّمد عبد الرّزاق عبود البغداد  * √ √ √ استقال 3 100%

 فيصل عبد هللا محّمد القحطاني √ √ √ √ 4 100%

 م07/11/2021 باالستقالة بتاريخ * انتهت عضويته

 الوسائل التى اعتمد عليها مجلس اإلدارة فى تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه – 26

 داء المجلس وأعضائه.لم يتم عمل تقييم أل
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 . عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها – 27

 ( مرات كما هو موضح أدناه:7تم طلب سجل المساهمين)

 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين تاريخ الطلب سباب الطلبأ

 (1) م14/01/2021 الجمعية العامة

 (2) م18/03/2021 الجمعية العامة

 (3) م02/05/2021 الجمعية العامة
 (4) م16/06/2021 اجراءات الشركات
 (5) م13/09/2021 اجراءات الشركات

 (6) م07/11/2021 اجراءات الشركات
 (7) م18/11/2021 اجراءات الشركات

 

           التصويت اإلليكتروني - 28

الموقع  خالل منفي الجمعيّات العاّمة التصويت عن بعد  وفقاً للنظام أتاحت الشركة للمساهمين المسجلين

 اإللكتروني الخاص بخدمة تداوالتي التابع لهيئة السوق الماليّة، وهذه الخدمة متاحة مجاناً لجميع المساهمين

لمشاركة في التصويت اإلليكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعيّات العاّمة في حال اختيارهم لهذا ل
المستجد  19فترة انتشار وباء كورونا خالل هذا المسار كما اختارت هيئة السوق الماليّة التقيّد ب المسار

  .وباءاللمنع انتشار 

  تحفظات مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية السنوية – 29

 وأمر آخر بل ورد لفت انتباه –لم ترد تحفظات بتقرير مراجع الحساب 

 عدم التاكد الجوهرى ذات العالقة باالستمراية :

 تكبدت الشركة أن إلى يشير والذ  المالية، القوائم حول ) - هـ-2 ( رقم اإليضاح إلى االنتباه لفت نود
إلى  االضافةم، ب2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في   سعود  لاير مليون 10.9 قدرها خسارة
 المتداولة موجوداتها م2021 ديسمبر 31 في كما للشركة المتداولة المطلوبات تجاوزت أنّه

 بشأن كبيرا شكا يلقي قد جوهر ، تأكد عدم وجود إلى مما يشير  سعود ،لاير  20,385,187بمقدار
 .األمر بهذا يتعلق فيما رأينا تعديل يتم ولم .مستمرة البقاءكشركة على الشركة قدرة

 أمر آخر
قبل مراجع آخر والذ   م من2020ديسمبر  31تم مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 

م. وأساس الرأ  المتحفظ أنه لم يتمكن 2021مارس  29أبدى رأياً متحفظاً في تلك القوائم المالية بتاريخ 
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من الوصول إلى قناعة كافية إلى األسس واالفتراضات المستخدمة في تقييم الممتلكات واآلالت والمعدات 
ديسمبر  31لاير سعود ، كما في  95,540,216ية م والبالغ قيمتها الدفتر2020ديسمبر  31كما في 
م، ونتيجة لذلك لم يتمكن من تحديد ما إذا كان من الضرور  إجراء أ  تسويات تتعلق برصيد 2020

الممتلكات واآلالت والمعدات بقائمة المركز المالي، والبنود التي تشكل قوائم الدخل الشامل والتغيرات في 
 نقدية.حقوق المساهمين والتدفقات ال

 
 سياسة مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية – 30
مكافات أعضاء مجلس االدارة ولجان المجلس انحصرت فى مكافآت حضور الجلسات. وكان مجلس  ▪

 اإلدارة قد أقّر سياسة مكافآت حضور الجلسات فى االجتماع األول فى الدورة .
مكافأة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى يحددها مجلس اإلدارة، بناء على توصية لجنة الترشيحات  ▪

 والمكافآت عند التعيين.

العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أى انحراف جوهري  – 31
  :عن هذه السياسة

 ها.انحراف عنأّ  تسجيل ها ولم يتم تم منح المكافآت باتباع السياسة المعمول ب

 المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة – 32

جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان البدل حضور مكآفات ومصاريف صرف شركة بالتقوم 

ولم يتم صرف أّ  مكافآت أخرى ألعضاء مجلس  المنبثقة من المجلس، طبقا للنظام األساس للشركة.

 اإلدارة.

 )لاير( المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة

مكافاة  المكافاة المتغيرة المكافاة الثابتة اعضاء مجلس االدارة
نهاية 
 خدمة
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                 االعضاء المستقليناوال : 

 يوسف أ/ محمد يعقوب
 المخضب

- 21000 6000 12000 - - 39000 - - - - - - - 39000 - 

 - 50000 - - - - - - - 50000 - - 8000 21000 21000 - العتيبيشجاع محمد هندي أ/ 
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 م07/11/2021 باالستقالة بتاريخ * انتهت عضويته

 شركة.إدارتة للتمثل استحقاقة نظير  فيصل محمد الخضيري أ/لعضو المنتدب اتب وبدل السكن والتامين الطبى لالرو **

 

المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات،  - 33
 علماً بأّن الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمنهم

وظائف كبار 
 التنفيذيين

 المكافاة المتغيرة المكافة الثابتة
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 781900 - - - - - - - 781900 14409 173304 594187 الرئيس التنفيذى
 التنفيذيالرئيس 

 السابق
105000 30625 4323 139948        139948 

االستراتيجية  مدير
وأمين سّر  والتطوير

 مجلس اإلدارة

222600 76925 18289 317814 - - - - - - -  317814 

الرئيس نائب 
 التنفيذي للمالية

185033 55328 3200 243561        243561 

محمد سعود عبدهللا  أ/
 السماري

- 21000 27000 8000 - - 56000 - - - - - - - 56000 - 

 - 35000 - - - - - - - 35000 - - 8000 6000 21000 - إياد عبد الرحمن البنيّانأ/ 

أ/ فيصل عبدهللا محمد 
 القحطاني

 21000 63000 8000   92000        92000  

 - 272000 - - - - - - - 272000  - - 44000 123000 105000 - المجموع

ثانيا : االعضاء غير 
 التنفيذيين

               - 

أ/ محمد عبدالرازق 
 *البغدادي

- 18000 -  - - 18000 - - - - - - - 18000 - 

 - 31000 - - - - - - - 31000 - -  - 18000 - المجموع

 -                ثانيا : االعضاء التنفيذيين

 - 719107 - - - - - - - 719107 - 528613 163494 6000  21000 - ** أ/ فيصل محمد الخضيري

 د/تركي مسعود مهدي 
 (العضو المنتدب السابق)

   13242   13242        13242  

 -  - - - - - - -  - 528613  123000 144000 - المجموع
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 المدير المالى
 السابق

139800 34950 8440 183190 19975 - - - - - - 203165 

رئيس الموارد 
 البشرية

45510 11377 1263 58150  - - -  42,786 - 100,936 

مبيعات  مدير
 المملكة

57570 14392 14525 86487  -  -  133,682 - 220,169 

 2,007,493 - 176,468  -  - 19975 1811050 64449 396901 1878313 المجموع
 

 

 ودورات تدريبية المزايا العينية تشمل بدل سكن تامين طبى وتذاكر طيران وانتدابات وانتقاالت* 
 خطط تحفيزية قصيرة االجل تشمل عمولة البيع لمدير المبيعات* 
من وهو سر المين أل في بداية الدورة ولجنة المكافات والترشيحاتبدالت تشمل بدل حضور اجتماعات مجلس االدارة * 

 االدارةخارج مجلس 
 

 

 لجان مجلس اإلدارة ومهامها - 34

     وصف لجان مجلس اإلدارة ومهامها

من ثالثة أعضاء، حيث ضّمت  في بداية الدورة لجنة المكافآت والترشيحات شكل مجلس اإلدارة

 وجميع أعضائها مستقلون. لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات في لجنة واحدة.

 أخرى هي اللجنة التنفيذيّة وأعّد وأجاز الالئحة التي تنّظم أعمالها. كما كّون المجلس لجنة

 

بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ  فقد تّم تشكيلها من ثالثة أعضاء المراجعة أّما لجنة 

 خران من خارج المجلساآلم. رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل والعضوان 18/03/2021

د والسيّ هاني عبد هللا سراج أبو النجا بالشؤون الماليّة والمحاسبيّة هما السيّد من المختّصين 

 عبدالرحمن عبدالمحسن سليمان بالغنيم.

 وكذلك .المراجعة لجنةعمال إجازة الالئحة التي تنّظم أالعاّمة العاديّة وقد تّم في نفس الجمعيّة 

 التي تنّظم أعمال لجنة المكافآت والترشيحات.ئحة الال

 لجنة المراجعة -( 34-1)

 :مهامال

 :لجنة المراجعة في التالي تتلّخص مهام ومسؤوليّات
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 ا دارة وإبداء رأيهولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإل( دراسة القوائم المالية األ1)

 والتوصية فى شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

لة القوائم المالية للشركة عاد تفيما إذا كان –بناء على طلب مجلس اإلدارة  –( إبداء الرأى الفنى 2)

ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التى تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالى 

 ستراتيجيتها.إللشركة وأدائها ونموذج عملها و

 المالية.لوفة تتضمنها التقارير أ( دراسة أى مسائل مهمة أو غير م3)

( البحث بدقة فى أى مسائل يثيرها المدير المالى للشركة أو من يتولى مهامة أو مسؤول االلتزام 4)

 فى الشركة أو مراجع الحسابات.

 ( التحقق من التقديرات المحاسبية فى المسائل الجوهرية الواردة فى التقارير المالية.5)

ى والتوصية لمجلس اإلدارة فى أكة وابداء الر( دراسة السياسات المحاسبية المتبعة فى الشر6)

 شأنها.

 دارة المخاطر فى الشركة.إ( دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية و7)

 جراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها( دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإل8)

 

راجعة الداخلية فى الشركة للتحقق من توفر الموارد المأنشطة شراف على أداء و( الرقابة واإل9)

 الالزمة وفعاليتها فى أداء االعمال والمهام المنوطة بها.

عداد وتالوة التقرير السنوى للجنة المراجعة أمام الجمعية العامة للمساهمين فى اجتماعها إ( 10) 

 السنوى.

وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم دارة بترشيح مراجعى الحسابات ( التوصية لمجلس اإل11)

 بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

، ومدى فعالية أعمال المراجعة راجع الحسابات وموضوعيتة وعدالتة( التحقق من استقالل م12)

 خذ فى االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.مع األ
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أعماال فنية أو إدارية  هابات الشركة وأعمالة والتحقق من عدم تقديم( دراسة خطة مراجع حس13)

 بداء مرئياتها حيال ذلك.إتخرج عن نطاق أعمال المراجعة، و

 جابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.( اإل14)

 خذ بشأنها.ما ات  و( دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاتة على القوائم المالية 15)

 .جراءات الالزمة بشأنهاعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإل( مراج16)

 ظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.ن( التحقق من التزام الشركة باأل17)

طراف ذوى العالقة، وتقديم ( مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األ18) 

 ها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.مرئيات

ها توصياترة وإبداء ( رفع ما تراة من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدا19)

 باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

( تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على اال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة 20)

 المالية للشركة.

( تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ، ومع المراجع الداخلى 21)

 للشركة.

 

 ( لمراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.22)

 على سجالت الشركة ووثائقها.حق االطالع لجنة المراجعة ل( 23)

أى ايضاح أو بيان من أعضاء مجلس االدارة أو االدارة  ن تطلبأ( لجنة المراجعة لها الحق 24)

 .التنفيذية

لشركة لالنعقاد دارة دعوة الجمعية العامة ل( لجنة المراجعة لها الحق ان تطلب من مجلس اإل25)

 ضرار أو خسائر جسيمة.اذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة أل



 

31 

 

ور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها باغلبية ( يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حض26)

 أصوات الحاضرين ، وعند تساوى االصوات يرجح الجانب الذى صوت معه رئيس االجتماع.

( مكافات أعضاء اللجنة عن حضور الجلسات تكون مساوية لمكافات أعضاء مجلس االدارة 27)

 عن حضور جلسات المجلس.

    .ة أكثر من شخص كانوا جميعاً من خارج عضويّة اللجنةتعاقب على أمانة سّر لجنة المراجع( 28)

ً 12( عقدت لجنة المراجعة عدد )29) قيّمت فيها القوائم الماليّة م. 2021خالل عام  ( اجتماعا

وتقاضى كل عضو من ومارست مختلف المهام الرقابيّة على األداء التنفيذ  والمالي للشركة. 

 .جلسة فى كلمكافأة حضور  لاير 3,000أعضاء اللجنة مبلغ 

  لجنة المراجعة اجتماعات

أ/ فيصل عبد هللا  االجتماعات

 القحطاني

أ/ هاني عبد هللا 

 أبو النجا

عبدالرحمن أ/ 

 عبدالمحسن بالغنيم

 √ √ √ م21/03/2021 :(1االجتماع )

 √ √ √ م23/03/2021 :(2االجتماع )

 √ √ √ م27/03/2021: (3االجتماع )

 √ √ √ م 06/05/2021: (4االجتماع )

 √ √ √ م21/05/2021(،5االجتماع )

 √ √ √ م 13/06/2021(،6االجتماع )

 √ √ √ م01/07/2021(، 7االجتماع )

 𝐗 √ √ م17/08/2021(،8االجتماع )
 √ 𝐗 √ م08/09/2021: (9االجتماع )

 √ √ √ م14/10/2021: (10االجتماع )

 √ √ √ م01/11/2021: (11االجتماع )

 √ √ √ م05/12/2021(:  12االجتماع )

 11 11  12 الجملة

 %92 %92 %100 نسبة الحضور

 



 

32 

 

 

 لجنة المكافات والترشيحات  -( 34-2)

 مهام لجنة المكافات والترشيحات ومسؤولياتها

إعداد سياسة واضحة لمكافاة أعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واالدارة  – 1

التنفيذية ورفعها إلى مجلس االدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة على أن يُراعى 

 فى تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باالداء واالفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.

ح العالقة بين المكافات الممنوحة وسياسة المكافات المعمول بها وبيان أى انحراف يتوض – 2

 جوهرى عن هذة السياسة.

 المراجعة الدورية لسياسة المكافات وتقييم مدى فعاليتها فى تحقيق األهداف المتوخاة منها. – 3

ين نبثقة عنه وكبار التنفيذيالتوصية لمجلس االدارة بمكافاة اعضاء مجلس االدارة واللجان الم – 4

 بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية فى مجلس االدارة واالدارة التنفيذية. – 5

واعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير  هالتوصية لمجلس االدارة بترشيخ اعضاء في – 6

 .مانةإدانتة بجريمة مخلة باألالمعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح اى شخص سبقت 

 يةدارة التنفيذعداد وصف للقدرات والموهالت المطلوبة لعضوية مجلس االدارة وشغل وظائف اإلإ – 7

 

 دارةاإل عمال مجلستحديد الوقت الذى يتعين على العضو تخصيصة أل – 8

ارة دو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلأالمراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات  – 9

 ووظائف االدارة التنفيذية

مراجعة هيكل مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وتقديم التوصيات فى شان التغيرات التى يمكن  – 10

 جراؤهاإ

التحقق بشكل سنوى من استقالل األعضاء وعدم وجود أى تعارض مصالح إذا كان العضو  – 11

 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
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 كبار التنفيذيين أودارة عضاء مجلس اإلأراءات الخاصة فى حال شغور مركز أحد جوضع اإل – 13

 لمعالجتها بما يتفق مع مصلحةدارة واقتراح الحلول تحديد جوانب الضعف والقوة فى مجلس اإل – 14

 الشركة.

ً ( اجتماع11عدد )عقدت لجنة الترشيحات والمكافات  - 15 وكان حضور م، 2021خالل عام  ا

 االجتماعات كالتالي: 

 اجتماعات لجنة المكافات والترشيحات 

محمد سعود عبد أ/  االجتماعات

 هللا السمار 

 )رئيس اللجنة(

أ/ محمد هند  شجاع 

 العتيبي

 )عضو(

فيصل عبد هللا أ/ 

 محّمد القحطاني

 )عضو(

 √ √ √ م25/02/2021(، 1االجتماع )

 √ √ √ م08/04/2021(، 2االجتماع )

 √ √ √ م27/05/2021(،3االجتماع )

 √ 𝐗 √ م15/08/2021(،4االجتماع )

 √ √ √ م 02/09/2021(،5االجتماع )

 √ √ √ م16/09/2021(، 6االجتماع )

 √ 𝐗 √ م04/11/2021(،7االجتماع )

 √ √ √ م15/11/2021(،8االجتماع )

 √ 𝐗 √ م18/11/2021(،9االجتماع )

 √ √ √ م13/12/2021(،10االجتماع )

 √ √ √ م22/12/2021(، 11االجتماع )

 اجتماع 11 اجتماعات 8 اجتماع 11 الجملة

 %100 %73 %100 نسبة الحضور

 

 اللجنة التنفيذيّة:   43-3

اللجنة التنفيذيّة لمساعدة مجلس اإلدارة في أعماله وعمل الدراسات وإصدار التوصيات  تّم تشكيل

 أوالقرارات. ومهام اللجنة هي كالتالي:
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ة اإلستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة األجل وتحديثها ومراجعتها من حين كمتابعة خطط الشر -1
 .آلخر

ة واقتراح التعديل عليها لمجلس ة والرقابي  ة واإلداري  المالي  ة كمتابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشر -2
 .اإلدارة

 
ورؤساء األقسام ومراقب الحسابات والمراجع الداخلي وكل  من له عالقة مديري اإلدارات االجتماع مع  -3

 لمراقبة األداء العملّي والمالّي للشركة.

 أسباب االنحرافات ــ إن وجدت ــ وتقديم التوصياتمتابعة تنفيذ الموازنات التقديريّة للشركة وتحليل  -4
 .بشأنها

 مراجعة ومراقبة المصاريف الرأسمالية المعتمدة. -5

 .مراجعة القوائم المالية الشهرية والربع سنوية والحسابات الختامية للشركة -6

 .متابعة تنفيذ التوصيات الهامة المقدمة من المدقق الداخلي ومراقب الحسابات -7

 تخاذ ما يلزم من قرارات لزيادة إيرادات الشركة وتخفيض منصرفاتها.ا -8

 .اختيار وتكليف جهات استشاريّة حسب ما تراه لمصلحة العمل -9

  أي مهام أخرى يوكلها مجلس اإلدارة للجنة -10

 للسّر من خارج عضويّة اللجنة. نا  ت أميبعد تكوينها، واختار وقد اجتمعت اللجنة اجتماعين اثنين

ستحق أعضاء اللجنة مكافآت عن حضور االجتماعات بنفس الشروط المطبقة على أعضاء مجلس وا
 اإلدارة

 

 

 اجتماعات اللجنة التنفيذيّة:

محمد يعقوب أ/  االجتماعات

 المخضب

 )رئيس اللجنة(

فيصل محّمد أ/ 

 الخضير  

 )عضو(

إياد عبد الرحمن 

 البنيّان

 )عضو(
 √ √ √ م01/09/2021 (:1االجتماع )

 √ √ √ م42/10/2021: (2االجتماع )

 𝟐 𝟐 𝟐 الجملة
 %100 %100 %100 نسبة الحضور

 



 

35 

 

 مكافآت أعضاء اللجان  -  35

 اعضاء اللجان جتماعاتاالعدد  )لاير( االجتماعاتبدل حضور 

 أعضاء لجنة المراجعة  

 فيصل عبد هللا محّمد القحطانيأ/  12   36000

 هللا سراج أبو النجاأ/ هاني عبد  11 33000

 أ/ عبدالرحمن عبدالمحسن سليمان بالغنيم 11 33000

 المجموع 102000
 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافات  

 محمد سعود عبد هللا السمار أ/  11 33,000

 أ/ محمد هند  شجاع العتيبي 8 24,000

 فيصل عبد هللا محّمد القحطانيأ/  11 33,000
 المجموع 90,000

 
 أعضاء اللجنة التنفيذية  عدد االجتماعات بدل حضور االجتماعات )لاير(

 محمد يعقوب المخضب أ/ 2 6,000

 أ/ فيصل محّمد الخضير  2 6,000

 إياد عبد الرحمن البنيّانأ/  2 6,000

 المجموع 18,000

 

  بيان حركة القرض - 36

الصناعية السعود  بتاريخ حصلت الشركة على قرض طويل األجل من صندوق التنمية 
بغرض تمويل مشروع إقامة وتوسعة مصنع إنتاج الخضروات والبطاطس المجمدة،  9/5/2012

لاير سعود . ويسدد القرض على فترة ستة  34.000.000وبلغ إجمالي تسهيل القرض المعتمد 
ة تم إعاد 2016، وخالل عام 2015أغسطس  1سنوات وعلى أقساط نصف سنوية اعتباراً من 

، هذا وقد تم 2/1/2019جدولة القرض على أن تستحق الدفعة األولى بعد إعادة الجدولة بتاريخ 
لاير سعود  خالل عام  1.500.000و 2015عام لاير سعود  خالل  1.000.000سداد قيمة 
، ليصبح إجمالي قيمة القرض كما في 2018لاير سعود  خالل عام  3.500.000و  2016
تم إعادة جدولة  2019وخالل عام  لاير سعود . 28.000.000مبلغ  2020ديسمبر  31

، ولم يتم سدادها، 1/12/2020القرض على أن تستحق الدفعة األولى بعد إعادة الجدولة بتاريخ 
  من والقرض مضمون بواسطة رهن كل لاير. 2,500,000تم سداد مبلغ  2021وخالل عام 
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ومصنع الغذائية لتجميد الخضروات بشكل كامل لصالح مصنع األغذية إلنتاج اللحوم بشكل كامل 
الصندوق كضمان للقرض. تحتو  اتفاقية القرض على تعهدات تتضمن من بين أمور أخرى للحد 

 .من النفقات الرأسمالية المستقبلية للمحافظة على نسب مالية معينة

 وفيما يلي ملخصاً بحركة القرض طويل األجل:
 

 2020بر ديسم 31  2021ديسمبر  31 

   

 28.000.000 28,000,000 رصيد أول السنة

 -          (2,500,000) السنةخالل  المسدد

 28.000.000 25,500,000 إجمالي القرض الحكومي طويل األجل

   الجزء المتداول من القرض الحكومي طويل األجل

(19,500,000) 

 

(12.000.000) 

 16.000.000 6,000,000 طويل األجل الجزء غير المتداول من القرض الحكومي

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو  – 37
  م.2021أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية 

 

  موقف الزكاة

 وضع الربوط ( أ

ديسمبر  31تم تقديم اإلقرارات الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات حتى 
وحصلت علي شهادة 20  20ديسمبر  31وحصلت على شهادة مقيدة للسنة المنتهية في  2020

 .2022ابريل  30نهائية سارية المفعول حتي 

م 2008اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطات أولية لالعوام من  2018خالل عام 
 م، وبناءاً على هذه الربوط قامت الشركة باالعتراض عليها وتم استالم الربط 2011ولغاية عام 

لاير سعود  وتم اثبات  4.021.425الزكو  المعدل والذ  نتج عنه فروقات زكوية بقيمة 
 .2018الفروقات الزكوية ضمن مخصص الزكاة التقديرية لعام 

م 2014اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطات أولية لالعوام من  2020وخالل عام       
م، وبناءاً على هذه الربوطات قامت الشركة باالعتراض عليها وتم استالم 2018ولغاية عام 

 بيان القيمة )باللاير(

 زكاة شرعية مستحقة   1,986,049

 اجتماعية مستحقةتامينات  76,340

 توزيع ارباح مستحقة 1,193,417

 االجمالى 3,255,806
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لاير سعود  وقد  3.582.039الزكو  المعدل والذ  نتج عنه فروقات زكوية بقيمة الربط 
وتم استالم ربط زكو  معدل بقيمة  قامت الشركة باالعتراض على الربط الزكو  المعدل

لاير سعود ، وقامت الشركة باالعتراض عليها وبانتظار الرد من قبل الهيئة  2.728.946
بات الفروقات الزكوية ضمن مخصص الزكاة التقديرية لعام وتم اثالعامة للزكاة والدخل، 

2020. 

وتم  2020 ؛ 2019من عام صدر ربط زكو  من الهيئة العامة للزكاه والدخل لالعوام 
 االعتراض عليه من فبل الشركه 

 
 

 حركة مخصص الزكاة التقديرية ( أ
 2021ديسمبر  31 

 

  2020ديسمبر  31 

  4.046.301  6,392,274 الرصيد في بداية السنة 

  793.951  1,502,571 المكون خالل السنة

  2.728.946  483,478 المكون خالل السنة عن سنوات سابقة

  (1.176.924)  (3,663,330) الزكاة المدفوعة خالل السنة

  6.392.274  4,714,993 الرصيد في نهاية السنة 

  االحتياطيّات لمصلحة الموظفين – 38 

توجد استثمارات لهذا الغرض، وتقوم الشركة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لجميع ال 

منسوبيها وفقاً لقانون العمل والعمال السعود  ويصرف لهم عند نهاية خدماتهم حسب النظام وبيانه 

 اإلجمالي كاآلتي:

 

 بيان المبلغ

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 7,036,000

  اإلدارةإفصاحات مجلس  - 39

 يقّر مجلس إدارة الشركة بما يلي:

 أّن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. – 1

د  على أسس سليمة ونُفذ بفاعليّة. – 2  أّن نظام الرقابة الداخلية أُعِّ

 عدم تاكد جوهرى، قد يلقى شكا كبيرا بشان قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة. – 3
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  باستبدال المحاسب القانوني توصية مجلس اإلدارة - 40

 ال يوجد توصية بتغيير المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعيّن من أجلها.

 اإلفصاح فى تقرير مجلس اإلدارة عّما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبّق - 41

 

ى المنصوص عليها فتحرص الشركة على االلتزام بالقواعد واللوائح المتعلقة بحوكمة الشركات 

نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة واالستثمار ولوائح هيئة السوق المالية المتعلقة بحقوق 

المساهمين وااللتزام بالشفافية واالفصاح المستمر وعلية فقد طبقت الشركة كافة االحكام المنصوص 

 يما عدا التالى :عليها فى قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ف

 رقم المادة نص المادة / الفقرة أسباب عدم التطبيق

 ال تزال المادة استرشادية
 عندما يتم االلتزام بها ستطبقها الشركة 

 

التدريب : يتعين على الشركة ايالء االهتمام الكافى بتدريب 
وتاهيل أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية ، ووضع 

 البرامج الالزمة لذلك 

 التاسعة والثالثون
 

 ال تزال المادة استرشادية
 عندما يتم االلتزام بها ستطبقها الشركة

 
 

 التقييم :
بناء على اقتراح لجنة  –)أ( يضع مجلس االدارة 

 –الترشيحات 
االليات الالزمة لتقييم اداء المجلس واعضائة ولجانة 

واالدارة التنفيذية سنويا ، وذلك من خالل مؤشرات قياس 
مناسبة ترتبط بمدى تحقيق االهداف االستراتيجية للشركة 

وجودة ادارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية 
دد جوانب القوة والضعف واقتراح وغيرها ، على أن تح

 معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
)ب( يجب ان تكون أجراءات تقييم االداء مكتوبة وواضحة 

وان يفصح عنها العضاء مجلس االدارة واالشخاص 
 المعنيين بالتقييم

)ج( يجب ان يشمل تقييم االداء على المهارات والخبرات 
نقاط الضعف والقوة فية ، التى يمتلكها المجلس ، وتحديد 

مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة 
كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ويجب 

 الحادية واالربعون
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ايضا ان يشمل تقييم االداء على تقييم اليات العمل فى 
 المجلس بشكل عام

)د( يراعى فى التقييم الفردى العضاء مجلس االدارة مدى 
للعضو والتزامة باداء واجباتة ومسؤلياتة المشاركة الفعالة 

بما فى ذلك حضور جلسات المجلس ولجانة وتخصيص 
 الوقت الالزم لها

)هـ( يتخذ مجلس االدارة الترتيبات الالزمة للحصول على 
 تقييم جهة خارجية مختصة الدائة كل ثالثة سنوات

)و( يجرى اعضاء مجلس االدارة غير التنفيذيين تقييما 
ء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر االعضاء دوريا الدا
من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش  –التنفيذيين 

المخصص لهذا الغرض على ان تحدد جوانب القوة 
 والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

تم ضم لجنة المكافات مع لجنة الترشيحات فى 
 لجنة المكافات والترشيحاتلجنة واحدة تسمى 

)أ( تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى 
)لجنة المكافات( من غير اعضاء مجلس االدارة التنفيذيين 

 ، على ان يكون من بينهم عضو مستقل على االقل
بناء على اقتراح من  –)ب( تصدر الجمعية العامة للشركة 

ت ، على ان الئحة عمل لجنة المكافا –مجلس االدارة 
تشمل هذة الالئحة ضوابط واجراءات عمل اللجنة ومهامها 

 وقواعد اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافاتهم

 الستون

ال تطبق حيث ان الشركة ضمت لجنة المكافات 
 والترشيحات فى لجنة واحدة

تجتمع لجنة المكافات بصفة دورية كل )سنة( على االقل 
 وكلما دعت الحاجة الى ذلك

 الثالثة والستون

ال تطبق حيث ان الشركة ضمت لجنة المكافات 
 والترشيحات فى لجنة واحدة

)أ( تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى 
)لجنة الترشيحات( من غير اعضاء مجلس االدارة 

 التنفيذيين على ان يكون من بينهم عضو مستقل على االقل

 الرابعة والستون

الشركة ضمت لجنة المكافات ال تطبق حيث ان 
 والترشيحات فى لجنة واحدة

تجتمع لجنة الترشيحات بصفة دورية كل )سنة( على االقل 
 وكلما دعت الحاجة الى ذلك

 السابعة والستون

 ال تزال المادة استرشادية
 عندما يتم االلتزام بها ستطبقها الشركة

 

تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى )لجنة 
أدارة المخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها من مجلس 

االدارة غير التنفيذيين . ويشترط أن يتوافر فى أعضائها 

 السبعون
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مستوى مالئم من المعرفة بادارة المخاطر والشؤون 
 المالية

 ال تزال المادة استرشادية
 عندما يتم االلتزام بها ستطبقها الشركة  

 الحادية والسبعون المخاطراختصاصات لجنة ادارة 

 ال تزال المادة استرشادية 
لم تشكل الشركة لجنة مخصصة الدارة المخاطر 

 ،عندما يتم االلتزام بها ستطبقها الشركة 

تجتمع لجنة ادارة المخاطر بصفة دورية كل )ستة أشهر( 
 على االقل ، وكلما دعت الحاجة الى ذلك

 الثانية والسبعون
 

 استرشاديةال تزال المادة 
 عندما يتم االلتزام بها ستطبقها الشركة

 

 تحفيز العاملين :
 تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واالداء فى

 الشركة ، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلى :
( تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع 1)

 الى أراء العاملين فى الشركة
سهما فى الشركة أو نصيبا من ( برنامج منح العاملين أ2)

 االرباح التى تحققها وبرامج التقاعد
 ( انشاء مؤسسات أجتماعية للعاملين فى الشركة3)

 الخامسة والثمانون
 

 ال تزال المادة استرشادية
 عندما يتم االلتزام بها ستطبقها الشركة

ولكن الشركة تشارك فى نشاطات خيرية  
واجتماعية ، حسب ما وارد فى تقرير مجلس 

 االدارة السنوى

بناء على اقتراح من مجلس  –تضع الجمعية العامة العادية 
سياسة تكفل أقامة التوازن بين أهدافها واالهداف  –االدارة 

التى يصبو المجتمع الى تحقيقها ، بغرض تطوير االوضاع 
 االجتماعية واالقتصادية للمجتمع

 السابعة والثمانون

 ال تطبق ال تزال المادة استرشادية
 

 الثامنة والثمانون مبادرات العمل االجتماعى

االدارة فى  ال يوجد وسائل اعتمدت عليها مجلس
 تقييم ادائة واداء لجانة واعضاءة ، وال يوجد تقييم

( الوسائل التى اعتمدت عليها مجلس االدارة فى تقييم 7)
ادائة واداء لجانة واعضاءة والجهات الخارجية التى قامت 

 بالتقييم وعالقتها بالشركة ، ان وجدت

 التسعون

سياسة توزيع األرباح في الشركة تنص عليها  -1
 ( من النظام األساسي للشركة.44+  43مواد )ال
ل خال الشركة لم تقم بتوزيع أرباح للمساهمين - 2

 .العام

 التسعون ( وصف لسياسة الشركة فى توزيع ارباح االسهم24)

ال يوجد اى ابالغ بوجود مصلحة فى فئة االسهم 
 ذات االحقية فى التصويت

االحقية فى ( وصف الى مصلحة فى فئة االسهم ذات 25)
التصويت تعود الشخاص )عدا أعضاء مجلس ادارة 

 التسعون
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الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغو الشركة بتلك 
الحقوق بموجب المادة الثامنة والستين من قواعد طرح 

االوراق المالية وااللتزامات المستمرة ، واى تغيير فى تلك 
 الحقوق خالل السنة المالية االخيرة

 تزال المادة استرشادية ال
 عندما يتم االلتزام بها ستطبقها الشركة

 الخامسة والتسعون تشكيل لجنة حوكمة الشركات

 

نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وراى لجنة المراجعة فى  – 42
  مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى الشركة.

للقيام ( RSM)  ، وهي شركةمع مكتب محاسبي متخّصصشركة وفرة للصناعة والتنمية  تعاقدت

 المراجعة الداخليّة للشركة وهو مكتب معتمد ويقوم بدوره بكفاءة عالية.بمهام 

تّم اختيار المكتب االستشار  بواسطة لجنة المراجعة على أساس الكفاءة وتّم قبول مجلس اإلدارة 

ً أنّه  اإلدارة مجلس إدارة الشركة أو من ال تخضع لجنة المراجعة ألى تأثير من قبل للمكتب علما

 التنفيذية ولها كامل الصالحيات للوصول ألى مستندات ترى أنها ضرورية وتساعد على إنجاز عملها

 ةمراقبة ومراجعة كافة المخاطر اإلدارية والتشغيليعلى الوجه األكمل، حيث تسعى لجنة المراجعة ل

تطبيق اللوائح واإلجراءات الداخلية بغرض الرقابة الداخلية بالشركة كما تقوم لجنة ة وتسعى لوالمالي
، وتقوم الشركة  المراجعة الداخليةعلى أعمال  ةالقائم RSMشركة مع المراجعة باالشراف واالجتماع 

جنة ل ما تقوم المكتب عن المراجعة الداخليّة. ك عدهاالدورية بشكل مستمر التى ي مراجعة التقاريرب

 المراجعة الداخلية. بشأن RSMشركة  المراجعة باعتماد خطة

 

 

و أكما أنّه لم يتبين للجنة المراجعة وجود نقاط ضعف جوهرية تؤثرعلى مالءمة نظام الرقابة الداخلية 

 اى مالحظات جوهرية تتطلب اإلفصاح . 

توصيات لجنة المراجعة التى يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة أو التى رفض  – 43
المجلس األخذ بها بشان تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائة أو تعيين 

  المراجع الداخلي.
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 ارةدال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإل

صية لجنة المراجعة بشان مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلى فى الشركة فى حال عدم تو – 44
  وجوده.

( للقيام بمهام المراجعة الداخليّة للشركة وهو مكتب معتمد ويقوم  RSMتعاقدت الشركة مع مكتب ) 

 بدوره بكفاءة عالية.

 مراجع حسابات الشركة  - 45

 رشيح مجلس اإلدارة مع مراعاةالجمعية العاّمة العادية بناءً على تمراجع حسابات الشركة يعين من قبل 

ترشيحه من لجنة المراجعة، وأن يكون مرخصاً بمراجعة حسابات الشركات  التوصية على كونأن ت

ً للشروط المقررة من الجهة المختصة وأاّل تتعارض مصالحه مع مصالح يكون المساهمة و مستوفيا

 ة والكفاءة واألمانة.الشركة، وأن يتمتع بالخبر

  المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية- 46

ال يوجد اختالف في المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية وهي المعايير الدوليّة 

ة معتمدة من الهيئللتقرير المالي في المملكة العربيّة السعوديّة، والمعايير واإلصدارات األخرى ال

 السعوديّة للمحاسبييم القانونيين. 

 الشركات التابعة للشركة  – 47

 ال يوجد شركات تابعة لشركة وفرة للصناعة والتنمية.

 األسهم وأدوات الدين في الشركات التابعة  - 48

 ال يوجد أسهم وأدوات دين في شركات تابعة.

 

  األحقية في التصويتوصف ألي مصلحة من فئة األسهم ذات  - 49

 ال يوجد أسهم ذات أحقية في التصويت وال يوجد أ  إبالغ بها.

وصف لفئات وأعداد أّى أدوات دين قابلة للتحويل وأّى أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  – 50
  اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام.
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 ال يوجد.

يل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية وصف ألّى حقوق تحو – 51
  تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

 ال يوجد.

وصف ألى استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألى أدوات دين قابلة لالسترداد وقيمة  – 52
ميز بين األورق المالية المدرجة التى اشترتها الشركة وتلك التى األوراق المالية المتبقية مع الت

  اشترتها شركاتها التابعة.

 ال يوجد.

وصف ألى مصلحة فى فئة األسهم ذات األحقية فى التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء  – 53
مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم ( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة 

الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، وأى تغيير فى تلك الحقوق خالل السنة المالية 
  .األخيرة

 ال يوجد.

  أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم. – 54

 ال يوجد.

  وصف ألي صفة بين الشركة وطرف ذي عالقة – 55

قة( )شركة شقي والتنمية لالستثمار الزراعى رخاءيوجد عالقة بين الشركة وطرف ذى عالقة وهى شركة 
 لاير سعودى. 1,280,576م، مبلغ 31/12/2021ومطلوب من الطرف ذى العالقة فى 

 

كان للشركة خالل السياق االعتياد  ألعمالها تعامل مع طرف ذ  عالقة وهو عضو مجلس االدارة 
لاير( الذ  بدأ تعامله  110,730)صافي التعامل  من خالل شركتين البغداد محمد عبدالرزاق االستاذ/ 

  .، ولم تنل شركاته أ  معاملة تفضيليّةمع الشركة قبل انتخابه لعضويّة مجلس إدارة الشركة

 

  العقود المبرمة بين الشركة والجهات األخرى – 56
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حد أو فيها مصلحة أل تقر  الشركة بأنّه ال يوجد عقود تتعلق بأ  أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها

 أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذ  أو المدير المالي أو أل  شخص ذ  عالقة.

بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن  – 57
  أى راتب أو تعويض

اء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أى ال يوجد أ  ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعض ▪

 راتب أو تعويض.

 

  بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل ألحد مساهمي الشركة عن أى حقوق فى األرباح – 58

 ال يوجد أى ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمى الشركة عن أى حقوق فى األرباح.

  على الشركةالعقوبات والجزاءات التي طبقت  - 59

لم تطبق على الشركة أ  عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض من هيئة السوق المالية أو من أ  
 م.2021جهة إشرافيّة أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل العام 

  المسئولية االجتماعية – 60

 ( الموارد البشرية 1 – 60)

قامت الشركة بتطوير الموارد البشرية وحافظت الشركة على سجلها في توظيف الكوادر السعودية 

المتميزة والتركيز على توظيف وتدريب السعوديين وعمل دورات تدربية للعاملين عن طريق 

 مراكز التدريب المتخصصة لتحفيز قدرات العاملين على كافة المستويات والتأكيد على الحصول 

 

زيد من التطوير بما ينعكس إيجاباً على رضا الموظفين وزيادة إنتاجيتهم واستقرارهم، كما على م

 تطّور القسم النسائي بتعيين عدد أكبر من الموظفات للعمل بالمجال اإلدار  والمشتريات والمحاسبة

وكذلك على خطوط اإلنتاج. كما تقدم الشركة المكافات والعالوات وبرامج عموالت خاصة  

 مبيعاتبال

 ( تدريب طالب الجامعة: 2- 60)
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 تقوم الشركة بتدريب طالب جامعة الملك سعود بنوعين من التدريب: 

المسجلون في المادة زيارات ميدانيّة للمصانع كجزء من المقّررات الدراسيّة بحيث يتلقى  -1

 الدراسيّة تدريباً عمليّاً مرتبطاَ بمضمون المادة الدراسيّة.

إتاحة الفرصة لبعض طالب السنة النهائيّة إلجراء بحث التخّرج في الشركة واإلشراف على  -2

 الجانب الفنّي من البحث. 

 

 ( الجودة الشاملة 3 – 60)

تسعى إدارة الشركة للمحافظة على أعلى مستويات الجودة لمنتجاتها ومواكبة متطلبات المعايير 

 للعمالء بما يضمن للمستهلك الحصول على منتجات ذات  الدولية بما يحقق أعلى مستويات الرضا

دارة الجودة وسالمة الغذاء والصحة المهنية إعلى تطوير  اً جودة عالية. وال يزال العمل مستمر

 وسالمة البيئة .

 ( تنمية وتطوير العاملين وتقدير إنجازاتهم4 – 60)

تقوم الشركة بتحفيز العاملين، كما تقوم بعقد ورش عمل متخصصة لالستماع للعاملين ومناقشتهم 

في الموضوعات التي تخص العمل، كما اهتّمت بتدريب وتأهيل كوادرها مع شركات تدريب 

 معترف بها. 

وظائف تتماشى ومقدراتهم وطبيعة اطنين من ذوى االحتياجات الخاصة وتحتفظ الشركة بمو

 قتهم. إعا

 

 ( ِصّحة وسالمة الموظفين5 – 60)

تقوم الشركة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، كما تهتم بوسائل السالمة أثناء تأدية العمل 

 وتوفير أدوات األمن حفاظاً على أرواح العاملين. 

  م31/12/1220أهم األحداث خالل العام المالي المنتهى في  - 61
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   بناًء على طلٍب من بعض المساهمين م قامت الجمعيّة العاّمة العاديّة 14/01/2021في

عزل مجلس اإلدارة بعد عام ونصف من انتخابه، كما تمّ عزل لجنة المراجعة. الموافقة على ب

 .م14/01/2021ستلم مهامه بتاريخ ا وقامت نفس الجمعيّة العاّمة بانتخاب مجلس إدارة جديد

   م تّم تشكيل لجنة المراجعة بواسطة الجمعيّة العاّمة العاديّة وضّمت 18/03/2021في

 اللجنة عضوين من خارج مجلس اإلدارة.

  م تّم إقالة الرئيس التنفيذ  من منصبه وتعيين نائب الرئيس التنفيذ  22/03/2021بتاريخ

 في موقعه.

   بمبلغ ة رأس مال الشركة م أصدر مجلس اإلدارة توصيته بزياد22/05/2021بتاريخ 

ليرتفع رأس مال  عن طريق طرح أسهم حقوق األولويّة  لاير سعودى 154,340,700

 لاير. 231,511,050لاير، إلى  77,170,350من  -عند إقرار زيادة رأس المال-الشركة 

  مليّة إلدارة ع قامت الشركة بتعيين الجزيرة كابيتال كمستشار مالي م15/07/2021 بتاريخ

 زيادة رأس مال الشركة بطرح أسهم حقوق أولويّة والقيام بكافة اإلجراءات ذات العالقة.

  م قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركىة سخاب الهولنديّة 05/10/2021بتاريخ

 36لتطوير وتوزيع أصناف بذور للبطاطس التصنيعيّة في المملكة العربيّة السعوديّة لمدة 

 اً.شهر

  ملف رأس المال  ، المستشار المالي لزيادةقامت الجزيرة كابيتالم 01/12/2021بتاريخ 

هيئة بتقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق األولويّة إلى 

 لماليّة.السوق ا




