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 ركة عسري ـاهمي شــالسادة / مس

 احملرتمني    ال املقاوالتعة والعقارات وأعموالصناعة والزراياحة ــللتجارة والس

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

اوالت "الشركة"   اعة والزراعة والعقارات وأعمال املقشركة عسري للتجارة والسياحة والصن    يسر جملس إدارة  

  ل ضننا العاماويسننتعرا التقرير السننن   للمجلس  ، م2020عام لل السننن  تقرير جملس اإلدارة لكم أن يقدم 

قبلية للشننننننركة،  الت جهات املسننننننتكما يسننننننتعرا التقرير  ،خالل السنننننننة املالية ال دا  املاألوللشننننننركة 

 .ملياتهاوالع امل املؤثرة على عواسرتاتيجياتها الرئيسة، 

 عرض عام عن الشركة:

 ات وأعمال املقاوالت شننننننركة مسننننننا مة  شننننننركة عسننننننري للتجارة والسننننننياحة والصننننننناعة والزراعة والعقار

 ضنننننننننننم    ا   4080سنننننننننننع دية    الرمز سنننننننننننع دية، مدرجة ل السننننننننننن ب املالية ل اململكة العر ية ال

 االستثمار والتم يل.

م ، 11/11/1975 نننننننننننننننننننن امل ا   7/11/1395وتاريخ  78تأسس  الشركة مب جب املرس م امللك  ر م م/

 وتاريخ 5850000276لتجار     ر م و اشنننرت الشنننركة أعما ا  عد إعالن تأسنننيسنننها و ننندور سنننجلها ا   

لياتها وتباشر الشركة عم نة أ هال مدي يسويقا مركز ا الرئم ، 05/01/1977 ننننننننن امل ا   15/01/1397

عما ا م  سنننها مبراحل ت  ر فتلحتة   ل  عبيعة أمرت الشنننركة منأ تأسنننيلقد ، م  مكتبها ل الرياا

ريال  1,263,888,890ا ضننننة  رأل مال شننننركة  ارل عمليات وأ شنننن ة متعددة إس شننننركة اسننننتثمارية    

  عة  رياالت للسننننهم ال احد مد10سننننهماي  قيمة أ ية 126,388,889عدد أسننننهمها الصننننادرة   لغ و ،سننننع د 

 .م2019العام ، ومل ي رأ تغيري على ذلك مقار ة  م2020 الكامل وذلك كما ل  هاية العام 

 السنة املالية للشركة:

هر ديسننمم م  كل  م  األول م  يناير وتنته   نهاية شننبدأ للشننركة   ن السنننة املالية ت عبقاي للنظام األسننال

 .حسب التق يم امليالد  عام

 لشركة:مراجع حسابات ا

 ناً  على  رار  BDO وشننننركا  العمر  حممد دكت رال شننننركةت س مراجعة حسننننا ات الشننننركة السننننادة 

  ،الشنننركة اتحلسنننا  مراجعاي تعيينهم  م13/05/2020ملنعقدة ل ا واألر ع ن تاسنننعةالاجلمعية العامة العادية 

 والر ا م،2020 املال  العام  م والسنننننن   والثالث الثا   ألر ا ل املالية الق ائم وتد ي  ومراجعة لحتحص وذلك

 .م2021 املال  العام م  األول

 املراجعة الداخلية:

  السنننادة م2020املال    ظام الر ا ة الداخلية للشنننركة خالل العام وتقييمت س مهام وأعمال املراجعة الداخلية 

 ي ن.حماسب ن  ا    شركة  يكر تل  أم ك  أم وشركا 

 املستشار الزكوي:

 /  رايس وتر اول ك  رز. للشركة السادةيت س أعمال االستشارة الزك ية 
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 :م2020خالل العام املالي للشركة الوضع العام 

عد القيام مبراجعة شننننناملة   م  اعتماد االسنننننرتاتيجية العامة  ا   2020لقد  ام  الشنننننركة خالل العام املال   

ف ا شنننركة اسنننتثمارية  ا ضنننة، وذلك  هد   جلميا ج ا ب من ذج أعما ا اليت تشنننكل أسنننل ل العمل ك  ه  

ا م  التأ لم ما  كنهالل  نا   ن ات مر ة الرتكيز على تعظيم مصاحل املسا مني وأ حال املصاحل م  خ      

ية لتمكينها ف  رص النم  وتعزيز  دراتها التنا سنناملتغريات ل  يئة األعمال، لر ا كحتا ة األدا  واسننتكشننا

ية  دأت املتغريات اال تصنننننادية واالجتماع م  سنننننرعة احلركة ل م اجهة التحديات وخا نننننة أن ديناميكية 

  ات التقليدية.  لتعامل معها مبهارات ختتلف ع  اإلمكالتتسار  و تاج  املقا ل اس خ ط وإجرا ات واضحة 

ديث سننننننياسنننننناتها م وخالل  أا العام مبراجعة و 2019وم   أا املن ل   ام  الشننننننركة منأ أواخر العام 

التنحتيأية   يلية لتمكينها م  ت  ير و سننننننننننني أدواتهاوإجرا اتها املختلحتة مبا  يها عملياتها املالية والتشننننننننننغ

 ل . ع ن اهلل على أدا  ا املال  والتشغياالسرتاتيجية  كحتا ة وا عكال ذلك   لتحقي  أ دا ها

 م:2020أداء الشركة خالل العام 

م، وواجه   يها  ديات 2020بة خالل العام مرت الشننركة وشننركاتها التا عة واسننتثماراتها ل مرحلة  ننع  

ل  ( اس جا ب مجلة م  الع ام19 –ة )ك  يد متعددة  سنننبب الظروف واملسنننتجدات وري املت  عة  سنننبب جائح 

 ركة  اجململ.  األخرى ا تصادية واجتماعية كان  ا تأثري على أدا  الش

ملي ن ريال  23لغ  ملي ن ريال ل مقا ل خسننائر   49لقد  لغ  اخلسننائر اليت تكبدتها الشننركة خالل العام 

 450لسننننا   اس ي ن ريال ل العام امل 514م   %12,5ل العام السننننا   وذلك ال حتاا امجال  الر س  نسننننبة  

ملي ن ريال حيث  314مل حدة ال حتاا حاد مببلغ ملي ن ريال خالل  أا العام، وذلك لتأثر  ننننننننال املبيعات ا

السا    نسبة     ملي ن ريال ل العام 1884ملي ن ريال مقا ل  1570م مبلغ 2020 لغ   ال املبيعات خالل العام  

ة تأثر  ملي ن ريال، واليت كا    تيج     64اا على إمجال  ر س املبيعات  ا حت     ، مما أثر %17ا حتاا ح ال   

حتاا ل ل  شكل أساس  ل   ا  العصائر ال      شركتها التا عة شركة الر يا السع دية لألوأية اليت تعم    

 –ك  يد عكال اإلجرا ات االحرتازية ل  ا  )أدا  ا  سننننبب عدة ع امل خا ننننة ارتحتا  ضننننريبة ا ليات وا 

 ( عليها خالل العام.19

ملتأتية م  قة كا   تعا   م  ا عكال اخلسائر ا وم  اجلدير  الأكر أن الشركة ل سن اتها القليلة السا     

لشنركة   جله د اليت  أل  لتحسنني أدا   أ  ا ضنعف أدا  الشنركة الزميلة شنركة  نناعات العيسنى إالا أن ا     

ية و دأت ل  سننننننننننني   تقل  الشننننننننننركة اس الرحم، حيث ا2020تكلل  وهلل احلمد  النجاح خالل العام 

لعام  كة حل ا   اخ ان حقق   تائج خالل اأوضنننننناعها وأدائها واحلمد هلل، كما أن الشننننننركة التا عة شننننننر

 ما ا.م أكثر م  رائعة  عد جناحها  حتعل تغريات ل من ذج أع2020

ستثمار ا ل أحد الص   2020لقد  ام  الشركة خالل العام   ست   نم  تعديل م  ف ا ثمر  ادي  االستثمارية اليت ت

دة للعامني  لعادلة م  خالل  ائمة الدخل امل ح          يها م  أدوات حق ب ملكية اس أدوات دي  وعكس  يمتها ا    

     ما املعايري الدولية.م وذلك  دالي م   ائمة الدخل الشامل وذلك لتت ا 2020م و2019

  الق اعات ل راتهااسننننننننننتثما وت زيا  تقييم سننننننننننتثماريةاال ا حتظة  يكلة مراجعة على الشننننننننننركة وتعمل

 ع ائد  تحسني  االسرتاتيجية  ت جهاتها خالل م  االستثمارية  اأ     أدا  كحتا ة ر ا حيق  مبا االسرتاتيجية 

 م  والتخارج والنم ، للت  ر القا لة ووري املتد ية الع ائد تذا االسننننننتثمارات  عض و يا االسننننننتثمارات،  عض

  عالية، فاعر تصاحبها  د يتال تلك أو ا ددة السرتاتيجيةا الق اعات ضم  تقا ال اليت االستثمارات  عض

 ع ائد  قي   هدف ديةجم جديدة استثمارات  ل الدخ ل  م لتمكينها ذلك جرا  م   قدية تد قات و قي 
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 الد رتية القيمة على جيا يايإ ا عكاسنناي لألك يك ن أن ملت  اا وم  النم ،  رص وتعزيز السننتثماراتها أ ضننل

 اهلل. شا  نا لألك تبعاي للشركة الس  ية قيمةال وارتحتا  له الس  ية القيمة وأدا  للسهم

 املصننناحل أ نننحالو املسنننا مني مصننناحل تعظيم على  ايإجيا سنننينعكس وت  ر ا من  ا أن الشنننركة وتؤم 

 ككل. اجملتما  جتا  عال  دور القيام م   كنهاو وم ردي  وعمال  ودائنني عاملني م  اآلخري 

  األع ام خالل أ ضنننننل تائج   قي  إس التقرير  أا ل ضنننننمنةامل العمل السنننننرتاتيجية و قاي الشنننننركة وتت لا

 هلل.ا   ذن مستمرة من  معدالت حيق  اومب املال  ومركز ا مكا تها لتعزيز القادمة

 العمل:واسرتاتيجية رسالة الشركة الرؤية و

  اسرتاتيجيتها ل النظر إعادة إس املنظمات  تاج دائم،  شكل ةوالنش  املتحركة األعمال  يئة ل بيعة  ظراي

  للنم  جديدة رص  واسننننتكشنننناف  األدا ، كحتا ة ر او التنا سننننية،  دراتها على للمحا ظة دور   شننننكل

  لعاماالر ا األول م   لخال واسنننننرتاتيجيتها ألعما ا ملةشنننننا مبراجعة عسنننننري شنننننركة  ام  لألك. والرحية

 الحترص م  تسننننننتحتيد و القائمة التحديات ما تتعامل ثةحمد اسننننننرتاتيجية  خ ة وضننننننع   عليها و ناً  ،م٢٠٢٠

 املتاحة.

 االسرتاتيجي:  التوجه

 األجل ع يل/ املدى عيد  اسننرتاتيج  ت جه ذات  ا ضننة يةاسننتثمار شننركة  اعتبار ا عملها الشننركة  ارل

  االسننننرتاتيج  الدعم عم اسننننتثماراتها إدارة ل لنشننننطا اإلشننننراف أسننننل ل ذلك أجل م  وتتبنى ومسننننتدام،

 املال . واإلشراف

 املضافة: القيمة/  الدور

 عملياتها إدارة ل سننتقالليةاال م  عالية  درجة  يها سننتثمرت اليت الشننركات تتمتا أن  أ مية الشننركة تؤم 

 خالل م  سننرتاتيج ا  شننكل دور ا شننركةال  ارل ألكل. حمرت ة إدارات  ا مسننتقلة شننركات  صننحتتها

 إعالب ع   البحث ركةشنننال تعنى كما. اإلعار  أا ل املمارسنننات أ ضنننل وت بي  احل كمة منظ مة تحتعيل

   اضننن راد، السنننتثماريةا ا حتظة تنم  أن أجل م  كحتا ة  وتنحتأ ا  د ة ومدروسنننة مميزة اسنننتثمارية  رص

 واملؤسسات. لأل راد ةالقيم االستثمارات  أ  شركةال تتيس ثّم وم 

  مبسنننننت ى منتظمة  ائدع  قي  ما األم ال رؤول تنمية ل املسنننننا مني احتياجات تتحتهمكما أن الشنننننركة 

  األزمات م اجهة ل  قيمتها  تحتظ مزد رة ألسنننننننننننهم منايآ خياراي تك ن ألن تسنننننننننننعى لألك. مت ازن فاعر

  املسننئ ل االسننتثمار خالل م  ر وازد ا اجملتما تنمية إس  اد ةا رسننالتها ذلك  قي  ل وتراع اال تصننادية، 

 خالل م  االسننتثمارية لحترصا  لك ل املشنناركة تيسننري ما شننرعيةال للج ا ب واالمتثال االجتماعية والتنمية

 الأ  ت جهنا لتعكس و يمنا ورؤيتنا رسالتنا   ياوة  د اأع ألكلاملالية، و األوراب وس ب  الن عية الشراكات 

  شأتها. منأ الشركة عليه ُ ني 

 :الرسالة

 يها".  امُلشاَرَكِة وَتْيسرِي ْسَتداَمٍةُم اسِتْثماراٍت  َتْنِمَيِة عاِتهاُمْجَتَم واْزِد اِر األرِا إلْعماِر َ سعى"

 :الرؤية

 ".الَقيَِّمِة السِتثماريَِّةا الحُتَرِص وِ ياَدِة إعالِب ل الُرّواُد"

 :القيم

 األم ِر ِزماِم َ لا لَت َ ريَقنا وُ َمكُِّ  املدى عيِد   ت جٍُّه املباَدراِت َ ق ُد :املبادرة. 
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 ممارساِت  أ ضِل املصاحِل حاِلوأ  ُشَركائنا عم حاِت لتحقيِ  املسئ ليِة دَرجاِت  أعلى َ ْسعى :امل ث  ية 

 .اجل دِة

 والشَّحتاِ َيِة احل كمِة َمعايرِي  أعلى َ ْلتِزُمو والتشريعاِت لأل ظمِة َ ْمَتِثُل :النزا ة. 

 اعٍدو ملستقبٍل  استمراٍر َ َت  َُّرو اال تكاَر، ُ َححتُِّز التجاُرِل،  م َ ْسَتْلِهُم  شغٍف، َ َتَعلَُّم :احلي ية. 

 جاحاٍتَ  إس التحدياِت وُ َح ُِّل لنم ِّ،ل َ ْ َمُس الصِّعاَل، ُ َألُِّل :املثا رة. 

 :املتوازن األداء حماور

 حماور: أر عة خالل م  تيجيتهااسرتا الشركة ت ب  املت ازن، األدا  لتحقي 

 لتشغيل.ا تكلحتة وضبط  استدامة مر س  من  قي  خالل م  امللكية حق ب  يمة تعظيم 

  ل اإلجيا   وأثر ا دامةاملست لع ائد ا املستثمري  ثقة على تستح ذ مميزة جتارية عالمة/ عة  نا 

 عامل/س ب ل الريادة  وتتمتا الت  ر/التحس  دائمة مت از ة استثمارات حمحتظة تك ي  ما اجملتما

 االستثمار.

  احل كمة ممارسات  ضلأ ت بي  ما  كحتا ة عمليتها دارةإل الالزمة االستقاللية االستثمارات إع ا 

 وملتزمة منظمة عمل  يئة خل  ما  الت از   ينها،  يما ج االسرتاتي للتعاون وتشجيعها املخاعر وإدارة

 والحتعالية. الكحتا ة حقي لت تقنيا ومدع مة واملرو ة  ية الشحتا وتتسم والسياسات والنظم  اإلجرا ات

 إعار ل الشركة  ية ه متمسٌك وحي  ، وُممك  رتفحم عمل  ري  لتك ي  امل    ة الكحتا ات جأل 

 لقيم.ا على  ائمة مؤسسية وثقا ة جأا ة عمل  يئة

 :االسرتاتيجية املبادرات

   لتحق املشروعات إلدارة د يقيا  ظاماي ذلك ل متبعة السرتاتيجيةا املبادرات م  عدٍد إجناز على الشركة تعمل

 املبادرات:  أ  أ م م . دور  شكل  األدا  كحتا ة و يال امل ض عة االسرتاتيجية

 عناية.  ودراستها واعدة استثمارية  رص ع  البحث 

 وعملياتها. اسرتاتيجياتها   يرت على والزميلة التا عة الشركات ما العمل 

 اجملدية. وري أو نهام الغرا ا تهى اليت االستثمارات م  التخارج 

  املخاعر. وإدارة وااللتزام احل كمة ل املمارسات أ ضل ت بي 

 يلية.لتشغا واإلجرا ات السياسات مجيا وت  ير  ديث 

 ألدا .ا و يال والتدريب الت ظيف منظ مة كحتا ة ر ا 

  القيم على  ائمة مؤسسية عمل  يئة خل. 

 العمل: اسرتاتيجية

 ننناعات تتسننم  نم     و يجية تن يا اسننتثماراتها ل   اعات اسننرتات تعمل الشننركة لتحقي  رسننالتها م  خالل   

  ددت دية،  تصاد  ل اململكة العر ية السع    وآ اب استثمارية واسعة تعتم ا الشركة حمركات النم  اال    

 :الق اعات التاليةل 

  ا حت ظة الغأائية الصناعات   ا. 

  العقار  والت  ير التنمية   ا. 

  والتشييد البنا  م اد  ناعة   ا. 

  اإللكرتو يةو الكهر ائية املنزلية األجهزة  ناعة   ا. 

  املتخصصة والتجزئة اخلدمات   ا. 
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شنننناملة لديناميكية البيئة  املراجعة الما الق اعات  أ  ل  ةالقائم وتعمل الشننننركة على تق يم اسننننتثماراتها 

وما االسرتاتيجية ا ددة   ل الق اعاتاستغالل الحترص املمكنة  إجياد واال تصادية ا لية واإل ليمية  هدف  

النم  ل عائداتها ا   زيا حمحتظتها االسنننننننتثمارية مبا حيق  وت،  رص اسنننننننتثمارية جديدة م يتحتر  منها  د 

 يها.مسا ممصاحل الشركة و عظيم  يمةتت ا   ما لل

االسننننتثمارية ملسننننا ميها   إس تنام  الع ائد يؤد زن املخاعر مزيج مت اإس  قي   االسننننرتاتيجية أ   وتهدف

ليت  د اعما ا وم اجهة املخاعر ا تملة خا نننننننة أن الشنننننننركة تتمتا مبزايا تنا سنننننننية  كنها م  تعزيز أ

 أ مها:تتعرا  ا وم  

 اعدة ا تصادياي.و اسرتاتيجيةل   اعات  هااستثمارات ن  ت 

 استثماراتها. و سني أدا  القدرة على ت  ير 

 جمدية. جديدةة  رص استثماري تدوير استثماراتها والدخ ل ل 

تعزز ا التنحتيأية خلمات املرتاكمة جمللس إدارتها وإدارتهااملزايا التنا سنننننننية إس جا ب االسنننننننرتاتيجية وو أ  

ائداتها وتد قاتها النقدية م  من  عولة   عية وكمية ل أدا  ا  قلتحقي  املستقبلية  لشركة و دراتها  ا  رص

ت زيعات األر اح  ائد ا م  عم  األخرى الناجتة السننتثمارات والزميلة وايرادات االشننركات التا عة  خالل أدا 

التقييم الدور  للقيم س جا ب ، إاحة للبيااملتاسنننننننننننننننتثماراتها م   أ الرأ الية اليت تتحق  م   يا  ر احواال

 .والصنادي  االستثماريةوري املتداولة واملتاحة للبيا املتداولة  العادلة الستثماراتها

 :وقطاعات األعمالعمليات الشركة الرئيسة 

  عمليات الشركة الرئيسة:

ل ا ددة  يجيةاالسنننننننننرتاتمتن عة ل الق اعات  ةيترتكز عمليات الشنننننننننركة ل إدارة حمحتظة اسنننننننننتثمار 

ظة االسننننتثمارية وتعزيز حتوتنمية  يمة ا  القائمةالسننننتثمارات أدا  ا ر ا كحتا ة اسننننرتاتيجية العمل م  خالل

س على  تائج أعما ا أر اح رأ الية تنعكلتحقي  البيا   عض االسننتثمارات ، إضننا ة إس تدوير  رص من  ا

ستثمار   ر ها ل الدخ ل ل ركة وو قي  تد قات  قدية تعزز م  مكا ة الش  ، و د تلجأ  ديلة جمدية اتا

تدع   تعزيز  يكلها الرأ ال  متى ما اسنننننالشنننننركة ل سنننننبيل ذلك إس اال رتاا لتم يل حق ب امللكية و

 .جلدوىذات ا احلاجة إس ا تنا  الحترص االستثمارية

 كما ل  هاية  السننرتاتيجيةاعلى الق اعات القائمة سننتثمارات االالت زيا النسننحل حلجم ويبني الشننكل أد ا  

 .خارج الق اعات الرئيسة لكها  اليتاضا ة إس االستثمارات االخرى  م2020العام املال  

 
ارية أسناسنية حسنب    إس أر عة  ئات اسنتثم  السنرتاتيجية ااسنتثماراتها ل الق اعات  وتصننف الشنركة ملكية   

 عبيعة و    كل استثمار على النح  التال :

 ل شركات خا ة. اسرتاتيجيةاستثمارات  -1

43.2%

36.0%

0.0%

4.8%

7.6%
8.4%

 (مليون ريال1498قيمة احملفظة االستثمارية )

 قطاع الصناعات الغذائية احملفوظة

 قطاع التنمية والتطوير العقاري

 قطاع صناعة مواد البناء والتشييد

 اإللكرتونيةقطاع صناعة األجهزة املنزلية الكهربائية و

 قطاع اخلدمات والتجزئة املتخصصة

 االستثمارات األخرى
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 مة.عامسا مة ل شركات  اسرتاتيجيةاستثمارات  -2

 عامة.مة شركات مسا استثمارات رئيسة ل شركات خا ة و -3

 صنادي  االستثمارية.وال ة األسهم املتداولةاستثمارات ل حمحتظ -4

 :م2020لعام املال  صنيف الحتئات االستثمارية كما ل  هاية اتويبني الشكل أد ا  ت زيا االستثمارات حسب 

 
 قطاعات األعمال: 

ئيسننة رأعمال   م  خالل   اعم 2020خالل العام عها العمل   ن الشننركة مارسنن   شننا السننرتاتيجيةأاي يتنحت

 . الق ا  االستثمار  والق ا  الصناع  ما 

 االسرتاتيجيةالقطاعات 

 إىل

← 

 الفئات االستثمارية

 إىل

← 

 عمالقطاعات األ

  حت ظةا الغأائية الصناعات   ا  

  لعقار ا والت  ير التنمية   ا 

  التشييدو البنا  م اد  ناعة   ا 

  إللكرتو يةالكهر ائية وا نزليةامل األجهزة  ناعة   ا 

  ملتخصصةا والتجزئة اخلدمات   ا 

 كات خا ةاستثمارات اسرتاتيجية ل شر 

 شركات مسا مة عامةل استثمارات اسرتاتيجية  

 ا ة ومسا مة عامةاستثمارات رئيسة ل شركات خ 

 اريةالصنادي  االستثماستثمارات ل حمحتظة األسهم و 

 ستثمار الق ا  اال  

 ناع الق ا  الص 

 القطاع االستثماري:

اليت  اصذات الغرا اخل عة م  الشنركات   ارل الشنركة  شناعها ل الق ا  االسنتثمار  م  خالل جمم   

لعامة اليت  الشركات اخلا ة والشركات املسا مة ا     واستثماراتها املباشرة ل  ،  لكها الشركة  الكامل 

ضا ة   ، إم  رؤول أم ا ا %50تها  يها ع  وتقل ملكي االسرتاتيجية للشركة   ق اعات الترتكز  شاعها ل  

صنادي    الولس ب السع د     ل اات مدرجة أسهم متداولة لشرك    األوراب املالية املتن عة ل إس استثماراتها ل 

اليت تسي ر  العامة ا مة الشركات املس  ل الشركات اخلا ة و  ة الصناعي ،  استثنا  استثماراتها   ستثمارية اال

   الق ا  الصناع .  عليها وت حد   ائمها املالية معها واليت تندرج

 القطاع الصناعي:

اخلا نننة   ل اسنننتثماراتها ل جمم عة م  الشنننركاتال ارل الشنننركة  شننناعها ل الق ا  الصنننناع  م  خ

ا   ائم الشنننركة و    أكثر وت حد   ائمها املالية م %50التا عة  ا اليت  لكها  نسنننبة العامة واملسنننا مة 

جماالت  ننننناعة   ، وترتكز  شنننناعها ل  أا الق ا  ل ديةالدولية املعتمدة ل اململكة العر ية السننننعاملعايري 

 ال س اجلا زة. ناعة النسيج واملإس جا ب ظة، األوأية ا حت 

يسة للشركة  اليت تشكل العمليات الرئألعمال اجلدول أد ا  ت زيا  شاعات الشركة على   اعات ا سي ضو

ومقار تها  العام  م 2020تائج خالل العام املال  وتأثري كل   ا  على حجم أعمال الشركة ومسا متها ل الن   

 :م2019
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 --استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة 
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 ياإلمجـــــال ناعيالصالقطاع  ستثمارياال القطاع ريال( البيـــــــــــان )باملليون ةالسن

20
20

م
 

 2968 1843 1125 املوجودات إمجالي

 1587 1215 372 لكية يري املسيطرةاملطلوبات وحقوق امل إمجالي

 1569 1570 (1) تثماراتصايف املبيعات وإيرادات االس

 450 451 (1) ربحال إمجالي

 109 108 1 االستهالكات

 946 942 4 يذحتت التنف مشروعاتوومعدات آالت ممتلكات و

 43 41 2 مصروفات رأمسالية

20
19

م
 

 3105 1957 1148 إمجالي املوجودات

 1704 1307 396 كية يري املسيطرةإمجالي املطلوبات وحقوق املل

 1851 1884 (33) الستثماراتاصايف املبيعات وإيرادات 

 514 547 (33) إمجالي الربح

 98 98 - االستهالكات

 999 996 2 ات حتت التنفيذممتلكات وآالت ومعدات ومشروع

 115 107 8 مصروفات رأمسالية

لكة  لشننركة وشننركاتها التا عة ل املم وترتكز م ج دات الشننركة وكألك األسنن اب الرئيسننة لنشنناعات ا  

ر العر ية  اليت يرتكز  شاعها ل مجه رية مص   العر ية السع دية  استثنا   شاط شركة حل ا   اخ ان مصر       

ع  ا دودة  االعر ية لالسننننتثمار الصننننن و   شننننركة تا عة لشننننركة حل ا   إخ ان التا عة لشننننركة عسننننري

 اململ كة للشركة  الكامل. 

  التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة:

لق ا  الصنننننننننناع  وإيرادات  ا إمجال  إيرادات املبيعات ل م لشنننننننننركة اإليرادات امل حدة لإمجال  ك ن تت

 لشركة.اليت تشكل العمليات الرئيسة لالق ا  االستثمار  

   ا حتاا السننننا   مالعا ل ريال ملي ن1884 مقا ل ريال ملي ن 1570 العام خالل املبيعات إيرادات إمجال   لغ

 33 مقا ل ريال لي نم  لغ  العام خالل السننننتثمار ا الق ا  ل خسننننائر الشننننركة حقق   ينما ،%17  سننننبته

 .  السا   العام لريال  ملي ن

  داخل  م اإليرادات ل تشننكل  م2020 احلال  العام خالل ملبيعاتا م  اإليرادات إلمجال  اجلغرال والت زيا

 م  راداتاإلي  لغ   ينما عات،املبي إيرادات امجال  م  %50,2 وتشننننننكل ريال ملي ن 789  لغ  اليت اململكة

 .اإلمجال  م  %49,8 وتشكل ريال ملي ن 781 اململكة خارج

لشننركة لتا عة ا حل ا   اخ ان )مصننر(شننركة ققتها وتتمثل اإليرادات م  خارج اململكة ل اإليرادات اليت ح

إس دول صنننناع  لتصننندير م  الشنننركات التا عة ل الق ا  ال املتمثلة ل عمليات اواإليرادات حل ا   اخ ان، 

 . األخرى جملس التعاون اخلليج  والدول العر ية وجمم عة م  الدول

 :وخارج اململكةم  داخل الشركة رادات يغرال إلت زيا اجلالالتال   جلدولويبني ا

 السنة 
 التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة )باملليون ريال(

 دول أخرى يةالدول العرب تعاوندول جملس ال ةداخل اململك رادات إمجالي اإلي

 15 694 72 789 1570 م2020

 م  داخل وخارج اململكة:الشركة دات يراإلغرال ت زيا اجلالويبني الشكل التال  

 تكملة

43/1-90/15 
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  اخلطط والقرارات والتوجهات املستقبلية:

  م2020القرارات اهلامة خالل العام: 

 :  (%100بنسبة  مملوكة) تابعة شركات ثلثال االختيارية التصفية اإلدارة جملس رقر .1

  كةممل  تا عة شننننركات الثلث االختيارية التصننننحتية م30/09/2020  تاريخالشننننركة  إدارة جملس ر ر

 :لتال ا النح  على وذلك استثماراتها  خا ة ألوراا تأسيسها سب   الكامل لشركةل

  مسننئ لية  ذات حدوا شننخص  شننركة ) ا دودة لعقار ا والت  ير للتنمية العر ية االسنن  ل  شننركة  .1

 .سع د  ريال ألف 500 املد    ما ا رأل يبلغ حيث ،%100  نسبة ممل كة( حمدودة

  مسننننئ لية ذات دواح شننننخص شننننركة) ا دودة لعقار ا والت  ير للتنمية العاملية النصننننرة شننننركة .2

 .سع د  ريال ألف 500 املد    ما ا رأل يبلغ حيث ،%100  نسبة ممل كة( حمدودة

   نسننبة ممل كة (حمدودة مسننئ لية ذات واحد خصشنن شننركة) لالسننتثمار اال ليمية التالل شننركة .3

 .سع د  ريال ألف 500 املد    ما ا رأل يبلغ حيث ،100%

  االستثمار   قل مت يثح الشركة  استثمارات  أحد ملكية يكل  إلعادة االختيارية التصحتية  اسبال  تع دو

  للتنمية العاملية النصننرة ةوشننرك ا دودة العقار  الت  يرو للتنمية العر ية االسنن  ل شننركة ل املسننجل

  اتني ل االسنننننتمرار سا احلاجة وا تحتا  عسنننننري شنننننركة ماأل الشنننننركة اس ا دودة العقار  والت  ير

 وا تحتا   شاط  أ  ارستها مم لعدم لالستثمار  اال ليمية لالتال شركة  تصحتية  سبب  يع د  يما الشركتني، 

 .الشركات  أ  االختيارية التصحتية عملية ع   اتج مال  أثر ا  ي جد الو  ا احلاجة

 األرض اململوكة للشركة يف مشال الرياض:   .2

ال الرياا  قد  شننننننأن األرا اململ كة للشننننننركة ل مم 2019ا مت إعال ه خالل العام اسننننننتكماالي مل

 ارا  ائا علىاملر  عة   ضائية  ىدع الح ل  الت  رات آخر ع  م2020    مم 9  تاريخأعلن  الشركة  

شركة أ ه  و ين  الالصك   إلغا  جة تي الشركة  اس ريال ملي ن 202 مبلغ   عادة مب البته الرياا مال

  :التال النح  على م08/11/2020  تاريخ لصاحلها ا تدائ  حكم  در

  ائا) عليه واملدعى( املدعية) والصننناعة والسننياحة للتجارة ريعسنن شننركة  ني املمم البيا عقد  سننخ: أوالي

 . ه أحل  وما  ن01/12/1429 ل املؤرخ( األرا

 للتجارة عسري  ةشرك ) للمدعية ريال ملي ن 202 و در  مبلغ سداد  ( األرا  ائا) عليه املدعى إلزام: ثا ياي

 (.والصناعة والسياحة

15 

1.0%

694 

44.2%

72 

4.6%

789 

50.3%

 داخل اململكة   دول جملس التعاون الدول العربية دول أخرى

 التوزيع اجلغرايف لإليرادات من داخل وخارج اململكة العربية السعودية
 (باملليون ريال)
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  احلكم  ك  إ دار  تاريخ م  تبدأ ي ماي ثالث ن ستئناف اال   ري  الصادر  احلكم على االعرتاا ومدة

 علب ل حقه   ن إليها املشار املدة خالل رتاااع عليه املدعى يقدم مل أن وأ ه(  نننننننننننننننننننن22-03-1442)

 .الشرعية املرا عات  ظام على  ناً  الق عية احلكم ويكسب يسقط االستئناف

  الصننننادر احلكم أن ركةالشنننن حمام  م  ورد ا أ ه م2020 ديسننننمم 27  تاريخكما أعلن  الشننننركة 

 واجب وأ ننبس عليه لالعرتاا ا ددة املدة مبضنن  ةالق عي النهائية الصننحتة اكتسننب الشننركة لصنناحل

شنركة ل اعال ها أ ه  ، كما  ين  الذلك حيال الالزمة تاإلجرا ا  اختاذ الشنركة  تق م وسن ف  النحتاذ،

  وستق م  لصاحلها  ئ القضا  احلكم  أا على الشركة   لحص  احلاضر  ال    ل مال  أثر أ  ي جد ال

 .حينه ل اخلص ص أا  ل ج  رية ت  رات ا  ع   اإلعالن الشركة

 :اخلطط والتوجهات االسرتاتيجية 

سننتثمارات املتن عة  األسنناسننية إضننا ة إس  عض اال اتيجيةاالسننرتترتكز اسننتثمارات الشننركة ل الق اعات 

عامة  ت مسننا مة وشننركارئيسننة م  خالل شننركات خا ننة و اسننرتاتيجية اسننتثماراتوتت ز  إس ، األخرى

السنننرتاتيجية   اوتعزم الشنننركة تنحتيأ ت جهاتها   ،إضنننا ة اس اسنننتثمارات ل حما ظ و ننننادي  اسنننتثمارية    

 وخ  ها االستثمارية املستقبلية على النح  التال : 

  يف الشركات اخلاصة االسرتاتيجيةاالستثمارات: 

اول أعما ا ل دودة واملسا مة املقحتلة اليت تز تتك ن  أ  االستثمارات ل الشركات ذات املسئ لية ا     

السنننتثمارات وم   أر اح  أ  اات م  كة  قي  عائد، وتت  ا الشنننر للشنننركة  االسنننرتاتيجية الق اعات 

ل تلك   عرح جز  م  حصننننننننننننننتها عندسننننننننننننننب رأ الية  قي  مكا، إس جا ب منهات زيعات األر اح 

عض  ، كما أن الشننننننننننننركة  د تلجأ إس  يا  كاالكتتال العام متى ما أمك  ذل إساالسننننننننننننتثمارات 

ل   يل   جرا  ذلك النقدية م التد قات ألك وتدوير ل اجملدية االسنننننننننننننتثمارات متى ما ت ا رت الحترص

  . قي  من  ل  تائج أعما اواستثمارات أخرى لتعزيز  اعدة حق ب امللكية 

  مة العامةيف الشركات املساه االسرتاتيجيةاالستثمارات: 

  السرتاتيجية اليت تزاول  شاعها ل الق اعات  تتك ن  أ  االستثمارات ل الشركات املسا مة العامة ا    

ة  ق   رة منها، ومتى ما كا    ناك  رص جمديمسنننتم اتئدا قي  عالشنننركة    اتللشنننركة، وت

لتحقي    از  منهج  م   أ  االسننتثمارات أو أمصنناحل الشننركة ومسننا ميها   ن الشننركة  د ترى  يا   

تت ا   ما  خرىجمديه أجديدة اسننننننننتثمارات  تنا وتد قات  قدية مقا لة لتم يل ا مكاسننننننننب رأ الية 

 .تائج أعمال الشركة ومركز ا املال شركة و ق  ا عكال اجيا   على من   اسرتاتيجية ال

 العامةملساهمة ااالستثمارات الرئيسة يف الشركات اخلاصة و: 

 ا  اعات متن عة وتسنننننعى إس من  أعماتتك ن  أ  االسنننننتثمارات ل شنننننركات تزاول أ شننننن تها ل   

م   أا  ماج أو االسنننتح اذ ل حالة وج د  رص الت سنننا ل أسننن اب جديدة أو  العمل على الت سنننا  اال د 

 أ  الحتئة متى   ستثماراتها ل اأ  م   يا   د تلجأ الشركة إس والقبيل لتنمية حصتها و يمتها الس  ية،   

تسنننا م ل د قات  قدية ت   ري، وتإذا أمك  ذلك لعادلةا عد ت  ير ا ور ا  يمتها أو ما كان مناسنننباي 

  يل الحترص االستثمارية اجلديدة. تعزيز حق ب امللكية وت زيعات أر اح للمسا مني أو ل 

 االستثمارات يف احملافظ والصناديق االستثمارية: 

تداولة ل وحمحتظة املتاجرة ل أسننهم مارية تتك ن  أ  االسننتثمارات م  اسننتثمارات ل  نننادي  اسننتثم   

خصننننصننننة مرخصننننة جهات متم  االسننننتثمارات  رة  أ ويتم إداذات عا ا خاص السنننن ب السننننع دية و   
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كاسنننننب  ب املجاإس اخلا نننننة  ها، ر اح ألاوتت  ا الشنننننركة  قي  عائدات م  ت زيعات ، ومسنننننتقلة

حقي  تد قات  قدية لتم يل  تلسنننتثمارات أو جز  منها أ  اال  التخارج  بيارأ الية متى ما رأت جدوى ال

 .ديدة أو ت زيعات  قدية للمسا منيت  ير استثمارات  ائمة أو الدخ ل ل  رص استثمارية ج

 :حسب الحتئات االستثمارية ويبني الشكل أد ا  الت زيا النسحل الستثمارات الشركة

 
 تطوير املوارد البشرية خطط: 

مل ارد البشنننرية اليت اوكحتاية تعتمد على كحتا ة   ااسنننرتاتيجيتها وخ ط أعماتؤم  الشنننركة أن تنحتيأ 

م  اسنننرتاتيجية الت  ير  ضنننالشنننركة وتعمل ،   اسنننتثماراتهاة أعما ا ور ا أدال تنمي احلي   ا الدور 

ل مجيا املسنننننننننت يات   ادية واإلدارية والحتنية لعامليهاالقي ر ا املهارات والقدراتاملسنننننننننتمر لعملياتها إس 

 ايلتدريب داخليلخ ط و رامج  العمل على  خالل ، وذلك مللشنننننننننننركة وشنننننننننننركاتها التا عةال ظيحتية 

إس جا ب  ،يةم  األول يات األسننننننننناسننننننننن  الأ  يعتم التدريب على رأل العملخ ط إس جا ب  ايوخارجي

التدرجي    و ثل خ ط اإلحاللملسنننتقبلية، و   احتياجات الشنننركة ا متخصنننصنننةاسنننتق ال كحتا ات 

ت يات جيدة ى مسنننن ط والمامج احلحتاظ علللك ادر السننننع دية األ مية اخلا ننننة حيث  تج ع   أ  اخل

الشننركة  ك   ن ، اس جا ب ذلظائحتها سننع دة ووحقق  الشننركة  سننبة مرتحتعة ل ، للك ادر السننع دية

حتيها و رامج رامج االدخار واسننننتثمارات ملصننننلحة م ظامج  حتيزية مثل  خ ط و رمدركة أل مية وج د 

 .  ت  يرية املستقبلية  ت جهاتها الضمللعاملني وذلك  لك األسهم 

 خطط وبرامج التطوير املستمر: 

  شنننركةاألسننناسنننية ك  س  قي  رسنننالتهاتعمل الشنننركة ل ت جهها لتنحتيأ اسنننرتاتيجياتها وخ  ها إ 

  ا عبيعة أعمالت الشننركة لتتناسننب مملسننتمر لعمليامل على الت  ير والتحسننني ا، وتعاسننتثمارية  ا ضننة

ظيم   املسننننتمر  يكلها التنت  ير لالشننننركة وت  ر ا وذلك  التعاون ما اسننننتشنننناريني متخصننننصننننني ل 

  املالية وأ ظمة    ظمة اإلدارية و   أل لديث  رامج تقنية املعل مات     و  وال ظيحت  واأل ظمة والل ائس الداخلية     

وم  ، السنننننننرتاتيجيةادا  اسنننننننتثماراتها ل الق اعات أل يةإس جا ب املراجعات التق مي،  ة الداخليةالر ا

 قبلية.لشركة و تائجها املستالعام لدا  ألااألثر اإلجيا   على  املت  ا أن يك ن لألك

  على نتائج األعمال:قبلية املستتأثري اخلطط والتوجهات االستثمارية 

 أوماراتها القائمة ت جهاتها املسننتقبلية وت  ير أدا  اسننتث واالسننرتاتيجية ترى الشننركة أن ت بي  خ  ها 

أو  جمدية ديدةوا تنا  اسننننتثمارات جسننننتح اذات الت أ  عمليا، وخ ط الت سننننا ل  أ  االسننننتثمارات 

ت  ير  عض يكلة و   اإلضنننننا ة اس العمل إلعادة ،ا دماج  عضننننناي م  الشنننننركات اليت تسنننننتثمر  يها  

ئداتها م  سننيك ن  ا دور ل تنمية مصننادر عا االسننتثمارات أو اسننتبعاد اسننتثمارات أخرى ضننعيحتة األدا 

37%

53%

2%
8%

 ةاستثمارات اسرتاجتية يف شركات خاص

 ةاستثمارات اسرتاجتية يف شركات عام

 عامةاستثمارات رئيسة يف شركات خاصة و

 تثماريةاستثمارات احملافظ و الصناديق االس

 مليون ريال1498القيمة الدفرتية لالستثمارات 
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ثماراتها  ألر اح واملكاسنننننب الرأ الية م  اسنننننت خالل األر اح املت  عة م  شنننننركاتها التا عة وت زيعات ا

امل ارد البشنننننرية  ب أن خ ط و رامج الت  ير املسنننننتمر وتنمية، إس جا لنقدية الالزمةوت  ري التد قات ا

ه اال عكال  سنننننيك ن ل املال  األمر الأ   سنننننتمكنها م   قي  من  ل  تائج أعما ا وتعزز مركز ا 

 اجملتما ككل. وري  واملردود اإلجيا   على مسا ميها وأ حال املصاحل اآلخ

 ة: احملتمل خاطرمل املخاطرة اليت تواجه الشركة واملعوا

 لتشننغيلية  م عة م  املخاعر منها املخاعر اإن الشننركة وشننركاتها التا عة وكأ  كيان ا تصنناد  ت اجه جم 

، إس جا ب تأثريات مر  يهالس ب والق اعات اليت تستثاملتعلقة  ا ، واملخاعراملالية املتعلقة  عمليات الشركةو

،  ر  يها الشنننركةاليت تسنننتثم االسنننرتاتيجية اعات الع امل اال تصنننادية الكلية املؤثرة على معدالت من  الق

ة ل  يمة  يمة امل ج دات وري امللم سننننننننة ا ددوفاعر ا حتاا القيمة العادلة السننننننننتثماراتها أو ا حتاا  

ة لدى الشركة واليت   د ال تك ن معل مأخرى فاعر  إس إضا ة ،  يها ةالشهرة لبعض الشركات املستثمر   

التغريات ل وبات الع امل السنننياسنننية واالجتماعية    د تنتج ع  ا عكاسنننات األزمات املالية واال تصنننادية وتقل  

 املخاعر الرئيسية  يما يل : ترتكزو ،والق ا ني واأل ظمة املعم ل  ها التشريعات

  جرا  املنا سنننة      ا  الصنننناعات الغأائية ا حت ظة  ألخصعلى االق ا  الصنننناع  و فاعر تأثر إيرادات

  أسننعار ا،  يات و رة امل اد اخلام أو ارتحتام  الشننركات اليت تعمل ل  حتس النشنناط، أو م  جرا  مسننت   

 لريال السع د .مقا ل ااالجنبية العمالت  رف وفاعر أسعار 

  حال املالية امل ل  ات  املتعلقة التزاماتها مقا لة لىع الشننننننننننركة  درة عدم ل وتتمثلالسنننننننننني لة فاعر 

عدم القدرة  فاعر واالئتما ية،  التسنننننهيالت تحتا ياتا شنننننروط مقا لة عدمتأثري  فاعرو اسنننننتحقا ها،

ط املقب لة  ئتما ية ل ال    املناسنننب والشنننرولتأمني   يالت كا ية أو إضنننا ية م  خالل التسنننهيالت اال

   .رتباعات حمتملةضما ات وا وأمل اجهة أ  التزامات رأ الية 

 تأثر واحتمال العم لة قلباتت  سنننبب املالية األدوات  يمة ألتأ  فاعر ل العم لة وتتمثل أسنننعار فاعر 

  ة صننري ال دائا ذلك ل مبا   اتهاوم ل م ج داتها على املالية دواتلأل العادلة القيمة أو املسننتقبلية الرحية

 االجل. ع يلة املراحات  يلو  االجل

 و ديد االسننننتمرار على ها درت م  للتأكد رأ ا ا  دارة  الشننننركة تق محيث  املال رأل فاعر إدارة 

 ل الدخ ل وأ  شنننننؤ ا الح التزامات أ  ملقا لة  يالت  على احلصننننن ل على و درتها الرأ ال   يكلها

 .جديدة استثمارية  رص

 ة والتشغيلية وري املت  عة.  فاعر متعلقة  تع ل األ ظمة التقنية املالية واإلداري 

 كة ومركز ا الشننننر  تائجة وتأثري ا على فاعر تقلبات أسنننن اب تسننننعري حق ب امللكية اخلا ننننة والعام

 .ةتد قات  قديالشركة على  قي   ةاملال  و در

   ت ا عها والتأثري و ال  ا   التزاماتهم جتا  الشنننننركة لىعمال  وعدم  درتهم عالفاعر االئتمان اخلا نننننة

 .السلحل على التد قات النقدية

 ليت  د تؤثر على  ا االسننرتاتيجية  الق اعات فاعر متعلقة  الظروف السننياسننية واال تصننادية ومعدالت من

 أدا  استثماراتها.

 اوالتزاماته هاالشركة و شاعات فاعر التشريعات والق ا ني واأل ظمة املتعلقة  عمليات. 

ما أمك   ب املخاعر العالية جتنالعمل على  مرا بتها م  خاللوإدارتها ووتق م الشركة مل اجهة  أ  املخاعر  

ا ات  ني وذلك  اختاذ عدد م  اإلجرلتأمأو التقليل م  أثر ا أو  قلها اس أعراف أخرى كشننننننننننننننننننننننننركات ا
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تمرة للمخاعر املؤثرة على واملرا بة املسنن، ملعتادا  الشننكل ا  تسننيري عملياتهواالحتياعات الالزمة لتتمك  م

درتها على ت تعديل  يكلها الرأ ال  لتعزيز  عمليات الشننننركة واحتياجاتها م  السنننني لة النقدية وإجرا ا 

ة داخليالل ائس ال ظمة ور األت  يالعمل على و، ة واملسننننتقبليةالتزاماتها الناشننننئ احلصنننن ل على   يالت ملقا لة

اليت اتها و  اعاتها سننننياسننننة فاعر مت از ة  تن يا اسننننتثمار ا ، اس جا ب اتبالر ا ة الداخلية وتعزيز أ ظمة

 اختاذ  علقة  ها وامللكية اخلا نننننننننة والعامة واملخاعر املت دور  السنننننننننتثماراتها ل حق بالتقييم وال تعمل  يها

ة وتدوير  عض اسننتثماراتها  اجلديد تقا  للحترص االسننتثمارية ، وت بي  منهجية االما يلزم م  إجرا ات جتا ها

مل الشننننركة على ، كما تعمتى ما كان ذلك ممكناي ل ا ل  رص اسننننتثمارية أ ضننننع ائد  البيا وت ظيف

 ا   هدف ذلك حسننب     وعبيعة االسننتثمار والقجتنب املخاعر  ت  ير و سننني  تائج عمليات اسننتثماراتها و

كحتا تها والعمل على زيادة  ،وتعزيز حق ب امللكيةسنننتثمارات تنمية ع ائد ا ع  عري  ر ا القيمة العادلة لال

ر اح ملسا ميها و قي  ارتحتا   ت زيعات أالتزاماتها ووتأمني دية والتد قات النقلر ا مست ى الرحية   اإل تاجية

 ل ع ائد م االستثمارية.

  :املركز املالي املوحد للشركة

 املوجودات:

  لمقا  ريال ملي ن 2968  لغ  حيث السا   العام ع  %4,4  نسبة العام  هاية ل اإلمجالية امل ج دات ا حتض 

 و ند جتارية، مدينة ممذ  ند ل ا حتاا إس رئيسنننن  سننننبب  ذلك ويرجا السننننا   العام ل ريال ملي ن 3105

  ومعدات  آالتو ممتلكات  و ند  عال ة،  ذات أعرافو مدينة   وار ننننننننننننننننننننننننندة مقدمة   د عات  و ند  املخزون،

 .ستخداماال ح  م ج دات و ند التنحتيأ،    ومشروعات

 :مس سن ات ماليةخلبني اجلدول أد ا  خال ة  ن د امل ج دات يو

 بنود املوجودات يف املركز املالي:

 2016 2017 2018 2019 2020 البيان )باملليون ريال(

 املوجودات املتداولة

 201 111 92 134 178 نقدية وبنود شبه نقدية

 45 14 - - - اجرةملتغرض ال مقتناهاستثمارات 

 247 285 269 255 183 جتارية، صايف ذمم مدينة

 388 334 379 382 367 ، صايفاملخزون

 82 66 86 270 240 ات عالقةدفعات مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذ

 - 5 - - - موجودات حمتفظ بها لغرض البيع  

 963 815 826 1041 968 املوجودات املتداولة إمجالي

 املوجودات يري املتداولة

 1766 1279 873 841 841 استثمارات وموجودات مالية

 227 188 188 7 7 استثمارات عقارية

 972 954 967 999 946 التنفيذ ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت

 157 162 163 161 158 موجودات يري ملموسة

 36 25 13 - - موجودات أخرى طويلة اآلجل

 - - - 56 48 موجودات حق االستخدام  

 3158 2608 2204 2064 2000 املوجودات يري املتداولة إمجالي

 4121 3423 3030 3105 2968 املوجودات إمجالي
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 مالية:ات تداولة وإمجال  امل ج دات خلمس سن يبني الشكل أد ا  مقار ة للم ج دات املتداولة ووري املو

 
 املطلوبات:

  لمقا  ريال ملي ن 1153  لغ  حيث السا    العام ع  %8,3  نسبة  العام  هاية ل اإلمجالية امل ل  ات ا حتض  

 و ند األجل، ع يلة واو ر مراحة   يل  ند ا حتاا سإ ذلك ويرجا السنننننننننننا   العام ل ريال ملي ن 1258

  . إجيار عق د مب جب إلتزامات

 :مس سن ات ماليةخل  ل  اتبني اجلدول أد ا  خال ة  ن د امليو

 بنود املطلوبات يف املركز املالي:

 2016 2017 2018 2019 2020 البيان )باملليون ريال(

 لةاملطلوبات املتداو

 371 410 492 329 343 متداولة   متويل مراحبات قصرية األجل وأقساط

 212 217 267 264 306 خرىومستحقات ومطلوبات أ ذمم دائنة

 15 15 15 14 14 مستحقةتوزيعات أرباح 

 - - - 13 13 ملتداول  إلتزامات مبوجب عقود إجيار اجلزء ا

 15 25 25 57 65 خمصص الزكاة والضريبة

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

 - 3 - - - ا لغرض البيع  مطلوبات متعلقة مبوجودات حمتفظ به

 614 672 801 677 741 املطلوبات املتداولة إمجالي

 املطلوبات يري املتداولة

 568 378 271 423 260 متويل مراحبة وقروض طويلة األجل  

 5 3 1 - - مستحقات عقود إجيار متويلي

 2 2 2 1 - ضريبة مؤجلة

 118 112 113 119 120 نهاية اخلدمة مكافأة خمصص

 - - - 38 32 ملتداولإلتزامات مبوجب عقود إجيار اجلزء ا

 693 495 387 581 412 املطلوبات يري املتداولة إمجالي

 1307 1167 1188 1258 1153 املطلوبات إمجالي

 ت مالية:تداولة وإمجال  امل ل  ات خلمس سن اويبني الشكل أد ا  مقار ة امل ل  ات املتداولة ووري امل
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 حقوق املساهمني يف الشركة:

  مقا ل ريال ملي ن 1381  لغ  حيث السننا    العام ع  %1,7 ة نسننب  العام  هاية ل املسننا مني  حق ب ا حتضنن  

 .السنة لخال خسائر تسجيل إس أساس  سبب  ذلك ويرجا السا   العام ل ريال ملي ن 1402

 :خلمس سن ات مالية ملسا منيحق ب امللكية وحق ب ابني اجلدول أد ا  خال ة يو

 ملالي:ا املساهمني يف املركزامللكية وحقوق بنود حقوق 

 2016 2017 2018 2019 2020 البيان )باملليون ريال(

 امللكية حقوق

 املساهمنيحقوق 

 1264 1264 1264 1264 1264 رأس املال

 632 632 406 312 312 احتياطي نظامي

 249 (203) (84) (18) (64) مبقاه أرباح)خسائر(/ 

 285 183 (86) (74) (51) العادلة أدوات ملكية بالقيمةقييم إعادة تصايف مكاسب يري حمققة من 

 (88) (88) (88) (82) (80) عملة أجنبيةفرق ترمجة 

 2342 1788 1412 1402 1381 حقوق املساهمني يف الشركة

 472 467 430 445 434 لكية يري املسيطرة )األقلية(حقوق امل

 2814 2255 1842 1847 1815 لكيةحقوق املإمجالي 

 خلمس سن ات مالية:  الشركةل ويبني الشكل أد ا  مقار ة حق ب املسا مني

   

 سن ات مالية: خلمسامل ل  ات وحق ب املسا مني امل ج دات وامجال  بني الشكل أد ا  مقار ة يو
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 :نتائج األعمال املوحدة للشركة

 ريال ملي ن 23 خسننائر  ننال مقا ل ريال ملي ن 49  لغ  م2020 العام خالل خسننارة  ننال الشننركة حقق 

 450  لغ  حيث %12 نسنننبة  الرئيسنننية العمليات م  الدخل  إمجال ا حتاا  تيجة وذلك السنننا   العام خالل

 م  ساسية  أ  صحتة   تج  ريال ملي ن 64  در  حتاا ا  السا    العام خالل ريال ملي ن 514 مقا ل ريال ملي ن

  السننننننا  ، لعاما خالل ريال ملي ن 547 مقا ل ريال ملي ن 451  لغ  حيث املبيعات م  الر س امجال  ا حتاا

 .األخرى اإليرادات ا حتاا اس إضا ة

 خلمس سن ات مالية:قار ة مويبني اجلدول أد ا  خال ة  ن د  ائمة الدخل 

 بنود قائمة الدخل:

 2016 2017 2018 2019 2020 البيان )باملليون ريال(

 2083 1888 1798 1884 1570 صايف املبيعات

 668 616 529 547 451 املبيعات دخلإمجالي 

 (152) (347) (128) (33) (1) الستثماراتا من الدخل( / اخلسارة) إمجالي

 516 269 401 514 450 يسيةالرئ العمليات من الدخل إمجالي

 (370) (336) (253) (260) (241) مصروفات البيع والتوزيع

 (181) (143) (153) (181) (184) مصروفات العمومية واالدارية  

 (1) 6 9  1 3 ايرادات /)مصروفات( تشغيلية أخرى

 (552) (473) (397) (440) (422) إمجالي املصاريف

 (36) (204) 4 74 28 الرئيسية عملياتال من الدخل( / اخلسارة) صايف

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

 (30) (38) (37) (38) (27) تمويلأعباء ال

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

 واحلقوق الضــريبة و الزكاة قبل ملســتمرة ا العمليات من الدخل( / اخلســارة )

   املسيطرة يري
0 75 (29) (242) (140) 

 (1) (1) - - - الدخل من العمليات يري املستمرة

 (14) (28) (24) (57) (45) الزكاة وضريبة الدخل

 (26) (53) (51) (41) (4) املسيطرة يري احلقوق

 (181) (324) (104) (23) (49) الدخل(/ اخلسارة) صايف

 (1.42) (2.56) (0.82) (0.18) (0.38) الدخل( / اخلسارة) صايف السهم من رحبية(/ خسارة)

 الية:مو ني الشكل أد ا  مقار ة  تائج األعمال خلمس سن ات 
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  :الشركات التابعة

 إس  ا، إضا ة  تا عة تشركا  خالل م  أو مباشرة   صحتة  ماإ الرئيسة  وعملياتها  شاعاتها  الشركة   ارل

  األعمال   ا  ةعبيع حسنننب  اسنننتثماراتها خا نننة األورا الشنننركة أ شنننأتها  الكامل  لكها شنننركات

  شننركةال  يها  لك اليتم 2020خالل العام  التا عة شننركاتال أد ا  اجلدول اسننتثمار، ويبني كل وتصنننيف

 أم ا ا. رؤول م   أكثر %30  سبة

 اسم الشركة ونوعها

 ورأس املال

نسبة 

 يةامللك

ان الدولة مك

 التأسيس

رئيس الدولة ال

 تهاحمل عمليا
 النشاط الرئيسي

(1) 

 تثمار الصناعيشركة عسري العربية لالس

 احملدودة 

 ة(مسئولية حمدود ذات)شركة شخص واحد 

 رأس املال 

 ريال سعودي( 300.000.000)

 

 ةمملوك

 فعليًا

100% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

 يس املشـــاريع يرتكز نشـــاطها يف تأســـ  

 ة فيها.الصناعية أو املشارك

(1/1) 

 شركة حلواني أخوان

 )شركة مساهمة عامة(

لالستثمار ية تابعة لشركة عسري العرب

 الصناعي احملدودة

  رأس املال

 ريال سعودي( 314.285.730)

 

 ةمملوك

 بنسبة

55.51% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

واملنتجات   صـــــــــــــــــــــــناعة وتغليف املواد

وة  حينية واحلالالغذائية، وخاصــة الط 

م  منتجـات اللحو الطحينيـة واملعمول و 

ًا من  جزء الشــــركة وتصــــدر واألجبان،

دولـــة يف  32ن منتجـــاتهـــا إىل أكثر م

 العامل.

(1/1/1) 

 (شركة حلواني أخوان )مصر

 )شركة مساهمة مقفلة(

 وان()تابعة لشركة حلواني أخ

 رأس املال 

 جنيه مصري( 60.000.000)

 

 

 ةمملوك

 فعليًا

100% 

 

صر مجهورية م

 العربية

 

صر مجهورية م

 العربية

 

ــناعة وتعبئة وتغليف     املواد  صـــــــــــــــــــــــــــــ

وخاصـــــــــــــــــــــــــــــــة     واملنتجات الغذائية،    

لطحينيـــــــــة  الطحينيـــــــــة واحلالوة ا 

ــدر  واملعمول ومنتجات ال لحوم وتصــــــــــــ

 .عربية أخرى بعض منجاتها إىل دول

(1/2) 

 ةأليذية احملدودشركة الربيع السعودية ل

 "الربيع"

 دة()شركة ذات مسئولية حمدو

 ية لالستثمارتابعة لشركة عسري العرب

 الصناعي احملدودة

 رأس املال 

 ريال سعودي( 110.000.000)

 

 

 ةمملوك

 بنسبة

57.3% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ائية وخاصــــــــة  صــــــــناعة املنتجات الغذ

ــائر واأللبان وا آليس كريم،  العصـــــــــــــــ

 ن منتجاتهاوتصــــدر الشــــركة جزءًا م

ــاو ن اخلليجي اىل دول جملس التعــــ

 .امليف العأخرى  ودولودول عربية 
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 اسم الشركة ونوعها

 ورأس املال

نسبة 

 يةامللك

ان الدولة مك

 التأسيس

رئيس الدولة ال

 تهاحمل عمليا
 النشاط الرئيسي

(1/3) 

جلاهزة "الثوب شركة النسيج واملالبس ا

 السعودي"

 دة()شركة ذات مسئولية حمدو

لالستثمار ية تابعة لشركة عسري العرب

 الصناعي احملدودة

 رأس املال 

 ريال سعودي( 10.000.000)

 

 ةمملوك

 بنسبة

62.3% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

  اج املالبس،يرتكز نشـــــــــــــــــاطها يف إنت

ــم املنتجات الرئي ــركة   وتضــ ــية للشــ ســ

ل الرمسية  الثوب الســــــــــــــــــعودي والبد 

ــة للمؤســـســـات وا  ملســـتشـــفيات  واخلاصـ

 واملدارس واجلامعات.

(2) 

 املقاوالتشركة اخلوامت للتجارة و

 ة(مسئولية حمدود ذات)شركة شخص واحد 

  رأس املال 

 ريال سعودي( 1.000.000)

 

 ةمملوك

 فعليًا

100% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ءات والت اإلنشا ونشاطها الرئيسي مقا  

ــاطات املتفوالعامة واملباني  رعة  النشــــــــ

 منها.

(3) 

ر لتنمية والتطويشركة النصرة العاملية ل

 العقاري احملدودة

 ة(مسئولية حمدود ذات)شركة شخص واحد 

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 أنظر املالحظة أدناه *

 

 ةمملوك

 فعليًا

100% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

راء األراضـــــي الرئيســـــي شـــــونشـــــاطها 

ــتثمارها بالبيع أ ــراء واســــــــــــــ و الشــــــــــــــ

ــواملقاوالت العامة ل اطات  لمباني والنشـ

 املتفرعة منها.

(4) 

ير لتنمية والتطوشركة األسطول العربية ل

 العقاري احملدودة

 ة(مسئولية حمدود ذات)شركة شخص واحد 

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 أنظر املالحظة أدناه *

 

 ةمملوك

 فعليًا

100% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

األراضـــــي   نشـــــاطها الرئيســـــي شـــــراء   

ــتثمارها بالبيع أ ــراء واســــــــــــــ و الشــــــــــــــ

ــواملقاوالت العامة ل اطات  لمباني والنشـ

 املتفرعة منها.

(5) 

ر لتنمية والتطويشركة املواجد العاملية ل

 العقاري احملدودة

 ة(مسئولية حمدود ذات)شركة شخص واحد 

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 

 ةمملوك

 فعليًا

100% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ــرا  ــي شـــ ــاطها الرئيســـ ــي نشـــ ء األراضـــ

ــتثمارها بالبيع أ ــراء واســــــــــــــ و الشــــــــــــــ

ــواملقاوالت العامة ل اطات  لمباني والنشـ

 املتفرعة منها.

(6) 

 الستثمارلشركة التالل اإلقليمية 

 ة(مسئولية حمدود ذات)شركة شخص واحد 

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 أنظر املالحظة أدناه *

 

 

 ةمملوك

 فعليًا

100% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

األراضـــــي   نشـــــاطها الرئيســـــي شـــــراء   

ــتثمارها بالبيع أ ــراء واســــــــــــــ و الشــــــــــــــ

ــاطات  واللمباني واملقاوالت العامة ل نشـ

 املتفرعة منها.



 م2020تقرير جملس اإلدارة 

 

 

 

 
20  /44 

 

  

 اسم الشركة ونوعها

 ورأس املال

نسبة 

 يةامللك

ان الدولة مك

 التأسيس

رئيس الدولة ال

 تهاحمل عمليا
 النشاط الرئيسي

(7) 

 شركة صناعات العيسى 

 )شركة مساهمة مقفلة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 750.000.000)

 

 ةمملوك

  بنسبة

38% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

يع األجهزة  صــــــــــناعة واســــــــــترياد وتوز

ــة  ــائيـــ ــة الكهربـــ ــة املنزليـــ  واإللكرتونيـــ

ــات  ــات، الثالجــــــ   ، الفريزرات،)املكيفــــــ

 (ويريها

ر ية للتنمية والت  ير م  قد تقرر تصحتية شركة األس  ل الع    2020سبتمم   30شركة ل  اللقرار جملس إدارة  و قاي مالحظة:* 

ركة شننخص واحد(  املية للتنمية والت  ير العقار  ا دودة )شنن النصننرة الع العقار  ا دودة )شننركة شننخص واحد( وشننركة    

أ  التصحتية أثر   احلاجة إس االستمرار  يها. ومل يك   وشركة التالل اإل ليمية لالستثمار )شركة شخص واحد(. وذلك ال تحتا

مات  أ  ال   قي  أ ننننن ل والتزا ركة عسنننننري و الت على اجملم عة حيث مت  قل األ ننننن ل وااللتزامات  أ  الشنننننركات إس شننننن   

 . مت تصحتيتها داخل اجملم عةيتالشركات ال

 األسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

 أكثر  %30لشننركة التا عة اليت  لك  يها ااملدرجة(  )املسننا مة املدرجة وورياالسننهم الصننادرة للشننركات  

 لل ا   إخ ان )مصننر( املسننجلة حشننركة حل ا   إخ ان وشننركتها التا عة  لم 2020تتمثل حتى  هاية العام 

 وذلك على النح  التال :   ،، وشركة  ناعات العيسىمجه رية مصر العر ية

  :شركة حلواني إخوان

ا تاج  ( ضننننم    ا  6001ة    الرمز )   شننننركة مسننننا مة سننننع دية مدرجة ل السنننن ب املالية السننننع دي   

ال ية  ، وتبلغ القيمة ام2020سهماي عادياي حتى  هاية العام   31,428,573 الصادرة أسهمها  ، وتبلغ عدد األوأية

 . ريال سع د  314,285,730 ريال سع د  مد  عة  الكامل، ويبلغ رأ ا ا10للسهم ال احد 

 سننبة  وتبلغ  دة العر ية لالسننتثمار الصننناع  ا دو لشننركة عسننري     شننركة تا عةوشننركة حل ا   إخ ان 

 الصنننننادرة،   سنننننهماي م  إمجال  عدد أسنننننهمها  17,446,000م  رأل املال  عدد أسنننننهم  %55,51امللكية  يها 

 شننركة حل ا   للعر ية لالسننتثمار الصننناع  ا دودة شننركة عسننري املكية  سننبة ومل ي رأ أ  تغيري ل 

 .م2019إخ ان عما كا   عليه ل  هاية العام املال  

إخ ان   مجه رية مصنننننر العر ية و   شنننننركة حل ا    شنننننركتها التا عة  ا لوتتبا شنننننركة حل ا   إخ ان 

ياي  نسنننبة  ،  لكها شنننركة حل ا   إخ ان  علرجة()وري مد)مصنننر( و   شنننركة مسنننا مة مصنننرية مقحتلة   

و قيمة   سننننهم عاد  مصنننندر ملي ن 300ملي ن جنيه مصننننر ، م ز  على  60، ويبلغ رأل ما ا املصنننندر 100%

  .م2020كما ل  هاية العام   احدللسهم ال )عشرون  رشاي( جنيه مصر  0,20 مد  عة  در ا أ ية

 شركة صناعات العيسى: 

سع دية مقحتلة              75لصادرة  وتبلغ عدد أسهمها ا وري مدرجة( )شركة  ناعات العيسى    شركة مسا مة 

أ ا ا ريال سننننع د  مد  عة  الكامل ويبلغ ر 10د ملي ن سننننهماي عادياي، وتبلغ القيمة اإل ية للسننننهم ال اح 

م  رأل ما ا  عدد  %38ات العيسى  سبة   ملي ن ريال سع د ، وتبلغ ملكية الشركة ل شركة  ناع      750

 .م2020 هاية العام  ادرة كما لسهم م  إمجال  أسهمها الص 28,500,000أسهم 

 . م2020تى  هاية العام ومل تصدر الشركة وأ  م  شركاتها التا عة أ  أدوات دي  ح

 

 



 م2020تقرير جملس اإلدارة 

 

 

 

 
21  /44 

 

  

  :التابعة إمجالي املديونية مع شركاتهاالقروض على الشركة و

 الشركة: على القروض

 ريال ملي ن 631 مببلغ ليةاملا سننننامبا جمم عة ما األجل  يلع اسننننالم  مراحة   يل اتحتا ية الشننننركة لدى

 رأ ا ا وزيادة يسىالع  ناعات شركة مال رأل م  %38  سبة على االستح اذ  حتقة لتم يل وذلك سع د 

  البنكية ملستندات ا ت  يا إس إضا ة  القرا  أا كضمان  ألمر سند  الشركة  و دم  م،2013 العام خالل

 وخالل املبكر، تسنننديدال مرو ة ما سنننن ات سنننبا  رتة لىع م زعة د عات على القرا سنننداد ويتم الالزمة،

  م زعة متسنناوية وري  عاتد على املراحة سننداد ليتم دولةج إعادة اتحتا ية  ت  يا الشننركة  ام  م2020 العام

  مة ي م  واملتبق  م31/12/2020 حتى ريال ملي ن 428,6 در و  مبلغ سننداد مت و د سننن ات، مخس  رتة على

    يل ا أعب ريال ملي ن 1,1 مبلغ اس إضننننننننننننننا ة م،2020 العام  هاية ل كما ريال ملي ن 202,4 مبلغ القرا

 .  مستحقه

 (سعودي ريال باملليون) 

 للقرض ةاملاحن اجلهة
  مبلغ

  رضالق أصل
 ادالسد مدة

 حتى املسدد

 م31/12/2019

 عامال اللخ املسدد

 م2020

  ملتبقيا املبلغ

  القرض من

 202.4 30 398.6 سنوات 5 631 يةاملال اسامب جمموعة

  اململكة ل حمل  نك  ما االجل  صنننرية ( ت رب) الميةإسننن  مراحات تسنننهيالت  عق د الشنننركة  كما ا رم 

 أعبا  ركةالشنن وتد ا أشننهر سننتة رتة  خالل تسنندد سننع د  ريال ملي ن 140 مبلغ   مجال  السننع دية العر ية

 31 ل كما. ثا   عم لة عدلم إليه مضا اي ( سايب ر ) لسع دية ا البن ك  ني السائد  الصرف  لسعر  عبقاي   يل

 .أسهم ر   مقا ل   ةمضم العق د و أ  ريال ملي ن 85,8 مبلغ العق د  أ  القائم الر يد  لغ م2020 ديسمم

 :التابعة الشركات على القروض

 :التال  النح  على يالتوتسه  روا على الشركة ما ملاليةا   ائمها ت حد اليت التا عة الشركات حصل 

 :اخوان حلواني شركة

 (رياللي ن ) امل          : م31/12/2020 حتى السع د  ندوب التنمية الصناعية   را 

 لقرضا أصل قيمة
 ريةإدا مصاريف

 خمصومه

 لقرضا من املسدد

 31/12/2019 حتى

 العام لخال املسدد

 م2020

 من املتبقي

 القرض قيمة

165.2 5 123 37 - 

 ا شنننننا   يللتم ريال ملي ن 165,2 إمجالية  قيمة  را على م2010 العام ل اخ ان حل ا   شنننننركة حصنننننل 

 املصنننا ا  ومعدات آالتو ممتلكات مجيا ر   ومت جدة، ينةمد ل اخ ان حل ا   لشنننركة  اجلديدة املصنننا ا 

 القرا بلغم كامل  سنننننحب الشنننننركة و ام  لقرا،ل كضنننننمان املشنننننرو  أرا على تقام اليت اجلديدة

   سنناط أ على القرا ويسنندد  ام،الع  هاية حتى ريال ملي ن 160 سننداد  ومت اإلدارية املصنناريف  منها فصنن ماي 

 .م2020 العام ل تنته  سن ية  صف

 (رياللي ن ) امل             :  البنك السع د  الحتر س   را 

 ضالقر أصل قيمة
 قرضال من املسدد

 31/12/2019 حتى
 م2020 لعاما خالل املسدد

 من املتبقي

 القرض قيمة

150 19 37 94 

 متو سع د ، ريال ملي ن 150 مببلغ الحتر س  البنك ما   يل اتحتا ية حل ا   شركة و ع  م2019 سنة خالل

  شكل  على القرا دادس  يستح   االتحتا ية، لشروط   قايو الشركة   بل م   الكامل التم يل ر يد  سحب 
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    يل سننن مر التم يل على ويرتتب م،2023 ي  ي  30 يخ تار  سنننط آخر سنننداد ويسنننتح  سنننن ية، ر ا أ سننناط

 .  كالبن لصاحل  ادرة ألمر  سندات مضم ن والقرا

 اململكة ل حملية  ك ن ما االجل  صننننرية( ت رب) ميةإسننننال مراحات عق د اخ ان حل ا   شننننركة لدى  

 وتد ا شهر أ وستة  أشهر  ثالثة رتة  خالل تسدد  سع د   ريال ملي ن 205 مبلغ   مجال  السع دية  العر ية

 معدل إليه مضنننا اي(  رسنننايب) السنننع دية البن ك  ني ائدالسننن الصنننرف لسنننعر عبقاي   يل أعبا  الشنننركة

  لعق دا و أ  ريال ملي ن 80 مبلغ لعق دا  أ  القائم الر يد   لغ م2020 ديسمم  31 ل كما. ثا   عم لة

 .ألمر  سندات مضم  ة

 األجل  صرية  سالمية إ مراحات عق د اخ ان حل ا   كةلشر  التا عة( مصر ) اخ ان حل ا   شركة  لدى 

. ثا تة   يل أعبا  لشننركةا وتد ا اال تاج ل تسننتخدم اعة ضنن لشننرا  العر ية مصننر مجه رية ل  ن ك ما

  .  سع د  ريال ملي ن 13,3 مبلغ دالعق   أ  القائم الر يد  لغ م 2020 ديسمم 31 ل كما

 :لأليذية السعودية الربيع شركة

 (رياللي ن ) امل             :  البنك السع د  المي ا   )سال(  را 

 ضالقر أصل قيمة
 قرضال من املسدد

 31/12/2019 حتى
 م2020 لعاما خالل املسدد

 من املتبقي

 القرض قيمة

138.9 - 32 106.9 

  البنك ما م2015 لعاما خالل األجل ع يل  را اتحتا ية  ت  يا لألوأية السنننننع دية الر يا شنننننركة  ام 

 اال تاج   طخ واسنننتبدال لتحديث رأ اليةال النحتقات لتم يل ريال ملي ن 200 مببلغ المي ا   السنننع د 

 سنننننة  ملدة  اح ة رت ما سننننن ات  مخس مدى على  عاتد مب جب ويسنننندد  الرياا، مدينة ل ملصننننا عها 

 تقديم ومت م،2020 العام حتى ريال ملي ن 106,9 لغمب سننننننحب ومت سننننننحب، عملية كل مبلغ على واحدة

 .الالزمة كيةالبن املستندات ت  يا جا ب سا القرا، على احلص ل مقا ل ألمر سند ضمان

 :لأليذية السعودية الربيع شركة

  اململكة ل حمل   نك ام االجل  صرية ( ت رب) سالمية إ مراحات تسهيالت  عق د الشركة  كما ا رم  

 رفالصننن لسنننعر عبقاي  يل  أعبا  الشنننركة وتد ا شنننهر 12ا ل م    رتة خالل تسننندد السنننع دية العر ية

  لغ م2020 ديسنننمم 31 ل كما. ثا   عم لة معدل إليه  ايمضنننا( سنننايب ر) السنننع دية البن ك  ني السنننائد

 .ألمر سند مقا ل  ةمضم  العق د و أ  ريال ملي ن 20 مبلغ العق د  أ  القائم الر يد

 : عةالتاب والشركات للشركة اإلمجالية املديونية

  املراحات  يها مبا معها ةاملالي   ائمها ت حد اليت  ا ةالتا ع والشننننننننننركات الشننننننننننركة مدي  ية إمجال   لغ

  املخصننصننات  إس إضننا ة ملسننتحقةا األر اح وت زيعات وامل ل  ات الدائنة والأمم الرأ ال  واإلجيار والقروا

 و   السننننننا   لعاما ل ريال ملي ن 1258 مقا ل ريال ملي ن 1153 و در  مبلغ م2020 العام  هاية حتى النظامية

 :أد ا  اجلدول

 م2019 م2020 (ريال باملليون) البيان

 202 186   جلاأل قصرية وقروض مراحبة متويل

 127 157 األجل طويلة وقروض ةمراحب متويل من متداولة أقساط

 423 260   جلاأل طويلة وقروض مراحبة متويل

 0 -   رأمسالي إجيار عقود مستحقات
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 752 603 الرأمسالي جيارواإل والقروض املراحبات جمموع

 264 306 مستحقة أخرى ومطلوبات دائنون

 14 14 الدفع مستحقة أرباح توزيعات

 58 65   املؤجلة ةوالضريب والضريبة الزكاة خمصص

 119 120 موظفنيلل اخلدمة نهاية مكافآت خمصص

 51 45 إلتزامات مبوجب عقود إجيار  

 506 550   اجملموع

 1258 1153  املطلوبات إمجالي

  :املستحقة النظامية املدفوعات قيمة

 وري ةالزكا شنننهادة على وحصنننل  م،2008 ديسنننمم 31 ل املنتهية للسننننة الزك   وضنننعها الشنننركة أ ه 

  ديسنننننمم31 ل املنتهية للسنننننن ات لزك يةا إ راراتها  تقديم الشنننننركة و ام  املأك رة. السننننننة ع  املقيدة

    دار الر ط   يئةا و ام  املأك رة. السن ات   ع املقيدة الزكاة شهادة  على وحصل   م2018 حتى م2009

 مل البة ا مب جبها و ام  م،2018 حتى م2009 م  للسن ات  ا  املقدمة الزك ية اال رارات املبدئ  خبص ص 

 ر طال على اعرتاا تقديم  الشننننركة و ام  سننننع د ، ريال 180,105,610 مببلغ ةإضننننا ي زك ية  حترو ات

 عالب  والأ  املعدل لزك  ا الر ط  ا نننننندار ا يئة  ام  لك،ذ على و نا . أعال  املأك ر املبدئ  الزك  

.   سع د ريننننننال 96,885,968 مبلغ   مجال  م2018 حتى م2009 م  لألع ام زكاة  حترو ات الشركة مب جبه

 م  املقدمة الزكاة ا رارات ا او م  املسددة  الزكاة االعتبار نيع ل تأخأ مل ا يئة أن الشركة  إدارة وترى

. م2014 حتى م2009 ديسنننمم31 ل املنتهية للسنننن ات سنننع د  ريال 26,534,285 مبلغ  امجال  الشنننركة  بل

 ل أعال  اليه املشننننننار املبلغ دراج ا ا يئة و ام  املسننننننددة، ملبالغا الثبات ا يئة ما  املتا عة الشننننننركة و ام 

 70,351,683 مبلغ   امجال الشنننركة على املسنننتحقة اةالزك  رو ات لتصنننبس ا يئة، لدى الشنننركة حسنننال

عرتاا عل  الر ط سع د ،  ام  الشركة  اال رينننننننننننننننننننننال 96,885,968 مبلغ امجال  م   دالي سع د  ريال

كما  دم  الشركة     .ل ل املخالحتات واملنازعات الضريبية الحتص الزك   وعلية مت تصعيد االعرتاا للجنه  

عتأار اللجنة ع  مت استالم ا دراسة علب الشركة    علب تس ية اس جلنة تس ية النزاعات، و عد  يام اللجنة     

  سع د   ريال 21,585,478 مببلغ الزكاة  رو ات ع  صص ف  تسجيل  الشركة   ام  .النظر   لب التس ية 

 ذلك اس الزك ية  الباتامل ختحتيض على  درتها م  ثقة لىع  أ ها الزك   مسننننننتشننننننار ا أ ر على اعتماداي

 املبلغ.

  وأعمال والعقارات والزراعة والصنننننناعة والسنننننياحة ارةللتج عسنننننري لشنننننركة م حد زك   إ رار تقديم ومت

  الشننننركات واملتضننننم  م،2019 حتى م2013 ديسننننمم31 ل يةاملنته للسننننن ات التا عة وشننننركاتها املقاوالت

 .  ةاملأك ر للسن ات املقيدة الزكاة شهادة على احلص ل ومت  الكامل،  ا التا عة

 ريال ملي ن 39,5 مبلغ معها املالية   ائمها ت حد اليت عةالتا  والشركات  للشركة  الزكاة فصصات    و لغ 

 م  لزك يةا اال رارات تقديم اجرا ات  م اال تها   عد الزكاة سنننننننننننننننننننننداد ويتم م،2020 املال  العام خالل

 .والدخل للزكاة العامة ا يئة سإ التا عة وشركاتها للشركة الزك   املستشار

 25  لغ  العر ية رمصنن مجه رية ل دخل ضننريبة خ انا حل ا   شننركة التا عة شننركتها على تسننتح  كما

 ل ا  ح شنننننركة العر ية مصنننننر ه ريةمج ل التا عة شنننننركتها ع  وذلك م2020 العام  هاية حتى ريال ملي ن

 ما  تسنننننديد وتق م العام  هاية ل ريال ملي ن 0,5  لغ  يهاعل مؤجلة دخل ضنننننريبة جا ب اس ،(مصنننننر) أخ ان

 املصر . الضريبة لنظام عبقاي يةالضريب ا راراتها تقديم  عد ضرائب م  عليها
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  شننكل رىاألخ النظامية املسننتحقاتو الرسنن م م  مد  عاتها  تسننديد م2020 العام خالل الشننركة و ام 

 منتظم.

   ائمها معها ت حد اليت  عةالتا وشننركاتها للشننركة املسننتحقة ةالنظامي املد  عات  يمة أد ا  اجلدول ويبني

 :  م2020 العامني  هاية ل كما املالية

 (يالر باأللف) ـانالبيـــــــــــــ

 م2020

  األسباب بيان  هلا موجز وصف
  املسدد

 ةنهاي تىح املستحق

  سددي ومل م2020

 39,491 12,843  الزكاة

 السنننة لىع  ميله وأ سننداد  يتم ما

 العامة   ةا يئ  أ ظمة و ألحكام  و قاي 

لدخل    للزكاة  ية ا اململكة    وا  لعر 

  السع دية

 ال تها ا  عد كاةالز سنننننداد يتم

 راراتاال  قنننديمت اجرا ات م 

  الزك ية

 58,418 258,850  الضر ية

 السنننة لىع  ميله وأ سننداد  يتم ما

 ملتعلقننةا األ ظمننةو لألحكننام و قنناي

  ها

 ال تها ا  عد ريبةالضنن سننداد يتم

 راراتاال  قنننديمت اجرا ات م 

 الضريبية

 للتأمينات العامة املؤسسة

  االجتماعية
15,539 1,278 

 السنننة لىع  ميله وأ سننداد  يتم ما

  سننننننة املؤسنننننن  أ ظمةو ألحكام و قاي

 االجتمننناعينننة   تللتنننأميننننا   العنننامنننة  

 السع دية يةالعر   اململكة

 ملبالغا سنننننننننننننداد يتم سننننننننننننن ف

 م2021 العام لخال املسننننننننتحقة 

 لنظاميةا املهلة حسب

 - 1,655  واجل ازات تالتأشريا تكاليف
  قايو السننننننننة اللخ سنننننننداد  يتم ما

  ها  املتعلقة ةواأل ظم لألحكام
- 

 - 6,695  لالعم مكتب رس م
  قايو السننننننننة اللخ سنننننننداد  يتم ما

 ها  املتعلقة ةواأل ظم لألحكام
- 

 شننركات على سننا قة ع امأل الزك ية الر  ط والدخل لزكاةل العامة ا يئة  تس  تيجة أ ه الشننركة وت ضننس

  ضننم  لهاتسننجي يتم ومل عنها اضنناتاعرت تقديم ومت ريال ملي ن 3,2 مببلغ لحترو ات م البات عنها  تج  تا عة

 م  م  حتها  صننحة الزك   شننارواملسننت التا عة الشننركات إدارات ؤيةلر املالية الق ائم ل املسننتحقة امل البات

 .االعرتاضات

 وزيع األرباح:سياسة الشركة يف ت

مة واملنظمة حلماية   السنننياسنننات احلاك  تلتزمالشنننركة    ن ةللشنننرك املعتمدة األر اح ت زيا لسنننياسنننة  و قاي

  زياتسنننننتثماراتهم ل الشنننننركة، ويت  ف وتعظيم مصننننناحل مسنننننا ميها على مجيا األوجه  هدف ر ا  يمة ا

سننن اب واملناخ الشنننركة ووضنننعها املال  وظروف األ   احعلى املسنننا مني ل أ   رتة م  الحترتات على أر ر احاأل

 لبات النقدية  ومصنننناحل الشننننركة إلعادة االسننننتثمار، واملت ماريةاال تصنننناد  العام، وع امل الحترص االسننننتث

أر اح أل  سنة   ت زيا انضم  ست يا ال ت ، كما أ هااميةوالرأ الية،  اإلضا ة إس االعتبارات القا   ية والنظ 

 م  السن ات.

لنظام  ل بقايعة اجلمعية العامة للمسننننننننننننننننننا مني، ووتت لب أ  ت زيعات أر اح مقرتحة م  جملس اإلدارة م ا ق

  العم مية رو اتاملصنننن مجيا خصننننم  عد السننننن ية  يةالصننننا الشننننركة أر اح ت زيا   ناألسننننال للشننننركة  

 :  التال  ل جها على األخرى واالحتياعيات نظام ال االحتياع  جتنيب و عد األخرى والتكاليف

  أا و ف لعاديةا العامة للجمعية وجي ز ظام   احتياع  لتك ي  الصننننننننننننننننا ية األر اح م ( %10) جينب .1

 .املد    املال رأل م ( %30) املأك ر االحتياع   لغ متى التجنيب

 الصا ية  األر اح م ( %10) اوزتتج ال  سبة  جتنب أن اإلدارة لسجم ا رتاح على  نا  العادية العامة للجمعية .2

 .معينة اأورا أو لغرا خيصص اتحتا   احتياع  لتك ي 
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 أو الشنننركة مصنننلحة ق حي الأ   القدر وذلك أخرى، تياعاتاح تك ي  تقرر أن العادية العامة للجمعية .3

  نننال م  تقت ا أن ألكك املأك رة وللجمعية. ملسنننا منيا على اإلمكان  در ثا ته أر اح ت زيا يكحتل

 .املؤسسات  أ  م   ائماي يك ن ما ملعاو ة أو الشركة امل لع اجتماعية مؤسسات أل شا  مبالغ األر اح

 تقل ال  سنننننبة املسنننننا مني على ذلك  عد البا   م  ت ز  أن دارةاإل جملس ا رتاح على  نا  العامة للجمعية .4

 .املد    الشركة مال رأل م ( %5) ع 

  النظام م ( اإلدارة لسجم أعضننننننننا  مكا أة) والعشننننننننرون اديةاحل املادة ل املقررة األحكام مراعاة ما .5

 تتجاوز ال  سبة  قدمت ما  عد خيصص  الشركات   ظام  م والسبعني  السادسة   واملادة ،األسال للشركة  

 املكا أة  أ  باسنننتحقا يك ن أن على إلدارة،ا جملس أعضنننا  ملكا أة البا   م ( %10)  املائة عشنننرة

 .ض الع حيضر ا اليت اجللسات عدد ما متناسباي

  املت لبات استيحتا   عد  سن    ر ا أو سن     صف   شكل  يهامسا م  على مرحلية أر اح ت زيا للشركة  وجي ز

 .الشأن  أا ل النظامية والض ا ط

  مسنننننا م  سنننننجل ل ي املقيد االسنننننتحقاب ي م لألسنننننهم كنياملال للمسنننننا مني األر اح ت زيا احقية وتك ن

   اعد ما  اشننياي وذلك السننتحقابا تاريخ يل  تداول ي م ثا   اية ه املالية األوراب إيدا  مركز لدى الشننركة

  م ا قة عد ، (T+2) املدرجة ةاملالي األوراب  ننحتقات لتسنن ية نيةالزم املدة  تعديل اخلا ننة واإلجرا ات السنن ب

ر ت زيعها على ، ويك ن د ا أر اح األسننننننننننننننننننننننننهم املقرإلدارةاملقرتحة م  جملس ا على ت زيا األر احاجلمعية 

 .ددة ل  رار اجلمعية العامةم  تاريخ استحقاب  أ  األر اح ا  ي م عمل 15خالل املسا مني 

  سنوات السابقةالخالل توزيعات األرباح: 

ملي ن ريال،   126 لغ  إمجاليها سنننا مني على امل قدية  ت زيا أر احاي  م2016 العامخالل  ام  الشنننركة 

خالل  ارةجملس اإلد   ن  مل يكما م، 2019وم 2018م و2017 ع اماألومل تتم أية ت زيعات لألر اح خالل 

سنننننننن ات  الخالل اح ت زيعات األر  م  ف جلدول أد ا ويبني ا، ت زيا أر اح على املسنننننننا مني م 2020العام 

 :السا قة

 2016 2017 2018 2019 2020 البيان

 )ريال( توزيعات األرباح للسهم
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1 

 %10 ملالنسبة التوزيع إىل رأس ا

 126 ال()باملليون ري حإمجالي توزيعات األربا

 لعامةا تاريخ إقرار اجلمعية

 )تاريخ األحقية(
 م23/04/2017

 م09/05/2017 تاريخ التوزيع

  :األحقية يف التصويت املصلحة يف فئة األسهم ذات

ات األحقية ل التصنن ي    أ  حق ب ل مصننلحة  ئة األسننهم ذم 2020مل يتم إ الغ الشننركة خالل العام املال  

شنننننخص ملكية   وال ي جد أل ، (وا ر ائهمأيني عدا أعضنننننا  جملس اإلدارة وكبار التنحتي)تع د ألشنننننخاص 

مصنننلحة   لكية ومويبني اجلدول أد ا  ، القا ضنننة اسنننتثنا  شنننركة دله المكة كبرية ل أسنننهم الشنننركة   

 :م2020ص ي  خالل العام شركة دله المكة القا ضة ل األسهم ذات األحقية ل الت
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 االسم
 عدد األسهم

 بداية العام

 لكيةنسبة امل

 عامبداية ال

 صايف التغيري

 خالل العام

 غيرينسبة الت

 امخالل الع

 األسهمعدد 

 نهاية العام

لتملك ا نسبة

 عامنهاية ال

 %53,2 67,225,431 - - %53,2 67,225,431 لقا ضةشركة دلة المكة ا

 %1,2 1,500,000 - - %1,2 1,500,000  احل عبداهلل كامل

ة شننننركة جمم   ملكية ومصننننلح

 ةدلة المكة القا ض
68,725,431 54,4% - - 68,725,431 54,4% 

ــاء أمساء ــاء اإلدارة جملس أعضــــ ــابقة اليةاحل ووظائفهم التنفيذية اإلدارةو اللجان وأعضــــ  ومؤهالتهم والســــ

 :وخرباتهم

 أعضا  جملس اإلدارة:  .1

 املؤهالت واخلربات  ابقة الوظائف الس اليةالوظائف احل االسم 

1 
 كامل  احل عبداهلل

 (دارةاإل جملس رئيس)

 – إلدارةا جملس رئيس

 لمكةا دله شركة

  القا ضة

 – نحتيأ الت الرئيس

 لمكةا دله شركة

  القا ضة

  جن ل امعةج م  اال تصنننناد ل جامعية دراسننننات لديه

   نندأ يننة،األمريك املتحنندة ال اليننات ل كنناليحت ر يننا 

 م  يدالعد شننننغل حيث م1988 مالعا م  العملية حياته

  عضننن ياتو المكة دله م عةجم ل القيادية املنا نننب

   اعات ل ودولية ليةحم شننننننننركات إدارات جمالس

 املقاوالتو والصننننننناع   ثمار واالسننننننت  املال ) فتلحتة

 التم ي و واألوأية التشننننننننغيلو والصننننننننيا ة والعقارات

 النحتا عياتمج ل عضننننن ياته سا  اإلضنننننا ة( واإلعالم

 .العام

2 

 ا  مي عبد  مدحم عبدالعزيز

 (اإلدارة لسجم رئيس  ائب)

 (التم يلو ستثماراال جلنة رئيس)

 – نحتيأ الت الرئيس

 المكة دله جمم عة

 القا ضة

 –  التنحتيأ الرئيس  ائب

 المكة دله جمم عة

 القا ضة

  جامعة م   ننناعية ندسننة   كال ري ل على حا ننل

  م1995 العام  م  العملية  ياته   ح  دأ  عبدالعزيز،  امللك 

 م  عدد ل القيادية نا ننننبامل م  العديد شننننغل حيث

 شننننننركات إدارات جمالس وعضنننننن يات الشننننننركات

  التجننننار) فتلحتننننة ت  نننناعننننا  ل ودوليننننة حمليننننة

 األعمالو واإلعالم الزراع و الصننننننناع  واالسننننننتثمار

 (.العقار  واإلستثمار

3 

 ش شبك عل  حسني

 (دارةاإل جملس عض )

 كا آتامل جلنة عض )

 ( والرتشيحات

 (لتم يلوا ستثماراال جلنة عض )

 – نحتيأ الت الرئيس

 شبكش  شركة

 لتجارةوا للتنمية

 شركة – امالع املدير

 ال رب لتجارة وري 

 شركة – امالع املدير

 كيالتللت  شبكش 

  وإدارة سنننياسنننية  عل م دالآ  كال ري ل على حا نننل

   دأ مريكية،األ املتحدة ياتال ال ل تلسنننننا جامعة م 

 م  يدالعد شننننغل حيث م1977 مالعا م  العملية حياته

  شنننبكشننن  شنننركات م عةجم ل القيادية املنا نننب

  وليةود حملية ركاتشنننننن إدارات جمالس وعضنننننن يات

  م عدد ل شنننناركو  ننننححتية مؤسننننسننننات وعضنننن ية

 . كمتحدث لدوليةوا ا لية املؤ رات

4 

 احلديث  يمإ را  سليمان

 (دارةاإل جملس عض )

 (راجعةامل جلنة رئيس)

- 

 ئيسوالر تدلاملن العض 

 شركة – التنحتيأ 

 لسع ديةا اجملم عة

 لتس ي وا لألحاث

  جامعة  م إ شنننائية ندسنننة   كال ري ل على حا نننل

   نندأ مريكيننة،األ املتحنندة ينناتال ال ل أريزو ننا واليننة

 م  يدالعد شننننغل حيث م1982 مالعا م  العملية حياته

 السجم وعضننن يات شنننركاتال م  عدد ل املنا نننب

 اعةال ب) فتلحتة ت  اعا ل شنننننننننننننننننننركات إدارات

 والشننننننننركات ثماريةاالسننننننننت واملصننننننننارف والنشننننننننر

 واالسنننننننننننننننننننتثمار حلي يةا والتقنية االسنننننننننننننننننننتثمارية

 (.والت  يرالعقار 
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 املؤهالت واخلربات  ابقة الوظائف الس اليةالوظائف احل االسم 

5 

 ا  يش  يمإ را عبداهلل

لرئيس االعض  املنتدل و)

 (التنحتيأ 

 (لتم يلوا ستثماراال جلنة عض )

 ئيسوالر تدلاملن العض 

 شركة – التنحتيأ 

 عسري

 – تدلاملن العض 

 لعامليةا أمالك شركة

 عقار ال للتم يل

 مللكا جامعة م   تصنننننناد ا  كال ري ل على حا ننننننل 

 حياته دأ  السننننننننع دية،  لعر يةا اململكة – عبدالعزيز

 م  ديدالع شننننننننننننننننننننغل حيث م1985 العام م  العملية

 شنننننننركاتوال البن ك م  ددع ل القيادية املنا نننننننب

 ليةحم لشنننننركات جلانو إدارات جمالس وعضننننن يات

 صنننننننننننننننننننننارف وامل البن ك) حتةفتل   اعات ل ودولية

 (. الصناعةو والتجارة النقلو واالستثمار والتم يل

6 

 ل البصي يزعبدالعز منص ر

 (دارةاإل جملس عض )

 كا آتامل جلنة رئيس)

 ( والرتشيحات

 أعمال رجل

 لشئ نا مدير  كبري

 لعاما األمنيو القا   ية

 لسع د ا البنك ل

 المي ا  

 م   ظمةاألو القا  ن ل  كال ري ل على حا نننننننننننننل

   دأ لسنننع دية،ا العر ية ملكةامل – سنننع د امللك جامعة

 م  يدالعد شننننغل حيث م1985 مالعا م  العملية حياته

  ياتوعضننننننننن البن ك م  ددع ل القيادية املنا نننننننننب

 تلحتةف   اعات ل ركاتشننننن وجلان إدارات جمالس

 االسننننننننتثمارو والتأمني م يلوالت واملصننننننننارف البن ك)

  (.العقار  تثمارواإلس والتجارة والنقل

7 

  حتر ج عبداهلل عمر

 (دارةاإل جملس عض )

 (راجعةامل جلنة عض )

 لنقلمستشار وزير ا

 راملدي  مستشار كبري

  يةاجل   طخلا – العام

 سع ديةال العر ية

  امعةج م  التسننننننننننن ي  ل الدكت را  على حا نننننننننننل

  ل ري لو كا األعمال ارةإد وماجسننننننننننننننننننتري أال اما،

 لبرتولل  هد امللك امعةج م  الصننننننننننننننننننننننناعية  اإلدارة

  حيننث م1990 العننام م  لعمليننةا حينناتننه  نندأ واملعننادن،

 م  عدد ل لقياديةا املنا ننننننننننننب م  العديد شننننننننننننغل

 ل وجلان إدارات جمالس وعضنننننننن يات الشننننننننركات

 النقل) فتلحتة   اعات ل ودولية حملية شننننننننننركات

 (.املعل مات وتقنية اجل  

8 

  اكرش حممد  يصل

 (دارةاإل جملس عض )

 ستثماراال جلنة عض ) 

 (والتم يل

 – نحتيأ الت الرئيس

 التاملأك  شركة

 العصرية

 رئيسو نحتيأ الت الرئيس

 ستثمارواال واتالثر إدارة

 لكا يتا ع دة شركة –

  أولد امعةج م  اال تصنننناد ل املاجسننننتري على حا ننننل

  األمريكية،  ةاملتحد  ال اليات  ل   ر  لك  – دوميني ن

  جامعة  م التسننننننننننن ي  – مالاألع إدارة و كال ري ل

 حياته دأ  السنننع دية،  لعر يةا اململكة – سنننع د  امللك

 م  ديدالع شننننننننننننننننننننغل حيث م1999 العام م  العملية

 شنننننننركاتوال البن ك م  ددع ل القيادية املنا نننننننب

 ل شننننننننننركات جلانو إدارات جمالس وعضنننننننننن يات

  السنننتثماريةا املنصنننات إدارةو ت  ير) فتلحتة   اعات

  وإدارة األ  ل  وإدارة ستثمارية اال املصر ية  واخلدمات

 اخلدماتو للشننننركات ر يةاملصنننن واخلدمات الثروات

   ننننننناعة ا و   االعمال   يروت التجارية املصننننننر ية

 (.العقار  يروالت   االستثمارو األوأية و  ا  االدوية

9 

  املك حممد عمرو

 (دارةاإل جملس عض )

 كا آتامل جلنة عض )

 ( والرتشيحات

 –  التنحتيأ الرئيس  ائب

 لمكةا دله شركة

 – نحتيأ الت املدير

 لمكةا دله شركة

  ال س ى

  اإلدارة – األعمال إدارة ل  كال ري ل على حا نننننننل

 لعر يةا اململكة – سننننننننننننننننننع د كاملل جامعة م  املالية

  حيث م2001 العام م  لعمليةا حياته  دأ السنننننننع دية، 

 م  عدد ل لقياديةا املنا ننننننننننننب م  العديد شننننننننننننغل

  وجلان إدارات جمالس وعضنننننننننننن يات الشننننننننننننركات

 السننتثمار وا التجار ) ةفتلحت   اعات ل شننركات

 (.العقار  واإلستثمار لعقار ا والتم يل واالتصاالت

 

 :اللجان م  خارج جملس اإلدارة أعضا  .2
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 املؤهالت واخلربات  ابقة الوظائف الس اليةالوظائف احل االسم  

1 
 لشيبا  ا سهاج  ا ر

  (ملراجعةا جلنة عض )
  وإدار   مال مستشار

 لكليةا ل حماضر

 لرياا ا التقنية

 م  املعل مات و ظم ا اسبة  ل املاجستري  على حا ل 

  األمريكينننننة ملتحننننندةا  نننننال الينننننات د حتر جنننننامعنننننة

 ل ضننننن ع و   سنننننع د مللكا جامعة م  و كال ري ل

 حياته دأ  القا   يني، سنننننننبنيللمحا السنننننننع دية ا يئة

 ا اسننننننننننننننننبة ل خمة ولديه م1994 العام م  العملية

  اعنننداد ول املنننالينننة  لنظما و لينننل وتنحتينننأ وت بي 

   يكلةو واإلدارية ملاليةا واإلجرا ات السنننننننننياسنننننننننات

 امنظال ل والضنننننعف لق ةا  قاط و ليل الشنننننركات

 .املال 

 

 :التنحتيأية اإلدارة .3

 املؤهالت واخلربات  ابقة الوظائف الس اليةالوظائف احل االسم  

  ا  يش  يمإ را عبداهلل 1
 ل العض  املنتد

 حتيأ والرئيس التن

 –ل العضننننننننننننننننن  املنتد 

ة لعامليشنننننركة أمالك ا

 ار  للتم يل العق

 مللكا جامعة م  تصننننننننننادا  حا ننننننننننل على  كال ري ل

أ حياته السنننننننننننننننع دية،  د عر يةال اململكة – عبدالعزيز

 املنا ننب   م حيث شننغل العديد م 1985 العملية م  العام

 ضنننننننن ياتوع والشننننننننركات بن كال م  عدد ل القيادية

 ل ةودولي حملية ركاتلشنننننننننننننننننن وجلان إدارات سجمال

 واالستثمار  والتم يل املصارف و البن ك) فتلحتة   اعات

 (. عةوالصنا والتجارة والنقل

2 
لرمح  عبداحلكيم عبدا

 الشا ع 
 شركةالمستشار 

  مستشار لعدد م

 الشركات

 م  حمرتف إدارة لسجم عضننننن ية شنننننهادة على حا نننننل

 ةالدولي لتم يلا مؤسسة    واعتماد التنحتيأيني املدرا  معهد

(IFC)، كلية م  لشننننننننننننننننننركاتا ح كمة ل ود ل م  

  ألمريكيننةا املتحنندة ال اليننات نن ت لني جبننامعننة  القننا  ن

 معهد م  س ي  الت ممارسة  شهادة و البيا ممارسة  وشهادة 

 اإلحصا   ل و كال ري ل ري ا يا  ل القا     التس ي  

 م  كثرأل مرتاكمه  خمات ولديه   الك ي ،  جامعة   م 

 ت س ماك شننننركات ل يادية  منا ننننب وت س عاماي 35

  االسننننننننتح اذو شننننننننركاتال ح كمة ت  ير مشنننننننناريا

 م  ددع وحضننننننن ر إدارات جمالس وعضننننننن ية واال دماج

  السننننننننننننننننرتاتيجيةا واإلدارة إلداريةا القيادة منها الدورات

 .ووري ا واملالية والتغيري األزمات وإدارة

 ةلماليل تنحتيأ ال املدير  نعماد حممد عثما 3
شركة  –مدير مال  

 ك دو

 واخلدمات ةاملالي ل ألعمالا إدارة حا نننل على ماجسنننرت

  كال ري لو   ه لندا خي ماسننننرت جامعة م  املصننننر ية

 حينناتننه  و نندأ  ننالقننا رة،  سم عني جننامعننة  م  جتننارة

 الشنننركات م  دالعدي ل وعمل م1995 العام م  العملية

ج  سنن ن  و وج  سنن ن سننك يب زماير  ر سننت ل) العاملية

 ل العمل أو د (صننلية وك دووالحتي و يكر ي ز وسننيمنز

 .م2019 سبتمم م  ال املديرامل   ظيحتة الشركة
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 املؤهالت واخلربات  ابقة الوظائف الس اليةالوظائف احل االسم  

  ندالس سند أمحد 4

تنحتيأ  الاملدير 

لتزام للح كمة واإل

 جمللسا سر وأمني

  واللجان

ارة اإلد  نشئال مدير

  املسا منيو

 كليات  م املالية إلدارةا ل ماجسنننننننننتري على حا نننننننننل

  جامعة  م دولية أعمال ارةإد و كال ري يس الحتيصننننننننننننل

 اللتزاما مسننننئ ل  شننننهادة  لىع وحا ننننل  عبدالعزيز امللك

 قةامل ا  وشننننننننننننننننننننننهادة( CCO) ل املا املعهد م  املعتمد

 إلر الا و  يل األم ال وسننننننننننننننيل ومكا حة واإللتزام

(CME2 )املالية اباألور ل لتعاملل العامة والشننننننننننننننهادة 

(CME1)،  ل وعمل م2003 العام م  يةالعمل حياته  دا 

  حتى تلحتةف مراكز  يها لدتق الشننننننننركة  إدارات عدة

 .واإللتزام لح كمةل التنحتيأ  املدير منصب

 ملال ا املرا ب انسليم مدحم إ را يم حممد 5

 – راجعةم أول مدير

 وي  غ إر س  شركة

 وشركا م

 لقا رة،ا جامعة م  ارةجت  كال ري ل على حا نننننننننننننل

 املتحدة ت ال اليا إلدارينيا ا اسنننننننننننننننبني جلمعية زميل

    الية ينيالقا     اسننننننننننبنيا مجعية زميل األمريكية،

 حياته دأ  األمريكية، ملتحدةا  ال اليات  ي  امشننننننننننننري

 اتاحلسا   راجعةم مبجال وعمل م2004 العام م  العملية

 يها  تقلد ديل ي  ةوشنننننننرك وي  غ أر سننننننن   شنننننننركة

 ل لعملا و دأ أول ديرم منصنننننب حتى فتلحتة منا نننننب

 .م2016 ي لي  م  ال م مرا ب   ظيحتة الشركة

 

 :ا احلالية والسابقةداخل اململكة وخارجه اإلدارة جملس أعضاء عضوية

على أخرى ات عض ية جمالس إدارات ل شرك   م 2020ت س  عض أعضا  جملس إدارة الشركة خالل العام    

 النح  التال :

 لساجمل عضو اسم

 لسابقةا إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات  حلاليةا إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات

 ململكةا خارج/داخل – انونيالق الكيان – الشركة اسم

  السعودية العربية

 ململكةا خارج/داخل – انونيالق الكيان – الشركة اسم

 السعودية العربية

 كامل  احل عبداهلل

 لسع دية  ا – نك اجلزيرة )مسا مة مدرجة(  لسع ديةا –( مدرجة وري مسا مة) واإلعمار للتنمية القرى أم شركة

 السع دية –( جةمدر وري مسا مة) لعقار ا للتم يل العاملية أمالك شركة البحري  –رجة( املصر ية )مسا مة مد المكة جمم عة

 السع دية –شركة حل ا   اخ ان )مسا مة مدرجة(  البحري  –مسا مة وري مدرجة( القا ضة ش م ل م ) المكة شركة دله

 ديةالسع  –سا مة مدرجة( اجملم عة السع دية لألحاث والتس ي  )م مصر –وري مدرجة(  القا ضة )مسا مة الدولية شركة دله

 السع دية –ري مدرجة( شركة جمم عة الت  ي  املالية )مسا مة و رمص –مسا مة وري مدرجة( ) للتنمية العقارية شركة أملاظة

 مصر –ة )مسا مة وري مدرجة( شركة  ال وعلم الروم للتنمية العمرا ي صرم –مسا مة وري مدرجة( العقارية ) لالستثمارات شركة دله

 مصر –)مسا مة وري مدرجة(  شركة  ال للحتنادب واملنتجعات السياحية 

 البحري  – ضة )مسا مة وري مدرجة( القا للتنمية الت  ي  شركة  ي  

 ةالسع دي –( مدرجة مسا مة) اال تصادية املدينة اعمار شركة 

 عبد  مدحم عبدالعزيز

 ميا  

   ديةالسع  –( حمدودة سئ ليةم ذات) للبيت مني دويل دله شركة السع دية –( جةمدر مسا مة) إخ ان حل ا   شركة

  ديةالسع –( مدرجة وري  مةمسا) ال عام خدمات جمم عة شركة السع دية –( مدرجة وري مسا مة) كا يتال إتقان شركة

 السع دية –( حمدودة مسئ لية ذات) لألوأية السع دية الر يا شركة السع دية – (مدرجة وري مسا مة)ة لالستثمار القا ض المكة دله شركة

 السع دية –( حمدودة مسئ لية ذات) اجلا زة واملال س النسيج شركة السع دية –( دودةحم مسئ لية ذات) القا ضة دله شركة

 السع دية –( درجةم وري مسا مة( )التصحتية   ) لالستثمار الدولية  رص شركة
  –(درجةم وري مسننننننننا مة) كيماويةالبرتو للصننننننننناعات ال عنية الشننننننننركة

 السع دية

 السع دية –( مدرجة ريو مسا مة) السع دية س يك رل شركة السع دية –( حمدودة مسئ لية ذات) العقارية العمرا ية الثريا شركة

 السع دية –( مدرجة وري مسا مة) السع دية  رص شركة السع دية – (حمدودة مسئ لية ذات) ةا دود للتجارة احللى ج د شركة

   السع دية –( حمدودة ليةمسئ  ذات) العر ية الشارة شركة السع دية –( حمدودة مسئ لية ذات) يلةالبد وال ا ة للتقنية دله شركة

 لسع ديةا –( مدرجة مسا مة) اللجني شركة السع دية –( حمدودة مسئ لية ذات) التجارية دله شركة

   سع ديةال –( مدرجة وري مسا مة) املالية لألوراب املستثمر شركة   السع دية –( حمدودة مسئ لية ذات) األوأية  نا  شركة

 السع دية –( حمدودة مسئ لية ذات) التجارية لألعمال السماحة شركة ع ديةالس –( حمدودة مسئ لية ذات) للتنمية الت  ي   ي  شركة

   لسع ديةا –( مدرجة وري مسا مة) واإلعمار للتنمية القرى أم شركة السع دية –( حمدودة ليةمسئ  ذات) الدولية  سك ي  شركة

 السع دية – (حمدودة مسئ لية ذات) وج للتنمية واالستثمار ا دودة شركة السع دية –( دودةحم مسئ لية ذات) نميةللت احلضر  املناخة مشرو  شركة

 صرم –( مدرجة وري مسا مة) التم يل  للتأجري الت  ي  شركة لسع ديةا –( حمدودة مسئ لية ذات) للعقارات املنحتعة ا تسام شركة

 وري مسا مة )صغرية واملت س ة    شركة الت  ي  لتأجري األ  ل للشركات ال     لسع ديةا –( حمدودة مسئ لية اتذ)شركة  روج األوس لالستثمار 

 السع دية –( دودةحم مسئ لية ذات) لتعمريوا لإل شا  العاملية معاد شركة   مصر –( مدرجة
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 لساجمل عضو اسم

 لسابقةا إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات  حلاليةا إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات

 ململكةا خارج/داخل – انونيالق الكيان – الشركة اسم

  السعودية العربية

 ململكةا خارج/داخل – انونيالق الكيان – الشركة اسم

 السعودية العربية

 ديةالسع  –(  سي ة ت  ية) والتنمية لالستثمار المكة شركة
 –( درجةم وري مسننننا مة)ياح  الشننننركة العر ية لإلسننننتثمار العقار  والسنننن 

   مصر

 GODIVA INVESTMENT (GDV)(Private Limited Company )– مصر –( مدرجة وري سا مةم) نك التم يل املصر  السع د   ا ري ا ي 

Pladis (Trading name of united biscuits (U.K) limited )–   مصر –( مدرجة وري مسا مة)جمم عة الت  ي  املالية )   التصحتية(   ري ا يا   

UI Egypt (private Co. With Limited )–  مصر  ( الشنننننركة الت  سنننننية لت  ير  نننننناعة احلليبSOTUDIL )(مسنننننئ لية ذات  

 مصر –( مدرجة مسا مة) العر   لالستثمارات امللتقى شركة الكامي  –( حمدودة

  ةمسننننننئ لي ذات)( OFFSHUREشننننننركة الصنننننن ار  لالسننننننتثمار ا دودة )  صرم –( مدرجة مسا مة) نك المكة 

 مصر –( مدرجة ريو مسا مة) رب للت الت  ي  شركة الكامي  –( حمدودة

(  حمدودة ةمسئ لي ذات)( OFFSHUREشركة الك امل للتجارة واملقاوالت ) صرم –( مدرجة وري مسا مة)لالستثمارات املالية  المكة شركة

 مصر –( مدرجة مسا مة) للدواج  مصر اإل اعلية شركة الكامي  –

(  حمدودة ةمسننئ لي ذات)( OFFSHUREشننركة ت ريد لألعمال الكهر ائية ) صرم –( مدرجة وري مسا مة) العقارية لالستثمارات دله شركة

 رمص –( مدرجة وري مسا مة) العقارية للتنمية املاظة شركة الكامي  –

  مصر –( درجةم وري مسا مة) لعمرا يةا للتنمية الروم وعلم  ال شركة

  مصر –( مدرجة سا مةم) العمرا ية والتنمية للت  ير اجلديدة اإل اعيلية شركة

    مصر –( درجةم وري مسا مة) اخ ان حل ان شركة

  مصر –وري مدرجة(  القا ضة )مسا مة الدولية شركة دله

( مدرجة وري سننا مةم) تكن ل جية والتنميةال لالسننتثمارات العر ية الشننركة

  مصر –
 

 وري مسا مة ) حية )ك ستا د   ال( للحتنادب واملنتجعات السيا   ال شركة 

 مصر –( مدرجة

 

 

  لبنان   –شركة املشرف )مسا مة وري مدرجة( 

  لبنان   –شركة  اد  املشرف )مسا مة وري مدرجة( 

  لبنان – أديك  )مسا مة وري مدرجة( –شركة الت  ي  للت  ير واالستثمار 

  البحري    –ري مدرجة(  ي  الت  ي  للتنمية القا ضة )مسا مة و

 لكاميانا –ا مة وري مدرجة( شركة الت  ي  للصنادي  االستثمارية )مس
 

 

 كش شب عل  حسني
   السع دية –( حمدودة مسئ لية ذات) والتجارة للتنمية شبكش  شركة

  مصر –( مدرجة مسا مة) لالستثمار القا ضة النعيم شركة

  احلديث يمإ را  سليمان

 السع دية –( مدرجة مسا مة) تس ي وال لألحاث السع دية اجملم عة السع دية – (مدرجة وري مسا مة) ا ةاخل للمختمات السع دية الشركة

   لسع ديةا –( مدرجة مسا مة) يفوالتغل لل باعة السع دية الشركة  ديةالسع  –( مدرجة وري  مةمسا) املدائ  جنمة جمم عة شركة

 لسع ديةا –( مدرجة وري مسا مة) االستثمارية كا يتال  ينشر شركة 

 شا  ي  يمإ را عبداهلل

 –( مدرجة وري مةمسا  ) السع دية  لعر يةا كا يتال تشارترد  ستا درد  شركة    السع دية –( مدرجة مسا مة) لعقار ا للتم يل العاملية أمالك شركة

 السع دية –( جةمدر مسا مة) إخ ان حل ا   شركة   السع دية

 لسع ديةا –( مدرجة مسا مة) ةاألرضي للخدمات السع دية الشركة السع دية –( مدرجة وري مسا مة) العيسى  ناعات شركة

( مدرجة وري سنا مة م) النقل ودعم  اراتامل خلدمات السنع دية  األمد شنركة  السع دية –( مدرجة وري مسا مة) كا يتال سدك  شركة

 السع دية –( مدرجة وري مسا مة) احلديدية للصناعات االتحتاب شركة السع دية –

 السع دية –( مدرجة وري مسا مة) الرياا م ارات شركة مصر –( مدرجة وري مسا مة) إخ ان حل ا   شركة

 السع دية –( ةمدرج مسا مة) للتكا ل سال شركة ةالسع دي –( مدرجة مسا مة) اال تصادية املدينة اعمار شركة

( مدرجة وري سا مة م( )كا يتال إتقان شركة  حالياي) املالية الت  ي  جمم عة 

  السع دية –

 السع دية –( مدرجة مسا مة) ركا وش احلكري عبدالعزيز   از شركة 

 
–( مدرجة ريو مسنننننا مة( ) ه) ئتما يةاال للمعل مات السنننننع دية الشنننننركة

 السع دية

 يل البص زيزعبدالع منص ر

 –( مدرجة ا مةمسنننننن( )إعادة) التعاو   التأمني إلعادة السننننننع دية الشننننننركة لسع ديةا –( مدرجة مسا مة) ةاألرضي للخدمات السع دية الشركة

 ةالسع دي –( مدرجة مسا مة) لإللكرتو يات املتحدة الشركة   السع دية

 السع دية –( ةمدرج مسا مة) للتكا ل سال شركة   السع دية –( مدرجة مسا مة) لعقار ا للتم يل العاملية أمالك شركة

 السع دية –( درجةم مسا مة) للت  ير عمر جبل شركة   يةالسع د –( مدرجة وري مسا مة) السع دية العر ية HSBC شركة

  لسع ديةا –( مدرجة وري مسا مة) السع د  األ يض اإل ن  شركة

  ديةالسع  –( مدرجة وري  مةمسا) جاز العر ية للخدمات شركة

 ر عمر عبداهلل جحت

 السع دية –( ةمدرج عري مسا مة( ) ال) اجل ية للخدمات ال عنية الشركة لسع ديةا – (مسا مة مدرجة)ة األرضي للخدمات السع دية الشركة

   لجيكا   – شركة سيتا العاملية )مسا مة وري مدرجة(

  اليم  –كة حك مية( شركة اخل  ط اجل ية اليمنية )شركة مشرت

  يصل حممد شاكر

( مدرجة مسا مة ) يةال ب واملستلزمات  ائيةالدو للصناعات  السع دية  الشركة 

   السع دية –

 السع دية –( دةحمدو مسئ لية ذات) ةالبالستيكي للمنتجات  الك ن شركة

 

  سع ديةال –( مدرجة وري سا مةم) ال بية للخدمات القصيم شركة
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 لساجمل عضو اسم

 لسابقةا إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات  حلاليةا إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات

 ململكةا خارج/داخل – انونيالق الكيان – الشركة اسم

  السعودية العربية

 ململكةا خارج/داخل – انونيالق الكيان – الشركة اسم

 السعودية العربية

  سع ديةال –( مدرجة وري مسا مة) الثروات إلدارة ال عنية الشركة

  السع دية –شركة أراك )ذات مسئ لية حمدودة( 

  لسع ديةا –سئ لية حمدودة( شركة املأك الت العصرية ا دودة )ذات م

  مصر   –شركة سبيماك  )مسا مة وري مدرجة( 

  املغرل   –شركة سبيماك  )مسا مة وري مدرجة( 

 املك حممد عمرو

 السع دية –( حمدودة ةمسئ لي ذات) العاملية  يئة شركة السع دية –( مدرجة مسا مة) الصحة للخدمات دله شركة

    السع دية –( مدرجة مسا مة) لعقار ا للتم يل العاملية أمالك شركة

  السع دية –( مدرجة ريو مسا مة) لإلدارة اخلزامى شركة

  السع دية –( دودةحم مسئ لية ذات) إل شا وا للتعمري العاملية معاد شركة

  السع دية –( دودةحم مسئ لية ذات) مس ا اد شركة

س  ض ية ل جمالس إدارات أكثر م  مخ اإلدارة عأل  عض  م  أعضا  جملس    م 2020وال ي جد خالل العام  

  شركات مسا مة مدرجة.

  تكوين جملس اإلدارة وتصنيف العضوية:

معية العامة  عين  اجل و د ألسننال للشننركة، يتك ن جملس إدارة الشننركة م  تسننعة أعضننا  عبقاي للنظام ا 

  ة ثالث سننننن ات ميالديةدارة ملدم أعضننننا  جملس اإل23/10/2019وري العادية الرا عة عشننننر املنعقدة ل تاريخ 

 ايوو ق ،نأ ا تخا همم أ  تغيري على أعضننننننا  اجمللس م2020، ومل ي رأ خالل العام م27/10/2019م   ت دأ

  عضنننن  إس إضننننا ة سننننتقلنيم أعضننننا  ةثالث منهم تنحتيأيني وري أعضننننا  مثا ية م  يتك ن اجمللس   ن لألك

  .تنحتيأ 

 :م2020 لعامل لعض يةا وتصنيف اجمللس تك ي  أد ا  اجلدول ويبني

 تصنيف العضوية املنصب يف اجمللس اسم عضو اجمللس

 تنفيذي يري اإلدارة جملس رئيس كامل صاحل عبداهلل

 تنفيذي يري دارةاإل جملس رئيس نائب مياني بدهع حممد العزيز عبد

 يري تنفيذي اإلدارة جملس عضو شبكشي علي حسني

 تنفيذي يري اإلدارة جملس عضو ديثياحل إبراهيم سليمان

  تنفيذي  اإلدارة سجملل املنتدب العضو  هلويشا إبراهيم عبداهلل

  مستقل  اإلدارة جملس عضو  لبصيليا عبدالعزيز منصور

  مستقل  اإلدارة جملس عضو  جفري عبداهلل عمر

 مستقل  اإلدارة جملس عضو  شاكر حممد فيصل

 تنفيذي يري اإلدارة جملس عضو  كامل حممد عمرو

  :م2020الل العام خحضور األعضاء سجل اجتماعات جملس اإلدارة و

 ددايكما أن جملس اإلدارة أ نننندر ع، م2020العام املال   خالل اجتماعات أر عة عقد جملس إدارة الشننننركة

ته خال        عا ما عام  م   رارات التمرير ل الحترتات  ني م اعيد اجت با       م 2020ل ال ياجات ومت ل ت  وذلك و   احت

عة  ا ور ا السنننن ية وذلك  عد دراسنننة جلنة املراج الشنننركة، وخا نننة  رارات اعتماد الق ائم املالية الر عية و 

  على النح  التال :م 2020الل العام خوكان سجل اجتماعات اجمللس ت  ياتها للمجلس، 
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 الجتماعاتا مواعيد          

 

 اجمللس عضو اسم

 م2020 اجمللس اجتماعات حضور سجل
 عدد/احلضور

 ألولا االجتماع عاتاالجتما

06/05/2020 

 لثانيا االجتماع

09/08/2020 

 لثالثا االجتماع

08/11/2020 

 لرابعا االجتماع

31/12/2020 

     4/4 كامل  احل عبداهلل

     4/4 ميا   بد ع حممد العزيز عبد

     4/4 شبكش  عل  حسني

     4/4 ديث احل إ را يم سليمان

     4/4 عبداهلل إ را يم ا  يش

     4/4  منص ر عبدالعزيز البصيل

     4/4 عمر عبداهلل جحتر 

     4/4  يصل حممد شاكر

     4/4 عمروحممد كامل

 م13/05/2020تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة يف 

 لس: عدد اجتماعات اجمللس وحضور أعضاء اجمللس خالل دورة اجمل

م 23/10/2019 ري العادية الرا عة عشنننننننر املنعقدة لعقد جملس اإلدارة م  تاريخ تعيينه م  اجلمعية العامة و

جمللس الجتماعاته خالل ، ويبني اجلدول أد ا  حضننننن ر أعضنننننا  ا م2020حتى  هاية العام  اتاجتماع( 5)عدد 

 احلالية: الدورة

 :الرئيسة الشركةجلان 

  ن  الشركة  أعمال عةوعبي وظروف احتياجات تستدعيه  ام على  ناً و الشركة  ح كمة   اعد إعار ضم  

 وتصننننريف مسننننئ لياتهو مهماته تأدية ل اجمللس سنننناعدةم  هدف ةرئيسنننني ثالث جلان شننننكلجملس اإلدارة 

    اللجان و أ  لشركة، ا ل القرارات اختاذ وض ا ط  ا ةوالر  اإلشراف  مست ى  ور ا  عال  شكل  أعماله

 على اإلدارة جملس ويشننننننرف، والتم يل االسننننننتثمار جلنةو الرتشننننننيحات،و املكا آت وجلنة املراجعة، جلنة

 اللجان اختصا ات   وتتلخص ،دورية  صحتة  اجمللس على ت  ياتها و أعما ا  تائج  عرا اللجان وتق م أعما ا

 لكل لألعضا   احلض ر  ا اتو ي ا عقاد ا وت اريخ جتماعاتهاا وعدد وأعضائها  ورؤسائها  وتك ينها مهااومه

 :  التال  النح  على م2020 العام خالل اجتما 

 جلنة املراجعة: 

تضننمنة تشننكيل اللجنة  م الئحة عمل جلنة املراجعة امل31/12/2017( املنعقدة ل 46)اعتمدت اجلمعية العامة 

  جلنة ختتصئحة ح كمة الشنننننننركات، وومهامها وضننننننن ا ط عملها ومكا آت أعضنننننننائها مبا يت ا   ما ال

 ليةالداخ الر ا ة وأ ظمة املالية والق ائم التقارير و زا ة سنالمة  م  والتحق  الشنركة  أعمال مبرا بة املراجعة

 اجمللس عض  اسم
  م26/10/2022م تنتهي يف 27/10/2019( جمللس اإلدارة بدأت من 15الدورة )

  سبة احلض ر احلض ر االجتماعات عدد

 %100 5 5 كامل  احل عبداهلل

 %80 4 5 ميا   د عب حممد العزيز عبد

 %100 5 5 شبكش  عل  حسني

 %100 5 5 يث احلد إ را يم سليمان

 %100 5 5  عبداهلل إ را يم ا  يش

 %100 5 5  منص ر عبدالعزيز البصيل 

 %80 4 5 عمر عبداهلل جحتر  

 %100 5 5  يصل حممد شاكر 

 %100 5 5 عمرو حممد كامل 
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  جملس  ا ي كلها أخرى تومسئ ليا  مهام أ  جا ب إس د ا ،أ املبني خا ة   صحتة  اللجنة مهام وتشمل   يها،

 :اإلدارة

 : املالية التقارير: أواًل

 ل والت  ننية رأيها وإ دا  اإلدارة جملس على عرضننها  بل لشننركةل والسننن ية األولية املالية الق ائم دراسننة .1

  .وشحتا يتها وعدالتها  زا تها لضمان شأ ها؛

نا ً  – الحتين الرأ  إ دا   .2 ية    والق ائم اإلدارة لسجم تقرير كان  إذا  يما  – إلدارةا جملس علب  على   ملال   ا

 املركز تقييم املسنننتثمري و للمسنننا مني تتيس اليت عل ماتامل وتتضنننم  ومحته مة ومت از ة عادلة للشنننركة

 .اتيجيتهاواسرت عملها ومن ذج وأدائها للشركة املال 

 . املالية التقارير هاتتضمن مأل  ة وري أو مهّمة مسائل أ  دراسة .3

  الشركة  ل االلتزام مسؤول  وأ مهامه يت س م  أو للشركة  ال امل املدير يثري ا مسائل  أ  ل  د ة البحث .4

 .  احلسا ات مراجا أو

 .ملاليةا التقارير ل ال اردة اجل  رية املسائل ل ا اسبية التقديرات م  التحق  .5

 .شأ ها ل اإلدارة سجملل والت  ية الرأ  وإ دا  ركةالش ل املتبعة ا اسبية السياسات دراسة .6

 : الداخلية املراجعة: ثانيًا

 . الشركة ل املخاعر وإدارة ليةواملا الداخلية الر ا ة  ظم ومراجعة دراسة .1

 .  يها ال اردة ظاتللملح  التصحيحية اإلجرا ات نحتيأت ومتا عة الداخلية املراجعة تقارير دراسة .2

 وجدت إن – الشركة  ل لداخليةا املراجعة إدارة) أو الداخل  املراجا وأ ش ة  أدا  على واإلشراف  الر ا ة .3

 للشننننركة يك  مل وإذا.  ها ملن عةا واملهام األعمال أدا  ل ليتهاو عا الالزمة امل ارد ت ا ر م  للتحق  ؛(–

 . تعيينه إس احلاجة مدى  شأن اجمللس سإ ت  يتها تقديم اللجنة  على داخل ، مراجا

 .مكا آته وا رتاح الداخل  ملراجاا أو الداخلية املراجعة إدارة وأ وحدة مدير  تعيني اإلدارة جمللس الت  ية .4

 .  لسنةا ل األ ل على مرتني للشركة ل الداخ املراجا ما دورية  صحتة اللجنة جتتما .5

 :احلسابات مراجع: ثالثًا

  م  التحق   عد أدائهم، تقييمو أتعا هم و ديد وعز م سا اتاحل مراجع   رتشيس اإلدارة جمللس الت  ية .1

 .معهم  دالتعا وشروط عملهم   اب ومراجعة استقال م

 ل األخأ ما املراجعة، لأعما  عالية ومدى وعدالته، تهوم ضنن عي احلسننا ات مراجا اسننتقالل م  التحق  .2

 .الصلة ذات واملعايري الق اعد االعتبار

  خترج إدارية أو  نية أعماالي تقدميه عدم م  التحق و وأعماله، الشنننننركة حسنننننا ات مراجا خ ة مراجعة .3

 .ذلك يالح مرئياتها وإ دا  املراجعة، أعمال   اب ع 

 .الشركة حسا ات مراجا استحتسارات ع  اإلجا ة .4

 . شأ ها ُتِخأأ ما ومتا عة املالية الق ائم ىعل ومالحظاته احلسا ات مراجا تقرير دراسة .5

 .ةالسن ل األ ل على مرتني لشركةا حسا ات مراجا ما دورية  صحتة اللجنة جتتما .6

 :االلتزام ضمان: رابعًا

 . شأ ها لالزمةا اإلجرا ات الشركة اختاذ م  تحق وال الر ا ية اجلهات تقارير  تائج مراجعة .1

 .  عال ةال ذات والتعليمات والسياسات سوالل ائ  األ ظمة الشركة التزام م  التحق  .2

 حيال مرئياتها وتقديم  ة،العال ذو  األعراف ما الشننننننركة يهاجتر أن املقرتح والتعامالت العق د مراجعة .3

 .اإلدارة جملس إس ذلك
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   اإلجرا ات ت  ننياتها إ دا و اإلدارة، جملس إس  شننأ ها را إج اختاذ ضننرورة ترى مسننائل م  ترا  ما ر ا .4

 .اختاذ ا يتعني اليت

م ملدة 23/10/2019لرا عة عشنر للشنركة واملنعقدة ل    قرار م  اجلمعية العامة وري العادية ا جلنة تشنكل  و

 وري م  أعضنننننننا  ثالثة م  م و   مك  ه27/10/2019ثالث سنننننننن ات تبدأ م   داية دورة جملس اإلدارة ل 

لجنة و   عض  وري تنحتيأ  ل  ل رئيساي  ليمان إ را يم احلديث املهندل س   م التنحتيأيني اإلدارة جملس أعضا  

  ا ننر واالسننتاذ اإلدارة، جملس ل مسننتقل   عضنن و الدكت ر عمر عبداهلل جحتر  وعضنن ية جملس اإلدارة،

 اسبية.وا  املالية الشئ ن ل متخصص مستقل خارج  عض  و   الشيبا   سهاج

يا ات احلضنننن ر لألعضننننا   وت اريخ ا عقاد ا و عدد اجتماعاتها و   اللجنةو يما يل  جدول يبني رئيس وأعضننننا

 على النح  التال :م 2020خالل العام لكل اجتما  

 ةلعض يا عبيعة  االسم
 م2020( اجتماعات خالل العام 6مارس  اللجنة مهامها م  خالل عقد )

 ألولا االجتما 

 م25/03/2020

  لثا  ا االجتما 

 م13/04/2020

 لثالثاالجتما  ا

 م03/05/2020

 لرا ا االجتما  ا

 م30/06/2020

 خلامس االجتما  ا

 م11/08/2020

  لسادلالجتما  اا

  م04/11/2020

       رئيس  احلديث يمإ را  سليمان

       عض  حتر ج عبداهلل عمر

       عض  * لشيبا  ا سهاج  ا ر

 .وا اسبية املالية الشئ ن ل متخصص مستقل خارج  عض * 

  الرتشيحاتو املكافآتجلنة : 

جلنة   مج جلنيت املكا آت والرتشننننيحات ل اشننننياي ما الئحة ح كمة الشننننركات  قد  رر جملس اإلدارة د

ملكا آت  تت س مجيا االختصنننننا نننننات واملهام للجنيت ا وواحدة    مسنننننمى جلنة املكا آت والرتشنننننيحات  

( املنعقدة ل 46قد اعتمدت اجلمعية العامة ) والرتشنننننننيحات ال اردة ل الئحة ح كمة الشنننننننركات، وعليه  

 ط عملها ملتضننمنة تشننكيل اللجنة ومهامها وضنن ا  ا كا آت والرتشننيحاتم الئحة عمل جلنة امل31/12/2017

  املهام الرتشننيحاتو املكا آت جلنة ختتصشننركات، وما الئحة ح كمة الومكا آت أعضننائها مبا يت ا   

  لعضنننن ية والرتشننننيحات نحتيأيةالت اإلدارة ومكا آت منه نبثقةامل واللجان اجمللس أعضننننا  مبكا آت املرتب ة

  جملس  ا ي كلها أخرى ياتومسنننننننننننئ ل مهام أ  جا ب اس أد ا ، املبني النح  على التنحتيأية واإلدارة اجمللس

 :اإلدارة

 :الشركة يف املكافآت خيص فيما: أواًل

  اجلمعية م  العتماد ا  هيداي  يها للنظر اإلدارة لسجم اس ور عها للمكا آت واضننننحة سننننياسننننة  اعداد .1

 :السياسة  أ  تشمل أن على للشركة، العامة

 أعضا  جملس اإلدارة.   مكا آت .أ

 .اإلدارة جملس م  املنبثقة اللجان مكا آت .ل

 .التنحتيأية اإلدارة مكا آت .ج

 .تنحتيأ ا م  والتحق  عنها، واال صاح  األدا  مرتب ة معايري اتبا  السياسة تلك ل يراعى أن على

  ع  ج  ر  احنراف أ  نو يا  ها، املعم ل املكا آت اسننننةوسنننني املمن حة املكا آت  ني العال ة ت ضننننيس .2

 .السياسة  أ 

 .منها ملت خاةا األ داف  قي  ل  عاليتها مدى وتقييم املكا آت، لسياسة الدورية املراجعة .3

 جلمعية مبا يل : جمللس اإلدارة و قاي للسياسة املعتمدة م  ا الت  ية .4

 .اإلدارة جملس أعضا  مكا آت .أ

 .اإلدارة جملس ع  املنبثقة اللجان مكا آت .ل
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 .التنحتيأيني كبار مكا آت .ج

 :التنفيذية واإلدارة إلدارةا جملس لعضوية الرتشيحات خيص فيما: ثانيًا

 :يل  ام الرتشيحات خيص  يما اللجنة اختصا ات تك ن

 .التنحتيأية واإلدارة اإلدارة لسجم ل للعض ية واضحة ومعايري سياسات ا رتاح .1

 ما املعتمدة، املعايريو للسنننياسنننات  و قاي ترشنننيحهم إعادةو  يه أعضنننا   رتشنننيس اإلدارة جمللس الت  نننية .2

 . األما ة فلة ميةجبر إدا ته سبق  شخص أ  ترشيس عدم مراعاة

 .التنحتيأية اإلدارة وظائف وشغل اإلدارة، جملس عض يةل امل ل  ة واملؤ الت للقدرات و ف إعداد .3

 .اإلدارة جملس ألعمال ختصيصه العض  على يتعني الأ  ال     ديد .4

 ووظائف اإلدارة جملس عضننن يةل املناسنننبة اخلمات أو ملهاراتا م  الالزمة لالحتياجات السنننن ية املراجعة .5

 .التنحتيأية اإلدارة

 .إجراؤ ا ك مي اليت الت  يات وتقديم يأية،التنحت واإلدارة اإلدارة جملس  يكل مراجعة .6

 كان إذا صننناحلم تعارا أ  وج د وعدم سنننتقلني،امل األعضنننا  اسنننتقالل م  سنننن    شنننكل التحق  .7

 .أخرى شركة إدارة جملس عض ية يشغل العض 

 وكبار ملسنننتقلني،ا واألعضنننا  التنحتيأيني، وري ضنننا واألع التنحتيأيني، لألعضنننا  وظيحت  و نننف وضنننا .8

 .التنحتيأيني

 .التنحتيأيني ركبا أو اإلدارة جملس أعضا  حدأ مركز شغ ر حال ل اخلا ة اإلجرا ات وضا .9

 مصنننننننننننننلحة ما يتحت  امب ملعاجلتها احلل ل وا رتاح ة،اإلدار جملس ل والق ة الضنننننننننننننعف ج ا ب  ديد .10

 .الشركة

داية دورة جملس  لس اإلدارة ملدة ثالث سننن ات تبدأ م    قرار م  جم جلنة املكا آت والرتشننيحات  تشننكلو

نحتيأيني  م األستاذ   الت اإلدارة جملس أعضا   وري م  أعضا   ثالثة م  م و   مك  ه27/10/2019اإلدارة ل 

 عل  حسني  ألستاذ ا ض  مستقل ل جملس اإلدارة، وعض ية     للجنة و   ع منص ر عبدالعزيز البصيل  رئيساي     

 .ةاإلدار جملس ل ري تنحتيأينيو أعضا  و ما واألستاذ عمرو حممد كامل شبكش 

اريخ ا عقاد ا  وت وعدد اجتماعاتها لعضنننننن ية  و يما يل  جدول يبني رئيس وأعضننننننا  اللجنة و ننننننحتة وعبيعة ا  

 على النح  التال :م 2020عام خالل الو يا ات احلض ر لألعضا  لكل اجتما  

  االسم
 عبيعة

 العض ية

 م2020( اجتماعات خالل العام 5مارس  اللجنة مهامها م  خالل عقد )

 ألول ا االجتما 

18/02/2020 
  لثا  ا االجتما 

23/07/2020 
 لثاالجتما  الثا

16/09/2020 

  ا االجتما  الرا

25/11/2020 

 مس االجتما  اخلا

22/12/2020 

       رئيس ل البصي يزعبدالعز منص ر

      عض  حسني عل  شبكش 

      عض  املك حممد عمرو

  :جلنة االستثمار والتمويل 

  املتضننننننننننمنة ار والتم يلاالسننننننننننتثم جلنة عمل الئحة م19/12/2019عتمد جملس اإلدارة ل اجتماعه  تاريخ ا

 واجباته أدا  ل إلدارةا جملس ملعاو ة وذلك، أعضنننائها  ومكا آت عملها وضننن ا ط  ومهامها اللجنة تشنننكيل 

 أخرى ومسنننؤوليات مهام أ  ا بج أد ا  إس واملسنننئ ليات املهامو  االختصنننا نننات  املتعلقة مبسنننئ لياته والقيام

 .اإلدارة جملس  ا ي كلها

 :مسئولياتهاو ومهامها والتمويل االستثمار جلنة اختصاصات

 .اإلدارة جملس إس  ها تالت  يا ور ا دورياي، مراجعتهاو االستثمارية، والسياسات االسرتاتيجيات وضا .1
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 .للجنة ةاإلدار جملس يحت ضها اليت حياتالصال حسب واالستثمارات االعتمادات مباشرة .2

 .اإلدارة جملس إس  ها لت  ياتا ور ا اجلديدة، االستثمارية الحترص دراسة .3

 .اإلدارة لسجم إس  شأ ها الت  يات ور ا ا،  الدور  والتقييم االستثمارات أدا  دراسة .4

  الت  يات  ور ا االستثمار،   اخلا ة  واملشاريا  سرتاتيجيات واال السياسات   تنحتيأ على والر ا ة اإلشراف  .5

 .اإلدارة جملس إس  ها

 : شأ ها والت  ية التالية،  التعامالت يتعل   يما اإلدارة  م املقرتحة االستثمارية الحترص وتقييم دراسة .6

 الشركات على االستح اذ أو اال دماج .أ

 ل التصننننرف  نننن ر  م ووري ا ملكيتها  قل أو يعها  أو الشننننركة اسننننتثمارات م  أ  م  التخارج .ل

 االستثمارات

 اإلدارة جملس إس ا ه لت  ياتا ور ا اجلديدة االستثمارية الحترص دراسة .ج

  ها ت  ننن  اليت أو الشنننركة على املعروضنننة املختلحتة لالسنننتثمارات الالزمة التم يل مصنننادر دراسنننة .د

 اإلدارة

  املت لبات ما ايشننيامتم شننركةال اسننتثمارات   دارة خيتص  يما واملالية اإلدارية اإلجرا ات أن م  التأكد .7

 .اإلدارية والض ا ط القا   ية

  القائمة، سنننتثماراتاال حجم ما وتناسنننبه للشنننركة، اسنننباملن التم يل  يكل ومراجعة ودراسنننة ا رتاح .8

 .اإلدارة جملس إس شأ ها  الت  يات وتقديم الشركة، عليها واملقبلة

 م   ه تحت ا ما حدود ل والكمبياالت، املصر ية،  توالتسهيال  والت كيالت، القروا، وعقد اعتماد .9

 .الشركة إدارة جملس

  يا أو اال دماج، أو اذ،االسننننتح  عمليات ملباشننننرة ملالية،ا املشنننن رة مكاتب وأتعال   اب و ديد تعيني .10

 .ذلك حكم ل وما االستثمارات

 .و الحياتها امهامه  عض ل التنحتيأية اإلدارة يض تحت  اإلدارة، جمللس الت  ية للجنة، جي ز .11

  جملس إس وتقدميها ،السننننننن   اإل صنننننناح وتقرير اللجنة، لأعما ع  والسننننننن ية الدورية التقارير إعداد .12

 .اإلدارة

ية دورة جملس  لس اإلدارة ملدة ثالث سنننننن ات تبدأ م   دا  قرار م  جم االسنننننتثمار والتم يل جلنة   وتشنننننكل 

 عبدالعزيز ندلاملهو م  اإلدارة جملس ضنننا  أع م  أعضنننا   أر عة م  م و   مك  ه27/10/2019اإلدارة ل 

 عل  حسنننننيألسننننتاذ ا وعضنننن ية حتيأ  ل جملس اإلدارة،و   عضنننن  وري تن للجنة رئيسنننناي ميا   عبد  حممد

و   عضنن     ا  يش مإ را ي عبداهللاألسننتاذ   عضنن ية و و   عضنن  وري تنحتيأ  ل جملس اإلدارة،  شننبكشنن   

 اإلدارة. لسجم ل مستقل و  عض  شاكر حممد يصل األستاذ  وعض ية تنحتيأ  ل جملس اإلدارة،

ريخ ا عقاد ا و يا ات وت اوعدد اجتماعاتها العضنننننننن ية  س وأعضننننننننا  اللجنة وعبيعةو يما يل  جدول يبني رئي

 على النح  التال :م 2020العام  خاللاحلض ر لألعضا  لكل اجتما  

  االسم
 عبيعة

 ةالعض ي

 م2020( اجتماعات خالل العام 9مارس  اللجنة مهامها م  خالل عقد )

 ا االجتم

 األول 

26/02 

 ا االجتم

  الثا  

22/04 

ا  االجتم

 الثالث

17/05 

ا  االجتم

  الرا ا

24/06 

ا  االجتم

  اخلامس

12/07 

 ا االجتم

 السادل

26/08 

 ا االجتم

  سا اال

24/09 

ا  الجتما

 الثام 

28/10 

ا  الجتما

 التاسا

17/12 

          رئيس  ا  عبد  مي عبدالعزيز حممد

          عض   حسني عل  شبكش 

          عض   م ا  يش عبداهلل إ را ي

          عض    يصل حممد شاكر
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 شركاتها التابعة:والشركة سهم أمصلحة أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف 

  الشركة:املصلحة يف أسهم 

، وال ت جد أ  م2020لشننركة خالل العام املال  يبني اجلدول أد ا  مصننلحة أعضننا  جملس اإلدارة ل أسننهم ا 

ال ت جد مصلحة   كما  ،أو شركاتها التا عة  أسهم الشركة   لواألوالد القصر(   )الزوجات أل ر ائهممصلحة  

دوات دي  للشركة   أو شركاتها التا عة وال ت جد أ  أ  لشركة ل أسهم ا  أ ر ائهمأل  م  كبار التنحتيأيني و

 .أو لشركاتها التا عة

 

 وري كامل احل   عبداهلل االستاذ  ملصلحة   ضة القا المكة دله لشركة  اململ كة سهم  67,225,431 عدد إضا ة  مت*  مالحظة

 .سهم 678,501 وعدد ا باشرةم ميلكها اليت االسهم إس إضا ة لقا ضةا المكة دله شركة على اإلدارية لسي رته املباشرة

 املصلحة يف أسهم شركات تابعة: 

 إخوان:شركة حلواني 

( درجةمهم شنننركة حل ا   إخ ان )مسنننا مة يبني اجلدول أد ا  مصنننلحة  عض أعضنننا  جملس اإلدارة ل أسننن

مل كة  الكامل للشركة  امل الستثمار الصناع  ا دودة   ر ية لالتا عة للشركة م  خالل شركة عسري الع     

 على النح  التال :  م 2020خالل العام املال  

 العيسى:شركة صناعات 

للشركة   %38اعات العيسى اململ كة  نسبة   ال ت جد أ  مصلحة ألعضا  جملس اإلدارة ل أسهم شركة  ن      

 . م2020خالل العام املال  

 :التنفيذية واإلدارة ةاملنبثق واللجان اإلدارة جملس أعضاء مكافآت

إلدارة  م سننننياسننننة مكا آت أعضننننا  جملس ا   31/12/2017( املنعقدة ل 46اجلمعية العامة العادية ) اعتمدت

لس اإلدارة   ديد معايري واضنننننننحة ملكا آت أعضنننننننا  جم ساواللجان املنبثقة واإلدارة التنحتيأية واليت تهدف 

أ ظمة ول ائس ضنن   مت لبات  ظام الشننركات ولشننركة ل م  اجمللس وكبار التنحتيأيني ل ا املنبثقة وللجان

وامل  بة م    راد يتمتع ن  قدر م  الكحتا ة والقدرةكما تهدف السننننياسننننة اس جأل ا  املالية، يئة السنننن ب 

ا ننآت  م  خالل تبين خ ط و رامج حمحتزة للمكنن اجننل العمننل ل جملس اإلدارة واللجننان واإلدارة التنحتيننأيننة 

 و قي  مصاحل مسا ميها. مما يسا م ل  سني أدا  الشركة  األدا ،ومرتب ة 

 اسم العضو الذي

 تعود له املصلحة

غيري صايف الت نهاية العام بداية العام

 ألسهميف عدد ا

نسبة 

 لدينأدوات ا همعدد األس لدينأدوات ا همعدد األس التغيري

 - - - 67,903,932 - 67,903,932 * املك  احل عبداهلل

 - - - 2,022 - 2,022 ا  مي عبد  دحمم عبدالعزيز

 - - - 1,000 - 1,000  شبكش عل  حسني

 - - - 1,000 - 1,000 احلديث  إ را يم سليمان

 - - - 100 - 100 ا  يش مإ را ي عبداهلل

 - - - 1,000 - 1,000 البصيل  زعبدالعزي منص ر

 - - - 50 - 50 حتر ج عبداهلل عمر

 - - - 258 - 258 رشاك حممد  يصل

 - - - 1,000 - 1,000 لكام حممد عمرو

 اسم العضو الذي

 تعود له املصلحة

 نهاية العام بداية العام
 غيرينسبة الت غيريصايف الت

 دينأدوات ال همعدد األس دينأدوات ال همعدد األس

 - - - 1,100 - 1,100   املك  احل عبداهلل

 - - - 1,100 - 1,100 ميا   بد ع حممد عبدالعزيز

 - - - 8 - 8  يش عبداهلل إ را يم ا 
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 : مكا أة أعضا  جملس اإلدارة: أوالي

دل   اجمللس مبلغاي معيناي أو  ( م  النظام األسنننننال للشنننننركة، تك ن مكا أة أعضنننننا   21للمادة ) عبقاي .1

 ني اثنني أو أكثر   ماال األر اح، وجي ز اجلحض ر ع  اجللسات، أو مزايا عينية، أو  سبة معينة م        

شركات،  ل  ظام الشركات، والئحة ح كمة ال  م   أ  املزايا، وذلك مبا يت ا   ما األحكام ال اردة

   أا اخلص ص.  والق اعد واملعايري اليت تضعها  يئة الس ب املالية ل

  ال  م ( %10) على لنسبة ا  أ  تزيد أن جي ز  ال لشركة، ا أر اح م  معينة  سبة  املكا أة كا   إذا .2

  الشنننننننركات  ظام حكامأل ت بيقاي العامة اجلمعية ررتها  اليت االحتياعيات خصنننننننم  عد وذلك األر اح،

  الشننننننركة مال رأل م ( %5) ع  يقل ال املسننننننا مني على ر س ت زيا و عد األسننننننال، الشننننننركة و ظام

 وكل العض ،  حيضر ا  يتال اجللسات  عدد ما متناسباي  ةاملكا أ  أ  استحقاب  يك ن أن على املد   ،

 . اعالي يك ن ذلك خيالف تقدير

 أو مالية ومزايا ا آتمك م  اإلدارة جملس عضننننن  عليه لحيصننننن ما جمم   يتجاوز ال األح ال؛ مجيا ل .3

 .تصةاملخ اجلهة تضعها اليت الض ا ط و   سن ياي، ريال ألف مخسمائة مبلغ عينية

عضنننا  دية على  يان شنننامل لكل ما حصنننل عليه أ أن يشنننتمل تقرير اجمللس اس اجلمعية العامة العا جيب .4

ألك على وري ذلك م  املزايا. وأن يشننتمل ك اجمللس خالل السنننة املالية م  مكا آت و دل مصننرو ات و  

إدارية أو  وأو ما  بضنننن    ظريا أعمال  نية أ  يان ما  بضننننه أعضننننا  اجمللس    ننننحتهم عاملني أو إداريني 

  م  لس وعدد اجللسات اليت حضر ا كل عض   استشارات. وأن يشتمل أيضاي على  يان  عدد جلسات اجمل     

 تاريخ آخر اجتما  للجمعية العامة.  

  العضننننننننننن  خمة ىمد تعكس حيث املقدار تحتاوتةم اإلدارة جملس أعضنننننننننننا  مكا آت تك ن أن جي ز .5

 .االعتبارات م  ووري ا حيضر ا اليت اجللسات دعدو واستقالله  ه املن عة واملهام واختصا اته

كة أو أن سننبة م  األر اح اليت  ققها الشننر  أال تك ن مكا أة أعضننا  جملس اإلدارة املسننتقلني     جيب .6

 ة.  تك ن مبنية  شكل مباشر أو وري مباشر على رحية الشرك

 : م2020العام ارة املد  عة خالل اجلدول أد ا  مكا آت وتع يضات أعضا  جملس اإلد ويبني
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 أوالي: األعضا  املستقلني:

 - 184,833 - 0 - - - - - 184,833 - - - 17,500 14,000 153,333 لبصيل منص ر عبدالعزيز ا 1

 - 168,333 - 0 - - - - - 168,333 - - - 21,000 14,000 133,333 عمر عبداهلل جحتر  2

 - 164,222 - 0 - - - - - 164,222 - - - 28,000 14,000 122,222  يصل حممد شاكر 3

 0 517,388 0 0 0 0 0 0 0 517,388 0 0 0 66,500 42,000 408,888 اجملم   

 التنحتيأيني:ثا ياي: األعضا  وري 

 - 214,000 - 0 - - - - - 214,000 - - - - 14,000 200,000 لعبداهلل  احل كام 1

 - 365,500 - 0 - - - - - 365,500 - - - 31,500 14,000 320,000 د  ميا  عبدالعزيز حممدعب 2

 - 463,000 - 0 - - - - - 463,000 - - - 49,000 14,000 400,000 حسني عل  شبكش  3

 - 355,000 - 0 - - - - - 355,000 - - - 21,000 14,000 320,000 حلديث سليمان إ را يم ا 4

 - 164,833 - 0 - - - - - 164,833 - - - 17,500 14,000 133,333 عمرو حممد كامل 5

 0 1,562,333 0 0 0 0 0 0 0 1,562,333 0 0 0 119,000 70,000 1,373,333 اجملم   

 التنحتيأيني:ثالثاي: األعضا  

 - 345,500 - 0 - - - - - 345,500 - - - 31,500 14,000 300,000   يش عبداهلل إ را يم ا 1

 0 345,500 0 0 0 0 0 0 0 345,500 0 0 0 31,500 14,000 300,000 اجملم  

 0 2,425,221 0 0 0 0 0 0 0 2,425,221 0 0 0 217,000 126,000 2,082,221 اجملم   الكل 
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 1,800,000 مبلغ  ننننرف علىم 13/05/2020املنعقدة ل  األر ع نو تاسننننعةالوا ق  اجلمعية العامة العادية * 

 على النح  التال : م31/12/2019 ل املنتهية ملاليةا السنة ع  اإلدارة جملس ألعضا  مكا أة ريال

 م 2019مبلغ املكافآة عن العام  اسم عضو جملس اإلدارة 

 ريال  200,000 كامل  احل عبداهلل

 ريال 200,000 ميا   عبد  حممد عبدالعزيز

 ريال 200,000 شبكش  عل  حسني

 ريال 200,000 احلديث  إ را يم سليمان

 ريال 200,000 ا  يش إ را يم عبداهلل

 ريال 33,333 م(27/10/2019 ل عض يته ت) دأ البصيل  عبدالعزيز منص ر

 ريال 33,333 م(27/10/2019 ل تهعض ي ) دأت  جحتر  عبداهلل عمر

 ريال 33,333 م(27/10/2019 ل عض يته ) دأت شاكر حممد  يصل

 ريال 33,333 م(27/10/2019 ل عض يته ) دأت كامل حممد عمرو

 ريال166,667 م(26/10/2019 ل يتهعض  القصحل )ا ته  عثمان عارب

 ريال166,667 م(26/10/2019 ل ض يتهع مب   )ا ته  آل سعيد عبداهلل

 ريال166,667 م(26/10/2019 ل تهعض ي السعيد )ا ته  حممد مازن

 ريال166,667 م(26/10/2019 ل ض يتهع امللحم )ا ته  عبداهلل خالد

 : مكا أة أعضا  اللجان: ثا ياي

ا م  اجلمعية  كا آت والرتشننيحات واليت مت اعتماد الئحة عمل جلنة واملراجعة والئحة عمل جلنة امل اشننتمل 

كا آت اخلا ننة  أعضننائها على امل عتمدة م  جملس اإلدارةجلنة االسننتثمار والتم يل واملالئحة عمل و، العامة

 (ألف مائة) ريال 100,000و اللجنة لرئيس( ألف وعشنننننرون مائة) ريال 120,000  در ا سنننننن ية مكا أةو   

 اليت االجتماعات عدد ام متناسباي املكا نننننأة   أ  ستحقابا يك ن أن على االخري  األعضا  م  عض  لكل

 .السنة خالل العض  حيضر ا

   :م2020 العام خالل املد  عة للجانا أعضا  وتع يضات مكا آت أد ا  اجلدول ويبني

 
)عدا  دل  املكا آت الثا تة

 اجللسات(حض ر 
 اجملم     دل حض ر اجللسات

 أعضا  جلنة املراجعة:

 141,000 21,000 120,000 سليمان إ را يم احلديث  

 121,000 21,000 100,000  ا ر سهاج الشيبا   

 121,000 21,000 100,000 عمر عبداهلل جحتر 

 383,000 63,000 320,000 اجملم  

 أعضا  جلنة املكا آت والرتشيحات:

 137,500 17,500 120,000  منص ر عبدالعزيز البصيل 

 117,500 17,500 100,000  حسني عل  شبكش 

 117,500 17,500 100,000 عمرو حممد كامل

 372,500 52,500 320,000 اجملم  

 جلنة االستثمار والتم يل: أعضا 

 151,500 31,500 120,000    حممد عبد  ميا عبدالعزيز

 131,500 31,500 100,000 عل  شبكش   حسني

 131,500 31,500 100,000  شا  يإ را يم  عبداهلل

 116,889 28,000 88,889 حممد شاكر   يصل

 531,389 122,500 408,889 اجملم  
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 : مكا أة اإلدارية التنحتيأية: ثالثاي

 : يل  ما وتشمل لتنحتيأينيا كبار مكا أة والرتشيحات ملكا آتا جلنة ت  ية على  ناً  اإلدارة جملس حيدد

السن ية    دل السك  و دل امل ا الت والتأاكر   ثا   يد ا  ص رة راتب و دالت، وتشمل البدالت      مبلغ .1

 لس اإلدارة.  واليت تقرتحها جلنة املكا آت والرتشيحات ويعتمد ا جم

 الأ  يتم  هأا اخلص ص.لسن   مكا أة سن ية مرتب ة مبؤشرات األدا  و قاي للتقييم ا .2

اإلدارة  ناً  على  لسجمكبار التنحتيأيني م   بل و لعاملنيل املكا آت وأ  ا  وسنننياسنننة يتم اعتماد خ ط  .3

 ت  ية جلنة املكا آت والرتشيحات. 

  التنحتيأيني وكبار  ظحتنيللم املكا آت سياسة    تنحتيأ على اإلشراف  والرتشيحات  املكا آت جلنة على وجيب

 .اجمللس يقر ا ليتا العامة وامل جهات المامجو اخل ط ض   ل

  :  م2020ة خالل العام كبار التنحتيأيني املد  عم   ةمسخلات تع يضالكا آت وأعلى امل اجلدول أد ا  ويبني

 ني ع  أ  مكا آت.حد كبار التنحتيأيلس إدارة الشركة أو أتنازل مب جبه أحد أعضا  جمترتيبات أو اتحتاب أ   ي جد وال

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

املكا آت والرتشننننننننننننننننيحات  نةجل ا رتاح على  نا  اإلدارة لسجم عمل أدا  تقييم من ذجاعتمد جملس اإلدارة 

 تقييم عملية ل سنناعدةامل لغرا النم ذج تصننميم مت يثح الشننركات، ح كمة الئحة مت لبات ام و اشننياي

،  اإلدارة جملس ؤولياتومسنننن  دوراإلدارة، و جملس عمليات، واإلدارة جملس  يكلويشننننمل   اجمللس،  عالية

 .اإلدارة جملس رئيس ومسئ ليات دورو

  النم ذج تصنننننننننننننننننميم متو كل جلنة م  اللجان التا عه له، عملل أدا  تقييم من ذجكما اعتمد جملس اإلدارة 

  اللجنة، عمل وإجرا ات ض ا ط تنظم واليت املعتمدة عملها ئحةال و   اللجان عمل ادا  م  التحق  ل ليسا م

  اختصنننا ننناتاتها، وواجتماع اللجنة تشنننكيل التحق  ا نننرعنأعضنننائها، وتشنننمل  اختيار و  اعد ومهامها،

 .ومسئ لياتها ومهامها اللجنة

 أوجه معاجلة على العملو الق ة أماك  عزيزس واللجان لتل أدا  اجملل والق ة الضننننننننننننننعف  قاط وذلك ملعر ة

 .القص ر

 لكبار التنفيذيني مصلحة فيها: واألعمال والعقود اليت يكون ألي من أعضاء جملس اإلدارة أ

و يها أو  ،تك ن الشننننننننننركة عر اي  يهام 2020تقر الشننننننننننركة أ ه ال ت جد أ  أعمال أو عق د خالل العام 

 أ  منهم.كبار التنحتيأيني أو أل  شخص ذ  عال ة  ل كا    يها مصلحة ألحد أعضا  جملس اإلدارة أو

  املعامالت مع األطراف ذوي العالقة:

ينها وما جارية االعتيادية مبعامالت  يما   ام   عض الشننننننركات التا عة للشننننننركة ول سننننننياب أعما ا الت 

تبعة ما س الشنننروط واألسنننس وأسنننعار التعامل امل اف ذو  عال ة  ها ضنننم  إعار النشننناط العاد   ا و نحتأعر
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 500208,4, 214,000 - 470,000 - - - - 470,000 7,736,500 - 2,186,500 5,550,000 2020اجملم   الكل  
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عننام و   ألعراف ذات العال ننة كمننا ل  هننايننة الالغري، ويبني اجلنندول أد ننا  ملخص  نناملعننامالت ا ننامننة ما ا 

 م  الق ائم املالية  أا العام: (21)اإليضاح 

 وي عالقةمن أطراف ذ املبالغ املستحقة

 الرصيد عاملة مبالغ امل ملة طبيعة املعا طبيعة العالقة  الطرف ذو العالقة

 841,721 1,185,644 حتةمعامالت فتل منتسبة جهات جتارية أخرى  شركات

 (621,962) - - -  صيلها ل مشك ك دي ن فصص

 219,759  الر يد

 

 طراف ذوي عالقةأل املبالغ املستحقة

 الرصيد عاملة مبالغ امل  عاملةطبيعة امل طبيعة العالقة  ةالعالقالطرف ذو 

 سا منيامل ألحد كةممل  منتسبة جهة دله التجارية  شركة

 الرئيسيني

 ةتام ئا ضا شرا 

 الصنا
615,817 - 

 سا منيامل ألحد كةممل  منتسبة جهة صر للدواج  اإل اعيلية م شركة

 الرئيسيني

 خام دم ا شرا 
3,979,803 641,957 

 402,528 239,901 خدماتو مشرت ات منتسبة جهات  أخرون

 1,044,485 الر يد

  :لداخليةا الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة

  الشركة  ل و اعليتها لداخليةا الر ا ة أ ظمة و حص وتقييم خليةالدا املراجعة مهام  تنحتيأ مستقلة  جهة تق م

  اإلجرا ات  عمل الشننننركة رةإدا وتق م الشننننركة، إدارة ما شننننتهامنا   عد املراجعة جلنة إس تقارير ا وتر ا

 أثنا  القا     ا اسننننننننب تومالحظا الداخلية املراجعة قاريرت ل ال اردة للمالحظات الالزمة التصننننننننحيحية

  ملراجعةا أعمال وتك ن ،الداخلية الر ا ة أل ظمة عزيزايت اسنننننننننننننننتكما ا ومتا عة واملراجعة الحتحص عمليات

 الداخلية الر ا ة  ظام قييمت الداخلية املراجعة مهام وتشنننننمل ،دورياي مراجعتها يتم سنننننن ية خ ة و   الداخلية

  لنظام السننننن ية لمراجعةل و تيجة املراجعة، جلنة   شننننراف اوت  ير   سننننينها وت  ننننيات إجرا اتها و اعلية

  تسننننننت جب ملهامها ةالشننننننرك ممارسننننننة ضننننننم  اعتيادية الحظاتم تبين  إجرا اته و اعلية الداخلية الر ا ة

 ج  رية وفاعر مالحظات وج د وعدم الر ا ة، ظمةأ  وت  ير  سننننننننننني  هدف  ا تصننننننننننحيحية إجرا ات

  املتعلقة واأل شنن ة الداخل  بطالضنن وإجرا ات الر ا ة  ظام   يرت عمليات ل  االسننتمرار الت  ننية ما مؤثرة،

 .التنحتيأية العمليات وإجرا ات والل ائس  ظمةلأل املستمر التحسني على العمل خالل م   ها

 :  املراجعة جلنة رأي

جرا ات التصحيحية   خل  واملتا عة ما ا اسب القا     واإل  ناً  على متا عة اللجنة ملهامها وتقارير املراجا الدا

عدم وج د  يأية سني املستمر، وتأكيدات اإلدارة التنحتاليت  ام   ها اإلدارة التنحتيأية للشركة للت  ير والتح

لحترتات  م والق ائم املالية األولية ل2020السننننننننننننننن ية للعام  ةمالحظات ج  رية عند إعداد الق ائم املالية امل حد

ل   ا ا اسننننننننننننننب القا     خالل أعمام والقيام مبعاجلة مجيا املالحظات اليت ا دا2020الر عية خالل العام 

ج د وعنندم ومل يتم معنناجلتهننا  ال ت جنند لننديننه أ   حتظننات أو مالحظننات ج  ريننة  وم 2020املراجعننة للعننام 

رة واعتماد ا  عدم وج د مالحظات ج  رية م  جملس اإلداولجنة عند دراسة تلك الق ائم مالحظات ج  رية ل

م 28/03/2020  ا ل الر ا ة الداخلية و اعلية إجرا اته امل         ، وتأكيدات اإلدارة ع   ظام   لتلك الق ائم املالية   

له ح  االعال  على كا ة   لأ وااملستقل   جا احلسا ات املعتمد م  مرامراجعة الق ائم املالية  حص وو د مت 

 وكما مل يتم للمسا مني،النننننجمعية العامة   الد اتر والسنننننجالت وحماضر جملس اإلدارة ولنننننجا ه وحماضر  

على تقرير و ناً   ، لى أ ظمة الر ا ة والضنننبط الداخل م  ا اسنننب القا     عج  رية  مالحظةاسنننتالم أ  

ام  ها املراجا ظام الر ا ة الداخلية واملنهجية اليت    الر ا ة الداخلية السنننننننننننن   ع  تقييم  عالية تصنننننننننننميم 

عمل على  ة الداخلية  عال ومالئم وكاف ما الالداخل  وما ت  نننننل إليه م  اسنننننتنتاج أن تصنننننميم  ظام الر ا

ية على  ظام الر ا ة ليس لديها مالحظات ج  ر أعال ،جا   إن اللجنة ل ظل ماوالت  ير والتحسننني املسننتمر 

يمة ما ؤكد  درجة معق له أ ه أعد على أسنننننس سنننننل ي الشنننننركة وترى أن  ظام الر ا ة الداخلية الداخلية ل
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ت  ير آلية الر ا ة على ت  ير و سننني  ظام الر ا ة الداخلية ول   االسننتمرارأ مية ان تق م اإلدارة التنحتيأية 

 عمليات وأ ش ة الشركة.

   :الشركة إقرارات

  الشكل الصحيس.   ُأعّدتأن سجالت احلسا ات  

 أ  حتاعلية.  ظام الر ا ة الداخلية ُأعّد على أسس سليمة وُ حتا أن 

 شاعها م ا لة لىع الشركة  درة ل يأكر شك أ  ي جد ال أ ه . 

  :ذلك وأسباب يطَبق مل وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من ُطبق ما

 خالل م   يئة السنننننن ب املالية م ادرة تق م الشننننننركة  العمل على ت بي  الئحة ح كمة الشننننننركات الصنننننن

العال ة   بيعة   ألسننننال واأل ظمة والل ائس النظامية ذاتالنظام او ةمنظ مة مبادئ و  اعد ح كمة الشننننرك

را ات املرتب ة  اإلج، والل ائس والسننننياسننننات والداخلية لعملا ل ائس وإجرا اتو، أعمال الشننننركة و شنننناعاتها

 .اجمللسجلان مبجلس اإلدارة و

  اململكة ل تالشننننركا ح كمة  الئحة مسننننرتشنننندةي  الشننننركة ح كمة   اعد اإلدارة جملس اعتمد كما

  ةاإللزامي االحكام خيالف ال مبا اوأ دا ه  ن د ا ما لتت ا   ملاليةا الس ب  يئة م  الصادرة السع دية العر ية

 :امل اد  عض  استثنا 

 ادة رقم املـــــ
رقم 

 ةالفقر
 عدم التطبيقأسباب  نص املادة / الفقرة 

 تنحتيأية(إلدارة واإلدارة ال)تدريب أعضا  جملس ا التدريب - (39)
النظر ل تق م إدارة الشركة   و اسرتشاديه   ادةامل

 مدى احلاجة. 

 رةاإلدا جملس سنننننننننند أو اسنننننننننرتشننننننننناديه   ادةامل تشكيل جلنة إدارة فاعر - ( 70)

  نةجل اس املخاعر إدارة جلنة اختصننننننننننا ننننننننننات 

 جعهمبرا تق م لشنننننننننننننننننننننركةا ان علماي املراجعة

 ر اوت ملخاعرا   دارة ملتعلقةا هالسياسات   مستمرة 

 .ن  س  شكل إلدارةا جمللس ألك  تقريراي

(72 ) 

- 

 اجتماعات جلنة إدارة املخاعر

(76 ) 

 

 ملصننادرا على مد الشننركةاسننرتشنناديه وتعت املادة الداخلية تك ي  وحدة أو إدارة املراجعة

 واليت داخليننةالنن الر ننا ننة هننامم أدا  ل اخلننارجيننة

 ية وتقدم   ة املراجعة الداخل   خ  عمل  تق م  دور ا  

 .ملراجعةا جلنة تقارير ا اس

 اسرتشاديهمادة   حتيز العاملني  (85)

 صاح ( سياسات اإل89)

 3 وإجرا اته 

 ملعل ماتا مجيا للشنننننركة و  اإللكرت امل  ا يتضنننننم  أن

  أخرى ماتمعل  أو  يا ات أ و عنها، اإل صننننننننننننناح  امل ل ل

 األخرى  صاحاإل وسائل خالل م  ُتنشر

 أ  شننننر ن الشننننركة تق مو اسننننرتشنننناديه  الحتقرة

  حسننننب نهاع اإل صنننناح ل لم  و يا ات معل مات

 ام.النظ يلزمها ليتا والل ائس األ ظمة

(95 ) 

- 

 رةاإلدا جملس اسننننننننننندو اسننننننننننرتشنننننننننناديه املادة تشكيل جلنة ح كمة الشركات

 ملكا آتا جلنة اس مةاحل ك جلنة اختصا ات

 ت بيقهاو احل كمة  اعد  لت  ير والرتشنننيحات

 .احلاجة عند وتعديلها

 جهة م  أو ا يئة م  حتروام احتياع   يد أو احرتاز  د ريت أو جزا  أو عق  ة أ  الشنننننننننركة على ت جد وال

 .أخرى  ضائية أو تنظيمية أو إشرا يه

ــاهمني وملحوظاتهم حي أاإلجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة  ــائه مبقرتحات املسـ ــركة عضـ ال الشـ

 وأدائها:

وعلب  ة  السننهم، وله احل  ل االسننتحتسننار يكحتل  ظام الشننركة األسننال للمسننا مني مجيا احلق ب املتصننل  

تتلقى    ب املالية ول ائحه التنحتيأية، كمااملعل مة مبا ال يضننننننر مبصنننننناحل الشننننننركة وال يعارا  ظام السنننننن   

تحت  وم  لميد اإللكرتو  ، أو االتصنننننال ا احات وملح ظات مسنننننا ميها ع  عري  االشنننننركة مجيا ا رتا

 إن وجدت. لخص  أ  اال رتاحات أو امللح ظاتخالل اجتما  اجلمعية العامة، ويتم إخ ار جملس اإلدارة مب
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 :احملاسب القانوني للشركةاختيار 

ادة/  لسننناختيار اترشنننيس و م13/05/2020اليت عقدت  تاريخ   ع نواالر تاسنننعةال ررت اجلمعية العامة العادية 

ة  على ت  ننية جلنة املراجع م   ني املكاتب املرشننحة  ناً  (BDOالدكت ر حممد العمر  وشننركا  )شننركة 

الثا   والثالث ألر ا  لجعة وتد ي  الق ائم املالية وذلك لحتحص ومرالشننننننننركة اي حلسننننننننا ات اجعمرالتك ن 

 .م2021وللر ا األول م  العام املال   م2020ال    العام املوالسن   م

  شيس رت  ت  ية جلنة املراجعة م 2021ا عقاد ا خالل العام   عدل موس ف يعرا على اجلمعية العامة العادية  

  لثا   والثالث والسننن   ما لألر ا ي  الق ائم املالية وذلك لحتحص ومراجعة وتد الشننركة سننا ات حل ايمراجع

 قة على الت  ننننننننننننننننننية أو تعيني  امل االعامة ، وللجمعية م2022وللر ا األول م  العام املال   م2021العام املال  

 .أو أكثرآخر مراجعاي 

 معايري احملاسبة املطبقة يف الشركة:

 ما يتحت  مبا اجملم عة ل التا عة للشركات  املستقلة  املالية الق ائمو للمجم عة امل حدة املالية الق ائم إعداد مت

 ومت القا   يني، للمحاسننننبني ديةالسننننع  ا يئة ع  الصننننادرة اإلرشنننناداتو املال  التقرير إلعداد الدولية املعايري

  متححتظ وري رأ  حلسنننننننا اتا مراجا وأ ننننننندر الدولية، التد ي  يريملعا و قاي املالية الق ائم  أ  مجيا تد ي 

 .املال  رالتقري إلعداد الدولية للمعايري مالتا االمتثال اس اإلشارة ما منها كل  شأن

 :م2020اجلمعيات العامة للمساهمني خالل العام 

 ال :  على النح  التواحدة عامة  يةمجعم 2020عقدت الشركة خالل العام 

 :م13/50/2020 املنعقدة يف( 94)العادية  اجلمعية العامة .1

م، 2019 املال  عامال ع  الشنننننننننننركة حسنننننننننننا ات مراجا قريرت على امل ا قةو   اجلمعية اليت مت  يها 

 املننال  للعننام إلدارةا جملس تقرير على امل ا قننة، وم2019 ملننال ا العننام ع  املنناليننة الق ائم على وامل ا قننة

 ال امل العام ع  إلدارةا جملس ألعضننننننننا  مكا أة ريال 1,800,000 مبلغ  ننننننننرف على امل ا قة، وم2019

  عامال خالل الشنننننركة إدارة ع  مسنننننئ ليتهم م  إلدارةا جملس أعضنننننا  ذمة إ را  على امل ا قة، وم2019

 مراجعاي BDO وشننننركا  العمر  حممد لدكت را شننننركة السننننادة تعيني على امل ا قة، وم2019املال  

 وتد ي  ومراجعة حتحصل وذلك املراجعة، جلنة ت  نننية  ىعل  ناً  املرشنننحني   ني م  الشنننركة  حلسنننا ات 

 املال  امالع م  األول والر ا م،2020 املال  العام م  السنننننننننننننننننننن   و والثالث الثا   لألر ا  املالية الق ائم

 .أتعا ه و ديد م،2021

 :م2020الل العام أمساء أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين للجمعيات العامة خ

 اإلدارة جملس عضو اسم م
 احلضور سجل

 م13/05/2020( املنعقد يف 49اجلمعية العامة العادية ) اجتماع

  كامل  احل عبداهلل 1

    ميا عبد  حممد العزيز عبد 2

  شبكش  عل  حسني 3

  احلديث  إ را يم سليمان 4

  عبداهلل إ را يم ا  يش  5

  زيز البصيل منص ر عبدالع 6

  عمر عبداهلل جحتر  7

   يصل حممد شاكر 8

  عمرو حممد كامل 9
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 :وأسبابها الطلبات لكت وتواريخ املساهمني لسجل الشركة طلبات عدد

 أسباب الطلب  تاريخ الطلب  ساهمنيطلبات الشركة لسجل امل

 الشركة  إجرا ات م12/02/2020 1

 (49) العادية مةالعا اجلمعية حض ر م13/05/2020 2

 الشركة  إجرا ات م11/10/2020 3

 الشركة إجرا ات م18/10/2020 4

 الشركة  إجرا ات م06/12/2020 5

 الشركة  إجرا ات م31/12/2020 6

  املساهمات االجتماعية للشركة:

ملبادرات املقدمة  وا  ال اي م  دور ا ل املشنننناركة  ا شننننركةلل االجتماعية املسننننؤولية سننننياسننننة   اشننننياي ما

  مجعية م  ةاملقدم والتعليمية بيةال  اخلدماتم  دعم  ر امج 2020لعام خالل اللمجمتا  قد  ام  الشنننركة 

 ألف ريال. سة وعشرون مخوذلك مببلغ إمجال   در   املعا ني األعحتال

 :اإلدارة جملس وتقدير شكر

ها يا مسننننا م  الشننننركة وعمالؤ ا وم ردييتقدم رئيس وأعضننننا  جملس اإلدارة  الشننننكر والتقدير إس مج

ا عة، ومجيا الشركة وشركاتها الت    ظحت ر  ملومستشاريها على جه د م وتعاو هم، ويعرل اجمللس ع  تقدي  

العام املال     ا والتعاون البنا  ما الشننننننننركة خاللاجلهات اليت تر  ها  ها عال ة عمل على اجله د اليت  أل

مبا حيق  ت لعات   األع ام املقبلةالعام القادم ول لشنننننننننننننننننننننننركة خالالنه ا  أدا  ا، ويت لا اجمللس م2020

 إن شا  اهلل.مسا ميها 

 املوفق ،،،،واهلل 

 جملس اإلدارة


