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 فهرس السحتهيات 

 

 رقم إلصفحة بيان إلفهرس

 2 كلمة رئيس مجلس إإلدإرة

 3 إلمقدمة

كة إلرئيسية كات إلتابعة/ إ نتائج إالعمال / إنشطة إلشر لشر  3 

ية  4  إلقطاع إلصناع  /  تقنية إلمعلومات / إلموإرد إلبشر

إللجان وإإلدإرة إلتنفيذية وصفتهمبيان بأسماء إعضاء مجلس إإلدإرة وإعضاء    5-6  
 

   إإلجرإءإت
  - إلتنفيذيي    غي   وبخاصة - أعضائه إلحاطة إإلدإرة مجلس إتخذها إلت 

 
حات علما  حيال وملحوظاتهم إلمساهمي    بمقي 

كة هوأدإئ إلشر  
6 

  مجالس ؤدإرتها إلحالية وإلسابقة إو من مديري  هاإسماء إل
 
كة عضو ف   يكون عضو مجلس ؤدإرة إلشر

كات دإخل إلمملكة إو خارجها إلت  شر  7 

 7 تكوين مجلس إإلدإرة وتصنيف أعضائه

 8 وصف مخترص الختصاصات إللجان ومهامها

إعضاء مجلس إإلدإرة وإإلدإرة إلتنفيذية وفقا لالئحة إلحوكمة تمكافئا  01-00  

كة من إلجهات إلرسمية إزية عىل إلشر  00 إلعقوبات وإالجرإءإت إالحي 

 00  نتائج إلمرإجعة إلسنوية لفعالية ؤجرإءإت إلرقابة إلدإخلية

  عقدت خالل إلسنة إلمالية
 01 بيان بتوإري    خ إلجمعيات إلعامة للمساهمي   إلت 

كات إلتابعة ل كة وإلشر اهوصف ألنوإع إلنشاط إلرئيسية للشر  01 

كة إلمهمة   إلمعلومات إلمتعلقة بالمخاطر /     وصف لخطط وقرإرإت إلشر
كةإلت   02       توإجه إلشر

ة كة وخصومها ونتائج إعمالها للسنوإت إلخمس إالخي  كاتها إلتابعة / إصول إلشر كة وشر   إلجمال  إيرإدإت إلشر
 
تحليل جغرإف  02 

  إلنتائج إلتشغيلية عن
 
إلسنة إلسابقة إلفروقات إلجوهرية ف  03 

 03 إالختالفات عن معايي  إلمحاسبة إلمعتمدة من إلهيئة إلسعودية للمحاسبي   إلقانونيي   

كة فيها كات إلتابعة ورإس مالها ونسبة ملكية إلشر /  رفبطٛم االعٓى ٔأدٔاد انذٍٚ انظبدسح نكم ششكخ ربثؼخ  إلشر  04 

  توزي    ع إرباح إالسهم
 
كة ف   تعود ألشخاص ومصلحتهم من فئة إالسهمإ  /  وصف لسياسة إلشر

حقية إلتصويت إلت   04 

كة وكبار إلتنفيذيي     04 حقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس ؤدإرة إلشر

كة فئات وإدوإت إلدين إلقابلة للتحويل إو إوإرق تعاقدية مالية / إلمعلومات إلمتعلقة بقروض إلشر  05 

كة منحتها أو أصدرتها إكتتاب حق مذكرإت أو تعاقدية مالية أورإق أو للتحويل ةقابل دين أدوإت بموجب إكتتاب أو تحويل حقوق إلشر  05 

دإد وقيمة إالورإق إلمالية إلمتبقية  إء إو إلغاء ألي أدوإت دين قابلة لالسي  دإد إو شر  05 وصف ألي إسي 

  عقدت خالل إلسنة إلمالية 
 05  عدد إجتماعات مجلس إإلدإرة إلت 

كة لسجل إلمساهمي   وتوإريخها وإسبابه عدد             كة وطرف ذو عالقة/     إل  طلبات إلشر   تمت بي   إلشر
 06      صفقات إلت 

كة طرفا فيهام      تكون إلشر
علومات باألعمال وإلعقود إلت   06 

   إلتنفيذية وإإلدإرة إلمجلس أعضاء مكافآت تحديد كيفية وعن إلمكافآت سياسة عن إإلفصاح          
 
كة ف  06 إلشر

سة إلسيا هذه عن جوهري إنحرإف أي وبيان بها، إلمعمول إلمكافآت وسياسة إلممنوحة إلمكافآت بي    إلعالقة توضيح  06 

تيبات إو إتفاقات تنازل الحد إعضاء مجلس إالدإرة إو كبار إلتنفيذيي   الي مكافاتإ لي   06 

  
 
تيبات إو إتفاقات تنازل الحد إلمساهمي   عن حقوق ف  06  إالرباح إلي 

  07 قيمة إلمدفوعات إلنظامية إلمسددة وإلمستحقة إلسدإد

كة تقيمة إالستثمارإ    إلشر
إو إالحتياطات لمصلحة موظف   07 

 07 الرارات

من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم ٌطبك وأسباب ذلن كما طب  07 

 07 تقرير مرإقب إلحسابات عىل إلقوإئم إلمالية إلسنوية

ة مجلس إإلدإرة بتغيي  مرإجع إلحساباتتوصي  07 
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 كمسة رئيس مجمس اإلدارة:
الحسد هلل رب العالسين والرالة والدالم عمى خاتم األنبياء والسرسمين سيدنا دمحم عميه أفزل الرمهات وأتم التدميم 

 وعمى آله وصحبه أجسعين وبعد، 
 السشتهي فيالتقرير الدشهي لسجمس االدارة عن العام السالي ة ـيم التجاريـة باعظـلسداهسي شرك دمـأقرني ان ـيد
األنذطة التي قامت بها الذركة وقد تم ذلك بفزل هللا ثم اهم و الساليه الشتائج  م متزسشا1013ديدسبر 13

 .جسيع مشدهبي الذركة سخمرة منالجههد ال
جاح الشمجمس االدارة وكذلك لكل من ساهم في  اءوأعزرئيس اتقدم بالذكر لسداهسيشا الكرام عمى ثقتهم في 

 . القادمةفي الدشهات الى السزيد من الشسه والتقدم والشجاح  تحقق متطمعينالذي 
 

 
  

      سالم بن صالح باعظيم                                                                                                  
 رئيس مجمس اإلدارة                                                                                 
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 بدم هللا الرحسن الرحيم
  
 

 الممدمة : 

تهً تمرٌره السنوي للسادة المساهمٌن عن أداء الشركة للعام المن مدمٌهذه الفرصة لرئٌس مجلس إدارة شركة باعظٌم التجارٌة  نتهزٌ
ومجلس  ،واستراتٌجٌتها ونتائجها المالٌة ،أهم إنجازاتهاو ،حول أنشطة الشركةمختلفة معلومات والذي ٌتضمن م، 53/34/4243فً 

 اإلدارة ولجانه المختلفة ومعلومات أخرى مكملة تهدف إلى تلبٌة احتٌاجات المساهمٌن.
 

 أنشطة الشركة الرئٌسٌة:
 

البٌع بالجملة  ،البٌع بالجملة للصابون والمنظفات ،البٌع بالجملة لمستحضرات وصابون التجمٌل ،البٌع بالجملة لألغذٌة والمشروبات
البٌع بالجملة لمنتجات  ،األكٌاس( ها)بما فٌ للمواد البالستٌكٌة االولٌة والمطاط وااللٌاف الصناعٌة، بٌع األدوات والمواد البالستٌكٌة

 جموعة من السلع.تضم م التً، المخازن العامة المهوة والشاي
 

:م4243بٌان تؤثٌر كل فئة فً حجم األعمال وإسهامها فً نتائج   
 إلنسبة من إإلجمال   إجمال  إلمبيعات إلفئة

كة )يودو  فضفاض(-موج -إلعالمات إلمملوكة للشر  166,290,229 44%  

%34 136,339,598 عالمات إلوكاالت  

%011 302,629,827 اجمالً المبٌعات  

صوماتاتفالٌات وخ  -24,442,608  

  452,205,040   صافً المبٌعات
 

 

 نتائج األعمال:

ممارنة بمبلغ  لاير( 302,629,827م مبلغ )4243م حممت الشركة اجمالً مبٌعات للعام المالً 4243خالل العام المالً 

م مبلغ 4243لعام صافً الربح بلغ فٌما %. 32-لغت ب انخفاضوبنسبة م 4242( للعام المالً لاير 558,863,547)

اجمالً %. فٌما بلغ 38.77-م بانخفاض ممداره 4242لاير( للعام المالً  48,487,867لاير( ممارنة بمبلغ ) 837,772,43)

م 4242 للعام المالً( لاير 373,426,245) ارنة بمبلغمم( لاير 376,277,877) مبلغ م4243 حموق المساهمٌن للعام المالً
 .أللٌةاً أنه ال توجد حموق % علم3.73ارتفاع وبنسبة 

م الى 4236% ووجود فرولات زكوٌة عن األعوام من 32- المبٌعات بنسبةانخفاض فً صافً الربح الى  االنخفاضٌعود سبب  
 م4243تم تحمٌلها على مصروف الزكاة فً العام المالً  (رٌـال 4,488,333)م بمبلغ 4237

% من مجموع الفرولات الزكوٌة عن األعوام 77لاير عبارة عن  4,875,357مبلغ  علما أن المساهمٌن المإسسٌن لد لاموا بسداد)
 (.م حسب التزامهم السابك مما للل من األثر المالً على صافً ربح الشركة4237م حتى 4236من 

 
 

 الشركات التابعة:
اإلدارة األستاذ / سالم بن صالح مإسسة باعظٌم التجارٌة فً دولة لطر والمملوكة بالكامل للشركة ومسجلة باسم رئٌس مجلس 

م مبلغ 4243( ثالثون ألف لاير لطري وبلغت مبٌعاتها السنوٌة لعام 52,222باعظٌم كمإسسة فردٌة وٌبلغ رأس مالها )
 م. 4242% عن العام المالً 48.47لاير( بانخفاض لدره  32,375,772)
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  لموارد البشرٌة:ا

  تم إنجاز التالً: لى ما نملن من ممومات لنجاح شركتناغأ هًالبشرٌة  ن مواردنابإٌمان الشركة أ ااستمرار 

 يغ سؤٌح انششكح ٔأْذافٓا االعرشاذٍجٍح. ةذى ذؼذٌم انغٍاعاخ ٔاإلجشاءاخ نررُاع -1

 سفغ َغثح انغؼٕدج ػٍ طشٌك ذؼٍٍٍ كٕادس عؼٕدٌح فً ألغاو انًحاعثح ٔانرغٌٕك ٔانًثٍؼاخ. -2

 انكٍفً ٔذى ذمٍٍى انًٕظفٍٍ حغة يإششاخ األداء انكًٍح ٔانكٍفٍح. ذى ذحذٌث َظاو انرمٍٍى تاضافح انثؼذ -3

 تغثة جائحح كٕسَا ذى االكرفاء تانرذسٌة ػهى سأط انؼًم. -4

 

   م تهدف اإلدارة الى انجاز التالً:4244أما خطة عام 

 انٕظائف تانششكح نهحفاظ ػهى يغرٕي َطاق اخضش يرٕعظ. جاالعرًشاس تغؼٕد  -1

 ٕظفٍٍ فً انجٕاَة انؼًهٍح ٔانمٍادٌح ٔانُظشٌح.انرشكٍض ػهى ذذسٌة انً  -2

 و.2221ذطٌٕش َظاو انرمٍٍى انغُٕي نهًٕظفٍٍ تُاءا ػهى انذسٔط انًغرفادج يٍ ػاو   -3

 ذٕػٍح يٕظفٍٍ انششكح تانغٍاعاخ ٔاإلجشاءاخ ػٍ طشٌك ػمذ ٔسػ دٔسٌح.  -4
 
 

 تمنٌة المعلومات:

التحصٌل  ةأتمتمن  Sales Buzzمستخدمة برنامج  2021معلومات فً عام إدارة تمنٌة العملٌات البٌع لامت ه استمرارا فً أتمت

 Salesتطبٌك كما تم  استخدام طباعة سندات المبض من البرنامج بدال من السندات الٌدوٌة.( وERP) وربطه بالبرنامج المحاسبً

Buzz  وأداء االعمال استغالل ولت العمل وذلن لمساعدتهم فً  مستوى الفرع بالكامل وتدرٌب المستخدمٌن علٌه ىلطر عللفرع

 . بالشكل السلٌمالٌومٌة 

طلبات  بؤتمتة” Microsoft Dynamics NAVالبرنامج المحاسبً "لزٌادة كفاءة العملٌات فً الشركة لامت الشركة باستخدام 

البضاعة من  مما ساعد فً تملٌل الولت والجهد المبذول فً تحوٌل Automation of Branches Replenishment الفروع

 المستودع الرئٌسً للفروع وأٌضا فً التحكم فً كمٌة المخزون لدى الفروع. 

من خالل دراسة  "Microsoft Dynamics NAV"ٌتمثل فً استمرار تطوٌر وتحسٌن البرنامج المحاسبً  4244وهدفنا فً عام 

ودة بالنسخة. كما سٌتم تحدٌث السٌرفرات الخاصة والبدء فً التحدٌث الى النسخة األخٌرة منه واالستفادة من الممٌزات الموج

 للمساعدة فً تحسٌن أداء المستخدمٌن وسرعة نمل البٌانات.   Sales Buzzببرنامج 

 Activeللشبكة الداخلٌة للمركز الرئٌسً من خالل إعادة هٌكلتها وإضافة نظام  تطوٌر البنٌة التحتٌة 4244أٌضا من اهداف عام 

Directory عد فً تحسٌن األداء والحفاظ على خصوصٌة البٌانات والتحكم بالموالع التً ٌسمح لكل مستخدم فتحها.سٌسا والذي 
 

 المطاع الصناعً:
 

 .ترم 572%، كما تم انتاج منتج جدٌد وهو مٌجا رول 72تم زٌادة كفاءة انتاج خط الماكس رول الى كفاءة تشغٌل تصل الى 
 م: 4244وفً ضوء ذلن فان خطة المصنع 

 انتاج منتجات جدٌدة من خط الروالت الورلٌة لعمالء اخرٌن. –    3
 تمدٌم دراسات جدوى مفصلة لخطى انتاج روالت مفارش السفرة وروالت لفات المصدٌر.  – 4
 % الحالٌة 72اج الحالً لٌصل الى خط االنتكفاءة االنتاجٌة لرفع ال – 5

شغٍهّ ٌٔؼرثش أحذ فشٔع انششكح تانًًهكح ٌٔمٕو ترصٍُغ يُرجاخ ٌرى تٍؼٓا انجذٌش تانزكش تاٌ يصُغ انششكح تًُطمح يكح انًكشيح ذى ذ

 يٍ خالل انششكح انشئٍغٍح.
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 اسماء اعضاء مجلس اإلدارة، واعضاء اللجان واإلدارة التنفٌذٌة وصفتهم: –            1

 

 :  لبل التعدٌلاعضاء مجلس اإلدارة  - أ

ظائف إلحاليةإلو  إالسم تإلمؤهال إلوظائف إلسابقة   

 بكالوريوس محاسبة رئيس مجلس إإلدإرة رئيس مجلس إإلدإرة سالم بن صالح باعظيم

كة دمحم بن صالح باعظيم كة مدير إلمنطقة إلغربية بالشر   مدير إلمنطقة إلغربية بالشر

لس إإلدإرةنائب رئيس مج فوزية بنت صالح باعظيم فة تربوية  ية مشر  بكالوريوس لغة إنجلي  

ظيمإحمد بن صالح باع  شهادة متوسطة  مسئول شئون ؤدإرية رجل إعمال  

باعظيم هشام بن عبد هللا  مدير ؤدإرة إالمدإد مدير ؤدإرة إالمدإد 
 دكتورإه إقتصاد زرإع  

)  )تسويق دول 

بكر باعظيمأبو رؤى بنت   بكالوريوس كيمياء مدرسة مدرسة 

نة إإلعالم وإلتوعية إلمرصفيةإمي   لج كاتب إقتصادي بجريدة إلرياض طلعت بن زك  بن رضا حافظ  ماجستي  محاسبة 

 عىل بن دمحم شنيمر
 –إلرئيس إلتنفيذي لتطوير إالعمال 

 بوبا إلعربية
 –إلرئيس إلتنفيذي لتطوير إالعمال 

 بوبا إلعربية
بكالوريوس هندسة  

 كهربائية

 دمحم بن حمد إلفارس
نائب إلرئيس وإلمدير إالقليم  
ةللمرصفية إلخاصة ببنك إلجزير   

نائب إلرئيس وإلمدير إإلقليم  
وإت  للمرصفية إلخاصة وإدإرة إلير

 ماجستي  ؤدإرة إعمال
 )ؤدإرة مالية(

 

 

 :  بعد التعدٌلاعضاء مجلس اإلدارة  -ب       
 

ظائف إلحاليةإلو  إالسم  إلمؤهالت إلوظائف إلسابقة 

س محاسبةبكالوريو  رئيس مجلس إإلدإرة رئيس مجلس إإلدإرة سالم بن صالح باعظيم  

فة تربوية نائب رئيس مجلس إإلدإرة فوزية بنت صالح باعظيم ية مشر  بكالوريوس لغه إنجلي  

 شهادة متوسطة  مسئول شئون ؤدإرية رجل إعمال  إحمد بن صالح باعظيم

 كاتب إقتصادي بجريدة إلرياض طلعت بن زك  بن رضا حافظ
إمي   لجنة إإلعالم وإلتوعية 

 إلمرصفية
ةماجستي  محاسب  

 عىل بن دمحم شنيمر
إلرئيس إلتنفيذي لتطوير 

بوبا إلعربية –إالعمال   
 –إلرئيس إلتنفيذي لتطوير إالعمال 

 بوبا إلعربية
 بكالوريوس هندسة كهربائية

 

 هشام عبد هللا  –رؤى أبو بكر باعظيم  –دمحم حمد إلفارس  –لي   وهم )دمحم صالح باعظيم يتم قبول إالستقاالت لألعضاء إلمستق
 م. 08/8/1110اعظيم( بتاري    خ ب

 
 اعضاء اللجان: -
 لجنة المراجعة: -

 إلمؤهالت إلوظائف إلسابقة إلوظائف إلحالية إالسم م

فة تربوية نائب رئيس مجلس إإلدإرة فوزية بنت صالح باعظيم 0 ية مشر  بكالوريوس لغة إنجلي  

 عبد إلعزيز إحمد إلكباب 1
إستاذ تخطيط إلمدن بجامعة 

 صنعاء
ط إلمدن بجامعة إستاذ تخطي

 صنعاء
 دكتورإه تخطيط إلمدن

 دمحم بن حمد إلفارس 2
نائب إلرئيس وإلمدير إإلقليم  
 للمرصفية إلخاصة ببنك إلجزيرة

  بنك 
 
كات ف كبي  مدرإء إلشر

 ساب

 ماجستي  ؤدإرة إعمال
 )ؤدإرة مالية(
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 لجنة المكافئات والترشٌحات: -
مؤهالتإل إلوظائف إلسابقة إلوظائف إلحالية إالسم م  

 ماجستي  محاسبة إمي   لجنة إإلعالم وإلتوعية إلمرصفية كاتب إقتصادي بجريدة إلرياض طلعت بن زك  بن رضا حافظ 0

إإلدإرة نائب رئيس مجلس فوزية بنت صالح باعظيم 1 فة تربوية  ية مشر  بكالوريوس لغة إنجلي  

توسطةشهادة م مسئول شئون ؤدإرية رجل إعمال  إحمد بن صالح باعظيم  2  
 

 اللجنة التنفٌذٌة:  -

 إلمؤهالت إلوظائف إلسابقة إلوظائف إلحالية إالسم م

 بكالوريوس محاسبة رئيس مجلس إإلدإرة رئيس مجلس إإلدإرة سالم بن صالح باعظيم 0

إإلدإرة نائب رئيس مجلس فوزية بنت صالح باعظيم 1 فة تربوية  ية لغةبكالوريوس  مشر إنجلي    

لكبابعبد إلعزيز إحمد إ 2  
إستاذ تخطيط إلمدن بجامعة 

 صنعاء
إستاذ تخطيط إلمدن بجامعة 

 صنعاء
 دكتورإه تخطيط إلمدن

 بكالوريوس هندسة كمبيوتر رئيس تنفيذي رئيس تنفيذي  الوالدي مصلح بن على 3

  الى حاسب بكالورٌوس  المبٌعات مدٌر  والتسوٌك المبٌعات مدٌر  باعظٌم سالم بن صالح 4

مد باعظٌمثامر بن اح 5  
رئٌس لطاع التسوٌك والتواصل 

 البنن اإلسالمً للتنمٌة
عام االعالم والتواصل وزارة مدٌر 

 الحج
 دكتوراه تسوٌك 

 

اإلدارة التنفٌذٌة:  -ج         

 إلمؤهالت إلوظائف إلسابقة إلوظائف إلحالية إالسم

وتربكالوريوس هندسة كمبي رئيس تنفيذي رئيس تنفيذي عىل بن مصلح إلوإقدي  

 بكالوريوس تجارة قسم محاسبة نائب رئيس إلحسابات رئيس إلحسابات دمحم عىل دمحم عىل سالم
  التصاد دكتوراه  نائب مدٌر المشترٌات  االمداد إدارة مدٌر  باعظٌم عبد هللا بن هشام

  الى حاسب بكالورٌوس  المبٌعات مدٌر  والتسوٌك المبٌعات مدٌر  باعظٌم سالم بن صالح

المشهدي د عبد العزٌزعهو  مشرفة موارد بشرٌة مدٌرة ادارة الشئون االدارٌة 
ادارة الموارد  -بكالورٌوس فً العلوم 
 البشرٌة

 

   إإلجرإءإت –1
  - إلتنفيذيي    غي   وبخاصة - أعضائه إلحاطة إإلدإرة مجلس إتخذها إلت 

 
حات علما حيال وملحوظاتهم إلمساهمي    بمقي       

كة           . إئهاوأد إلشر  

 ٌتواصل رئٌس المجلس وأمٌن السر مع جمٌع أعضاء المجلس عن طرٌك التمنٌات الحدٌثة كالبرٌد االلكترونً     

 .واالجتماعات الهاتفٌة ومنالشتها خالل االجتماعات الدورٌة         
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والسابمة الحالًً مجالس إدارتها اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التً ٌكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا ف -3      
  أو من مدٌرها.        

                                                                                                   

: أعضائه لبل التعدٌلتكوٌن مجلس اإلدارة وتصنٌف  - 2  

 
 

 إالسم
 إلصفة

مستقل( –غي  تنفيذي  – )تنفيذي  

 غي  تنفيذي سالم بن صالح باعظيم 0

 تنفيذي دمحم بن صالح باعظيم 1

 غي  تنفيذي فوزية بنت صالح باعظيم 2

 غي  تنفيذي إحمد بن صالح باعظيم 3

باعظيم هشام بن عبد هللا 4  تنفيذي 

 غي  تنفيذي رؤى بنت إبوبكر باعظيم 5

تقلمس طلعت بن زك  بن رضا حافظ 6  

 مستقل عىل بن دمحم شنيمر 7

 مستقل دمحم بن حمد إلفارس 8

 

: أعضائه بعد التعدٌلتكوٌن مجلس اإلدارة وتصنٌف    -   

 

         هشام عبد هللا باعظيم(  –رؤى إبوبكر باعظيم  –دمحم حمد إلفارس  –لي   )دمحم صالح باعظيم يتم قبول إالستقاالت لألعضاء إلمستق-
 م. 08/8/1110بتاري    خ 

 
 
 
 

 إسم إلعضو
  يكون عضو مجلس 

كات إلت  إسماء إلشر
  مجالس إدإرتها إلحالية إو 

 
إإلدإرة عضو ف

 من مديري  ها

دإخل/ خارج 
 إلمملكة

  )مساهمة مدرجة/ 
 
إلكيان إلقانون

مساهمة غي  مدرجة/ذإت مسؤولية 
 محدودة(

عظيمسالم بن صالح با  

 مساهمة مقفلة خارج إلمملكة بنك إليمن إلبحرين إلشامل

كة إلموإرد للخدمات إلتعليمية  مساهمة مقفلة خارج إلمملكة شر

كة حديد  مساهمة مقفلة خارج إلمملكة شر

كة بروم لألسماك  مساهمة مقفلة خارج إلمملكة شر

 - - ال يوجد  طلعت بن زك  رضا حافظ

ك عىل بن دمحم شنيمر ة بوبا إلسعودية للتامي   شر  مساهمة مدرجة دإخل إلمملكة 

 - - ال يوجد  دمحم بن حمد إلفارس

 
 إالسم

 إلصفة
مستقل( –غي  تنفيذي  –)تنفيذي   

 غي  تنفيذي سالم بن صالح باعظيم 0

 غي  تنفيذي فوزية بنت صالح باعظيم 1

يذيغي  تنف إحمد بن صالح باعظيم 2  

 مستقل طلعت بن زك  بن رضا حافظ 3

 مستقل عىل بن دمحم شنيمر 4
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وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها: -5  

 تموم اللجنة بؤعمال مختلفة ومتعددة وهً كالتالً: :جنة المراجعةل -
 اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلٌة بالشركة والتحمك من مدى فاعلٌتها.  -3
 دراسة نظام الرلابة الداخلٌة ووضع تمرٌر مكتوب عنها.  -4
 التوصٌة لمجلس اإلدارة لتعٌٌن المحاسبٌن المانونٌٌن.  -5
 ن المانونٌٌن واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التً ٌموم بها. متابعة أعمال المحاسبٌ -6
 دراسة الموائم المالٌة لبل عرضها على مجلس اإلدارة والرفع بالتوصٌة.  -7
  دراسة السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً الشركة.  -8

                                                  
 

 تموم اللجنة بؤعمال مختلفة ومتعددة وهً كالتالً: لجنة الترشٌحات والمكافآت:  -
 التوصٌة لمجلس اإلدارة بترشٌح أعضاء فٌها وإعادة ترشٌحهم وفما للسٌاسات والمعاٌٌر المعتمدة. -3
 لمإهالت المطلوبة لعضوٌة مجلس اإلدارة.إعداد وصف للمدرات وا  -4
 تحدٌد الولت الذي ٌتعٌن على العضو تخصٌصه ألعمال مجلس اإلدارة.  -5
 مراجعه هٌكل مجلس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفٌذٌة وتمدٌم التوصٌات.  -6
 التحمك من استماللٌة أعضاء مجلس اإلدارة المستملٌن.  -7
                                            كافات رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة.التوصٌة للجمعٌة العمومٌة بم -8

                                       
                                       

إالسم                            

 طبيعة إلعضو

( إجتماع 1عدد إالجتماعات )  

   إالجتماع إألول
 إالجتماع إلثان 

1110-12-11 رئيس إللجنة  فوزية بنت صالح باعظيم  03-01-1110  

1110-12-11 عضو إللجنة إحمد بن صالح باعظيم   03-01-1110  

1110-12-11 عضو إللجنة  رؤى بنت إبوبكر باعظيم   03-01-1110  

 

 .المرفوعة لها من االدارة التنفٌذٌة حالة لها من مجلس االدارة اومتموم اللجنة بدراسة كافة المواضٌع ال اللجنة التنفٌذٌة: -
 متابعة  الى باإلضافة والرد على المشارٌع او المبادرات الممدمة من اإلدارة التنفٌذٌة والرفع بالتوصٌات المناسبة للمجلس، 

  .االدارة التنفٌذٌة فً اداء االدوار المناطة بها وفما للخطط المعتمدة من مجلس االدارة

 

 

 طبيعة إلعضو إالسم
إجتماع ( 3)جتماعات عدد إال   

   إالجتماع إالول
 
 إالجتماع إلرإبع  إالجتماع إلثالث إالجتماع إلثان

1110-12-10 عضو إللجنة  فوزية بنت صالح باعظيم  18-14-1110  01- 17-1110  17-00-1110  

إحمد إلكباب ز عبد إلعزي 1110-12-10 عضو إللجنة   18-14-1110  01- 17-1110  17-00-1110  

حمد إلفارس دمحم بن 1110-12-10 رئيس إللجنة    18-14-1110  01- 17-1110  17-00-1110  

 طبيعة إلعضوية إالسم
( إجتماعات 3دد إالجتماعات )ع  

0إالجتماع  1إالجتماع   2إالجتماع   3إالجتماع    

1110-10-06 رئيس إللجنة  سالم بن صالح باعظيم  15-14-1110  18-17-1110  16-00-1110  

1110-10-06 نائب رئيس إللجنة فوزية بنت صالح باعظيم  15-14-1110  18-17-1110  16-00-1110  

كبابإحمد إل ز عبد إلعزي 1110-10-06 عضو إللجنة    15-14-1110  18-17-1110  16-00-1110     

1110-10-06 عضو إللجنة عىل بن مصلح إلوإقدي   15-14-1110  18-17-1110  16-00-1110  
1110-10-06 عضو إللجنة   باعظٌم سالم بن صالح  15-14-1110  18-17-1110  16-00-1110  

1110-10-06 عضو إللجنة  ثامر بن احمد باعظٌم  2021-05-06     18-17-1110  16-00-1110  
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من  الثالثة والتسعٌنأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفٌذٌة وفما لما هو منصوص علٌه فً المادة  تمكافئااإلفصاح عن  -  6  

  الئحة حوكمة الشركات:     

 

إلرإتب  إلوظيفة إالسم
 إالساس  

 إالجمال   إلمكافآت بدل إلسكن بدل إلنقل

دمحم بن صالح بن دمحم 
 باعظيم 

مدير إلمنطقة 
 إلغربية

055013 1 1 2118 058222 

بن صالح  هشام بن عبد هللا
 باعظيم

مدير ؤدإرة 
 إالمدإد 

105171 06511 62557 162129 469477 

 638810 165358 62557 06511 271073 إلمجموع

 سٔارت ٔيكبفآد كجبس انزُفٛزٍٚٛ

إلثابتة إلمكافآت  ة إلمكافآت  إلمتغي  خدمة 
 مكافأة نهاية إل

  

 

ب
 روإت

ت
ال
 بد

 مزإيا عينية

جموع
 إلم

ت دورية
 مكافا

ح
 إربا

ية    
ي
حف

ط ت
ط
خ

ل
ج
أل
ة إ

 
ي
ص
 ق

ية    
ي
حف

ط ت
ط
خ

ل
ج
أل
طويلة إ

 

حة 
م إلممنو

سه
أل
إ

 بالقيمة

جموع
 إلم

مجموع 
مكافأة 

إلتنفيذيي   
عن 

إلمجلس إن 
 وجدت

جموع إلكىل  
 إلم

 2278353 050411  2116853     0311482 0714260  444720 1269540 إلمجموع 

 

 

الثابتة المكافآت  المتغٌرة المكافآت   
مكافؤة 

 ةنهاٌ

ةالخدم  

الجموع 

ًالكل  

بدل 
المصروفا

 ت

 

   
ي
غ مع

 مبل

س
جل
ت إلم

سا
جل
ضور 

ح
ل 
د
 ب

ن
جا
ت إلل

سا
جل
ضور 

ح
ل 
د
جموع ب

 م

 مزإيا عينيه

س 
جل
ضاء إلم

ضته إع
ن ما قب

بيا

وه 
ض
   إو ما قب

ي
   إو إدإري

ي
عامل

م 
صفه

بو

شارية
ست
ل فنيه إو إدإريه إو إ

 إعما
 
ي
ظ
 ن

جموع
 إلم

ح
الربا

ن إ
سبة م

 ن

ت دوريه
 مكافا

ل
ج
ال
طويلة إ

يه    
ي
حف

ط ت
ط
خ

 

ال
إ

ل
م إ
سه

م
ل إلقيمة(

خا
م إد

حة )يت
منو

 

جموع
 إلم

   

 إوال: إألعضاء إلمستقلي   

  378411       378411   08111 51411 301111 إلمجموع 

 ثانيا: إألعضاء غي  إلتنفيذيي   

  0751111       0751111 511111  38411 81411 0011111 إلمجموع 

 ثالثا: إألعضاء إلتنفيذيي   

  931310       931310 638810   16411 154111 إلمجموع 
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 يكبفبد اػؼبء انهدبٌ

 
إلمكافآت إلثابتة )عدإ بدل حضور 

 إلجلسات(
المصروفات بدل بدل حضور جلسات موعإلمج   

 أعضاء لجنة إلمرإجعة

 56111 1 06111 41111 فوزية بنت صالح باعظيم

 55111 1 05111 41111 عبدإ لعزيز إحمد إلكباب

 58111 1 08111 41111 دمحم بن حمد إلفارس

 111111 1 41111 041111 إلمجموع

شيحات وإلمكافات   أعضاء لجنة إلي 

 01111 1 1 01111 فوزية بنت صالح باعظيم

 01111 1 1 01111 إحمد بن صالح باعظيم 

 01111 1 1 01111 رؤى بنت إبوبكر باعظيم 

 21111 1 1 21111 إلمجموع 

  اللجنة التنفٌذٌة اعضاء

 56411 1 06411 41111 سالم بن صالح باعظيم

 54111 1 04111 41111 فوزية بنت صالح باعظيم

 54111 1 04111 41111 عبد إلعزيز إحمد إلكباب

 54111 1 04111 41111  الوالديحسن  مصلح على

 54111 1 04111 41111  باعظٌم سالم بن صالح

 54111 1 04111 41111 ثامر بن احمد باعظٌم

 281411 1 81411 211111 إلمجموع 

 

   أسباب  مع بٌان‘ أو لضائٌةأي عموبة أو جزاء أو تدبٌر احترازي مفروض على الشركة من الهٌئة أو من أي جهة إشرافٌة أو تنظٌمٌة  -4

 المخالفة والجهة المولعة لها وسبل عالجها وتفادي ولوعها فً المستمبل.

.نى ٌرى فشض اي ػمٕتاخ أ جضاء أ اي ذذاتٍش احرشاصٌح ٔأ لٍذ احرٍاطً  

  فً مدى كفاٌةنتائج المراجعة السنوٌة لفعالٌة إجراءات الرلابة الداخلٌة بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة  -6

 نظام الرلابة الداخلٌة فً الشركة:

تم اعتماد التعدٌالت واإلضافات الممترحة من اإلدارة التنفٌذٌة على السٌاسات اإلجراءات ومصفوفة الصالحٌات من لجنة المراجعة للعام 

لمعتمدة من لجنة المراجعة وكانت كالتالً م. كما تم بحمد هللا االنتهاء من عمل المراجعة الداخلٌة إلدارات الشركة حسب الخطة ا4243

إدارة الموارد البشرٌة( وبعد رد اإلدارات على  –إدارة اإلمداد  –اإلدارة المالٌة  –إدارة المشترٌات  –إدارة المبٌعات  –)تمنٌة المعلومات 

ع مرفماتها للجنة المراجعة. كما ٌتم شهرٌاً مراجعة المالحظات المرفمة بالتمارٌر ومنالشة اإلدارة التنفٌذٌة بها تم إرسال التمارٌر الكاملة م

 –الحسابات العامة  –التمارٌر المحاسبٌة الخاصة بفروع الشركة وتكون كالتالً )فواتٌر المبٌعات والموافمات والعروض الخاصة بها 

 سندات المبض والصرف والخصومات(.

ٌاسات واإلجراءات ومصفوفة الصالحٌات شهرٌاً لإلدارات وذلن لفاعلٌة م أٌضاَ على مراجعة عٌنات من الس4244وسٌتم العمل فً العام 

 دور المراجعة الداخلٌة بجانب خطة المراجعة الشاملة لكل إدارة حسب الخطة المعتمدة من لجنة المراجعة.
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س اإلدارة الحاضرٌن لهذه بٌان بتوارٌخ الجمعٌات العامة للمساهمٌن المنعمدة خالل السنة المالٌة األخٌرة وأسماء أعضاء مجل -2

  :الجمعٌات

 إالسم
 سجل إلحضور

   إجتماع إلجمعية إالول
 
 إجتماع إلجمعية إلثان

1110-13-11 سالم بن صالح باعظيم  05-18-1110  

1110-13-11 دمحم بن صالح باعظيم  05-18-1110  

1110-13-11 فوزية بنت صالح باعظيم  05-18-1110  

1110-13-11 إحمد بن صالح باعظيم  05-18-1110  

باعظيم هشام بن عبد هللا  11-13-1110  05-18-1110  

1110-13-11 رؤى بنت إبوبكر باعظيم  05-18-1110  

1110-13-11 طلعت بن زك  بن رضا بن حافظ  05-18-1110  

1110-13-11 عىل بن دمحم شنيمر  05-18-1110  

1110-13-11 دمحم بن حمد إلفارس  لم يحرص   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف ألنواع النشاط الرئٌسة للشركة وشركاتها التابعة:  -00

 

 وصف األنشطة الرئٌسة للشركة:

 ( 0النشاط:)  ،البٌع بالجملة لمنتجات المهوة والشاي، البٌع بالجملة لألغذٌة والمشروبات، البٌع بالجملة لمستحضرات وصابون التجمٌل
لة للمواد البالستٌكٌة االولٌة والمطاط وااللٌاف الصناعٌة، بٌع األدوات والمواد البٌع بالجملة للصابون والمنظفات البٌع بالجم

  .المخازن العامة التً تضم مجموعة متنوعة من السلعبما فٌه األكٌاس(، )البالستٌكٌة 

 

 إلنسبة ؤيرإدإت إلنشاط 

0نشاط   

ات، البٌع بالجملة لمستحضرات البٌع بالجملة لمنتجات المهوة والشاي، البٌع بالجملة لألغذٌة والمشروب
وصابون التجمٌل، البٌع بالجملة للصابون والمنظفات، البٌع بالجملة للمواد البالستٌكٌة االولٌة والمطاط 
وااللٌاف الصناعٌة، بٌع األدوات والمواد البالستٌكٌة )بما فٌه األكٌاس(، المخازن العامة التً تضم 

 .مجموعة متنوعة من السلع

011%  

 

 ألنشطة الرئٌسة للشركة التابعة:وصف ا

 

 .واجهزة النظافة والتنظٌفوأدوات التجارة فً مواد  –التجارة فً األدوات المنزلٌة  (:0النشاط )

 إلنسبة ؤيرإدإت إلنشاط 

0نشاط  %011 التجارة فً مواد وادوات واجهزة النظافة والتنظٌف –انرجاسج فً األدٔاخ انًُضنٍح    
 

ذشٌذَج يإعغح  ال ذفٍذ انششكح تاٌ نذٌٓا عجم ذجاسي عاسي ٔغٍش ػايم فً االياساخ انؼشتٍح انًرحذج تاعى تاػظٍىٔفً ْزا انًج       

 .يُطمح حشج راخ يغإٔنٍح يحذٔدج
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 وصف لخطط ولرارات الشركة المهمة )بما فً ذلن التغٌٌرات الهٌكلٌة للشركة أو توسعة أعمالها أو ولف عملٌاتها( والتولعات - 00

 المستمبلٌة ألعمال الشركة. 

ػًهد ئداسج انششكح ػهى انكثٍش يٍ انثشايج ٔانخطظ انرً ذغٓى فً ػذو انرأثٍش انغهثً ػهى اداء انششكح ٔانزي ٌغاػذْا ػهى ذحمٍك 

ء ٔيشاجؼح ػًهٍاذٓا ٔاالعرًشاس فً عٍاعح يراتؼح يذٌٍَٕاخ انؼًال اْذافٓا تشكم عهٍى دٌٔ االضشاس تًصانحٓا ٔرنك يٍ خالل أذًًد

عمٕف انذٌٌٕ كًا لايد انششكح ترمذٌى أٔل ػاليح غزائٍح يًهٕكح نٓا ٔرنك فً يجال انشاي انؼضٕي ٔانشاي غٍش انؼضٕي ٔذمٕو انششكح 

 تذساعح ئضافح يُرجاخ جذٌذج نؼالياخ يًهٕكح نهغٍش. 

 

 فًٍا ػذا يا ركش اػالِ. ػًهٍاذٓا أ ٔلف ػًهٍاذٓا  ّكًا اَّ ال ٌٕجذ أي ذغٍٍشاخ ٍْكهٍح نهششكح أٔ ذٕعؼ 

 

المعلومات المتعلمة بؤي مخاطر تواجهها الشركة )سواء أكانت مخاطر تشغٌلٌة أم مخاطر تموٌلٌة أم مخاطر السوق( وسٌاسة إدارة  -04

 هذه المخاطر ومرالبتها(. 

رجاخ فاٌ انششكح ذمٕو تًشاجؼح دائًح ٔفما نغٍاعاخ انششكح انًغرًشج تًشاجؼح دٌٌٕ انؼًالء ٔانرٕاصٌ فً طهثاخ انششكح ٔذٕفٍش انًُ

 .نغٍاعرٓا نرالفً اي يخاطش يحرًهح
 

خالصة على شكل جدول ٌوضح أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها فً السنوات الخمس األخٌرة أو منذ التؤسٌس أٌهما  -03

 ألصر:

 :ممارنة نتائج األعمال فً شكل جدول 
 1106 1107 1108 1111 1110 إلبيان

اإلٌراداتصافً   259,905,021 285,474,620 151,148,711 211,301,021 221,417,171 
اإلٌرادات تكالٌف  162,922,282 174,751,912 065,712,641 067,101,210 113,365,283 

الربح مجمل  96,986,739 110,722,708 72,345,141 013,288,720 015,140,575 
الربح صافً  21,550,718 15,154,534 11,514,318 11,342,611 13,442,323 

 

 :ممارنة األصول والخصوم فً شكل جدول 
 1106 1107 1108 1111 1110 إلبيان

المتداولة األصول  195,085,755 080,354,254 081,116,644 081,416,361 120,384,881 

المتداولة غٌر األصول  43,948,186 35,428,676 38,152,225 53,151,861 44,821,416 

األصول مالًإج  238,966,970 127,114,040 130,180,180 143,457,331 176,315,388 

المتداولة الخصوم  33,452,861 25,471,577 41,810,143 42,523,365 73,714,162 

 00,670,164 5,741,684 8,120,348 01,111,331 11,428,354 إلخصوم غي  إلمتدإولة

الخصوم إجمالً  44,881,215 35,710,017 51,041,602 51,376,160 85,475,437 
 

 رسهٛم خغشافٙ إلخًبنٙ اٚشاداد انششكخ ٔششكبرٓب انزبثؼخ: -41

 

 إلسنة
كة   إلجمال  ؤيرإدإت إلشر

 
 إلتحليل إلجغرإف

 صافً
 إإليرإدإت

إلمركز 
 إلرئيس  

قية إلغربية إلوسىط  إلمدينة إلشمالية إلجنوبية إلشر

2021 250,791,293 1,904,595 88,584,389 52,052,885 30,927,943 24,873,754 30,374,483 22,073,244 
 
 

 إلسنة
كة إلتابعة    إلجمال  ؤيرإدإت إلشر

 
 إلتحليل إلجغرإف

إإليرإدإت صافً   إالرباح 
 
 صاف

2021 9,113,728 652,976 
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 ؼبد أػهُزٓب انششكخ:  اٚؼبذ أل٘ فشٔلبد خْٕشٚخ فٙ انُزبئح انزشغٛهٛخ ػٍ َزبئح انغُخ انغبثمخ أٔ أ٘ رٕل -41
إت )+( إو ) 1111 1110 إلبيان  نسبه إلتغي   (-إلتغي 

 %7.85- 25,569,599- 285,474,620 259,905,021 اإلٌرادات/  صافً المبٌعات

 %5.66- 11,829,630- 174,751,912 162,922,282 اإلٌرادات/  المبٌعات تكلفه
 %01.30- 02,628,858- 001,611,617 85,871,628 الربح مجمل

 1 1 1 1 اخرى تشغٌلٌة إٌرادات
 %00.64- 8,115,733- 67,220,342 58,013,518 اخرى تشغٌلٌة مصروفات

 %02.88- 3,422,014- 21,280,144 16,747,021 التشغٌلً( الخسارة) الربح
 واالٌرادات المصروفات

 االخرى
142,632 -1,113,460 1,167,203 -001.42% 

 %6.32- 1,143,700- 21,255,573 17,000,762 الزكاة للب السنة دخل صافً

 %48.88 1,351,025 3,010,108 5,450,044 الزكاة

 %17.95- 3,603,836- 15,154,554 10,441,607 السنة دخل صافً
 

 إٚؼبذ أل٘ اخزالف ػٍ يؼبٚٛش انًسبعجخ انًؼزًذح يٍ انٓٛئخ انغؼٕدٚخ نهًسبعجٍٛ انمبٍََٕٛٛ:  - 46

م ولكن لٌس لها أثر 4243ٌناٌر  23ٌٌر جدٌدة تم تطبٌمها ومع ذلن فإن عدداً من التعدٌالت على المعاٌٌر سارٌة اعتباراً من ال توجد معا

 وفٌما ٌلً ملخص بالتعدٌالت المطبمة من لبل المجموعة: ،جوهري على الموائم المالٌة للمجموعة

 

 تاري    خ إلشيان إلوصف إلتفسي   -إلمعيار 

 م4040ٌناٌر  00 المرحلة الثانٌة -تصحٌح لٌاس سعر الفائدة  08ورلم  4للتمرٌر المالً رلم  المعٌار الدولً

تعدٌالت على المعٌار متعلمةة بتخفٌضةات األجةرة المتعلمةة بجائحةة  08المعٌار الدولً للتمرٌر المالً رلم 

 02كوفٌد 

 4040ٌونٌو  30

 غٛش يطجمخ:انًؼبٚٛش اندذٚذح ٔانًؼذنخ غٛش عبسٚخ انًفؼٕل ٔان -

 وفٌما ٌلً المعاٌٌر والتفسٌرات الصادرة والغٌر سارٌة المفعول والغٌر مطبمة حتى تارٌخ إصدار الموائم المالٌة:

 تارٌخ السرٌان الوصف التفسٌر -المعٌار 

المتحصالت لبل  -تعدٌالت على المعٌار متعلمة بالعمارات واآلالت والمعدات  08معٌار المحاسبة الدولً رلم 

 ستخدام المستهدفاال

 م4044ٌناٌر  00

تعدٌالت على المعٌار متعلمة باإلشارة إلى إطار المفاهٌم فً المعاٌٌر الدولٌة  3المعٌار الدولً للتمرٌر المالً رلم 

 م4006للتمرٌر المالً الصادرة فً مارس 

 م4044ٌناٌر  00

 م4044ٌناٌر  00 تكلفة الوفاء بالعمد -مود غٌر المجدٌة تعدٌالت على المعٌار متعلمة بالع 34معٌار المحاسبة الدولً رلم 

التحسةةةةٌنات السةةةةةنوٌة علةةةةةى المعةةةةةاٌٌر 

م 4006الدولٌة للتمرٌر المةالً للةدورة 

 م4040 -

 تتضمن التحسٌنات السنوٌة تعدٌالت على ثالثة معاٌٌر هً:

" تطبٌةةك المعةةاٌٌر الدولٌةةة للتمرٌةةر 0المعٌةةار الةةدولً للتمرٌةةر المةةالً رلةةم  -

 لً ألول مرة"الما

 " األدوات المالٌة"2المعٌار الدولً للتمرٌر المالً رلم  -

 " الزراعة"20المعٌار الدولً للتمرٌر المالً رلم -

 م4044ٌناٌر  00
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و معٌةار المحاسةبة 0معٌار المحاسبة الةدولً رلةم 

     6الدولً رلم 

 م4043ٌناٌر  00 تعدٌالت على المعٌار متعلمة بتعرٌف األهمٌة النسبٌة

تعدٌل الضرٌبة المإجلة المتعلمة باألصول وااللتزامات الناشئة من معاملةة  04ً رلم مالمعٌار المحاسبة ال

 واحدة

 م4043ٌناٌر  00

 م4043ٌناٌر  00 عمود التؤمٌن 04المعٌار الدولً للتمرٌر المالً رلم 

 

 ب انشئٛغٙ ٔدٔنخ انًسم انشئٛظ نؼًهٛبرٓب ٔدٔل يسم رؤعٛغٓب: اعى كم ششكخ ربثؼخ ٔساط يبنٓب َٔغجخ يهكٛخ انششكخ فٛٓب َٔشبؽٓ -41

كة إلتابعة  رإس مالها إسم إلشر
 نسبة ملكية

كة فيها   إلشر
 نشاطها إلرئيس

إلدولة إلمحل 
إلرئيس 
 لعملياتها

إلدولة محل 
 إلتأسيس

 %011 لطريلاير  21,111 مؤسسة باعظيم للتجارة
لية   إالدوإت إلمي  

 
 إلتجارة ف
  
 
موإد وإدوإت وإجهزة  إلتجارة ف

 إلنظافة وإلتنظيف
 دولة قطر ولة قطرد

باعظيم تريدنج مؤسسة منطقة 
 * حرة ذإت مسؤولية محدودة

درهم  041,111

 اماراتً
 إالمارإتدولة  إالمارإت دولة  تجارة عامة 011%

 عاملة غٌر*

 رفبطٛم االعٓى ٔأدٔاد انذٍٚ انظبدسح نكم ششكخ ربثؼخ - -07

  يوجدال                     

 ٔطف نغٛبعخ انششكخ فٙ رٕصٚغ أسثبذ األعٓى:  - 43

 م.4040األرباح الموزعة تخص عام *
 

األزمٛخ فٙ انزظٕٚذ رؼٕد ألشخبص )ػذا أػؼبء يدهظ إداسح انششكخ ٔكجبس انزُفٛزٍٚٛ  ٔطف أل٘ يظهسخ فٙ فئخ االعٓى راد -02 

انسمٕق  انششكخ ثزهك انسمٕق ثًٕخت انًبدح انخبيغخ ٔاألسثؼٍٛ يٍ لٕاػذ انزغدٛم ٔاإلدساج ٔأ٘ رغٛٛش فٙ رهك أألشثبئٓى( اثهغٕ

 خالل انغُخ انًبنٛخ األخٛشح.
 ال ٌٕجذ يٍ أعٓى انششكح يا ٌؼطً أحمٍّ فً انرصٌٕد ألشخاص.             

ٔطف أل٘ يظهسخ ٔأٔساق يبنٛخ رؼبلذٚخ ٔزمٕق اكززبة رؼٕد ألػؼبء يدهظ إداسح انششكخ ٔكجبس انزُفٛزٍٚ ٔألشثبئٓى فٙ أعٓى  - 04

 ٔأ٘ رغٛٛش فٙ رهك انًظهسخ أٔ رهك انسمٕق خالل انغُخ انًبنٛخ األخٛشح.‘ٓب انزبثؼخ أٔ أدٔاد دٍٚ انششكخ أٔ أ٘ يٍ ششكبر

 .حمٕق اكرراب ذؼٕد ألػضاء يجهظ ئداسج انششكح ٔكثاس انرُفٍزٌٍ ٔألشتائٓى فً أعٓى ال ٌٕجذ أي يصهحح أٔ أٔساق يانٍح ذؼالذٌح أٔ                

 

  ٕاء أكبَذ ٔاخجخ انغذاد ػُذ انطهت أو غٛش رنك(، ٔكشف ثبنًذَٕٚٛخ اإلخًبنٛخ انًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثؤ٘ لشٔع ػهٗ انششكخ )ع -00

نهششكخ ٔانششكبد انزبثؼخ نٓب ٔأ٘ يجبنغ دفؼزٓب انششكخ نغذاد انمشٔع خالل انغُخ ٔيجهغ أطم انمشع ٔاعى اندٓخ انًبَسخ نٓب 

 الشاس ثزنكٔيذرّ ٔانًجهغ انًزجمٙ، ٔفٙ زبل ػذو ٔخٕد لشٔع ػهٗ انششكخ، ػهٛٓب رمذٚى 

 

 

  تم توزيعها خالل إلسنة
  نهاية إلسنة نسب إألرباح إلت 

 
ح توزيعها ف  ؤجمال  إألرباح نسب إألرباح إلمقي 

 16/14/1110   

 21,550,718 المال رأس من% 17.50 % من رأس إلمال06.41 إلنسبة

    ري ال 17,718,750 إالجمال  
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 تسلسل
إسم إلجهة إلمانحة 

 للقرض
مبلغ أصل 
 إلقرض

 مدة إلقرض
إلمبالغ إلمدفوعة 
سدإد للقرض 
 خالل إلسنة

  
إلمبلغ إلمتبف 
 من إلقرض

كة  إلمديونية إإلجمالية للشر
كاتها إلتابعة  وشر

 4,111,111 4,111,111 االجل لصٌر تورق شهور 5  الوطنً العربً البنن 0

 6,643,355 6,643,355 االجل لصٌر تورق شهور 5  لالستثمار يالسعود البنن 1

 1,683,712 1,683,712 االجل لصٌر تورق شهور 5  ًالفرنس إلسعودي البنن 2

 1,984,982 1,984,982 االجل لصٌر تورق شهور 5  األهلً السعودي البنن 4
 ال ٕٚخذ ػهٗ انششكبد انزبثؼخ ا٘ يذَٕٚٛبد. 

د أ٘ أدٔاد دٍٚ لبثهخ نهزسٕٚم ٔأ٘ أٔساق رؼبلذٚخ يبنٛخ أٔ يزكشاد زك اكززبة أٔ زمٕق يشبثٓخ أطذسرٓب ٔطف نفئبد ٔأػذا - 02

 أٔ يُسزٓب انششكخ خالل انغُخ انًبنٛخ يغ إٚؼبذ أ٘ ػٕع زظهذ ػهّٛ انششكخ يمبثم رنك.

يزكشاخ حك اكرراب أٔ حمٕق يشاتٓح أصذسذٓا أٔ يُحرٓا  ال ٌٕجذ نهششكح أدٔاخ دٌٍ لاتهح نهرحٌٕم أٔ أي أٔساق ذؼالذٌح يانٍح أٔ                  

 انششكح خالل انغُح انًانٍح.

 زمٕق أٔ اكززبة، زك يزكشاد أٔ رؼبلذٚخ يبنٛخ أٔساق أٔ نهزسٕٚم لبثهخ دٍٚ أدٔاد ثًٕخت اكززبة أٔ رسٕٚم زمٕق أل٘ ٔطف - 24

 .انششكخ يُسزٓب أٔ أطذسرٓب يشبثٓخ

 مشابهة حموق أو اكتتاب، حك مذكرات أو تعالدٌة مالٌة أوراق أو للتحوٌل لابلة دٌن أدوات بموجب اكتتاب أو تحوٌل حموقال ٌٕجذ نهششكح                    

 .الشركة منحتها أو  أصدرتها

ٔطف أل٘ اعزشداد أ ششاء أ انغبء يٍ خبَت انششكخ أل٘ أدٔاد دٍٚ لبثهخ نالعزشداد ٌ ٔلًٛخ االٔساق انًبنٛخ انًزجمٛخ ، يغ  - 25

 ٛٛض ثٍٛ االٔساق انًبنٛخ انًذسخخ انزٙ اشزشرٓب انششكخ ٔرهك انزٙ اشزشرٓب ششكبرٓب انزبثؼخانزً

    استرداد او شراء او الغاء ألي أدوات دٌن لابلة لالسترداد ، ولٌمة االوراق المالٌة المتبمٌة ، مع التمٌٌز بٌن االوراق المالٌة ال ٌٕجذ نهششكح                     

 ة وتلن التً اشترتها شركاتها التابعةالمدرجة التً اشترتها الشرك

زؼٕس كم اخزًبع يٕػسب فّٛ  ٔعدم‘ػذد اخزًبػبد يدهظ اإلداسح انزٙ ػمذد خالل انغُخ انًبنٛخ األخٛشح ٔرٕاسٚخ اَؼمبدْب  - 06

                                                                   أعًبء انسبػشٍٚ.

 إسم إلعضو

 ( إجتماع3ات )عدد إالجتماع

 إالجتماع إألول
12-12-1110 

  
 إالجتماع إلثان 

07-14-1110 
 إالجتماع إلثالث

01-17-1110 
 إالجتماع إلرإبع

01-00-1110 

 حرص   حرص   حرص   حرص   سالم بن صالح باعظيم

 لم يحرص   حرص   حرص   حرص   دمحم بن صالح باعظيم

 حرص   حرص   حرص   حرص   فوزية بنت صالح باعظيم

 حرص   حرص   حرص   حرص   اعظيمإحمد بن صالح ب

 لم يحرص   حرص   حرص   حرص   باعظيم هشام بن عبد هللا

 لم تحرص   حرص   حرص   حرص   رؤى بنت إبوبكر باعظيم

 حرص   حرص   حرص   حرص   طلعت بن زك  بن رضا حافظ

 حرص   حرص   حرص   حرص   عىل بن دمحم شنيمر

 لم يحرص   حرص   حرص   حرص   دمحم بن حمد إلفارس

            م. 08/8/1110باعظيم( بتاري    خ هشام عبد هللا –باعظيم رؤى إبوبكر  –دمحم حمد إلفارس  –لي   )دمحم صالح باعظيم يء إلمستقتم قبول إالستقاالت لألعضا-
 .1110-18-05تاري    خ آخر إجتماع للجمعية إلعامة -
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                   ػذد ؽهجبد انششكخ نغدم انًغبًٍْٛ ٔرٕاسٚخ رهك انطهجبد ٔاعجبثٓب:   - 01       

 

 .ٔطف أل٘ طفمخ ثٍٛ انششكخ ٔؽشف ر٘ ػاللخ -02

بدح األٔنٗ ػهٛٓى فٙ انً ٔطف أل٘ طفمخ ثٍٛ انششكخ ٔؽشف ر٘ ػاللخ ٔٚدت انشخٕع إنٗ رؼشٚف األؽشاف رٔٔ انؼاللخ انًُظٕص

 .يٍ الئسخ انسٕكًخ

كة إلطرف ذو عالقة  قيمتها مدتها نوع إلصفقة نوع عالقته بالشر

 لاير 6,016,746 سنه وإحده   سدإد موردين تعامالت فرع قطر صالح باعظيمبن سالم 
 

هظ إداسح انششكخ أٔ نكجبس انزُفٛزٍٚ فٛٓب ؽشفب فٛٓب أٔ كبَذ فٛٓب يظهسخ ألزذ أػؼبء يد انششكخيؼهٕيبد رزؼهك ثؤ٘ أػًبل أٔ ػمٕد ركٌٕ  - 03

ٔؽجٛؼخ ْزِ األػًبل أٔ انؼمٕد ٔششٔؽٓب ٔيذرٓب ‘ثسٛث رشًم أعًبء انًؼٍُٛٛ ثبألػًبل أٔ انؼمٕد ‘أٔ أل٘ شخض ر٘ ػاللخ ثؤ٘ يُٓى 

 فؼهٗ انششكخ رمذٚى إلشاس ثزنك.‘ٔإرا نى رٕخذ أػًبل أٔ ػمٕد يٍ ْزا انمجٛم ‘ٔيجهغٓب 

طبيعة إلعمل أو  م
 إلعقد

مدة إلعمل أو  مبلغ إلعمل أو إلعقد
 إلعقد

وط إلعمل أو إلعقد  إسم إلعضو شر

وط تفضيلية سنة لاير 6,016,746 تعامالت فرع قطر 0  سالم بن صالح باعظيم دون شر
 

 انششكخ فٙ انزُفٛزٚخ ٔاإلداسح انًدهظ أػؼبء يكبفآد رسذٚذ كٛفٛخ ٔػٍ انًكبفآد عٛبعخ ػٍ اإلفظبذ -22

شركة سٌاسة مكافآت أعضاء مجلس االدارة ولجانه واالدارة التنفٌذٌة إعماالً ألحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن أعدت ال           

على توصٌة لجنة المكافآت  ى ان ٌتم ذلن بناءً مجلس هٌئة السوق المالٌة فً المادة الثالثة والتسعٌن وروعً بها مطابمتها للسٌاسة المعتمدة .عل

   والترشٌحات

انغٛبعخ ْزِ ػٍ خْٕش٘ اَسشاف أ٘ ٔثٛبٌ ثٓب، انًؼًٕل انًكبفآد ٔعٛبعخ انًًُٕزخ انًكبفآد ثٍٛ انؼاللخ رٕػٛر - 24  

  السٌاسة هذه عن جوهري انحرافوال ٌوجد أي  بها المعمول المكافآت وسٌاسة الممنوحة المكافآت بٌنتتوافك العاللة  

 زذ اػؼبء يدهظ إداسح انششكخ أٔ أزذ كجبس انزُفٛزٍٚٛ ػٍ أ٘ يكبفبد.ثٛبٌ أل٘ رشرٛجبد أٔ ارفبق رُبصل ثًٕخجّ أ -20 

  .ال ٌٕجذ              
 ثٛبٌ أل٘ رشرٛجبد أٔ ارفبق رُبصل ثًٕخجّ أزذ يغبًْٙ انششكخ ػٍ أ٘ زمٕق فٙ االسثبذ. -  22

 .ال ٌٕجذ               

 

 سبب إلطلب تاري    خ ملف إلملكيات إلقطاع تسلسل 

كة  1110-01-18 إلرئيس   1  ؤ جرإءإت إلشر

كة 1110-00-12 إلرئيس   2  ؤجرإءإت إلشر

 أخرى 1110-18-04 إلرئيس   3

 إلجمعية إلعامة  1110-18-02 إلرئيس   4

 أخرى 1110-17-20 إلرئيس   5

 أخرى 1110-15-21 إلرئيس   6

 أخرى 1110-15-01 إلرئيس   7

 إلجمعية إلعامة  1110-13-10 إلرئيس   8

 أخرى 1110-12-06 إلرئيس   9

 أخرى 1110-10-17 إلرئيس   10
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خشٖ ٔنى رغذد أأٔ أ٘ يغزسمبد  ،سعٕوأٔ  ،ػشائتأٔ  ،ثٛبٌ ثمًٛخ انًذفٕػبد انُظبيٛخ انًغذدح ٔانًغزسمخ نغذاد أ٘ صكبح - 21

 يغ ٔطف يٕخض نٓب ٔثٛبٌ أعجبثٓب.‘َٓبٚخ انفزشح انًبنٛخ انغُٕٚخ  ززٗ 

 

           ال ٌوجد       ٙ انششكخ. ثٛبٌ ثمًٛخ أ٘ اعزثًبساد أٔ اززٛبؽبد اَشئذ نًظهسخ يٕظف - 21   

  :الرارات -26
 : ًمن منطلك المسإولٌة الموكلة الى مجلس االدارة فانه ٌإكد على ما ٌل            

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحٌح.  -
 أن نظام الرلابة الداخلٌة أعد على أسس سلٌمة ونفذ بفاعلٌة.  -
 الشركة على مواصلة نشاطه ً لدرة أنه ال ٌوجد أي شن ٌذكر ف -

       انششكخ ػهٗ رطجٛك االزكبو االنضايٛخ انزٙ ٔسدد ثالئسخ زٕكًخ انششكبد ٔانظبدسح ػٍ يدهظ ْٛئخ انغٕق انًبنٛخ  رؼًم - 58

  :ٔ انزٙ يُٓب ػهٗ عجٛم انًثبل ثبعزثُبء ثؼغ االزكبو االعزششبدٚخ 

 

ان تمرٌر مرالب الحسابات ٌتضمن تحفظات على الموائم المالٌة السنوٌة ٌجب أن ٌوضح تمرٌر مجلس اإلدارة تلن إذا ك -36

 التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلمة بها. 

( والخاص ببٌانات المجموعة )االستثمار بدولة لطر( والمسجل باسم أحد 7نشٌر إلى اإلٌضاح رلم ) :  لفت انتباه

ذلن فً محاضر مجلس اإلدارة ومحاضر  اعتمادم وٌتم 4227لرئٌسٌٌن )رئٌس مجلس اإلدارة( منذ عام المساهمٌن ا
 .الجمعٌة العامة

             على التمرٌر فً حالة توصٌة مجلس اإلدارة بتغٌٌر مراجع الحسابات لبل انتهاء الفترة المعٌن من أجلها ٌجب أن ٌحتوي -32

 ذلن مع بٌان أسباب التوصٌة بالتغٌٌر: 

عمال الشركة أالنتهاء المدة المانونٌة لمراجعة  اَ ولكن نظر ،المجلس أي مالحظة على مراجع الحسابات ىال ٌوجد لد-          

 فسٌتم تعٌٌن مراجع حسابات جدٌد.

 الذركة    ختم                             لمذركة     السسثل

 بشت صالح دمحم باعظيمفهزيه االسم: 

  التهقيع:

 إلبيان

1110 

 إلمسدد
إلمستحق حت  نهاية 
ة إلمالية إلسنوية  إلفي 

 ولم يسدد
 بيان إألسباب وصف موجز لها

 1110زكاة  3,173,133 3,010,108 إلزكاة
عند إعتماد سيتم إلسدإد 

إنية  إلمي  

يبة يبة إلقيمة إلمضافة لشهر  1,283,001 33,150,570 إلرص    شهر  1110-01ض 
 
 1111-0صدرت ف

إلمؤسسة إلعامة 
 للتأمينات إالجتماعية

   1110-01فاتورة شهر  121,411 1,220,549
 
 1111-0صدرت ف

 اسباب عدم التطبٌك  نص المادة المادة 
 8فمرة  91  

 
حٌثما ٌنطبك ، الوسائل التً اعتمد علٌها مجلس االدارة فً تمٌٌم اداءه واداء لجانه 

 وأعضائه ، والجهة الخارجٌة التً لامت بالتمٌٌم وعاللتها بالشركة ، ان وجدت
 فمرة استرشادٌه    

 35فمرة  91

 
 مادة استرشادٌه   تفاصٌل المساهمات االجتماعٌة للشركة ، ان وجدت


