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 تقرير مجلس اإلدارةم
 الخاص بامليزانية العمومية للشركة 

 م 2020ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في 

 
 حضرات السادة املساهمين الكرام

 

اماعليكماورحمةاهللااوبركاتهالاالس

ا
أاايسر أنا اإلدارةا السعوديةاايمجلـسا لشركةا السـنويا التقريـرا لكـما للعقـدما الصناعيةا يسلطا2020ماااللصادراتا والذيا م،ا

املعلومـاتاا التشـغيليةااالاالضوءاعلىا النتائـجا إلـىاتحليـلا مـنامشـاريعاإضافـةا بـها مـااقامـتا الشـركةاوأبـرزا ساسـيةاحـولانشـاطا

إدارةاا مجلـسا وهيكلـةا املساهمين،ا فياحقوقا والتغيراتا النقديا والتدفقا الدخلا قوائما وكذلكا ومـدىااواملاليـةا لتزاماإالشـركةا

ئحـةاحوكمـةاالشـركات،اومعلومــاتاحــولانشــاطاتاالشــركةاوشركاتهااالتابعة،اوعــرضاتحليلــيالنتائجاالشركةالاالشركةابأحـكاماا

أنشـطةاالشـركةااحدثـتابااييسـتعرضاأهـماالتطـوراتاالتـاااملوحدةاالتشــغيليةاواملخاطــراالحاليــةاواملتوقعــةاالتــياتواجههــااوالـذي

تواجههـااالشـركاتافـياظـلاالظـروفااإلقتصاديـةاالعامليـةاوالزمـةاالراهنـةامـناخـللااايوالنتائـجااملاليـةاالسـنويةاوالتحديـاتاالتـ

ااالحفـاظاازمةاوالتـيامـناشـأنهلاأناالشـركةاوالحمـداللـهاقـدااتخـذتاجميـعااإلجـراءاتاالااوحيثاا(،١٩اا–ـروسا)كوفيـدااايانتشـاراف

ا.ـناهــذهاالجائحــةاوالتــياأثــرتاعلــىاجميــعاالقطاعــاتافـياالعالـمماعلـىاالصحـةاوالسـلمةاملوظفيهـااوعملئهـا

تماش يامـعاأوضـاعاالسـوقااملتغيـرة،اوالتركيـزاعلـىااللااوعملاخطةاأستراتيجيةامستقبليةاافقـداقامـتاالشـركةافـياإعـادةاالهيكلـة

ـيامنتجاتهــااوأعمالهــااذواالربحيــةاالعاليــةا،اوتحســينااإلداءاوالتركيــزاعلــىاالقطاعاتااملستهدفةاوترشــيدااملصروفــاتااالبتـكارافـ

كمـااأناإيقافاالشحناوالتصديراخللااا،وزيـادةااإلنتاجيـةاعلـىاجميـعااملسـتويات،اللتمكـنامـناالحفـاظاعلـىاميزاتهـااالتنافسـية

علـىاالنتائـجااملاليـةاللشـركةاوقـداقامـتااإلدارةابجميـعاالسـبلااملمكنـةاللتحسـينافـياااايثـراسـلبالساكورونااكانالهاارواجائحةافاي

ا.اــقاوالنجـاحجميـعاالحــالتاواالنهــوضابالشــركةاملــاايخــدمامســاهمينااوعملئنــااوموظفينــا،اونســألااللــهاأناتكلــلاجهودنــاابالتوفيا

 وختاماانسألاهللااالعلىاالقديراأنايسدداخطانا،اوأنايكوناعوناالناالستمرارامسيرةاالشركةاعلىاالوجهاالكمل.

 مجلس اإلدارة                    
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بق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق واسباب ذلك:  (1
ُ
  -ما ط

 أدناه:بإستثناءاالحكاماالواردةاااملالية،اتطبقاالشركةاجميعاالحكاماالواردةافيالئحةاحوكمةاالشركاتاالصادرةاعناهيئةاالسوقاا
 

 أسباب عدم التطبيق  نص املادة / الفقرة الفقرة  رقم املادة في الالئحة 

ااوناالتاسعةاوالثلث

 )التدريب(ا

(2)  
اإلدارةاواإلدارةاالتنفيذيةاعلىااأعضاءامجلسوضعااآللياتااللزمةالحصولاكلامنا (2

املجالتاذاتااودوراتاتدريبيةابشكلامستمر؛ابغرضاتنميةامهاراتهماومعارفهمافيابرامج

ا.بأنشطةاالشركةاالعلقة

ااسترشاديةاولمايتماتطبيقهاااملادةا

االحاديةاوالربعونا

 )التقييم(ا

 )أ(
اآللياتااللزمةالتقييماأداءااايضعامجلسااإلدارةابناًءاعلىااقتراحالجنةاالترشيحاتاأ(

؛اوذلكامناخللامؤشراتاهولجاناهوأعضائ– املجلس
ً
قياسااواإلدارةاالتنفيذيةاسنويا

بمدىاتحقيقاالهدافاالستراتيجيةاللشركةاوجودةاإدارةااملخاطرااأداءامناسبةاترتبطا

داجوانباالقوةالداخاوكفايةاأنظمةاالرقابة والضعفاواقتراحااليةاوغيرها،اعلىاأناتحدَّ

ا.الشركةامعالجتهاابماايتفقامعامصلحة

ا
ا

ااملادةااسترشاديةاولمايتماتطبيقهاا

والثمانونا)تحفيزااخامسال

(العاملينا  (2)  
امناالرباحاالتياتحققهااوبرامج(ا2

ً
افياالشركةاأوانصيبا

ً
التقاعداابرامجامنحاالعامليناأسهما

ا.صندوقامستقلالإلنفاقاعلىاتلكاالبرامجاوتأسيس
ااملادةااسترشاديةاولمايتماتطبيقهاا

والثمانونا)تحفيزاااسةالخام

(3) العاملين(  
ا.إنشاءامؤسساتااجتماعيةاللعاملينافياالشركة(ا3

ااملادةااسترشاديةاولمايتماتطبيقهاا

السابعةاوالثمانونا

  )املسؤوليةااإلجتماعية(ا
العامةاالعاديةابناًءاعلىااقتراحامنامجلسااإلدارةاسياسةاتكفلاإقامةاتضعاالجمعيةا

بيناأهدافهااوالهدافاالتيايصبوااملجتمعاإلىاتحقيقها؛ابغرضاتطويراالوضاعاا– التوازنا

ا.والقتصاديةاللمجتمعاالجتماعية

ااملادةااسترشاديةاولمايتماتطبيقهاا

الثامنةاوالثمانونا)مبادراتاا

  العملااإلجتماعي(ا
يضعامجلسااإلدارةاالبرامجاويحدداالوسائلااللزمةالطرحامبادراتاالشركةافيامجالا

االجتماعي،ااالعمل
ااملادةااسترشاديةاولمايتماتطبيقهاا

الخامسةاوالتسعونا

)تشكيلالجنةاحوكمةاا

 الشركات(

 
 أنايفوضاإليهاااهفياحالاتشكيلامجلسااإلدارةالجنةامختصةابحوكمةاالشركات،افعلي

الختصاصاتااملقررةابموجبااملادةاالرابعةاوالتسعينامناهذهااللئحة،اوعلىاهذهااللجنةا

اعلىاامتابعة
ً
أياموضوعاتابشأناتطبيقاتاالحوكمة،اوتزويدامجلسااإلدارة،اسنويا

ا.والتوصياتاالتياتتوصلاإليهااالقل،ابالتقارير

املادةااسترشاديةاولمايتماتطبيقهااا
فيااامختصينابحوكمةاالشركاتلوجودا

عدمااترىاالشركةااإدارةاالشركةاوبهذا
اال

ً
اضرورةالتشكيلاهذهااللجنةاحاليا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم: ةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالي (2
 أعضاء مجلس اإلدارة ( أ

 الخبرات  املؤهالت  الوظائف السابقة  الحالية الوظائف  األسم  م
فيامجالاالهندسةااةسنا12اهندسةاميكانيكيةابكالوريوساامهندسانقلااامديراعاماشركةااملفاهيمااملشرفةاللتجارةااحاتماحمداالسحيبانيا 1

اوالتصاميماوإدارةاالصولا

املديراالتنفيذياإلدارةاتقنيةااملعلوماتافياا أحمدامحمداالعرينيا 2

االهيئةاالعامةالإلستثمارا

مديراقسماتوسعاتاالفروعافيامصراا

االراجحيا

سنةافيامجالااإلدارةاوتحليلااا13اماجستيراعلوماحاسباآلي

االعمالاوتنفيذااملشاريعاالتقنيةاا

اسنةافيامجالاالتجارةاوالعمالا16اشريعةابكالوريوساارجلاأعمالالخدماتااإلعاشةاااملديراالعامالشركةاهزون عبدهللااعبدالعزيزااملشعلا 3

لشركةالبأساالصحةاالرئيساالتنفيذيا سلمانامحمداالسحيبانيا 4

التسويةااملطالباتاالتأمينيةا

رئيسامكافحةااإللتزاماوغسلاالموالاا

 واإلبلغاعناالنشطةااملشبوهةا

االعربيةاالسعوديةااشركةالزارد

سنةافيامجالاالحوكمةاوالرقابةاا12اماجستيراإدارةاأعمالا

اوإدارةاالشركاتا

املديراالعامالإلدارةاالعامةاللمبادراتابوزارةاا خالداعبدهللااالضبيبا 5

 تااإلتصالتاوتقنيةااملعلوما

مديرامشاريعاالتحولاالرقمياوالتغييراا

افيامصرفاالراجحيا

اإلدارةاسنةافيامجالاا12اماجستيراإدارةاأعمالا

املشاريعاااإلستراتيجيةاوإدارة

اوتطويراالعمالا

سنةافيامجالاتقنيةااملعلوماتااا14اماجستيراإدارةاأعمالاامستشاراتقنيةااملعلوماتاواإلتصالتاامديراتنفيذيااحســامايحـيـىاالغـريميـلا 6

اواإلتصالتاواإلدارةا

شريكامؤسساشركةاالتسويقاا التنفيذيالشركةاهويةاالعربيةاالتجاريةاملديراااعلياصالحاالحميدانا 7

ااإلحترافيا

سنةافيامجالااإلدارةاوإدارةاا12اماجستيراإدارةاأعمالا

ااملشاريعاوتطويراالعمالا

ـــــــــــــــريا** 8 ركةاالشإدارةامجلساايةعضوامستقيلامنااحـــــــازمافــــهـــــــداالدوســـــــ

اللصادراتاالصناعيةالسعوديةا

مستشارافياصندوقاالستثماراتاا

االعامةا

اسنةافيامجالااإلدارةا18اأعمالابكالوريوساإدارة

ا.م2020-12-29ستقالةاالعضوابتاريخااماوقداوافقامجلسااإلدارةاعلىا2020-12-28ستقالتهامنامجلسااإلدارةابتاريخااقاماالستاذ/احازمافهداالدوسريابتقديمااا**

 أعضاء اللجان (ب
 الخبرات  املؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  األسم  م
سنةافيامجالاالهندسةاوالتصاميمااا13ابكالوريوساهندسةاميكانيكيةاامهندسانقلااامديراعاماشركةااملفاهيمااملشرفةاللتجارةااحاتماحمداالسحيبانيا 1

اوإدارةاالصولا

املديراالتنفيذياإلدارةاتقنيةااملعلوماتافياا أحمدامحمداالعرينيا 2

االهيئةاالعامةالإلستثمارا

مديراقسماتوسعاتاالفروعافيامصراا

االراجحيا

سنةافيامجالااإلدارةاوتحليلااا14اماجستيراعلوماحاسباآلي

االعمالاوتنفيذااملشاريعاالتقنيةاا

الشركةاالسعوديةاعضوامجلساإدارةا عبدهللااعبدالعزيزااملشعلا 3

اللخدماتاالمنيةا)أمنكو(ا

اسنةافيامجالاالتجارةاوالعمالا17اشريعةابكالوريوساارجلاأعمال

الرئيساالتنفيذيالشركةالبأساالصحةا سلمانامحمداالسحيبانيا 4

التسويةااملطالباتاالتأمينيةا

رئيسامكافحةااإللتزاماوغسلاالموالاا

االنشطةااملشبوهةاعناواإلبلغا

اشركةالزارداالعربيةاالسعوديةا

سنةافيامجالاالحوكمةاوالرقابةاا13اماجستيراإدارةاأعمالا

اوإدارةاالشركاتا

املديراالعامالإلدارةاالعامةاللمبادراتابوزارةاا خالداعبدهللااالضبيبا 5

 تااإلتصالتاوتقنيةااملعلوما

مديرامشاريعاالتحولاالرقمياوالتغييراا

افيامصرفاالراجحيا

سنةافيامجالااإلدارةااإلستراتيجيةااا13اماجستيراإدارةاأعمالا

 وإدارةااملشاريعاوتطويراالعمالاا

سنةافيامجالاتقنيةااملعلوماتااا15اماجستيراإدارةاأعمالاامستشاراتقنيةااملعلوماتاواإلتصالتاامديراتنفيذيااحســامايحـيـىاالغـريميـلا 6

اواإلتصالتاواإلدارةا

لشركةاهويةاالعربيةااملديراالتنفيذيااعلياصالحاالحميدانا 7

 التجاريةا

شريكامؤسساشركةاالتسويقاا

ااإلحترافيا

سنةافيامجالااإلدارةاوإدارةاا13اماجستيراإدارةاأعمالا

ااملشاريعاوتطويراالعمالا

الرئيساالتنفيذياللشركةاالسعوديةااسليماناحمداالجديعيا 8

اللصادراتاالصناعيةا

الهندسةاالصناعيةاااالدكتورةافيامستشارالوجستيا

ا(اتخصصااللوجستيات)

سنواتافياا10منااأكثرخبرةادوليةا

اللوجستياتااوااادارةاسلسلاالمداد

ادارةاالعملياتاإوا

مديرامراجعةاأولابشركةاقنواتاا الرئيساالتنفيذياشركةاداراالتعدينا محمداعزاماالشويعرا 9

 التصالتاالسعوديةا
سياساتااملجموعةابشركةامديراإدارةا نظمااملعلوماتااسبكالوريوا

  الطيرانااملدنياالسعودياالقابضةا
التشغيليابشركةااالتميزاإدارةمديرا

مستشارااو الغازاوالتصنيعاالهلية

  وماتبشركةاالعلمالمنااملعل
 امستشارابشركةااكسنشراالعاملية
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 اإلدارة التنفيذية ( جـ.

 الخبرات  املؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  األسم 

الهندسةاالصناعيةافيااالدكتورةاامستشارالوجستيااالرئيساالتنفيذيااسليماناحمداالجديعي

ا(اتخصصااللوجستيات)

سنواتافياادارةاسلسلاا10منااأكثرخبرةادوليةا

 دارةاالعملياتاإااللوجستياتاواوااالمداد
اإلدارةااملاليةاسنواتافيامجالااا8اماجستيراإدارةانظماآمنااملعلوماتااواإلصلحاتاكبيرامدراءاالذممااملاليةاااااملديرااملالي أحمداالحربياادزي

ــا الحاليــــة  (3 ــالس ادارتهــ ــي مجــ  فــ
 
ــوا ــش يكــــون عضــــو مجلــــس ادارة الشــــركة عضــ ــا الرــ ــة أو خارجهــ أســــماء الشــــركات داخــــخ اململكــ

 اوالسابقة: أو من مديريها.

اإلدارة  أسماء الشركات الرش يكون عضو مجلس   اسم العضو 

 في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها
 
 عضوا

داخخ اململكة /  

 خارج اململكة

الكيان القانوني )مساهمة  

مدرجة/مساهمة غير 

مدرجة/ذات مسؤولية  

 محدودة/..(

أسماء الشركات الرش يكون  

عضو مجلس اإلدارة  

 في مجالس ادارتها  
 
عضوا

 السابقة أو من مديريها 

داخخ اململكة /  

 اململكة خارج

الكيان القانوني )مساهمة  

غير مدرجة/مساهمة 

مدرجة/ ذات مسؤولية 

 ( محدودة/.

شركةاباتكالإلستثماراامساهمةامدرجةاداخلااململكةااأيانالإلستثماراشركةا حاتماحمداالسحيبانيا

اوالعمالااللوجستية
امساهمةامدرجةاداخلااململكةا

ا-ا-ا-اا  أحمدامحمداالعرينيا

ا-ا-ا-اا  عبدالعزيزااملشعلااعبدهللا

شركةاالدريساللخدماتاالبتروليةاا سلمانامحمداالسحيباني

اوالنقلياتا

ا-ا-ا-امساهمةامدرجةاداخلااململكةا

ا-ا-ا-ا-ا-ا- خالداعبدهللااالضبيب

ذاتامسؤوليةاااداخلااململكةااشركةابذلاالرياضااملحدودةا حســامايحـيـىاالغـريميـل

امحدودةا
ا-ا-ا-

الحميدانعلياصالحا ا-ا-ا-ا-ا-ا- 

عضــو مجلــس ادارة غيــر تنفيــذ   –تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التــا:ي: عضــو مجلــس ادارة تنفيــذ   (4
 .عضو مجلس ادارة مستقخ –

 
 مستقخ(  –غير تنفيذ    –تصنيف العضوية )تنفيذ   اسم العضو 

امستقلا املهندس/احاتماحمداالسحيبانيا
امستقلا محمداالعرينياالستاذ/اأحمدا

اغيراتنفيذيا عبدهللااعبدالعزيزااملشعلالستاذ/اا
امستقلا الستاذ/اسلمانامحمداالسحيبانيا
امستقلا الستاذ/اخالداعبدهللااالضبيبا

اغيراتنفيذيااحســامايحـيـىاالغـريميـلاملهندس/ا
امستقلااالستاذ/اعلياصالحاالحميدانا

 شاغر شاغر

 بمقارحــــــات املســــــاهمين  –وبداصــــــة غيــــــر التنفيــــــذيين  –اإلجــــــراءات الرــــــش اتدــــــذها مجلــــــس اإلدارة إلحاطــــــة أعضــــــائه  (5
 
علمــــــا

 وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
يـــتماطـــرحامقترحـــاتاوملحظـــاتامســـاهمياالشـــركةاأناجـــدتافـــيااجتمـــاعااملجلـــساولجـــانااملجلـــسابعـــداأنايـــتماأشـــعاراأعضـــاءااملجلـــسا

اأواعناطريق
ً
االبريدااإللكتروني.اهاتفيا



 

 

5 

وصــف مدتصــر ألختصاصــات اللجــان ومهامهــا مملــخ: لجنــة املراجعــة، ولحنــة الارشــيحات ولجنــة املكا ــ ت، مــ  ذكــر أســماء  (6
 اجتماع.اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور ألعضاء لكخ 

اا:املراجعةلجنة ا(1)

عضــوامجلــسااإلدارةا،اا–اأحمــدامحمــداالعرينــيعضــوامجلــسااإلدارةا،اوعضــويةاالســتاذ/ااا–اســلمانامحمــداالســحيبانيويرأســهااالســتاذ/ا

بـهااةجلـسافـياالوفـاءابمسـئولياتهااملناطـ،اوتخـتصابمسـاعدةااملااللجنةامناخارجااملجلسعضواا–امحمداعزاماالشويعروعضويةاالستاذ/ا

ــياا ــاعدةافـ ــىاالخـــصااملسـ ــأنهااوعلـ ــياتاملجلـــسااإلدارةامـــناشـ ــةاوتقـــديماأياتوصـ ــةاوتنفيـــذهابفاعليـ ــةاالداخليـ ــاماالرقابـ ــةانظـ لتحقـــقامـــناكفايـ

ـــــاءةاعاليــةاوتكلفــةامعقولــةا، ـــــرينابكفــ ـــيناواملستثمــ ــ ـــحااملساهمــ ــ ومــناهــذاااتفعيــلاالنظــاماوتطــويرهابمــاايحقــقاأغــراضاالشــركةاويحمــيامصالــ

ــــــ ــــــامااللجـ نةالاتتضـــمناالقيـــامابـــأيامهـــاماتنفيذيـــةاأواإتخـــاذاأياقـــراراتا،اوإنمـــااتنحصـــرامهامهـــاافـــياتقـــديماتوصـــياتاملجلـــسااملفهـــومافـــإنامهـ

ابشأنهاا
ً
احسباالبياناالتالي:ام2020خللاالعامااملالياااتإجتماعا(ا6ا)وقداعقدتااللجنةاإلدارةاإلتخاذاماايراهامناسبا

ا
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ش  الر عدد االجتماعات

 حضرها العضو 

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رئيسااللجنة لمانامحمداالسحيبانياس

 5 × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو العرينياأحمدامحمدا

 5 ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ عضوامحمداعزاماالشويعر

 الحضور                              عدم ×                                          الحضور أصالة                         ✓

ا:املراجعة* مهام ونطاق عمخ لجنة 
أعمالاالشركةاوالتحققامناسلمةاونزاهةاالتقاريراوالقوائمااملاليةاوأنظمةاالرقابةاالداخليةافيها،ااتختصالجنةااملراجعةاباملراقبةاعلىاا

اوتشملامهامااللجنةابصفةاخاصةاماايليا

ا.اطلبااملستنداتاوالتقاريراواإليضاحاتاواملعلوماتاالخرىااملناسبةامنااملدراءاالتنفيذييناواملسئولينابالشركة.1ا

ا.ادعوةااملدراءاالتنفيذييناواملسئوليناواملوظفينابالشركةالجتماعاتااللجنةالسؤالهماولطلبااإليضاحاتاوالتفسيراتامنهم.اا2

اواملتخصصينامناخارجاالشركة.ا.االستعانةابالخبراءاواملستشارين3

ا.اأداءاأياواجباتاتوكلاإليهمامنامجلسااإلدارةافياحدوداصلحياتالجنةااملراجعة4ا

ا.اعملااملراجعةاوالتقييماالسنوياللئحتهااوإعداداتوصياتاملجلسااإلدارةافيماايتعلقابتعديلاجزءامنهاا)إناتطلباذلك.(5ا

اإلدارة،اعلىاأناتقدماللمجلسافوراالنتهاءامناانعقادااجتماعااللجنة.اإعداداالتقاريراعلىاأساسادورياملجلسااا.6ا

االتعاملامعااملعلوماتاالتياتتوافرالدىااللجنةانتيجةامباشرتهاالعمالهاابسريةاتامة.اا.7ا

تق8ا التيا بالقراراتا املتعلقةا املصالحا فيا لتعارضا أوا استقلليتهاا علىا تؤثرا التيا باملستجداتا اإلدارةا مجلسا إبلغا لجنة.ا املراجعةااااوما

اباتخاذهاافياإعداداتقييماومراجعةاسنويةالنشطةالجنةااملراجعةاولعضائهاامتضمنةادرجةاالتزامااللجنةابلئحتها.ا

 التقارير املالية ا
لضمان1ا اإلدارة،ا مجلسا علىا عرضهاا قبلا املاليا بأدائهاا املتعلقةا وإعلناتهاا للشركةا والسنويةا الوليةا املاليةا القوائما دراسةا نزاهتهااااا.ا

اوعدالتهااوشفافيتها،اوإبداءارأيهاا
للشرك2ا املاليةا والقوائما املجلسا تقريرا كانا إذاا فيماا اإلدارةا مجلسا طلبا علىا بناءا الفنيا الرأيا إبداءا ومتوازنة.ا عادلةا ومفهومةااااةا

اعملهااواستراتيجيتها.ااوأدائهااونموذجا،للشركةوتتضمنااملعلوماتاالتياتتيحاللمساهميناواملستثمريناتقييمااملركزاأواالوضعااملاليا
ا.ادراسةاأيةامسائلامهمةاأواغيرامألوفةاتتضمنهااالتقاريرااملالية.3ا
االحسابات.ااالياللشركةاأوامنايتولىامهامهاأوامسؤولااللتزامافياالشركةاأوامراجعالبحثابدقةافياأيةامسائلايثيرهاااملديرااملا4ا
ا.االتحققامناالتقديراتااملحاسبيةافيااملسائلاالجوهريةاالواردةافياالتقاريرااملاليةا5
ا.ادراسةاالسياساتااملحاسبيةااملتبعةافياالشركةاوإبداءاالرأياوالتوصيةاملجلسااإلدارةافياشأنها.ا6



 

 

6 

 املراجعة الداخلية 

الداخليةاواملاليةاوإدارةااملخاطرافياالشركة،اوإعداداتقريرامكتوبايتضمناتوصياتها1  الرقابةا ورأيهاافيامدىاااا.ادراسةاومراجعةانظما

أدتهامناأعمالاتدخلافيانطاقااختصاصها،اعلىاأنايودعامجلسااإلدارةانسخةاكافيةامناهذااالتقريرافيا النظماوماا كفايةاهذها

يرغبامنااملساهمينابنسخةامنه.اويتلىاااالشركةاالرئيساقبلاموعداانعقاداالجمعيةاالعامةابعشرةاأياماعلىاالقل،التزويدامنامركزاا

االتقريرافياأثناءاانعقاداالجمعيةا

ا.ادراسةاتقاريرااملراجعةاالداخليةاومتابعةاتنفيذااإلجراءاتاالتصحيحيةاللملحظاتاالواردةافيها.ا2ا

منا3ا للتحققا وجدت،ا إنا الشركةا فيا الداخليةا املراجعةا وإدارةا الداخليا املراجعا وأنشطةا أداءا علىا واإلشرافا الرقابةا املوارداااا.ا توافرا

تقديماتوصيتهااللمجلسابشأناااااللزمةاوفعاليتهاافياأداءاالعمالاواملهامااملنوطةابها.اوإذاالمايكناللشركةامراجعاداخليافعلىااللجنة

 . إلىاتعيينهامدىاالحاجةا

 مراجعة الحسابات 

استقللهم1 منا التأكدا بعدا أدائهم،ا وتقييما أتعابهما وتحديدا وعزلهما الحساباتا مراجعيا بتعيينا اإلدارةا ملجلسا التوصيةا ومراجعةاااا.ا

انطاقاعملهماوشروطاالتعاقدامعهم.ا

الا2 معا املراجعة،ا أعمالا فعاليةا ومدىا وموضعيته،ا الحساباتا مراجعا استقللا منا التحققا القواعد.ا العتبارا فيا ذاتااااخذا واملعاييرا

االصلة.

أعمالااملراجعة،اااا.امراجعةاخطةامراجعاحساباتاالشركةاوأعماله،اوالتحققامناعدماتقديمهاأعمالافنيةاأواإداريةاتخرجاعنانطاقا3

اوإبداءامرئياتهااحيالاذلك.ا

ا.ااإلجابةاعنااستفساراتامراجعاحساباتاالشركات.ا4

ا.ادراسةاتقاريرامراجعاالحساباتاوملحظاتهاعلىاالقوائمااملاليةاومتابعةاماااتخذابشأنها.اا5

 ضمان األلازام 

ا.امراجعةانتائجاتقاريراالجهاتاالرقابيةاوالتحققامنااتخاذاالشركةااإلجراءاتااللزمةابشأنها.ا1

اوالتعليماتاذاتاالعلقة..االتحققامناالتزاماالشركةابالنظمةاواللوائحاوالسياساتا2

ااإلدارةااامراجعةاالعقوداوالتعاملتااملقترحاأناتجريهااالشركةامعاالطرافاذوياالعلقة،اوتقديمامااتراهابشأنهااإلىامجلسا3

ااتخاذها.اا.االرفعاإلىامجلسااإلدارةابمااتراهامنامسائلاترىاضرورةااتخاذاإجراءابشأنها،اوإبداءاتوصياتهاابالخطواتاالتيايلزم4

اا:واملك  ات لجنة الارشيحات  ا(2)

الســــتاذ/اا ـــاا محمدالعرينيويرأسهــ مجلساااا–ااأحمدا رئيسا الستاذ/اااااإلدارة،نائبا املشعلوعضويةا عبدالعزيزا مجلساااا–ااعبدهللاا عضوا

حسباااام2020للاالعامااملاليااخ  عيناأجتماوقداعقتااللجنةاا،اااإلدارةعضوامجلساااا–االستاذ/اعلياصالحاالحميدانوعضويةاااااإلدارة،

 البياناالتالي:

 راب االجتماع ال صفة العضو العضو اسم 

 م 13/07/2020

  خامساالجتماع ال

 م 21/09/2020

   عدد االجتماعات

ا2 ✓ ✓ رئيسااللجنة أحمدامحمداالعرينيا

ا2 ✓ا✓ عضواعبدهللااعبدالعزيزااملشعلا

 2 ✓ ✓ عضواعلياصالحاالحميدان

اااااااااااااااااااااااااااالحضورااااااااااعدما×ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحضوراأصالةااااااااااا                                    ✓
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ا:الارشيحات واملكا  تاختصاصات ومهام لجنة * 

ابماايلياالترشيحاتاواملكافآتاتختصالجنةاا

إلى1ا التنفيذية،اورفعهاا املنبثقةاعنااملجلساواإلدارةا إعداداسياسةاواضحةاملكافآتاأعضاءامجلسااإلدارةاواللجانا مجلسااإلدارةاااا.ا

ترتبطا معاييرا اتباعا السياسةا تلكا فيا يراعيا أنا علىا العامة،ا الجمعيةا منا لعتمادهاا تمهيداا فيهاا عنها،ااااللنظرا واإلفصاحا بالداء،ا
ا.ااوالتحققامناتنفيذها

ا.اتوضيحاالعلقةابينااملكافآتااملمنوحةاوسياسةااملكافآتااملعمولابها،اوبياناأياانحرافاجوهرياعناهذهاالسياسةا2

ا.ااملراجعةاالدوريةالسياسةااملكافآت،اوتقييمامدىافعاليتهاافياتحقيقاالهدافااملتوخاةامنها.ا3
بمكافآتاأعضاءامجلسااإلدارةاواللجا4ا اإلدارةا التوصيةاملجلسا املعتمدةاا.ا بالشركةاوفقااللسياسةا التنفيذيينا املنبثقةامنهاوكبارا نا

لرئيساالتنفيذياأوااملديراالعاماوخططااملكافآتااملاليةاالسنويةاللموظفينافياالشركاتاالتابعةاالااوالوظيفةااعملالااومراجعةاعقد

اللسياسةااملعتمدةالتلكاالشركاتاوالرفعابالتوصيةاملجلساالدارةااووفقا
ا.ااقتراحاسياساتاومعاييراواضحةاللعضويةافيامجلسااإلدارةاواإلدارةاالتنفيذية.6ا

أياشخصاااا.االتوصيةاملجلسااإلدارةابترشيحاأعضاءالهاوإعادةاترشيحهماوفقااللسياساتاواملعاييرااملعتمدة،امعامراعاةاعدماترشيحا7ا
اسبقتاإدانتهابجريمةامخلةابالشرفاوالمانة.

اواملؤهلتااملطلوبةالعضويةامجلسااإلدارةاوشغلاوظائفااإلدارةاالتنفيذية.ااا.اإعداداوصفاللقدراتا8ا

ا.اتحديداالوقتاالذيايجباعلىاالعضواتخصيصهالعمالامجلسااإلدارة.ا9
ا.ااملراجعةاالسنويةاللحتياجاتااللزمةامنااملهاراتااملناسبةالعضويةامجلسااإلدارةاووظائفااإلدارةاالتنفيذية.اا10ا

ا.امراجعةاهيكلامجلسااإلدارةاواإلدارةاالتنفيذيةاورفعاالتوصياتافياشأناالتغييراتاالتيايمكناإجراؤها.ا11

مجلساإدارةااان،اوعدماوجوداأياتعارضامصالحاإذااكاناالعضوايشغلاعضوية.االتأكدابشكلاسنويامنااستقللاالعضاءااملستقلي12ا
اشركةاأخرىا

التنفيذية13ا اإلدارةا وأعضاءا املستقلينا والعضاءا التنفيذيينا غيرا والعضاءا التنفيذيينا لألعضاءا وظيفيا توصيفا وضعا وكباراااا.ا

االتنفيذينا
ااإلدارةاأواكباراالتنفيذيين.ا.اوضعااإلجراءاتاالخاصةافياحالاشغورامركزاأحداأعضاءامجلسا14ا

ا.اتحديداجوانباالضعفاوالقوةافيامجلسااإلدارة،اواقتراحاالحلولاملعالجتهاابماايتفقامعامصلحةاالشركة.ا15ا

ا:واإلستملمار التنفيذيةاللجنة ا(3)ا
مجلــسااعضـو–اســلمانامحمـداالســحيبانيوعضـويةاكـلامــناالسـتاذ/اااإلدارة،مجلــساارئـيسا–املهنـدس/احــاتماحمـداالســحيبانيويرأسـهاااا

تادوقـداعقـااإلدارة،عضـوامجلـساا–احسـامايحىـااالغريميـلوالسـتاذ/اااإلدارة،عضـوامجلـساا–اخالداعبدهللااالضبيبوالستاذ/اااااإلدارة،
 حسباالبياناالتالي:ام2020للاالعامااملالياخااجتماعات( 5) اللجنة

 
 العضو اسم 
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اع
تم
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ا

ا 
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لخ

 

28/
06/

20
20

 م 

اع
تم

الج
ا

ال 
س 

اد
س

 

07/
09/

20
20

 م 

اع
تم

الج
ا

ال 
ب 
سا

 

14/
09/

20
20

 م 

اع
تم

الج
ا

ال 
ن
ام
مل

 

21/
09/

20
19

 م 

اع
تم

الج
ا

ال 
س 

تا
 

28/
09/

20
20

 م 

   عدد االجتماعات

 5ا✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رئيسااللجنة حاتماحمداالسحيبانيا

 5ا✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو سلمانامحمداالسحيبانيا

عبدهللااالضبيباخالدا  5ا✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو 

 5ا✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو حسامايحىااالغريميلا

 4ا✓ × ✓ ✓ ✓ عضو **حازمافهداالدوسريا

االحضورااااااعدما×اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحضوراأصالةاااااااااااا   ✓

ا.م2020-12-29ستقالةاالعضوابتاريخااماوقداوافقامجلسااإلدارةاعلىا2020-12-28ستقالتهامنامجلسااإلدارةابتاريخاا**اقاماالستاذ/احازمافهداالدوسريابتقديما
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اواإلستملمار   اللجنة التنفيذيةومسئوليات  صالحيات* 

وتقومابتمثيلادورااملجلسااإلشرافيافياالفتراتاااالقراراالتنفيذيفاعلىاعمليةاصنعامسئولةاعنااإلشراااإلستثماراااللجنةاالتنفيذيةا-1

 ماابينااجتماعاتامجلسااإلدارة.ا

الطارئةافياحدودااااىااتخاذاقراراتاعاجلةافياالحداثتقومااللجنةابمناقشةاواتخاذاالقراراتااملتعلقةاباملوضوعاتاالتياتحتاجاإلا-2

 الصلحياتااملمنوحةالهاامناقبلامجلساالدارة.ا

 املسائلاالقانونيةاوالدعاوىاالقضائيةاذاتاالهميةاالنسبيةاللشركة.ااخصوصدارةاباستلماالتقاريرامنااإلاا-3

 اللجنةابالتالي:ااوأهدافهااتقومفيماايتعلقابإستراتيجيةاالشركةاا-4
امراجعةاإجراءاتاوعملياتاالتخطيطاالستراتيجياللشركةابالتعاونامعاالرئيساالتنفيذي.ااأ.

 تهدفاإلىاتحقيقاأهدافاالشركة.ااناالخططااإلستراتيجيةاللشركةاقداتماترجمتهااإلىاتصرفاتاوأعمالافعليةالتأكدامناأب.

ااالستراتيجيةااهدفاإلىاتحقيقاالتوافقابيناالخططمراجعةاتوصياتاالرئيساالتنفيذيافيماايتعلقابتوزيعاموارداالشركةاالتياتات.
 للشركةاوأهدافهااالتشغيليةاطويلةاالجل.

 مهمةاالشركةاوأهدافها.اااملراجعةاالدوريةاللخططااإلستراتيجيةاللشركةاوالهدافاالتشغيليةاللتأكدامناتوافقهاامعاث.
 تراتيجيةاالساملوافقةاعلىاهذهااامراجعةاإستراتيجيةاالتسويقاواملبيعاتاوالتوصيةابإجراءاالتعديلتااملطلوبةامناقبلهااقبلااج.
جلسااإلدارةابالنسبةاللقراراتااإلستراتيجيةااملتعلقةابالولوياتاالتشغيلية،امتضمناااملاتقومااللجنةابمراجعةاوإعداداالتوصياتاح.ا

االتوسعاإلىاأسواقاودولاجديدةاأواالخروجامناأسواقاودولاحالية.

افيماايتعلقابالتخطيطااملالياللشركةاوسياسةاتوزيعاتاالرباحاتقومااللجنةابالتالي:ا-5
مؤشراتااااوأيضاوطويلةاالجل،ااإعداداومراجعةاالتوصياتاملجلسااإلدارةااملتعلقةابالهدافاوالستراتيجياتااملاليةاالسنوية .اأا

 الداءااملرتبطةابها.ا
 تنفيذها.اللشركةاوبكيفيةااةاواملتعلقةابسياسةاتوزيعاتاالرباحإعداداومراجعةاالتوصياتااملقدمةاملجلسااإلدارا .ب
بمراجعةاوإعداداااتقومااللجنةاواتمدةامسبقاالها.ااملراجعةاالدوريةاللنفقاتاالرأسماليةاالفعليةاومراجعتهاامعااملوازناتااملع .ت

ركةاالتياهدفاإلىاتحسيناجودةااالتوصياتاملجلسااإلدارةابالنسبةاللقراراتااإلستراتيجيةااملتعلقةابالفرصاالتياأماماالش
 املنتجاتاوالخدماتاالتياتقدمهااالشركةاوترشيداالتكاليفااملتعلقةابها.

ا.اركةالشدراسةاوتقديمااملشورةاللمجلسابشأناعملياتاالندماجاوالستحواذااملقترحة،ازيادةااواتخفيضاراسامالااا-6
السياساتاواإلجراءاتاااا-7 والبرامجاوضعا إلىامجلسااواإلستراتيجياتا بهاا والتوصيةا للشركةا ذلكااااإلستثماريةا فيا بماا اإلدارةالعتمادهاا

واإلرشاداتاا فيالسياساتا الستثمارا الستثماراتا بتنويعا وحدوده،اااااملتعلقةا الخ(ا العملت...ا السندات،ا والستثماراتاالسهم،ا
ا.ااملحظورة

التنويعاااا-8 خطةا الشركةاالإعدادا احتياجاتا معا تتناسبا بماا املخاطرةالستثماراتا اإلدارةاااااملقبولةااودرجةا مجلسا إلىا بهاا والتوصيةا
العتمادها.ا

دارةافيماايتعلقاباعتمادااستثماراوإعادةااستثماراأموالاالشركة،اويجوزاللجنةاتفويضاعملياتااإلستثماراإلىااالتوصيةاملجلسااإلااا-9
ااملوظفينافياالشركة،اوإلىامدراءاإستثماراخارجيين.ا

ا.دراسةاوتقديمااملشورةاللمجلسابشأناعملياتاالندماجاوالستحواذااملقترحةاومااشابههاا-10
السياساتااملاليةاالهامةاوالمورااملتعلقةابتمويلاااابشأناراجعةاالخطةاالرأسماليةاللشركةاودراسةاوتقديماالتوصياتاإلىااملجلسااماا-11

االسهم،اوإصداراأوااستبعاداسنداتاالديوناوغيرها.ااالشركةابماافياذلك،اسياسةاتوزيعاالرباح،اوبرنامجاإعادةاشراء
اخللااجتماعاتااللجنة.ادارةاومدراءااإلستثماراالستشاريين،اومناقشتهمكابمراجعةاتقاريرااإلامراقبةاإدارةاأموالاالشركةاوذلا-12
الداءاالستثمارياااا-13 املتوقعة،اوعائداتااواملحافظاللشركةتقويما العائداتا الفعليامعا العائدا التيااااوذلكابمقارنةا الخرىا الشركاتا

آلخر.اا حينا منا اإلدارةا مجلسا أوا اللجنةا بعيناتختارهاا التقويما هذاا اإلستثماريةااااسيأخذا بالسياساتا اللتزاما مدىا العتبارا
اواإلرشاداتاومستوياتااملخاطر.ا

اللمجلس.امراجعةاكافةااملعاملتااإلستثماريةاالتياتحتاجاالىاموافقةامجلساالدارةاوالتوصيةابخصوصهااا-14
 الستثماراالنسباللشركةاوالتوصيةابهاللمجلس.دراسةاوتقويماالستثماراتااملحتملةاوتحديدانوعاا-15
للشركة،اوالتدفقاتاالنقدية،اااوالتصنيفاالئتمانيمثلاالمورااملتعلقةابرأسامالاالشركة،ااااللشركة،امراجعةاالمورااملاليةاالهامةاااا-16

 .ا،اوالودائعاالستثمارية،اوذلكابالتعاونامعاولجنةااملراجعةالقتراضوأنشطةاا
 أموراأخرىايقومامجلسااإلدارةابتكليفهااللجنة.القيامابأيةاا-17
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الوســائخ الرــش اعتمــد عللهــا مجلــس اإلدارة فــي تقيــيم أدائــه وأداء لجانــه وأعضــائه، والجهــة الخارجيــة الرــش قامــ   (7

 بالتقييم وعالقتها بالشركة، أن وجدت:

تقيــيماأدائــهاوأداءالجانــهاوأعضــائهامــناأياجهــةامالــمايــتماتطبيــقاأياوســيلةااعتمــادااعتمــدهاامجلــسااإلدارةافــيا2020خــللاالعــاما

 .خارجية

ــة  (8 ــادة الملالملـ ــه فـــي املـ ــا هـــو منصـــوص عليـ  ملـ
 
ــا ــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة و قـ اإل صـــان عـــن مكا ـــ ت أعضـ

 .والتسعين من الئحة حوكمة الشركات

 سياسة مكا  ت أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة: .أ 

تمااعداداسياسةامكافآتامجلسااإلدارةاولجانهاواإلدارةاالتنفيذيةاعنامجلساإدارةاالشركةاالسعوديةاللصادراتاالصناعيةابهدفاا

ا رقما القرارا بموجبا املاليةا سوقا هيئةا مجلسا منا الصادرةا الشركاتا حوكمةا لئحةا معا ا(2017-16-8)التوافقا وتاريخااا

املوافقاا16/05/1438 نصت13/02/2017هـا والتيا ملكافآتاااما واضحةا سياسةا بإعدادا واملكافآتا الترشيحاتا لجنةا تقوما أنا علىا

مناا لعتمادهاا تمهيداا فيهاا للنظرا اإلدارةا ملجلسا ورفعهاا التنفيذيةا واإلدارةا املجلسا عنا املنبثقةا واللجانا اإلدارةا مجلسا أعضاءا

االجمعيةاالعامة.ا

 أهداف الوثيقة: 
اتهدفاهذهاالسياسةاإلى:ا

كافآتاأعضاءامجلسااإلدارةاولجانهاوكباراالتنفيذيينافياضوءامتطلباتانظاماالشركةاوأنظمةاولوائحااتحديدامعاييراواضحةامل -1
 هيئةاالسوقااملالية.ا

واللجاناا -2 اإلدارةا مجلسا فيا العملا أجلا منا واملوهبةا والقدرةا الكفاءةا منا بقدرا يتمتعونا أفرادا جذبا إلىا السياسةا تهدفا
ومرتبطةابالداءامماايساهمافياتحسيناأداءاالشركةاوتحقيقاأداءااااآتلمكافلالتنفيذيةامناخللاتبنياخططاوبرامجامحفزةاا

 الشركةاوتحقيقامصالحامساهميها.

 املعايير العامة للمكا  ت  

اا
ً
تختصالجنةاالترشيحاتاواملكافآتابالتوصيةاللمجلسابمكافآتاأعضاءااملجلساوأعضاءااللجاناوكباراالتنفيذيينابالشركةاوفقا

االتالي:للمعاييرااملعتمدةاعلاالنحوا

 أناتكونااملكافآتامتناسبةامعانشاطاواستراتيجيةاالشركةاوأهدافهااواملهاراتااللزمةاإلدارتها.ا -1

 الجزءااملتغيرامنااملكافآتابالداءاعلىااملدىاالطويل.امراعاةاربطا -2

 تراعياالشركةاانسجامااملكافآتامعااستراتيجيةاوأهدافهااومعاحجماوطبيعةاودرجةااملخاطرالديها. -3

تأخذاالشركةافياالعتباراممارساتاالشركاتاالخرىامااهواسائدافياسوقاالعملافياتحديدااملكافآتامعاتفاديامااقداينشأاا -4

 مناارتفاعاغيرامبرراللمكافآت.اعناذلكا

العمليةاا -5 والخبراتا العلميةا واملؤهلتا بشاغلهاا املنوطةا واملسؤولياتا واملهاما الوظيفةا مستوىا علىا بناءا املكافآتا تحددا

 واملهاراتاومستوىاالداء.ا

 أناتكونااملكافأةاكافيةابشكلامعقولالستقطاباذوياكفاءةاوخبرةامناسبةاوتحفيزاواإلبقاءاعليهم. -6

مكافآتاأعضاءامجلسااإلدارةابحيثاتعكسامدىاخبرةاالعضواواختصاصاتهاواملهامااملنوطةابهاوعدداالجلساتاالتيااتحدداا -7

 .اتباراتيحظرهااوغيرهاامناالعا

تبيناأنهااتقررتابناءاعلىامعلوماتاغيرادقيقةاقدمهااالعضوافيامجلسااإلدارةااااإذايتماإيقافاصرفااملكافأةاأوااسترادادهااا -8

 يذيةاوذلكاملنعااستغللاالوضعاالوظيفياللحصولاعلىامكافآتاغيرامستحقة.اأوااإلدارةاالتنف

ااشترتهااالشركةاا -9
ً
اامااسهما

ً
فياحالاتطويرابرنامجاملنحاأسهمافياالشركةالإلدارةاالتنفيذيةاوموظفيهااسواءاكانتاإصداراجديدا

ل الساس يا النظاما معا يتوافقا وبماا واملكافآتا الترشيحاتا لجنةا إشرافا تحتا ذلكا هيئةاسوقاايتما ولوائحا وأنظمةا لشركةا

 املاليةاذاتاالعلقةاووفقاخطةامنحاالسهمااملوافقاعليهاامناالجمعيةاالعامةاالغيراعادية.ا
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 مكا أة أعضاء مجلس اإلدارة

اتتكونامكافأةاأعضاءامجلسااإلدارةافياالشركةاالسعوديةاللصادراتاالصناعيةامناالتالي:اا-1

 مبلغامعيناا •

 الجلساتاأوابدلاحضورا •

 أوابدلامصروفاتاا •

اأوانسبةامناالرباحا •

وفقااا الساس يا الشركةا ونظاما الشركاتا نظاما عليها ماانصا يتجاوزا لا وبماا املزاياا هذها منا أكثرا أوا اثنتينا بينا الجمعا ويجوزا

ايتماا
ً
ااعتمادهااوفقااللنظام.التفاصيلامكافأةاأعضاءامجلسااإلدارةاولجانهااملتضمنابهذهاالسياسةاواياتعديلتاتطرأالحقا

يجوزاأناتكوناهذهااملكافأةامتفاوتهااملقداراوفياضوءاسياسةاتصدرهاالجنةاالترشيحاتاواملكافآتاوتقررهااالجمعيةاالعامةاااا-2

العامةاللمساهميناعلىابياناذلكامنااملزايااوأنايشملاكذلكاا إلىاالجمعيةا ويجباأنايشتملاتقريرامجلسااإلدارةاالسنويا

وأنااااوجدت(اا)إنبضهاأعضاءااملجلسابوصفهماعامليناأواإدارييناأوانظيراأعمالافنيةاأواإداريةاأوااستشاراتااعلىابيانامااق

ايشملاكذلكابيانابعدداجلساتااملجلساوعدداالجلساتاالتياحضرهااكلاعضوامناتاريخاآخرااجتماعاللجمعيةاالعامة.ا

فيجباا -3 الرباحا منا نسبةا اإلدارةا مجلسا أعضاءا مكافأةا كانتا حالا الصلةاافيا ذاتا واللوائحا الشركاتا نظاما أحكاما مراعاةا

بشرطاألايتجاوزامجموعاماايحصلاعليهاعضوامجلسااإلدارةاالواحدامنامكافآتاومزايااماليةااااللشركة،والنظاماالساس ياا

اخمسمائةاألفاريالاسعودياسنويا.ا(500.000)فياجميعاالحوالامبلغا

 مكا أة أعضاء اللجان 

وبدلتاالحضوراوغيرهاامنااستحقاقاتابناءاعلىاتوصيةامناامنهاايحدداويعتمدامجلسااإلدارةاومكافآتاعضويةالجانهااملنبثقةا -1

 لجنةاالترشيحاتاواملكافآتا

أعضاءاا -2 مكافأةا لتفاصيلا وفقاا السياسةا هذها فيا موضحا هوا كماا الستحقاقاتا منا وغيرهاا الجتماعاتا حضورا بدلا يصرفا

 آميناسرااملجلساوااامجلسااإلدارةاولجانه

 مكا أة اإلدارة التنفيذية 

الحوافزاااا-1 وبرنامجاوخططا التنفيذيينا وكبارا املوظفينا لجميعا املحددا الرواتبا بمراجعةاسلما واملكافآتا الترشيحاتا لجنةا تقوما

اي:ابشكلامستمراواعتمادهااوذلكابناءاعلىاتوصيةامنااإلدارةاالتنفيذيةاوتشتملامكافآتااإلدارةاالتنفيذيةاعلىاماايل

بدلاسكنااااالحصر،اوبدلتاتشتملاعلىاسبيلااملثالالااااشهرية(دفعهافيانهايةاكلاشهراميلدياوبصفهاااا)يتماااياراتباأساس  •

 وبدلاهاتف.الألبناء،وبدلاتعليمااموصلت،بدلا

ااإلدارةبإنجــازاالهــدافاالســنويةااملعتمــدةامــنالجنــةاالترشــيحاتاواملكافــآتاومجلــسامرتبطــةاملــوظفياالشــركةاامكافـأةاســنوية •

ا.وفقااللتقييماالسنوياالذيايتمابهذااالخصوص

ااأنا)االخططاالتحفيزيةاقصيرةاالجلااملرتبطةابالداءاالستثنائياوالخططاالتحفيزيةاطويلةاالجلامثلابرامجاخياراتاالسهماا •

بانظاماالعملااتذاكراسفراسنويةاومكافأةانهايةاخدمةاحساسنوية،إجازةاااالحصر،مزايااتشملاعلىاسبيلااملثالالاااوجدت(

 وسياسةااملوارداالبشريةااملعتمدةامناقبلاالشركة.ا

ايتمااعتماداالخططاوالبرامجاملكافآتاكباراالتنفيذيينامناقبلالجنةاالترشيحاتاواملكافآت.اا-2

الخططاوالبرامجاا -3 التنفيذيينافياضوءا الشركةاوكبارا فيا للعاملينا املكافآتا بتنفيذاسياسةا التنفيذياللشركةا الرئيسا يقوما

املوجهاتاالعامةاالتياتقرهاااللجنة.اوا

ا
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ا

ا

 محددات اضا ية للمكا  ت وطريقة الصرف 

 لايجوزالعضاءامجلسااإلدارةاالتصويتاعلىابندامكافآتاأعضاءامجلسااإلدارةافيااجتماعاالجمعيةاالعامةاللمساهمين.اا -1

واللجاناا -2 املجلسا أعضاءا مكافآتا باإلفصاحاعنا الشركةا للضوابطااواتقوما ا
ً
وفقا اإلدارةا السنوياملجلسا التقريرا فيا التنفيذيينا

 أنظمةاهيئةاالسوقااملاليةاولوائحهمااالتنفيذيين.اوالتوجيهاتاالصادرةابموجبانظاماالشركاتاوا

 يستحقاالعضوااملكافأةااعتباراامناتاريخاانضمامهاللمجلساأوااللجنةاووفقااملدةاعضويته.ا -3

يتماإعداداإجراءاتاصرفااملكافآتاالخاصةابأعضاءامجلسااإلدارةاواللجانامناقبلاأميناسرااملجلساعلىاأنايتمااعتماداأمراا -4

 يساالتنفيذياللشركة.صرفهاامناقبلاالرئ

أمااا -5 الجتماع،ا اللجاناخللاشهرامناعقدا اجتماعاتا اللجاناوبدلاحضورا اجتماعاتااملجلساومكافآتا يصرفابدلاحضورا

 املكافأةاالسنويةاللمجلسافتدفعاكاملةابعداإقرارهاافيااجتماعاالجمعيةاالعامةاالسنوية.

 بيان تفاصيخ مكا أة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه

امجلسااإلدارةاااأعضاءا-1

يتجاوزاا • لا بماا ا
ً
سنويا العضواااا500تحددا حضورا بشرطا وتستحقا الشركاتا لنظاما وفقاا ريالا اجتماعاتاا70ألفا منا %ا

 مجلسااإلدارة.ا

 حسبااملصروفاالفعلي.ا)الرياض(ملناهمامناخارجامدينةامقراالجتماعاااوانتقال(ا)سفربدلاإضافيا •

االلجاناأعضاءاا-2

وتستحقاللعضوابشرطاحضوراالعضوااالكلاعضوالجنةامناداخلااملجلسيالااراااآلفااامائةاا100.000ااقدرهاااامكافأةاسنوية •

 %امنااجتماعاتااللجنة.ا70

قدرهااا • سنويةا املجلسااخمسونااا50.000مكافأةا خارجا منا لجنةا عضوا لكلا ريالا حضورااااألفا بشرطا للعضوا وتستحقا

 %امنااجتماعاتااللجنة.ا70العضوا

 .الفاريالاآلميناسرامجلسااإلدارةأاوناخمسا50.000مكافأةاسنويةاقدرهاا •

غاامجلسااإلدارةاواللجانااملنبثقةاعنااملجلسالجميعاأعضاءااملجلساوأعضاءااللجانامبلاااجتماعاتاجلساتاااابدلاحضورا •

 ريالاألفاريالالكلاعضواعناكلااجتماع.اا3000وقدرها

 تعديخ املكا أة: 

مناا • اإلدارةا مجلسا لعضوا السنويةا املكافأةا مبلغا مراجعةا الترشيحاتاايجوزا لجنةا منا توصيها علىا بناءا أخرىا إلىا فترةا

 واملكافآتاوذلكافياضوءااملتغيراتااملتعلقةابالداءاومناثماأخذاموافقةاالجمعيةاالعامةاللمساهميناعلىاذلك.

مرا • توصيايجوزا علىا بناءا أخرىا إلىا فترةا منا اإلدارةا مجلسا لعضوا السنويةا املكافأةا مبلغا املكافآتااااةجعةا لجنةا منا

 حاتاوذلكافياضوءااملتغيراتااملتعلقةابالداءاومناثماأخذاموافقةاالجمعيةاالعامةاللمساهميناعلىاذلك.والترشي

 تصرفابدلاحضوراالجتماعاتابعداكلااجتماع.ا •

مكافآتاأعضاءااللجاناوأميناسرااملجلسافيابدايةاكلاسنةاميلدية،اوفياحالةاأنتهاءاالعضويةاأواالستقالةاتصرفااتصرفاا •

 ةامناالسنةافقظ.اللمدةااملتبقيا

بعدااعتمادهاامناقبلاالجمعيةاالعامةاللمساهمينا)حسباماانصاعليهاااالعضاءامجلسااإلدارةاايتماصرفااملكافأةاالسنوية •

 نظاماالشركات(.



 

 

12 

ا

 

 مكا  ت أعضاء مجلس اإلدارة . ب
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  ستقلي أواًل: األعضاء امل

ا- ا- 15.000 ا- 15.000 ا- ا- ا- - ا- 15.000 ا- ا- ا- 12.000 3.000  حاتماحمداالسحيبانيا

ا- ا- 33.000 ا- 33.000 ا- ا- ا- - ا- 33.000 ا- ا- ا- 12.000 21.000  سلمانامحمداالسحيبانيا

ا- ا- 15.000 ا15.000 ا- ا- ا- ا- ا- ا- 15.000 ا- ا- ا- 12.000 3.000  خالداعبدهللااالضبيبا

ا- ا18.000 ا- ا18.000 ا- ا- ا- ا- ا- ا18.000 ا- ا- ا- ا6.000 ا12.000 ا-  علياصالحاالحميدانا

ا- ا33.000 ا- ا33.000 ا- ا- ا- ا- ا- ا33.000 ا- ا- ا- ا21.000 ا12.000 ا-  أحمدامحمداالعرينيا

 اجملموع  - 60.000 54.000 - - - 96.000 - - - - - 96.000 - 96.000 -

  : االعضاء غري التنفيذيي اثنياً 

ا- ا- 15.000 ا15.000 ا- ا- ا- ا- ا- ا- 15.000 ا- ا- ا6.000 ا- 9.000  عبدهللااعبدالعزيزااملشعلا

ا- ا- 12.000 ا- 12.000 ا- ا- ا- - ا- 12.000 ا- ا- ا- 9.000 3.000  حسامايحىااالغريميلا

ا- ا12.000 ا- ا12.000 ا- ا- ا- ا- ا- ا12.000 ا- ا- ا- ا3.000 ا9.000 ا- الدوسرياحازمافهدا**  

 اجملموع  - 27.000 12.000 - - - 39.000 - - - - - 39.000 - 39.000 -

  اثلثاً: األعضاء التنفيذيي 
ا- ا- - ا- - ا- ا- ا- - ا- - ا- ا- ا- - - ---- 

 اجملموع  - - - - - - - - - - - - - - - -
ا.م2020-12-29ستقالةاالعضوابتاريخااماوقداوافقامجلسااإلدارةاعلىا2020-12-28ستقالتهامنامجلسااإلدارةابتاريخاا**اقاماالستاذ/احازمافهداالدوسريابتقديما

ا

ا

ا
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 مكا  ت كبار التنفيذين 
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ا- ا- 1,090,700 - 1,090,700 ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا308,700  الرئيساالتنفيذيا 882,000

ا- ا- 403,201.8 - 403,201.8 ا- ا- ا- ا- ا- ا- ا104,533.8  املديرااملاليا 298,668

 اجملموع  1,180,668 413,233.8 - - - - - - - 1,593,901.8 - 1,593,901.8 -

 مكا  ت أعضاء اللجان 

ااملجموعابدلاحضوراجلساتاابدلاحضوراالجلسات(ااملكافآتاالثابتةا)عداا

اأعضاءالجنةااملراجعة

السحيبانياسلمانامحمدا ا18,000ا18,000ا- 

ا15,000ا15,000ا- أحمدامحمداالعرينيا

ا15,000ا15,000ا-امحمداعزاماالشويعر

 48,000 48,000 - املجموع

اأعضاءالجنةاالترشيحاتاواملكافآت

ا6,000ا6,000ا- أحمدامحمداالعرينيا

ا6,000ا6,000ا- عبدهللااعبدالعزيزااملشعلا

ا6,000ا6,000ا-اعلياصالحاالحميدان

 18,000 18,000 - املجموع

االلجنةاالتنفيذيةاواإلستثماراأعضاءا

ا3,000ا3,000ا- حاتماحمداالسحيبانيا

ا3,000ا3,000ا- سلمانامحمداالسحيبانيا

ا3,000ا3,000ا-اخالداعبدهللااالضبيبا

ا3,000ا3,000ا- حسامايحىااالغريملا

ا3,000ا3,000ا-احازمافهداالدوسريا**

 15,000 15,000 - املجموع

 .م2020-12-29ستقالةاالعضوابتاريخااماوقداوافقامجلسااإلدارةاعلىا2020-12-28ستقالتهامنامجلسااإلدارةابتاريخاا**اقاماالستاذ/احازمافهداالدوسريابتقديما

ا ية أو تن يميــة   أ  عقوبة (9 أو جزاء أو تدبير احاراز  أو قيد احتيــاطي مفــروى علــى الشــركة مــن الهيئــة أو مــن أ  جهــة اشــر

 أو قضائية، م  بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وسبخ عالجها وتفاد  وقوعها في املستقبخ:

أواجزاءاأواتـدبيرااحتـرازياأواقيـدااحتيـاطيامفـروضاعلـىاالشـركةامـناالهيئـةاأوامـناأياجهـةاإشـرافيةاأواتنظيميـةاأوااأياعقوبةاالايوجد

ا(.19املفروضةامناقبلاوزارةاالداخليةالتصديالجائحةاكوروناا)كوفيدابحظراالتجولاااإلجراءاتااإلحترازيةا،ابأستثناءقضائية

ا

ا
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ا

 الداخلية:نتائج املراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة  (10

ليةاإنالجنةااملراجعةابالشركةاواملكونةامناثلثةاأعضاءاتهتمافيااملقاماالولابدراسةاالتقاريراالدوريةااملتعلقةابإجراءاتاالرقابةاالداخ

ااالداخلي.مناقبلااملراقبا

اوالجــودة،هــذااوقــداتــماوضــعاوتنفيــذاالعديــدامــناعمليــاتااملراجعــةاالدوريــةاوالتــياتحقــقاللشــركةاالتأكــداالتــامامــنادقــةاوفعاليــةاالداءا

اا.إضافةاإلىامساهمةااللجنةافيامراجعةاالقوائمااملاليةاالوليةاوالنهائيةاورفعاالتوصيةابشأنهااملجلسااإلدارة

هذااوقدااطلعتالجنةااملراجعةاعلىاالتقاريراالتياتماتقديمهااعناأعمالااالخارجية.تاالرقابيةاكمااتقومااللجنةابتنسيقاأعمالاالجها

 .الشركة

 للشركة من حين ألخر. رقابة الداخليةالشركة من خالل املتابعة الدورية م  ال الداخلية في وبهذا ترى اللجنة كفاية ن ام الرقابة 
ا

 الحاجة ا:ى تعيين مراج  داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:توصية لجنة املراجعة بشأن مدى  (11
اا.وذلكالضعفااإلجراءاتااملتبعةاداخلاالشركةام2020تعيينامراجعاداخلياللشركةاخللاالعامابتوص يالجنةااملراجعةا

هــا بشــأن تعيــين توصيات لجنة املراجعة الرش يوجد تعارى بينها وبين قرارات مجلــس اإلدارة، أو الرــش ر ــس املجلــس األخــذ ب (12

مراجــــ  حســــابات الشــــركة وعزلــــه وتحديــــد أتعابــــه وتقيــــيم ادائــــه أو تعيــــين املراجــــ  الــــداخلي، ومســــوغات تلــــك التوصــــيات، 

 وأسباب عدم األخذ بها.

الجنةااملراجعةاتعارضاقراراتامجلسااإلدارةاأواتمارفضهاامنااملجلس.لماتصدراأياتوصيةامنا 

 مساهمة الشركة اإلجتماعية: (13

ام.2020لايوجداأيامساهماتاإجتماعيةاللشركةاخللاالعاما

ــة األخ (14 ــنة املاليــــ ــاهمين املنعقــــــدة خــــــالل الســــ ــاء مجلــــــس اإلدارة يــــــ بيــــــان بتــــــواريخ الجمعيــــــات العامــــــة للمســــ رة وأســــــماء أعضــــ

 الحاضرين لهذه الجمعيات.

 الدورة العاشرة ملجلس اإلدارة

اام

االسم

اسجلاالحضورا

 ما08/06/2020(اوالثلثينالثةثاالعاديةا)الاجتماعاالجمعيةاا

 ✓ حاتماحمداالسحيبانيا 1 

 ✓ أحمدامحمداالعرينيا 2

 ✓ عبدهللااعبدالعزيزااملشعلا 3

 ⚫ سلمانامحمداالسحيبانيا 4

 ✓ علياصالحاالحميدان 5

 ✓ خالداعبدهللااالضبيبا 6

 ✓ حســامايحـيـىاالغـريميـلا 7

 ✓احازمافهداالدوسريا** 8

المايحضراا⚫اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحاضرا                                   ✓

ا.م2020-12-29ستقالةاالعضوابتاريخااماوقداوافقامجلسااإلدارةاعلىا2020-12-28ستقالتهامنامجلسااإلدارةابتاريخاا**اقاماالستاذ/احازمافهداالدوسريابتقديما

ا
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ا

ا

 النشاط الرئيس ش للشركة: (15

حسباا وفروعهاا التحويليةا والصناعاتا وفروعهاا والبترولا املناجما ومنتجاتا وغيرهاا الصناعيةا الوطنيةا املنتجاتا وتصديرا تسويقا

خرىاالتراخيصاالصناعيةاوالكهرباءاوالغازاواملاءاوفروعهااوالتشييداوالبناءاوالنقلاوالتخزيناوالتبريداوخدماتااملالاوالعمالاوالخدماتاالا

املعلوماتاوالمناوالسلمةاداخلااململكةاالعربيةاالسعوديةاوخارجهاالحساباالشركةاأوالحساباالغير،اوإعادةاالتصديرااااوالتجارةاوتقنية

التسويقاوالتصديراللمصانعاوالشركاتاالسعودية،اوالدخولافياعقوداا الغير،اوتقديماخدماتا واملقايضةاواإلستيرادالحسابهااأوالحسابا

وتمارساالشركةااايةاللخارج،اولهاافياذلكاالقيامابالنشاطاتااملتممةالغراضهاابماافياذلكاالوكالتاالتجارية.التوريداوتصديرااملنتجاتاالوطنا

اأنشطتهااوفقاالنظمةااملتبعةاوبعداالحصولاعلىاالتراخيصااللزمةامناالجهاتااملختصةاأناوجدت.

 نشاط الشركات التابعة لـ"الصادرات" وصف 

 :للمستلزمات الطبيةمصن  سارة  ( أ) 

ةاالثالثةابالرياضايالواقعافيااملدينةاالصناعاا(100%ريالاوبنسبةاملكيةا)اا3,467,416مابـرأسامالاقدرهاا2016/02/03تماشراءهافياا

ويتمثلانشاطهافياأنتاجامستلزماتاطبيةاومخبريةاوبلستيكيةامستهلكةاووحدةارضعاتاومصاصاتاومستلزماتاأطفالابلستيكيةاا

 .وكريماتاوأدويةا،والنظاراتا،العيوناووحدةامحاليلاوقطراتاالعيوناوغسيلا

 :( الهاشميةملكة األردنية الشركة السعودية للصادرات الصناعية )امل ( ب) 

سعوديةاا شركةا قدرهااهيا مالا امللكيةااااريالاا1,327,500برأسا رأساااا%(100)ونسبةا مسئوليةاااااملال،منا ذاتا شركةا امحــــدودة،اوهيا

ا.الردنيةاالهاشميةااململكةاا–اعمانماويقعامقرهاافيامدينةا2017/12/28تأسستابتاريخا

 : السودان( جمهورية الشركة السعودية للصادرات الصناعية )  ( ت) 

ويقعاماا27/11/2019تأسستابتاريخاااا،شركةافرعاللوهياااا%(،100)ونسبةاامللكيةاااا2450رقمااااتجاريةاابموجبارخصةسعوديةااااشركةهياا

ا.االجمهوريةاالسودانيةاا–منطقةاقريالألسواقاالحرةامقرهاافيا

 :( مارات العربية املتحدةالشركة السعودية للصادرات الصناعية )اإل  ( ث) 

سعوديةاا شركةا رقمااهيا التجاريا السجلا امللكيةاااا1473310بموجبا خليجيةااوهياا%(،100)ونسبةا شركةا بتاريخاا،فرعا ااتأسستا

 ااماراتاالعربيةااملتحدة.اإلاا–ادبيويقعامقرهاافيامدينةاام24/12/2019
 

 :وصف ألهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها املستقبلية ومداطرها (16

(احيثاشكلتاعائقاكبيرافياخطةا19كوروناا)كوفيداااسلفايروالواجهتاالشركةاتحدياكبيرابسبباالزمةاالقتصاديةاالعامليةاللتصديراا

ا%.اا51مابنسبةا2019ماعناالعاما2020م،ابحيثاقلتامبيعاتاالشركةاخللاالعاما2020عملاالشركةاللعاما

أسعارااملواداالخاماوالبلستيكاوقلتاالطلباونزولاأسعارااملواداالوليةااوكذلكاتوقفاوسائلاالشحناالدولياباإلضافةاإلىاأنخفاضاا

امالجمهوريةاالسودان.2020مليوناريالاخللاالعاماا6%،احيثاشكلتامبيعاتاالبلستيكا)البوليمر(ا80بنسبةا

مبيعاتاا بإجماليا )الكبريت(ا ملادةا صفقاتا بتنفيذا الشركةا قامتا العاماااا5.1كماا خللا ريالا إفريقيا،ااماا2020مليونا شمالا لسواقا

ماوكذلكاصفقاتاللمواداالغذائيةاا2020مليوناريالاخللاالعاماااا5.5وكذلكانفذتاالشركةاصفقاتاملادةا)الحديد(بإجماليامبيعاتاا

مليوناريالاخللاالعامااا10مليوناريال،اباإلضافةاإلىاتنفيذاعدةاصفقاتاللبطارياتاواملواداالكيميائيةابأجمالياااا4.8بإجماليامبيعاتاا

اما2020

ا

ا
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ا

فياتعزيزاالحساباتاااتنويعامصادراالدخلامناخللاابتبنيااستراتيجيتهااالتسويقيةاالتياتتلخصاام2021ستقوماالشركةاخللاالعامااوا

اإيجادافرص
ً
ااإضافيةاااالرئيسيةاللشركةامناخللاالحصولاعلىاعقودامعاكبرىاالشركاتاالسعوديةاكشركةاسابكاوالتصنيعاوأيضا

ال واتصديرا )السعوديالزيوتااالسيكلا اويلةا منااااباااواوراأوااايركتينماالاااللدولااا(البيسا املنطقةا أسواقا فيا الفعليا التواجدا الىا باإلضافةا

لتصديرااملنتجاتاالسعوديةاااوجمهوريةاالسوداناوجمهوريةاالعراقاافروعاللشركةافياكلامنادولةااإلماراتاالعربيةااملتحدةاااخللافتح

عقــداا خــللا مــنا املستهدفةا السواقا فيا السوقيةا زيادةاولزيادةاحصتهــاا بهدفا املشتريا علىا للتسهيلا لوجستيةا وا ماليةا حلولا أيجادا

ااا.االحصةاالسوقيةاوااستقرارها

الشركةاا بدأتا منتجاتاجديدةاومتعددةوعليهافقدا إدخالا علىا اإللكترونياابالعملا اااااملغلقةااةافيامنصتهاا
ً
وفتحاأسواقاجديدةاتحسبا

الزيادةاعوائداالشركةااملاليةااوالتقنيةوالستثماريةاالحديثةااابإستراتيجيتهااالتسويقيةوسوفاتستمراالشركةاالذلك،

إلىاا سارةااوباإلشارةا علىااااالطبيةاااللمستلزماتمصنعا العملا رخصااجاريا اصدارا سوقيةااااملعنيةااااتهيئالاستكمالا دراسةا وإجراءا

ا.للمنتجاتااملطلوبةافياالسوقااملحلي

 - :م2021أماامناناحيةاالنشاطاتاالخرىافسوفاتستمراالشركةافياعملااآلتياخللاالعاما

 معااملصنعينااملحليناوتغيرااملنتجاتااملستهدفةاإلىاالكثراربحيةاوإستقرار.ااالتركيزاعلىاالعلقاتاالستراتجيةا -

العملاعلىاخلقاالعلقاتاالستراتجيةامناحيثابيعااملنتجاتاعلىاعدةامراحلاتصنعيةا)موادااوليةاوموادامصنعةاواملواداالجاهزةا -

 (ا..للبيع
 .ةاصحيةابيناالسوقاالسعودياوالسوقاالعامليةيخلقابيئةاتنافس -

التركيزاعلىااملناقصاتاواملبيعاتاللبلداناالعربيةاوالفريقيةاواإلسلميةاالتيايتماتمويلهاامنااململكةاالعربيةاالسعوديةاعلىاشكلاا -

تمويلا برنامجا خللا منا اللزما الدعما علىا للحصولا السعوديةا العربيةا اململكةا فيا املانحةا الجهاتا معا والتنسيقا قروضا أوا منحا
 .الصادراتاالتابعيناللصندوقاالسعودياللتنميةاالصادراتاوبرنامجاضمانا

ولديهااقوةاشرائيةاا - ا
ً
معهـــــااسابقا التعامـــــلا تـــــما الـــــتيا الفريقـــــيةاوالسيويةا الســـــواقا فــــــتحا مناطقااإعـــــادةا فيا الشركةا مناخللافروعا

حتياجاتاتلكاالبلدانااأوبلداناجنوباأفريقياااملجاورةابناًءاعلىااااالسواقااملستهدفةاوإعادةاتقييماالنشاطاالتجاريابتلكاالبلدان

ماناتاوالقروضامنااملنتجاتاالسعوديةاأواغيرهاامناالدولااإلسلمـــــيةاالعضـــــاءافياالبنكااإلسلمـــــياللتنمـــــيةاوالستفادةامـــــناالضا

 .التيايقدمهااالبنك
ميةالتأمينااإلستثماراوإئتماناالصادراتاواملؤسسةاالعربيةالضمانااإلستثماراوبرنامجااعملازياراتادوريةالكلامنااملؤسسةااإلسلا -

تمويلاالصادراتاوبرنامجاضماناالصادراتاالتابعيناللصندوقاالسعودياللتنميةاوهيئةاتنميةاالصادراتاوحضورااملؤتمراتاالتياا

التواجداعددا
ً
كبيرامناالشركاتاوذلكاللتعريفابالشركةاوالحصولاعلىااايتماعقدهاامناقبلهمافياالدولاالفريقيةاواآلسيويةانظرا

ا.صفقاتاتجاريةامعاتلكاالشركات

اقبتها (17  :املعلومات املتعلقة باملخاطر الرش تواجهها الشركة وسياسة ادارة هذه املخاطر ومر
اوقداتمااالشركةاخللاالسنواتااملاضيةاعلىامنتجاواحدابناًءاعلىاالعقدااملوقعامعاشركةاأرامكواالااادبعداإعتم

ً
سعوديةايجدداسنويا

دارةامخاطراهذااالعقداوبناًءاعليهاألغياالعقدامعاشركةاأرامكواالسعوديةافياإإلغاءاهذااالعقدابسبباتقصيرااإلدارةاالسابقةافياعدماا
رةاحيثاتتمااما،اتتماعمليةااتقويمااملخاطرابشكلامستمراعلىااملستوىااإلستراتيجيامناقبلااإلدارةاالتنفيذيةاومجلسااإلداا2014عاماا

متابعةااإلجراءاتاذاتاالعلقةابشكلادورياومستمرامناأجلاالتعاملامعهااوإتخاذااإلجراءاتااللزمةااوالتدابيراالوقائيةاملنعاأواتقليلاا
 .هذهااملخاطراوذلكاباإلعتمادافياتعاملتاالشركةاالتجاريةاعلىاوجوداالضماناتاالبنكيةاالكافية

أعتماداسياسياتاللمخصصاتاا تما بإدارةااكماا املتعلقةا املجلسابمراجعةامستمرةالسياساتاالشركةا مناقبلامجلسااإلدارةاويقوما
يتعلقا فيماا ا

ً
خصوصا الشركةا تواجها انا يمكنا التيا املخاطرا منا للحدا وذلكا املعتمدةا والبرامجا السياساتا تنفيذا لضمانا املخاطرا

 السعودية.بعملياتاالتصديرامناخللاالحصولاعلىاضماناتابنكيةامعتمدةامناالبنوكا
ــــودي ـــراجوهريةاحــيثاأناتعاملتاالشركةابالريـــالاالسعـ ــ ـــلتافلـيـــساهــناكامخاطــ والدولراالمريكــــياوأنااااأمـــاامــناناحــيةامخاطـــراالعمــ

ا
ً
ا.جميعاعملياتاالبيعابالشركةاتتماعناطريقاضماناتابنكيةاأوانقدا

ا
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 -: املالية الخمس األخيرةنتائج األعمال للسنوات  (18

 نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة: -

 2016 2017 2018 2019 2020 البيان 

 0.623 19.224 118.271 80,578 36,635اتااإليرادا

 (0.307) (ا21.746) (ا116.911) (ا83.004) (35,029)اتاتكاليفااإليرادا

 0.317 (ا2.522) 1.360 (ا2.426)ا1,607االربحامجملا

 (14.157) (ا110.991) 6.426 12.652 (13,181)اصافياالربحا)الخسارة(

 

 األصول والخصوم للسنوات الخمس األخير: -

 2016 2017 2018 2019 2020 البيان 

 71.544 7.961ا64.972ا52.857ا35,171االصولااملتداولةا

 44.670ا11.124 11.799 10.277 4,789االصولاغيرااملتداولةا

ا116.214 19.085 76.771 63.134 39,960االصولااإجمالى

 9.540 7.703 8.842 7.719 11,168االخصومااملتداولةا

 1.552 0.382 0.474 1.230ا1,056االخصوماغيرااملتداولةا

ا11.092ا8.085ا9.316ا8.949 12,224اإجمالىاالخصوماا

  

 :تحليخ جغرافي إلجما:ي ايرادات الشركة شركاتها التابعة (19
 

 السنة 
 التحليخ الجغرافي إلجما:ي ايرادات الشركة 

 املجموع ا ريقيا  أسيا األسواق املحلية  اجما:ي اإليرادات 

 36,635 20,713 7,877 8,045 36,635 م 2020

 

 التشغيلية:الفروق الجوهرية في النتائج ايضان  (20

 نسبة التغير  -التغييرات + أو ا2019ا2020 البيان 

ا-%31.87ا(ا37,693) 80,578 36,635ااإليراداتااملبيعاتا/ا

ا-%29ا(33,908)اااااااا(ا83.004)ا(35,028)ايراداتتكلفةااملبيعاتا/ااإلا

ا-%278 (ا3,786) (ا2.426) 1,607امجملاالربحا

ا0 0ا0ا0اأخرىاا-إيراداتاتشغيلية

ا-%6.59 (ا584) (ا8.281) (14,177)اأخرىااا-مصروفاتاتشغيليةا

ا-%42.66ا(ا3,202)ا(ا10.707)ا12,570ا)الخسارة(االتشغيليالربحا
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ابالعامااملاض يا31/12/2020وبناًءاعلىامااقداسبقالماتحققاالشركةاصافياأرباحاخللاعناالعامااملنتهيافيا
ً
ويعوداام،2019مامقارنة

(احيــثا19كورونـاا)كوفيـداسالعامليـةاللتصـديراللفـايروااالزمـةاالقتصـاديةمنهـا:ااماإلـىاعـدةاأسـبابا2020سـبباخسـارةاالشـركةاللعـاما

ــاما م.ا2019ماعــــناالعــــاما2020م،ابحيــــثاقلــــتامبيعــــاتاالشــــركةاخــــللاالعــــاما2020شــــكلتاعــــائقاكبيــــرافــــياخطــــةاعمــــلاالشــــركةاللعــ

نتيجـةااإلجـراءاتااإلحترازيــةااوذلـكاعلـىااملــواداالوليـةاوضـعفاالطلـباالعـامليباإلضـافةاإلـىاأنخفـاضاأسـعارااملـواداالخــاماوالبلسـتيكا

اوتوقــفاشــركاتاالنقــلاوالشــحنااملتخــذةاللحــدامــناإنتشــارافيــروساكورونــاااملســتجدا
ً
أربــاحاالشــركةاللفتــرةاالحاليــةاعلــىااممــااأثــراســلبا

نـةاوكذلكاإنخفـاضااإليـراداتاالخـرىامقارااالعمومية،إلىاانخفاضااملبيعاتاباإلضافةاإلىاأرتفاعااملصروفاتااذلكاأدىااممااام،2020

ااا.م2019بالعاماالسابقاللعاما

 ايضان ألختالف عن معايير املحاسبة: (21

ــيافــــيا ــماإعــــداداالقـــوائمااملاليــــةاللشــــركةاخـــللاالعــــامااملــــاليااملنتهـ ــاييرااملحاســــبة31/12/2020تـ املعـ
ً
ــارفاعليهــــاافــــيااIFRSالدوليــــةااماطبقــــا املتعـ

االقانونيين.اململكةاالعربيةاالسعوديةاالصادرةاعناالهيئةاالسعوديةاللمحاسبينا

 التابعة:الشركات  (22
نسبةامكيةاارأسامالهاااسماالشركةاالتابعةا

االشركةافيها

الدولةااملحلاانشاطااالرئيس يا

االرئيسالعملياتهاا

الدولامحلاا

االتأسيس

اا-شركةاشهداالصحراءاللتوزيع

االرياضا

تماشطباالسجلاالتجارياوجارياالعملاااومستلزماتها.تجارةاالجملةاوالتجزئةافياالغناماا%51اريالا1,000,000

اعلىاإنهاءاتصفيةاالشركة

أنتاجامستلزماتاطبيةاومخبريةاوبلستيكيةاا%100اريالا3,467,416امصنعاسارةاللمستلزماتاالطبيةا

مستهلكةاووحدةارضعاتاومصاصاتاومستلزماتاا

أطفالابلستيكيةاووحدةامحاليلاوقطراتاالعيوناا

اوغسيلاالعيوناوالنظاراتاوكريماتاوأدوية.

اململكةاالعربيةاا

االسعوديةا

اململكةاالعربيةاا

االسعوديةا

الشركةاالسعوديةاللصادراتاافرعا

االصناعيةا)الردن(

اململكةاالردنيةاااتجارةاعامةاا%100اريالاا1,327,5000

االهاشمية

اململكةاالردنيةاا

االهاشمية

الشركةاالسعوديةاللصادراتاافرعا

االصناعيةا)السودان(

الجمهوريةاااأستيراداوتصديراا%100امنطقةاحرةا

االسودانية

الجمهوريةاا

االسودانية

الشركةاالسعوديةاللصادراتاافرعا

ا(ماراتالصناعيةا)اإلا

اإلماراتاالعربيةاااتجارةاالشحوماوزيوتاالتزلقاا100% -

ااملتحدةا

اإلماراتاالعربيةاا

ااملتحدةا

اتابعة:األسهم وأدوات الدين الصادرة لكخ شركة  (23

ادين.لايوجداللشركةاشركاتاتابعةاإلصداراأسهماأواأدواتا

 سياسة الشركة في توزي  أربان األسهم: (24
ا

بعـداخصـماجميـعااملصـروفاتاالعموميـةااالصـافيةاالسـنويةمناالنظاماالساس ياللشركة:ا"توزعاإربـاحاالشـركةاا(49)كمااجاءافيانصااملادةاا
ا-التالي:اوالتكاليفاالخرى"اعلىاالوجها

) -أ التجنيبامتا10يجنبا العاديةاوقفاهذاا العامةا للجمعيةا لتكونااحتياطيانظامي،اويجوزا الصافيةا الرباحا بلغاالحتياطياا%(امنا اا
 %(امنارأسااملالااملدفوع.30املذكورا)

%(امناالرباحاالصافيةالتكوينااحتياطياا20يجوزاللجمعيةاالعامةاالعاديةابناًءاعلىااقتراحامجلسااإلدارةاأناتجنبانسبةالاتتجاوزا) -ب
 اتفاقياوتخصيصهالغرضاأواأغراضامعينة.ا

 %(امنارأسااملالااملدفوعاعلىاالقل.ا5لا)يوزعامناالباقيابعداذلكادفعةاأولىاللمساهميناتعاد -ت
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الباقياكمكافأةالعضاءامجلسا5(امنانظاماالشركاتايخصصابعدامااتقدمانسبةالاتزيداعنا)76معامراعاةاأحكامااملادةا) -ث %(امنا
 (اخمسمائةاألفاريالالكلاعضوالقاءاعضويتهافيامجلسااإلدارة،اا500,000اإلدارةاوبحداأعلىاقدرها)

القراراالجمعيةاالعامةاالصادرافياهذااالشأناويبيناالقراراتاريخاالستحقاقاوتاريخاالتوزيع،ايستحقااملساهماحصت -ج
ً
هافياالرباحاوفقا

 وتكوناأحقيةاالرباحاملالكياالسهمااملسجلينافياسجلتاالشركةافيانهايةااليومااملحدداللستحقاق.
سنوياأواربعاسنويابعداتفويضاالجمعيةاالعامةاللشركةاللمجلسايجوزاللشركةاتوزيعاأرباحامرحليةاعلىامساهميهاابشكلانصفااا -ح

.ا
ً
 بتوزيعاأرباحامرحليةابموجباقرارايجدداسنويا

ايوزعاالباقيابعداذلكاعلىااملساهميناكحصةاإضافيةافياالرباحاأوايحولاإلىاحساباالرباحااملبقاة.ا -خ

ـــــياويقــــــــــــــــــــــــترحامجلــــــــــــــــــــــــسااإلدارةاعـــــــــــــــدماتوزيـــــــــــــــعاأربــــــــــــــ • ـــــ ـــ ـــــيافــ ـــ ـــــ ــــيااملنتهــ ـــــ ـــ ــ ـــــامااملالـ ـــ ـــــ ـــناالعــ ـــ ـــــ ـــ ــــب 31ـاحاعـ ـــــــ ــ  م.اا2020ارديسمــ
 

  الشركة: مصالح األشخاص في أسهم  (25

اأشخاص.ماأيةامصلحةافيافئةاالسهماذاتاالحقيةافياالتصويتاليا31/12/2020لايوجداخللاالعامااملاليااملنتهيافيا

االشركة:املصالح والحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم  (26

م ا:ـــى تـــاريخ 01/01/2020مــــــن تـــاريخ  ( عاشـــرةال )الــــــدورةأسهــــــم أعضــــــاء مجلــــــس اإلدارة وكــــــبار التنفــــــيذيين وأزواجهــــــم وأوالدهــــــم القصــــــر 
   .م31/12/2020

العضاءامجلسااإلدارةاوكباراالتنفيذييناوأزواجهماوأولدهماالقصرافياأسهماأواأدواتاديناالشركةاأواأيامناشركاتهااالتابعةاوصفاليامصلحةاتعودا

ا

ااسمامناتعودالهااملصلحةااتسلسلا
اصافي م2020/12/31فياام2020/01/01فيا

االتغييرا

انسبة

االتغييرا اأدواتاالدينااعدداالسهماأدواتاالدينااعدداالسهم

%ا00 لايوجدالايوجد 10الايوجد 10 حاتماحمداالسحيبانياا1  

%ا100 لايوجدالايوجد 0الايوجد 1966 أحمدامحمداالعرينيا 2  

%ا00 لايوجدالايوجد 0الايوجد 0 عبدهللااعبدالعزيزااملشعلاا3  

%ا00 لايوجدالايوجدا0الايوجد 0 سلمانامحمداالسحيبانياا4  

%ا00 لايوجدالايوجد 0ايوجدلا 0 علياصالحاالحميدانا5  

%ا99 لايوجدالايوجدا7الايوجد 700 خالداعبدهللااالضبيباا6  

%ا00 لايوجدالايوجد 36الايوجدا36 حســامايحـيـىاالغـريميـلاا7  

%ا00 لايوجدالايوجدا0الايوجدا0اناحمداالجديعيسليما 8  

%ا00 لايوجدالايوجد 0الايوجد 0ازيداأحمداالحربيا 9  

ابأناأفراداأسراأعضاءامجلسااإلدارةاا-
ً
اا.لايملكوناأيةاأسهمافياالشركةاالسعوديةاللصادراتاالصناعيةاالقصر(وأولدهماا)أزواجهمعلما

 :القروى اإلجمالية على الشركة وشركاتها (27

ام.2020لايوجداأياقروضاعلىاالشركةاخللاالعاما

اوا  أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات األكتتاب: وصف ألدوات الدين القابلة للتحويخ ألسهم (28
مــــذكراتاحــــقااكتتــــاباأواحقــــوقامشــــابهةاأصــــدرتهااالشــــركةاأوااأو،أياحقــــوقاخيــــاراأواا،لســــهملاتوجــــداأيــــةاأدواتاديــــناقابلــــةاللتحويــــلا

ام.ا31/12/2020منحتهااخللاالسنةااملاليةااملنتهيةافيا

ا
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 وأ  أوراق مالية تعاقدية:وصف حقوق التحويخ واالكتتاب  (29

لاتوجـــداأياحقـــوقاتحويـــلاأوااكتتـــاباأواديـــناقابـــلاللتحويـــلاإلـــىاأســـهماأواحقـــوقاخيـــاراأواشـــهاداتاحقـــوقامشـــابهةاأصـــدرتهااأوامنحتهـــاا

ام.ا31/12/2020الشركةاخللاالسنةااملاليةااملنتهيةافيا

 لالسارداد:وصف ألدوات الدين القابلة  (30

اللسترداد.أدواتاديناقابلةااالشركةاليلايوجداأيااسترداداأواشراءاأواإلغاءامناجانبا

 (:عاشرة)الاجتماعات مجلس اإلدارة الدورة ا(31

ايلي:ماوكاناحضوراالسادةاالعضاءاكماا2020ايخللاالعامااملالا(4)اإجتماعاأربعةاإلدارةاعقدامجلسا

ا ا
 

 اسم عضو مجلس اإلدارة 

ارابعالاالجتماع

 ما13/05/2020

الخامساااالجتماع

 ما02/09/2020

الجتماعاالسادساا

 ما09/11/2020

االجتماعاالسابع

 ما30/12/2020

 الرش عدد االجتماعات 

 حضرها العضو 
ا

 4ا✓ ✓ ✓ ✓ حاتماحمداالسحيبانيا
ا

 4ا✓ ✓ ✓ ✓ أحمدامحمداالعرينيا
ا

 3ا✓ ✓ ⚫ ✓ عبدهللااعبدالعزيزااملشعلا
ا

 4ا✓ ✓ ✓ ✓ سلمانامحمداالسحيبانيا
ا

 4ا✓ ✓ ✓ ✓ خالداعبدهللااالضبيبا
ا

 4ا✓ ✓ ✓ ✓ علياصالحاالحميدان
ا

 3ا✓ ⚫ ✓ ✓احسامايحىااالغريميلا
ا

ا3 ⚫ ✓ ✓ ✓احازمافهداالدوسريا**

اعدم حضور ا⚫× الحضور وكالة                                   الحضور أصالة                ✓

ا.م2020-12-29ستقالةاالعضوابتاريخااماوقداوافقامجلسااإلدارةاعلىا2020-12-28ستقالتهامنامجلسااإلدارةابتاريخاا**اقاماالستاذ/احازمافهداالدوسريابتقديما

 عدد طلبات الشركة لسجخ املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها (32

اأسباباالطلباتاريخاالطلباادداطلباتاالشركةالسجلااملساهميناع

اإجراءاتاالشركاتاما2020/ا01/ا02ا1

اإجراءاتاالشركاتاما2020/ا02/ا03ا2

اإجراءاتاالشركاتاما2020/ا02/ا03ا3

اإجراءاتاالشركاتاما2020/ا03/ا10ا4

اإجراءاتاالشركاتاما2020/ا04/ا08ا5

االجمعيةاالعامةااما2020/ا06/ا04ا6

اإجراءاتاالشركاتاما2020/ا07/ا16ا7

اإجراءاتاالشركاتاما2020/ا08/ا25ا8

اإجراءاتاالشركاتاما2020/ا11/ا03ا9

اأخرىااما2020/ا12/ا09ا10

اإجراءاتاالشركاتاما2020/ا12/ا27ا11

اإجراءاتاالشركاتاما2020/ا12/ا27ا12
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 وصف أل  صفقة بين املصدر وطرف ذ  عالقة: (33

أواا،اإلدارةيقــــرامجلــــسااإلدارةابأنــــهالاتوجــــداأيــــةاعقــــوداللشــــركةافيهــــاامصــــلحةاجوهريــــةاأواغيــــراجوهريــــةالياعضــــوامــــناأعضــــاءامجلــــسا

امنهم.لياشخصاذواعلقةابأياااملديرااملالي،اأواالرئيساالتنفيذي،اأو

اا:الشركةاملصالح في عقود    (34
افيهــااأواكانــتافيهــاامصــلحةالعضــاءامجلــسا2020لاتوجــداخــللاعــاما

ً
االــرئيساالتنفيــذي،اأوأواا،اإلدارةماأيــةاعقــوداكانــتاالشــركةاطرفــا

امنهم.لياشخصاذياعلقةابأيااولااملالي،اأوؤاللمس

 واألربان:التنازالت عن الرواتب والتعويضات  (35
ــــاق ــــاتاأواإتفـ ــــداأياترتيبـ تنـــــازلاتـــــمابموجبـــــةاتنـــــازلاأحـــــداأعضـــــاءامجلـــــساإدارةاالشـــــركةاأواأحـــــداكبـــــاراالتنفيـــــذييناعـــــناأياراتـــــباأواالاتوجـ

اتعويضات.

 األربان:تنازالت املساهمين عن الحقوق في   (36
االرباح.ماأيةاترتيباتاأواإتفاقاتنازلاتمابموجبةاتنازلاأيامنااملساهميناعناحقوقهافيا 2020لاتوجداخللاعام

 :امية املستحقةاملد وعات الن   (37

اللتعليماتاالصادرةاعنامصلحةاالزكاةاوالدخل،اكمااهواموضحابامليزانيةاالعموميةاللشـــــركةافيا
ً
وتخضعاالشركةاللزكاةاالشرعيةاطبقا

ا:اباملليونااالشـــــركةوفيماايلياجدولابقيمةااملدفوعاتاالنظاميةااملستحقةاعلىاا"،افقـــــرةا"امخصصاالزكاةاالشرعيةاا(16)اإليضـــــاحارقـــــما
ا

 البيان 
 م 2020

املستحقاحتاانهايةاالفترةاا املسدد  بيان األسباب  وصف موجز لها 

ااملاليةاالسنويةاولمايسددا

االزاميةاازكاةاالشركةاا1,086ا1,551االزكاةا

االزاميةا -ا324 .االضريبة

االزاميةا سدادااشتراكاتاللشركةا 39ا223ااملؤسسةاالعامةاللتأميناتاالجتماعية

تكاليفاتأشيراتاوجوازاتاورسوماا

 - 203امكتباالعملا
سدادارسومااقاماتاوتأشيراتاا

 وجوازاتاالشركة

االزاميةا

 الشركة:البرامج التحفيزية ملوظفي  (38

 الشركة.برامجاتحفيزيةاملوظفيااماأية2020لاتوجداخللاعام
 

 اإلدارة:اقرارات مجلس  (39

ا:يلي يقر مجلس اإلدارة بما  -

عدتابالشكلا •
ُ
 الصحيح.أناسجلتاالحساباتاأ

فذا •
ُ
عداعلىاأسساسليمةاون

ُ
 بفاعلية.أنانظاماالرقابةاالداخليةاأ

 نشاطه.أنهالايوجداأياشكايذكرافياقدرةااملصدراعلىامواصلةا •

ا

ا

ا

ا
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 تقرير املحاسب القانوني للشركة (40

ـــةا ــ ــ ــ ــ ـــةاالعاديــ ــ ــ ــ ـــتاالجمعــــيةاالعامــ بيكــرا)علــىاتعيــينامراقــباالحســاباتاا،م2020/08/06للشــركةااملنعقــدةابتــاريخاالحاديــةاوالثلثــيناوافقــ

تضــمناتقريــرااملحاســباالقــانونياللشــركةاتحفظــاتاعلــىاالقــوائمااملاليــةاقــداماوا2020اللعــامااملــاليا(ومراجعــوناقــانونيوناتيلــيامحاســبونا

مـــناأبـــداءاالـــرأي،اوقـــداتـــماالعمـــلاعلـــىاأنهـــاءاتحفظـــاتااملراجـــعاالخـــار ياالجوهريـــةااماأدتاإلـــىاأمنتاعـــه2020-12-31املنتهيـــةافـــيااالســـنوية

ا.ماوتعديلارأيااملراجعاالخار يا)رأيامتحفظ(2020-12-31وإعادةاإصداراللقوائمااملاليةاالسنويةااملنتهيةافيا
ا

 ن املحاسب القانوني للشركةأتوصية مجلس اإلدارة بش (41

االقانوني.استبدالااملحاسبالماتصدراأياتوصيةامنامجلسااإلدارةاب
ا

 أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبخ الشركة وتفاصيخ عن استددامات هذه األسهم. (42
اماأيةاأسهماخزينةامحتفظابهاامناقبلاالشركة.2020لاتوجداخللاالعاما

 الخاتمة:* 

يتقدمارئيساوأعضاءامجلسااإلدارةابخالصاالشـكراوالتقـديرالحكومـةاخـادماالحـرميناالشـريفيناملـااتوليـةامـنادعـماللصـادراتاالوطنيـةا

ونخــصابالشــكراكــلامــناوزارةاالتجــارةاوالصــناعةاوهيئــةاالســوقااملاليــةاوكافــةااوخيــره،ويــدعواهللااعــزاوجــلاأنايزيــداهــذهاالــبلدامــنانعمــها

كمــاايشــكرااملجلــسااملســاهميناالكــراماعلــىادعمهــماوثقــتهماالغاليــةااالــدائم،هليــةاالخــرىاعلــىادعمهــماوتعــاونهماالقطاعــاتاالحكوميــةاوالا

اوكافةاالعاملينابالشركةاعلىاجهودهمااملخلصةاوحرصهماعلىااستمراراتقدمهااوازدهارها.

 -التا:ي: املوقـــرة جـــدول األعمـــال  لرابعة والملالثيناة العاديـــة  وبعـــد هـــذا االستعـــراى  ان مجلس اإلدارة يعـــرى على الجمعـــية العامـــ    

اا
ً
ا.م31-12-2020التصويتاعلىاتقريرامجلسااإلدارة،اعناالسنةااملاليةااملنتهيةافياا:ااأول

ا
ً
ا.م31-12-2020التصويتاعلىاتقريرامراجعاحساباتاالشركة،اعناالسنةااملاليةااملنتهيةافياا:ااثانيا

ا
ً
ا.م31-12-2020التصويتاعلىاالقوائمااملاليةاعناالسنةااملاليةااملنتهيةافياا:ااثالثا

ا
ً
املرااا:اااااااااااارابعا لجنةا قبلا منا املرشحينا بينا منا للشركةا الحساباتا مراجعا تعيينا علىا لفحصاالتصويتا وذلكا جعة،ا

ما)الربعاالثانياوالربعاالثالثاوالقوائماالسنوية(ا2021ومراجعةاوتدقيقاالقوائمااملاليةاوالبياناتاللسنةاالحاليةاا

ام،اوتحديداأتعابه.ا2022والربعاالولامناعاما

اخامس
ً
اإلاااالتصويتاا:ااااااااااااا مجلسا توصيةا العلىا بتعيينا حمداااا/دكتورادارةا اااالجديعيسليمانا

ً
مجلساا)تنفيذي(ااااعضوا فيا

املجلسااإلاادارةاإلا دورةا تعيينهاكمالا تاريخا منا ا
ً
الدورةااماا30/03/2021ااأعتبارا انتهاءا تاريخا اافيااالحاليةحتاا

اللعضوااملستقيلاالستاذا/اما15/06/2022
ً
ا.(السيرةاالذاتيةا)مرفقاحازمافهداالدوسرياخلفا

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 اإلدارة  مجلس
 


