
 

 
1 

 تقرير مجلس اإلدارة

 السعودية للصادرات الصناعية للشركة

 م1220ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 
 

 حضرات السادة المساهمين الكرام

 

 م عليكم ورحمة هللا وبركاته الالس

 

م، 2021م العلشركة السعودية للصادرات الصناعية لقـدم لكـم التقريـر السـنوي ليمجلـس اإلدارة أن  يسر

اريع ـن مشـساسـية حـول نشـاط الشـركة وأبـرز مـا قامـت بـه ماألوالذي يسلط الضوء على المعلومـات 

قوق رات في حيالتغإضافـة إلـى تحليـل النتائـج التشـغيلية والماليـة وكذلك قوائم الدخل والتدفق النقدي و

 شـركات،ئحـة حوكمـة الاللتزام الشركة بأحـكام إالمساهمين، وهيكلـة مجلـس إدارة الشـركة ومـدى 

ة لموحداومعلومــات حــول نشــاطات الشــركة وشركاتها التابعة، وعــرض تحليلــي لنتائج الشركة 

حدثـت  يرات التـلتطـويسـتعرض أهـم ا والـذي التشــغيلية والمخاطــر الحاليــة والمتوقعــة التــي تواجههــا

 .تواجههـا الشـركات يبأنشـطة الشـركة والنتائـج الماليـة السـنوية والتحديـات التـ

ـوق ـاع الستماشي مـع أوضلل مستقبلية استراتيجيةوعمل خطة  فقـد قامـت الشـركة فـي إعـادة الهيكلـة

داء ألحســين اة ، وتفــي منتجاتهــا وأعمالهــا ذو الربحيــة العاليــ االبتكارالمتغيـرة، والتركيـز علـى 

ت، لمسـتويايـع اوالتركيــز علــى القطاعات المستهدفة وترشــيد المصروفــات وزيـادة اإلنتاجيـة علـى جم

ـين فـي ـة للتحسلممكنبجميـع السـبل ا مجلس اإلدارة وقـد قام ،تمكـن مـن الحفـاظ علـى ميزاتهـا التنافسـيةتل

ه أن تكلــل ــونســأل الل جميـع الحــاالت و النهــوض بالشــركة لمــا يخــدم مســاهمينا وعمالئنــا وموظفينــا،

 .جهودنــا بالتوفيــق والنجـاح

لوجه اة على مسيرة الشرك الستمراروختاما نسأل هللا العلى القدير أن يسدد خطانا، وأن يكون عونا لنا 

 .األكمل

 مجلس اإلدارة                   
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  -سباب ذلك: أما طُبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق و (1

 ثناءباست ،الماليةتطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق  

 أدناه:األحكام الواردة 

 
المادة / الفقرةنص  الفقرة رقم المادة في الالئحة  أسباب عدم التطبيق 

 الحادية واألربعون

 )التقييم(

 )أ(
 زمةاآلليات الال يضع مجلس اإلدارة بناًء على اقتراح لجنة الترشيحات أ(

ذلك من وواإلدارة التنفيذية سنوياً؛  هولجان هوأعضائ– لتقييم أداء المجلس

يجية األهداف االستراتبمدى تحقيق  قياس أداء مناسبة ترتبط خالل مؤشرات

ى أن ا، علالداخلية وغيره للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة

 .شركةال والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة تحدَّد جوانب القوة

 
 

 المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها

والثمانون  خامسال

()تحفيز العاملين  (2)  
قها تي تحقالعاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من األرباح البرامج منح ( 2

 المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها .صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج التقاعد وتأسيس وبرامج

والثمانون  سةالخام

(3) )تحفيز العاملين(  
 .إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة( 3

 يتم تطبيقها المادة استرشادية ولم

السابعة والثمانون 

(االجتماعية)المسؤولية    
كفل تاسة تضع الجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة سي

قها؛ بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقي– إقامة التوازن

 .واالقتصادية للمجتمع بغرض تطوير األوضاع االجتماعية

 استرشادية ولم يتم تطبيقهاالمادة 

الثامنة والثمانون 

)مبادرات العمل 

(االجتماعي  

 
 شركةيضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات ال

 المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها االجتماعي، في مجال العمل

الخامسة والتسعون 

)تشكيل لجنة حوكمة 

 الشركات(

 
أن  همجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليفي حال تشكيل 

 يفوض إليها

ة، االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئح

 أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد وعلى هذه اللجنة متابعة

 .اإليه والتوصيات التي تتوصل مجلس اإلدارة، سنوياً على األقل، بالتقارير

المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها 
لوجود مختصين بحوكمة 

 في إدارة الشركة وبهذا الشركات
ضرورة العدم ترى الشركة 

 لتشكيل هذه اللجنة حالياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والسمماةقة  ةأسممماأ أعضمماأ مجلممس اإلدارةا وأعضمماأ اللجمما ا واإلدارة التنفيفيممةا وويممائفهم الحاليمم (2

 ومؤهالتهم وخبراتهم:

 أعضاأ مجلس اإلدارة (أ
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 الخبرات المؤهالت الويائف الساةقة الويائف الحالية االسم م

مدير عام شركة المفاهيم المشرفة  حاتم حمد السحيباني 1

 للتجارة

هندسة بكالوريوس  مهندس نقل 

 ميكانيكية

في مجال الهندسة  ةسن 13

 والتصاميم وإدارة األصول

 المدير التنفيذي إلدارة تقنية المعلومات أحمد محمد العريني 2

 لالستثمارفي الهيئة العامة 

مدير قسم توسعات الفروع في 

 الراجحي فمصر

سنة في مجال اإلدارة وتحليل  14 ماجستير علوم حاسب آلي

 األعمال وتنفيذ المشاريع التقنية 

المدير العام لشركة هزون لخدمات  عبدهللا عبدالعزيز المشعل 3
 اإلعاشة

سنة في مجال التجارة  17 شريعةبكالوريوس  رجل أعمال
 واألعمال

لشركة البأس الصحة  لرئيس التنفيذيا سلمان محمد السحيباني 4

 لتسوية المطالبات التأمينية 

وغسل  االلتزامرئيس مكافحة 

واإلبالغ عن األنشطة األموال 

 المشبوهة

 شركة الزارد العربية السعودية

سنة في مجال الحوكمة  13 ماجستير إدارة أعمال

 والرقابة وإدارة الشركات

المدير العام لإلدارة العامة للمبادرات  خالد عبدهللا الضبيب 5

 توتقنية المعلوما االتصاالتبوزارة 

مدير مشاريع التحول الرقمي 

 والتغيير في مصرف الراجحي

اإلدارة سنة في مجال  13 ماجستير إدارة أعمال

المشاريع  اإلستراتيجية وإدارة

 وتطوير األعمال 

مستشار تقنية المعلومات  مدير تنفيذي ميلحســام يحـيـى الغـري 6

 واالتصاالت

سنة في مجال تقنية  15 ماجستير إدارة أعمال

 واإلدارة واالتصاالتالمعلومات 

المدير التنفيذي لشركة هوية العربية  علي صالح الحميدان 7

 التجارية

شريك مؤسس شركة التسويق 

 االحترافي

سنة في مجال اإلدارة وإدارة  13 ماجستير إدارة أعمال

 المشاريع وتطوير األعمال

شركة السعودية الرئيس التنفيذي لل سليمان حمد الجديعي** 8

 للصادرات الصناعية

الهندسة دكتورة في  مستشار لوجستي

تخصص )الصناعية 

 (اللوجستيات

سنوات  10من  أكثرخبرة دولية 

 في ادارة سالسل االمداد

 دارة العملياتإاللوجستيات وو

ى هاذا التعياين فاي علا ةالموافقام ، وقاد تام 30/03/2021عضو مجلس اإلدارة )تنفيذي( بقرار مجلس اإلدارة بتااري   سليمان حمد الجديعي /تم تعيين الدكتور **

 م.06/07/2021اجتماع الجمعية العامة العادية بتاري  

 أعضاأ اللجا  (ب

 الخبرات المؤهالت الويائف الساةقة الويائف الحالية االسم م

مدير عام شركة المفاهيم المشرفة  حاتم حمد السحيباني 1

 للتجارة

سنة في مجال الهندسة والتصاميم  13 بكالوريوس هندسة ميكانيكية مهندس نقل 

 وإدارة األصول

المدير التنفيذي إلدارة تقنية  أحمد محمد العريني 2

المعلومات في الهيئة العامة 

 لالستثمار

مدير قسم توسعات الفروع في 

 الراجحيف مصر

سنة في مجال اإلدارة وتحليل  14 ماجستير علوم حاسب آلي

 األعمال وتنفيذ المشاريع التقنية 

عبدهللا عبدالعزيز  3

 المشعل

الشركة عضو مجلس إدارة 

االمنية  السعودية للخدمات
 )أمنكو(

 سنة في مجال التجارة واألعمال 17 شريعةبكالوريوس  رجل أعمال

الرئيس التنفيذي لشركة البأس  سلمان محمد السحيباني 4

الصحة لتسوية المطالبات 

 التأمينية

وغسل  االلتزامرئيس مكافحة 

األنشطة عن األموال واإلبالغ 

 المشبوهة

 شركة الزارد العربية السعودية

سنة في مجال الحوكمة والرقابة  13 ماجستير إدارة أعمال

 وإدارة الشركات

المدير العام لإلدارة العامة  خالد عبدهللا الضبيب 5

 االتصاالتللمبادرات بوزارة 

 توتقنية المعلوما

مدير مشاريع التحول الرقمي 

 والتغيير في مصرف الراجحي

سنة في مجال اإلدارة اإلستراتيجية  13 ماجستير إدارة أعمال

 وإدارة المشاريع وتطوير األعمال 

حســام يحـيـى  6

 الغـريميـل

مستشار تقنية المعلومات  مدير تنفيذي

 واالتصاالت

سنة في مجال تقنية المعلومات  15 ماجستير إدارة أعمال

 واإلدارة واالتصاالت

هوية المدير التنفيذي لشركة  علي صالح الحميدان 7

 العربية التجارية

شريك مؤسس شركة التسويق 

 االحترافي

سنة في مجال اإلدارة وإدارة  13 ماجستير إدارة أعمال

 المشاريع وتطوير األعمال

الرئيس التنفيذي للشركة  سليمان حمد الجديعي 8

 السعودية للصادرات الصناعية

الهندسة  دكتورة في مستشار لوجستي

تخصص )الصناعية 

 (اللوجستيات

سنوات في  10من  أكثرخبرة دولية 

اللوجستيات و ادارة سالسل االمداد

 دارة العملياتإو

الرئيس التنفيذي شركة دار  محمد عزام الشويعر 9

 التعدين

مدير مراجعة أول بشركة قنوات 

 االتصاالت السعودية

ماادير إدارة سياسااات المجموعااة بشااركة  نظم المعلومات سبكالوريو
 الماااادني السااااعودي القابضااااة الطيااااران

التشاااغيلي بشاااركة  التمياااز إدارةمااادير و
مستشار بشركة و الغاز والتصنيع األهلية

مستشاار بشااركة  وماااتالعلام ألمان المعل
  اكسنشر العالمية

 

 اإلدارة التنفيفية (جـ.
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 الخبرات المؤهالت الويائف الساةقة الويائف الحالية االسم

الهندسة الصناعية في دكتورة  مستشار لوجستي التنفيذيالرئيس  سليمان حمد الجديعي
 (تخصص اللوجستيات)

سنوات في ادارة  10من  أكثرخبرة دولية 
دارة إاللوجستيات وو سالسل االمداد

 العمليات
 إلدارة الماليةفي مجال ا سنة 24 بكالوريوس تجارة  مدير مالي  المدير المالي أحمد طلعت عبدالعزيز

 والمحاسبة

أسماأ الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكو  عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس  (3

  إدارتها الحالية والساةقة: أو من مديريها.

أسماأ الشركات التي يكو  عضو  اسم العضو

مجلس اإلدارة عضواً في مجالس 

 إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة / 

 خارج المملكة

القانوني )مساهمة  الكيا 

مدرجة/مساهمة غير 

مدرجة/ذات مسؤولية 

 محدودة/..(

أسماأ الشركات التي 

يكو  عضو مجلس 

اإلدارة عضواً في 

مجالس إدارتها الساةقة 

 أو من مديريها

داخل المملكة 

خارج  /

 المملكة

الكيا  القانوني 

)مساهمة 

غير مدرجة/مساهمة 

مدرجة/ ذات مسؤولية 

 (محدودة/.

شركة باتك  مساهمة مدرجة داخل المملكة أيان لإلستثمارشركة  د السحيبانيحاتم حم

لإلستثمار واألعمال 

 اللوجستية

داخل 

 المملكة

 مساهمة مدرجة

 - - -    أحمد محمد العريني

 - - - مساهمة مدرجة داخل المملكة شركة األندلس العقارية عبدهللا عبدالعزيز المشعل

شركة الدريس للخدمات  سلمان محمد السحيباني

 البترولية والنقليات

 - - - مساهمة مدرجة داخل المملكة

 - - - - - - خالد عبدهللا الضبيب

 - - - ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة بذل الرياض المحدودة حســام يحـيـى الغـريميـل

 - - - - - - علي صالح الحميدان

 - - - - - - سليمان حمد الجديعي

عضمو  –تكوين مجلمس اإلدارة وتصمنيف أعضمائل علمن النحمو التمالي: عضمو مجلمس إدارة تنفيمف   (4

 .عضو مجلس إدارة مستقل –مجلس إدارة غير تنفيف  

 

 –غير تنفيف   –تصنيف العضوية )تنفيف   اسم العضو

 مستقل(

 مستقل المهندس/ حاتم حمد السحيباني

 مستقل األستاذ/ أحمد محمد العريني

 غير تنفيذي عبدهللا عبدالعزيز المشعلاألستاذ/ 

 مستقل األستاذ/ سلمان محمد السحيباني

 مستقل األستاذ/ خالد عبدهللا الضبيب

 غير تنفيذي حســام يحـيـى الغـريميـلالمهندس/ 

 مستقل األستاذ/ علي صالح الحميدان

 تنفيذي الدكتور/ سليمان حمد الجديعي
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قترحات علماً ةم –وةخاصة غير التنفيفيين  –اإلجراأات التي اتخفها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائل  (5

 المساهمين وملحوياتهم حيال الشركة وأدائها.
ار جدت فاي اجتمااع المجلاس ولجاان المجلاس بعاد أن ياتم أشاعويتم طرح مقترحات ومالحظات مساهمي الشركة أن 

 ق البريد اإللكتروني.أعضاء المجلس هاتفياً أو عن طري

اللجمما  ومهامهمما ملممل: لجنممة المراجعممةا ولحنممة التر مميحات ولجنممة  الختصاصمماتوصممف مختصممر  (6

ات وتممواريا انعقادهمما وةيانمم اجتماعاتهمماالمكافمم،تا مممر ذكممر أسممماأ اللجمما  ورضسممائها وأعضممائها وعممدد 

 اجتماع.عضاأ لكل األالحضور 

  :المراجعةلجنة  (1)

عضاو  – أحماد محماد العرينايعضاو مجلاس اإلدارة ، وعضاوية األساتاذ/   – محمد السحيباني سلمانويرأسها األستاذ/ 

، وتخااتص بمساااعدة  اللجنااة ماان خااارل المجلااسعضااو  – محمااد عاازام الشااويعرمجلااس اإلدارة ، وعضااوية األسااتاذ/ 

فياذه داخلياة وتنباه وعلاى األخاص المسااعدة فاي التحقاق مان كفاياة نظاام الرقاباة ال ةجلس في الوفاء بمسئولياته المناطالم

حمااي بفاعليااة وتقااديم أي توصاايات لمجلااس اإلدارة ماان شااأنها تفعياال النظااام وتطااويره بمااا يحقااق أغااراض الشااركة وي

ام اللجـــاـنة ال إن مهـــاـلمفهاوم فامصالـــــح المساهمـــــين والمستثمـــــرين بكفـــــاءة عالية وتكلفة معقولاة ، ومان هاذا ا

ماا  اذالتخاإلدارة أي قرارات ، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس ا اتخاذتتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو 

 حسب البيان التالي: م2021خالل العام المالي  اتاجتماع ( 8 )وقد عقدت اللجنةيراه مناسباً بشأنها 
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االجتماعا

 ت

         8 رئيس اللجنة سلمان محمد السحيباني

        × 7 عضو أحمد محمد العريني

     ×    7 عضو محمد عزام الشويعر

                         الحضور   عدم ×                                         الحضور أصالة                           

 :المراجعة* مهام ونطاق عمل لجنة 

وأنظمة  لماليةاتختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم 

 :الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي

 لينؤوالمسو. طلب المستندات والتقارير واإليضاحات والمعلومات األخرى المناسبة من المدراء التنفيذيين 1 

 بالشركة.

ات إليضاحوالموظفين بالشركة الجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب ا ؤولين. دعوة المدراء التنفيذيين والمس2

 والتفسيرات منهم. 

 والمتخصصين من خارل الشركة. . االستعانة بالخبراء والمستشارين3

 . أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس اإلدارة في حدود صالحيات لجنة المراجعة4 

ب ا )إن تطلزء منهج. عمل المراجعة والتقييم السنوي لالئحتها وإعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بتعديل 5 

 ذلك.(

 .اع اللجنةد اجتمإلدارة، على أن تقدم للمجلس فور االنتهاء من انعقاإعداد التقارير على أساس دوري لمجلس ا .6 

 التعامل مع المعلومات التي تتوافر لدى اللجنة نتيجة مباشرتها ألعمالها بسرية تامة. .7 
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م تقو ارات التيبالقر . إبالغ مجلس اإلدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقالليتها أو تعارض في المصالح المتعلقة8 

جة التزام منة درالمراجعة باتخاذها في إعداد تقييم ومراجعة سنوية ألنشطة لجنة المراجعة وألعضائها متض لجنة

 اللجنة بالئحتها.

 التقارير المالية 

اإلدارة،  على مجلس عرضها . دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة وإعالناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل1 

 نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها لضمان

 ة عادلةركية للش. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المال2 

 ،للشركةي المال ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع ومتوازنة

 عملها واستراتيجيتها. وأدائها ونموذل

 . دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.3 

لشركة أو اام في البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتز 4 

 الحسابات. مراجع

 . التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية5

 ها.رأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأن. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء ال6

 المراجعة الداخلية

تضمن كتوب ي. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير م1 

جلس ميودع  ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن توصياتها

 ة أيام علىبعشر اإلدارة نسخة كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة

 يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية األقل، لتزويد من

 يها.لمالحظات الواردة ف. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية ل2 

، للتحقق ن وجدتإ. الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة 3 

فعلى  راجع داخليشركة متوافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن لل من

 .للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينهتقديم توصيتها  اللجنة

 مراجعة الحساةات

 اللهمد من استقالتأك . التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد1

 ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

 القواعد عتبارأعمال المراجعة، مع األخذ في اال . التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضعيته، ومدى فعالية2

 والمعايير ذات الصلة.

 نطاق خرل عن. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية ت3

 أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

 . اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.4

 . دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. 5

 االلتزامضما  

 . مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.1

 ات العالقة.. التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذ2

 جلسنها إلى ماه بشأمراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم ما تر 3

 اإلدارة

 طوات التيا بالخ. الرفع إلى مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياته4

 اتخاذها. يلزم
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  :والمك،فاتلجنة التر يحات  (2)

 لزيز المشع عبدالععبدهللاوعضوية األستاذ/  اإلدارة،نائب رئيس مجلس  – العريني أحمد محمدويرأسهـــــا األســــتاذ/ 

جتماعين ات اللجنة دوقد عق، اإلدارةعضو مجلس  – ألستاذ/ علي صالح الحميدانوعضوية ا اإلدارة،عضو مجلس  –

 حسب البيان التالي: م2021الل العام المالي خفقط 

االجتماع الخامس  صفة العضو العضو اسم

 م24/03/2021
 االجتماع السادس

 م15/12/2021

  عدد االجتماعات

   2 رئيس اللجنة أحمد محمد العريني

عبدهللا عبدالعزيز 

 المشعل

   2 عضو

   2 عضو علي صالح الحميدان

                                               الحضور          عدم  ×                                                      الحضور أصالة                          

 :التر يحات والمكاف،تاختصاصات ومهام لجنة * 

 بما يليالترشيحات والمكافآت تختص لجنة 

 لىإ، ورفعها نفيذية. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة الت1 

 ترتبط اع معاييرة اتبمجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياس

 . باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها

ذه هي عن . توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهر2

 السياسة

 . المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.3

 شركة وفقاين بالن المنبثقة منه وكبار التنفيذي. التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجا4 

ية لية السنوفآت المالرئيس التنفيذي أو المدير العام وخطط المكال والوظيفة عملال ومراجعة عقدللسياسة المعتمدة 

 الدارةاللسياسة المعتمدة لتلك الشركات والرفع بالتوصية لمجلس  للموظفين في الشركات التابعة ووفقا

 . اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.6 

 راعاة عدممة، مع . التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء له وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمد7 

 أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة. ترشيح

 ة. والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذي . إعداد وصف للقدرات8 

 . تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.9

 ذية. رة التنفياإلدا . المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف10 

 ؤها.إجرا ل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن. مراجعة هيك11

ل ضو يشغ. التأكد بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان الع12 

 مجلس إدارة شركة أخرى عضوية

رة ء اإلداغير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وأعضا. وضع توصيف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء 13 

 وكبار التنفيذين التنفيذية

 . وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.14 

 ة.كة الشر. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلح15 

 

 :واالستلمار التنفيفيةاللجنة  (3) 
 – ساليمان حماد الجاديعي /دكتوروعضاوية كال مان الا اإلدارة،مجلس  رئيس – لمهندس/ حاتم حمد السحيبانيويرأسها ا 

حساام يحياى واألساتاذ/  اإلدارة،عضو مجلس  – خالد عبدهللا الضبيبواألستاذ/  اإلدارة،مجلس  عضوذي والرئيس التنفي
 حسب البيان التالي: م2021الل العام المالي خ ة اجتماع واحد فقطاللجنت دوقد عق اإلدارة،عضو مجلس  – الغريميل
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 العضوإسم 

 

 صفة العضو

 لعا را االجتماع

 م20/09/2021
 

  عدد االجتماعات

  1 رئيس اللجنة حاتم حمد السحيباني

  1 عضو خالد عبدهللا الضبيب

  1 عضو حسام يحيى الغريميل

  1 عضو سليمان حمد الجديعي 

              الحضور عدم ×                                                           الحضور أصالة     

(  بتاااري  عضااواً فااي اللجنااة التنفيذيااة واالسااتثمار بمحضاار اجتماااع مجلااس اإلدارة )السااادس سااليمان حمااد الجااديعي /تاام تعيااين الاادكتور** 

 م.09/11/2020

 واإلستلمار اللجنة التنفيفيةومسئوليات  صالحيات* 

لمجلس ال دور وتقوم بتمثي ف على عملية صنع القرار التنفيذيلة عن اإلشراؤومس االستثمار اللجنة التنفيذية -1

 الفترات ما بين اجتماعات مجلس اإلدارة.اإلشرافي في 

 ي األحداثفاجلة ى اتخاذ قرارات عتقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتال إل -2

 الطارئة في حدود الصالحيات الممنوحة لها من قبل مجلس االدارة.

 شركة.بية للوالدعاوى القضائية ذات األهمية النسالمسائل القانونية  خصوصدارة باستالم التقارير من اإل -3

 اللجنة بالتالي: وأهدافها تقومفيما يتعلق بإستراتيجية الشركة  -4
 مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط االستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي. أ.
هداف أحقيق تتهدف إلى  وأعمال فعلية التأكد من أن الخطط اإلستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفاتب.

 الشركة.
 ين الخططبوافق هدف إلى تحقيق التمراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي ت ت.

 للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة األجل. االستراتيجية
 فها.ركة وأهدامة الشمه غيلية للتأكد من توافقها معالمراجعة الدورية للخطط اإلستراتيجية للشركة واألهداف التش ث.
ه قة على هذلموافا مراجعة إستراتيجية التسويق والمبيعات والتوصية بإجراء التعديالت المطلوبة من قبلها قبل ل.

 االستراتيجية
ولويات لقة باألالمتعمجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية لتقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات ح. 

 التشغيلية، متضمنا التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخرول من أسواق ودول حالية.
 فيما يتعلق بالتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات األرباح تقوم اللجنة بالتالي: -5
األجل،  طويلةو السنويةإعداد ومراجعة التوصيات لمجلس اإلدارة المتعلقة باألهداف واالستراتيجيات المالية  .أ

 مؤشرات األداء المرتبطة بها. وأيضا
فية وبكي للشركة إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس اإلدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات األرباح .ب

 تنفيذها.
 ةتقوم اللجنوها. تمدة مسبقا لالمراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المع .ت

ة مام الشركلتي أبمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية المتعلقة بالفرص ا
 بها. التي هدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة

 .ركةالش اس مالردراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات االندمال واالستحواذ المقترحة، زيادة او تخفيض  -6
ارة اإلد جلسللشركة والتوصية بها إلى م االستثمارية واإلستراتيجيات والبرامجوضع السياسات واإلجراءات  -7

ندات، م، الساألسه بتنويع االستثمارات االستثمار فيالعتمادها بما في ذلك السياسات واإلرشادات المتعلقة 
 .واالستثمارات المحظورةالعمالت... ال ( وحدوده، 

ا إلى لتوصية بهوا المقبولة ودرجة المخاطرةالستثمارات بما تتناسب مع احتياجات الشركة للتنويع اإعداد خطة  -8
 مجلس اإلدارة العتمادها.

ات فويض عمليتلجنة علق باعتماد استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة، ويجوز لدارة فيما يتالتوصية لمجلس اإل -9
 خارجيين. استثمارإلى الموظفين في الشركة، وإلى مدراء  االستثمار

 .دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات االندمال واالستحواذ المقترحة وما شابهها -10
ر مة واألموية الهاالسياسات المال بشأنمراجعة الخطة الرأسمالية للشركة ودراسة وتقديم التوصيات إلى المجلس  -11

استبعاد  ار أواألسهم، وإصد المتعلقة بتمويل الشركة بما في ذلك، سياسة توزيع األرباح، وبرنامج إعادة شراء
 سندات الديون وغيرها.
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خالل  ممناقشتهواالستشاريين،  االستثماردارة ومدراء لك بمراجعة تقارير اإلمراقبة إدارة أموال الشركة وذ -12
 اجتماعات اللجنة.

ركات الش ائداتقعة، وعوذلك بمقارنة العائد الفعلي مع العائدات المتو والمحافظ للشركةتقويم األداء االستثماري  -13
اللتزام مدى ا االعتبار سيأخذ هذا التقويم بعيناألخرى التي تختارها اللجنة أو مجلس اإلدارة من حين آلخر. 

 واإلرشادات ومستويات المخاطر. االستثماريةبالسياسات 
 س.للمجل االتي تحتال الى موافقة مجلس االدارة والتوصية بخصوصه االستثماريةمراجعة كافة المعامالت  -14
 جلس.األنسب للشركة والتوصية به للمدراسة وتقويم االستثمارات المحتملة وتحديد نوع االستثمار  -15
للشركة،  ئتمانيوالتصنيف االمثل األمور المتعلقة برأس مال الشركة،  للشركة،مراجعة األمور المالية الهامة  -16

 .عة، والودائع االستثمارية، وذلك بالتعاون مع لجنة المراجاالقتراضوالتدفقات النقدية، وأنشطة 
 يقوم مجلس اإلدارة بتكليفها للجنة.القيام بأي أمور أخرى  -17

لجهمة الوسائل التي اعتمد عليهما مجلمس اإلدارة فمي تقيميم أدائمل وأداأ لجانمل وأعضمائلا وا (7

 الخارجية التي قامت ةالتقييم وعالقتها ةالشركةا أ  وجدت:
اناه وأعضاائه وأداء لجم لم يتم تطبيق أي وسيلة اعتماد اعتمادها مجلاس اإلدارة فاي تقيايم أدائاه 2021خالل العام 

 .من أي جهة خارجية

ليمل اإلفصاح عن مكاف،ت أعضاأ مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيفية وفقاً لما هو منصوص ع (8

 .في المادة اللاللة والتسعين من الئحة حوكمة الشركات

 سياسة مكاف،ت أعضاأ المجلس واإلدارة التنفيفية في الشركة: .أ

لصادرات ودية لعداد سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية عن مجلس إدارة الشركة السعإتم 

قم رلقرار اسوق المالية بموجب الالصناعية بهدف التوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة 

ات لى أن تقوم لجنة الترشيحم والتي نصت ع13/02/2017هـ الموافق 16/05/1438وتاري   (8-16-2017)

ة التنفيذي دارةوالمكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإل

 ورفعها لمجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة.

 أهداف الوثيقة:
 تهدف هذه السياسة إلى:

م ت نظافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلباتحديد معايير واضحة لمكا -1
 الشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.

اإلدارة  مجلس تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في -2
ن أداء ي تحسيفومرتبطة باألداء مما يساهم  آتكافللمواللجان التنفيذية من خالل تبني خطط وبرامج محفزة 
 الشركة وتحقيق أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

 
 

 المعايير العامة للمكاف،ت 

فيذيين التن تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار

 التالي:بالشركة وفقاً للمعايير المعتمدة عل النحو 

 .ارتهاأن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات الالزمة إلد -1

 تغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.مراعاة ربط الجزء الم -2

 ديها.تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر ل -3

ت مع لمكافآما هو سائد في سوق العمل في تحديد امتأخذ الشركة في االعتبار ممارسات الشركات األخرى  -4

 ع غير مبرر للمكافآت.تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفا

مية العل تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهالت -5

 والخبرات العملية والمهارات ومستوى األداء.

 ليهم.عأن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيز واإلبقاء  -6
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به  عضاء مجلس اإلدارة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطةتحدد مكافآت أ -7

 .تباراتوعدد الجلسات التي يحظرها وغيرها من االع

لعضو في اقدمها  تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة إذا استردادهايتم إيقاف صرف المكافأة أو  -8

 مستحقة. ت غيرمجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآ

ماً اً ام اسهجديد في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لإلدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصدار -9

للشركة  ساسيشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام األا

العامة  لجمعيةاسوق المالية ذات العالقة ووفق خطة منح األسهم الموافق عليها من الوأنظمة ولوائح هيئة 

 الغير عادية.

 مكافأة أعضاأ مجلس اإلدارة

 اإلدارة في الشركة السعودية للصادرات الصناعية من التالي: تتكون مكافأة أعضاء مجلس -1

  مبلغ معين 

 أو بدل حضور الجلسات 

  أو بدل مصروفات 

 أو نسبة من األرباح 

 ام الشركةت ونظويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما ال يتجاوز ما نص عليه نظام الشركا

ً الت تطمجلس اإلدارة ولجانه المتضمن بهذه السياسة واي تعدياألساسي وفقا لتفاصيل مكافأة أعضاء   رأ الحقا

 يتم اعتمادها وفقا للنظام.

تقررها وكافآت المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والم متفاوتةيجوز أن تكون هذه المكافأة  -2

يان ذلك بعلى  الجمعية العامة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين

عمال ظير أنمن المزايا وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو 

ي سات التوأن يشمل كذلك بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجل وجدت( )إنية أو إدارية أو استشارات فن

 حضرها كل عضو من تاري  آخر اجتماع للجمعية العامة.

للوائح ات وافي حال كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من األرباح فيجب مراعاة أحكام نظام الشرك -3

ارة بشرط أال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلد للشركة،سي ذات الصلة والنظام األسا

 ي سنويا.خمسمائة ألف لاير سعود (500.000)الواحد من مكافآت ومزايا مالية في جميع األحوال مبلغ 

 

 مكافأة أعضاأ اللجا 

بناء  حقاقاتاست وبدالت الحضور وغيرها منمنه يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة ومكافآت عضوية لجانه المنبثقة  -1

 على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت

يل يصرف بدل حضور االجتماعات وغيرها من االستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقا لتفاص -2

 مين سر المجلسآو مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه

 مكافأة اإلدارة التنفيفية

برنامج ويذيين سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة  -1

إلدارة اافآت وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من اإلدارة التنفيذية وتشتمل مك

 التنفيذية على ما يلي:

 ال ال المث وبدالت تشتمل على سبيل شهرية(دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفه  )يتم يراتب أساس

 وبدل هاتف. لألبناء،وبدل تعليم  موصالت،بدل سكن بدل  الحصر،

 لمكافاآت بإنجااز األهاداف السانوية المعتمادة مان لجناة الترشايحات وامرتبطاة لماوظفي الشاركة  مكافأة سنوية

 .وفقا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص ومجلس اإلدارة
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 ل برامج جل مثالخطط التحفيزية قصيرة األجل المرتبطة باألداء االستثنائي والخطط التحفيزية طويلة األ

سنوية  تذاكر سفر سنوية،إجازة  الحصر،مزايا تشمل على سبيل المثال ال  وجدت( أن)خيارات األسهم 

 ل الشركة.ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قب

 يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت. -2

طط ي ضوء الخيين فيقوم الرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ سياسة المكافآت للعاملين في الشركة وكبار التنفيذ -3

 والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

 للمكاف،ت وطريقة الصرفمحددات إضافية 

لعامة امعية ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الج  -1

 للمساهمين.

دارة جلس اإلالتنفيذيين في التقرير السنوي لموتقوم الشركة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان  -2

 تنفيذيين.هما الالصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحوفقاً للضوابط والتوجيهات 

 يستحق العضو المكافأة اعتبارا من تاري  انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقا لمدة عضويته. -3

لى جلس عيتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان من قبل أمين سر الم -4

 اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي للشركة.أن يتم 

قد يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان خالل شهر من ع -5

 سنوية.مة الاالجتماع، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد إقرارها في اجتماع الجمعية العا

 مجلس اإلدارة ولجانلةيا  تفاصيل مكافأة أعضاأ 

 أعضاء مجلس اإلدارة  -1

  بما ال يتجاوز ً % من 70ألف لاير وفقا لنظام الشركات وتستحق بشرط حضور العضو  500تحدد سنويا

 اجتماعات مجلس اإلدارة.

  علي.حسب المصروف الف )الرياض(لمن هم من خارل مدينة مقر االجتماع  وانتقال( )سفربدل إضافي 

 

 اللجانأعضاء  -2

 شرط بوتستحق للعضو  لكل عضو لجنة من داخل المجلس لاير آلف مائة 100.000 قدرها مكافأة سنوية

 % من اجتماعات اللجنة.70حضور العضو 

  شرط بوتستحق للعضو  ألف لاير لكل عضو لجنة من خارل المجلس خمسون 50.000مكافأة سنوية قدرها

 % من اجتماعات اللجنة.70حضور العضو 

 ألف لاير آلمين سر مجلس اإلدارة ونخمس 50.000ة سنوية قدرها مكافأ. 

 مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس لجميع أعضاء المجلس اجتماعاتجلسات  بدل حضور 

 لاير ألف لاير لكل عضو عن كل اجتماع. 3000غ وقدره وأعضاء اللجان مبل

 تعديل المكافأة:

  جنة ه من لالسنوية لعضو مجلس اإلدارة من فترة إلى أخرى بناء على توصييجوز مراجعة مبلغ المكافأة

عامة ية الالترشيحات والمكافآت وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمع

 للمساهمين على ذلك.

 جنة لمن  ةوصيجعة مبلغ المكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة من فترة إلى أخرى بناء على تايجوز مر

عامة ية الالمكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمع

 للمساهمين على ذلك.

 .تصرف بدل حضور االجتماعات بعد كل اجتماع 
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  أو لعضويةا انتهاءمكافآت أعضاء اللجان وأمين سر المجلس في بداية كل سنة ميالدية، وفي حالة تصرف 

 تصرف للمدة المتبقية من السنة فقظ. االستقالة

 ين )حسب مساهمبعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة لل ألعضاء مجلس اإلدارة يتم صرف المكافأة السنوية

 ما نص عليه نظام الشركات(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكاف،ت أعضاأ مجلس اإلدارة .ب

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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  ستقلينأوالً: األعضاء الم

 حاتم حمد السحيباني - 12.000 - - - - 12.000 - - - - - 12.000 - 12.000 -

- 36.000 - 36.000 - - - - - 36.000 - - - 24.0

00 

 سلمان محمد السحيباني - 12.000

 خالد عبدهللا الضبيب - 12.000 - - - - 12.000 - - - - - 12.000 - 12.000 -
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- 18.000 - 18.000 - - - - - 18.000 - - - 6.00
0 

 علي صالح الحميدان - 12.000

- 36.000 - 36.000 - - - - - 36.000 - - - 27.0

00 

 أحمد محمد العريني - 9.000

- 114.00

0 
- 114.00

0 
- - - - - 114.00

0 
- - - 57.0

00 

 المجموع - 57.000

  ثانياً: االعضاء غير التنفيذيين

- 18.000 - 18.000 - - - - - 18.000 - - - 6.00
0 

عبدهللا عبدالعزيز  - 12.000

 المشعل

 حسام يحيى الغريميل - 12.000 - - - - 12.000 - - - - - 12.000 - 12.000 -

- 30.000 - 30.000 - - - - - 30.000 - - - 6.00

0 

 المجموع - 24.000

  ثالثاً: األعضاء التنفيذيين

**سليمان حمد  - 12.000 - - - - 12.000 - - - - - 12.000 - 12.000 -

 الجديعي
 المجموع - 12.000 - - - - 12.000 - - - - - 12.000 - 12.000 -

علاى هاذا  ةلموافقاام ، وقاد تام 30/03/2021عضو مجلس اإلدارة )تنفيذي( بقرار مجلاس اإلدارة بتااري   ** تم تعيين الدكتور/ سليمان حمد الجديعي

 م.06/07/2021التعيين في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاري  

 

 

 

 

 مكاف،ت كبار التنفيفين
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الثابتةالمكافآت  المكافآت المتغيرة   
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- 1,190,70

0 

- 1,190,7

00 

- - - - - - - 308,7

00 
882,000 

الرئيس 

 التنفيذي

- 
427,881 

- 
427,881 

- - 25,9

25 

- - - - 104,2

11 
297,745 

 المدير المالي

- 1,618,58

1 

- 1,618,5

81 

- - - - - - - 412,9

11 

1,179,74

5 

 المجموع

 

 مكاف،ت أعضاأ اللجا 
 المجموع بدل حضور جلساتبدل حضور  المكافآت الثابتة )عدا 
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 الجلسات(

 أعضاء لجنة المراجعة

 124,000 24,000 100,000 سلمان محمد السحيباني

 121,000 21,000 100,000 أحمد محمد العريني

 71,000 21,000 50,000 محمد عزام الشويعر

 316,000 66,000 250,000 المجموع

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

 6,000 6,000 0,00 أحمد محمد العريني

 106,000 6,000 100,000 عبدهللا عبدالعزيز المشعل

 106,000 6,000 100,000 علي صالح الحميدان

 218,000 18,000 200,000 المجموع

 واالستثماراللجنة التنفيذية أعضاء 

 100,000 0,00 100,000 حاتم حمد السحيباني

 100,000 0,00 100,000 خالد عبدهللا الضبيب

ميلحسام يحيى الغري  100,000 0,00 100,000 

 100,000 0,00 100,000 **سليمان حمد الجديعي

 400,000 0,00 400,000 المجموع

علاى هاذا  ةلموافقاام ، وقاد تام 30/03/2021سليمان حمد الجديعي عضو مجلس اإلدارة )تنفيذي( بقرار مجلاس اإلدارة بتااري   /تم تعيين الدكتور** 

 م.06/07/2021التعيين في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاري  

 

 

همة احتراز  أو قيد احتيماطي مفمروع علمن الشمركة ممن الهيئمة أو ممن أ  جأ  عقوةة أو جزاأ أو تدةير  (9

فمماد  إ ممرافية أو تنميميممة أو قضممائيةا مممر ةيمما  أسممباب المخالفممة والجهممة الموقعممة لهمما وسممبل عالجهمما وت

 وقوعها في المستقبل:
هااة جة أو ماان أي أي عقوبااة أو جاازاء أو تاادبير احتاارازي أو قيااد احتياااطي مفااروض علااى الشااركة ماان الهيئاا ال يوجااد

 .إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

 الداخلية:نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراأات الرقاةة  (10
 المتعلقااة ةالدورياا التقااارير بدراسااة األول المقااام فااي تهااتم أعضاااء ثالثااة ماان والمكونااة بالشااركة المراجعااة لجنااة إن

ً  بهاا المناطاة مهامهاا حادود فاي 2021 المالي العام خالل اللجنة راجعت حيث الداخلية الرقابة بإجراءات  لالئحاة وفقاا

 قبال مان لمقدماةا والتقاارير للشاركة، سانوية والرباع السانوية المالياة القاوائم المراجعاة، لجناة لعمال المنظمة الضوابط

 مااع ناقشااةوالم الشااركة فااي والماليااة الداخليااة الرقابااة نظاام ومراجعااة بدارسااة اللجنااة قاماات وقااد الحسااابات، مراجعااي

 .األعمال تلك الشركة وإدارة الخارجي الحسابات مراجع

 األداء وفعالياة ةدقا مان التاام التأكاد للشركة تحقق والتي الدورية المراجعة عمليات من العديد وتنفيذ وضع تم وقد هذا

 . والنهائية األولية المالية القوائم مراجعة في اللجنة مساهمة إلى إضافة والجودة،

 تام التاي ريرالتقاا علاى المراجعاة لجناة اطلعات وقاد هاذا. الخارجياة الرقابياة الجهاات أعماال بتنسايق اللجناة تقاوم كماا

 .الشركة أعمال عن تقديمها

 ماع دورهاا وتعزياز الداخلياة الرقاباة إجاراءات تحساين متابعاة علاى التنفيذية اإلدارة حث بضرورة اللجنة ترى وبهذا

 ألخر حين من للشركة الداخلية الرقابة مع الدورية المتابعة خالل من أكثر بفعالية المراجعة لجنة
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 توصية لجنة المراجعة ةشأ  مدى الحاجة إلن تعيين مراجر داخلي في الشركة في حال عدم وجوده: (11
  إلدارة ERPلكترونااي إ نظااام وتفعياال م2021 العااام خااالل للشااركة داخلااي مراجااع بتعيااين المراجعااة لجنااة توصااي

 الشااركة نشاااط مااع يتوافااق بمااا الصااالحيات والئحااة واإلجااراءات السياسااات تحااديث وكااذلك الشااركة مااوارد تخطاايط

 .الحالي
 

توصمميات لجنممة المراجعممة التممي يوجممد تعممارع ةينهمما وةممين قممرارات مجلممس اإلدارةا أو التممي رفمم   (12

ين تعيمم المجلممس األخممف ةهمما ةشممأ  تعيممين مراجممر حسمماةات الشممركة وعزلممل وتحديممد أتعاةممل وتقيمميم إدائممل أو

 المراجر الداخليا ومسوغات تلك التوصياتا وأسباب عدم األخف ةها.
 لجنة المراجعة تعارض قرارات مجلس اإلدارة أو تم رفضها من المجلس.لم تصدر أي توصية من  

 :االجتماعيةمساهمة الشركة  (13

 م.2021للشركة خالل العام  اجتماعيةال يوجد أي مساهمات 

 

 

 

عضماأ رة وأسمماأ أيمالعاممة للمسماهمين المنعقمدة خمالل السمنة الماليمة األخةيا  ةتواريا الجمعيمات  (14

 مجلس اإلدارة الحاضرين لهفه الجمعيات.

 الدورة العا رة لمجلس اإلدارة

  م

 االسم

 سجل الحضور

( والثالثين ةبعلرااجتماع الجمعية العادية )ا

 م06/07/2021

  حاتم حمد السحيباني 1 

  أحمد محمد العريني 2

  عبدهللا عبدالعزيز المشعل 3

  سلمان محمد السحيباني 4

  علي صالح الحميدان 5

  خالد عبدهللا الضبيب 6

  حســام يحـيـى الغـريميـل 7

  سليمان حمد الجديعي** 8

                                    حاضر                                                                            لم يحضر 

علاى هاذا  ةلموافقاام ، وقاد تام 30/03/2021سليمان حمد الجديعي عضو مجلس اإلدارة )تنفيذي( بقرار مجلاس اإلدارة بتااري   /تم تعيين الدكتور** 

 م.06/07/2021التعيين في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاري  

 النشاط الرئيسي للشركة: (15

لية لتحويتسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها ومنتجات المناجم والبترول وفروعها والصناعات ا

التبريد وخزين وفروعها حسب التراخيص الصناعية والكهرباء والغاز والماء وفروعها والتشييد والبناء والنقل والت

عودية عربية السكة الالمعلومات واألمن والسالمة داخل الممل وخدمات المال واألعمال والخدمات األخرى والتجارة وتقنية

تقديم ولغير، الحسابها أو لحساب  واالستيرادوخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير، وإعادة التصدير والمقايضة 

ة لوطنياخدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية، والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات 

فق وأنشطتها  لشركةاوتمارس  للخارل، ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة ألغراضها بما في ذلك الوكاالت التجارية.

 وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة أن وجدت.األنظمة المتبعة 
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 نشاط الشركات التاةعة لـ"الصادرات"وصف 

 :مصنر سارة للمستلزمات الطبية (أ)

دينة الواقع في الم (100%لاير وبنسبة ملكية ) 3,467,416م بـرأس مال قدره 2016/02/03تم شراءه في 

ة رضعات ووحد ة الثالثة بالرياض ويتمثل نشاطه في أنتال مستلزمات طبية ومخبرية وبالستيكية مستهلكةيالصناع

ريمات وك ،والنظارات ،العيونومصاصات ومستلزمات أطفال بالستيكية ووحدة محاليل وقطرات العيون وغسيل 

 .وأدوية

 :السودا (جمهورية الشركة السعودية للصادرات الصناعية ) (ب)

اري  تأسست بت ،شركةفرع للوهي  (،%100)ونسبة الملكية  2450رقم  تجارية بموجب رخصةسعودية  شركةهي 

 .الجمهورية السودانية –منطقة قري لألسواق الحرة ويقع مقرها في م 27/11/2019

 :(مارات العرةية المتحدةالشركة السعودية للصادرات الصناعية )اإل (ت)

 ،ةفرع شركة خليجي وهي (،%100)ونسبة الملكية  1473310بموجب السجل التجاري رقم هي شركة سعودية 

  مارات العربية المتحدة.اإل – دبيويقع مقرها في مدينة  م24/12/2019 تأسست بتاري 
 

 :وصف ألهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها (16

لتكون  ملةأول شركة مدرجة في قطاعها كشركة متكاك،  م1990عام  صادرات الصناعيةالشركة السعودية للتأسست 

من  ع إرثم بيت التجارة الذي يضمن التوسع العالمي للمنتجات الصناعية ويوفر حلول تصدير واستيراد مبتكرة

 .المجال هذا المعرفة والفهم والخبرة في أفضل الممارسات في

 رضيتنا:

 .ريقياالتوريد والحلول التجارية في منطقة الشرق األوسط وأفو اإلمداد سلسال األفضل في مجالأن نكون 

 رسالتنا:

ي منطقة ف لتجاريةاالتوريد الدولية والحلول و سالسل اإلمدادمن خالل  تعزيز االستقرار والنمو واالزدهار العالمي

 .الشرق األوسط وأفريقيا

 ات في:ستراتيجية من خالل التوسع وبناء القدرمحاور للوصول الى أهدافها االة وتعمل الشركة على أربع

 الحلول المالية للتجارة وسالسل اإلمداد. .1

 التوسع الجغرافي في مكاتب التسويق والتجارة متعددة اللغات. .2

 التحول الرقمي في أنظمة اإلدارة واإلمداد والمنصات اإللكترونية. .3

 جال.بناء القدرات اللوجستية مع الحلفاء ذوي الخبرة في هذا الم .4

 سفايرو حة"جائ روقد واجهت الشركة تحدي كبير خالل العامين السابقين بسبب األزمة االقتصادية العالمية للتصدي

على زيادة  م، وكذلك كان لتأخر الموافقة2021حيث شكلت عائق في خطة عمل الشركة للعام  "(19كورونا )كوفيد

 رأس المال أثر سلبي في تأخر تنفيذ االستراتيجية والخطط الجديدة وجلب الكوادر الالزمة.
 

يا أفريقحيث كانت الشركة نشطة في مجال تطوير األعمال وتجهيز قنوات تسويق وبيع في دول متعددة ب

جات جديدة بالعمل على إدخال منتبدأت الشركة  . وقد2022ويتوقع ان يظهر ذلك في أعمال الشركة في عام 

ا مع ض  مبالغ منتج سعودي ويتوقع زيادته 1500)قيد التطوير( حيث تحتوي على  ةفي منصتها اإللكتروني ومتعددة

 في تطويرها حسب خطة زيادة رأس المال.
 

وإجراء  يةالمعن اتهيئالصدار رخص إاستكمال جاري العمل على  الطبية للمستلزماتمصنع سارة وباإلشارة إلى 

ات تعاقد حيث ان الدراسات التسويقية المتخصصة تتطلب سوقية للمنتجات المطلوبة في السوق المحلي ساتدرا

 خارجية مكلفة.

 

 :الشركة وسياسة إدارة هفه المخاطر ومراقبتها تواجههاالمعلومات المتعلقة ةالمخاطر التي  (17
توفير برامج وتطبيقات لقياس مخاطر الكيانات التجارية، ة في تخصصالشركة بالتعاقد مع عدة شركات م تقام

لغرض جمع البيانات وتحليلها وإنتال معلومات تجارية وائتمانية  باالقتصاد السعودي وربط عدة قواعد بيانات حيوية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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الجيد لتجنب جميع المخاطر التي ممكن أن  رار المالي واالئتمانيحيث توفر للشركة اتخاذ الق موثوقة ومحدثة

 . تواجهها الشركة خالل عملياتها التجارية
 

ث إلدارة حياومجلس  تتم عملية تقويم المخاطر بشكل مستمر على المستوى اإلستراتيجي من قبل اإلدارة التنفيذيةكما 

ير والتداب  لالزمةاإلجراءات ا واتخاذتتم متابعة اإلجراءات ذات العالقة بشكل دوري ومستمر من أجل التعامل معها 

البنكية  لضماناتفي تعامالت الشركة التجارية على وجود ا باالعتمادالوقائية لمنع أو تقليل هذه المخاطر وذلك 

 .الكافية
 

ً  اعتمادوبناًء على   سات الشركةيقوم المجلس بمراجعة مستمرة لسيا لمخصصاتاسياسيات ل مجلس اإلدارة سابقا

ن تواجه اي يمكن بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التالمتعلقة 

 عودية.وك السالشركة خصوصاً فيما يتعلق بعمليات التصدير من خالل الحصول على ضمانات بنكية معتمدة من البن
 

ال بالريـــ الشركة ـر جوهرية حــيث أن تعامالتمخاطـــر العمـــــالت فلـيـــس هــناك مخاطــــــب وفيما يتعلق

 .قداً نية أو السعـــــودي والدوالر األمريكــــي وأن جميع عمليات البيع بالشركة تتم عن طريق ضمانات بنك
 

 -: نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة (18

 نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة: -

 2017 2018 2019 2020 2021 البيا 

 19.224 118.271 80,578 32,600 15,656 تاإليرادا

 (21.746) (116.911) (83.004) (30,663) ((14,022 تتكاليف اإليرادا

 (2.522) 1.360 (2.426) 1,937 1,634 الربحمجمل 

 (110.991) 6.426 12.652 (13,181) (14,884) صافي الربح )الخسارة(

 

 الخمس األخير: األصول والخصوم للسنوات -

 2017 2018 2019 2020 2021 البيا 

 7.961 64.972 52.857 36,366 19,976 األصول المتداولة

 11.124 11.799 10.277 4,789 4,175 األصول غير المتداولة

 19.085 76.771 63.134 41,155 24,151 إجمالي األصول

 7.703 8.842 7.719 12,363 10,139 الخصوم المتداولة

 0.382 0.474 1.230 1,056 1,049 الخصوم غير المتداولة

 8.085 9.316 8.949 13,419 11,188 إجمالي الخصوم 

 

 :تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة  ركاتها التاةعة (19
 

 السنة
 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

إجمالي 

 اإليرادات

األسواق 

 المحلية

 المجموع إفريقيا أسيا أمريكا

 15,656 14,238 53 591 774 15,656 م2021
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 التشغيلية:الفروق الجوهرية في النتائج إيضاح  (20

التغييرات + أو  2020 2021 البيا 

- 

 نسبة التغير

 -%31.87 (37,693) 32,600 15,656 المبيعات / اإليرادات

        (30,663) (14,022) يراداتتكلفة المبيعات / اإل

(33,908) 

29%- 

 -%278 (3,786) 1,937 1,634 مجمل الربح

 0 0 1,921 2,567 أخرى -إيرادات تشغيلية

 -%6.59 (584) (14,507) (17,932) أخرى -مصروفات تشغيلية 

 -%42.66 (3,202) (10,649) (13,731) الرةح )الخسارة( التشغيلي

بالعاام  مقارناةً  م31/12/2021وبناًء على ما قد سبق لام تحقاق الشاركة صاافي أربااح خاالل عان العاام المنتهاي فاي 

اردة من انخفاض المبيعات بسبب تأخر السيولة الو م إلى2021ويعود سبب خسارة الشركة للعام  ،م2020الماضي 

لك ارتفااع زيادة رأس مال الشركة لعدم صدور موافقة هيئة السوق المالية على ملف زيادة رأس مال الشاركة، وكاذ

 .رىخم، على الرغم من ارتفاع اإليرادات األ2020المصروفات اإلدارية والعمومية مقارنة بالعام السابق 

 عن معايير المحاسبة: الختالفاإيضاح  (21

الدوليااة  حاساابةم طبقاااً لمعااايير الم31/12/2021تاام إعااداد القااوائم الماليااة للشااركة خااالل العااام المااالي المنتهااي فااي 

IFRS  نيين.القانوالمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

 التاةعة:الشركات  (22

نسبة مكية  رأس مالها اسم الشركة التابعة
الشركة 

 فيها

الدولة المحل  نشاطا الرئيسي
 الرئيس لعملياتها

 الدول محل التأسيس

مصنع سارة للمستلزمات 

 الطبية

3,467,416 

 لاير

أنتال مستلزمات طبية ومخبرية وبالستيكية  100%
مستهلكة ووحدة رضعات ومصاصات 

ومستلزمات أطفال بالستيكية ووحدة محاليل 
العيون وغسيل العيون والنظارات  وقطرات

 وكريمات وأدوية.

المملكة العربية 

 السعودية

المملكة العربية 

 السعودية

الشركة السعودية فرع 
للصادرات الصناعية 

 )السودان(

الجمهورية  وتصدير استيراد %100 منطقة حرة
 السودانية

الجمهورية 
 السودانية

الشركة السعودية فرع 

للصادرات الصناعية 
 (مارات)اإل

اإلمارات العربية  تجارة الشحوم وزيوت التزلق 100% -

 المتحدة

اإلمارات العربية 

 المتحدة
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 تاةعة:األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل  ركة  (23

 دين.ال يوجد للشركة شركات تابعة إلصدار أسهم أو أدوات 

 سياسة الشركة في توزير أرةاح األسهم: (24
 

م جمياع بعاد خصا الصاافية السانويةربااح الشاركة أمان النظاام األساساي للشاركة: "تاوزع  (49)كما جاء في نص المادة  

 -التالي: المصروفات العمومية والتكاليف األخرى" على الوجه 

ى يب متالتجن ( من األرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا%10يجنب ) -أ

 ( من رأس المال المدفوع.%30بلغ االحتياطي المذكور )

ن األرباح الصافية م( %20يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز ) -ب

 لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

 ( من رأس المال المدفوع على األقل.%5تعادل )يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين  -ت

باقي كمكافأة ( من ال%5( من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )76مع مراعاة أحكام المادة ) -ث

لس ( خمسمائة ألف لاير لكل عضو لقاء عضويته في مج500,000ألعضاء مجلس اإلدارة وبحد أعلى قدره )

 اإلدارة، 

حقاق ري  االستار تاحصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القر يستحق المساهم -ج

محدد وم الوتاري  التوزيع، وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت الشركة في نهاية الي

 لالستحقاق.

مة ة العانوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعييجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف س  -ح

 للشركة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً.

 . اةيوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبق -خ

 ــــــاح عـــــــــــــــن ـــع أربــــــــــــــــــزيـــويقــــــــــــــــــــــــترح مجلــــــــــــــــــــــــس اإلدارة عـــــــــــــــدم تو

 م.  2120 مـــــــــــــــبرديس 31العـــــــــــــــام المالـــــــــــــــي المنتهـــــــــــــــي فـــــــــــــــي 
 

  الشركة:مصالح األ خاص في أسهم  (25

يت ألي أيااة مصاالحة فااي فئااة األسااهم ذات األحقيااة فااي التصااو م31/12/2021ال يوجااد خااالل العااام المااالي المنتهااي فااي 

 أشخاص.
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المصمممممالح والحقممممموق ألعضممممماأ  (26

 الشركة:مجلس اإلدارة وكبار التنفيفيين في أسهم 

مــممـن  (ةعا ممرال ورة)الــممـدأسهــممـم أعضــممـاأ مجلــممـس اإلدارة وكــممـبار التنفــممـيفيين وأزواجهــممـم وأوالدهــممـم القصــممـر 

   .م31/12/2120م إلن تاريا 01/01/2120تاريا 
كة أو أي ن الشرديوصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات 

 من شركاتها التابعة
 

 اسم من تعود له المصلحة تسلسل
 صافي م2021/12/31في  م2021/01/01في 

 التغيير

 نسبة

أدوات  عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغيير

 الدين

%00 ال يوجد ال يوجد 10 ال يوجد 10 حاتم حمد السحيباني 1  

%00 ال يوجد ال يوجد 0 يوجدال  0 أحمد محمد العريني 2  

%00 ال يوجد ال يوجد 0 ال يوجد 0 عبدهللا عبدالعزيز المشعل 3  

%00 ال يوجد ال يوجد 0 ال يوجد 0 سلمان محمد السحيباني 4  

%00 ال يوجد ال يوجد 0 ال يوجد 0 علي صالح الحميدان 5  

%00 ال يوجد ال يوجد 7 ال يوجد 7 خالد عبدهللا الضبيب 6  

%100 ال يوجد ال يوجد 0 ال يوجد 36 حســام يحـيـى الغـريميـل 7  

%00 ال يوجد ال يوجد 0 ال يوجد 0 ن حمد الجديعيسليما 8  

%00 ال يوجد ال يوجد 0 ال يوجد 0 أحمد طلعت عبدالعزيز 9  

ة الساعودية ال يملكاون أياة أساهم فاي الشارك القصار(وأوالدهام  )أزواجهامعلماً بأن أفاراد أسار أعضااء مجلاس اإلدارة  -

  .للصادرات الصناعية

القروع اإلجماليمة علمن الشمركة  (27

 :و ركاتها

 م.2021ال يوجد أي قروض على الشركة خالل العام 

 :االكتتابوا  أوراق مالية تعاقدية أو مفكرات  وصف ألدوات الدين القاةلة للتحويل ألسهم (28
هة أصادرتها أو مذكرات حاق اكتتااب أو حقاوق مشااب،أي حقوق خيار أو  ،ألسهمال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل 

 م. 31/12/2021الشركة أو منحتها خالل السنة المالية المنتهية في 

 وأ  أوراق مالية تعاقدية:وصف حقوق التحويل واالكتتاب  (29
ا بهة أصدرتهال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب أو دين قابل للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشا

 م. 31/12/2120أو منحتها الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 

 لالسترداد:وصف ألدوات الدين القاةلة  (30

 لالسترداد.أدوات دين قابلة  الشركة أليال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب 

 

 

 

 (:عا رة)الاجتماعات مجلس اإلدارة الدورة  (31
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 يلي:م وكان حضور السادة األعضاء كما 2120 يخالل العام المال (4) اجتماع أربعةاإلدارة عقد مجلس 
 

 

 العضو اسم

 االجتماع صفة العضو

 ثامنال

30/03/2021
 م

 االجتماع

 تاسعلا

28/04/2021
 م

االجتماع 

العاشر 

05/05/2021
 م

لحادي االجتماع ا

 عشر

 م09/12/2021

التي  عدد االجتماعات

  حضرها العضو

     4 ئيسرال حاتم حمد السحيباني

نائب  أحمد محمد العريني

 الرئيس
   × 3 

عبدهللا عبدالعزيز 

 المشعل
     4 عضو

     4 عضو سلمان محمد السحيباني

     4 عضو الضبيبخالد عبدهللا 

     4 عضو علي صالح الحميدان

     4 عضو سليمان حمد الجديعي

     4 عضو يميلحسام يحيى الغر

                عدم حضور ×         الحضور أصالة 
على هذا  ةتم الموافق م ، وقد30/03/2021عضو مجلس اإلدارة )تنفيذي( بقرار مجلس اإلدارة بتاري   ** تم تعيين الدكتور/ سليمان حمد الجديعي

 م.06/07/2021التعيين في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاري  

 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريا تلك الطلبات وأسباةها (32

 أسباب الطلب تاري  الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

 إجراءات الشركات م21/04/2021 1

 الجمعية العامة م05/07/2021 2

 الجمعية العامة م07/10/2021 3

 الجمعية العامة م10/10/2021 4

 إجراءات الشركات م21/12/2021 5

 وصف أل  صفقة ةين المصدر وطرف ذ  عالقة: (33
ء يقاار مجلااس اإلدارة بأنااه ال توجااد أي عقااود للشااركة فيهااا مصاالحة جوهريااة أو غياار جوهريااة ألي عضااو ماان أعضااا

 منهم.ألي شخص ذو عالقة بأي  المدير المالي، أو الرئيس التنفيذي، أوأو  ،اإلدارةمجلس 

  :الشركةالمصالح في عقود   (34

أو  ،اإلدارةم أي عقااود كاناات الشااركة طرفاااً فيهااا أو كاناات فيهااا مصاالحة ألعضاااء مجلااس 2021ال توجااد خااالل عااام 

 منهم.عالقة بأي  وألي شخص ذ ول المالي، أوؤللمس الرئيس التنفيذي، أو

 واألرةاح:التنازالت عن الرواتب والتعويضات  (35

ي أنفياذيين عان تنازل تم بموجبة تنازل أحاد أعضااء مجلاس إدارة الشاركة أو أحاد كباار الت اتفاقال توجد أي ترتيبات أو 

 تعويضات.راتب أو 

 األرةاح:تنازالت المساهمين عن الحقوق في   (36

 األرباح.ي تنازل تم بموجبة تنازل أي من المساهمين عن حقوقه ف اتفاقم أية ترتيبات أو  2021ال توجد خالل عام

 :امية المستحقةالمدفوعات النم  (37
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ً للتعليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل، كما هو موضح  انية الميزبوتخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقا

ما يلي جدول بقيمة وفي "،فقـــــرة " مخصص الزكاة الشرعية  (16)العمومية للشـــــركة في اإليضـــــاح رقـــــم 

 :بالمليون الشـــــركةالمدفوعات النظامية المستحقة على 
 

 البيا 
 م2021

 موجز لها ذ
ةيا  

المستحق حتى نهاية  المسدد األسباب

الفترة المالية السنوية 

 ولم يسدد

 الزامية زكاة الشركة 1,233,261 1,996,426 الزكاة

 الزامية - - 17,774 الضريبة

 الزامية اشتراكات للشركةسداد  38,081 511,382 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب 

 العمل 
سداد رسوم اقامات وتأشيرات وجوازات  - 104,333

 الشركة
 الزامية

 الشركة:البرامج التحفيزية لمويفي  (38
 الشركة.برامج تحفيزية لموظفي  م أية2021ال توجد خالل عام

 

 اإلدارة:إقرارات مجلس  (39
 :يلييقر مجلس اإلدارة ةما  -

  الصحيح.أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل 

  بفاعلية.أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ 

  نشاطه.أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة 

 تقرير المحاسب القانوني للشركة (40
ن علاى تعياي ،م2021/07/06ي  للشركة المنعقدة بتار والثالثين رابعةلاوافقـــت الجمعــية العامـــــــــة العاديـــــــــــة 

ولام يتضامن  م2021 للعام المالي (السادة مكتب/ إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون)الحسابات مراقب 

 السنوية.تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية 
 

   المحاسب القانوني للشركةأتوصية مجلس اإلدارة ةش (41
 القانوني.لم تصدر أي توصية من مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب 

 

 األسهم.أسهم الخزينة المحتفظ ةها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هفه  (42
 م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.2021ال توجد خالل العام 

 الخاتمة:* 
ن دعاام يتقاادم رئاايس وأعضاااء مجلااس اإلدارة بخااالص الشااكر والتقاادير لحكومااة خااادم الحاارمين الشااريفين لمااا توليااة ماا

لتجاارة اونخاص بالشاكر كال مان وزارة  وخياره،للصادرات الوطنية ويدعو هللا عز وجل أن يزيد هاذه الابالد مان نعماه 

ر المجلااس كماا يشاك الادائم،وهيئاة الساوق المالياة وكافاة القطاعاات الحكومياة واألهلياة األخاارى علاى دعمهام وتعااونهم 

ى اساتمرار المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصاهم علا

 تقدمها وازدهارها.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وةركاتل ااا

 مجلس اإلدارة
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