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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

رايــــــــد محمد الكثيري
رئيس مجلس اإلدارة

مشعــل محمد الكثيري
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي 

السادة / مساهمي شركة الكثيري القابضة   

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

ــة،  ــري القابض ــركة الكثي ــس إدارة ش ــن مجل ــة ع نياب

يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي للشــركة 

للســنة المنتهيــة يف 31 ديســمبر 2021م والــذي تــم 

إعــداده بمــا يتوافــق مــع نظــام الشــركة األســاس 

الئحــة  ومتطلبــات  الســعودي  الشــركات  ونظــام 

الماليــة  األوراق  الشــركات وقواعــد طــرح  حوكمــة 

وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق 

الماليــة، والــذي يلقــي الضــوء عــى أداء وإنجــازات 

الشــركة والجهــود التــي تبذلهــا لتعزيــز األداء يف تنميــة 

حســاباتها  يف  ورد  لمــا  وفقــا  مســاهميها  حقــوق 

الختاميــة ومركزهــا المالــي للســنة الماليــة المنتهيــة 

2021م  ديســمبر   31 يف 

لقــد واجــه العالــم أجمع أصعــب الظــروف االقتصادية 

الماضييــن  العامييــن  خــالل  المجــاالت  شــتي  يف 

ــي أدت  ــا والت ــروس كورون ــة فاي ــبب جائح ــك بس وذل

إىل التأثيــر عــى كل القطاعــات األساســية، ومــع وجــود 

هــذه التحديــات الخارجــة عــن ســيطرتنا فقــد قامــت 

الشــركة بوضــع العديــد مــن الخطــط واإلجــراءات 

لتقييــم جميــع االحتمــاالت المتوقعــة للحــد مــن 

اآلثــار الســلبية التــي قــد تنعكــس بشــكل أو بآخــر عــى 

نتائــج أعمالنــا الحاليــة والمســتقبلية، كمــا أننــا نجــدد 

التزامنــا ببــذل جميــع الجهــود الممكنــة التــي تهــدف 

اىل تحقيــق غاياتنــا واســتراتيجيتنا وذلــك للوصــول 

ــتثمرين. ــاهمين والمس ــا المس ــي رض إل

ــات  ــات والعقب ــن التحدي ــد م ــام 2021 بالعدي ــتهل الع اس

ــل  ــت العم ــركة واصل ــركة، إال أن الش ــت الش ــي واجه الت

بــكل تفانــي لتحييــد جميــع المعوقــات لتحقيــق النجــاح 

ــل  ــع. وبفض ــى أرض الواق ــا ع ــق رؤيتن ــوب وتطبي المطل

هللا ثــم جهــود موظفينــا المتفانيــة، حققــت الشــركة 

ــاالت. ــف المج ــات يف مختل ــن النجاح ــد م العدي

ــة  ــركة تابع ــة -ش ــان للصناع ــركة إلي ــت ش ــث افتتح حي

إليــان  أســاليب  مصنــع  القابضــة-  الكثيــري  لشــركة 

يف  واألعمــال  للصناعــة  ســدير  مدينــة  يف  للصناعــة 

ســبتمبر 2021 برعايــة وتشــريف معالــي وزيــر الشــؤون 

ــل،  ــد الحقي ــتاذ/ ماج ــكان األس ــة واإلس ــة والقروي البلدي

بنــدر  األســتاذ/  المعدنيــة  والثــروة  الصناعــة  ووزيــر 

الوطنيــة  للشــركة  التنفيــذي  والرئيــس  الخريــف، 

لإلســكان، والرئيــس التنفيــذي لهيئــة مــدن، واســتكملت 

ــن  ــاء محطتي ــري بن ــركة الكثي ــة لش ــان التابع ــركة إلي ش

إلنتــاج الخرســانة الجاهــزة يف عــدة مشــاريع بشــمال 

ــركة  ــل ش ــن تحوي ــري ع ــركة الكثي ــت ش ــاض. وأعلن الري

إليــان للصناعــة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة 

توجهــات  يخــدم  ممــا  مقفلــة  مســاهمة  شــركة  إىل 

الشــركة المســتقبلية التــي تطمــح لتحقيــق االســتدامة، 

ورغبــة مــن الشــركة لزيــادة الفــرص االســتثمارية وتهيئــة 

الشــركة لــإلدراج يف ســوق »نمــو.« 

اإلمــداد  مســاندة  شــركة  قامــت  الصــدد،  هــذا  ويف 

عــدة  ودخــول  بالتوســع  الكثيــري  لشــركة  التابعــة 

ــاري  ــر العق ــات، التطوي ــة المعلوم ــمل تقني ــاالت تش مج

اللوجســتي.  والدعــم  النقــل  التعديــن،  والمقــاوالت، 

ــدات  ــاء وح ــداد لبن ــاندة اإلم ــركة مس ــعى ش ــث تس حي

كمــا يطيــب لنــا أن نوجــه شــكرنا الجزيــل 

لعمالئنــا عــى والئهــم للشــركة ولمســاهمينا 

الكــرام عــى دعمهــم المتواصــل لنــا، واىل 

جميــع منســوبي الشــركة عــى إخالصهــم 

وجهدهــم الــدؤوب لتحقيــق أهــداف الشــركة، 

وإن مجلــس إدارة الشــركة عــى اســتعداد تــام 

للــرد عــى أيــة استفســارات حــول المعلومــات 

التــي تضمنهــا هذا التقريــر أو أية استفســارات 

ــة  ــاع الجمعي ــالل اجتم ــن خ ــك م ــري وذل أخ

العامــة القــادم بــإذن هللا والــذي ســوف يتــم 

اإلعــالن عــن تاريخــه الحقــا.

عقاريــة باســتخدام ألــواح بنــاء إيمــدو التــي تســتخدم 

يف البنــاء الحديــث؛ وألن االســتدامة تعــد مــن معاييــر 

النجــاح يف شــركة الكثيــري، تعتمــد الشــركة تقنيــات 

ــون،  ــات الكرب ــدة تســاعد عــى الحــد مــن انبعاث جدي

حيــث أن هدفنــا هــو تطويــر التقنيــات التقليديــة إىل 

تقنيــات حديثــة وعصريــة واالعتمــاد عليهــا يف أنظمــة 

اإلنتــاج مــن أجــل تحقيــق أهدافنــا يف الحــد مــن 

ــة 2030. ــع رؤي ــق م ــوث بالتواف التل

ــاد  ــعى إىل اعتم ــاء، نس ــات البن ــق بتقني ــا يتعل وفيم

أحــدث التقنيــات يف مجــال البنــاء والتــي ســتتيح 

للعمــالء بنــاء الوحــدات العقاريــة بفتــرة قصيــرة 

وبتكاليــف منخفضــة وجــودة أعــى.

ــري  ــزم شــركة الكثي ــة المملكــة 2030، تلت ودعمــًا لرؤي

ورعايــة  إضافيــة  عمــل  فــرص  بتوفيــر  القابضــة 

المواهــب وتدريــب الكــوادر الهندســية الســعودية 

ــادرات  ــم المب ــار دع ــوم يف إط ــدون أي رس ــهريًا وب ش

ــة  ــان للصناع ــركة إلي ــا ش ــي تقدمه ــة الت االجتماعي

ودعــم الكــوادر الوطنيــة المتميــزة.
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الفصل األول

من نحن

الكثيري القابضة شـــركة مســـاهمه تعمل يف قطاع المواد األساســـية، وتتمثل أنشطتها الرئيســـية يف ادارة الشـــركات التابعة لها او المشاركة 

يف ادارة الشـــركات االخـــرى التي تســـاهم فيها وتوفير الدعـــم الالزم لها وامتـــالك حقوق الملكيـــة الصناعية من براءات االختـــراع والعالمات 

التجاريـــة والصناعية وحقوق االمتيـــاز وغيرها من الحقوق المعنوية واســـتغاللها وتأجيرها للشـــركات التابعة لهـــا او لغيرها،

وتعمل شـــركاتها التابعة يف قطاع المواد االساســـية من خالل نقل وتوريد االســـمنت وصناعة الخرســـانة الجاهزة والحلول اإلنشـــائية الحديثة 

والتطوير العقاري واالنشـــاءات العامة. 
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أواًل: عن الشركة
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200820172020 20182021

201820182021 20172021 2019 2014

2019
أكتوبرمارسأغسطس يونيومارس

سبتمبرأغسطسأغسطس ابريليوليو نوفمبر ابريل

ابريل

ــام  ــة ع ــري القابض ــركة الكثي ــت ش تأسس
2008، ومقرهــا الرئيســي مدينــة الريــاض، 
ــة  ــال كمؤسس ــدره 100,000 ري ــال ق ــرأس م ب
فرديــة تحــت مســمي مؤسســة محمــد 
نطــاق عملهــا  ويتمثــل  الكثيــري  ناصــر 
)االســمنت  البنــاء  مــواد  ونقــل  بيــع  يف 

والجــص(

تحولــت مؤسســة محمــد ناصــر الكثيــري 
مســؤولية  ذات  شــركة  اىل  للمقــاوالت 
محــدودة تحــت مســمي شــركة الكثيــري 
الشــركة  مــال  راس  بزيــادة  القابضــة 

ليصبــح 5,000,000 ريــال

العامــة  الجمعيــة  وافقــت 
زيــادة  عــى  العاديــة  غيــر 

ليصبــح المــال  رأس 
 45,208,800 ريال

شــركة  أســهم  تــداول  وبــدء  إدراج 
الســوق  يف  القابضــة  الكثيــري 
قطــاع  يف   )3008( بالرمــز  الرئيســية 
المــواد األساســية، بنســبة تذبــذب 
يومــي 10 %لســعر الســهم، لتصبــح 
الســوق  مــن  تنتقــل  شــركة  أول 

الرئيســي. للســوق  المــوازي 

وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
عــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــالل 
طــرح عــدد 4,520,880 ســهم عــادي بقيمــة 
45,208,800 ريــال ليصبــح رأس مــال الشــركة 

ــال ســعودي. ــادة 90,417,600 ري بعــد الزي

يف  الشــركة  ادراج  تــم  يوليــو  شــهر  يف 
الســوق الموازيــة وزيــادة رأس المــال 
ريــال  31,395,000 ليصبــح  االدراج  بعــد 

بالموافقــة  الــوزاري  القــرار  صــدر 
ــة  ــان للصناع ــركة الي ــول ش ــى تح ع
التابعــة للشــركة إىل شــركة مســاهمة 
مقفلــة لتهيئتهــا لــإلدراج بالســوق 

ــو(  ــوازي )نم الم

غيــر  العامــة  الجمعيــة  وافقــت 
مــال  رأس  زيــادة  عــى  العاديــة 
الشــركة مــن خــالل منــح أســهم 
مجانيــة ليصبــح رأس المــال بعــد 
ســعودي. ريــال   113,022,000 الزيــادة 

ــرع الشــركة اىل شــركة  ــل ف ــم تحوي ت
شــخص  )شــركة  للصناعــة  اليــان 
ــر  ــاطها يف توفي ــل نش ــد(، ويتمث واح
ــتقبلية  ــة والمس ــات الحالي االحتياج
يف صناعــة الخرســانة الجاهــزة برأس 
ــال ســعودي مدفوعــة  مــال 500,000 ري
بالكامــل مــن مــوارد الشــركة الذاتيــة 

ــتقبلية ــا المس ــم خططه لدع

العامــة  الجمعيــة  وافقــت 
ــادة رأس  ــى زي ــة ع ــر العادي غي
المــال ليصبــح 37,674,000 ريــال

وزيــر  المعالــي  أصحــاب  برعايــة 
الشــئون البلديــة والقروية واإلســكان 
ــة  ــروة المعدني ــة والث ــر الصناع ووزي
للصناعــة  اليــان  شــركة  دشــنت 
بمدينــة  اليــان  أســاليب  مصنــع 

واألعمــال. للصناعــة  ســدير 

ثانيًا: نبذة تاريخية عن تحول الشركة 

8
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تحولــت الشــركة مــن شــركة ذات 
شــركة  اىل  محــدودة  مســؤولية 
مســاهمة مقفلــة مــع زيــادة رأس 

ريــال  27,300,000 اىل  المــال 

مســاندة  شــركة  تأســيس  تــم 
مملوكــة  شــركة  وهــي  االمــداد، 
ــة  ــري القابض ــركة الكثي ــل لش بالكام
بــرأس مــال 100,000 ريــال وذلــك لغرض 
اللوجســتية  الخدمــات  تقديــم 
للشــركة النقــل  قطــاع  ومســاندة 
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سابعًا: استراتيجية الشركة ثالثًا: رؤية الشركة 

قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة األسمنت والمواد 

األولية للبناء 

قطاع التطوير العقاري 

قطاع إنتاج األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد 

قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة 

قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات  

01

03

05

02

04

ثامنًا: النواحي التنافسية 

للشركة )المميزات( 

تاسعًا: نشاط الشركة 

والشركات التابعة 

رابعًا: رسالة الشركة

خامسًا: اهداف الشركة

سادسًا: قيم الشركة

ــاء  ــد مــواد البن ــة الســعودية يف مجــال توري ــدة يف المملكــة العربي ــح الشــركة الرائ أن تصب
بحلــول مبتكــرة، وأن تســاهم يف رفــد الســوق الســعودي بمنتجــات عاليــة الجــودة 

لمســتقبل مســتدام.

• السعي الدائم للوصول إىل مرتبة تضعها بين الشركات القيادية يف المملكة العربية السعودية.
• توثيــق العالقــة مــع العمــالء الحالييــن بتلبيــة طلباتهــم والحفــاظ يف ذات الوقــت عــى أعــى معاييــر 

الجــودة مــن خــالل الســعي الدائــم لتطويــر المنتجــات.
• زيادة الطاقات اإلنتاجية لمنتجات الشركة وإضافة منتجات جديدة.

• مواصلة تحسين العمليات التشغيلية من خالل ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.

• السعي الدائم للوصول إىل مرتبة تضعها بين الشركات القيادية يف المملكة العربية السعودية.
• توثيــق العالقــة مــع العمــالء الحالييــن بتلبيــة طلباتهــم والحفــاظ يف ذات الوقــت عــى أعــى معاييــر 

الجــودة مــن خــالل الســعي الدائــم لتطويــر المنتجــات.
• زيادة الطاقات اإلنتاجية لمنتجات الشركة وإضافة منتجات جديدة.

• مواصلة تحسين العمليات التشغيلية من خالل ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.

ــركات  ــاركة يف ادارة الش ــا او المش ــة له ــركات التابع ــركة يف ادارة الش ــية للش ــطة الرئيس ــل األنش تتمث
االخــرى التــي تســاهم فيهــا وتوفيــر الدعــم الــالزم لهــا وامتــالك حقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن بــراءات 
االختــراع والعالمــات التجاريــة والصناعيــة وحقــوق االمتيــاز وغيرهــا مــن الحقــوق المعنوية واســتغاللها 

وتأجيرهــا للشــركات التابعــة لهــا او لغيرهــا.
وتمتلك شركة الكثيري القابضة الشركات التابعة التالية:

• بناء ثقة متبادلة بين الشركة وعمالئها لتحقيق مجتمع مستدام.
• تطوير القوى العاملة لتقديم منتجات وحلول مبتكرة.

• االهتمام بالمعايير العالمية، والجودة، وإرضاء المنتجين، والمستهلكين.
• السعي لترك بصمة يف نجاح وتنمية المجتمع وأن ينعكس ذلك عى عمالء الشركة.

• أن يكــون لهــا الريــادة يف تقديــم حلــول وتقنيــات البنــاء المســتقبلية عــى كافــة األوجــه 
والنمــو بالشــركة مــن خــالل تقديــم مــا يلــزم لخدمــه العمــالء.

• البناء مستقبلنا والنماء شعارنا ورؤية 2030 هدفنا.
• نستشرف ما بعد العام 2030 بخطة طموحة تغطى أرجاء الوطن والدول المجاورة. 

ــح للشــركة النمــو والتوســع يف نشــاطاتها  ــي تتي ــد االســتثمار المناســبة الت • كســب عوائ
ــدة. ــة واضافــة انشــطة جدي الحالي

• العميل: التركيز عى خدمة العميل وتحقيق أعى فائدة له من خالل توفير منتجات عالية الجودة بأسعار
 تنافسية وتوفير الدعم الفني

• المورد: إيجاد عالقة عمل طويلة األجل بين الشركة والمورد مبنية عى الثقة وتوازن المصالح.
• الموظف: توفير بيئة عمل آمنة وعالية المهنية تساهم يف جذب الكفاءات والمحافظة عليها.

• المستثمر: المحافظة عى حقوق المساهمين وتعظيم العائد عى االستثمار.
• البيئة: العمل ضمن أعى المعايير البيئية وتطوير أنظمة عمل تساهم يف التقليل من األضرار عى البيئة.

نسبة ملكية الشركة رأس المالتاريخ التأسيسالنشاط الرئيسيالكيان القانونياسم الشركة 
فيها

الدولة محل 
التأسيس 
والعمليات

شركة مساندة 
اإلمداد المحدودة

شركة اليان 
للصناعة

ذات مسئولية 
محدودة

مساهمة
مقفلة

تقديم الخدمات 
اللوجستية 

ومساندة قطاع 
النقل للشركة

انتاج وصنع وبيع 
الخرسانة الجاهزة 
واأللواح الجاهزة 

2018/03/11م

2018/08/06م

1,000,000 ريال

10,000,000 ريال

%100

%99

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

ــول(  ــل المغس ــص والرم ــاء )البح ــة للبن ــواد األولي ــمنت والم ــادة األس ــع م ــع وبي ــل وتوزي نق
الوســطى  المنطقــة  أســواق  المملكــة وأهمهــا  المحليــة يف جميــع مناطــق  لألســواق 
والمنطقــة الغربيــة، وذلــك مــن خــالل أســطول الشــركة المكــون مــن عــدد )24( مركبــة، ويتــم 
إدارة هــذا القطــاع بواســطة شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة )شــركة تابعــة( والمملوكــة 

ــة. ــري القابض ــركة الكثي ــل لش بالكام

دخلــت الشــركة مؤخــرًا يف قطــاع التطويــر العقــاري، حيــث اجتــازت شــركة مســاندة اإلمــداد 
ــر التأهيــل  المحــدودة )شــركة تابعــة( والمملوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري القابضــة معايي
المعتمــدة ببرنامــج وايف التابــع لــوزارة اإلســكان، وســعت للحصــول عــى معاييــر االجتيــاز لكــي 
ــة  ــواح الخرســانية ثالثي ــة باألل ــاء الحديث ــة البن ــًا لتقني ــة وفق ــذ المشــاريع العقاري تقــوم بتنفي

األبعــاد والتــي ســيتم إنتاجهــا مــن قبــل شــركة اليــان للصناعــة )شــركة تابعــة(. 

دخلــت الشــركة مؤخــرًا يف قطــاع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد، حيــث حصلــت شــركة اليــان للصناعــة )شــركة تابعــة( والمملوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري القابضــة عــى اعتمــاد تقنيــة إنتــاج األلــواح الخرســانية 
ثالثيــة األبعــاد مــن وزارة اإلســكان وذلــك بتاريــخ 1441/07/03ه )الموافــق 2019/03/10م( وقامــت الشــركة بإنشــاء مصنــع إلنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد عــى أرض صناعيــة تبلــغ مســاحتها 12,308 متــر مربــع تقــع 

بمدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال ومســتأجرة مــن الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة “مــدن”.
تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة القصــوى لمصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد عنــد نســبة 100% تشــغيل فعلــي مليــون وثالثمائــة ألــف )1,300,000( متــر مربــع مــن األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد ســنويًا، وســتعمل 
الشــركة خــالل الثــالث ســنوات التــي تلــي الســنة األوىل التشــغيلية للوصــول إىل نســبة 80% تشــغيل فعلــي وهــي الطاقــة القصــوى التــي تســعى لهــا الشــركة ليتــم إنتــاج مــا يلــزم مــن األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد 

لبنــاء 800 وحــدة ســكنية، وذلــك تماشــيًا مــع متطلبــات وزارة اإلســكان التــي طلبــت أن يكــون المصنــع لديــه طاقــة إنتاجيــة قصــوى تمكنــه مــن إنتــاج ألــواح خرســانية ثالثيــة األبعــاد لبنــاء 800 وحــدة ســكنية ســنويًا.

ــانة  ــة للخرس ــري القابض ــع الكثي ــق مصن ــن طري ــزة ع ــانة الجاه ــع الخرس ــاج وبي إنت
ــًا مــن الخرســانة  ــر مكعب/يومي ــة إىل 2,000 مت ــه اإلنتاجي ــذي تصــل طاقت الجاهــزة، وال
الجاهــزة، ويتــم إدارة هــذا القطــاع مــن خــالل شــركة اليــان للصناعــة )شــركة تابعــة( 

ــة. ــري القابض ــركة الكثي ــل لش ــة بالكام والمملوك

دخلــت الشــركة مؤخــرًا يف قطــاع االتصــاالت مــن خالل شــركتها التابعة شــركة مســاندة 
االمــداد المحــدودة لتنفيــذ بعــض المشــاريع الخاصــة باالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 

بعــد حصولهــا عــى التراخيــص الالزمــة لممارســة أنشــطتها 

تمارس الشركة أنشطتها من خالل مقرها الرئيس بمدينة الرياض وشركاتها التابعة يف المملكة العربية السعودية. وتتلخص أنشطة الشركات التابعة يف القطاعات التالية:
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الفصل الثاني

 مجلس اإلدارة 
واللجــــــــــــــــــان

التابعة له

يتـــوىل إدارة الشـــركة مجلـــس إدارة مؤلف مـــن )أربعة من األعضـــاء( تنتخبهم الجمعية العامـــة العادية للمســـاهمين لمدة ال تزيد عن ثالث ســـنوات، ووافقـــت الجمعية العامة العادية للشـــركة عى 

إعـــادة انتخـــاب أعضاء مجلس اإلدارة للـــدورة الجديدة والتي بـــدأت يف 2020/03/13م وتنتهـــي يف 2023/03/12م من كاًل من: 

أ( تكوين وتصنيف مجلس اإلدارة:

أواًل: مجلس اإلدارة
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)1(- أعضاء مجلس اإلدارة 

سعود بن محمد بن عبد هللا آل الشريم عادل بن إبراهيم بن محمد الكثيري مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري رايد بن محمد بن ناصر الكثيري 

ب( أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

صفــــة العضوية:

الوظيـفة الحالية:

الوظيفة السابقة:

المؤهـل العلمي :

غير تنفيذي 

رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة 

المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة 

دبلوم الحاسب اآللي من جامعة الملك سعود 

ــري  ــركة الكثي ــاري لش ــر التجـــــــ - المدي
ــام 2017م . ــى ع ــام 2015م حت ــن ع م

للمهمــات  العامــة  بــاإلدارة  العمــل   -
األمنيــة وإدارة المشــاريع والتطويــر يف وزارة 

الداخليــة .

نجمــة  شــركة  أعمــال  يف  المشــاركة   -
الخيال فـــــــي مشــاريع إنشـــــــاء مدارس 

حكوميــة .

الخـــــــــــــــبرات  :

صفــــة العضوية:

الوظيـفة الحالية:

الوظيفة السابقة:

المؤهـل العلمي :

تنفيذي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

المدير العام لشركة الكثيري القابضة 

البكالوريوس في العلوم البحرية 

ــر العــام لشــركة  - شــغل منصــب المدي
الكثيــري القابضــة مــن عــام 2014م حتــى 

عــام 2017م.

البحريــة  القــوات  قيــادة  العمــل يف   -
والترقــــــــي مــن درجــة ضابــط ارتبــاط 
ــة الخامســة  ــد فصيــل بالكتيب حتــى قائ

باألســطول الشــريق.

شــركة  إدارة  مجلــس  عضويــة   -
وشــركة  للتجــارة  الخيــر  ليــــــــــن 
لجنــة  ورئيــس  الزراعيــة  المنصــة 
الترشــيحات والمكافــآت لشــركة ليــن 

. للتجــارة  الخيــر 

الخـــــــــــــــبرات  :

صفــــة العضوية:

الوظيـفة الحالية:

الوظيفة السابقة:

المؤهـل العلمي :

عضو مجلس اإلدارة 

مدير قسم التخطيط والدعم لشركة االتصاالت السعودية 

البكالوريوس في اإلدارة ونظم المعلومات 

ــس الخـــــــــــــــبرات  : ــب الرئي ــذي ونائ ــاعد التنفي  - المس
الشــركات  التنظيمــي لقطــاع شــؤون 

STC لشــركة

- مديــر إدارة قســم المعرفــة التنظيميــة 
STC لشــركة

ــر  ــال ومدي ــم والعم ــق الدع ــد فري - قائ
STC نظــام الدعــم واألعمــال لشــركة

األســهم  قــروض  وحــدة  مشــرف   -
ومحلل ائتمانـــــــــي بمصــرف الراجحي 

- إداري مشـــــــــارك فــــــــــــي إدارة 
االئتمــان للبنـــــــــك السعـــــــــودي 

األمريكــــــــــي 

صفــــة العضوية:مستقل

الوظيـفة الحالية:

الوظيفة السابقة:

المؤهـل العلمي :

مستقل 

عضو مجلس اإلدارة 

ZKTeco المدير التنفيذي لشركة

دبلوم تخصص كهرباء

 تأســـيس شــركة تقــدم العالمية بالشــركة الخـــــــــــــــبرات  :
مع شركة ZKTeco الصينيــــــــــــة 

- تأســيس شــركة الحمايــة المتكاملــة 
للتجــارة واألنظمــة الماليــة ومؤسســة آل 

ــار  ــع الغي ــريم لقط ش

ليــن  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيـــس   -
المنصــة  وشــركة  للتجــارة  الخيـــــــر 

الزراعيــة 

ــز  ــذاء الممي ــركة الغ ــام لش ــر الع - المدي
وعــد  وشــركة  االبتــكار  اتحــاد  وشــركة 
مســايف  وشــركة  للصناعــة  التقــدم 

المحــدودة 

2. أعضاء لجنة المراجعة

• قـــرر مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/07/13م قبول اســـتقالة األســـتاذة / أشـــواق محمـــد ناصر الكثيري من عضويـــة لجنة المراجعـــة وتعيين عضو مجلس اإلدارة المســـتقل 
األســـتاذ / أحمـــد ناصر أحمـــد الصائغ بـــداًل منها وعرض التعييـــن عى أول جمعيـــة عامة قادمة العتمـــاد تعيينه.

سعود محمد عبد اهلل آل شريم

3. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

أحمد ناصر أحمد الصائغ 

سعود محمد عبد اهلل آل شريم
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د( عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء الحاضرينج( أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

عقد مجلس اإلدارة خالل السنة المالية عدد )4( اجتماعات خالل العام 2021م

اجتماعات مجلس االدارة خالل عام 2021م

هـ( بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

اجتماعات مجلس االدارة من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة والتي عقدت بتاريخ )2021/6/23(

2021/12/22م2021/08/15م2021/04/08م2021/03/08م
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و( اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

ز( حيثمـــا ينطبـــق، الوســـائل التـــي اعتمـــد عليها مجلس اإلدارة فـــي تقييم أدائـــه وأداء لجانه وأعضائـــه، والجهة الخارجية التـــي قامت بالتقييم وعالقتها بالشـــركة، 

وجدت إن 

لم يتلق مجلس اإلدارة أية مالحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأداءها، ويحرص مجلس اإلدارة دائمًا عى حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين الجتماعات الجمعيات العامة 

لالستماع الي تساؤالت ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

اعتمد مجلس إدارة الشركة مؤخرًا نموذج داخلي لتقييم أداء أعضاء المجلس مقدم من لجنة الترشيحات والمكافآت للعمل به اعتبارا من عام 2019م حيث يشارك أعضاء المجلس يف عملية 
التقييم من خالل اإلدالء بآرائهم، ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت ثم ترفع النتائج لمجلس اإلدارة، ولم يتم االستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم.

ثانيًا: لجان مجلس اإلدارة 
يعتبر مجلس إدارة الشـــركة هو المســـؤول األول عن أعمال الشـــركة والمشـــرف عى تصريف شـــئونها 
ومـــع مراعاة االختصاصات المقـــررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوســـع الســـلطات يف إدارة 
الشـــركة. وتعتبر اللجـــان الفرعية المنبثقة عـــن مجلـــس اإلدارة بمثابة معين لمجلـــس اإلدارة للقيام 
نيابة عـــن المجلس ببعض المهـــام المحددة ورفـــع تقارير دورية بمـــا تجده إىل المجلـــس ، إن وجود 
لجـــان منبثقة عـــن مجلس اإلدارة ذات طبيعة استشـــارية تتمتـــع بالكفاءة والفعالية هي غاية تســـعى 

إدارة الشـــركة لتحقيقهـــا لمـــا لها من أثـــٍر إيجابي للوصـــول إىل القرارات بشـــفافية 
مطلقـــة ويشـــكل مجلس االدارة عدد مناســـب من اللجان حســـب حاجة الشـــركة 
وظروفهـــا ويتعين تعيين عـــددًا كافيًا من أعضـــاء مجلس اإلدارة غيـــر التنفيذيين يف 

اللجـــان المعنية لذا تم تشـــكيل اللجـــان التالية:

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة يف اجتماعها المنعقد بتاريخ 1441/07/16ه )الموافق 2020/03/11م( عى تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية 
والتي بدأت من تاريخ 1441/07/18ه )الموافق 2020/03/13م( ولمدة ثالث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية يف تاريخ 1444/08/20ه )الموافق 2023/03/12م(. ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة 

المراجعة:
الجدول رقم )1(: أعضاء لجنة المراجعة.

أ - لجنة المراجعة:

• قـــرر مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/07/13م قبول اســـتقالة األســـتاذة 
/ أشـــواق محمـــد ناصر الكثيـــري من عضويـــة لجنـــة المراجعة 
وتعييـــن عضو مجلـــس اإلدارة المســـتقل األســـتاذ / أحمد ناصر 
أحمـــد الصائغ بـــداًل منها وعـــرض التعيين عـــى أول جمعية عامة 

تعيينه. العتمـــاد  قادمة 
  * انتهت عضوية العضو يف اللجنة بتاريخ  2021/07/13م

  ** بدأت عضوية العضو يف اللجنة بتاريخ  2021/07/13م
مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة 

دراسة القوائم المالية األولية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.	 

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي 	 

التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقالله وموضعيته ومناقشته واالجابة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي 	 

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة.	 

جدول حضور لجنة المراجعة 
وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية 2021 ست اجتماعات للفترة من 01 - 01 - 2021م ولغاية 31 - 12 - 2021م  كما هو موضح بالجدول التالي:

  * انتهت عضوية العضو يف اللجنة بتاريخ 2021/07/13م 

  ** بدأت عضوية العضو يف اللجنة بتاريخ 2021/07/13م 

قـــرر مجلس إدارة الشـــركة يف اجتماعه المنعقد بتاريـــخ 1441/07/19ه )الموافق 2020/03/14م( تشـــكيل لجنة الترشـــيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابـــط عملها ومكافآت 
أعضائهـــا للـــدورة الحالية والتي بدأت من تاريـــخ 1441/07/18ه )الموافـــق 2020/03/13م( ولمدة ثالث ســـنوات تنتهي بنهايـــة دورة مجلس اإلدارة الحالية يف تاريـــخ 1444/08/20ه 

)الموافـــق 2023/03/12م(، ويف مـــا يلي أعضاء لجنة الترشـــيحات والمكافآت:
الجدول رقم )2(: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

ب – لجنة الترشيحات والمكافآت: 

أ / أشواق محمد ناصر الكثيري * 

أ/ أحمد ناصر أحمد الصائغ **

أ / سعود محمد عبد اهلل آل شريم

سعود محمد عبد اهلل آل شريم

أشواق محمد ناصر الكثيري * 

أحمد ناصر أحمد الصائغ**
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مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت 
إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية للشركة، ورفعها إىل مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة للشركة، عى أن يراعى اتباع معايير ترتبط باألداء، 	 

واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم فعاليتها يف تحقيق األهداف المرجوة منها.	 

التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة.	 

مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من مجلس اإلدارة والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.	 

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية ىف مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	 

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.	 

المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، ووظائف اإلدارة التنفيذية.	 

جدول حضور لجنة الترشيحات والمكافآت:
  وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد )2( إجتماع خالل عام 2020م ويبين الجدول التالي تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت بما يف ذلك اسم العضو وطبيعة العضوية، 

باإلضافة إىل عدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ االجتماع:

تتكون االدارة التنفيذية من: 

مهام اإلدارة التنفيذية:
وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين 	 

متابعة خطط الشركة االستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة االجل وتحديثها ومراجعتها من حين آلخر	 

توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.	 

الموافقة عى الميزانيات التقديرية والموافقة عى موازنات الفروع الموحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع ألخذ الموافقات النهائية.	 

اإلشراف عى تطبيق السياسات واإلجراءات المعتمدة يف جميع أقسام الشركة. 	 

1 – ملكية األعضاء: -

2 – ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة: - 

3 – ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر: - 

ثالثًا: االدارة التنفيذية

رابعًا: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

2021/12/02م 2021/03/04م 
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1( وافقـــت الجمعية العامة غيـــر العادية بتاريـــخ 23 أبريل 2019م عـــى الئحة عمل لجنة 
الترشـــيحات والمكافآت وسياســـة مكافآت أعضـــاء مجلس اإلدارة واللجـــان المنبثقة 

التنفيذية واإلدارة  عنه 

2( - أوصت لجنة الترشـــيحات والمكافآت طبقًا لسياســـة مكافآت أعضـــاء مجلس اإلدارة 
واللجـــان المنبثقـــة عنـــه واإلدارة التنفيذيـــة لمجلـــس االدارة بمكافآت وبـــدالت أعضاء 

المجلـــس واللجـــان التابعـــة لرفعها للجمعيـــة العامة العتمادهـــا كما يلي:

خامســـًا: اإلفصـــاح عـــن مكافـــآت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة وفقـــًا لما هو منصـــوص عليه في المـــادة الثالثة والتســـعين مـــن الئحة حوكمة 

الشركات.

أ( سياسة مكافأة مجلس اإلدارة
يبين نظام الشـــركة طريقـــة مكافآت أعضاء مجلـــس اإلدارة ويجوز أن تكون هـــذه المكافآت راتبا معينـــا أو بدل حضور عن 

الجلســـات أو مزايا عينية أو نســـبة معينة مـــن األرباح، ويجوز الجمـــع بين اثنتين أو أكثر مـــن هذه المزايا.

حيث تنهج الشـــركة يف تحديد هـــذه المكافئة اىل حجم األعمال والمســـؤوليات التـــي يتحملها العضـــو باإلضافة ان تكون 

هـــذه المكافآت ضمن حدود نظام الشـــركة األساســـي وأن ال تتجاوز الخمســـمائة ألف ريال لكل عضو من أعضاء الشـــركة.

وتم العمل بالمكافآت الممنوحة وفقًا لهذه السياسة، وال يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

ب( تفاصيـــل السياســـات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدهـــا والمبالغ والمزايا المالية والعينيـــة المدفوعة لكل عضو 
مـــن أعضـــاء مجلس اإلدارة مقابـــل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشـــارية

تم توضيحها بسياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية 

ج( بيـــان ألي ترتيبـــات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشـــركة أو أحد كبار التنفيذيين 
عن أي مكافآت

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس االدارة عن أي مكافآت 

د( بيـــان مـــا قبضـــه أعضاء المجلس بوصفهـــم عاملين أو إدارييـــن أو ما قبضوه نظيـــر أعمال فنية أو 
استشارات أو  إدارية 

ال يوجد

3 – المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين: - 

أ(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

أواًل: األعضاء المستقلين 

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين 

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين 

هـ( وفيما يلي بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين: -
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ب( مكافآت كبار التنفيذيين

ج( مكافآت أعضاء اللجان 

1- أعضاء لجنة المراجعة 

2- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

قامت الشـــركة خالل عـــام 2021م بعقد عـــدد )1( اجتماع للجمعيـــة العامة غير العاديـــة وفيما يلي تاريخ هـــذه الجمعية 
وأعضـــاء مجالس اإلدارة الحاضريـــن لهذه الجمعية:

سجالت المساهمين 

سادسًا: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

سابعًا: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
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يقر مجلس اإلدارة بما يلي: - 

عّدت بالشكل الصحيح.
ُ
أ( أن سجالت الحسابات أ

عد عى أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.
ُ
ب( أن نظام الرقابة الداخلية أ

ج( أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة عى مواصلة نشاطها.

ال يوجـــد تعـــارض أو رفض بيـــن توصيات لجنة المراجعـــة وقرارات مجلـــس اإلدارة.، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشـــأن تعيين مراجع حســـابات الشـــركة وعزلـــه وتحديد أتعابه 

وتقييـــم أدائه أو تعييـــن المراجع الداخلي.

يؤكد مجلس اإلدارة عى ما يلي: - 

•  تعمل الشركة دائمًا عى استيفاء متطلبات الئحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما يف ذلك السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح والشفافية.

• لم تتسلم الشركة أي طلب من المراجع القانوني النعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية.

• لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من أثنين من األعضاء أو أكثر خالل السنة المالية المنتهية.

• لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلبًا بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية.

• لم يطلب مساهمون يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

• لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خالل عام 2020م.

• لم يتم وضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إىل أعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة باألنظمة وحقه يف التصويت.

• المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة عى مواصلة االستمرار يف نشاطها.

• ال يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر يف مقدرة الشركة عى إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.

• لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

• ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة يف التصويت )سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو منسوبيها(، وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة 

االسمية ومتساوية يف حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

• لم يقم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب يف هذا الخصوص خالل العام المالي 2020م. 

الفصل الثالث

التخطيط واألداء

ثامنًا: إقرارات مجلس اإلدارة

تاســـعًا: توصيـــات لجنـــة المراجعة التي يوجد تعـــارض بينها وبين قرارات مجلـــس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشـــأن تعيين مراجع حســـابات 

الشـــركة وعزلـــه وتحديـــد أتعابه وتقييم أدائـــه أو تعيين المراجع الداخلي، ومســـوغات تلك التوصيات، وأســـباب عدم األخذ بها

 عاشرًا: تأكيدات مجلس اإلدارة 
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تتمثل األنشـــطة الرئيســـية للشـــركة يف إدارة الشـــركات التابعة لها او المشـــاركة يف ادارة الشـــركات االخرى التي تســـاهم فيها وتوفيـــر الدعم الالزم لها وامتـــالك حقوق الملكية الصناعيـــة من براءات 

االختـــراع والعالمات التجاريـــة والصناعية وحقوق االمتيـــاز وغيرها من الحقوق المعنوية واســـتغاللها وتأجيرها للشـــركات التابعة لهـــا او لغيرها.

وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية فيما يلي:

- قطـــاع توريـــد ونقل وتوزيع وبيع مادة األســـمنت: نقل وتوزيع وبيع األســـمنت والمواد األساســـية للبنـــاء )البحص والرمل بأنواعـــه المختلفة( لألســـواق المحلية يف جميع مناطـــق المملكة وأهمها 

أســـواق المنطقة الوســـطى والمنطقة الغربية، حيث أن الشـــركة لها أســـطول خاص بها يعمل عى نقل وتوزيع األســـمنت. ويتم إدارة هذا القطاع بواســـطة شـــركة مســـاندة اإلمداد المحدودة )شـــركة 

تابعـــة( والمملوكة بالكامل لشـــركة الكثيري القابضة.

-  قطاع إنتـــاج وبيع الخرســـانة الجاهزة: إنتاج وبيع الخرســـانة 

الجاهـــزة عـــن طريـــق مصنـــع الكثيـــري القابضة للخرســـانة 

الجاهـــزة، ويتـــم إدارة هـــذا القطـــاع مـــن خالل شـــركة اليان 

 للصناعة )شـــركة تابعة( والمملوكة بنســـبة 99% لشركة الكثيري

القابضة.

- قطـــاع إنتاج األلواح الخرســـانية ثالثية األبعـــاد: حيث حصلت 

شـــركة اليان للصناعة )شـــركة تابعة( والمملوكة بالكامل لشركة 

الكثيـــري القابضة عـــى اعتماد تقنيـــة انتاج االلواح الخرســـانية 

من وزارة اإلســـكان وتقوم الشـــركة حاليا بالتعاون مع شـــركة ام 

دو اإليطالية بإنشـــاء مصنع بمدينة ســـدير للصناعـــة واألعمال 

بطاقـــة إنتاجية مليون متر مربع من األلواح الخرســـانية ســـنويًا.

- قطاع التطوير العقاري: حيث اجتازت شـــركة مســـاندة اإلمداد 

المحدودة معاييـــر التأهيل المعتمدة ببرنامـــج وايف إحدى برامج 

اإلسكان وزارة 

أواًل: وصـــف ألنـــواع النشـــاط الرئيســـة للشـــركة وشـــركاتها التابعـــة. وفـــي حال وصـــف نوعيـــن أو أكثر من النشـــاط، يجـــب إرفاق بيان بكل نشـــاط 

إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية خالل عام 2021 موتأثيـــره فـــي حجم أعمال الشـــركة وإســـهامها فـــي النتائج

أ ( تحليل إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

23,053,59164,120,1353,597,03838,006,430128,777,194االجمالي 

ب ( تطور إنتاج مصنع الخرسانة الجاهزة منذ التشغيل 

إنتاج المصنع السنوي

مبيعات الخرسانة

مبيعات البحص والرمل المغسول

مبيعات االسمنت

مشاريع خاصة

مبيعات البحص والرمسل المغسول مبيعات الخرسانة

مبيعات االسمنت

عام 2021

عام 2019

عام 2017

عام 2017

عام 2020

عام 2018عام 2018

عام 2019 
عام 2021 

مشاريع خاصة

عام 2020

اجمالي مبيعات الشركة مبيعات البحص والرمل المغسول مشاريع خاصة مبيعات الخرسانة مبيعات االسمنت بيان 
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اىل  للصناعة  اليان  تحولت شـــركة 
شـــركة مســـاهمة مقفلـــة وذلك 
الموازي  بالســـوق  إلدراجها  تهيئًة 

غير  العامة  الجمعيـــة  وافقـــت 
2021/06/23م  بتاريـــخ  العاديـــة 
عـــى زيـــادة رأس مال الشـــركة 
من خـــالل منح أســـهم مجانية 
ليصبـــح رأس مال الشـــركة بعد 
الزيادة 113,022,000 ريال ســـعودي.

التشـــغيل الفعلي لمصنع الشركة 
واألعمال  للصناعة  ســـدير  بمدينة 
برعاية  واالفتتاح  التدشـــين  )حفل 
معالـــي وزيـــر الشـــئون البلديـــة 
وزير  ومعالي  واإلســـكان،  والقروية 

المعدنية(. والثـــروة  الصناعة 

 )وافـــق مجلس إدارة شـــركة الكثيري 
القابضـــة بتاريـــخ 2021/10/4 عى إصدار 
برنامج صكـــوك محليـــة متوافقة مع 
أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية بقيمة 
500 مليـــون ريـــال ســـعودي، ألغراض 
العامـــة وتلبيـــة  التجاريـــة  الشـــركة 

واالســـتراتيجية المالية  أهدافهـــا 

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية يف 2021/12/31 م والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة “ الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون “ يتضح ما يلي: -

حقوق المساهمين1 – األصول والخصوم خالل الخمسة أعوام األخيرة

تطور رأس المال  ثانيًا: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة )بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها(

والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة

ثالثًا: األداء المالي  
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2 – نتائج األعمال خالل الخمسة أعوام األخيرة 

3 – النتائج التشغيلية للعام 2021م مقارنة مع العام 2020م

نسبة التغير التغير 20212020البيان 

اإليرادات  

تكلفة اإليرادات 

مجمل  الربح 

مصروفات البيع والتسويق 

المصروفات العمومية واإلدارية 

إهالك الموجودات الثابتة 

صايف الربح من العمليات الرئيسية 

خسائر رأسمالية 

أعباء تمويلية 

االيرادات األخري 

صايف الربح قبل الزكاة  

الزكاة الشرعية  

صايف ربح العام 

إعادة تقييم مزايا الموظفين إكتواريًا

إجمالي الدخل الشامل 

المتوسط المرجح لعدد األسهم 

ربح السهم من العمليات الرئيسية 

ربح السهم من صايف الربح 

128,777,194

88,560,636-

40,216,558

2,179,989-

18,252,317-

8,086,149-

11,698,103

0

2,358,114-

365,766

9,705,755

968,944-

8,736,811

149,997-

8,586,814

11,302,200

1.04

0.77

104,438,855

77,472,448-

26,966,407

1,768,703-

9,637,238-

5,202,197-

10,358,269

73,121-

103,320-

303,674

10,485,502

825,750-

9,659,752

113,840-

9,545,912

11,302,200

0.92

0.85

24,338,339

11,088,188-

13,250,151

411,286-

8,615,079-

2,883,952-

1,339,834

73,121

2,254,794-

62,092

779,747-

143,194-

922,941-

36,157-

959,098-

0

0

0

%23.30

%14.31

%49.14

%23.25

%89.39

%55.44

%12.93

%100.00-

%2182.34

%20.45

%7.44-

%17.34

%9.55-

%31.76

%10.05-

%0.00

%12.93

%9.55-
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رابعـــًا: بيـــان بقيمـــة المدفوعات النظامية المســـددة والمســـتحقة لســـداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رســـوم أو أي مســـتحقات أخرى ولم تســـدد حتى 

نهايـــة الفتـــرة المالية الســـنوية، مع وصـــف موجز لها وبيان أســـبابها

خامسًا: مخصص الزكاة الشرعية 

سادسًا: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

سابعًا: تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة، إن وجدت

ثامنًا: تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

تاسعًا القروض والتسهيالت البنكية:

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ )968,944( ريال عن الزكاة المستحقة عن عام 2021م 
خـــالل عام 2020م وافقت هيئة الزكاة والدخل عى طلب الشـــركة بتقديم حســـابات موحدة للشـــركة وشـــركاتها التابعـــة بداية من عام 2020م عـــى أن يتم تقديم إقرار معلومات مســـتقل 

تابعة عى حده. لكل شـــركة 
خالل 2021م ورد للشركة ربوط زكوية إضافية عن أعوام 2019م و2020م بمبلغ 654,080 ريال و583,622 ريال عى التوالي وقامت الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها.

حصلت الشركة عى شهادة زكاة نهائية عن القوائم المالية للعام المالي 2020م.

قامت الشركة بتخصيص مبلغ 1,519,2029 ريال كمخصص مكافأة ترك الخدمة ولم تقم الشركة بتجنيب أي استثمارات أو احتياطيات اخرى لموظفيها.

ال يوجد

ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.

• ابرمت الشـــركة اتفاقيات تســـهيالت ائتمانية متوافقة مع أحكام الشـــريعة اإلســـالمية مع بنوك محلية تتضمن تســـهيل حســـاب جاري وقـــرض قصير األجل وتمويل عقود مشـــاركة 
ومرابحـــة وتســـهيالت اعتمادات مســـتنديه وخطابات ضمان وذلك لتمويل شـــراء المـــواد الخام خالل الفترة بأســـعار مرابحة إســـالمية متغيرة متفق عليهـــا مع البنك. 

• وقعـــت الشـــركة اتفاقية قرض صنـــدوق التنمية الصناعية  الموحـــد يف2019/10/2 بمبلـــغ 23,200,000 ريال يخصم منـــه 1,160,000 ريال مقابل ضمان ســـند األمر ورهن كافـــة أصول المصنع 
لصالـــح الصندوق، وحصلت الشـــركة عى مبلـــغ 4,408,000 ريال مـــن القرض متضمن تكاليف الدراســـات وتكلفة التقييم بالكامل ويتم ســـداد القرض عى 12 قســـط، يبـــدأ من2022/5/16 

2027/9/16 يف  وينتهي 
وفيما يلي بيان تفصيلي عن القروض والتسهيالت االئتمانية التي تم توقيعها:

بنك الرياض 

بنك االهلي

بنك العربي

بنك الرياض
 – شركة اليان للصناعة

صندوق التنمية الصناعية السعودي 

تسهيالت تسدد كل 6 شهور

تسهيالت تسدد كل 6 شهور

تسهيالت تسدد كل 6 شهور

تسهيالت تسدد كل 6 شهور

أقساط تسدد لمدة 7 سنوات 

4,521,000

5,000,000

5,000,000

19,004,000

23,200,0004,408,000023,200,00023,200,000

2,550,000

5,000,000

5,000,000

18,131,147

2,550,000

5,000,000

5,000,000

2,367,488

2,380,000

5,007,812.5

4,699,022.5

15,763,686

2,380,000

5,007,812.5

4,699,022.5

15,763,686

أ - التسهيالت االئتمانية قصيرة األجل 

ب - قروض طويلة األجل 

1

2

3

4

1

المبلغ المتبقي من 
القرض 

المبالغ المدفوعة سدادًا 
للقرض خالل السنة  المبالغ المستخدمة مدة التسهيالت - القرض 

 مبلغ أو حدود 
)التسهيالت - القروض(

اسم الجهة
 المانحة للقرض

المديونية اإلجمالية للشركة م
وشركاتها التابعة 

المستحق حتى نهاية 
الفترة المالية السنوية 

ولم يسدد
المسدد

بيان األسبابوصف موجز لهاالبيان
2021

الزكاة

إعادة ربط زكوي 

الضريبة المضافة 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

تكاليف تأشيرات وجوازات وإقامات 

متطلب نظامي

متطلب نظامي

متطلب نظامي

متطلب نظامي

متطلب نظامي

825,750

1,237,702

0

435,664

1,046,034

968,944

0

)2,431,204(

63,716

0

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقًا ألحكام وقواعد 
فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل يف المملكة 

العربية السعودية

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقًا ألحكام وقواعد 
فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل يف المملكة 

العربية السعودية

تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم 654 وتاريخ 1438/11/01هـ، حيث تقوم الشركة بإعداد 
اإلقرارات الشهرية من بداية العام 2018م، وسدادها شهريًا خالل المدة 

النظامية عى أساس المستحق من الشهر السابق 

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقًا ألحكام وقواعد 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية يف المملكة العربية السعودية

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقًا ألحكام وقواعد وزارة 
الداخلية، ووزارة العمل 
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تأتـــي أهميـــة الموارد البشـــرية كونها أهم عناصر العمليـــة اإلنتاجية مما يتطلـــب البحث عن الكفـــاءات الجيدة القادرة عـــى األداء والعطاء المتميز، ولذلـــك اهتمت إدارة الموارد البشـــرية برفع 
الكفـــاءة والفعاليـــة واالســـتقرار وكذلك تحقيق الـــوالء واالنتماء لموظفي الشـــركة من خالل فـــرص العمل المتوفـــرة وخلق ظروف مناخيـــة وبيئة عمل مناســـبة إضافـــة اىل العدالة يف األجور 

والمعامـــالت اإلدارية وتقديم خدمـــات ورعاية اجتماعيـــة وصحية وفيما يلي بيانات موظفي الشـــركة وشـــركاتها التابعة 

 )ERP( تســـعي شـــركة الكثيري القابضة دوما اىل تطبيق كل ما توصل اليه العلم الحديث استشـــعارا بحجم المســـئولية، فقامت الشـــركة باســـتبدال النظام المحاسبي المســـتخدم بها بنظام
ومـــا لهذا المشـــروع مـــن أهمية يف تنظيم معامالت الشـــركة وخفض التكلفة باســـتخدام برامج الحاســـب االلي المناســـبة – كذلك تعمل الشـــركة عـــى تطوير وتحديث موقعهـــا االلكتروني 

بإضافة اخبار الشـــركة وتيســـير عملية رفع الســـير الذاتية للمتقدمين.

الفصل الرابع

الحوكمة

عاشرًا: الموارد البشرية

حادي عشر: تقنية المعلومات 

شركة الكثيري القابضة 

شركة مساندة االمداد المحدودة 

شركة اليان للصناعة 

أخضر منخفض

أخضر مرتفع

أخضر مرتفع

 31.5 %

20.96 %

29.58 %

19

62

169

250 إجمالي عدد الموظفين للشركة وشركاتها التابعة  

عدد الموظفين نسبة التوطين نطاق الشركة نص المادة / الفقرة 
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قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس االدارة والجمعية العامة للمساهمين تضمن االلتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف.

وتتطبق الشركة جميع األحكام الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء األحكام االسترشادية أدناه:

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية 

مخاطر االئتمان: 
تمثـــل مخاطر االئتمـــان عـــدم مقدرة طـــرف ما عى 
الوفـــاء بالتزاماتـــه مما يـــؤدي إىل تكبد الطـــرف اآلخر 
لخســـارة ماليـــة. تســـعى الشـــركة إىل إدارة مخاطـــر 
االئتمـــان فيمـــا يتعلـــق بالعمـــالء من خالل تســـوية 
حـــدود االئتمـــان للعمـــالء األفـــراد والحصـــول عى 
ضمانـــات بنكية من عمـــالء مختاريـــن ومراقبة الذمم 
المدينـــة القائمـــة وتأكيـــد المتابعـــة الدقيقـــة لتلك 

. مم لذ ا

مخاطر أسعار العموالت الخاصة:
تتعلق مخاطر أســـعار العموالت الخاصة 
قيمة  تذبـــذب  الناتجة عن  المخاطـــر  يف 
أداة ماليـــة نتيجـــة للتغيـــر يف أســـعار 
العموالت الســـائدة يف الســـوق، وتخضع 
العمـــوالت  الشـــركة لمخاطـــر أســـعار 
الخاصـــة بشـــأن موجوداتهـــا المرتبطة 
بودائـــع  المتمثلـــة  خاصـــة  بعمـــوالت 

االئتمانية. والتســـهيالت  المرابحـــة 

مخاطر السيولة: 
هي مخاطـــر أن تواجـــه الشـــركة صعوبة يف جمـــع األموال 
للوفـــاء بالتزاماتهـــا المرتبطـــة بـــاألدوات الماليـــة. قد تنتج 
مخاطـــر الســـيولة عن عدم القـــدرة عى بيع األصـــل المالي 
بســـرعة بمبلغ يقـــارب قيمته العادلـــة. تقوم الشـــركة بإدارة 
مخاطر الســـيولة من خـــالل التأكـــد من توفر التســـهيالت 
البنكية. تتطلب شـــروط مبيعات الشـــركة دفع المبالغ خالل 
30 إىل 60 يومـــا من تاريـــخ البيع. يتم ســـداد الذمـــم الدائنة 

خـــالل 30 إىل 60 يوما من تاريخ الشـــراء. 

مخاطر العمالت: 
 تمثـــل مخاطر العمـــالت الناتجة عن تذبـــذب قيمة 
األدوات الماليـــة نتيجـــة التغيـــرات يف أســـعار صرف 
العمـــالت األجنبيـــة. تخضـــع الشـــركة للتقلبات يف 
أســـعار الصرف األجنبي خـــالل دورة أعمالها العادية. 
لم تقم الشـــركة بأيـــة معامالت هامـــة بعمالت عدا 
الريال الســـعودي والـــدوالر األمريكـــي واليورو خالل 

. ة لفتر ا

لم يتم فرض أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي عى الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخري خالل عام 2021م 

تمـــت مراجعـــة فاعلية إجـــراءات الرقابـــة الداخلية من قبل لجنـــة المراجعة ومن قبـــل مجلس اإلدارة، للتحقـــق من مدى كفايتهـــا وكفاءتها يف حماية أصول الشـــركة وتقويـــم مخاطر العمل 
وقيـــاس مدى كفـــاءة األداء، ولم تظهر عمليـــات المراجعـــة الداخلية ضعفا جوهريـــا يف نظام الضبط الداخلي لدى الشـــركة.

وتـــري لجنـــة المراجعة أن إجـــراءات الرقابة الداخليـــة المطبقة يف الشـــركة خالل العام المالـــي 2021 م ذات فعاليـــة وكفاءة عالية ويف ضـــوء ما قامت بـــه اللجنة من أعمال ال توجـــد لديها أية 
مالحظات جوهريـــة أو قصور يف إجـــراءات الرقابة الداخليـــة يقتضي التنبيه إليـــه أو اإلفصاح عنه.

ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

ال يوجـــد أي مصلحـــة يف فئة األســـهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشـــخاص عدا أعضـــاء مجلس اإلدارة وكبـــار التنفيذيين بتلك الحقـــوق أو أي تغيير يف تلك الحقوق خالل الســـنة المالية 
األخيرة.

ال يوجد 

ال يوجد 

ال يوجد 

ال يوجد 

ثالثـــًا: أي عقوبـــة، أو جـــزاء، أو تدبيـــر احترازي، أو قيـــد احتياطي مفروض على الشـــركة من الهيئة أو من أي جهة إشـــرافية أو تنظيميـــة أو قضائية، أواًل: الئحة الحوكمة 

مـــع بيان أســـباب المخالفة والجهة الموقعة لها وســـبل عالجهـــا وتفادي وقوعها في المســـتقبل

رابعـــًا: نتائـــج المراجعة الســـنوية لفاعليـــة وإجراءات نظام الرقابـــة الداخلية بالشـــركة إضافة إلى رأي لجنـــة المراجعة في مدى كفايـــة نظام الرقابة 
الداخلية في الشـــركة

خامسًا: تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم

سادســـًا: وصف ألي مصلحة في فئة األســـهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشـــخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشـــركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا 
الشـــركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامســـة واألربعين من قواعد التســـجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل الســـنة المالية األخيرة

ســـابعًا: وصـــف لفئـــات وأعـــداد أي أدوات دين قابلة للتحويـــل وأي أوراق مالية تعاقديـــة أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشـــابهة أصدرتها أو منحتها الشـــركة 
خـــالل الســـنة المالية مـــع إيضاح أي عوض حصلـــت عليه الشـــركة مقابل ذلك

ثامنـــًا: وصـــف ألي حقـــوق تحويـــل أو اكتتاب بموجـــب أدوات دين قابلة للتحويـــل أو أوراق ماليـــة تعاقدية أو مذكرات حـــق اكتتاب، أو حقوق مشـــابهة أصدرتها 
أو منحتها الشـــركة

تاســـعًا: وصـــف ألي مصلحـــة وأوراق ماليـــة تعاقدية وحقوق اكتتـــاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشـــركة وكبـــار التنفيذيين وأقربائهم في أســـهم أو أدوات دين 
الشـــركة أو أي مـــن شـــركاتها التابعة، وأي تغيير فـــي تلك المصلحة أو تلـــك الحقوق خالل الســـنة المالية األخيرة.   

عاشـــرًا: وصـــف ألي اســـترداد أو شـــراء أو إلغاء مـــن جانب الشـــركة ألي أدوات دين قابلة لالســـترداد، وقيمـــة األوراق الماليـــة المتبقية، مع التمييـــز بين األوراق 
الماليـــة المدرجة التي اشـــترتها الشـــركة وتلك التي اشـــترتها شـــركاتها التابعة

ثانيًا: إدارة المخاطر 
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ال يوجد

ال ينطبق: حيث قامت الشركة بتعيين إدارة للمراجعة الداخلية 

كاًل من األستاذ / مشعل الكثيري واألستاذ / عادل الكثيري عضوان

 يف مجلس إدارة الشركتين )الكثيري القابضة، واليان للصناعة( 

معامالت متبادلة وتوزيعات

أرباح خالل العام
25,585,928

23,643,739

شركة اليان للصناعة 

شركة مساندة اإلمداد 

المحدودة
مشتريات ومعامالت متبادلة خالل العام شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100 % لشركة الكثيري القابضة 

حادي عشر: وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
رابع عشر: إعالنات الشركة على موقع تداول خالل العام 2021م )رمز الشركة 3008(

ثالث عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي

ثانـــي عشـــر: معلومـــات تتعلـــق بـــأي أعمـــال أو عقـــود تكـــون الشـــركة طرفًا فيهـــا، وفيهـــا أو كانت فيهـــا مصلحة ألحـــد أعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة أو لكبار 

التنفيذييـــن فيهـــا أو ألي شـــخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشـــمل أســـماء المعنييـــن باألعمال أو العقود، وطبيعـــة هذه األعمال أو العقود وشـــروطها - - إذا 

لـــم توجـــد أعمـــال أو عقود من هـــذا القبيـــل فعلى الشـــركة تقديم إقـــرار بذلك. ومدتهـــا ومبلغها

تعلن شركة الكثيري القابضة عن حصول مصنع الخرسانة الجاهزة عى عالمة الجودة ساسو SASO من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

إعالن شركة الكثيري القابضة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم

إعالن شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية يف 2020-12-31

تعلن شركة الكثيري القابضة عن تحويل شركة اليان للصناعة من ذات مسؤولية محدودة إىل مساهمة مقفلة

إعالن شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية يف 31-03-2021 ) ثالثة أشهر (

إعالن شركة الكثيري القابضة عن دعوة مساهميها إىل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ) االجتماع األول ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة

إعالن شركة الكثيري القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة عى زيادة رأس مال الشركة ) االجتماع الثاني (

اعالن شركة الكثيري القابضة عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة

اعالن شركة الكثيري القابضة عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة يف حسابات المساهمين المستحقين

إعالن شركة الكثيري القابضة عن آخر التطورات لـ إنشاء مصنع شركة اليان للصناعة بمدينة سدير للصناعة واألعمال

تعلن شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة اليان للصناعة - التابعة لشركة الكثيري القابضة - اتفاقية تسهيالت بنكية ) متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية ( مع بنك الرياض

إعالن شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية يف 30-06-2021 ) ستة أشهر (

إعالن تصحيحي من شركة الكثيري القابضة بخصوص اعالن شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية يف 30-06-2021 ) ستة أشهر (

إعالن شركة الكثيري القابضة حصول إحدى شركاتها التابعة عى شهادة تأهيل مطور عقاري

إعالن شركة الكثيري القابضة عن آخر التطورات لـ إنشاء مصنع شركة اليان للصناعة بمدينة سدير للصناعة واألعمال )حفل التدشين واالفتتاح برعاية معالي وزير الشئون البلدية والقروية واإلسكان ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية(.

إعالن شركة الكثيري القابضة عن عزمها إصدار برنامج صكوك محلیة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة بال السعودي

إعالن شركة الكثيري القابضة عن حصولها عى تصنيف ائتماني طويل األجل فئة “-BBB” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة سمة للتصنيف )تصنيف(

إعالن شركة الكثيري القابضة عن استالم إحدى شركاتها التابعة أرض مخصصة إلنشاء محطة تصنيع خرسانة بمشروع النرجس فيو بضاحية الجوان من شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده

اعالن شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية يف 30-09-2021 ) تسعة أشهر(

إعالن شركة الكثيري القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة عقد مع شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده )شركة مساهمة مقفلة(

إعالن تصحيحي من شركة الكثيري القابضة بخصوص إعالن شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية يف 30-09-2021 ) تسعة أشهر(

إعالن شركة الكثيري القابضة عن آخر التطورات المتعلقة باستالم إحدى شركاتها التابعة أرض مخصصة إلنشاء محطة تصنيع خرسانة بمشروع النرجس فيو بضاحية الجوان من شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده
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الفصل الخامس

 توزيع األربــــــــــــاح
وتوصيات مجلس 

اإلدارة

يجنـــب )10 %(  مـــن صـــايف األرباح لتكويـــن االحتياطـــي النظامي للشـــركة ويجـــوز أن تقرر 
الجمعيـــة العامة العاديـــة وقف هذا التجنيب متـــى بلغ االحتياطي المذكـــور )30%( من رأس 

المـــال المدفوع.

وفقا للمادة 48 من النظام األساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية عى الوجه االتي:

يـــوزع مـــن البايق بعـــد ذلك عى المســـاهمين نســـبة تمثـــل )5 %( من رأس مال الشـــركة 
ع. لمدفو ا

للجمعيـــة العامـــة العادية أن تقـــرر تكويـــن احتياطيات أخـــرى، وذلك بالقـــدر الذي يحقق 
مصلحـــة الشـــركة أو يكفل توزيـــع أرباح ثابتة قـــدر اإلمكان عـــى المســـاهمين، وللجمعية 
المذكـــورة كذلـــك أن تقتطع من صـــايف األرباح مبالغ إلنشـــاء مؤسســـات اجتماعية لعاملي 

الشـــركة أو لمعاونـــة ما يكـــون قائمًا من هذه المؤسســـات.

للجمعيـــة العامة العاديـــة بناء عى اقتراح مجلـــس اإلدارة أن تجنب )5 %( مـــن صايف األرباح 
لتكوين احتياطـــي اتفايق يخصص لغـــرض أو أغراض معينه.

مـــع مراعـــاة األحكام المقـــررة يف المـــادة )22( من هـــذا النظـــام، والمـــادة )76( من نظام 
الشـــركات يخصـــص بعد ما تقدم نســـبة )10 %( من البـــايق لمكافأة مجلـــس اإلدارة، عى ان 

يكـــون اســـتحقاق هذه المكافأة متناســـبا مـــع عدد الجلســـات التي يحضرهـــا العضو.
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أواًل: سياسة توزيع األرباح
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يســـتحق المســـاهم حصتـــه يف األرباح وفقا لقـــرار الجمعية العامة الصادر يف هذا الشـــأن ويبين القرار تاريخ االســـتحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األســـهم المســـجلين يف ســـجالت 
اليوم المحدد لالستحقاق. المســـاهمين يف نهاية 

لم تصدر أي ترتيبات فيما يتعلق بتوزيعات األرباح خالل عام 2022م 

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح.

وافقـــت الجمعيـــة العامـــة غير العاديـــة عى قرار مجلـــس إدارة الشـــركة بزيادة رأس مال الشـــركة عن طريق منح أســـهم مجانية للمســـاهمين بواقع ســـهم واحـــد مجاني لكل حامل أربعة أســـهم 
مملوكـــة، وبذلـــك تكون الزيـــادة )25 %( إىل عدد األســـهم قبل اإلصدار حيث بلـــغ رأس المال )113,022,000 ريال ســـعودي( ، وبلغ عدد أســـهم الشـــركة المصدرة )11,302,200 ســـهم(.

ثانيًا: استحقاق األرباح 

ثالثًا: توزيعات األرباح خالل عام 2022م 

رابعًا: بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح

خامسًا: توزيعات األرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م 

لتصويت عى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2021م.

التصويت عى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2021م.

التصويت عـــى صرف مبلغ )160,000( ريـــال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن الســـنة المالية 
المنتهية يف 31 ديسمبر 2021م.

التصويـــت عى قـــرار مجلـــس اإلدارة بتعيين األســـتاذ / أحمد ناصر أحمـــد الصائغ عضوًا يف 
لجنـــة المراجعة )مســـتقل( اعتبارًا مـــن تاريخ 13 يوليـــو 2021م حتى انتهاء الـــدورة الحالية يف 
12 مـــارس 2023م؛ وذلك خلفًا لعضو لجنة المراجعة المســـتقيل األســـتاذة / أشـــواق محمد 
ناصـــر الكثيري )مـــن خارج المجلس( عى أن يســـري التعيين ابتداًء من تاريـــخ 13 يوليو 2021م 

ويأتي هـــذا التعيين وفقـــًا لالئحة عمل لجنـــة المراجعة. )مرفق الســـيرة الذاتية(.

التصويت عى القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية يف 31ديسمبر 2021م. 

التصويت عى إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2021م.

التصويـــت عـــى تعيين مراجع الحســـابات للشـــركة من بين المرشـــحين بناء عـــى توصية 
لجنـــة المراجعة، وذلك لفحـــص ومراجعة وتدقيـــق القوائـــم المالية للربع الثانـــي والثالث 

والســـنوي من العـــام الحالـــي 2022م والربع األول من عـــام 2023م، وتحديـــد أتعابهم.

طبقـــا للمادة 32 من النظام األساســـي للشـــركة، فـــإن مجلس اإلدارة وبعد اســـتعراض إنجازات الشـــركة خالل الســـنة المنتهية يف 31 ديســـمبر 2021م، 
وكذلك القوائـــم المالية، يقتـــرح ما يلي: -

01

03

05

07

02

04

06

سادسًا: توصيات مجلس االدارة الى الجمعية العامة
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الفصل السادس

تقرير المحاسب 
القانوني والقوائم 

المالية لعام 2021م 
وإيضاحاتها

يظهـــر تقريـــر مراجعي الحســـابات أن القوائم المالية خاليـــة من أية أخطـــاء جوهرية وال يوجـــد أي تحفظات عليها، كما لـــم تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة باســـتبدال المحاســـب 
القانونـــي المعتمد من الجمعية العامة للشـــركة. 

ِعَدت القوائم المالية الســـنوية الموحدة للشـــركة والقوائم المالية الســـنوية المســـتقلة للشـــركات التابعة؛ وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير واإلصـــدارات األخرى المعتمدة 
ُ
أ

من الهيئة الســـعودية للمراجعين والمحاســـبين المعتمدة يف المملكة العربية الســـعودية للتقارير المالية.

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو مالحظات جوهرية عى القوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م.

ال توجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها 

أواًل: تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

ثانيًا: إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ثالثـــًا: إذا كان تقريـــر مراجـــع الحســـابات يتضمـــن تحفظـــات على القوائـــم المالية الســـنوية، يجـــب أن يوضح تقرير مجلـــس اإلدارة تلـــك التحفظات 

وأســـبابها وأي معلومـــات متعلقة بها

رابعـــًا: فـــي حـــال توصية مجلـــس اإلدارة بتغيير مراجع الحســـابات قبـــل انتهاء الفترة المعيـــن من أجلها، يجـــب أن يحتوي التقرير علـــى ذلك، مع بيان 

أســـباب التوصية بالتغيير
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يتقدم مجلس االدارة بجزيل الشـــكر واالمتنان لإلدارة 
بالشـــركة عىل جهودهم  العاملين  التنفيذية وجميـــع 
المبذولـــة، مثمنا ومقدرا تفاعل مســـاهمي الشـــركة، 
ويتطلـــع المجلس إىل مزيـــد من اإلنجازات للشـــركة 

خـــال األعوام القادمة، بمشـــيئة هللا.

الكلمة الختامية


