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  اإلدارة مجلس كلمة
  

  المحترمين                                        القابضة الدولية أنعام مجموعة شركة مساهمي السادة/
  
  
  

  : وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السالم
  
  

 ثامن(ال يالسنو بتقريره ديةالعا العامة للجمعية األربعينو الثاني االجتماع في الكرام لحضراتكم يتقدم أن اإلدارة مجلس يسر
 المجلس ويؤكد . م31/12/1220 في المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجع وتقرير الموحدة المالية القوائم المتضمن والثالثون)

 جهات من الصادرة األنظمة متطلبات ومع الهيئة من الصادرة الحوكمة الئحة مع تتوافق به المرفقة المالية والقوائم  تقريره أن
   . األنظمة هذه ومواكبة وتحديث تطوير على دائما الشركة تعمل كما ، االختصاص

 للعام خسائر ريال مليون 7.8 بمبلغ قارنةم  )2021( الحالي للعام ريال ليونم.716. خسارة صافي تحقيق التقرير يظهـر وكما
 وايقاف لمحليةا األسعار تقلبات تأثير في والمتمثلة ةالشرك واجهتها التي والصعوبات التحديات ورغم أنه المجلس يؤكد  السابق
 المشكوك للديون ومخصصات الشرعية للزكاة مخصصات وتكوين ، الوزراء مجلس قرار بموجب الخضراء األعالف زراعة

 أن إال ، هال والمخطط المأمولة النتائج تحقيق عدم إلى أدى مما الشركة نتائج على ذلك وانعكاس ، السابقة للفترات تحصليها في
ً  يسعون التنفيذية واإلدارة المجلس  لواقعا على بناء االستراتيجية الخطط وتحديث األداء تطوير على مقدره وبمجهودات دائما
 العام آواخر في المال سأر بزيادة المساهمين دعم على الشركة حصول بعد خاصة الشركة مسيرة تعترض عثرات أي لتفادي
 لشركةل متوفر هو فيما اإلنتاجية وزيادة التطورات مواكبة شانها من التي خططها بعض تطبيق في الشركة ساعد والذي م2020

 ودعم ةالتنمي برامج في الرائد دورها اخذ من الشركة لتتمكن البشرية الموارد وتنمية للكوادر األمثل واالستغالل إمكانيات من
 العلي الله سالن الرشيدة والحكومة األمين عهده ليوو الشريفين الحرمين ادمخ قيادة ظل في الحبيب لبلدنا الغذائي واألمن االقتصاد

  .ومستثمريها مساهميها تطلعات لبيةوت الشركة لنهضة يوفقنا أن القدير
 ورد يماف وآرائكم استفساركم على والرد لمساهماتكم المجلس يتطلع كما ، التقرير تفاصيل على االطالع حضراتكم من نأمل

  . شركتكم وتقدم نهضة في مشاركاتكمو بالتقرير
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ،،،،، الموفق والله
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  : العام النشاط
  

 ملةالج تجارة وهي أغراضها تحقق والتي بها المرخص التجارية األنشطة من العديد التابعة شركاتها خالل من الشركة تمارس
 وأنواع زراعيةال محاصيلوال األعالف وتجارة للغير والتسويق ديروالتص االستيراد بأعمال والقيام ، الغذائية المواد في والتجزئة

 عليها المباني إلقامة األراضي وشراء الصحية والمواد البناء مواد في والتجزئة الجملة وتجارة ، والمعلبات والفواكه الخضروات
 وتشغيل وإدارة إقامة النشاط يشمل كما ، والتخزين الشحن وخدمات ، والمنشآت المراكز وصيانة وإدارة وإنشاء واستثمارها

 كوامتال المالية األوراق من وغيره األسهم في أموالها واستثمار ، الصناعية المشاريع وتشغيل وإدارة وإقامة التجارية المراكز
 توقفت قد ةشركال ان وبما  . التابعة للشركات والتمويل والكفاالت ضالقرو وتقديم نشاطها لمباشرة الالزمة والمنقوالت العقارات

 ، الخضراء األعالف زراعة عن بالتوقف يقضي والذي )66( رقم الوزراء مجلس قرار بموجب الخضراء األعالف زراعة عن
 مشروع املك ببيع المجموعة قامت حيث ، الجديد التوجه مع لتتوافق وااستراتيجياتها خططتها بعض بتغيير الشركة قامت فقد

 ارجالتخ إلى تهدف والتي االستراتيجية الشركة خطط لدعم وذلك وسيارات ومباني ومعدات أراضي المتضمن الزراعي الجوف
   .الشركة لمساهمي ومتنوعة مستدامة عوائد تحقق أخرى قطاعات في واالستثمار الدخول على والتركيز الزراعي، القطاع من
  
  

   : للشركة التنافسية المزايا
       

   . الرئيسية المملكة قمناط في وتواجد كبيرة خبره لديها •
 خدمي بما األسطول هذا لتطوير وتسعى األحجام مختلف من فةوالجا (الثالجات) المبردة السيارات من أسطوالً  تمتلك •

  . أهدافها
     . سليمة صحية بيئة وفي مهيأة للتبريد مخازن تمتلك •
  . المؤهلة الكوادر استقطاب على القدرة ولها العمل مجال في كبيرة بخبرة متخصصة كوادر تمتلك •
   . الشركة مصالح يخدم لما استغاللها يمكن األسالمي جدة ميناء من قريبة أراضي قطع الشركة تمتلك •

 
  
  

  : الشركة ورسالة رؤية
  

 وتعظيم ويرتط على وإمكانياتها التنفيذية وقدراتها االستثمارية بخبراتها تتميز مساهمة شركة وأنجح أفضل تصبح أن •
   . قيمتها

 ركزت فعالة إدارة طريق عن مجزية وعوائد كبير نمو فرص فيها تتوافر قطاعات في االستثمار هي رسالتها أن كما •
   . والمجتمع والموظفين والشركاء للمساهمين مضافة قيمة تحقيق على

  
   : الشركة استراتيجية

  
 لماليةا واالستثمارات ،العقاري ،لطبيا ،اللوجستي ،الصناعي القطاع على التركيز وهي جيةاالستراتي األهداف الشركة تحدد
 في اممستد نمو تحقيق على المالية األهداف وتتركز ، رؤيتها تحقيق اجل من القادمة الخمس السنوات في المجزية العوائد ذات

 تنويع يلغالتش ناحية ومن ، للمساهمين سنويه أرباح تقديمو للشركة السوقية القيمة لزيادة السيولة وتحسين والدخل تيرادالا
 الشركة صورة وتحسين الحوكمة فعالية وتعزيز تشغيلي تميز وتحقيق األعمال شركاء من طويله عالقة وبناء االستثمارية المحافظ
   . االجتماعية بالمسؤولية والوفاء

  
  
  
  



  م2021 للعام السنوي التقرير
   القابضة الدولية أنعام مجموعة شركة

                                                                                             
  

   

3 
 

   : الشركة أهداف
  

 معها ويتعامل بها يعمل التي القطاعات في إيجابيا ومؤثر ناجح اقتصادي كيان بناء .   
 الملكية حقوق في متزن بنمو مقرونا لمساهميها االستثماري العائد في مالئم نمو مستوى تحقيق .  
 للشركة الداخلية  والقدرات الخارجية المتغيرات يوائم بما العمل نموذج وتطوير تحسين .   
 واقليما يامحل الحيوانية الثروة استثمارات قطاع في اإليجابي النمو تحقيق في وتوظفيها الخبرة تعزيز .   
 لنقل لياودو واقليميا محليا ناجحة تأمنش مع بها تعمل التي القطاعات مستوى على والخارجية الداخلية التحالفات ابرام 

    . الخبرات وتبادل التجربة
 المجاالت كافة في التقنية ادخال .  
 منواأل فةالمختل ردالموا استثمارات ربتطوي يتعلق فيما رئيسي وبشكل تحقيقها وبرامج 2030 المملكة رؤية مع التكامل 

  . الحياة جودة وتحسين الغذائي
  
  

    : األنشطة تفاصيل
  

نتيجة  م2020للعام السابق مليون ريال  7.8 مقابل خسارة بمبلغ مليون ريال   7.16 مبلغم 1202عام الخسارة صافي بلغت
  التالية : للعوامل 

  
  : الرئيسي المركز -1
  

مليون للعام مقارنة بالعام  8.7مليون  مقارنة بصاقي خسارة  16.7صافي  حققت الشركة انم 2021م تشير القوائم المالية لعا
الناتجة عن  %98نتيجة ارتفاع المصروفات التشغلية بنسبة  %92الرئيسي الرتفاع صافي  الخسائر بنسبة السابق ويرجع السبب 

اتعاب الدراسات واالستشارات المالية الخاصة بدراسة زيادة راس المال خالل العام الحالي مقارنة بالعام السابق واعدام بعض 
ن استخراج النتهاء مل ما زال العمل جارياً  وكذلك ,،ركة تابعةعة الستحواذ شبالديون المشكوك في تحصيلها وكذلك التكاليف التا

 ساحاتم شكل في امساحاته بعض تأجير من الشركة تمكنت حيث جدة جنوب الخمرة رضتنظيمي وصك الكتروني أل )كوروكي(
 الصك استخراج من االنتهاء حال كبيرة اضافية مستودعات لبناء الشركة تخطط كما ، إضاف دخل لتحقيق صغيرة ومستودعات
   . االلكتروني

  
     :الغذائية المواد تجارة -2
  

 لألغذية الجملةب والبيع ستيراداإل أنشطة جميع إيقاف الشركة قررت فقد عالميا المجمدة الغذائية والمواد الدجاج أسعار لتقلبات نظرا
   عليها. لإلستحواذ القطاع هذا في قائمة فرصة عن للبحث العمل وجاري المجمدة

  

  اللوجستي: القطاع -3
 

ن وجاري العمل للبحث عفي جدة.  ةتقدم الشركة خدمات النقل والتخزين للغير داخل المملكة عن طريق تأجير مستودعها المجمد
بمبلغ  ربحصافي  2021القطاع لالستحواذ عليها ودمج القطاع في شركة واحدة. وقد حققت الشركة عام فرص إستثمارية في هذا

  م.2020ريال خالل عام الف  143الف ريال مقابل خسارة بمبلغ  371
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  : الزراعي النشاط -3
  

زراعة ال بإيقافالوزاري القاضي  نتيجة القرارواجه القطاع الزراعي مصاعب كما تم ذكره في تقارير األعوام السابقة ، فقد 
والمعدات الزراعية  اآلالتايقاف زراعة االعالف بصفة نهائية وبيع م  2020خالل عام قرر مجلس االدارة  وم 2018بنهاية عام 

ات تزراعات غير تقليدية كالنبا فيشراكة واستغالل المشروع  فيومعدات الري واعادة تأهيل االبار بتأجيرها للغير او الدخول 
العطرية التي تستخدم فى صناعات االدوية والعطور والسيما فى ظل معاناة العالم مع فيروس كورونا واالقبال الشديد من مصانع 

، ولم يحقق ذلك النتائج المرجوة ، فقد قامت الشركة في االدوية واللقاحات  إلنتاجمصادر طبيعية  والبحث عناالدوية 
التخارج من القطاع الزراعي، والتركيز على الدخول واإلستثمار الى طط االستراتيجية للشركة ، وفي اطار دعم الخ م29/9/2021

، وذلك ببيع أراضي المشروع بما عليها من معدات وسيارات   في قطاعات أخرى تحقق عوائد مستدامة ومتنوعة لمساهمي الشركة
باإلضافة إلى ذلك من المتوقع بان تساهم عملية البيع للشركة تدفقات نقدية مليون ريال ، تحققت منه  85وبعائد رأسمالي بمبلغ 

سيتم استخدام متحصالت البيع في تمويل خطط الشركة المستقبلية والتي تهدف إلى الدخول في ، و بتخفيض مصاريف اإلستهالك
  ي تعظيم العائد لمساهمي الشركة .قطاعات أخرى تساهم ف

  
   ا إلى الربحية:خطة الشركة والخطوات اإلصالحية لتحويله

  . للشركة وسيولة مستمر دخل لتوفير وذلك ثابت دخل ذات مربحة عقارية أصول شراء ❖

 أرض في مستودعات بناءو قائمة شركات على ستحواذاال طريق عن اللوجستي القطاع في االستثمار ❖
   . الالزمة التراخيص على الحصول بعد جدة بمدينة الخمرة

  . للمساهمين مجز سنوي عائد لتحقيق لللدخ المدرة العقارات في اإلستثمار ❖

  . نمو سوق في الحقا وطرحها اإلستحواذات طريق عن الصناعي القطاع في اإلستثمار ❖

  . وخالفه ومستشفيات تمستوصفا من بأنواعه الطبي القطاع في اإلستثمار ❖

  .  المجزية العوائد ذات المالية اإلستثمارات   ❖

 البشرية توالطاقا الكفاءات واستقطاب العمل بيئة وتحسين الشركة في ةالعامل البشرية القوى على التركيز ❖
  التابعة وشركاتها أقسامها وجميع الشركة اداء تحسين على والعمل المميزة

خطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعه أعمالها، أو وقف علمياتها والتوقعات 
 المستقبلية ألعمال الشركة:

 1-     استخدام متحصالت بيع مشروع الجوف الزراعي في تمويل خطط الشركة المستقبلية والتي تهدف الي الدخول في 
         قطاعات أخرى تساهم في تعظيم العائد لمساهمي الشركة

 2-    استخدام صافي متحصالت االكتتاب والطرح في تمويل رأس المال العامل واالستثمار في أصول عقارية مدرة   للدخل 
  وتملك حصص في شركات ذات ملكية خاصة .    

  3-   بناء مستودعات في أرض الخمرة بعد الحصول على التراخيص الالزمة .  
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 4 -  زيادة كفاءة الخدمات اللوجستية وتطويرها واإلستثمار فيها  .

 5- التركيز على القوى البشرية المتميزة واستقطابها والعمل على تسحين أداء المجموعة في جميع أقسامها .  

 أهم األحداث والنشاطات التي تم تنفيذها او اإلعالن عنها خالل العام 2021م : 

 التاريخ الحدث( زيادة رأس المال) 
اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية بهدف 

يعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة واالستحواذ على أصول مربحة تمويل وتنفيذ خططها ومشار
وشراء شركات واصول مدرة للدخل أو  استثمارها ، وقد تم تقديم ملف الطلب لهيئة السوق المالية في 

 2021/07/14م

 2021/02/09م
 

 

 التاريخ الحدث( استحواذ على 51% من حصص شركة واسط ألنظمة الترفيه والتجميل)
اإلعالن عن توقيع اتفاقية البيع والشراء فيما يتعلق باالستحواذ على نسبة 51٪ من حصص شركة 

واسط ألنظمة الترفيه والتجميل بقيمة اجمالية مبلغا وقدره 24,480,000 ريال والتي تمثل 51% من 
 شركة واسط . وقد اعالن الشركة في 2021/08/08م عن انتهائها من كافة إجراءات الصفقة واتمامها .

 2021/07/01م

 
 

 التاريخ الحدث (تعيين شركة وساطة كابيتال كمستشار مالي لعملية الطرح في السوق الموازي لواسط)
اإلعالن عن قيام إحدى شركاتها التابعه بتاريخ 2021/09/21 (شركة واسط السعودية) والتي تتمثل 

نشاطها الرئيسي في تصنيع وتسويق االلعاب ومعدات الترفية وإكسسوارات الحدائق والشوطئ 
واأللعاب المائية ، وتملك مجموعة انعام القابضة مانسبتة 51% من رأس مالها ، بتعيين شركة وساطة 

كابيتال كمستشار مالي لعملية الطرح في السوق الموازي (نمو) وفق قواعد التسجيل واالدراج المعمول 
بها ضمن الجهود التي تقوم شركة مجموعة انعام القابضة (انعام القابضة) لحث ودفع الشركات التابعه 

إلدراج أسهمها في السوق المالية متى كان ذلك ممكناً، لما لذلك من انعكاس إيجابي على حقوق 
 المساهمين ومركز الشركة المالي ..

 2021/09/22م

 

 التاريخ الحدث (اتفاقية بيع اراضي مشروع الجوف)
اإلعالن بتوقيع إتفاقية لبيع اراضي مشروع الجوف الزراعي بما في ذلك المعدات واالالت والمباني والسيارات 

وذلك في اطار دعم الخطط االستراتيجية للشركة والتي تهدف إلى التخارج من القطاع الزراعي بعد إيقاف 
زراعة األعالف ، والتركيز على الدخول واإلستثمار في قطاعات أخرى تحقق عوائد مستدامة وقد كان للصفقة 

 اثر رأسمالي إيجابي سيتم استخدام متحصالته في تمويل خطط الشركة المستقبلية .

 2021/09/29م

 
 التاريخ الحدث (انتخاب اعضاء مجلس االدارة)

اإلعالن عن انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة للدورة المبتدئة في 2021/11/28م ولمدة 
 ثالث أعوام تنتهي في 2024/11/27م.

 2021/11/23م
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 التاريخ الحدث (توقيع مذكرة تفاهم)
اإلعالن عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أرو للصناعة فيما يتعلق باالستحواذ المحتمل على نسبة  .

55% من حصص شركة أرو الصناعية ، وبمبلغ شراء مبدئي يبلغ (23,500,000) ريال سعودي ، 
 ويهدف االستحواذ الى تنويع اعمال الشركة والدخول في القطاع الطبي. 

 2021/12/27م

  
  الهيكل التنظيمي والموارد البشرية : 

  
لة واختيار الكوادر المؤه ـرـوتوفي قطــــابــبالمساهمــة فــي استوــة ــلالرتقاء بـاألداء وتنمـية المـوارد البشريدائما الشركة تسعى 

درة ومهارات العاملين ، كمـــا أعدت الشركة الهيكل ـــــــوتطويـــــر ق ج التدريبوتعيين وتحفيز العاملين الممتازين وإعداد برام
دات ظروفها وتثبيت مبـدأ االلتـزام بالقوانين وتحسين نسـب التوطيـن ــــــبناء على مستج التنظيمي بـما يخــــدم مصالـحها

وبتطبيق  ،فرص وظيفية للسيدات في مختلف ادارت الشركة  باحالل الكوادر السعودية إضافة الى توفيرالشركـة ب والسعــــودة
ات ـــــــــــوارد والمعلومــــــــلتنسيــــــق جميـع الم تخطيـط موارد المؤسسات وهو مشروع نظام معلومات صمم روعـــــمش

ـع وإدارة قاعدة العمالء ضمن ـــــمشاريوالموارد البشرية والمالية وال واألنشطة الالزمـة إلتمام اإلجراءات العملية مثال للمحاسبـة
   قاعدة بيانات موحدة.
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  وعالقات المستثمرين:ادارة شؤون األسهم 
 خالل نم استفساراتهم دهم باإلجابــات عــــلىــم ومـــل معهـــة التواصــير المعلومـات الكافيـــــة للمساهـــــمين وكيفيـــتم توف
   . بتداول واإلعالنات هماألس قسم خالل ومن الشركة موقع

   : السعودة
  

 مجموعةال ــــفــوبـــذلك تصن %32.18 نسبةة ــــــــلشركات المجموعم 31/12/1220 بلغت نسبة السعـــــودة كما هي في
 من أعلى طاقن إلى تصنيفها   رفـــــــع إلى الشركة وتسعي ، العمل بمكتب الخاص نطاقات برنامج ضمن البالتيني النطاق في

   الشركة قطاعات بجميع مختلفة  مناصب لشغل وتدريبهــــــم السعوديين المواطنين من المزيد توظيف خالل

   : المالية للتقارير الدولية المعايير
  القوائم إلعداد الزمةا المحاسبية السياسات كافة اعتماد تم ان بعد  المالية لتقاريرها الدولية المحاسبية المعايير بتطبيق الشركة تقوم
 لذلك وفقا م1220 المالي للعام والسنوية األولية المالية قوائمها  دتـعأ كما  االدارة مجلس من المالي للتقرير الدولية للمعاير وفقا

    . المحددة النظامية الفترات وخالل
  

   : المضافة القيمة ضريبة
 المضافة لقيمةا ضريبة في الشركة تسجيل وتم  المملكة في بها المعمول  األنظمة مع تماشياً  المضافة القيمة ضريبة ركةشال تطبق
 المبلغ بلغو التابعة للشركات سنوي وربع القابضة للشركة شهريا عليها المستحق بسداد وتقوم والدخل للزكاة العامة الهيئة لدى

  . ريال الف 193 السنة نهاية فى قالمستح
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  : المالي المركز
  

 م31/12/1220 في المنتهيــة المالية السنة أعمال نتائج الجوهرية النواحي كافة من بعدل وتظهر قةالمرف المالية القوائم توضح
 الصادرة لعاما واإلفصاح العرض ومعايير المحاسبية والمفاهيم الشركة لنشاط والمالئمة عليها المتعارف المحاسبية للمعايير وفقا
  السعودية العربية كةبالممل القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من
  

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي :    

 اصدر مراجع حسابات الشركة تقريرا بــ (لفت انتباه ) للقوائم المالية السنوية للعام 2021م وكانت الفقرة كالتالي :

 10.1كبدت خسارة متراكمة قدرها المرفق بالقوائم المالية الموحدة والذي يشير الى أن المجموعة ت )72(كما هو مبين بااليضاح رقم 

وبذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات  )سعودي  ريالمليون  16:  2020( 2021ديسمبر  31السنة المنتهية في  خاللسعودي  ريالمليون 

كما هو , و )سعودي ريال مليون  3.29:  2020(سعودي  ريالمليون  7.23المتداولة الحالية للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 

لتزامات المتداولة و المصاريف الالخضراء لتغطيية ا األعالفيوجد بديل عملي و تشغيلي لزراعة الفانه  ) 27(يضاح رقم االموضح في 
من ايرادات المجموعة,  % 80م حيث كانت تمثل حوالي 2018عام  خاللم , والتي تم ايقاف زراعتها 2021للمجموعة حتى نهاية سنة 

)تشير الى وجود شك بشأن قدرة المجموعة  27(يضاح رقم االب مع أمور أخرى المشار اليها في الظروف جنبا الى جن حداث أواالتلك 

.مراالعلى البقاء كمنشأة مستمرة . لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا   لفت انتباه نود أن نلفت االنتباه لما يلي . 

سعودي ريال مليون  20أرض ومبنى بقيمة  والمعدات تشمل و االالتالموحدة ، الممتلكات  للقوائم المالية ) 5(كما يظهر في إيضاح رقم 
.ليست مسجلة باسم المجموعة  

سعودي ليس لها صك ريال  مليون 26ستثمارية تشمل أرض بمبلغ االللقوائم المالية الموحدة ، العقارات  ) 6(كما يظهر في إيضاح رقم 
.ةملكية وليست مسجلة باسم المجموع  

 
 توضيح مجلس االدارة بفقرات لفت االنتباه:

تعتقد إدارة المجموعة أنه على الرغم من هذه الصعوبات ، فإن المجموعة قادرة على االستمرار كمنشأة مستمرة من خالل إعادة 
هيكلة أنشطتها التجارية والدخول في أعمال جديدة. نظرا ألن قدرة المجموعة على االستمرار تعتمد على وجود التمويل الكافي 
والعمليات المستقبلية المربحة ، فقد باعت المجموعة مشروع الجوف بالكامل خالل العام. عالوة الى ذلك ، اقترح مجلس إدارة 

 المجموعة خطط. لزيادة رأس مال المجموعة.
 

 الخطة المستقبلية للمجموعة بعد بيع مشروع الجوف هي كما يلي :
 

- زيادة رأس مال الشركة بعد التخفيض عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية استخدام حصيلة االكتتاب في شراء  أصول 
                                                                                                                      عقارية مدرة للدخل لتوفير مصدر دخل وسيولة للشركة باستمرار.

- تحسين وتطوير أسطول النقل للمجموعة وزيادة كفاءته لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية التي تقدمها المجموعة لعمالئها صيانة 
                                               الثالجات المركزية باستبدال بعض أجهزة التبريد الحالية (القديمة) بأخرى حديثة وعالية التقنيه.

- العمل على إعادة جدولة وتسوية ديون الشركة المتبقية وزيادة الجهد المبذول لتحصيل ديون المجموعة مع الغير التركيز  
                                            على القوى العاملة المتميزة والعمل على تحسين أداء المجموعة بكافة أقسامها.
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 التي األراضي ضمن سعودي ريال مليون 23 بقيمة متر الف197 مساحتها تبلغ جدة بمدينة الخمرة بحي أرض المجموعة لدى
 ومستغلة نزاع عليها يوجد وال الشركة حيازة تحت واألرض الدمج مستندات بموجب م1995 عام الدمج وقت للمجموعة آلت
 وفقاً  كضمان سعودي ريال مليون 20 بمبلغ ومبنى أرض على والمعدات واآلالت كاتالممتل بند يشتمل .كما الشركة قبل من

 إجراءات الياح وجاري والتقسيط كرناف شركة باسم الصك تسجيل وتم والتقسيط لالستثمار كرناف شركة مع التمويل التفاقية
     واقفالها التمويل اتفاقية من الغرض انتهاء بعد الشركة باسم الصك استرجاع

 
  
  : األخيرة سنوات الخمس في منها كل ونسب النشاط تائجن

  
  
  
  
  
  

  

  

ادات : أوال ائج اإلي ال ون ة: ح األع   األن
  نسبة التغيير  -التغيرات +/  م2020عام   م2021عام  البيان

 %6-  )454,990(  8,192,783 7,737,793  المبيعات 

  %26-  )1,828,839(  6,958,556  5,129,717  تكلفة المبيعات

  %111  1,373,849  1,234,227  2,608,076  مجمل الربح

  %98  9,709,957  (9,949,101)  )19,659,058(  مصروفات االعمال التشغيلية

  %6826  634,840  9,300  644,140  االيرادات ( المصروفات ) االخري

  %96  )8,336,108(  )8,714,874(  )17,050,982(  قبل الزكاة  الربح ( الخسارة) التشغيلي

  %0  0  0  0  يخصم : الزكاة و ضريبة الدخل

  %92  )8,018,103(  )8,705,574(  )16,723,677(  صافي ربح السنة بعد الزكاة

 المملكة خارج تابعة لشركات ايرادات يوجد ال .  
  

  : م 1220 لعام التشغيلية النتائج فى الجوهرية الفروقات أهم عن يضاحإ

  يصاف الرتفاع الرئيسي السبب ويرجع السابق بالعام مقارنة للعام مليون 8.7 خسارة بصاقي مقارنة  مليون 16.7 صافي الشركة حققت -
 راس زيادة بدراسة الخاصة المالية واالستشارات الدراسات اتعاب %98 بنسبة التشغلية المصروفات ارتفاع نتيجة %92 بنسبة الخسائر

 تابعة. ركةش الستحواذ التالعة التكاليف وكذلك تحصيلها في المشكوك الديون بعض واعدام السابق بالعام مقارنة الحالي العام خالل المال

 تكاليف النخفاض نتيجة رئيسية بصفة السابق بالعام مقارنة العام هذا خالل %111 بنسبة  الربح مجمل في ارتفاع الشركة حققت -
 .%6 بنسبة المبيعات وانخفاض %26 بنسبة المبيعات

  الجوف مشروع لبيع نتيجة مستمرة الغير عمليتها من 4.2 عبر صافي الشركة حققت -

 نتائج أعمال السنوات الخمس األخيرة  ( المبلغ باآلف  الرياالت )

  النسبة للمبيعات  النشغيلي الربح  العام

2017 )369,628,10(  )24%(  

2018  )15,379,523(  )37.8%(  

2019 )19,324,481(  )229.7%(  

0202  )8,714,874(  )106.4%(  

 2021  )050,982,17(  )202%(  
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  :أدناه الجدول في موضحة هي كما المملكة داخل الجغرافية للمناطق وفقاً  موزعة اإليرادات
  
  

 المنطقة البيان
 الجغرافية

 ةالتشغيلي الربح(الخسارة) والمبيعات اإليرادات

  )16,983,197( 764,171  جدة – الغربية المنطقة  العامة االدارة – القابضة انعام

 التأجير( الغذائية الدولية انعام شركة
 )والتخزين

 155,943 6,973,622 جدة – الغربية المنطقة

  856,387,1  -  الرياض - الوسطى المنطقة   التجميل و الترفيه

  
ا ان : ثان ل ب م أص ة وخ ات ال ة ال لل   :األخ

  
عات ف ة ال ام قة ال   ال

  

 

  -القروض والمديونية االجمالية ع الشركة: -1

ا خالل العام الما  سديدات والمعلومات المتعلقة        م : 2021فيما ي تفاصيل اجما القروض مع اجما ال

  هات المانحة للقرضالج تسلسل
أصل   قيمة

  القرض
  مدة القرض

المسدد 
خالل عام 

  م 2021

المبلغ المتبقي من 
  القرض

المديونية اإلجمالية 
للشركة وشركاتها 

  التابعة

  16,870,000  16,870,000  0  سنوات 7  16,870,000  صندوق التنمية الصناعي السعودي  1

  

  

  

  

 

  

  الرياالت ) ( المبلغ باآلف                        األصول والخصوم للسنوات الخمس األخيرة                                                           

  العام
األصول 
  المتداولة

األصول غير 
  المتداولة

إجمالى 
  األصول

الخصوم 
  المتداولة

الخصوم غير 
  المتداولة

لى إجما
  الخصوم

  57.688  5.580  52.108  188.388 171.308 17.080  م2017

  48.403  2.903  45.499  162.148 151.830 10.318  م2018

  135.281  3.063  132.218  151.071 144.927 6.144  م2019

  137.087  132.230  4.857  226.033  123.063 102.97  م2020 

  155.808  138.245  17.563  258.033 144.638 113.395  م2021
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  -: النظامية المدفوعات -16

 البيان
                   م2120

ة اية ح المستحق المسدد ة المالية الف   سدد ولم السنو

اة   6,172142.94  0  الز

  -  242,733  اإلجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة

اليف ات ت   - 593,684  وجوازات تأش

  -  162,872   العمل مكتب رسوم

  

  :الزكوي الوضع

 زكوية فروق بسداد تطالب 2019 فبراير  25 بتاريخ الجمارك و والضريبة الزكاة هيئة من خطابًا القابضة الشركة تلقت
 الموحدة المالية القوائم هذه في مخصص تكوين تم . 2011 إلى 1995 من السنوات عن ريال 106,927,278 بمبلغ
 الموحدة المالية القوائم في المسجل المخصص مبلغ إلى باالضافة ، 2019 عام خالل سعودي ريال 88,552,906 بمبلغ
 المخصص مبلغ إجمالي فإن وبالتالي ، سعودي يال 18,374,372  بمبلغ 2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة

 الزكاة مصلحة إلى الزكوية إقراراتها الشركة قدمت سعودي. ريال 106,927,278 الموحدة المالية القوائم في المسجل
 مقيدة. شهادة على وحصلت الموحدة المالية القوائم أساس على 2018 إلى 9519 من لألعوام والجمارك والضريبة

 وحصلت والجمارك والضريبة الزكاة مصلحة إلى 2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الزكوي إقرارها الشركة قدمت
 والضرائب الزكاة مصلحة إلى 2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الزكوي إقرارها الشركة قدمت مقيدة. شهادة على

 المجموعة قدمت ، 2019 نوفمبر 17 في . 2022 أبريل 30 حتى صالحة مقيدة شهادة على وحصلت والجمارك
 تقدير إصدار وتم ، الهيئة قبل من المراجعة قيد عتراضالا يزال الو ، أعاله المذكورة للسنوات تقييم على ضا ً اعترا

 تقديم تم .الغير مليون 7 بمبلغ إضافية زكاة فرق مطالبة إلى أدى مما ، 2018 إلى 2012 من للسنوات نهائي زكوي
 فرصة لديها أن الشركة .وترى 2020 أكتوبر 15 في الضريبية للجان العامة االمانه إلى الربوط هذه على اعتراض

  االعتراض. لقبول كبيرة
  

  
  :الدين وأدوات األسهم أنشطة  -1

  

 األسهم فئة في مصلحة أية توجد وال ، الشركة عن صادرة خزينة اذونات أو دين أدوات أية ، م 1220 عام خالل توجد ال
 رةاإلدا مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق خيار وحقوق مصلحة أية توجد وال أشخاص ألية التصويت في األحقية ذات

 أو خيار حقوق أي أو أسهم إلى للتحويل قابلة دين أدوات أية توجد ال كما الشركة أسهم في أسرهم أفراد أو التنفيذيين وكبار
 توجد ال كذلك التاريخ ذلك في المنتهية المالية السنة خالل منحتها أو الشركة أصدرتها مشابهة حقوق أو اكتتاب حق مذكرات

 هاأصدرت مشابهة حقوق شهادات أو خيار حقوق أو أسهم إلى للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق أية
 قابلة دين أدوات ألية الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد أي يوجد ال كذلك  م، 1220 عام خالل الشركة امنحته أو

  . األرباح في حقوق عن المساهمين من أي بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات أية توجد ال أيضا  لالسترداد
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  : والشقيقة التابعة الشركات
  

ــة اســ ال رأس                      ال ا ال ي ال ئ أس دولة ال  ال
ة ة ن اه  ال
ال رأس في  ال

ة ة ال د ع ودة لل ال ن  19.5          ال  مل
  رال

ارة اد ت ة ال ائ ة الغ ة/ج د ع  %90 ال

ة ة أنعام ش ول ة ال را ن  1                 ال  مل
 رال

ل اص ة ال را د ال ع فال  %100 ة/ال

ة ة أنعام ش ول ة ال ال ودة ال ن  1       ال ارة          رال مل لة ت ة  ال ة/ج د ع   %100  ال

ة ة أنعام ش ول ار ال ودة لالس ن  1    ال  مل
           رال

مات عقار ة  وخ ة/ج د ع   %100  ال

ة ة انعام ش ول ة ال ائ ودة الغ  الف500        ال
  رال

ارة اد ت ة ال ائ ة الغ ة/ج د ع  %100 ال

ة ة واس ش د ع ة ال ه ألن ن  17      ال  مل
  رال

ل اعة وال   لل

ع  اباأللع وت ت
ات ه ومع   ال

ة/ د ع ي ال   %51  س
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  : اإلدارة مجلس
  
  

 لشركةل الرئيسية واألهداف االستراتيجية التوجهات اعتماد همهاوأ اإلدارة لمجلس تفصيلية مهام للشركة األساسي النظام تضمن
 وجهاتوالم الرئيسية الموازنات اعتماد إلى إضافة عليها واإلشراف للرقابة والضوابط األنظمة ووضع تنفيذها علي واإلشراف
 والتأكد محقوقه وحفظ حمايتهم اجل من المصالح أصحاب مع العالقة تنظم التي السياسات تطبيق من والتأكد المالية والسياسات

 وأصحاب والدائنين والمساهمين للجمهور باإلفصاح وااللتزام واللوائح األنظمة احترام تضمن التي واألدوات السياسات تطبيق من
 بطور الموارد وتخطيط الحديثة األنظمة تطبيق متابعة في لجانه خالل من أخرى بأدوار المجلس يقوم كما اآلخرين. المصالح
 برامج فيروتو عليها والمحافظة السعودية العناصر تأهيل إلى يسعى كما للشركة المتاحة اإلمكانيات حدود في بالمجتمع الشركة
   . أمكن ما والمساعدات والقروض التدريب

  
ان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء -1   التنفيذية: واإلدارة ال

 : 
ً
    أعضاء مجلس اإلدارةأوال

 اإلدارة لسمج أعضاء عدد  
ً
  المبتدئة للدورة واألعضاء  ، أعضاء خمسة للشركة األسا للنظام وفقا

ية م28/11/2018    : م م27/11/2021  والمن

  اٍإلسم  م
ة يف العضو  تص

  ) مستقل – تنفيذي غ  – تنفيذي(

ندس/  1 ي سعد حسان الم   تنفيذي عضو     اليما

ي بن عبدالله بن نواف / األم   2   تنفيذي غ  عضو      ودسع آل تر

  مستقل عضو   قطان ع محمد جميل وليد الدكتور/  3

  مستقل عضو     عطار صا عبدالرحمن محمد األستاذ/  4

ي عبدالله محمد رائـد األستاذ/  5   مستقل عضو     ا

  

 ديدة للدورة واألعضاء ية م28/11/2021  المبتدئة ا   : م م27/11/2024  والمن

  ماٍإلس  م
ة يف العضو  تص

  ) مستقل – تنفيذي غ  – تنفيذي(

ندس/  1 ي سعد حسان الم   تنفيذي عضو     اليما

يب بن خالد / الدكتور   2   مستقل عضو     مقلد محمد و

  تنفيذي غ  عضو  قطان ع محمد جميل وليد الدكتور/  3

  مستقل عضو     عطار صا عبدالرحمن محمد األستاذ/  4

ي عبدالله محمد رائـد األستاذ/  5   تنفيدي غ   عضو    ا
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الية الوظيفة  اٍإلسم  م الت  السابقة الوظيفة  ا   المؤ

  عطار صا عبدالرحمن محمد  1

افات  نة الم س مجلس اإلدارة  - عضو  رئ

شيحات  وال

عمل للتجارة الصياد مؤسسة ومالك مدير   و

ملة تجارة مجال  الطازجة األسماك  والتجزئة ا

  جدة - فردية سسةمؤ  –

  أعمال رجل
  معل دراسة -  اقتصاد بكالوريوس
  البحرية والشؤون األسماك

  بأمريكا واشنطن جامعة - 1980

  قطان جميل وليد د.  2

لس  ضو ا

شيحات افآت وال نة الم س   رئ

نة المراجعة  عضو 

س  (ذات ميديا قطان شركة إدارة مجلس رئ

  المملكة داخل محدودة) مسئولية

  الصحفية عكاظ  مؤسسة عام ديرم

فية  شآت ال دكتوراه جودة الم

 2009م

ئة  ماجست جودة االعالم والب

 م2007

وس اقتصاد وعلوم جامعة  الور ب

رة  القا

  م1978

  كاتي عبدالله محمد رائد .أ  3

لس  عضو ا

افات نة  الم نة المراجعة وعضو  س   رئ

شيحات  وال

 ألنظمة السعودية واسط شركة إدارة مجلس عضو

فيه مة شركة – للصناعة والتجميل ال  قفلةم مسا

  المملكة داخل –

ر المبيعات  مدير عام كبار العمالء وتطو

 مجموعة البنوي  الصناعية

شار   اداري  مس

 إدارة المعلومات انظمة ماجست

ا واشنطن جورج جامعة ندسية   أمر

1998  

وس قانون  جامعة الملك  الور ب

ز بجدة  عبدالعز

  م 1994

ي  فرحان سعد حسان م/  4   اليما

لس  عضو ا

س التنفيذي  الرئ

س  ألنظمة السعودية واسط شركة إدارة مجلس رئ

فيه مة شركة – والتجميل ال   مسا

  التنفيذي الرئيس

ماجست ادارة أعمال من جامعة 

لية وورتن لالعمال  سلفانيا –  ب

ا  بأمر

  م 1983

  سعود آل لهعبدال بن نواف األم  5
 رجل اعمال

  االدارة مجلس عضو
  أعمال رجل

وس الور  جامعة من سياسية علوم ب

ا اليفورنيا   م1987 بأمر

يب بن خالد د.  6   مقلد محمد و
  المبتدئة للدورة اإلدارة مجلس عضو

28/11/2021  
  جامعي أستاذ

ات  دكتوراه  نظم وتحليل الشب

ا المعلومات  جامعة من وتطبيقا

  . م2007 المتحدة بالمملكة فوردبراد

    التنفيذي المالي المدير  صديقي سعيد  7

  محاسبة بكالوريس
 كراتشي جامعة

1992  
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                 الخبــــرات  االســــــــــــــــــــــــــــــم
  

  
  عطار صالح عبدالرحمن محمد

 36 عام  
 العمل التجاري الخاص انتاج األسماك وتسويقها .

 عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية 2006-1997  -
 حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقديم المحاضرات بشأنها .  -

  
  
  
   قطان جميل وليد د.

 10أعوام :
 عضو مجلس االدارة وعضو لجنة المراجعة

 والمكافئات والترشيحات
 35 عام :

خبرة كبيرة في مجاالت مختلفة اقتصادية وتجارية وادارية وتخصص في التسويق واالعالن والتوزيع 
 واالدارة .

 عضو العديد من المؤسسات والهيئات المهنية والغرف التجارية والجمعيات المتخصصة . 

  
  
  
          كاتي عبدالله محمد رائد .أ

  7أعوام: 
 عضو مجلس االدارة

 عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المكافآت والترشيحات 
 12 أعوام: خبرة

 واسعة في مجال المبيعات واالدارة المصرفية 
 مستشار اداري – ترخيص 14850 وزارة التجارة 

 
  
  
  
  
    اليماني  فرحات سعد حسان م/

  : ولتاريخه 2010
  القابضة أنعام لمجموعة التنفيذي الرئيس

  أعوام: 9
  للتأجير السعودية للشركة المنتدب العضو

  أعوام: 10
   المحدودة تمليك لشركة بالمنتد العضو

  أعوام: 3
 االستثمارية بوينت كريسنت لشركة األوسط الشرق لمنطقة منتدب عضو

  
  سعود آل عبدالله بن نواف األمير

 30 عام يعمل في اعماله وامالكه الخاصة 
 عضو مجلس ادارة انعام لدورة 2009-2012م 

 عضو لجنة المراجعة بمجموعة انعام في الدورة التي شغل فيها عضوية المجلس 
  
  
       مقلد محمد وهيب بن خالد د.

 2019 ولتاريخه ، مستشار غير متفرغ وكالة التطوير والتنمية المستدامة – جامعة جدة . 
 2016-2019 عميد عمادة مصادر المعرفة بجامعة جدة 

ووكيل عمادة القبول بالجامعة من 2010-2015 ، ومن 2007 الى 2010 وكيل كلية الحاسبات وتقنية 
المعلومات للدراسات العاليا والبحث العلمي و من 1987 -1994م  محلل نظم ومساعد ومبرمج بمركز 

 الحاسب اآللي بجامعة الملك عبدالعزيز . 
 20 عام      صديقي سعيد

 خبرات متعددة في مجال اإلدارة المالية والحسابات . 
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  : كالتالي حضورها تفاصيل  م1220 لعاما خالل اجتماعات )7( سبعة اإلدارة مجلس عقد
   

  
  االسم

  االجتماع
  األول

08/2/2021  

 االجتماع
  الثاني 
30/03/2021  

  االجتماع
  الثالث

08/5/2021  

   االجتماع  
 الرابع

21/8/2021  

 االجتماع 
 الخامس

26/9/2021  

 االجتماع
  السادس

11/11/2021  

 االجتماع  
   السابع

28/11/2021  

 الحضور نسبة
   رةللفت

  %100  √  √ √ √ √ √ √  عطار صالح عبدالرحمن األستاذ/محمد

 %100  √  √ √ √ √ √ √ اليماني فرحان سعد حسان المهندس/

  %100  √  √ √ √ √ √ √   قطان علي محمـد جميل وليد الدكتور/

 آل تركي بن عبدالله بن نواف األمير/
   سعود

     √    √  √ √ - -  ++ 67%  

  %100  √  √ √ √ √ √     √        كاتــي عبـدالله مـدمح رائـد /األستاذ

  %100  √               * مقلد محمد وهيب بن خالد الدكتور/
 م28/11/2021 في المبتدئة الجديدة المجلس دورة في ولجانه اإلدارة مجلس لعضوية مقلد خالد الدكتور انضم .   

  

  

 ل الشركة طلبات عدد ن ل م خ المسا ا:وأ الطلبات تلك وتوار    -سبا

ل الشركة طلبات عدد ن ل م خ  المسا   الطلب أسباب  الطلب تار

الت) تحديث ( الشركة إجراءات غرض  م2021 يناير 25  1    ال

ل  5  2 ات. إجراءات غرض  م2021 ابر   شر

عقاد التحض غرض   م2021 مايو 19  3 معية ال   . العادية العامة ا

عقاد غرض  م2021 مايو 24  4   العامة معيةا ا

ات إجراءات غرض  م2021 جوالي13  5      الشر

ات إجراءات غرض  م2021اغسطس 18  6   الشر

ات إجراءات غرض  م2021اغسطس 24  7   الشر

تم 8  8 ات إجراءات غرض  م2021 سي   الشر

ر 12  9 ات إجراءات غرض  م2021 اكتو   الشر

معية التحض غرض  م2021 نوفم 2  10   العامة ل

عقاد غرض  م2021 نوفم 18  11 معية ا   العامة ا
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  :وخبراتهم االدارة مجلسة اعضاء ءاسما
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   : اإلدارة لمجلس التابعة اللجان

  
ة اجعة ل    :ال

 م28/11/2018 في المبتدئة  للدورة جديد ادارة مجلس وانتخبت للشركة العامة الجمعية انعقدت م22/11/2018 تاريخب
 كما ، م27/11/2021 والى م28/11/2018 في المبتدئة للدورة المراجعة لجنة تشكيل اعتمدت كما ، سنوات ثالث ولمدة
 من عضو  مراد عبدالرحمن طارق أحمد األستاذ/ االدارة مجلس قرار على بناءً  م06/01/2019 بتاريخ ةاللجن الى انضم
  : هم اللجنة فأعضاء وعليه ، التعيين هذا م25/06/2019 بتاريخ العامة الجمعية اعتمدت وقد ، المجلس خارج

  
 اللجنة رئيس     -             كاتي عبدالله محمد رائد   األستاذ/ -1
  عضو    -        قطان علي محمد جميل وليد  /لدكتورا -2
  عضو    -      مراد عبدالرحمن طارق احمد /  األستاذ -3

  
  
  
  
 

                 الخبــــرات          المؤهالت   السابقة الوظيفة    الحالية الوظيفة  االســــــــــــــــــــــــــــــم
 المراجعة لجنة رئيس                 كاتي عبدالله محمد رائد  .أ

 المكافآت لجنة وعضو
     والترشيحات

 المراجعة لجان عضو
   والترشيحات توالمكافئا

 انظمة ماجستير
   وادارتها المعلومات
  قانون سبكالوريو

 المراجعة لجنة عضو أعوام 3
    والترشيحات المكافآت ةولجن
 مجال في سنوات عشرة خبرة

   . المصرفية واالدارة المبيعات
  اللجنة عضو   قطان جميل وليد د.

  
 لجنة عضو

           المراجعة
 المنشآت جودة دكتوراه
  الصحفية
   والبيئة االعالم ماجستير

 اقتصاد بكالوريوس
   وعلوم

 االدارة مجلس عضو اعوام 9
 لجنة وعضو المراجعة لجنة وعضو

  والترشيحات المكافآت
 اقتصادية مجاالت في كبيرة خبرة

 وتخصص مختلفة يةوادار ةوتجاري
 والتوزيع واالعالن التسويق في

  . واالدارة
 من المراجعة لجنة عضو             مراد عبدالرحمن طارق أحمد .أ

      المجلس خارج
 من أعمال أدارة ماجستير  

 فرانسسكو سان جامعة
 – بأمريكا
1988 

 في علوم بكالوريوس
 معهد المدنية الهندسة

 بالواليات ورسيستر
   1984األمريكية المتحدة

 مراد شركة استشاري مهندس
 كبار – الهندسية لالستشارات

 الشركات تمويل ادارة  التنفيذيين
 مدير – البحرين الشامل مصرف
 وتطوير  األصول ادارة تنفيذي

 ماليةال لالستشارات بالخبير البحوث
 لومسئو ادارة مجلس رئيس نائب

 األسمدة شركة المالي االستثمار
  السعودية

  
 للدورة اإلدارة مجلس عضو       مقلد محمد وهيب بن خالد د.

 28/11/2021 في المبتدئة
  م

 الشبكات في دكتوراه   جامعي أستاذ
 المعلومات نظم وتحليل

 جامعة من وتطبيقاتها
 المتحدة بالمملكة برادفورد

 في ماجستير   . م2007
 جامعة اآللي الحاسب
 الواليات – ديترويت
 ةاألمريكي المتحدة
    م1994

 - آلي حاسب باكالوريوس
 ميتروبوليتين جامعة
 المتحدة الواليات  ستيت

   . م1986 األمريكية

2019 ولتاريخه ، مستشار غير 
متفرغ وكالة التطوير والتنمية 

 المستدامة – جامعة جدة . 
2016-2019 عميد عمادة مصادر 

 المعرفة بجامعة جدة 
ووكيل عمادة القبول بالجامعة من 

2010-2015 ، ومن 2007 الى 
2010 وكيل كلية الحاسبات وتقنية 
المعلومات للدراسات العاليا والبحث 

العلمي و من 1987 -1994م  
محلل نظم ومساعد ومبرمج بمركز 

الحاسب اآللي بجامعة الملك 
 عبدالعزيز . 
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 ولمدة م28/11/2021 في المبتدئة  للدورة جديد ادارة مجلس وانتخبت للشركة العامة الجمعية انعقدت م22/11/2021 بتاريخ
   : مه ئهاوأعضا ، م27/11/2024 والى م28/11/2021 في المبتدئة للدورة المراجعة لجنة تشكيل اعتمدت كما ، سنوات ثالث

  
   ) المجلس جخار من (عضو مراد عبدالرحمن طارق أحمد -1
  .  كاتي عبدالله محمد رائد -2
   مقلد محمد وهيب بن خالد د. -3
  
  

   :مهام لجنة المراجعة 
  

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ، 
  وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: 

  
  
  راسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيهاد –1

  والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
  إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائــم -2

  ازنــة ومفهومــه وتتضمــن المعلومــات التي تتيح للمساهمينالماليــة للشركـة عادلـة ومتو
  . واستراتيجيتهاوالمستثمرين تقييـــم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها 

  دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية . -3
  و مــن يتولى مهامه أو مسئولالبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أ -4

  االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .
  التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الــواردة في التقارير المالية . -5
  شأنها . دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في -6
  الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.دراسة ومراجعة نظم  -7
  دراســة تقارير المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات -8

  الواردة فيها .
  الرقابـة واإلشـراف على أداء وأنشطة المراجـع الداخلي وإدارة المراجعــة الداخليـة في -9

  للتحقــق من توافــر المــوارد الالزمـة  وفعاليتها في أداء األعمال -إن وجدت -الشركـة 
  والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع  داخلي فعلى اللجنة تقديم توصياتها إلى

  المجلس بشان مدى الحاجة إلى تعيينه .
  أو المراجع الداخليالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية -10

  واقتراح مكافأته .
  التوصية لمجلس اإلدارة بترشيـح مراجعي الحسابـات وعزلهم وتحديـد أتعابهم وتقييم -11

  أدائهم بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .
  أعمال المراجعالتحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدة فعالية  -12

  ومع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
  ال فنية أوااعم مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه -13

  إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرئياتها حيال ذلك .
  اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة . -14
  اتخذ بشأنها . دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما -15
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  مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة -16
  بشأنها .

  العالقة . التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات -17
  العالقة وتقديم مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي -18

   مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة .
  وإبداء رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة -19

  توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها .
  في التقارير المالية تيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوزوضع آلية ت -20

  أو غيرها بسرية . وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب
  وتبني إجراءات متابعة مناسبة . مع حجم الخطأ أو التجاوز

ا ت وق ه ة عق اجعة ل اعات )5( ال ها درس م2020 عامال خالل اج ائ ف ة الق ال ة ال ة األول  وال
ة ت لل اتها وأب اتها مالح ص ل وت راسة قام ا لل اسات ب ة ال اس عة ال  افة قامو  ، ال
ص مهامها ها ال ائح في عل ة الل لها ال       . لع

  
  
  

ت ة عق اجعة ل ة ال اعات )5( خ ل  م1220 العام خالل اج رها تفاص الي ح   : ال

  
  االس

اع   األول االج
29/3/2021  

اع انيا االج   ل
21/4/2021  

اع ال االج   ال
06/5/2021  

اع ع االج ا  ال
19/8/2021  

اع  امااالج  ل
  م11/11/2021

ة  ن
ر    ال

اذ/  اتي األس   %100 √    √    √     √       √        رائ 

ر/ ول ق   %100 √    √   √    √      √      ان ال

اذ/   اد األس   %100 √    √   √    √      √       أح م
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   : الترشيحاتو المكافآت لجنة
  : من كل من م27/11/2021 في والمنتهية م28/11/2018 في المبتدئة للدورة اللجنة تتكون 
     سارئي          قطان علي محمد جميل وليد الدكتور -
   عضوا       عطار صالح عبدالرحمن محمد األستاذ/ -
   عضوا               كاتي عبدالله محمد رائد  األستاذ -

 والى م28/11/2021 في المبتدئة للدورة والترشيحات المكافات لجنة تشكيل اإلدارة مجلس قرر م28/11/2021 في
  : من م27/11/2024

   مقلد محمد وهيب بن خالد د. -1
  عطار صالح لرحمنعبدا محمد -2
   قطان علي محمد جميل وليد د. -3

  
                 الخبــــرات          المؤهالت    السابقة الوظيفة    الحالية الوظيفة  االســــــــــــــــــــــــــــــم

 االدارة       مجلس عضو  قطان جميل وليد د.
         لجنة رئيس

            المكافآت
 والترشيحات

 المراجعة       لجنة عضو

دكتوراه جودة المنشآت   المجلس عضو
 الصحفية

 ماجستير االعالم والبيئة
 بكالوريوس اقتصاد وعلوم

 

 لجنة وعضو المجلس عضو  9
 المكافآت لجنة وعضو المراجعة

  والترشيحات
 مجاالت في كبيرة خبرة عاما 30

  تجارية ومجاالت مختلفة اقتصادية
 التسويق في وتخصص وادارية

  . واالدارة والتوزيع واالعالن
 لجنة وعضو المجلس رئيس  عطار صالح عبدالرحمن محمد

  المكافآت
 دراسة  اقتصاد بكالوريوس  أعمال رجل

 والشؤون األسماك علم
 جامعة 1980  البحرية

  بأمريكا واشنطن

 35 عام
العمل التجاري الخاص انتاج 

 األسماك وتسويقها .
عضو اللجنة الزراعية بالغرفة 

 التجارية
حضور العديد من الورش والندوات 

ذات الصلة وتقديم المحاضرات 
 بشأنها .

 عضو المجلس  كاتي عبدالله محمد رائد  .أ
 رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة المكافآت 

 والترشيحات

 عضو المجلس
عضو لجنتي المراجعة 

 والمكافات

ماجستير انظمة المعلومات 
 وادارتها

 بكالوريوس قانون

 6 أعوام عضو مجلس االدارة
 4أعوام عضو لجنة

المراجعة و3 أعوام  عضو لجنة 
 المكافآت والترشيحات

 للدورة اإلدارة مجلس عضو  مقلد محمد وهيب بن خالد د.
 28/11/2021 في المبتدئة

  م

 الشبكات في دكتوراه  جامعي أستاذ
 المعلومات نظم وتحليل

 جامعة من وتطبيقاتها
 ةالمتحد بالمملكة برادفورد
 في ماجستير   . م2007

 جامعة اآللي الحاسب
 الواليات – ديترويت

  م1994 األمريكية المتحدة
 - آلي حاسب باكالوريوس

  يتست ميتروبوليتين جامعة
 األمريكية المتحدة الواليات

  . م1986

2019 ولتاريخه ، مستشار غير 
متفرغ وكالة التطوير والتنمية 

 المستدامة – جامعة جدة .
2016-2019 عميد عمادة مصادر 

 المعرفة بجامعة جدة
ووكيل عمادة القبول بالجامعة من 
2010-2015 ، ومن 2007 الى 
2010 وكيل كلية الحاسبات وتقنية 
المعلومات للدراسات العاليا والبحث 
العلمي و من 1987 -1994م  

محلل نظم ومساعد ومبرمج بمركز 
الحاسب اآللي بجامعة الملك 

 عبدالعزيز .
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  :هام واختصاصات اللجنة م

  فيما يتعلق بالمكافآت :  -أ
اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واالدارة التنفيذية تعزز من تحفيز  -1

ن م جهاز الشركة االداري والمحافظة على الكوادر المتميزة ، ورفعها الى مجلس االدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها
 الجمعية العامة ، على ان يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء واالفصاح عنها والتأكد من تنفيذها . 

 توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .  -2
 مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها .المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم  -3
التوصية لمجلس االدارة بمكافآت أعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذين بالشركة وفقا للسياسة  -4

 المعتمدة .
مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة األجل الى جانب تحديد سقف النتائج  -5

  لمتوقع تحقيقها من الرئيس التنفيذي وتقديم توصيات بشأنها الى مجلس االدارة .ا
  

مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الموجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا األخرى لكبار التنفيذيين  -6
 والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسات المتبعة .

ن التزام الشركة ومراعاتها لما ورد بسياسة مكافآت أعضاء مجلس االدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس التأكد م -7
  االدارة واالدارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين .

  فيما يتعلق بالترشيحات :  -ب
 تنفيذية .اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس االدارة واالدارة ال -1
واعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح ولجانه التوصية للمجلس بترشيح أعضائه  -2

 أي شخص سبقت ادانته بجريمة مخلة باألمانة . 
 اعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف االدارة التنفيذية .  -3
 يتعين على العضو تخصصيه ألعمال المجلس . تحديد الوقت الذي -4
المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف االدارة التنفيذية  -5

 مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واالدارة التنفيذية واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة . 
 كل المجلس واالدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن عملها .مراجعة هي -6
التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية  -7

 مجلس ادارة شركة اخرى . 
 التنفيذيين وكبار التنفيذين .  وضع وصف وظيفي لألعضاء المستقلين واألعضاء التنفيذين وغير -8
 وضع االجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين  -9

  تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. -10
ام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف ألعضاء المجلس الجدد عن مه -11

 أعمالهم بالكفاءة المطلوبة . 
 دراسة ومراجعة أداء االدارة التنفيذية . -12
  . دراسة ومراجعة خطط االحالل الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين -13
 نهاء خدمة كبار التنفيذيين . دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وا -14
مساعدة المجلس واالدارة التنفيذية في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم العالقة  -15

 بين الشركة األم وشركاتها التابعة . 
  مراقبة تطبيق سياسة تظلمات الموظفين والتأكد من فاعليتها . -16
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   . لها الموكلة مهامها فيها مارست أعضائها ورحضب م1220 العام في )اتتماعاج ثالثة( اللجنة عقدت وقد  

   
  

 

  

  
  االس

اع األول    االج
15/04/2021  

اع اني االج   ال
11/10/2021  

اع اا االج   لل
21/12/2021  

ة ر  ن   ال

ان   ر / ول ق   %100 √       √         √         ال

اذ ار  /األس   %100 √      √       √         م ع

اذ/  رائـ    %100 -     √       √          اثياألس

ر/ خال مقل *    %100  √        -        -         ال

 ر ان ل الى مقل خال ال انه اإلدارة م ورة في ول ئة ال    . م28/11/2021 في ال
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ة ل اء م ل أع ة أسه في الق دهوأوال وأزواجه اإلدارة م    ال
ضح ة ت ة القائ ال غ ال ة في ال اء األسه مل ل ألع    م1220 العام خالل الق وأوالده وأزواجه اإلدارة م

   م1220 العام بداية 

  التغيير  صافي

  _)أو (+
  العام خالل

 م1220العام نهاية

 التملك  نسبة األسهم عدد التملك نسبة األسهم عدد االســـــــــــم

ان حان سع ح اني ف   0.2841619 29837 %5508+  0.0050666 532 ال

ل ول ان علي م ج  0.0152666 1603 - 0.0152666 1603 ق

الله م رائ  0.0012571 132 -%75 0.0050666 532  اتي ع

اف األم الله ب ن ي ب ع  0.0007238  76  - 0.0007238  76  ت

ح م ال ار صالح ع   0.0643714  6759  %1170+  0.0050666  532   ع

  0.0002380  25  -  - -   *مقل م وه ب خال

   . م28/11/2021 في المبتدئة الجديدة الدورة في المجلس عضوية *تولي 
  

   . للشركة الدين اتأدو أو أسهم في القصر وأوالدهم وأزواجهم التنفيذيين لكبار تعود مصلحة أي حاليا توجد ال  **
 أو راتب يأ من للشركة التنفيذيين كبار احد أو اإلدارة مجلس أعضاء احد بموجبها تنازل اتفاقيات أو ترتيبات أية يوجد ال   **

   . تعويض
   . الشركة في داخلي مراجع تعيين الى جةالحا بشأن المراجعة لجنة توصى لم  **
   األخذ المجلس رفض التي او االدارة مجلس قرارات وبين ينهاب تعارض بشأن المراجعة لجنة توصى لم **
   لعدم الداخلي المراجع تعيين او ادائه وتقييم اتعابه وتحديد وعزله الشركة حسابات مراجع تعيين بشان بها    
  . ذلك انطباق    
   العام. لهذا اجتماعية بمساهمة الشركة قيام لعدم ينطبق ال للشركة االجتماعية المساهمات تفاصيل **
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   : تحديدها لياتآو التنفيذيين وكبار اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت المتعلقة السياسات تفاصيل
  
  
 يصاف من معينة نسبة أو عينية مزايا أو الجلسات عن حضور بدل أو معين مبلغ من اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة تتكون .1

   . المزايا هذه من أكثر وأ اثنتين بين الجمع ويجوز األرباح
 ظامن في الواردة العالقة ذات األحكام أعضائه من كل عليه يحصل التي المكافآت وصرف تحديد في اإلدارة مجلس يراعي .2

  : التالية والمعايير الشركات حوكمة والئحة الشركات
 
   . والمكافآت الترشيحات لجنة توصية على مبنية المكافأة تكون أن -
  . إلدارتها الالزمة والمهارة الشركة نشاط مع متناسبة أةالمكاف تكون أن -
  اإلدارة مجلس أعضاء وخبرة وحجمها الشركة فيه تعمل الذي القطاع االعتبار بعين يؤخذ -
   . ليهمع واإلبقاء وتحفيزهم مناسبة وخبرة كفاءة ذوي مجلس أعضاء استقطاب على معقول بشكل كافية المكافأة تكون أن -
   . العامة الجمعية اجتماع في اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة بند على التصويت اإلدارة جلسم ألعضاء يجوز ال .3
 مقابل وأ العامة الجمعية قبل من المشكلة المراجعة لجنة في عضويته مقابل مكافأة على الحصول اإلدارة مجلس لعضو يجوز .4

 إلى افةإض وذلك الشركة في بها يكلف إضافية يمهن ترخيص بموجب استشارية إدارة أو فنية أو تنفيذية مناصب أو أعمال
 لنظام فقاو  اإلدارة مجلس قبل من المشكلة اللجان وفي اإلدارة مجلس في عضوا بصفته عليها يحصل أن يمكن التي المكافأة

  . األساس الشركة ونظام الشركات
 منوطةال والمهام واختصاصاته العضو ةخبر مدى تعكس بحيث المقدار متفاوتة اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة تكون أن يجوز .5

    االعتبارات من وغيرها حضرها التي الجلسات وعدد  واستقالله به
 عن ريال ألف 3 بواقع اإلدارة مجلس جلسات حضور بدل على السابقة للسنوات اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة احتساب يتم .6

 اتمكاف منح على والترشيحات المكافات لجنة توصية ىعل اإلدارة مجلس وافق وقد . المجلس وللجان للمجلس جلسة كل
 للموافقة العامة الجمعية على ستعرض و م2021 للعام سعودي ريال 000,000,1 قدره اجمالي بمبلغ اإلدارة مجلس ألعضاء

  .علييها
 بالمكافات يةالتوص رقرا وفق إدارة مجلس كعضو مكافاته الى إضافة ، معه المبرم للتعاقد وفقا التنفيذي الرئيس مكافاة تحدد .7

 والمكافات اتالترشيح لجنة من التوصية بعد العليا اإلدارة تحدده لما وفقا التنفيذيين وكبار المالي مديرال مكافات تحدد كما ،
   . م2021 العام خالل التنفيذيين وكبار التنفيذي الرئيس عليه تحصل ما ادناه وموضح ،

 الخطط ضوء يف التنفيذيين باروك للموظفين المكافات سياسة تنفيذ على االشراف والمكافات الترشيحات لجنة على يجب .8
  اإلدا مجلس قرهاي التي موجهاتوال والبرامج
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  :التنفيذيين كبار مكافآت
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افات أعضاء مجلس اإلدارة :    م
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افات أعضاء اللجان    م
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   : الحوكمة الئحة
  

 مع ، الشركات حوكمة الئحة تضمنتها التي االلزامية األحكام مع تتعارض ال بالشركة خاصة حوكمة قواعد االدارة مجلس وضع
  : يلي بما القيام ذلك سبيل في وعليه الحاجة عند وتعديلها  فعاليتها من والتحقق تطبيقها بمراقبة  زامااللت

 القواعد بهذه الشركة التزام من التحقق .     
 الممارسات وافضل النظامية للمتطلبات وفقا وتحديثها القواعد مراجعة .  
 الداخلية واالجراءات السياسات وغيرها ، كةالشر قيم تمثل التي المهني السلوك قواعد وتطوير مراجعة    
  . الممارسات افضل مع ويتفق شركةال حاجات يلبي بما          
 الممارسات وافضل الشركات حوكمة مجال في التطويرات على دوما االدارة مجلس اعضاء اطالع ،   
    اخرى. ادارة أو لجنة أي أو المراجعة لجنة الى ذلك تفويض أو          

  
 الجهاتو ومساهميها إدارتها ومجلس الشركة بين فعالة لعالقة قوية قاعدة توفر رشيدة حوكمة سياسة بتأسيس الشركة لتزموت

 يةالقانون بالحقوق يقر أنه كما ، المساهمين لكافة العادلة المعاملة على السياسة لهذه العام اإلطار ويعمل . الصلة ذات األخرى
 يرتوف  على يعمل الشركة حوكمة لسياسة العام اإلطار أن إلى أضافة  ، مساهماتهم عن النظر بغض المساهمين لكافة الثابتة

 لشركةا أمام للمساءلة اطر وضع عن فضال بالشركة، المتعلقة الجوهرية األمور كافة عن المناسب الوقت في الدقيقة المعلومات
  والمساهمين.

 ، الشركة يف واتباعها تنفيذها ينبغي التي الشركة بحوكمة الخاصة مارساتوالم السياسات قاعدة على وتنص السياسة هذه توفر
 قبل من اسةالسي اعتماد ويتم ينبغي وكما األمثل النحو على تنفيذها مجتمعين، أو منفردين وأعضائه، االدارة مجلس على ويتعين
 هاشأن من التي القرارات كافة واتخاذ اسةبالسي االلتزام مدى مراجعة سنوي وبشكل اإلدارة مجلس على ويجب اإلدارة، مجلس
  . الرشيدة الحوكمة بممارسات االلتزام ضمان
 ، لحوكمةا تعزيز على تعمل التي والممارسات المبادي بأفضل االسترشاد إلى للشركة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ويسعى
 ضمانو السليمة األعمال ادارة في للمساعدة ضروريا عنصرا تعد والتي الحوكمة مبادي لترسيخ جهدها قصارى الشركة وتبذل

    الحوكمة سياسات افضل ممارسة
  

 ورئيس االدارة ومجلس الشركة مساهمي من كل ادوار ترسيخ خالل من وفعال، قوي حوكمة نظام لتطبيق الشركة تسعى كما
 الداخلي عوالمراج الخارجيين الحسابات اجعيومر االدارة مجلس عن المنبثقة واللجان للشركة التنفيذي والرئيس ونائبه المجلس
   . التنفيذية الشركة وادارة

  
  المساهمين -أ

 من معهم التواصلب وذلك مصالحهم وحماية بينهم والمساواة العدالة يضمن بما المساهمين حقوق حماية الى الحوكمة نظام يسعى
 ينالمساهم مع للتواصل الجهد اقصى بذل االدارة مجلس ىوعل ، المباشر التواصل خالل ومن المساهمين جمعيات اجتماعات خالل

   على واالجابة المساهمين يخص ما كل وتوضيح
 رجيالخا المراجع مع التواصل للمساهمين يحق كما ، لهم ومفهوم واضح األمر تجعل التي التقارير بكافة ومدهم استفساراتهم

   . وغيرها  الجمعيات خالل
 وزيعهات يتقرر التي األرباح من نصيب على الحصول في النظامية لحقوقهم المساهمين جميع ممارسة على الشركة تحرص كما

 راراتالق على والتصويت المداوالت في واالشتراك الجمعيات وحضور تصفيتها حال في الشركة موجودات من نصيب وعلى
 ال ماب معلومات وكطلب واالستفسار جلسالم اعضاء على المسئولية دعوى ورفع المجلس اعمال ومراقبة األسهم في والتصرف

         . الشركة حوكمة الئحة نصوص مع يتماشى وبما ولوائحه المالية السوق نظام مع يتعارض وال الشركة يضر
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  اإلدارة مجلس  -ب
 لمصلحة،ا وأصحاب والموظفين والدائنين المساهمين من كل مصالح ويضمن بالشركة المتعلقة المسؤوليات كامل المجلس يتحمل

 ويقوم ، الخاصة الشركة وسياسات السارية واللوائح القوانين إطار ضمن بالحكمة أعمالها وتسيير الشركة إدارة المجلس ويضمن
 اليومية العملياتو الموضوعة السياسات تنفيذ على التنفيذية االدارة وتشرف للشركة  االستراتيجية األهداف بتحديد اإلدارة مجلس
   االدارة مجلس على نا كما ، للشركة

 هو ما سبح المجلس من المعتمدة االستراتيجية مع تتوافق الشركة أنشطة وأن فعالة للشركة الداخلية  الرقابة انظمة ان من  التأكد
   . السارية واللوائح القانونين في عليه منصوص

 ، اتهاوغاي أهدافها وتحقيق دعم إلى يؤدي ابم وتنفيذها الشركة حوكمة ومعايير سياسات وتحديث بإعداد الشركة تقوم ان يجب
   . الموضوعة واألنظمة واللوائح للقوانين االمتثال مراعاة مع والعمالء للمساهمين الخدمات افضل تقديم الغايات تلك أهم ومن
 والبيانات وماتالمعل بجميع الشركة ولجان خاص بوجه التنفيذيين غير واألعضاء االدارة مجلس أعضاء بتزويد الشركة قامت وقد

 األعضاء يتمكن لكي وذلك بسالمنا الوقت وفي مضللة وغير صحيحة وانها بالوضوح اتسمت والتي الالزمة والسجالت والوثائق
 ام وكل  وانشطتها الشركة اعمال سير على والتعرف  المسئولية لتحميل واعدادهم  تدريبهم تم كما ومهامهم واجباتهم اداء من

 يدور ما كذلك ،واختصاصاتها لجانه ومهام المجلس اعضاء والتزامات والتشغيلية المالية وجوانبها الشركة استراتيجية يتضمن
    . المالية بالسنة انعقدت التي العمومية الجمعية ومحاضر المساهمين واقتراحات العمومية الجمعيات في مناقشات من
  

 هيئــــــة من الصادر الشركات حوكمة الئحة مع ويتوافق ماشىيت بما وضعها تم التي الحوكمة مواد بمعظم الشركة تلتزم
 وإجـــــــــراءات ومعايـــــــــــــــــير سيـــــاسات على تشتمــــــــــل التي المطبقــــــة واألنظمـــــة كاللوائح المالية الســـــــوق

 وإصدار الحالمص وأصحاب الشركة بين تنشأ التي فاتوالخال الشكاوي وآليات المصالح أصحاب تعويض وآليات المجلس عضوية
 وما ملالع وأسلوب اللجان لهذه العضوية ومدة المراجعة ولجنة والمكافآت الترشيحات لجنة أعضاء اختيار لقواعد العامة الجمعية

 قوح المعلومات ىعل وحصولهم لحقوقهم المساهمين ممارسة وتسهيل للمساهمين العامة الحقوق واثبات العمل نطاق في يدخل
 وحقوق العمومية الجمعيات باجتماع المتعلقة وحقوقهم ، المجلس أعضاء على المسئولية دعوى ورفع المجلس أعمال مراقبة

 الحقوقب يتعلق ما وكل ، اإلدارة مجلس تقرير في اإلفصاح وإجراءات وسياسات األسهم أرباح في المساهمين وحقوق التصويت
 العامة الجمعية قبل من الالئحة إجازة تم وقد . الشركات حوكمة الئحة من الثالثة بالمادة العامة معيةوالج للمساهمين الواردة
   الالئحة بمراجعة الشركة وتقوم ، م14/06/2010 بتاريخ اجتماعها في للشركة

  خبتاري المجلس من لالئحة تحديث آخر تم حيث المالية السوق لهيئة الشركات حوكمة الئحة مع لتتوافق دائما وتحديثها
       . م07/02/2018
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   : للمساهمين العامة الجمعية جتماعاتا
  

 ، ويةالسن المالية والقوائــــــــــم السنوي التقرير المتضمنة أعمالها جدول بنود إلجازة سنوياً  للشركة العامة الجمعية تجتمع
    حقوقهم اخذ من المساهمين مهمة لتسهيل المتاحة الوسائل كافة إتباع الشركة تراعي بحيث

 والئحة للشركة األساسي والنظام الشركـــــات حوكمــــــــــة الئحـــــــة من 7 ، 6 ، 5 ،4 ، 3 ، المواد في عليها المنصوص
 يناجتماع م1220 مالعا خالل للمساهمين العادية العامـــــــة الجمعية عقدت حيث ، بذلك الخاصة اللوائح وكافة الشركة حوكمة
   : كالتالي االجتماعات هذه أعضاءها حضور تفاصيل

  
  

   االدارة مجلس اعضاء حضور
  للجمعيات

 بتاريخ العادية العامة الجمعية
  م24/05/1202

 بتاريخ العادية العامة الجمعية
  م22/11/1220

     عطار صالح عبدالرحمن محمد أ/     عطار صالح عبدالرحمن محمد أ/  -1
   اليماني سعد حسان /م   اليماني سعد حسان /م  -2
   كاتي عبدالله محمد رائد أ/   كاتي عبدالله محمد رائد أ/  -3
    علي محمد جميل وليـــــــــــد د/       -4

          قطــان
      قطان جميل وليد د/

  
 بكـــل أعـــــاله والمذكـــــــورة مـــةالمنظ اللوائح فــي عليها المنصوص حقوقهم لممارســـة للمساهمين الفرصـــة أتيحت 

 لىع للتصويت الفرصة أتيحت كما ، معهم والتواصل السنوي التقرير ومناقشة المطلوبة المعلومات على وحصولهم يســـــر
  . اللوائح في الواردة األحكـــام نصوص الشركة طبقت كما ، البعد على من االلكتروني بالتصويت االجتماع بنود

  
  
 حيال وملحوظاتهم المساهمين بمقترحات علما التنفيذيين غير وبخاصة أعضائه إلحاطة المجلس اتخذها التي جراءاتاال

   : وادائها الشركة
  

 ال بما ةالحري بكامل والنقاشات المداوالت في االشتراك للمساهمين العامة الجمعية اجتماعات في للشركة األساسي النظام يكفل
   اجراءات والئحة االفصاح والئحة المجلس عمل بالئحة ورد كما ، الشركة بمصالح يضر

 المجلس لجان واعضاء رؤساء خصوصا العامة الجمعية اجتماعات االدارة مجلس عضاءأ حضور وجوب بالشركة حوكمةال
   يخص فيما معهم واآلراء األفكار وتبادل وملحوظاتهم المساهمين استفسارات على لإلجابة
 ياتالجمع في ورد ما بمناقشة المجلس يقوم كما . الشركة وخطط توجهات مع توافقت اذا بها للعمل حاتهممقتر وتلقي الشركة

 متطلباتهمو وآرائهم المساهمين مقترحات بكافة األعضاء بتنوير ويقوم لها الالحقة جلساته وفي انتهائها عقب للشركة العمومية
 ومالحظات اقتراحات الشركة تتلقي كما  . الخصوص هذا في مساهمينال مع صلوالتوا المقترحات هذه من يمكن ما وتنفيذ

 ةبهيئ الشكاوي قسم مع التواصل خالل من عليها والردود المساهمين شكاوي وأيضا االلكتروني البريد طريق عن مساهميها
  . المالية السوق
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 : التنفيذية واإلدارة هواعضاء لجانه وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها أعتمد التي الوسائل
  
 اداء متقيي في لتساعد عمل اجراءات للمجلس التابعة اللجان عمل ولوائح المجلس ولوائح االدارة مجلس عمل الئحة تضمين تم

 والعمل يذيةالنتنف واإلدارة المجلس لجان أداء بتقييم والمكافات الترشيحات لجنة تقوم كما ، ومستمر دوري بشكل ولجانه المجلس
    .  أعضائه ءأدا لتقييم خارجية جهة بتعيين المجلس يقم ولم . القوة نقاط وتعزيز الضعف نقاط أوجه معالجة ىعل
  
  

   المكافآت: عن التنازل
 
 المالية السنة عن السنوية المكافآت عن بالتنازل التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أحد يتقدم لم

  .م 1220ديسمبر 31 في المنتهية
  
 

   : األرباح عن التنازل
   .م 1220 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن مساهميها على أرباح أية الشركة توزع لم
  
  

 فيها: مصلحة التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء تكون التي العقود
 هناك  وليست فيها نالتنفيذيي كبار أحد أو إداراتها مجلس أعضاء من عضو أي مع عقود أية الشركة تبرم لم

   . بهم عالقة ذي شخص ألي أو ألحدهم شخصية مصلحة
  
  
  

  : الشركة موظفي لمصلحة وضعت احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان
  
   . الخدمة نهاية مكافاة عدا الشركة موظفي لمصلحة وضعت احتياطات أو استثمارات أي توجد ال
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  : ذلك واسباب يطبق لم وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من طبق ما
   

 األحكام بعض باستثناء المالية السوق هيئة من الصادرة الشركات حوكمة الئحة في الواردة األحكام جميع الشركة تطبق
   : االسترشادية

ادة/ رق ة ال ادة/ ن   الفق ة ال اب  الفق م أس     ال ع
ادة ة ال اد ن  ال   واالرع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ق                                             ال
  
  
  

ق                ال

ل ع اء االدارة م اح على ب ة اق  ل
ات ش ات – ال ق الالزمة االل  اداء ل

ل انه اءهعوا  ال ة واالدارة ول ف  اس ال
ات خالل م ذلو  ش ة اداء اس م اس  م

ت ق  ت اف ت  ةاتاالس  األه
ة دة لل ا ادارة وج ة ال فا ة و  ان
ة قاب ة ال اخل ها ال د ان على ، وغ  انج ت

ة عف الق اح وال ها واق ف ا معال  مع ي
ة ل ة م    . ال

  
ل ي ه) ات االدارة م ت  الالزمة ال

ل ة جهة تق على لل ة خارج  دائهأل م
ات ثالث كل   س
  
ل اءأع   و) ي غ االدارة م ف  ال

ا ل رئ ألداء دورا تق  اخ ع ال
اء ن وجهات ي األع ف  نا دون  م – ال
ل رئ  قاش ال  اله ال ال
ض د ان على الغ ان ت ة ج عف الق  وال
اح ها واق ف ا معال ة مع ي ل     ةال م

  

ع ل ي ق  ع ال  اللهخ م الواألس ال
انه ق ول اسه األداء ل  ةان خالل وم و
ة قا ة ال اخل اعي ال ل و ات ال الح  يف ال

ا أن ه ا ال ل جار  انه عل  ت على الع
ادة ة وردت ا ال ة بالئ    ال

  
  
  
  
  

ادة ه ال شاد    اس
  
  
  

ادة ه ال شاد    اس

ادة ن  ال ع ل  ال ار ت ل م  ق ة ارةاد م ة ال  ىت ل
ة ا ادارة ل ها ن  ال ة رئ  وغال

ائها اء م اع ل اع  غ االدارة م
ي ف اف ان و ال  اءهااع في ي
فة م مالئ م  ع ا إدارة ال  ال

ون  ة وال ال     .ال

ة ت  ل ال ه ت على الع ادة ه  ع ال
اء زادة ل اع ا ال ة ن ود د ل  ع

اء    . الال األع

ادة عة ال ا ن  ال ان ع   وال ة ت ة العامة ال اء العاد  احاق  على ب
ل م اسة االدارة م فل س ازن  اقامة ت  ب ال

افها اف اه ي واأله ع  ال  الى ال

ف على لالع جار  ه ت ادة ه    ال
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قها ض ت ا األوضاع ت غ  ةاالج
ة اد ع واالق    لل

ادة ة ال ام ن  ال ان                   وال
ف      العامل ت

  

ل )1 ان ت ل ورش عق أو ل ة ع  م
اع ة في العامل اراء الى لالس  ال
ه اق ائل في وم عات ال ض ل وال  م
ارات ة الق ه    . ال

امج )2 ح ب ا العامل م ة في أسه    وأ ال
ا ي األراح م ن ققها ال امج ت قاعا و  ل
وق  وتأس قل ص  تل على لإلنفاق م

امج   ال
اء )3 ات ان س ة م ا  في للعامل اج

ة   ال

ادة ه ال شاد   اس
  
  
  

ادة ه ال شاد    اس
  
  
  

ادة ه ال شاد   اس
   

ادة ة ال ام ن  ال ع      وال
ل   ة ت ة ل ات ح   ال

ل لت حال في ة االدارة م ة ل  م
ات، ة ه ال ض ان فعل ها ف  ال

اصات رة االخ ق ادة ج ال عة ال ا  ال
ع ه م وال ة، ه ه وعلي الالئ  ةالل ه
عة ا عات أ م ض قات أن م  ةال ت

و ، ل وت ا االدارة م  األقل على س
قار ات ال ص ي وال صل ال    . اهال ت

  
  

ادة ه ال شاد    اس

   
  

   : والجزاءات القيود
  
 وأ اشرافية جهة أي أو المالية السوق هيئة قبل من الشركة على مفروضة أخرى احتياطية قيود أو جزاءات أو عقوبة توجد ال  

  . م1220 المالي للعام أخرى قضائية أو تنظيمية
  
  

   : أنشطتها مواصلة على الشركة قدرة
 في عوالتوس مواردها وتنمية بأعمالها القيام في الشركة لمساندة قوية دعائم إرساء سبيل في كبيرة بجهود دارةاإل مجلس يقوم

 استقالليةو الرقابة درجات أقصي وتحقيق والقرارات والمسؤوليات المهام من والتأكد الرقابة بنظام االهتمام يتم وعليه ، أنشطتها
 وعليه . ةالشرك موجودات وحماية سالمة من للتأكد المستمر التقييم وتوفير معها التعامل من دوالتأك والخارجية الداخلية المراجعة

    . لهال بإذن نشاطها مواصلة على الشركة قدرة بشأن  شك لديه يوجد ال انه لديه المتوفرة المعلومات حسب اإلدارة مجلس يؤكد
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      : المساهمين حقوق
 اركةالمش وكيفية العمومية الجمعيات حضور في المشاركة في المساهمين حق على شركةلل األساسي النظام مواد بعض نصت

 استرداد ةوأولوي المقررة األرباح في نسبة على الحصول في والحق األسهم في التصرف حق على نصت كما ، القرارات اتخاذ في
 اللوائحو األساسي النظام اشتمل كما . التصفية ناتج من معينة نسبة على والحصول التصفية عند المال رأس في األسهم قيمة

   . الشركة بمصالح يضر ال بما المعلومات وطلب واالستفسار اإلدارة مجلس أعمال مراقبة حق على للشركة الداخلية
  
  

  :ادارة المخاطر
   

ن تنفيذ م وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة  الشركة والتحقق -1
 هذه السياسة ومراجعتها وتحديثها بناءاً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة . 

 
 تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة  له . -2

  
 خاطر التي تهدد استمراراها . التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة انشطتها بنجاح مع تحديد الم -3

  
االشراف على نظام ادارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية  نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد  -4

 تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد اوجه القصور فيها .
  

تبارات التحمل على سبيل اعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خالل اخ -5
 الماثل .

 
اعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر ورفعها الى مجلس االدارة  -6

 . 
   

 تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر . -7
   
  

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر .  -8
  

 اجعة هيكل ادارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس االدارة . مر -9
  

  التحقق من استقالل موظفي ادارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ علنها تعرض الشركة  للمخاطر .  -10
  

 قافة المخاطر .التحقق من استيعاب ادارة المخاطر للمخاطر المحيطة  بالشركة والعمل على زيادة الوعي بث -11
  

 مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في ادارة المخاطر بالشركة . -12
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  لجنة المخاطر: 
تهدف لجنة المخاطر لتأسيس واالشراف على اطار عمل لتحديد وادارة واستعراض المخاطر بما في ذلك االتفاق على حجم 

ية  الناشئة في نطاق اعمال الشركة وضمان تنفيذ النظم المالئمة إلدارة تلك المخاطر ونسبة تحملها وتحديد المخاطر الرئيس
المخاطر والمساهمة في استعراض وتقييم المخاطر االستراتيجية المذكورة تفصيال أعاله ، وتحديد السياسات واالجراءات بشأن 

 اطر مع توضيح استراتيجية الشركة وقدرتها علىجميع المسائل التي قد تنشا عنها مخاطر ماليه كبيرة للشركة او غيرها من المخ
  تحديد وادارك المخاطر بشكل استباقي والتي قد تواجهها عند تحقيق أهدافها من خالل االستراتيجيات وخطط عملها . 

  
  

  : بمراقبتها الخاصة والسياسات الشركة تواجهها التي المخاطر بيان
  

 تأثير اسةبدر وذلك المخاطر تلك من تقلل التي السياسات وضع إلى تواجهها لتيا المخاطر ومجابهة تقليل إطار في الشركة تقوم
 الوسائل بكافة وتستعين لها المحتملة السلبية اآلثار من والتقليل المخاطر تلك لتالفي الالزمة الخطط ووضع أنشطتها على المخاطر
   هي: الشركة تواجها التي طرالمخا وأهم  . حديثة وتقنية أنظمة وفق المخاطر أثار لتالفي الممكنة

  . وعالمياً  محلياً  الغذائية والمواد السلع أسعار تقلب -
  العالمية للمؤشرات السلع خضوع -
   المجال. هذا في العاملين واألفراد الشركات وكثرة الغذائية المواد تجارة مجال في الحادة المنافسة -
   الغير على المديونيات زيادة -
  قصير بزمن ودةمحد الغذائية المواد صالحية -
  . مواكبتها ويجب كثيرا متغيرة الغذائية المواد صناعة تقنية -
   الزراعي للنشاط بالنسبة المناخ تغيرات -
   . الزراعية للمواد اإلنتاج ومدخالت المنتجات أسعار في التغير -

 جديدة قأسوا فتح لخال من زبائنها قاعدة وتوسيع المملكة أسواق مختلف في منتجاتها وبيع تسويق على الشركة وتعمل
 من التأكد مع ، سلعال أسعار في التغير تالفي وبالتالي السيولة نقص لتجنب مالي باحتياطي تحتفظ كما البيع نوافذ وتعدد
   المنافسة علتستطي منتجاتها وتجويد تحسين وكذلك الداخلية الرقابة إجراءات فعالية ومن والمحاسبية المالية األنظمة سالمة

  
  

  : اإلدارة جلسم إقرارات
   : بالتالي اإلدارة مجلس يقر

   . الصحيح بالشكل أعدت الحسابات سجالت إن •
   . بفاعلية ونفذ سليمة أسس على اعد الداخلية الرقابة نظام إن •
   . نشاطه مواصلة على المصدر قدرة في يذكر شك أي يوجد ال انه •
 حــةمصل فيـه توجـد كانت أو وتوجد فيها طرفا ةالشرك تكون عقود بأية تتعلق معلومات أية الشركة لدي ليس أنه •

 ذو شخص ألي أو المالي المدير أو التنفيذي للرئيس أو الشركة إدارة مجلس أعضاء ألحــد مباشرة غير أو مباشـرة
  . الشركة موظفي لمصلحة إنشاؤها تم أخرى احتياطيات أو استثمارات أية توجد ال كما . منهم بأي عالقة

 األنشطة فروع من فرع أي في المتاجرة أو الشركة منافسة شأنه من عمل أي في المجلس من وعض أي يشترك لم •
  . الشركة تزاولها التي

  . اإلدارة مجلس أعضاء من ألي الغير مع قرض أي بضمان تقم ولم نوع أي من نقدياً  قرضاً  الشركة تقدم لم •
 يتم مول المنتهية المالية السنة خالل العامة الجمعية دبانعقا طلباً  القانوني المحاسب من الشركة تسلمت أن يحدث لم •

  . انعقادها
 السنة خالل العامة الجمعية بانعقاد طلبا أكثر أو المال رأس من %5 يملكون مساهمين من الشركة تسلمت أن يحدث لم •

  . انعقادها يتم ولم المنتهية المالية
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  : نشاطها مواصلة على الشركة وقدرة لداخليةا الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية المراجعة نتائج
  
  

 المراجعة ادارة متقو كما ، والمالية والتقنية االدارية الجوانب تحكم والتي الداخلية اللوائح بتطوير للشركة التنفيذية االدارة قامت
 المتطلباتب الشركة والتزام الداخلية عةالمراج فاعلية من بالتأكد المراجعة لجنة من مباشر بإشراف النظامية الرقابة وادارة الداخلية
 من واجههمي قد ما حال في مساعدة أي وتقديم عليها باالطالع تقوم والتي المراجعة للجنة دورية تقارير برفع وتقومان ، النظامية

 النقد سةمؤس من الصادرة الجديدة التعليمات تطبيق على تأكيداتها النظامية الرقابة قدمت وأيضا . مهامهم تنفيذ في صعوبات
   . وفعالية بكفاءة تنفيذه ويتم سليمة أسس على أعداده تم قد للشركة الداخلية الرقابة نظام ان كما . السعودي العربي

  
  
   :لحساباتا راجعيم

 مكتب السادة تعيين على م24/50/1220 الموافق هـ12/01/2414 بتاريخ المنعقدة )40( رقم العادية العامة الجمعية وافقت
 لماليةا القوائم وتدقيق مراجعةو لفحص قانونيين كمراجعين وشركاه بانقا عبدالقادر الدكتور شركة RSM المتحدون محاسبونال

   .  م2202 عام من األول والربع  م1220 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع
  
  
  
  

  :األرباح توزيع في الشركة سياسة
   

 ميةالعمو المصروفات جميع خصم بعد السنوية الصافية األرباح توزيع يتم للشركة األساسي النظام من )74( للمادة طبقا   
  اآلتي: الوجه على شرعا المفروضة الزكاة فيها بما األخرى والتكاليف

 لغب متى التجنيب هذا وقف العادية العامة للجمعية ويجوز نظامي احتياطي لتكوين الصافية األرباح من %10 يجنب  .أ
  . المال رأس نصف المذكور االحتياطي

  . المدفوع المال رأس من %5 تعادل للمساهمين أولى دفعة ذلك بعد الباقي من يوزع  .ب
  

 كحصة المساهمين على ذلك بعد الباقي .ويوزع اإلدارة مجلس لمكافأة الباقي من %10 يتجاوز ماال تقدم بعدما يخصص  .ج
  . األرباح في إضافية
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   :التصويــــت
  
  

 بطاقات في المدرجة البنود على والتصويت األعمال جدول في ورد ما مناقشة حضراتكم من المجلس يأمل تقدم ما على بناء
  : كالتالي وهي التصويت

  
 

  م.31/12/1220 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت .1
  . م31/12/1220 في المنتهية ليةالما السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت .2
  . م31/12/1220 في المنتهية المالية السنة عن الموحدة المالية القوائم على التصويت .3
  . م31/12/1220 في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت .4
   . م31/12/2021 في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة ريال 1,000,000 مبلغ صرف على التصويت .5
 اجعةومر لفحص وذلك ، المراجعة لجنة قبل من المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت .6

 م2023 عام من األول والربع م2022 الحالية للسنة العمومية والميزانية سنوية الربع والبيانات المالية القوائم وتدقيق
    . أتعابه وتحديد

 
وفي الختام يسر مجلس إدارة مجموعة انعام الدولية القابضة بهذه المناسبة أن يتقدم بالشكر والعرفان لمقام هيئة السوق المالية 
والسوق المالية السعودية (تداول) ووزارة التجارة واإلستثماروالدوائرالحكومية ذات العالقة على تعاونهم الدائم ، وإلى السادة 

المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية كما نشكر السادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين على الدعم 
 المستمر ومجهوداتهم وتفانيهم وإخالصهم في العمل.        

  
  .... وبركاته الله ورحمة عليكم والسالم   

  
  
  

  اإلدارة مجلس        


