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احمد حمود ابراهيم الذياب
رئيس مجلس اإلدارة

2020م
كان عام مئل بالتحديات

مســــاهمينا الكــــرام باألصالــــة عــــن نفســــي وبالنيابــــة عــــن زمالئــي أعضــــاء مجلــــس اإلدارة يســعدني أن 
أطلعكــــم علــــى التقريــــر الســــنوي لمجلــــس إدارة شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة عــن العــام المالــي المنتهــي 

فــي 31 / 12 / 2020 م.

ومـن خـالل هـذا التقريـر سـتتاح الفرصـة لكافـة المسـاهمين لالطـالع علـى موجـز لمـا تـم إنجـازه مـن قبـل 
الشـــركة ممثلـــة فـــي مجلـــس إدارتهـــا واللجـــان المنبثقـة منـــه وإدارتهـــا التنفيذيـة وفريـــق العمـل وذلك 

خــالل عــام 2020 م.

حيـــث حـــرص مجلـــس إدارة الشـركة خالل هـذا العـام علـى اتبـاع كافـة المعاييـر النظاميـة طبقـا للوائًح ذات 
 لسياسـة الشـــركة والتـي تنتهجهـــا منـذ عـــام 2017 م -  وهـو 

ً
الصلـــة فـــي إعـــداد التقريـــر وذلـــك اســـتكماال

تاريـــخ القيـــد بهيئـــة الســـوق الماليـــة الســـعودية عقـــب التحـــول إلـــى شـــركة مســـاهمة عامة حيـــث تركــــز 
الشــــركة علــــى ضــرورة اتبــاع أعلــى معاييــر الشــفافية والحــرص علــى اتبــاع أفضــل ممارســات الحوكمــة 
 إلى 

ً
حتــــى يســــهل علــــى المســــاهمين والمســــتثمرين اتخــــاذ قراراتهــــم بــكل ســــهولة ويســــر واستنادا

 ألعلــى وأفضــل المعاييــر.
ً
تقاريــر ونتائــج صــادرة عــن الشــركة طبقــا

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
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ــة  ــيرتها الناجحـ ــركة مسـ ــت الشـ ــه واصلـ ــه وتوفيقـ ــد الل وبحمـ

ــل اإلدارة  ــن قبـ ــة مـ ــة والواضح ــود المبذولـ ــى الجه ــزة علـ مرتك

التنفيذيـــة بكافـــة أركانهـــا والمعتمـــدة علـــى تنفيـــذ خطـــط 

ــي  ــة عل ــار المترتب ــة اآلث ــي مواجه ــس اإلدارة ف ــات مجلـ وتوجيه

جميــع  علــي  أثــرت  والتــي  المســتجد  كورونــا  فيــروس  جائحــة 

الشــركة  وتلتــزم  العالــم،  دول  لجميــع  االقتصاديــة  األنشــطة 

المثبتــة  خبرتهــا  مــن  مســتفيدة  التحديــات  هــذه  بمواجهــة 

فــي االبتــكار فيمــا يتعلــق بالعمليــات والمنتجــات فــي مجــال 

ــة  ــورم( واألغطي ــتيكية )البريف ــر البالس ــرات القواري ــة مصغ صناع

الشــركة  تواصــل  ذاتــه،  الوقــت  وفــي  للقواريــر.  البالســتيكية 

تنفيــذ جميــع أهــداف برنامــج التحــول القــوي لتســهيل نمــوذج 

ــادة التنافســية، وتســريع النمــو، مــع المحافظــة  التشــغيل، وزي

المخاطــر  وإدارة  والشــفافية  الحوكمــة  معاييــر  أعلــى  علــى 

للشــركة. األساســية  والقيــم  واالخالقيــات 

إن نتائــج االعمــال فــي الشــركة ال تقتصــر علــى تأميــن مســتقبل 

اإلســهام  إلــى  ذلــك  تتعــدى  بــل  فحســب،  لشــركتنا  مشــرق 

الفعــال  فــي تحقيــق )رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030م(، 

وأهدافهــا الطموحــة، وأؤكــد لكــم اصالــة عــن نفســى وعــن اعضــاء 

ــة. ــة واقع ــر حقيق ــذا األم ــل ه ــس االدارة بجع مجل

وستشــهد األعــوام المقبلــة تعاوننــا فــي تطويــر اعمالنــا وتحقيــق 

االســتفادة والربحيــة بتجســيده فــي أعمالنــا كافــة، وإنجــاز محــاور 

اســتراتيجية الشــركة وتحقيــق رؤيتنــا بــأن نصبــح الشــركة الرائــدة 

البالســتيكية  القواريــر  مصغــرات  صناعــة  مجــال  فــي  المفضلــة 

للقواريــر. البالســتيكية  واألغطيــة  )البريفــورم( 
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جورج عبدالكريم جورج موسى
الرئيس التنفيذي

الســــادة مســــاهمي شركة زهرة الواحة للتجارة يســــعدني أن التقــــي بكــــم مــــن خــــالل هــــذا التقريـــر 
الســـنوي لشــركة زهــرة الواحــة للتجــارة لعـــرض نتائجهـــا وأعمالهـــا خـــالل العــام المالــي ٢٠٢٠م.

واالدارة  والعمــالء  المســاهمين  فيهــم  بمــن  المصالــح،  أصحــاب  لجميــع  شــكري  بخالــص  أتوجــه 
التنفيذيــة وجميــع منســوبى الشــركة والمجتمعــات التــي نعمــل فيهــا ومعهــا، لدعمهــم وجهودهــم 
التــي مكنتنــا مــن مجابهــة األزمــة الصعبــة المترتبــة علــي جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد هــذا العــام.

علــى مــدى الســنوات الماضيــة، أســفرت اإلجــراءات التــي اتخذتهــا أعمالنــا عــن نتائــج إيجابيــة تمثلــت فــي 
جعــل أنشــطتنا التجاريــة أكثــر مرونــة وتركيــزا، قــادرة علــى تحقيــق نمــو مربــح عالمــي، وإضافــة قيمــة كبيــرة 
ــر البالســتيكية )البريفــورم(  علــى مــدار الســنوات القادمــة، لقــد أسســنا أعمــال صناعــة مصغــرات القواري
واألغطيــة البالســتيكية للقواريــر بصــورة أكثــر تركيــزا، وأكثــر قــدرة علــى اإلســتفادة مــن قدراتنــا اإلنتاجيــة 

الكبيــرة، والتكامــل الفاعــل، مــن أجــل تحقيــق النمــو المربــح عالميــا.

حافظنا على حصتنا السوقية 
بالسوق المحلى والسوق 
الخارجى خالل عام 2020م

رسالة الرئيس التنفيذي
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ــالل  ــن خ ــاهمين م ــر للمس ــدة أكب ــة متزاي ــق قيم ــة وتحق والداخلي
ــق  ــا نطل ــة، فإنن ــذه الغاي ــق ه ــتمرة. ولتحقي ــول المس ــود التح جه
ثالثــة برامــج أساســية ذات أولويــة قصــوى ســتزيد مــن قدرتنــا 

التنافســية وتمكــن مــن تحقيــق نمــو مربــح: 

الرقمــي  التحــول  تقنيــات  فــي  التقــدم  مــن  سنســتفيد  أوال: 
ــع  ــية، م ــة وتنافس ــر مرون ــح أكث ــى أن نصب ــاعدتنا عل ــة لمس العالمي
التأكــد فــي الوقــت ذاتــه مــن جعــل فريــق العمــل أكثــر فاعليــة 
وإنتاجيــة، ســتهدف هــذه البرامــج إلــى تحســين قــدرات الشــركة 
التجاريــة علــى نطــاق واســع فيمــا يتعلــق بالتســعير، والتصنيــع، 

واالبتــكار. االمــدادات،  وسلســلة 

 ثانيــا: ســنضاعف التركيــز علــى أصــول الشــركة فــي التصديــر، 
الــى  الســعى  خــالل  مــن  الهيكليــة  التنافســية  قدرتنــا  يعــزز  مــا 
زيــادة حصتنــا التصديريــة مــن خــالل فتــح اســواق جديــدة، الــذي 
ــى  ــى أعل ــل إل ــغيلي ليص ــي والتش ــا المال ــين أدائن ــى تحس ــدف إل يه

المســتويات.

 ثالثــا: سنحســن مــن أداء التكلفــة ورأس المــال الخــاص بنــا، 
ــهد  ــا نش ــة، فإنن ــي الصناع ــدة ف ــركات الرائ ــر الش ــدى أكب ــا إح باعتبارن

تحســنا ملحوظــا فــي العائــد المحقــق، وعــالوة علــى ذلــك، 
ســيؤدي تعزيــز مســتوى التكلفــة واالنفــاق الرأســمالي مــن 
تحســين العائــدات االجماليــة عندمــا نبنــي مســتودعات جديــدة 
فائقــة  التخزيــن  نظــم  وباحــدث  كبيــرة  تخزينيــة  بمســاحات 
التكامــل بتكلفــة تنافســية. بمــوازاة ذلــك، أكدنــا التزامنــا بنجــاح 
ــود  ــالل جه ــن خ ــعودية ٢٠3٠م م ــة الس ــة العربي ــة المملك رؤي
مركــزة وذات قيمــة، مســتفيدين مــن خبرتنــا فــي مجــال إدارة 
االعمــال واالبتــكار.  لــم يكــن هــذا االداء القــوي لعــام ٢٠٢٠م 
ليتحقــق لــوال الجهــود المتفانيــة لفريــق عملنــا القــوي متعــدد 
الثقافــات، وأنــا أشــكرهم جميعــا علــى إســهامهم الفاعــل، 
وإننــي علــى يقيــن بأننــا ســنواصل تحقيــق قيمــة أكثــر ممــا هــو 

متوقــع للمســاهمين.

نسبة الربحية
% 9.55
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كى بى ام جى الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

تأسســت الشــركة ابتــداًء كمؤسســة فرديــة لصاحبهــا أحمــد حمــود 

إبراهيــم الذيــاب تحــت أســم مؤسســة زهــرة الواحــة للتجــارة بموجــب 

ــاض.  ــة الري ــي مدين ــخ ٢٠٠3/1٠/٠٦م ف ــم 1٠1٠19٠39٠ بتاري ــاري رق ــجل التج الس

بتاريــخ ٢٧-11-٢٠1٢م تمــت زيــادة رأس مــال مؤسســة زهــرة الواحــة 

للتجــارة إلــى 11,٧5٠,٠٠٠ ريــال ســعودي. 

بتاريــخ 18-٠٢-٢٠15م تمــت زيــادة رأس مــال مؤسســة زهــرة الواحــة 

للتجــارة إلــى 33,3٧5,٠٠٠ ريــال ســعودي. 

للتجــارة  الواحــة  زهــرة  مؤسســة  تحويــل  تــم  ٠9-1٢-٢٠15م  بتاريــخ 

ــركاء  ــرار الش ــب ق ــدودة بموج ــؤولية مح ــركة ذات مس ــى ش ــا إل وفروعه

مــع  19-11-٢٠15م  بتاريــخ   3٧٢٠٢9 بالرقــم  العــدل  كاتــب  لــدى  المثبــت 

االحتفــاظ باســم ورقــم الســجل التجــاري للمؤسســة حيــث صــدر الســجل 

التجــاري للشــركة بتاريــخ ٠9-1٢-٢٠15 بــرأس مــال قــدره 5٠,٠٠٠,٠٠٠ ريــال ســعودي 

ريــاالت   1٠ قدرهــا  أســمية  بقيمــة  عــادي  ســهم   5,٠٠٠,٠٠٠ إلــى  مقســم 

ســعودية للســهم الواحــد. 

بتاريــخ ٠1-٠1-٢٠1٧م تــم تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية 

الشــركة  مــال  رأس  وزيــادة  مقفلــة  مســاهمة  شــركة  إلــى  محــدودة 

مــن 5٠,٠٠٠,٠٠٠ ريــال ســعودي إلــى 8٠,٠٠٠,٠٠٠ ريــال ســعودي مقســم إلــى ٠٠٠,٠٠٠,8 

ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا 1٠ ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد 

ــول  ــان تح ــخ ٢٧-1٢-٢٠1٦م بإع ــم ق/8٦ بتاري ــوزاري رق ــرار ال ــدر الق ــد ص وق

ــة.  ــاهمة مقفل ــركة مس ــى ش ــركة إل الش

ــركة  ــة للش ــر العادي ــة غي ــة العام ــت الجمعي ــخ 15-٠5-٢٠1٧م وافق بتاري

ــى  ــم إل ــعودي مقس ــال س ــى 15٠,٠٠٠,٠٠٠ ري ــركة إل ــال الش ــادة رأس م ــى زي عل

15,٠٠٠,٠٠٠ ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا 1٠ ريــاالت ســعودية للســهم 

الواحــد. 

ــة  ــوق المالي ــة الس ــاب بهيئ ــة االكتت ــت عملي ــخ 1٧-٠9-٢٠1٧م تم بتاري

الســعودية. 
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بتاريــخ 3٠-11-٢٠1٧م تــم تحويــل شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة مــن شــركة مســاهمة مقفلــة الــى شــركة مســاهمة عامــة ســعودية بــراس مــال 15٠,٠٠٠,٠٠٠ ريــال 

ســعودي مقســم إلــى 15,٠٠٠,٠٠٠ ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا 1٠ ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

ــي  ــاري الفرع ــجل التج ــب الس ــا، بموج ــد له ــي والوحي ــي الرئيس ــاري والصناع ــاط التج ــكل النش ــذي يش ــا وال ــال مصنعه ــن خ ــا م ــركة أعماله ــارس الش تم

رقــم 1٠11٠1٤٠٦1 بتاريــخ ٠5-٠٦-٢٠1٠ م، باســم »مصنــع زهــرة الواحــة للباســتيك« والمقــام فــي محافظــة الخــرج، طريــق الريــاض الخــرج، مخــرج ٧ , منطقــة الرفايــع 

ــر. ــر الباســتيكية )البريفــورم( واألغطيــة الباســتيكية للقواري ــه تصنيــع مصغــرات القواري الصناعيــة والــذي يتــم مــن خال

وتتمثل الشركات والفروع التابعة للشركة فيما يلي:

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية  1

التشييد والبناء  ٢

خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى  3

التجارة  ٤

تقنية المعلومات  5

الكهرباء والغاز والماء وفروعها  ٦

خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية  ٧

النقل والتخزين والتبريد  8

رؤية الشركةرسالة الشركة

كفاءة التشغيل

دولة التأسيسدولة العملنسبة الملكيةراس المالالشركات التابعة

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية١٠٠%١5٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعوديمصنع زهرة الواحة للبالستيك

 وتتمثل األنشطة المصرح للشركة ممارستها بموجب نظامها األساسي فيما يلي: -

الزراعة والصيد  9

المناجم والبترول وفروعها  1٠

شــراء االراضــي وتطويرهــا وبيعهــا واقامــة المبانــي عليهــا واســتثمارها   11
وبنــاء  العقــارات  وصيانــة  وإدارة  وتملــك  وتطويرهــا  البيــع  أو  باإليجــار 

وبيعهــا وتأجيرهــا  الصيانــة  وورش  المســتودعات 

إقامــة وإدارة وتشــغيل وبنــاء وصيانــة المصانــع والمرافــق والمشــاريع   1٢
والكرتونيــة  الورقيــة  أنواعهــا  بجميــع  والتغليــف  بالطباعــة  الخاصــة 
والتغليــف  الطباعــة  بأعمــال  والقيــام  وغيرهــا  والمعدنيــة  والباســتيكية 

أنواعهــا بكافــة  واألشــرطة  واللفائــف  والملصقــات  األغلفــة  وصناعــة 

بنــاء مفهــوم جديــد فــي قطــاع مصغــرات القواريــر الباســتيكية 

)البريفــورم( واألغطيــة الباســتيكية مــن خــال توفيــر منتجــات متنوعــة 

ــية،  ــعار تنافس ــودة وبأس ــتويات الج ــى مس ــة بأعل ــام وأوزان مختلف بأحج

وتســعى  وعمائهــا،  شــركائها  احتياجــات  جميــع  تلبيــة  عــن   
ً
فضــا

الشــركة إلــى األســتفادة مــن مكانتهــا الرائــدة ألكتســاب حصــة ســوقية 

المملكــة وخارجهــا )دول مجلــس  التوســع فــي  إضافيــة مــن خــال 

التعــاون الخليجــى ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال ووســط أفريقيــا( 

ــز مكانتهــا كشــريك مفضــل لــدى منتجــي قطــاع الميــاه  مــن خــال تعزي

والعصائــر ولتحقيــق رؤيــة الشــركة.

منتجاتهــا،  لتنويــع  مواردهــا  كافــة  تكــرس  الشــركة  ان  كمــا       

ســواء لدفــع نمــو المبيعــات وتخفيــف تأثيــر أي تقلــب فــي الطلــب فــي 

ــا  ــا وراء عمائن ــى م ــو إل ــات النم ــد إمكاني ــا، تمت ــا ودولي ــتقبل محلي المس

األساســيين فــي تعبئــة الميــاه، حيــث نهــدف الــى فــرص جديــدة فــي 

قطــاع صناعــة المشــروبات، بمــا فــي ذلــك المشــروبات الغازيــة والعصيــر 

ومنتجــات األلبــان.

ــل  ــه األمث ــى الوج ــال عل ــص رأس الم ــة لتخصي ــكل خلفي ــذا يش كل ه

ــاهمين. ــل للمس ــة طويلةاألج ــة مضاف ــق قيم وخل

رؤيتنــا هــي أن نصبــح الشــركة االفضــل فــي قطــاع صناعــة مصغــرات 

فــي  للقواريــر  البالســتيكية  واألغطيــة  )البريفــورم(  البالســتيكية  القواريــر 

جميــع أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة الشــرق األوســط 

مــن  واســعة  مجموعــة  توفيــر  خــالل  مــن  إفريقيــا،  ووســط  وشــمال 

المنتجــات بأســعار تنافســية، مــع الحفــاظ علــى أعلــى مســتويات الجــودة 

العمــالء. وخدمــة 

أحــدث  اســتخدام  علــى  التشــغيلية  العمليــات  فــي  الشــركة  تعتمــد 

ــة  ــال صناع ــي مج ــا ف ــواع التكنولوجي ــدث ان ــز بأح ــي تتمي ــاج والت ــوط االنت خط

ــن  ــراؤها م ــم ش ــي يت ــتيكية والت ــة البالس ــتيكية واالغطي ــرات البالس المصغ

ــركة  ــا ان الش ــال، كم ــذا المج ــي ه ــم ف ــتوى العال ــى مس ــركات عل ــل الش أفض

لديهــا فريــق عمــل ذو خبــرة عاليــة وكفــاءات مميــزة فــي ادارة العمليــة 

التشــغيلية، وهــذا يســاعد علــى تشــغيل الخطــوط بأعلــى كفــاءة تشــغيلية 

ــغيلية  ــف تش ــل مصاري ــاج بأق ــي االنت ــاهم ف ــا يس ــدر مم ــب اله ــل نس وبأق

ــية. ــركة الرئيس ــداف الش ــد اه ــي أح ــي ه ــودة والت ــتويات الج ــى مس وبأعل
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الحوكمة

يقصــد بالئحــة حوكمــة الشــركة، مجموعــة القواعــد التــي يتــم مــن 

إدارة الشــركة وتوجيههــا ورقابتهــا. ويحــدد هيــكل حوكمــة  خاللهــا 

مختلــف  بيــن  “المســؤوليات”  والواجبــات  الحقــوق  توزيــع  الشــركة 

التنفيذيــة،  واإلدارة  اإلدارة،  مجلــس  مثــل  الشــركة،  فــي  المشــاركين 

والمســاهمين، وأصحــاب المصالــح، كمــا تحــدد الئحــة حوكمــة الشــركة 

قواعــد وإجــراءات اتخــاذ القــرارات فــي مختلــف شــؤون وأعمــال الشــركة، 

والهيــكل الــذي يتــم مــن خاللــه وضــع األهــداف وتحديــد وســائل وطــرق 

تحقيقهــا وكذلــك مراقبــة األداء.

تهــدف هــذه الالئحــة إلــى االســتثمار األمثــل لمــوارد الشــركة بتهيئة 

بيئــة عمــل أساســها المســؤولية والرقابــة وااللتــزام وعمادهــا الوضــوح 

والشــفافية، ســواء فــي تحديــد أهــداف الشــركة وخططهــا التجاريــة 

ــه،  ــا والتزامات ــن كياناته ــان م ــوق كل كي ــان حق ــي بي ــتراتيجية، أو ف واالس

ــات  ــتهلكين وجه ــن والمس ــن والممولي ــا بالموردي ــي إدارة عالقته أو ف

الرقابــة عليهــا وعلــى النشــاط الــذي تعمــل فيــه. وتتفاعــل هــذه البيئــة 

مــع منظومــة التشــريعات الوطنيــة التــي تعمــل الشــركة فــي إطارهــا 

ولوضــع  تعــدي،  أو  إخــالل  أي  مــن  الشــركة  لحمايــة  معهــا  وتتكامــل 

القواعــد القانونيــة التــي ترســخ مبــادئ العدالــة والنزاهــة والشــفافية فــي 

ــركة. ــالت الش تعام

وقــد تــم إعــداد هــذه الالئحــة بنــاء علــى نظــام الشــركات الصــادر 

بالمرســوم الملكــي رقــم )م/ 3( بتاريــخ 1٤3٧/1/٢8هـ الموافــق ٢٠15/11/1٠م 

المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 1٤٤1/٧/1هـــ الموافــق 

عــن مجلــس هيئــة  الصــادرة  الشــركات  ٢٠٢٠/٠٢/٢5م والئحــة حوكمــة 

ــم  ــرار رق ــب الق ــة بموج ــوق المالي الس

المعدلــة  ٢٠1٧/٢/13م  الموافــق  1٤38/5/1٦هـــ  بتاريــخ   )٢٠1٧-1٦-8(

بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )3-5٧-٢٠19( بتاريــخ 1٤٤٠/9/15ه 

الموافــق٢٠19/5/٢٠م والنظــام األساســي للشــركة المعتمــد مــن قبــل 

ــق ٢٠19/5/19م. ــخ 1٤٤٠/9/1٤هـــ المواف ــركة بتاري ــة للش ــة العام الجمعي
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ملخص العمليات
التشغيلية
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ملخص العمليات التشغيلية

المزايا التنافسية للشركة

ــتجد  ــا المس ــروس كورون ــة في ــم جائح ــاح العال ــام ٢٠٢٠م اجت ــالل ع خ

والــذى كان لــه تاثيــر واضــح علــى األقتصــاد المحلــى والعالمــى، وبالرغــم 

مــن التحــدى الكبيــر الناتــج عــن اثــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد 

فــأن إدارة الشــركة أســتطاعت أدارة هــذه األثــار بكفــاءة مــن خــالل عــدة 

ــع  ــالل الرب ــات خ ــى المبيع ــب عل ــاض الطل ــتغلت انخف ــث أس ــراءات حي اج

الصيانــة  اعمــال  موعــد  بتقديــم  الشــركة  ادارة  وقامــت  ٢٠٢٠م  الثانــى 

الدوريــة مــن شــهر ديســمبر الــى شــهر مايــو ٢٠٢٠م وذلــك للحفــاظ علــى 

الكفــاءة التشــغيلية لخطــوط اإلنتــاج، كمــا أســتهدفت إدارة الشــركة 

لتقليــل  الكفــاءة  بأعلــى مســتويات  اإلنتــاج  تشــغيل جميــع خطــوط 

مخــزون  بنــاء  علــى  الشــركة  إدارة  عملــت  كمــا  الثابتــة،  التكاليــف  أثــر 

أســتراتيجى خــالل فتــرات انخفــاض الطلــب علــى المبيعــات لمواجهــة 

الفتــرات  خــالل  المبيعــات  علــى  المتوقعــة  المســتقبلية  الزيــادة 

المســتقبلية، حيــث أســتغلت إدارة الشــركة كفــاءة فريــق العمــل علــى 

تمتلــك شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة العديــد مــن المزايــا التنافســية 

ان  فــى  تســاهم  والتــى  والمحتمليــن،  القائميــن  منافســيها   أمــام 

تجعلهــا الشــركة الرائــدة فــى قطاعهــا والتــى اتضحــت خــالل أدارتهــا 

للظــروف االقتصاديــة المحيطــة أســتغاللها لتقليــل أثــار جائحــة فيــروس 

كورونــا خــالل عــام ٢٠٢٠م، ويمكنــا ان نخلــص اهــم  هــذه العوامــل فيمــا 

يلــى:

تلبية  احتياجات  العمالء بمرونة وسرعة

لــدى شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة القــدرة التنافســية فــي تلبيــة 

االحتياجــات المختلفــة للعمــاء بمرونــة في تلبيــة المتطلبــات المختلفة 

للعمــاء ويتبلــور ذلــك فــي إنتاجهــا مصغــرات القواريــر الباســتيكية 

القصيــر  العنــق  ذات  للقواريــر  الباســتيكية  واألغطيــة  )البريفــورم( 

ــتخدامها  ــل اس ــك  بفض ــة وذل ــوان مختلف ــام وال ــأوزان واحج ــل ب والطوي

ــة، وإدارة  ــا اإلنتاجي ــاع قدرته ــة، وارتف ــة  التقني ــن الناحي ــات م ــدث اآللي أح

التكاليــف التشــغيلية وخفضهــا الــى اقــل مســتوياتها الممكــن.

تقنية تصنيع متطورة

يتيــح المصنــع المتطــور الــذي تمتلكــه شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة 

حيــث اســتخدام اآلالت والتقنيــات المتطــورة إمكانيــة تصميــم وإنتــاج 

مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات بكفــاءة عاليــة لتلبيــة الطلــب المتغيــر 

للعمــاء بأعلــى  درجــات الجــودة.

ــاج  ــط النت ــر )1٧( خ ــبعة عش ــارة س ــة للتج ــرة الواح ــركة زه ــك ش تمتل

خطــوط    )8( وثمانيــة  )البريفــورم(  الباســتيكية  القواريــر  مصغــرات 

كافــة المســتويات التشــغيلية والبيعيــة واإلداريــة فــى إدارة كافــة مواردهــا 

لتخفيــض التكاليــف الــى أقــل مســتوياتها، حيــث بلغــت حجــم إنتــاج مصغــرات 

القواريــر البالســتيكية )البريفــوم( ٧9.19 الــف طــن، فــى حيــن بلغــت حجــم 

إنتــاج األغطيــة البالســتيكية للقواريــر خــالل عــام ٢٠٢٠م حوالــي 8,٢1 الــف طــن.

ــادة قاعــدة  وخــالل عــام ٢٠٢٠م عمــل فريــق المبيعــات بالشــركة علــى زي

عمــالء الشــركة لمواجهــة انخفــاض الطلــب وانخفــاض قيمــة المبيعــات 

التــى تأثــرت بأثــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد وذلــك للحفــاظ علــى 

كميــة المبيعــات خــالل عــام ٢٠٢٠م مقارنــة بالعــام المماثــل ٢٠19م حيــث 

ــة  ــن مقارن ــف ط ــي  8٦.٢9 ال ــام ٢٠٢٠م حوال ــالل ع ــات خ ــة المبيع ــت كمي بلغ

ــة  ــاض قيم ــر انخف ــل أث ــى تقلي ــاهم ف ــا س ــالل ٢٠19م، مم ــن خ ــف ط 8٧.٠٧ ال

ــن. ــا يمك ــل م ــى اق ــام ال ــة الع ــى ربحي ــات عل المبيع

ــر بأحــدث التقنيــات والتــى يتــم شــرائها  إلنتــاج األغطيــة الباســتيكية للقواري

مــن شــركة هيســكى وهــى شــركة رائــدة عالميــا فــى قطــاع صناعــة  خطــوط 

ــتيكية  ــة الباس ــورم( و األغطي ــتيكية )البريف ــر الباس ــرات القواري ــاج مصغ انت

ــر.  للقواري

الخدمات اللوجستية والكفاءة التشغيلية

ــة  ــطى بالمملك ــة الوس ــي المنطق ــرج ف ــة الخ ــي منطق ــع ف ــع المصن يق

ــات  ــن إمكاني ــارة م ــة للتج ــرة الواح ــركة  زه ــتفيد ش ــعودية، وتس ــة الس العربي

اتصــال ممتــازة وســريعة بكافــة العمــاء  فــي جميــع انحــاء المملكــة، كمــا 

ــذى  ــع وال ــر مرب ــف مت ــاحة 3٧ ال ــزي بمس ــتودع مرك ــك مس ــركة تمتل ان الش

ســوف يتــم تشــغيله  بأحــدث انظــم التخزيــن االوتوماتيكــى والمتعاقــد عليــه 

مــع شــركة الكتريــك 8٠ االيطاليــة المتخصصــة فــي أنظمــة التخزيــن وتــداول 

ــتودع  ــاحة المس ــل لمس ــتغال األمث ــي االس ــاهم ف ــا يس ــا مم ــات آلي المنتج

ــة  ــة االنتاجي ــتغال الطاق ــة واس ــدرة التخزيني ــادة الق ــى زي ــس عل ــا ينعك ومم

ــة  ــمية لمقابل ــر موس ــرات الغي ــة الفت ــام وخاص ــدار الع ــى م ــل عل ــكل أمث بش

زيــادة الطلــب، كمــا انــه ســوف يســاهم فــي العمليــات اللوجســتية، ممــا 

ســوف يكــون لــه االثــر فــي  تقليــل التوالــف وســرعة ودقــة تــداول المخــزون 

ــتودعات. ــة بالمس ــدد العمال ــل ع وتقلي

كمــا أن  الشــركة متعاقــدة مــع العديــد مــن شــركات النقــل والتــى تمكنها 

مــن تلبيــة طلبــات جميــع العمــاء فــى  جميــع أنحــاء المملكــة وخارجهــا 

 لجــدول 
ً
وباســرع وقــت وبالكميــات المطلوبــة فــى الموعيــد المحــددة وفقــا

أحتياجــات العمــاء.



16

فريق عمل متمرس

ــارة   ــة للتج ــرة الواح ــركة زه ــق إدارة  ش ــراد فري ــم أف ــل معظ يعم

لــدى الشــركة منــذ إنشــائها كمــا أن جميــع فريــق العمــل لديــه خبــرة  

المنتجــات وبيعهــا  يتــم تســويق  واســعة كا فــي مجالــه حيــث 

والترويــج لهــا مــن خــال فريــق عمــل يحظــى بخبــرة واســعة وعلــى 

درايــة جيــدة بالســوق المحلــى والخارجــى، وديناميكيــات االعمــال 

المجــال  هــذا  فــي  النجاحــات   مــن  حافــل  ســجل  ولديــه  التجاريــة 

ــة  ــام ٢٠٢٠م المليئ ــال ع ــع خ ــة البي ــه حرك ــن إدارت ــت م ــى اتضح والت

ــا  ــا انه ــتجد، كم ــا المس ــرورس كورون ــة في ــار جائح ــن أث ــات م بالتحدي

المخــزون  ادارة  فــي  الواســعة  الخبــرة  لديــه  عمــل  فريــق  تملــك 

خبــرة  لديــه  التشــغيلي  القطــاع  فريــق  ان  كمــا  اللوجســتية،  واالعمــال 

التشــغيل وخبــرة التعامــل مــع مكائــن هيســكى والتــي تحتــاج فــي تشــغيلها 

ــرة ادارة  ــك خب ــذى يمتل ــي ال ــق المال ــن الفري ــزة وع ــاءات ممي ــرات وكف ــى خب إل

بكفــاءة عاليــة ومتمــرس  للشــركة  الماليــة  الماليــة والتدفقــات  المــوارد 

تكاليــف  وتقليــل  األقتــراض  لعمليــة  إدارتــه  مــن  بوضــوح  ظهــرت  والتــى 

ــرة ادارة  ــا خب ــا لديه ــا ان االدارة العلي ــل ٢٠19م، كم ــام المماث ــن الع ــل ع التموي

الخطــط التوســعية قصيــرة وطويلــة االجــل وخبــرة واســعة فــى قطــاع انتــاج 

ــر الباســتيكية. ــر الباســتيكية )البريفــورم( وأغطيــة القواري مصغــرات القواري

نسبة زيادة رصيد المخزون

% 78.57

معدل دوران المخزون

١:5.8٠
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النمو التاريخي ألهم 
المؤشرات المالية
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النمو التاريخي ألهم المؤشرات  المالية
لفترة خمسة أعوام

اإليرادات
)ماليين الرياالت(

الموجودات
)ماليين الرياالت(

الربح التشغيلي
)ماليين الرياالت(

المطلوبات 
)ماليين الرياالت(

صافي الخسائر/ األرباح
)ماليين الرياالت(

قاعدة العمالء

حقوق المساهمين
)ماليين الرياالت(

معدل الرافعة المالية 

 ١:١.١6

األرباح قبل احتساب الفوائد
والضرائب واإلهالك واالستهالك

86.١7 مليون ريال 
بمعدل نمو سنوي مركب

%٢9.54
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ــا  ــروس كورون ــة في ــر بجائح ــر مباش ــر وغي ــكل مباش ــرت بش ــى تأث ــغيلية والت ــج التش ــى النتائ ــرات ف ــن التغي ــد م ــركة العدي ــدى الش ــام ٢٠٢٠م كان ل ــال ع خ

المســتجد والتــى اجتاحــت العالــم خــال ٢٠٢٠م ونتيجــة إدارة الشــركة لهــذه األثــار بطــرق جيــدة ممــا قلــل التأثيــر الــى اقــل مســتويات التاثيــر وتمثــل ذلــك فــى 

أ. الفروقات الجوهرية في صافي اإليرادات ومجمل الربح

تاثــرت التدفقــات النقديــة للشــركة خــالل عــام ٢٠٢٠م عــن عــام ٢٠19 بشــكل ملحــوظ فــى التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن االنشــطة التشــغيلية متاثــرة 

بصافــى الربــح والتغيــر فــى الذمــم المدينــة التجاريــة والتغيــر فــى المخــزون والتغيــر فــى الذمــم الدائنــة التجاريــة والتغيــر فــى مدفوعــات مقدمــة والذمــم 

مدينــة اخــرى حيــث بلغــت التدفــات النقديــة مــن االنشــطة التشــغيلية خــالل ٢٠٢٠م ٤٧.33 مليــون ريــال مقابــل ٧9.٤5 مليــون ريــال خــالل عــام ٢٠19م.

تاثــر صافــى التغيــر فــى أرصــدة النقديــة ومــا فــى حكمهــا الــذى تحقــق 

خــال عــام ٢٠٢٠م )15.5٧( مليــون ريــال ســعودى وكان هــذا التغيــر بســبب 

التغيــرات الناتجــة فــى بنــود قائمــة التدفقــات النقديــة التاليــة:-

٢٠١9م٢٠٢٠مالبيان

47,3٢7,8٠379,45١,9١4التدفقات النقدية الناتجة  من األنشطة التشغيلية 

)٢١,6٢4,859()55,١46,485(التدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة االستثمارية 

)49,٠7٠,9٢3()7,75٢,679(التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

8,756,١3٢)١5,57١,36١(صافى التغير فى أرصدة النقد وما فى حكمها 

٢٠١9م٢٠٢٠مالبيان
الفرق

النسبةقيمة

)18.26(%)94,9٠7,١١6(4٢4,85٠,4١95١9,757,535اإليرادات

)18.70(%)8٠,63٢,١١7(35٠,665,٠7٢43١,٢97,١89تكلفة اإليرادات

)16.14(%)١4,٢74,999(74,١85,34788,46٠,346مجمل الربح

الجدول )1(: التغييرات في التدفقات النقدية

الجدول )2(: التغييرات في صافي اإليرادات ومجمل الربح:

ــدرة  ــاض ق ــال بانخف ــون ري ــام ٢٠٢٠م ٧٤.19 ملي ــح لع ــل الرب ــغ مجم بل

ــات  ــاض مبيع ــر بانخف ــل ٢٠19م متاث ــام المماث ــن الع ــال ع ــون ري 1٤.٢٧ ملي

بجائحــة  متأثــر  ٢٠19م  المماثــل  العــام  عــن   %18.٢٦ بنســبة  الشــركة 

ــرول  ــعار البت ــاض أس ــى انخف ــرت عل ــى أث ــتجد والت ــا المس ــروس كورون في

وبالتالــى انخفــاض أســعار المــواد الخــام الرئيســية والتــى أثــرت بشــكل 

ــات  ــة مبيع ــت كمي ــث بلغ ــالب، حي ــات بالس ــة المبيع ــى قيم ــى عل رئيس

مصغــرات القواريــر واالغطيــة البالســيكية خــالل عــام ٢٠٢٠م 8٦.٢9 الــف 

طــن مقارنــة 8٧.٠٧ الــف طــن مبيعــات ٢٠19م، بانخفــاض قــدره ٢٦.%18 

فــى قيمــة المبيعــات بينمــا أنخفــض كميــة المبيعــات ٠.9% لعــام ٢٠٢٠م 

مقابــل مبيعــات عــام ٢٠19م، حيــث كانــت اإلدارة الجيــدة للمصروفــات 

ــركة  ــة للش ــة المتاح ــة االنتاجي ــل للطاق ــتغالل األمث ــغيلية واالس التش

خــالل عــام ٢٠٢٠م ممــا ادى الــى الحــد مــن أثــر حاجــة فيــروس كورونــا 

ــتوياتها. ــل مس ــى اق ــتجد ال المس

1. التدفقات النقدية

نسبة تغيير الدين الحالي

١:٠.37

معدل النمو السنوي المركب 
لمجمل األرباح

% ٢4.86

2. الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل
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تأثــر الربــح التشــغيلى لعــام ٢٠٢٠م مقابــل الربــح التشــغيلى للعــام المماثــل 

٢٠19م حيــث أنخفــض الربــح التشــغيلى بنســبة ٢٢.٠9% بســبب انخفــاض مجمل 

الربــح الــذى أنخفــض بنســبة 1٦.1٤% مــع ارتفــاع مصروفــات البيــع والتوزيــع 

بنســبة 5,8٢% و مصروفــات/ إيــرادات تشــغيلية أخــرى بنســبة ٤٠.%1٦1.

أنخفــض صافــى الربــح لعــام ٢٠٢٠م بنســبة ٢8.3٦% عــن صافــى ربــح العــام المماثــل 

ــداد  ــبب س ــزكاة بس ــات ال ــاع مصروف ــع ارتف ــغيلى م ــح التش ــاض الرب ــر بانخف ٢٠19م متاث

فــرق الربــط الزكــوى عــن األعــوام مــن ٢٠1٦م الــى٢٠18م فــى حيــن أنخفــض تكاليــف 

التمويــل لعــام ٢٠٢٠م عــن العــام المماثــل ٢٠19م بنســبة ٢5,5٢% بســبب انخفــاض 

القــروض التــى حصلــت عليهــا الشــركة خــالل عــام ٢٠٢٠م مقارنــة بمــا تــم الحصــول عليــه 

ــام ٢٠19م. خــالل ع

ب. الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل

ج. الفروقات الجوهرية في صافي ربح العام

٢٠١9م٢٠٢٠مالبيان
الفرق

النسبةقيمة

)1٦.1٤(%)1٤,٢٧٤,999(٧٤,185,3٤٧88,٤٦٠,3٤٦مجمل الربح

5.8٢%511,٠5٠)8,٧٧٤,٦٠٤()9,٢85,٦5٤(مصروفات بيع وتسويق

٠.٧٢%51,٧٠3)٧,139,9٦٢()٧,191,٦٦5(مصروفات عمومية وإدارية

)1٦1.٤٠(%)1,3٧5,9٧8(85٢,5٠٧)5٢3,٤٧1(مصروفات/ إيرادات تشغيلية أخرى )صافي(

)٢٢.٠9(%)1٦,٢13,٧3٠(5٧,18٤,55٧٧3,398,٢8٧الربح التشغيلي

٢٠١9م٢٠٢٠مالبيان
الفرق

النسبةقيمة

)٢٢.٠9(%)١6,٢١3,73٠(57,١84,55773,398,٢87الربح التشغيلي

)١٠٠.٠٠(%)369,754(-)369,754(صافى خسائر من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسائر

----إيرادات التمويل

)٢5.5٢(%)3,387,388()١3,٢74,١5١()9,886,763(تكاليف التمويل

8٢.٢٠%٢,867,٢78)3,488,3٠8()6,355,586(مصروفات الزكاة وضريبة الدخل

)٢8.36(%)١6,٠63,374(4٠,57٢,45456,635,8٢8صافي ربح العام

الجدول )3(: الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل:

الجدول )4(: صافي ربح العام:

3. ربحية السهم خالل العام

الجدول )5(: ربحية السهم خالل العام:

٢٠١9م٢٠٢٠مالبيان
الفرق

النسبةقيمة

)٢8.3١(%)١.٠7(٢.7٠3.78ربحية السهم

انخفضــت ربحيــة الســهم لعــام ٢٠٢٠م بنســبة ٢8.31% عــن ربحيــة الســهم للعــام المماثــل ٢٠19م، بســبب انخفــاض صافــى الربــح الــذى انخفــض بنســبة 

.%٢8.31

معدل النمو السنوي المركب 
للربح التشغيلي

% ١3.٢4

معدل النمو السنوي المركب 
لصافي الخسائر واألرباح

% ٢.97
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4. المرابحات والتسهيالت اإلسالمية األخرى

أ مرابحات قصيرة األجل

مدة المرابحةأصل المرابحهفئة المرابحةمصدر المرابحةم
المدفوع خالل 

العام
رصيد المرابحة

في نهاية العام
الضمانات المقدمة 

للحصول على المرابحة

سند المر من قبل الشركة-٢1,8٧9,٧91-٢1,8٧9,٧91قصير االجلالبنك االول1

سند المر من قبل الشركة-٢3,٤٢٦,٦8٢-٢3,٤٢٦,٦8٢قصير االجلالبنك االول٢

سند المر من قبل الشركة-1٧,٦1٦,٧٧5-1٧,٦1٦,٧٧5قصير االجلالبنك السعودى البريطانى3

سند المر من قبل الشركة-5,٦٠5,٠9٤-5,٦٠5,٠9٤قصير االجلالبنك السعودى لاستثمار٤

سند المر من قبل الشركة-39,155,8٧٤-39,155,8٧٤قصير االجلالبنك السعودى لاستثمار5

سند المر من قبل الشركة٢٦,٠٢8,٤٠٤٤,93٧,1٢8شهر3٠,9٦5,53٢قصير االجلالبنك السعودى لاستثمار٦

سند المر من قبل الشركة٤٧,35٦٢٧,5٢8,٠٢٢ شهور٢٧,535,3٧8قصير االجلالبنك السعودى لاستثمار٧

سند المر من قبل الشركة-٢9,1٧9,٢٧٤-٢9,1٧9,٢٧٤قصير االجلالبنك العربى الوطنى8

سند المر من قبل الشركة-3٢,٢٧٢,9٤٧-3٢,٢٧٢,9٤٧قصير االجلالبنك العربى الوطنى9

سند المر من قبل الشركة-3,٢٦1,8٠1-3,٢٦1,8٠1قصير االجلالبنك العربى الوطنى1٠

سند المر من قبل الشركة3٠,٦٤8,98٤18,٠18,٠٦٢شهر٤8,٦٦٧,٠٤٦قصير االجلالبنك العربى الوطنى11

سند المر من قبل الشركة٢,335,٧٢٢-شهر٢,335,٧٢٢قصير االجلالبنك العربى الوطنى1٢

سند المر من قبل الشركة13,٦٦5,93٦-شهرين13,٦٦5,93٦قصير االجلالبنك العربى الوطنى13

سند المر من قبل الشركة٦,٠5٤,8٢8-٤ شهور٦,٠5٤,8٢8قصير االجلالبنك العربى الوطنى1٤

سند المر من قبل الشركة33,5٠٠,٠٠٠-٦ شهور33,5٠٠,٠٠٠قصير االجلصندوق التنمية الصناعى15

سند المر من قبل الشركة-3,81٦,٠٠٧-3,81٦,٠٠٧قصير االجلمصرف االنماء1٦

سند المر من قبل الشركة-1,٧٢9,٤39-1,٧٢9,٤39قصير االجلمصرف االنماء1٧

سند المر من قبل الشركة-1٤,1٦٧,89٧-1٤,1٦٧,89٧قصير االجلمصرف االنماء18

سند المر من قبل الشركة٢٢,٤9٦,٧35-شهرين٢٢,٤9٦,٧35قصير االجلمصرف االنماء19

سند المر من قبل الشركة3٤,٤98,31٦-٦شهور3٤,٤98,31٦قصير االجلمصرف االنماء٢٠

سند المر من قبل الشركة-53,٧9٧,٤٦٠-53,٧9٧,٤٦٠قصير االجلمصرف االنماء٢1

الجدول )6(: مرابحات قصيرة األجل:-

ــل رأس المــال العــام فــى 31 ديســمبر ٢٠٢٠ عــن رصيــد القــروض فــي 31 ديســمبر  ٢٠19  ارتفــع رصيــد القــروض قصيــرة االجــل والتــى تســتخدم فــى تموي

بمبلــغ ٤8,89 مليــون ريــال بنســبة ٤3.٢٠% وذلــك بسســب ارتفــاع مشــتريات المــواد الخــام وخاصــة خــالل الربــع الرابــع وذلــك ضمــن خطــة الشــركة فــى بنــاء 

مخــزون اســتراتيجى لتلبيــة الطلبــات المتوقعــة خــالل ٢٠٢1م.

معدل الدين الى إجمالي األصول
١:٠.46
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ب  مرابحات طويلة األجل 

مدة المرابحةأصل المرابحهفئة المرابحةمصدر المرابحةم
المدفوع خالل 

العام
رصيد المرابحة

في نهاية العام
الضمانات المقدمة 

للحصول على المرابحة

سند المر من قبل الشركة٢٧1,5٦1٢٤,٠٦٠شهر٢95,٦٢1طويل االجلالعربى الوطنى1

سند المر من قبل الشركة٢8٠,315٢٤,8٢٧شهر3٠5,1٤٢طويل االجلالعربى الوطنى٢

سند المر من قبل الشركة٧581,3٦9٧,٢3٢يوم88,٦٠1طويل االجلالعربى الوطنى3

سند المر من قبل الشركة1٢٢٢9,511٢5٦,99٦شهر٤8٦,5٠8طويل االجلالعربى الوطنى٤

سند المر من قبل الشركة٢3191,388388,٢38 شهر5٧9,٦٢5طويل االجلالعربى الوطنى5

سند المر من قبل الشركة1٢٢5٧,3٠٤٢88,٦95 شهر5٤5,999طويل االجلالعربى الوطنى٦

سند المر من قبل الشركة1٢٤58,٧55513,88٦ شهر9٧٢,٦٤٠طويل االجلالعربى الوطنى٧

سند المر من قبل الشركة1٢٦٢9,٤51٧٠٦,٦83 شهر1,33٦,133طويل االجلالعربى الوطنى8

سند المر من قبل الشركة1٢1٦٧,٧85188,٤91 شهر35٦,٢٧٦طويل االجلالعربى الوطنى9

سند المر من قبل الشركة1,59٤,٦٢٠155,39٠شهر1,٧5٠,٠٠9طويل االجلالعربى الوطنى1٠

سند المر من قبل الشركة3,٢٢5,٤٤٤1٢,839شهر3,٢38,٢83طويل االجلالعربى الوطنى11

سند المر من قبل الشركة1,٠٢8,٠٠1٠ -1,٠٢8,٠٠1طويل االجلالعربى الوطنى1٢

سند المر من قبل الشركة٢3٦,٢8٢٢٠,9٤3شهر٢5٧,٢٢5طويل االجلالعربى الوطنى13

سند المر من قبل الشركة٦٢٢,٤٢3٧1,٠٠5شهر٦93,٤٢٧طويل االجلالعربى الوطنى1٤

سند المر من قبل الشركة5٦5,٢39111,358شهر٦٧٦,59٧طويل االجلالعربى الوطنى15

سند المر من قبل الشركة3٢٢,٢٧93٢,٠9٠شهر35٤,3٦9طويل االجلالعربى الوطنى1٦

سند المر من قبل الشركة٢31,٢8٠,531٧٢3,٧9٦ شهر٢,٠٠٤,3٢8طويل االجلالعربى الوطنى1٧

سند المر من قبل الشركة3٦5,8٦٦3٢,٤35شهر398,3٠٢طويل االجلالعربى الوطنى18

سند المر من قبل الشركة31٢,٦59٢٧,٦5٤شهر3٤٠,313طويل االجلالعربى الوطنى19

سند المر من قبل الشركة٦٢٠,3٦٧5٤,99٦شهر٦٧5,3٦3طويل االجلالعربى الوطنى٢٠

سند المر من قبل الشركة٤٤8,5٦839,5٢٢شهر٤88,٠89طويل االجلالعربى الوطنى٢1

سند المر من قبل الشركة٢3839,8351,٦95,8٤5 شهر٢,535,٦8٠طويل االجلالعربى الوطنى٢٢

سند المر من قبل الشركة٢3٧18,٢٧٤1,٤59,٠3٧ شهر٢,1٧٧,31٢طويل االجلالعربى الوطنى٢3

سند المر من قبل الشركة٢3555,3311,11٦,٧88شهر1,٦٧٢,119طويل االجلالعربى الوطنى٢٤

سند المر من قبل الشركة٢353٧,5٧٢1,٠٧٦,535شهر1,٦1٤,1٠٧طويل االجلالعربى الوطنى٢5

سند المر من قبل الشركة٢3٢,35٦,99٧٤,٧8٦,58٤شهر٧,1٤3,581طويل االجلالعربى الوطنى٢٦

سند المر من قبل الشركة٢٦٠,٠3٦٢٢,9٧٦شهر٢83,٠13طويل االجلالعربى الوطنى٢٧

سند المر من قبل الشركة٢31,٤٢٧,5٤9٢,9٠5,1٤1 شهر٤,33٢,٦9٠طويل االجلالعربى الوطنى٢8

سند المر من قبل الشركة٢3313,33٢٦35,3٠5 شهر9٤8,٦3٧العربى الوطنى٢9

سند المر من قبل الشركة٢35٢9,٦331,٠٧٠,51٢ شهر1,٦٠٠,1٤٦العربى الوطنى3٠

سند المر من قبل الشركة٢٠3,٧88,3٤٦٦,٢18,8٦1 شهر1٠,٠٠٧,٢٠٧البنك السعودى لالستثمار31

سند المر من قبل الشركة19٤5٧,3٤٦٧53,83٠ شهر1,٢11,1٧٦البنك السعودى لالستثمار3٢

سند المر من قبل الشركة٢٤59٤,19٤1,1٠٠,3٤٠ شهر1,٦9٤,53٤البنك السعودى لالستثمار33

سند المر من قبل الشركة٢9٢٢٤,3191,٠38,٦8٤ شهر1,٢٦3,٠٠3البنك السعودى لالستثمار3٤

سند المر من قبل الشركة3٠538,٦٤1٢,53٤,٧5٢ شهر3,٠٧3,393البنك السعودى لالستثمار35

سند المر من قبل الشركة3٠58,9٧٧٦٠3,939 شهر٦٦٢,91٦البنك السعودى لالستثمار3٦

سند المر من قبل الشركة٦1,٠٤٢,٤٢٦5٠٠,٦51 شهور1,5٤3,٠٧٧مصرف االنماء3٧

سند المر من قبل الشركة8٢,55٦,51٠1,٦٢٠,٦٧5 شهور٤,1٧٧,185مصرف االنماء38

سند المر من قبل الشركة1,8٠8,8٠٦٠- 1,8٠8,8٠٦مصرف االنماء39

سند المر من قبل الشركة5,٢5٤,٦٦5٠ -5,٢5٤,٦٦5طويل االجلمصرف االنماء٤٠

سند المر من قبل الشركة٢٧19,38٦,٠٠٠5٦,٦3٠,٠٠٠ شهر٧٦,٠1٦,٠٠٠طويل االجلصندوق التنمية الصناعى٤1

الجدول )7(: مرابحات طويلة  األجل:-
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بلــغ رصيــد القــروض طويلــة األجــل فــى 31 ديمســبر ٢٠٢٠م مبلــغ  8٧.9٠ مليــون ريــال فــى حيــن كان رصيــد القــروض طويــل األجــل فــى 31 ديســمبر ٢٠19م 

مبلــغ  1٢8.٧9 مليــون ريــال بإنخفــاض قــدره 31.٧5% وذلــك بســبب ســدادات القــروض طويلــة األجــل مــع عــدم الحصــول علــى قــروض طويلــة األجــل خــالل 

عــام ٢٠٢٠م وأعتمــاد الشــركة فــى تمويــل التوســعات الراســمالية خــالل عــام ٢٠٢٠م علــى التمويــل الذاتــى مــن قبــل الشــركة.

5. القطاعات التشغيلية

تتمثل القطاعات التشغيلية لشركة زهرة الواحة للتجارة فى قطاعى مصغرات القوارير البالستيكية )البريفورم( األغطية البالستيكية للقوارير.

فــى حيــن كانــت نســبة االنخفــاض فــى قيمــة المبيعــات لقطــاع مصغــرات القواريــر 

)البريفــورم( ٢٠.٤1% كانــت نســبة االنخفــاض فــى كميــة المبيعــات بالطــن 1.53%، حيــث تأثــرت 

قيمــة المبيعــات بإنخفــاض أســعار المــواد الخــام بســبب إنخفــاض أســعار البتــرول وتعــد 

ــاع. ــذا القط ــى ه ــع ف ــعار البي ــد أس ــى تحدي ــى ف ــر رئيس ــام عنص ــواد الخ ــة الم تكلف

القواريــر  أغطيــة  لقطــاع  المبيعــات  قيمــة  فــى  االنخفــاض  نســبة  كانــت  حيــن  فــى 

ــرت  ــث تأث ــن 5.٠٢%، حي ــات بالط ــة المبيع ــى كمي ــاع ف ــبة األرتف ــت نس ــتيكية 5.91% كان البالس

قيمــة المبيعــات بإنخفــاض أســعار المــواد الخــام بســبب إنخفــاض أســعار البتــرول وتعــد 

تكلفــة المــواد الخــام عنصــر رئيســى فــى تحديــد أســعار البيــع فــى هــذا القطــاع.

1.5 قطاع  مصغرات القوارير البالستيكية )البريفورم( 

2.5 قطاع اغطية القوارير البالستيكية  

الجدول )٨(: إيرادات قطاع مصغرات القوارير )البريفورم(:

الجدول )٩ (: إيرادات قطاع اغطية القوارير البالستيكية

%٢٠١9م٢٠٢٠مالبيان 

إيرادات قطاع مصغرات القوارير 
)٢٠.4١(%35٢,4٠3,١١944٢,757,8٢4)البريفورم(

)١.7١(%6,٠4٢,٢54,3846,١47,3٢4,٠٢4المبيعات بالحبة

)١.53(%77,44١78,64٢المبيعات بالطن

%٢٠١9م٢٠٢٠مالبيان 

إيرادات قطاع اغطية القوارير 
)5.9١(%7٢,447,3٠٠76,999,7١١البالستيكية

4.7٠%5,7٢9,674,5٠٠5,4٢7,4٢8,5٠٠المبيعات بالحبة

5.٠٢%8,8498,4٢6المبيعات بالطن

إيرادات قطاع مصغرات القوارير )البريفورم(

)ماليين الرياالت(

قطاع اغطية القوارير البالستيكية 

)ماليين الرياالت(
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2.5 التحليل الجغرافي ألنشطة الشركة الرئيسية   
الجدول )10( : التحليل الجغرافي ألنشطة الشركة الرئيسية:

المنطقة الجغرافية 
٢٠٢٠٢٠١9

 المبيعات قيمة  المبيعات بالطن  المبيعات بالوحدة  المبيعات قيمة  المبيعات بالطن  المبيعات بالوحدة 

١5,38٠,3١٢ ٢,44١ 38٠,99١,95٢ 45٠,٢3١,648٢,886١5,38٢,35١دول الخليج

١٠6,5٠١,658 ١9,654 ١,8٢١,759,٢١6 ٢,٢64,5١3,4٠8٢3,5٠7١٠3,٢١4,5٠6اسيا

١,8١9,٢67 ٢96 ٢١,768,١١٢ 47,933,٠565683,٠87,٢٢4افريقيا

المملكة العربية السعودية - 
٢78,33١,938 46,١56 6,٠٠4,778,544 5,8٠7,3٢4,٢9٢43,١43٢١6,436,656المنطقة الوسطى

المملكة العربية السعودية - 
65,794,584 ١٠,687 ١,579,385,85٢ ١,3٠3,5١5,٠٠87,١3838,3٢١,657المنطقة الشمالية

المملكة العربية السعودية - 
١9,734,393 3,٠98 59٠,٠38,٢56 633,١43,56٠3,997٢٠,65٠,536المنطقة الجنوبية

المملكة العربية السعودية - 
١,847,667 ٢96 4٢,٢76,٠64 ١55,96٠,75٢9965,١53,756المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية - 
3٠,347,7١6 4,44١ ١,١33,754,5٢8 ١,١٠9,3٠7,١6٠4,٠55٢٢,6٠3,733المنطقة الغربية

519,757,535 87,069 11,574,752,524 11,771,928,88486,290424,850,419اإلجمالي

الجدول )11( : اإليرادات حسب الدول :

٢٠١9م٢٠٢٠مالبيان 

3٠3,١66,337396,٠56,٢98المملكة العربية السعودية

١٠3,١6١,7٠7١٠6,3١3,١78اليمن

7,١94,٠979,١84,١٢4عمان

6,٠73,3365,٠4٠,9٠4البحرين

3,٠87,٢٢4١,8١9,٢67السودان

٢,١١4,9١8١,١55,٢84الكويت

5٢,8٠٠١88,48٠األردن

4٢4,85٠,4١95١9,757,535اإلجمالي

فــى حيــن انخفضــت قيمــة المبيعــات فــى الســوق المحلــى عملــت الشــركة علــى الحفــاظ علــى قيمــة المبيعــات فــى الســوق الخارجــى مــن خــالل العمــل 

علــى الحفــاظ علــى قيمــة المبيعــات فــى ســوق دولــة اليمــن والــذى يعــد الســوق الرئيســى فــى الســوق الخارجــى مــع العمــل علــى زيــادة المبيعــات الخارجيــة 

لســوق دولــة البحريــن وســوق دولــة الســودان وســوق دولــة الكويــت.

التحليل الجغرافي ألنشطة الشركة الرئيسية

مساهمة القطاعات في

إجمالي اإليرادات عام ٢٠19

مساهمة القطاعات في

إجمالي اإليرادات عام ٢٠٢٠
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آسيا

منطقة
الخليج

إفريقيا

الجدول )12(: الشركات التابعة:

الجدول )13(: استثمارات بطريقة حقوق الملكية:

األنشطة األساسيةإجمالي رأس المال )يال سعودي(% الملكيةدولة التأسيسإسم الشركة

اليوجد

األنشطة األساسيةإجمالي رأس المال )يال سعودي(% الملكيةدولة التأسيسإسم الشركة

اليوجد

الشركات التابعة واستثمارات بطريقة حقوق الملكية )إن وجدت(
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مجلس اإلدارة 
والحوكمة
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1. مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

أ. مجلس اإلدارة 
ــس اإلدارة(  ــث )مجلــ ــاب الثالــ ــركة البــ ــي للشــ ــام األساس ــا للنظــ وفقــ

ــركة. ــر )1٧( إدارة الشــ ــابعة عشــ ــادة الســ المــ

ــاء  ــتة )٦( أعضــ ــن ســ ــون مــ ــس إدارة يتكــ ــركة مجلــ ــى إدارة الشــ يتولــ

تعينهــــم الجمعيــة العامــة العاديــــة لمــدة ال تزيــد عــن ثاثة ســنوات، 

وتبــــدأ مــــدة أول مجلــــس إدارة مــــن تاريــخ صــدور القــــرار الوزاري القاضي 

بتحــــول الشــــركة ولمــــدة خمــــس )5( ســنوات.

وقـد تـم تعيـن أول مجلـس إدارة وفقـا للقـرار الوزاري رقـم 8٦ بتاريـخ

 ٢٧  ديســـمبر ٢٠1٦م وبقـــرار الجمعيـــة التحوليـة بتاريـــخ ٢٦ ديسـمبر ٢٠1٦م 

حتــى تاريــخ ٢٦ ديســمبر ٢٠٢1م.

ــا  ــى فيه ــس اإلدارة ويراع ــل مجل ــة عم ــركة الئح ــس إدارة الش ــع مجل يض

تكويــن  فــي  يراعــى  والعضويــة.  التعييــن  وشــروط  المجلــس  تشــكيل 

مجلــس اإلدارة مــا يلــي:

ــاطها، دون . 	 ــة نش ــركة وطبيع ــم الش ــع حج ــه م ــدد أعضائ ــب ع تناس

ــن  ــرة م ــابعة عش ــادة الس ــن الم ــرة )أ( م ــي الفق ــا ورد ف ــال بم اإلخ

ــركة. ــة الش ــة حوكم الئح

أن تكون أغلبيته من األعضاء غير التنفيذيين.. 	

أن ال يقــل عــدد أعضائــه المســتقلين عــن عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء . 	

المجلــس، أيهمــا أكثــر.

األنظمــة  عليــه  نصــت  مــا  وفــق  اإلدارة  مجلــس  مســؤولية  تكــون 

العاقــة: ذات  واللوائــح 

واجبــي أ.  بــذل  وعليــه  المســاهمين،  جميــع  اإلدارة  مجلــس   يمثــل 

العنايــة والــوالء فــي إدارة الشــركة  وكل مــا مــن شــأنه صــون مصالحها 

ــا. ــم قيمته ــا وتعظي وتنميته

تقــع علــى عاتــق مجلــس إدارة الشــركة المســؤولية عــن أعمالهــا وإن ب. 

 أو جهــات أو أفــراد  فــي ممارســة بعــض اختصاصاتــه.
ً
فــوض لجانــا

إن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن إدارة الشــركة وتوفيــر القيــادة ج. 

الفعالــة لإلشــراف علــى إدارة أعمــال شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة 

ــة  ــا بطريق ــو قيمته ــي تنم ــركة لك ــددة للش ــداف المح ــق األه لتحقي

مربحــة ومســتمرة. 

يباشــر مجلــس اإلدارة مســؤولياته فــي ضــوء األحــكام المنظمــة د. 

لذلــك والمنصــوص عليهــا فــي نظــام الشــركات، والئحــة حوكمــة 

 لنظــام 
ً
الشــركات، والضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا

الشــركات الخاصــة بالشــركات المســاهمة المدرجــة، ونظــام الشــركة 

ــي: ــا يل ــا م ــركة، ومنه ــة الش ــة حوكم ــي، والئح األساس

: السياسات واإلجراءات العامة
ً
أوال

: الخطط االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة
ً
ثانيا

: أنظمة الرقابة الداخلية
ً
ثالثا

: مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه المساهمين
ً
رابعا

ب. صالحيات المجلس

مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة العاديــة، يكــون 

للمجلــس أوســع الســلطات والصاحيــات فــي إدارة الشــركة بمــا فــي 

بجميــع  والقيــام  واالتفاقيــات  العقــود  وإبــرام  القــرارات  اتخــاذ  ذلــك 

التصرفــات األخــرى الازمــة لتحقيــق أغــراض الشــركة وللمجلــس فــي 

ــه أن يمــارس جميــع االختصاصــات ويجــري جميــع  ــام بواجبات ســبيل القي

التصرفــات واألعمــال ممــا يجــوز للشــركة أن تمارســه بمقتضــى نظامهــا 

األساســي بشــرط أال تكــون هــذه التصرفــات ممــا تختــص بــه الجمعيــات 

 لنظــام الشــركة األساســي ونظام الشــركات.
ً
العامــة للمســاهمين وفقــا

يمثــل مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين، وعليــه بــذل واجبــي العنايــة 

والــوالء فــي إدارة الشــركة  وكل مــا مــن شــأنه صــون مصالحهــا وتنميتهــا 

وتعظيــم قيمتهــا.

وتظــل المســؤولية النهائيــة عــن الشــركة علــى المجلــس حتــى وإن 

شــكل لجانــا أو فــوض جهــات أو أفــراد آخريــن للقيــام ببعــض أعمالــه، 

وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز لمجلــس اإلدارة إصــدار تفويــض عــام أو غيــر 

ــدة. ــدد الم مح

ت . يمارس مجلس اإلدارة المهام االتية: -

مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة فــي نظام الشــركات 

ــس اإلدارة  ــون لمجل ــي، يك ــركة األساس ــام الش ــة ونظ ــه التنفيذي ولوائح

يحقــق  بمــا  أعمالهــا  وتوجيــه  الشــركة  إدارة  فــي  الصاحيــات  أوســع 

ــي: ــا يل ــه م ــس اإلدارة واختصاصات ــام مجل ــن مه ــل ضم ــا، ويدخ أغراضه

وضــع الخطــط والسياســات واالســتراتيجيات واألهــداف الرئيســية . 	
للشــركة واإلشــراف علــى تنفيذهــا ومراجعتهــا بشــكل دوري، والتأكــد 
مــن توافــر المــوارد البشــرية والماليــة الازمــة لتحقيقهــا، ومــن ذلــك:

ــية أ.  ــل الرئيس ــط العم ــركة وخط ــاملة للش ــتراتيجية الش ــع االس  وض
وسياســات وإجــراءات إدارة  المخاطــر وحوكمــة الشــركة ومراجعتهــا 

ــا. وتوجيهه

واســتراتيجتها ب.  للشــركة  األمثــل  الرأســمالي  الهيــكل   تحديــد 
بأنواعهــا. التقديريــة  الموازنــات  وإقــرار   الماليــة  وأهدافهــا 

 اإلشــراف علــى النفقــات الرأســمالية الرئيســية للشــركة، وتملــك ج. 
األصــول والتصــرف بهــا .
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وضــع أهــداف األداء ومراقبــة التنفيــذ واألداء الشــامل فــي د. 
الشــركة .

فــي ه.  والوظيفيــة  التنظيميــة  للهيــاكل  الدوريــة  المراجعــة 
واعتمادهــا . الشــركة 

التحقــق مــن توافــر المــوارد البشــرية والماليــة الازمــة لتحقيــق و. 
أهــداف الشــركة وخططهــا  الرئيســية.

العــام . 	 واإلشــراف  الداخليــة  للرقابــة  وضوابــط  أنظمــة  وضــع 

عليهــا، ومــن ذلــك:

وضــع سياســة مكتوبــة لمعالجــة حــاالت تعــارض المصالــح أ. 
الفعليــة والمحتملــة لــكل مــن أعضــاء  مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة والمســاهمين، ويشــمل ذلــك إســاءة اســتخدام 
عــن  الناتــج  التصــرف  وإســاءة  ومرافقهــا،  الشــركة  أصــول 

التعامــات مــع األطــراف ذوي العاقــة.

ــي ب.  ــا ف ــبية، بم ــة والمحاس ــة المالي ــامة األنظم ــن س ــد م التأك
ــة. ــر المالي ــداد  التقاري ــة بإع ــة ذات الصل ــك األنظم ذل

التأكــد مــن تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة لقيــاس وإدارة ج. 
المخاطــر؛ وذلــك بوضــع تصــور عــام  عــن المخاطــر التــي قــد 
تواجــه الشــركة وإنشــاء بيئــة ملمــة بثقافــة إدارة المخاطــر 
أصحــاب  مــع  بشــفافية  وطرحهــا  الشــركة،  مســتوى  علــى 

بالشــركة. الصلــة  ذات  واألطــراف  المصالــح 

المراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي د. 
الشــركة .

إعــداد سياســات ومعاييــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة للعضويــة . 	

فــي مجلــس اإلدارة – بمــا ال يتعــارض مــع األحــكام اإللزاميــة فــي 

ــة  ــرار الجمعي ــد إق ــذ بع ــع التنفي ــا موض ــة –، ووضعه ــذه الائح ه

العامــة لهــا.

ــح . 	 ــاب المصال ــع أصح ــة م ــم العاق ــة تنظ ــة مكتوب ــع سياس وض

ــة. ــذه الائح ــكام ه ــق أح وف

الشــركة . 	 تقيــد  تضمــن  التــي  واإلجــراءات  السياســات  وضــع 

المعلومــات  عــن  باإلفصــاح  والتزامهــا  واللوائــح  باألنظمــة 

الجوهريــة للمســاهمين وأصحــاب المصالــح، والتحقــق مــن تقيــد 

بهــا. التنفيذيــة  اإلدارة 

النقديــة، . 	 وتدفقاتهــا  الشــركة،  ماليــة  إدارة  علــى  اإلشــراف 

الغيــر. مــع  واالئتمانيــة  الماليــة  وعاقاتهــا 

االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:. 	

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه .أ. 

حــل الشــركة قبــل األجــل المعيــن فــي نظام الشــركة األساســي ب. 

ــتمرارها . أو تقرير اس

االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:. 	

اســتخدام االحتياطــي االتفاقــي للشــركة فــي حــال تكوينــه مــن أ. 

ــرض  ــه لغ ــدم تخصيص ــة وع ــر  العادي ــة غي ــة العام ــل الجمعي قب

معيــن.

تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة .ب. 

طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية .ج. 

قبــل . 	 واعتمادهــا  للشــركة  والســنوية  األوليــة  الماليــة  القوائــم  إعــداد 

نشــرها.

إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره.. 		

ضمــان دقــة وســامة البيانــات والمعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا . 		

ــا. ــول به ــفافية المعم ــاح والش ــل اإلفص ــم عم ــات ونظ ــق سياس ــك وف وذل

إرســاء قنــوات اتصــال فعالــة تتيــح للمســاهمين االطــاع بشــكل مســتمر . 		

ودوري علــى أوجــه األنشــطة المختلفــة للشــركة وأي تطــورات جوهريــة.

د فيهــا مــدة اللجنــة . 		 تشــكيل لجــان متخصصــة منبثقــة عنــه  بقــرارات يحــدَّ

وصاحياتهــا ومســؤولياتها، وكيفيــة رقابــة المجلــس عليهــا، علــى أن 

يتضمــن قــرار التشــكيل تســمية األعضــاء وتحديــد مهامهــم وحقوقهــم 

ــا. ــان وأعضائه ــذه اللج ــال ه ــم أداء وأعم ــع تقيي ــم، م وواجباته

منــح للعامليــن فــي الشــركة، مثــل المكافآت . 		
ُ
تحديــد أنــواع المكافــآت التــي ت

الثابتــة، والمكافــآت المرتبطــة بــاألداء، والمكافــآت فــي شــكل أســهم، بمــا 

ــام   لنظ
ً
ــذا ــادرة تنفي ــة الص ــراءات التنظيمي ــط واإلج ــع الضواب ــارض م ال يتع

الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة.

وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.. 		

ث. الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة

مــــع مراعــــاة اختصاصــات الجمعيــة العامــة، يتولى مجلــس إدارة الشــركة . 	

جميــــع الصاحيــــات والســــلطات الازمــة إلدارتهــا، وتظــــل المســــؤولية 

النهائيــــة عــــن الشــركة علــى المجلــس، حتــــي وإن شــكل لجانــا أو فــوض 

جهــــات أو أفــــراد أخريــن للقيــام ببعــض أعمالــه، وعلــى المجلــس تجنــب 

إصــــدار تفويضــات عامــــة أو غيــر محــددة المــدة.

يجــــب تحديــــد مســــؤوليات مجلــــس اإلدارة بوضــوح فــي نظــــام الشــركة . 	

ــي. األساس

ــة . 	 ــن نيــ ــؤولية وحســ ــه بمســ ــس اإلدارة مهماتــ ــؤدي مجلــ ــب أن يــ يجــ

وجديــــة واهتمــــام، وأن تكــــون قراراتــــه مبنيــــة علــــى معلومــــات وافيــة 

مــــن اإلدارة التنفيذيــــة، أو أي مصــــدر موثــــوق أخــر.

ــزم . 	 ــه أن يلتــ ــاهمين، وعليــ ــع المســ ــس اإلدارة جميــ ــو مجلــ ــل عضــ يمثــ

ــق  ــا يحقــ ــس مــ ــا، وليــ ــركة عمومــ ــة الشــ ــق مصلحــ ــا يحقــ ــام بمــ بالقيــ

مصالــــح المجموعــــة التــــي يمثلهــــا، أو التــــي صوتــــت علــــى تعيينــــه فــي 

اإلدارة.  مجلــــس 

ــة . 	 ــإلدارة التنفيذيــ ــا لــ ــي يفوضهــ ــات التــ ــس اإلدارة الصاحي ــدد مجلــ يحــ

وإجــــراءات اتخــــاذ القــرار ومــدة التفويــض، كمــــا يحــدد الموضوعــات التــي 

يحتفــــظ بصاحيــــة البــت فيهــــا، وترفــــع اإلدارة التنفيذيــــة تقاريــر دوريــة 

عــــن ممارســــتها للصاحيــات المفوضــــة. 

يجــــب علــــى مجلــــس اإلدارة التأكــد مــــن وضــع إجــــراءات لتعريــف أعضــاء . 	

المجلــس الجــدد بعمــل الشــركة، وبخاصــة الجوانــب الماليــة والقانونيــة 

فضا عــــن تدريبهــــم إن لــــزم األمر.

يجــــب علــــي مجلــس اإلدارة التأكــد مــن توفيــر الشــركة معلومات وافيــة . 	
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ــام،  ــه ع ــس اإلدارة بوجــ ــاء مجلــ ــع أعضــ ــؤونها لجميــ ــن شــ عــ

وألعضــاء مجلــــس اإلدارة غير التنفيذيين بوجــــه خــــاص، وذلــــك 

مــــن أجــــل تمكينهــــم مــن القيــــام بواجباتهــــم ومهماتهــــم 

بكفــاءة وفاعليــــة. 

ال يجــــوز لمجلــــس اإلدارة عقــــد القـــروض التــــي تجــــاوز أجالهــــا . 	

ــراء  ــا، أو إبــ ــركة أو رهنهــ ــارات الشــ ــع عقــ ــنوات، أو بيــ ــاث ســ ث

مدينــــي الشــــركة مــــن التزاماتهــم إال إذا كان مصرحــــا لــه بذلــك 

فــي نظــام الشــــركة األساســي وبالشــــروط الــــواردة فيــــه. وإذا 

ــذا  ــي هــ ــا فــ ــي أحكامــ ــركة األساس ــام الشــ ــن نظــ ــم يتضمــ لــ

الشــــأن، فا يجــــوز للمجلــــس القيــام بالتصرفــــات المذكــورة إال 

بــــإذن مــــن الجمعيــــة العامــــة، مــــا لــــم تكــــن تلــــك التصرفــات 

داخلــــة بطبيعتهــــا فــــي أغــــراض الشــــركة. 

علــــى كل عضــــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة . 	

وموظفــــي الشــــركة بــــذل واجبــــي العنايــــة والــــوالء تجــــاه 

الشــركة، وكل مــا مــن شــأنه صــون مصالــح الشـركة وتنميتهــا 

ــم  ــى مصلحتهــ ــا علــ ــم مصالحهــ ــا، وتقديــ ــم قيمتهــ وتعظيــ

الشــــخصية فــــي جميــــع األحــوال. 

فــــي . 		 المســــاهمين  جميــــع  اإلدارة  مجلــــس  عضــــو  يمثــــل 

ــة  ــركة ومصلحــ ــة الشــ ــق مصلحــ ــا يحقــ ــزم بمــ ــركة، ويلتــ الشــ

المســــاهمين ويراعــــي حقــــوق أصحــــاب المصالــــح األخريــن، 

وليــــس مصلحــــة المجموعــــة التــــي انتخبتــــه فحســــب. 

 يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن فيهــا بجميــع . 		

االنظمة واللوائــــح والتعليمــات ذات الصلــة.

اإلدارة . 		 عضــــو  أو  اإلدارة  مجلــــس  عضــــو  اســتغال  يمنــــع 

التنفيذيــــة لمنصبــــه الوظيفــــي بهــــدف تحقيــــق مصلحــــة 

خاصــــة بــــه أو بغيــــره. 

يجــــب قصــر استعمال أصــول الشــركة ومواردهــا علــى تحقيــق . 		

أغــــراض الشــــركة وأهدافهــــا، وعــدم استغال تلــــك األصول أو 

المــــوارد لتحقيــق مصالــح خاصــة. 

ــة . 		 ــة وواضحــ ــة ومحكمــ ــد دقيقــ ــس اإلدارة قواعــ ــع مجلــ يضــ

المعلومــــات  علــــى  االطــاع  وتوقيــــت  صاحيــــة  تنظــــم 

الداخليــــة الخاصــــة بالشــركة بمــا يحــــول دون اســتفادة أعضــاء 

مجلــــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــــة وغيرهــم منهــا أو اإلفصاح 

.
ً
عنهــــا ألي شــــخص، إال فــــي الحــــدود المقــــررة أو الجائــــزة نظامــــا

ج . مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم:

ــه  ــال عضويت ــن خ ــس اإلدارة – م ــاء مجل ــن أعض ــو م ــؤدي كل عض ي

ــة: ــات اآلتي ــام والواجب ــس اإلدارة – المه ــي مجل ف

تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.. 	

ألهــداف . 	 تحقيقهــا  ومــدى  التنفيذيــة  اإلدارة  أداء  مراقبــة 

وأغراضهــا. الشــركة 

مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.. 	

التحقــق مــن ســامة ونزاهــة القوائــم والمعلومــات الماليــة . 	

للشــركة.

التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية.. 	

تحديد المستويات المائمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية.. 	

إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.. 	

المشــاركة فــي وضــع خطــة التعاقــب واإلحــال فــي وظائــف الشــركة . 	

التنفيذيــة.

االلتــزام التــام بأحــكام نظــام الشــركات ونظام الســوق الماليــة ولوائحهما . 	

التنفيذيــة واألنظمــة ذات الصلــة والنظــام األساســي عنــد ممارســته 

لمهــام عضويتــه فــي المجلــس، واالمتنــاع عــن القيــام أو المشــاركة فــي 

أي عمــل يشــكل إســاءة لتدبيــر شــؤون الشــركة.

حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة وعــدم التغيــب عنهــا . 		

، أو ألســباب طارئــة.
ً
إال لعــذر مشــروع يخطــر بــه رئيــس المجلــس مســبقا

الجتماعــات . 		 والتحضيــر  بمســؤولياته،  لاطــاع  كاٍف  وقــت  تخصيــص  

مجلــس اإلدارة ولجانــه والمشــاركة فيهــا بفعاليــة، بمــا فــي ذلــك توجيــه 

األســئلة ذات العاقــة ومناقشــة كبــار التنفيذييــن بالشــركة.

دراســة وتحليــل المعلومــات ذات الصلــة بالموضوعــات التــي ينظــر فيهــا . 		

مجلــس اإلدارة قبــل إبــداء الــرأي بشــأنها.

ــث . 		 ــة، وح ــم بحري ــداء آرائه ــن إب ــن م ــس اإلدارة اآلخري ــاء مجل ــن أعض تمكي

المجلــس علــى مداولــة الموضوعــات واســتقصاء آراء المختصيــن مــن 

أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ومــن غيرهــم إذا ظهــرت حاجــة إلــى 

ذلك.

ــرة . 		 ــه - مباش ــة ل ــأي مصلح ــوري ب ــل وف ــكل كام ــس اإلدارة بش ــاغ مجل إب

كانــت أم غيــر مباشــرة - فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة، 

وأن يتضمــن ذلــك اإلبــاغ طبيعــة تلــك المصلحــة وحدودهــا وأســماء أي 

أشــخاص معنييــن بهــا، والفائــدة المتوقــع الحصــول عليهــا بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر مــن تلــك المصلحــة ســواء أكانــت تلــك الفائــدة ماليــة أم غيــر 

ــرار  ــى أي ق ــت عل ــي التصوي ــاركة ف ــدم المش ــو ع ــك العض ــى ذل ــة وعل مالي

يصــدر بشــأن ذلــك، وذلــك وفقــا ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق 

الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.

إبــاغ مجلــس اإلدارة بشــكل كامــل وفــوري بمشــاركته – المباشــرة أو غيــر . 		

المباشــرة – فــي أي أعمــال مــن شــأنها منافســة الشــركة، أو بمنافســته 

الشــركة – بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي أحــد فــروع النشــاط الــذي 

ــة  ــوق المالي ــام الس ــركات ونظ ــام الش ــكام نظ  ألح
ً
ــا ــك وفق ــه، وذل تزاول

ولوائحهمــا التنفيذيــة.

ــي . 		 ــه ف ــق عضويت ــن طري ــا ع ــق عليه ــرار واف ــاء أي أس ــة أو إفش ــدم إذاع ع

المجلــس إلــى أي مــن مســاهمي الشــركة – مــا لــم يكــن ذلــك فــي أثنــاء 

انعقــاد اجتماعــات الجمعيــة العامــة – أو إلــى الغيــر، وذلــك بحســب مــا 

تقتضيــه أحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا 

التنفيذيــة.

العمــل بنــاًء علــى معلومــات كاملــة، وبحســن نيــة، مــع بــذل العنايــة . 		

كافــة. والمســاهمين  الشــركة  لمصلحــة  الازميــن،  واالهتمــام 

إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.. 		

ــاالت . 		 ــي المج ــا وف ــركة وأعماله ــطة الش ــال أنش ــي مج ــه ف ــة معارف تنمي

ــة. ــة ذات الصل ــة والصناعي ــة والتجاري المالي

االســتقالة مــن عضويــة مجلــس اإلدارة فــي حــال عــدم تمكنــه مــن الوفاء . 		

بمهامــه فــي المجلــس علــى الوجــه األكمل.
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ح . مهام العضو المستقل

مع مراعاة المادة الثاثين من هذه الائحة، على عضو مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالية في أداء المهام اآلتية:

إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية.. 	

التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.. 	

اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.. 	

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

احمد حمود ابراهيم الذياب1

الرئيس التنفيذي 
والعضو المنتدب 

بشركة هنا 
للصناعات الغذائية

العضو المنتدب 
بشركة هنا 

للصناعات الغذائية

دورات تدريبية في مهارات البيع 
والتسويق الجامعة االمريكية 

بالقاهرة
دورات تدريبية لتطوير المدراء 

وصناع القرار االبداع الخليجي تركيا

- عضو مجلس ادارة بشركة هنا 
للصناعات الغذائية

- مدير عام بشركة هنا للصناعات 
الغذائية

- نائب رئيس الغرفة التجارية 
لمحافظة البكرية

- مدير عام شركة زهرة الواحة للتجارة

الرئيس التنفيذي طارق عبدالرحمن صالح السدحان٢
ببنك الرياض

مستشار رئيس 
مجلس ادارة 

الصندوق 
السعودى للتنمية

- بكالوريوس محاسبة 
- دبلوم في التجارة الدولية جامعة 

ادنبره إسكتلندا
ماجستير إدارة االعمال جامعة 

ENPC  باريس فرنسا
- عضو المعهد األمريكي 

 AICPA للمحاسبين المرخصين
 IIA عضو معهد التدقيق الداخلي -

- عضو الهيئة السعودية 
للمحاسبين العامين المرخصين 

SOCPA

- المدير العام المكلف الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

- وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي 
للرقابة 

- الرئيس التنفيذي برشكة كي بي ام جي 
مراجعون ومحاسبون قانونيون

جورج عبدالكريم جورج موسى3
الرئيس التنفيذى 

بشركة زهرة 
الواحة للتجارة

مدير عام المبيعات 
بشركة زهرة الواحة 

للتجارة

بكالوريوس في التسويق 
والمبيعات

مدير عام المبيعات بشركة العثمان 
للباستيك - تكوين

طه محمد عبدالواحد ازهرى٤

رئيس المراجعة 
الداخلية بشركة 
الطيران المدنى 

السعودى القابضة

كبير المدراء 
الماليين بشركة 
الطيران المدنى 

السعودى القابضة

بكالوريوس في المحاسبة

- رئيس لجنة المراجعة بشركة هنا 
للصناعات الغذائية

- رئيس لجنة المراجعة شركة باتك 
لإلستثمار واألعمال اللوجستية

- عضو مجلس ادارة بشركة باتك 
لإلستثمار واألعمال اللوجستية

- عضو لجنة المراجعة بشركة زهرة 
الواحة للتجارة

- عضو لجنة المراجعة ببنك الجزيرة
- المستشار االقتصادى بشركة المياه 

الوطنية
- المدير التنفيذى لتميز االعمال 

بشركة المياه الوطنية
- الرئيس التنفيذى المالى بشركة 

المياه الوطنية

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى*5

عضو لجنة 
الترشيحات 

والمكافات 
بالشركة 

السعودية لتبادل 
المعلومات 

االلكترونية

الرئيس التنفيذى 
بشركة ميد جلف 

للتأمين وإعادة 
التأمين

بكالوريوس فى العلوم المالية 
والمصرفية

- مدير عام الحوكمة بالبنك السعودى 
لاستثمار

- مستشار بالبنك السعودى 
لاستثمار

- مدير عام المجموعة المصرفية 
للشركات بمصرف الراجحى

- مدير المجموعة المصرفية للشركات 
بالبنك االهلى التجارى

احمد حسن احمد على٦
مدير ادارة الجودة 

بشركة زهرة 
الواحة للتجارة

مدير مراقبة الجودة 
برشكة تكوين 

المتطورة للصناعات

- بكالوريوس في الكيمياء
--- دبلوم في الكيمياء التحليلية 

استقالة عضو مجلس االدارة االستاذ/  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزويدى من عضوية المجلس من تاريخ 15 مارس ٢٠٢٠م 	

الجدول )14( : أسماء أعضاء مجلس اإلدارة )الوظائف الحالية، الوظائف السابقة، المؤهالت والخبرات( :
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خ. تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي:

د . اجتماعات مجلس اإلدارة

الجدول )16(: سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2020م والبالغ مجموعها )5( اجتماعات:

االسمم
عدد االجتماعات )5(

اإلجمالي
نسبة

الحضور األول

٢٠٢٠/١/٢8

الثاني

٢٠٢٠/٢/٢6

الثالث

٢٠٢٠/4/٢3

الرابع

٢٠٢٠/7/٢3

الخامس

٢٠٢٠/١٠/٢١

1٠٠%5احمد حمود ابراهيم الذياب1

1٠٠%5طارق عبدالرحمن صالح السدحان٢

1٠٠%5جورج عبدالكريم جورج موسى3

1٠٠%5طه محمد عبدالواحد ازهرى٤

٤٠%٢عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى*5

1٠٠%5احمد حسن احمد على٦

استقالةلم يحضرحضراستقالة  عضو مجلس االدارة االستاذ/  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزويدى من عضوية المجلس من تاريخ 15 مارس 2020م 	

الجدول )15(: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

التصنيفالصفة االسمم

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةاحمد حمود ابراهيم الذياب1

مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارة طارق عبدالرحمن صالح السدحان٢

عضو مجلس إدارة جورج عبدالكريم جورج موسى3
تنفيذيالرئيس التنفيذي للشركة 

مستقلعضو مجلس إدارة طه محمد عبدالواحد ازهرى٤

مستقلعضو مجلس إدارة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى5

تنفيذيعضو مجلس إدارة احمد حسن احمد على٦

استقالة عضو مجلس االدارة االستاذ/  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزويدى من عضوية المجلس من تاريخ 15 مارس ٢٠٢٠م 	

يجتمع مجلس اإلدارة أربعة مرات على األقل في السنة، بما ال يقل عن اجتماع واحد كل  ثالثة أشهر
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة

الجدول )17(: األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة عند بداية ونهاية العام 2020م ونسبتها من إجمالي عدد أسهم الشركة شاملة أسهم عضوية المجلس:

أسماء أعضاء مجلس اإلدارةم

األسهم المملوكة

عدد األسهم عند 

بداية العام ٢٠٢٠
النسبة إىل إجمايل األسهم

عدد األسهم في 

نهاية العام ٢٠٢٠
النسبة إىل إجمايل األسهم

5٦%٧٠8,٤٠٠,٠٠٠%1٠,5٠٠,٠٠٠احمد حمود ابراهيم الذياب1

٠%٠٠%٠طارق عبدالرحمن صالح السدحان٢

٠%٠٠%٠جورج عبدالكريم جورج موسى3

٠%٠٠%٠طه محمد عبدالواحد ازهرى٤

٠%٠٠%٠عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى*5

٠%٠٠%٠احمد حسن احمد على٦

استقالة  عضو مجلس االدارة االستاذ/  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزويدى من عضوية المجلس من تاريخ 15 مارس 2020م 	

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أداءه وأداء لجانه وأعضائه واإلدارة التنفيذية

 للمــادة الحاديــة واألربعــون مــن الئحــة حوكمــة شــركة زهــرة 
ً
وفقــا

للشــركة، والتــي  العامــة  الجمعيــة  للتجــارة والمعتمــدة مــن  الواحــة 

ــراح لجنــة الترشــيحات  ــاًء علــى اقت تنــص علــي » يضــع مجلــس اإلدارة – بن

ــه  ــه ولجان ــس  وأعضائ ــم أداء المجل ــة لتقيي ــات الازم ــأت – اآللي والمكاف

أداء  قيــاس  مؤشــرات  خــال  مــن  وذلــك  ؛ 
ً
ســنويا التنفيذيــة  واإلدارة 

مناســبة ترتبــط بمــدى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة وجــودة 

د  إدارة المخاطــر وكفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وغيرهــا، علــى أن تحــدَّ

جوانــب القــوة والضعــف واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة 

الشــركة«.

المسؤولياتأ. 

لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مســؤولة عــن إعــداد ومراجعــة  	
مؤشــرات وأدوات تقييــم األداء واقتــراح التغييــرات التــي تراهــا 

مناســبة.

الدعــم والمســاندة  	 اإلدارة مســؤول عــن  أميــن ســر مجلــس 
وتطويــر  األداء،  تقييــم  وأدوات  مؤشــرات  وتحديــث  إلصــدار 

تطبيقهــا. في  تســاعد  التــي  اإلجــراءات 

تعرض على مجلس اإلدارة إلقرارها. 	

الشــركة  	 في  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  ســر  أميــن 
األداء. تقييــم  وأدوات  مؤشــرات  تطبيــق  تنفيــذ  عــن  مســؤولة 

أداءه ب.  اإلدارة فــي تقييــم  التــي يعتمــد عليهــا مجلــس  الوســائل 

التنفيذيــة واإلدارة  وأعضائــه  لجانــه  وأداء 

يتبــع مجلــس اإلدارة وســائل متنوعــة تمكنــه مــن تقييم أدائــه وأداء 

أعضائــه ولجانــه وذلــك بنــاًء علــى مؤشــرات قيــاس األداء المعتمــدة 

المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  األداء  تقييــم  بمشــروع 

ــيحات،  ــآت والترش ــة المكاف ــل لجن ــن قب ــة م ــة المقترح واإلدارة التنفيذي

تناســبها  ومــدى  عدالتهــا  تحديدهــا  عنــد  المجلــس  يراعــى  حيــث 

ومــدى  وأهدافهــا  واســتراتيجيتها  الشــركة  نشــاط  مــع  وانســجامها 

ــرة،  ــة ومبتك ــكار إبداعي ــم أف ــى تقدي ــه عل ــس وقدرت ــو المجل ــل عض تفاع

وقــد تضمنــت األدوات عــدة عناصــر مــن أهمهــا األتــي:

معايير قياس األداء لمجلس اإلدارة ولجانه. 1

ــه لتحقيــق أهــداف  	 مــدى فاعليــة مناقشــات أعضــاء المجلــس ولجان

المواضيــع  علــى  وانعكاســها  االســتراتيجية  وخطتهــا  الشــركة 

العــام. خــال  المطروحــة 

مــدى التــزام أعضــاء المجلــس ولجانــه باإلجــراءات المطلــوب تطبيقها  	

ــي االجتماعات. ف

مــدى التــزام لجــان المجلــس بالمهــام الُمســندة إليهــا مــن قبــل  	

اإلدارة. مجلــس 

اجتماعــات  	 أثنــاء  ومفتوحــة  واضحــة  اتصــال  قنــوات  وجــود  مــدى 

هادفــة. وقــرارات  مشــاركات  لتقديــم  ولجانــه  اإلدارة  مجلــس 

وإشــعار  	  ،
ً
مقدمــا مكتوبــة  ألجنــدة  المجلــس  أعضــاء  تلقــي  مــدى 

بفتــرة  االجتمــاع  قبــل  وتوقيتــه  االجتمــاع  مواضيــع  عــن  مختصــر 

كافيــه.

مــدى دقــة أعضــاء المجلــس فــي مراجعــة القوائــم الماليــة الســنوية،  	

واإليــرادات  والربحيــة  النقــدي  للتدفــق  المجلــس  مراقبــة  ومــدى 

والمؤشــرات الماليــة األخــرى لضمــان أن الشــركة تعمــل ضمــن تحقيــق 

ــدة. ــا المعتم أهدافه

ومقارنــة  	 الشــركة  أداء  رصــد  فــي  المجلــس  أعضــاء  جــودة  مــدى 

الشــركة. فيــه  تعمــل  الــذي  بالمجــال  العاقــة  ذات  البيانــات 

مــدى فاعليــة أعضــاء المجلــس مــع المواضيــع التــي تؤثــر فــي الشــركة  	

علــى المــدى الطويل.

مــدى إدراك أعضــاء مجلــس اإلدارة الفــرق بيــن دور المجلــس فــي  	

الشــركة. إدارة  فــي  التنفيــذي  الرئيــس  ودور  السياســات  إعــداد 

دور أعضــاء المجلــس فــي مســاعدة الرئيــس التنفيــذي فــي إعــداد  	

سياســة واضحــة ومفهومــة.
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معاييــر قيــاس األداء لــإدارة التنفيذيــة )الرئيــس التنفيــذي /كبــار . 3

التنفيذييــن(

ــة  ــرض مراجع ــن بغ ــار التنفيذيي ــذي وكب ــس التنفي ــم أداء الرئي ــم تقيي يت

ــداف  ــع األه ــا م ــغيلية ومواءمته ــداف التش ــتراتيجية واأله ــداف االس األه

تطويرهــا،  يجــب  التــي  األهــداف  وتحديــد  إنجازهــا،  المطلــوب  الوظيفيــة 

 لمــا هــو آت:
ً
وذلــك بشــكل دوري وفقــا

التخطيــط االســتراتيجي: أنــه يعمــل لضمــان تطويــر اســتراتيجية طويلــة  	

المــدى، ويؤســس األهــداف والخطــط التــي توفــي احتياجــات أصحــاب 

األســهم والعمــاء والموظفيــن وكل صاحــب مصلحــة فــي الشــركة، 

 فــي توقيتــه نحــو تحقيــق 
ً
 ومناســبا

ً
 متناغمــا

ً
ويضمــن كذلــك تقدمــا

األهــداف االســتراتيجية. كمــا أنــه يحصــل علــى المــوارد ويخصصهــا 

بطريقــة تنســجم مــع األهــداف االســتراتيجية ويقــوم بتقديــم تقاريــر 

عــن  اإلدارة  مجلــس  و  التنفيــذي  الرئيــس  إلــى  منتظمــة  بطريقــة 

التقــدم الــذي يتــم تحقيقــه نحــو المراحــل األساســية مــن الخطــة 

االســتراتيجية.

القيــادة: يقــوم بتطويــر وتقديــم رؤيــة واضحــة ومتماســكة عــن  	

ــا   وأنه
ً
ــا ــة تمام ــا مفهوم ــان أنه ــركة وضم ــداف الش ــم وأه قي

تجــد الدعــم العريــض والتنفيــذ الفعــال داخــل الشــركة. كمــا 

أنــه يقــوم بتعزيــز ثقافــة فــي الشــركة تشــجع وتقــدر وتكافــيء 

التــي  المفاهيــم  يضمــن  وكذلــك  واالبتــكار  والتميــز  القيــادة 

والتعــاون  الفرديــة  واالســتقامة  األخاقيــة  باألعــراف  ترتقــي 

ــم. ــس القي ــذي يؤس ال

معايير األداءج. 

تتمثــل معاييــر األداء المقيــاس العملــي  المناســب الــذي يمكــن 

اســتخدامه فــي جميــع المجــاالت واألنشــطة دون االعتمــاد علــى 

ــر  ــى أخ ــخص إل ــن ش ــف م ــي تختل ــة - والت ــر ملموس ــة غي ــر نظري معايي

ولنفــس الشــخص مــن فتــرة ألخــرى - لــذا وجــب اختيــار مقاييــس 

لألنشــطة  األداء  مســتوى  لقيــاس  وثابتــة  ملموســة  عمليــة 

والمجــاالت ، والتأكــد مــن أنهــا تســير نحــو األهــداف اإلســتراتيجية 

الموضوعــة.

تعريف معايير األداء:	. 

هــي مســتوى مــا تــم اكتســابه والوصــول إليــه بيــن نقطــة قيــاس 

إلــى أخــرى ويتضمــن مغــزى ومدلــول يمكــن التثبــت منه,حيــث إن أي 

خطــة تحتــاج إلــى متابعــة للتأكــد مــن صحــة التنفيــذ ، والمتابعــة جــزء 

مــن تقييــم مــا تــم تنفيــذه أثنــاء العمــل واكتشــاف الفجــوات بغــرض 

ــاف  ــش الكتش ــة التفتي ــاس بعملي ــل والقي ــن تعدي ــزم م ــا يل ــراء م إج

الخلــل، ومتابعــة تنفيــذ الخطــة تحتــاج إلــى مقارنــة مرجعيــة ممــا 

يعنــي أن يكــون هنالــك طرفــان يقــارن احدهمــا األخــر وعندهــا البــد 

ــر  ــتخدام معايي ــة، إن اس  للمقارن
ً
ــتنادا ــاس اس ــر للقي ــد معايي ــن تحدي م

ومتابعتــه  عمليــه  بصــوره  تقديمــه  مــن  يمكــن  لــألداء  محــددة 

ــا  ، كم
ً
ــبقا ــه مس ــط ل ــدف المخط ــاح اله ــدى نج ــن م ــرة ع ــاء فك وإعط

ــر. ــة التطوي ــر فرص ــي توف ــل وبالتال ــن الخل  لمواط
ً
ــرا ــي مؤش ــا تعط أنه

متطلبات تطبيق معايير األداء:	. 

ضــرورة اعتمــاد مقاييــس األداء فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه أ. 

تحديــد األهــداف وهــذه هــي الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن بهــا 

تقييــم التقــدم واإلنجــازات بطريقــة عادلــة ومعقولــة.

ضــرورة ارتباطهــا باألهــداف والمقاييــس اإلســتراتيجية التــي لهــا ب. 

ــال .  ــر أداء األعم ــي وتطوي ــزى تنظيم مغ

ــون ج.  ــراد وتك ــرق واألف ــؤوليات الف ــداف ومس ــط بأه ــي ان ترتب ينبغ

ــة إذا مــا تــم اســتخدامها مــن خــال الواجبــات والمســؤوليات. فعال

تقوم على أساس النتائج واإلنجازات التي يمكن قياسها.د. 

متاحــة ه.  تكــون  أن  يمكــن  التــي  والبيانــات  الدليــل  علــى  تســتند 

 . س للقيــا

ــة و.  ــد صح ــي تؤك ــات الت ــم المعلوم ــا بتقدي ــق منه ــة التحق  إمكاني

مــدى فاعليــة المجلــس فــي وضــع خطــة لتعاقــب اإلدارة التنفيذيــة  	

فــي الشــركة فــي حــال شــغرت تلــك المناصــب.

معايير قياس األداء ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان. ٢

تخصيــص وقــت لمواضيــع واحتياجــات الشــركة للتمكــن مــن اتخــاذ  	

القــرارات بصــورة ســليمة. ومــدى فهــم عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان 

لألمــور الفنيــة.

ــة  	 ــط طويل ــم الخط ــذي لفه ــس التنفي ــع الرئي ــي م ــت كاف ــاء وق قض

المــدى. وإمكانيــة تواصــل عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان مــع رئيــس 

إذا تطلــب األمــر ذلــك ومــدى فهمــه واســتيعابه  مجلــس اإلدارة 

ــه. ــل في ــذي تعم ــال ال ــركة والمج ــات الش لقطاع

مــدى إمكانيــة عضــو المجلــس بإبــداء الــرآي بشــأن اســتراتيجية وتوجــه  	

.
ً
الشــركة متــى أصبــح ذلــك ضروريــا

القــرارت  	 مواجهــة  فــي  اإلدارة  مجلــس  عضــو  موضوعيــة  مــدى 

الصعبــة، ومــدى قدرتــه علــى التعبيــر عــن رأيــه أثنــاء االجتمــاع حتــى إذا 

كانــت وجهــة النظــر مختلفــة عــن أعضــاء المجلــس اآلخريــن.

ــة  	 ــات الازم ــع المعلوم ــى جم ــس اإلدارة عل ــو مجل ــدرة عض ــدى ق م

ــاع. ــور االجتم ــن حض ــه ع ــال تغيب ــي ح ــي ف ــاع كاف ــى اط ــون عل ــى يك حت

مــدى قيــام عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان باتخــاذ المبــادرة عندمــا  	

 للحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة بالشــركة.
ً
يكــون ذلــك مناســبا

مــدى تقبــل عضــو مجلــس اإلدارة مشــاركة أعضــاء المجلــس واللجــان  	

اآلخريــن، ومــدى قدرتــه علــى تقديــم أفــكار إبداعيــة ومبتكــرة، ومــدى 

تحفظــه علــى ســرية المعلومــات التــي يتلقاهــا.

والسياســات  	 االســتراتيجيات  لتقييــم  كافيــة  خبــرة  مســتوى 

فيــه  تعمــل  الــذي  المجــال  وخصوصيــات  الســوقية  والتطــورات 

الطويــل. المــدى  علــى  الشــركة 
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ــاس . ــج القي ــات ونتائ التوقع

 لتوفــر البيانــات والغــرض مــن ز. 
ً
أن تكــون دقيقــة قــدر اإلمــكان وفقــا

. القيــاس 

 للتغذية االسترجاعية واإلجراءات.ح. 
ً
 سليما

ً
أن تكون أساسا

أن تكــون شــاملة وتغطــي كافــة الجوانــب الرئيســية لــألداء حتــى يمكــن 	. 

توفيــر مجموعــة مــن المقاييــس.

اإلســتراتيجية ي.  الخطــة  أســاس  هــو  المحاســبي  القيــاس  يكــون  أن 

بناءهــا. تــم  التــي  والعمليــات  واألهــداف 

معاييــر 	.  وضــع  يمكــن  طريقهــا  عــن  التــي  والمعلومــات  البيانــات 

القيــاس:

وقائمــة أ.  الدخــل  وقائمــة  المالــي  )المركــز  الماليــة  القوائــم 
النقديــة(. التدفقــات 

الموازنة التخطيطية السنوية .ب. 

التدفقات النقدية خال فترة الخطة اإلستراتيجية .ج. 

الخطة اإلستراتيجية . د. 

أهداف الخطة الفرعية . ه. 

أهداف العمليات . و. 

أهداف البرامج .ز. 

أهداف اإلدارات. ح. 

المسؤوليات والواجبات لكل وظيفة.	. 

مراجعة وتحديث مؤشرات وأدوات تقييم األداءد. 

يخضــع مؤشــرات وأدوات تقييــم األداء للمراجعــة الدوريــة مــن قبــل 

لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بغــرض تطويرهــا وتحديثهــا بمــا يتماشــى 

مــع األنظمــة واللوائــح ذات العاقــة ووفــق مــا تــراه لجنــة الترشــيحات 

لجنــة  مــن  بتوصيــة  إال  عليهــا  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  وال  والمكافــآت، 

إلقرارهــا. اإلدارة  مجلــس  علــى  تعــرض  ان  علــى  والمكافــآت،  الترشــيحات 

 مــن إدارة الشــركة علــى رفــع فاعليــة الحوكمــة، وبغــرض تحقيــق 
ً
حرصــا

 مــن الشــفافية، وتحقيــق أهــداف الشــركة، وتطويــر أدائهــا، 
ً

درجــة عاليــة

اإلدارة واللجــان  الشــركة سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس  تبنــت  فقــد 

للمعاييــر   
ً
وفقــا وذلــك  الشــركة  في  التنفيذيــة  واإلدارة  عنــه  المنبثقــة 

الشــركات،  حوكمــة  والئحــة  الشــركات  نظــام  في  الــواردة  والضوابــط 

العاقــة. ذات  األخــرى  واللوائــح  واألنظمــة 

تــم إعــداد سياســة مكافــآت مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــه عنــه 

ــة  ــن الئح ــادة )٦1( م ــع الم ــق م ــدف التواف ــركة به ــة بالش واإلدارة التنفيذي

حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة، والتي نصت 

مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة 
التنفيذيــة واإلدارة  عنــه 

علــى أن تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بـــ » إعــداد سياســة واضحــة 

المجلــس  عــن  المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  لمكافــآت 

 
ً
واإلدارة التنفيذيــة، ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدا

ــة  ــك السياس ــي تل ــى ف ــى أن يراع ــة، عل ــة العام ــن الجمعي ــا م العتماده

ــا. ــن تنفيذه ــق م ــا، والتحق ــاح عنه ــاألداء، واإلفص ــط ب ــر ترتب ــاع معايي اتب

أهداف السياسةأ. 

لمكافــآت  واضحــة  معاييــر  وضــع  إلــى  السياســة  هــذه  تهــدف 

ــات  ــوء متطلب ــي ض ــن ف ــار التنفيذيي ــه وكب ــس اإلدارة ولجان ــاء مجل أعض

ــدف  ــا ته ــة، كم ــوق المالي ــة الس ــح هيئ ــة ولوائ ــركات وأنظم ــام الش نظ

والقــدرة  الكفــاءة  مــن  بقــدر  يتمتعــون  أفــراد  جــذب  إلــى  السياســة 

والموهبــة مــن أجــل العمــل فــي مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــه عنــه 

ــآت  ــزة للمكاف
ّ

ــج محف ــط وبرام ــي خط ــال تبن ــن خ ــة م واإلدارة التنفيذي

ومرتبطــة بــاألداء، ممــا يســاهم فــي تحســين أداء الشــركة وتحقيــق 

مســاهميها. مصالــح 

المسؤولياتب. 

ــة  	 ــداد ومراجع ــن إع ــؤولة ع ــآت مس ــيحات والمكاف ــة الترش لجن
ورفعهــا  مناســبة  تراهــا  التــي  التغييــرات  واقتــراح  السياســة 

لمجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا.

أميــن ســر مجلــس اإلدارة مســؤول عــن دعــم ومســاندة لجنــة  	
السياســة،  هــذه  وتحديــث  إلصــدار  والمكافــآت  الترشــيحات 

وتطويــر اإلجــراءات التــي تســاعد في تطبيقهــا.

العاديــة  	 العامــة  الجمعيــة  علــى  المكافــآت  سياســة  تعــرض 
إلقرارهــا.

اإلدارة الماليــة وإدارة المــوارد البشــرية بــاإلدارة التنفيذيــة في  	
السياســة  هــذه  في  ورد  مــا  تنفيــذ  عــن  مســؤولة  الشــركة 
بالشــركة. تطبيقهــا  عــن  المســؤول  اإلدارة  مجلــس  بإشــراف 

معايير المكافآتج. 

ــركة،  ــي للش ــام االساس ــة والنظ ــات النظامي ــال بالمتطلب دون اإلخ

ومتطلبــات الئحــة الحوكمــة، تخضــع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة 

ــة: ــر التالي ــة للمعايي ــه واإلدارة التنفيذي ــة عن ــان المنبثق واللج

طويلــة . 	 وأهدافــا  االســتراتيجية  الشــركة  خطــط  مــع  انســجامها 

المــدى وقصيــرة المــدى وأنشــطتها والقطــاع الــذي تعمــل فيــه 

والمهــارة الازمــة إلدارتهــا، وحجــم وطبيعــة ودرجــة المخاطــر لــدى 

الشــركة.

م المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان . 	 أن تقــدَّ

المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا 

المكافــآت  مــن  المتغيــر  الجــزء  تربــط  كأن  الطويــل،  المــدى  علــى 

بــاألداء علــى المــدى الطويــل.

والمهــام . 	 الوظيفــة،  مســتوى  علــى  بنــاًء  المكافــآت  د  تحــدَّ أن 

العلميــة،  والمؤهــات  بشــاغلها،  المنوطــة  والمســؤوليات 

األداء. ومســتوى  والمهــارات،  العمليــة،  والخبــرات 

تحديــد . 	 فــي  األخــرى  الشــركات  ممارســات  االعتبــار  فــي  األخــذ 
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ــرر  ــر مب ــاع غي ــن ارتف ــك م ــن ذل ــأ ع ــد ينش ــا ق ــادي م ــع تف ــآت، م المكاف

والتعويضــات. للمكافــآت 

عليهــا . 	 والمحافظــة  المهنيــة  الكفــاءات  اســتقطاب  تســتهدف  أن 

وتحفيزهــا، مــع عــدم المبالغــة فيهــا.

أن تعــد بالتنســيق مــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وإدارة المــوارد . 	

البشــرية عنــد التعيينــات الجديــدة.

تنظيــم منــح أســهم فــي الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان . 	

أم   
ً
جديــدا  

ً
إصــدارا أكانــت  ســواء  التنفيذيــة  واإلدارة  عنــه  المنبثقــة 

الشــركة. اشــترتها   
ً
أســهما

العضــو . 	 اختصاصــات  مــع  ومتناســبة  عادلــة  المكافــآت  تكــون  أن 

واالعمــال والمســؤوليات التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا أعضــاء مجلــس 

اإلدارة، باإلضافــة الــى األهــداف المحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة 

المــراد تحقيقهــا خــال الســنة الماليــة.

أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.. 	

الــذي تعمــل فيــه الشــركة وحجمهــا . 		 األخــذ بعيــن االعتبــار القطــاع 

اإلدارة. مجلــس  أعضــاء  وخبــرة 

أن تكــون المكافــأة كافيــة بشــكل معقــول الســتقطاب أعضــاء مجلس . 		

ذوي كفــاءة وخبــرة مناســبة وتحفيزهــم واإلبقــاء عليهم.

مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه تتكــون مــن . 		

مكافــأة ســنوية )مبلــغ مقطــوع( وبــدالت حضــور االجتماعــات وغيرهــا 

مــن االســتحقاقات وفقــا للموضــح فــي هــذه السياســة. 

مكافــأة أعضــاء لجنــة المراجعــة يتــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة . 		

العامــة وبنــاًء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة.

ــه . 		 ــل عضويت ــأة مقاب ــى مكاف ــول عل ــس اإلدارة الحص ــو مجل ــوز لعض يج

فــي لجنــة المراجعــة المشــكلة مــن قبــل الجمعيــة العامــة، أو مقابــل 

أي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية -بموجــب 

ترخيــص مهنــي- إضافيــة يكلــف بهــا فــي الشــركة، وذلــك باإلضافــة الــى 

 فــي مجلــس 
ً
المكافــأة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا بصفتــه عضــوا

 لنظــام 
ً
اإلدارة وفــي اللجــان المشــكلة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، وفقــا

الشــركات والنظــام األساســي.

يجــوز أن تكــون مكافــآت اعضــاء مجلــس اإلدارة متفاوتــة المقــدار بحيــث . 		

بــه  المنوطــة  والمهــام  واختصاصاتــه  العضــو  خبــرة  مــدى  تعكــس 

ــارات. ــن االعتب ــا م ــا وغيره ــي يحضره ــات الت ــدد الجلس ــتقاله وع واس

إذا تبيــن للجنــة المراجعــة أو الهيئــة أن المكافــآت التــي صرفــت ألي مــن . 		

أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة مبنيــة علــى معلومــات غيــر 

صحيحــة أو مضللــه تــم عرضهــا علــى الجمعيــة العامــة او تضمينهــا 

فــي تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي، فيجــب إعادتهــا للشــركة، ويحــق 

ــا. ــه برده ــركة مطالبت للش

مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنهد. 

تكــون مكافــأة عضــو مجلــس اإلدارة وجميــع المزايــا التــي يحصــل عليهــا . 	

– إن وجــدت – كمــا تقرهــا الجمعيــة العامــة العاديــة وذلــك بمــا يتوافــق 

مــع القــرارات والتعليمــات الرســمية الصــادرة فــي هــذا الشــأن، وفــي 

حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه.

 او بــدل . 	
ً
 معينــا

ً
يجــوز ان تكــون مكافــأة عضــو مجلــس اإلدارة مبلغــا

حضــور عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن صافــي االربــاح 

ــا. ــر مــن هــذه المزاي ــن اثنتيــن أو أكث ــوز الجمــع بي ويج

يجــوز . 	 فــا  الشــركة،  أربــاح  مــن  معينــة  نســبة  المكافــأة  كانــت  إذا 

بعــد  وذلــك  األربــاح،  صافــي  مــن   )%1٠( علــى  النســبة  هــذه  تزيــد  أن 

 ألحــكام 
ً
خصــم االحتياطيــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقــا

نظــام الشــركات ونظــام الشــركة األساســي، وبعــد توزيــع ربــح علــى 

ــى  ــوع، عل ــركة المدف ــال الش ــن رأس م ــن )1%( م ــل ع ــاهمين ال يق المس

 مــع عــدد الجلســات التــي 
ً
أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبا

.
ً
يحضرهــا العضــو، وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باطــا

ــو . 	 ــه عض ــل علي ــا يحص ــوع م ــاوز مجم ــب أال يتج ــوال، يج ــع األح ــي جمي ف

مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة 

ــة. ــة المختص ــا الجه ــي تضعه ــط الت ــق الضواب ، وف
ً
ــنويا ــال س ــف ري أل

يجــب أال تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن . 	

األربــاح التــي تحققهــا الشــركة أو أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر علــى ربحيــة الشــركة.

 لمــا ورد فــي البنــود الســابقة مــن هــذه المــادة تكــون مكافــآت . 	
ً
اعمــاال

ــدول   للج
ً
ــا ــه وفق ــة عن ــان المنبثق ــس اإلدارة واللج ــاء مجل ــا أعض ومزاي

أدنــاه:

ثالثة األف ريال )3,٠٠٠ ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

مكافأة عضو مجلس اإلدارة الغير تنفيذي 

)مبلغ مقطوع(
مائة الف ريال )١٠٠,٠٠٠ ريال(

صفر ريالمكافأة عضو مجلس اإلدارة التنفيذي

: أعضاء مجلس اإلدارة:
ً
اوال

ــم  ــا يت ، بينم
ً
ــنويا ــرى س ــدالت األخ ــات والب ــور االجتماع ــدل حض ــرف ب ــم ص يت

صــرف المكافــأة الســنوية المقطوعــة بعــد اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة 

ــة. العام

ثالثة األف ريال )3,٠٠٠ ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

مكافأة عضو اللجنة الغير تنفيذي )مبلغ 

مقطوع(
ثالثون الف ريال )3٠,٠٠٠ ريال(
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مكافآت اإلدارة التنفيذية:ه. 

ــدد . 	 ــب المح ــلم الروات ــة س ــيحات بمراجع ــآت والترش ــة المكاف ــوم لجن تق

لجميــع الموظفيــن وكبــار التنفيذييــن وبرنامــج وخطــط الحوافــز بشــكل 

مســتمر واعتمادهــا وذلــك بنــاء علــى توصيــة مــن اإلدارة التنفيذيــة 

ــي: ــا يل ــى م ــة عل ــآت اإلدارة التنفيذي ــتمل مكاف وتش

راتب أساسي. 	

تأمين طبي له وألسرته. 	

تأمين اجتماعي 	

بدل انتقال أو تأمين وسيلة انتقال مناسبة. 	

بدل سكن أو تأمين سكن مناسب له وألسرته. 	

 للتقييــم الســنوي  	
ً
زيــادة ســنوية مرتبطــة بمؤشــرات األداء ووفقــا

الــذي يتــم بهــذا الخصــوص.

للتقييــم  	  
ً
ووفقــا األداء  بمؤشــرات  مرتبطــة  ســنوية  مكافــأة 

الخصــوص. بهــذا  يتــم  الــذي  الســنوي 

مكافأة تحفيزية طويلة األجل إن وجدت. 	

البــدالت والمزايــا األخــرى كبــدل تعليــم األبنــاء وتذاكــر الســفر لــه  	
نهايــة  ومكافــاة  األجــر  مدفوعــة  الســنوية  واإلجــازة  وألســرته 
 لقانــون العمــل الســعودي والئحــة إدارة المــوارد 

ً
الخدمــة وفقــا

بالشــركة. البشــرية 

إدارة  	 مجلــس  مــن  اعتمادهــا  يتــم  اخــرى  بــدالت  أو  مكافــآت  أي 
الشــركة.

: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: 
ً
ثالثا

: أعضاء لجنة ادارة المخاطر: 
ً
رابعا

: أعضاء لجنة الحوكمة: 
ً
خامسا

الفان ريال )٢,٠٠٠ ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

مكافأة عضو اللجنة الغير تنفيذي 

)مبلغ مقطوع(
عشرون الف ريال )٢٠,٠٠٠ ريال(

الفان ريال )٢,٠٠٠ ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

مكافأة عضو اللجنة الغير تنفيذي 

)مبلغ مقطوع(
عشرون الف ريال )٢٠,٠٠٠ ريال(

الفان ريال )٢,٠٠٠ ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

مكافأة عضو اللجنة الغير تنفيذي 

)مبلغ مقطوع(
عشرون الف ريال )٢٠,٠٠٠ ريال(

: أعضاء لجنة المراجعة:
ً
ثانيا

، باإلضافــة إلــي 
ً
يتــم صــرف بــدل حضــور االجتماعــات والبــدالت األخــرى ســنويا

صــرف المكافــأة الســنوية المقطوعة.

تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمراجعــة السياســات والخطــط . 	

والبرامــج العامــة لمكافــآت كبــار التنفيذييــن وتقــوم برفــع مــا توصلــت 

ــا. ــس اإلدارة العتماده ــج لمجل ــن نتائ ــه م إلي

يقــوم الرئيــس التنفيــذي بتنفيــذ سياســة المكافــآت للموظفيــن وكبــار . 	

التــي  العامــة  السياســات والخطــط والبرامــج  التنفيذييــن فــي ضــوء 

تقرهــا لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة.

الحوافــز . 	 صــرف  بمراجعــة  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  تقــوم 

اإلدارة  لمجلــس  ورفعهــا  التنفيــذي  للرئيــس  الســنوية  والمكافــآت 

. هــا د عتما ال

صرف المكافآت:و. 

تصــرف المكافــآت –وفقــا لمــا هــم منصــوص عليــه فــي جــداول المكافــآت 

ــه  ــا يعادل ــعودي أو م ــال الس ــة- بالري ــذه السياس ــي ه ــة ف ــا المرفق والمزاي

بــأي عملــة اخــرى ويتــم الدفــع مــن خــالل قيــد مباشــر فــي الحســابات 

ــي. ــخص المعن ــب الش ــن جان ــددة م ــة المح البنكي

أحكام عامةز. 

ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت علــى بنــد مكافــأة أعضــاء . 	

العامــة. مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة 

ونظــام . 	 للشــركة،  األساســي  للنظــام  مكملــة  السياســة  هــذه  تعــد 

الحوكمــة. والئحــة  الشــركة،  حوكمــة 

كل مــا لــم يــرد بشــأنه نــص فــي هــذه السياســة يطبــق بشــأنه األنظمــة . 	

واللوائــح ذات الصلــة الصــادرة مــن الجهــات المختصــة.

اإلفصاحح. 

ــة  	 ــة العادي ــة العام ــى الجمعي ــس اإلدارة إل ــر مجل ــتمل تقري ــب أن يش يج

ــال  ــس اإلدارة خ ــاء مجل ــه أعض ــل علي ــا حص ــكل م ــامل ل ــان ش ــى بي عل

الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا، 

وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم 

أو  إداريــة  أو  فنيــة  أعمــال  نظيــر  قبضــوه  مــا  أو  إدارييــن  أو  عامليــن 

المجلــس  بيــان بعــدد جلســات   علــى 
ً
أيضــا استشــارات، وأن يشــتمل 

وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة 

العامــة أو خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر .

 دون اإلخــال بمــا ورد فــي الفقــرة الســابقة مــن هــذه المــادة، تفصــح  	

الشــركة عــن أعضــاء مجلــس االدارة واللجــان المنبثقــة منــه واإلدارة 

اكبــر  تلقــوا  ممــن  التنفيذييــن  كبــار  مــن  خمســة  )اكبــر  التنفيذيــة 

المكافــآت علــى أن يكــون مــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر 

الحوكمــة. المحــددة فــي الئحــة  النظاميــة  للمتطلبــات   
ً
المالــي( وفقــا
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :
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استقالة عضو مجلس االدارة االستاذ/  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزويدى من عضوية المجلس من تاريخ 15 مارس 2020م 	

مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين مقابل أعمالهم كتنفيذيين وليس كأعضاء مجلس إدارة 	

الجدول )1٨(: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2020م: 
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عضوية أعضاء مجلس اإلدارة لشركات أخرى:

الجدول )1٩(: عضوية أعضاء مجلس اإلدارة لشركات أخرى.

اسم العضو م

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

 
ً
عضوا

في مجالس 
إدارتها الحالية 
أو من مديريها

داخل/ خارج 
المملكة

الكيان القانوني

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

 
ً
مجلس اإلدارة عضوا
في مجالس إدارتها 

السابقة أو من 
مديريها

داخل/ خارج 
المملكة

الكيان القانوني

	
احمد حمود ابراهيم 

الذياب

شركة هنا 
------مساهمة مقفلةداخل المملكةللصناعات الغذائية

------------

	
طارق عبدالرحمن 

صالح السدحان

------مساهمة عامةداخل المملكةبنك الرياض

------------

	
جورج عبدالكريم 

جورج موسى

------------

------------

	
طه محمد عبدالواحد 

ازهرى

شركة باتك 
لإلستثمار 
واألعمال 

اللوجستية

------مساهمة عامةداخل المملكة

------------

	
عبد الرحمن محمد 

عبد الرحمن الزويدى
شركة ميد جلف للتأمين ------

مساهمة عامةداخل المملكةوإعادة التأمين

	
احمد حسن احمد 

على

------------

------------

استقالة عضو مجلس االدارة االستاذ/  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزويدى من عضوية المجلس من تاريخ 15 مارس 2020م 	



41

2. لجان المجلس

ــر أدائهــا، فقــد   مــن الشــفافية، وتحقيــق أهــداف الشــركة، وتطوي
ً

 مــن إدارة الشــركة علــى رفــع فاعليــة الحوكمــة، وبغــرض تحقيــق درجــة عاليــة
ً
حرصــا

تبنــت الشــركة معاييــر ترشــيح أعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس االدارة في الشــركة واختيارهــم بنــاًء علــى الكفــاءة والقــدرة علــى تمثيــل اللجــان المنبثقــة 

عــن مجلــس اإلدارة، بصــورة تكفــل توافــر الخبــرة والقــدرة والمعرفــة العلميــة والعمليــة التــي مــن شــأنها أن تســهم في رفــع كفــاءة الشــركة االســتراتيجية 

 للمعاييــر والضوابــط الــواردة في نظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات، 
ً
والرقابيــة والتنظيميــة والتشــغيلية، وتحديــد مكافآتهــم وذلــك وفقــا

واألنظمــة واللوائــح األخــرى ذات العاقــة.

لجنة المراجعةأ. 
عــد لجنــة المراجعــة مــن اللجــان الهامــة فــي الشــركات المســاهمة 

ُ
ت

العامــة المدرجــة لمــا تقــوم بــه مــن دور جوهــري وفّعــال فــي اإلشــراف 

علــى أعمــال وإجــراءات المراجعــة الخارجيــة والمراجعــة الداخليــة وعمليــة 

ــر النظــم والخطــط المتعلقــة بهــذه األنشــطة  الرقابــة الداخليــة وتطوي

ومتابعــة تنفيذهــا والتــزام الشــركة وتوافقهــا مــع األنظمــة والمعاييــر 

المتعــارف عليهــا. وقــد أولــت أنظمــة هيئــة الســوق الماليــة الســعودية 

ونظــام الشــركات الســعودي أهميــة خاصــة للجنــة المراجعــة مــن خــال 

 ألحــكام المــادة )1٠1( مــن 
ً
تشــكيلها مــن قبــل الجمعيــة العامــة وفقــا

نظــام الشــركات وتعزيــز إطــار عملهــا وصاحياتهــا.

احمد خضر محمد حرارةطارق عبدالرحمن صالح السدحان هاني ممدوح علي السيد شريفطه محمد عبد الواحد أزهري
عضو اللجنة رئيس اللجنة مدير إدارة المراجعة الداخلية والمخاطرعضو اللجنة 

أمين سر اللجنة

: تكوين لجنة المراجعة
ً
اوال

ل بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة لجنــة مراجعــة أ. 
َّ
تشــك

ــو  ــم عض ــن بينه ــون م ــى أن يك ــم  عل ــن غيره ــاهمين أو م ــن المس م

اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن   
ً
أيــا تضــم  وأال  األقــل  علــى  مســتقل 

ــد  ــة وال يزي ــن ثاث ــة ع ــاء اللجن ــدد أعض ــل ع ــب أال يق ــن، ويج التنفيذيي

عــن خمســة، وأن يكــون مــن بينهــم مختــص بالشــؤون الماليــة 

والمحاســبية.

 مستقا .ب. 
ً
يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا

ــس ج.  ــن مجل ــراح م ــى اقت ــاًء عل ــركة – بن ــة للش ــة العام ــدر الجمعي تص

اإلدارة – الئحــة عمــل لجنــة  المراجعــة علــى أن تشــمل هــذه الائحــة 

ضوابــط وإجــراءات عمــل اللجنــة، ومهامهــا، وقواعــد اختيــار أعضائها، 

وكيفيــة ترشــيحهم، ومــدة عضويتهــم، ومكافآتهــم، وآليــة تعييــن 

أعضائهــا بشــكل مؤقــت فــي حــال شــغور أحــد مقاعــد اللجنــة.

ــي د.  ــن ف ــنتين الماضيتي ــال الس ــل خ ــل أو كان يعم ــن يعم ــوز لم ال يج

حســابات  مراجــع  لــدى  أو  للشــركة،  الماليــة   أو  التنفيذيــة  اإلدارة 

 فــي لجنــة المراجعــة.
ً
الشــركة، أن يكــون عضــوا
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

الرئيس التنفيذي طارق عبدالرحمن صالح السدحان1
ببنك الرياض

- مستشار 
رئيس مجلس 

ادارة الصندوق 
السعودى للتنمية

- بكالوريوس محاسبة 
- دبلوم في التجارة الدولية جامعة 

ادنبره إسكتلندا
ماجستير إدارة االعمال جامعة 

ENPC باريس فرنسا
- عضو المعهد األمريكي 

 AICPA للمحاسبين المرخصين
 IIA عضو معهد التدقيق الداخلي -

- عضو الهيئة السعودية 
للمحاسبين العامين المرخصين 

SOCPA

- المدير العام المكلف الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

- وكيل محافظ مؤسسة النقد العربى 
للرقابة 

- الرئيس التنفيذى بشركة كى بى ام 
جى مراجعون ومحاسبون قانونيون

طه محمد عبدالواحد ازهرى2

رئيس المراجعة 
الداخلية بشركة 
الطيران المدنى 

السعودى القابضة

كبير المدراء 
الماليين بشركة 
الطيران المدنى 

السعودى القابضة

بكالوريوس في المحاسبة

- رئيس لجنة المراجعة بشركة هنا 
للصناعات الغذائية

- رئيس لجنة المراجعة شركة باتك 
لإلستثمار واألعمال اللوجستية

- عضو مجلس ادارة بشركة باتك 
لإلستثمار واألعمال اللوجستية

- عضو لجنة المراجعة بشركة زهرة 
الواحة للتجارة

- عضو لجنة المراجعة ببنك الجزيرة
- المستشار االقتصادى بشركة المياه 

الوطنية
- المدير التنفيذى لتميز االعمال 

بشركة المياه الوطنية
- الرئيس التنفيذى المالى بشركة 

المياه الوطنية

احمد خضر محمد حرارة3
مدير مالى بشركة 

منوة للتجارة 
والمقاوالت

مدير تنفيذى 
بمكتب إرنست و 

يونغ محاسبون 
قانونيون

مشرف مراجعة بمكتب اثر اندرسونبكالوريوس محاسبة

الجدول)20( لجنة المراجعة: 

: اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها
ً
ثانيا

ــامة  ــن س ــق م ــركة والتحق ــال الش ــة أعم ــة بمراقب ــة المراجع ــص لجن تخت

ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا، وتشــمل 

مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة مــا يلــي:

التقارير المالية  أ. 

دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا . 	

علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي شــأنها؛ لضمــان 

وشــفافيتها. وعدالتهــا  نزاهتهــا 

ــا إذا كان . 	 ــس اإلدارة – فيم ــب مجل ــى طل ــاًء عل ــي – بن ــرأي الفن ــداء ال إب

تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة 

للمســاهمين  تتيــح  التــي  المعلومــات  وتتضمــن  ومفهومــة 

ونمــوذج  وأدائهــا  للشــركة  المالــي  المركــز  تقييــم  والمســتثمرين 

واســتراتيجيتها. عملهــا 

دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.. 	

ــن . 	 ــركة أو م ــي للش ــر المال ــا المدي ــائل يثيره ــي أي مس ــة ف ــث بدق البح

ــابات. ــع الحس ــركة أو مراج ــي الش ــزام ف ــؤول االلت ــه أو مس ــى مهام يتول

التحقــق مــن التقديــرات المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة الــواردة . 	

فــي التقاريــر الماليــة.

ــرأي . 	 ــداء ال ــركة وإب ــي الش ــة ف ــبية المتبع ــات المحاس ــة السياس دراس

والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي شــأنها.

المراجعة الداخلية  ب. 

دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطــر . 	

ــركة. ــي الش ف

دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات . 	

التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا.

الداخلــي . 	 المراجــع  وأنشــطة  أداء  علــى  واإلشــراف  الرقابــة 

وإدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة إن وجــدت –؛ للتحقــق 

مــن توافــر المــوارد الازمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال 

مراجــع  للشــركة  يكــن  لــم  وإذا  بهــا.  المنوطــة  والمهــام 

داخلــي، فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا إلــى المجلــس بشــأن 

ــه. ــى تعيين ــة إل ــدى الحاج م

المراجعــة . 	 إدارة  مديــر  بتعييــن  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

مكافآتــه. واقتــراح  الداخليــة 

مراجع الحسابات ج. 

الحســابات . 	 مراجعــي  بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

ــق  ــد التحق ــم بع ــم أدائه ــم وتقيي ــد أتعابه ــم وتحدي وعزله

وشــروط  عملهــم  نطــاق  ومراجعــة  اســتقالهم  مــن 

معهــم. التعاقــد 

وموضوعيتــه . 	 الحســابات  مراجــع  اســتقال  مــن  التحقــق 

وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مــع األخــذ فــي 

االعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.

مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه، والتحقــق . 	

ــة تخــرج عــن نطــاق   فنيــة أو إداري
ً
مــن عــدم تقديمــه أعمــاال

أعمــال المراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.. 	

ــم . 	 ــى القوائ ــه عل ــابات وماحظات ــع الحس ــر مراج ــة تقري دراس

ــأنها. ــذ بش ــا اتِخ ــة م ــة ومتابع المالي
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ضمان االلتزام د. 

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

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العاقة.. 	

مراجعة العقود والتعامات المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.. 	

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.. 	

الجدول )21( سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2020م والبالغ مجموعها )6( اجتماعات:

االسمم

عدد االجتماعات )6(
نسبة

الحضور األول

٢٠٢٠/١/٢8

الثاني

٢٠٢٠/٢/٢6

الثالث

٢٠٢٠/4/٢3

الرابع

٢٠٢٠/5/١4

الخامس

٢٠٢٠/7/٢3

السادس

٢٠٢٠/١٠/٢١

1٠٠%طارق عبدالرحمن صالح السدحان1

1٠٠%طه محمد عبدالواحد أزهري٢

83.33%احمد خضر محمد حرارة3

استقالةلم يحضرحضر

: موجز تقرير اللجنة للجمعية العامة للشركة
ً
رابعا

يلتــزم جميــع أعضــاء اللجنــة باالجتمــاع أربــع مــرات علــى األقــل فــي الســنة 
ابتــداء مــن ٢٠19 وذلــك وفقــا لميثاقهــا.

الربــع  الماليــة  القوائــم  بمراجعــة  اللجنــة  قامــت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
ــر. كمــا  ســنوية وغيرهــا مــن األمــور فــي بعــض الحــاالت عــن طريــق التمري

الداخلييــن. المنتظــم مــع اإلدارة والمراجعيــن  بالتفاعــل  قامــت 

باتخــاذ  اإلدارة  اللجنــة  أوصــت  الداخليــة  المراجعــة  توصيــات  علــى  بنــاء 
ــات  ــا الحتياج ــة وفق ــة الداخلي ــة الرقاب ــين أنظم ــة لتحس ــراءات الالزم اإلج
العمــل وأفضــل الممارســات. عــالوة علــى ذلــك، فقــد اثنــت اللجنــة علــي 

قيــام االدارة بوضــع سياســة اإلبــالغ عــن المخالفــات والخــط الســاخن 
االمتثــال  عــدم  حــاالت  عــن  اإلبــالغ  مــن  المصالــح  أصحــاب  لتمكيــن 

األخالقيــة. واالنتهــاكات  القائمــة  الممارســات  عــن  واالنحــراف 

قامــت اللجنــة بتقييــم االســتقاللية لمراجــع الحســابات ومراجعــة نطــاق 
عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم، وبنــاء عليــه قامــت اللجنــة بالتوصيــة 

ــيحهم. ــس اإلدارة بترش لمجل

وعدالتــه  وموضوعيتــه  الحســابات  مراجــع  اســتقاللية  مــن  التحقــق 
ــة. ــر ذات الصل ــد والمعايي ــاة القواع ــع مراع ــة م ــال المراجع ــة أعم وفعالي

: اجتماعات اللجنة
ً
ثالثا

تجتمع اللجنة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن )٤( اجتماعات خالل السنة  المالية للشركة

مراجعة أنشطة وخطة عمل مراجع الحسابات للشركة.

القوائــم  القانونــي والمالحظــات علــى  مراجعــة تقاريــر المحاســب 
الماليــة.

تأكــدت اللجنــة مــن التــزام الشــركة بالقوانيــن واللوائــح والسياســات 
ــة. ــات ذات العالق والتعليم

راجعــت نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ االجــراءات 
الالزمــة بشــأنها.

مــع  الشــركة  تجريهــا  ان  المقتــرح  والتعامــالت  العقــود  مراجعــة 
العالقــة. ذوي  االطــراف 

ــة  ــنة المنتهي ــنوية للس ــة الس ــم المالي ــة للقوائ ــة اللجن ــد مراجع بع
فــي 31 ديســمبر ٢٠٢٠، تــرى اللجنــة أن القوائــم الماليــة، مــن كافــة 

النواحــي الجوهريــة، تمتثــل لجميــع االنظمــة ذات الصلــة.

الماليــة  القوائــم  باعتمــاد  اللجنــة لمجلــس اإلدارة  وعليــه أوصــت 
.٢٠٢٠ 31 ديســمبر  المنتهيــة فــي  للســنة  الســنوية 
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: نتائــج المراجعــة الداخليــة وتقييــم 
ً
خامسا

فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة
داخــل  الرقابيــة  الــدورة  وتطبيــق  الداخليــة  الرقابــة  أســس   :

ً
أوال

: كة لشــر ا

فــي ضــوء تقاريــر الرقابــة الداخليــة تقــوم لجنــة المراجعــة بمراجعــة 

التاليــة: الشــركة وفــق األســس  أنشــطة  لكافــة  الرقابيــة  الــدورة 

التأكــد مــن ســالمة تطبيــق األنظمــة واللوائــح لتعزيــز الثقــة بتقاريــر . 	

الشــركات التابعــة.

والتشــغيلية . 	 والماليــة  اإلداريــة  واإلجــراءات  السياســات  تقييــم 

أعمالهــا. طبيعــة  وفــق  شــركة  لــكل  والتســويقية 

لهــذه . 	 الدوريــة  التقاريــر  فــي  الــواردة  المعلومــات  دقــة  ضمــان 

منهــا. والتحقــق  الشــركات 

القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة عــن طريــق تحديــد المشــاكل . 	

والمعوقــات والعمــل علــى حلهــا كنــوع مــن أنــواع الرقابــة المانعــة.

تتابــع لجنــة المراجعــة مــدى االلتــزام بتطبيــق برنامــج الرقابــة الماليــة . 	

المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة للرقابــة علــى اســتثمارات الشــركة.

: نتائــج المراجعــة الســنوية لفاعليــة الرقابــة الداخليــة وفيمــا يلــي 
ً
ثانيــا

أهــم اإلجــراءات والمالحظــات الجوهرية:

فــى ضــوء مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعمــال خــالل الســنة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر ٢٠٢٠م، وبنــاًء علــى تقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة والمخاطــر 

نظــام  فــي   
ً
جوهريــا  

ً
ضعفــا الداخليــة  المراجعــة  عمليــات  تظهــر  لــم 

الضبــط الداخلــي، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود أي قصــور فــي نظــام الرقابــة 

الداخليــة وأن السياســات واإلجــراءات فــي الشــركة مالئمــة، مــع اســتمرار 

التوصيــة إلدارة الشــركة بالمتابعــة المســتمرة لتطويــر وتحســين كفــاءة 

وفاعليــة الضوابــط الداخليــة المعمــول بهــا وضــرورة التحديــث المســتمر 

لسياســات الشــركة وإجراءاتهــا.

علمــا بــأن الشــركة تعتمــد علــى تنفيــذ المراجعــة الداخليــة مــن قبــل 

إدارة المراجعــة الداخليــة والمخاطــر مــن داخــل الشــركة مرشــح مــن قبــل 

لجنــة المراجعــة وتــم تعيينــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

: المخاطر وسياسة اإلدارة للتعامل معها:
ً
أوال

تعمــل الشــركة فــي بيئــة متعــددة المخاطــر وســريعة التغيــر شــأنها 

ــعي  ــات تس ــذه التحدي ــل ه ــي ظ ــركات، وف ــم الش ــأن معظ ــك ش ــي ذل ف

الشــركة جاهــدة لتطويــر وتوســعة أعمالهــا مــن خــالل اســتغالل جميــع 

 مــن الوعــي التــام بالمخاطــر 
ً
الفــرص االســتثمارية المتاحــة، وانطالقــا

المرتبطــة برؤيــة الشــركة قامــت الشــركة بتحليــل وإدارة المخاطــر بهــدف 

حمايــة أعمالهــا الحاليــة والمســتقبلية وتوفيــر تدابيــر وقائيــة وتفاعليــة 

االســتراتيجيات  توحيــد  علــى  الشــركة  تعمــل  المحتملــة.  للمخاطــر 

والعمليــات وكذلــك توجيــه وتدريــب الموظفيــن إلتبــاع طريقــة موحــدة 

لهــذا  للوصــول  مســتقبال  الشــركة  تواجــه  قــد  التــي  المخاطــر  إلدارة 

تقــوم  االســتراتيجية،  أهدافهــا  تحقيــق  علــى  ومســاعداتها  الهــدف 

تواجههــا  التــي  األخطــار  وتحليــل  تحديــد  علــى  المخاطــر  إدارة  عمليــة 

الشــركة بطريقتيــن:

تقييــم المخاطــر: تحليــل المخاطــر والعمــل علــى معالجتهــا لتفــادي  	

حدوثهــا أو التقليــل مــن تأثيرهــا فــي حالــة حدوثهــا.

اســتمرارية األعمــال: مــن خــالل رفــع مســتوي االســتعداد والجاهزيــة  	

للتعامــل مــع المخاطــر حــال حدوثهــا.

ومــن أجــل تحقيــق أهــداف الشــركة االســتراتيجية قامــت الشــركة بوضــع 

ــتراتيجية،  ــرارات االس ــة بالق ــر المتعلق ــم المخاط ــبة لتقيي ــراءات مناس اج

ببعــض  المتعلقــة  المخاطــر  لتقييــم  الدعــم  تقديــم  الــي  باإلضافــة 

األعمــال االســتراتيجية:

: مفهوم إدارة المخاطر في الشركة:
ً

أوال

إدارة المخاطــر هــي عمليــة قيــاس وتقييــم للمخاطــر المحتملــة وتطويــر 

اســتراتيجيات إدارتهــا لكــى تضمــن التعامــل الوقائــي مــن تلــك المخاطــر 

وتيســير العمــل علــى االكتشــاف المبكــر للمشــاكل الفعليــة بهــدف 

ــة إدارة  ــل لعملي ــل األمث ــركة، والتعام ــى الش ــلبية عل ــا الس ــل آثاره تقلي

المخاطــر هــو ترتيبهــا حســب األولويــة بحيــث يتــم معالجــة المخاطــر التــي 

قــد تنتــج عنهــا خســائر كبيــرة أو آثــار جوهريــة بينمــا المخاطــر ذات التأثيــر 

.
ً
االقــل تعالــج الحقــا

: لماذا تهتم الشركة بعملية إدارة المخاطر:
ً
ثانيا

بأنشــطة  	 المحيطــة  المخاطــر  علــى  والســيطرة  الرقابــة  إحــكام 

وأعمالهــا. الشــركة 

تحديد العالج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر. 	

العمل على الحد من الخسائر وتقبلها إلى أدنى حد ممكن. 	

	  
ً
توفيــر الثقــة المناســبة لكافــة أصحــاب المصالــح بالشــركة، وخصوصــا

لحمايــة  وذلــك  والعمــالء  والمورديــن  والدائنيــن  المســاهمين 

ــؤدي  ــد ت ــي ق ــة الت ــائر عارض ــم أي خس ــاح رغ ــد األرب ــى تولي ــدرة عل الق

ــا. ــدم تحقيقه ــاح أو ع ــض األرب ــى تخفي إل

هاني ممدوح علي السيد شريف
مدير إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر



45

: فلسفة الشركة في التعامل مع المخاطر:
ً
ثالثا

ــاط  ــن أي نش ــزأ م ــزء ال يتج ــر ج ــي أن المخاط ــركة عل ــفة الش ــد فلس تعتم

هــادف للربــح وال ســيما فــي القطــاع الصناعــي، لــذا فــإن الشــركة تتعامــل 

رئيســية  مجموعــات  أربعــة  إلــى  تصنيفهــا  خــالل  مــن  المخاطــر  مــع 

ــي: ــا يل ــمل م وتش

تجنــب المخاطــر: حيــث تعنــي محاولــة تجنــب األنشــطة التــي قــد . 	

تــؤدي إلــى حــدوث خطــر مــا.

ــذي . 	 ــتثمار ال ــم االس ــض حج ــك بتخفي ــم ذل ــث يت ــر: حي ــل المخاط  تقلي

ــر. ــل الخط ــي تحم ــن ف ــراك آخري ــر أو إش ــك الخط ــه ذل ــج عن ينت

 نقــل المخاطــر: ويتــم ذلــك عــن طريــق تأميــن الوســائل التــي تســاعد . 	

علــى قبــول الخطــر وتتــم عــادة مــن خــالل العقــود أو الوقايــة الماليــة 

مثــل عقــود التأميــن.

عنــد . 	 للخســائر  اإلدارة  قبــول  وتعنــي  المخاطــرة:  بتحمــل  القبــول 

الصغيــرة. المخاطــر  فــي   
ً

مقبــوال يكــون  قــد  وهــذا  وقوعهــا، 

: أهم المخاطر التي تواجه الشركة:
ً
رابعا

المخاطــر الموضحــة أدنــاه )ســواء اكانــت مخاطــر تشــغيلية أم مخاطــر 

ــن أن  ــي يمك ــر الت ــع المخاط ــمل جمي ــوق( ال تش ــر الس ــة ام مخاط تمويلي

تواجههــا الشــركة، بــل مــن الممكــن وجــود مخاطــر إضافيــة ولكنهــا إمــا 

غيــر معلومــة للشــركة خــالل الفتــرة الحاليــه، أو قــد تعتبرهــا الشــركة غيــر 

جوهريــة وال تعيــق عملهــا، وقــد قامــت الشــركة فــي ســبيل ذلــك بإعــداد 

ــوف  ــي س ــة الت ــاط الرقاب ــركة ونق ــه الش ــد تواج ــي ق ــر الت ــجل للمخاط س

تخفــض مــن أثــار تلــك المخاطــر إن حدثــت أو تعــوق حدوثهــا، ويمكــن 

إيجــاز تلــك المخاطــر فيمــا يلــي:

تأثيرات أزمة وباء "كوفيد 19- كورونا" علي أنشطة الشركةأ. 

يعيــش العالــم أجمــع هــذه األيــام مــن عــام ٢٠٢٠ م حالــة مــن حــاالت 

الطــوارئ كمــا أعلنتهــا عــدة دول نتيجــة انتشــار وبــاء "كوفيــد 19- كورونــا"، 

بينمــا بــادرت المملكــة العربيــة الســعودية بأخــذ مجموعــة مــن اإلجــراءات 

ــاء العالمــي واألخــذ فــي االعتبــار ســالمة  الصحيــة الوقائيــة لمحاربــة الوب

اإلنســان أوال مــن مواطنــون ومقيميــن فكانــت مثــاال تحتــذى بــه ومحــل 

اشــادة وتقديــر لمجموعــة مــن قيــادات دول العالــم، وممــا ال شــك فيــه 

والصــادرات  المبيعــات  انخفــاض  علــي  بتأثيــره  االقتصــادي  الكســاد  ان 

بــدول العالــم أجمــع.

 التقلبات االقتصادية العالمية واألزمات الماليةب. 

علــى  التأثيــر  يمتــد  بــل  فحســب،  المحلــي  باالقتصــاد  الشــركة  تتأثــر  ال 

 
ً
عملياتهــا وتوســعاتها إلــى الظــروف االقتصاديــة العالميــة، وتتأثــر قطعــا

باألزمــات الماليــة العالميــة التــي تظهــر مــن حيــن آلخــر، ممــا قــد يضطــر 

عمــالء الشــركة الحالييــن والمحتمليــن إلــى خفــض اإلنفــاق علــى منتجــات 

الشــركة وبالتالــي التأثيــر علــى ربحيتهــا، ال ســيما وأن الشــركة لديهــا نســبة 

ليســت بالقليلــة مــن العمــالء الخارجييــن خــارج المملكــة، كمــا قــد تتأثــر 

المؤسســات الماليــة التــي تتعامــل معهــا الشــركة، وال يمكــن التنبــؤ 

بوقــت أو قــوة أو مــدة أي تباطــؤ أو انتعــاش اقتصــادي الحــق.

األوضاع السياسية واالقتصادية اإلقليميةج. 

تشــهد المنطقــة بعــض التقلبــات السياســية التــي تمتــد إلــى كثيــر مــن 

 علــى الوصــول 
ً
الــدول التــي تتعامــل معهــا الشــركة والتــي قــد تؤثــر ســلبا

ــد  ــى أح ــك عل ــر ذل ــي يؤث ــق، وبالتال ــك المناط ــي تل ــالء ف ــض العم ــى بع إل

أهــم أهــداف الشــركة االســتراتيجية باســتهداف أســواق جديــدة وتنويــع 

مصــادر الدخــل.

البيئة التنافسيةد. 

 بقدرتهــا 
ً
 وثيقــا

ً
يرتبــط نمــو الشــركة وتعظيــم مســتوى أرباحهــا ارتباطــا

ــادي بيــن الشــركات األخــرى  علــى التنافــس والحفــاظ علــى موقفهــا الري

ــا،  ــع منتجاته ــودة وتنوي ــى ج ــاظ عل ــالل الحف ــن خ ــة م ــة والدولي المحلي

ولكــن البيئــة التنافســية قــد تدفــع الشــركة إلــى خفــض بعــض أســعارها 

للحفــاظ علــى كبــار عمالئهــا وحصتهــا الســوقية.

الموردين الرئيسيين	. 

يعتبــر االعتمــاد علــى مــورد رئيســي واحــد للمــواد الخــام التــي تســتخدمها 

الشــركة فــي تصنيــع منتجاتهــا مــن أعظــم المخاطــر التــي توليهــا الشــركة 

ــر بشــكل مباشــر علــى   ال ســيما وأن المــورد الرئيســي يؤث
ً
 خاصــا

ً
اهتمامــا

أنشــطة الشــركة الرئيســية إذا مــا توقــف التوريــد ألي ســبب أو امتنــع 

 عــن أحقيتــه الحصريــة فــي تحديــد المســتويات 
ً
المــورد ألي اعتبــار فضــال

الســعرية للمــواد الخــام، ومــن جهــة أخــرى ليــس لــدى الشــركة القــدرة 

الكافيــة علــى اســتيراد تلــك المــواد مــن الســوق العالمــي بأســعار أعلــى 

 
ً
العتبــارات الرســوم الجمركيــة والنقــل والتخزيــن والرســوم األخــرى فضــال

ــة الحصــول علــى موافقــة الجهــات المعنيــة باســتيراد منتــج  عــن صعوب

.
ً
متوفــر محليــا

أسعار منتجات الطاقة والمواد الخامو. 

تعتمــد مبيعــات وربحيــة الشــركة بشــكل مباشــر علــى عنصريــن رئيســيين 

وهمــا أســعار منتجــات الطاقــة وأســعار المــواد الخــام، تلــك االســعار التــي 

ال يمكــن الشــركة التنبــؤ بهــا خاصــة مــع القــرارات الحكوميــة األخيــرة 

التــي تضمنــت ارتفــاع فــي أســعار منتجــات الطاقــة مــع عــدم وضــوح 

 باإلضافــة إلــى تقلــب أســعار المــواد 
ً

ــة بإمكانيــة زيادتهــا مســتقبال الرؤي

ــك  ــرار ذل ــع تك ــن المتوق ، وم
ً
ــا ــط عالمي ــعار النف ــب أس ــب تقل ــام حس الخ

 علــى قدرتهــا علــى إدراج هــذه 
ً
، ويعتمــد أداء الشــركة جزئيــا

ً
مســتقبال

ــات. ــع المنتج ــعار بي ــن أس ــف ضم ــي التكالي ــرات ف التغي

توقف التشغيل والتعطل المفاجئز. 

يتــم العمــل فــي الشــركة بنظــام تقســيم العمــل علــى األيــدي العاملــة 

بمــا يضمــن اســتمرار عمــل المصنــع بــدون توقــف وعلــى مــدار الســاعة 

ــلبا  ــر س ــد تؤث ــي ق ــر الت ــض المخاط ــاك بع ــبوع، وهن ــام األس ــة أي ــي كاف ف

ــال  ــة، األعط ــوارث الطبيعي ــل الك ــركة مث ــغيلية للش ــاءة التش ــى الكف عل

بالموظفيــن  المتعلقــة  والحــوادث  اآلليــة،  الحاســبات  أو  اآلالت  فــي 

زيــادة  إلــى  يــؤدي  قــد  المــاء، ممــا  أو  الكهربــاء  المهميــن، وانقطــاع 

التكاليــف وانخفــاض العائــدات واألربــاح، وال تســتطيع الشــركة تقديــم أي 



46

ضمانــات بعــدم تعطــل عملياتهــا، رغــم قيامهــا بتحقيــق كافــة معاييــر 

الصيانــة الدوريــة والوقائيــة المســتمرة.

نظام إدارة موارد الشركةح. 

تعتمــد كافــة إدارات الشــركة بشــكل أساســي علــى أنظمــة الحاســب 

ــة،  ــجالتها المالي ــطتها وس ــى أنش ــة عل ــا والرقاب ــي إدارة أصوله ــي ف اآلل

المــوارد  فــي جميــع عملياتهــا  إدارة  اســتخدام نظــام  إلــى  باإلضافــة 

بهــذا  ينشــأ  خلــل  أي  فــإن  وبالتالــي  والتشــغيلية،  واإلداريــة  الماليــة 

 علــى 
ً
النظــام أو نــزاع علــى حقــوق ملكيتــه أو غيــره ســوف يؤثــر ســلبا

عمليــات الشــركة وسالســة العمــل لديهــا، ولتفــادي ذلــك فــإن الشــركة 

تحــرص علــى إجــراء التحديثــات الالزمــة للنظــام بصفــة دوريــة ومــن خــالل 

ــركات  ــد الش ــع أح ــد م ــري التعاق ــا يج ــن، كم ــاريين المختصي ــد االستش أح

المختصــة لتخزيــن كافــة المعلومــات لديهــا كنســخة احتياطيــة.

أسعار تبادل العمالت ونسب الفائدة	. 

ــالت  ــع عم ــة م ــا الدولي ــا وصادراته ــع واردته ــي جمي ــركة ف ــل الش تتعام

 بالريــال الســعودي مثــل الــدوالر األمريكــي واليــورو، 
ً
 وثيقــا

ً
ترتبــط ارتباطــا

ــد  ــالت ق ــك العم ــن تل ــعودي وأي م ــال الس ــة الري ــن قيم ــذب بي وأي تذب

يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى إيــرادات الشــركة وأرباحهــا، وأي تحــول ســلبي 

فــي أســعار الصــرف فــي األســواق التــي ال يهيمــن عليهــا الــدوالر يمكــن 

أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى ربحيــة الشــركة بســبب ارتبــاط الريــال 

ــي  ــات ف ــإن التقلب ــك، ف ــن ذل ــال ع ــي. فض ــدوالر األمريك ــع ال ــعودي م الس

أســعار الفوائــد بيــن البنــوك الســعودية باإلضافــة إلــى تقلــب أســعار 

ــل  ــد تتعام ــي ق ــة الت ــات المالي ــى المؤسس ــا عل  وتأثيره
ً
ــا ــدة عالمي الفائ

 يمكــن أن يزيــد مــن تكاليــف االقتــراض 
ً
 أو مســتقبليا

ً
معهــا الشــركة حاليــا

ــات. ــج العملي ــى نتائ ــلبي عل ــر س ــا تأثي ــون له ويك

التغطية التأمينيةي. 

التأمينيــة  التغطيــات  مــن  عــدد  لديهــا  الشــركة  أن  مــن  الرغــم  علــى 

المرتبطــة بعملهــا فــي مجــال الصناعــات التحويليــة إال أن تلــك البوالــص 

قــد ال توفــر التأميــن الكامــل ضــد جميــع المخاطــر المحتملــة والمتعلقــة 

التأميــن  أقســاط  فــإن  المتغيــرة  الســوق  لظــروف  نتيجــة  بأعمالهــا 

التأميــن يمكــن أن تزيــد بصــورة  ونســب التحمــل فــي بعــض بوالــص 

كبيــرة فــي بعــض الحــاالت. فقــد يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة كبيــرة فــي 

التكاليــف التشــغيلية وهــو مــا يــؤدي إلــى خفــض ربحيتهــا، وفــي ســبيل 

ذلــك عمــدت الشــركة إلــى التعاقــد مــع مستشــار تأمينــي للحصــول علــى 

ــر  ــم المخاط ــي معظ ــي تغط ــة الت ــات التأميني ــروط والتغطي ــل الش أفض

التشــغيلية. بأنشــطتها  المحيطــة 

البيئة التشريعية والتنظيميةك. 

الشــركة  تخضــع  إذ  ديناميكيــة  تشــريعية  بيئــة  فــي  الشــركة  تعمــل 

لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

وقــد تخضــع هــذه القوانيــن واألنظمــة للتغيــر ممــا قــد ينعكــس علــى 

، كمــا قــد تقــوم الشــركة بتعديــل منتجاتها 
ً
 أو إيجابــا

ً
أعمــال الشــركة ســلبا

أو عملياتهــا لكــي يتماشــى نشــاطها مــع أيــة تغييــرات مســتقبلية فــي 

تلــك التشــريعات والقوانيــن، ولتقليــل األثــار الســلبية الناشــئة عــن أي 

مــن هــذه التغيــرات حــال وجودهــا، فــإن الشــركة تقــوم باالطــالع الدائــم 

ــي أي   أو ف
ً
ــا ــا محلي ــول به ــة المعم ــى األنظم ــم عل ــالت تت ــى أي تعدي عل

مــن الــدول التــي يمتــد إليهــا نشــاطها، ثــم تقــوم بدراســة أثــر هــذه 

ــة  ــر الالزم ــة التدابي ــاذ كاف ــم اتخ ــن ث ــا وم ــاق أعماله ــى نط ــالت عل التعدي

ــا. ــدم أعماله ــا يخ ــا بم ــة توظيفه ــا أو محاول ــل آثاره لتقلي

قوانين وأنظمة العملل. 

ــق  ــد بتحقي ــعودية التقي ــة الس ــة العربي ــي المملك ــريعات ف ــب التش تتطل

نســبة ســعودة للوظائــف فــي الشــركات مــن خــالل برنامــج نطاقــات الذي 

يتطلــب نســبة مــن الموظفيــن الســعوديين مــن إجمالــي العامليــن، وقد 

حققــت الشــركة النســبة المطلوبــة، كمــا تواصــل ســعيها المســتمر 

 مــع خطتهــا التوســعية 
ً
لســعودة عــدد مــن الوظائــف اإلداريــة تزامنــا

ــم  ــة. وبالرغ ــامها المختلف ــي أقس ــة ف ــن العمال ــد م ــب العدي ــي تتطل الت

مــن إيمــان الشــركة بأهميــة الســعودة كمتطلــب تنمــوي وطنــي، إال أنهــا 

تواجــه مصاعــب وتحديــات بســبب طبيعــة نشــاطها الصناعــي وعــدم 

مناســبة أعمالهــا للمواطنيــن طالبــي العمــل واعتمادهــا بشــكل رئيســي 

علــى العمالــة الوافــدة ممــا يصعــب معــه تحقيــق نســب الســعودة 

ارتفــاع  المرتبطــة بذلــك ال ســيما مــع  المخاطــر  والتوطيــن، وتســتمر 

ــف. ــة والتوظي ــف العمال تكالي

 البيئة والسالمة والصحة المهنيةم. 

األمــن  معــدالت  أعلــى  تطبيــق  إلــى  الشــركة  ســعي  مــن   
ً
انطالقــا

ــر  ــي معايي ــا تبن ــى عاتقه ــذت عل ــد أخ ــة فق ــة المهني ــالمة والصح والس

أكثــر صرامــة لتوفيــر متطلبــات وقائيــة للســالمة، ذلــك الشــئ الــذي يرفــع 

مــن تكاليفهــا ممــا قــد ينعكــس بشــكل ســلبي علــى نتائــج أعمالهــا 

ومركزهــا المالــي، كمــا قــد تتأثــر أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي بشــكل 

ــل  ــن التعام ــج ع ــد تنت ــة ق ــرار مادي ــائر أو أض ــدوث خس ــال ح ــي ح ــلبي ف س

مــع المــواد الخطــرة والســالمة أو فــي حــال وقــوع حــوادث أثنــاء عمليــات 

لــم  حــوادث  عــن  نتجــت  أو  التأميــن  بوثائــق  مغطــاة  تكــون  ال  اإلنتــاج 

يتــم تغطيتهــا بوثائــق تأميــن. لــذا تعتبــر الشــركة أن المحافظــة علــى 

أحــد أهــم األولويــات  البشــرية  صحــة وســالمة موظفيهــا ومواردهــا 

االســتراتيجية لهــا، كمــا أن كافــة مرافقهــا تخضــع إلــى معاييــر الســالمة 

المحليــة والدوليــة.
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ب. لجنة الترشيحات والمكافآت

فــي  والترشــيحات  المكافــآت  للجنــة  الرئيســية  األهــداف  تتمثــل 
مســاعدة مجلــس إدارة الشــركة  للقيــام بالمهــام والمســؤوليات التالية:

الشــركة  	 لموظفــي  والحوافــز  المكافــآت  خطــة  علــى  االشــراف 

تنفيذهــا. ومتابعــة 

علــى  	 العليــا  للقيــادات  اإلداري   التعاقــب  خطــط  علــى  اإلشــراف 

الشــركة. مســتوى 

اإلشــراف علــى عمليــة الترشــح لعضويــة المجلــس واللجــان المنبثقه  	

عنــه واإلدارة التنفيذيــة بالشــركة والتأكــد مــن  ربطهــا بــاألداء.

اإلشراف والتأكد من تطبيق سياسة تظلمات الموظفين.  	

إدارة عملية تقييم أداء أعضاء المجلس واللجان. 	

: تشكيل اللجنة
ً
اوال

شــكل لجنــة  	
ُ
 للمــادة الســتون مــن الئحــة حوكمــة الشــركة، ت

ً
وفقــا

الترشــيحات والمكافــآت بقــرار مــن مجلــس اإلدارة، علــى أن تصــدر 

الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة قواعــد اختيــار أعضــاء اللجنــة 

عملهــا  وضوابــط  اللجنــة  مهــام  وتحديــد  عضويتهــم  ومــدة 

ومكافــآت أعضائهــا، وذلــك بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة.

ــة  	 ــوق المالي ــة الس ــعر هيئ ــركة أن ُيش ــس إدارة الش ــى مجل ــب عل يج

بأســماء أعضــاء اللجنــة وصفــات عضويتهــم خــالل خمســة أيــام 

عمــل مــن تاريــخ تعيينهــم وأي تغييــرات تطــرأ علــى ذلــك خــالل 

خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ حــدوث التغييــرات.

شــكل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر  	
ُ
ت

التنفيذييــن ســواء مــن المســاهمين أو مــن غيرهــم وينبغــي أال يقــل 

عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة وال يزيــد علــى خمســة يكــون مــن بينهــم 

عضــو مجلــس إدارة مســتقل علــي األقــل، وتكــون قواعــد اختيــار 

أعضائهــا كمــا يلــي:

 مــن الخبــرات ذات العالقــة بمهام  	
ً
أن يكــون لــدى المرشــح ســجال

لجنــة الترشــيحات والمكافآت.

أن يكــون لــدى المرشــح إلمــام جيــد بأنشــطة الشــركة وأعمالهــا  	

والمهــارات والخبــرات المطلوبــة إلدارتهــا.

أن يكون لدى المرشح تأهيل جامعي. 	

أال يكــون قــد صــدر بحــق المرشــح حكــم بارتــكاب عمــل ُمخــل  	

بالشــرف أو األمانــة أو مخالــف لألنظمــة واللوائــح فــي المملكــة 

ــر. ــد آخ ــي أي بل ــعودية أو ف ــة الس العربي

 لألنظمــة واللوائــح والتعليمات  	
ً
أال يكــون اختيــار المرشــح مخالفــا

العالقة. ذات 

 لمــدة عضويــة اللجنــة علــى  	
ً
يختــار أعضــاء اللجنــة مــن بينهــم رئيســا

أن يكــون مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين، وفــي حــال غيــاب 

رئيــس اللجنــة أو تعســره عــن االجتمــاع عــن بعــد يقــوم أعضــاء 

 لالجتمــاع.
ً
اللجنــة الحاضــرون بتعييــن رئيســا

يقــوم عضــو اللجنــة بتأديــة مهامــه مــن تاريــخ تعيينــه مــن  	

الحــاالت اآلتيــة: مجلــس اإلدارة كمــا أن عضويتــه تنتهــي بأحــد 

انتهاء دورة مجلس االدارة. 	

اســتقالته وذلــك دون االخــالل بحــق الشــركة بالتعويــض إذا  	

وقعــت االســتقالة فــي وقــت غيــر مناســب.

إتمــام  	 علــى  الصحيــة  الناحيــة  مــن  العضــو  قــدرة  عــدم 

اللجنــة. فــي  مهامــه 

صــدور حكــم قضائــي بإشــهار إفالســه أو إعســاره أو طلبــه  	

اجــراء تســوية مــع دائنيــه.

ــر  	 ــة أو بالتزوي ــرف واألمان ــل بالش ــل ُمخ ــكاب عم ــة بارت اإلدان

العربيــة  المملكــة  فــي  واللوائــح  األنظمــة  بمخالفــة  أو 

الســعودية أو فــي أي بلــد آخــر.

عضويــة  	 مــن  بإعفائــه  اإلدارة  مجلــس  مــن  قــرار  صــدور 

اآلتيــة: األســباب  مــن  ألي  اللجنــة 

ــب  	 ــا يترت ــه مم ــه وواجبات ــؤولياته ومهام ــه بمس إخالل

ــركة. ــة الش ــرر بمصلح ــه ض علي

ســنة  	 خــالل  متتاليــة  اجتماعــات  ثالثــة  عــن  تغيبــه 

مشــروع. عــذر  دون  واحــدة 

ــس  	 ــا المجل ــي يراه ــباب الت ــن األس ــاله م ــر أع ــا ذك ــر م غي

تجــاه  المعــزول  العضــو  بحــق  اإلخــالل  دون  وذلــك 

الشــركة بالمطالبــة بالتعويــض إذا وقــع العــزل لســبب 

غيــر مقبــول أو فــي وقــت غيــر مناســب.

ــة  	 ــار لعضوي ــد االختي ــن قواع ــت ألي م ــي أي وق ــه ف فقدان

هــذه  بموجــب  المقــررة  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة 

الالئحــة.

إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء اللجنــة بأحــد الحــاالت الســابقة أو  	

 
ً
غيرهــا أثنــاء مــدة العضويــة، كان للمجلــس أن يعيــن عضــو ا

فــي المركــز الشــاغر، علــى أن يكــون ممــن تتوافــر فيهــم قواعــد 

االختيــار لعضويــة اللجنــة والمشــار إليهــا فــي هــذه الالئحــة، 

ــلفه. ــدة س ــد م ــو الجدي ــل العض ويكم

يكون للجنة أمين سر يعين من قبل مجلس اإلدارة. 	
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

الرئيس التنفيذي طارق عبدالرحمن صالح السدحان1
ببنك الرياض

- مستشار 
رئيس مجلس 

ادارة الصندوق 
السعودى للتنمية

- بكالوريوس محاسبة 
- دبلوم في التجارة الدولية جامعة 

ادنبره إسكتلندا
ماجستير إدارة االعمال جامعة 

ENPC باريس فرنسا
- عضو المعهد األمريكي 

 AICPA للمحاسبين المرخصين
 IIA عضو معهد التدقيق الداخلي -

- عضو الهيئة السعودية 
للمحاسبين العامين المرخصين 

SOCPA

- المدير العام المكلف الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

- وكيل محافظ مؤسسة النقد العربى 
للرقابة 

- الرئيس التنفيذى بشركة كى بى ام 
جى مراجعون ومحاسبون قانونيون

تركي ناصر أحمد الشاهر2
مدير عام الموارد 

البشرية بشركة عبر 
للمقاوالت

المدير االدارى 
شركة ارابتك جاردان 

وشركاه
دبلومة فى الحساب االلى

- المدير االدارى شركة هنا للصناعات 
الغذائية

- المدير االدارى ومدير الموارد البشرية 
شركة الحربى للتجارة والمقاوالت

- المدير العام شركة مشاعل الرواد
- المدير االدارى ومدير الموارد البشرية 

شركة استثمار الخليج
- المدير االدارى مجموعة السيف

محمود محمد ذكى الغمرى3

المدير التنفيذى 
المالى بشركة 

زهرة الواحة 
للتجارة

مدير حسابات رشكة 
زهرة الواحة للتجارة

- بكالوريوس تجارة تخصص 
محاسبة

- دبلوم فى ادارة االعمال
mini MBA دبلوم -

- دبلوم برنامج اخصائى ادارة 
المشروعات

- دبلوم اساسيات االمداد 
APICS CPIM والتموين

- مدير حسابات والتكاليف ب شركة 
يونيون تكنولوجى - مجموعة يونيون 

اير - مصر
- مدير حسابات ب شركة يونيون 

تكنولوجى - مجموعة يونيون اير - 
مصر

- مدير حسابات ب شركة خالد 
الموسى لاثاث - المملكة العربية 

السعودية
- محاسب مالى ومحاسب تكاليف 

بالشركة الهندسية للصناعات - 
مجموعة يونيون اير - مصر

- مراجع حسابات خارجى بمكتب 
مراجع حسابات - مصر

الجدول )22( لجنة الترشيحات والمكافآت:

طارق عبدالرحمن صالح السدحان
رئيس اللجنة

محمود محمد ذكى الغمرى
المدير المالى التنفيذى

عضو اللجنة

تركي ناصر أحمد الشاهر
عضو اللجنة

 أمين سر اللجنة 

: اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت
ً
ثانيا

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:

اإلدارة . 	 مجلــس  فــي  للعضويــة  واضحــة  ومعاييــر  سياســات  اقتــراح 

التنفيذيــة. واإلدارة 

	 . 
ً
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــا

للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص 

ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة.

إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة . 	

وشــغل وظائــف اإلدارة التنفيذيــة.

تحديــد الوقــت الــذي يتعيــن علــى العضــو تخصيصــه ألعمــال مجلــس . 	

اإلدارة.

المراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات أو الخبــرات . 	

ــة. ــف اإلدارة التنفيذي ــس اإلدارة ووظائ ــة مجل لعضوي

وتقديــم . 	 التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  هيــكل  مراجعــة 

إجراؤهــا. يمكــن  التــي  التغييــرات  شــأن  فــي  التوصيــات 

التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين، وعدم . 	

ــة مجلــس  ــح إذا كان العضــو يشــغل عضوي وجــود أي تعــارض مصال

إدارة شــركة أخــرى.
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وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذييــن . 	

واألعضــاء المســتقلين وكبــار التنفيذييــن.

وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة . 	

ــار التنفيذيين. أو كب

تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، واقتــراح الحلــول . 		

لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة.

التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود . 		

ــركة  ــس إدارة ش ــة مجل ــغل عضوي ــو يش ــح إذا كان العض ــارض مصال أي تع

أخــرى.

واللجــان . 		 اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  لمكافــآت  واضحــة  سياســة  إعــداد 

مجلــس  إلــى  ورفعهــا  التنفيذيــة،  واإلدارة  المجلــس  عــن  المنبثقــة 

ــى أن  ــة، عل ــة العام ــن الجمعي ــا م  العتماده
ً
ــدا ــا تمهي ــر فيه اإلدارة للنظ

يراعــى فــي تلــك السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، 

والتحقــق مــن تنفيذهــا.

المكافــآت . 		 وسياســة  الممنوحــة  المكافــآت  بيــن  العالقــة  توضيــح 

السياســة. هــذه  عــن  جوهــري  انحــراف  أي  وبيــان  بهــا،  المعمــول 

المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت، وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي . 		

تحقيــق األهــداف المتوخــاة منهــا.

واللجــان . 		 اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  بمكافــآت  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

المعتمــدة. للسياســة   
ً
وفقــا بالشــركة  التنفيذييــن  وكبــار  عنــه  المنبثقــة 

: مهام ومسؤوليات اللجنة
ً
ثالثا

الترشــيحات  للجنــة  المنظمــة  القواعــد  عليــه  نصــت  مــا  ضــوء  فــي 
والمكافــآت فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، 

تكــون مهــام ومســؤوليات اللجنــة كمــا يلــي:

: المكافآت
ً
أوال

واللجــان  	 اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  لمكافــآت  واضحــة  سياســة  إعــداد 

المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة، ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر 

 العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة، علــى أن يراعــى فــي تلــك 
ً
فيهــا تمهيــدا

ــن  ــق م ــا، والتحق ــاح عنه ــاألداء، واإلفص ــط ب ــر ترتب ــاع معايي ــة اتب السياس

تنفيذهــا.

مالءمتهــا  	 مــن  للتأكــد  دوري  بشــكل  المكافــآت  سياســة  مراجعــة 

للتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى التشــريعات والتنظيمــات ذات العالقــة، 

الالزمــة  والمؤهــالت  والمهــارات  االســتراتيجية  الشــركة  وأهــداف 

لتحقيقهــا، والتوصيــة لمجلــس االدارة بخصــوص التغييــرات المقترحــة 

السياســة. هــذه  علــى 

ولجانــه  	 اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  بمكافــآت  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

ــدة  ــة المعتم  للسياس
ً
ــا ــركة وفق ــن بالش ــار التنفيذيي ــه وكب ــة من المنبثق

مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة.

تحديــد أنــواع المكافــآت التــي تمنــح للموظفيــن فــي الشــركة، والتوصيــة  	

بشــأنها.

ألعضــاء  	 الممنوحــة  المكافــآت  عــن  ســنوي  تقريــر  إعــداد 

مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة منــه وكبــار التنفيذييــن علــى 

المكافــآت  بيــن  للعالقــة   
ً
توضيحــا التقريــر  هــذا  يتضمــن  أن 

الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي 

انحرافــات جوهريــة عــن هــذه السياســة.

: الترشيحات
ً
ثانيا

مجلس االدارة. 1

ــة  	 ــس اإلدارة، والتوصي ــة مجل ــر لعضوي ــة ومعايي ــداد سياس إع

ــة  ــة العام ــن الجمعي ــا م ــك العتماده ــأنها، وذل ــس بش للمجل

ــركة. ــة للش العادي

	  
ً
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــا

لسياســة العضويــة المعتمــدة.

المهــارات  	 مــن  المطلوبــة  لالحتياجــات  الســنوية  المراجعــة 

ــدرات  ــف للق ــداد وص ــس اإلدارة، وإع ــة مجل ــبة لعضوي المناس

والمؤهــالت المطلوبــة .

مراجعــة سياســة عضويــة مجلــس االدارة بشــكل دوري للتأكــد  	

مــن مالءمتهــا للتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى التشــريعات 

والتنظيمــات ذات العالقــة، وأهــداف الشــركة االســتراتيجية 

والتوصيــة  لتحقيقهــا،  الالزمــة  والمؤهــالت  والمهــارات 

لمجلــس اإلدارة بخصــوص التغييــرات المقترحــة علــى هــذه 

السياســة.

الترشــح  	 فــي  للراغبيــن  المصالــح  تعــارض  حــاالت  دراســة 

بشــأنها. والتوصيــة  اإلدارة،  مجلــس  لعضويــة 

التوصيــات فــي شــأن  	 اإلدارة ورفــع  دراســة هيــكل مجلــس 

. إجراؤهــا  التــي يمكــن  التغييــرات 

تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، واقتــراح  	

معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة .

ــس  	 ــاء مجل ــد أعض ــز أح ــغور مرك ــال ش ــي ح ــراءات ف ــع اإلج وض

اإلدارة أو أعضــاء لجانــه المنبثقــة منــه، والتوصيــة فــي شــأنها.

أعمــال  	 لتقييــم  األداء  بمعاييــر  االدارة  لمجلــس  التوصيــة 

منــه. المنبثقــة  ولجانــه  وأعضائــه  اإلدارة  مجلــس 

أعضاء مجلس االدارة. 	

تحديــد الوقــت الــذي يجــب علــى العضــو تخصيصــه ألعمــال  	

اإلدارة. مجلــس 

التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين،  	

يشــغل  العضــو  كان  إذا  مصالــح  تعــارض  أي  وجــود  وعــدم 

عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى .

وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر  	
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المســتقلين. واألعضــاء  التنفيذييــن 

ــس أو  	 ــو المجل ــزل عض ــيح أو ع ــادة ترش ــس اإلدارة بإع ــة لمجل التوصي

أعضــاء اللجــان المنبثقــة منــه.

علــى اللجنــة أن تبلــغ مجلــس اإلدارة بمــا تتوصــل إليــه مــن نتائــج أو  	

تتخــذه مــن قــرارات بشــفافية

كبار التنفيذيين. 	

المناســبة  	 والمعاييــر  بالسياســات  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

ــة،  ــارات المطلوب ــدرات والمه ــد الق ــن وتحدي ــار التنفيذيي ــن كب لتعيي

ومراجعتهــا بشــكل دوري للتأكيــد مــن مالءمتهــا للتغيــرات التــي قد 

ــالت  ــارات والمؤه ــتراتيجية والمه ــركة االس ــداف الش ــى أه ــرأ عل تط

الالزمــة لتحقيقهــا.

الهيــكل  	 ومراجعــة  التنفيذييــن  لكبــار  الوظيفــي  الوصــف  وضــع 

التنظيمــي فــي الشــركة ورفــع التوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي 

يمكــن إجراؤهــا .

إعداد المعايير لتقييم أداء الرئيس التنفيذي واحاطته بها. 	

ــس  	 ــات الرئي ــة بتعويض ــركة المرتبط ــداف الش ــاد أه ــة واعتم مراجع

التنفيــذي.

بقيــادة  	 قيامــه  لضمــان   
ً
ســنويا التنفيــذي  الرئيــس  أداء  مراجعــة 

للشــركة. فعالــة 

مراجعــة برامــج التطويــر اإلداري وخطــط اإلحــالل الوظيفــي لكبــار  	

التنفيذييــن بالتنســيق مــع الرئيــس التنفيــذي.

الواجــب  	 األداء(  مؤشــرات  فيهــا  )بمــا  التقويــم  أهــداف  مراجعــة 

التحفيــز. وبرامــج  المكافــآت  ضمــن  تحقيقهــا 

ــة  	 ــإدارة التنفيذي ــة ل ــآت المدفوع ــن المكاف ــنوي ع ــر س ــداد تقري إع

إلدراجــه فــي تقريــر الشــركة الســنوي بمــا يتوافــق مــع الضوابــط 

المطبقــة. واألنظمــة 

أحــد  	 مركــز  شــغور  حــال  فــي  الوظيفــي  التعاقــب  إجــراءات  وضــع 

ــيحات  ــة الترش ــن لجن ــأنها. لتتمك ــي ش ــة ف ــن والتوصي ــار التنفيذيي كب

والمكافــآت مــن تأديــة مهامهــا، ويكــون للجنــة الصالحيــات اآلتيــة:

طلــب المعلومــات والبيانــات التــي مــن شــأنها مســاعدة اللجنــة  	

ــا  ــال إليه ــي تح ــا، أو الت ــص به ــي تخت ــات الت ــة الموضوع ــي دراس ف

ــس اإلدارة. ــن مجل م

مــن  	 أو  المختصييــن  أو  الخبــراء  مــن  تــراه  بمــن  االســتعانة 

ــا  ــن مهامه ــدرج ضم ــي تن ــات الت ــة الموضوع ــي دراس ــم ف غيره

اإلدارة. مجلــس  موافقــة  بعــد  وذلــك  ومســؤولياتها، 

: البرنامج التعريفي ألعضاء المجلس المستجدين
ً
ثالثا

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بوضــع برنامــج تعريفــي ألعضــاء المجلــس 
ــا  ــة أعماله ــركة وطبيع ــاط الش ــج نش ــي البرنام ــث يغط ــتجدين بحي المس

ــة. ــة والقانوني ــا المالي وجوانبه

: مهام ومسؤوليات أخرى
ً
رابعا

ــي  	 ــكل التنظيم ــة الهي ــع ومراجع ــي وض ــس اإلدارة ف ــاعدة مجل مس

للشــركة والنمــوذج التشــغيلي الــذي ينظــم العالقــة بيــن الشــركة 

ــة. ــراف ذات العالق واألط

مــن  	 والتأكــد  الموظفيــن  تظلمــات  سياســة  تطبيــق  مراقبــة 

. ليتهــا فعا

: صالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت
ً
رابعا

 
ً
لتتمكــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن تأديــة مهامهــا، ووفقــا

لألنظمــة واللوائــح ذات العاقــة، يكــون لهــا الصاحيــات اآلتيــة:

حــق التحــري عــن أي أمــر يدخــل ضمــن اختصاصاتهــا ومهامهــا، أو أي  	

موضــوع يطلبــه المجلــس علــى وجــه التحديــد.

حــق االســتعانة بالمشــورة القانونيــة والفنيــة مــن أيــة جهــة خارجيــة  	

 
ً
أو أيــة جهــة استشــارية  مســتقلة أخــرى متــى كان ذلــك ضروريــا

ــا.  ــي أداء مهامه ــة ف ــاعدة اللجن لمس

يحــق للجنــة االطــالع علــى كافــة البيانــات والمعلومــات والســجالت  	

المتعلقــة بالمكافــآت والتعويضــات بالشــركة واالطــالع علــى تقاريــر 

التعاقــب اإلداري الخاصــة بالتنفيذييــن.

تتحمل الشركة أي تكاليف تلزم لقيام اللجنة بعملها. 	

الجدول )23(: أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ونسبة حضور اجتماعات اللجنة والبالغ مجموعها اجتماعان: 

الصفةاالسمم
عدد االجتماعات )٢(

نسبة الحضور
األول

٢٠٢٠/٢/٢6
الثاني

٢٠٢٠/7/٢3

1٠٠%رئيس اللجنةطارق عبدالرحمن صالح السدحان1

1٠٠%عضو اللجنة وأمين السرتركي ناصر أحمد الشاهر2

1٠٠%عضو اللجنةمحمود محمد ذكى الغمرى3

استقالةلم يحضرحضر

: اجتماعات اللجنة
ً
خامسا

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ستة أشهر على األقل
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ج. لجنة إدارة المخاطر

تــــم اســــتناد مهــــام ادارة المخاطــــر الــــى ادارة المراجعــــة الداخليــــة 
وكذلــــك مهــــام لجنــــة المخاطــــر إلــــى لجنــــة المراجعــــة بقــــرار مجلــــس 
ــى   عل

ً
ــاءا ــخ 1٧-٠٧-٢٠19م بن ــام ٢٠19 بتاري ــم ٤ لع ــه رق ــي اجتماعــ اإلدارة فــ

ــة. ــة المراجع ــن لجن ــة م توصي

: تشكيل لجنة إدارة المخاطر
ً
اوال

ــة إدارة  ــمى )لجن ــة تس ــركة لجن ــس إدارة الش ــن مجل ــرار م ل بق
َّ
ــك تش

ــس اإلدارة  ــاء مجل ــن أعض ــا م ــة أعضائه ــها وغالبي ــون رئيس ــر( يك المخاط
غيــر التنفيذييــن. وُيشــترط أن يتوافــر فــي أعضائهــا مســتوى مائــم مــن 

ــة. ــؤون المالي ــر والش ــإدارة المخاط ــة ب المعرف

: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
ً
ثانيا

تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

وضــع اســتراتيجية وسياســات شــاملة إلدارة المخاطــر بمــا يتناســب . 	

تنفيذهــا  مــن  والتحقــق  الشــركة،  أنشــطة  وحجــم  طبيعــة  مــع 

ومراجعتهــا وتحديثهــا بنــاًء علــى المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة 

للشــركة

ــركة . 	 ــا الش ــرض له ــد تتع ــي ق ــر الت ــول للمخاط ــتوى مقب ــد مس تحدي

ــه. ــركة ل ــاوز الش ــدم تج ــن ع ــق م ــه والتحق ــاظ علي والحف

ــاح، . 	 ــاطها بنج ــة نش ــركة ومواصل ــتمرار الش ــدوى اس ــن ج ــق م التحق

مــع تحديــد المخاطــر التــي تهــدد اســتمرارها خــالل االثنــي عشــر 

 القادمــة.
ً
شــهرا

اإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم فعاليــة نظــم . 	

ــا  ــرض له ــد تتع ــي ق ــر الت ــة المخاط ــاس ومتابع ــد وقي ــات تحدي وآلي

الشــركة؛ وذلــك لتحديــد أوجــه القصــور بهــا.

إعــادة تقييــم قــدرة الشــركة علــى تحمــل المخاطــر وتعّرضهــا لهــا . 	

بشــكل دوري )مــن خــالل إجــراء( اختبــارات التحمــل علــى ســبيل 

ــال. المث

والخطــوات . 	 للمخاطــر  التعــرض  حــول  مفصلــة  تقاريــر  إعــداد 

اإلدارة. مجلــس  إلــى  ورفعهــا  المخاطــر،  هــذه  إلدارة  المقترحــة 

تقديــم التوصيــات للمجلــس حــول المســائل المتعلقــة بــإدارة . 	

المخاطــر.

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.. 	

توصيــات . 	 ووضــع  المخاطــر  إلدارة  التنظيمــي  الهيــكل  مراجعــة 

بشــأنه  قبــل اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

التحقــق مــن اســتقالل موظفــي إدارة المخاطــر عــن األنشــطة التــي . 		

قــد ينشــأ عنهــا تعــرض الشــركة للمخاطــر.

التحقــق مــن اســتيعاب موظفــي إدارة المخاطــر للمخاطــر المحيطة . 		

بالشــركة، والعمــل علــى زيــادة الوعــي بثقافــة المخاطر.

مراجعــة مــا تثيــره لجنــة المراجعــة مــن مســائل قــد تؤثــر فــي إدارة . 		

المخاطــر فــي الشــركة.
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مكافآت وبدالت لجان المجلس

المكافآت الثابتة 
)عدا بدل حضور الجلسات(

المجموعبدل حضور جلسات

أعضاء لجنة المراجعة 

30,00018,00048,000طارق عبد الرحمن صالح السدحان1

30,00012,00042,000طه محمد عبدالواحد أزهرى2

30,00015,00045,000أحمد خضر محمد حرارة3

90,00045,000135,000المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

20,0004,00024,000طارق عبد الرحمن صالح السدحان1

20,0004,00024,000تركى نارص أحمد الشاهر2

4,0004,000-محمود محمد ذكى الغمرى3

40,00012,00052,000المجموع

130,00057,000187,000المجموع الكلي

الجدول )24(: مكافآت وبدالت حضور الجلسات المدفوعة ألعضاء اللجان خالل عام 2020م:

د . اإلدارة التنفيذية 

مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة لمجلــس اإلدارة بموجــب أحــكام 
ــذ  ــة بتنفي ــص اإلدارة التنفيذي ــة، تخت ــه التنفيذي ــركات ولوائح ــام الش نظ
الخطــط والسياســات واالســتراتيجيات واألهــداف الرئيســية للشــركة بمــا 
يحقــق أغراضهــا. ويدخــل ضمــن اختصاصــات اإلدارة التنفيذيــة ومهامهــا 

مــا يلــي:

تنفيــذ السياســات واألنظمــة الداخليــة للشــركة المعتمــدة مــن . 	

اإلدارة. مجلــس 

ــية . 	 ــل الرئيس ــط العم ــركة وخط ــاملة للش ــتراتيجية الش ــراح االس اقت

وإدارة  والتمويــل،  االســتثمار،  وآليــات  وسياســات  والمرحليــة 

وتنفيذهــا. الطارئــة  اإلداريــة  الظــروف  إدارة  وخطــط  المخاطــر، 

واســتراتيجياتها . 	 للشــركة  األمثــل  الرأســمالي  الهيــكل  اقتــراح 

الماليــة. وأهدافهــا 

اقتــراح النفقــات الرأســمالية الرئيســية للشــركة وتملــك األصــول . 	

والتصــرف فيهــا.

إلــى . 	 ورفعهــا  للشــركة  والوظيفيــة  التنظيميــة  الهيــاكل  اقتــراح 

اعتمادهــا. فــي  للنظــر  اإلدارة  مجلــس 

تنفيــذ أنظمــة وضوابــط الرقابــة الداخليــة واإلشــراف العــام عليهــا، . 	

وتشــمل:

تنفيذ سياسة تعارض المصالح .أ. 

تطبيــق األنظمــة الماليــة والمحاســبية بشــكل ســليم، بمــا فــي ب. 

ذلــك األنظمــة ذات الصلــة بإعــداد  التقاريــر الماليــة.

تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة لقيــاس وإدارة المخاطــر؛ وذلــك ج. 

الشــركة  تواجــه  قــد  التــي  المخاطــر   عــن  عــام  تصــور  بوضــع 

وإنشــاء بيئــة ملمــة بثقافــة الحــد مــن المخاطــر علــى مســتوى 

الشــركة وطرحهــا بشــفافية مــع مجلــس اإلدارة وغيرهــم مــن 

ــح ــاب المصال أصح

تنفيــذ قواعــد الحوكمــة الخاصــة بالشــركة بفعاليــة – بمــا ال يتعارض . 	

مــع أحــكام هــذه الالئحــة واقتــراح تعديلهــا عنــد الحاجة.

الشــركة . 	 تقيــد  تضمــن  التــي  واإلجــراءات  السياســات  تنفيــذ 

المعلومــات  عــن  باإلفصــاح  والتزامهــا  واللوائــح  باألنظمــة 

المصالــح. وأصحــاب  للمســاهمين  الجوهريــة 

تزويــد مجلــس اإلدارة بالمعلومــات الالزمــة لممارســة اختصاصاتــه . 	

وتقديــم توصياتــه حيــال مــا يلــي:

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه .أ. 

ــي أو ب.  ــا األساس ــي نظامه ــدد ف ــل المح ــل األج ــركة قب ــل الش ح

ــتمرارها . ــر اس تقري

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة .ج. 

تكوين احتياطيات إضافية للشركة .د. 

طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية .ه. 

منــح للعامليــن، مثــل . 		
ُ
اقتــراح سياســة وأنــواع المكافــآت التــي ت

المكافــآت الثابتــة، والمكافــآت المرتبطــة بــاألداء، والمكافــآت فــي 

ــهم. ــكل أس ش

التقــدم . 		 بشــأن  الماليــة  وغيــر  الماليــة  الدوريــة  التقاريــر  إعــداد 

المحــرز فــي نشــاط الشــركة فــي ضــوء خطــط وأهــداف الشــركة 

اإلدارة. مجلــس  علــى  التقاريــر  تلــك  وعــرض  االســتراتيجية، 
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		 . 
ً
فضــال أنشــطتها،  وتســيير  للشــركة  اليومــي  العمــل  إدارة 

عــن إدارة مواردهــا بالشــكل األمثــل وبمــا يتفــق مــع أهــداف 

واســتراتيجيتها. الشــركة 

المشــاركة الفعالــة فــي بنــاء ثقافــة القيــم األخالقيــة وتنميتها . 		

داخل الشــركة.

والتحقــق . 		 المخاطــر،  وإدارة  الداخليــة  الرقابــة  نظــم  تنفيــذ 

مــن فعاليــة تلــك النظــم وكفايتهــا والحــرص علــى االلتــزام 

اإلدارة. مجلــس  مــن  المعتمــد  المخاطــر  بمســتوى 

ــا . 		 ــا، بم ــركة وتطويره ــل الش ــة بعم ــة المتعلق ــات الداخلي ــراح السياس اقت

ــى  ــة إل ــؤوليات الموكل ــات والمس ــام واالختصاص ــد المه ــك تحدي ــي ذل ف

المســتويات التنظيميــة المختلفــة.

اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها.. 		

اقتــراح الصالحيــات التــي تفــوض إليهــا، وإجــراءات اتخــاذ القــرار ومــدة . 		

التفويــض، علــى أن ترفــع إلــى مجلــس اإلدارة تقاريــر دوريــة عن ممارســاتها 

ــات. ــك الصالحي لتل

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

الرئيس التنفيذىجورج عبدالكريم جورج موسى1
مدير عام المبيعات 
بشركة زهرة الواحة 

للتجارة

بكالوريوس في التسويق 
والمبيعات

- مدير عام المبيعات بشركة زهرة 
الواحة للتجارة

- مدير عام المبيعات بشركة العثمان 
للباستيك - تكوين

المدير التنفيذى محمود محمد ذكى الغمرى2
المالى

مدير حسابات 
بشركة زهرة الواحة 

للتجارة

- بكالوريوس تجارة تخصص 
محاسبة

- دبلوم فى ادارة االعمال
mini MBA دبلوم -

- دبلوم برنامج اخصائى ادارة 
المشروعات

- دبلوم اساسيات االمداد 
APICS CPIM والتموين

- مدير حسابات والتكاليف ب شركة 
يونيون تكنولوجى - مجموعة يونيون 

اير - مصر
- مدير حسابات ب شركة يونيون 

تكنولوجى - مجموعة يونيون اير - 
مصر

- مدير حسابات ب شركة خالد 
الموسى لاثاث - المملكة العربية 

السعودية
- محاسب مالى ومحاسب تكاليف 

بالشركة الهندسية للصناعات - 
مجموعة يونيون اير - مصر

- مراجع حسابات خارجى بمكتب 
مراجع حسابات - مصر

مدير ادارة االمداد راكان احمد حمود ابراهيم الذياب3
-والتموين

دورات تدريبية في االمداد 
-والتموين

مدير االنتاج شريف رمضان يوسف زقزوق4
والصيانة

مدير الصيانة 
بمصنع الباستيك 

بشركة هنا 
للصناعات الغذائية

بكالوريوس هندسة

- مدير الصيانة واالنتاج بشركة مدكو 
باست - مصر

- مدير الصيانة بمصنع اديسون 
للباستيك - السودان

- مدير الصيانة بشركة مدستار - مصر
- مهندس صيانة بشركة مدستار - 

مصر
- مهندس انتاج بمصنع سليم 

باست - مصر

مدير ادارة الجودةاحمد حسن احمد على5

مدير مراقبة 
الجودة  بشركة 

تكوين المتطورة 
للصناعات

بكالوريوس في الكيمياء
-دبلوم في الكيمياء التحليلية

مدير ادارة ياسر غنام عرفات الخطيب6
المبيعات

مشرف مبيعات 
بمصنع حلول 

التعبئة والتغليف

بكالوريوس تقنية المعلومات 
تخصص انظمة المعلومات 

الحاسوبية

- مشرف مبيعات ببرنامج تقسيط
- منسق مبيعات بشركة كوبترا 

جرافيك
- منسق مبيعات بشركة النورس 

للمياه الصحية

مدير ادارة الموارد عبدالمحسن ناصر سالم الغريميل7
البشرية

مدير ادارى بشركة 
هنا للصناعات 

الغذائية
سكرتير تنفيذى بشركة هنا للصناعات دورات تدريبية في الموارد البشرية

الغذائية

محمد عبدالعزيز معجب الحقباني8
مدير ادارة تقنية 

المعلومات 
المكلف

بكالوريوس علوم الحاسب - -
-تخصص نظم المعلومات

الجدول)25( وظائف ومؤهالت وخبرات كبار التنفيذيين: 

: وظائف ومؤهالت وخبرات كبار التنفيذيين 
ً
اوال
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: المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين
ً
ثانيا

بلــغ إجمالــي مــا تــم صرفــه لكبــار التنفيذييــن 1.٢٦ مليــون ريــال ســعودي لعــام ٢٠٢٠م بمــا فيهــا مــن رواتــب وبــدالت ومكافــأة دوريــة وســنوية وبــدالت 
ســفر وإقامــة وذلــك حتــى تاريــخ 31 ديســمبر ٢٠٢٠م وذلــك علــى النحــو التالــي:

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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الجدول )26(: مكافآت كبار التنفيذيين اكبر خمسة ضمنهم الرئيس التنفيذى والمدير المالى:

: ملكية كبار التنفيذيين
ً
ثالثا

ملكية كبار التنفيذيين والنسبة إلى إجمالي األسهم في الشركة في نهاية ٢٠٢٠م مقارنة بملكيتهم عند بداية عام ٢٠٢٠م:

الجدول )27(: ملكية كبار التنفيذيين: 

أسماء كبار التنفيذيينم

األسهم المملوكة

عدد األسهم عند 

بداية العام ٢٠٢٠
النسبة إىل إجمايل األسهم

عدد األسهم في 

نهاية العام ٢٠٢٠
النسبة إىل إجمايل األسهم

٠%٠0%0جورج عبدالكريم جورج موسى1

٠%٠0%0محمود محمد ذكى الغمرى2

٠%٠0%0راكان احمد حمود ابراهيم الذياب3

٠%٠0%0شريف رمضان يوسف زقزوق4

٠%٠0%0احمد حسن احمد على5

٠%٠0%0يارس غنام عرفات الخطيب6

٠%٠0%0عبدالمحسن نارص سالم الغريميل7

٠%٠0%0محمد عبدالعزيز معجب الحقبانى8

.إفصاح: حسب االقرارات المقدمة من كبار التنفيذيين ليس هناك أي أسهم مملوكة ألٍي من زوجات أو أوالد أٍي من كبار التنفيذيين خال عام ٢٠٢٠ م
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الجدول )2٨(: التزامات الشركة بالئحة حوكمة الشركات: 

3. التزامات الشركة بالئحة حوكمة الشركات

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرةالحالةرقم المادة/ الفقرةم

1
المادة السبعون 	
 المادة الحادية والسبعون 	
المادة الثانية والسبعون 	

استرشادية
تشكيل لجنة إدارة المخاطر 	
اختصاصات لجنة إدارة المخاطر 	
اجتماعات لجنة إدارة المخاطر 	

 المهام واإلختصاصات 
ً
تطبق الشركة حاليا

المتعلقة بهذه اللجنة عن طريق لجنة 
المراجعة

تشكيل لجنة حوكمة الشركات 	استرشاديةالمادة الخامسة والتسعون 	٢

تطبق الشركة حاليا المهام واالختصاصات 
المتعلقة بهذه اللجنة عن طريق مجلس 

اإلدارة ولجانه المنبثقة وذلك عبر تنفيذها 
للمهام المنوطة بها وتحقيقها ألهدافها

سياسة المسؤولية االجتماعيةاسترشاديةالمادة السابعة والثمانون3
تطبق الشركة السياسة التى تم الموافقة 

عليها من مجلس االدارة وفى انتظار التعميد 
من الجمعية العامة للشركة
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حقوق المساهمين والجمعية العامة

حقوق المساهمين     
: المعاملة العادلة للمساهمين

ً
اوال

يلتــزم مجلــس اإلدارة بالعمــل علــى حمايــة حقــوق المســاهمين بمــا أ. 

يضمــن العدالــة والمســاواة بينهــم .

يلتــزم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة بعــدم التمييــز بيــن ب. 

ــذات  فئــة األســهم، وبعــدم حجــب أي حــق  المســاهمين المالكيــن ل

عنهــم.

ــان ج.  ــة لضم ــراءات الالزم ــة اإلج ــاتها الداخلي ــي سياس ــركة ف ــن الش تبي

ممارســة جميــع المســاهمين  لحقوقهــم.

: الحقوق المرتبطة باألسهم
ً
ثانيا

ــا  ــة م ــهم، وبخاص ــة بالس ــوق المرتبط ــع الحق ــاهم جمي ــت للمس تثب
يلــي:

 أو . 	
ً
الحصــول علــى نصيبــه مــن صافــي األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا نقــدا

بإصــدار أســهم.

عنــد . 	 الشــركة  موجــودات  مــن  نصيبــه  علــى  الحصــول  فــي  الحــق 

. لتصفيــة ا

حضــور جمعيــات المســاهمين العامــة أو الخاصــة، واالشــتراك فــي . 	

 لمــا هــو منصــوص عليــه 
ً
مداوالتهــا، والتصويــت علــى قراراتهــا وفقــا

ــركة. ــي للش ــام األساس ــي النظ ف

التصــرف فــي أســهمه وفــق أحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق . 	

الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.

االستفســار وطلــب االطــالع علــى دفاتــر الشــركة ووثائقهــا، ويشــمل . 	

ذلــك البيانــات والمعلومــات الخاصــة بنشــاط الشــركة واســتراتيجيتها 

ــارض  ــركة وال يتع ــح الش ــر بمصال ــا ال يض ــتثمارية بم ــغيلية واالس التش

مــع نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.

مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة.. 	

فــي . 	 المســؤولية  دعــوى  ورفــع  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مســاءلة 

المســاهمين  جمعيــات  قــرارات  ببطــالن  والطعــن  مواجهتهــم، 

العامــة والخاصــة وفــق الشــروط والقيــود الــواردة فــي نظام الشــركات 

الشــركة األساســي. ونظــام 

حصــص . 	 مقابــل  تصــدر  التــي  الجديــدة  باألســهم  االكتتــاب  أولويــة 

ــق  ــل بح ــة العم ــر العادي ــة غي ــة العام ــف الجمعي ــم توق ــا ل ــة، م نقدي

 
ً
األولويــة – إذا نــص علــى ذلــك فــي نظــام الشــركة األساســي – وفقــا

للمــادة األربعيــن بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات.

تقييد أسهمه  في سجل المساهمين في الشركة.. 	

ــا . 		 ــركة ونظامه ــيس الش ــد تأس ــن عق ــخة م ــى نس ــالع عل ــب االط طل

األساســي مــا لــم تنشــرهما الشــركة فــي موقعهــا اإللكترونــي.

ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم.. 		

: حصول المساهم على المعلومات
ً
ثالثا

والواضحــة أ.  الكاملــة  المعلومــات  بتوفيــر  اإلدارة  مجلــس  يلتــزم 

والصحيحــة وغيــر المضللــة لتمكيــن  المســاهم مــن ممارســة حقوقه 

م هــذه المعلومــات فــي الوقــت المناســب  علــى أكمــل وجــه، وتقــدَّ

ويجــري تحديثهــا بانتظــام.

بالوضــوح ب.  للمســاهم  المعلومــات  توفيــر  وســيلة  الشــركة  توفيــر 

والتفصيــل، والتــي تتضمــن بيانــا  بمعلومــات الشــركة التــي يمكــن 

للمســاهم الحصــول عليهــا، ويتــم توفيرهــا لعمــوم المســاهمين 

مــن ذات الفئــة.

تتبــع الشــركة أكثــر الوســائل فعاليــة فــي التواصــل مع المســاهمين ج. 

وعــدم التمييــز بينهــم فــي توفيــر  المعلومات.

: التواصل مع المساهمين
ً
رابعا

يضمــن مجلــس اإلدارة تحقيــق تواصــل بيــن الشــركة والمســاهمين أ. 

االســتراتيجية  لألهــداف  المشــترك  الفهــم   علــى   
ً
مبنيــا يكــون 

ومصالحهــا. للشــركة 

يعمــل رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي علــى إطــالع بقيــة ب. 

أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى آراء  المســاهمين ومناقشــتها معهــم.

ال يجــوز ألي مــن المســاهمين التدخــل فــي أعمــال مجلــس اإلدارة أو ج. 

 فــي مجلــس 
ً
أعمــال اإلدارة التنفيذيــة  للشــركة مــا لــم يكــن عضــوا

إدارتهــا أو مــن إدارتهــا التنفيذيــة أو كان تدخلــه عــن طريــق الجمعية 

 الختصاصاتهــا أو فــي الحــدود واألوضــاع 
ً
العامــة العاديــة ووفقــا

التــي يجيزهــا مجلــس اإلدارة وفقــا لألنظمــة ذات الصلــة.

: انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
ً
خامسا

ــن أ.  ــات ع ــوق معلوم ــي للس ــع اإللكترون ــي الموق ــركة ف ــن الش تعل

ــوة  ــه الدع ــر أو توجي ــد نش ــس اإلدارة  عن ــة مجل ــحين لعضوي المرش

المعلومــات  تلــك  تتضمــن  أن  علــى  العامــة،  الجمعيــة  النعقــاد 

وصفــا لخبــرات المرشــحين ومؤهالتهــم ومهاراتهــم ووظائفهــم 

وعضوياتهــم الســابقة والحاليــة، وعلــى الشــركة توفيــر نســخة مــن 

ــي. ــا اإللكترون ــي وموقعه ــا الرئيس ــي مركزه ــات ف ــذه المعلوم ه

يجــب اســتخدام التصويــت التراكمــي فــي انتخــاب مجلــس اإلدارة، ب. 

بحيــث ال يجــوز اســتخدام حــق  التصويــت للســهم أكثــر مــن مــرة 

واحــدة.

يقتصــر التصويــت فــي الجمعيــة العامــة علــى المرشــحين لعضويــة ج. 

وفــق  معلوماتهــم  عــن  الشــركة  أعلنــت   الذيــن  اإلدارة  مجلــس 

ــادة. ــذه الم ــن ه ــرة )أ( م الفق

: الحصول على أرباح
ً
سادسا

علــى أ.  ع 
َّ
تــوز التــي  النســبة  األساســي  الشــركة  نظــام  يبيــن 

االحتياطــي  تجنيــب   بعــد  الصافيــة  األربــاح  مــن  المســاهمين 

األخــرى. واالحتياطيــات  النظامــي 

يجــب علــى مجلــس اإلدارة وضــع سياســة واضحــة بشــأن توزيــع ب. 

 
ً
ــا ــركة وفق ــاهمين والش ــح  المس ــق مصال ــا يحق ــهم بم ــاح األس أرب

لنظــام الشــركة األساســي.

الجمعيــة ج.  لقــرار   
ً
وفقــا األربــاح  فــي  حصتــه  المســاهم  يســتحق 

العامــة الصــادر بشــأن توزيــع األربــاح علــى  المســاهمين، أو قــرار 

ــخ  ــرار تاري ــن الق ــة، ويبي ــاح مرحلي ــع أرب ــي بتوزي ــس اإلدارة القاض مجل

ــب كل  ــوزع ونصي ــغ الم ــي المبل ــع وإجمال ــخ التوزي ــتحقاق وتاري االس

 لمــا هــو 
ً
ــذ القــرار وفقــا

َّ
ســهم مــن القيمــة األســمية، علــى أن ينف

التنظيميــة الصــادرة  منصــوص عليــه فــي الضوابــط واإلجــراءات 

 لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة.
ً
تنفيــذا

ــجالت د.  ــي س ــجلين ف ــهم المس ــي األس ــاح لمالك ــة األرب ــون أحقي تك

المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق
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سياسة توزيع األرباح
ع على المســاهمين أ. 

َّ
يبيــن نظــام الشــركة األساســي النســبة التــي تــوز

مــن األربــاح الصافيــة بعــد تجنيــب  االحتياطــي النظامــي واالحتياطيات 

األخرى.

يجــب علــى مجلــس اإلدارة وضــع سياســة واضحــة بشــأن توزيــع أربــاح ب. 

ــام   لنظ
ً
ــا ــركة وفق ــاهمين والش ــح  المس ــق مصال ــا يحق ــهم بم األس

الشــركة األساســي.

 لقــرار الجمعيــة العامــة ج. 
ً
يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــا

أو قــرار مجلــس  المســاهمين،  األربــاح علــى   الصــادر بشــأن توزيــع 

اإلدارة القاضــي بتوزيــع أربــاح مرحليــة، ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق 

وتاريــخ التوزيــع وإجمالــي المبلــغ المــوزع ونصيــب كل ســهم مــن 

 لمــا هــو منصــوص 
ً
ــذ القــرار وفقــا

َّ
القيمــة األســمية، علــى أن ينف

 لنظــام 
ً
عليــه فــي الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا

الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة.

تكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت د. 

المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق.

ــون  ــعة واالربع ــادة التاس ــون )٤8( والم ــة واالربع ــادة الثامن ــا للم ووفق

)٤9( مــن النظــام األساســي للشــركة والتــي توضــح ضوابــط توزيــع األربــاح 

ــتحقون  ــاهمون المس ــع والمس ــدار التوزي ــادر ومق ــا ومص ــالن عنه واالع

لتوزيــع األربــاح وذلــك وفقــا لمــا يلــي: -

: توزع األرباح
ً
اوال

يجنــب )%1٠( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطي النظامي للشــركة، . 	

ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى 

بلــغ االحتياطــي المذكــور )%3٠( مــن رأس المــال المدفــوع.

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب . 	

)1٠%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لغــرض 

او اغــراض معينــة.

ــك . 	 ــرى، وذل ــات أخ ــن احتياط ــرر تكوي ــة أن تق ــة العادي ــة العام للجمعي

بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر 

اإلمــكان علــى المســاهمين، وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطع 

مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي 

 مــن هــذه المؤسســات.
ً
الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــا

يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة تمثــل )1%( . 	

علــى األقــل مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع.

كمــا يجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل . 	

نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي، وذلــك بنــاء علــى تفويــض صــادر 

مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة لمجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح 

.
ً
مرحليــة يجــدد ســنويا

: أستحقاق األرباح
ً
ثانيا

 لقــرار الجمعيــة العامــة 
ً
يســتحق المســاهم حصتــه فــي االربــاح وفقــا

الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع 

وتكــون أحقيــة االربــاح لمالكــي االســهم المســجلين فــي ســجالت 

ــتحقاق. ــدد لالس ــوم المح ــة الي ــي نهاي ــاهمين ف المس

األرباح الموزعة خالل عام 2020م
وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا رقــم 1 لعــام ٢٠٢٠م 

 علــى توصيــة مجلــس االدارة فــي اجتماعــه 
ً
بتاريــخ 19 ابريــل ٢٠٢٠م بنــاءا

ــاح مرحليــة  ــع أرب ــر ٢٠٢٠م علــى توزي ــخ ٢٦ فبراي رقــم ٢ لعــام ٢٠٢٠م بتاري

بمبلــغ 11,٢5٠,٠٠٠ ريــال عــن النصــف الثانــى مــن الســنة الماليــة المنتهيــة 

لــكل  هللــة  وســبعون  خمســة  وبواقــع  ٢٠19م  ديســمبر   31 فــي 

ســهم مــا يمثــل ٧.5% مــن القيمــة االســمية للســهم، وقــد اعلنــت 

الشــركة علــى موقــع "تــداول" بتاريــخ ٢٧ فبرايــر ٢٠٢٠م عــن توصيــة 

ــنة  ــن الس ــى م ــف الثان ــن النص ــة ع ــاح مرحلي ــع ارب ــس االدارة لتوزي مجل

الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢٠19م، وتــم االعــالن مــن قبــل 

الشــركة عــن موعــد ابتــداء توزيــع االربــاح فــي تاريــخ 1٠ مايــو ٢٠٢٠م فــي 

ــاهمين  ــتثمارية للمس ــظ االس ــة بالمحاف ــة المرتبط ــابات البنكي الحس

ــم  ــي وت ــي الوطن ــك العرب ــى البن ــع ال ــناد التوزي ــم اس ــتحقين، وت المس

توزيــع مبلــغ 11,٢٢٠,٧1٢ ريــال ومتبقــى مبلــغ ٢9,٢88 ريــال لــم تــوزع 

تقــدم  وعــدم  للمســاهمين  البنكيــة  الحســابات  مطابقــة  لعــدم 

.
ً
المســاهمين لالســتالم نقــدا

طلبات الشركة لسجل المساهمين

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

اجراءات الشركات - كمتطلب مراجعة العام المالي1٢٠٢٠/٠٢/٠8

اجراءات الشركات - كمتطلب مراجعة الربع االول ٢٢٠٢٠/٠٤/٠٢٢٠٢٠

الجمعية العامة - ملف التصويت بالجمعية19/3٢٠٢٠/٠٤

ملف ارباح - لتوزيع ارباح االلنصف الثانى من عام ٢٠19م٤٢٠٢٠/٠٤/٢8

اجراءات الشركات - كمتطلب مراجعة الربع الثانى 5٢٠٢٠/٠٧/٠8٢٠٢٠

اجراءات الشركات - الطاع االدارة العليا عن ملف الملكية٠8/٦٢٠٢٠/٠9

اجراءات الشركات - كمتطلب مراجعة الربع الثالث ٧٢٠٢٠/٠9/3٠٢٠٢٠

اجراءات الشركات - الطاع االدارة العليا عن ملف الملكية1٢/٠٢/8٢٠٢٠

اجراءات الشركات - كمتطلب مراجعة العام المالي 31٢٠٢٠/1٢/9٢٠٢٠

الجدول)2٩( طلبات الشركة لسجل المساهمين: 



58

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه 
 بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال 

ً
علما

الشركة وأدائها
ــكل  ــركة بش ــى ادارة الش ــاهمين ال ــن المس ــات م ــات او مالحظ ــى أي مقترح ــم تلق ــم يت ل

ــتها  ــم مناقش ــات ت ــات واالقتراح ــع المالحظ ــن ان جمي ــي حي ــام ٢٠٢٠، ف ــالل ع ــر خ مباش

فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة مــن قبــل المســاهمين واعضــاء مجلــس االدارة خــالل 

ــات. ــاد االجتماع ــاء انعق ــك اثن ــاهمين لذل ــوة المس دع

الجمعية العمومية
تختــص الجمعيــات العامــة للمســاهمين بجميــع األمــور المتعلقــة بالشــركة، وتمثــل 

المســاهمين فــي  النظاميــة جميــع   لإجــراءات 
ً
المنعقــدة وفقــا العامــة،  الجمعيــة 

نظــام  ألحــكام   
ً
وفقــا دورهــا  وتــؤدي  بالشــركة  المتعلقــة  اختصاصاتهــم  ممارســة 

الشــركة األساســي. التنفيذيــة ونظــام  الشــركات ولوائحــه 

االسمم
سجل حضور الجمعية 

المنعقدة في
 ١9 /٠4/ ٢٠٢٠م

احمد حمود ابراهيم الذياب1

طارق عبدالرحمن صالح السدحان٢

جورج عبدالكريم جورج موسى3

طه محمد عبدالواحد ازهرى٤

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى5

احمد حسن احمد على٦

لم يحضرحضر

الجدول)30( سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة للجمعية العمومية : 

استقالة 

السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح 

دون إخــالل بقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد 

وإجراءاتــه  لإفصــاح  مكتوبــة  سياســات  اإلدارة  مجلــس  يضــع  اإلدراج، 

ــواردة فــي نظــام  وأنظمتــه اإلشــرافية بمــا يتفــق مــع متطلبــات اإلفصــاح ال

الشــركات ونظــام الســوق الماليــة – بحســب األحــوال – ولوائحهمــا التنفيذيــة، 

ــي: ــا يل ــاة م ــع مراع م
ن المســاهمين . 	

ّ
أن تتضمــن تلــك السياســات أســاليب إفصــاح مالئمة تمك

وأصحــاب المصالــح مــن االطــالع علــى المعلومــات الماليــة وغيــر الماليــة 
المتعلقــة بالشــركة وأدائهــا وملكيــة األســهم والوقــوف علــى وضــع 

الشــركة بشــكل متكامــل.
أن يكــون اإلفصــاح للمســاهمين والمســتثمرين مــن دون تمييز، وبشــكل . 	

واضــح وصحيــح وغيــر مضلــل، وفــي الوقــت المناســب وعلــى نحــو منتظــم 
ودقيــق؛ وذلــك لتمكيــن المســاهمين وأصحــاب المصالــح مــن ممارســة 

حقوقهــم علــى أكمــل وجــه.

ــي للشــركة جميــع المعلومــات المطلــوب . 	 أن يتضمــن الموقــع اإللكترون
نشــر مــن خــالل وســائل 

ُ
اإلفصــاح عنهــا، وأي بيانــات أو معلومــات أخــرى ت

اإلفصــاح األخــرى.
إعــداد نظــم للتقاريــر تتضمــن تحديــد المعلومــات التــي يجــب اإلفصــاح . 	

عنهــا، وأســلوب تصنيفهــا مــن حيــث طبيعتهــا أو دوريــة اإلفصــاح عنهــا.
توافقهــا . 	 مــن  والتحقــق  دوري،  بشــكل  اإلفصــاح  سياســات  مراجعــة 

ــه  ــة ولوائح ــوق المالي ــام الس ــكام نظ ــع أح ــات، وم ــل الممارس ــع أفض م
التنفيذيــة.

تعارض المصالح في مجلس اإلدارة

غيــر  	 أو  أي مصلحــة مباشــرة  اإلدارة  يكــون لعضــو مجلــس  أن  يجــوز   ال 

مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة إال بترخيــص 

ــن  ــتثنى م ــنة. ويس ــدد كل س ــة يج ــة العادي ــة العام ــن الجمعي ــبق م مس

ذلــك األعمــال التــي تتــم بطريــق المنافســة العامــة إذا كان عضــو المجلس 

ــس  ــغ المجل ــس اإلدارة أن يبل ــو مجل ــى عض ــل وعل ــرض األفض ــب الع صاح

بمــا لــه مــن مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود 

التــي تتــم لحســاب الشــركة، ويثبــت هــذا التبليــغ فــي محضــر االجتمــاع. وال 

يجــوز لهــذا العضــو االشــتراك فــي المــداوالت المتعلقــة بهــذا الموضــوع 

أو التصويــت علــى القــرار الــذي يصــدر فــي هــذا الشــأن فــي مجلــس 

اإلدارة وجمعيــات المســاهمين.

ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن يشــترك فــي أي عمــل مــن شــأنه  	

منافســة الشــركة أو أن ينافــس الشــركة فــي أحــد فــروع النشــاط 

الــذي تزاولــه، مــا لــم يكــن حاصــال علــى ترخيــص ســابق مــن الجمعية 

العامــة العاديــة يجــدد كل ســنة يســمح لــه القيــام بذلــك.

عــن  	 توكيــالت  أيــة  قبــول  اإلدارة  مجلــس  عضــو  علــى  ُيحظــر 

للمســاهمين. العامــة  الجمعيــات  اجتماعــات  لحضــور  المســاهمين 

ينبغــي علــى المجلــس مراعــاة متطلبــات االســتقاللية وحــاالت  	

 لمــا وردت باللوائــح الصــادرة مــن هيئــة 
ً
تعــارض المصالــح وفقــا

المالييــن  المستشــارين  تعييــن  عنــد  وذلــك  الماليــة،  الســوق 

الحســابات. ومراجعــي  والقانونييــن 

ــاء  	 ــن أعض ــى أي م ــوع إل ــن أي ن  م
ً
ــا ــدم قرض ــركة أن تق ــوز للش ال يج

مجلــس اإلدارة أو المســاهمين، أو أن تضمــن أي قــرض يعقــده أي 

منهــم مــع الغيــر.

ال يجــوز ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن قبــول  	

ــركة إذا كان  ــع الش ــة م ــالت تجاري ــه تعام ــخص ل ــن أي ش ــا م الهداي

ــح ــي المصال ــارض ف ــى تع ــؤدي إل ــا أن ت ــك الهداي ــأن تل ــن ش م

تعارض المصالح المرتبط باإلدارة التنفيذية 
ومنسوبي الشركة

ــة  	 ــل خارجي ــطة عم ــن أي أنش ــس اإلدارة ع ــالغ مجل ــم إب ــب أن يت يج

يقــوم بهــا أي مســئول تنفيــذي بــاإلدارة، ويجــب أخــذ موافقــة مــن 

ــة  ــب األنظم ــا حس ــاح عنه ــم اإلفص ــا، وأن يت ــس عليه ــل المجل قب

والقوانيــن فــي هــذا الخصــوص.

أراد المســؤول التنفيــذي أو الموظــف القيــام بهــذا  	 وفــي حــال 

األمــر، عليــه عــرض األمــر علــى الرئيــس التنفيــذي للشــركة لدراســة 

الشــركة  إدارة  لمجلــس  بخصوصــه  والتوصيــة  وتقييمــه  األمــر 

 إلصــدار القــرار المناســب بشــأنه.
ً
تمهيــدا
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مدة العقدشرو	 العقدقيمة العقدطبيعة العقدطبيعة العالقةالبيانم

1
األعمال والعقود التي ستتم 

بين الشركة وشركة هنا 
للصناعات الغذائية

يشغل منصب عضو مجلس 
ادارة والعضو المنتدب 

بشركة هنا للصناعات 
الغذائية وأحد مساهمى 

شركة هنا للصناعات الغذائية

بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع 
تتمثل فى مصغرات القوارير 

الباستيكية ) البريفورم ( واالغطية 
الباستيكية للقوارير بمقاسات 

واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد 
خام وتعبئة وتغليف

)1٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ريال 
سعودى

مائة مليون ريال 
سعودى

وبدون التمييز او 
سنةشروط تفضيلية 

الجدول )31(: قائمة بمصالح بعض أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة:

أوصــى مجــلــــس اإلدارة فــى اجتماعــه رقــم ٤ لـــــعام ٢٠٢٠م بتاريــخ  	

ــة  ــوة الجمعي ــة 1٤٤1هـــ لدع ــق ٠٢ ذو الحج ــو ٢٠٢٠م المواف ٢3 يولي

العــام الموقــرة للموافقــة علــى مــا يلــى:

الئحة عمل لجنة المراجعة 	
سياسة االباغ عن الغش والفساد واالختاس 	
الئحة إجراءات عمل مجلس اإلدارة 	
سياسات ومعايير إجراءات عضوية مجلس اإلدارة  	
سياســات ومعاييــر إجــراءات عضويــة اللجــان المنبثقــة عــن  	

االدارة  مجلــس 
سياسات ومعايير إجراءات ترشيح اإلدارة التنفيذية  	
الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت 	
الئحة عمل لجنة الحوكمة  	
سياسة توزيع أرباح األسهم 	
سياسة المكافآت  	
سياسة المسؤولية االجتماعية[ 	

إقرارات مجلس اإلدارة 

يؤكد المجلس ويقر أنه:
يقر مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة بما يلي: -

أن سجالت الحسابات أعدت بشكل صحيح. 	

ونفــذ  	 ســليمة  أســس  علــى  أعــد  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  أن 

. عليــة بفا

أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة الشــركة علــى مواصلــة  	

نشــاطها.

ــرة  ــة الموق ــة العام ــام 2020م الجمعي ــالل ع ــس االدارة خ ــى مجل أوص

بمــا يلــى:-

الماليــة  	 الســنة  عــن  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  علــى  الموافقــة 

٢٠19م. ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة 

ــة  	 ــنة المالي ــركة للس ــابات الش ــع حس ــر مراج ــى تقري ــة عل الموافق

ــمبر ٢٠19م. ــي 31 ديس ــة ف المنتهي

الماليــة  	 للســنة  للشــركة  الماليــة  القوائــم  علــى  الموافقــة 

٢٠19م.  ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة 

الموافقــة علــى توصيــة لجنــة المراجعــة بشــأن اختيــار مراجــع  	

القوائــم  لمراجعــة  المرشــحين  بيــن  مــن  الخارجــي  الحســابات 

الماليــة الســنوية للعــام المالــي ٢٠٢٠م  والربــع ســنوية لألربــاع 

فــي: المنتهيــة 
3٠ يونيو ٢٠٢٠م 	

أهم قرارات مجلس اإلدارة 
االستراتيجية خالل العام 2020م

3٠ سبتمبر ٢٠٢٠م 	
3١ مارس ٢٠٢١م  	

وتحديد أتعابه للعام المالي 2021م واالرباع المشار اليها.

الموافقــة علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن  	

النصــف الثانــي مــن عــام ٢٠19م، وذلــك بواقــع خمســة وســبعون)٧5( 

هللــة لــكل ســهم مــا يمثــل نســبته ٧.5% مــن القيمــة االســمية 

للســهم وبإجمالــي قــدره 11,٢5٠,٠٠٠ ريــال مــا يمثــل نســبته ٧.5% مــن رأس 

المــال.

ــركة  	 ــركة وش ــن الش ــت بي ــي تم ــود الت ــال والعق ــى األعم ــة عل الموافق

األســتاذ/  اإلدارة  مجلــس  لعضــو  والتــي  الغذائيــة،  للصناعــات  هنــا 

ــر مباشــرة فيهــا،  ــاب مصلحــة مباشــرة وغي أحمــد حمــود إبراهيــم الذي

وهــى عبــارة عــن عقــد بيــع بضائــع ومنتجــات تامــة الصنــع تتمثــل فــي 

ــتيكية  ــة البالس ــورم( واألغطي ــتيكية )البريف ــر البالس ــرات القواري مصغ

ــة  ــام وتعبئ ــواد خ ــراء م ــع وش ــة وبي ــات وأوزان مختلف ــر بمقاس للقواري

وتغليــف لمــدة عــام وبــدون التمييــز أو شــروط تفضيليــة، وقــد بلغــت 

مبيعــات  ريــال   95,٧3٠,٠٦8 مبلــغ  ٢٠19م  عــام  خــالل  التعامــل  قيمــة 

ومبلــغ 1,٧٧3,33٤ ريــال مشــتريات.

الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة  	

هنــا للصناعــات الغذائيــة، والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/ أحمــد 

 بأن 
ً
حمــود إبراهيــم الذيــاب مصلحــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فيها، علمــا

طبيعــة التعامــل ســوف تكــون عبــارة عــن عقــد بيــع بضائــع ومنتجــات 

ــر البالســتيكية )البريفــورم(  تامــة الصنــع تتمثــل فــي مصغــرات القواري

وبيــع  مختلفــة  وأوزان  بمقاســات  للقواريــر  البالســتيكية  واألغطيــة 

ــز أو  ــدون التميي ــام وب ــدة ع ــف ولم ــة وتغلي ــام وتعبئ ــواد خ ــراء م وش

ــال. شــروط تفضيليــة، بمبلــغ 1٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ري

الموافقــة علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة  	

ــمبر ٢٠19م. ــي 31 ديس ــة ف المنتهي

الموافقة على تعديل الئحة حوكمة الشركة 	

ريــال كمكافــأة ألعضــاء  	  3٠٠,٠٠٠ الموافقــة علــى صــرف مبلــغ وقــدره 

مجلــــــس اإلدارة المســتقــــلين عــن الســــنة الماليــة المنتهيـــــــة فــــي 

٢٠19م. ديســمبر   31

الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة بشــكل  	

نصــف أو ربــع ســنوي عــن العــام المالــي ٢٠٢٠م.

التصويــت علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بصالحيــة الجمعيــة العامــة  	

الحاديــة  المــادة  مــن   )1( الفقــرة  فــي  الــوارد  بالترخيــص  العاديــة 

والســبعين مــن نظــام الشــركات، وذلــك لمــدة عــام مــن تاريــخ موافقــة 

الجمعيــة العامــة أو حتــى نهايــة دورة مجلــس اإلدارة المفــوض أيهمــا 

ــواردة فــي الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة   للشــروط ال
ً
أســبق، وفقــا

المســاهمة  بشــركات  الخاصــة  الشــركات  لنظــام   
ً
تنفيــذا الصــادرة 

المدرجــة.
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قضايا الشركة

يؤكد مجلس اإلدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خالل السنة المالية ٢٠٢٠م من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها 5% من صافي أصول الشركة.

يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــالل الســنة الماليــة ٢٠٢٠م ضــد أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد الشــركاء فــي الشــركات التابعــة أو 

 مــن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة.
ً
ضــد أيــا

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي 2020م

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي 2019م

الجدول )33(: معامالت وارصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي 2020:

الجدول )34(: معامالت وارصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي 201٩:

طبيعة التعاملنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقةم

قيمة التعامالت/ العقد

مدة العقد
مدفوعاتتحصيالتمشترياتمبيعات

تكاليف اخرى/ 

)ايرادات(

1
شركة هنا للصناعات 

الغذائية

األعمال والعقود 
التي ستتم بين 

الشركة وشركة هنا 
للصناعات الغذائية

يشغل رئيس 
مجلس اإلدارة 

األستاذ-أحمد حمود 
إبراهيم الذياب 

منصب عضو مجلس 
ادارة والعضو 

المنتدب وأحد 
مساهمي شركة هنا 

للصناعات الغذائية

سنة--99٦,٦٧3113,3٦٧٦3,1٠٠,٠٠٠,5٢

طبيعة التعاملنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقةم

قيمة التعامالت/ العقد

مدة العقد
مدفوعاتتحصيالتمشترياتمبيعات

تكاليف اخرى/ 

)ايرادات(

1
شركة هنا للصناعات 

الغذائية

األعمال والعقود 
التي ستتم بين 

الشركة وشركة هنا 
للصناعات الغذائية

يشغل رئيس 
مجلس اإلدارة 

األستاذ-أحمد حمود 
إبراهيم الذياب 

منصب عضو مجلس 
ادارة والعضو 

المنتدب وأحد 
مساهمي شركة هنا 

للصناعات الغذائية

سنة--٢٠٠,٠٠٠,٧٧3,33٤93,٧3٠,٠٦81,95

األثر الماليسبل عالجها وتفادي  وقوعها في المستقبلالجهة الموقعة للمخالفةأسباب المخالفةالعقوبةم

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجد1

الجدول )32(: بيان العقوبات المفروضة على الشركة خالل عام 2020م:
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المسؤولية 
االجتماعية
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المسؤولية االجتماعية

تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة – بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس 

ــي  ــداف الت ــا واأله ــن أهدافه ــوازن بي ــة الت ــل إقام ــة تكف اإلدارة – سياس

بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة  إلــى تحقيقهــا؛  المجتمــع  يصبــو 

للمجتمــع. واالقتصاديــة 

هــي كل مــا تقــوم بــه الشــركة مــن اجــل تعظيــم قيمتهــا المضافــة 

هــي  االجتماعيــة  والمســؤولية  ككل،  المجتمــع  علــى  يعــود  والــذي 

مســؤولية كل شــخص بالشــركة وليســت مســؤولية ادارة واحــدة او 

التزامهــا  مــن  للشــركة  االجتماعيــة  المســؤولية  وتبــدء  واحــد،  مديــر 

بالقوانيــن المختلفــة خاصــة مــا يتعلــق بحقــوق العامليــن والحفــاظ علــى 

البيئــة وتنميــة المجتمــع.

علــى  االجتماعيــة  المســؤولية  مبــدأ  فــي  الشــركة  جهــود  تتركــز 

مجــاالت رئيســية، تتســق مــع طموحــات الشــركة ومواردهــا، كمــا تتســق 

مــع القضايــا العالميــة واالحتياجــات المجتمعيــة، ومــن هــذه المجــاالت:

التعليم في مجال العلوم والتقنية.	 

المياه والزراعة المستدامة.	 

حماية البيئة.	 

الصحة.	 
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الزكاة والمدفوعات 
النظامية
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الزكاة والمدفوعات النظامية

فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٠م.

الجدول )35( الزكاة والمدفوعات النظامية:

البيان
٢٠٢٠م

بيان األسبابمدة العقد
المسدد

المستحق حتى نهاية 

٢٠٢٠ ولم يسدد

٧,٧31,٤٦93,٢٤5,٢٢٧الزكاة وضريبة الدخل
زكاة الشركة المسددة عن عام 

٢٠19  وفرق الربط الزكوى عن 
االعوام من ٢٠1٦ الى ٢٠18

سبب المستحق ولم يسدد حيث 
السداد بعد تقديم االقرار الزكوى 

عن عام ٢٠٢٠

المؤسسة العامة للتأمينات 
التأمينات االجتماعية عن عام ٢٠٢٠                 ٤5,1٢8     3٧٦,9٧3االجتماعية

عن موظفي الشركة

المستحق ولم يسدد هو تأمينات 
شهر ديسمبر وتسدد في الشهر 

التالي لاستحقاق

رسوم مكتب العمل عن تجديد -       8٦,8٠٠تكاليف مكتب العمل
-االقامات و نقل كفاالت

رسوم تأشيرات خروج و عودة -          ٦,٠٠٠تكاليف تأشيرات 
-الموظفين

رصيد مدين 1,٢95,٢9٠ضريبة القيمة المضافة
1,٢٦8,35٤

ضريبة القيمة المضافة 
المستحقة السداد والمسددة 

خال العام

رصيد مستحق لدى الهيئة العامة 
للزكاة والدخل
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زيادة قاعدة العمالء
محلياً ودولية

العمل على زيادة المبيعات
وزيادة الربحية

العمل على تنويع
مصادر الدخل

ضم منتجات جديدة الى منتجاتنا
سواء في مصغرات القوارير او

االغطية البالستيكية

اضافة قطاع جديد
الى قطاعتنا التشغيلية

وهو قطاع الطباعة
 والمتوقع تشغيله

خالل عام ٢٠٢١

محاور تركيز عمليتنا التشغيلية في 1	٠	م

تتمثل محاور عمليتنا التشغيلية فى عام ٢٠٢1 فى المحاور التالية :
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القوائم
المالية
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 ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةیلاملا مئاوقلا
 م2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل 

 عم
 لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت
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 هاكرشو نازوفلا يج ما يب يك  

 نوینوناق نوعجارمو نوبساحم
 راطملا قیرط ،ضایرلا ةھجاو

 92876 ب.ص
 11663 ضایرلا
 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 8748500 11 966+ نوفلت

 8748600 11 966+ سكاف
 www.kpmg.com/sa  ينورتكلإلا عقوملا

 
 م11/3/1992 خیراتب 323/11/46                  صیخرتلا مقر
 

 

  يف كیرش ریغ وضعو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةلجسم ةینھم ةكرش ،نوینوناق نوعجارمو نوبساحم هاكرشو نازوفلا يج ما يب يك
 .نامضب ةدودحم ةصاخ ةیزیلجنإ ةكرش ،ةدودحملا ةیملاعلا يج ما يب يك ـل ةعباتلاو ةلقتسملا يج ما يب يك تاكرشل ةیملاعلا ةكبشلا

  لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت
 ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرش يمھاسم ةداسلل

  ةیدوعس ةمھاسم ةكرش

   يأرلا

 ربمسید 31 يف امك يلاملا زكرملا ةمئاق لمشت يتلاو ،)"ةكرشلا"( ،ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرشل ةیلاملا مئاوقلا انعجار دقل
 ةیھتنملا ةنسلل ةیدقنلا تاقفدتلاو ،ةیكلملا قوقح يف تاریغتلاو ،رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا مئاوقو ،م2020

 تامولعملاو ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم نم ةنوكملا ،ةیلاملا مئاوقلا عم ةقفرملا تاحاضیإلاو ،خیراتلا كلذ يف
 .ىرخألا ةیریسفتلا

 
 يف امك ةكرشلل يلاملا زكرملا ،ةیرھوجلا يحاونلا عیمج نم ،ةلداع ةروصب ضرعت ةقفرملا ةیلاملا مئاوقلا نإ ،انیأر يفو

 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ،خیراتلا كلذ يف ةیھتنملا ةنسلل ةیدقنلا اھتاقفدتو يلاملا اھئادأو ،م2020 ربمسید 31
 .نیینوناقلا نیبساحملل ةیدوعسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخألا تارادصإلاو رییاعملاو ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا

 يأرلا ساسأ

 رییاعملا كلت بجومب انتیلوؤسمو .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةعجارملاب انمق دقل
 ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .اذھ انریرقت يف "ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم نع تاباسحلا عجارم تایلوؤسم" مسق يف اھحیضوت مت
 انمزتلا دقو ،ةیلاملا مئاوقلل انتعجارمب ةلصلا تاذ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةنھملا بادآو كولس دعاوقلً اقفو
 ساسأ ریفوتل ةبسانمو ةیفاك اھیلع انلصح يتلا ةعجارملا ةلدأ نأ دقتعنو .دعاوقلا كلتلً اقفو ىرخألا ةیقالخألا انتایلوؤسمب

 .انیأر ءادبإل

   ةیسیئرلا ةعجارملا رومأ

 ةیلاملا مئاوقلل انتعجارم دنع ةیمھأ رثكألا ،ينھملا انمكح بسحب ،اھانربتعا يتلا رومألا كلت يھ ةیسیئرلا ةعجارملا رومأ
ً ایأر يدبن الو ،اھیف انیأر نیوكت دنعو ،لكك ةیلاملا مئاوقلل انتعجارم قایس يف رومألا هذھ لوانت مت دقو .ةیلاحلا ةنسلل
.رومألا كلت يفً الصفنم
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2 

 

 )عبتی( لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت
  ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرش يمھاسم ةداسلل

  ةیدوعس ةمھاسم ةكرش

 )1(  يسیئرلا ةعجارملا رمأ

 .تاداریإلا تابثإب ةقلعتملا ةیبساحملا تاسایسلاب صاخلاو )17-6( مقر حاضیإلا ىلإ عوجرلا ىجری

 انتعجارم ءانثأ رمألا ةجلاعم ةیفیك تاداریإلاب فارتعالا

 فارتعإلا مت 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ
  .يدوعس لایر نویلم 424,9 تغلب تاعیبملا نم تاداریإب
 
 
 ىلع لیمعلا لوصح دنع تاعیبملا نم تاداریإلا تابثا متی
 ةعاضبلا میلستو لوبق دنع كلذ متیو ةعاضبلا ىلع ةرطیسلا
 رایعملا تابلطتملً اقفو كلذو عیبلا ةروتاف رادصإو لیمعلا ىلإ
 .ءالمعلا دوقع نم تاداریإلا )15( مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا
 
 

 
 رومأ دحأك تاعیبملا نم تاداریإلاب فارتعالا رابتعا مت
 دحأ تاعیبملا نم تاداریإلا نوكلً ارظن ةیسیئرلا ةعجارملا
 رطاخم نم كلذ ھنمضتی امو ةیرھوجلا ءادألا سایق تارشؤم
 ىلعأب  تاعیبملا نم تاداریإلا لیجست لامتحاب قلعتت ةنماك
 .اھتمیق نم
 
 
 

 
 

 تاداریإلاب قلعتت يتلاو اھب انمق يتلا انتعجارم تاءارجإ نإ
 :يلی ام ىلع ىرخأ تاءارجإ نیب نم تلمتشا تاعیبملا نم

 
 
 ةصاخلا ةیبساحملا تاسایسلا ةمئالم ىدم مییقت •

 ، تاعیبملا نم تاداریإلا تابثإب قلعتت يتلاو ةكرشلاب
 ،زفاوحلاو تاموصخلاب ةقلعتملا كلت كلذ يف امب
 ةبساحملا رییاعم تابلطتمب مازتلالا ىدم مییقت كلذكو
 ؛ةقبطملا

 
 لیغشتلا ةیلاعف ىدمو ذیفنتو میمصت مییقتب انمق •

 ةیلمع ىلع ةكرشلا يف ةیلخادلا ةیباقرلا طباوضلل
 ؛تاعیبملا نم تاداریإلا تابثإ

 
 تاھاجتإ لیلحتب كلذو ةیلیلحت ةعجارم تاءارجإب انمق •

 تامولعمللً اقفو ةیلاحلا ةنسلل  تاعیبملا نم تاداریإلا
 ناك اذإ ام دیدحتو ةقباسلا ةنسلاب اھتنراقمو ةحاتملا
 صحف ىلإ جاتحت ةماھ تابلقت وأ تاھاجتإ يأ كانھ
 ؛يفاضإ

 
  تاعیبملا نم تاداریإلا تالماعم نم ةنیع صحفب انمق •

 ةرادإلا تاریدقت ةمئالم ىدم مییقتو ةنسلا لالخ
 ؛تدجو نإ ءادألا تامازتلإل

 
 تاداریإلاب فارتعالا تیقوت لوح عطق تاءارجإب انمق •

 اھلیجستو ءالمعلا ىلإ تاجتنملا میلست دعب تاعیبملا نم
 ؛ةحیحصلا ةیبساحملا ةرتفلا لالخ

 
 مییقتل ةفلتخم تایوتسم ىلع ةرادإلا نم انرسفتسا •

 ةیلعف شغ تالاح يأ دیدحتو شغلا رطاخمب مھتفرعم
 .تاعیبملا نم تاداریإلا تابثإ دنع اھتظحالم تمت

 
 .ةیلاملا مئاوقلا تاحاصفإ ةیافك ىدم مییقت •
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 )عبتی( لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت
  ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرش يمھاسم ةداسلل

  ةیدوعس ةمھاسم ةكرش

 )2( يسیئرلا ةعجارملا رمأ

  .ةنیدملا ممذلاب ةقلعتملاو )12 مقر حاضیإلاو 2-4-6( مقر حاضیإلا ىلإ عوجرلا ىجری

 انتعجارم ءانثأ رمألا ةجلاعم ةیفیك ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ةدصرأ يف ضافخنإلا

 ةنیدملا ممذلا دیصر يفاص غلب م2020 ربمسید 31 يف امك
 .يدوعس لایر نویلم 167,1 ةیراجتلا

 
 ةعقوتم نامتئا رئاسخ جذومن قیبطتب ةكرشلا ةرادإ تماق
 ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ةدصرأ يف ضافخنإلا دیدحتل طسبم
 )9( مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا تابلطتملً اقفو
 .ةیلاملا تاودألا
 
 مادختسا ةعقوتملا ةینامتئإلا رئاسخلا جذومن نمضتی
 ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ةدصرأل ةیخیراتلا تانایبلاو تاھاجتإلا
 ةكرشلاب قلعتت ةیرھوج ةیلبقتسم تاضارتفإ مادختسإ كلذكو
 .19 دیفوك ةحئاج دوجو يف ةماع ةروصب داصتقإلاو
 
 
 ىلع ةعقوتملا ةینامتئإلا رئاسخلا جذومن دانتسإلً ارظن
 رایعملا قیبطت نأ انربتعإ دقف ةیرھوج تاضارتفإو تاریدقت
 يف ضافخنإلا باستحإو 9 مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا
 ةعجارملا رومأ دحأك ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ةدصرأ
  .ةیسیئرلا
 
 

 

 ضافخنإلاب ةقلعتملاو اھب انمق يتلا ةعجارملا تاءارجإ نإ
 تاءارجإ نیب نم تلمتشا ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ةدصرأ يف
 :يلی ام ىلع ىرخأ

 
 

 ةقلعتملا ةیبساحملا تاسایسلا ةمئالم ىدم مییقت •
 كلذكو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ةدصرأ يف ضافخنإلاب
 ؛ةقبطملا ةبساحملا رییاعم تابلطتمب مازتلإلا ىدم مییقت

 
 ضافخنالا دیدحتب قلعتملا ءارجإلل مھف ىلع لوصحلا •

 ذیفنتو میمصتلا مییقتو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ةمیق يف
 ةیلخادلا ةیباقرلا طباوضلا لیغشت ةءافك ىدم رابتخاو
 و نویدلا لیصحتو نامتئالا تاعیبمب ةقلعتملا ةرادإلل
 ؛ةمیقلا يف ضافخنالا ریدقت

 
 ریرقت يف ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا فینصت و ةحص مییقت •

 ةنیع ةقباطم لالخ نم ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا رامعأ
  ریتاوفلا  عم ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا رامعأ دونب نم
 ؛ةدیؤملا تادنتسملاو

 
 ةمدختسملا ةیرھوجلا تاریدقتلاو تاضارتفالا مییقت •

 ثادحألاب ةقلعتملا كلت كلذ يف امب ،ةرادإلا لبق نم
 ةیلامتحا باستحا يف ةمدختسملا ةیلبقتسملا ةیداصتقالا
 يف رثعتلا دنع ةعقوتملا ةراسخلاو دادسلا يف رثعتلا
 رئاسخلا جذومنل ةیباسحلا ةقدلا رابتخإو دادسلا
  ؛ةعقوتملا ةینامتئالا

 
 يف مدختسملا جھنلا ةعجارمل انیدل نیصتخم انكرشأ •

 ھتمئالم ىدم مییقتل ،ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا جذومن
 .ةكرشلا طاشنل

 
 ممذلا ةدصرأ نم ةراتخم ةنیعل  تاقداصم ىلع انلصح •

 انمقو م2020 ربمسید 31 يف امك ةیراجتلا ةنیدملا
 ،ءالمعلا نم در دوجو مدع لاح يف ةلیدب تاءارجإب
 كلذكو دیصرلل ةدیؤملا تادنتسملا صحف تنمضت
 .ةیلاملا مئاوقلا خیراتل ةقحاللا ةرتفلا تالیصحت

 
 .ةیلاملا مئاوقلا تاحاصفإ ةیافك ىدم مییقت •
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 )عبتی( لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت
  ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرش يمھاسم ةداسلل

  ةیدوعس ةمھاسم ةكرش

 ىرخألا تامولعملا

 اھنكلو ،يونسلا ریرقتلا يف ةدراولا تامولعملا ىرخألا تامولعملا لمشتو .ىرخألا تامولعملا نع ةلوؤسملا يھ ةرادإلا نإ
 .اھنع انریرقتو ةیلاملا مئاوقلا نمضتت ال
 
 .كلذ صخی امیف دیكأتلا تاجاتنتسا لاكشأ نم لكش يأ يدُبن الو ،ىرخألا تامولعملا  ةیلاملا مئاوقلا يف انیأر يطغی الو

 ام رابتعالا نیعب ذخأن ،كلذب مایقلا دنعو ،ىرخألا تامولعملا ةءارق يھ انتیلوؤسم نإف ، ةیلاملا مئاوقلل انتعجارم صوصخبو
 ،ةعجارملا لالخ اھیلع انلصح يتلا ةفرعملا عم وأ ،ةیلاملا مئاوقلا عم يرھوج لكشب ةقستم ریغ ىرخألا تامولعملا تناك اذإ
 ادانتسا ،ىرخألا تامولعملا هذھ يف يرھوج فیرحت دوجو انل نیبت اذإو .يرھوج لكشب ةفرحم اھنأ ىرخأ ةقیرطب رھظی وأ
 .نأشلا اذھ يف ھنع غلبن ام انیدل سیلو .ةقیقحلا هذھب ریرقت دادعإ انیلع نیعتی ھنإف ،هذیفنتب انمق يذلا لمعلا ىلإ

 ةیلاملا مئاوقلا نع ةمكوحلاب نیفلكملاو ةرادإلا تایلوؤسم

 يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةلداع ةروصب اھضرعو ةیلاملا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤسملا يھ ةرادإلا نإ
 ماكحألاو ،نیینوناقلا نیبساحملل ةیدوعسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخألا تارادصإلاو رییاعملاو ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 ،ةیرورض ةرادإلا اھارت يتلا ةیلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤسملا يھو ،يساسألا ةكرشلا ماظنو تاكرشلا ماظن يف اھب لومعملا
  .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ،يرھوج فیرحت نم ةیلاخ ةیلام مئاوق دادعإ نم اھنیكمتل

 
 نعو ،ةیرارمتسالا أدبملً اقفو رارمتسإلا ىلع ةكرشلا ةردق مییقت نع ةلوؤسملا يھ ةرادإلا نإف ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنعو
 ام ،ةبساحملا يف ساسأك ةیرارمتسالا أدبم مادختساو ةیرارمتسالاب ةقالعلا تاذ رومألا نع ،بسانم وھ ام بسحب ،حاصفإلا
 .كلذب مایقلا ىوس يعقاو لیدب دوجو مدع وأ ،اھتایلمع فاقیإ وأ ةكرشلا ةیفصتل ةرادإلا ىدل ةین كانھ نكت مل

 
 .ةكرشلا يف يلاملا ریرقتلا ةیلمع ىلع فارشإلا نع نولوؤسملا مھ ،ةرادإلا سلجم يأ ،ةمكوحلاب نیفلكملا نإ

 ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم نع تاباسحلا عجارم تایلوؤسم
 
 شغ ببسب ًءاوس يرھوج فیرحت نم ةیلاخ لكك ةیلاملا مئاوقلا تناك اذإ امع لوقعم دیكأت ىلع لوصحلا يف انفادھأ لثمتت
 سیل ھنأ الإ ،دیكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وھ لوقعملا دیكأتلا نإ .انیأر نمضتی يذلا تاباسحلا عجارم ریرقت رادصإو ،أطخ وأ

 فشكتس ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا رییاعمللً اقفو اھب مایقلا مت يتلا ةعجارملا نأ ىلعً انامض
 ناك اذإ ةیرھوج َدُعتو ،أطخ وأ شغ نع تافیرحتلا أشنت نأ نكمیو ً.ادوجوم نوكی امدنع يرھوج فیرحت يأ نعً امئاد
 ىلع ًءانب نومدختسملا اھذختی يتلا ةیداصتقالا تارارقلا ىلع اھعومجم يف وأ اھدرفمب رثؤتس اھنأ عقوت لوقعم لكشب نكمی
  .ةیلاملا مئاوقلا هذھ

 ينھملا مكحلا سرامن اننإف ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةعجارملا نم ءزجكو
 ً:اضیأ انیلعو .ةعجارملا لالخ ينھملا كشلا ةعزن ىلع ظفاحنو

 ذیفنتو میمصتو ،أطخ وأ شغ نع ةجتان تناك ًءاوس ،ةیلاملا مئاوقلا يف ةیرھوجلا تافیرحتلا رطاخم مییقتو دیدحت •
 دعیو .انیأر ءادبال ساسأ ریفوتل ةبسانمو ةیفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلاو ،رطاخملا كلت ةھجاومل ةعجارم تاءارجإ

 ؤطاوت ىلع يوطنی دق شغلا نأل ،أطخ نع جتانلا رطخلا نم ىلعأ شغ نع جتان يرھوج فیرحت فاشتكا مدع رطخ
 .ةیلخادلا ةباقرلا تاءارجإ زواجت وأ ةللضم تادافإ وأ دمعتم فذح وأ ریوزت وأ
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 )عبتی( لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت
  ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرش يمھاسم ىلإ

 ةیدوعس ةمھاسم ةكرش

 )عبتی( ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم نع تاباسحلا عجارم تایلوؤسم
 
 ،فورظلل ةبسانم ةعجارم تاءارجإ میمصت لجأ نم ،ةعجارملاب ةلصلا تاذ ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأل مھف ىلع لوصحلا •

 .ةكرشلاب ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأ ةیلعاف نع يأر ءادبإ ضرغب سیلو

 يتلا ةقالعلا تاذ تاحاصفإلاو ةیبساحملا تاریدقتلا ةیلوقعم ىدمو ،ةمدختسملا ةیبساحملا تاسایسلا ةبسانم ىدم مییقت •
 .ةرادإلا اھب تماق

 مت يتلا ةعجارملا ةلدأ ىلإً ادانتساو ،ةبساحملا يف ساسأك ةیرارمتسإلا أدبمل ةرادإلا مادختسا ةبسانم ىدم جاتنتسا •
 ةكرشلا ةردق نأشبً اریبكً اكش ریثت دق فورظ وأ ثادحأب ةقالع اذ يرھوج دكأت مدع كانھ ناك اذإ ام ،اھیلع لوصحلا

 يف هابتنإلا تفلن نأ انیلع نیعتی ھنإف ،يرھوج دكأت مدع دوجو انل نیبت اذإو .ةیرارمتسالا أدبملً اقفو رارمتسالا ىلع
 نیعتی ھنإف ،ةیفاك ریغ تاحاصفإلا كلت تناك اذإ وأ ،ةیلاملا مئاوقلا يف ةدراولا ةقالعلا تاذ تاحاصفإلا ىلإ انریرقت

 نإف ،كلذ عمو .انریرقت خیرات ىتح اھیلع لوصحلا مت يتلا ةعجارملا ةلدأ ىلإ انتاجاتنتسإ دنتستو .انیأر لیدعت انیلع
  .ةیرارمتسالا أدبملً اقفو رارمتسالا نع ةكرشلا فقوت ىلإ يدؤت دق ةیلبقتسملا فورظلا وأ ثادحألا

 نع ربعت ةیلاملا مئاوقلا تناك اذإ امو ،تاحاصفإلا كلذ يف امب ،ةیلاملا مئاوقلا ىوتحمو لكیھو ،ماعلا ضرعلا مییقت •
 .ةلداع ةروصبً اضرع ققحت ةقیرطب ةقالعلا تاذ ثادحألاو تالماعملا

 
 امب ،ةعجارملل ةمھملا جئاتنلاو ةعجارملل ططخملا تیقوتلاو قاطنلا نأشب ،ىرخأ رومأ نیب نم ،ةمكوحلاب نیفلكملا انغلبأ دقل
 .ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرشل ةعجارملا لالخ اھفاشتكا مت ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأ يف ةمھم روصق ھجوأ يأ كلذ يف

 مھانغلبأو ،ةیلالقتسالاب ةقلعتملا ةلصلا تاذ ةیقالخألا تابلطتملاب انمزتلا دق اننأب دیفی نایبب ةمكوحلاب نیفلكملا اندوز امك
 اذإ ،ةقالعلا تاذ ةیاقولا تاءارجإو ،انلالقتسا ىلع رثؤت اھنأ لوقعم لكشب دقتعن دق يتلا ىرخألا رومألاو تاقالعلا عیمجب
 .كلذ بلطت

 ةعجارم دنع ةیمھأ رثكألا اھانربتعا يتلا رومألا كلت دیدحتب موقن ،ةمكوحلاب نیفلكملل اھغالبإ مت يتلا رومألا نمض نمو
 ةحئال وأ ماظن عنمی مل ام انریرقت يف رومألا هذھ حضونو .ةیسیئرلا ةعجارملا رومأ َدُعت يتلاو ،ةیلاحلا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا
 نأل انریرقت يف ھنع غالبإلا متی ال نأ يغبنی رمألا نأ ،ةیاغلل ةردان فورظ يف ،ىرن امدنع وأ ،رمألا نع ينلعلا حاصفإلا
 .غالبإلا اذھ ىلع ةبترتملا ةماعلا ةحلصملا دئاوف قوفت نأ ةلوقعم ةجردب عقوتملا نم كلذب مایقلل ةیبلسلا تاعبتلا

 
 هاكرشو نازوفلا يج ما يب يك  /نع

 نوینوناق نوعجارمو نوبساحم
 
 
 

 
 نازوفلا دمح هللادبع .د

 348 صیخرتلا مقر
 
 
 

 ـھ1442 بجر 17 :خیراتلا
 م2021 سرام 1 :قفاوملا
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  ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال ًءزج 29 ىلإ 1 نم ةقفرملا تاحاضیإلا ربتعت
6 

  يلاملا زكرملا ةمئاق
  م2020 ربمسید 31 يف امك
 )يدوعس لایر(

 
 

 حاضیإ
 ربمسید 31 

  م2020
 ربمسید 31

 م2019
 

       تادوجوملا
       

  238,013,717  240,346,123  7 تادعمو تالآو تاكلتمم
  2,649,000  2,649,000  8 يرامثتسا راقع
  929,915  1,678,633  9 ةسوملم ریغ تادوجوم
  241,592,632  244,673,756   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا

       
  43,397,705  77,497,264  10 نوزخم
  --  22,336,709  11 رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا
  159,253,880  167,055,028  12 ةیراجت ةنیدم ممذ
  20,173,480  22,729,696  13  ىرخأ ةنیدم ممذو ةمدقم تاعوفدم
  25,376,554  9,805,193   ھمكح يف امو دقن
  248,201,619  299,423,890   ةلوادتملا تادوجوملا
  489,794,251  544,097,646   تادوجوملا يلامجإ

       
       ةیكلملا قوقح

       
  150,000,000  150,000,000  14 لاملا سأر
6-13 يماظن يطایتحا   17,872,598  13,815,352  
  59,339,206  84,604,414   ةاقبم حابرأ
  28,810  (138,114)  15 ىرخأ تایطایتحا
  223,183,368  252,338,898   ةیكلملا قوقح يلامجإ

       
       تابولطملا

       
  82,382,743  48,177,220  ب -17 لجألا ةلیوط ضورق
  1,332,695  1,920,943  1-18  نیفظوملا عفانم
  83,715,438  50,098,163   ةلوادتملا ریغ تابولطملا

       
       

  113,175,031  162,069,666  أ -17 لجألا ةریصق ضورق
  46,404,878  39,718,046  ب -17  لوادتملا ءزجلا – لجألا ةلیوط ضورق
  13,634,608  29,621,600   ةیراجت ةنئاد ممذ
  4,887,564  5,817,685  16 ىرخأ ةنئاد ممذو ةقحتسم تافورصم
  4,660,664  4,271,600  19 ةاكزلا صصخم
  132,700  161,988  23 حابرأ عیزوت ونئاد
  182,895,445  241,660,585   ةلوادتملا تابولطملا
  266,610,883  291,758,748   تابولطملا يلامجإ
  489,794,251  544,097,646   تابولطملاو ةیكلملا قوقح يلامجإ

       
 اھیلع عیقوتلا متو )م2021 ریاربف 24 قفاوملا( ـھ1442 بجر 12  يف ةرادإلا سلجم لبق نم ةیلاملا مئاوقلا هذھ دامتعا مت
 :لبق نم مھنع ةباینلاب

 ةرادإلا سلجم سیئر
 بایذلا دومح دمحأ

 يذیفنتلا سیئرلا 
 ىسوم میركلادبع جروج

 يلاملا ریدملا 
 يكذ دمحم دومحم
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  ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال ًءزج 29 ىلإ 1 نم ةقفرملا تاحاضیإلا ربتعت
7 

 رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق
  م2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعس لایر(

 
 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل    
 م2019  م2020   حاضیإ 
       

   519,757,535  424,850,419    تاعیبملا
 )431,297,189(  )350,665,072(   20  تاعیبملا ةفلكت
   88,460,346  74,185,347    حبرلا لمجم

       
 852,507  )523,471(     ىرخأ تاداریإ / )تافورصم(
 )8,774,604(  (9,285,654)   21 عیزوتو عیب تافورصم
 )7,139,962(  (7,191,665)   22 ةیرادإو ةیمومع تافورصم
 73,398,287  57,184,557    لیغشتلا حبر

       
 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا نم ةققحم ریغ رئاسخ
ةراسخلا وأ حبرلا  11 

 
 )724,372(  -- 

تارامثتسالا عیب نم ةققحم حابرأ  11   354,618  -- 
ج-17 لیومت فیلاكت    (9,886,763)  )13,274,151( 
   60,124,136  46,928,040    ةاكزلا لبق حبرلا

       
 )3,488,308(  )6,355,586(   5-19 ةاكزلا
       

 56,635,828  40,572,454     ةنسلا حبر
       

       رخآلا لماشلا لخدلا
  :ةراسخلا وأ حبرلا نمض اھفینصت ةداعإ متی نل دونب

    
 )101,238(  (166,924)   1-18 ةددحملا عفانملا تامازتلا سایق ةداعإ
 )101,238(  (166,924)    رخآلا لماشلا لخدلا يلامجإ

       
 56,534,590  40,405,530     لماشلا لخدلا يلامجإ

       
 3.78  2.70   25 )يدوعس لایر( ةضفخملاو ةیساسألا مھسلا ةیحبر

 
 اھیلع عیقوتلا متو )م2021 ریاربف 24 قفاوملا( ـھ1442 بجر 12 يف ةرادإلا سلجم لبق نم ةیلاملا مئاوقلا هذھ دامتعا مت
 :لبق نم مھنع ةباینلاب

 
 
 

 ةرادإلا سلجم سیئر
 بایذلا دومح دمحأ

 يذیفنتلا سیئرلا 
 ىسوم میركلادبع جروج

 يلاملا ریدملا 
 يكذ دمحم دومحم
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  ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

یإلا ربتعت
احاض

 ىلإ 1 نم ةقفرملا ت
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال ًءزج 29

8 

 ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق
 يف ةیھتنملا ةنسلل

 ربمسید 31
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  ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرش
  )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال ًءزج 29 ىلإ 1 نم ةقفرملا تاحاضیإلا ربتعت
9 

 ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 م2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعس لایر(
 

 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل   

 
 

 م2019  م2020  حاضیإ
        ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا

      
   60,124,136  46,928,040   ةاكزلا لبق حبرلا
      :ــل تایوست
)7،9( ءافطإو كالھتسا   29,358,898  26,993,123 
 368,047  421,324  1-18 نیفظوملا عفانم
 )327,823(  --    ةیدقن ریغ تالماعم نم حابرأ
 )78,143(  --    تادعمو تالآو تاكلتمم داعبتسا نم حابرأ

 حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا نم ةققحم ریغ رئاسخ
 --  724,372  11 ةراسخلا وأ

 --  )354,618(  11 تارامثتسالا عیب نم ةققحم حابرأ
ج71 لیومت فیلاكت   9,886,763  13,274,151 

   86,964,779  100,353,491 
      
 )10,633,248(  )34,099,559(   نوزخم
 16,404,704  (7,801,148)   ةیراجت ةنیدم ممذ
 )13,998,534(  )2,556,216(   ىرخأ ةنیدم ممذو ةمدقم تاعوفدم
 )4,033,484(  15,986,992   ةیراجت ةنئاد ممذ
 1,677,835  930,121   ىرخأ ةنئاد ممذو ةقحتسم تافورصم
 (3,507,120)  (6,744,650)  -193 ةعوفدم ةاكز
 )6,811,730(  (5,352,516)  ج17 ةعوفدم لیومت فیلاكت

 79,451,914  47,327,803   ةیلیغشتلا ةطشنألا نم جتانلا دقنلا يفاص
       

      ةیرامثتسالا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا
 78,143  --   تادعمو تالآو تاكلتمم داعبتسا نم لصحتملا
 )21,663,002(  (32,440,022)  7 تادعمو تآلآو تاكلتمم تافاضإ
 )40,000(  --  9 ةسوملم ریغ تادوجوم تافاضإ

 --  (34,385,978)  11  ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا ءارش
 --   11,679,515  11 تارامثتسا عیب نم تالصحتم

 )21,624,859(  )55,146,485(   ةیرامثتسالا ةطشنألا يف مدختسملا دقنلا يفاص
      

      ةیلیومتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا
ج71  ضورق نم لصحتملا   355,742,372   405,588,667  
ج71  ضورق نم ددسملا   (352,274,339)  (428,500,022) 
حابرأ تاعیزوت  23  (11,220,712)  (26,159,568) 

 (49,070,923)  (7,752,679)   ةیلیومتلا ةطشنألا يف مدختسملا دقنلا يفاص
      

  8,756,132  (15,571,361)   ھمكح يف امو دقنلا يف ریغتلا يفاص
  16,620,422  25,376,554   ةنسلا ةیادب يف ھمكح يف امو دقنلا
  25,376,554  9,805,193   ةنسلا ةیاھن يف ھمكح يف امو دقنلا
      :ةیتآلا ةماھلا ةیدقنلا ریغ تالماعملا داعبتسإ مت
 2,321,177  --   لوصأ ىلع ذاوحتسالا لباقم ءالمعلا ةینویدم ءاغلإ

 101,238  166,924  1-18  ةیراوتكإلا مییقتلا رئاسخ
 2,649,000  --   يرامثتسا راقع ىلإ تادعمو تالآو تاكلتمم نم لوحملا
 966,708  906,014  7،9 ةسوملم ریغ تادوجوم ىلإ ذیفنتلا تحت تاعورشم نم لوحملا

        
 اھیلع عیقوتلا متو )م2021 ریاربف 24 قفاوملا( ـھ1442 بجر 12 يف ةرادإلا سلجم لبق نم ةیلاملا مئاوقلا هذھ دامتعا مت
 :لبق نم مھنع ةباینلاب

 
 ةرادإلا سلجم سیئر
 بایذلا دومح دمحأ

 
 

 يذیفنتلا سیئرلا
 ىسوم میركلادبع جروج

 يلاملا ریدملا 
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  ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرش
  )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل

 

10 

 ةیسیئرلا ةطشنألاو میظنتلا -1
 ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرشلا ماظن بجومب تسسأت ةیدوعس ةمھاسم ةكرش )"ةكرشلا"( ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرش
 ةكرش ىلإ ةیدرف ةسسؤم نم ةكرشلا لیوحت مت )م2003 ربوتكأ 6 قفاوملا( ـھ 1424 نابعش 10 خیراتب ةیدوعسلا
 ربمسید ٩ قفاوملا( ـھ1437 رفص ٢٧ خیراتب يدوعس لایر نویلم ٥٠ هردق لام سأرب ةدودحم ةیلوئسم تاذ

 3 خیراتب ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش ىلا ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش نم اھلیوحت مت دقف ،كلذل ةفاضإ .)م٢٠١٥
 ةكرش نم اھلیوحت متو .يدوعس لایر نویلم 80 هردق لام سأرب )م2017 ریانی 1 قفاوملا( ـھ1438 رخآلا عیبر
 ربمتبس 17 قفاوملا( ـھ1438 ةجحلا وذ 26 خیراتب ةماع ةیدوعس ةمھاسم ةكرش ىلإ ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم

 1010190390 مقر يراجتلا لجسلا بجومب ةكرشلا لمعت .يدوعس لایر نویلم 150 هردق لام سأرب )م2017
  .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف )م2003 ربوتكأ 6 قفاوملا( ـھ1424 نابعش 10 خیراتب ضایرلا يف رداصلا
 ـھ1438 ةجحلا وذ 26 خیراتب )لوادت( ةیدوعسلا ةیلاملا قوسلاب ةكرشلا جاردإ ةیدوعسلا ةیلاملا قوسلا ةئیھ تدمتعا
 نم اھلیوحتل ةكرشلل يساسألا ماظنلا لیدعتل ةیماظنلا تاءارجإلا نم ءاھتنالا متو .)م2017 ربمتبس 17 قفاوملا(
 ربمفون 30 قفاوملا( ـھ1439 لوألا عیبر 12 خیراتب ةماع ةیدوعس ةمھاسم ةكرش ىلا ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش

 .)م2017
 
 يف رداصلا 1011014061 مقر يراجتلا لجسلا بجومب جرخلا يف اھعرف لالخ نم اھتطشنأ ةكرشلا لوازت
 .)م2010 وینوی 4 قفاوملا( ـھ1431 ةرخآلا ىدامج 22 خیراتب ضایرلا
 
 ةعانص ،نئادللا نم قیدانصلاو بلعلا ةعانص ،نئادللا نم ةعنصم فصن تاجتنم ةعانص يف ةكرشلا طاشن لثمتی
 يعانصلا صیخرتلا بجومب دلوموترلا ةقیرطب نئادللا نم تاجتنم ةعانص ،نئادللا نم اھلاكشأ فلتخمب ریراوقلا

 )م2020 ربوتكأ 15 قفاوملا( ـھ 1442 رفص 28 خیراتب 421102107495
 

 :يلاتلا ناونعلا يف ةكرشلل لجسملا يسیئرلا بتكملا عقی
 

 ةراجتلل ةحاولا ةرھز ةكرش
 ةوبرلا ،ءاسحألا عراش 7449

 12814 ضایرلا ،2980 ب .ص
 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 
 يبساحملا ساسألا -2
 

 رییاعملاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةقفرملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ مت
  .نیینوناقلا نیبساحملل ةیدوعسلا ةئیھلا ةطساوب ةرداصلا ىرخألا تارادصإلاو
 
 تاعاطقلا يف تابارطضا يف ببست امم )19دیفوك( انوروك  ةحئاج ملاعلا حاتجإ م2020 ةیلاملا ةنسلا ةیادب يف
 نم ةلسلس تذختاو اھتایلمع ىلع يقابتسا لكشب ریثأتلا مییقتب ةكرشلا ةرادإ تماقو ماع لكشب ةیراجتلاو ةیداصتقالا
 تایلمعو لامعأ لازت ال ،تایدحتلا هذھ نم مغرلا ىلع .اھتلامعو اھیفظوم ةمالسو ةحص نامضل  ،ةیئاقولا ریبادتلا
 ىلع ،ریبك دح ىلإ ةكرشلا تاجتنم ىلع ءالمعلا نم يساسألا بلطلا رثأتی مل ،ریبك دح ىلإ ةرثأتم ریغ ًایلاح ةكرشلا
 نأ ةكرشلا ةرادإ دقتعت ،لماوعلا هذھ ىلع ءانب .ماعلا ءانثأ ةنیعم تارتف لالخ بلطلا ىلع ضافخنإ دوجو نم مغرلا

 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل اھنع ریرقتلا مت يتلا ةیلاملا جئاتنلا ىلع يرھوج ریثأت اھل نكی مل 19 دیفوك ةحئاج
 ةیأب ملع ىلع تسیل تقولا اذھ يف ةرادإلا نأ نم مغرلا ىلع بثك نع ةحئاجلا روطت ةبقارم ةكرشلا لصاوت .م2020

 ةكرشلا ةرادإ ترجأ امك .هدعب وأ م2021 ماع لالخ ةكرشلا تایلمع ىلع ةحئاجلا ریثأت نم ریغت دق ةعقوتم لماوع
 رارمتسإل ةیفاكلا دراوملا ةكرشلا ىدـل نأـب ةـعانقلا اھیدـلو ،ةیرارمتـسالا أدـبمل اـقفو رارمتـسالا ىـلع اھتردـقل مییقت
 ىلع ةكرشلا ةردقم يف ةیرھوج كوكش يأ اھیدـل سیـل ةرادإلا نإـف ،كـلذ ىـلع ةوالـع .بـیرقلا لبقتـسملا يف اھلامعأ
 ةرادإ موقت .ةیرارمتسالا أدبم ساسأ ىلع ةیلاملا مئاوـقلا دـعت ةكرشلا لازت ال ،كلذل .ةیرارمتسالا أدبمل اقفو رارمتسالا
 ،ةرادإلا ىرتو .يلاملا اھزكرمو ةیدقنلا اھتاقفدتو ةكرشلا تایلمع ىلع هریثأت ىدمو عضولا ةبقارمبً ایلاح ةكرشلا
 لبقتسملا يف ةیلاملا اھتامازتلاب ءافولا يف رارمتسالل ةرفوتملا ةلویسلا نم يفكی ام اھیدل ةكرشلا نأ ،اھمییقت ىلإً ادانتسا
 .اھقاقحتسا دنع روظنملا
  .ةنس لك نم ربمسید 31 يف يھتنتو ریانی 1 يف ةكرشلل ةیلاملا ةنسلا أدبت

 
 .)م2021 ریاربف 24 قفاوملا( ـھ1442 بجر 12 يف ةرادإلا سلجم لبق نم رادصإلل ةیلاملا مئاوقلا هذھ دامتعا مت
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 سایقلا سسأ -3
 

 :يلی ام ادع ام ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبم ساسأ ىلع ةیلاملا مئاوقلا دادعا مت
  .ةیلبقتسملا تامازتلالل ةیلاحلا ةمیقلاب ھباستحا متی ثیح نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم صصخم تاقحتسم -
 .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسالا مییقت -

 
 طاشنلاو ضرعلا ةلمع -4

 
 .ةكرشلل طاشنلاو ضرعلا ةلمع لثمی يذلا يدوعسلا لایرلاب ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ متی

 
 ماكحألاو تاضارتفالاو تاریدقتلا مادختسا -5

 
 ةلجسملا غلابملا ىلع رثؤت يتلا تاضارتفالاو تاریدقتلاو ماكحألاب مایقلا ةرادإلا نم ةكرشلل ةیلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتی
 نأ الإ .ةیلاملا ةرتفلا خیرات يف ةلمتحملا تابولطملا نع تاحاصفإلاو تابولطملاو تادوجوملاو فیلاكتلاو تاداریإلل

 ةیرتفدلا میقلا ىلع ةیرھوج تالیدعت ءارجإ بلطتت دق جئاتن ىلإ يدؤی دق تاریدقتلاو تاضارتفالا هذھ لوح دكأتلا مدع
 .لبقتسملا يف رثأتت يتلا تابولطملاو تادوجوملل
 
 ةبسانم ربتعت يتلاو ةیلبقتسملا ثادحألاب تاعقوت نمضتت لماوعو ةقباس ةربخ ىلع ةینبم تاضارتفالاو تاریدقتلا نإ
 مییقت متی ،ىرخألا رداصملا نع ةلقتسملا ریغ تابولطملاو تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا دیدحتل مدختستو فورظلل
 .رمتسم لكشب تاضارتفالاو تاریدقتلا
 
 رثأب ةیلاحلا ةرتفلا يف ریغتلا رثأ تابثإو ةیلبقتسملا تارتفلاو ةرتفلا يف ةتبثملا ةیبساحملا تاریدقتلا ةعجارم متی
 .يلبقتسم
 
 اھنع حاصفإلا مت يتلا كلت عم قفتت ةكرشلل ةیبساحملا تاسایسلا قیبطت دنع ةرادإلا اھب تماق يتلا ةماھلا ماكحألا نإ
  .ةقباسلا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلاب

 
 ربكألا ریثأتلا تاذ ةیبساحملا تاسایسلا قیبطت دنع ةمدختسملا ماكحألاو تاضارتفالاو تاریدقتلا لوح تامولعملا نإ

 :هاندأ اھجاردإ متی ةیلاملا مئاوقلا يف ةلجسملا غلابملا ىلع
 

  ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ةمیق يف ضافخنالا  5-1
 دادسلا يف رثعتلا رطاخم لوح تاضارتفا مادختسإب ةیراجتلا ةنیدملا ممذلاا ةمیق يف ضافخنإلا مییقتو ةسارد متی
 ةمزاللا تالخدملا رایتخاب موقتو تاضارتفإلا هذھ عضو دنع ماكحألا ةكرشلا مدختست .ةدبكتملا ةراسخلا تالدعمو
 ةرتف لك ةیاھن يف ةیلبقتسملاو ةیلاحلا قوسلا عاضوأو ةقباسلا ةكرشلا ةربخ ىلع ًءانب ةمیقلا يف ضافخنإلا باستحال
  .)12 حاضیإ( 9 مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا تابلطتملً اقفو كلذو ریرقت

 
 تادعملاو تالآلاو تاكلتمملل ةیقبتملا میقلاو ةیجاتنإلا رامعألا  5-2

 اذھ دیدحت متی .كالھتسالا باستحا ضرغب اھتادعمو اھتالآو اھتاكلتممل ةیجاتنإلا رامعألا دیدحتب ةكرشلا ةرادإ موقت
 موقت .تادوجوملا هذھ ھل ضرعتت يذلا يداملا ررضلاو تادوجوملل عقوتملا مادختسالا رابتعالاب ذخألا دعب ریدقتلا
 ةقیرط نأ نم دكأتلل كالھتسالا ةقیرطو )تدجو نإ( ةیقبتملا میقلاو ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ةعجارمبً ایرود ةرادإلا
 ةیجاتنإلا رامعألا ىلع لیدعت يأ ءارجإ متی ملو اذھ .تادوجوملل ةیداصتقالا عفانملا طمن عم ىشامتت كالھتسالا ةرتفو
  .)7 حاضیإ( ةنسلا لالخ

 
 ةددحملا عفانملا تامازتلا سایق  5-3

 دیدعلا ءارجإ يراوتكالا مییقتلا نمضتی .ةیراوتكا مییقت تایلمع قفو نیفظوملل ةددحملا عفانملا تامازتلا ةفلكت ددحت
 لدعم دیدحت ىلع تاضارتفالا هذھ لمتشتو .لبقتسملا يف ةیلعفلا تاروطتلا نع فلتخت دق يتلاو تاضارتفالا نم
 ةیساسألا تاضارتفالاو مییقتلل ةدقعملا ةعیبطلل ارظنو .تایفولا تالدعمو ،بتاورلا يف ةیلبقتسملا تادایزلاو ،مصخلا
 ةعجارم متت .تاضارتفالا هذھ يف تاریغتلاب ةریبك ةروصب رثأتی ةددحملا عفانملا مازتلا نإف ،لجألا ةلیوط اھتعیبطو
 .)18 حاضیإ( ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب تاضارتفالا ةفاك
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 )عبتی( ماكحألاو تاضارتفالاو تاریدقتلا مادختسا -5
 

 نوزخملا ةمیق يف ضافخنالا 5-4
 

 لامعألل يدایتعالا قایسلا لالخ يریدقتلا عیبلا رعس لثمی يذلاو ققحتلل ةلباقلا ةمیقلا يفاصب نوزخملا سایق متی
 ىلإ نوزخملا يف ضیفخت يأو بطش غلبم تابثإ بجی .ةردقملا عیبلا تافورصمو مامتإلل ةیریدقتلا ةفلكتلاً اصقان

 دبكت وأ بطشلا اھیف ثدح يتلا ةرتفلا سفن يف تافورصمك دكارلا نوزخملا رئاسخ عیمجو ققحتلل ةلباقلا ةمیقلا يفاص
 .)10 حاضیإ( تافورصملا
 

 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا -6
 

 مئاوقلا لوح تاحاضیإلا يف دراو وھ ام عم ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ دنع ةمدختسملا ةیبساحملا تاسایسلا ىشامتت
 .م2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةكرشلل ةیلاملا

 
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةضورعملا تاونسلا عیمج ىلع تباث لكشب هاندأ ةیبساحملا تاسایسلا قیبطت مت
 

  تادعمو تالآو تاكلتمم  6-1
 

  سایقلاو تابثإلا 6-1-1
  

 كالھتسالا مصخ دعب ةلمسرملا ضارتقالا فیلاكت نمضتت يتلاو ةفلكتلاب تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا دونب سایق متی
   .تدجو نإ ةمیقلا يف ضافخنالل ةمكارتملا ةراسخلاو مكارتملا

 
 رصانع( لصفنم دنبك ھباستحا متی ،ةفلتخم ةیجاتنإ رامعأ تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا دونب دحأ ءازجأل نوكت امدنع
 تالآلاو تاكلتمملل دونب يأ داعبتسا نم رئاسخ وأ حابرأ يأ تابثإ متی .تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا نم )ةیسیئر
  .ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف تادعملاو

 
  ةقحاللا تاقفنلا 6-1-2

 
 .تاقفنلا هذھل ةجیتن ةیلبقتسم ةیداصتقا عفانم اھیلع بترتی امدنع طقف ةقحاللا تاقفنلا ةلمسر متی

 
  كالھتسالا 6-1-3

 
 مادختسإب ،تدجو نإ ةردقملا ةیقبتملا اھمیقً اصقان تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا دونب ةفلكتل كالھتسالا باستحا متی

 ال يضارألا .ةراسخلا وأ حبرلا يف كالھتسإلا جردیو ةردقملا ةیجاتنإلا اھرامعأ ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرط
  .كلھتُست

 
  :ةنراقملا ةنسو ةیلاحلا ةنسلل تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا دونبل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا يلی امیفو

  
 ةنس 33 ينابم
 ةنس 13.3 ىلإ 10 تانیكام
 ةنس 5 ىلإ 4 تارایس
 تاونس 10 تادعمو تاودأ
 تاونس 10 ثاثأ
 تاونس 5  يلآ بساح ةزھجأ

 
 كانھ ناك لاح يف اھلیدعت متیو ریرقت لك ةرتف يف ةیقبتملا میقلاو ةیجاتنإلا رامعألاو كالھتسالا قرط ةعجارم متی

 .كلذل ةجاح
 نإ ، ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ اًصقان ةفلكتلاب ذیفنتلا تحت لامعأ تابثإ متی .ذیفنتلا تحت لامعأ كالھتسا متی ال
   .تدجو
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 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا -6
 

 ةسوململا ریغ تادوجوملا     6-2
  سایقلاو تابثإلا 6-2-1

 ةفلكتلاب ددحم رمع تاذو ةكرشلا اھیلع لصحت يتلا يلآلا بساحلا جمارب اھیف امب ةسوململا ریغ تادوجوملا سایق متی
 .تدجو نإ ةمیقلا يف ضافخنالل ةمكارتم رئاسخ يأو مكارتملا ءافطإلاً اصقان

 
   ءافطإلا 6-2-2

 ةقیرط مادختسإب ،تدجو نإ ةردقملا ةیقبتملا اھمیقً اصقان ةسوململا ریغ تادوجوملا ةفلكت ضیفختل ءافطإلا باسح متی
 ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا نإ .ةراسخلا وأ حبرلا يف ءافطإلا جردیو ،ةردقملا ةیجاتنإلا اھرامعأ ىدم ىلع تباثلا طسقلا

 .تاونس 10
 

  .موزللا دنع اھلیدعت متیو ریرقت خیرات لك يف ةیقبتملا ةمیقلاو ةیجاتنإلا رامعألاو ءافطإلا قرط ةعجارم متی
 

 ضارتقالا فیلاكت  6-3
 ةفلكت لمحتل ةلھؤم تادوجوم جاتنإ وأ ءاشنإ وأ ءانتقاب ةرشابم ةقلعتملا ضارتقالا فیلاكت ةلمسرب ةكرشلا موقت
 اھیف اھدبكت مت يتلا ةرتفلا يف ىرخألا ضارتقالا فیلاكت عیمج دیق متی .لصألا كلذ ةفلكت نم ءزجك ضارتقإلا
  .تافورصمك

 
  ةیلاملا تادوجوملا     6-4

 

 سایقلاو يلوألا تابثإلا 6-4-1
 تابولطملاو ىرخألا ةیلاملا تادوجوملا عیمجو .اھتأشن خیرات يف ةرداصلا ةنیدملا ممذلل يلوألا فارتعإلاب ةكرشلا موقت
 .ةادألاب ةقلعتملا ةیدقاعتلا ماكحالا يفً افرط ةكرشلا حبصت امدنع ةیلاملا

 
 )ةلماعملا رعسبً ایئدبم ساقم يرھوج لیومت رصنع نود ةیراجت ةنیدم ةمذ نكی مل ام( يلاملا لصألل يئدبملا سایقلا متی
 نم ةلداعلا ةمیقلاب فنصملا ریغ دنبلل ةبسنلاب ،هءانتقا ىلإ ةرشابم بسنت يتلا ةلماعملا فیلاكتً ادئاز ةلداعلا ةمیقلاب

  .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ

 قحاللا سایقلاو فینصتلا  6-4-2
 فینصتلا - ةیلاملا تادوجوملا

 نم ةلداعلا ةمیقلاب نیدلا تاودأ ، ةأفطملا ةفلكتلاب سایقلا وحن ىلع ةیلاملا تادوجوملا فینصت متی ،يلوألا تابثإلا دنع
 نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا وأ رخآلا لماشلا لخدلا يف ةیكلملا قوقح تاودأ ،رخآلا لماشلا لخدلا لالخ
 .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ
 يذلا لامعألا جذومن ىلع ةماع ةروصب دمتعی 9 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعمللً اقفو ةیلاملا تادوجوملا فینصت نإ
  .ةیدقاعتلا ةیدقنلا ھتاقفدت صئاصخو يلاملا لصألا ةرادإ متی ھلالخ نم

 
 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھصیصخت متی الو هاندأ نیطرشلا الك تفوتسا اذإ ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلاملا تادوجوملا سایق متی
  :ةراسخلا وأ حبرلا

 
  و .ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا عمج لجأ نم تادوجوملاب ظافتحالا ىلإ فدھی لامعأ جذومن نمض ھب ظفتحم ناك اذإ -
 ىلع ةدئافلاو يساسألا غلبملل تاعفد ىلع رصتقت ةیدقن تاقفدت ،ةددحم خیراوتب ،اھنع أشنی ةیدقاعتلا هدونب تناك اذإ -

 .مئاقلا يساسألا غلبملا
 

 الو هاندأ نیطرشلا الك تفوتسا اذإ رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب نیدلا تادنس يف رامثتسالا سایق متی
  :ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھفینصت متی
  

 ةیدقاعت ةیدقن تاقفدت لیصحت قیرط نع ھنم فدھلا ققحتی يذلا لامعألا جذومن نمض تادوجوملاب ظافتحالا متی -
  و ؛ةیلام تادوجوم عیبو

 ىلع ةدئافلاو يساسألا غلبملل تاعفد ىلع رصتقت ةیدقن تاقفدت ،ةددحم خیراوتب ،اھنع أشنی ةیدقاعتلا هدونب تناك اذإ -
 .مئاقلا يساسألا غلبملا
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14 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا -6
 )عبتی( ةیلاملا تادوجوملا 6-4

 )عبتی( قحاللا سایقلاو فینصتلا 6-4-2
 )عبتی( فینصتلا – ةیلاملا تادوجوملا

 لكشب راتخت نأ ةكرشلل قحی ،ةرجاتملا ضرغب اھب ظافتحالا متی ال يتلا مھسألا يف تارامثتسالل يلوألا تابثإلا دنع
 لك ساسأ ىلع رایخلا اذھ متی .رخآلا لماشلا لخدلا نمض رامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا يف ةقحاللا تاریغتلا ضرع يئاھن
 .ةدح ىلع رامثتسا
 لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقم اھنأ ىلع ةفنصملا ریغ ةیلاملا تادوجوملا عیمج نإ
 تادوجوملا عیمج نمضتی اذھو .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی ،هالعأ حضوم وھ ام بسح رخآلا
 يفوتسی ىرخأ ةقیرطب يذلا يلاملا لصألا صیصخت يئاھن لكشب ةكرشلل قحی ،يلوألا تابثإلا دنع .ةقتشملا ةیلاملا
 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب يلام لصأك ،رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب سایقلا تابلطتم
 لكشب ھضیفخت وأ ىرخأ ةقیرطب أشنی دق يذلا يبساحملا قباطتلا مدع فذحب موقت ،كلذب تماق اذإو ،ةراسخلا وأ حبرلا
 .ریبك
  :يلی امك اھفینصت ىلع ةیلاملا تادوجوملل قحاللا سایقلا دمتعی
 ةیلاملا تادوجوملا
 نم ةلداعلا ةمیقلاب
 وأ حبرلا لالخ
  ةراسخلا

 يتلا ،رئاسخلاو حابرألا يفاص تابثإ متی .ةلداعلا ةمیقلاب تادوجوملا هذھ سایقً اقحال متی
  .ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ،حابرأ تاعیزوت وأ دئاوف تاداریإ يأ لمشت

 ةیلام تادوجوم
  ةأفطملا ةفلكتلاب

 متی .ةیلعفلا ةدئافلا ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب تادوجوملا هذھ سایقً اقحال متی
 حابرأو دئاوفلا تاداریإ تابثإ متی .ةمیقلا يف ضافخنالا رئاسخب ةأفطملا ةفلكتلا ضیفخت
 متی .ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةمیقلا يف ضافخنالاو ةیبنجألا تالمعلا فرص رئاسخو
  .ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف تابثإلا نع فقوتلا دنع ةراسخ وأ حبر يأ تابثإ

 ةیلاملا تادوجوملا
 نم ةلداعلا ةمیقلاب
 لماشلا لخدلا لالخ
 يف رامثتسالا - رخآلا
  نیدلا تاودأ

 ةبستحملا دئاوفلا تاداریإ تابثإ متی .ةلداعلا ةمیقلاب تادوجوملا هذھ سایقً اقحال متی
 ةیبنجألا تالمعلا فرص رئاسخو حابرأو يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب
 رئاسخلاو حابرألا يفاص تابثإ متی .ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةمیقلا يف ضافخنالاو
 حابرألا فینصت ةداعإ متی ،داعبتسإلا دنعو .رخآلا لماشلا لخدلا ةمئاق يف ىرخألا
  .ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا ةمئاق يف ةمكارتملا رئاسخلاو

 ةیلاملا تادوجوملا
 نم ةلداعلا ةمیقلاب
 لماشلا لخدلا لالخ
 قوقح تاودأ - رخآلا
  ةیكلملا

 يف تاداریإك حابرألا تاعیزوت تابثإ متی .ةلداعلا ةمیقلاب تادوجوملا هذھ سایقً اقحال متی
 نم ءزج دادرتسا حوضوب لثمت حابرألا تاعیزوت نكت مل ام ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق
 لماشلا لخدلا ةمئاق يف ىرخألا رئاسخلاو حابرألا يفاص تابثإ متی .رامثتسالا ةفلكت
 .ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلإ اھفینصت ةداعإً ادبأ متی الو رخآلا

 
 ةیلاملا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا 6-4-2

 ةفلكتلاب اھسایق متی يتلا نیدلا تاودأ ىلع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلاب قلعتملا ةراسخلا صصخم دیدحتب ةكرشلا موقت
 متی ال .ةیلاملا تانامضلا دوقعو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا كلذكو ،رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ةأفطملا
 تاریغتلا ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا ةمیق سكعتو .ةیكلم قوقح تاودأ يف تارامثتسالل ةمیقلا يف ضافخنا ةراسخ تابثا
 .ةینعملا ةیلاملا ةادألل يلوألا تابثإلا ذنم نامتئالا رطاخم يف

 
 ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا تابثإبً امئاد موقی اذھو ،ةنیدملا ممذلا ةمیق يف ضافخنالا باسحل طسبملا جھنلا ةكرشلا قبطت

 لدعم مادختساب ةیلاملا تادوجوملا هذھ ىلع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا ریدقت متی .تاضرعتلا هذھل رمعلا ىدم ىلع
 ةیداصتقالا فورظلاو ،نینیدملل ةددحملا لماوعلل اھلیدعت عم ،ةكرشلل ةقباسلا ةینامتئالا رئاسخلا ةبرجت ىلع دمتعی قفدت
 كلذ ناك امثیح دوقنلل ةینمزلا ةمیقلا كلذ يف امب ،ریرقتلا خیرات يف فورظلل عقوتملاو يلاحلا هاجتالا مییقتو ةماعلا
  .ًابسانم

 
 رئاسخلا مادختسا متی .ةمیقلا يف ضافخنالا باسحل ماعلا جھنلا ةكرشلا قبطت ،ىرخألا ةیلاملا تاودألا عیمجل ةبسنلاب
 رئاسخلاو يلوألا فارتعالا نم نامتئالا رطاخم يف ةریبك ةدایز كانھ نوكت امدنع رمعلا ىدم ىلع ةعقوتملا ةینامتئالا
  .يلوألا فارتعالا ذنم ریبك لكشب ةیلاملا ةادألا ىلع نامتئالا رطاخم دیزت ال امدنعً ارھش 12 ةدمل ةعقوتملا ةینامتئالا

 
 ذخألا لالخ نم متی يلوألا اھتابثإ ذنم يرھوج لكشب تداز دق ةیلاملا ةادألل ةینامتئالا رطاخملا تناك اذإ ام مییقت نإ
 .ةیلاملا ةادألل يقبتملا رمعلا ىدم ىلع ثدحی يذلا دادسلا يف رثعتلا رطاخم يف ریغتلا رابتعالاب
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 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا -6
 

 )عبتی( ةیلاملا تادوجوملا 6-4
 
 )عبتی( ةیلاملا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا 6-4-2

 ةنراقمب ةكرشلا موقت ،يلوألا اھتابثإ ذنم يرھوج لكشب تداز دق ةیلاملا ةادألل نامتئالا رطاخم تناك اذإ ام مییقت دنع
 امك ةیلاملا ةادألا دادس يف رثعت ثودح رطاخم عم ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف امك ةیلاملا ةادألا دادس يف رثعت ثودح رطاخم
 ةلوقعم نوكت يتلا ةیعونلاو ةیمكلا تامولعملا اھرابتعاب ةكرشلا ذخأت ،مییقتلا اذھ ءارجإ دنعو .يلوألا تابثإلا خیرات يف
  .ةحاتم نوكت يتلا لبقتسملل ةیعلطتلا ةرظنلاب مستت يتلا تامولعملاو ةقباسلا ةبرجتلا كلذ يف امب ،معدلل ةلباقو
 
 ریغ" ةئفلا ىلإ لیمعلا دیصر لقتنی امدنع ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ةلاح يف دادسلا يف رثعتلا رابتعالاب ةكرشلا ذخأت
  .نیدلا رمعل اھلیلحت ىلع ًءانب "ةطشنلا
 
 ثیح دادسلا يف رثعتلا ثدح لكشت يتلا ةیلاتلا رومألا رابتعالاب ةكرشلا ذخأت ،ىرخألا ةیلاملا تادوجوملا عیمجل ةبسنلاب
  .دادرتسالل ةلباق ریغ نوكت امً ةداع ةیلاتلا طباوضلا دحأ يفوتست يتلا ةنیدملا ممذلا نأ ىلإ ریشت ةقباسلا ةبرجتلا نأ

  وأ ؛رخآلا فرطلا لبق نم ةیلاملا تادھعتلاب مازتلإ مدع كانھ نوكی امدنع
 موقی نأ لمتحملا ریغ نم ھنأ ىلإ ةیجراخ رداصم نم اھیلع لوصحلا متی وأ ًایلخاد ةروطملا تامولعملا ریشت امدنع
 .ھتاینویدم دادسب نیدملا

 
 ةادألا نأ ررقت اذإ يلوألا اھتابثإ ذنم يرھوج لكشب دادزت مل ةیلاملا ةادألل نامتئالا رطاخم نأ ةكرشلا ضرتفت امدنع
 نأ )1 :اذإ ةضفخنم ةینامتئا رطاخم تاذ ةیلام ةادأ دیدحت متی .ریرقتلا خیرات يف ةضفخنم ةینامتئا رطاخم تاذ ةیلاملا
 ھتامازتلاب ءافولا ىلع ةیوق ةردق ضرتقملا ىدل نوكی نأ )2 ،دادسلا يف رثعتلل ةضفخنم رطاخم اھیدل ةیلاملا ةادألا
 ،لیوطلا ىدملا ىلع ةیراجتلاو ةیداصتقالا فورظلا يف ةیبلس تاریغت ثودح )3 ،بیرقلا لجألا يف ةیدقاعتلا ةیدقنلا
  .ةیدقاعتلا يدقنلا قفدتلا تامازتلاب ءافولا ىلع ضرتقملا ةردق لیلقت ،ةرورضلاب سیل نكلو نكمملا نم

 
 ةبسن يأ( دادسلا يف رثعتلا ضارتفاب ةراسخلا نم نوكتت ةلداعم مادختسإ قیرط نع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا ساقت
 ةیخیراتلا تانایبلا ىلع زجعلا ةیلامتحا مییقت دمتعی .دادسلا يف رثعتلا دنع تاضرعتلا و )زجع دوجو ةلاح يف ةراسخلا
 .ةیلبقتسم تامولعم ةطساوب ةلدعملا

 
 عیمجل رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةمیقلا يف ضافخنالا تاسوكع وأ رئاسخ تابثإب ةكرشلا موقت
 يف تارامثتسالا ءانثتساب ،ةراسخلا صصخم باسح لالخ نم ةیرتفدلا اھتمیق لباقم لیدعت ءارجإ عم ةیلاملا تاودألا

 يف اھل ةراسخ صصخم تابثإ متی يتلاو ،رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی يتلا نیدلا تادنس
 ةمیقلا ضیفخت متی الو ،رامثتسالا مییقت ةداعإ يطایتحا يف اھعیمجت متیو رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق
 .يلاملا زكرملا ةمئاق يف يلاملا لصألل ةیرتفدلا

 
 ةیلاملا تابولطملا  6-5

 سایقلاو تابثإلا 6-5-1
 حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تابولطمك يلوألا تابثإلا دنع ةیلاملا تابولطملا فینصت متی
ً ایئدبم رئاسخلا ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تابولطملا ادع ام ةیلاملا تابولطملا ةفاك دیق متی .رئاسخلا وأ
 وأ حبرلا لالخ نم ةیلاملا تابولطملل قحاللاو يئدبملا سایقلا متی .ةرشابملا تالماعملا فیلاكت مصخ دعب ةلداعلا ةمیقلاب
  .اھدبكت دنع ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةلص تاذ ةلماعم فیلاكت يأب فارتعالا متیو ،ةلداعلا ةمیقلاب ةراسخلا
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  ةیلاملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا  6-6
 رشؤم يأ كانھ ناك اذإ امم ققحتلل ،ةیلاملا ریغ اھتادوجومل ةیرتفدلا میقلا ةعجارمب ةیلام ةنس لك خیرات يف ةكرشلا موقت

  .دادرتسالل ةلباقلا لصألا ةمیق ریدقت متی ،رشؤملا كلذ لثم دوجو ةلاح يف .ةمیقلا يف ضافخنا يأل
 

 كانھ ناك اذإ ام دیدحتل نوزخملا فالخب ،ةكرشلل ةیلاملا ریغ تادوجوملل ةیرتفدلا میقلا ةعجارم ریرقت لك خیرات يف متی
 .دادرتسالل ةلباقلا لصألا ةمیق ریدقت متی ،رشؤملا كلذ لثم دوجو ةلاح يف .ةمیقلا يف ضافخنالل اھضرعت ىلع رشؤم يأ
 
 فیلاكت اًصقان ةلداعلا ةمیقلا وأ مادختسالا دیق ةمیقلا يف دقنلل ةجتنملا ةدحولا وأ لصألل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا لثمتت
 مادختساب ةیلاحلا اھتمیقل ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخ متی ،مادختسالا دیق ةمیقلا مییقت دنعو .ربكأ امھیأ ،عیبلا
 ضافخنالا صحف ضرغلو .لصألل ةددحملا رطاخملاو لاملل ةینمزلا ةمیقلل ةیلاحلا قوسلا تامییقت سكعی مصخ لدعم
 جتنت تادوجوم ةعومجم رغصأ يفً اعم اھعیمجت متی ةیدرف ةروصب اھصحف نكمی ال يتلا تادوجوملا نإف ،ةمیقلا يف
 تادوجوملل ةلخادلا ةیدقنلا تاقفدتلا نع دودحلا دعبأ ىلإ ةلقتسم نوكتو رمتسملا مادختسالا نم ةلخاد ةیدقن تاقفدت
 تاكرشلا تادوجوم ضرعت ةیلامتحا ىلع رشؤم كانھ ناك اذإو .)دقنلل ةجتنملا ةدحولا( تادوجوملا ةعومجم وأ ىرخألا
 .تاكرشلا تادوجوم اھل يمتنت يتلا دقنلل ةجتنملا ةدحولل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا دیدحت متی ِذئدنع ،اھتمیق يف ضافخنالل
 اھتمیق زواجتت ھل ةعباتلا دقنلل ةجتنملا ةدحولا وأ لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا تناك اذإ ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ تابثإ متی
 يف ضافخنالا رئاسخ سكع متی .ةراسخلا وأ حبرلا نمض ضافخنالا رئاسخب فارتعالا متی .دادرتسالل ةلباقلا ةردقملا
 يف ضافخنالا ةراسخ سكع متی .دادرتسالل لباقلا غلبملا دیدحتل ةمدختسملا تاریدقتلا يف رییغت كانھ ناك اذإ ةمیقلا
 كالھتسالا مصخ دعب اھدیدحت نكمی يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا لًصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ھیف زواجتت ال يذلا دحلا ىلإ طقف ةمیقلا
  .ةمیقلا يف ضافخنا يأ تابثإ متی مل اذإ ،ءافطإلا وأ
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 نوزخملا    6-7
 طسوتملا ةقیرط ساسأ ىلع ةفلكتلا دیدحت متی .لقأ امھیأ ،ققحتلل ةلباقلا ةمیقلا يفاص وأ ةفلكتلا رعسب نوزخملا سایق متی
 نوزخملا ةلاح يفو .ةنھارلا ھتلاحب عقوملا ىلإ نوزخملا راضحإ لجأ نم اھدبكت متی يتلا تاقفنلا نمضتتو ،حجرملا
  .ةیداعلا ةیلیغشتلا ةقاطللً اقفو جاتنإلل ةماعلا تاقفنلا نم ةبسانم ةصح لمشت ةفلكتلا نإف ،عینصتلا تحتو عنصملا

 
 لامكإلل ةردقملا فیلاكتلا اًصقان لامعألل يدایتعالا قایسلا لالخ رَّدقملا عیبلا رعس ققحتلل ةلباقلا ةمیقلا يفاص لثمی
 نوزخملا رئاسخ عیمجو ققحتلل ةلباقلا ةمیقلا يفاص ىلإ نوزخملل ضیفخت يأ غلبم تابثإ بجی .عیبلا تافورصمو
  .ةراسخلا وأ ضیفختلا اھیف ثدح يتلا ةرتفلا يف فورصمك
 
 هذھ تابثإ متی ً.ارھش 12 ىدم ىلع ةیلامجإلا تایرتشملا ساسأ ىلع نیدروملا نم حنمت تاموصخب عئاضبلا ءارش متی
 ً.ایونس دوقعلا يف اھیلع قفتملا تایمكلا قیقحت ىلإً ادانتسإ قاقحتسإلا ساسأ قفو تاموصخلا
 

 تاصصخملا   6-8
 ریدقت نكمی يدقاعت وأ ينوناق يلاح مازتلا ةكرشلا ىدل نأ ةقباس ثادحأل ةجیتن رھظ اذإ صصخملاب فارتعالا متی
 ریدقت ناكمإلاب نوكیو مازتلالا اذھ ةیوستل ةیداصتقا عفانمل ةجراخ تاقفدت بلطتی نأ لمتحملا نمو قوثوم لكشب ھغلبم
 .ةیلبقتسملا ةیلیغشتلا رئاسخلل صصخملاب فارتعالا متی ال .ةقوثوم ةروصب مازتلالا غلبم
 ةعقوتملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخ لالخ نم تاصصخملا دیدحت متی ةلیوط ةینمز تارتفب مازتلإلا قلعتی امدنع
 رطاخملاوً امئالم نوكی امدنعو ،لاومألل ةینمزلا ةمیقلل ةیلاحلا قوسلا تامییقت سكعی يذلا ةبیرضلا لبق مصخ لدعمب
  .لیومت فیلاكتك ھنع لزانتملا مصخلاب فارتعالا متیو .مازتلالا اھیلع يوطنی يتلا

 
 نیفظوملا عفانم  6-9
 
  لجألا ةریصق عفانملا تامازتلا 6-9-1

 
 اھیف مدقی يتلا ةنسلا ةیاھن يفً ارھش 12 لالخ لماك لكشب اھتیوست عقوتملا غلابملا كلت يھ لجألا ةریصق عفانملا
 .عفانملا اھنع أشنت يتلا تامدخلا نوفظوملا
 يتلا ةینیعلا ایازملاو ،ةمكارتملا تازاجإلاو ةیدقنلا ریغ عفانملا كلذ يف امب ،بتاورلاو روجألاب ةقلعتملا تابولطملا نإ
 فارتعإلا متیف ةلصلا تاذ ةمدخلاب نوفظوملا اھیف موقی يتلا ةنسلا ةیاھن دعبً ارھش رشع ينثا لالخ لماكلاب اھتیوست عقوتی
 .تابولطملا ةیوست دنع اھعفد عقوتملا غلابملاب اھسایق متیو ریراقتلا ةرتف ةیاھن ىتح اھب

 
  ةمدخلا عفانم تامازتلا 6-9-2

 
 ةیبرعلا ةكلمملا يف لمعلا ماظن نم 88و 87 نیتداملا تابطلتملً اقفو اھیفظومل ةمدخلا ةیاھن تآفاكم حنمب ةكرشلا موقت
 لوطو فظوملل تالدبلاو يساسألا بتارلا ىلإ ،ةیراوتكإلا بیلاسألا مادختساب ،عفانملا هذھ قاقحتسا دنتسیو .ةیدوعسلا
 .ةمدخلا ةرتف ىدم ىلع تآفاكملا هذھل ةعقوتملا فیلاكتلا لیجست متی .ةمدخلا ةرتف نم ىندألا دحلا لامكتسإبو ھتمدخ ةدم
 تامازتلالا مییقتب نولقتسم نویراوتكا ءاربخ موقی ،كلذ ىلع ءانبو .ةلومم ریغ نیفظوملا تاقاقحتسا تامازتلا ططخ
 .يراوتكا مییقت ساسأ ىلع مازتلالا لیجست متیو ةططخملا ةدحولا نامتئا ةقیرط ىلإً ادانتسا ططخلا هذھ بجومب
 ةمدخلا عفانمل ةیلاحلا ةمیقلا وھ نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن عفانمب قلعتی امیف يلاملا زكرملا ةمئاق يف ھب فرتعملا مازتلالا نإ
  .ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف نیفظوملل
 مادختسإب لبقتسملا يف ةردقملا ةجراخلا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخب نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن عفانم مازتلال ةیلاحلا ةمیقلا ددحتو
 .ةمدخلا ةیاھن عفانم مازتلا طورش براقت قاقحتسا طورش اھل يتلاو ، ةدوجلا ةیلاع تادنسل ةدئافلا راعسأ
 .لخدلا ةمئاق يف ةرشابم ةقباسلا تامدخلا فیلاكت تابثإ متی
 .لخدلا ةمئاق يف ةفلكتلا هذھ جاردإ متی .ةددحملا عفانملا مازتلا دیصر ىلع مصخلا لدعم قیبطتب ةدئافلا ةفلكت باستحا متی
 ةیراوتكإلا تاضارتفإلا يف تاریغتلاو ةربخلا تایوست نع ةجتانلا ةیراوتكإلا رئاسخلا وأ حابرألا جاردإ وأ لیمحت متی
  .اھیف أشنت يتلا ةنسلا يف رخآلا لماشلا لخدلا ةمئاق يف ةیكلملا قوقح يف
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 ھمكح يف امو دقن  6-10
 لقأ وأ رھشأ ةثالث يلصألا قاقحتسالا تاذ تارامثتسالاو كونبلا ىدلو قودنصلاب دقنلا نم ھمكح يف امو دقنلا نوكتی
 .دویق يأ نود ةكرشلل ةحاتملاو

 
 ةاكزلا  6-11

 متی .قاقحتسالا ساسأ قفو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف  لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ةمظنألً اقفو ةاكزلا باستحا متی
 يف ةیئاھنلا طوبرلا نع ةجتانلا ،تدجو نإ ،تاقورفلا ةیوست متی .ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلع ةاكزلا فورصم لیمحت
 .طبرلا نم ءاھتنالا اھیف مت يتلا ةنسلا

 
 ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا 6-12

 
 خیراتب ةدئاسلا لیوحتلا راعسأ ساسأ ىلع ةكرشلل ةیفیظولا ةلمعلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب متت يتلا تالماعملا ةمجرت متی
 .تالماعملا كلت

 
 لیوحتلا راعسأ ساسأ ىلع ةیفیظولا ةلمعلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب ةجردملا ةیدقنلا تابولطملاو تادوجوملا ةمجرت متی
 ساسأ ىلع اھلیوحت متی ةیبنجأ ةلمعب ةیخیراتلا ةفلكتلا ىلع ًءانب اھسایق متی يتلا ةیدقنلا ریغ دونبلا نإ .ریرقتلا خیرات يف
  .ةراسخلا وأ حبرلا يف ماع لكشب ةیبنجألا تالمعلا ةمجرت تاقورفب فارتعالا متی .ةلماعملا خیرات يف فرصلا راعسأ

 
 يماظنلا يطایتحالا 6-13

 
 يطایتحا نیوكتل ةیفاصلا اھحابرأ نم ٪10 ةنس لك يف بنجت نأ ةكرشلا ىلع بجی ،ةكرشلل يساسألا ماظنللً اقفو
 يطایتحالا باسح متی .عیزوتلل حاتم ریغ يطایتحالا اذھ نإ .لاملا سأر نم ٪30 يطایتحالا اذھ غلبی ىتح يماظن
  .ةیونس ةروصب

 
 حابرألا تاعیزوت  6-14

 
 يف دیقت ثیح ةكرشلا يف نیمھاسملا لبق نم اھیلع ةقفاوملا متی يتلا ةرتفلا يف ةیلاملا مئاوقلا يف حابرألا تاعیزوت دیقت
 .ةكرشلا يف نیمھاسملا لبق نم اھیلع ةقفاوملا متی يتلا ةرتفلا يف ةیلاملا مئاوقلا
 ةماعلا ةیعمجلا لبق نم ضوفملا ةرادإلا سلجم لبق نم اھدامتعا متی يتلا ةرتفلا يف ةیلحرملا حابرألا تاعیزوت دیق متی
 .نیمھاسملل
 

 
 مھسلا ةیحبر  6-15

 ةراسخلا وأ حبرلا میسقتب ةیساسألا مھسلا ةیحبر باستحا متی .ةضفخملاو ةیساسألا مھسلا ةیحبر ضرعب ةكرشلا موقت
 مھسألاب اھلیدعتو ماعلا لالخ ةمئاقلا ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا ىلع ةكرشلاب نییداعلا نیمھاسملل ةدئاعلا
  .تدجو نإ ،اھب ظفتحملا ةكولمملا
 حجرملا طسوتملاو نییداعلا نیمھاسملل ةدئاعلا ةراسخلا وأ حبرلا لیدعتب تدجو نإ ،ةضفخملا مھسلا ةیحبر دیدحت متی
  .ةلمتحملا ةضفخملا مھسألا ةفاك رثأل اھب ظفتحملا ةكولمملا مھسألاب اھلیدعتو ةمئاقلا ةیداعلا مھسألا ددعل
 

 يرامثتسالا راقعلا  6-16
 قرفلاب بستحت يتلا( يرامثتسالا راقعلا داعبتسا دنع ةراسخ وأ حبر يأ تابثإو ةفلكتلاب يرامثتسالا راقعلا سایق متی
 .كلھتُست ال يضارألا .ةراسخلا وأ حبرلا يف )دنبلل ةیرتفدلا ةمیقلاو داعبتسالا نم تالصحتملا يفاص نیب
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  تاداریإلا تابثإ  6-17

 ةماھلا دادسلا طورش كلذ يف امب ءادألا تامازتلا ءافیتسا تیقوتو ةعیبط جتنملا عون

 ریراوقلا تارغصم
 ةیكیتسالبلا
 ریراوقلا ةیطغأو
  ةیكیتسالبلا

 لوبق متی امدنع كلذ متیو ةعاضبلا ىلع ةرطیسلا ىلع لیمعلا لوصح دنع تاداریإلا تابثإ متی
  .تاداریإلا تابثإو ریتاوفلا رادصإ تقولا كلذ يف متیو .لیمعلا ىلإ ةعاضبلا میلستو

 

 حامسلا متیو ،ةدیدج ىرخأ ةعاضبب اھلادبتساو ةعاضبلا عاجرإب ءالمعلل دوقعلا ضعب حمست
 .يدقن عاجرتسإب

 :ةیلاتلا تاوطخ سمخلا جذومن مادختسإب )15( مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بجومب تاداریإلاب ةكرشلا فرتعت
 

 ذیفنتلل ةلباق تامازتلاوً اقوقح ئشنی رثكأ وأ نیفرط نیب قافتا ھنأب دقعلا فرعی .لیمعلا عم دقعلا دیدحت :1 ةوطخلا
 .اھب ءافولا بجی يتلاو دقع لكل رییاعملا ددحتو

 .لیمعلا ىلإ ةمدخ وأ ةعلس لقنل لیمع عم دقع وھ ءادألا مازتلا .ءادألا تامازتلا دیدحت :2 ةوطخلا

 .ةلماعملا رعس دیدحت :3 ةوطخلا
    علسلا لقن ریظن يف ھیلع لوصحلا ةكرشلا عقوتت يذلا لباقملا غلبم وھ ةلماعملا رعس

  .ةثلاث فارطأ نع ةباین ةلصحملا غلابملا ءانثتساب ،لیمعلا اھب دعو يتلا تامدخلا وأ

 .ةلماعملا رعس صیصخت :4 ةوطخلا

 رعس عیزوتب ةكرشلا موقت ،ءادأ مازتلا نم رثكأ ىلع يوتحی يذلا دقعلل ةبسنلاب

 لوصحلا ةكرشلا عقوتت يذلا لباقملا غلبم ددحی غلبمب ءادأ مازتلا لك ىلع ةلماعملا 

  .ءادألا تامازتلا نم مازتلا لكب ءافولا لباقم ھیلع 

 .تاداریإلاب فارتعإلا :5 ةوطخلا
 وأ علسلا لقن قیرط نع ءادألا مازتلاب تفوأ )املك وأ( امدنع تاداریإلا ةكرشلا ققحت

   .دقعلا بجومب لیمعلا اھب دعو يتلا تامدخلا

 

 تافورصملا  6-18
 فنُصت .قیوستلا تارادإ اھب موقت يتلا ةكرشلا دوھج نع ةمجانلا تافورصملا كلت يھ قیوستلاو عیبلا تافورصم
 تاعیبملا ةفلكت نیب ةكرتشملا تافورصملل عیزوت ءارجإ متیو .ةیرادإ تافورصم اھرابتعاب ىرخألا تافورصملا عیمج
 ةعیبط رابتعالا يف ذخألا عم لوقعم ساسأ ىلع ،موزللا دنع ،ةیرادإلا تافورصملاو عیزوتلاو عیبلا تافورصمو
 .ةكرتشملا تافورصملا فورظو

 ةیعاطقلا ریراقتلا  6-19
 دئاوعو رطاخمل ضرعتت تامدخ وأ تاجتنم میدقتب ةطبترملا تایلمعلاو تادوجوملا نم ةعومجم وھ لامعألا عاطق
 .ةیذیفنتلا ةرادإلا اھمدختست يتلا ریراقتللً اقفو ساقت يتلاو ىرخأ لامعأ تاعاطقب ةقلعتملا كلت نع فلتخت

 
 دئاوعو رطاخمل ضرعتت ةددحم ةیداصتقا ةئیب نمض تامدخ وأ تاجتنم میدقتب طبترملا عاطقلا وھ يفارغجلا عاطقلا
 عم ةیعاطقلا ریراقتلا نع تاحاصفإلا قفاوتت .ىرخأ ةیداصتقا تائیب يف لمعت تاعاطقب ةقلعتملا كلت نع فلتخت
 تامولعم نع حاصفإلاب ةكرشلا موقت .ةیلیغشتلا تارارقلا ذاختا نع لوؤسملا لبق نم اھتعجارم مت يتلا تامولعملا

 يتلا تاعاطقلا نع تامولعملا يف ةمدختسملا تاسایقلا نیب تاقورف يأ ریثأتو ةعیبط لثم ،ةقبطملا سایقلا سسأ نع
 .ةمدختسملا تاسایقلا كلتو ریراقت اھنع ردصی
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 تاریسفتلاو رییاعملا ىلع تالیدعتلاو ةدیدجلا رییاعملا    6-20

 م2020 ریانی 1 نمً ارابتعا ةیراس رییاعملا ىلع تالیدعتلا نم ددع نإف كلذ عمو اھرادصإ مت ةدیدج رییاعم دجوی ال
 .ةكرشلل ةیلاملا مئاوقلا ىلع يرھوج رثأ اھل سیل و ةكرشلل ةیونسلا ةیلاملا مئاوقلا يف اھحرش مت يتلاو

 
  ةرداصلا تالیدعتلاو ةدیدجلا رییاعملا    6-21
 

 تراتخا .ركبملا قیبطتلاب حمسیو ،م2020 ریانی 1 دعب أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلل ةدیدجلا رییاعملا نم ددع يرسی
 تالیدعتلاو رییاعملا قیبطت رثأ ةساردب ایلاح ةكرشلا ةرادإ موقتو اھیلإ راشملا رییاعملل ركبملا قیبطتلا مدع ةكرشلا
 .ةكرشلا ىلع رثأ اھل ناك لاح يف ةاندأ ةروكذملا

 
ةیونسلا تارتفلل ةیراس  
خیرات دعب وأ نم اًءدب تالیدعتلاو ةدیدجلا رییاعملا   

م2021 ریانی 1  
 39 يلودلا ةبساحملا رایعمو 9 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت
 رایعملا و 16 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا   و  يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملاو
 ) ةدئافلا رعس حیحصت ( ةیناثلا ةلحرملا 4 يلاملا ریرقتلل يلودلا

م2022 ریانی 1  

 )37 يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت( دقعلا مامتإ ةفلكت - ةیدجملا ریغ دوقعلا
 ) م 2020 – م 2018 ةرود( يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل ةیونسلا تالیدعتلا
 ىلع تالیدعت( دوصقملا مادختسالا لبق تادئاعلا :تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا
 )16 يلودلا ةبساحملا رایعم
 ریراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت( يمیھافملا راطإلا ىلإ عوجرلا
 )3 ةیلاملا

م3202 ریانی 1  

 ىلع "ةیلاملا مئاوقلا ضرع" ، 1 مقر يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت
 تابولطملا فینصت
  رایعملا ىلع تالیدعتلاو نیمأتلا دوقع - 17 مقر ةیلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملا
  نیمأتلا دوقع - 17 مقر ةیلاملا ریراقتلل يلودلا

 / يرایتخالا قیبطتلل حاتم
 ىلإ لجؤم نایرسلا خیرات

ىمسم ریغ لجأ  

 كرتشملا عورشملا وأ ةلیمزلا ھتكرشو رمثتسملا نیب تادوجوملا ةمھاسم وأ عیب
 )28 يلودلا ةبساحملا رایعمو 10 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعتلا(
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حت لامعالا دیص
لاوقو ةیطغأ جاتنا طخ ءارشو يلآ نیزخت ماظن ءارش لباقم عوفدملا غلبملا يف ذیفنتلا ت

اعورشملا هذھل ةعقوتملا ةفلكتلا يلامجإ غلبتو .ةعابط طخو نقح ب
 غلبم ت

23
,5

1
 نویلم 

 هذھ نم ءاھتنالا عقوتیو ،يدوعس لایر
اعورشملا

لاثلا عبرلا لالخ ت
 ماع نم ث

20
21

 نھر مت .م
ارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص

ملاو ينابملاو يض
ورق لباقم عنص

 غلبمب ض
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17- 
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الیوحتلا لثمتت 

اعورشم نم ت
حت ت

انیكاملا ةمیق يف ةنسلا لالخ ذیفنتلا ت
اخلا ت

  .دیدج يجاتنإ طخ لیغشتب ةص
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22 

 يرامثتسا راقع -8
 

 .ةفلكتلاب ةیرامثتسالا تاراقعلا عیمج دیقب ةكرشلا موقت
 .عبرم رتم 27,226 ةیلامجا ةحاسمب ةیمحازملاب يضارأ عطق نم يرامثتسالا راقعلا نوكتی
 
 2,65 :2019( يدوعس لایر نویلم 3.17 غلبم م2020 ربمسید 31 يف امك يرامثتسالا راقعلل ةلداعلا ةمیقلا تغلب
 .)يدوعس لایر نویلم
 ،يریطملا مجن ردب :میقملا( ةكرشلا نع لقتسم يجراخ يراقع میقم ةطساوب يراقعلا رامثتسألل ةلداعلا ةمیقلا دیدحت مت
  .)1210000303 مقر صیخرت
 مییقتلا ةقیرطب ةصاخلا تالخدملا يلع ءانب ةلداعلا ةمیقلل 2 ىوتسمك اھفینصت مت يرامثتسالا يراقعلل ةلداعلا ةمیقلا نإ
 . ةمدختسملا
 

  ةسوملم ریغ تادوجوم -9
 

  :ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ ةسوململا ریغ تادوجوملا ىلع ةكرحلا يلی امیف
 

  ربمسید 31   ربمسید 31 
 م2019  م2020 

    :ةفلكتلا
 49,500  1,056,208 ریانی 1 يف دیصرلا
 40,000  --  تافاضإ
 966,708  906,014 ذیفنتلا تحت لامعأ نم لوحملا
 1,056,208  1,962,222  ربمسید 31 يف دیصرلا
  
    :مكارتملا ءافطإلا
 27,418  126,293 ریانی 1 يف دیصرلا
 98,875  157,296  تافاضإ
 126,293  283,589  ربمسید 31 يف دیصرلا

 
 929,915  1,678,633 :ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 

 نوزخم -10

 
 ربمسید 31

 م2020
 ربمسید 31 

 م2019
 23,438,483  50,351,242 فیلغتو ةئبعت داومو ماخ داوم
   18,365,270  25,157,156 عنصلا ةمات ةعاضب
 1,593,952  1,988,866 تویزو تامزلتسمورایغ عطق

 77,497,264  43,397,705   
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23 

 
 رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا -11

 

 ةیرامثتسا مھسأ ةظفحم يف رامثتسا
 ربمسید 31 

  م2020
 ربمسید 31

 م2019
--  1,120,703  اھب رمثتسملا تادحولا ددع  
--  19.931  )لایر( ةدحولا رعس  
--  22,336,709  تارامثتسالا يلامجإ  
 
 )لوادت( ةیدوعسلا ةیلاملا قوسلا يف اھیلع لاودتلا متی ةیرامثتسا مھسأ ةظفحم يف رامثتسالا يف ةنسلا لالخ ةكرشلا تماق
 .ةعونتم تاكرش ةعومجمل ةیكلملا قوقح يف رامثتسإلا يف ةلثمتم
 ةرادإ دقعلً اقفو كلذو لاتیباك رامثتسالا – ةطاسولاو ةیلاملا قاروألل رامثتسالا ةكرش لالخ نم ةظفحملا ةرادإ متی
  .مربملا

 
 ةلوادتملا راعسألا ساسأ ىلع كلذو ،ةلداعلا ةمیقلاب مھس 1,120,703 ةغلابلا ةیكلملا قوقح يف تارامثتسالا سایق مت
 724,372 غلبمب ةققحم ریغ رئاسخ ةلداعلا ةمیقلاب مییقتلا كلذ نع جتن دقو .)لوادت( ةیدوعسلا ةیلاملا قوسلا يف مھسألل
 .ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق نمض اھضرع مت يتلاو م2020 ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل 354,618 غلبمب ةققحم حابرأو
 :ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل تارامثتسالا ةكرح يلی امیف
 

  
 ربمسید  31

 م2020
 ربمسید 31 

 م2019
 --  --  ریانی 1 يف امك رامثتسالا ةفلكت

 --   34,385,978   ةیرامثتسا تادحو ءارش
 --   )11,679,515(   اھیف رمثتسم تادحو عیب
 --  354,618    تارامثتسا عیب نم ةققحم حابرأ
 --  )724,372(  تادحولل ةلداعلا ةمیقلا مییقت تاقورف
 --   22,336,709  ربمسید 31 يف امك دیصرلا

 
 ةیراجت ةنیدم ممذ -12

 
 ربمسید 31

 م2020
 ربمسید 31 

 م2019
 135,371,296   147,674,928 ةیراجت ةنیدم ممذ
 47,207,731   42,705,247 )27 حاضیإ( ةقالع تاذ فارطأ نم قحتسم

 190,380,175   182,579,027 
 (23,325,147)  (23,325,147)  ةیراجت ةنیدم ممذ ةمیق يف ضافخنإلا :مصخی

 167,055,028  159,253,880 
  :ةیراجت ةنیدم ممذ ةمیق يف ضافخنإلا يف ةكرحلاب نایب يلی امیف

 ربمسید 31 
 م2020

 ربمسید 31 
   م2019

 23,325,147   23,325,147 ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
  --   --  ةنسلا لالخ نوكملا
  23,325,147   23,325,147 ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 

 ممذلا رامعأ كلذ يف امب قوسلاو نامتئالا رطاخمل ةكرشلا ضرعت ىدم لوح تامولعم 2-26 مقر حاضیإلا ضرعی
 .ةیراجتلا ةنیدملا
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24 

 ىرخأ ةنیدم ممذو ةمدقم تاعوفدم -13

 
 ربمسید 31

 م2020
 ربمسید 31 

 م2019
 4,427,343  1,419,773  نیدروملل ةمَّدقم تاعفد

   426,495  1,268,354 يفاصلاب ةفاضم ةمیق ةبیرض
 1,019,642  920,952 ًامدقم ةعوفدم تافورصم
 1,117,604  1,117,604 )19 حاضیا( نامض باطخ
 13,103,233  17,942,703 )*( ةنیدم ةدصرأ - نیدروم
 79,163  60,310 ىرخأ تادوجوم

 22,729,696  20,173,480   
 .ةكرشلل يسیئرلا دروملا نم ةنسلا نع ةقحتسملا تاموصخلا ةمیق يف دیصرلا اذھ لثمتی *
 

 لاملا سأر -14
 :م2019( يدوعس لایر نویلم 150 لماكلاب عوفدملاو ھب حرصملا ةكرشلا لام سأر غلب ،م2020 ربمسید 31 يف امك

 يدوعس لایر 10 ةمیقب )يداع مھس نویلم 15 :م2019( يداع مھس نویلم 15 ىلإ مسقم )يدوعس لایر نویلم 150
 .)دحاولا مھسلل يدوعس لایر 10 :م2019( دحاولا مھسلل
 
 

 ىرخأ تایطایتحا -15
 امك دنبلا دیصر غلبو نیفظوملا عفانم سایق ةداعإ نع ةجتانلا ةیراوتكإلا حابرألا حابرألا /)رئاسخلا( يف دیصرلا لثمتی
 .)يدوعس لایر 28,810 :م2019( يدوعس لایر )138,114( م2020 ربمسید 31 يف
 

 ىرخأ ةنئاد ممذو ةقحتسم تافورصم -16

 
 ربمسید 31

 م2020
 ربمسید 31 

 م2019
 1,114,337  1,029,017 ءابرھك – ةقحتسم تافورصم
 --  769,560 ةرتوفم ریغ ةعاضب - ةقحتسم تافورصم
 852,020  405,250 تاراشتسإ – ةقحتسم تافورصم
 292,222  402,596   رفس ركاذت تاقحتسم
 258,088  339,970   تازاجإ تاقحتسم
 616,849  245,903  ءالمعلا نم ةمدقم تاعفد
 571,438  971,247  ةقحتسم زفاوح
 574,000  499,000 )27 حاضیإ( ةكرشلاب ناجللاو ةرادإلا سلجم تالدبو تآفاكم
 608,610  1,155,142  ىرخأ

 5,817,685  4,887,564 
 ضورق -17

 لجألا ةریصق ضورق )أ

 
 ربمسید 31

 م2020
 ربمسید 31 

 م2019
 113,175,031  162,069,666 )*( لجألا ةریصق ضورق

 162,069,666  113,175,031 
 مدختست ملو ،ةكرشلل لماعلا لاملا سأر تابلطتم لیومتل يسیئر لكشب لجألا ةریصق ضورقلا هذھ مادختسإ متی )*(
  .)ةتباثلا لوصألا ءارش( ةیلامسأرلا تاعسوتلا لیومت يف لجألا ةریصق ضورقلا هذھ ةكرشلا
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25 

 )عبتی( ضورق -71
 

 لجألا ةلیوط ضورق )ب

 
 ربمسید 31

 م2020
 ربمسید 31 

 م2019
 57,966,231  32,821,593 ةیلحم كونب

 76,016,000  56,630,000 يدوعسلا ةیعانصلا ةیمنتلا قودنص
 89,451,593  133,982,231 

 (5,194,610)  (1,556,327)    ةلجؤم دئاوف ً:اصقان
 87,895,266  128,787,621 

    :يلی امك يلاملا زكرملا ةمئاق يف اھضرع مت
 82,382,743  48,177,220 ةلوادتملا ریغ تابولطملا نمض رھاظلا لوادتملا ریغ ءزجلا
 46,404,878  39,718,046 ةلوادتملا تابولطملا نمض رھاظلا لوادتملا ءزجلا

 87,895,266  128,787,621 
 241,962,652  249,964,932 ضورقلا يلامجإ
 غلبت ةیرتفد ةمیقب ةكرشلا عنصمب تالآو ينابمو يضارأ لباقم نومضم يدوعسلا ةیعانصلا ةیمنتلا قودنص ضرق نإ

 )يدوعس لایر 115,457,708 :م2019 ربمسید 31( م2020 ربمسید 31 يف امك يدوعس لایر 95,635,226
 )7 حاضیإ( .تاونس 5 ىلا 1 نم ةرتف لالخ دادسلا قحتستو

 ضورقلا يف ةكرحلا يلامجإ   )ج

 
 ربمسید 31

 م2020
 ربمسید 31 

 م2019
 258,411,586  241,962,652 ریانی 1 يف امك دیصرلا
 405,588,667  355,742,372 ضورق نم تالصحتم
 (428,500,022)  (352,274,339) ضورق تادادس
 13,274,151  9,886,763 لیومت فیلاكت
 (6,811,730)  (5,352,516) )ةعوفدم( لیومت فیلاكت
 241,962,652  249,964,932 ربمسید 31 يف امك دیصرلا

 ةیكنبلا تالیھستلا تایقافتا )د
 فقسب ةیدنتسم تادامتعاو لجألا ةریصقو ةلیوط ضورقو ةیلحم كونب نم ةینامتئا تالیھست ىلع ةكرشلا تلصح -
 قروتو ةحبارم تایقافتا بجومب تالیھستلا هذھ ىلع لوصحلا مت دقو .يدوعس لایر نویلم 311.4 هردق يلیومت
 تادامتعإلاو تالیھستلا غلبت .ةیلامسأرلا تاقفنلا تابلطتمو تاعسوتلا ضعبو لماعلا لاملا سأر لیومتل كلذو
 149.9 م2019( يدوعس لایر نویلم 61.5 غلبم م2020 ربمسید 31 يف امك ةمدختسملا ریغو ةحوتفملا ةیدنتسملا
 تایقافتا لمتشت .ةكرشلا لبق نم ةرداص رمأل تادنسب ةنومضم ةینامتئالا تالیھستلا تایقافتا نإ .)يدوعس لایر نویلم
 ةمیقلا نم ىندأ دح بلطتتو ،حابرألا تاعیزوت ىلع دویقب ،ىرخأ رومأ نیب نم ،قلعتت تادھعت ىلع تالیھستلا
 .كلذلً اقفو اھب ظافتحالا بجی يتلا ةیلاملا بسنلا ضعبو ةیفاصلا

 
 ىلإ لصت میقب ةیلحملا كونبلا ضعب عم لیومتلا تایقافتا دیدجت م2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ مت

 تاعسوتلا لیومتو لماعلا لاملا سأر لیومتو ماخ داوم داریتساو ءارش فدھب كلذو يدوعس لایر نویلم 265.53
 .ةكرشلا لبق نم ةرداص رمأل تادنس نامضب تایقافتالا هذھ دیدجت مت .ةیلامسأرلا
 غلبمب م2020 ربمسید 31 يف امك يدوعسلا ةیعانصلا ةیمنتلا قودنص نم ةینامتئا تالیھست ىلع ةكرشلا تلصح -

 .)يدوعس لایر نویلم 4.01 :م2019 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 33.50
 ةرادإلا موقتو .ضوافت ةداعإ ىلا يدؤی دق لبقتسملا يف تادھعتلا هذھب لالخإلا نإ .ةنیعم تادھعت ىلع ضورقلا لمتشت
 تاءارجالا ذاختاب موقت ةرادإلا نإف ،لبقتسملا يف ھثودح عقوتم لالخإ دوجو لاح يفو ةیرھش ةروصب تادھعتلا ةبقارمب
 .مازتلالا نامضل ةمزاللا

 
 .ةیمالسإلا ةعیرشلا ماكحأ عم ةقفاوتم ضورق يھ هالعأ اھیلإ راشملا ضورقلا ةفاك
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 نیفظوملا عفانم -18
 

 :نیفظوملل ةددحملا عفانملا ططخل ماعلا فیصوتلا
 ةیاھن ةأفاكم لثمتت .يدوعسلا لمعلا ماظنلَ اقفو )ةددحملا عفانملا ططخ( ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم دادس ةكرشلا ىلع نیعتی
 بتار ىلإ ةفاضإلاب ،ةنسلا ءازجأ كلذ يف امب ةمدخلا نم تاونس سمخ لوأ يف رھش رخآ بتار فصن يف ةمدخلا
 وأ فظوملا ةمدخ ءاھنإ لاح يف ةنسلا ءازجأ كلذ يف امب ةمدخلا يف ةقحال /ةیقبتم ةنس لك لباقم لماكلاب رھش رخآ
  .دعاقتلا
 

 :ةیراوتكإلا ةساردلل ةیسیئرلا تاضارتفالاو مییقتلا ةیجھنم
 دیدحتل ةططخملا نامتئالا ةدحو ةقیرط مادختسا مت ،"نیفظوملا عفانم" 19 يلودلا ةبساحملا رایعم تابلطتم عمً ایشامت
 نیذلا ةطخلا ءاضعأ ھقحتسی قاقحتسا لكل ةعفنملل ةعقوتملا ةفلكتلا بسحت ،ةقیرطلا هذھ بجومبو .ةطخلا تامازتلا
 ساسأ ىلع ةأفاكملا باستحا متیو ،مییقتلا خیرات يف ةمدخلا ةدم لوطو ةعفنملل ةعقوتملا ةفلكتلا دمتعت .ةمدخلا يف مھ
 ةقحتسملا ایازملل ةیلاحلا ةیراوتكإلا ةمیقلا يھ ةطخلا تامازتلإ نإ .دعاقتلا نس يف فظوملا ھملتسی نأ عقوتی بتار رخآ
 .مییقتلا خیرات يف مھلمع سأر ىلع مھ نیذلا نیفظوملا عیمجل ةعقوتملا
 ةیسیئرلا تاضارتفإلا
 .ضعبلا اھضعب عم ةقفاوتمو ةزیحتم ریغ ةیراوتكإلا تاضارتفالا نوكت نأ بجی ،19 يلودلا ةبساحملا رایعملً اقفو
 ةیاھن ةأفاكمل ةیئاھنلا ةفلكتلا میدقتل ةیئاھنلا ةفلكتلا ددحتس يتلا تاریغتملل ةكرشلل ریدقت لضفأ لثمت تاضارتفالا نإ
 :يلی امك يھ ةمدختسملا ةیساسألا تاضارتفالا نإ .ةمدخلا
 ططخ لیومت متی الو .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف لمعلا ماظنلً اقفو ةمدخلا ةیاھن عفانم ططخ ةرادإب ةكرشلا موقت
  .ةمدخلا ءاھتنا دعب ام تاقاقحتسا

 

 نیفظوملا عفانم مازتلإ يف ةكرحلا 18-1
 :ةددحملا عفانملا مازتلال ةیماتخلا ةدصرألا عم ةیحاتتفالا ةدصرألا ةیوست يلاتلا لودجلا ضرعی

 
 ربمسید 31

 م2020
 ربمسید 31 

 م2019
 863,410  1,332,695 ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
    ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف جردملا
 374,894  384,092 ةیلاحلا ةمدخلا ةفلكت
 49,084  55,009  ةدئافلا ةفلكت
 )55,931(  )17,777( ةنسلا لالخ )ددسملا(
 421,324  368,047 
    رخآلا لماشلا لخدلا يف جردملا

 101,238  166,924  يراوتكالا مییقتلارئاسخ
ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا  1,920,943  1,332,695 

 

 ةیراوتكإلا تاضارتفالا 18-2
 :)حجرم طسوتمك اھنع ربعم( ریرقتلا خیرات يف ةیسیئرلا ةیراوتكإلا تاضارتفإلا يلی امیف

 
 ربمسید 31

 م2020
 ربمسید 31 

 م2019
  ٪3,75   ٪3,00 مصخلا لدعم
 ٪5,00  ٪5,00 بتاورلا يف يلبقتسملا ومنلا
 .تایفولا لوادجو ةروشنملا تاءاصحالا ىلإ ةیلبقتسملا تایفولا لدعمب ةقلعتملا تاضارتفالا تدنتسا

 

  ةیساسحلا لیلحت  18-3
 ءاقب ضارتفا عم ةقالعلا تاذ ةیراوتكإلا تاضارتفإلا ىدحإل ریرقتلا خیرات يف ةلوقعم ةروصب ةلمتحملا تاریغتلا نإ
 :هاندأ ةنیبملا ةیلاتلا غلابملاب ةددحملا عفانملا تامازتلإ ىلع رثؤت دق ةتباث ىرخألا تاضارتفإلا

 م2019 ربمسید 31  م2020 ربمسید 31 
 صقن ةدایز  صقن ةدایز 

 1,530,524 (1,170,014)  2,202,532 )1,689,309( )٪1 ةبسنب ریغت( مصخلا لدعم
 (1,170,369) 1,525,898  )1,691,334( 2,193,760 )٪1 ةبسنب ریغت( بتاورلا يف يلبقتسملا ومنلا لدعم
 رفوی ھنأ الإ ،ةطخلا بجومب ةعقوتملا ةیدقنلا تاقفدتلل لماكلا عیزوتلا نابسحلا يف ذخأی ال لیلحتلا نأ نم مغرلا ىلع
 .ةنیبملا تاضارتفإلا ةیساسحلً ایبیرقتً اریدقت
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 ةاكزلا صصخم -19
 

 ماوعألا هذھ ىلع طبرلاب لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا تماقو ،م2015 ىلا م2012 نم ماوعألل ةیوكزلا تارارقالا میدقت مت 19-1
 خیرات ىتح ةیبیرضلا ناجلل ةماعلا ةنامالا ىدل ةروظنم تاضارتعالا هذھ لازت الو ،يدوعس لایر 1,026,375 غلبمب
 هذھ جئاتن نأب ةكرشلا دقتعتو ،ةیوكزلا طوبرلا هذھ غلبم يلامجإب صصخم تنوك ةكرشلا نا امك ،ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعا
 .اھحلاصل نوكتس تاضارتعالا
 

 ماوعألا هذھ ىلع طبرلاب لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا تماقو م2018 ىلا م2016 نم ماوعألل ةیوكزلا تارارقالا میدقت مت 19-2
 تماقو ،ةیماظنلا ةرتفلا لالخ ماوعألا هذھل ةیوكزلا طوبرلا ىلع ضارتعالاب ةكرشلا تماقو ،لایر 11,083,063 غلبمب
 تقفاو ،يدوعس لایر 3,586,926 غلبمب ضارتعالا ةسارد دعب لدعم طبر رادصإ يلاتلابوً ایئزج ضارتعالا لوبقب ةئیھلا
 تاقورف ةیأ مالتسإ مدعب ةكرشلا دكؤتو اذھ ،لدعملا طبرلا بجومب قحتسملا دادسب تماقو لدعملا طبرلا ىلع ةكرشلا
 .طبرلا اذھ دعب ىرخأ

 

 ةعجارملا دیق رارقالا اذھو ،رارقالا اذھ ىلع ًءانب ةقحتسملا ةاكزلا دادس مت دقو ،م2019 ماعل يوكزلا رارقالا ةكرشلا تمدق 19-3
 .م2021 لیربا 30 ىتح ةحلاص ىھو م2019 ماعلا اذھل ةاكزلا ةداھش تردص دقو لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا لبق نم
 

 :يلی امك ةیلاحلا ةنسلل ةاكزلا صصخم باستحإ مت 19-4

 
 ربمسید 31

 م2020
 ربمسید 31 

 م2019
 317,814,250  324,631,165 ىرخألا تایوستلاو ةیحاتتفالا تاصصخملاو ةیكلملا قوقح
 (241,592,632)  (244,673,756) لجألا ةلیوط تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا
 76,221,618  79,957,409 يلامجإلا
 ةنسلا نع فلكملل ةیلاملا ةنسلا مایأ فالتخا رثأب لدعم يلامجالا
 78,590,086  82,441,961 )365/354( ةیرجھلا
 60,941,702  47,367,141 ةنسلل يوكزلا حبرلا
 139,531,788  129,809,102 ةاكزلا ءاعو

 

 :ةنسلا لالخ ةاكزلا صصخم يف ةكرحلاب نایب يلی امیف 19-5

 
 ربمسید 31

 م2020
 ربمسید 31 

 م2019
 4,679,476  4,660,664 ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 3,488,308  3,245,227 ةنسلا لالخ نوكملا
 --  )476,567(  تایوست
 --  3,586,926 ةقباس تاونس نع ةیوكز طبر قورف
 3,488,308  6,355,586 رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلع لمحملا
 )3,507,120(  )6,744,650( ةنسلا لالخ ةعوفدم غلابم
 4,660,664  4,271,600 ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 تاعیبملا ةفلكت -20
 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل 
 م2019  م2020 

 376,202,514  296,335,821 ماخ داوم ةفلكت
 26,310,776  27,206,913  كالھتسإ
 14,003,871  12,570,659  ءابرھك
 7,593,221  7,838,670 اھب ةطبترم فیلاكتو بتاور
 7,186,807  6,713,009  ىرخأ

 350,665,072  431,297,189 
 عیزوتو عیب تافورصم -21

 ربمسید 31يف ةیھتنملا ةنسلل 
 م2019  م2020 

 6,978,550  7,449,873 لقن تافورصم
 153,407  183,116  ةیعیب تالومع
 652,477  682,506 روجأو بتاور
 28,809  26,620  كالھتسإ
 961,361  943,539 ىرخأ تافورصم

 9,285,654  8,774,604 
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 ةیرادإو ةیمومع تافورصم -22
 ربمسید 31يف ةیھتنملا ةنسلل 
 م2019  م2020 

 1,060,973  1,371,283 ةینھم باعتأو تاراشتسا
 3,482,736  3,655,625 روجأو بتاور
 97,189  139,695 ةفلات ةعاضب
 344,537  418,469  ءافطإو كالھتسإ
 931,000  499,000 ةكرشلاب ناجللاو ةرادإلا سلجم تالدبو تآفاكم
 1,223,527  1,107,593 ىرخأ تافورصم

 7,191,665  7,139,962 
 

 ةعوفدملا حابرألا تاعیزوت -23
 يناثلا فصنلا نع ةیدقن حابرأ عیزوت م2020 لیربا 19 يف دقعنملا اھعامتجا يف ةیداع ریغلا ةماعلا ةیعمجلا تدمتعإ
 نویلم 11,250 غلبم يلامجإبو مھس لكل لایر 0,75 عقاوب كلذو ،م2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةیلاملا ةنسلا نم

 امك .)يدوعس لایر نویلم 26.250 : م2019( لاملا سأر نم ٪7.5 ھتبسن لثمی ام هاقبملا حابرألا نم يدوعس لایر
 م2019( .م2020 ربمسید 31 يف امك يدوعس لایر 161,988 غلبم نیمھاسملا لبق نم ةملتسم ریغلا حابرألا تغلب

   )يدوعس لایر 132,700
 

  ىرخأ تامازتلاو ةلمتحملا تامازتلالاو ةیلامسأرلا تامازتلالا -24
 سایق نكمی ال امدنع وأ ةیلبقتسم ثادحأ لالخ نم طقف دكأتیس مازتلإ دوجو دنع ةلمتحملا تامازتلالا نع حاصفإلا متی
 لمتحملا نم نوكی امدنع اھنع حاصفإلا متی نكلو ةلمتحملا تادوجوملا تابثإ متی ال .اھیف ةقوثوم ةروصب تامازتلالا
 .ةیداصتقا عفانم قیقحت
 ربمسید 31 يف امك يدوعس لایر 46,198,340 ةاطغملا ریغ ةیدنتسملا تادامتعالاب ةقلعتملا ةلمتحملا تامازتلالا تغلب

 .)يدوعس لایر 5,140,625 :م2019 ربمسید 31( م2020
 م2020 ربمسید 31 يف امك يدوعس لایر 1,881,513 ذیفنتلا تحت تاعورشمب ةقلعتملا ةیلامسأرلا تاطابترإلا تغلب
 .)يدوعس لایر 12,238,818 :م2019 ربمسید 31( ،دیدج جاتنإ طخ ىلع دقاعتلا يف يسیئر لكشب ةلثمتملاو
 
 .ةكرشلل ةحونمملا ضورقلا ةمیق لماكب رمأل تادنس ةمیق لماكب تامازتلإ ةكرشلا ىدل دجوت

 مھسلا ةیحبر -25
 ةضفخملاو ةیساسألا مھسلا ةیحبر
 حجرملا طسوتملا ىلع ةكرشلل ةیداعلا مھسألا يلماح ىلإ ةدئاعلا ةنسلل ةیحبرلا میسقتب ةیساسألا مھسلا ةیحبر باستحا مت
 .ةنسلا لالخ ةمئاقلا ةیداعلا مھسألا ددعل

 
 .ةضفخم تاودأ يأ ةكرشلا ىدل دجوی ال ثیح ةیساسألا مھسلا ةیحبر سفن يھ ةضفخملا مھسلا ةیحبر

 

 ربمسید 31 
 ربمسید 31  م2020

 م2019
 56,635,828  40,572,454 ةنسلا حبر
    مھسألا ددع
 15,000,000  15,000,000 )14 حاضیا( مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا
 3.78  2.70 )يدوعس لایر( ةضفخملاو ةیساسالا مھسلا ةیحبر
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29 

 ةلداعلا میقلاو يبساحملا فینصتلا - ةیلاملا تاودألا -26
 ةمظتنم ةلماعم نمض ام مازتلا لیوحت لباقم اھعفد وأ ام لصأ عیب لباقم اھمالتسا متیس يتلا ةمیقلا يھ ةلداعلا ةمیقلا
 لقن وأ لصألا عیب ةلماعم ثودح ضارتفا ىلإ ةلداعلا ةمیقلا سایق دنتسی .سایقلا خیراتب قوسلا يف نیكراشملا نیب
  :ةیلاتلا تالاحلا ىدحإ يف مازتلالا
  وأ ،تابولطملا وأ تادوجوملل يسیئرلا قوسلا يف •
 .يسیئرلا قوسلا بایغ دنع تابولطملا وأ تادوجومللً الیضفت رثكألا قوسلا يف •

 

  .ةكرشللً احاتمً الیضفت رثكألا قوسلا وأ يسیئرلا قوسلا نوكی نأ بجی
 

 ةیضرف ىلع كلذو مازتلا وأ لصأ ریعستل نولماعتملا اھلمعتسی تاضارتفا مادختساب مازتلا وأ لصأل ةلداعلا ةمیقلا ساقت
 .ةیداصتقا ةعفنم لضفأل نوعسی نیلماعتملا نأ

 
 مادختسا لالخ نم ةیداصتقا عفانم جاتنإ ىلع قوسلا يف كراشملا ةردق يلاملا ریغ لصألل ةلداعلا ةمیقلا سایق يعاری
 ىلعأب لصألا مدختسی نأ لمتحملا نم قوسلا يف رخآ كراشم ىلإ ھعیب لالخ نم وأ ،ھل ىوتسم لضفأو ىلعأب لصألا
 .ھل ىوتسم لضفأو

 
 مادختسا میظعتو ةلداعلا ةمیقلا سایقل اھل ةیفاك تایطعم ریفوت مت يتلاو فورظلل ةمئالملا مییقتلا قرط ةكرشلا مدختست
 .ةظحالملل ةلباقلا ریغ تالخدملا مادختسا لیلقتو ةقالعلا تاذ ةظحالملل ةلباقلا تالخدملا

 
 لسلستلا نمض ةیلاملا مئاوقلا يف ةلداعلا ةمیقلاب اھنع حاصفإلا وأ اھسایق متی يتلا تابولطملاو تادوجوملا عیمج فنصت
 ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةیمھأ لثمی يذلاو تالخدملا نم ىوتسم لقأ ىلإ ًادانتسا ،يلی امك نیبملاو .ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا
 :لكك
 .ةلثامملا تابولطملاو تادوجوملل ةطشن قاوسأ يف )لیدعت نودب( ةلوادتملا قوسلا راعسأ :1 ىوتسملا
 نكمی يذلا لوألا ىوتسملا يف ةجردملا ةلوادتملا راعسألا فالخب تالخدم مادختساب ةلداعلا ةمیقلا سایق :2 ىوتسملا
 .ةرشابم ریغ ةروصب وأ ةرشابم ةروصب امإ ھتظحالم
 ةلباق ریغ تالخدم( ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةمزاللا تالخدملا نم ىندألا دحلا مادختسإب ةلداعلا ةمیقلا سایق :3 ىوتسملا
 .)ةظحالملل
 تارشؤملا مادختساب ،رركتم ساسأ ىلع ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا مئاوقلا يف اھب فرتعملا تابولطملاو تادوجوملل ةبسنلاب
 نم يمرھلا لسلستلا يف تایوتسملا نیب لیوحت ثدح دق ناك ام اذإ دیدحتب ةكرشلا موقت ،2و 1 نییوتسملاب ةصاخلا

 ةیاھن خیرات يف )ماع لكشب ةلداعلا ةمیقلا سایقل يرھوج تایطعم ىوتسم ىندأ ىلع ًءانب( فینصتلا ریدقت ةداعإ لالخ
 .ریرقت ةرتف لك
 رطاخمو تامسو ةعیبط ىلإ ًادانتسا تابولطملاو تادوجوملا تائف ةكرشلا تددح ،ةلداعلا ةمیقلا تاحاصفإ ضرغل
 .هالعأ حضوم وھ امك ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لسلستلا ىوتسمو مازتلالا وأ لصألا
 
 يف مھتایوتسم كلذ يف امب ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا میقلاو ةیرتفدلا میقلا هاندأ لودجلا ضرعی
 متی ال يتلا ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا تامولعم نمضتت الو .ةلداعلا ةمیقلل جردتملا ماظنلا
 .ةلوقعم ةروصب ةلداعلا ةمیقلا براقت ةیرتفدلا ةمیقلا تناك اذإ ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق
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31 

 )عبتی( ةلداعلا میقلاو يبساحملا فینصتلا - ةیلاملا تاودألا -26
 
 رطاخملا ةرادإل ماعلا راطإلا 26-1

 

 ةرادإلا سلجم  
 نوكی .ةكرشلا ىدل رطاخملا ةرادإل ماعلا راطإلا ةعباتمو عضو نع ةماع ةروصبً الوئسم ةكرشلا ةرادإ سلجم نوكی

  .ةكرشلا يف رطاخملا ةرادإ تاسایس ةبقارمو ریوطت نعً الوؤسم ةرادإلا سلجم

 

 طباوضلاو دودحلا عضوو ةكرشلا اھھجاوت يتلا رطاخملا لیلحتو دیدحتل رطاخملا ةرادإل ةكرشلا تاسایس عضو متی

 ةرادإ ةمظنأو تاسایس ةعجارم متت .ةعوضوملا دودحلاب مازتلالاو رطاخملا ةبقارم ىلإ ةفاضإلاب رطاخملل ةمئالملا

 رییاعم لالخ نم ةكرشلا فدھتو .ةكرشلا ةطشنأو قوسلا فورظ يف تاریغتلا سكعتل ةمظتنم ةروصب رطاخملا

 عیمج كردی اھلالخ نم يتلاو ةءانبو ةطبضنم ةیباقر ةئیب ىلع ظافحلا ىلإ اھب ةصاخلا ةرادإلاو بیردتلا تاءارجإو

 .مھتامازتلاو مھراودأ نیفظوملا

 
 ةعجارملا ةنجل 
 ةكرشلا تاءارجإو تاسایسب مازتلالا ىدم ةعباتمب ةرادإلا مایق ةیفیك ىلع فارشإلا ةكرشلاب ةعجارملا ةنجل ىلوتت

 اھھجاوت يتلا رطاخملاب قلعتی امیف رطاخملا ةرادإل ماعلا راطإلا ةیلعاف ىدم ةعجارم ىلإ ةفاضإلاب رطاخملا ةرادإل

  .ةكرشلا

 

 :ةرادإلا ةطساوب اھنم لیلقتلا قرطو ةكرشلا اھل ضرعتت يتلا رطاخملابً اصخلم يلی امیف

 

 نامتئالا رطاخم 26-2
 ءافولا نع لباقملا فرطلا وأ لیمعلا زجع لاح يف ةیلام ةراسخل ةكرشلا ضرعت رطاخم يف نامتئالا رطاخم لثمتت

 لثمت ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا .ءالمعلا نم ةكرشلا تاقحتسم نم ةیساسأ ةروصب أشنتو ،ةیدقاعتلا ھتامازتلاب

 .نامتئالا رطاخمل ضرعتلا نم ىصقألا دحلا
 

 اھرابتعاب عضت ةرادإلا نأ الإ .لیمع لكل ةیدرفلا صئاصخلاب ةیسیئر ةروصب نامتئالا رطاخمل ةكرشلا ضرعت رثأتی

 لیمعلا عاطق يف رثعتلا رطاخم كلذ يف امب ،ءالمعلا ةدعاقل نامتئالا رطاخم ىلع ریثأت اھل نوكی دق يتلا لماوعلا اًضیأ

 .مھتطشنأ ءالمعلا اھیف لوازی يتلا لودلاو
 

 لبق ةینامتئالا ھتردق نم ققحتلل ةدح ىلع دیدج لیمع لك مییقت اھبجومب متی نامتئا ةسایس ءاشنإب ةرادإلا سلجم ماق

 ضعب يفو اھرفوت لاح يف ةیجراخلا تافینصتلا ىلع ةكرشلا ةعجارم لمتشت .ةكرشلا ىدل لیمعك ھلوبقو ھعم دقاعتلا

 .ةیكنبلا تایعجرملا تالاح

 

 ةرتفل ىصقأ دح عضو قیرط نع ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا نم نامتئالا رطاخمل اھضرعت نم دحلا ىلإ ةكرشلا ىعست

 .ءالمعللً اموی 120 نوكت دادسلا

 ةیراجتلا ةنیدملا ممذلاب قلعتی امیف ةدبكتملا رئاسخلل ریدقت لضفأ لثمی ةمیقلا يف ضافخنالل صصخم ةكرشلا ىدل

 .)12 حاضیإ(

 يلامجإ نم )يدوعس لایر نویلم 197.7 :م2019 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 217.1 غلبمب تادوجوم كانھ

 رطاخمل ةعضاخ )يدوعس لایر نویلم 489.7 :م2019 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 543.4 ةغلابلا تادوجوملا

-2-26 تاحاضیإلا يف اھمییقت مت ةیفارغجلا ةقطنملاو عاطقلا بسح ةكرشلا رطاخمل ةماھلا تازیكرتلا نإ .نامتئالا

 .2-28 و 1

 

 
 ربمسید 31

 م2020
 ربمسید 31 

 م2019

 159,253,880  167,055,028 ةیراجت ةنیدم ممذ

 25,376,554  9,805,193 ھمكح يف امو دقن

 --  22,336,709 رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا

 13,103,233  17,942,703 )13 حاضیإ( ةنیدم ةدصرأ – نیدروم
 217,139,633  197,733,667 
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32 

 )عبتی( ةلداعلا میقلاو يبساحملا فینصتلا - ةیلاملا تاودألا -26
 

 ةیلاملا تادوجوملل ةینامتئالا ةدوجلا 26-2-1
 31( يدوعس لایر نویلم 42,5 غلبمب دیصر ،م2020 ربمسید 31 يف امك ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ةدصرأ نمضتت

 .ةكرشلا ءالمع نم نیلیمع صخی )يدوعس لایر نویلم 61,6 :م2019 ربمسید

 

 :يلی امك ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا رامعأ لیلحت ناك ،م2020 ربمسید 31 يف

 
 ربمسید 31

 م2020
 ربمسید 31 

 م2019

 100,151,212  89,881,159 )ةرخأتم تسیل( ةلوادتم

 47,089,264  44,660,338  موی 1-90

 9,289,233  26,993,029   موی 91-180

 8,471,549  12,625,030  موی 270-181 نم

 3,836,217  2,241,770  موی 360-271 نم

 13,741,552  13,978,849  موی 360 نم نم رثكأ

 182,579,027   190,380,175  دیصرلا

 لیصحتلل ةلباق لازت امً اموی 90 نم رثكأل ةرخأتملاو اھتمیق يف ضافخنال ضرعتت مل يتلا غلابملا نأ ةرادإلا ىرت

 ةینامتئالا تافینصتلا كلذ يف امب لیمعلل ةینامتئالا رطاخملل لماشلا لیلحتلاو قباسلا دادسلا كولس ىلإ ًادانتسا لماكلاب

 رثكأل ةرخأتملا ةدصرألا عیمجل لماكلاب صصخم نیوكتب ةكرشلا موقت كلذكو ةحاتم تناك لاح يف ،لیمعلل ةیساسألا

 يدوعس لایر 23.325.147 اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم دیصر غلب .)موی 270 :م2019( موی 270نم

 )يدوعس لایر 23.325.147 م2019( .)12 حاضیا( م2020 ربمسید 31 يف امك

 

 :م2019 ربمسید 31( م2020 ربمسید 31 يف امك يدوعس لایر نویلم 9.8 هردق ھمكح يف امو دقنب ةكرشلا ظفتحت

 .دیج ينامتئا فینصت تاذ كونب ىدل )يدوعس لایر نویلم 25.4

 
 ةلویسلا رطاخم 26-3

 
 متت يتلا ةیلاملا اھتابولطمب ةطبترملا اھتامازتلاب ءافولا دنع ةبوعصل ةكرشلا ةھجاوم رطاخم يف ةلویسلا رطاخم لثمتت

 ،ةلویسلا رطاخم ةرادإ يف ةكرشلا ةقیرط لثمتت .ىرخأ ةیلام تادوجوم لالخ نم وأً ادقن دادسلا قیرط نع اھتیوست

 ریغو ةیداعلا فورظلا لالخ اھقاقحتسا لاح اھتامازتلاب ءافولل ةیفاك ةلویس اھیدل نأب ،عاطتسملا ردق ،دكأتلاب كلذو

 .ةكرشلا ةعمسب رضت رطاخمل ضرعتلا وأ ةلوبقم ریغ رئاسخ دبكت نود ،ةیداعلا

 

 تابولطملاب ةطبترملا ةعقوتملا ةجراخلا ةیدقنلا تاقفدتلا نم ربكأ ھمكح يف امو دقنلا ىوتسم نوكی نأ ةكرشلا فدھت

 ةیدقنلا تاقفدتلا ىوتسم ةبقارمب ةكرشلا موقت امك .ةمداقً اموی 90 ىدم ىلع )ةیراجتلا ةنئادلا ممذلا فالخب( ةیلاملا

 ةیراجتلا ةنئادلا ممذلا ىلع ةعقوتملا ةجراخلا ةیدقنلا تاقفدتلا عم ىرخألاو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ىلع ةعقوتملا ةلخادلا

  .ىرخألاو

 

 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 61.5 غلبت ةمدختسم ریغو ةحوتفم ةیدنتسم تادامتعإو ةیكنب تالیھست ةكرشلا ىدل

 .)د -17 حاضیإ( ةلویسلا تابلطتمب ءافولل يلاملا زكرملا ةمئاق خیرات يف امك )يدوعس لایر نویلم 149.9 :م2019
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 )عبتی( ةلداعلا میقلاو يبساحملا فینصتلا - ةیلاملا تاودألا -26
 

 .م2020 ربمسید 31 يف امك ةكرشلل ةیلاملا تابولطملل ةموصخملا ریغ ةیدقاعتلا تاقاقحتساللً الیلحت يلی امیف
 

 ربمسید 31
 م2020

 ةنس نم لقأ
 ةدحاو

  ىلإ ةنس نم  
 تاونس 3

  3 نم رثكأ 
 تاونس

 ةقحتسم دئاوف 
 ةیلبقتسم تارتفل

 تایقافتالا يلامجإ 
 ةیدقاعتلا

 
 ةیرتفدلا ةمیقلا

             
 ریغ ةیلام تابولطم
  ةقتشم

 
          

 249,964,932  252,486,341  2,521,409  --  48,177,219   201,787,713 ضورق
 29,621,600  29,621,600  --  --  --   29,621,600  ةیراجت ةنئاد ممذ
 ةقحتسم تافورصم
 5,817,685  5,817,685  --  --  --   5,817,685 ىرخأ ةنئاد ممذو

 237,226,998   48,177,219    2,521,409  287,925,626  285,404,217 
 

 ربمسید 31
 م2019

 ةنس نم لقأ
 ةدحاو

  ىلإ ةنس نم 
 تاونس 3

  3 نم رثكأ 
 تاونس

 ةقحتسم دئاوف 
 ةیلبقتسم تارتفل

 تایقافتالا يلامجإ 
 ةیدقاعتلا

 
 ةیرتفدلا ةمیقلا

            
 ریغ ةیلام تابولطم
 ةقتشم

           

 241,962,652  247,157,262  5,194,610  10,630,000  71,752,743  159,579,909 ضورق
 13,634,608  13,634,608  --  --  --  13,634,608  ةیراجت ةنئاد ممذ
 ةقحتسم تافورصم
 4,887,564  4,887,564  --  --  --  4,887,564 ىرخأ ةنئاد ممذو

 178,102,081  71,752,743  10,630,000  5,194,610  265,679,434  260,484,824 
 

 .ةماھ ةلویس رطاخم ةكرشلا ىدل دجوت ال
 

 قوسلا رطاخم 26-4
 راعسأو ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ لثم قوسلا راعسأ يف تاریغتلل لمتحملا ریثأتلا رطاخم يف قوسلا رطاخم لثمتت

 ضرعتلا طبضو ةرادإ ىلإ قوسلا رطاخم ةرادإ فدھت .ةیلاملا اھتاودأ ةمیق وأ ةكرشلا تاداریإ ىلع مھسألا راعسأو ةدئافلا

  .لثمألا دئاعلا قیقحت عم ةلوبقملا دودحلا نمض رطاخملل

 راعسألا رطاخمو ةدئافلا راعسأ رطاخم ،تالمعلا رطاخم :يھ رطاخملا نم عاونأ ةثالث نم قوسلا رطاخم نوكتت

 .ىرخألا
 

 ةیبنجألا تالمعلا رطاخم 26-4-1
 تالمعلا فرص راعسأ يف تابلقتلا ببسب بلقتلل ام ةیلام ةادأ ةمیق ضرعت رطاخم يھ ةیبنجألا تالمعلا رطاخم

ً ارظن ،لامعألل يدایتعالا قایسلا لالخ ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تابلقتلل ةضرعم ریغ ةكرشلا نإ .ةیبنجألا

 تبثم يدوعسلا لایرلا فرص رعس نأ ثیحو .يكیرمألا رالودلاو يدوعسلا لایرلاب متت ةیرھوجلا ةكرشلا تالماعت نأل

 .يكیرمألا رالودلاب ةجردملا ةدصرألاو تالماعملاب ةطبترم ةماھ رطاخم يأ كانھ سیل ھنإف ،يكیرمألا رالودلا لباقم
 

 ةدئافلا راعسأ رطاخم 26-4-2
 راعسأ يف تاریغتلا ببسب ةیلاملا تاودألل ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلل ةلداعلا ةمیقلا يف بذبذتلا يھ ةدئافلا راعسأ رطاخم

 .ةیقوسلا ةدئافلا

 ضرعت ةریغتم ةدئاف تالدعمب ةدمتعملا ضورقلا نإ .لجألا ةلیوط ضورقلا نم ةكرشلل ةدئافلا راعسأ رطاخم أشنت

 .ةیدقنلا تاقفدتلا ىلع ةدئافلا راعسأ رطاخمل ةكرشلا

  

 طاقن يف صقنلا /ةدایزلا 

 راعسأب ةقلعتملا ساسألا

 ةنسلا حبر ىلع رثألا  تالومعلا
 )2,499,649(  100+  يدوعس لایر  م2020 ربمسید 31

 2,499,649  100-  يدوعس لایر 
 )2,419,627(  100+  يدوعس لایر  م2019 ربمسید 31

 2,419,627  100-  يدوعس لایر 
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 )عبتی( ةلداعلا میقلاو يبساحملا فینصتلا - ةیلاملا تاودألا -26
 

 لاملا سأر ةرادإ 26-4-3
 

 قوسلاو نینئادلاو نیرمثتسملا ةقث ىلع ظافحلا لجأ نم ةیفاك لام سأر ةدعاق ىلع ظافحلا يف ةرادإلا سلجم ةسایس لثمتت

 باستحا متی .ةینویدملا ةبسن ساسأ ىلع لاملا سأر ةبقارمب ةرادإلا سلجم موقی .اھلامعأل ةیلبقتسملا تاروطتلا ةمادتساو

 باستحا متی .)لدعملا نیدلا يفاصو ةلدعملا ةیكلملا قوقح( ىلع اموسقم )لدعملا نیدلا يفاص( ساسأ ىلع ةبسنلا هذھ

 حضوم وھ امك "لجألا ةلیوط"و "لجألا ةریصق ةیكنبلا ضورقلا" كلذ يف امب( ضورقلا يلامجإ ھنأ ىلع نیدلا يفاص

 نیبم وھ امك "ةیكلم قوقح" ـك ةلدعملا ةیكلملا قوقح باستحا متی .اھمكح يف امو ةیدقنلا اصقان )يلاملا زكرملا ةمئاق يف

 .لدعملا نیدلا يفاصً ادئاز يلاملا زكرملا ةمئاق يف
 

 بسن تناكو .ةلدتعم دودح يف ةلدعملا ةیكلملا قوقح ىلإ لدعملا نیدلا ةبسن ىلع ةظفاحملا يھ ةكرشلا ةیجیتارتسا تناك

 :يلاتلا وحنلا ىلع ربمسید 31 يف ةینویدملا

 ربمسید 31 يف  
 م2020

 ربمسید 31 يف 

 م2019

 241,962,652  249,964,932  ضورقلا يلامجإ

 )25,376,554(  )9,805,193(  ھمكح يف امو دقنلا :مصخ

 216,586,098  240,159,739  )أ( لدعملا نیدلا يفاص

 223,183,368  252,338,898  ةیكلملا قوقح يلامجإ

 439,769,466  492,498,637  )ب( نیلدعملا نیدلا يفاصو ةیكلملا قوقح

 %49  %49  )ب( / )أ( ةلدعملا ةیكلملا قوقح نم لدعملا نیدلا ةبسن
 

 ریفوت يف رارمتسالا اھنكمی ثیحب ةیرارمتسالا ىلع ةكرشلا ةردق ةیامح ىلإ لاملا سأر ةرادإ دنع ةكرشلا فدھتو

 .نیرخآلا حلاصملا باحصألو نیمھاسملل دئاوعلا

 لجأ نمو .ةیساسألا تادوجوملا رطاخم صئاصخو ةیداصتقا فورظ قایس يف لاملا سأر لكیھ ةرادإب ةكرشلا موقت

 مھسأ رادصإو نیمھاسملل ةعوفدملا ةعزوملا حابرألا لیدعت ةكرشلل نكمی ،ھلیدعت وأ لاملا سأر لكیھ ىلع ظافحلا

 .ةدیدج
 

 ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعم -27
 

 

 يمھاسم ضعبل ةكولمم تاكرش لمشت ةقالع تاذ فارطأ عم لماعتلاب اھتطشنأل يدایتعالا قایسلا لالخ ةكرشلا موقت 27-1

 لالخ ةقالعلا تاذ فارطألا عم تمت يتلا تالماعملا لثمتت .ایلعلا ةرادإلا يفظومو اھترادإ سلجم ءاضعأو ةكرشلا

  :يلی امیف يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةجردملاو اھب ةقلعتملا ةدصرألاو ةنسلا

 

 يف ةیھتنملا ةنسلل
 ربمسید 31

 م2020

  يف ةیھتنملا ةنسلل 
 ربمسید 31

 م2019
    :تالماعملا
 95,730,068  52,996,673 انھ هایم ةكرشل ةعاضب تاعیبم
 1,773,334  113,367 انھ هایم ةكرش نم ةعاضب تایرتشم
 2,758,865  2,888,204 ایلعلا ةرادإلا يفظومل ةیونس تآفاكمو تالدبو تابترم
 189,000  144,000  ةكرشلاب ناجللاو ةرادإلا سلجم تاسلج روضح لدب
ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم  430,000  742,000 
ةدصرألا     
    ةیراجت ةنیدم ممذ نمض جردم ةقالع تاذ فارطأ نم قحتسم
 )21 حاضیا( )انھ هایم ةكرش(

42,705,247  47,207,731 

 86,301  78,479  ىرخأ ةنیدم ممذ نمض جردم ایلعلا ةرادإلا يفظوم
 71,000  47,000 ىرخأ ةنئاد ممذ نمض جردم ایلعلا ةرادإلا يفظوم
 433,617  640,215  ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم ایلعلا ةرادإلا يفظوم
 نمض جردم ةكرشلاب ناجللاو ةرادإلا سلجم تاسلج روضح لدب
 )16 حاضیإ( ةقحتسملا تافورصملا

144,000  144,000 

 ةقحتسملا تافورصملا نمض جردم ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم
 )16 حاضیإ(

355,000  430,000 
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  ةیعاطقلا تامولعملا -28
 

 میسقتلا ساسأ   28-1
 ةفلتخم تامدخو تاجتنم تاعاطقلا هذھ مدقت .ةیلیغشتلا اھتاعاطق ربتعت يتلاو هاندأ ةیجیتارتسالا تاعاطقلا ةكرشلا ىدل

 .ةفلتخم ةیقیوستو ةینقت تایجیتارتسا بلطتت اھنأل ةلصفنم ةروصب رادتو

 :يعاطق ریرقت لك تایلمع حضویً اصخلم يلی امیفو

 

 عاطقلا ةطشنأ ةعیبط عاطقلا
 ةیكیتسالبلا ریراوقلا تارغصم عیبو عینصت يسیئرلا طاشنلا نمضتی  ةیكیتسالبلا ریراوقلا تارغصم

 ةیكیتسالبلا ةیطغألا عیبو عینصت يسیئرلا طاشنلا نمضتی ةیكیتسالب ةیطغأ

 .ةیرھش ةروصب مسق لكل ةیلخادلا ةرادإلا ریراقت ةعجارمب ةكرشلل يذیفنتلا سیئرلا موقی

 ةیعاطقلا ریراقتلا لوح تامولعم  28-2

 نألً ارظن ءادألا سایقل ةاكزلا لبق عاطقلا )ةراسخ(/حبر مدختسی .يعاطق ریرقت لكب ةقلعتملا تامولعملا يلی امیف

 يتلا ىرخألا تآشنملاب قلعتت يتلا ةینعملا تاعاطقلا جئاتن مییقت دنع بسنألا يھ تامولعملا هذھ نأب ىرت ةرادإلا

 :لامعألا عاطق سفن يف لمعت
   ةیعاطقلا ریراقتلا 

 يدوعس لایر
 تارغصم عاطق
 ةیكیتسالبلا ریراوقلا

 ةیطغألا عاطق 
 ةیكیتسالبلا

 
 يلامجإلا

 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا نع
  م2020

 

 

 

 

  424,850,419   72,447,300   352,403,119  تاعیبملا
 )350,665,072(  )49,028,413(  )301,636,659( تاعیبملا ةفلكت
 74,185,347    23,418,887  50,766,460  حبرلا لمجم
      
 )523,471(  )82,679(  )440,792( ىرخأ تاداریإ

 (9,285,654)  (2,144,431)  (7,141,223)  عیزوتو عیب تافورصم
 (7,191,665)  )1,009,499(  (6,182,166) ةیرادإو ةیمومع تافورصم
 57,184,557  20,182,278  37,002,279 لیغشتلا حبر
      
 (9,886,763)  (1,404,669)  (8,482,094) لیومت فیلاكت
 47,297,794  18,777,609  28,520,185   ةاكزلا لبق حبرلا
       م2020 ربمسید 31 يف امك

  154,525,989   37,532,074   116,993,915 تاعاطقلا تادوجوم يفاص
      

 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا نع

 م2019
     

 519,757,535  76,999,711  442,757,824  تاعیبملا

 )431,297,189(  )46,425,754(  )384,871,435( تاعیبملا ةفلكت

 88,460,346  30,573,957  57,886,389  حبرلا لمجم

 852,507  463,868  388,639 ىرخأ تاداریإ

 )8,774,604(  )1,944,854(  )6,829,750(  عیزوتو عیب تافورصم

 )7,139,962(  )816,392(  )6,323,570( ةیرادإو ةیمومع تافورصم

 73,398,287  28,276,579  45,121,708 لیغشتلا حبر

 (13,274,151)  )1,452,458(  )11,821,693( لیومت فیلاكت

 60,124,136  26,824,121  33,300,015   ةاكزلا لبق حبرلا

       م2019 ربمسید 31 يف امك

  160,507,352   46,142,952   114,364,400 تاعاطقلا تادوجوم يفاص
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 )عبتی( ةیعاطقلا تامولعملا -28
 

 )عبتی( ةیعاطقلا ریراقتلا لوح تامولعم  28-2
 

  :يلی امك ریدصتلا تاعیبمو يلحملا قوسلا يف ةكرشلا تاعیبم عیزوت متی

  تاعیبملا يلامجإ   ریدصت تاعیبم   ةیلحم تاعیبم  يف ةیھتنملا ةنسلل تاداریإلا
  424,850,419  121,684,082   303,166,337   م2020 ربمسید 31
   519,757,535  123,701,237   396,056,298  م2019 ربمسید 31

 

 :يتآلا يف ریدصتلا تاعیبم لثمتتو

 

  ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل  
   م2019   م2020  
  106,313,178  103,161,707  نمیلا

  9,184,124  7,194,097  نامع

  5,040,904  6,073,336  نیرحبلا

  1,819,267  3,087,224  نادوسلا

  1,155,284  2,114,918  تیوكلا

  188,480  52,800  ندرألا

  123,701,237  121,684,082  ریدصتلا تاعیبم يلامجإ

 
 يسیئرلا دروملاو لیمعلا  28-3

 
 غلبمب ةكرشلا تاداریإ يلامجإ نم ٪45 ةبسن ةكرشلل نیلیمع ربكأ ىلإ تاعیبملا لثمت م2020 ربمسید 31 يف امك

 تاعیبم يلامجإ نم )يدوعس لایر نویلم 208.2 غلبمب ٪40  م2019 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 191.9

 .ةكرشلا

 :م2019 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 157,4 نییلحملا ءالمعلا ةدصرأ تغلب م2020 ربمسید 31 يف امك

 يدوعس لایر نویلم 33 تغلب م2020 ربمسید 31 يف امك ریدصتلا ءالمع ةدصرأو  )يدوعس لایر نویلم 156,6

 .)يدوعس لایر نویلم 26 :م2019 ربمسید 31(

 
 داوملا نم تایرتشملا يلامجإ نم ٪90 ةبسن ةكرشلل دروم ربكأ نم تایرتشملا لثمت م2020 ربمسید 31 يف امك

 يلامجإ نم )يدوعس لایر نویلم 382.3 غلبمب ٪94 م2019 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 313.1 غلبمب ماخلا

 .ةكرشلا تایرتشم

 

 ةقحال ثادحأ -92
 

 12,65 تغلب ةمیقب يدوعسلا ةیعانصلا ةیمنتلا قودنص عم ضرق دقع ةكرشلا تعقو م2021 ریانی 24 خیراتب  -

 تماقو ةتباث لوصأ ءارش لیومت ضرغب ،م2028 ریانی 12 ىلإ م2021 ریانی 24 نم ةدملل كلذو ،لایر نویلم

 .ضرقلا ةمیق لباقم نامض دنس میدقتب ةكرشلا
 
 حابرأ عیزوتب ھ1442 بجر 12 قفاوملا م 2021 ریاربف 24 خیراتب ةدقعنملا ھتسلج يف ةرادإلا سلجم  ىصوأ -

 يكلامل فرصت نأ ىلع .مھس لكل يدوعس لایر 1 عقاوب م2020 يلاملا ماعلا نع يدوعس لایر نویلم 15 غلبت ةیدقن

 نع نلعی فوس يتلاو ةكرشلا يمھاسم ةداسلل ةماعلا ةیعمجلا داقعنإ موی يلی لوادت موی يناث ةیاھنب نیدیقملا مھسألا

 .ةصتخملا تاھجلا نم ةمزاللا تاقفاوملا ذخأ دعب اقحال اھداقعنإ دعوم
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