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 رؤيتنا : 

ق األوسط  ي والشر ي دول مجلس التعاون الخليجر
يك المفضل لحلول الطاقة الشاملة ف  كة هي الشر أن تكون الشر

 . وأروبا  أفريقياوشمال 

 رسالتنا : 

ي قطاع الطاقة بهدف توسيع حصتها السوقية وزيادة العائد عىل   •
كة ف  مواصلة النمو بتطوير أعمال الشر

كة  ام بمسؤولية الشر  .االجتماعيةاالستثمار مع االلي  

كة من خالل توفير منتجات وخدمات عالية الجودة بمعايير آمنة،  • بذل أقىص جهد إلرضاء عمالء الشر

 .صحية وصديقة للبيئة 

كة وتدريبهم وتزويدهم بفرص النمو المستدام  • ي الشر
 استقطاب الشباب السعوديير  للعمل ف 

 اإلدارة: أعضاء مجلس 

  الرئيس: 

ي 
 األستاذ/ يوسف بن عىلي القريشر

 الرئيس: نائب 

ي  
 المهندس / محمود بن محمد الطوخ 

  األعضاء: 

ي 
 األستاذ/ فيصل بن صالح القريشر

 األستاذ/ فهد بن سعد التويجري

 األستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم  

 األستاذ/ جميل بن عبد هللا الملحم 

 األستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل 

 العضو المنتدب 

ي   / المهندس
 طارق بن محمد الطحيت 
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 المحترمين      مساهمي شركة الصناعات الكهربائية  /السادة الكرام

 وبركاته، السالم عليكم ورحمة هللا 

  31  المنتهية فيالسنوي للسنة المالية    رــــتقريركة الكرام ال ــــ اهمي الشـــيقدم لمسركة الصناعات الكهربائية أن  ــــــ شر مجلس إدارة  ــــيس
 األساس.ونظام الشركات ونظام الشركة  الشركات،، والذي تم إعداده وفقًا لمتطلبات الئحة حوكمة م2021ديسمبر

الشركة وأدائها وخططها   أنشطة  التقرير معلومات عن  لتنمية حقوق    المستقبلية،يستعرض  تبذلها  التي  ودعم  مساهميها  والجهود 
وذلك وفقًا لما ورد في الحسابات الختامية والمركز المالي للسنة المالية    السعودية،في المملكة العربية    صناعة المنتجات الكهربائية 

 م. 2021/ 12/ 31المنتهية في تاريخ  

الخطط االستراتيجية للشركة ومراقبة وضع السوق وتعزيز القدرة  ؤكد حرصه على متابعة وتطبيق  أن ي  مجلس االدارةهذا ويرغب  
 .ين ولضمان استدامة عمليات الشركةوق المساهم قعلى ح للحفاظ التنافسية للشركة

  وجهودهم، كما أشكر زمالئي أعضاء المجلس على توجيهاتهم    اإلدارة،مجلس    ثقتكم فيبخالص الشكر والتقدير على    وبهذا أتقدم لكم
 م.  2022عام   والنجاحات خالللمزيد من العطاء  المخلصة، متطلعيناإلدارة التنفيذية على جهودهم   لإلخوة فيوالشكر موصول 

 

 

 

 القريشي  زيد يوسف بن علي 
 رئيس مجلس اإلدارة
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 كلمة العضو المنتدب 

الشركة على    ي وأصحاب المصالح واإلدارة التنفيذية ومنسوبألعضاء مجلس اإلدارة  لي أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير    يطيب 

كما ال يفوتني أن أشكر مساهمي الشركة على ثقتهم في   العام. ذا همميز للشركة  جهودهم والتي كان لها دور كبير في تحقيق أداء

 تحقيق تطلعاتهم خالل األعوام القادمة.  من خاللها في   اإلدارة التنفيذية والتي نأمل

التحتية والذي كان    نية مشاريع الببسبب  في معظم القطاعات    المحلي   زيادة الطلب   السوق بسبب م تحسن وضع  2021خالل عام  

  محلي عم المحتوى الد ى الشركات والمصانع الوطنية، باإلضافة إلى دعم الجهات الحكومية للمصانع الوطنية وإيجابي عل  له انعكاس

 م. 2030ركائز رؤية  أحد الذي هو 

(  648.7( مليون لاير مقابل ) 770.7على التوالي من تحقيق نتائج جيدة حيث بلغت المبيعات )   ثاني طاعت الشركة للعام الاست 

( مليون لاير  23.923) ابل  لاير مق  ن ( مليو 48.845وبلغت صافي األرباح )  ، %19ها  م بنسبة زيادة قدر2020مليون لاير لعام  

 %.  114 م بنسبة زيادة قدرها2020لعام  

  االستحواذ إتمام صفقة  فقد تمكنت الشركة من    ،منتجاتهاوتوسيع قاعدة  إلى تنويع    الهادفة  ة ستراتيجياإلخطة الشركة  انطالقا من  و

على أصول شركة سي جي البلجيكية وتأسيس شركة جديدة في بلجيكا تحت اسم " شركة باولز للمحوالت" والذي سوف يتيح  

 أسواق خارجية جديدة. وفتح   التابعة، لشركاتها  المحوالت للشركة تأمين الدعم الفني لصناعة 

خططها الرامية إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التصدير وزيادة قاعدة العمالء. كما تعمل الشركة على  الشركة جهودها و ستواصل  

 ية. الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف لجعل منتجاتها أكثر تنافس لمواردها ومصانعها وتحسين االستغالل األمثل 

 م. 2022، ونتطلع إلى مزيد من النجاح خالل عام الفاعلإسهامهم تام أكرر شكري للجميع على الخ  وفي

 

 

 طارق بن محمد الطحيني 

 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
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 أوال: التأسيس والنشاط 

  :التأسيس
 

كة مساهمة سعودية مقفلة   كة الصناعات الكهربائية كشر ـه الموافق  1428/ 7/ 25/ق( بتاري    خ  198بموجب القرار الوزاري رقم )تأسست شر

 الدمام. م صادر من 2007/ 9/ 4ـه الموافق 1428/ 8/ 22وتاري    خ  2050056359 م ومسجلة بالسجل التجاري رقم 2007/ 8/ 7

كة  ( ريال  10)قدرها  إسمية  سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة  مليون  (  45)  مقسمة إىل  مليون ريال (  450)  الحاىلي   ويبلغ رأس مال الشر

الواحد.   تاري    خ  للسهم  ي 
السعودية عىل طرح 2014/ 9/ 22وف  المالية  السوق  تمثل    ( سهم13.500.000)  م صدرت موافقة هيئة  ي 

والت 

ي تاري    خ  30%
كة لالكتتاب العام، وف  ي سوق األسهم2014/ 12/ 7من أسهم الشر

كة ف   السعودية )تداول(.  م تم إدراج أسهم الشر

 

 النشاط: 
التوزي    ع المدمجة   ي مجاالت تصنيع وتجميع وتوريد وإصالح وصيانة المحوالت الكهربائية ومحطات 

كة بممارسة أنشطتها ف    تقوم الشر

ة والمتوسطة  ربائية  ولوحات التوزي    ع الكهربائية ذات الجهد المنخفض وحوامل الكابالت ولوحات المفاتيح الكه   ومحوالت الطاقة الصغير

 الكهربائية األخرى باإلضافة إىل تقديم الخدمات الفنية المتعلقة بهذه األنشطة.   والمتوسط والمعداتذات الجهد المنخفض 

   

كة الرئيسية إ وتنقسم   : أربعة أنشطةىل أنشطة الشر

ي يتم تصنيعها من قبل  المحوالت الكهر  (1
كة المحوالت السعودية وشر بائية والت  كة محوالت الطاقة   كة وسكوسا شر   السعودية، وشر

كات التابعة بتصنيع وتوريد المحوالت والمحطات المدمجة ومحطات الوحدة ولوحات التوزي    ع الكهربائية ذات  ت حيث   قوم الشر

   الجهد المنخفض. 

المنخفض ومراكز التحكم  ولوحات التوزي    ع الكهربائية ذات الجهد  والمتوسط،  لوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض   (2

حيل والح  ي المحركات والموصالت الكهربائية والمسارات الناقلة للكابالت ولوحات الي 
كة  ماية  ف  ي يتم تصنيعها من قبل شر

والت 

 وسكوسا. 

ي  حوامل الكابالت  (3
كة وسكوسا. ي والت   تم تصنيعها من قبل شر

ي  (4 ي 
والت  والصيانة  كة  الخدمات  قبل شر من  تقديمها  تقومتم  كة    وسكوسا.  البيع  الشر بعد  ما  لوحات  بتقديم خدمات  لمنتجات 

المنخفض والمتوسط وخدم الكهربائية ذات الجهد  كة ومنتجا  ةالمفاتيح  الذين يستخدمون منتجات الشر كات  العمالء  ت الشر

تجات الكهربائية والميكانيكية  والتحديث ودراسة المن صالح والفحص   تقديم خدمات الصيانة واإل إىلضافة  التابعة بشكل عام، باإل 

كة ب تقوم ب  الصلة. كما  عمال ذاتأل نظمة واواأل  ي المواقع  االختبار تقديم خدمات الشر
 . المشاري    عو ف 

 

   :النتائج وإسهامها في تأثير األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة  الجدول التالي يوضح   

 النسبة   إيرادات النشاط   النشاط 

 % 69 536.009.520 المحوالت والمحطات  

 % 14 107.025.631 لوحات المفاتيح  

 % 7 52.094.814 حوامل الكابالت

 % 10 75.557.945 واألتمتة الخدمات 

 % 100 770.687.910 اإلجمالي  
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 المستقبلية الخطط والتوقعات أهم اإلنجازات و :نيا ثا

 م: 2021فيما يلي أبرز اإلنجازات خالل العام 
كة من إتمام صفقة االستحواذ عىل   - ي    شأصول  تمكنت الشر ي بلجيكا باسم    ركة جديدة    وتأسيس ش  البلجيكيةركة سي خر

ف 

كة باولز للمحوالت"  "  شر

كة   - ي نهاية  1لألعوام القادمة تزيد عن    طلبات توريد مؤكدة  من الحصول عىلتمكنت الشر
 م. 2021ديسمير   مليار ريال كما ف 

كة   - ي نمو ن تحقق أاستطاعت الشر
ي عام   اإليراداتف 

 م. 2020مقارنة بعام  %19 م بنسبة2021ف 

ي برنامج  -
كة أن تحقق زيادة ف   . %47 تصل إىل  نسبةب) المحىلي المحتوى )  تفاءاكاستطاعت الشر

كة ب - كة  كمقاولكهربائية  مقاوالت  تنفيذ أول عقد قامت الشر كات  أرامكو السعوديةمع شر  التابعة. من خالل إحدى الشر

كة ألول مرة   - ي ألحد العمالء  ك.ف    230قدرة  )  (GISاجراء فحص واختيار لمحطة معزولة بالغازاستطاعت الشر
الموقع   ف 

كة. باستخدام معدات وعمالة   الشر

كة من   - الشر قدرة    تصنيعتمكنت  لمحول  بنجاح  الفحص  الطاقة  ،  م. ف.أ    8.6وإجراء  تطبيقات  ي 
ف  يستخدم  والذي 

 الشمسية. 

كة  سوف تستمر   م بخططها لتحسير  األداء ورفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية، ولكنه من الصعب التنبؤ بنتائج 2022خالل عام  الشر

كة خالل عام    أو ارتفاع ومستوى انخفاض    السوق المحىلي واإلقليمي   يرجع إىل وضعألن ذلك  م والسنوات التالية،  2022الشر

ي أسعار المواد الخام وتكلفة الشحن. الطلب
 ، وكذلك االرتفاع الحاد ف 

كةاستهدف   الشر اتيجية وخطط  عوائد    إىل  ي  وتحقيق  عمالئها  متطلبات  وتلبية  السوقية  وزيادة حصتها  الماىلي  مركزها  تقوية 

ي أنشطتها.  خالل التحسير  مناسبة لمساهميها من 
ي أعمالها والتنوع ف 

 والتطوير المستمر لمنتجاتها والتوسع ف 

ي 
إقليميه لتصدير منتجاتها لتعويض االنخفاض ف   عىل استهداف أسواق 

ً
كة حاليا كة    تعمل الشر . كما تقوم الشر السوق المحىلي

ة القادمة.   ر بزيادة مبيعاتها من المنتجات والخدمات ذات الربحية األعىل قد ي ظل وضع السوق خالل الفي 
  المستطاع ف 

اكات   ي شر
ي األنشطة الحالية والدخول ف 

اتيجية إىل تنوي    ع قاعدة المنتجات ف  كات لها أنشطة واتفاقيات  كما تهدف االسي  مع شر

كة.    مكملة أو مشابهة لنشاط الشر

 

       -7- 

 

 

 

 

 

 



م 1202لعام   اإلدارةتقرير مجلس                                                      

 

 م: 2021أهم األحداث خالل عام 

 

 م  2021 الحدث  م

ي  1
 
 16/03/2021 م  2020/ 12/ 31اإلعالن عن النتائج المالية السنوية المنتهية ف

 عن العام المالي  اإلعالن عن توزي    ع أرباح  2
 17/03/2021 م2020عىل المساهمي  

 05/04/2021 العامة العاديةاإلعالن عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية  3

كة ذات   4 ي البلجيكية وتأسيس شر كة سي ج  اء أصول شر اإلعالن عن آخر التطورات المتعلقة بشر

ي بلجيكا. 
 
 مسؤولية محدودة ف

18/04/2021 

 27/04/2021   العامة العادية اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية  5

ي   اإلعالن عن النتائج المالية األولية 6
 
ة المنتهية ف  04/05/2021 م2021/ 3/ 31للفتر

شح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة ال  7  16/06/2021   جديدة اإلعالن عن فتح باب التر

ي   اإلعالن عن النتائج المالية األولية 8
 
ة المنتهية ف  11/08/2021 م2021/ 6/ 30للفتر

 15/08/2021 الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  اإلعالن عن  9

 08/09/2021 اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية   10

 13/09/2021 للدورة الجديدةاإلعالن عن تشكيل مجلس اإلدارة واللجان  11

ي ة اإلعالن عن النتائج المالية األولية للفتر  12
 
 26/10/2021 م2021/ 9/ 30المنتهية ف

   

 

 
       -8-  

 

 

 

 

 

 

 



م 1202لعام   اإلدارةتقرير مجلس                                                      

 

 

كة المخاطر  ثالثا:   المتعلقة بأعمال الشر

  المنافسة  (1
ي ا 
ي قطاع يتسم بالمنافسة الشديدة ف 

كة ف  ي تعمل الشر  المحىلي والخارخر
الطلب بشكل   انخفاضحدة هذه المنافسة بعد   وقد زادت  ،لمجالير 

ي البيئة التنافسية إ    . وهذا خاصة  عىل محوالت التوزي    ع والمحطاتالمنتجات والخدمات و   عىل معظم عام
ي  التغيير ف 

ذا لم يصحبه نمو ف 

ي أسواق جديدة الطلب المحىلي  
ي انخفاضأو الدخول ف 

كة  وهامش الرب  ح  المبيعات  سيؤدي إىل زيادة ف  . ولمواجهة هذه المخاطر تعمل الشر

ي   عمالئها قاعدة  عىل المحافظة عىل  
ي خط  واإلقليمية واالستمرار   سواق المحليةاأل   والعمل مع عمالء ُجدد ف 

شيد التكاليف ف  كة الرامية لي    ة الشر

 التنافسية. مصاريف لتعزيز قدرتها وال

 مخاطر تشغيلية   (2
كة بتطوير عدد من الموردين المعتمدين   قد تتعرض بعض خطوط اإلنتاج للتوقف نتيجة ألعمال طارئة أو نتيجة لضعف الطلب. وقامت الشر

ي تعويض توقف بعض خطوط اإلنتاج. كما يتوفر لدى  
ي تساهم ف 

كة خطوط  اللتوريد القطع المطلوبة الت  ي تعويضتساهم    إنتاجشر
إنتاج    ف 

 . هذا الخطر المحتملآثار يقلل من   الخطوط المتوقفة مما 

 مخاطر تقلبات أسعار المواد الخام  (3

كة وبالتاىلي  
التكلفة لمنتجات الشر ة من مكونات  كة  قد تتعرض  تمثل المواد الخام نسبة كبير ي أسعار   تقلبات والتذبذبات  الطر  لمخاالشر

ف 

العالمية.   الرئيسية  الخام  المواد  االقتصادية  للضغوط  كة جاهدة    وللحد   نتيجة  الشر تعمل  المخاطر  بالمراقبة  عىل  من هذه  آثارها  تقليل 

ي األسواق المحلية والعالمية
  . والمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار المواد الخام ف 

ام اال مخاطر  (4  لتر 

كة   ي تصدرها الجهات التنظيمية والرقابية.   ملزمة بالتقيد الشر
عدم  مستمر، فإن    تعديلعليها    ث أن هذه اللوائح يطرأ يوح  باألنظمة واللوائح الت 

ام   كة ل باألنظمة واللوائح المُ االلي   كة  ماليةمخاطر فرض عقوبات وغرامات  حدثة يعرض الشر بشكل  تتواكب  . ولمواجهة تلك المخاطر فإن الشر

ي تصدرها الجها
ات والتعديالت الت   لمتطلبات. بتلك ا ت ذات العالقة لتكون عىل دراية مستمر مع المتغير

 المخاطر المتعلقة بالزكاة (5

كة عىل الربوط الزكوية النهائية   هيئة  م، استلمت المجموعة ربط معدل من  2020عام    لخال   . م2018و  2016عامي    عنلم تحصل الشر

يبة والجمارك   يبة االستقطاع تقدر    إضافية  بمبالغ  2018م إىل  2015السنوات من    عنالزكاة والرص  مليون ريال سعودي    6,4ب   للزكاة وض 

. عىل  مليون ريال سعودي    1.3و اض ضد هذه الربوط لدى    دمت المجموعةق  التواىلي  ونتيجة لذلك  ،  هيئة الاعي 
ُ
اضات للسنوات  ق بلت االعي 

السنوات  2017م و2015 اضات  ي العي 
بالكامل، مع قبول جزن  ا . 2018و  2016م  المجموعة اعي  ضد هذه    ضوبناًء عىل ذلك، قدمت 

يبة ا  2018و  2016اإلقرارات المعدلة المتعلقة بالسنوات   يبية فيما يتعلق بربط زكاة وض  ستقطاع إضافية لدى األمانة العامة للجان الرص 

.  ريال،مليون  0.4ريال ومليون   6.2بمبلغ  ي صدرت لجنة الفصل أ 2021عام  وخاللعىل التواىلي
يبية والمنازعاتالمخالفات  ف  التابعة  الرص 

االستقطاع   يبة  الزكاة وض  بتخفيض  قرارها  يبية  الرص  للجان  العامة  ومليون    3,9ىل  إلألمانة  قدمت    0.08ريال   . التواىلي عىل  ريال  مليون 

اض عىل القرار لدى  يبية والمنازعات للمخالفات االستئنافية اللجنةالمجموعة اعي  ي  الرص 
ي  قرارها  تصدر  لم  والت 

 بعد.  النهان 

امات جوهري يبة والجمارك المعمول بها ولن تنشأ أي الي    .ة عند انتهاء هذه الربوطتعتقد المجموعة أن ادعاءاتها تتوافق مع أنظمة هيئة الزكاة والرص 

ي  
ي القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية ف 

 .2021ديسمير  31وبناًء عليه، لم يتم تكوين مخصص لمثل هذه الربوط القائمة ف 

       -9 - 



م 1202لعام   اإلدارةتقرير مجلس                                                      

 

 لمخاطر الماليةاعوامل    (6

ي ذلك مخاطر العملة    تتضمنلمخاطر مالية مختلفة  أنشطة المجموعة    تتعرض  
ي مخاطر السوق )بما ف 

ات ف  ومخاطر  آثار التغير

ومخاطر السيولة. يركز برنامج المجموعة    ومخاطر االئتمان  ( القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر األسعارعىل الفائدة  سعر 

ىل الحد من اآلثار السلبية المحتملة عىل األداء  إلدارة المخاطر بشكل عام عىل عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسىع إ

 لسياسات معتمدة من مجلس االماىلي للمجموعة.  
ً
 . إلدارةتتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة وفقا

يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى المجموعة. كما أن مجلس اإلدارة مسؤول         

 وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة عليها.  عن

كة ووضع حدود وضوابط مالئمة  ُمصممة  إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة    ي تواجهها الشر
لتحديد وتحليل المخاطر الت 

ام بتلك الحدود. يتم مراجعة سياسة وأنظمة المخاطر بشكل منتظم بما يعكس ي ظروف السوق    لها ومراقبتها مع االلي  
ات ف  أثار التغير

كة.  يستطيع  وبناءة  تهدف المجموعة من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات إىل تطوير بيئة رقابية منضبطة   وأنشطة الشر

 من خاللها كل موظف أن يدرك المهام والمسؤوليات الملقاة عىل عاتقه.  

ام بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة.  كيفية مراقبة إدارة   مراجعةلجنة المراجعة لدى المجموعة  تتوىل  المجموعة لاللي  

كةكما تقوم بمراجعة مدى مالئمة اإلطار العام إلدارة المخاطر عىل ضوء الم ي تواجهها الشر
يقوم قسم المراجعة الداخلية  .  خاطر الت 

ي القيام بدورها. ويضطلع القسم بأعمال مراجعة منتظمة ومتخصصة إلجراءات وضوابط إدارة المخاطر  
بمساعدة لجنة المراجعة ف 

 ويتم تقديم تقارير بنتائج المراجعة الداخلية إىل لجنة المراجعة. 

 العمالت مخاطر  •

تتم معامالت المجموعة الرئيسية مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية.    مخاطر العملة هي

  باللاير السعودي والدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي واليورو والجنيه اإلسترليني والدينار الكويتي. وبما أن اللاير السعودي مربوط 

يتم رصد التقلبات في أسعار    األمريكي، ترى إدارة المجموعة أن التعّرض لمخاطر العملة على األدوات المالية غير جوهري.بالدوالر  

 بشكل مستمر. الصرف مقابل اليورو 

 ة والتدفقات النقديةالقيمة العادل  سعر الفائدة عىل  مخاطر 

ض المجموعة بأسعار    إن مخاطر  ي السوق. تقي 
ي أسعار الفائدة ف 

ي قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات ف 
أسعار الفائدة هي مخاطر التغير ف 

وط تجارية.   فائدة عىل أساس شر

اضاتقاال اضات الصادرة بأسعار    ي  ة تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة عىل التدفقات النقدية. أما االقي  الصادرة بأسعار متغير

ية والتدفقات النقدية المستقبلية لن   ثابتة والمدرجة بالتكلفة المطفأة فهي ال تخضع لمخاطر سعر الفائدة، حيث أن القيمة الدفي 

ي 
، فإن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة ليس    تتعرض للتقلبات بسبب تغير ف  أسعار الفائدة بالسوق. وبالتاىلي

 . جوهرًيا 
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 مخاطر السعر  •

ناتجة عن عوامل محددة   ات  ي أسعار السوق، سواء كانت تلك التغير
ات ف  نتيجة التغير هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات 

ي السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ليست معرضة  لألداة أو ُمص
درها أو عوامل تؤثر عىل جميع األدوات المتداولة ف 

  لمخاطر السعر. 

 مخاطر االئتمان  •

ض المجموعة أن مخاطر االئتمان   هي مخاطر  اماته مما يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تفي  عدم مقدرة طرف عىل الوفاء بالي  

الخسائر   يساوي  بمبلغ  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  تقدير  يتم  وبالتاىلي   ، ي
المبدن  اإلثبات  منذ  بشكل جوهري  تزداد  لم  مالية  أداة  عىل 

ة   االئتمانية المتوقعة ي تاري    خ التقرير  12لفي 
 . شهًرا، حيث تم تحديد أن هذه األدوات المالية لديها مخاطر ائتمان منخفضة ف 

تقوم المجموعة بتحديد مخصص للخسارة االئتمانية المتوقعة يمثل تقديراتها للخسائر المحتملة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية  

الخسارة   الفردية ومكون  بالتعرضات  يتعلق  ي عنرص خسارة محدد 
الخسارة ف  الرئيسية لهذه  المكونات  تتمثل  األخرى.  المدينة  والذمم 

وجودات مماثلة فيما يتعلق بأي خسائر محتملة قد تكون قد تكبدت ولم يتم تحديدها بعد. يتم تحديد مخصص  الجماعية المحدد لم

 الخسارة الجماعية بناًء عىل البيانات التاريخية إلحصاءات الدفع الخاصة بالموجودات المالية المشابهة.  

 . طبيعة وحجم الذمم المدينةوضعت المجموعة سياسات وإجراءات ائتمانية تعتبر مالئمة وتتناسب مع 

كيبة الديموغرافية لقاعدة عمالء المجموعة،   يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيشي بالخصائص الفردية لكل عميل. إن الي 

اضية لقطاع العمل الذي يعمل فيه العمالء، لها أثر أقل عىل مخاطر االئتمان ي ذلك المخاطر االفي 
 . بما ف 

 لة مخاطر السيو  •

اماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل منهج المجموعة فيما    مخاطر  السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة عىل الوفاء بالي  

ي التأكد، بقدر اإلمكان، من أن المجموعة سوف تتوفر لها السيولة النقدية الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استح
قاقها،  يتعلق بإدارة السيولة ف 

ي كل
ة تؤثر عىل سمعة المجموعة.   ف  ار خطير  من الظروف العادية واالستثنائية، دون التعرض لخسائر غير مقبولة أو أض 

الوفاء   ذلك  ي 
ف  بما  المتوقعة  التشغيلية  بالمصاريف  للوفاء  الطلب  عند  نقدية كافية  امتالكها  ضمان  عىل  المجموعة  تعمل  ما  وعادة 

ا ذلك  من  ويستثت   المالية.  امات  الطبيعية.  بااللي   الكوارث  مثل  معقول  بشكل  توقعها  يمكن  ال  ي 
الت  القصوى  للظروف  المحتمل  ألثر 

 باإلضافة إىل ذلك، لدى المجموعة تسهيالت ائتمانية.  

  تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعلقة بمتطلبات السيولة للمجموعة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتلبية

ي جميع األوقات بحيث ال تخالف  
م بها وغير المسحوبة ف   

اض الملي  ي من تسهيالت االقي 
 
االحتياجات التشغيلية مع االحتفاظ بالقدر الكاف

ي االعتبار خطط  
اضات. وتضع عملية التوقع ف  اضات أو التعهدات )كلما اقتىص  األمر( عىل أي من تسهيالت االقي  المجموعة سقوف االقي 

 . يل الديون واالمتثال للتعهدات واالمتثال ألهداف المعدالت الداخليةالمجموعة لتمو 
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 مخاطر رأس المال إدارة  •

ي أعمالها وتحقيق العوائد للمساهمير   
ي الحفاظ عىل قدرة المجموعة عىل االستمرار ف 

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال ف 

 لك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل عىل خفض تكلفة رأس المال. والمنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين، وكذ 

ي نفس المجال، بمراقبة رأس المال عىل أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة  
كات العاملة ف  ها من الشر تقوم المجموعة، كغير

ي قائمة المركز الماىلي  
اضات، كما هو وارد ف  ي الدين عىل أساس مجموع االقي 

ي الدين عىل مجموع رأس المال. ُيحتسب صاف 
بقسمة صاف 

 الن
ً
ي قائمة المركز  الموحدة، ناقصا

قد وما يماثله، بينما يتم احتساب مجموع رأس المال عىل أساس "حقوق الملكية" كما هو معروض ف 

ي الدين
 صاف 

ً
 . الماىلي الموحدة زائدا

 

 تقدير القيمة العادلة  •

ي معاملة منتظمة بير  األطر 
ام ف  ي القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل الي  

اف المشاركة ف 

ي ذلك التاري    خ.  
 للمجموعة ف 

ً
ي أفضل سوق يكون متاحا

ي حالة عدم وجودها، ف 
ي السوق الرئيسية أو ف 

ي تاري    خ القياس ف 
السوق ف 

ام   مخاطر عدم الوفاء به. بتعكس القيمة العادلة لاللي  

لمسؤولية الكاملة عن مراقبة قياس القيم لدى المجموعة إطار رقابة ثابت فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. وتضطلع اإلدارة با

ي ذلك القيم العادلة من المستوى الثالث. 
 العادلة الجوهري بما ف 

ي حال تم استخدام معلومات الطرف  
تقوم اإلدارة بفحص المدخالت غير الجديرة بالمالحظة وتعديالت التقييم بشكل منتظم. ف 

ي قي  أسعار الوسطاء أو خدمات التسعير   الثالث، مثل
اس القيم العادلة، فتقوم اإلدارة بتقييم الدليل الذي تم الحصول عليه من ف 

ي ذلك    ستنتاجاال الطرف الثالث لتأييد  
، بما ف  ي متطلبات المعايير الدولية للتقرير الماىلي

الذي ينص عىل أن هذا التقييم يستوف 

ي بموجبه.  التقييم  هذا  تصنيف  يتم  أن  يجب  الذي  العادلة  للقيمة  الهرمي  التسلسل  عن مستوى  المراجعة  لجنة  إبالغ  تم 

 التقييم الهامة للمجموعة. موضوعات 
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 عمال األصول والخصوم ونتائج األ ملخص  : رابعا 

كة لألعوام الخمسة  ي أصول وخصوم الشر
 
ة الجدول التالي يوضح التغت  ف  الرياالت(  )بآالف األخت 

 م  2017 م  2018 م2019 م  2020 م2021 األصول والخصوم  

 790.658 775.403 705.600 788.064 925.149 األصول المتداولة  

 317.685 315.549 310.985 305.996 322.884 األصول غت  المتداولة  

 1.108.344 1.090.953 1.016.584 1.094.060 1.248.033 إجمالي األصول 

 405.584 383.540 353.962 414.003 535.929 الخصوم المتداولة  

 68.036 109.494 110.633 114.541 124.301 الخصوم غت  المتداولة 

 473.620 493.034 464.595 528.545 660.230 إجمالي الخصوم 

 634.724 597.918 551.989 565.516 587.803 حقوق المساهمي   

         
ي التالي يوضح الرسم 

كة   البيان  ةاأل لألعوام الخمسة  أصول وخصوم الشر  الرياالت(  )بآالف خت 
 

 
 ( الرياالت  بآالف )  خيرة األ ألعوام الخمسة المساهمين ل البياني التالي حقوق يوضح الرسم       
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  نتائج األعمالقارنة م •
-7 - 

ة لألعوام الخمسة األ األعمال  نتائجيوضح لجدول التالي ا  . (الرياالت بآالف)خت 
 

 م 2017 م  2018 م  2019 م 2020 م 2021 قائمة الدخل 

 869.818 705.887 577.556 648.686 770.688 المبيعات 

 708.642 603.418 (526.849) (539.585) (621.138) تكلفة المبيعات 

 161.176 102.469 50.706 109.100 149.550 مجمل الرب  ح  

ي الرب  ح 
 
 57.322 7.113 (44.182) 23.923 48.845 صاف

 

ي يوضح 
ةاأل لألعوام الخمسة  التالي اإليراداتالرسم البيان   . (الرياالت آالف)ب خت 

 

 
 

ة )بآالف الرياالت ي الرب  ح لألعوام الخمسة األخت 
 
ي التالي مجمل الرب  ح وصاف

 (. يوضح الرسم البيان 
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ي  التحليل خامسا: 
 
كة دات ا إير إلجمالي  الجغراف  الشر

 
كةغالجالتحليل يوضح  التالي الجدول  ي إليرادات الشر

 
 م 2021خالل عام  راف

 

 اإليرادات  الجغرافية المنطقة  

قية   422.095.323 المنطقة الشر

 214.357.987 المنطقة الغربية 

 35.125.920 المنطقة الوسط 

 25.110.103 المنطقة الجنوبية 

 7.505.231 المنطقة الشمالية 

 66.493.346 التصدير

 770.687.910 المجموع 
    

ي النتائج التشغيلألي فروقات جوهرية اإليضاح  : سادسا 
 
 الرياالت( )بآالف ةيف

 

 البيان 

ات  م  2020 م 2021  التغير
 (  -)+( أو )
 

 النسبة

 %19 122.002 648.686 770.688 المبيعات 

 %15 (81.553) (539.585) (621.138) تكلفة المبيعات 

 %37 40.450 109.100 149.550 مجمل الرب  ح

 1112 3.146 283 3.429 أخرى إيرادات تشغيلية 

 %23 (15.506) (67.215) (82.721) مرصوفات تشغيلية أخرى 

 %67 28.090 42.168 70.258 الرب  ح التشغيىلي 

 

ي  االرتفاعيعود سبب 
ي الرب  ح ومجمل الرب  ح والرب  ح التشغيىلي  ف 

ىل زيادة المبيعات من  إ رئيشي خالل العام مقارنة بالعام السابق بشكل صاف 

ي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية األعىل، باإلضافة إىل    وتنوع المنتجات مليون ريال  770,7مليون ريال إىل    648.7
المباعة والت 

ي تحسن هوامش الرب  ح لبعض 
 المقابل:  المنتجات، وف 

 مليون ريال بسبب ارتفاع المبيعات.  5.1ارتفعت مصاريف البيع والتوزي    ع بمبلغ قدره  •

كة    8.1العمومية واإلدارية بمبلغ    ارتفعت المصاريف  • ي شر
ي ترجع بشكل رئيشي إىل مصاريف تتعلق باالستثمار ف 

مليون ريال والت 

ي تضمنت مصاريف قانونية واستشارية 
ي  وايجار باولز بلجيكا والت 

 . مبان 
 

 القانونيي   سابعا: إيضاح ألي اختالف عن المعايت  المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي   

 
ي  
كة خالل العام الماىلي المنتهي ف 

 لمعايير المحاسبة الدولية  2021/ 12/ 31تم إعداد القوائم المالية للشر
ً
من قبل   المعتمدةم وفقا

           . الهيئة السعودية للمحاسبير  القانونيير  
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كات التابعةب : قائمةثامنا   : الشر
 
كة  م    والمحل   دولة التأسيس التابعة   اسم الشر

 الرئيس للعميات 
نسبة   النشاط 

   الملكية
 رأس المال

 

كة  1 السعودية  المملكة العربية  المحوالت السعودية شر

 بالدمام  األوىل  الصناعية

محوالت ومحطات  تصنيع 

 كهربائية ولوحات التوزي    ع 

 ريال  102.750.000 100%

كة  2 واحة العربية  شر

 (. وسكوسا) السعودية 

 

المملكة العربية السعودية  

 بالدمام  األوىل الصناعية 

محطات  محوالت و تصنيع 

كهربائية ولوحات المفاتيح  

وحوامل الكابالت وخدمات  

 صيانة 

 ريال  64.000.000 100%

كة  3 محوالت الطاقة  شر

 السعودية 

المملكة العربية السعودية  

 الصناعية الثانية بالدمام 

الطاقة  محوالت تصنيع 

 المتوسطة 

 ريال  30.200.000 100%

كة الخليجية للمعدات   4 الشر

 الكهربائية 

ي  اإلمارات العربية   -دنر

 المتحدة  

تجارة معدات توليد الطاقة  

 الكهربائية وتوزيعها 

 درهم  100.000 100%

كة باولز للمحوالت  5 صناعة المحوالت الكهربائية   بلجيكا   -ميخلن شر

واالستشارات وخدمات الهندسة 

ي المعدات  
الفنية والتجارة ف 

 الكهربائية

 يورو  5.000.000 100%

      

كة ذات (1 كة المحوالت السعودية وهي شر ة( من قبل    شر ة وغير مباشر كة،مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل )بطريقة مباشر   الشر

كة    ريال. تقوم  (102.750.000ويبلغ رأس مالها الحاىلي ) ذات  التوزي    ع    الكهربائية ولوحات  والمحطات  المحوالتبتصنيع  الشر

 الجهد المنخفض. 

كة واحة العربية السعودية لإلمدادات الكهربائية   (2 كة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل  (  )وسكوساشر )بطريقة  وهي شر

غير   أو  ة  ة(مباشر )  مباشر الحاىلي  مالها  رأس  ويبلغ  كة،  الشر قبل  ريال64.000.000من  المحوالت  التقوم    . (  بتصنيع  كة  شر

والمتوسط   المنخفض  الجهد  ذات  الكهربائية  المفاتيح  ولوحات  الكهربائية  الكابالت  والمحطات  الصيانة  وحوامل  وتقديم 

 . ي
 والدعم الفت 

كة محوالت الطاقة  (3 كة ذات مسؤولية  و   السعودية:   شر كة من قبل   بالكامل  مملوكة   محدودة، هي شر الحاىلي  . ويبلغ رأس مالها الشر

كة بتصنيع محوالت الطاقة المتوسطة بقدرة تزيد عن  ال   . تقوم ( ريال30.200.000)   ميجا   100  ولغايةفولت أمبير    ميجا 20شر

 .  فولت أمبير

كة الخليجية للمعدات   (4 كة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل من قبل    الكهربائية،الشر كة،وهي شر ويبلغ رأس مالها    الشر

ي ( درهم 100.000الحاىلي )
كة ف  . يتمثل نشاط الشر ي

ي تجارة الإماران 
 معدات توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها. ف 

 

كة باولز   (5 ،    للمحوالت،شر كة بشكل غير مباشر كة عامة محدودة مملوكة بالكامل من قبل الشر لغ رأس مالها الحاىلي  ويبوهي شر

كة  5.000.000) ي  ( يورو. يتمثل نشاط الشر
ي صناعة المحوالت الكهربائية وخدمات الهندسة واالستشارات الفنية والتجارة ف 

ف 

 المعدات الكهربائية. 
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كاتهاوأدوات الدين اسهم تفاصيل األ  : تاسعا  كة وشر  التابعة   لصادرة للشر
 

كةرأس  تفاصيل الجدول التالي يوضح كة لم تصدر أدوات دين خالل عاوعدد   مال الشر  بأن الشر
ً
 م  2021 ماألسهم، علما

 

 رأس المال / عدد األسهم   البيان  م

 مليون ريال 450 والمدفوع رأس المال المرصح به  1

 عدد األسهم المصدرة   2

 عادية( أسهم  )جميعها 

 مليون سهم  45

 ريال  10 القيمة اإلسمية للسهم  3

   

ا:   رباح األ سياسة توزي    ع عاشر

 

 ألحكام المادة ) 
ً
ي الدخل المحقق والتدفقات النقدية خالل السنة ووفقا

( من النظام األساس 50يخضع توزي    ع األرباح إىل صاف 

ي وردت كما يىلي 
كة، والت   للشر

1 ( بالمائة  ة  ُيجنب عشر هذا  10%(  وقف  العادية  العامة  للجمعية  ويجوز   ، النظامي االحتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح  من   )

 رأس المال.  من) %30يب مت  ما بلغ االحتياطي ) التجن

اح مجلس اإلدارة أن تجنب ) 2 ي يخصص  %10( للجمعية العامة العادية، بناًء عىل اقي 
ي األرباح لتكوين احتياطي اتفاف 

( من صاف 

كة   بما يعود بالنفع عىل الشر

ي بعد ذلك )إن وجد( دفعة أوىل للمساهمير  تعادل ) 3
 . رأس المال المدفوع( من %5( يوزع من الباف 

 

حة عن ي العام ال  توزيعات األرباح المقتر
 
 م. 2021ديسمت   31مالي المنتهي ف

ي اجتماعه المنعقد  اإلدارة  مجلس  أوىص   
كة عن العام الماىلي    م بتوزي    ع أرباح2022  مارس  17بتاري    خ  ف 

نقدية عىل مساهمي الشر

ي تمثل( للسهم،  1) بواقع  ( مليون ريال  45)   م، قدرها 2021
سوف تكون أحقية األرباح    للسهم. اإلسمية  ( من القيمة  %10)  والت 

كة المالكير  لألسهم بنهاية كة مركز    تداول  لمساهمي الشر كة لدى شر يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين بسجالت الشر

ي يوم تداول  المالية )مركز اإليداع( إيداع االوراق 
 . االستحقاق  تاري    خ يىلي بنهاية ثان 

 

:   حاديال ي فئة    عشر
 
ف التصويت  األسهم ذات األ وصف ألي مصلحة  ي 

 
ف إ  )عدا تعود ألشخاص  حقية  دارة  أعضاء مجلس 

التنفيذيي      مصدر لا ا   وأقربائهم(وكبار  كةأبلغوا  )  لشر المادة  بموجب  الحقوق  المالية  من    (67بتلك  األوراق  طرح  قواعد 
ة.  ي تلك الحقوق خالل السنة المالية األخت 

 
امات المستمرة، وأي تغيت  ف  

 وااللتر

 
   
كة أي   ي فئة األسهم ذات األ عن أي المساهمير   بالغ منلم تستلم الشر

ي التصويت. مصلحة ف 
  حقية ف 
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ي ا
:  لثان   ونسبة التغيت   %5يملكون حصص تملك كبار المساهمي   الذين  عشر

 أو أكتر

 عدد األسهم  االسم 
ي بداية العام 

 
 ف

ي   النسبة 
 
عدد األسهم ف
 نهاية العام 

ي التغيت   النسبة 
 
 نسبة التغت   صاف

 خالل السنة 
كة للخدمات  جدى أ شر

 الصناعية والتقنية
12.600.000 28 12.600.000 28 - - 

التويجري  سعد  أبناء  كة  شر
 القابضة

10.265.850 22.81 10.265.850 22.81 - - 

 

:   ثالثال كةتعود ألعضاء مجلس إ  اكتتابحقوق  أو  أوراق مالية تعاقدية  وصف ألي مصلحة أو    عشر وكبار التنفيذيي     دارة الشر
كةوأق  ي أسهم وأدوات دين الشر

 
كاته    ربائهم ف ي تلك المصلحة  التابعة،أو أي من شر

 
أو الحقوق خالل السنة المالية    وأي تغيت  ف

ة.   األخت 
 

ي دارة أعضاء مجلس اإل وصف لمصلحة  -أ 
 
كة: أسهم وأقربائهم ف  الشر

 

 عدد األس هم  االسم  
ي 
 
 بداية العام ف

 عدد األسهم 
 العام نهاية  

ي التغيت   
 
 نسبة التغيت   صاف

ي 
 - - - - يوسف بن عىلي القريشر

ي 
 - - 1.342.532 1.342.532 محمود بن محمد الطوج 

ي 
 - - - - فيصل بن صالح القريشر

 - - 1.000 1.000 فهد بن سعد التويجري 

 %100 (1.000) - 1.000 السويلم  بن إبراهيم بدر 

ي 
 %33 (1.000) 2.000 3.000 طارق بن محمد الطحين 

 - - - - جميل بن عبد هللا الملحم 

 - - - - سطام بن عبد العزيز الزامل 

 

ي أسهم وأقربائهم  التنفيذيي   كبار   مصلحةصف لو  - ب 
 
كة: ف  الشر

 

 ع  دد األس  هم  كبار التنفيذيي   
ي بداية العام 

 
 ف

 عدد األسهم 
ي نهاية العام

 
 ف

ي التغيت  
 
 نسبة التغيت   صاف

 %100 (6.000) 6.000 - أدهم غالب مدحت 

 - - - - أبو سعده محمد يوسف 

 - - - - ماهر عبد الحي النجار  

ي   عبد العزيز   - - - - عزام الظفت 
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:  رابعال كة  عشر   المعلومات المتعلقة بقروض الشر
 

ي 
 
 : م 2021/ 12/ 31الجدول التالي يوضح وضع القروض القائمة كما ف

 

مبل                    أص                  ل  الجهة المانحة  
 القرض 

المب         ال  المدفوع         ة  مدة القرض 
س                    دادا للق                    رض 

 خالل السنة  

ي 
 المبل  المتبقر

 من القرض 

 30.748.000 - أشهر 6   30.748.000 بنك الراججي 

 33.274.000 - أشهر 6 33.274.000 البنك الفرنشي 

 51.999.000 - أشهر  6 51.999.000 البنك األهىلي 

 8.294.000 - شهر أ 6 8.294.000 بنك الخليج  

ي سي   49.875.000 - شهر أ 3 49.875.000 بنك أية نر

صندوق التنمية  
 السعودي الصناعية 

 31.400.000 13.000 سنوات  10 56.900.000

 205.590.000 13.000 231.090.000           المديونية اإلجمالية 

تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق   قابله للتحويل أو أي أوراق مالية  أدوات دينوصف لفئات وأعداد  :  عشر   الخامس

كة خالل السنة المالية مع إأصدرتها أو منحتهمشابهة   كة مقابل ذلكا الشر  . يضاح أي عوض حصلت عليه الشر

 

كة أي فئات أو أدوات دين قابله للتحويل أو أي أوراق مالي تعاقدية أو أي مذكرات حق اكتتاب أو حقوق   ةال يوجد لدى الشر

كة. مشابهة   أصدرتها أو منحتها الشر

:   السادس مذكرات   تعاقديه، أو أوراق ماليه  أو    ،للتحويل ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابله    وصف  عشر

كة حق اكتتاب   أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشر

 

كة أي حقوق تحويل أو    ال  مذكرات حق   تعاقدية، أو أوراق مالية  أو    للتحويل،بموجب أدوات دين قابله    اكتتابيوجد لدى الشر

كة. أصدرتها أو منحتها مشابهة أو حقوق  اكتتاب،        الشر

:   السابع داد وصف ألي    عشر اء أو إ  استر كة ألي من أدوات دين قابلأو شر داد لغاء من جانب الشر الية  وراق الموقيمة األ  ه لالستر

ي ا
كاتها التابعة. المتبقية مع التميت   بي   األوراق المالية المدرجة والنر تها شر ي اشتر

كة وتلك النر تها الشر  شتر

 
كاتها  كة أو شر داد  ال يوجد لدى الشر اء أو إ التابعة أي اسي  دادأو شر  . لغاء ألي من أدوات دين قابله لالسي 
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:  الثامن  وتصنيف أعضائهمجلس اإلدارة   تكوين عشر

 
،أعضاء غالبيتهم من ا  يتكون مجلس اإلدارة من ثمانية انتخاب أعضاء المجلس للدورة الحالية   وقد تم  ألعضاء غير التنفيذيير 

ي تاري    خ 
ي بدأت ف 

ي 2021/ 9/ 10والت 
 . م2021/ 09/ 07بتاري    خ المنعقد  العامةالجمعية  اجتماعم ف 

 

  العضوية: الجدول التاىلي يوضح أسماء أعضاء المجلس وتصنيف 
 

 تاري    خ نهاية الدورة الحالية   صفة العضوية  تصنيف العضوية   اسم العضو  

ي 
 2024سبتمير 9 رئيس مجلس اإلدارة   غير تنفيذي   األستاذ/ يوسف بن عىلي القريشر

ي  
 2024سبتمير  9 نائب رئيس مجلس اإلدارة   غير تنفيذي   المهندس / محمود بن محمد الطوخ 

ي  
 2024سبتمير  9 عضو مجلس اإلدارة   غير تنفيذي   األستاذ/ فيصل بن صالح القريشر

 2024سبتمير  9 عضو مجلس اإلدارة   غير تنفيذي   األستاذ/ فهد بن سعد التويجري  

 2024سبتمير  9 عضو مجلس اإلدارة   مستقل  األستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم

 2024بتمير س 9 عضو مجلس اإلدارة   مستقل  بن عبد هللا الملحم   جميل  / األستاذ 

 2024سبتمير  9 عضو مجلس اإلدارة   مستقل  األستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل

ي 
 2024سبتمير  9 العضو المنتدب   تنفيذي  المهندس/ طارق بن محمد الطحيت 

 
ات  : التاسع عشر   التنفيذية الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة العملية المؤهالت العلمية والخت 

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان   -أ 

ات الوظائف الحالية  اسم العضو   المؤهالت السابقة  الوظائف والخت 
 

األستاذ/ يوسف بن عىلي  
ي 
 القريشر

 رئيس مجلس اإلدارة 

كة   –  المنتدبالعضو   شر
ي عىل زيد الق 

 وإخوانه ريشر
 المديرين نائب رئيس مجلس 

كة عىل ي  شر
 وإخوانه زيد القريشر

 العضو المنتدب 
كة   ي للتسويق   شر

 القريشر

 شهادة الثانوية العامة  

ي 
 المهندس / محمود محمد الطوخ 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 
شيحات المكافآتعضو لجنة   والي 

ال    م        دي    ري    ن   م    ج    ل    س  رئ    ي    س 
ي التجارية

 مجموعة الطوخ 
 

مدير   محطةمساعد  وع    مشر
للصناعة  تحويل   ي 

الطوخ  كة  شر
 والتجارة والمقاوالت 

بك  الوريوس هن  دس                 ة كهرب  ائي  ة  
نورثروب     ك       اليفورني       ا، ج       امع       ة 
 األمريكيةالواليات المتحدة  

جامعة  أعمال  إدارة  ماجستير 
المتحدة   الواليات  دييغو  سان 

 . األمريكية 

ي  فيصل صالح األستاذ / 
 القريشر

 عضو مجلس اإلدارة 
شيحاتعضو   لجنة المكافآت والي 

رئيس مجلس المديرين  
ي  
كة عىل زيد القريشر شر

 وإخوانه 
 

 العضو المنتدب  
كة عىل زيد  ي وإخوانهشر

 القريشر
كة وسكوسا   الرئيس التنفيذي شر

كة وسكوسا  مدير التسويق   شر

بكالوريوس علوم تسويق جامعة  
ول والمعادن  الملك فهد للبي 

م  اجس               تير إدارة أعم  ال ج  امع  ة  
داي ن ك        ال ي ف ورن ي        ا  ال والي        ات    ب ي ير

 . المتحدة  
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ات السابقة   الوظائف الحالية   سم العضو ا  المؤهالت  الوظائف والخت 

 التويجري  فهد سعد األستاذ/ 

 عضو مجلس اإلدارة     

 ئيس مجلس اإلدارة  ر    
كة أبناء سعد التويجري   القابضة شر

 

   ر العام   مديال             

الوطنية للمنتجات   المؤسسة

 الخرسانية  

كلية  عسكرية  علوم  بكالوريوس 

 الرياض -العسكرية  الملك خالد 

 السويلم  بدر إبراهيم / األستاذ 

 عضو مجلس اإلدارة    

 رئيس لجنة المراجعة    

 رئيس التنفيذي     ال   

 ل تموي لل  ينال             ركة  ش     

 

 ركة          ش  – الرئيس التنفيذينائب 

 أوركس السعودية للتأجير التمويىلي 

ونياتقطاع تنفيذي الرئيس           ال   اإللكي 

 مجموعة الفيصلية  

 الفيصلية   مجموعة  - الماىلي مراقب ال

كة -  الماىلي المدير   ائيةيالكيم الشر

 السعودية 

كة  –  داخىلي محاسب ومراجع  شر

 سابك 

 

جامعة  محاسبة  بكالوريوس 

 سعود. الملك 

"CPA"   السعودية الهيئة  من 

 .  للمحاسبير  القانونيير 

CPA""   األمريكي المعهد  من 

 .  للمحاسبير  القانونيير 

 

 

ي 
 المهندس/ طارق محمد الطحيت 

 عضو مجلس اإلدارة       

  العضو المنتدب الرئيس التنفيذي & 
كة الصناعات الكهربائية    شر

من   ألكير  ة  مناصب عاما    24خير ي 
ف 

كة السعودية  بقيادية   للكهرباء. الشر

بك  الوريوس هن  دس                 ة ميك  انيكي  ة  

ول   ل  ل  ب  ي  ف  ه        د  ال  م  ل        ك  ج        ام  ع        ة 

 والمعادن 

 

 هللا الملحم  جميل عبد األستاذ/ 

 عضو مجلس اإلدارة        

شيحات والمكافآت   رئيس لجنة الي 

 العضو المنتدب         

كة تكوين للصناعات المتطورة  شر

 

 الرئيس التنفيذي  

كة   الحسن غازي إبراهيم شاكرشر

 مليات للعالرئيس التنفيذي 

كة االتصاالت السعودية   شر

 ساب  بنك -مدير االستثمار

بكالوريوس تس  ويق جامعة الملك  

ول والمعادن   فهد للبي 

 عبد العزيز الزاملاألستاذ/ سطام 

 مجلس اإلدارة   عضو    

 المراجعة عضو لجنة   

 رئيس للمالية                 نائب ال

 القابضة ال   زامل      ركة ش   

 

 ش       ركة كيماويات الميثانول 

 مساهمة م        درجة  

جامعة  محاسبة  بكالوريوس 

ول والمعادن  الملك فهد للبي 

ي   األستاذ/ عبد العزيز سعود الشبيتر

 عضو لجنة المراجعة    
 

 ؤسس مكتب مهامم 
يبة   الستشارات الزكاة والرص 

يك مراجع   اسبة     وريوس مح        بكال ويونغ   أرنست - شر
 فيصل امعة الملك             ج

 .  زمالة معهد المحاسبير  األمريكيير 
 .  زمالة الهيئة السعودية للمحاسبير 
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 التنفيذية  اإلدارة - ب 

 

ات  الوظائف الحالية   االسم    المؤهالت   الوظائف السابقة والخت 
 

األستاذ/ مدحت أدهم  

 غالب

للرئيس    التنفيذي  النائب 

 للمالية وتقنية المعلومات 

كة   شر مديري  مجلس  عضو 

 محوالت الطاقة السعودية  

كة   شر مديرين  مجلس  عضو 

 بلجيكا   - باولز للمحوالت

 

العربية   ي  كة سي خر عضو مجلس مديري شر

 ألنظمة الطاقة السعودية 

كة  المشي  والخدمات  للمالية  الرئيس  نائب 

كة الصناعات الكهربائية    شر

واإلداري   الماىلي  المحوالت    - المدير  كة  شر

 السعودية. 

كة المدير الماىلي   المحوالت السعودية  شر

كة المحوالت السعودية    رئيس الحسابات شر

كة المحوالت السعودية   محاسب شر

كة النرص لأللبسة والمنسوجات مج شر  مير

 كالوريوس محاسبة  ب

 جامعة اإلسكندرية   

 

المهندس / محمد ي وسف  

 أب وسعدة

للرئيس   التنفيذي  النائب 

 للمبيعات والتسويق

كة   شر مديري  مجلس  عضو 

 محوالت الطاقة السعودية  

كة   شر مديري  مجلس  عضو 

 باولز للمحوالت 

 نائب الرئيس للمبيعات والتسويق   

كة الصناعات الكهربائية     شر

كة وسكوسا    مدير المبيعات والتسويق شر

كة وسكوسا    مهندس مبيعات أول شر

 مهندس مبيعات نشاط المحوالت   

كة وسكوسا    شر

بكالوريوس هندسة كهربائية جامعة 

 األردن  – اإلشاء األهلية 

جامعة هندسة كهربائية    ماجستير 

ول والمعادن  الملك فهد للبي 

 المهندس / م اهر  

 عبد الجي النجار 

للرئيس   التنفيذي  النائب 

 للتشغيل والهندسة  

 

 رئيس للعمليات   ائب ال  ن

كة الصناعات الكهربائية  شر

كة الصناعات الكهربائية -مدير التشغيل    شر

كة المحوالت السعودية – مدير اإلنتاج  شر

ف إنتاج كة -مشر  المحوالت السعودية شر

بكالوريوس هندس  ة كهربائية جامعة 

 األردن -األهلية اإلشاء 

 العزيز عزاماألستاذ/ عبد 

ي  الظفير

ية   البشر للموارد  الرئيس  نائب 

 والشؤون اإلدارية  

اإلدارية    والشؤون  ية  البشر الموارد  مدير 

 مجموعة الراججي القطاع الصناعي 

ية والشؤون اإلدارية   مدير الموارد البشر

كة الصناعات الكهربائية    شر

ف التوظيف وعالقات الموظفير    مشر

 ركة مرافق.      ش

المعلوم        ات   تقني        ة  ي 
بك        الوريوس ف 

 الجامعة العربية المفتوحة 

ي        ة   ال  بش               ر ال  م  وارد  ي 
ف  م        اجس                ت  ير 

ال  م  ف  ت  وح        ة   ي        ة  ال  م        ال  ير  ال  ج        ام  ع        ة 

 البحرين

ي ة الج امع ة   ي الموارد البش               ر
دبلوم ف 

ية المفتوحة البحرين  المالير 
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ون:  ي يكون   العشر
كات داخل المملكة وخارجها النر ي مجالس إدار أسماء الشر

 
 ف
ً
 أو السابقة أو من مديرها: تها الحالية اعضو مجلس اإلدارة عضوا

 

عضوية مجالس اإلدارات   اسم العضو 
 الحالية

كات أو من مديري  ها   للشر

ي  
داخل /   الكيان القانون 

خارج 
 المملكة 

عضويات مجالس اإلدارات 
 السابقة

 أو من مديري  ها 

الكيان  
ي  
 القانون 

داخل /خارج  
 المملكة  

 

 األستاذ/ يوسف 

ي  
 عىلي القريشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي وإخوانه 
كة عىل زيد القريشر  شر

كة المحوالت السعودية    شر

كة واحة العربية ) وسكوسا(  شر

كة صناعة الشباك السعودية    شر

ق األوسط  كة تيكو الشر  شر

كة أصايل لالستثمار العقاري   شر

كة التوزي    ع والتسوي  ق شر

كة    كالم لالتصاالت شر

كة رويال أند سن أليانس  شر

ق األوسط   الشر

كة سفار القابضة    شر

 ر ركة تيالد لالستثما   ش

 ركة همة كابيتال                    ش

كة حلول الشبكات الخليجية   شر

كة توزي    ع وتسويق السيارا  تشر

كة ستارلنكس للخدمات    شر

 الخت   رمال          ركة  ش

 مدرجة مساهمة غت  

 محدودة  مسؤولية

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة 

 مسؤولية محدودة 

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مساهمة غت  مدرجة 

 

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة 

 مسؤولة محدودة  

 مسؤولية محدودة 

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة 

 مسؤولية محدودة 

 مسؤولية محدودة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة 

 داخل المملكة  

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 خارج المملكة 

 خارج المملكة 

 

 خارج المملكة 

 خارج المملكة 

 خارج المملكة 

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

كة محوالت الطاقة السعودية    شر

كة المتحدة للسيارات   الشر

ي للتسويق 
كة القريشر  شر

 

 

 

 

 

 

 

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المهندس/ محمود  

ي 
 محمد الطوج 

ي  
كة أمانة للتأمي   التعاون   شر

ي التجارية  
 مجموعة الطوج 

كة المحوالت السعودية    شر

ي للصناعة والتجارة 
كة الطوج  شر

 والمقاوالت 

 الش    ركة الكهربائية المتقدمة 

 

كة العالمية للعدد الصناعية        الشر

 مساهمة مدرجة  

 مسؤولية محدودة 

 مسؤولية محدودة  

 مساهمة غت  مدرجة 

 

 مسؤولية محدودة  

 

 مسؤولية محدودة  

 داخل المملكة 

 داخل المملكة 

 داخل المملكة 

 داخل المملكة 

 

 داخل المملكة 

 

 داخل المملكة 

كة محوالت الطاقة السعودي  ة شر

كة   واحة العربية ) وسكوسا(شر

كة دسار العربية للمقاوالت   شر

ي أوزيل لنقل الطاقة 
كة الطوج   شر

كة من  كول  وت -شر  بت 

 

 

 

 

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 

 سؤولية محدودةم

 داخل المملكة 

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 دخل المملكة

 خارج المملكة 

األستاذ/ فهد   

 سعد التويجري

 ركة أبناء سعد  ــــــــش 

 القابضة  التويجري 

 شركة المحوالت السعودية  

 واحة العربية )وسكوسا( شركة 

 مساهمة غير مدرجة 

 

 مسؤولية محدودة 

 مسؤولية محدودة 

 داخل المملكة 

 

 داخل المملكة 

 داخل المملكة   

المؤسسة الوطنية للمنتجات  

 الخرسانية  

 

 داخل المملكة  مسؤولية محدودة 
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اإلدارات عضوية مجالس  اسم العضو  
كات   الحالية أو من  للشر
 مديرها

ي 
 
داخل/خارج   الكيان القانون

 المملكة

رات عضوية مجالس اإلدا

كات أو من   السابقة للشر

 مديرها

ي  
 
داخل/ خارج   الكيان القانون

 المملكة  

 

 

األستاذ / فيصل بن 

 صالح القريشي 

 

 شركة على زيد القريشي وإخوانه 

 شركة توكيالت للتمويل   

 الشركة المتحدة للسيارات 

 شركة واحة العربية)وسكوسا( 

 شركة توزيع وتسويق السيارات 

 شركة كانون العربية السعودية  

 غير مدرجة  ساهمةم

مساهمة غير مدرجة  

 مسؤولية محدودة 

 مسؤولية محدودة   

 مسؤولية محدودة  

 مسؤولية محدودة  

 داخل المملكة  

 داخل المملكة  

 داخل المملكة  

 داخل المملكة 

 داخل المملكة 

 داخل المملكة  

 شركة خدمات المالحة الجوية   

 يةشركة محوالت الطاقة السعود

 ركة المحوالت السعودية   ــــش 

 الشرق األوسط   ركة تيكوــــش 

 رقية ــــرفة الشـــغ

 

 مسؤولية محدودة 

 مسؤولية محدودة 

 مسؤولية محدودة 

 مسؤولية محدودة  

 جهة حكومية  

 داخل المملكة  

 داخل المملكة 

 داخل المملكة  

 داخل المملكة  

 داخل المملكة  

األستاذ/ سطام بن  

 عبد العزيز الزامل 

 

 داخل المملكة   شركة الصناعات الكهربائية  

 

 

 

 داخل المملكة  مساهمة مدرجة  

 

األستاذ/ بدر بن  

 إبراهيم السويلم 

 

 ي شركة ينال للتأجير التمويل

 شركة أمانة للتأمين التعاوني  

 شركة الحلول المتكاملة  

 ساهمة غير مدرجة م

 اهمة مدرجة ــ مس

 شبة حكومية  

 

  

 داخل المملكة 

 المملكة داخل 

 داخل المملكة 

ركة العربية لإلنترنت  ــالش

   واالتصاالت "أول نت"

 مجموعة الفيصلية  

 الشركة الكيميائية السعودية  

 مسؤولية محدودة 

 مسؤولية محدودة 

 مسؤولية محدودة 

 داخل المملكة 

 داخل المملكة  

 داخل المملكة 

المهندس/ طارق  
 محمد الطحيني 

 

 شركة محوالت الطاقة السعودية  
 

 شركة باولز للمحوالت  

 مسؤولية محدودة 
 

 مسؤولية محدودة 

 داخل المملكة 
 

 لمملكةاخارج 

شركة سي جي العربية السعودية  
 الطاقة   لوللح 
 

 داخل المملكة  مسؤولية محدودة 

 األستاذ/ جميل بن 

 عبد هللا الملحم  

 للصناعات المتطورة  تكوين 

 والء للتأمين التعاوني ركة ــــش 

ــ م  عودي  ـــؤسسة البريد الس ـ

 ركة االتصاالت السعودية  ـــش 

 ات العيسى ــ ركة صناع ــــش 

 ـل ركة ينال للتمويــــش 

 

 

 

 مساهمة مدرجة  

 مساهمة مدرجة  

 هيئة حكومية  

 مساهمة مدرجة 

 مساهمة غير مدرجة 

 مساهمة غير مدرجة  

 داخل المملكة 

 داخل المملكة  

 داخل المملكة 

 داخل المملكة 

 داخل المملكة 

 داخل المملكة 

 

 ركة سيلكو  ـــــش 

 ركة مراكز االتصال  ــــش 

 شاكر  الحسن غازي  شركة 

 ركة الرؤية الحديثة  ـــــش 

 دمات الطاقة  ــ شركة خ 

 ركة فيفا الكويت ــــش 

 ركة فيفا البحرين  ــــش 

   Cell- cركة ــــش 

   Aveaركة ـــــش 

 Turk Telekomشركة 

  Integralركة ـــــش 

 محدودة   مسؤولية

 مسؤولية محدودة 

 مساهمة مدرجة  

 مسؤولية محدودة  

 مسؤولية محدودة 

 مساهمة مدرجة  

 مسؤولية محدودة  

 مسؤولية محدودة  

 مسؤولية محدودة 

 مساهمة مدرجة  

 مسؤولية محدودة  

 داخل المملكة  

 داخل المملكة  

 داخل المملكة  

 خارج المملكة  

 خارج المملكة  

 خارج المملكة  

 خارج المملكة 

 خارج المملكة 

 خارج المملكة  

 خارج المملكة  

 خارج المملكة  
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ونالحادي و   وسجل الحضور  مجلس اإلدارة : اجتماعاتالعشر

ي عقدها المجلس  
 : م وسجل الحضور2021خالل عام يوضح الجدول التالي عدد االجتماعات النر

 

 األول االجتماع  اسم العضو  
16/3/2021 

 

ي 
 
 االجتماع الثان

31/5/2021 
 

 االجتماع الثالث 
31/8/2021 

 الرابع االجتماع 
26/10/2021 

 االجتماع الخامس 
28/12/2021 

   الحضور 

ي ي
 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ وسف بن عىلي القريشر

ي 
 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ محمود بن محمد الطوخ 

 x x 3 ✓ ✓ ✓ *طالل بن أحمد الزامل 

ي  
 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ فيصل بن صالح القريشر

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ فهد بن سعد التويجري 

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ بدر بن براهيم السويلم   

ي 
 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ طارق بن محمد الطحيت 

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ جميل بن عبد هللا الملحم  
 x x x ✓ ✓ 2 * *سطام بن عبد العزيز الزامل

 م 9/2021/ 9انتهت عضويته في تاريخ *

 9/2021/ 10** بدأت عضويته في تاريخ 

ي ال
ون ثان   وأسماء الحضور  م،2021الجمعيات العامة للمساهمي   خالل عام  اجتماعات : والعشر
 

كة اجتمعقدت  : م، وكان حضور أعضاء المجلس عىل النحو 2021خالل العام المالي    لجمعية المساهمي   اعي   الشر  التالي
 

 جمعية عامة عادية االسم
26/04/2021 

 جمعية عامة عادية
07/09/2021 

 مالحظات 

ي 
  ✓ ✓ األستاذ/ يوسف بن عىلي القريشر

ي 
  ✓ ✓ المهندس/ محمود بن محمد الطوخ 

ي تاري    خ  ✓ ✓ لمهندس / طالل بن أحمد الزامل ا
 2021/ 9/ 9انتهت عضويته ف 

ي األستاذ/ فيصل بن صالح 
  ✓ ✓ القريشر

  ✓ ✓ األستاذ/ فهد بن سعد التويجري 

  ✓ ✓ األستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم 

ي 
  ✓ ✓ المهندس / طارق بن محمد الطحيت 

  ✓ ✓ األستاذ/ جميل بن عبد هللا الملحم 

ي تاري    خ x x األستاذ/ سطام بن عب العزيز الزامل 
 2021/ 9/ 10بدأت عضويته ف 

     

ون:   سجل المساهمي   الثالث والعشر
ي تاري    خ 

 
كة سجل المساهمي   ) 2021ديسمت   31خالل السنة المالية المنتهية ف  ( مرات، 3م، طلبت الشر

 وسبب الطلب. الجدول التالي يوضح تاري    خ طلب السجل  
 

 سبب الطلب   تاريخ السجل م

 إجراءات الشركات  م  26/02/2021 1

 اجتماع الجمعية العامة العادية   م  26/04/2021 2

 توزيع األرباح   م  28/04/2021 3

-25 - 



م 1202لعام   اإلدارةتقرير مجلس                                                      

 

ون: وصف  الرابع كة وطرف ذو  والعشر  عالقة  و ألي صفقة بي   الشر

كة، فإنهحسب ال   م. 2021عالقة خالل عام  وو طرف ذليس هناك أي صفقة تمت مع  معلومات المتاحة لدى الشر

ون  الخامس    أو عقود تكونأعمال  معلومات تتعلق بأي    : والعشر
ً
كة طرفا أعضاء مجلس  أو كانت فيها مصلحة ألحد    فيها،   الشر

  . شخص ذي عالقة بأي منهمدارة أو لكبار التنفيذيي   أو أي اإل 

 

إ ي 
كة،  مستمرة  الطار األعمال  ف  لها للشر أطرافتعامالت    فإنه يوجد  عادية  تعامالت  هي  و   م، 2021عالقة خالل عام    و ذو   مع 

وط التجارية السائدة حسب إا وفق  عليه  االتفاقيتم    سليمة،أسس تجارية    عىل  تتمو   المدة،  محددة كةالشر  ،جراءات ولوائح الشر

   تفضيلية. مزايا  حنتمولم 

ي تمت مع األطراف ذاتلجدول التاىلي يوضح اا
ي  لتعامالت الت 

 : م2021ديسبمر 31العالقة خالل السنة المالية المنتهية ف 
 

كبار   / اسم العضو  العالقة   و الطرف ذو 
صاحب  التنفيذيي   

 المصلحة  

طبيعة  
العمل أو  
 العقود  

مدة 
 العمل 

وط العمل   قيمة التعامالت   شر
   م2021خالل عام 

 )بالريال السعودي(
كة  ي للخدمات  شر

القريشر

 الكهربائية 

ي 
 يوسف عىلي القريشر

ي   فيصل صالح 
 القريشر

يع  عقود ب

 منتجات 

 3.757.472 مزايا تفضيلية بدون  سنة  

ي للصناعة  
كة الطوخ  شر

 والتجارة والمقاوالت 

ي 
يع  عقود ب محمود محمد الطوخ 

 منتجات   

 750.264 بدون مزايا تفضيلية  سنة  

كة  ي للخدمات  شر
القريشر

 الكهربائية 

ي 
 يوسف عىلي القريشر

ي 
 فيصل صالح القريشر

اء  عقود  شر

 منتجات 

 64.872 تفضيلية بدون مزايا  سنة  

 
 

كة طرفا  رة بأنه ال توجد أية عقود  ويقر مجلس اإلدا   أو كبار   مجلس اإلدارة ألحد أعضاء    توجد فيه مصلحة جوهريةفيها و أخرى تكون الشر

  . التنفيذيير  

 

 

 

 

        -26 - 

 

 

 

 

 

 

 



م 1202لعام   اإلدارةتقرير مجلس                                                      

 

ون:  سادسال  اإلفصاح عن المكافآت   والعشر
كة " سياسة  ألحكام المادة )  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  أعدت الشر

ً
حة حوكمة  ( من الئ61واإلدارة التنفيذية " إعماال

كات الصادرة عن  كة بتاري    خ  لسوق المالية،  هيئة ا  الشر تكون المكافآت    مراعاة أنم  يتو   م،2017/ 12/ 24وأقرتها الجمعية العامة العادية للشر
 المعتمدة. واللجان وكبار التنفيذيير  مطابقة للسياسة الممنوحة ألعضاء المجلس 

 لما ورد بالسياسة وكبار التنفيذيير   وفيما يىلي نورد آلية سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
ً
 . وفقا

 للمكافآت: المعايت  العامة 
اتيجية  تكون أن • كة وأهدافها  المكافآت منسجمة مع اسي   الشر

كة عىل المدى الطويل  تكون لأن  •  غرض حث أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية عىل إنجاح الشر

ات    بشاغلها،والمهام والمسؤوليات المنوطة    الوظيفة، عىل مستوى    تحدد بناءً أن   • ومستوى    العملية، والمؤهالت العلمية والخير

 األداء  

ي االعتبار   خذ األ  •
كات األ   ف  ي تحديد  ممارسات الشر

ر للمكافآت    عن ذلك من ارتفاع ع تفادي ما قد ينشأ  م  المكافآت،خرى ف  غير مير

 والتعويضات 

ي االعتبار القطاع الذي تعمل فيه ال األخذ  •
ة أعضاء مجلس اإل ف  كة وحجمها وخير  دارة  شر

ها، الكفاءات المهنية والمحافظة عليها   أن تستهدف استقطاب •  مع عدم المبالغة فيها  وتحفير 

ة العضو واختصاصاته. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجل •  س اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خير

شيحات المكافآتن المكافآت مبنية عىل توصية لجنة أن تكو  •  . والي 
     :  ونصت السياسة عىل أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وفق ما يىلي

المنبثقة عنه من مبلغ معير  وبدل حضور عن الجلسات أو المرصوفات بما ال يتجاوز  تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه   ( أ

كة األساس،  كات ولوائحه التنفيذية ونظام الشر :  وذلك حسب ما نص عليه نظام الشر  التفصيل التاىلي

ي ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  (200.000) تبلغ مكافأة سنوية   -
 . مائت 

 ( خمسون ألف ريال لكل عضو من أعضاء اللجان 50.000مكافأة سنوية تبلغ ) -

ي مجلس اإلدارة أو اللجان 3.000بدل حضور جلسات يبلغ ) -
 ( ثالثة أالف ريال للجلسة لكل عضو سواء ف 

ي يقع بها ال مدينةالخارج بدل مبيت وبدل سفر لألعضاء القادمير  من   -
 مقر االجتماع.   ت 

:  كما نصت السياسة عىل أن تكون مكافأة كبار التنفيذيي   وفق  ما يىلي
ي هذا الشأن. وتشمل مكافآت كبار   (أ 

كة كبار التنفيذيير  مزايا مالية محددة بناًء عىل سلم الرواتب وسياستها المعتمدة ف  تمنح الشر

 :  عىل ما يىلي
 التنفيذيير 

ي نهاية كل شهر ميالدي اتبر  -
 وبصفة شهرية.  أساسي يتم دفعه ف 

 . ال الحرص، بدل سكن، وبدل نقل  المثال لبدالت تشمل عىل سبي  -

ي للموظف وعائلته   -  طتر
 تأمير 

سنوية، وتذاكر سفر سنوية، ومكافآت نهاية الخدمة حسب نظام العمل    تشمل عىل سبيل المثال ال الحرص، إجازة مزايا أخرى   -

كة. وسياسة الموار  ية المعتمدة من قبل الشر  د البشر

 . األداء  حسبتحدد   مكافأة سنوية -

 العالقة بي   المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة  
 المكافآت الممنوحة ألعضاء المجلس واللجان حسب ما نصت عليه سياسة المكافآت، وال يوجد أي انحراف.  تعتير جميع
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 تبي   الجداول التالية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذين: 
 

ي رصفت خالل مكافآت أعضاء  -أ 
ي مجلس اإلدارة النر

 
 (. الرياالت بآالفم ) 2021/ 12/ 31السنة المالية المنتهية ف

 

 

 مالحظة:
 

 م.9/9/2021اإلدارة بتاريخ  مجلس  فيالزامل   األستاذ/ طالل  عضوية  انتهت -
 م 10/9/2021 مجلس اإلدارة بتاريخ في  الزامل  األستاذ/ سطام  بدأت عضوية -
 . العامة الجمعيةصرفها بعد موافقة   م سيتم2021 السنوية لعامالمكافأة  -
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 أعضاء المجلس 

ة  المكافآت الثابتة  مكافأة  المكافآت المتغت 
نهاية  

 الخدمة  

المجموع 
 الكىلي 

بدل  
 مرصوفات  

   
 

ي
مع
  
بل
م

 

س  
جل
لم
ت ا

سا
جل
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ح
ل 
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ب

 

ت  
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جل
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ح
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ج
م

ن 
جا
لل
ا

 

ة  
ني
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يا 
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م

 

ة 
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ة  
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و  
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ش  
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ض
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جل
لم
ا
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ج
لم
ا

 

ح  
ربا
أل
ن ا
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بة
س
ن

 

ة  
ري
دو
ة 
فأ
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م

 

ل 
ج
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ة ا

 
ت
ص
 ق
ية
ت  
حف

ط ت
ط
خ

 

ل 
ج
أل
ة ا
ويل
ط
ة 
 ي
 
ت
حف

ط ت
ط
خ

 

م
سه
أل
ا

 
حة 
نو
مم
ال

 

ع  
مو
ج
لم
ا

 

 المستقلينألعضاء ا
 

 0 215 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 6 9 200 طالل أحمد الزامل*

 0 239 0 0 0 0 0 0 0 239 0 0 0 24 15 200 بدر إبراهيم السويلم 

 0 236 0 0 0 0 0 0 0 236 0 0 0 21 15 200 جميل عبد هللا الملحم 

 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 24 6 0 *سطام عبد العزيز الزامل

 0 720 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 75 45 600 المجموع  

 األعضاء غير التنفيذيين 
 

 0 215 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 15 200 يوسف على القريشي 

 0 224 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 9 15 200 محمود محمد الطوخي

 0 224 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 9 15 200 فيصل صالح القريشي 

 0 215 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 15 200 فهد سعد التويجري 

 0 878 0 0 0 0 0 0 0 878 0 0 0 18 60 800 المجموع  

 األعضاء التنفيذيين 
 

 0 215 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 15 200 طارق محمد الطحيني  

 0 215 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 15 200 المجموع  
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ي رصفت أعضاء اللجان مكافآت – ب 
ي خالل السنة  النر

 
 م  2021/ 12/ 31المالية المنتهية ف

المكافآت الثابتة )عدا بدل   ماالس      
 حضور الجلسات( 

 المجموع  بدل حضور الجلسات 

 أعضاء لجنة المراجعة  

 74.000 24.000 50.000 بدر إبراهيم السويلم 

 74.000 24.000 50.000 سطام عبد العزيز الزامل 

 68.000 18.000 50.000 جميل عبد هللا الملحم  *

ي   6.000 6.000 0 *عبد العزيز سعود الشبيتر

 222.000 72.000 150.000 المجموع  

شيحات    أعضاء لجنة المكافآت والي 

 56.000 6.000 50.000 طالل أحمد الزامل *

ي 
 59.000 9.000 50.000 محمود محمد الطوخ 

ي 
 59.000 9.000 50.000 فيصل صالح القريشر

 3.000 3.000 0 *جميل عبد هللا الملحم 

 177.000 27.000 150.000 المجموع  
 

ي تاري    خ  -
 
ي لجنة المراجعة ف

 
  م2021/ 9/ 9انتهت عضوية األستاذ/ جميل عبد هللا الملحم ف

ي تاري    خ   -
 
ي لجنة المراجعة ف

 
ي ف  م 2021/ 9/ 10بدأت عضوية األستاذ/ عبد العزيز سعود الشبين 

ي تاري    خ  -
 
شيحات والمكافآت ف ي لجنة التر

 
 م 2021/ 9/ 9انتهت عضوية المهندس/ طالل الزامل ف

ي تاري    خ  -
 
شيحات والمكافآت ف ي لجنة التر

 
 م 2021/ 9/ 10بدأت عضوية األستاذ/ جميل الملحم ف

 

ي رصفت  – ج 
 م  2021خالل العام المالي مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيي   النر
،الجدول التالي يوضح مكافآت خمسة من كبار   ي رصفت    المالي بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير    مكافآت،الذين تلقوا أعىل    التنفيذيي  

والنر
 )بأالف الرياالت(.  م2021خالل عام 

 

 
 خمسة من  

 التنفيذين كبار 

ة   المكافآت الثابتة    المكافآت المتغت 
 

مكافأة  
نهاية 

  الخدمة

كا
 م
وع
جم

م
ت  
فآ
  
 

ي
ذي
في
تن
ال

ن  
ع

س  
جل
لم
ا

 

 
 

المجموع  
ب  الكىلي   
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ر

ت  
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د
ب

 

ية
ين
 ع
ايا
مز

 

   المجموع

ة  
ري
دو
ة 
فأ
كا
م

 

ح  
ربا
أ

 

 
ة  
 ي
 
ت
حف

ط ت
ط
خ

ل 
ج
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ة ا

 
ت
ص
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ة   
 ي
 
ت
حف

ط ت
ط
خ

ل 
ج
أل
ة ا
ويل
ط

 

م  
سه
أل
ا

ة  
ح
نو
مم
ال

 

 المجموع   
  

 0 1.363 4.263 المجموع  
 

5.626 929 0 
 

 ريال  6.755 200 0 929 0 0 0

 

ون السابع       المكافآت التنازل عن  : والعشر  

ي    أو كبار التنفيذيير    مجلس اإلدارة  لم يتقدم أحد من أعضاء
2021/ 12/ 31بالتنازل عن المكافآت عن السنة المالية المنتهية ف 

   

ون:  الثامن  التنازل عن األرباح والعشر

 
ي 
كة بالتنازل عن األرباح عن السنة المالية المنتهية ف   م. 2021/ 12/ 31لم يتقدم أحد من مساهمي الشر
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ون  التاسع ائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى   والمستحقة لسداد المسددة    المدفوعات النظامية  : والعشر أي زكاة أو رص 
ة المالية   السنوية. لم تسدد حنر نهاية الفتر

 

كة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل.   يتم تسجيل الزكاة عىل أساس االستحقاق. و  الزكاة: تخضع الشر

كاتها  كة وشر م الشر يبة: تلي   يبالرص   ة المعمول بها. يالتابعة باألنظمة والقوانير  الرص 

كة لنظام التأمينات   االجتماعية. حيث يتم تسجيل التأمينات عىل أساس االستحقاق، ويتم السداد شهريا  التأمينات: تخضع الشر

 . عىل أساس المستحق عن الشهر السابق 

كة: ت النظامية المستحقة عىل  المدفوعاالجدول   يوضح    الشر

 

  م 2021 البيان 
 وصف موجز لها  

 
  بيان األسباب 

 الُمسدد 
المستحق حتى نهاية 

الفترة المالية 
 السنوية ولم يسدد 

مخصص الزكاة لعام   13.496.451 12.007.452 زكاة  ــال
 م. 2021

سوف يتم سداد المبالغ المستحقة  
عند استالم  م  2022خالل عام  
 ربط الهيئة.

الضريبة  مخصص  10.214.409 56.128.831 ضريبة القيمة المضافة 
 م2021شهرديسمبرل

سداد المبالغ المستحقة    سيتم 
 . م2022عام خالل 

 مخصص التأمينات   713.238 7.383.134 التأمينات االجتماعية 
 م2021ديسبمرلشهر 

 م  2022عام سيتم دفعه خالل 

 يتم الدفع عند تنفيذ الخدمة  ال يوجد مخصص  - 928.728 مكتب العمل والجوزات 

واردات   جمركية علىرسوم  720.000 7.823.855 الهيئة العامة للجمارك 
 الشركة 

  جمركية عنرسوم فروقات 
 عوام سابقة.أ

  

كة لمصلحة إنشاؤها مة أي احتياطات أو استثمارات تم بقي بيان الثالثون:  ي الشر
 موظق 

 

ي تم   لجدول التالي المخصصات واالستثمارات يوضح ا
كة    إنشاؤها النر ي الشر

 : م 2021عام ل لمصلحة موظق 

 

 م 2021 البيان 
 80.528.000 نهاية الخدمة    مكافأة

 13.800.000   برنامج أسهم حوافز الموظفير  
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 إقرارات مجلس اإلدارة  : الثالثونالحادي و 

: يقر مجلس اإلدارة بما   يىلي

 الصحيح أعدت بالشكل سجالت الحساباتأن  •

 ونفذ بفاعلية  عىل أسس سليمة الداخلية أعد أن نظام الرقابة  •

ي قدرةشك يذكر  أي أنه ال يوجد  •
كة عىل مواصلة نشاطها ف   الشر

 

ي 
كةتحفظات المحاسب : والثالثون الثان  ي عىل القوائم المالية للشر

 القانون 

 

ي دبليو سي كوبرز أظهر تقرير مراجع الحس   أخطاء  أيةم بأن القوائم المالية خالية من  2021" للعام الماىلي    ابات " السادة / نر

 جوهرية، وليس هناك أي تحفظ تجاهها. 

 

ي قبل  باستبدال دارة توصية مجلس اإل  والثالثون: ثالث ال
ة المعي   من أجلها انتهاءالمحاسب القانون   الفتر

 

ي قبل باستبداللم يوىصي مجلس اإلدارة 
ة المعير  من أ انتهاء المحاسب القانون 

 جلها. الفي 

    

كة    الرابع ي الشر
 
 مراجع داخىلي ف

 والثالثون: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إل تعيي  

 

كة.  الشر ي 
ف  كة   يوجد مراجع داخىلي  الشر ام  الي   والتحقق من مدى  الداخلية  الرقابة  نظام  تقييم  الداخلية  المراجعة  يتوىل قسم 

ف لجنة المراجعة عىل قسم المراجعة   الداخلية. باألنظمة واللوائح. وتشر

ي رفض مجلس اإلدارة األخذ بها توصيات  الوالثالثون:    الخامس
ي يوجد تعارض بينها وبي   قرارات مجلس اإلدارة، أو النر

النر
تلك   ومسوغات   ، الداخىلي المراجع   

تعيي   أو  أدائه  وتقييم  أتعابه  وتحديد  وعزله  كة  الشر حسابات  مراجع  تعيي    بشأن 

 . التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها

 

ال يوجد أي تعارض بير  توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة. كما يتم األخذ بتوصية لجنة المراجعة بشأن تعيير  

كة وتحديد أتعابه.   مراجع حسابات الشر
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 اللجان وعددها ومهامها   اختصاصات والثالثون:  سادسال

 لجنة المراجعة   أوال: 

 لالئحة
ً
، عىل أن يكون من بينهم عضو مستقل فان اللجنة تتكون  المراجعة، لجنة  عمل وفقا من ثالثة إىل خمسة أعضاء أغلبهم أعضاء غير تنفيذيير 

كة. اإلدارة،  عىل األقل. يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس   تشكيل  ت الموافقة عىل  تموقد    ويتم تعينهم من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشر

ي  لجنة المراجعة للدورة الحالية
ي االجتماع المنعقد بتاري    خ   م 2021/ 9/ 10 بدأت بتاري    خ الت 

 م. 2021/ 9/ 7من قبل الجمعية العامة للمساهمير  ف 

ي عقدت خالل عام  ىلي يوضح أسماء أعضاء اللجنةالجدول التا
 وسجل الحضور: م  2021وتصنيف العضوية وعدد االجتماعات الت 

 2021/ 9/ 9انتهت عضويته في اللجنة في تاريخ  *

 2021/ 9/ 10تاريخ*بدأت عضويته في اللجنة في 

 المراجعة:  مسؤوليات لجنة
ي شأنها لضمان نزاهتها   (1

كة قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية ف  دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشر

 وعدالتها وشفافيتها

ي  (2
كة عادلة ومتوازنة  إذا  فيما  – بناًء عىل طلب مجلس اإلدارة   – إبداء الرأي الفت  كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشر

 ومفهومة. 

كة أو مراجع الحسابات  (3 ها المدير الماىلي للشر ي أي مسائل يثير
 البحث بدقة ف 

ي المسائل الجوهرية الواردة  (4
ي التقارير الماليةالتحقق من التقديرات المحاسبية ف 

 ف 

ي شأنها  (5
كة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس ف  ي الشر

 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة ف 

كة   (6 ي الشر
 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر ف 

 دارسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها (7

اف عىل أداء وأنشطة المراجع الداخىلي وإدارة المراجعة الدالر  (8       اخليةقابة واإلشر

شيح مراجىعي الحساب (9
 ات وعزلهم وتحديد أتعابهم. التوصية لمجلس اإلدارة بي 

ي  المراجعة،التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال  (10
  القواعد االعتبار  مع األخذ ف 

        والمعايير ذات الصلة. 

 مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة.  (11

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته عىل القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.  (12

كة باألنظمة (13 ام الشر  . السياسات والتعليمات ذات العالقة و واللوائح    التحقق من الي  

كة اإلجراءات الالزمة بشأنها.  رير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ مراجعة نتائج تقا (14  الشر

ي مراجعة العقود والتعامالت ال (15
كة مع األطراف ذات العالقة، وتقديم مرئياتها إىل  ت   المجلس. تجري  ها الشر
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طبيعة   السم ا
 العضوية 

 ( 1اجتماع )
15/3/2021 

 (  2اجتماع )
30/3/2021 

 ( 3اجتماع )
3/5/2021 

 ( 4اجتماع )
10/5/2021 

 ( 5اجتماع )
18/5/2021 

 ( 6اجتماع )
10/8/2021 

 ( 7اجتماع )
20/10/2021 

 ( 8اجتماع )
9/11/2021 

 الحضور 

بدر إبراهيم  
 السويلم  

 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة  

سطام عبد 
 العزيز الزامل

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة  
✓ ✓ ✓ 8 

جميل عبد هللا  
 *الملحم 

 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة  
✓ ✓ x x 6 

د العزيز سعود  عب 
ي   * الشبين 

 x x x x x x ✓ ✓ 2 عضو اللجنة 
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شيحات والمكافآت  ثانيا: لجنة •  التر
  
ً
شيحات والمكافآتوفقا ، لالئحة عمل لجنة الي    ، فان اللجنة تتكون من ثالثة إىل خمسة أعضاء أغلبهم أعضاء غير تنفيذيير 

شيحات والمكافآت مع بداية دورة المجلس   أس اللجنة عضو مستقل. هذا وقد قام المجلس بإعادة تشكيل لجنة الي  يي 

ي تاري    خ  
أس اللجنة حاليا األستاذ/ جميل بن عبد هللا الملحم وعضوية المهندس/ محمود  2021/ 9/ 10الحالية ف  ، حيث يي 

 . ي
ي واألستاذ فيصل بن صالح القريشر

 بن محمد الطوخ 
ي عقدت خالل عام ال

 : م وسجل الحضور2021جدول التالي يوضح أسماء أعضاء اللجنة وتصنيف العضوية وعدد االجتماعات النر

ي تاري    خ*
ي اللجنة ف 

 م 2021/ 9/ 10بدأت عضوتيه ف 
ي 
ي اللجنة ف 

 2021/ 9/ 9تاري    خ*انتهت عضوتيه ف 

شيحات •  والمكافآت  مهام ومسؤوليات لجنة التر
ورفعها للمجلس   التنفيذية، دارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإل  دارةاسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإل إعداد سي (1

 من قبل الجمعية العامة.   تمهيدا العتمادها 

 جوهري عن هذه السياسة.  عمول بها، وبيان أي انحرافالمكافآت المتوضيح العالقة بير  المكافآت الممنوحة وسياسة   (2

ي تحقيق أهدفها    المكافآت،المراجعة الدورية لسياسة  (3
 وتقييم مدى فعاليتها ف 

 للسياسة المعتمدة  (4
ً
كة وفقا  التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيير  بالشر

اح (5 ي مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية معايير وسياسات واضحة ل اقي 
 لعضوية ف 

شيح األعضاء التوصية لمجلس اإلدارة   (6  وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة بي 

 عداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة  إ  (7

ات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  المراجعة السنوية لالحتياجات (8  الالزمة من المهارات والخير

ي يمكن  (9
ات الت  ي شأن التغير

 إجراؤهامراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات ف 

يشغل عضوية   التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلير  وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو  (10

كة أخرى.   مجلس إدارة شر

ي لألعضاء (11
 عضاء المستقلير  وكبار التنفيذيير  التنفيذيير  وغير التنفيذيير  واأل  وضع وصف وظيف 

ي   (12
 دارة أو كبار التنفيذيير  حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإل وضع اإلجراءات الخاصة ف 

اح (  13 ي مجلس اإلدارة، واقي 
 الحلول. تحديد جوانب الضعف والقوة ف 
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 االجتماع األول العضوية االسم  
27/01/2021 

ي 
 االجتماع الثان 

29 /7 /2021   
 لث االجتماع الثا

20/10/2021 
 الحضور

رئيس اللجنة   هللا الملحم  جميل عبد أ. *
 للدورة الحالية  

x x ✓ 1 

ي  محمود محمد م. 
 3 ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة   الطوخ 

ي 
 3 ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة   أ. فيصل بصالح القريشر

رئيس اللجنة   الزامل   طالل أحمد م. *
 للدورة السابقة  

✓ ✓ x 2 
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كة العقوبات والجز  والثالثون:  السابع  اءات المفروضة عىل الشر

كة  كة من    فرض عىل  و جزاء أو قيد احتياطي عقوبات أ  ألي وهلل الحمد    لم تتعرض الشر افيه أو من أي جهة  هيئة السوق المالية  الشر   إشر

المعلومات   باستثناء  فيه ا حظات من قبل أي جهة رقابية أو إشر لم يكن هناك أي مال  م. 2021خالل عام   قضائية أخرىأو تنظيمية أو 

ي يتم طلبها من قبل هيئة
كة   واالستفسارات الت    . عليها   ويتم الرد  تداول، السوق المالية وشر

 

 الرقابة الداخلية نظام جراءاتإ و  نتائج المراجعة السنوية لفاعلية والثالثون: الثامن 

كة عمليات مراجعة مستم  راجعةتنفذ الم ي حماية أصول الشر   الرقابة  رة للتحقق من فعالية نظامالداخلية بالشر
كة وتقويم  الداخلية ف 

المالية. كما قامت لجنة المراجعة بالتأكد من أن قسم المراجعة الداخلية طبق  وسالمة التقارير    داءاأل   مخاطر العمل وقياس كفاءة 

ي واستقاللية وقد اطلع عىل كافة البيانات والمستندات  عليها،  خطة المراجعة المتفق  
وأن مراجع الحسابات أتم تنفيذ عمله بشكل مهت 

 المطلوبة ألداء مهامه. 

من   بالتأكد  اللجنة  قامت  والعمل عىل  كذلك  المالحظات  لدراسة  كة  الشر وإدارة  الداخلية  المراجعة  قسم  اتخذها  ي 
الت  اإلجراءات 

ي 
 نظام الرقابة  تصحيحها بالتنسيق مع اإلدارات المعنية، حيث لم تظهر عمليات المراجعة الداخلية المشار إليها أي ضعف جوهري ف 

كة. وهذا وتقوم لجنة المراجعة بإحاطة مجل  . س اإلدارة بصفة دورية بأنشطة ومهام اللجنةالداخلية بالشر

 

 ن والمستثمري مع المساهمي    : التواصل والثالثون  التاسع

كة  توىلي    أهمية  الشر كة    بالغةمساهميها  الشر أداء  عىل  تطلعهم  تق  وأنشطتها خاللحيث  من خالل  اإلدارة العام  مجلس  رير 

،عىل وضعها    لها تأثير بشكل مستمر عىل أية تطورات جوهرية يكون    اطالعهمالسنوي، وكذلك   بالقدر الذي ال    وأعمالها   الماىلي

كة  يرص   من اإلفصاح عن المعلومات    . تكون عمليةحقوقهم واتخاذ قرارات سليمةوذلك لتمكينهم من ممارسة    بمصالح الشر

كة عىل شبكة )تداولخالل موقع السوق المالية  نت( وموقع الشر   اإلني 
ً
 . المعتمدة لسياسة اإلفصاح  وفقا

ي    األربعون: 
النر أعضائهااإلجراءات  إلحاطة  اإلدارة  مجلس  التنفيذيي     –  تخذها  غت   حات  –  وبخاصة  المساهمي     بمقتر

كة وأدائها   ومالحظاتهم حيال الشر

حات   ي ترد باجتماعات الجمعية. يتم إحاطة أعضاء مجلس اإلدارة باستفسارات ومقي 
كة وأداءها خصوصا الت    المساهمير  حيال الشر

ي  يتم الرد عىل كافة األسئلة واالستفسارات خالل اجتماعات الجمعية و وي
كما تنص الئحة عمل    الجمعية.   محرص  اجتماع تم تدوينها ف 

ورة حضور   وع،  عنها إال بعذر    اإلدارة اجتماعات الجمعية وعدم التغيب   أعضاء مجلس مجلس اإلدارة عىل ض    وذلك لالستماع مشر

حاتهم حيال  كة إىل مالحظات المساهمير  ومقي   . وأدائها الشر

 ا من قبل الشركة وتفاصيل استخدامهابهأسهم الخزينة المحتفظ األربعون: والحادي 

 عدد أسهم الخزينة المتحفظ

كة   بها من قبل الشر

 استخدامها تفاصيل  االحتفاظ بهاتاري    خ  القيمة  

نامج أسهم حوافز ا  يتم م  2019/ 10/ 15   13.8000.000 500.000  لموظفي    تخصص األسهم لت 
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ي 
كاتاألربعونو  الثان   : حوكمة الشر

كة بتطبيق جميع األحكام تلي    ي الئحة حوكمة  ام الشر
كات الصادرةلواردة ف   أدناه: الواردة  األحكامباستثناء  المالية، هيئة السوق عن   الشر

 

 اإليضاحات  الفقرة   / نص المادة الفقرة / رقم المادة

 

 واألربعون: المادة الحادية 

 التقييم       

 

ي  
ف  اإلدارة  مجلس  عيها  أعتمد  ي 

الت  الوسائل 

والجهة   وأعضائه،  لجانه  وأداء  أدائه  تقييم 

وعالقتها   بالتقييم  قامت  ي 
الت  الخارجية 

كة    بالشر

شاديه.   اسي 

 ف يدرس مجلس اإلدارة مستقبال العمل بهذه المادة  سو 

 : ادة السبعون الم

 تشكيل لجنة إدارة المخاطر 

 

بقرا شكل 
ُ
مجلس  ت من  لجنة  ر  كة  الشر إدارة 

 )لجنة إدارة المخاطر(.  تسم

شاديه.   اسي 

للعمل  داخلية من اإلدارة التنفيذية    المجلس لجنة شكل

ي تواجه  تحديد وتقييم  عىل  
كة، ووضع  المخاطر الت  الشر

ي تخفف من األثار السلبية لتلك  
الضوابط واإلجراءات الت 

ورفع تقارير دورية عن أنشطة اللجنة إىل لجنة    المخاطر، 

 المراجعة.  

  الثمانون: المادة السابعة 

 المسؤولية االجتماعية  

اح    العادية بناءً تضع الجمعية العامة   عىل اقي 

تكفل إقامة توازن    اإلدارة سياسةمن مجلس  

ي يصبو المجتمع إىل  بير   
أهدافها واألهداف الت 

االجتماعية    تحقيقها  األوضاع  تطوير  بغرض 

 . للمجتمع  واالقتصادية

شاديه.   اسي 

مجلس    يرى  لذلكاإلدارة  ال  ورة  أنه  ض  اعتمد    حيث 

العالقة مع أصحاب  تل سياسة   وتتضمن    المصالحنظيم 

السياسة   كة،االجتماعية    المسؤوليةهذه  وبينت    للشر

تقترص السياسة   المجتمع ال  كة تجاه    بأن مسؤولية الشر

بيع   أبعد من  ما هو    تمتد إىلنما  إ  المنتجات، فقط عىل 

كة عىل تزويد    ذلك.  عمالئها بمنتجات ذات  وتحرص الشر

 فيها أعىل مستويات األمان.  عالية تتوفر جودة  

 المادة الثامنة الثمانون 
 مبادرات العمل االجتماعي 

الوسائل  يضع   امج ويحدد  الير اإلدارة  مجلس 
ي مجل العمل  

كة ف  الالزمة لطرح مبادرات الشر
 .  االجتماعي

شاديه   اسي 

 المادة الخامسة والتسعون: 

كات   لجنة حوكمة الشر

مختصة   لجنة  اإلدارة  مجلس  تشكيل  حال  ي 
ف 

إليها  يفوض  أن  فعليه  كات،  الشر بحوكمة 

الرابعة  المادة  بموجب  المقررة  االختصاصات 

 التسعير  من هذه الالئحة. و 

شاديه.   اسي 

ي   
كات والت  بموجب المادة الخمسون من الئحة حوكمة الشر

تنص عىل أن يشكل مجلس اإلدارة لجان متخصصة وفقا  

وظروفها   كة  الشر تأدية و لحاجة  من  يمكنها  بما  أوضاعها 

حاجة  هناك  بأن  المجلس  يرى  ال  لذلك  بفاعلية،  مهامها 

متخصصة لجنة  أعمال بالحوك لتشكيل  أن  حيث  مة، 

المجلس ولجانه المنبثقة عنه تعتير من المكونات الرئيسية  

ي تحقيق أهدافها. 
 للحوكمة، وكل منها يساهم ف 
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 للجمعية العامة   دارةمجلس اإل  واألربعون: توصيات الثالث

كة  : إىل الجمعية العامة بما  يوىصي مجلس إدارة الشر  يىلي

ي  (1
كة للعام الماىلي المنتهي ف 

 م 2021/ 12/ 31التصويت عىل تقرير مراجع حسابات الشر

ي  (2
 م  2021/ 12/ 31التصويت عىل القوائم المالية للعام الماىلي المنتهي ف 

 م  2021/ 12/ 31التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام الماىلي المنتهي  (3

كة من بير  المرشحير  بناًء عىل توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم    حسابات التصويت عىل تعيير  مراجع   (4 للشر

ي والثالث والسنوي من العام 
 م، وتحديد أتعابه. 2023م، والرب  ع األول من العام الماىلي 2022الماىلي  المالية للرب  ع الثان 

ي التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية عىل مساه (5
كة عىل السنة المالية المنتهية ف  م  2021/ 12/ 31مي الشر

ي تمثل )1( مليون ريال بواقع )45مبلغ )
للمساهمير     األرباح  حقيةأتكون  ( من القيمة االسمية للسهم، وس 10( ريال للسهم والت 

كة   ي سجل مساهمي الشر
كة المالكير  لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين ف  ي  لدى شر

مركز إيداع األوراق المالية ف 

ي يوم تداول يىلي تاري    خ
 . االستحقاق نهاية ثان 

ي  (6
 م  2021/ 12/ 31التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام الماىلي المنتهي ف 

ي 1.6ويت عىل ضف مبلغ )التص (7
 م. 2021/ 12/ 31( مليون ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف 

ي للخدمات   (8
كة القريشر كة وشر ي تمت بير  الشر

ي  و   الكهربائية،التصويت عىل األعمال والعقود الت 
لكل من رئيس مجلس اإلدارة  الت 

ي 
ي ستاذ / فيصل بن صالح وعضو مجلس اإلدارة األ  األستاذ/ يوسف بن عىلي القريشر

ة فيها  القريشر ، وهي عبارة  مصلحة غير مباشر

 ( ريال. 3.757.472م ) 2021وبلغ إجماىلي التعامالت خالل عام  تفضيلية،مزايا   ن بدو   اتمنتجبيع  عقود عن 

للصناعة   (9 ي 
الطوخ  وش  ركة  كة  الشر بير   تمت  ي 

الت  والعقود  األعمال  عىل  ي التصويت 
والت  لنائب والتجارة،  اإلدارة  رئيس      مجلس 

ة فيها، وهي عبارة عن  ي مصلحة غير مباشر
إجماىلي    مزايا تفضيلية، وبلغ، بدون  بيع منتجاتعقود    المهندس/ محمود محمد الطوخ 

 . ريال ( 750.264م )1202التعامالت لعام 

ي لكل من رئيس مجلس اإلدارة    (10
ي للخدمات الكهربائية، والت 

كة القريشر كة وشر ي تمت بير  الشر
التصويت عىل األعمال والعقود الت 

ة فيها، وهي عبارة   ي مصلحة غير مباشر
ي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ / فيصل بن صالح القريشر

األستاذ/ يوسف بن عىلي القريشر

اء    ( ريال. 64.872م )2021عام ل فضيلية، وبلغ إجماىلي التعامالت بدون مزايا ت   اتمنتجعن عقود شر

اك التصويت عىل  (11 ي األستاذ/ يوسف عىلي رئيس مجلس اإلدارة اشي 
ي القريشر

كة. عمل منافس ألعمال ف   الشر

كة (12 ي عمل منافس ألعمال الشر
 
ي ف

ك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فيصل بن صالح القريشر  . التصويت عىل اشي 

ي األعمال التصويت عىل الئحة معايير  (13
اك ف  كة.   المنافسةاالشي   ألعمال الشر

ي  
ي   االقتصاد دارة ببالغ الشكر إىل حكومتنا الرشيدة عىل الدعم المتواصل للنهوض بكافة قطاعات  اإل مجلس    الختام يتقدم وف 

  . الوطت 

كة السوق المالية    األعمال. ( وكافة الجهات ذات العالقة عىل تعاونهم لخدمة قطاع  )تداولكما يشكر المجلس هيئة السوق المالية وشر

كة ويدعوهم إىل مواصلة   ي الشر
كة داخل    المجلس بالشكر وكذلك يتوجه    العطاء،كما يثمن المجلس جهود جميع العاملير  ف  إىل عمالء الشر

كة ومنتجاتها والدعم الدائم وخارج المملكة ع  لها. ىل ثقتهم بالشر

 ، الموفق، وهللا 

 مجلس اإلدارة 
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