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والجهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها يف املستقبل.

املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الرشكة مقابل ذلك.

رشكاتها التابعة، وأي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية األخرية.

التي اشرتتها الرشكة وتلك التي اشرتتها رشكاتها التابعة.

شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسامء املعنيني باألعامل أو العقود، وطبيعة هذه األعامل أو العقود ورشوطها - - إذا مل توجد أعامل أو عقود من هذا القبيل

فعىل الرشكة تقديم إقرار بذلك. ومدتها ومبلغها

الحقوق مبوجب املادة الخامسة واألربعني من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيري يف تلك الحقوق خالل السنة املالية األخرية.



املقدمة
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أن  القابضة  الكثريي  شـــــركة  ادرة  مجلـــــس  يســــر 

للسنة املنتهية يف  الثالث  السنوي   تقريره  لكم  يقدم 

31 ديسمرب 2019 م والذي يحتوي أعامل ونتائج الرشكة 
للسنة  املوحدة  املالية  القوائم  إىل  باإلضافة  وأداءها 

وتقرير  م   2019 ديسمرب   31 يف  املنتهية  املالية 

للتقارير  الدولية  للمعايري  طبقا  الحسابات  مراجعي 

املالية.

كام يطيب لنا أن نوجه شكرنا الجزيل لعمالئنا عىل والئهم 

للرشكة وملساهمينا الكرام عىل دعمهم املتواصل لنا، 

وجهدهم  إخالصهم  عىل  الرشكة  منسويب  جميع  واىل 

الدؤوب لتحقيق أهداف الرشكة، وإن مجلس إدارة الرشكة 

حول  استفسارات  أية  عىل  للرد  تام  استعداد  عىل 

املعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أية استفسارات 

أخري وذلك من خالل اجتامع الجمعية العامة القادم بإذن 

الله والذي سوف يتم اإلعالن عن تاريخه الحقا.
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عن الرشكة 

بعدد قليل من   2008        رشكة الكثريي القابضة هي رشكة سعودية مساهمة مدرجة تأسست يف عام 

املوظفني والشاحنات ومنت مع زيادة الطلب يف السوق خالل النهضة العمرانية التي تشهدها اململكة 

حيث منت الرشكة بشكل متسارع خالل الخمس االعوام املاضية. حيث قامت الرشكة بتوقيع عدة عقود مع 

مصانع االسمنت لتلبية طلب مصانع الخرسانة الجاهزة خالل السنوات القادمة وتقوم الرشكة بتوريد اإلسمنت 

الئتالف باكس وائتالف الرياض نيوموبيليتي املنفذة ملرشوع (قطار الرياض). كام شاركت الرشكة يف عدة 

مشاريع اخرى ومنها مرشوع مركز امللك عبد الله املايل وجامعة االمرية نوره بنت عبد الرحمن. كام شاركنا 

الجسور والطرق من خالل توريد االسمنت لرشكات االنشاءات واملقاوالت وتكللت جهودنا  إنشاء بعض  يف 

بإنشاء مصنع للخرسانة الجاهزة بشامل مدينة الرياض كام حصلت الرشكة مؤخراً عىل موافقة وزارة اإلسكان 

عىل تقنية البناء الحديث املقدمة من رشكتها التابعة – رشكة اليان للصناعة – وعليه قامت الرشكة بإنشاء 

مصنعها الجديد مبدينة سدير للصناعة واألعامل إلنتاج األلواح الخرسانية الجاهزة والتي سيتم استخدامها 

إلنشاء املباين الجاهزة وفق التقنية املعتمدة. 

 أوالً

مصنعها الجديد مبدينة سدير للصناعة واألعامل إلنتاج األلواح الخرسانية الجاهزة والتي سيتم استخدامها مصنعها الجديد مبدينة سدير للصناعة واألعامل إلنتاج األلواح الخرسانية الجاهزة والتي سيتم استخدامها 
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 نبذة تاريخية عن تحول الرشكة

ثانياً

أغسطس 2008

تأسست رشكة الكثريي القابضة عام 2008، ومقرها الرئييس مدينة الرياض، برأس مال قدره 100,000 ريال 

كمؤسسة فردية تحت مسمى مؤسسة محمد نارص الكثريي ويتمثل نطاق عملها يف بيع ونقل مواد البناء 

(االسمنت والجص)

أبريل 2014

رشكة  مسمى  تحت  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  اىل  للمقاوالت  الكثريي  نارص  محمد  مؤسسة  تحولت 

الكثريي القابضة بزيادة راس مال الرشكة ليصبح 5,000,000 ريال، كم تم توقيع عقد توريد اسمنت ملرشوع 

القاعدة العسكرية يف نساح التابع لوزارة الدفاع

 يوليو 2015

وقعت الرشكة عدة عقود لتوريد االسمنت لعدة مشاريع من أهمها • مرشوع مرتو الرياض من خالل ائتالف 

األوسط  الرشق  رشكة  خالل  من  والطاقة  الكهرباء  وزارة  مرشوع   • نيوموبيليتي  الرياض  وائتالف  باكس، 

للتنمية



 نوفمرب 2016

بدأت الرشكة بتأسيس مصنع للخرسانة الجاهزة لخدمة املشاريع العمالقة يف القطاع الخاص والعام

مارس 2017

اىل  املال  رأس  زيادة  مع  مقفلة  مساهمة  رشكة  اىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من  الرشكة  تحولت 

27,300,000 ريال

يوليو 2017

 31,395,000 يف شهر يوليو تم ادراج الرشكة يف السوق املوازية وزيادة رأس املال بعد االدراج ليصبح 

ريال

مارس 2018

تم تأسيس رشكة مساندة االمداد، وهي رشكة مملوكة بالكامل لرشكة الكثريي القابضة برأس مال 100,000 

ريال وذلك لغرض تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للرشكة

أغسطس 2018

وافقت الجمعية العامة غري العادية عىل زيادة رأس املال ليصبح 37,674,000 ريال

أغسطس 2018

تم تحويل فرع الرشكة اىل رشكة اليان للصناعة (رشكة شخص واحد)، ويتمثل نشاطها يف توفري االحتياجات 

الحالية واملستقبلية يف صناعة الخرسانة الجاهزة برأس مال 500,000 ريال سعودي مدفوعة بالكامل من 

موارد الرشكة الذاتية لدعم خططها املستقبلية
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أبريل 2019

وافقت الجمعية العامة غري العادية عىل زيادة رأس املال ليصبح 45,208,800 ريال

أكتوبر 2019

وافقت رشكة السوق املالية السعودية (تداول) بانتقال الرشكة للسوق الرئييس (تايس)، لتصبح أول رشكة 

تنتقل من السوق املوازي للسوق الرئييس.

 نوفمرب 2019

املواد  قطاع  يف   (3008) بالرمز  الرئيسية  السوق  يف  القابضة  الكثريي  رشكة  أسهم  تداول  وبدء  إدراج   

األساسية، بنسبة تذبذب يومي 10% لسعر السهم.



- ان نقدم دورا ال غنى عنه يف تقديم منتجاتنا من خالل املساهمة الفاعلة واملوثوقة يف رفد السوق 

السعودي باملنتجات عالية الجودة ملستقبل مستدام.

بحلول  البناء  مواد  توريد  مجال  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  الرائدة  الرشكة  نصبح  ألن  نسعى   -

مبتكرة.

 رؤية الرشكة

 ثالثاً

• ان نصبح الخيار األول والنموذجي من خالل تعيني مفاهيم التكنولوجيا والجودة يف العامل.

• بناء الثقة بيننا وبني عمالئنا لتحقيق مجتمع مستدام.

• تطوير وخلق قوة عاملة من ذوي التفكري العاملي لتقديم منتجات وحلول مبتكرة.

• املعايري العاملية والجودة هام شعار الرشكة الدائم وإرضاء املنتجني واملستهلكني هو ديدننا.

• نسعى ان يكون لنا دور وبصمه جليه يف نجاح وتنميه املجتمع وان ينعكس ذلك عىل عمالئنا 

• ان تكون لنا الريادة يف تقديم حلول وتقنيات البناء املستقبلية عىل كافة االوجه والنمو بالرشكة من خالل 

تقديم ما يلزم لخدمه العمالء.

رسالة الرشكة

 رابعاً
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البناء مستقبلنا والنامء شعارنا ورؤية 2030 هدفنا.

نسترشف ما بعد العام 2030 بخطة طموحة تغطى أرجاء الوطن والدول املجاورة. 

كسب عوائد االستثامر املناسبة التي تتيح للرشكة النمو والتوسع يف نشاطاتها الحالية واضافة انشطة 

جديدة.

اهداف الرشكة
 خامساً

العميل: الرتكيز عىل خدمة العميل وتحقيق أعىل فائدة له من خالل توفري منتجات عالية الجودة بأسعار 

تنافسية و توفري الدعم الفني

املورد: إيجاد عالقة عمل طويلة األجل بني الرشكة واملورد مبنية عىل الثقة و توازن املصالح.

املوظف: توفري بيئة عمل آمنة وعالية املهنية تساهم يف جذب الكفاءات واملحافظة عليها.

املستثمر: املحافظة عىل حقوق املساهمني وتعظيم العائد عىل االستثامر.

البيئة: العمل ضمن أعىل املعايري البيئية وتطوير أنظمة عمل تساهم يف التقليل من األرضار عىل البيئة.

قيم الرشكة
سادساً
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الجودة يف رشكة الكثريي القابضة ليست وليدة الصدفة فهي تأيت دامئاً نتيجة لنوايانا الصادقة وجهودنا 

املخلصة وتوجهاتنا الذكية وتنفيذنا العامر باملهارات، أدناه بعض شهاداتنا املستحقة:

 ISO14001:2004 نظام إدارة البيئة وتحسني النظام البيئي داخل الرشكة وتحسني كفاءة وعمل الرشكة

OHSAS18001:2007  نظام إدارة السالمة والصحة املهنية

ISO90001:2015  نظام إدارة الجودة

عالمات الجودة القياسية

سابعاً

عالمات الكثريي الجودة القياسية
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تتثمل اسرتاتيجية الرشكة يف السعي الدائم للوصول اىل مرتبة تضعها بني الرشكات القيادية يف اململكة 

العربية السعودية والتي تتمثل يف متيزها عن مثيلها من الرشكات يف العديد من املحاور أهمها:

السعي الدائم للوصول إىل مرتبة تضعها بني الرشكات القيادية يف اململكة العربية السعودية.

توثيق العالقة مع العمالء الحاليني بتلبية طلباتهم والحفاظ يف ذات الوقت عىل أعىل معايري الجودة من 

خالل السعي الدائم لتطوير منتجاتنا.

زيادة الطاقات اإلنتاجية الحالية ملنتجات الرشكة وإضافة منتجات جديدة.

مواصلة تحسني العمليات التشغيلية من خالل ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات. 

 اسرتاتيجية الرشكة

ثامناً
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االخرى  الرشكات  ادارة  يف  املشاركة  او  لها  التابعة  الرشكات  ادارة  يف  للرشكة  الرئيسية  األنشطة  تتمثل 

التي تساهم فيها وتوفري الدعم الالزم لها وامتالك حقوق امللكية الصناعية من براءات االخرتاع والعالمات 

التابعة  الحقوق املعنوية واستغاللها وتأجريها للرشكات  التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغريها من 

لها او لغريها.

تتميز الرشكة عن منافسيها، مبا ييل:
توفري أفضل الحلول املناسبة لتلبية احتياجات التجارة والنقل لعمالئنا وذلك مبراعاة التسليم يف الوقت واملكان املحددين 

بسالمة وكفاءة عالية.

وجود فريق وكادر فني كامل ومتخصص يعمل لتحقيق رغبات العمالء.

بناء عالقات اسرتاتيجية طويلة األمد مع عمالئنا محققني أعىل معايري النجاح املشرتك.

خدمة ما بعد البيع باملتابعة الدقيقة واملستمرة مع العمالء واملرونة يف التعامل معهم لنيل رضاهم.

البحث الدائم واملستمر عن أحدث تقنيات البناء التي تخدم قطاع البناء والتشييد واستخدام أحدث معدات التصنيع واإلنتاج.

تعدد مصادر االسمنت للعمالء مام يتيح الكثري من الخيارات أمام العميل.

مواصلة إرضاء العميل بتزويده باملنتج بأسعار منافسة للحصول عىل حصة سوق طموحة

النواحي التنافسية للرشكة

 تاسعاً

 نشاط الرشكة والرشكات التابعة
 عارشاً



12

ومتتلك رشكة الكثريي القابضة الرشكات التابعة التالية :

وفيام ييل وصف الرشكات التابعة وأهم أنشطتها الرئيسية :

نسبة ملكية الرشكة رأس املالتاريخ التأسيسالنشاط الرئييسالكيان القانويناسم الرشكة التابعة

فيها

الدولة محل 

التأسيس والعمليات

رشكة مساندة 

اإلمداد املحدودة

ذات مسئولية 

محدودة

تقديم الخدمات 

اللوجستية ومساندة 

قطاع النقل للرشكة

100,000 ريال2018/03/11 م
اململكة العربية 

السعودية

رشكة اليان للصناعة
ذات مسئولية 

محدودة
انتاج وصنع وبيع 

الخرسانة الجاهزة
100٪500,000 ريال2018/08/06 م

٪100

اململكة العربية 

السعودية

رشكة مساندة االمداد:

هـ املوافق  قامت الرشكة بتأسيس رشكة مساندة اإلمداد املحدودة – ذات مسؤولية محدودة – بتاريخ 1439/06/23 

2018/03/11 م وهي رشكة مملوكة بالكامل لرشكة الكثريي القابضة برأس مال وقدره (100،000 ريال سعودي) بتمويل 
ذايت، ومقرها مدينة الرياض، وذلك لغرض تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للرشكة من خالل 

جميع  يف  املحلية  لألسواق  املختلفة)  بأنواعه  والرمل  (البحص  للبناء  األساسية  واملواد  األسمنت  وبيع  وتوزيع  نقل 

مناطق اململكة وأهمها أسواق املنطقة الوسطى واملنطقة الغربية، حيث أن الرشكة لها أسطول خاص بها يعمل 

عىل نقل وتوزيع األسمنت. 
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رشكة اليان للصناعة:  •

أنهت رشكة الكثريي القابضة يف يوم االثنني 24-11-1439 هـ املوافق 06-08-2018م اإلجراءات النظامية لدى وزارة 

التجارة واالستثامر لتحويل فرعها اىل رشكة ذات مسئولية محدودة مملوكة بنسبة 100 ٪ لرشكة الكثريي القابضة تحت 

مسمى رشكة اليان للصناعة (رشكة شخص واحد)، برأس مال 500 ألف ريال سعودي مدفوعة بالكامل من موارد الرشكة 

الخرسانة  صنع  يف  واملستقبلية  الحالية  االحتياجات  توفري  يف  نشاطها  ويتمثل  املستقبلية،  خططها  لدعم  الذاتية 

الجاهزة وتقنيات البناء الحديث .



01010101010101010101

مجلــــــس اإلدارة

واللجان التابعة له

مجلــــــس اإلدارةمجلــــــس اإلدارةمجلــــــس اإلدارة

الفصل

الثاين
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مجلس اإلدارة

أوالً

أ ) تكوين وتصنيف مجلس اإلدارة :

العادية  العامة  الجمعية  تنتخبهم  األعضاء)  من  (أربعة  من  مؤلف  إدارة  مجلس  الرشكة  إدارة  يتوىل 

للمساهمني ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات وهم:

االسم

رايد محمد نارص الكثريي

مشعل محمد نارص الكثريي

عادل ابراهيم محمد الكثريي

سعود محمد عبدالله آل رشيم

رئيس مجلس االدارة

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

عضو مستقل

عضو مستقل

املنصب
مستقلغري تنفيذيتنفيذي

تصنيف العضوية
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ب ) أسامء أعضاء مجلس اإلدارة ، وأعضاء اللجان ، واإلدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم

١- أعضاء مجلس اإلدارة :

االسم

رايد محمد نارص الكثريي

مشعل محمد نارص الكثريي

عادل ابراهيم محمد الكثريي

سعود محمد عبدالله آل رشيم

غري تنفيذي

تنفيذي

مستقل

 مستقل

رئيس مجلس إدارة

 رشكة الكثريي القابضة 

املدير التجاري

 لرشكة الكثريي القابضة 

املدير العام

 لرشكة الكثريي القابضة 

مدير قسم التخطيط والدعم

 لرشكة االتصاالت السعودية 

ZKTeco املدير التنفيذي لرشكة

دبلوم الحاسب اآليل

 من جامعة امللك سعود 

البكالوريوس

 يف العلوم البحرية 

البكالوريوس

 يف اإلدارة ونظم املعلومات 

دبلوم تخصص كهرباء

العضو املنتدب

والرئيس التنفيذي 

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة

 املؤهل العلميالوظيفة السابقة الوظيفة الحاليةصفة العضوية
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٢ - أعضاء لجنة املراجعة:

االسم

 ماهر نظام الربغويث

 أشواق محمد الكثريي

 محمود حنفي عقيل

 رئيس اللجنة

 عضو اللجنة

عضو اللجنة

مدير عام رشكة

 رصوح لالستشارات املالية 

مدير قطاع استشارات الرشكات - 

ديب لالستشارات املالية 

مساعد مرصيف

 لخدمات التجارة والتوريد الصينية 

رئيس حسابات

 رشكة تحالف األخوة 

 ماجستري محاسبة

  بكالوريوس الخدمة االجتامعية

البكالوريوس

 يف التجارة من قسم املحاسبة 

اخصائية اوليه لخدمات الضامنات

التجارية يف مرصف الراجحي 

املدير املايل

لرشكة تحالف االخوة 

 املؤهل العلميالوظيفة السابقة الوظيفة الحالية املنصب



18

٣– أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية 

االسم

سعود محمد عبدالله آل رشيم

رايد محمد نارص الكثريي

خالد عبداملحسن عبدالرحمن

الخيال 

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

املدير التنفيذي لرشكة ZKTecoعضو مجلس اإلدارة

املدير التجاري

لرشكة الكثريي القابضة 

دبلوم تخصص كهرباء

دبلوم الحاسب اآليل

من جامعة امللك سعود 

ماجستري إدارة أعامل

رئيس مجلس

إدارة رشكة الكثريي القابضة 

 املؤهل العلميالوظيفة السابقة الوظيفة الحاليةاملنصب

 ١ - عضو لجنة الرتشيحات

 واملكفآت وأمني رس مجلس

اإلدارة لرشكة  الكثريي القابضة

 ٢ - عضو لجنة الرتشيحات

 واملكافآت رشكة اسمنت

املدينة

 ٣ - عضو مجلس إدارة رشكة

كابالت البحر األحمر

 ٤ - عضو مجلس إدارة رشكة عايد

عبدالرحمن العايد للمقاوالت

 ١ - عضو مجلس إدارة رشكة

اسمنت املدينة

 ٢ - عضو مجلس إدارة رشكة

العبداللطيف لالستثامر الصناعي

 ٣ - عضو لجنة املراجعة يف

 رشكة العبداللطيف لالستثامر

الصناعي

 ٤ - مدير عام رشكة أصول

الوساطة للخدمات التجارية

 ٥ - رئيس مجلس إدارة رشكة بيت

الوصيل
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٤ – االدارة التنفيذية

االسم

مشعل محمد نارص الكثريي

أحمد عبد الستار زهري اسامعيل

  الرئيس التنفيذي

  املدير املايل

الرئيس التنفيذي
مدير العام 

لرشكة الكثريي القابضة

 املدير املايل

لرشكة العربية للخرسانة

بكالوريس يف العلوم البحرية

بكالوريس يف التجارة
 املدير املايل

لرشكة الكثريي القابضة

 املؤهل العلميالوظيفة السابقة الوظيفة الحاليةاملنصب

ج ) أسامء الرشكات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضواً يف مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

 اسم العضو

مشعل محمد نارص

 الكثريي 

رشكة الكثريي القابضة

رشكة لني الخري للتجارة

رشكة املنصة الزراعية

رشكة مساندة االمداد املحدودة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودةداخل اململكة

أسامء الرشكات التي

يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوا يف مجالس 

اداراتها الحالية أو من 

 مديريها 

داخل اململكة /

 خارج امللكة 

الكيان القانوين 

( مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غري مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة/....)

أسامء الرشكات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة

 عضوا يف مجالس اداراتها

 السابقة أو من مديريها

داخل اململكة/

 خارج اململكة

الكيان القانوين

 ( مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غري مدرجة/

 ذات مسؤولية محدودة/....)

رشكة اليان للصناعة
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 اسم العضو

سعود محمد عبد الله

  آل رشيم 

رشكة الكثريي القابضة

رشكة لني الخري للتجارة

رشكة املنصة الزراعية

 رشكة الغذاء املميز

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودةداخل اململكة

أسامء الرشكات التي

يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوا يف مجالس 

اداراتها الحالية أو من 

 مديريها 

داخل اململكة /

 خارج امللكة 

الكيان القانوين 

( مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غري مدرجة/ 

ذات مسؤولية محدودة/....)

أسامء الرشكات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة

 عضوا يف مجالس اداراتها

 السابقة أو من مديريها

داخل اململكة/

 خارج اململكة

الكيان القانوين

 ( مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غري مدرجة/

 ذات مسؤولية محدودة/....)

 رشكة تقدم العاملية لالتصاالت

وتقنية املعلومات

رشكة اتحاد االبتكار

رشكة وعد التقدم للصناعة

رشكة مسايف املحدودة

داخل اململكة

داخل اململكة

ذات مسئولية محدودةداخل اململكة

ذات مسئولية محدودةداخل اململكة رشكة األنظمة املتحدة

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودة
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االسم

رايد محمد نارص الكثريي

مشعل محمد نارص الكثريي

عادل ابراهيم محمد الكثريي

سعود محمد عبد الله آل رشيم

د )اجتامعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخرية، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتامع موضحاً فيه أسامء الحارضين

عقد مجلس اإلدارة خالل السنة املالية عدد (4)اجتامعات خالل العام 2019م. 

اجتامعات مجلس االدارة خالل عام 2019 م

عدد وتاريخ االجتامعات وسجل الحضور

االجتامع االول

2019/03/05م
االجتامع الثاين

2019/06/20م
االجتامع الثالث

2019/10/09 م
االجتامع الرابع

اإلجاميل 2019/11/14 م

4

4

4

4
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ه ) بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات التي حرضها كل عضو من تاريخ آخر اجتامع للجمعية العامة

اجتامعات مجلس االدارة من تاريخ آخر اجتامع للجمعية العامة والتي عقدت بتاريخ (2019/04/23م)

االسم

رايد محمد نارص الكثريي

مشعل محمد نارص الكثريي

عادل ابراهيم محمد الكثريي

سعود محمد عبد الله آل رشيم

عدد وتاريخ االجتامعات وسجل الحضور

االجتامع االول

2019/06/20م
االجتامع الثاين

2019/10/09 م
االجتامع الثالث

اإلجاميل 2019/11/14 م

3

3

3

3
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و) اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غري التنفيذيني – علام مبقرتحات املساهمني وملحوظاتهم

 حيال الرشكة وأدائها

غالبية  حضور  عىل  دامئاً  اإلدارة  مجلس  ويحرص   ، وأداءها  الرشكة  حيال  املساهمني  السادة  من  مالحظات  أية  اإلدارة  مجلس  يتلق  مل 

أعضائه وبخاصة غري التنفيذيني إلجتامعات الجمعيات العامة لالستامع اىل تساؤالت ومقرتحات املساهمني حيال الرشكة وأدائها والرد 

عليها وتوثيقها مبحارض الجمعيات.

ز ) حيثام ينطبق ، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ، والجهة الخارجية التي

 قامت بالتقييم وعالقتها بالرشكة ، إن وجدت

اعتمد مجلس إدارة الرشكة مؤخراً منوذج داخيل لتقييم أداء أعضاء املجلس مقدم من لجنة الرتشيحات واملكافآت للعمل به أعتباراً من 

عام ٢٠١٩م حيث يشارك أعضاء املجلس يف عملية التقييم من خالل اإلدالء بآراءهم ، ويتم تحليل نتائج التقييم بإرشاف لجنة الرتشيحات 

واملكافآت ثم ترفع النتائج ملجلس اإلدارة ، ومل يتم االستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم.

ح ) اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة الثالثة والتسعني من

 الئحة حوكمة الرشكات.

 أ) وافقت الجمعية العامة غري العادية بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٩م عىل الئحة عمل لجنة الرتشيحات واملكافآت و سياسة مكافآت أعضاء مجلس 

اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية– وفيام ييل نص سياسة املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس 

واإلدارة التنفيذية: 
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية

 سياسة مكافآت

القابضة  تطبيقاً  الكثريي  التنفيذية لرشكة  تم إعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واإلدارة 

ألحكام الفقرة (١) من املادة رقم (61) من الئحة حوكمة الرشكات باململكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق 

املالية مبوجب القرار رقم 8 -16-2017م بتاريخ 1438/05/16هـ املوافق 2017/02/13م بناءاً عىل نظام الرشكات الصادر 

3-45-2018 وتاريخ  28-01-1437هـ املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  باملرسوم املليك رقم م/3 وتاريخ 

٠٧-٠٨-١٤٣٩هـ املوافق 2018/04/23م ، والتي تنص عىل أن تقوم لجنة املكافآت بإعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء 

مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية ، ورفعها إىل مجلس اإلدارة للنظر فيها متهيداً العتامدها 

من الجمعية العامة.

املادة (1) التعريفات 

يقصد بالكلامت والعبارات التالية املعاين املوضحة أمامها ما مل يقض سياق النص خالف ذلك:

الهيئة : هيئة السوق املالية.

السياسة : سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية.

الئحة الحوكمة : الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.

نظام حوكمة الرشكات : نظام حوكمة رشكة الكثريي القابضة(الئحة حوكمة رشكة الكثريي القابضة). 

الرشكة : رشكة الكثريي القابضة. 

الجمعية العامة: جمعية تشكل من مساهمي الرشكة مبوجب أحكام نظام الرشكات ونظام الرشكة األسايس.

مجلس اإلدارة أو املجلس : مجلس إدارة رشكة الكثريي القابضة.

اللجنة : لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية يف رشكة الكثريي القابضة. 

اإلدارة التنفيذية / كبار التنفيذيني : تشمل الرئيس التنفيذي للرشكة ، وباقي أعضاء اإلدارة التنفيذية يف الرشكة. 

املدعوون : أي شخص يتم دعوته لحضور إجتامع اللجنة من غري أعضائها.

املكافآت : املبالغ والبدالت واألرباح وما يف حكمها ، واملكافآت الدورية أو السنوية املرتبطه باألداء ، والخطط التحفيزية قصرية 

أو طويلة األجل ، وأي مزايا عينية أخري ، بإستثناء النفقات واملصاريف الفعليةاملعقولة التي تتحملها الرشكة عن عضو مجلس 

اإلدارة لغرض تأدية عمله .
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املادة (2) أهداف السياسة 

توضيح معايري مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية ، مبا يتوافق مع األنظمة والتعليامت ذات 

العالقة.

املادة (3) معايري املكافآت 

١ - إنسجامها مع إسرتاتيجية الرشكة وأهدافها.

٢ - أن تقدم املكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عىل إنجاح الرشكة وتنميتها عىل املدى الطويل.

العلمية والخربات  الوظيفة، واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها، واملؤهالت  بناء عىل مستوى  تحدد املكافآت  أن   -  ٣

العملية، واملهارات ومستوى اآلداء.

٤ - انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الرشكة.

٥ - األخذ يف اإلعتبار مامرسات الرشكات األخرى يف تحديد املكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غري مربر للمكافآت 

والتعويضات.

٦ - أن تستهدف إستقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم املبالغة فيها.

٧ - أن تعد بالتنسيق مع لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية عند التعيينات الجديدة.

٨ - تنظيم منح أسهم يف الرشكة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارا جديد أم أسهام اشرتتها الرشكة.

٩ - أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واالعامل واملسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس 

اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة  املالية.

١٠ - أن تكون املكافآت مبنية عىل توصية لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية.

١١ - أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الرشكة واملهارة الالزمة إلدارتها.

١٢ - األخذ بعني اإلعتبار القطاع الذي تعمل فيه الرشكة وحجمها وخربة أعضاء مجلس اإلدارة.

١٣ - أن تكون املكافأة كافية بشكل معقول إلستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخربة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.

١٤ - يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول عىل مكافأة مقابل عضويته يف لجنة املراجعة املشكلة من قبل الجمعية العامة، أو 

مقابل أي أعامل أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية – مبوجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها يف الرشكة، وذلك 

مجلس  قبل  من  املشكلة  اللجان  ويف  اإلدارة  مجلس  يف  عضوا  بصفته  عليها  يحصل  أن  ميكن  التي  املكافأة  إىل  باإلضافة 

اإلدارة،وفقا لنظام الرشكات والنظام األسايس.
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واملهام  واختصاصاته  العضو  خربة   مدى  تعكس  بحيث  املقدار  متفاوتة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  تكون  أن  يجوز   -  ١٥

املنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحرضها وغريها من االعتبارات.

١٦ - إذا تبني للجنة املراجعة أو الهيئة أن املكافآت التي رصفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية مبنية عىل 

معلومات غري صحيحة  أو مضللة تم عرضها عىل الجمعية العامة أو تضمينها يف تقرير مجلس اإلدارة السنوي، فيجب إعادتها 

للرشكة، ويحق للرشكة مطالبته بردها.

املادة (4) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه

١ - تكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة وجميع املزايا التي يحصل عليها – إن وجدت – كام تقرها الجمعية العامة العادية وذلك مبا 

يتوافق مع القرارات والتعليامت الرسمية الصادرة يف هذا الشأن، ويف حدود ما نص عليه نظام الرشكات ولوائحه.

٢ - يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة مبلغا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صايف 

األرباح ويجوز الجمع بني اثنني أو أكرث من هذه املزايا.

٣ - إذا كانت املكافأة نسبة معينة من أرباح الرشكة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة عىل (10%) من صايف األرباح وذلك بعد خصم 

عىل  ربح  توزيع  وبعد  األسايس،  الرشكة  ونظام  الرشكات  نظام  ألحكام  تطبيقا  العامة  الجمعية  قررتها  التي  اإلحتياطات 

(5%) من رأس مال الرشكة املدفوع، عىل أن يكون إستحقاق هذه املكافأة متناسبا مع عدد الجلسات  املساهمني ال يقل عن 

التي يحرضها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطال.

٤ - يف جميع األحوال، ال يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسامئة ألف ريال 

سنويا، وفق الضوابط التي تضعها الجهة املختصة.

٥ - يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني نسبة من األرباح التي تحققها الرشكة أو أن تكون مبنية بشكل مبارش 

أو غري مبارش عىل ربحية الرشكة.
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٦- يتم تفصيل مكافآت أعضاء مجلس االدارة واللجان املنبثقة عنه كام ييل:-

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه

نوع املكافآة

بدل حضور جلسات املجلس

بدل حضور جلسات اللجان املنبثقة عن 

املجلس 

مكافأة سنوية لعضو مجلس اإلدارة 

مواعيد رصف املكافآت السنوية 

لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه

موعد تطبيق سياسة التعويضات 

واملزايا لألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه

يرصف لعضو مجلس اإلدارة وأمني املجلس أو من ينوب عنه، بدل حضور 

مقداره (2000) ريال عن كل جلسة من جلسات املجلس.

يرصف لعضو اللجنة وأمني اللجنة أو من ينوب عنه، بدل حضور مقداره 

(2000) ريال عن كل جلسة من جلسات اللجنة.

تطبق سياسة التعويضات واملزايا ألعضاء املجلس ولجانه اعتبارا من 

مكافآت العام املايل 2018م.

ترصف مكافأة سنوية للعضو مقدارها (40,000) فقط أربعون ألف ريال 

سعودي ال غري ،  يرتبط رصفها بعدد الجلسات التي حرضها عضو مجلس 

اإلدارة من مجموع الجلسات التي عقدها مجلس اإلدارة خالل السنة 

املالية املعنية، وتقسم املكافأة السنوية بني املمثلني يف حالة 

تعيني أعضاء مجلس إدارة جديد، وذلك بحسب تاريخ التعيني.

ترصف املكافأت السنوية لعضوية املجلس ولجانه عىل األعضاء بشكل 

سنوي .

املويص بها
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املادة (5) مكافآت اإلدارة التنفيذية

١ – متنح الرشكة كبار التنفيذيني فيها – وفقا لإلجراءات واملعايري التي يعتمدها مجلس اإلدارة – مزايا مالية محددة بناء عىل سلم الرواتب وسياستها 

املعتمدة يف هذا الشأن وتشمل يف هذا الشأن وتشمل مكافآت اإلدارة التنفيذية عىل ماييل :

١ - راتب أسايس.

٢ - تأمني طبي له.

٣ - بدل نقل.

٤ - بدل سكن.

٥ - مكافأة سنوية.

٦ - مكافأة تحفيزية طويلة األجل إن وجدت.

٧ - أي مكافآت أو بدالت أخرى يتم إعتامدها من مجلس إدارة الرشكة.

املادة (6) اإلفصاح 

١ – يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة أألى الجمعية العامة العادية عىل بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من 

مكافآت وبدل مرصوفات وغري ذلك من املزايا، وأن يشتمل كذلك عىل بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملني أو إداريني أو ما قبضوه نظري 

أعامل فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضا عىل بيان بعدد جلسات املجلس وعدد التي حرضها كل عضو من تاريخ آخر اجتامع للجمعية العامة.

٢ - دون اإلخالل مبا ورد يف فقرة (1) من هذه املادة، تفصح الرشكة عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية فيها وفقا للمتطلبات النظامية 

املحددة يف الئحة الحوكمة.

املادة (7) دفع املكافآت 

تدفع املكافآت بالريال السعودي أو ما يعادله بأي عملة أخرى ويتم الدفع من خالل قيد مبارش يف الحسابات البنكية املحددة من جانب الشخص املعني.

املادة (8) أحكام عامة

١ – ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت عىل بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة يف اجتامع الجمعية العامة.

٢ – تعد هذه السياسة نافذة من تاريخ موافقة الجمعية العامة عليها ، وال يتم تعديلها إال مبوافقة الجمعية عىل تلك التعديالت.

٣ – تعد هذه السياسة مكملة للنظام األسايس للرشكة ، ونظام حوكمة الرشكة ، والئحة الحوكمة.

٤ – كل ما مل يرد بشأنه نص يف هذه السياسة يطبق بشأنه األنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات املختصة.

٥ – تلغي هذه السياسة وتحل محل كل ما يتعارض معها من إجراءات وقرارات ولوائح داخلية للرشكة.
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له  التابعة  االدارة مبكافآت وبدالت أعضاء املجلس واللجان  للسياسة أعاله ملجلس  البرشية طبقاً  الرتشيحات واملكافآت واملوارد  لجنة  - أوصت   ( ب 

لرفعها للجمعية العامة العتامدها كام ييل :

االسم 

160,000070,000230,000االجاميل 

بدالت رواتب مبلغ معني املنصب 
إجاميل ما 
يتحصل عليه

 العضو

سجل الحضور خالل العام 2019 م

 رايد محمد نارص الكثريي

 عادل ابراهيم محمد الكثريي

 سعود محمد عبدالله آل رشيم

 ماهر نظام الربغويث

 أشواق محمد نارص الكثريي

 محمود حنفي مجيل عقيل

 خالد عبداملحسن عبدالرحمن الخيال

 مشعل محمد نارص الكثريي

رئيس مجلس اإلدارة
عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت 

نائب رئيس مجلس االدارة 
عضو مجلس االدارة 

عضو مجلس االدارة
 رئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت 

رئيس لجنة املراجعة 

عضو لجنة املراجعة 

عضو لجنة املراجعة 

عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت
أمني رس مجلس االدارة 

الرئيس التنفيذي
عضو مجلس االدارة 

حضور عدد(4) اجتامعات مجلس ادارة
 + عدد (2) اجتامع لجنة ترشيحات 

حضور عدد(4) اجتامعات مجلس ادارة  

حضور عدد(4) اجتامعات مجلس ادارة 
+ عدد (2) اجتامع لجنة ترشيحات  

حضور عدد(3) اجتامعات لجنة املراجعة 

حضور عدد(3) اجتامعات لجنة املراجعة 

حضور عدد(3) اجتامعات لجنة املراجعة 

حضور عدد(4) اجتامعات مجلس ادارة 
+ عدد (2) اجتامع لجنة ترشيحات 

حضور عدد(4) اجتامعات مجلس ادارة  
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االختصاصات  مراعاة  ومع  شئونها  ترصيف  عىل  واملرشف  الرشكة  أعامل  عن  األول  املسؤول  هو  الرشكة  إدارة  مجلس  يعترب 

الفرعية املنبثقة عن مجلس  اللجان  إدارة الرشكة. وتعترب  السلطات يف  اإلدارة أوسع  العامة يكون ملجلس  للجمعية  املقررة 

اإلدارة مبثابة معني ملجلس اإلدارة للقيام نيابة عن املجلس ببعض املهام املحددة ورفع تقارير دورية مبا تجده إىل املجلس 

الرشكة  إدارة  تسعى  غاية  هي  والفعالية  بالكفاءة  تتمتع  استشارية  طبيعة  ذات  اإلدارة  مجلس  عن  منبثقة  لجان  وجود  إن 

أثٍر إيجايب للوصول إىل القرارات بشفافية مطلقة ويشكل مجلس االدارة عدد مناسب من اللجان حسب  لتحقيقها ملا لها من 

لذا تم تشكيل  اللجان املعنية  التنفيذيني يف  كافياً من أعضاء مجلس اإلدارة غري  حاجة الرشكة وظروفها ويتعني تعيني عدداً 

اللجان التالية:

استعراض  مسؤولیتھا  وتشمل  الرشكة.  ألعامل  الداخلیة  والضوابط  املالیة  اإلدارة  عىل  اإلدارة  مبجلس  املراجعة  لجنة  ترشف 

املراجع  فاعلیة  وتراجع  الخارجي  املراجع  فاعلیة  عىل  ترشف  كام  للرشكة.  سنویة  والربع  السنویة  املالیة  البیانات  ومناقشة 

عىل  لإلرشاف  بالتزاماتھا  الوفاء  لغرض  ومستشارین  خرباء  وتعیین  الخارجي  املراجع  اختیار  صالحیة  ولھا  والداخيل  الخارجي 

الشؤون املالیة للرشكة. 

الداخلیة يف الرشكة ونظم املعلومات املحاسبیة  الرقابة  لجنة املراجعة مبسؤولیة استعراض فعالیة نظام  وكذلك تضطلع 

وكفاءات وقدرات اإلدارة املالیة يف ظل االلتزام باملعاییر املحاسبیة املتعارف علیھا. 

وبناً ء عىل املراجعة الشاملة التي قامت بھا لجنة املراجعة فأنھا تقر أن الرشكة تقوم بتطبیق نظام فاعل للرقابة الداخلیة، وأن 

جمیع مامرساتھا املالیة تتم وفقاً ملبادىء املحاسبة املقبولة عموماً باململكة العربیة السعودیة.

 لجان مجلس اإلدارة

ثانياً

أ - لجنة املراجعة:
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وقد عقدت اللجنة خالل السنة املالية 2019 ثالث اجتامعات للفرتة من 01-01-2019 ولغاية 31-12-2019 كام هو موضح بالجدول التايل:

جدول حضور لجنة املراجعة 

دراسة القوائم املالية األولية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها.

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير املراجعة الداخلية وإدارة املخاطر بالرشكة والتوصية بتعيني املراجع 

الداخيل .

عن  واالجابة  ومناقشته  وموضوعيته  استقالله  من  والتحقق  الخارجي  الحسابات  مراجع  بتعيني  للمجلس  التوصية 

استفساراته ودراسة تقرير املراجع الخارجي .

التحقق من التزام الرشكة باألنظمة واللوائح والسياسات وتعليامت الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعامالت مع 

األطراف ذات العالقة.

مسؤوليات لجنة املراجعة :

طبيعة العضويةاسم العضو
االجاميل االجتامع 1

2019/03/20م2019/03/11م2019/02/19م
االجتامع 3االجتامع 2

أ / ماهر نظام الربغويث

أ / أشواق محمد نارص الكثريي

أ / محمود حنفي مجيل عقيل

سجل الحضور

رئيس للجنة

عضو

عضو

3

3

3
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 هي احدي لجان مجلس اإلدارة وتم املوافقة عىل تشكيل أعضائها بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/12/26م 

وقد تم تشكيل هذه اللجنة  من تاريخ قرار مجلس االدارة وتنتهي يف 2020/03/12م بإنتهاء دورة مجلس اإلدارة الحايل ، وتؤلف 

اللجنة من أعضاء ال يقل عددهم عن ثالثة، جميعهم من غري أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني.

وتحدد لجنة املكافآت والرتشيحات واملوارد البرشية كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة وتقوم باقرتاح معايري موضوعية لألداء 

مبوافقة املجلس.

وتختص لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية ببعض االختصاصات التالية:

ب – لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية: 

إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية ، ورفعها إىل مجلس اإلدارة للنظر 

فيها متهيدا إلعتامدها من الجمعية العامة ، عىل أن يراعى يف  تلك إتباع  معايري ترتبط باألداء ، واإلفصاح عنها ، والتحقق من تنفيذها.

املراجعة الدورية لسياسة املكافآت ، وتقييم فعاليتها ىف تحقيق األهداف املرجوه منها.

التوصية ملجلس اإلدارة مبكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني بالرشكة وفقا� للسياسة املعتمدة.

مراجعة أسس توزيع املكافآت السنوية املقررة من مجلس االدارة والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها.

إقرتاح سياسات ومعايري واضحة للعضوية ىف مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

املراجعة السنوية لإلحتياجات الالزمة من املهارات أو الخربات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ، ووظائف اإلدارة التنفيذية.
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وقد عقدت لجنة الرتشيحات واملكافآت عدد (2) إجتامع خالل عام 2019م ويبني الجدول التايل تكوين لجنة الرتشيحات واملكافآت 

واملوارد البرشية مبا يف ذلك اسم العضو وطبيعة العضوية، باإلضافة إىل عدد مرات حضور اجتامعات اللجنة وتاريخ االجتامع:

جدول حضور لجنة الرتشيحات واملكافآت واملوارد البرشية:

أسم العضو
طبيعة العضوية

االجاميل االجتامع األول

2019/05/26م
االجتامع الثاين

2019/11/12م

أ / سعود محمد عبدالله آل رشيم

أ / رايد محمد نارص الكثريي

أ / خالد عبداملحسن عبدالرحمن

الخيال 

سجل الحضور

رئيس اللجنة

عضو

عضو

2

2

2
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تتكون االدارة التنفيذية من: 

مهام االدارة التنفيذية:

ج - االدارة التنفيذية 

 املنصب االسم

 مشعل محمد نارص الكثريي

 أحمد عبد الستار زهري اسامعيل

 الرئيس التنفيذي

 املدير املايل

وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الرشكة بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمني .

متابعة خطط الرشكة االسرتاتيجية الطويلة واملتوسطة والقصرية األجل وتحديثها ومراجعتها من حني آلخر.

توجيه أعامل املبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.

املوافقة عىل امليزانيات التقديرية واملوافقة عىل موازنات الفروع املوحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل 

والرفع ألخذ املوافقات النهائية.

اإلرشاف عىل تطبيق السياسات واإلجراءات املعتمدة يف جميع أقسام الرشكة. 
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني من أسهم الرشكة

 ثالثاً

مالحظاتالوظيفةأسم العضو
صايف

التغري 
 عدد

األسهم
نسبة

امللكية 

 عدد

األسهم
نسبة

امللكية 

أ / رايد محمد نارص الكثريي

أ / مشعل محمد نارص الكثريي

نهاية العامبداية العام

1,002

200,400

أسهمهرئيس املجلس

أسهمه
 الرئيس التنفيذي

عضو املجلس 

5,012% 0.13

2,727,237% 72.39

6,014

2,927,637

% 0.13

% 64.76

مالحظاتالوظيفةاسم العضو
صايف

التغري 
 عدد

األسهم
نسبة

امللكية 

 عدد

األسهم
نسبة

امللكية 

أ / مشعل محمد نارص الكثريي

نهاية العامبداية العام

200,400 أسهمه  الرئيس التنفيذي

عضو املجلس 
2,727,237% 72.392,927,637% 64.76

صلة القريباسم القريب
صايف

التغري 
 عدد

األسهم
نسبة

امللكية 

 عدد

األسهم
نسبة

امللكية 

نورة نارص الهزاين

نهاية العامبداية العام

222
 زوجة

رئيس املجلس
1,113% 0.02951,335% 0.0295

٣ – ملكية كبار التنفيذيني وزوجاتهم وأوالدهم القرص :- 

١ – ملكية األعضاء :-

٢ – ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة :- 
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أ) سياسة مكافأة مجلس اإلدارة 

يبني نظام الرشكة طريقة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ويجوز أن تكون هذه املكافآت راتبا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من األرباح، ويجوز الجمع 

بني اثنتني أو أكرث من هذه املزايا.

حيث تنتهج الرشكة يف تحديد هذه املكافأة اىل حجم االعامل واملسؤوليات التي يتحملها العضو باإلضافة ان تكون هذه املكافآت ضمن حدود نظام الرشكة األسايس وأن ال 

تتجاوز الخمسامئة ألف ريال لكل عضو من أعضاء الرشكة.

٤ – املدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني :- 

1) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ب) تفاصيل السياسات املتعلقة باملكافآت وآليات تحديدها واملبالغ واملزايا املالية والعينية املدفوعة لكل عضو من أعضاء  مجلس اإلدارة مقابل أي أعامل أو مناصب تنفيذية 

أو فنية أو إدارية أو استشارية

- تم توضيحها بسياسة املكافآت املعروضة يف هذا التقرير .

ج) بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت

- ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق يتنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس االدارة عن أي مكافآت 

د ) بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملني أو إداريني أو ما قبضوه نظري أعامل فنية أو إدارية أو استشارات

- ال يوجد.

هـ) فيام ييل بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية خالل السنة املالية  
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 عادل ابراهيم محمد الكثريي

 سعود محمد عبدالله آل رشيم

املجموع

 رايد محمد نارص الكثريي

 املجموع

 ثالثاً : األعضاء التنفيذيني

 ثانياً : األعضاء غري التنفيذيني

 أوالً : األعضاء املستقلني

 مشعل محمد نارص الكثريي

 املجموع
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2) مكافآت كبار التنفيذيني

3) مكافآت أعضاء اللجان 

 وظائف

كبار التنفيذيني
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املكافآت املتغريةاملكافآت الثابتة

360,000

180,000

540,000

0

145,167

145,167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360,000

325,167

685,167

0

0

0

48,000

0

48,000

408,000

325,167

733,167

  الرئيس التنفيذي

  املدير املايل

  املجموع

املكافآت الثابتة اسم العضو

 ( عدا بدل حضور الجلسات )

املجموع بدل حضور جلسات 

 أعضاء لجنة املراجعة

  ماهر نظام الربغويث

  أشواق محمد الكثريي

 محمود حنفي عقيل

 املجموع

 أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت

 سعود محمد عبدالله آل رشيم

 رايد محمد نارص الكثريي

 خالد عبداملحسن عبدالرحمن الخيال

  املجموع

0

0

0

0

6000

6000

6000

18000

6000

6000

6000

18000

0

0

0

0

4000

4000

4000

12000

4000

4000

4000

12000
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وأعضاء  االجتامع  هذه  تاريخ  ييل  وفيام  العادية  غري  العامة  للجمعية  واحد  اجتامع   (  1  ) بعقد  2019م  عام  خالل  الرشكة  قامت 

مجالس اإلدارة الحارضين لهذه الجمعية:

االجاميلاالسم االجتامع االول
2019/04/23م

رايد محمد نارص الكثريي

مشعل محمد نارص الكثريي

عادل ابراهيم محمد الكثريي

سعود محمد عبد الله آل رشيم

سجل الحضور

1

1

1

 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة

املالية األخرية وأسامء أعضاء مجلس اإلدارة الحارضين لهذه الجمعيات

 رابعاً

1
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تاريخ الطلبرقم الرشكةمسلسل

 سجالت املساهمني

 تاريخ ملف

أسباب الطلبملكيات االسهم

عدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

 خامساً

2019/04/06

2019/06/11

2019/06/30

2019/07/10

2019/07/24

2019/08/07

2019/09/04

2019/10/02

2019/10/06

2019/10/08

2019/10/10

2019/10/14

2019/11/26

2019/12/31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

9508

9508

9508

9508

9508

9508

9508

9508

9508

9508

9508

9508

3008

3008

2019/04/23

2019/06/11

2019/06/30

2019/07/11

2019/07/25

2019/08/08

2019/09/05

2019/10/03

2019/10/07

2019/10/09

2019/10/10

2019/10/14

2019/11/26

2019/12/31

الجمعية العامة

اجراءات الرشكات

اجراءات الرشكات

اجراءات الرشكات

اجراءات الرشكات

اجراءات الرشكات

أخرى

اجراءات الرشكات

اجراءات الرشكات

اجراءات الرشكات

اجراءات الرشكات

اجراءات الرشكات

اجراءات الرشكات

اجراءات الرشكات
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ال يوجد تعارض أو رفض  بني توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة.، أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيني مراجع حسابات 

الرشكة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخيل. 

إقرارات مجلس اإلدارة
 سادساً

يقر مجلس االدارة مبا ييل :- 

أ  ) أن سجالت الحسابات أُعّدت بالشكل الصحيح.

ب ) أن نظام الرقابة الداخلية أُعد عىل أسس سليمة ونُّفذ بفاعلية.

ج ) أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الرشكة عىل مواصلة نشاطها.

توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبني قرارات مجلس اإلدارة،

أو التــي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيني مراجع حسابات الرشكة وعزله

 وتحــديد أتعابه وتقييم أدائــــه أو تعييــــــــن املراجـــــــع الداخلــــــــي،

 ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها

سابعاً



310101013101010101010101310131013101310131013101310131

الفصل

التخطيط واألداء 

الثالث
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 أوالً

تتمثل األنشطة الرئيسية للرشكة يف ادارة الرشكات التابعة لها او املشاركة يف ادارة الرشكات االخرى التي تساهم فيها وتوفري 

من  وغريها  االمتياز  وحقوق  والصناعية  التجارية  والعالمات  االخرتاع  براءات  من  الصناعية  امللكية  حقوق  وامتالك  لها  الالزم  الدعم 

الحقوق املعنوية واستغاللها وتأجريها للرشكات التابعة لها او لغريها.

وتتمثل أنشطة الرشكة الرئيسية فيام ييل:

نقل وتوزيع وبيع األسمنت واملواد األساسية للبناء (البحص والرمل بأنواعه املختلفة) لألسواق املحلية يف جميع مناطق اململكة 

وأهمها أسواق املنطقة الوسطى واملنطقة الغربية، حيث أن الرشكة لها أسطول خاص بها يعمل عىل نقل وتوزيع األسمنت. ويتم 

إدارة هذا القطاع بواسطة رشكة مساندة اإلمداد املحدودة (رشكة تابعة) واململوكة بالكامل لرشكة الكثريي القابضة. 

حال ويف  التابعة.  ورشكاتها  للرشكة  الرئيسية  النشاط  ألنواع   وصف 

 وصف نوعني أو أكرث من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثريه يف

حجم أعامل الرشكة وإسهامها يف النتائج

قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة االسمنت 
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إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة عن طريق مصنع الكثريي القابضة للخرسانة الجاهزة، ويتم إدارة هذا القطاع من خالل رشكة اليان للصناعة 

(رشكة تابعة) واململوكة بالكامل لرشكة الكثريي القابضة.

قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة: 

حيث حصلت رشكة اليان للصناعة (رشكة تابعة) واململوكة بالكامل لرشكة الكثريي القابضة عىل اعتامد تقنية انتاج االلواح الخرسانية من 

وزارة اإلسكان وتقوم الرشكة حاليا بالتعاون مع رشكة ام دو اإليطالية بإنشاء مصنع مبدينة سدير للصناعة واألعامل بطاقة إنتاجية 

مليون مرت مربع من األلواح الخرسانية سنوياً.

قطاع انتاج األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد: 

حيث اجتازت رشكة مساندة االمداد املحدودة معايري التأهيل املعتمدة بربنامج وايف إحدى برامج وزارة اإلسكان.

قطاع التطوير العقاري: 
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إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة عن طريق مصنع الكثريي القابضة للخرسانة الجاهزة، والواقع يف شامل مدينة الرياض، مخطط الخري. وقد 

تم التشغيل الفعيل ملصنع الخرسانة الجاهزة الواقع شامل مدينة الرياض يف يوم األحد املوافق 1 أكتوبر 2017م ، بتكلفة اجامليه 

بقيمة  الرشكة  من  ذايت  بتمويل  ريال  عرش  وستة  وخمسامئة  االف  وسبعة  مليون  وعرشون  تسعة  فقط   ( ريال   29,007,516  ) بلغت 

(14,120,016 ريال ) فقط أربعة عرش مليون ومائة وعرشون الف وستة عرش ريال ومببلغ ( 14,887,500 ريال ) فقط أربعة عرش مليون 

ومثامنائة وسبعة ومثانون ألف وخمسامئة ريال من متويل مضخات وخالطات خرسانية ملدة ثالث سنوات مع عدة رشكات مختصه يف 

هذا املجال وتقدر الطاقة اإلنتاجية للمصنع ب 50 ألف مرت مكعب شهرياً من الخرسانة الجاهزة وبقدرة بيعيه من 400 – 600 مرت مكعب 

يوميا  ، وذلك حسب الخطة الزمنية املعلنة يف نرشة اصدار الرشكة وظهر  األثر املايل لهذا املرشوع عىل مدخالت الرشكة يف الربع 

الرابع من عام 2017م ، يف يوم الثالثاء 15 شعبان 1439هـ املوافق 1 مايو 2018م بدء التشغيل الفعيل لخط اإلنتاج الثاين ملصنع 

الخرسانة الجاهزة الواقع شامل مدينة الرياض ، حيث تكلف تشغيل الخط الثاين 3.4 مليون ريال وتقدر الطاقة اإلنتاجية للخط الثانـــي

ألف مرت مكعب شهرياً من الخرسانة الجاهزة ، وذلك قبل موعد تنفيذه بتسعة أشهر وفقا للخطة الزمنية املعلنة يف نرشة   30  ب 

اصدار الرشكة والتي اعلن فيها عن االنتهاء من املرحلة الثانية ( توريد وتركيب الخالطة املركزية رقم 2 ) بتاريخ مارس 2019م وقد ظهر 

األثر املايل لهذا املرشوع عىل مدخالت الرشكة يف الربع الثالث والرابع من العام 2018م ، ومدخالت العام ٢٠١٩ م ويتم إدارة هذا 

القطاع من خالل رشكة اليان للصناعة .وفيام ييل أداء مصنع الخرسانة منذ التأسيس وحتى نهاية السنة املالية .

قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة
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  ليغشتلا ذنم ةزهاجلا ةناسرخلا عنصم جاتنا روطت
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 الفرتة
 كمية االنتاج

  باملرت املربع

 الربع األخري 2017م

الربع األول 2018م

 الربع الثاين 2018م

 الربع الثالث 2018م

الربع الرابع 2018م

 الربع األول ٢٠١٩م

 الربع الثاين ٢٠١٩م

 الربع الثالث ٢٠١٩م

  الربع الرابع ٢٠١٩م

 االجاميل

19,719

40,057

39,851

46,501

44,225

47,075

43,088

57,693

54,226

392,435
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غري  العامة  الجمعية  موافقة  بعد  وذلك  ريال   45,208,800 اىل  ريال   37,674,000 من  مالها  رأس  بزيادة  العام  خالل  الرشكة  قامت   •

العادية والتي عقدت بتاريخ 2019/04/23م وذلك مبنح كل مساهم يحمل عدد 5 سهم ١ سهم مجاين.

(وزارة  السعودية   امللكية  الجوية  القوات  مع  عقداً  القابضة  الكثريي  لرشكة  واململوكة  املحدودة  االمداد  مساندة  رشكة  وقعت   •

الدفاع) لتأمني مصدات خرسانية للقوات الجوية بقيمة 12 مليون ريال سعودي.

• وقعت الرشكة اتفاقية غري ملزمة مع رشكة ام دو االيطالية النشاء مصنع ألنتاج األلواح الخرسانية املعزولة ثالثية األبعاد الستخدامها 

يف تقنية البناء الحديث. 

• وافقت وزارة اإلسكان عىل تقنية البناء املقدمة من رشكة اليان للصناعة.

• حصلت رشكة مساندة االمداد املحدودة عىل شهادة مطور عقاري من وزارة اإلسكان.

• حصلت رشكة اليان للصناعة عىل قرض الصندوق الصناعي لتمويل وإنشاء املصنع الجديد مبدينة سدير للصناعة واألعامل .

بتاريخ  الرئييس  بالسوق  التداول  بدء  وتم  تايس  الرئييس  للسوق  الرشكة  انتقال  طلب  عىل  السعودية  املالية  السوق  وافقت   •

2019/11/03م 

• وافق مجلس إدارة الرشكة عىل زيادة رأس مال الرشكة بقيمة 45,208,800 ريال وذلك بطرح عدد 4,508,880 سهم – كأسهم حقوق 

أولوية وعينت الرشكة رشكة فالكم للخدمات املالية كمستشاراً للطرح.

• بدأت رشكة اليان للصناعة فعلياً إجراءات إنشاء مصنعها الجديد مبدينة سدير للصناعة واألعامل إلنتاج األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد، 

حيث أن التاريخ املتوقع إلنهاء أعامل إنشاء املصنع وبداية اإلنتاج هو الربع الثالث من عام   2020 م

 ثانياً

وصف لخطط وقرارات الرشكة املهمة (مبا يف ذلك التغيريات الهيكلية للرشكة، 

أو توسعة أعاملها، أو وقف عملياتها) والتوقعات املستقبلية ألعامل الرشكة.
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الشبانات  وليد  السادة"  قبل  من  وتدقيقها  مراجعتها  جرى  والتي  2019/12/31م  يف  املنتهية  للسنة  للرشكة  املالية  القوائم  باستعراض 

محاسبون ومراجعون قانونيون " يتضح ما ييل: -

  األداء املايل

١ – األصول والخصوم خالل الخمسة أعوام األخرية

20192018201720162015 البيان

 موجودات متداولة

 مطلوبات متداولة

 رأس املال العامل

 األصول الثابتة

 إجاميل املوجودات

 57,446,038 

38,652,475 

18,793,563 

52,837,575 

110,283,613

41,701,727 

37,055,947 

4,645,780 

50,837,050 

92,538,777

32,495,528 

18,101,198 

14,394,330 

42,239,902 

74,735,430

24,984,867 

16,448,605 

8,536,262 

22,211,999 

47,196,866

19,758,055 

16,003,342 

3,754,713 

15,703,549 

35,461,604

املطلوبات األخري - غري املتداولة 

إجاميل املطلوبات 

رأس  املال املدفوع 

االحتياطيات واألرباح املدورة 

حقوق املساهمني ( ال توجد حقوق أقلية )

إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني 

 301,895 

37,357,842 

37,674,000 

9,696,014 

55,180,935 

92,538,777

434,228 

39,086,703 

45,208,800 

18,177,190 

71,196,910 

110,283,613

10,757,545 

28,858,743 

31,395,000 

6,670,766 

45,876,687 

74,735,430

3,425,696 

19,874,301 

5,000,000 

22,322,565 

27,322,565 

47,196,866

0

 16,003,342 

5,000,000 

14,458,262 

19,458,262 

35,461,604
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19,458,262

27,322,565

45,876,687

55,180,935

71,196,910
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األوىل – قامئة الدخل لرشكة الكثريي القابضة ( ذات مسئولية محدودة ) من 01 يناير 2017م حتى 19 مارس 2017م 

الثانية - قامئة الدخل لرشكة الكثريي القابضة ( رشكة مساهمة ) من 20 مارس2017م حتى 31 ديسمرب  2017م

 ٢ – نتائج األعامل خالل الخمسة أعوام األخرية

 نتائج األعامل خالل الخمسة أعوام األخرية

 البيان

 املبيعات

 تكلفة املبيعات

 مجمل ربح النشاط

 مصاريف التمويل واملصاريف العمومية واالداريةو البيع والتسويق واالستهالكات

 االيرادات األخري

 الزكاة ورضيبة الدخل

صايف الربح ( ال توجد حقوق أقلية ) 

 50,486,051

34,620,455

15,865,596

6,626,583

307,592

242,357

9,304,248

89,465,820

62,860,567

26,605,254

10,214,436

85,530

460,373

16,015,975

54,724,352

41,382,541

13,341,811

5,947,557

2,984

173,533

7,223,705

53,483,984

41,934,192

11,549,792

3,432,823

0

203,790

7,913,179

52,977,055

42,896,434

10,080,621

2,304,879

201,623

199,435

7,777,930

• البيانات لعام ٢٠١٧م تشمل نتائج فرتتني 

20192018201720162015
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18,000,000

16,000,000

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000
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نتائج االعامل

 صايف الربح خالل ال 5 أعوام االخرية

صايف الربح (اليوجد حقوق أقلية)

سعر السهم منذ اإلدراج

2019 2018 2017 2016 2015

7,777,930
7,913,179

7,223,705

9,304,248

16,015,975



 بيان

 االجاميل

٣ ) تحليل جغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة ورشكاتها التابعة

 مبيعات االسمنت
إيرادات مصنع

الخرسانة 

 إيرادات العقود

الحكومية

 إيرادات مشاريع

 خاصة

 إيردات البحص والرمل

 املغسول
 اجاميل مبيعات

 الرشكة
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39,452,02136,066,9667,323,3373,552,5003,070,99689,465,820
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٤ )  النتائج التشغيلية للعام 2019م مقارنة مع العام 2018م 

نسبة التغري التغري20192018 البيان

)'#%)'

!"#"$%

!"#$%&!'56#&
*+,72&&

!"#$%&!'()&
*+,-2&

  ليغشتلا ذنم ةزهاجلا ةناسرخلا عنصم جاتنا روطت

اإليرادات  

تكلفة اإليرادات 

إجاميل الربح 

مصاريف عمومية وإدارية 

إستهالكات 

صايف الدخل من األعامل الرئيسية 

أعباء متويلية 

االيرادات األخري 

صايف دخل السنة 

الزكاة الرشعية التقديرية 

صايف الربح ( ال توجد حقوق أقلية ) 

89,465,820

- 62,860,567

26,605,253

- 4,714,953   

- 5,139,895

16,750,405

- 359,588

85,531

16,476,348

- 460,373

16,015,975

50,486,051

- 34,620,455

15,865,596

- 1,305,821

4,884,870-

9,674,905

- 435,892

307,592

9,546,605

- 242,357

9,304,248

38,979,769

- 28,240,112

10,739,657

- 3,409,132

- 255,025

7,075,500

76,304

- 222,061

6,929,743

- 218,016

6,711,727

%77.21

%81.57

%67.69

%261.07

%5.22

%73.13

%-17,51  

%-72.19

%72.59

%89.96

%72.14
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بيان األسبابوصف موجز لهاالبيان
املسدد

املستحق حتى نهاية

الفرتة املالية السنوية 

ومل يسدد 

 رابعاً

أو  زكاة  أي  لسداد  واملستحقة  املسددة  النظامية  املدفوعات  بقيمة  بيان 

رضائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ومل تسدد حتى نهاية الفرتة املالية 

السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

 املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة وفقاً الحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليامت الهيئة

متطلب نظاميالعامة للزكاة والدخل يف اململكة العربية السعودية

متطلب نظامي

متطلب نظامي

متطلب نظامي

 تخضع الرشكة لنظام رضيبة القيمة املضافة الصادر مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 654 وتاريخ

 1438/11/01هـ ، حيث تقوم الرشكة بإعداد اإلقرارات الشهرية من بداية العام 2018م ،

 وسدادها شهرياً خالل املدة النظامية عىل أساس املستحق من الشهر السابق

املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة وفقاً الحكام وقواعد وزارة الداخلية ووزارة العمل

 املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة وفقاً الحكام وقواعد املؤسسة العامة للتأمينات

االجتامعية  يف اململكة العربية السعودية

الزكاة

 الرضيبة

 املضافة

 املؤسسة

 العامة للتأمينات

االجتامعية

 تكاليف تأشريات

وجوازات

259.542

1,003,069

183,109

1,477,690

460.373

- 14,925

0

0

2019
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قامت الرشكة بتكوين مخصص للزكاة الرشعية مببلغ (460,373) ريال عن الزكاة املستحقة عن عام 2019م وحصلت عىل شهادة الزكاة 

من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام ٢٠١٨م وتنتهي يف 2020/04/30م، وجاري العمل للحصول عىل شهادة الزكاة للعام املايل 

املنتهي يف 2019/12/31م. 

 سادساً

بيان بقيمة أي استثامرات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الرشكة

 سابعاً

تفاصيل املساهامت االجتامعية للرشكة، إن وجدت

قامت الرشكة بتخصيص مبلغ 434,228  ريال كمخصص مقابل نهاية الخدمة ومل تقم الرشكة بتجنيب أي استثامرات أو احتياطيات اخرى 

ملوظفيها.

ال يوجد

 ثامناً

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل رشكة تابعة

ال يوجد  أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الرشكات التابعة للرشكة.
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 خامساً

 مخصص الزكاة الرشعية



تاسعاً

القروض والتسهيالت البنكية

وتسهيالت  ومرابحة  مشاركة  عقود  ومتويل  األجل  قصري  وقرض  جاري  حساب  تسهيل  تتضمن  محلية  بنوك  مع  ائتامنية  تسهيالت  اتفاقيات  الرشكة  ابرمت 

اعتامدات مستنديه وخطابات ضامن وذلك لتمويل رشاء املواد الخام خالل الفرتة بأسعار مرابحة إسالمية متغرية متفق عليها مع البنك.

10,204,311ريال  مبلغ   2019 10,204,311 ريال سعودي والذي بلغ رصيده يف نهاية العام  ان التسهيالت االئتامنية املمنوحة مبوجب سندات ألمر مببلغ 

خاصة بأعامل متويل مشرتيات االسمنت من املوردين.

أبرمت رشكة اليان للصناعة التابعة واململوكة بالكامل لرشكة الكثريي القابضة عقد قرض برقم 20019 بتاريخ 02 أكتوبر 2019م مع صندوق التنمية الصناعية 

السعودي، الحد األقىص للقرض (23,200,000 ريال سعودي) وترصف الدفعات حسب أقساط القرض وحسب الرشوط واللوائح املوضحة بالعقد املربم وذلك 

بهدف إنشاء مصنع إلنتاج األلواح الخرسانية املعزولة ثالثية األبعاد. 

 اسم الجهة

املانحة للقرض
مبلغ أو حدود

 (التسهيالت - القروض)

 مدة

التسهيالت - القرض

املبلغ املتبقي

 من القرض 

املديونية اإلجاملية

للرشكة ورشكاتها 

 التابعة 

املبالغ املدفوعة

 سداداً للقرض

 خالل السنة 

بنك الرياض

بنك العريب

البنك االهيل

تسهيالت تسدد كل

 6 شهور 

تسهيالت تسدد كل

 6 شهور 

تسهيالت تسدد كل

 4 شهور 

7,446,045

9,254,338

9,004,932

9,000,000

5,000,000

3,000,000

5,605,288

4,599,021

0

5,605,288

5,299,021

0

أ - التسهيالت االئتامنية قصرية األجل
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 صندوق التنمية

الصناعية السعودي

أقساط تسدد ملدة

70 سنوات  23,200,0004,408,8004,408,800

ب - قروض طويلة األجل
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 عارشاً

املوارد البرشية

والعطاء  األداء  عىل  القادرة  الجيدة  الكفاءات  عن  البحث  يتطلب  مام  اإلنتاجية  العملية  عنارص  أهم  كونها  البرشية  املوارد  أهمية  تأيت 

املتميز، ولذلك اهتمت إدارة املوارد البرشية برفع الكفاءة والفعالية واالستقرار وكذلك تحقيق الوالء واالنتامء ملوظفي الرشكة من خالل 

فرص العمل املتوفرة وخلق ظروف مناخية وبيئة عمل مناسبة إضافة اىل العدالة يف األجور واملعامالت اإلدارية وتقديم خدمات ورعاية 

اجتامعية وصحية  

حيث يعمل لدى رشكة الكثريي القابضة 78 موظف وعامل ضمن نطاق اخرض متوسط لدى مكتب العمل ومبتوسط نسبة توطني 12.66 %  

 حادي عرش

 تقنية املعلومات

تسعي رشكة الكثريي القابضة دوما اىل تطبيق كل ما توصل اليه العلم الحديث استشعارا بحجم املسئولية، فقامت الرشكة باستبدال 

النظام املحاسبي املستخدم بها بنظام (ERP) وما لهذا املرشوع من أهمية يف تنظيم معامالت الرشكة وخفض التكلفة باستخدام 

برامج الحاسب االيل املناسبة – كذلك تعمل الرشكة عىل تطوير وتحديث موقعها االلكرتوين بإضافة اخبار الرشكة وتيسري عملية رفع 

السري الذاتية للمتقدمني.
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أوالً : الئحة الحوكمة 

  قامت الرشكة بوضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس االدارة والجمعية العامة للمساهمني تضمن االلتزام بقواعد ومامرسات 

الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الرشكة للتطور والنمو املستهدف.

االسرتشادية  األحكام  باستثناء  املالية،  السوق  هيئة  عن  الصادرة  الرشكات  حوكمة  الئحة  يف  الواردة  األحكام  جميع  الرشكة  وتطبق 

أدناه:

رقم املادة

الفقرة 
 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة

39
41
70
71
72
76
77
78
85
87
88
95

 التدريب - تدريب أعضاء مجلس اإلدارة

 التقييم - تقييم أعضاء مجلس اإلدارة

 تشكيل لجنة إدارة املخاطر

 إختصاصات لجنة إدارة املخاطر

 اجتامعات لجنة إدارة املخاطر

 تكوين وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية

 خطة املراجعة الداخلية

 تقرير املراجعة الداخلية

 تحفيز العاملني

 املسؤولية االجتامعية

 مبادرات العمل االجتامعي

 تشكيل لجنة حوكمة الرشكات

 املادة اسرتشادية

 املادة اسرتشادية

 املادة اسرتشادية

 املادة اسرتشادية

 املادة اسرتشادية

 املادة اسرتشادية

 املادة اسرتشادية

 املادة اسرتشادية

 املادة اسرتشادية

 املادة اسرتشادية

 املادة اسرتشادية

 املادة اسرتشادية
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ثانياً : إدارة املخاطر 

تتعرض الرشكة للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات املالية .

مخاطر االئتامن: 

متثل مخاطر االئتامن عدم مقدرة طرف ما عىل الوفاء بالتزاماته مام يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية . تسعى الرشكة إىل 

عمالء  من  بنكية  ضامنات  عىل  والحصول  األفراد  للعمالء  االئتامن  حدود  تسوية  خالل  من  بالعمالء  يتعلق  فيام  االئتامن  مخاطر  إدارة 

مختارين ومراقبة الذمم املدينة القامئة وتأكيد املتابعة الدقيقة لتلك الذمم.

مخاطر أسعار العموالت الخاصة:

تتعلق مخاطر أسعار العموالت الخاصة يف املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغري يف أسعار العموالت السائدة يف 

املرابحة  بودائع  املتمثلة  خاصة  بعموالت  املرتبطة  موجوداتها  بشأن  الخاصة  العموالت  أسعار  ملخاطر  الرشكة  وتخضع   ، السوق 

والتسهيالت االئتامنية.

مخاطر السيولة: 

هي مخاطر أن تواجه الرشكة صعوبة يف جمع األموال للوفاء بالتزاماتها املرتبطة باألدوات املالية . قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم 

توفر  من  التأكد  خالل  من  السيولة  مخاطر  بإدارة  الرشكة  تقوم   . العادلة  قيمته  يقارب  مببلغ  برسعة  املايل  األصل  بيع  عىل  القدرة 

التسهيالت البنكية . تتطلب رشوط مبيعات الرشكة دفع املبالغ خالل 30 إىل 60 يوما من تاريخ البيع . يتم سداد الذمم الدائنة خــــالل

 30 إىل 60 يوما من تاريخ الرشاء. 

مخاطر العمالت: 

 متثل مخاطر العمالت الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة التغريات يف أسعار رصف العمالت األجنبية . تخضع الرشكة للتقلبات 

والدوالر  السعودي  الريال  عدا  بعمالت  هامة  معامالت  بأية  الرشكة  تقم  مل  العادية.  أعاملها  دورة  خالل  األجنبي  الرصف  أسعار  يف 

األمرييك واليورو خالل الفرتة.
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أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من الهيئة أو من أي جهة  أو تدبري احرتازي  أو جزاء  : أي عقوبة  ثالثاً 

إرشافية أو تنظيمية أو قضائية ، مع بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها 

يف املستقبل.

رابعاً : نتائج املراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالرشكة إضافة إىل رأي لجنة 

املراجعة يف مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الرشكة

متت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة املراجعة ومن قبل مجلس اإلدارة، للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها 

يف حامية أصول الرشكة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة األداء، ومل تظهر عمليات املراجعة الداخلية ضعفا جوهريا 

يف نظام الضبط الداخيل لدى الرشكة.

وترى لجنة املراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة يف الرشكة خالل العام املايل 2019م ذات فعالية وكفاءة عالية ويف 

ضوء ما قامت به اللجنة من أعامل ال توجد لديها أية مالحظات جوهرية أو قصور يف إجراءات الرقابة الداخلية يقتيض التنبيه إليه 

أو اإلفصاح عنه.

مل يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي عىل الرشكة من الهيئة أو من أي جهة إرشافية أو تنظيمية 

أو قضائية أخرى خالل عام 2019م 
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  ليغشتلا ذنم ةزهاجلا ةناسرخلا عنصم جاتنا روطت

خامساً: تفاصيل عن أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الرشكة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم

ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الرشكة.
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سادساً: وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة 

الرشكة وكبار التنفيذيني وأقرباءهم) أبلغوا الرشكة بتلك الحقوق مبوجب املادة الخامسة واألربعني من قواعد 

التسجيل واإلدراج، وأي تغيري يف تلك الحقوق خالل السنة املالية األخرية

ال يوجد أي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني بتلك الحقوق 

أو أي تغيري يف تلك الحقوق خالل السنة املالية األخرية.

سابعاً : وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق 

مشابهة أصدرتها أو منحتها الرشكة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الرشكة مقابل ذلك

ال يوجد 

ثامناً : وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات

 حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الرشكة

ال يوجد 

ال يوجد 
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  ليغشتلا ذنم ةزهاجلا ةناسرخلا عنصم جاتنا روطت

وكبار  الرشكة  إدارة  مجلس  ألعضاء  تعود  اكتتاب  وحقوق  تعاقدية  مالية  وأوراق  مصلحة  ألي  تاسعاً:وصف 

التنفيذيني وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين الرشكة أو أي من رشكاتها التابعة، وأي تغيري يف تلك املصلحة 

أو تلك الحقوق خالل السنة املالية األخرية.
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عارشاً: وصف ألي اسرتداد أو رشاء أو إلغاء من جانب الرشكة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد، وقيمة األوراق املالية 

املتبقية، مع التمييز بني األوراق املالية املدرجة التي اشرتتها الرشكة وتلك التي اشرتتها رشكاتها التابعة

ال يوجد 

حادي عرش: وصف ألي صفقة بني الرشكة وطرف ذو عالقة

ال يوجد أي أعامل أو عقود أو مشرتيات الرشكة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو كبار التنفيذين فيها 

أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم. 

ثاين عرش  : معلومات تتعلق بأي أعامل أو عقود تكون الرشكة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء 

مجلس إدارة الرشكة أو لكبار التنفيذيني فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسامء املعنيني 

باألعامل أو العقود، وطبيعة هذه األعامل أو العقود ورشوطها  - إذا مل توجد أعامل أو عقود من هذا القبيل فعىل 

الرشكة تقديم إقرار بذلك. ومدتها ومبلغها

تقر الرشكة بأنه ال يوجد أي أعامل أو عقود أو مشرتيات الرشكة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو كبار 

التنفيذين فيها أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم. 

ثالث عرش : توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إىل تعيني مراجع داخيل

ال ينطبق : حيث قامت الرشكة بتعيني إدارة للمراجعة الداخلية خالل عام 2018م ، وما زالت تقوم هذه اإلدارة بعملها خالل عام 2019م. 
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تاريخ اإلعالن 
تفاصيل اإلعالن

إعالن رشكة الكثريي القابضة عن توقيع عقد مع وزارة الدفاع - القوات الجوية امللكية السعودية

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن النتائج املالية السنوية املنتهية يف 31 ديسمرب 2018م

إعالن إلحاقي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص اعالن رشكة الكثريي القابضة عن النتائج املالية السنوية املنتهية يف 31 ديسمرب 2018م

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع رشكة إم دو (رشكة إيطالية تعمل يف مجال تكنولوجيا البناء الحديث)

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الرشكة عن طريق منح أسهم

إعالن رشكة الكثريي القابضة موافقة وزارة االسكان عىل تقنية البناء املقدمة من رشكة اليان للصناعة

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن دعوة مساهميها إىل حضور اجتامع الجمعية العامة غري العادية املتضمنة زيادة رأس مال الرشكة (االجتامع األول)

إعالن رشكة الكثريي القابضة حصول رشكة مساندة اإلمداد اململوكة لرشكة الكثريي القابضة عىل شهادة تأهيل مطور عقاري

إعالن رشكة الكثريي القابضة عن نتائج إجتامع الجمعية العامة غري العادية التي تضمنت املوافقة عىل زيادة رأس مال الرشكة (االجتامع األول)

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن إيداع املبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الرشكة يف حسابات املساهمني املستحقني

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف31-03-2019 (ثالثة أشهر)

إعالن تصحيحي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص اعالن رشكة الكثريي القابضة عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف31-03-2019 (ثالثة أشهر)

2019-01-06

2019-02-14

2019-02-17

2019-02-28

2019-03-06

2019-03-10

2019-03-26

2019-03-28

2019-04-24

2019-05-22

2019-05-29

2019-05-30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع رشكة إم دو (رشكة إيطالية تعمل يف مجال تكنولوجيا البناء الحديث)

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الرشكة عن طريق منح أسهم

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن دعوة مساهميها إىل حضور اجتامع الجمعية العامة غري العادية املتضمنة زيادة رأس مال الرشكة (االجتامع األول)

إعالن رشكة الكثريي القابضة عن نتائج إجتامع الجمعية العامة غري العادية التي تضمنت املوافقة عىل زيادة رأس مال الرشكة (االجتامع األول)

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن إيداع املبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الرشكة يف حسابات املساهمني املستحقني

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن دعوة مساهميها إىل حضور اجتامع الجمعية العامة غري العادية املتضمنة زيادة رأس مال الرشكة (االجتامع األول)

إعالن رشكة الكثريي القابضة حصول رشكة مساندة اإلمداد اململوكة لرشكة الكثريي القابضة عىل شهادة تأهيل مطور عقاري

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع رشكة إم دو (رشكة إيطالية تعمل يف مجال تكنولوجيا البناء الحديث)

إعالن رشكة الكثريي القابضة عن نتائج إجتامع الجمعية العامة غري العادية التي تضمنت املوافقة عىل زيادة رأس مال الرشكة (االجتامع األول)
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رابع عرش : إعالنات الرشكة عىل موقع تداول خالل العام 2018م (رمز الرشكة:3008)



تفاصيل اإلعالنتاريخ اإلعالن 

تعلن رشكة الكثريي القابضة عن حصول رشكة اليان للصناعة عىل املوافقة األولية من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع لتقنية البناء مبدينة سدير للصناعة واألعامل

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن الحصول عىل موافقة بنك الرياض عىل تجديد اتفاقية التسهيالت االئتامنية املتوافقة مع الرشيعة االسالمية

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف 30-06-2019(ستة أشهر)

تعلن رشكة الكثريي القابضة عن توقيع رشكة اليان للصناعة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع لتقنية البناء مبدينة سدير للصناعة واألعامل

إعالن رشكة الكثريي القابضة عن موافقة مجلس إدارتها باإلنتقال إىل السوق الرئييس

إعالن تصحيحي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن رشكة الكثريي القابضة عن موافقة مجلس إدارتها باإلنتقال إىل السوق الرئييس

إعالن رشكة الكثريي القابضة عن إعادة نرش تقرير مجلس اإلدارة

إعالن رشكة الكثريي القابضة عن قيامها بتقديم طلب اإلنتقال إىل السوق الرئييس

تعلن رشكة الكثريي القابضة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع رشكة اليان للصناعة مبدينة سدير للصناعة واألعامل

إعالن إلحاقي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن الرشكة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع رشكة اليان للصناعة مبدينة سدير للصناعة واألعامل

إعالن إلحاقي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص اعالن رشكة الكثريي القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع رشكة إم دو ( رشكة إيطالية تعمل يف مجال تكنولوجيا البناء الحديث )

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف 30-06-2019(تسعة أشهر)

إعالن رشكة الكثريي القابضة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الرشكة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

إعالن تصحيحي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن رشكة الكثريي القابضة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الرشكة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن فتح باب الرتشح لعضوية مجلس االدارة للدورة القادمة

تعلن رشكة الكثريي القابضة عن توقيع رشكة اليان للصناعة - اململوكة بالكامل لرشكة الكثريي القابضة - اتفاقية تسهيالت بنكية (متوافقة مع أحكام الرشيعة االسالمية) مع بنك الرياض

2019-06-18

2019-06-27

2019-07-18

2019-10-02

2019-10-10

2019-10-10

2019-10-14

2019-10-15

2019-10-20

2019-10-20

2019-10-23

2019-10-31

2019-11-17

2019-11-17

2019-11-24

2019-12-16

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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تعلن رشكة الكثريي القابضة عن حصول رشكة اليان للصناعة عىل املوافقة األولية من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع لتقنية البناء مبدينة سدير للصناعة واألعامل

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن الحصول عىل موافقة بنك الرياض عىل تجديد اتفاقية التسهيالت االئتامنية املتوافقة مع الرشيعة االسالمية

تعلن رشكة الكثريي القابضة عن توقيع رشكة اليان للصناعة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع لتقنية البناء مبدينة سدير للصناعة واألعامل

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن الحصول عىل موافقة بنك الرياض عىل تجديد اتفاقية التسهيالت االئتامنية املتوافقة مع الرشيعة االسالمية

تعلن رشكة الكثريي القابضة عن توقيع رشكة اليان للصناعة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع لتقنية البناء مبدينة سدير للصناعة واألعامل

تعلن رشكة الكثريي القابضة عن حصول رشكة اليان للصناعة عىل املوافقة األولية من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع لتقنية البناء مبدينة سدير للصناعة واألعامل

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن الحصول عىل موافقة بنك الرياض عىل تجديد اتفاقية التسهيالت االئتامنية املتوافقة مع الرشيعة االسالمية

تعلن رشكة الكثريي القابضة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع رشكة اليان للصناعة مبدينة سدير للصناعة واألعامل

إعالن إلحاقي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن الرشكة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع رشكة اليان للصناعة مبدينة سدير للصناعة واألعاملإعالن إلحاقي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن الرشكة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع رشكة اليان للصناعة مبدينة سدير للصناعة واألعاملإعالن إلحاقي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن الرشكة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع رشكة اليان للصناعة مبدينة سدير للصناعة واألعاملإعالن إلحاقي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن الرشكة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع رشكة اليان للصناعة مبدينة سدير للصناعة واألعامل

إعالن إلحاقي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص اعالن رشكة الكثريي القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع رشكة إم دو ( رشكة إيطالية تعمل يف مجال تكنولوجيا البناء الحديث

إعالن تصحيحي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن رشكة الكثريي القابضة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الرشكة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

تعلن رشكة الكثريي القابضة عن توقيع رشكة اليان للصناعة - اململوكة بالكامل لرشكة الكثريي القابضة - اتفاقية تسهيالت بنكية (متوافقة مع أحكام الرشيعة االسالمية) مع بنك الرياض

إعالن تصحيحي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن رشكة الكثريي القابضة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الرشكة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

( 
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تعلن رشكة الكثريي القابضة عن توقيع رشكة اليان للصناعة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع لتقنية البناء مبدينة سدير للصناعة واألعامل

إعالن رشكة الكثريي القابضة عن موافقة مجلس إدارتها باإلنتقال إىل السوق الرئييس

إعالن تصحيحي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن رشكة الكثريي القابضة عن موافقة مجلس إدارتها باإلنتقال إىل السوق الرئييس

إعالن رشكة الكثريي القابضة عن إعادة نرش تقرير مجلس اإلدارة

إعالن رشكة الكثريي القابضة عن قيامها بتقديم طلب اإلنتقال إىل السوق الرئييسإعالن رشكة الكثريي القابضة عن قيامها بتقديم طلب اإلنتقال إىل السوق الرئييس

تعلن رشكة الكثريي القابضة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع رشكة اليان للصناعة مبدينة سدير للصناعة واألعامل

إعالن إلحاقي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن الرشكة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع رشكة اليان للصناعة مبدينة سدير للصناعة واألعاملإعالن إلحاقي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن الرشكة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع رشكة اليان للصناعة مبدينة سدير للصناعة واألعامل

إعالن إلحاقي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص اعالن رشكة الكثريي القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع رشكة إم دو ( رشكة إيطالية تعمل يف مجال تكنولوجيا البناء الحديث

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف 06-30

تعلن رشكة الكثريي القابضة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع رشكة اليان للصناعة مبدينة سدير للصناعة واألعامل

إعالن إلحاقي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن الرشكة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع رشكة اليان للصناعة مبدينة سدير للصناعة واألعاملإعالن إلحاقي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن الرشكة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع رشكة اليان للصناعة مبدينة سدير للصناعة واألعامل

إعالن رشكة الكثريي القابضة عن قيامها بتقديم طلب اإلنتقال إىل السوق الرئييسإعالن رشكة الكثريي القابضة عن قيامها بتقديم طلب اإلنتقال إىل السوق الرئييس

تعلن رشكة الكثريي القابضة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع رشكة اليان للصناعة مبدينة سدير للصناعة واألعامل

إعالن رشكة الكثريي القابضة عن إعادة نرش تقرير مجلس اإلدارة

إعالن رشكة الكثريي القابضة عن قيامها بتقديم طلب اإلنتقال إىل السوق الرئييسإعالن رشكة الكثريي القابضة عن قيامها بتقديم طلب اإلنتقال إىل السوق الرئييس

إعالن تصحيحي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن رشكة الكثريي القابضة عن موافقة مجلس إدارتها باإلنتقال إىل السوق الرئييس

إعالن تصحيحي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن رشكة الكثريي القابضة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الرشكة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن فتح باب الرتشح لعضوية مجلس االدارة للدورة القادمة

تعلن رشكة الكثريي القابضة عن توقيع رشكة اليان للصناعة - اململوكة بالكامل لرشكة الكثريي القابضة - اتفاقية تسهيالت بنكية (متوافقة مع أحكام الرشيعة االسالمية) مع بنك الرياض

إعالن تصحيحي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن رشكة الكثريي القابضة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الرشكة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

اعالن رشكة الكثريي القابضة عن فتح باب الرتشح لعضوية مجلس االدارة للدورة القادمة

إعالن تصحيحي من رشكة الكثريي القابضة بخصوص إعالن رشكة الكثريي القابضة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الرشكة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
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الفصل

توزيع األرباح
وتوصيات مجلس اإلدارة 

 الخامس
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 أوالً

سياسة توزيع األرباح

وفقا للامدة ٤٦ من النظام األسايس للرشكة توزع أرباح الرشكة الصافية السنوية عىل الوجه االيت:

١ – يجنب (10 %) من صايف األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للرشكة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى 

بلغ االحتياطي املذكور (30%) من رأس املال املدفوع.

٢ – للجمعية العامة العادية بناء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة أن تجنب (5 %) من صايف األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو 

أغراض معينه.

٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الرشكة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر 

اإلمكان عىل املساهمني، وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتامعية لعاميل الرشكة أو 

ملعاونة ما يكون قامئاً من هذه املؤسسات.

٤ – يوزع من الباقي بعد ذلك عىل املساهمني نسبة متثل (5 %) من رأس مال الرشكة املدفوع.

٥ – مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة (20) من هذا النظام، واملادة (76) من نظام الرشكات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10 %) من 

الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة، عىل ان يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحرضها العضو.
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 ثانياً

 استحقاق األرباح

يستحق املساهم حصته يف األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر يف هذا الشأن ويبني القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع 

وتكون أحقية األرباح ملاليك األسهم املسجلني يف سجالت املساهمني يف نهاية اليوم املحدد لالستحقاق.

 ثالثاً

 توزيعات األرباح خالل عام 2019م

وافقت الجمعية العامة غري العادية عىل قرار مجلس إدارة الرشكة بتوزيع ارباح عينية عىل املساهمني وذلك مبنح كل مساهم يحمل 

5 أسهم عدد ١ سهم مجاين وذلك من خالل زيادة راس املال بقيمة 7,534,800ريال وبعدد أسهم اسمي 753,480 سهم وذلك من 

خالل رسملة األرباح املبقاة كام هو مبني يف الجدول التايل:

البيان

األرباح املبقاة

مبلغ الزيادة يف رأس املال

7,534,800%907,534,800

7,534,800

املبلغنسبة زيادة رأس املال من كل بندالقيمة
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 رابعاً

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي

الرشكة عن أي حقوق يف األرباح 

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الرشكة عن أي حقوق يف األرباح.

 خامساً

توزيعات األرباح عن العام املايل

 املنتهي يف 2019/12/31م 

قرر مجلس إدارة الرشكة زيادة رأس مال الرشكة بقيمة 45,208,800 ريال وذلك عن طريق اصدار عدد  4,520,880 سهم كأسهم حقوق 

أولوية.

مبلغ الزيادة يف رأس املال
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 سادساً

توصيات مجلس االدارة اىل الجمعية العامة

طبقا للامدة 45 من النظام األسايس للرشكة، فإن مجلس اإلدارة وبعد استعراض إنجازات الرشكة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب

 2019م، وكذلك القوائم املالية، يقرتح ما ييل: -

١. التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م.

٢. التصويت عىل القوائم املالية للرشكة عن السنة املالية املنتهية يف 31ديسمرب 2019م. 

٣. التصويت عىل تقرير مجلس إدارة الرشكة عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م.

٤. التصويت عىل تعيني مراجع الحسابات للرشكة من بني املرشحني بناء عىل توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم 

املالية للربع الثاين والثالث والسنوي من العام 2020م والربع األول من عام 2021م، وتحديد أتعابهم.

٥. التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م.

٦. التصويت عىل رصف مبلغ (230,000) ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م.

٧.  التصويت عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بني املرشحني للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/03/13م وملدة ثالث سنوات ميالدية 

تنتهي يف تاريخ 2023/03/12م .

٨. التصويت عىل تشكيل لجنة املراجعة وعىل مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/03/13م 

وتنتهي يف 2023/03/12م، علامً بأن املرشحني هم السادة:

أ – ماهر نظام عبد الكريم الربغويث 

ب – أشواق محمد نارص الكثريي 

ج – محمود حنفي مجيل عقيل 

٩. التصويت عىل تحديث الئحة عمل لجنة املراجعة .

١٠. التصويت عىل تحديث الئحة سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف مجلس اإلدارة .

١١. التصويت عىل تعديل املواد رقم (16-18-23-24-30-31-50) من النظام األسايس للرشكة .



73607360736073

الفصل

تقرير املحاسب القانوين
 والقوائم املالية لعام 2019م وإيضاحاتها

 السادس
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 أوالً

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم املالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم املالية خالية من أية أخطاء جوهرية وال يوجد أي تحفظات عليها، كام مل تصدر أية توصية من 

مجلس اإلدارة باستبدال املحاسب القانوين املعتمد من الجمعية العامة للرشكة. 

 ثانياً

 إيضاح ألي اختالف عن معايري املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية

للمحاسبني القانونيني

قامت الرشكة باعادة تبويب وتصنيف الحسابات املدققة كام يف تاريخ 01-01-2017م للتوافق مع معايري املحاسبة الدولية للتقارير الدولية 

والتي مل ينتج عنها أي تغريات جوهرية أو غري جوهرية عىل تقارير الرشكة املالية

وبذلك أكملت الرشكة خطتها لتطبيق معايري املحاسبة الدولية والتي قامت بإصدار قوامئها املالية للعامني  (2018 - 2019) مبوجب املعايري 

الدولية املعمول بها داخل اململكة العربية السعودية .

وقد تم إعداد سجالت الرشكة بالشكل الصحيح حسب املعايري املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني وال يوجد أي 

فروقات واختالفات عن معايري املحاسبة املطبقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني تتطلب االفصاح . 
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 ثالثاً

 إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات عىل القوائم املالية السنوية،

 يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات

متعلقة بها

مل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو مالحظات جوهرية عىل القوائم املالية السنوية للعام املايل 2019م.

 رابعاً

 يف حال توصية مجلس اإلدارة بتغيري مراجع الحسابات قبل انتهاء الفرتة :

 املعني من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير عىل ذلك، مع بيان أسباب التوصية

بالتغيري

ال توجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيري مراجع الحسابات قبل انتهاء الفرتة املعني من أجلها 

ثالثاً

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات عىل القوائم املالية السنوية،

ثالثاً
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التنفيذية وجميع  الشكر واالمتنان لإلدارة  االدارة بجزيل  يتقدم مجلس 

تفاعل  ومقدرا  مثمنا  املبذولة،  جهودهم  عىل  بالرشكة  العاملني 

للرشكة  اإلنجازات  من  مزيد  إىل  املجلس  ويتطلع  الرشكة،  مساهمي 

خالل األعوام القادمة، مبشيئة الله.

الكلمة الختامية


