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 حضرات المساهمين الكرام  
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

ة  ــــر على تلبيـــركم جزيل الشكــــترحيب ويشكم أجمل ــــة أن يرحب بكـــــالشرك  إدارةس ـــر مجلــــــيس
ــــ دعوت ــ ــــ ــــ ه لحضــ ــ ــــ ويقدم لكم تقريره السنوي عن   واألربعون،  لسابعةا  الجمعية العامة العادية  اجتماع  ورــ

 .القوائم المالية السنويةم مع  31/12/2020المنتهية في أعمال وإنجازات السنة المالية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 م 31/12/2020عن السنة المنتهية في  دارةتقرير مجلس اإل
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 نشاط الشركة   –أولا 

ويجوز للشركة    .تلك المنتجاتتجار بسمنت ومشتقاته وتوابعه واإل للشركة في صناعة وإنتاج األ  ييتمثل النشاط الرئيس 
 على عمالها أو التي قد تعاونها  أل  ةمماثلأو تشترك مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمال    ةكون لها مصلحتأن  

لها كما    .تندمج فيها أو تشتريها   وفي هذه الشركات أ  أو كالهما  أو الحصص  األسهمولها أن تتملك    ضهااغر أتحقيق  
ل بما  الحرة و   احتياطاتهاعشرين بالمائة من  نسبة الالشركات الخرى بما ل يتجاوز    من  ةالحق في الستحواذ على حص

 ياطيات تالحيتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه    وألبالمائة من رأس مال الشركة التي تشارك فيها    ةيزيد عن عشر 
 .مع ابالغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها

 . وتزاول الشركة نشاطاتها من خالل مصانعها الثالثة في كل من: جازان وبيشة وتهامة

 اإلنتاج   –أ 

عام طن كلنكر    (6,387,442( طن كلنكر مقابل )6,363,404) من مصانع الشركة الثالثة    م2020بلغ إنتاج عام  
 . م2020طن لعام (6,200,000حيث بلغ المقدر انتاجه )  %0,38 هقدر  نقصب م 2019

  ا ــــإنتاجه( طن كلنكر تم  1,806,766مقابل )( طن كلنكر  1,664,190م )2020عام  بلغ إنتاج مصنع أسمنت جازان  
إلى طاقته بالنسبة    .%111  تمثلم  2020في حين أن طاقته اإلنتاجية الفعلية عام    ،%7,89  قدره  نقصب م  2019عام  

( طن كلنكر من مصنع أسمنت بيشة عام 1,813,747وتم إنتاج )  .طن كلنكر  (1,500,000)  التصميمية المقدرة بـ
في حين أن نسبة طاقته اإلنتاجية الفعلية   .%1,82  قدرها  بزيادة  2019عام    ( طن كلنكر1,781,289)  م مقابل2020

 .يتناسب اإلنتاج مع الطلبل  %67,18  ( طن كلنكر تمثل2,700,000التصميمية المقدرة بـ )  م إلى طاقته2020عام  
عام  ( طن كلنكر  2,799,387م مقابل )2020عام    كلنكر من مصنع أسمنت تهامة  ( طن2,885,467كما تم إنتاج )

الفعلية    ، %3,07  بزيادةم  2019 اإلنتاجية  طاقته  أن  حين  بـ    م2020عام  في  المقدرة  التصميمية  طاقته  إلى 
كلنكر    (4,500,000) انخفاض    %64,12تمثل  طن  لمواجهة  التقديرية  الموازنة  في  المعتمد  اإلنتاج حسب  يتم  حيث 

 . وعدم تراكم المخزون  على السيولة المحافظةالطلب و 
 . م2020م حتى عام 2016على مستوى اجمالي المصانع الثالثة من عام كر نالكل إلنتاجوفيما يلي رسم بياني   
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(  3,908,497( طن أسمنت مقابل )109,786( طن كلنكـر و )2,309,164م )2020عام بلغ المخزون في نهاية 
الزيادة الواضحة في كمية المبيعات لعام    يشير الىمما    2019( طن أسمنت في نهاية عام  116,088طن كلنكر و) 

 . م2020

   المبيـعـــات -جـ

م  2019( طن أسمنت عام  6,405,312)  ( طن أسمنت مقابل 7,899,563م )2020عام  المحلية  مبيعات  البلغت  
في  ( طن  2,275,580( طن من مصنع أسمنت جازان مقابل ) 2,634,230)  حيث تم بيع كمية  .%23,33  بزيادة
  2019( طن في عام  1,730,620( طن من مصنع أسمنت بيشة مقابل ) 2,414,503كما تم بيع كمية )  2019عام  
 م. 2019( طن في عام 2,399,112( طن من مصنع أسمنت تهامة مقابل )2,850,830بيع كمية ) وتم

 الكلنكر ( طن من  430,596وكمية )  العادي المكيس إلى دولة اليمن( طن من األسمنت  14,100تصدير كمية )تم    كما
 م.2019( طن كلنكر عام 333,064طن أسمنت و) (7,000مقابل )2020

م حتى  2016م  وفيما يلي رسم بياني يوضح كمية المبيعات من األسمنت على مستوى إجمالي المصانع الثالثة من عا
 . م2020عام 

  
 

 

 

 المخزون     -ب  
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 الشركة    مبيعاتتحليل جغرافي إلجمالي   –ثانياا  
 

 

      التدريب   –  ثالثاا 

عام    ( بنهاية53,14%) بلغتورفع نسـبة السـعودة التي   وتوطين الوظائفدعم الكفاءات الوطنية    علىالشـركة   تحرص
 .( من موظفي الشركة بجميع مواقعها444)عدد  تدريبتم م فقد 2020

كروـنا ومـا ترـتب عليهـا من اجراءات احترازـية وتوكة حرـكة الطيران بين كثير من ونظراا لمـا يمر ـبه العـالم من جـائحـة  
 البلدان فقد اقتصر التدريب هذا العام على التدريب داخل المملكة والتدريب من خالل المواقع اإللكترونية.

 

 

 )ريــــــال(القيمة  الكمية )طن( المنطقة 

 :المبيعات المحلية
 عسـير

 جازان

 مكة المكرمة 

 الباحة

 نجران

 الرياض

 :مبيعات التصدير
 (الكلنكر/أسمنت) اليمن

 

4,018,634 

2,881,847 

598,870 

400,211 

- 

- 
 

444,697 

 

817,575,427 

586,300,542 

121,837,768 

81,421,368 

- 

- 
 

45,972,617 

 

 1,653,107,722 8,344,259 :الشركةمبيعات إجمالي 
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 خطط وقرارات الشركة المهمة   –رابعاا  
 

وانشــــاء تحديث المشــــروعات القائمة  اضــــافة الى   المبيعات( - التســــويق  -  )اإلنتاج مجالت  الشــــركة فيخطط  تتركز   
 وتطويرها.مشروعات جديدة مستهدفة الحفاظ على أصول الشركة 

من خالل الدراسـات المسـتمرة لخطوط النتاج    األمثل للطاقة المتاحة  الى السـتغاللالشـركة  تهدف    ففي مجال النتاج -1
 .ه التشغيلاءورفع كف

 ممكنة.بهدف الحصول على أكبر حصة  وتحليل المعلومات خصائص السوق  دراسة التسويق يتموفى مجال  . -2
 .تعزيز العالقات مع العمالء وفتح أسواق جديدة محلية وخارجية البيع يتمفى مجال و  -3
 .تهااءورفع كفالشركة التطوير والتحديث المستمر ألصول ومعدات كما تقوم الشركة ب  -4

 
 
 
 
 
 

 والتشغيل:مخاطر السوق  -1

 .الطلب انخفاضفي ظل المحلية المخاطر التي قد تواجه الشركة تتمثل في زيادة المنافسة بين شركات األسمنت  -أ

ــمنت - ب ــاريع ومن ثم انخفاض الطلب على األســ ــركة  .  انخفاض اإلنفاق الحكومي والخاص على المشــ وتعمل الشــ

 .العمالء الحاليين والمحتملين مع صلاستمرار التوامن خالل  المحلية والخارجية على تعزيز تواجدها في األسواق

 :مخاطر أسعار الفائدة -2

)وان كانت محدودة األثر نظراا لتمتع الشـــركة بالســـيولة الكافية للتشـــغيل ومواجهة  تنشـــخ مخاطر أســـعار الفائدة  قد 

عرض لمخاطر أسـعار الفائدة التحيث ان   .من أثر ارتفاع أسـعار الفائدة على الربحية المسـتقبلية  القائمة(اللتزامات 

ــهيالت والمرابحات التي  ــيتم النتيجة لرتفاع تكاليف التســـ ــغيل،ل عليها لتمويل متطلبات النمو وحصـــ وتعمل    والتشـــ

على الحد من مخاطر أســـــــعار الفائدة عن طريق مراقبة تكاليف التســـــــهيالت وإجراء التعديالت على محفظة    دارةاإل

 .وتعدد مصادره التمويل

 

 هذه المخاطر ومراقبتها إدارةالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة  –خامساا 
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 :السيولةمخاطر  -3

ــيوـلة في ـعدم  ــتحـقاقـهاالتتمـثل مـخاطر الســـــــ تتم  .ـقدرة على مـقابـلة التزاـماتـها المتعلـقة ـبالمطلوـبات الـمالـية ـحال اســـــــ
ــهري وتعمل اإل ــاس شـ ــيولة على أسـ على التخكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات  دارةمراقبة احتياجات السـ

 .للحصول على التسهيالتالحاجة مدى حالة نشوئها، وتقييم 

ــركة  ــتحق خالل عام مالي تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشـ ــير األجل وذمم  والتي تسـ ــالمي قصـ من تمويل اسـ
من المتوقع ان يتم ســــداد جميع    .تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومصــــروفات مســــتحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

 .من تاريخ قائمة المركز المالياا شهر  12هذه المطلوبات المالية خالل 

 :نمخاطر الئتما -4

ــارة مالية ــدة النقد وما   .هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر لخســـ أرصـــ
ــركة في تاريخ المركز المالي موزعة لدى بنوك محلية ــتحق الذمم المدينة التجارية   .في حكمه القائمة لدى الشـــ تســـ

الذمم التجارية المدينة المســتحقة للشــركة   في  %98وتتركز    .واألخرى بشــكل رئيســي من عمالء وأطراف ذات عالقة
ــيين مـقابل 9طرف   ( وقد تم اظـهار الذمم الـمديـنة بقيمتها  2019عمالء محليين لـعام    8لدى    99%)  عمالء رئيســـــــ

 .القابلة لالستمرار والُمـقدرة

 :التالعم أسعار مخاطر -5

ن الشـــــركة غير إ  .تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة اداة مالية نتيجة لتقلبات أســـــعار صـــــرف العمالت األجنبية
معرضــــة لتقلبات أســــعار صــــرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية نظراا ألن تعامالت الشــــركة الجوهرية  

الريال مثبت مقابل   الدولر األمريكيوحيث أن ســـعر صـــرف   األمريكي،خالل الســـنة تمت بالريال الســـعودي والدولر  
   .ليست هناك مخاطر مهمة مرتبطة بالتعامالت واألرصدة بالدولر األمريكي مما يعني أنه السعودي

 :القيمة العادلة لألدوات المالية -6

  لئ  ومُ القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصـل أو ـسداد التزام للـشركة في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما  
لإلدارة أن القيمة العادلة لألرصــدة لدى البنوك والمدينين والدائنين التجاريين  وقد تبين    .ا على أســاس تجاري مرادتهإ

كمـا تبين أن القيمـة الـدفتريـة للقروض   .والمطلوبـات المتـداولـة األخرى تقـارب القيمـة الـدفتريـة لهـا بصـــــــــورة كبيرة
 .تمويل والقروضالمرتبطة بعمولة تقارب القيمة العادلة وتحمل نفس أسعار العمولت السائدة في سوق ال
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      وخبراتهم ومؤهالتهموالسابقة    الحالية ووظائفهمالتنفيذية   دارةوأعضاء اللجان واإل دارةاإلأسماء أعضاء مجلس   –  سادساا 

 الخبرات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  م ــــــــــــــــــــالس م

رئيس مجلس   سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود  1
 - رئيس مجلس اإلدارة   اإلدارة  

سنة ثم رئيس مجلس    34نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية لمدة  
 .اإلدارة للدورة الماضية والحالية

 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي   2
 ممثل المؤسسة العامة للتقاعـد 

نائب رئيس 
 مجلس اإلدارة 

نائب رئيس مجلس  
 اإلدارة 

بكالوريوس وماجستير  
 ودكتوراه في القتصاد 

متدرجا في مناصب حكومية ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ووكيل    ا( عام 39عمل ) 
ثم وكيل الوزارة للشئون القتصادية بوزارة المالية ثم نائب وزير   .للكلية وعميد بالنيابة

 .المالية 
 

 الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفـة   3
 ممثل صندوق الستثمارات العامة 

عضو مجلس  
بكالوريوس وماجستير   دارة اإل عضو مجلس  دارة اإل

 ودكتوراه في القتصاد 

 .متدرجا في مناصب حكومية ودولية   ا( عام 18عمل ) 
 .مستشار للمدير التنفيذي للبنك الدولي

 .مدير تنفيذي مناوب للبنك الدولي 
 .صندوق الستثمارات العامة   –مستشار اقتصادي 

4 
 الدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو ثنين معالي 

 ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية 
عضو مجلس  

 دارة عضو مجلس اإل  دارة اإل

 مالية   أعمال إدارة  بكالوريوس
 المعلومات  نظم إدارة  ماجستير
 MBA أعمال إدارة  ماجستير

 اقتصاد  ماجستير
 مالية  اعمال   إدارة دكتوراه

 .حكومية   مناصب عدة  في متدرجا عاماا ( 24)   لمدة عمل 
 .وزير العمل والتنمية الجتماعية نائب 
 .العمل والتنمية الجتماعية وزارة   – العمل بيئة وتطوير للتفتيش الوزارة  وكيل
 .والتنمية الجتماعية  العمل  وزارة – والمعلومات  والتطوير  للتخطيط الوزارة  وكيل

 .العامة  دارةاإل   معهد  في  تدريس هيئة  عضو

5 
 األستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير 

 ممثل صندوق الستثمارات العامة 
عضو مجلس  

 عضو مجلس اإلدارة   اإلدارة  
 بكالوريوس محاسبة 

 ماجستير إدارة أعمال  

 . بنك ساب –رئيس إدارة تطوير األعمال 
 . بنك ساب  –الرئيس اإلقليمي للخدمات المصرفية للشركات )المنطقة الوسطى( 

 .البنك األهلي التجاري  -الغربية( رئيس الخدمات المصرفية للشركات )المنطقة 
 .المنطقة الغربية( البنك السعودي الفرنسي)للشركات  رئيس وحدة الخدمات المصرفية 

 . سامبا –مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للشركات )المنطقة الغربية( 
 . السعودي لالستثمار كالغربية( البنالمنطقة )للشركات مدير أول لعالقات العمالء للخدمات المصرفية 

 . البنك السعودي الهولندي الغربية(مدير أول لعالقات العمالء للخدمات المصرفية للشركات )المنطقة 
 . السعودي الهولندي كالغربية( البنالمنطقة )للشركات مدير عالقات العمالء للخدمات المصرفية 

 . دي الهولنديالسعو  كالغربية( البنالمنطقة )والتجزئة مسؤول حسابات للخدمات المصرفية التجارية 
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 لؤي محمد خالد الناهض /    المهندس 6
 ممثل صندوق الستثمارات العامة 

عضو مجلس  
 اإلدارة 

 عضو مجلس اإلدارة  
 هندسة كهربائية  بكالوريوس

 إدارة أعمال  ماجستير
  

 .رئيس تنفيذي لشركة سوار 
 .مستشار بشركة ماكنزي لالستشارات اإلدارية 

 .الرائدة الماليةرئيس لجنة المراجعة بشركة 

 األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـت  7
عضو مجلس  

 اعمال  إدارة  بكالوريوس دارة عضو مجلس اإل  دارة اإل

 .الخاص القطاع في  عاماا ( 22)   لمدة عمل 
 . العربية المصافي  شركة  إدارة مجلس   عضو
 .واولده  النابت ناصر  شركة   إدارة مجلس  رئيس نائب

 .الحمر  البحر اسواق لشركة  المديرين مجلس   عضو

عضو مجلس   أحمد علي عبد الكريم اللحيدان المهندس/  8
 اإلدارة 

 عضو مجلس اإلدارة  
 ة ميكانيكي  هندسة بكالوريوس

دبلوم عالي التصميم واإلنتاج  
 واإلدارة 

 .الرئيس التنفيذي للشركة العربية لألنابيب
الصناعية السعودي كمدير إدارة دراسات  بصندوق التنمية  عاما ( 29)   لمدة عمل 

 .واستشارات المشاريع 

 بن ظفيـّر  بن محمـدالمهندس/ سـفـر  9
عضو مجلس  

الرئيس  دارةاإل
 التنفيذي

  دارة عضو مجلس اإل 
 الرئيس التنفيذي

 كهربائية  هندسة بكالوريوس
 كهربائية هندسة ماجستير

 .عاما ( 43)   لمدة عمل 
 .التوليد إدارة مدير  – للكهرباء  السعودية الشركة

 .نائب المدير العام –شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 
 .(سابقاا ) التنفيذي الرئيس – المتحدة اسمنت  شركة
 .التنفيذي حالياا  الرئيس– الجنوبية  المنطقة اسمنت  شركة

عضو لجنة     أديب بن محمد أبا نمي األستاذ /  10
 المراجعة 

 محاسبة  وسبكالوري المراجعة عضو لجنة 
 ماجستير المحاسبة المهنية 

 .مكتب ابا نمي  –مدير إدارة المراجعة والخدمات الستشارية 
 .( سنوات بهيئة السوق المالية 4عمل ) 
 .( سنة نائب عميد كلية شقراء 1عمل ) 
 .( سنة في الصندوق السعودي للتنمية 12عمل ) 

 سعيد كدسة  بن فطيس بن   عقيل  / المهندس   11
     

نائب الرئيس 
للتصنيع.  التنفيذي  

  اا تنفيذي اا رئيس  ثم
تاريخ  من للشركة 

 . م2020/ 11/ 01

مدير مصنع أسمنت  
 بيشة 

بكالوريوس هندسة كيميائية  
 تطبيقية

 سنة:  26عمل لمدة 
 .اليمامة شركة أسمنت   –مهندس إنتاج 

 .شركة الكهرباء  – مهندس كيميائي 
 .شركة أسمنت المنطقة الجنوبية  -أسمنت بيشة  مصنعاإلنتاج  مدير إدارة  

 .شركة أسمنت المنطقة الجنوبية  -أسمنت بيشة   الصيانة مصنعمدير إدارة 
 .شركة أسمنت المنطقة الجنوبية  -مدير مصنع أسمنت بيشة 

 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية. –نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع 
 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية حالياا.  –الرئيس التنفيذي 
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 المدير المالي  المدير المالي  األسـتاذ / محمـد علي محمـد الثوعـي   12
 بكالوريوس محاسبة  

 ماجستير محاسبة مهنية

 سنة:  24عمل لمدة 
 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية   - رئيس حسابات 
 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية حالياا.  –المدير المالي 

مدير مصنع   حكمي   حسن المهندس / علي  13
هندسة ميكانيكية  بكالوريوس  مدير إدارة الصيانة  أسمنت جازان 

 تطبيقية

 سنة    18عمل لمدة 
 عمل بوزارة المواصالت  

 شركة اسمنت المنطقة الجنوبية    –مهندس كراج بمصنع اسمنت جازان 
 شركة اسمنت المنطقة الجنوبية   –رئيس محطة الكهرباء بمصنع اسمنت جازان 

 شركة اسمنت المنطقة الجنوبية –مدير ادارة الصيانة بمصنع اسمنت جازان 

مدير مصنع   علي حمدان العلياني    / المهندس   14
 أسمنت بيشة  

مدير مصنع أسمنت  
 المكلف  بيشة

بكالوريوس هندسة كيميائية  
 تطبيقية

 سنة   14عمل 
 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية   -رئيس مهام اإلنتاج مصنع أسمنت بيشة 

 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية   -مدير اإلنتاج مصنع أسمنت بيشة 
 

مدير مصنع   المهندس / سعيد عبيد الحارثي 15
 أسمنت تهامة  

مدير مصنع أسمنت  
 المكلف تهامة 

هندسة نظم   وسبكالوري
 معلومات  

 مهندس أعلى المشاريع الكبرى بشركة سابك  
 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية    –إدارة الخدمات الهندسية  رمدي



- 12 - 

 

 

عضوَا في مجالس إدارتها   دارةأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإل  اسم العضو 
 كيان القانوني للشركة ال داخل المملكة /خارج المملكة  الحالية أو من مديريها 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة    دارةاإل مجلس رئيس -  الصهاريج  شركة سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود 

 البازعـيمعالي الدكتور/ حمد بن سليمان 
 ممثل المؤسسة العامة للتقاعـد 

   النماء  مصرف
   القابضة التعليم تطوير شركة
   المباني تطوير شركة

 داخل المملكة 
 مساهمة مدرجة 
 مساهمة محدودة 
 مساهمة محدودة 

 الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفـة 
 ممثل صندوق الستثمارات العامة 

 (  تنفيذي غير)   العقاري  التمويل إلعادة  السعودية الشركة
 (تنفيذي  غير)  الطاقة  لكفاءة   السعودية الشركة

 مساهمة مغلقة  داخل المملكة 
 مساهمة مغلقة 

 الدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو ثنين معالي 
 ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية 

 مسئولية محددة   شركة تكامل
 شركة تمكين للتقنيات  

 التميز كليات  شركة
 داخل المملكة 

 مسؤولية محدودة   ذات
 محدودة   مسؤوليةذات  
 محدودة   مسؤولية  ذات

 األستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير 
 مساهمة مدرجة  داخل المملكة  كافل  تعضو غير تنفيذي ممثل بنك ساب في شركة ساب  ممثل صندوق الستثمارات العامة 

 لؤي محمد خالد الناهض /    المهندس
 ممثل صندوق الستثمارات العامة 

 مساهمة مغلقة  داخل المملكة  تمويل للعضو مستفل في شركة الرائدة 

 األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـت 
   القابضة  والتدريب  للتعليم العربية المجموعة  شركة
 داخل المملكة  ميركيور  مشيط  خميس فندق   شركة

 مساهمة غير مدرجة 
 مساهمة غير مدرجة 

 مساهمة مدرجة   داخل المملكة  الرئيس التنفيذي   دارةعضو مجلس اإل  –ربية لألنابيب عالشركة ال أحمد علي عبد الكريم اللحيدان المهندس/ 

 - - ل يوجد  بن ظفيـّر  بن محمـدالمهندس/ سـفـر 

 عضو في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها  دارةأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإل – سابعاا 
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 وتصنيف أعضائه دارةتكوين مجلس اإل –ثامناا  
 

 تصنيف العضوية  اسم العضو  م
 مستقل  سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود   1
 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي  2

 مستقل  ممثل المؤسسة العامة للتقاعد    

 الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفـة 3
 غير تنفيذي  ممثل صندوق الستثمارات العامة    

 الدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو ثنين  معالي  4
 غير تنفيذي  الجتماعية ممثل المؤسسة العامة للتخمينات 

 األستاذ / منصور عبد العزيز الصغير   5
 غير تنفيذي  ممثل صندوق الستثمارات العامة  

 لؤي محمد خالد الناهض/  المهندس 6
 غير تنفيذي  ممثل صندوق الستثمارات العامة   

 مستقل  األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت 7
 مستقل  الكريم اللحيدان أحمد علي عبد المهندس/  8
 تنفيذي  المهندس/ سفـر بن محمـد بن ظـفـيـّـر  9
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  دارةاجتماعات مجلس اإل –تاسعاا   

 اإلجمالي 8اجتماع 7اجتماع  6اجتماع  5اجتماع  4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع  السم م
29/01 05/03 05/03 21/04 23/07 28/10 29/11 29/12 

         8 سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود  1
 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي   2

 ممثل المؤسسة العامة للتقاعـد 
        8 

 الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفـة   3
 ممثل صندوق الستثمارات العامة 

        8 

 الدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو ثنين معالي  4
 للتخمينات الجتماعية ممثل المؤسسة العامة 

        8 

 األستاذ / منصور عبد العزيز الصغير   5
 ممثل صندوق الستثمارات العامة 

        8 

 لؤي محمد خالد الناهض/  المهندس  6
 ممثل صندوق الستثمارات العامة 

        8 

         8 النـابـــت األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر  7
         8 أحمد علي عبد الكريم اللحيدانالمهندس/  8
         8 المهندس/ سفـر بن محمـد بن ظـفـيـّـر  9
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 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة  –عاشرا ا  
 لهذه الجمعيات   نالحاضري دارةوأسماء أعضاء مجلس اإل          

 م
 السم

 سجل الحضور
اجتماع الجمعية  

 األول
اجتماع الجمعية  

 الثاني 
مجموع  

 الجتماعات 
 م 24/12/2020 م 05/04/2020 الجمعيةتاريخ انعقاد 

 0 × × سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود  1

 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي   2
 ممثل المؤسسة العامة للتقاعـد     

  2 

 الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفـة   3
 ممثل صندوق الستثمارات العامة   

 × 1 

 الدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو ثنين معالي  4
 ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية 

 × 1 

 األستاذ / منصور عبد العزيز الصغير   5
 ممثل صندوق الستثمارات العامة  

  2 

 لؤي محمد خالد الناهض/  المهندس  6
 ممثل صندوق الستثمارات العامة  

 × 1 

   2 األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت  7
   2 أحمد علي عبد الكريم اللحيدانالمهندس/  8
   2 المهندس/ سفـر بن محمـد بن ظـفـيـّـر  9
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 إلحاطة أعضائه وبخاصة غير دارةاإلاإلجراءات التي اتخذها مجلس    – الحادي عشر
 وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها  التنفيذيين علماا بمقترحات المساهمين                

 

 بالتالي: بمقترحات المساهمين فقد قام المجلس  دارةإلحاطة أعضاء مجلس اإل
  وغير  والواضحة والصحيحة الكاملة المعلومات ىعل المناسب الوقت في دارةاإل سمجل أعضاء حصول ضمان -1

 .المضللة
 . الوقت المناسب وفي فعال  بشكل األساسية  المسائل جميع بمناقشة دارةاإل سمجل قيام من التحقق -2
 . الشركة مصلحة  حققي وبما بفعالية مهامهم ممارسة ىعل دارةاإل سمجل أعضاء تشجيع -3
 . دارةاإل مجلس إلى آرائهم وإيصال  المساهمين مع الفعلي للتواصل  قنوات وجود ضمان -4
  تشجع   ثقافة  وإيجاد  التنفيذية،  دارةواإل  دارةاإل  سمجل  من   كل  بين  الفعالة  والمشاركة  البناءة  العالقات  تشجيع -5

 . البناء النقد ىعل
 سمجل  أحد أعضاء  يطرحها  مسخلة  أي  العتبار  بعين  األخذ  مع  دارةاإل  سمجل  اجتماعات  أعمال  جدول  إعداد -6

 أعمال  جدول  إعداد  عند  التنفيذي  سوالرئي  المجلس  أعضاء  مع  والتشاور  الحسابات،  مراجع  يثيرها  أو  دارةاإل
 . المجلس

من صافي األرباح بعد خصم  % 10 دارةتكون مكافخة مجلس اإل( من النظام األساس للشركة 23بناء على المادة )
من  %  5المصروفات والحتياطيات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع نسبة ربح على المساهمين ل يقل عن 

وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه،   األساس ( من النظام5/50) رأس مال الشركة وطبقا لنص المادة
إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء  دارةويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإل

خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما  دارةمجلس اإل
لس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وان قبضه أعضاء المج

يشتمل ايضاا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية  
تكون من ضمن  دارةس اإلوحسب معايير المحاسبة الدولية التي تطبق في الشركة فإن مكافآت أعضاء مجل ةالعام

. المصروفات اإلدارية والعمومية

 التنفيذية وفقاا لما نصت عليه دارةواإل دارةاإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإل –الثاني عشر 
   المادة الثالثة والتسعون من لئحة حوكمة الشركات                
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 دارة مكافآت أعضاء مجلس اإل
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 األعضاء المستقلين 
 - 498,000 - - - - - - - 498,000 - - 24,000 24,000 450,000 سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود 

 - 500,000 - - - - - - - 500,000 - - 26,000 24,000 450,000 األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت

 - 500,000 - - - - - - - 500,000 - - 26,000 24,000 450,000 أحمد علي عبد الكريم اللحيدان المهندس/ 

 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي 
 ممثل المؤسسة العامة للتقاعد 

450,000 24,000 26,000 - - 500,000 - - - - - - - 500,000 - 

 األعضاء غير التنفيذيين
 الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفـة

 - 500,000 - - - - - - - 500,000 - - 26,000 24,000 450,000 ممثل صندوق الستثمارات العامة

 الدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو ثنين معالي 
 ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية

450,000 24,000 26,000 - - 500,000 - - - - - - - 500,000 - 

 األستاذ / منصور عبد العزيز الصغير 
  492,000        492,000   18,000 24,000 450,000 ممثل صندوق الستثمارات العامة

 لؤي محمد خالد الناهض /  المهندس
 ممثل صندوق الستثمارات العامة

450,000 24,000 24,000   498,000        498,000  

 األعضاء التنفيذيين 
 - 500,000 - - - - - - - 500,000 -  26,000 24,000 450,000 بن ظـفـيـّـر  بن محمـدالمهندس/ سفـر 
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 ( من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي. 6مكافآت )
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 4.946.907.5 500,000 680,000 - 3.766.907.5 - - - - 178.020 3.588.887.5 - 832.511.50 2.756.376 مكافآت كبار التنفيذيين
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 مكافآت أعضاء اللجان  
 المجموع   بدل حضور الجلسات   المكافآت الثابتة   

 أعضاء اللجنة التنفيذية
 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي 

 274,000 24,000 250,000 ممثل المؤسسة العامة للتقاعد 

 الدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو ثنين 
 274,000 24,000 250,000 ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية

 الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفـة
 274,000 24,000 250,000 الستثمارات العامةممثل صندوق 

 274,000 24,000 250,000 أحمد علي عبد الكريم اللحيدان المهندس/ 
 274,000 24,000 250,000 المهندس/ سفـر بن محمـد بن ظـفـيـّـر 

 أعضاء لجنة الستثمار 
 253,000 3,000 250,000 سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود 

 لؤي محمد خالد الناهض /  المهندس
 253,000 3,000 250,000 ممثل صندوق الستثمارات العامة

 األستاذ / منصور عبد العزيز الصغير 
 253,000 3,000 250,000 ممثل صندوق الستثمارات العامة

 2,000 2,000 من ضمن اللجنة التنفيذية أحمد علي عبد الكريم اللحيدان المهندس/ 
 2,000 2,000 من ضمن اللجنة التنفيذية بن ظـفـيـّـر  بن محمـدالمهندس/ سفـر 

 أعضاء لجنة المراجعة 
 262,000 12,000 250,000 األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت

 الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفـة
 2,000 2,000 التنفيذيةمن ضمن اللجنة  ممثل صندوق الستثمارات العامة

 الدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو ثنين معالي 
 2,000 2,000 من ضمن اللجنة التنفيذية ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية

 األستاذ / منصور عبد العزيز الصغير 
 12,000 12,000 من ضمن لجنة الستثمار  ممثل صندوق الستثمارات العامة

 األستاذ / أديب محمد أبانمي
 162,000 12,000 150,000 عضو لجنة المراجعة )عضو خارجي 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 
 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي 

 2,000 2,000 من ضمن اللجنة التنفيذية ممثل المؤسسة العامة للتقاعد 

 14,000 14,000 من ضمن لجنة المراجعة  النـابـــتاألستاذ / مـحـمـد بن ناصـر 
 18,000 18,000 من ضمن لجنة الستثمار  سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود 

 لؤي محمد خالد الناهض /  المهندس
 18,000 18,000 من ضمن لجنة الستثمار  ممثل صندوق الستثمارات العامة

 من غير أعضاء اللجان  اللجان حضور 
 3,000 3,000 من ضمن لجنة الستثمار  التنفيذية( )اللجنة  سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن آل سـعود

 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي 
 - - من ضمن اللجنة التنفيذية المراجعة()لجنة  ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

 األستاذ / منصور عبد العزيز الصغير 
 3,000 3,000 من ضمن لجنة الستثمار  التنفيذية( اللجنة العامة )ممثل صندوق الستثمارات 

 - - من ضمن لجنة المراجعة  التنفيذية( اللجنة النـابـــت )مـحـمـد بن ناصـر  /األستاذ 
 لؤي محمد خالد الناهض /  المهندس

 3,000 3,000 من ضمن لجنة الستثمار  التنفيذية( )اللجنة  الستثمارات العامةممثل صندوق 
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 وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولدهم القصر دارةأعضاء مجلس اإل أسهم  – الثالث عشر

 لسم ا
عدد األسهم في  

 بداية السـنة 
عدد األسهم في  

 نهاية السـنة
 التـغــيـر 

 سـهـم سـهـم سـهـم
 - 755,000 755,000 سمو األمير / عبد هللا بن مسـاعد بن عبد الرحمن آل سـعود 

 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي 
 - 5,750        5,750 ممثل المؤسسة العامة للتقاعد 

 الخليفة  صالح بن الحميد عبد/  الدكتور
 - 8,000 8,000 العامة الستثمارات صندوق  ممثل

 األستاذ / منصور عبد العزيز الصغير 
 - - - ممثل صندوق الستثمارات العامة

 لؤي محمد خالد الناهض/  المهندس
 - - - ممثل صندوق الستثمارات العامة

 الدكتور / عبدهللا بن ناصر ابو ثنينمعالي 
 ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية  

- - - 

 1,000 1,000 - أحمد علي عبد الكريم اللحيدان المهندس/ 
 - 452,500 452,500 األستاذ / مـحمـد بن ناصـــــر النـابـــت 

 - 50,895 50,895 المهندس/ سـفـر بـن محـمــد بن ظـفـيـّر 
 - 52,408,200 52,408,200 السادة / صندوق الستثمارات العامــــــة 

 - 15,224,586 15,224,586 العامة للتخمينات الجتماعية المؤسسة /السادة 
 ( 1,665,794) 4,617,375 6,283,169 السادة / المؤسـسة العامــة للتقـاعــــد 

 - - - المهندس / عقيل فطيس سعيد كدسة  
 - - - األسـتاذ / محمـد علي محمـد الثوعـي 

 - - -   علي حسن حكمي/  المهندس
 - - - المهندس / علي حمدان العلياني 

 - - - المهندس / سعيد عبيد الحارثي 
 ( 1,664,794) 73,523,306 75,188,100 اإلجـمــــالــي 
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 اللجنة التنفيذية  -أ
 

 في: وتنحصر مهام اللجنة 
وعليها أن تعرض    .عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها -1

 .بهااألمور التي تتطلب صدور قرار من المجلس   دارةعلى مجلس اإل
دراسة الخطط والمقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة، وعمل التوصيات لمجلس   -2

 . دارةاإل
هداف اإلنتاجية في المصانع واتخاذ القرارات  األدراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي والمتعلقة ب -3

 .العملوتطوير  والتوصيات المناسبة لتحسين
التقار  -4 وتطوير  دراسة  لتحسين  المناسبة  والتوصيات  القرارات  واتخاذ  التنفيذي  الرئيس  من  للجنة  الواردة  ير 

 .العمل
 . بهاتكليفها  دارةالقيام بالمهام والختصاصات التي يرى مجلس اإل -5
وقد بلغ عدد اجتماعات   .دارةاإلممارسة الصالحيات المخولة لها بموجب دليل الصالحيات المعتمد من مجلس   -6

 -وبيانها كما يلي:   اجتماعات( 6) م2020عام اللجنة 

 
 
 
 
 
 
 

 اللجان    لختصاصاتوصف مختصر  – الرابع عشر

طبيعة   السم 
 العضوية 

اجتماع  
1 

اجتماع  
2 

اجتماع  
3 

اجتماع  
4 

اجتماع 
5 

اجتماع
6 

 اجتماع
7 

 اجتماع
  اجمالي  8

 ت االجتماع 
28/1 04/3 20/4 22/7 08/9 07/10 27/10 28/12 

 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي 
         8 رئيس  ممثل المؤسسة العامة للتقاعد 

 الدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو ثنين معالي 
ممثل المؤسسة العامة للتخمينات  

 الجتماعية 
         8 عضو 

 الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفـة
 الستثمارات العامةممثل صندوق 

 عضو 
        8 

         8 عضو  أحمد علي عبد الكريم اللحيدان المهندس/ 
         8 عضو  المهندس/ سفـر بن محمـد بن ظـفـيـّـر 
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 لجنة الستثمار   -ب
  

 في: وتنحصر مهام اللجنة 
 

دراسة السيولة المتاحة في الشركة وسبل استثمارها وفقا ا لنظام الشركة، بخفضل السبل التي تضمن رأس   -1
 .المال

 . المتاحةدراسة السوق وفرص الستثمار  -2
 .البحث عن فرص استثمارية جديدة -3
 . الستثمارمن مواضيع تخص  دارةدراسة ما يحال لها من مجلس اإل -4
 .الرئيس التنفيذي بشخن الخطط المستقبلية لالستثمار دراسة المقترحات المقدمة من  -5
 . بهاتكليفها  دارةالقيام بالمهام والختصاصات التي يرى مجلس اإل -6
 . دارةاإلممارسة الصالحيات المخولة لها بموجب دليل الصالحيات المعتمد من مجلس  -7

 

 بيان اجتماعات لجنة الستثمار  

طبيعة  السم  م
 العضوية

 1الجتماع 
 م 29/01/2020

اجمالي 
 الجتماعات

سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن عبد الرحمن  1
  1 رئيس آل سـعود

 لؤي محمد خالد الناهض/  المهندس 2
  1 عضو ممثل صندوق الستثمارات العامة

 األستاذ / منصور عبد العزيز الصغير  3
 ممثل صندوق الستثمارات العامة

 عضو
 1 

       1 عضو أحمد علي عبد الكريم اللحيدان المهندس/  4

  1 عضو بن ظـفـيـّـر  بن محمـدالمهندس/ سفـر  5
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 في: وتنحصر مهام اللجنة 
 

المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من استقاللية المراجعين ومدى الفعالية في   إدارةاإلشراف على   -1
 إدارةوكذلك دراسة خطة العمل وتقارير ومالحظات    دارة والمهمات التي حددها لها مجلس اإل  تنفيذ األعمال

 . تنفيذهاالمراجعة الداخلية ومتابعة 
حقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية فيها ومرونتها وفعاليتها  دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة والت -2

 .الالزمباتخاذ  دارةوالضعف فيها والتوصية كتابياا لمجلس اإل وتحديد نقاط القوة
التحقق من أن لدى الشركة طريقة فاعلة لتحديد المخاطر المهمة التي قد تتعرض لها بما في ذلك المخاطر   -3

 . الشركة إدارةمخالفات لألنظمة والتعليمات المرعية والخطوات الوقائية المتخذة من  التي قد تنشخ عن أي
دراسة السياسة المحاسبية التي تتبناها الشركة أو أي تغييرات عليها قبل اعتمادها وإبداء الرأي والتوصية   -4

 . بشخنها دارةلمجلس اإل
اعاتها وتوثيقها وإبالغ نتائج أعمالها لمجلس اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع برنامج عمل اللجنة وتنظيم اجتم -5

 . دارةاإل
 .استقالليتهالتوصية بترشيح الشخص المناسب لشغل وظيفة مدير المراجعة الداخلية وتحقيق  -6
بتعيين المحاسب القانوني بعد التخكد من تخهيله واستقالليته وتحديد أتعابه والتجديد    دارةالتوصية لمجلس اإل -7

 . عقدهله وإنهاء 
واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء   القانونيين،متابعة أعمال المحاسبين   -8

 . قيامهم بخعمال المراجعة
 .عليهاوإبداء ملحوظاتها   دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني -9

 .بشخنها( المقدم من المحاسب القانوني ومتابعة مالحظاته والتوصية  دارةدراسة )خطاب اإل -10
الربعية والسنوية بغرض إبالغ مجلس اإل -11 المالية األولية  القوائم  القوائم    دارةدراسة  يتبين للجنة من أن  بما 

 . أية عبارات أو بيانات غير عادلة وذات أهمية نسبية المالية ل تتضمن
 . توصياتهدراسة تقارير ومالحظات ديوان المراقبة العامة على أداء الشركة ومتابعة تنفيذ  -12
 .كةالمملاتخاذ ما يلزم للتخكد من عدم مخالفة الشركة لألنظمة والقوانين السارية في  -13
يتضمن نتائج مرئياتها    دارةتقديم تقريراا في نهاية السنة المالية أو كلما دعت الحاجة لذلك إلى مجلس اإل -14

 . لالرتقاء بمستوى األداء ومالحظاتها وتوصياتها
واعتماد أي عمل خارج نطاق المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم    القانونيين،متابعة أعمال المحاسبين   -15

 .راجعةبخعمال الم
 .إلقرارهادراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني من قبل اللجنة  -16

 لجنة المراجعة   -جـ 
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 يان اجتماعات لجنة المراجعة ب
 السم  م

طبيعة 
 العضوية 

إجمالي   64اجتماع  63اجتماع  62اجتماع  61اجتماع 
 11/ 02 08/ 05 05/ 14 03/ 03 الجتماعات 

 4  ✓  ✓  ✓  ✓ س يرئ األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت  1
 الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفـة  2

 4  ✓  ✓  ✓  ✓ عضو  ممثل صندوق الستثمارات العامة 

 الدكتور / عبدهللا بن ناصر أبو ثنين  معالي  3
 ممثل المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية 

 عضو 
✓  ✓  ✓  ✓  4 

 األستاذ / منصور عبد العزيز الصغير   4
 ممثل صندوق الستثمارات العامة 

 عضو 
✓  ✓  ✓  ✓  4 

 األستاذ / أديب بن محمد أبانمي  5
  عضو
 4  ✓  ✓  ✓  ✓ خارجي

 
 
 

 في: وتنحصر مهام اللجنة  
 

 . بالترشيح لعضوية المجلس وفقا ا للسياسات والمعايير المعتمدة دارةالتوصية لمجلس اإل -1
وإعداد وصف للقدرات   دارةلعضوية مجلس اإل المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة   -2

بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال   دارةلعضوية مجلس اإل  والمؤهالت المطلوبة
 . دارةمجلس اإل

 .ورفع التوصيات في شخن التغييرات التي يمكن إجراؤها دارةمراجعة هيكل مجلس اإل -3
 .واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة دارةتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإل -4
 . مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة -5
أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل   التخكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود -6

 . أخرى   شركة إدارةعضوية مجلس 
وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك   دارةوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإل -7

 .السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء
 .مجلسالمراجعة الدورية لسلم الرواتب والمزايا األخرى بالشركة والتوصية لل -8
اقتراح مكافخة اإلنتاج اإلجمالية للعاملين بالشركة وكذلك اقتراح المكافخة السنوية للرئيس التنفيذي وتقديمها  -9

 . للمجلس
 . دارةالقيام بخي مهام أخرى يكلفها بها مجلس اإل -10

 

 الترشيحات والمكافآت  لجنة -د 
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 بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت  

طبيعة  م ـــــــــالس م
 العضوية

 اجتماع
1 

 اجتماع
2 

 اجتماع
3 

 اجتماع
4 

 اجتماع
5 

 اجتماع
اجمالي  6

 16/12 10/11 22/10 22/09 20/07 09/01 الجتماعات

1 
 معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعـي 

 ممثل المؤسسة العامة للتقاعد 
     6  ✓  ✓ رئيس 

2 
سمو األمير / عبد هللا بن مساعد بن 

 عبد الرحمن آل سـعود 
     6  ✓  ✓ عضو

     6  ✓  ✓ عضو األستاذ / مـحـمـد بن ناصـر النـابـــت 3

4 
 لؤي محمد خالد الناهض /   المهندس

 ممثل صندوق الستثمارات العامة 
     6  ✓  ✓ عضو
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ل يوجد على الشركة أي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض من الهيئة أو أي جهة إشرافيه أو  

 .تنظيمية أو قضائية

 

 لجنة  ورأينتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة  – السادس عشر
 المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة                 

 

تقوم لجنة المراجعة بالشركة بدراسة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية والتي تمت من خالل مراجعة وتقييم إجراءات 
وأنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة والتي تهدف إلى حماية أصول الشركة عن طريق أخذ عينات عشوائية  

جنة المراجعة بهدف الحصول على تخكيدات معقولة  تخضع للفحص والتقييم حسب خطة سنوية موضوعة من قبل ل
كما أن المراجع الخارجي للشركة يقوم بتقييم نظام اإلجراءات الداخلية المطبقة.  عن فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة  

ولم تظهر كل عمليات المراجعة أي مالحظات   المراجعة،على تقارير المراجعة الداخلية وأيضا ا محاضر لجنة    والطالع
 .جوهرية على إجراءات الرقابة الداخلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ي مفروض على الشركة من الهيئةطأي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتيا – الخامس عشر
 أو أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية                  
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 تفاصيل المساهمات الجتماعية للشركة   –عشر   السابع
 

 )ريال( البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  م

 2,500,000 صندوق الوقف الصحي مساهمة في التصدي لمكافحة كرونا  1

 م 2020دعم االنشطة السياحية بمنطقة عسير لصيف  2

 

000,500  

 10,000 بيشة ب لجنة اصدقاء المرضى  3

 25,000 جمعية البر الخيرية ببيشة  4

 10,000 جمعية تحفيظ القران ببيشة  5

 10,000 جمعية البر الخيرية بالمجاردة 6

 15,000 جمعية البر الخيرية بالعرضية الجنوبية  7

 10,000 جمعية تحفيظ القران الكريم بجازان  8

 20,000 المسارحة  بأحدالجمعية الخيرية  9

 10,000 المسارحة  أحدبجمعية تحفيظ القران   10

 10,000 جمعية تحفيظ القران بعسير  11

 30,000 جمعية البر بأبها  12

 30,000 اللجنة الوطنية لرعاية السجناء 13

 10,000 شيطخميس مبجمعية تحفيظ القران   14

 10,000 جمعية البر الخيرية بالقنفدة  15

000,002,3 اإلجــــــــــمــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــي  

 

 

 

 

 

 



- 28 - 

 

 

ــركة من النقد وما في حكمة والذمم المدينة والموجودات األخرى وتتكون     لوبات طالمتتكون الموجودات المتداولة للشـــــ
ــيرة األجل  المالية من ــهيالت بنكية قصــــ ــتحقةو  األرباح قيد التوزيعو  الذمم التجارية الدائنةو  تســــ ــروفات المســــ   المصــــ

 .المطلوبات األخرى و 

 .لألدوات المالية جوهريا عن قيمتها الدفتريةل تختلف القيمة العادلة 
 

 )باأللف ريال( مقارنة األصول والخصوم 
 

 م 2020 م 2019 م 2018 م 2017 م 2016 البيان 
 1,173,636 1,096,819 863,449 807,227 846,390 األصول المتداولة 

 2,970,847 3,103,354 3,252,165 3,349,436 3,427,175 األصول غير المتداولة 
 4,144,483 4,200,173 4,115,614 4,156,663 4,273,565 إجمالي األصول

 419,599 385,747 395,963 530,711 613,098 الخصوم المتداولة
 445,170 507,962 555,643 453,898 405,025 الخصوم غير المتداولة

 864,769 893,709 951,606 984,610 1,018,123 إجمالي الخصوم 
 
 

 (29صفحة  مقارنة األصول والخصوملبياني  )رسم 

 صول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس األخيرة أ –عشر  الثامن
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 )باأللف ريال(  أعمال الشركة مقارنة نتائج      
 

 م 2020 م 2019 م 2018 م 2017 م 2016 البيان 
 1,653,108 1,300,286 887,724 1,063,817 1,776,055 اإليرادات 

 ( 974,256) ( 762,748) ( 626,032) ( 640,113) ( 845,354) تكاليف اإليرادات 
 678,852 537,538 261,692 423,703 930,701 مجمل الربح

 603,248 457,457 201,954 371,610 875,386 الربح صافي 
 

 

 قات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة  و الفر  –عشر  التاسع
 

 ر نسبة التغيي  (-)+( التغيرات ) م 2020 م 2019 البيان
 % 

 27,13 352,821 1,653,107 1,300,286 اإليرادات
   (27,73)  ( 211,507)  ( 974,255) ( 762,748) اإليرادات تكلفة 

 26,29 141,314 678,852 537,538 مجمل الربح 
 7,08 3,840 (50,430)  (54,270) مصروفات تشغيلية أخرى 

 30,04 145,154 628,422 483,268 الربح التشغيلي
 
 

 السعودية للمحاسبين القانونيين    الهيئةر المحاسبية المعتمدة من  يالمعاي  –ون عشر ال

قوائم المالية وفقاا للمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية  الإعداد  تم  
والمعايير   السعودية  العربية  المملكة  في  والمعتمدة  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادر  المالي  للتقرير 

ين القانونيين وقد بدأت الشركة في تطبيق المعايير الدولية  واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب
 من:
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 2020الشركة خالل عام  قبل من  المطبقة والتعديالت والتفسيرات الجديدة المعايير
 المالية  القوائم إعداد في  المتبعة تلك مع المالية القوائم إعداد في الشركة طبقتها التي المحاسبية السياسات تتوافق

عدد    هناك  فان  ذلك  ومع  إصدارها  تم  جديدة  معايير  ول توجد  م2019  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة  للشركة  السنوية
 .المالية  القوائم  على  جوهريا  تخثيرا  لها  يكن  لم  والتي  .م2020  يناير  1  من  اعتبارا  سارية  المعايير   على  التعديالت  من

 المعاييرالتعديالت على  من  ابتداءا  سارية

 8 الدولي  المحاسبة ومعيار 1  الدولي المحاسبة معيار على تعديالت -  المواد تعرية م 2020 يناير1

 3 المالي للتقرير الدولي المعيار على  تعديالت -  األعمال تعرية م 2020 يناير1

 المالية  التقارير إلعداد الدولية المعايير في المفاهيمي  اإلطار مراجع على تعديالت م 2020 يناير1
 

 المطبقة غير الصادرة المعايير
 ل  .للشركة المالية القوائم إصدار تاريخ حتى التنفيذ حيز تدخل لم ولكن  صدرت التي والتعديالت  المعايير يلي فيما

 .أدناه والتعديالت المعايير تطبيق حال في المالية القوائم على جوهريا تخثيرا وجود الشركة تتوقع

 السنوية للفترات سارية
 المعايير الجديدة والتعديالت  ابتداءا من أو بعد تاريخ 

 م 2021 يناير 1

 

والمعيار   39  الدولي  المحاسبة  ومعيار   9 المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  تعديالت
تصحيح الثانية )  المرحلة  4  المالي  للتقرير  الدولي  والمعيار  16 المالي  للتقرير  الدولي

 (الفائدة سعر

 م 2022 يناير 1

 (37 الدولي المحاسبة معيار على تعديالت) العقد إتمام تكلفة – المجدية غير العقود

   (م2020  – م 2018 دورة) المالي للتقرير الدولية  للمعايير السنوية تالالتعدي

معيار   على  تعديالت)  المقصود  الستخدام  قبل  العائدات:  والمعدات   واآللت  الممتلكات
 (16 الدولي المحاسبة

 ( 3 المالية التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  على  تعديالت) المفاهيمي اإلطار إلى  الرجوع
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 م 2023 يناير 1

تصنيف    على"  المالية  القوائم  عرض"  ،1  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت
 المطلوبات

  الدولي   المعيار  على  والتعديالت  التخمين  عقود  –17  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار
   التخمين عقود –17  رقم المالية للتقارير

 الختياري  للتطبيق متاح

 مؤجل  السريان تاريخ /

 مسمى  غير أجل إلى

 المشترك  المشروع أو الزميلة وشركته  المستثمر بين الموجودات  مساهمة  أو بيع

 ( 28  الدولي المحاسبة ومعيار  10  المالي للتقرير الدولي المعيار على ت)التعديال
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 توزيع األرباح   –العشرون الواحد و 

 الوجه اآلتي:توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على  من النظام األساس 50طبقا ا للمادة   

من صـافي األرباح لتكوين الحتياطي النظامي للشـركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية (  10%)  يجنب .1
 .( من رأس المال المدفوع30%وكة هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي المذكور )

ــافي األرباح لتكوين   دارةللجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإل .2 ــبة معينة من صــــــ أن تجنب نســــــ
 احتياطي اتفاقي يخصص لغرض او اغراض معينة

لجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل  ل .3
  األرباح صافي من تقتطع أن كذلك المذكورة وللجمعية .توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين

 .المؤسسات هذه من قائماا  يكون  ما  لمعاونة أو الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات  إلنشاء مبالغ

 .من رأسمال الشركة المدفوع (5%) يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل .4

من هذا النظام، والمادة الســـادســـة والســـبعين من  والعشـــرون( )الثالثةمع مراعاة األحكام المقررة في المادة   .5
ـــبة ــركات يخصـــــــــص بـعد ما تـقدم نســـــــ ، على أن يكون دارةمن الـباقي لمـكافخة مجلس اإل  (10%)  نـظام الشـــــــ

  .استحقاق هذه المكافخة متناسباا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو

 .الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباحيوزع  .6

وللجمعية أن تفوض   يجوز للشـركة توزيع ارباح مرحلية على مسـاهميها بشـكل نصـف سـنوي او ربع سـنوي، .7
 .بذلك بموجب قرار يجدد منها سنوياا   دارةمجلس اإل

ــاء مجلس اإلوحســـــب معايير المحاســـــبة الدولية التي تطبق في الشـــــركة فإن مكافآت   ــمن   دارةأعضـــ تكون من ضـــ
 المصروفات اإلدارية والعمومية 

 ريــــــــــــال الــبــــيــــــــان 

   الدخل الشاملصــــافــي الــربــح بعـــد 

 % حصة أولى للمساهمين على رأس المال المدفوع5: يخصم
 

                                            مرحلــة من العام السابق  يضاف: أربـاح
 

 % حصة إضافية للمساهمين على رأس المال المدفوع5024,: يخصم
 

 الرصــيـد المرحــل للعـــام القــادم

603,248,101 

70,000,000 

891,464,670 

595,000,000 

829,712,771 
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تتمثــــل  ريــــال 398,397,000 م مبلــــغ12/2020/ 31فــــي بلــــغ رصــــيد التمويــــل اإلســــالمي مــــن البنــــك األهلــــي 
ــل ــة األجــــ ــة طويلــــ ــهيالت بنكيــــ ــغ فــــــي تســــ ــة قصي 328,397,000بمبلــــ ــهيالت بنكيــــ ــال وتســــ ـــريــــ ـــرة األجـــــــ                               لــــــ

 مــــن أبــــخن الســــداد بــــد م علمــــاا 2025 حتــــى م2021 األعــــوام مــــنريــــال تســــتحق خــــالل  70,000,000 بمبلــــغ
ــارس 15 ــي م 2018 مــ ــيوينتهــ ــمبر 31  فــ ــنويةم 2025ديســ ــع ســ ــاط ربــ ــا  ,()أقســ ــل تكمــ ــركة بتحويــ قــــوم الشــ

حســــاب القــــرض طويــــل األجــــل إلــــى حســــاب القــــرض قصــــير األجــــل مــــن الجــــزء المســــتحق الســــداد خــــالل العــــام 
  ,ويظهر من ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي

 

 

 

عن األرباح التي تم توزيعها  بيان
 م 2020النصف األول من عام 

عن األرباح المقترح توزيعها 
 2020النصف الثاني من عام 

إجمالي األرباح عن عام 
 م 2020

 665,000,000 350,000,000 315,000,000 المبلغ

 % 47,5 % 25,0 % 22,5 النسبة 

   التمويل اإلسالمي  –العشرون الثاني و 

 مصدر التمويل بيان 

رصيد قرض قصير  
 األجل

رصيد قرض طويل  
 اإلجمالي األجل

 ريـــــال  ريـــــال  ريـــــال 

 م 1/1/2020الرصيد في 
 البنك األهلي

60,000,000 398,395,992 458,395,992 

 398,397,000 328,397,000 70,000,000 م 31/12/2020الرصيد في 
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 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها   –العشرون و   الثالث
 

 أسباب الطلب  تاريخ الطلب  عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 
 ملف أرباح  م 31/03/2020 1
 الجمعية العامة  م 31/03/2020 2
 ملف أرباح   م 26/07/2020 3
 أخرى   م 21/09/2020 4
 إجراءات الشركة  م 18/11/2020 5
 أخرى   م 16/12/2020 6
 الجمعية   م  24/12/2020 7

 

 

 
 

ــركة  إدارةتقر   ــاء مجلس اإل الشـــ بخي  وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العالقة  دارةبعدم وجود عقود ألعضـــ
 .م2020عام خالل منهم مع الشركة 

 

 م 2020عام  المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية   – الخامس والعشرون 
 

 الـبيــــــان 

 م 2020

 بيان السبب  وصف موجز لها 
 المسدد

المستحق حتى 
نهاية الفترة المالية 

 بعد ولم يسدد 

 م 2021في يتم السداد  الزكاة المستحقة 17,176,731 13,363,028 الهيئة العامة للزكاة والدخـل 

 1,344,803 16,641,389 المؤسسة العامة للتخمينات الجتماعية
التخمينات  
 الشهر الالحق  تتم التسوية الجتماعية

الستغالل  رسوم  48,050,940 39,318,905 وزارة الصناعة والثروة المعدنية
 م 2021 فييتم السداد  م 2020عام ل

   66,572,474 69,323,322 اإلجـمــــــــــالــــي 

 م  2020عقود ذوي العالقة مع الشركة بنهاية عام   – الرابع والعشرون 
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هيئة السوق المالية والتي تقتضي أن يتضمن تقرير  تطبيقا ا للمادة التسعون من لئحة حوكمة الشركات الصادرة من 
 . ذلكتم تطبيقه من أحكام الالئحة وما لم يتم وأسباب  عماتقريرا ا  دارةمجلس اإل

 .ن الشركة تطبق جميع األحكام الواردة في لئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق الماليةإوعليه ف

 

 إقـرارات   -والعشرون   سابعال

 .الصحيحالشركة أن إعداد السجالت المحاسبية تم بالشكل  إدارةتقر  -

 .بفعاليةالشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه  إدارةتقر  -

 .نشاطهاالشركة بخنه ل توجد أي شكوك بشخن قدرة الشركة على مواصلة  إدارةتقر  -

بقرار هيئة الســـــوق المالية الصـــــادرة    المحاســـــبية الدوليةالشـــــركة أنه ل يوجد أي اختالف عن المعايير    إدارةتقر   -
 .السعودية

 

 اإلفصـاح في تقرير المجلس   -  والعشرون   ثامنال
 

عن المتطلبات التي تنطبق عليها، وأن البنود التاليـة ل  دارةأن الشركة أفصحت في تقرير مجلس اإل دارةيقر مجلس اإل
 حدوثها:تنطبق على الشركة ويلتزم باإلفصاح عنها في حال 

 . اسم الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي -1
 . تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة -2
 .ألسهم ذات األحقية في التصويتوصف ألي مصلحة في فئة ا -3
 . دارةوصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعـود ألعضاء مجلس اإل -4
 .وصف الفئات وإعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم -5
 .وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم -6
 .أدوات دين قابلة لالستردادوصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي  -7
معلومات تتعلق بخي عقد يكون المصدر طرف فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء   -8

 . أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي وألي شخص ذي عالقة بخي منهم دارةمجلس اإل

 ما طبق من أحكام لئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك     –  السادس والعشرون 
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 .كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضأو أحد  دارةبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد أعضاء مجلس اإل -9
 .بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في األرباح -10
 . احتياطيات أو استثمارات لمصلحة الموظفين -11
 . ل يوجد تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم الماليـة -12
 .سنوات متتاليةاستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث  -13
 .لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة كما لم يتم العتراض على جدول األعمال -14
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   دارةمقترحات مجلس اإل –التاسع والعشرون 

 

 .م31/12/2020للعام المالي المنتهي في  اإلدارة مجلس تقرير على التصويت -أوالً 
 

 .م31/12/2020في  المنتهي  المالي العام عن للشركة المالية القوائم على  التصويت -ثانياً 
 

 .م31/12/2020 في  المنتهي العام المالي عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت -ثالثاً  
 

 األول النصف عن المساهمين على  نقدية  أرباح  من توزيعه تم  بما االدارة  مجلس قرار على التصوويت -رابعاً 

(  مليون 315)قودر    اجموالي وبمبلغ  الموال  رأس  من( 22.5٪) وبنسوووووبوة لاير(  2.25) بواقع  م،2020  لعوام

 .ريوال
 

  عن  المساهمين على  ريووال للسهم(  2.5) بمبلغ أرباح  توزيعتوصية مجلس اإلدارة ب على  التصويت  -خامساً  

المال ومبلغ أجمالي    رأس  من(  25٪) وبنسووووبة م،31/12/2020 في  المنتهي المالي  للعام  الثاني النصووووف

على أن تكون األحقيوة للمسووووواهمين الموالكين لهسوووووهم بنهوايوة توداول يوم انعقواد   ( لاير،مليون  350قودرة )

الجمعية العامة والمقيدين في سوجل مسواهمي الشوركة لدر شوركة مركز إيداو األوراق المالية )مركز اإليداو( 

هو 13/09/1442األحود  يوم  تواري  االسوووووتحقواق، على أن يبودأ توزيع األربواح  في نهوايوة ثواني يوم توداول يلي

 م.25/04/2021الموافق 
 

 المراجعة لجنة بناًء على توصوية المرشوحين بين  من الشوركة  حسوابات مراجع  تعيين على  التصوويت  -سوادسواً 

م، 2021والسووووونوي من العوام الموالي  للربع )الثواني والثوالو (    المواليوة القوائم  وتودقيق  ومراجعوة لفحص  وذلو 

 .أتعابه  وتحديد م،2022والربع األول من العام المالي 
 

بشووكل نصووف سوونوي عن العام المالي   مرحليه أرباح بتوزيع  اإلدارة  مجلس  تفويض على  التصووويت  -سووابعاً 

 م.2021
 

مجلس  عضو –اللحيدان المهندس / أحمد علي عبدالكريم  قرار مجلس اإلدارة بتعيين  التصويت على   –ثامناً 

ً  -مسوووووتقول  إدارة م وحتى نهوايوة فترة عمول اللجنوة 01/01/2021لجنوة المراجعوة ابتوداًء من تواري   ل  رئيسوووووا

  –األسوووتاذ / محمد بن ناصووور النابت اللجنة السوووابق  رئيسوذل  بدالً من   م31/12/2021الحالية بتاري  

إدارة  عضوووووو تنفيووذي    مجلس  الصووووووادر في   -غير  القرار  توواري   ابتووداًء من  التعيين  أن يسوووووري  على 

 مرفق السيرة الذاتية( )، ويأتي هذا التعيين وفقاً لالئحة لجنة المراجعة. م29/12/2020
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 والشوركة الكيميائية شوركة اسومنت المنطقة الجنوبيةالتصوويت على األعمال والعقود التي تتم بين    –تاسوعاً 

غير    مصووولحة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيدتي لعضوووو مجلس اإلدارة والالسوووعودية القابضوووة 

( شووهرا بدأت 36توريد متفجرات مدنية لمدة )  عن  عبارةوهي ،  بصووفته الرئيس التنفيذي لها فيها مباشوورة

م يجودد تلقوائيواً لمودة ممواثلوة وتقودر قيموة التعوامالت 06/02/2022م لغوايوة تواري   07/02/2019بتواري   

حسووا الكميات الفعلية المنقولة والمسوولمة للمشووتري حسووا األسووعار   ( لايرمليون  10)ية بحوالي  السوونو

 الموضحة بالجدول المرفق بالعقد
 

والشووركة المتحدة  شووركة اسوومنت المنطقة الجنوبيةالتصووويت على األعمال والعقود التي تتم بين   -عاشووراً 

مباشورة غير  مصولحة    األسوتاذ / منصوور بن عبدالعزيز الصوغيرلعضوو مجلس اإلدارة  للتأمين التعاوني والتي  

وهي عبارة عن وثائق تأمينية  ،  تتمثل في كونه عضوووو مجلس إدارة الشوووركة المتحدة للتأمين التعاوني فيها

 م تتمثل في:2021مليون لاير لعام  3,3بقيمة تتجاوز 

 ين ممتلكات الشركة.تأم .1
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