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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 

                                                                                                                                                                                    حترمينامل                                                                                                                          الغذائية  التطويرية األعمال   شركة مساهمي /لسادةا

 بركاته، و  للا  رحمة و عليكم السالم

، و  2030  اململكة  لرؤية  املواكبة   الشركة  استراتيجية   ظل   في  القائمة  مشاريعها   و   عملياتها  دعم  مواصلة  على  تعمل   الشركة  إن            

  الحرمين   خادم  برعاية  الحكيمة  القيادة  إليه  تسعى  ما  و  الحديثة  اإلقتصادية  املعطيات  وفق  التطور   على  جاهدين  نسعى  بدورنا  نحن

 . للا حفظهم  عبدالعزيز بن سلمان بن محمد  األمير   امللكي السمو  صاحب  األمين  عهده ولي و  العزيز  عبد بن  سلمان امللك الشريفين 

فبعد أن أثبتت الشركة قدرتها على تجاوز  ،  2021عام  الشركة خالل  املتميز الذي أظهرته    داء باأل أود أن أعبر عن بالغ اعتزازي  كما  

 نجحت في تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها انتشار الوباء،   و  ،2020عام    خاللالتي شهدتها الساحة العاملية    اإلستثنائيةالتحديات  

التشغيلية لتقديم أفضل   نشطة األالتغيرات التي طرأت على    و  سواق أل ا من التطورات التي شهدتها  ستفادة  اإل من  الشركة  تمكنت  حيث  

 19  – من الفرص التي ستتيحها مرحلة ما بعد كوفيد    ستفادةلل بما يجعلها مهيئة    ، والعمالءالخدمات التي ترض ي أذواق    املنتجات و

عام   خالللقد بدأت اململكة العربية السعودية ، ليالتشغي  على املستويين املالي و الشركة   الذي أظهرته  داء الجيداأل خاصة في ضوء  و

 م    2021
 
النشاط    تدريجيا إعادة  واإلفي  وجتماعي  اإل   قتصادي  الوباء،  قبل  ما  مستويات  النمو    إلى  تعافي  سرعة  في  ساهم  ما  هو 

التي ساهمت في تعزيز بيئة    و  تتوفرلم تكن لتلك العوامل أن    باململكة. و  جمالياإل الناتج املحلي  في  نمو    معدالت   تحقيق  و   اإلقتصادي

الرؤية الحكيمة التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين    السياسات الرشيدة و  ثم  تعالى  و  سبحانه  للا  توفيق  لوالباململكة،    األعمال

في ظل التحسن امللحوظ الذي    و،  بالجائحةالقطاعات التي تأثرت    الدعم املتواصل الذي قدمته ملنظومة الرعاية الصحية باململكة و  و

 للعمالءعلى مواصلة تقديم تجربة فريدة  الشركة حرصت  ، 2021عام  خاللالتي تعمل بها الشركة  سواق األ شهدته 
 
عن تعزيز  ، فضال

  حول العالم و  اكه الفو   على سوق  بظاللها السوقية غير املواتية التي ألقت   ضاعو األ رغم  التشغيلي بمختلف قطاعات الشركة. و  اء داأل 

الدول يقاف اإل إ  والتوريد    و  دادماإل   سالسلمن بينها اضطرابات   ا أ، مما أثر على  ستيراد من عدد من  تفاع تكلفة  ر سعار الفاكهة و 

  ريال   مليون   2.6  قدرها  رباحأالشركة في تحقيق ، حيث نجحت ستراتيجيةاإل أن الشركة نجحت في تحقيق أهداف خطتها    ال إالتشغيل 

 
 
بالجودة الل  خاإل مع عدم  % عن العام املاض ي  7في املبيعات بنسبة قدرها  زيادة  و    ،املاض ي  العام  في  ريال  مليون   8  قدرها  بخسائر  مقارنة

  ضاع و األ ذلك على خلفية عودة    ، ون شاء للاإعوام القادمة  خالل األ املالي    داء  األ تتوقع الشركة مواصلة تعزيز   و الكفاءة التشغيلية    و

 .إلى طبيعتها ملستويات ما قبل الجائحة

  من في النجاح خالل األعوام القادمة    مسيرتها   تواصلس  فإنها    الصعبة  للظروف   تجاوزهافي    الشركة  خبرات   واقع  من و نحن متأكدون  

 الصعاب  مواجهة  في  متراكمة  خبرات  و  مهارات  اكتسبوا  الذين  منسوبيها  و  الشركة  إدارة  بعزم  ذلك  و  أنشطتها،  و  منتجاتها  تطوير  خالل

 .  الحلول  أفضل  ابتكار و

 التقدير  و الشكر  جزيل أوجه أن اإلدارة مجلس عن نيابة يسرني ماك  ،اعتزازنا بثقة عمالئنا في منتجاتناعن شكرنا و في الختام نعبر  و

  أن   الحكيم   العزيز  املولى  من   راجين  الشركة   منسوبي  جميع  إلى  و  باملجلس  الثقة  حسن  من  أبدوه  ما  على  الشركة   مساهمي   جميع  إلى

 . إياكم و يوفقنا

 و للا املوفق ،،، 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                                                                                                    
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 العشري   سعد بن  عشري  

                

  نشاط الشركة: -1

محالت تقديم املشروبات ) الكوفي شوب(، تقديم العصائر الطازجة   و مع الخدمة،  تشغيل املطاعم    يتمثل نشاط الشركة في إقامة و

   .و املشروبات الباردة

 الشركة: رسالة  -2

كوننا من أولى الشركات في   ةالجديدو املنتجات  طالق األفكار  إو    للعمالء،    ن، و تقديم أفضل خدمة  مياملساه  السعي لتحقيق تطلعات

 . تقديم العصائر الطازجة ذات الجودة و القيمة العالية

 هدافنا: أ 

 

 املبيعات:  اإلنتاج و -3

 م.2012تم بدء النشاط الفعلي للشركة في بداية عام  ▪

 

   : ةيمنتجات الشركة الرئيس 1/ 3

 كالتالي: ة و املشروبات من األطعم  ةنواع محددأ وأختص بتقديم نوع  عالمة تكل  ،ةمختلف ةتجاريعالمات تمتلك الشركه 

 

 عدد الفروع :   2/ 3

 

 . م2020( فرع لعام 57م مقابل )2021فرع في عام   (64)بلغ عدد الفروع 

 أن سبب انخفاض عدد الفروع يعود 
 
على   التركيز و  لى استراتيجية الشركة في التخارج من بعض األنشطة ذات هوامش ربحية متدنيةإ علما

    .    األنشطة ذات الربحية العالية

 رأس املال البشري. تطوير  -2 ة. في تحقيق النتائج املالية الجيد ستمرار اإل  -1

 .العمالء  تحقيق أعلى معايير الجودة و كسب رضا -4 املساهمين.  تحقيق تطلعاتالعمل على  -3

 كويزنوز صب  -2 وقت العصير  -1

  عصيرات   من   بالفواكه   مرتبط  هو  ما   كل   بتقديم   يختص

  تشكيله   لىإ  ةضافإ  ،الفواكه  سلطة  سموثيز،  طازجه،

         بين   فيها  يمزج  التي  املختلفه  الكوكتيالت  من  متنوعه

 في  تقديمها   يتم   و  الفواكه   سلطة   و   العصير  و  كريم   يساآل

 . النوع  و الحجم   حسب مختلفه عبوات

و أجبان عالية الجودة  يختص بعمل ساندوتشات صحية من لحوم 

محمصة و  رائع  بمذاق  الصنع  محلية  مكونات  من    مع  ، من  مزيج 

الصلصات املميزة، تقدم للمستهلكين الذين يبحثون عن بديل طازج و  

 لذيذ مقارنة بمطاعم الوجبات السريعة التقليدية. 

 بيتزا مشوار *                                                              

 إلستراتيجية الشركة في التركيز على األنشطة ذات الربحية العالية و التي   م01/2021/ 01تم بيع بيتزا مشوار بتاريخ  *
 
و ذلك دعما

 تتحقق من خالل التركيز على صناعة العصير   
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   املبيعات : 3/ 3

 

 %( 6.7) قدره بارتفاع م 2020( ريال لعام 94,503,256مقابل ) ( ريال100,858,743) م2021عام  بلغت قيمة املبيعات خالل 

 

 
 

نشطة التي تحقق  التركيز على األ  و  ،رقام مبيعات منخفضة أشطة التي تحقق  نتخارج الشركة من األ  إلىرتفاع في املبيعات  اإل     أثر  يعود  و

 مبيعات جيدة.  

 

   إليرادات الشركةدناه يوضح التحليل الجغرافي أالبيان  4/ 3

 

 املنطقة 

 75,487,514 الوسطى

 16,823,581 املنطقة الغربية
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 : ملخص ألصول و خصوم الشركة و نتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس األخيرةبيان ب 5/ 3

 مقارنة نتائج أعمال الشركة :      
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بيان بمقارنة نتائج أعمال الشركة

اإليرادات تكاليف اإليرادات مجمل الربح الدخل الشامل للسنة

 2017 2018 2019 2020 2021 البيان 

 82,404,654 108,659,651 96,270,908 94,503,256 100,858,743 اإليرادات 

 ( 67,660,759) ( 93,719,750) ( 76,820,669) ( 91,882,566) ( 89,532,863) تكاليف اإليرادات 

 14,743,895 14,939,901 239,450,19 2,620,690 11,325,880 مجمل الربح 

 7,887,527 7,742,099 ,759,6298 ( 8,158,749) 2,372,827 الدخل الشامل للسنة 
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    مقارنة ألصول و خصوم الشركة: 

 

 

 ملخص النتائج املالية:  -4

 : )ريال( و الخسارة و الدخل الشامل املوحدة أالربح قائمة  1/ 4

 م 2017 2018 2019 2020 2021 البيــان 

 82,404,654 108,659,651 96,270,908 94,503,256 100,858,743 إيرادات النشاط 

 ( 67,660,759) ( 93,719,750) ( 76,820,669) ( 91,882,566) ( 89,532,863)   تكاليف النشاط 

 14,743,895 14,939,901 19,450,239 2,620,690 11,325,880 مجمل ربح النشاط 

 8,016,507 9,250,887 11,999,459 9,491,100 12,881,626 تمويلية عمومية و مصاريف إدارية و

 1,600,083 2,261,833 3,057,619 4,145,388 4,581,249 صافي  - اإليرادات  األخرى 

 439,944 208,748 267,925 200,943 348,155 الزكاة

 - - 1,610,715 5,232,784 - عمليات الغير مستمرة

 7,887,527 7,742,099 8,629,759 - 8,158,749 2,372,827 ربح ) الخسارة ( الدخل الشامل   صافى 

 2017 2018 2019 2020 2021 البيان 

 19,460,120 27,606,774 26,842,701 29,345,925 32,287,488 األصول املتداولة 

 28,555,788 46,490,223 105,673.310 82,692,339 67,218,479 األصول غير املتداولة 

 84,015,909 74,096,997 132,516,011 112,038,264 99,505,967 إجمالي األصول 

 9,502,707 10,558,381 28,099,091 29,103,995 35,090,304 املتداولة  الخصوم

 17,023,893 33,247,806 65,496,351 52,022,449 31,349,710 غير متداولة  الخصوم

 26,526,600 43,806,187 93,595,442 81,126,444 66,440,014 إجمالي الخصوم

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

2017 2018 2019 2020 2021

يرةبيان بملخص ألصول الشركة و نتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس األخ

األصول المتداولة األصول الغير متداولة الخصوم المتداولة الخصوم الغير متداولة
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 قائمة املركز املالي املوحدة: )ريال(   2/ 4

 

 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:  -5

 

ــــان ــ  نسبة التغير  2020 2021 البيــ

 %  7 94,503,256 100,858,743 اإليرادات \املبيعات

 %  3- - 91,882,566 - 89,532,863 اإليرادات \املبيعات تكلفة 

 %   332 2,620,690 11,325,880 مجمل الربح 

 %  45 - 7,971,639 -11,582,825 مصاريف عمومية و إدارية

 %   95- - 5,350,949 - 256,945 التشغيلي   (الربح)الخسارة

 

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 البيان 

 19,460,121 27,606,774 26,842,701 29,345,925 32,287,488 موجودات متداولة 

 - - 415,856,49 574,502,38 28,531,660 حق استخدام األصول 

 - - - - 176,578 ستثمارات في شركات شقيقة ا

 28,555,788 46,490,223 56,257,454 44,117,837 38,510,241 األصول الثابتة 

 48,015,909 74,096,997 132.516.011 112,038,264 99,505,967 إجمالي املوجودات 

 9,502,707 10,558,381 28,099,091 29,103,995 35,090,304 مطلوبات متداولة

 4,151,045 2,242,012 35,977,460 24,766,327 13,647,346 مطلوبات غير متداولة 

 12,872,848 31,005,794 29,518,891 27,256,122 17,702,364 قروض طويلة األجل 

 26,526,600 43,806,187 93,595,442 81,126,444 66,440,014 إجمالي املطلوبات 

 12,500,000 12,500,000 12,500,000 25,000,000 30,000,000 رأس املال املدفوع 

 8,989,309 17,790,810 26,420,569 5,911,820 3,065,953 األرباح املدورة   حتياطيات واإل 

 21,489,309 30,290,810 38,920,569 30,911,820 33,065,953 حقوق املساهمين 

 48,015,909 74,096,997 132,516,011 112,038,264 99,505,967 حقوق املساهمين  إجمالي املطلوبات و
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 توقعاتها املستقبلية:   خطط الشركة و -6

 

إدارتها على تطوير و توسيع أعمالها من خالل إعداد خطط مستقبلية بما يضمن تواجد الشركة  إدارة الشركة و    مجلس  يعمل  

 في السوق و زيادة الحصة السوقية للشركة، و من أهم هذه الركائز التي اعتمدت عليها خطة الشركة التالي: 

 لالئحة حوكمة -
 
و    الصادرة عن هيئة السوق املالية،  الشركات  التأكد من تفعيل و تطبيق الحوكمة في الشركة وفقا

 .الصادر عن وزارة التجارة، و تعليمات الجهات اإلشرافية و الرقابية نظام الشركات

 فرع في خالل الخمس سنوات القادمة. 110التوسع للوصول لعدد  -

 اإلستحواذ على بعض األنشطة املساعدة لوقت العصير التي تحقق عوائد مجزية. -

 .و اإلستثمار في رأس املال البشري  التدريب و التطوير و التقييم املستمر  -

 تحفيز العاملين و تدريبهم و وضع الخطط التدريبية لهم.  -

 املحافظة على البيئة.  وو طبيعية العمل على تعزيز صحة املجتمع من خالل تقديم منتجات صحية  -

 املية.أعلى معايير الجودة املحلية و الع تحقيق العمل على  -

 )قطاع األعمال(.  B 2 Bتسويق املنتجات و زيادة مبيعات الشركة  -

 . و أفضل املمارسات املتبعة العمل على تعزيز نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع املعايير املعتمدة -

 ( و أتمتة أعمال الشركة. ERP-POSالعمل على توفير أنظمة التشغيل العاملية )  -

 املالية، و تقليل التكاليف.زيادة املوارد  -

 املنتجات.   إشراك العمالء في التقييم املستمر لألداء و -

 

 املوارد البشرية: -7

 

أخذت اإلدارة العليا على عاتقها منذ تأسيس الشركة أهمية املوارد البشرية كونها أهم عناصر العملية اإلنتاجية مما يتطلب البحث  

القادرة على   الجيدة  الكفاءات  لديها قادرين على   و،  العطاء املتميز  األداء و عن  العاملين  البشرية بجعل  املوارد  إدارة  اهتمت  لذلك 

 تعمل املوارد البشرية في نفس الوقت على تحقيق  تحقيق أهداف الشركة بشكل عام. و  تحقيق أهداف املوارد البشرية بشكل خاص و

رفع الكفاءة   و تطوير املهارات،   تنمية و  داء املتميز من خالل حسن االختيار والوصول بهم الى األ   أهداف العاملين الخاصة املشروعة و

بيئة عمل مناسبة    خلق ظروف مناخيه و  الوالء من خالل فرص العمل املتوفرة و   كذلك تحقيق االنتماء و  االستقرار و  الفعالية و  و

استثمار    صحية، مما يساعد على توظيف و  رعاية اجتماعية و  خدمات وتقديم    املعامالت اإلدارية و  لى العدالة في األجور وإإضافة  

ن قفزت الشركة بفضل للا ملكانة عالية أكان من جراء ذلك    الحفاظ عليها. و  املوارد البشرية كمدخل فعال إلدارة املـوارد األخـرى و

 م2021السعودة لعام  حيث بلغت نسبة    أصبحت من الشركات الجاذبة لتوظيف السعوديينحجم الجهد املبذول حتى    تتناسب و

  و تتطلع الشركة إلى املزيد في املستقبل بإذن للا تعالى.%، 33بة نس
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 تقنية املعلومات:  -8

 

للشركة    ERPو ربطه بنظام    نظام البيع فوديكسبالعديد من التطويرات لبيئة العمل التقنية في الشركة حيث تم تفعيل  قامت الشركة  

و الذي يحتوي على العديد من األنظمة، على سبيل املثال و ليس الحصر النظام املالي، نظام شؤون املوظفين، نظام املشتريات، نظام 

التقارير و غيرها من األنظمة املترابطة مع بعضها البعض لعكس جميع الحركات في النظام بشكل   املستودعات، نظام الصيانة، نظام

 جتماعي و تفعيل وسائل التواصل اإل  استرجاع و، و كبر لزيادة املبيعاتأتطبيقات التوصيل بشكل  تلقائي، كما قامت الشركة بتفعيل 

، و تم  التعاقد مع بوابة دفع الكترونية، و  تطوير تطبيق خاص بالشركة، كما تم  التفاوض مع تطبيقات جديدة لزيادة منافذ البيع

،  عمل نسخ احتياطية  لية لحفظ املعلومات وآعمل  تفعيل الجدار األمني للحفاظ على معلومات الشركة من اإلختراق و التالعب كما تم  

 .مراقبة الفروع بالكاميراتمة و البيئة التقنية في الفروع و تجهيزها بأنظمة أمن و سال تحديث نظام و 

 

 جتماعية:   املسؤولية اإل  -9

 

 
 
التنموي، كما تحرص الشركة    اإلنسانية إلى جانب دورها االقتصادي و  جتماعية واإل   باألعمال الخيرية و  تولى الشركة اهتماما خاصا

  خالل العام . ةالخيري جتماعية واألنشطة اإل جتماعية لدى املوظفين، حيث ساهمت الشركة في عدد من ولية اإل ؤ على بناء ثقافة املس

 

 الزكاة الشرعية:  -10

عن الزكاة  303,590قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ ( و 348,155مبلغ ) م2021بلغ مبلغ الزكاة عن العام املالي 

   ،م2021عام    املستحقة عن
 
الضريبة    الهيئة العامة للزكاة و  إلىالقوائم املالية غير املوحدة    ت الزكوية واقرار قدمت اإلن الشركة  أب  علما

الربط   تم الفحص و  ذت الصلة وشهادة  الصلت على  ح  قرارات وم و سددت املستحق عليها بموجب تلك اإل2020حتى عام  الجمارك    و

تم    الجمارك و   الضريبة و  الزكاة و  تم عمل اعتراض على تقييم هيئة  قرار الزكوي وم تم فحص اإل2020ما عام  أ  ،م2019حتى عام  

الى اللجان الضريبية بدعوى رقم  عتم تصعيد اإل   عتراض من قبل الهيئة ورفض اإل  ريال    448,481بمبلغ      Z-2022-89840  تراض 

 سعودي.
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 القروض : -11

 )ريال سعودي( :2021خالل عام جل طويلة األ ض  و حركة القر بيان ب

 من مصرف الراجحي  وهي كالتالي:  املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  جلاأل  طويلة  بحاتااملر عدد من على حصلت الشركة 

 

 ضافة خالل العام اإل  املسدد خالل العام م 31/12/2021الرصيد 
  رصيد القرض 

 م 01/01/2021
 البيان 

 ول القرض األ  2,621,637.23 0 0 2,621,637.23

 القرض الثاني 4,961,316.15 0 0 4,961,316.15

 القرض الثالث 13,182,929.09 0 0 13,182,929.09

 القرض الرابع 4,597,490.31 0 0 4,597,490.31

83,370,040.1  القرض الخامس  3,450,459.2 0 80,419.02 

 جمالياإل  28,813,831.98 0 80,419.02 28,733,412.96

 

 سعودي( )ريال  :2021جل خالل عام ض قصيرة األ القرو بيان بحركة 

الشركة   الشريعة اإلسالمية   جلاأل   قصيرة    بحاتااملر عدد من  على  حصلت  و    املتوافقة مع  الراجحي  مارات دبي بنك اإل من مصرف 

 وهي كالتالي: الوطني 
 مصرف الراجحي:-1

 ضافة خالل العام  اإل  املسدد خالل العام  31/12/2021الرصيد 
رصيد القرض  

 م 01/01/2021
 البيان  

 ول القرض األ  2,875,396.40 0 0 2,875,396.40

 

 :مارات دبي الوطنيبنك اإل -2

 

 ضافة خالل العام  اإل  املسدد خالل العام  31/12/2021الرصيد 
رصيد القرض  

 م 1/1/2021
 البيان  

 ول القرض األ  1,678,478.56 0 1,678,478.56 0
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 املخاطر: -12

األخرى   الشركات  في  نتيجة دخول شركات جديدة والتوسعات  املتوقعة  املنافسة  املحتملة من جراء  باملخاطر  اهتماما  الشركة  تولي 

وتقوم الشركة بمراجعة كافة األخطار التي قد تتعرض لها ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من انعكاسات تلك األخطار على األداء  

قق الشركة ذلك من خالل إدارتها ولجانها واألدوات الرقابية متمثلة في لجنة املراجعة والتقارير الدورية للجوانب والتغلب عليها، وتح

 املالية والتشغيلية ومقارنة مؤشرات األداء.  

 هي كالتالي: وأما املخاطر الواردة في إيضاحات القوائم املالية املرفقة مع هذا التقرير فهي توضح موقف الشركة من تلك املخاطر  

 

 مخاطر تغير أسعار الصرف:  1/ 12

تقلبات أسعار صرف   االدارة  األجنبية تراقب  العمالت  في أسعار صرف  التغيرات  املالية بسبب  في قيمة األدوات  التغير  هي مخاطر 

 ألن  
 
العملة الرسمية للشركة هي  العمالت األجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة ملخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة نظرا

 وبهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي.  الريال السعودي و
 
 هو العملة األساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حاليا

 

 مخاطر االئتمان:  2/ 12

خسارة مالية، تقوم الشركة  هي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة ل

بإيداع أرصدتها النقدية في عدد من املؤسسات املالية ذات القدرة االئتمانية العالية، وبالنسبة للعمالء ال يوجد أي مبيعات أجلة، لم  

 تحدد اإلدارة أي تركيزات هامة في مخاطر اإلئتمان. 

 

 مخاطر السيولة:  3/ 12

الحصول على األموال ملقابلة االلتزامات املرتبطة باألدوات املالية تدار السيولة عن طريق  هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في  

التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية ملقابلة أية التزامات مستقبلية وال تعتقد الشركة أنها عرضة ملخاطر جوهرية متعلقة  

 بالسيولة.

 

 :اتمخاطر أنظمة التشغيل و تقنية املعلوم 4/ 12

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية املعلومات إلدارة أعمالها بشكل عام، و تكمن أهمية اإلعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات 

الشركة و توثيق العمليات الشرائية و تفاصيلها التي تتم بشكل يومي و ربط الفروع باإلضافة إلى نظام تخطيط املوارد البشرية، و 

فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية املعلومات و تطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على لذلك فإن  

 أعمال الشركة و نتائجها. 
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 : املخاطر القانونية 5/ 12

العمل أو زيادة اإللتزامات تتعرض الشركة للمخاطر املتعلقة بالتغيرات التشريعية و القانونية باململكة، سواء من ضرائب أو أنظمة  

 أو الحد من عمليات التوسيع و غيرها.

 

 

 : مخاطر األوبئة 6/ 12

، و منها ما شهده العالم   تعتبر األوبئة و الكوارث من املخاطر التي تؤثر على اإلقتصاد بشكل عام، و على نشاط الشركة بشكل خاص

 على 
 
مكن  من امل، جراء اإلحتياطات و اإلجراءات اإلحترازية التي  انتاجية و مبيعات الشركةأجمع بعد تفش ي وباء كورونا، مما أثر سلبا

 م . 2021أن تصدر من الجهة ذات اإلختصاص مثل ما حدث خالل العام املالي 

 

 : املستخدمة وليةاأل  املواد ارتفاع مخاطر 6/ 13

  الشركه   قبل  من  املستخدمه  الفواكه  معظم  نأ  حيث  الفواكه  أسعار  تذبذب  و  ارتفاع  مخاطر  هي  و  الشركه  تواجه  مخاطر  هناك

 أي  و  كرونا  جائحة  بسبب   الفواكه   سعارأ  ارتفاع  خطر   ةالشرك   واجهت   حيث  مستوردة  و  طازجه   فواكه
 
  السوق   في  الفواكه   توفر  عدم  ضا

 ينعكس  حيث  ة الشرك  لدي  املبيعات  ةكلفت  على   ثرؤ ي  الخطر  و هذا   ،اكهةستيراد من عدد من البلدان املصدرة للفيقاف اإل إ  و  املحلي

 . الربحية هوامش على ضغط  يسبب قد مما الشركة  لدي املبيعات  كلفة في ارتفاع إلى املستوردة  الفواكه في رتفاعاإل   هذا

 

 

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:  -13

 

التي تهدف    إعداد خطه سنوية لعملية املراجعة و  الضبط الداخلي، و  الرقابة و دعم أنظمة    يسعى مجلس إدارة الشركة  إلى تطوير و

الضبط الداخلي، تقوم إدارة املراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة املراجعة عن عمليات املراجعة    إلى تقييم نظام الرقابة و

تي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف  ال   املالية التي تقوم بها بصفة مستمرة و  اإلدارية و  التشغيلية و

التقيد باألنظمة والسياسات التي تتبناها اإلدارة    اكتمالها، و  املتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجالت املحاسبية و  الشركة و

ظهر عمليات املراجعة التي تقوم تراقب باستمرار من قبل لجنة املراجعة، و تقديم توصيات حي  لتحقيق أهداف الشركة و
ُ
الها، ولم ت

الرقابة و في نظام   جوهريا 
 
الداخلي ضعفا الرقابة والضبط  لفاعلية وإجراءات  الخارجيون  الداخلية واملراجعون  إدارة املراجعة   بها 

 لرقابة الداخلية.كفاءة إجراءات نظام ا بدرجة معقولة من التأكد من فاعلية و  مما يقد يشير و الضبط الداخلي للشركة، و
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 حوكمة الشركة:  -14

 

أصحاب   مارسات التي تكفل حماية حقوق املساهمين وامللتزام بأفضل  تقوم الشركة بتطبيق معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل اإل

 من الشركة على حقوق مساهميها وكذلك أصحاب املصالح املتعاملين معها و العاملين بالشركة  املصالح 
 
من خالل وجود   ، وحرصا

 بما يتوافق مع لوائح الحوكمة، 
 
 من أولوياتفقد كان  وعليه    السياسات و اللوائح التنظيمية التي تكفل تنظيم أعمال الشركة داخليا

 . تطبيق ما ورد في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية مجلس اإلدارة

الصادرة عن    تفق مع الئحة حوكمة الشركات ي  بما،  2021لعام  كمة )دليل حوكمة الشركة(  أتمت الشركة الئحتها الداخلية للحو   لذا

 : مجلس هيئة السوق املالية

ــــــبب  الفقرة   / نص املادة املادة ـــــــ ــ  الســ

39 
  دارة التنفيذية، و اإل   دارة وعضاء مجلس اإل أتقييم    دعم و  تدريب و

 وضع البرامج الالزمة لذلك.

استرشادية، و تعمل الشركة على وضع 

 البرامج التدريبية  

41 

  التقييم و   –على اقتراح لجنة الترشيحات  بناء   – دارة يضع مجلس اإل 

لتقييم   الالزمة  وأاآلليات  املجلس  و أ  داء  و  عضائه  دارة  اإل   لجانه 

 
 
 التنفيذية سنويا

و املكافآت  لجنة  وتقوم   استرشادية، 

وسائل  الترشيحات باستخدام بعض ال

 في تقييمهم 

85 
استرشادية، و تعمل الشركة على وضع  اء للعاملين في الشركة داأل   و   تحفيز املشاركة   وتضع الشركة برامج تطوير  

 برامج التطوير و التحفيز 

87 

تضع الجمعية العامة العادية بناء  على اقتراح من مجلس اإلدارة  

األهداف التي يصبو  سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها و  

اإل  األوضاع  تطوير  بغرض  تحقيقها  و  املجتمع  جتماعية 

 قتصادية للمجتمع  اإل

يتم العمل على تطبيقها   استرشادية، و

 لتزام بها  عند اإل

88 

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمة من مبادرات   •

اإل  العمل  و في  ذات    جتماعي،  األخرى  الشركات  مع  ذلك  مقارنة 

 . هالنشاطات املشابه

 جتماعية للشركة ولية اإل ؤ وضع برامج توعيه لتعريف باملس  •

عند   تطبيقها  وسيتم  استرشادية، 

 االلتزام بها  

 

95 

الشركات   لحوكمة  مختصة  للجنة  اإلدارة  مجلس  تشكيل  حال  في 

ختصاصات املقررة بموجب املادة الرابعة و ليها اإل إن يفوض  أفعليه  

عات و هذه اللجنة متابعة أي موض  ى عل  الالئحة و التسعين من هذه  

األقل  على  اإلدارة سنويا  مجلس  تزويد  و  الحوكمة  تطبيقات  بشأن 

 التوصيات.   بالتقارير و

و اإل   استرشادية،  مجلس  دارة  يعمل 

تطبيق   متابعة  في  مستمر  بشكل 

الحوكمة لوائح  لكافة  يتم    و  الشركة 

 . لتزام بهاتطبيقها عند اإل
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 مجلس اإلدارة:   -15

 

 تكوين مجلس  اإلدارة   1/ 15         

 للتعريفات الواردة باملادة الثانية من الئحة حوكمة   ( أعضاء، و6يتولى الشركة مجلس إدارة مكون من عدد )
 
  يتم تصنيف األعضاء وفقا

( اجتماعات، 8)   م2021قد بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التى عقدت خالل العام    الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية، و

وا الحالية.  للدورة  االجتماعات  أعمال  جدول  في  املدرجة  والتوصيات   القرارات  من  حزمة  خاللها  أهم    تخذت  يبين  التالي  الجدول 

 املعلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة: 

 أعضاء مجلس اإلدارة .أ

 

 م اإلسم  الحالية  الوظائف السابقة  الوظائف املؤهالت الخبرات 

  22كثر من أ
 
 في مجال املال و عاما

عمال.األ   
 سمنت الجوفأالعضو املنتدب/  بكالوريوس محاسبة 

إدارة شركة   رئيس مجلس

 األعمال التطويرية الغذائية 

عشري سعد مزعل  

 العشري 

1 

  14 من أكثر
 
 و املال مجال في عاما

 األعمال

ــــــــــــتير إدارة   ة /  يـــعمـــال مـــالأمـــاجسـ

 عمال أدارة  إبكالوريوس  

  مصــــــرف  - الشــــــركات  حوكمة  إدارة  مدير

 اإلنماء

 البنك املركزي السعودي   –ول  أمشرف 

 Mobilyمدير إدارة اإللتزام 

Pay 

نائب رئيس مجلس إدارة  

 الشركة 

ــــــالح  أ ـــ ـــ براهيم إنس صــ

 العمود

2 

 في مجال املال و 20كثر من أ
 
 عاما

عمال.األ   

 األعمال   إدارة  و  بكالوريوس تمويل

 الدولية

الـــتـــنـــفـــيـــــــذي/شـــــــــــــــركـــــــة   مـــحـــمـــــــد   الـــرئـــيـــس 

املالية     رئيس    للســتشــارات الشــميمري 

بــرانـــــــدز الــعــمــلــيـــــــات/   بــرافــو  شـــــــــــــــركـــــــة 

 )احدى شركات كوكا كوال( بريطانيا

الرئيس التنفيذي/شركة 

 مخابز منش اآللية 

 محمد  ناصــــر إبراهيم

 الشميمري 

3 

املحاماة القانون و   بكالوريوس الشريعة  
مكتب  /   البراهيم   صالح  بن  عمر  محام 

 ( قانونيون  مستشارون و محامون )

 صالح بن عمر محام / مكتب

  و محامون ) البراهيم

( قانونيون  مستشارون  

ــــد ـــ ــزيــ ــ ـــ ــد  يــ ــ ـــ ــالــ ــ ـــ ــــد  خــ ـــ   زيــ

 التميمي 

4 

 في 20أكثر من 
 
 مجال املال و عاما

عمال.األ   

 اليةمبكالوريوس إدارة  

 MBAماجستير  

  الرئيسو  ستراتيجيةاإل  رئيس

شركة الصقر  /املكلف التنفيذي

للتأمين                                                           

مشرف تأمين و مدير التفتيش على  

البنك املركزي   /قطاع التأمين

السعودي                                                 

املركزي  مفتش بنكي/ البنك 

 السعودي 

شريك مؤسس/شركة حلول  

 التأمينية 

ـــــار ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدالـــعـــزيــز  بشــ   عـــبــ

 الخيل أبا  صالح

5 

العالقات العامة و الخدمة  

 اإلجتماعية
 بكالوريوس خدمة اجتماعية

ضابط عالقات عامة/ شركة وهج  

 الحياة للدعاية و اإلعالن 

ضابط عالقات عامة/ 

شركة وهج الحياة للدعاية و  

 اإلعالن

ـــــعـد  ـــ ـــ عبـدللا خـالـد ســ

 الفضلي

6 
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 م 30/10/2021بداية الدورة الثانية للمجلس  ▪

 :خالل العام اإلدارة  مجلس في العضوية طبيعة  و تصنيف على طرأت  التي التغيرات  ▪

 

 تاريخ التغير  طبيعة التغير  اسم العضو م نوع التغير 

 طبيعة عضوية مجلس اإلدارة 

 2021/10/29 الخروج من املجلس  مقرن  بن  محمد عبدالرحمن  هشام 1

29/10/2021 الخروج من املجلس  الفوزان   علي عبدللا  موس ى  2  

20/12/2021 الخروج من املجلس  األسمري   زايد  ناصر عبدالرحمن  3  

30/10/2021 املجلس إلىاإلنضمام   الشميمري  محمد  ناصر إبراهيم 4  

30/10/2021 املجلس إلىاإلنضمام   التميمي   زيد خالد يزيد 5  

19/12/2021 املجلس إلىاإلنضمام   الفضلي  سعد  خالد عبدللا 6  

 2021/12/21 املجلس إلىاإلنضمام   الخيل  أبا  صالح عبدالعزيز بشار 7

 

 في الشركة إدارة   مجلس  عضو  يكون  التي  خارجها  أو  اململكة   داخل  الشركات  أسماء  ▪
 
  السابقة و  الحالية  إدارتها  مجالس عضوا

 : مديريها من  أو

ــــــان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــكــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   الــ

ـــــاهمــــة ـــ ـــ ـــ  القــــانوني)مســ

ـــــاهمــــة  /مــــدرجــــة ـــ ـــ ـــ  مســ

ــر ـــ ــيــ ـــ ــة  غــ ـــ ـــــدرجــ  ذات/مــ

ـــــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــؤولــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  مســ

 (..../محدودة

 داخل اململكة/

 خارج اململكة 

 الشــركات التي   أســماء

ـــــو مجلس يكون  ـــ ـــ   عضــ

 
 
ــــوا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عضــ ـــي   اإلدارة  ـــ فــ

ــــــس ــــــالــ ــــــجــ ــــــا   مــ ــــــهــ   إداراتــ

ــة ـــ ــقــ ـــ ــــــابــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن   أو  الســ مــ

 مديريها

 داخل اململكة/

 خارج اململكة 

 التي الشــركات   أســماء

ـــــو مجلس   ـــ ـــ يكون عضــ

ـــي  اإلدارة ـــ فــ  
 
ــــوا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  عضــ

ــــــا  ــــــهــ إداراتــ ــــــس  ــــــالــ ــــــجــ   مــ

أو ــــة  ـــ ــيــ ــ ـــ ــالــ ــ ـــ ــحــ ــ ـــ ــــن  الــ ـــ  مــ

 مديريها

  اإلسم

مساهمة مقفلة    
 

ـــــة   ـــــركــ ـــ ـــ ـــ ـــــت شــ ـــــمــــنــ ـــ ـــ ـــ أســ

 الجوف
 داخل اململكة

  املالية،  كســـبشـــركة  

ـــــة   ـــركــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتـــــعـــــفـــــفشــ   الـــ

،   الكهربـائيـة  لألعمـال

ــــركة   ـــ ـــ ــــنع مياة شــ ـــ ـــ مصــ

 الجوف الصحية  

 1 عشري سعد مزعل العشري 

 2 مقرن بن هشام عبدالرحمن محمد      

 
 3 عبدالرحمن ناصر زايد األسمري     

 
 4 موس ى عبدللا علي الفوزان     

 
 5 براهيم العمودإنس صالح  أ    

ذات مسؤولية  

 داخل اململكة   محدودة 
 سجانا شركة

 ،للتجارة
 6 الشميمري  محمد  ناصر إبراهيم
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شركة مخابز منش  

 اآللية 

 
 7 التميمي  زيد خالد يزيد    

 مساهمة مدرجة
 داخل اململكة  

الشركة الوطنية  

 للرعاية الطبية،

الشركة السعودية 

 لصناعة الورق

 8 الخيل أبا صالح عبدالعزيز بشار

 
 9 عبدللا خالد سعد الفضلي    

 

  - تنفيذي   غير  إدارة  مجلس  عضو  -  تنفيذي  إدارة  مجلس  عضو:  اآلتي  النحو  على  أعضائه  و تصنيف  اإلدارة  مجلس  تكوين ▪

 : مستقل إدارة مجلس عضو

  اسم العضو )تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل(  تصنيف العضوية

 1 عشري سعد مزعل العشري  غير تنفيذي 

 2 هشام عبدالرحمن محمد مقرن  تنفيذي 

 3 عبدالرحمن ناصر زايد األسمري  غير تنفيذي 

 4 موس ى عبدللا علي الفوزان  مستقل 

براهيم العمود إنس صالح أ مستقل   5 

الشميمري  محمد  ناصر إبراهيم مستقل   6 

التميمي   زيد خالد يزيد مستقل   7 

الخيل  أبا  صالح عبدالعزيز بشار مستقل   8 

 9 عبدللا خالد سعد الفضلي  مستقل 

           

 :م2021بيان حضور اجتماعات مجلس اإلدارة للعام   2/ 15         

 09/12/2021 2021/10/31 12/09/2021 16/08/2021 24/06/2021 27/04/2021 02/03/2021 25/01/2021 سماإل 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ عشري سعد مزعل العشري 

 -  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ عبد الرحمن ناصر زايد األسمري 

 - -  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ هشام عبدالرحمن محمد مقرن 

 - -  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    عبدللا علي الفوزان موس ى 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    براهيم العمودإنس صالح أ

  ✓  ✓ - - - - - - الشميمري  محمد ناصر إبراهيم

  ✓  ✓ - - - - - - التميمي  زيد خالد يزيد
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 كبار التنفيذيين:  حقوق أعضاء مجلس اإلدارة و مصلحة و 15/3            

 أعضاء مجلس اإلدارة: حقوق   مصلحة و 3/1/ 15            

 اسم من تعود له املصلحة  م
 31/12/2021في  01/01/2021في 

 صافي التغيير 
نسبة  

 النسبة  عدد األسهم  النسبة  عدد األسهم  التغيير 

 %0 0 % 8 200,000 % 8 200.000 عشري سعد مزعل العشري  1

 0% 0 % 7.64 191,000 % 7.64 191,000 عبد الرحمن ناصر زايد األسمري  2

 

 حقوق زوجات واألبناء القصر ألعضاء مجلس اإلدارة: 15/3/2             

 ال يملك  أي من زوجات أعضاء مجلس اإلدارة  أو أوالدهم القصر أية أسهم بالشركة.  

 

 م 
اسم من تعود له 

 املصلحة 

 نهاية العام  بداية العام  صلة القرابة 

 نسبة التغيير  صافي التغيير 
 ابنه  -ابن  -زوجة

عدد 

 األسهم 
 النسبة  عدد األسهم  النسبة 

 ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  

 

 

 : مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين 3/ 3/ 15 

 مايملكه كبار التنفيذيين في الشركة من أسهم بالشركة. 

 

 اسم من تعود له املصلحة م 
 2021/ 31/12في  2021/ 01/01في 

 صافي التغيير 
نسبة 

 النسبة  عدد األسهم  النسبة  عدد األسهم  التغيير 

 %0 (0) %  0 0 %  0 0 هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن  1

 0% (0) % 0 0 %  0 0   صالح محمد حسب للا شاهين  2

 0% (0) % 0 0 %  0 0 عبدللا عبدالرحمن عبدللا الشريف 3

 0% (0) % 0 0 %  0 0 النشمي نواف ناصر ابراهيم  4

 0% (0) % 0 0 %  0 0 كريم محمد السيد محمد   5
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  األبناء القصر لكبار التنفيذيين :  زوجات والحقوق  4/ 3/ 15          

  والد القصر لكبار التنفيذيين أية أسهم بالشركةو األ أال تملك زوجات  

 

 م
اسم من تعود 

 له املصلحة 

 نهاية العام العامبداية  صلة القرابة 

 نسبة التغيير  صافي التغيير 
 ابنه   -ابن  -زوجة

عدد 

 األسهم 
 النسبة  عدد األسهم  النسبة 

 ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  1

 

 

 اإلدارة التنفيذية  اإلدارة ولجان مجلس  اإلفصاح عن سياسات مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة و 5/ 3/ 15 

 

   لجان مجلس اإلدارة و  فيما يلي سياسة مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة و 
 
(من الئحة حوكمة  93ملا ورد في املادة )  اإلدارة التنفيذية وفقا

أعضاء   اإلدارة ومكافأت أعضاء مجلس    إجراءات واضحة لتعويضات و  ضوابط و  تهدف هذه السياسات إلى وضع معايير و  الشركات و

ذلك    الستون من الئحة حوكمة الشركات في اململكة العربية السعودية، و  ( من املادة الحادية و1ألحكام الفقرة )ه،  اللجان املنبثقة من

 
 
 .م 13/2/2017هـ املوافق 16/5/1438تاريخ  ( و 8-16-2017عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم ) تطبيقا

 

 أ
 
  مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة: وال

 

الخطط التحفيزية قصيرة أو    املكافآت الدورية أو السنوية املرتبطة باألداء و  ما في حكمها، و  و األرباح  البدالت و  املكافأت هي املبالغ و

الشركة عن عضو مجلس اإلدارة.  املصاريف الفعلية املعقولة التي تتحملها   باستثناء النفقات و أي مزايا عينية أخرى   طويلة األجل، و

 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح، و  و
 
يجوز الجمع بين    يجوز أن تكون هذه املكافأة مبلغا

٪( من صافي 10لى )اثنتين أو أكثر من هذه املزايا و إذا كانت املكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة ع

 ألحكام النظام وذلك بعد خصم اإل   األرباح، و
 
بعد توزيع ربح    نظام الشركة األساس، و  حتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا

الئحة حوكمة الشركات  وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات و من رأس مال الشركة،5%) على املساهمين ال يقل عن خصم )

 .ام األساس ي للشركةالنظ و
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 : لجان مجلس اإلدارة إجراءات مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة و ضوابط و  : معايير و ثانيا

يتحملها أعضاء مجلس    بها و املسؤوليات التي يقوم  األعمال و  متناسبة مع اختصاصات العضو و  أن تكون املكافآت عادلة و  -1

 اإلدارة، باإلضافة إلى األهداف املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية.   

 أن تكون املكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات املكافآت.  -2

لجان مجلس    أعضاء مجلس اإلدارة وخبرة    حجمها و  املهارة الالزمة إلدارتها. و  أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة و -3

 اإلدارة في األعمال املتعلقة بالشركة.

اإلبقاء عليهم مع    تحفيزهم و خبرة مناسبة و  أن تكون املكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة و  -4

 ظام الشركات. ( من ن76( من املادة )3ريال سعودي( الوارد في الفقرة ) 500,000مراعاة الحد األعلى )

يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة املراجعة املشكلة من قبل الجمعية العامة، أو   -5

بها في الشركة،   إضافية يكلف– بموجب ترخيص منهي    –مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية  

 لى املكافأة  إباإلضافة   ذلك  و
 
في اللجان املشكلة من قبل مجلس    في مجلس اإلدارة و  التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا

 لنظام الشركات و
 
  نظام الشركة األساس. و  اإلدارة، وفقا

 
ملا ورد أعاله ال    ان مجموع املكافأت التي يحصل عليها العضو وفقا

( من نظام الشركات املوضحة في  76( من املادة )3تدخل ضمن نطاق الحد األعلى للمكافأة املنصوص عليها الوارد في الفقرة)

 ( أعاله. 4الفقرة )

و -6 العضو  خبرة  مدى  تعكس  بحيث  املقدار  متفاوتة  اإلدارة  أعضاء مجلس  مكافآت  تكون  أن  و   يجوز  املهام    اختصاصاته 

 عتبارات.غيرها من اإل  عدد الجلسات التي يحضرها و استقالله و به واملنوطة 

يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر   -7

و  الشركة.  ربحية  على  مباشر  غير  مكاف  أو  ارتباط  يؤثر  ال  لكي  أو   تهم آذلك  الشركة  استقاللية  بأداء  في  أخرى  عوامل  أي 

 قراراتهم.  

8-  
 
امل  وفقا في  الحادية واملا ورد  و  دة  األساس ي للشركة يحدد مجلس اإلدارة  النظام     العشرون من 

 
و   وفقا بقرار منه    لتقديره 

املقررة    مكافأةللباإلضافة   لكل منهما    -ن وجدإ –  العضو املنتدب  نائبه و  املكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس املجلس و

 لوائحه.   ذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات و ألعضاء مجلس اإلدارة، و

ذلك لضمان    ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة و  -9

 استقاللية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.  

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالثة اجتماعات متتالية   -10

يجب عليه إعادة    لفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، وللمجلس دون عذر مشروع، فال يستحق هذا العضو أي مكافآت عن ا

 جميع املكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة. 
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إذا تبين للجنة املراجعة أو لهيئة السوق املالية أن املكافآت التي صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية على معلومات   -11

أو   العامة  الجمعية  على  عرضها  تم  مضللة  أو  إعادتها  غير صحيحة  عليه  فيجب  السنوي  اإلدارة  مجلس  تقرير  تضمينها 

ال يعفي ذلك عضو مجلس اإلدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت على    يحق للشركة مطالبته بردها. و   للشركة، و

 ي أشخاص آخرين ذوي عالقة نتيجة لذلك. أ الشركة أو مساهميها أو 

 املبالغ و   آليات تحديدها و  السنوي عن تفاصيل السياسات املتعلقة باملكافآت ويجب أن يفصح مجلس اإلدارة في تقريره   -12

العينية املدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية    املزايا املالية و

 أو استشارية.  

 

  
 
   مجلس اإلدارة:لجان  عاب أعضاء مجلس اإلدارة وأت : مكافأت وثالثا

 

 
 
 تعاب مجلس اإلدارة كما يلي :  أ ملا ورد أعاله يتم احتساب مكافأت و وفقا

 ريال.  40,000اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة   مكافأة سنوية لعضوية مجلس اإلدارة و -1

 ن:  يمكافأة سنوية لعضوية اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة لألعضاء الخارجي  -2

 ريال.15,000املراجعة  لجنة   2/1

 ريال.   15,000لجان أخرى   2/2                 

 ريال عن كل جلسة.  1500 اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة لجميع األعضاء  بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة و -3

   يحدد مجلس اإلدارة و -4
 
  - العضو املنتدب   نائبه و   املجلس وبقرار منه املكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس    لتقديره و  وفقا

 كافأة املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة. للم لكل منهما باإلضافة   -دج ن و إ

 

 رابع 
 
  : مكافأت كبار التنفيذين:ا

 أ مكافأت كبار التنفيذيين على –املكافأت  على توصية لجنة الترشيحات و بناء   -يحدد مجلس اإلدارة 
 
 للمبادئ التالية: ن تكون وفقا

 

   ستراتيجية، والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة اإل   ن تكون املكافأت وأ -1
 
كبار التنفيذيين على تحقيق تلك    لتحفيز  عامال

 مالها. أعتنمية  و تعزيز قدرة الشركة  األهداف و 

 املطلوبة.الخبرات   املهارات و  حجمها و نشاطها و أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة و -2

و -3 القدرات  ذوي  التنفيذيين  كبار  استقطاب  من  الشركة  تمكن  و  أن  تحقيق    املهارات  من  الشركة  لتمكين  الالزمة  املؤهالت 

 أهدافها. 

4-  
 
تشمل مكافأت    قدرتها على تحقيق أهدافها و  على مصلحة الشركة و  أال تسبب أي تعارض في املصالح من شأنه أن يؤثر سلبا

 اإلدارة التنفيذية على ما يلي:  

  ألفراد عائلته و  تأمين صحى له و بصفة مستمرة و البدالت حسب العقد يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي و  ساس ي وأراتب     -أ 

 
 
 نهاية خدمة حسب نظام العمل.  مكافأة  للتقييم السنوي و مكافأة سنوية مرتبطة وفقا

املوجهات العامة    البرامج و كبار التنفيذيين في ضوء الخطط و  بتنفيذ سياسة املكافأت للموظفين و التنفيذي الرئيس  يقوم -ب

 املكافأت.  التي تقرها لجنة الترشيحات و
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 :املدير املالي و  الرئيس التنفيذي من كبار التنفيذيين من  بينهم    خمسةإجمالي مدفوعات الشركة ل 3/6/ 15 

 عضاء مجلس اإلدارة: أمكافآت  7/ 3/ 15
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ا
                                   : األعضاء املستقلين  وال

موس ى عبدهللا علي  

 الفوزان

          

40,000  9,000 

       

10,500  0 0 0 

      

59,500  0 0 0 0 0 0 0 

     

59,500 0   

راهيم  إب س صالح نأ

 العمود  
            

40,000  

        

,00012   005,10  0 0 0 005,62  0 0 0 0 0 0 0 

        

005,62   0   

 محمد ناصر  إبراهيم

 الشميمري 
                  

6,666  3,000 1,500 0 0 0 11,166 

0 0 0 0 0 0 0 

11,166   

 التميمي  زيد خالد يزيد
                  

6,666  3,000 1,500 0 0 0 11,166 

0 0 0 0 0 0 0 

11,166   

 املجموع  
          

93,332 

        

0,0072  

        

000,42   
0 0 0 

      

144,332 
0 0 0 0 0 0 0 

     

144,332 
0   

 
 
: األعضاء غير  ثانيا

                                   التنفيذيين 

عشري سعد مزعل  

 العشري 
          

40,000  ,00012  1,500 0 0 0 

      

53,500  0 0 0 0 0 0 0 

     

53,500  0 

تنازل عن  

  مبالغه
ا
دعما

 للشركة 

عبدالرحمن ناصر زايد  

 سمري  األ 
          

40,000  500,10  

        

1,500  0 0 0 

      

52,000  0 0 0 0 0 0 0 

     

52,000  0 

تنازل عن  

  مبالغه
ا
دعما

 للشركة 

 املجموع  

          

80,000  

     

22,500  

        

000,3   0 0 0 

      

105, 005   0 0 0 0 0 0 0 

     

105, 005   0   

                                   ثالثا : األعضاء التنفيذيين 

هشام عبدالرحمن محمد  

 مقرن بن 

          

40,000  9,000 000,6  0 0 0 

      

55 , 000   0 0 0 0 0 0 0 

     

55 , 000  0   

 املجموع  

          

40,000  9,000 

        

000,6   0 0 0 

      

55 , 000  0 0 0 0 0 0 0 

     

55 , 000  0   

وظائف  

كبار  

 التنفيذين

 املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة
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50074,  0 0 0 0 0 0 1,195,751 0 303,208 892,543 املجموع  1,270,251  
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 :عضاء اللجانأمكافآت  8/ 3/ 15

 

 للشركة  تنازل عن مبالغه*
 
 دعما

 

 للشركة  مبالغهتنازل عن  *
 
 دعما

 

 

 

 

 بدل حضور جلسات   املجموع  
املكافات الثابتة ) عدا بدل حضور  

 الجلسات ( 

 أعضاء لجنة املراجعة 

 سعد صنيتان عشري هديب  15,000 6000 * 21,000

 موس ى عبدللا علي الفوزان  0 7500 7500

 محمد عبدللا املبارك عبدللا  15,000 7500 22,500

نس صالح العمود أ 0 1500 1500  

 حسن عمر باخميس   1250 1500 2750

 بدل حضور جلسات   املجموع  
املكافات الثابتة ) عدا بدل حضور  

املكافآت  لجنة الترشيحات وعضاء أ الجلسات (   

براهيم العمود إأنس صالح  0 3000 1500  

 موس ى عبدللا علي الفوزان  0 1500 1500

سمري  عبدالرحمن ناصر زايد األ  0 1500 * 1500  

 عشري سعد العشري  0 1500 *1500

 زيد خالد التميمي ي 0 1500 1500

براهيم ناصر الشميمري إ 0 1500 1500  

 بدل حضور جلسات   املجموع  
ت الثابتة ) عدا بدل حضور  آاملكاف

 الجلسات ( 
عضاء اللجنة التنفيذية  أ  

   براهيم العمودإأنس صالح  0 4500 4500

 هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن  0 4500 4500

 صالح شاهين   0 4500 4500
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 . ت املعمول بهاآسياسات املكاف ت املمنوحة وافآانحرافات بين املك ية أاليوجد   أنهشارة هنا بد اإل و ن و
 

 

 

 

 

 :دارة الذين تنازلوا عن مكافآتهمعضاء مجلس اإل أ 9/ 3/ 15

 

 للشركة و ارة عن مكافآتهم ودعضاء مجلس اإل أمن  2تنازل عدد 
 
 هم: بدل حضور الجلسات دعما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدل حضور جلسات   املجموع  
املكافات الثابتة ) عدا بدل حضور  

 الجلسات ( 
دارة املخاطر  إعضاء لجنة أ  

 براهيم العمود إنس صالح أ 0 1,500 1,500

 هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن  0 1,500 1,500

 موس ى عبدللا علي الفوزان  0 1,500 1,500

 الصفة اإلسم 

 رئيس مجلس اإلدارة  عشري سعد مزعل العشري 

 عضو مجلس اإلدارة  عبد الرحمن ناصر زايد األسمري 
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 لجان مجلس اإلدارة:   -16

 

  لجنة املراجعة 1/ 16

    أسلوب عمل   مدة عضويتهم و  أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة و  ربعةأ تتشكل لجنة املراجعة من  

 تتكون لجنة املراجعة من اآلتي:  اللجنة، و

 التصنيف  سم اإل  م
صفة  

 العضوية 
 املؤهل 

الوظائف  

 الحالية 

الوظائف  

 السابقة 
 الخبرات 

 مستقل  الرئيس  موس ى عبدللا علي الفوزان  1

  العلوم دبلوم

 و املالية

 اإلدارية

  ماجستير /

 العلوم

/  اإلدارية

 بكالوريوس

 تجارة 

/  الرئيس نائب

 و للتعليم األصالة

 التدريب

  – التطوير مدير 

/   الراجحي حديد

–   تنفيذي رئيس

 البناء اتحاد شركة

/   اإلنشائية للمواد

  العثيم– الرئيس نائب

  –  تنفيذي رئيس /

 بن عبدللا مؤسسة

 الراجحي عبدالعزيز

 رئيس/  الخيرية

  – مكلف تنفيذي

 املالية كسب

23  
 
 مجال في عاما

 اإلدارية و املالية األعمال

 مستقل   عضو  راهيم العمودإبنس صالح  أ 2

  ماجستير 

 أعمال إدارة 

/   مالية

 بكالوريوس

 أعمال إدارة 

اإللتزام إدارة  مدير  

Mobily Pay 

  مجلس رئيس نائب 

 الشركة إدارة 

 حوكمة إدارة  مدير

  مصرف - الشركات

 اإلنماء

  البنك – أول  مشرف

 السعودي  املركزي 

  14 من أكثر 
 
  في عاما

 األعمال  و املال مجال

 عضو  حسن عمر باخميس 3
من خارج 

 املجلس 

ماجستير  

إدارة أعمال/  

بكالوريوس 

إدارة 

 األعمال 

مدير إدارة تطوير  

األعمال/الوطنية  

 الزراعية

مدير إدارة تطوير  

األعمال/دواجن 

مستشار  –الوطنية 

تنظيمي / جامعة 

األمير نوره بنت  

مدرب و  -عبدالرحمن

مستشار إداري/معهد  

 اإلدارة 

 في إدارة و   25
 
عاما

 تطوير األعمال

 عضو  محمد عبدللا املبارك عبدللا 4
من خارج 

 املجلس 

بكالوريوس 

 محاسبة

مدير املراجعة 

كسب -الداخلية

 القابضة 

مكتب  -مراجع أول 

الراشد محاسبون  

 قانونيون 

 في مجال املالية  34
 
 عاما
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خالل العام لجنة املراجعةطبيعة العضوية في  التغيرات التي طرأت على تصنيف و  

 طبيعة عضوية لجنة املراجعة 

29/10/2021 الخروج من اللجنة   هديب   عشري  صنيتان سعد 1  

30/10/2021 اإلنضمام إلى اللجنة  عمر باخميس حسن  2  

02/11/2021 اإلنضمام إلى اللجنة  راهيم العمود إبنس صالح أ 3  

 

 مهام لجنة املراجعة:  2/ 16

اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات التي حددها   -

 .املجلسلها 

 .دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه -

 .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها -

عند   - ويراعى  أتعابهم،  وتحديد  وفصلهم  القانونيين  املحاسبين  بتعيين  للمجلس  من  التوصية  التأكد  بالتعيين  التوصية 

 .استقالليتهم

بها أثناء قيامهم بأعمال   - التي يكلفون  القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة  متابعة أعمال املحاسبين 

 .املراجعة

يئة سوق املال وغير  التنسيق بين اإلدارات املختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما في ذلك املراجع الخارجي وه -

 ذلك من الجهات الرقابية الخارجية األخرى. 

 متابعة تنفيذ  ما ورد في الئحة التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية.  -

 .دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء مالحظاتها عليها -

 .عة ما تم في شأنهادراسة مالحظات املحاسب القانوني على القوائم املالية ومتاب -

 .دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على املجلس وإبداء الرأي والتوصية في شأنها -

 .دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها -

التي   املراجعة  لجنة  اجتماعات  بلغت  وقد  العام  هذا  ب  اجتماعات  (5)عدد    2021عقدت خالل   
 
بين  أعلما تعارض  أي  اليوجد  نه 

 .توصيات لجنة املراجعة و قرارت مجلس اإلدارة

 

 :م2021املراجعة للعام لجنة  حضور اجتماعات بيان 3/ 16 

 2021/11/06 2021/08/12 2021/06/23 2021/04/24 2021/01/10 االسم 

  √ √ √ √  سعد بن صنيتان هديب 

عبدللا محمد عبدللا املبارك   √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ موس ى عبدللا علي الفوزان 

 √     حسن عمر باخميس 

راهيم العمود إبنس صالح أ      √ 



   

      

26 
2021شركة األعمال التطويرية الغذائية | التقرير السنوي   

 :املكافآت لجنة الترشيحات و 4/ 16

عضويتهم  مدة   اعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة و  و املكافآت من ثالث أعضاء، تتشكل لجنة الترشيحات و

 املكافآت من اآلتي: تتكون لجنة الترشيحات و أسلوب عمل اللجنة، و و

 

 التصنيف االسم م
صفة  

 العضوية
 الخبرات الوظائف السابقة  الوظائف الحالية املؤهل

 مستقل   الرئيس  راهيم العمود إب نس صالح أ 1

  إدارة ماجستير 

/   مالية أعمال

 إدارة بكالوريوس

 أعمال

اإللتزام  إدارة مدير   

Mobily Pay 

  مجلس رئيس نائب 

 الشركة إدارة

 حوكمة إدارة مدير 

اإلنماء مصرف - الشركات  

  البنك – أول  مشرف

 السعودي املركزي 

  14 من أكثر 
ا
  في  عاما

 األعمال  و  املال مجال

2 

  محمد ناصر  إبراهيم

 الشميمري 

بكالوريوس  مستقل  عضو 

تمويل و إدارة 

 األعمال الدولية 

التنفيذي /  الرئيس 

شركة مخابز منش  

 اآللية

الرئيس التنفيذي / شركة 

محمد الشميمري 

 لإلستشارات املالية 

 في مجال   20
ا
عاما

 إدارة األعمال

3 

بكالوريوس  مستقل  عضو   يزيد خالد زيد التميمي 

 الشريعة 

مكتب عمر محام / 

بن صالح البراهيم  

)محامون و  

مستشارون  

 قانونيون( 

مكتب عمر بن  محام / 

صالح البراهيم )محامون  

 و مستشارون قانونيون(

خبرة في مجال  

 القانون و املحاماة

 

 

 

لجنة الترشيحات و املكافآتطبيعة العضوية في  التغيرات التي طرأت على تصنيف و  

لجنة  طبيعة عضوية 

   الترشيحات و املكافآت

25/01/2021 الخروج من اللجنة  عبدالرحمن ناصر زايد األسمري  1  

29/10/2021 الخروج من اللجنة   عشري سعد مزعل العشري  2  

25/01/2021 اإلنضمام إلى اللجنة  موس ى عبدللا علي الفوزان    

29/10/2021 الخروج من اللجنة  موس ى عبدللا علي الفوزان  3  

25/01/2021 اإلنضمام إلى اللجنة  راهيم العمود إبنس صالح أ 4  

31/10/2021 اإلنضمام إلى اللجنة  الشميمري  محمد  ناصر إبراهيم 5  

31/10/2021 اإلنضمام إلى اللجنة  التميمي   زيد خالد يزيد 6  

 ليات اللجنة :ؤو مس  مهام  و 5/ 16

 

التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص   -

 .األمانة بجريمة مخلة بالشرف وسبق إدانته 

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية املجلس وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة  -

 .لعضوية املجلس، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال املجلس

 .ن التغييرات التي يمكن إجراؤهامراجعة هيكل املجلس ورفع التوصيات في شأ -
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 .تحديد جوانب الضعف والقوة في املجلس ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة -

العضو يشغل عضوية  - إذا كان  أي تعارض مصالح  املستقلين، وعدم وجود  التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء 

 .مجلس إدارة شركة أخرى 

 الخاصة بمنح املكافآت واملزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي. إعداد السياسة  -

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام   -

 .معايير ترتبط باألداء

رواتب كافية الستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في الشركة  وضع سياسة مكافآت لدى الشركة تتضمن أن تكون املكافآت وال  -

من   الشركة  احتياجات  تحديد  بالسوق  املماثلة  الشركات  قبل  من  املمنوحة  الرواتب  مع  يتماش ي  وبشكل  بهم  واالحتفاظ 

 الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا واملوظفين وأسس اختيارهم .  

 بشرية والتدريب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي. إعداد السياسة الخاصة باملوارد ال -

 

 ( اجتماع. 2عدد ) 2021هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت التي عقدت خالل العام 

 

 : م2021املكافآت للعام  بيان حضور اجتماعات لجنة الترشيحات و  6/ 16

  

 2021/ 12 م 2021/ 8 سم اإل 

راهيم العمود إبنس صالح أ  √ √ 

  √ عشري سعد مزعل العشري 

الفوزان   علي عبدللا  موس ى   √  

  √ عبدالرحمن ناصر االسمري  

الشميمري  محمد  ناصر إبراهيم   √ 

 √  يزيد خالد زيد التميمي 
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 اللجنة التنفيذية:  7/ 16      

      أسلوب   و مدة عضويتهم قواعد اختيار أعضاء اللجنة واعتمدت الجمعية العمومية  تتشكل اللجنة التنفيذية من ثالث أعضاء، و   

 تتكون اللجنة التنفيذية من اآلتي: اللجنة، و   عمل    

 التصنيف سماإل  م
صفة  

 العضوية
 املؤهل

الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة 
 الخبرات

1 

 مستقل   الرئيس  راهيم العمود إبنس صالح أ

  ماجستير

 أعمال إدارة

/  مالية

  بكالوريوس

 أعمال إدارة

 إدارة مدير

 Mobily اإللتزام

Pay 

  رئيس نائب 

 إدارة مجلس

 الشركة 

 إدارة مدير

  حوكمة

 - الشركات

اإلنماء  مصرف  

 – أول  مشرف

  املركزي  البنك

 السعودي

  14 من أكثر
 
  في عاما

 و املال مجال

 األعمال

2 

 تنفيذي عضو مقرن بن هشام عبدالرحمن محمد 
ماجستير  

 محاسبة 

الرئيس  

التنفيذي 

 للشركة

الرئيس  

التنفيذي 

لشركة  

 املستثمر

لألوراق املالية  

، الرئيس  

التنفيذي 

لشركة ثروات  

لألوراق املالية،  

املدير املالي  

 للبالد املالية 

 في   20كثر من أ
 
عاما

مجال املال 

 واالعمال.

 تنفيذي عضو صالح محمد حسب للا شاهين 3
بكالوريوس  

 تجارة 

  املدير املالي

املدير املالي   للشركة

 ملصنع هرفي

  30 من أكثر
 
  في عاما

املالية   اإلدارة مجال

و املوازنات 

 التقديرية 

 

 

اللجنة التنفيذية طبيعة العضوية في  التغيرات التي طرأت على تصنيف و  

 

25/01/2021 الخروج من اللجنة  محمد اقبال باليماليل  2  

25/01/2021 اإلنضمام إلى اللجنة  العمود راهيم إبنس صالح أ 3  

25/01/2021 اإلنضمام إلى اللجنة  صالح محمد حسب للا شاهين  4  
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 ليات اللجنة التنفيذية: ؤو مس  مهام و 8/ 16

 

 وضع املخططات االستراتيجة العامة للشركة والتصور العملي لتنفيذ املخططات .  .1

 أرباح الشركة من خالل توجهات أسواق بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين. وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة  .2

 متابعة خطط الشركة االستراتيجية الطويلة واملتوسطة والقصيرة االجل وتحديثها ومراجعتها من حين آلخر .  .3

 توجيه أعمال املبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.  .4

واالختراق  .5 النمو  ومعدالت  السوقية  الحصص  الوقت    مراقبة  في  بذلك  املتعلقة  االجراءات  واتخاذ  املنافسة  الشركات  من 

 املناسب. 

املوافقة على امليزانيات التقديرية واملوافقة على موازنات الفروع املوحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع ألخذ   .6

 املوافقات النهائية. 

 م وتمسك اإلدارة التنفيذية بأهداف ومعايير وأنظمة التشغيل. مراجعة املوازنات ومراقبة األداء والتأكد من التزا .7

 متابعة تنفيذ املوازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب االنحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.  .8

 مراجعة املصاريف الرأسمالية املعتمدة. .9

على الحصول على مردود أفضل عن طريق تطبيق    االشراف على استثمارات الشركة لدى الغير وفي الشركات املساهمة والعمل .10

 سياسات واضحة وسليمة. 

 مراقبة كفاءة وجودة عملية االستثمار باملقترنة مع األهداف.  .11

 اإلشراف على تطبيق السياسات واالجراءات املعتمدة في جميع أقسام الشركة والشركات التابعة لها إن وجدت. .12

 االدارة العليا.مراقبة أداء عمل املدير العام وفريق  .13

 .ات( اجتماع3عدد ) م2021هذا وقد بلغت اجتماعات اللجنة التنفيذية التي عقدت خالل العام 

 

 

 :م2021بيان حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية للعام  9/ 16

 

 6/9/2021 3/5/2021 28/1/2021 االسم 

 √ √ √ أنس صالح إبراهيم العمود 

 √ √ √ هشام عبدالرحمن  محمد بن  مقرن 

 √ √ √ صالح شاهين 
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 : لجنة إدارة املخاطر  10/ 16

أسلوب   مدة عضويتهم و  اعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة و  تتشكل لجنة إدارة املخاطر من ثالث أعضاء، و 

 تتكون اللجنة من اآلتي: عمل اللجنة، و

 التصنيف االسم م
صفة  

 العضوية
 الخبرات الوظائف السابقة  الحاليةالوظائف  املؤهل

1 
ــــالح  أ ـــ ـــ راهيم  إبنس صـــــ

 العمود
 مستقل   الرئيس 

  إدارة ماجستير 

/   مالية أعمال

 إدارة بكالوريوس

 أعمال

  حوكمة   إدارة  مدير 

  مصرف /    الشركات

 اإلنماء

  مشرف   و   إشرافي   إطار   محلل

 املركزي   البنك  –  أول   تأمين

 السعودي

 في  12
ا
 مجال  عاما

 املالية األعمال

2 
ــــــــــام عبـــدالرحمن   هشـــــ

 مقرن بن محمد 
 تنفيذي عضو 

ماجستير  

 محاسبة 

التنفيذي   الرئيس 

 للشركة 

لشركة   التنفيذي  الرئيس 

املستثر لألوراق املالية ، الرئيس  

ثروات   لشركة  التنفيذي 

املالي   املدير  املالية،  لألوراق 

 للبالد املالية

    20اكثر من  
ا
عاما

املال  مجال  في 

 واالعمال.

3 
ــــىمو  ـــ ـــ عبدللا علي  ســـــــــ

 الفوزان
 مستقل  عضو 

  العلوم دبلوم

 اإلدارية و  املالية

  ماجستير /

/   اإلدارية العلوم

 تجارة بكالوريوس

/    الرئيس  نائب

  و   للتعليم  األصالة

 التدريب 

  حديد   –  التطوير   مدير 

–   تنفيذي  رئيس/    الراجحي

 للمواد  البناء  اتحاد  شركة

–   الرئيس  نائب/    اإلنشائية

  –   تنفيذي  رئيس/    العثيم

  عبدالعزيز   بن  عبدهللا  مؤسسة

  الخيرية الراجحي

23   
ا
 مجال  في  عاما

  و   املالية  األعمال

 اإلدارية 

 

لجنة إدارة املخاطر  طبيعة العضوية في  التغيرات التي طرأت على تصنيف و  

لجنة إدارة  طبيعة عضوية 

   املخاطر 

25/01/2021 الخروج من اللجنة   عبدللا  املبارك  عبدللا  محمد  1  

25/01/2021 الخروج من اللجنة  العشري   مزعل سعد محمد  2  

25/01/2021 اإلنضمام إلى اللجنة  انس صالح العمود   3  

25/01/2021 اإلنضمام إلى اللجنة  موس ى عبدللا الفوزان  4  

 

 

 :م2021للعام   بيان حضور لجنة املخاطر 11/ 16      

 

  09/02/2021 اإلسم 

 √ راهيم العمود إبنس صالح أ

 √ هشام عبدالرحمن محمد مقرن 

 √ عبدللا علي الفوزان  سـىمو 
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 ليات لجنة املخاطر: ؤو مهام ومس  12/ 16

 

 أنشطة الشركة  وحجم طبيعة مع بما يتناسب املخاطر إلدارة شاملة سياسات   و استراتيجية وضع .1

   وتحديثها ومراجعتها تنفيذها من والتحقق
 
 .والخارجية للشركة الداخلية املتغيرات عل بناءا

 .الشركة له عدم تجاوز  من والتحقق عليل والحفاظ الشركة لها  تتعرض قد التي  للمخاطر  مقبولئ مستوى  تحديد .2

بنجاح، ومواصلة الشركة استمرار جدوى  من  التحقق  .3 استمرارها  املخاطرالتي تحديد  مع نشاطها   عشر االثني خالل تهدد 

 
 
 .القادمة شهرا

التي قيامه  تحديد وآليات  نظم  فعالية  وتقييم بالشركة  املخاطر إدارة نظام  عل  اإلشراف  .4 املخاطر   لها تتعرض قد  ومتابعة 

 .بها القصور  أوجه  لتحديد  وذلك الشركة

 )املثال سبيل عل  التحمل اختباراتإجراء  خالل من (دوري بشكل لها وتعّرضها املخاطر تحمل  عل الشركة  قدرة تقييم  إعادة .5

 .اإلدارة مجلس ورفعها إلى  املخاطر، هذه إلدارة املقترحة والخطوات للمخاطر  التعرض مفصلةحول  تقارير إعداد .6

 .املخاطر بإدارة املتعلقة املسائل حول  للمجلس التوصيات تقديم .7

 .املخاطر إلدارة  الكافية والنظم املوارد توافر ضمان  .8

 .مجلس اإلدارة قبل من اعتماده قبل بشأنه  توصيات ووضع املخاطر  إلدارة التنظيمي  الهيكل مراجعة .9

 .تعرض الشركة للمخاطر عيها  يتنشأ قد التي األنشطة عن املخاطر إدارة موظفي  استقالل من  التحقق  .10

 .املخاطر بثقافة الوعيزيادة   عل والعمل بالشركة، للمخاطراملحيطة املخاطر إدارة موظفي استيعاب من  التحقق  .11

 .الشركة في املخاطر إدارة في تؤثر قد مسائل  من لجنة املراجعة تثيره ما  مراجعة .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

      

32 
2021شركة األعمال التطويرية الغذائية | التقرير السنوي   

 

   اإلدارة التنفيذية: 13/ 16

 

 

 :تقييم أداء املجلس و اللجان املنبثقة منه -17

 

املكافأت حيث تقوم بتحديد جوانب القوة و الضعف في مجلس اإلدارة و اقتراح   الترشيحات ويتم ذلك من خالل لجنة  

 ما لجنة الترشيحات واملكافأت فيتم تقييمها عن طريق رئيس املجلس.أ  ،أعضاء مجلس اإلدارة  اللجنة  تقيم معالجتها و

 

 

 

 الخبرات  الوظائف السابقة  املؤهل  الوظيفة   سم اإل  م

 هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن   1
الرئيس  

 التنفيذي

 للشركة

محاسبة ماجستير 

  

الرئيس التنفيذي   

لألوراق   املستثمرلشركة 

املالية، الرئيس التنفيذي 

لشركة ثروات لألوراق  

املالية، املدير املالي للبالد 

  املالية 

 في مجال  20كثر من أ
 
عاما

  عمال.األ  املال و

 صالح محمد حسب للا شاهين  2
  املدير املالي

 للشركة
 املالي ملصنع هرفي املدير  بكالوريوس تجارة 

  30 من كثرأ
 
 مجال في عاما

و املوازنات   املالية اإلدارة

 التقديرية 

 عبدللا عبدالرحمن عبدللا الشريف 3
مدير تطوير 

 األعمال

بكالوريوس إدارة  

 أعمال دولية 

رئيس تطوير  

األعمال/شركة يزيد 

 الراجحي،

عضو مجلس إدارة 

شركة هاف مليون و  

 شركة ضيوف 

 في مجال  15أكثر من 
 
عاما

اإلئتمان املالي و تطوير 

 األعمال

 نواف ناصر ابراهيم النشمي  4
مدير املوارد 

 البشرية 

 

بكالوريوس إدارة  

 أعمال

 

مدير املوارد البشرية  

لشركة نخبة العود/لحاء 

 - العجمي/جمعية أفتى 

مسؤول التطوير 

التنظيمي لشركة  

 الوطنية 

 في مجال  17أكثر من 
 
عاما

 املوارد البشرية 

 كريم محمد السيد محمد  5
مدير 

 التشغيل 
 بكالوريس علوم 

فندق مدير اإلشراف 

 ،سافوي 

 ، كوك دور 

شركة    مترو، ، كنتاكي

 البسامي للنقليات

  12ثر من أك
 
و  في إدارة  عاما

 تشغيل املطاعم
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 الجمعيات العامة:  -18

 : تم فيها، و  م06/2021/ 28املوافق  ه 1442/ 18/11عادية في  العامة الجمعية  اجتماع الالشركة عقدت  -1

 م 31/12/2020التصويت على القوائم املالية عن السنة املنتهية في   -1

 م 2020/ 31/12دارة عن السنة املنتهية في التصويت على تقرير مجلس اإل  -2

 م 12/2020/ 31التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية  -3

 م 2020/ 12/ 31التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة املالية املنتهية في  -4

 م 2020/ 31/12لجنة املراجعة للعام املالي املنتهي في  التصويت على تقرير -5

وذلك   -6 املراجعة،  لجنة  توصية  على  بناء   املرشحين  بين  من  الشركة  لحسابات  مراجع  تعيين  على  التصويت 

وللربع    م2021السنوي من العام املالي    الرابع و  الثالث و   الثاني و   وتدقيق القوائم املالية للربعلفحص ومراجعة  

 .وتحديد أتعابه  م2022األول لعام  

 

 م، و تم فيها: 2021/ 16/09املوافق  ه1443/ 09/02عادية في  الغير عامة الجمعية  اجتماع الالشركة عقدت  -2

 

 

 التصنيف  املنصب  سم اإل  م
طبيعة  

 العضوية 

حضر/لم  

 يحضر

 حضر  بصفته الشخصية  غير تنفيذي الرئيس  عشري سعد مزعل العشري  1

 حضر  بصفته الشخصية  غير تنفيذي عضو  عبدالرحمن ناصر زايد األسمري  2

 حضر  بصفته الشخصية  تنفيذي عضو  هشام عبدالرحمن محمد مقرن  3

 حضر  بصفته الشخصية  مستقل  عضو  موس ى عبدللا علي الفوزان  4

 حضر  بصفته الشخصية  مستقل  عضو  أنس صالح ابراهيم العمود  5

 

 من نظام الشركة األساس و املتعلقة بإدارة الشركة (  16تعديل املادة )التصويت على   -1

 ( من نظام الشركة األساس و املتعلقة بنصاب اجتماع املجلس 23تعديل املادة )التصويت على   -2

 ( من نظام الشركة األساس و املتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 33تعديل املادة )التصويت على   -3

 ( من نظام الشركة األساس و املتعلقة بتوزيع األرباح 47تعديل املادة )التصويت على   -4

انتخاب   -5 على  تاريخ  التصويت  من  تبدأ  التي  القادمة  للدورة  املرشحين  بين  من  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

 م 10/2024/ 29م و مدتها ثالث سنوات حيث تنتهي بتارخ 10/2021/ 30

 ة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها. التصويت على تشكيل لجنة املراجع  -6

 التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية ملساهمي الشركة.  -7
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 املساهمين:سجالت  -19

 
 ، و التجهيز ملتطلبات اإلنتقال للسوق الرئيس ي. ذلك لغرض عقد الجمعية العامة  لطلب سجل املساهمين و  مرات  8تقدمت الشركة    

 

 املعامالت مع جهات ذات عالقة:  -20

 

  تلك   أن     اإلدارة  و ترى   اإلدارة،  و بموافقة  اإلعتيادية  الشركة  أعمال  ضمن  عالقة  ذات  أطراف  مع  السنة  خالل  تمت  معامالت  هناك

 ثالث. لطرف  تقدم أخرى  معامالت أي  عن  تختلف ال  املعامالت

 

 يتمثل الرصيد املستحق من الطرف ذو العالقة مما يلي: -1

 2021 طبيعة العالقة العالقة ذو الطرف

 65,740 شريك في شركة تابعة  ناصر عبدالعزيز السياري 

 150,269 شركة شقيقة           للفواكه جدان للخضار وأشركة 

 

 تتمثل األرصدة املستحقة إلى األطراف ذات العالقة مما يلي:  -2

 طراف ذات العالقةاأل  إلىرصدة مستحقة  أ اليوجد   -                      

 فيما يلي أهم املعامالت الجوهرية التي تمت مع األطراف ذات العالقة:  -3

     

 التنفيذيين : مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس اإلدارة و  -21

 

  ذيين التنفي  كبار  وأبها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس اإلدارة     م2021خالل عام    الشركة  ال توجد مشتريات أو عقود أبرمتها          

 .فيها

 

 

 

 

 

 2021 املعاملة نوع  العالقة ذو الطرف

000,228 مكافأة مجلس اإلدارة و حضور اجتماعات  مجلس اإلدارة   

 1,195,751 رواتب و مزايا أخرى  اإلدارة العليا 

 17,216,487 تشغلية للفواكهه  و للخضار الفدان  فاكهة
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 :  الشركات التابعة -22

 شركة فاكهة الفدان للخضار و للفواكهه   -

      عمال األ   شركة  قبل  من%  70  بنسبة   مملوكة  محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة  هي  هللفواكه  و  للخضار  الفدان  فاكهة  شركة 

     مال   رأس  و  ،1010454082  رقم  التجاري   السجل بموجب  للفواكهة  و  للخضار  الفدان فاكهة  شركة  الغذائية، تأسست  التطويرية

                                 الرياض مدينة  في الرئيس ي  مركزها يقع و سعودي،  ريال خمسمائة ألف ( 500,000قدره )

 

 رأس املال   املساهمون   م 
ملكية نسبة 

 الشركة
 نشاطها الرئيس 

الدولة املحل  

 الرئيس لعملياتها 
 الدولة محل التأسيس 

فاكهة  شركة 1

الفدان للخضار و  

  للفواكهه

500,000 70 % 
استيراد و بيع الخضار و  

 الفواكه

اململكة العربية  

 السعودية 

اململكة العربية  

 السعودية 

 

 األسهم و أدوات الدين الصادرة للشركة التابعة  ▪

 ال يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة عن شركة فاكهة الفدان للخضار و للفواكهه              

 

 

 املدفوعات النظامية املستحقة للجهات الحكومية :   -23

 2021 بيان

 348,155 الزكاة

 348,155 اإلجمالي 

 

 سياسة توزيع األرباح:  -24

         

        
 
 ( من النظام األساس ي للشركة توزع أرباح الشركة على النحو التالي:43( و)42للمادتين ) وفقا

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:               

1- ( بلغ  10يجنب  متى  التجنيب  هذا  وقف  العادية  العامة  للجمعية  ويجوز  نظامي،  احتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح  من   )%

 االحتياطي املذكور نصف رأس املال . 

امة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطيات اتفاقية  يجوز للجمعية الع

 % على األقل من رأس املال املدفوع. 5وتخصيصها لغرض أو أغراض معينة. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  

قي ملكافأة مجلس اإلدارة مع مراعاة األنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة  % من البا10يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن   -2

 التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية في األرباح. 

مات التي تصدرها وزارة  تدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقا للتعلي -3

 التجارة والصناعة.
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 :م2021األرباح خالل عام  توزيعات   -25

       

 م. 2021لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خالل عام          

 

 تطبيق معايير املحاسبة الدولية: -26

         

 وفقها. م2021املالية للعام صدرت قوائمها  أ  طبقت الشركة معايير املحاسبة الدولية و         

 

 تقرير املحاسب القانوني:  -27

قانونيون   مكتب قام    مراجعون  و  محاسبون  في  ،  الخراش ي  املنتهي  املالي  للعام  الشركة  لحسابات  خارجي                                                                                                          كمراجع 

و لم يتضمن تقرير املحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم املالية    بمراجعة القوائم املالية للشركة،  م  31/12/2021

 : اليو قد صدر عن املكتب الرأي الت، السنوية

ـــم  إن  رأينـــا،  في"          في  كما  للمجموعة  املوحد  املالــي  املركـــز  الجوهريــة  النواحــي  جميـــع  من  بعــدل  تظهر  املرفقـــة  املوحدة  املاليــــة  القوائـ

   التاريخ   ذلك   في  املنتهية   للسنة   املوحدة  النقدية  و تدفقاتها   املوحد   املالي  وأدائها   م،2021  ديسمبر   31
 
  للتقرير   الدولية   للمعايير  وفقا

 . "و املحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة   من   املعتمدة  األخرى   و اإلصدارات   و املعايير   السعودية  العربية  اململكة  في  املعتمدة  املالي

 

 حقوق املساهمين: -28

 

  بينهم و املساواة    والعدالة  بالعمل على حماية حقوق املساهمين بما يضمن    شركةال  في   التنفيذية  اإلدارة  و  اإلدارة  جلسميلتزم   

املالكين لذات فئة األسهم و التمييز بين املساهمين  و    إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على آراء  بعدم حجب أي حق عنهم و  عدم 

 بإحاطة و إيصال آراء  و ملحوظات املساهمين حيال الشركة و أدائها و مناقشتها معهم، كما يقوم ر   مقترحات 
 
ئيس املجلس أيضا

 املساهمين إلى مجلس اإلدارة أثناء عقد اجتماعات املجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك. 

 

 اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائة وخاصة غير التنفيذين:    -29

 

في   اإلدارة  رئيس مجلس  اجتماع  أيقوم  بمقترحات  مجلس  ول   
 
علما التنفيذين  غير  اإلدارة وخاصة  مجلس  أعضاء  بإبالغ  إدارة 

   ،عمالها أنتائج    أدائها و  املساهمين و ملحوظاتهم حيال الشركة و
 
   . و مالحظات حيال الشركة أي مقترحات  أنه لم يرد للشركة  أب  علما
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 الشركة  مال  سأر  زيادة   -30

 

عن توصية ( 216,000,000مال الشركة بمبلغ ) سأم على زيادرة ر 09/12/2021دارة في اجتماعة املنعقد بتاريخ وافق مجلس اإل  

أولوية س في موقع تداول  لعالن عن موافقة املجو تم اإل   مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق 

 09/12/2021السعودية بتاريخ  
 
  ن هذة الزيادة مشروطة بموافقة هيئة السوق املالية و الجمعية العمومية للشركة و أ ب  م علما

الشركةس املاليةاعدإب  تقوم  القوائم  بعد صدور  امللف  املالي    د  و   الفحصعمال  أكمال  إو    م2021للعام  املالي  للجهالة   النافي 

   تقديمة لهيئة السوق املالية،  والقانوني  
 
سيتم    و،  ليكون هو املستشار املالي للطرح  ن الشركة تعاقدت مع شركة يقين املاليةأ  علما

 . تداول السعودية موقعالخصوص في  بهذا ت اي مستجد أعالن عن اإل 

 

 إقرارات الشركة:   -31

 

 عدت بالشكل الصحيح. أأن سجالت الحسابات  -

 إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمه ونفذ بفعاليه.  -

 انه اليوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  -

ي  أذين أو  ي دارة أو كبار التنفين فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإل برمتها الشركة او كاقود أأنه اليوجد أعمال او ع -

 منهم.    أيخص ذي عالقة بش

 ال يوجد أسهم خزينة لدى الشركة. -

 

 تأكيدات مجلس االدارة:       -32

 

 نه:أة  دار يؤكد مجلس اإل 

 ي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.لم يتم منح قرض أل     -

 لم تدخل الشركة في أي معامالت خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.   -

 للمعايير املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  -
 
 أعدت القوائم املالية للشركة وفقا

 .خارجيال يوجد أية مالحظات أو تحفظات في تقرير املراجع ال -

 . م2021التوجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود ألشخاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق خالل عام  -

 حد املساهمين في التنازل عن حصته في األرباح. أ ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة و -

 مكافأة نهاية الخدمة.لم تنش ئ أية  احتياطيات أو ادخار لصالح موظفي الشركة بخالف مخصص  -

 للشركة و الشركات التابعة. ال توجد أدوات دين قابلة  للتحويل إلى أسهم، وال توجد أدوات دين قابلة لالسترداد -

 ال توجد أية مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس اإلادرة او التنفيذيين .  -

ارة أو احد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب  التوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلد -

 . هلم يتم االفصاح عن أو تعويض
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 الخاتمة

 

و في الختام يتقدم رئيس مجلس اإلدارة و أعضاء املجلس بالشكر الجزيل للسادة املساهمين على تلبية الدعوة بالحضور 

امتنانه لحكومة خادم   يسجل مجلس اإلدارة تقديره و  بها، ويعتز    التي يقدرها و  على الثقة التي أوليتموها للمجلس و  و

و العزيز   عبد  بن  سلمان  امللك  الشريفين  األ   الحرمين  امللكي  السمو  صاحب  األمين  عهده  سلمان ولي  بن  محمد                               مير 

دعمهم املستمر    على تعاونهم و  الرقابيةو    اإلشرافية  الجهات  جميع    بن عبد العزيز حفظهم للا، و هيئة السوق املالية و

 دعمهم املستمر للشركة.    تفانيهم و التقدير لجميع موظفي الشركة إلخالصهم و للشركة، كما يتوجه املجلس بالشكر و

 و للا املوفق،،،   


