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 احملرتمني     السادة / مسامهى شركة العمران للصناعة والتجارة                  

  ،،، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

املنتهي يف  يسر جملس االدارة ان يقدم للسادة مسامهى شركة العمران للصناعة والتجارة تقريرة السنوى عن اعمال واداء الشركة للعام املاىل
31/12/2020.  

 توقد استطاع ،(COVID 19هتا وازماهتا بسبب جائحة كوروان )كانت صعبة وخمتلفة عما قبلها من االعوام بتحداي  م2020 عام وتؤكد ان
وتتطلع شركة العمران للصناعة والتجارة للمضى خبطى اثبتة حنو مستقبل واعد واهداف منسجمة مع رؤية اململكة  ،الشركة عبور هذة االزمة

 .ا الطموحة وتعزيز قدراهتا التنافسيةحنو حتقيق خططه حنو تنمية وتوطني الصناعات وسعياا  م سعياا 2030العربية السعودية 

 

 رئيس جملس االدارة              
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 : ةـدمـمق

 :رؤية الشركة

قطاع املشاركة ىف دفع عجلة التنمية ىف اململكة العربية السعودية واملسامهة ىف االعمال اخلريية واالجتماعية واالرتفاع مبعايري العمل ىف 
 ية وانسانية جديدة .الصناعة وتضمينها مفاهيم اجتماع

 وتقدمي كوادر وطنية مؤهلة على اعلى درجة للسوق السعودية والعمل وفق ضوابط بيئية مستدامة والوعى التام ملسئوليتنا االجتماعية 

 :رسالة الشركة

املشاريع واكثرها  الىت تقوم بتوفري حلول رائدة ىف جمال الصناعة وقادرة على تنفيذ اضخمنسعى ان نكون ىف مصاف الشركات الكربى 
 .تعقيداا 

 .نعمل على ان تكون خدمات عمالئنا خاصة بنا وميزة مضافة اىل مميزاتنا

 تشغيل واتهيل كوادران الوطنية والتقدم ابلصناعة السعودية لتكون هلا مكانة تليق هبا ىف املنطقة.
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 م2020األداء العام لشركة العمران للصناعة والتجارة خالل عام أوالا: 
 م2020داء الشركة خالل السنة املالية أ -1

 مليون 24 مببلغ 2019قة خالل عام قعن املبيعات احمل رتفاعابسعودي رايل  مليون 139مبيعات مببلغ  2020حققت الشركة خالل عام 
 . سعودي رايل

 (لسعوديةابآلف الرايالت ا)                     :2019وعام  2020واجلدول التاىل يبني النتائج بني عام 

 (-السنة التغري + / ) (-التغريات + / ) 2019عام  2020عام  البيان

 %21 24,147 115,216 139,363 املبيعات
 %16 14,977 94,319 109,296 تكلفة املبيعات 

 %44 9,170 20,897 30,067 امجاىل الدخل
 %44 7,701 17,538 25,239 مصروفات االعمال الرئيسية 

 %44 1,469 3,359 4,828 يات الدخل من العمل
 %99- 320- 323 3 ايرادات تشغيلية  اخرى

 %71 1,052 1,491 2,543 مصروفات تشغيلية اخرى
 %19- 404- 2,109 1,705 الزكاه

 %0 0 224 224 نصيب االطراف غري املسيطرة
 %164 501 306 807 صاىف الدخل 

 فروقات النتائج التشغيلية  •

 ) ابآلف الرايالت السعودية (  :   2019مقارنة مع عام  2020فروقات النتائج التشغيلية لعام يوضح اجلدول التاىل 

 التغري بني العامني  م2019 م2020 البيان

 النسبة  املبلغ 

%44 9,170 20,897 30,067 جممل الدخل  

%44 1,469 3,359 4,828 الدخل من العمليات   

%164 501 306 807 صاىف الدخل  

 %21ارتفاع املبيعات بنسبة  اىل يعود ذلك رايل سعودي مليون 30 ىلإ رايل سعودي مليون 21من  %44جممل الدخل بنسبة  ارتفاع -
 واخنفاض يف نسبة تكلفة املبيعات اىل املبيعات.

ارتفاع  ك اىلويرجع السبب لذل رايل سعودي مليون 5 ىلرايل سعودي إمليون  3 من %44 الدخل من العمليات بنسبة ارتفاع -
 .املبيعات
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الرتفاع املبيعات ومت زايدة خمصص وذلك سعودي رايل الف  807ىل رايل سعودي إ الف 306من  %164 صاىف الدخل بنسبة ارتفاع -
، مما أثار بدوره على رايل سعودي 1,668,834ن خمصصات للمخزون مببلغ يرايل سعودي وتكو  4.335,409اخلسائر االئتمانية مببلغ 

 الدخل هلذا العام.صايف 

 يوضح اجلدول التاىل نتائج اعمال الشركة لالعوام اخلمسة االخرية )ابالف الرايالت السعودية(

 م2016 م2017 م2018 م2019 م2020 البيان

 137,091 122,253 116,046 115,216 139,363 املبيعات

 104,569 93,955 92,716 94,319 109,296 تكلفة املبيعات

 32,522 28,298 23,330 20,897 30,067 جممل الدخل

 14,815 17,191 16,792 17,538 25,239 مصروفات االعمال الرئيسية

 17,708 11,107 6,538 3,359 4,828 العملياتالدخل من 

 664 1,201 1,220 1,491 1,393 تكاليف متويل 

 0 0 0 0 1,150 مصروفات خمصص مطلوابت متوقعة

 911 456 424 323 3 ايرادات اخرى

 17,955 10,362 5,742 1,573 2,288 صاىف دخل السنة قبل الزكاه

 1,436 1,517 2,147 2,109 1,705 الزكاه

 108- 50 102 224 224 نصيب االطراف غري املسيطره

 16,411 8,895 3,697 306 807 صافي الدخل
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 الرايالت السعودية(ف خلمسة االخرية )ابآلخل  لالعوام االدصاىف الدخل و جممل يوضح الرسم البياىن التاىل 

 

 يوضح الرسم البياىن التاىل رحبية السهم لالعوام اخلمسة االخرية )ابلرايل السعودى(
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 التاىل التغري ىف االيرادات لالعوام اخلمسة االخرية ) ابالف الرايالت السعودية (يوضح اجلدول 

 حالة التغري عن العام السابق بة التغري عن العام السابقنس التغري عن العام السابق االيرادات البيان
 ارتفاع %21 24,147 139,363 م 2020
 اخنفاض (%0.72) 830 115216 م 2019
 اخنفاض (%5) 6207 116046 م2018
 اخنفاض (%11) 14838 122253 م2017
 ارتفاع %15 18280 137091 م2016

 اليرادات لالعوام اخلمسة االخرية ) آبالف الرايالت السعودية (يوضح الرسم البياىن التاىل التغري ىف  ا

 
 خالصة  املركز املاىل للشركة خالل االعوام اخلمسة االخرية )ابالف الرايالت(

 م2016 م2017 م2018 م2019 م2020 البيان
 94993 92035 105755 112,976 145,992 املوجودات املتداولة 

 38272 40661 41259 44,055 41,740 املوجودات غري املتداولة
 133265 132696 147014 157,031 187,732 امجاىل املوجودات

 27475 21204 35952 43,579 72,445 املطلوابت املتداولة 
 4558 2853 4838 6,285 8,667 املطلوابت غري املتداولة

 32033 24057 40790 49,864 81,112 امجاىل املطلوابت
 100980 108438 106223 107,370 107,029 سامهني امجاىل حقوق امل

 252 201 1 203- 409- حقوق االطراف غري املسيطرة
 133265 132696 147014 157,031 187,732 واحلقوقامجاىل املطلوابت 
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 )ابالف الرايالت( رسم بياىن للموجودات واملطلوابت

 

 :استثمارات واحتياطيات موظفى الشركة •

بعمل اية استثمارات ملصلحة موظفيها وفيما يلى جدول يوضح االحتياطيات الىت مت قيدها ملصلحة موظفى الشركة كما ىف  مل تقم الشركة
 ) أبالف الرايالت السعودية (    :31/12/2020

 م2019 م2020 البيان
 3999 5,900 خمصص تعويض هناية اخلدمة 

ظام العمل والعمال ىف اململكة العربية السعودية  وذلك بعد تطبيق معايري احملاسبة مت تعديل خمصص تعويض هناية اخلدمة مبا يتوافق مع ن
 الدولية .

 :املديونيات االمجالية للشركة •
 . متويل قصري االجل -

االسالمية من بنوك حملية على شكل اعتمادات مستندية ابلتورق ختضع  حصلت الشركة على تسهيالت مصرفية متوافقة مع الشريعة
  .مرن هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألأت لنسب مراحبة تتماشى مع املعدالت التجارية السائدة و التسهيال
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 )ابلرايل السعودي(   :م2020اجلدول التاىل يوضح التسهيالت املستحقة على الشركة بنهاية عام 

 رصيد هناية العام  مامت سداده املبالغ املدفوعة / رصيد اضاىف خالل العام  رصيد بداية العام اجلهة املاحنة مسلسل

 39,325,543 84,307,678 111,393,783 12,239,438 بنك الرايض 1
 9,752,349 17,913,716 14,998,436 12,667,628 البنك السعودى لالستثمار 2
 49,077,891 102,221,394 126,392,219 24,907,066 االمجاىل 
  التحليل الجغرافى الجمالى ايرادات الشركة •

 ) أبالف الرايالت السعودية (   :م2020لعام  يوضح اجلدول التاىل االيرادات حسب املوقع اجلغراىف 

 النسبة من االمجايل االيرادات املنطقة م
 %6 8,210 املنطقة الشمالية 1
 %65 91,540 املنطقة الوسطى 2
 %14 18846 املنطقة اجلنوبية 3
 %5 6,877 املنطقة الشرقية 4
  %10 13,890 طقة الغربيةاملن 5
 %100 139,363 االمجايل  
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 :انشطة واسرتاتيجية الشركة  -2

 نشاط الشركة :

 يتمثل نشاط الشركة ىف االتى:

 انتاج االجهزة املنزلية وااللكرتونية والصناعات املعدنية والبالستيكية والورقية والكرتونية واالعمال املكملة واملتممة هلا.  - 

 جلملة والتجزئة ىف االجهزة املنزلية وااللكرتونية واملنتجات البالستيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار.جتارة ا -
 ثمارها ابلبيع أو التأجري لصاحل الشركة.تشراء االراضى القامة املباىن عليها واس -
 ادارة وتطوير وتشغيل العقارات. -
 صفات وادارهتا وصيانتها.اقامة املباىن العامة واملستشفيات واملستو  -
املكملة االسترياد والتصدير ىف االجهزة املنزلية وااللكرتونية والصناعات املعدنية والبالستيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار واالعمال  -

 واملتممة هلا.
 مصانع الشركة :

 ن تلخيصها على النحو التاىل:لدى الشركة عدد من املصانع الىت تنتج من خالهلا منتجاهتا الصناعية وميك

 مصنع العمران لالرفف وأنظمة التخزين : -1

 يقوم هذا املصنع ابنتاج كافة انواع االرفف اخلاصة ابحملالت التجارية املتنوعة بتصميمات عصرية ومقاسات خمتلفة حسب احتياجات العمالء
 نظمة التخزين .أمل الشركة مع كربى الشركات ىف حتت العالمة التجارية املسجلة )العمران( وكذلك انظمة ختزين وتتعا

 مصنع مكيفات الراحة : -2

مساء أومقاساهتا بتصميمات عصرية وبطاقات خمتلفة، ويتم تصنيع هذه املكيفات حتت  نتاج املكيفات الصحراوية جبميع أحجامهايقوم املصنع إب
لرت 70نتاج مجيع أنواع برادات املياه أبحجام ومقاسات من م املصنع إبماكس كول( وكذلك يقو  -يونكس -العالمات التجارية املسجلة )الريف

 ماكس كول .و يونكس و الريف  جتارية خمتلفة مثلوبعالمات  ،لرت1000اىل 
 مصنع زاوية الريف لثالجات العرض والربادات : -3

نتاج الثالجات جبان واالمساك وغريها ، وأيضا يقوم إبنتاج مجيع انواع ثالجات العرض واملستخدمة ىف تربيد احللوايت وااليقوم هذا املصنع إب
قدم( ابالضافة اىل ثالجات العرض املكشوفة )اخلاصة ابلعصريات 75 -قدم50 -قدم45 -قدم 35) الراسية بسعات وأحجام خمتلفة

غراض حتت العالمات التجارية املسجلة واملرطبات ومعلبات االطعمة واملشروابت( ابالضافة اىل ذلك يقوم املصنع بتصنيع غرف التربيد لكافة اال
 يونكس. –العمران  -مثل الريف
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 القسم التجارى :

لعرض وبيع منتجاهتا اضافة اىل موزعيها املعتمدين واملنتشرين ىف احناء اململكة، كما ومتتلك الشركة جمموعة من املعارض خاصة متتلك الشركة 
يع على الوجه األكمل، كما ان فريق الصيانة يصل اىل العميل أينما كان موقعة وىف فريق ضخم للصيانة ميكنها من أداء خدمة ما بعد الب

 الوقت املناسب.

مكيفات اسبليت وشباك )تعترب الشركة واحدة من الشركات الرائدة ىف اململكة العربية السعودية ىف جمال التكييف والتربيد واالجهزة املنزلية 
حتت العالمات التجارية املسجلة )  جبميع االحجام واملقاساتوالشاشات والثالجات املنزلية   واالفران والغساالت، (جبميع املقاسات

 . رانتك(–يونكس

 ا:اسرتاتيجيات الشركة بشأن تطوير منتجاهت

بشكل  تقوم شركة العمران  ابلبحث ابستمرار عن  منتجات جديدة ذات رحبية عالية وطلب متزايد ابلسوق حيث تسعى اىل تكوين االستفادة
 .وعاملياا  كبري من مركزها الرايدى ىف قطاعات السوق املختلفة حملياا 

ان املخاطر الىت حتيط ابلشركة منخفضة بسبب تنوع القطاعات الىت تعمل هبا الشركة وتنوع العمالء الناتج عن تنوع املنتجات والنشاطات 
مما ينعكس ابالجياب على تطوير ادائها املاىل  ؛ من االحرتافيةابلشركة، وحترص الشركة دائما على تعيني افضل الكوادر مبستوى عاىل

وتقوم الشركة بوضع خطط مرسومة بعناية للتوسع ىف كافة القطاعات حيث قامت بوضع خطط جلميع املصانع لزايدة  ،والتنافسى للشركة
 الطاقة االنتاجية وتلبية متطلبات السوق.

 نواحى القوة واملزااي التنافسية 

شركة ىف عملها على تطوير بعض املزااي التنافسية الىت تسعى الستخدامها بشكل مكثف من اجل حتسني وضعها املاىل وهى تتماشى تعتمد ال
 مع جمموعة االهداف واملبادىء الىت وضعتها االدارة لتعزيز أنشطة الشركة:

 عالمات جتارية مميزة وقوية. -1
 وجود العمالة ذات اخلربة والكفاءة.  -2
 وفري السيولة املطلوبة.ت – 3
 شبكة توزيع واسعة. -4
 انشطة الشركة. تنوع -5
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 :الشركات التابعة  -3

الرئيسى لعملياهتا والدولة حمل واملركز س ماهلا ونسبة ملكية الشركة منها ونشاطها الرئيسى أزميلة ور  /اسم كل شركة اتبعةجتدون أدانه 
  :أتسيسها

 الدولة حمل التاسيس احملل الرئيسى لعمليات الشركة النشاط الرئيسى نسبة امللكية راس املال اسم الشركة
شركة العمران 

 للصناعات البالستيكية
الف رايل  100

 سعودى
 السعودية السعودية منتجات بالستيكية 70%

 :عالقة طرف ذى املعامالت مع  -4
 

 املعامالت مع طرف ذى عالقة
    

 2020يد رص امجاىل احلركة خالل السنة 2019رصيد 

 صاحب العالقة
نوع 
 العالقة

نوع 
 التعامل

 دائن مدين دائنة مدينة دائن مدين

 743,706 0 5,887,880 3,788,094 0 1,356,079 متويلى شقيقة  شركة ابعاد لالستثمار العقارى
 

 

تثمار العقارى ( والىت كان فيها مصلحة العضاء ) شركة ابعاد لالس ذى عالقة طرفقامت الشركة ابجراء معامالت مع  2020 عام خالل
وان مجيع التعامالت واالعمال  (وعبد الرمحن حممد بن عمران ،انصر حممد بن عمران، حممد عمران العمرانالتالية أمسائهم: ) جملس االدارة 

وليس ابسم سعودي رايل  9,675,974 مببلغ 2020هى ابسم شركة ابعاد لالستثمار العقارى وهى عبارة عن تعامالت متويلية خالل عام 
على اسس جتارية ومبوافقة جملس االدارة ،ان االرصدة اعاله غري متت هذه املعامالت وان  اى عضو من اعضاء جملس االدارة املعنيني.

 خاضعة للعمولة ، والتوجد هناك شروط حمددة للسداد.

 :املخاطر -5
 تواجه الشركة فيما يلى:اهم املخاطر التشغيلية والتمويلية الىت تتمثل 

 املواد األولية:  -1
ملواد األولية متثل املواد األولية نسبة كبرية من مكوانت التكلفة ملنتجات الشركة وابلتايل قد تعرض الشركة ملخاطر التذبذابت والتقلبات يف اسعار ا

 واملتابعة الدقيقة لتقلبات اسعار احلديد يف االسواق احمللية والعاملية .الرئيسية وللحد من هذه املخاطر تعمل الشركة جاهدة يف تقليل ااثرها ابملراقبة 
 خماطر العمالت: -2

لرايل هي املخاطر النامجة عن تغري قيمة األدوات املالية نتيجة للتقلبات يف اسعار صرف العمالت األجنبية ان معامالت الشركة هي يف الغالب اب
 رايل السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدوالر االمريكي فان خماطر الصرف ايضا تدار بشكل فعال .السعودي والدوالر االمريكي ومبا ان ال
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 خماطراالئتمان : -3
 هي خماطر عدم قدرة احد االطراف علي الوفاء ابلتزاماته مما يؤدي ايل تكبد الطرف االخر خلسارة مالية .

مع تصنيفات ائتمانية جيدة تظهر خماطر االئتمان علي الذمم املدينة ابملبلغ االصلي بعد  مت ايداع النقد لدي البنوك الوطنية واملتعددة اجلنسيات
 خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها .

 خماطر السيولة: -4
 هي خماطر تعرض الشركة لصعوابت يف احلصول علي االموال الالزمة ملقابلة االلتزامات املرتبطة ابالدوات املالية.

 السيولة عن عدم القدرة علي بيع املوجودات املالية بسرعة وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة. قد تنجم خماطر
 ان ادارة الشركة تراقب متطلبات السيولة علي اساس منظم وتضمن توفر االموال الكافية ملواجهة اية التزامات مستقبلية.

 املدفوعات النظامية :
 مع وصف موجز هلا :بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة 

 : ختضع الشركة النظمة اهليئة العامة للزكاه والدخل ىف اململكة العربية  السعودية .ةالزكا -
 .2018ختضع الشركة النظمة ضريبة القيمة املضافة الىت بدأ تطبيقهاىف اململكة العربية السعوديةمن بداية عام الضريبة:  -
نظام التامينات االجتماعية ويتم تسجيل رسوم التامينات االجتماعية وفقا الساس االستحقاق ويتم سداد التأمينات االجتماعية: ختضع الشركة ل -

 ساس املستحق عن الشهر السابق.أعلى  شهرايا التامينات االجتماعية 
 هى تكاليف استخراج رخصة العمل وتغيري املهن. : العمل رسوم مكتب -

 )ابلرايل السعودي(  :فيما يلى بيان أبهم املدفوعات النظامية

 البيان
2020 

 املستحق املسدد
  3,864,888 1,665,580  مصلحة الزكاه والدخل

  77,549 842,487 املؤسسة العامة للتامينات االجتماعية
  -  1,115,390 رسوم مكتب العمل
 571,911 7,611,552 ضريبة القيمة املضافة

 سياسة توزيع االرابح : -6

ىف نظام عات االرابح ومقدارها على االرابح الصافية احملققة والتدفقات النقدية للشركة مبا يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة تعتمد توزي
 :وفق مايلى 47اىل  45ىف املواد من  يالشركة االساس

 توزع ارابح الشركة الصافية السنوية على الوجه االتى :

االحتياطى النظامى للشركة وجيوز ان تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ  ( من صاىف االرابح لتكوين%10جينب )  -1
 ( من راس املال املدفوع .%30االحتياطى املذكور )
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( من صاىف االرابح لتكوين احتياطى اتفاقى خيصص لغرض او %5للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جملس االدارة ان جتنب ) -2
 اض معينة .اغر 

للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى ، وذلك ابلقدر الذى يقرر مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارابح اثبتة قدر  -3
نه االمكان على املسامهني ، وللجمعية املذكورة كذلك ان تقتطع من صاىف االرابح مبالغ النشاء مؤسسات اجتماعية لعاملى الشركة او ملعاو 

 مايكون قائما من هذه املؤسسات .

 مسال الشركة املدفوع .أ( من ر %5سبة متثل )لك على املسامهني نيوزع  من الباقى بعد ذ – 4

( من %10تقدم نسبة ) ( من نظام الشركات خيصص بعد ما76واملادة )( من هذا النظام 20مع مراعاة االحكام املقررة ىف املادة )  – 5
 الباقى ملكافاة جملس االدارة، على ان يكون استحقاق هذه  املكافاة وفقا للضوابط الصادرة هبذا الشان.

 يحقية االرابح ملالكأن ويبني القرار اتريخ التوزيع وتكون ألقرار اجلمعية العامة الصادر ىف هذا الش يستحق املساهم حصته ىف االرابح وفقاا  -
  سجالت املسامهني ىف هناية اليوم احملدد لالستحقاق. املسجلني ىفسهم األ

 :بدالتلاسياسة املكافآت و  -7

 .11/06/2020يف اجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ اد سياسة املكافآت والبدالت مت اعتم

 :ةر ادالا سلجم ءاضعا تأفاكمو  تالدب

 .ةدحاو لا ةسلجلا نع رو ضح لدب لاير  2000 ةر دقو  غلبم ةر ادالا سلجم ءاضعأ نم وضع لك  قحتسي -

 .ةدحاو لا ةيلاملا ةنسلا نع ةيو نس ةأفاكم لاير  40,000 هر دقو  غلبم لقتسملا ةر ادالا سلجم وضع قحتسي -

 ةيلاملا ةنسلا نع ةأفاكم لاير  500,000 ىصقأ دحب حابر الا يفاص نم %10 هر دقو  غلبم ةر ادالا سلجم ءاضعا يقاب قحتسي -
 .ةدحاو لا

 :تاحيشرت لاو  تآفاكملا ةنجل و ةعجار ملا ةنجل ءاضعا تأفاكمو  تالدب

 .ةدحاو لا ةسلجلا نع رو ضح لدب لاير  1500 ةر دقو  غلبم ةر ادالا سلجم ءاضعأ نم وضع لك  قحتسي -

 .ةدحاو لا ةيلاملا ةنسلا نع ةيو نس ةأفاكم لاير  15,000 هر دقو  غلبم لقتسملا ةر ادالا سلجم وضع قحتسي -
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 حوكمة الشركات : -1
 :د وممارسات احلوكمة السليمة ، فقد مت اعتماد مايلى وضماان لاللتزام بقواع، قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة 

  البيان  ة/ الفقر  ةنص الماد الــمــادة

  ةالـفـقـر

ب /60  الئحة  عمل لجنة المكافات 
تم اعتماد الئحة لجنة المكافات ضمن محضر اجتماع  

 م2020/  6/ 11الجمعية العامة العادية فى تاريخ 

/ ب 64  رشيحاتالئحة عمل لجنة الت 
تم اعتماد الئحة لجنة الترشيحات ضمن محضر اجتماع 

 م 2020/  6/  11الجمعيةالعامة العادية فى تاريخ  

22 /3  
سياسات ومعايير واجراءات العضوية فى مجلس 

 االدارة 

تم اعتماد سياسات ومعايير واجراءات العضوية فى مجلس 

فى االدارة ضمن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 

 م 2020/  6/  11تاريخ 

 سياسة تعارض المصالح 43
تم اعتماد سياسة تعارض المصالح ضمن محضر اجتماع 

 م2020/ 6 /11الجمعية العامة العادية فى تاريخ 

 سياسة المكافات 60

تم اعتماد سياسة المكافات ضمن محضر اجتماع الجمعية 

 م 6/2020 /11العامة العادية فى تاريخ 

 

 

/ ب 54  
عيين اعضاء لجنة المراجعة مستقلين ومتخصصين ت

فى الشؤون المالية والمحاسبية وال يشغرون 

 مناصب فى االدارة التنفيذية فى الشركة 

تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة ، لتتمثل فى ثالث اعضاء 

 مستقلين تنطبق عليهم المادة المذكوره .

 من مجلس االدارةتم اعتمادها  اعتماد الئحة الرقابة الداخلية 73

 االحكام ادانه : ستثناءاب وتطبق الشركة مجيع االحكام الوارده ىف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية

  اسباب عدم التطبيق  ة/ الفقر  ةنص الماد الــمــادة

  ةالـفـقـر

 المادة استرشادية تشكيل لجنة حوكمة الشركات  95

 المادة استرشادية المخاطرتشكيل لجنة  71

 المادة استرشادية سياسة للسلوك المهنى والقيم االخالقية 83

 المادة استرشادية خطة لتحفيز العاملين 85

 المادة استرشادية خطة للمسؤولية االجتماعية 87

 المادة استرشادية خطة لمبادرات العمل االجتماعى 88
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 :جملس االدارة 
 مسامهني ملدة التزيد  عن ثالث سنوات .لالعادية ل العامة ة جملس ادارة مؤلف من ) مخسة من االعضاء ( تنتخبهم اجلمعيةيتوىل ادارة الشرك

 املنصب االسم م
 رئيس جملس االدارة حممد عمران العمران 1
 انئب رئيس جملس االدارة  انصر حممد بن عمران 2
 العضو املنتدب عبد الرمحن حممد بن عمران  3
 عضو عبدهللا عبد العزيزالغدير 4
 عضو فهد سعد عبدهللا اهلوميل 5

 تكوين جملس االدارة وتصنيف اعضائه  :

 اسم العضو  م 
 تصنيف العضوية 

 مستقل  غري تنفيذى تنفيذى

   √   حممد عمران حممد العمران 1

   √   انصر حممد بن عمران 2

     √ عبدالرمحن حممد بن عمران 3

 √     هللا عبدالعزيز الغديرعبد 4

 فهد سعد عبدهللا اهلوميل 5
  √ 

 اخلربات:

 اخلربات االسم م

 ىف جمال االدارة والصناعة واالنتاج ابالضافة اىل عضوية جمالس عدد من الشركاتسنة  43خربة  حممد عمران العمران 1

 نتاج ابالضافة اىل عضوية جمالس عدد من الشركاتاالدارة والصناعة واال سنة ىف جمال 20خربة  عمرانانصر حممد بن  2

 سنة ىف جمال االدارة والصناعة واالنتاج ابالضافة لعضوية جمالس عدد من الشركات 18خربة  عبد الرمحن حممد بن عمران 3

 سنة ىف الشؤون املالية لشركة امسنت اليمامة  24خربة  عبدهللا عبدالعزيز الغدير  4

 ن املالية ىف املستشفى التخصصى ابلرايضو ىف املراجعة وكذلك الشؤ سنة  22خربة  هلوميلفهد سعد عبدهللا ا 5
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 مشاركة اعضاء جملس االدارة ىف عضوية جمالس ادارة الشركات االخرى او ادارهتا وفقا  للجدول التاىل:

 املؤهالت  الوظيفة السابقة الوظيفة احلالية االسم م

س ادارة شركة العمران رئيس جمل حممد عمران العمران 1
 للصناعة والتجارة 

رئيس جملس ادارة شركة العمران 
 للصناعة والتجارة 

امتام مراحل التعليم العام 
 ابململكة

انئب رئيس جملس ادارة شركة  انصر حممد بن عمران 2
 العمران للصناعة والتجارة

انئب رئيس جملس ادارة شركة 
 العمران للصناعة والتجارة

التعليم العام  امتام مراحل
 ابململكة

العضو املنتدب والرئيس  العضو املنتدب والرئيس التنفيذى عبد الرمحن حممد بن عمران 3
 التنفيذى

 دبلوم عاىل حماسبة

عضو جملس ادارة شركة العمران  عبدهللا عبد العزيز الغدير 4
 للصناعة والتجارة 

رئيس حساابت بشركة امسنت  
 اليمامة

جامعة امللك  بكالوريوس حماسبة
 سعود

عضو جملس ادارة شركة العمران  فهد سعد عبدهللا اهلوميل  5
 للصناعة والتجارة 

مدير ماىل ىف املستشفى 
 التخصصى ابلرايض

بكالوريوس حماسبة من جامعة 
 Torontoتورنتو بكندا  

 

 جمالس ادارهتا احلالية والسابقة او من مديريها . امساء الشركات داخل اململكة او خارجها الىت يكون عضو جملس ادارة الشركة عضوا ىف

امساءالشركات الىت يكون عضو جملس  اسم العضو
االدارة عضوا ىف جمالس ادارهتا احلالية 

 أو من مديريها

داخل اململكة / 
 خارج اململكة

الكيان القانوىن )مسامهة 
مدرجة/ مسامهة غري مدرجة 

 ذات مسؤولية حمدودة /

 يكون أمساء الشركات الىت
عضو جملس االدارة عضوا 
ىف جمالس اداراهتا السابقة 

 او من مديريها

داخل اململكة/ 
 خارج اململكة

الكيان القانوىن 
)مسامهة مدرجة / 

مسامهة غري 
مدرجة /ذات 

 مسؤولية حمدودة
 شركة مسامهة مدرجة داخل اململكة شركة العمران للصناعة والتجارة حممدعمران العمران

 شركة مسامهة غري مدرجة داخل اململكة ة ابعاد لالستثمار العقارىشرك ـ ـ ـ
 شركة مسامهة غري مدرجة خارج اململكة شركة ابتكون كيبل/ مجهورية التشيك

 شركة مسامهة مدرجة داخل اململكة شركة العمران للصناعة والتجارة انصر حممد بن عمران
 شركة مسامهة غري مدرجة اخل اململكةد شركة ابعاد لالستثمار العقارى ـ ـ ـ

 شركة مسامهة غري مدرجة خارج اململكة شركة ابتكون كيبل/ مجهورية التشيك
 شركة مسامهة مدرجة داخل اململكة شركة العمران للصناعة والتجارة عبدالرمحن حممد بن عمران

 ة غري مدرجةشركة مسامه داخل اململكة شركة ابعاد لالستثمار العقارى ـ ـ ـ
 شركة مسامهة غري مدرجة خارج اململكة شركة ابتكون كيبل/ مجهورية التشيك

 ـ ـ ـ شركة مسامهة مدرجة داخل اململكة شركة العمران للصناعة والتجارة عبدهللا عبدالعزيز الغدير
 ـ ـ ـ امهة مدرجةشركة مس داخل اململكة شركة العمران للصناعة والتجارة فهد سعد عبدهللا اهلوميل
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 :االدارة التنفيذية
 ووظائفهم احلالية والسابقة ومؤهالهتم التنفيذية  ةاالدار امساء 

 املؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة احلالية  االسم م

 بة دبلوم عاىل حماس العضو املنتدب والرئيس التنفيذى العضو املنتدب والرئيس التنفيذى عبد الرمحن حممد بن عمران 1

شركة العمران للصناعة  –مدير إداري  انئب العضو املنتدب للشؤون الفنية  عمران حممد العمران 2
 والتجارة

 بكالوريوس ادارة اعمال 

 1979بكالوريوس جتارة شعبة حماسبة عام  مدير ماىل بشركة فالكون للصناعات مدير ماىل لشركة العمران للصناعة والتجارة صابر حممد حجازى  3
 جامعة طنطا مجهورية مصر العربية 

 :مهام اللجان واعضائها وسجل احلضور 

 :جلنة املراجعة 

 ومؤهالهتمامساء اعضاء جلنة املراجعة ووظائفهم احلالية والسابقة 

 املؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة احلالية  املنصب  االسم م

رة شركة عضو جملس ادا رئيس اللجنة  فهد سعد عبدهللا اهلوميل 1
 العمران للصناعة والتجارة

مدير مايل يف املستشفى التخصصي 
 ابلرايض

بكالريوس حماسبة من جامعة تورنتو 
 بكندا

مراجع بشركة كى ىب ام جى  عضو  يوسف حممد العمران  2
الفوزان وشركاه حماسبون 

 ومراجعون 

مراجع بشركة كى ىب ام جى الفوزان 
 .وشركاه حماسبون ومراجعون

يوس حماسبة جامعة امللك سعود بكالور 
 oldوماجستري اقتصاد جامعة  

dominion university 
حماسب بشركة السيف  عضو سامي حممد الشيحة 3

 .مهندسون مقاولون احملدودة
حماسب يف اهليئة السعودية للمدن 

 الصناعية ومناطق التقنية
 .كلية التقنية  – دبلوم حماسبة

 

 اوصىم عن قبول استقالة األستاذ/ عمران حممد العمران من عضوية جلنة املراجعة الستيفاء متطلبات الئحة احلوكمة، كما 21/06/2020*أعلنت الشركة بتاريخ 
 ه. ية العامة العتمادجملس اإلدارة على تعيني األستاذ حممد عبدهللا اهلوشان كعضو يف جلنة املراجعة حىت انتهاء الدورة احلالية للمجلس وعرض ذلك على اجلمع

م بتعيني االستاذ/ سامي حممد الشيحة كعضو جلنة املراجعة بدالا من االستاذ/ حممد عبدهللا اهلوشان 02/09/2020** اوصت جلنة الرتشيحات واملكافآت بتاريخ 
املقبلة ل اجتماع للجمعية العامة م، والذي سوف يشغر املنصب حىت انتهاء الدورة احلالية وسوف يتم عرض التعيني على أو 02/09/2020الذي قدم استقالته يف 

 القراره.
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 مهام ومسئوليات جلنة املراجعة :

 االشراف على ادارة املراقبة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها ىف تنفيذ االعمال واملهمات الىت حددها هلا جملس االدارة . •

 ا بشأنه.دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياهت •

 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها . •

 وفصلهم وحتديد أتعاهبم . –بعد التأكد من استقالهلم  –التوصية جمللس االدارة بتعيني احملاسبني القانونيني  •

 أثناء قيامهم أبعمال املراجعة. هبالفون خارج نطاق أعمال املراجعة الىت يكمتابعة أعمال احملاسبني القانونيني واعتماد أى عمل  •

 دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوىن وإبداء مالحظات اللجنة عليها. •

 دراسة مالحظات احملاسب القانوىن على القوائم املالية ومتابعة مامت ىف شأهنا. •

 ا على جملس  االدارة وابداء الرأى  والتوصية بشأهنا.هة قبل عرضدراسة القوائم املالية االولية والسنوي •

 دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأى والتوصية جمللس االدارة بشأهنا . •

 بة الداخلية ىف الشركة.نتائج املراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية ابلشركة اضافة اىل راى جلنة املراجعة ىف مدى كفاية نظام الرقا
بتعيني املراجع الداخلى للشركة وفقا ملاهو خمطط من قبل جلنة املراجعة ومتت مراجعة فاعلية اجراءات الرقابة الداخلية من  2020قامت الشركة خالل العام املاىل 

الشركة وتقومي خماطر العمل وقياس مدى كفاءة االداء ومت اعتماد ميثاق محاية اصول  لتحقق من مدى كفايتها وكفائتها يفجعة ومن قبل جملس االدارة لاملراقبل جلنة 
وترى اللجنة ابن الشركة تسري ىف االجتاه الصحيح لتطوير منظومة املراجعة الداخلية فيها  .2020 /1/5دليل املراجعة الداخلية من قبل جملس االدارة ىف اتريخ 

  .وزايدة فعاليتها

كما هو موضح   20/08/2020اجتماعني قبل انتهاء دورة اللجنة يف  2020 /31/12نتهية ىف املالية امل وقد عقدت اللجنة خالل السنة
 :ابجلدول التايل

 االجتماع االول املنصب اسم العضو
18/06/2020 

 الثاىناالجتماع 
20/08/2020  

 √ √ رئيس اللجنة عبدهللا عبدالعزيز الغدير

 √ √ عضو حممد عبدهللا اهلوشان

 √ √ عضو حممد العمرانيوسف 

 

  



 

21 صفحة                                      0202تقرير جملس االدارة   
 

 :كما هو موضح ابجلدول التايلاجتماع واحد   21/08/2020اعتباراا من   لدورة جديدة بعد التعيني جلنة املراجعة عقدتو 
االجتماع الثالث  املنصب اسم العضو

08/11/2020  
 √ رئيس اللجنة فهد سعد عبدهللا اهلوميل
 √ عضو يوسف حممد العمران

 √ عضو يحةسامي حممد الش

 :جلنة الرتشيحات واملكافآت

ديد جوانب الضعف جلنة الرتشيحات واملكافآت مراجعة هيكل جملس االدارة وفعالية وأداء اعضائه، ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها، وحت تتوىل
ح العضو وفق االحتياجات املطلوبة، ومراجعة املكافآت والتعويضات للجان اجمللس والقوة والتأكد من استقاللية وعدم تواجد تعارض مصاحل للعضو، والتوصية لرتشي

 والعضو املنتدب واالدارة العليا. 
 اجتماع واحد وتتكون اللجنة من: 2020خالل عام وقد بلغ عدد اجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت 

االجتماع االول  املنصب اسم العضو
22/08/2020  

 √ رئيس اللجنة  اهلوميلفهد سعد عبدهللا
 √ عضو العمران عمران حممد حممد

 √ عضو انصر حممد بن عمران

 .11/06/2020الئحة عمل جلنة الرتشيحات واملكافآت واعضائها ومكافآهتا يف اتريخ مت اعتماد 

 :املدفوعة العضاء جملس االدارة وكبار التنفيذيني والبدالت  املكافآت

 :)ابلرايل السعودي( وكبار التنفيذين س االدارةاعضاء جمل وبدالت تآمكاف

 اجملموع الكلى  مكافآت بدل حضور جلسات املنصب االسم
 - - - رئيس جملس االدارة حممد عمران العمران

 - - - انئب رئيس جملس االدارة انصر حممد بن عمران
 12,000 - 12,000 العضو املنتدب عبدالرمحن حممد بن عمران

 52000 40,000 12,000 عضو جملس ادارة لعزيز الغديرعبدهللا عبدا

 52000 40,000 12,000 عضو جملس ادارة  فهد سعد عبدهللا اهلوميل
 116,000 80,000 36,000   اجملموع

ت آكافانئب رئيس جملس االدارة انصر حممد بن عمران عن امل /تنازل كل من السيد/ رئيس جملس االدارة حممد عمران العمران والسيد
 .والبدالت

 .11/06/2020بتاريخ  ةماعلا ةيعمجلاب مت اعتماد املكافآت حسب سياسات مكافآت جملس االدارة املعتمدة
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 :)ابلرايل السعودي( ت كبار التنفيذينآمكاف
مكافات وتعويضات  اكبار التنفيذين ممن  تلقو 

 انئب املدير التنفيذى واملدير املاىل
 لىاجملموع الك مكافأة هناية اخلدمة بدالت رواتب

 740,008 40,000 220,008 480,000 الرئيس التنفيذي
 529,544 35,000 74,544 420,000 انئب الرئيس التنفيذي

 169,125 10,560 31,845 126,720 املدير املايل
 1,438,677 85,560 326,397 1,026,720 امجاىل املبالغ املدفوعة 

 : )ابلرايل السعودي( مكافات اعضاء اللجان 

 م
 اء جلنة املراجعةاعض

 اجملموع بدل حضور جلسات املكافات الثابتة
 االسم

1 
عبدهللا عبدالعزيز 

 11,750 3,000 8,750 الغدير

 11,750 3,000 8,750 عمران حممد العمران 2
 19,500 4,500 15,000 يوسف حممد العمران 3
 7,750 1,500 6,250 فهد سعد اهلوميل 4
 7,750 1,500 6,250 سامي حممد الشيحة 5

 58,500 13,500 45,000 اجملموع
 مصالح اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذين:

 هناك بعض املصاحل ىف اسهم تعود لبعض اعضاء جملس االدارة وكبار التنفيذيني وذلك على النحو التاىل : 2020خالل عام 

 االسم مسلسل

 هناية العام  بداية االدارج
صاىف 
 التغري

ادوات  عدد االسهم تغري نسبة ال
 الدين

ادوات  عدد االسهم
 الدين

%44 - - 1333942 - 2400000 حممد عمران العمران 1  

%0 - - 240000 - 240000 انصر حممد بن عمران 2  

%0 - - 242937 - 242937 عبد الرمحن حممد بن عمران 3  
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 : اجتماعات جملس االدارة وسجل احلضور لكل اجتماع 

 سماال م
 اجتماعات (ستة عدد االجتماعات ) -سجل احلضور

 االجتماع السادس  االجتماع اخلامس  االجتماع الرابع  االجتماع الثالث االجتماع الثاىن  االجتماع االول
05/01/2020  12/03/2020  01/05/2020  21/06/2020  22/08/2020  10/10/2020  

 √ √ √ √ √ √ حممد عمران العمران 1

 √ √ √ √ √ √ صر حممد بن عمرانان 2

 √ √ √ √ √ √ عبدالرمحن حممد بن عمران 3

 √ √ √ √ √ √ عبدهللا عبدالعزيز الغدير 4

 √ √ √ √ √ √ فهد سعد عبدهللا اهلوميل 5

 

 وامساء جملس االدارة احلاضرين هلذه اجلمعيات : 2020بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمسامهني املنعقدة خالل عام 

 االسم        م
 سجل احلضور

 11/06/2020اجتماع اجلمعية العمومية العادية االجتماع االول بتاريخ 

 √ حممد عمران العمران   1

 √ انصر حممد بن عمران   2

 √ عبد الرمحن حممد بن عمران   3

 √ عبدهللا عبد العزيز الغدير   4

 √ فهد سعد عبدهللا اهلوميل   5
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 :لشركة لسجل املسامهني طلبات ا

رقم طلب 
الشركة لسجل 

 املسامهني
 اسباب الطلب اتريخ الطلب

 اجراءات الشركة * ملعرفة عدد املسامهني حيث انه متطلب االنتقال للسوق الرئيسي 27/01/2020 1
 اجراءات الشركة * ملعرفة عدد املسامهني حيث انه متطلب االنتقال للسوق الرئيسي 16/02/2020 2
 اجراءات الشركة * ملعرفة عدد املسامهني حيث انه متطلب االنتقال للسوق الرئيسي 24/02/2020 3
 اجراءات الشركة * ملعرفة عدد املسامهني حيث انه متطلب االنتقال للسوق الرئيسي 09/03/2020 4
 ق الرئيسياجراءات الشركة * ملعرفة عدد املسامهني حيث انه متطلب االنتقال للسو  31/03/2020 5
 اجراءات الشركة * ملعرفة عدد املسامهني حيث انه متطلب االنتقال للسوق الرئيسي 28/04/2020 6
 اجراءات الشركة * ملعرفة عدد املسامهني حيث انه متطلب االنتقال للسوق الرئيسي 05/05/2020 7
 اجلمعية العامة 11/06/2020 8
 دد املسامهني حيث انه متطلب االنتقال للسوق الرئيسياجراءات الشركة * ملعرفة ع 13/06/2020 9

 اجراءات الشركة * ملعرفة عدد املسامهني حيث انه متطلب االنتقال للسوق الرئيسي 16/06/2020 10
 اجراءات الشركة * ملعرفة عدد املسامهني حيث انه متطلب االنتقال للسوق الرئيسي 17/06/2020 11
 ركة * ملعرفة عدد املسامهني حيث انه متطلب االنتقال للسوق الرئيسياجراءات الش 18/06/2020 12
 اجراءات الشركة * ملعرفة عدد املسامهني حيث انه متطلب االنتقال للسوق الرئيسي 24/06/2020 13
 اجراءات الشركة * ملعرفة عدد املسامهني حيث انه متطلب االنتقال للسوق الرئيسي 29/06/2020 14
 اجراءات الشركة * ملعرفة عدد املسامهني حيث انه متطلب االنتقال للسوق الرئيسي 30/06/2020 15
 اجراءات الشركة * طلب املراجع اخلارجي 30/09/2020 16
 اجراءات الشركة * طلب املراجع اخلارجي 31/12/2020 17

 

  



 

25 صفحة                                      0202تقرير جملس االدارة   
 

 العقوابت واجلزاءات على الشركة :

د احتياطية او جزاءات اخرى مفروضة على شركة العمران للصناعة والتجارة من جهة تنظيمية او ثر جوهرى او قيو أالتوجد اية عقوابت ذات 
 2020رقابية او قضائية عن العام املاىل 

 اقرارات جملس االدارة وادارة الشركة :

 .يؤكد ويقر جملس االدارة وادارة الشركة على التاىل 

 ان سجالت احلساابت اعدت ابلشكل الصحيح -

 ونفذ بفاعلية ام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة ان نظ -

 اليوجد اى شك ىف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها -
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 اخلامتة :

ومساندة للقطاع اخلاص كما يسر اجمللس  م وىف اخلتام يتقدم جملس االدارة خبالص الشكر والتقدير حلكومتنا الرشيدة على ما تقدمه من دع
مهى الشركة على دعمهم ولعمالء الشركة على ثقتهم ابلشركة ومنتجاهتا وكذا ملنسوىب الشركة على جهودهم املخلصة ان يسجل الشكر ملسا

 من اجل التطوير وحتسني االداء وحتقيق اهداف الشركة .

 وهللا وىل التوفيق ،،،

 جملس اإلدارة

 


