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 ركة عسري ـاهمي شــالسادة / مس

 احملرتمني    والعقارات وأعمال املقاوالتعة والصناعة والزراياحة ــللتجارة والس

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

شركة عسري للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقااوتت االراركةا   يسر جملس إدارة 

 العاام الوضا   ويساتعر  التقريار السانوي للمجلاس     ، م2017للعاام   السنويتقرير جملس اإلدارة لكم أن يقدم 

والعواماا  ، والتوجهااات املسااتق لية للرااركة، وايااهاتيجياتها الر يسااة،    أداء الرااركة لاالل الساانة املاليااة  و

 .املؤثرة على عملياتها

 عرض عام عن الشركة:

 شاااركة عساااري للتجاااارة والساااياحة والصاااناعة والزراعاااة والعقاااارات وأعماااال املقااااوتت شاااركة مساااا مة          

 ضااااما   ااااا    4080، مدرجااااة س السااااو  املاليااااة س اململكااااة العرايااااة السااااعودية  اااا  الرمااااز       يااااعودية

 اتيتثمار والتموي .

م ، 1975 11 11 اااا املوا ااا  1395 11 7وتااااري   78تأيسااا  الراااركة ملوجاااا املرياااوم امللكااا  ر ااام م 

 وتاااري  5850000276وااشاارت الرااركة أعماعااا اعااد إعاالن تأييسااها ولاادور يااجلها التجاااري  اا  ر اام   

وماارت الرااركة مناا    ، س مدينااة أاهااا  ويقاا  مركز ااا الاار يس  م ، 1977 01 05 ااا املوا اا   1397 01 15

تأييسها ملراح  ت ور خمتلفة  ول  ط يعة أعماعا ما شركة متارس عمليات وأنر ة متعددة إىل شاركة  

ياهما    126,388,889الصاادرة  عادد أياهمها   الا   رياال ياعودي و   1,263,888,890ايتثمارية  ااضة اارأس ماال   

، ومل ي ارأ تيايري   م2017رياتت للسهم الواحاد مد وعاة االكاما  و لاا كماا س نهاياة العاام        10اقيمة أمسية

 .م2016على  لا مقارنة االعام 

 السنة املالية للشركة:

ديسام  ماا كا      ما األول ما يناير وتنتها  انهاياة شاهر   للرركة  إن السنة املالية ت دأ  ط قا  للنظام األياس

 .حسا التقويم امليلدي عام

 لشركة:مراجع حسابات ا

 إرنساا  ويوناا  وشااركا م   السااادة   شااركة  م 2017تااوىل مراجعااة حسااااات الرااركة لاالل العااام املااال        

ا  حلسااااات جعاااتعيياانهم مرا الثانيااة عراارالعاديااة غااري )حماياا ون  ااانونيونا اناااءق علااى  اارار اممعيااة العامااة   

 .م2017الرركة للعام املال  

 املراجعة الداخلية:

 الساادة  م2017نظام الر ااة الداللية للراركة لالل العاام املاال      وتقييم توىل مهام وأعمال املراجعة الداللية 

 .االعاملية BDOعضو جمموعة)حماي ون  انونيون ومسترارون  –الدكتور حممد العمري وشركاه شركة 

 الزكوي:املستشار 

 يتوىل أعمال اتيترارة الزكوية للرركة السادة   ارايس وتر اوس كوارز.
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 م:7201خالل العام املالي للشركة الوضع العام 

ملياون رياال ماا عاام      477اعد يانوات متوالالة ماا النماو و قيا  الراركة ألراااد متصااعدة الا  جمموعهاا            

م 2013ملياون رياال ماا العاام      505م وتوزي  الرركة ألرااد نقدية على مسا ميها مل ل  2015م إىل عام 2013

م،  قد واجه  الرركة للل العام احلال  والعام السااا  عواما  غاري مواتياي حملياة ودولياة       2016وحتى عام 

 اعات الر يساة س األياوا    نتيجة لظروف ومتيريات ا تصادية يادت املن قة مما أدى إىل انكماش اعض الق

وتأثري ااا علااى أداء الرااركات وتقياايم اتيااتثمارات ممااا انعكااس علااى األداء العااام للرااركة، حياا  منياا       

 مليون ريال.  324م خبسا ر الي  2017الرركة للل العام 

اعااض وتقييمااات لسااا ر الرااركة لاالل  اا ا العااام س تااأثر أيااوا   متثاا  العاماا  األياياا  الاا ي نتجاا  عنااي

اتيااتثمارات.  قااد ا فضاا  القيمااة العادلااة لاا عض ايااتثمارات الرااركة ممااا ايااتدعى تسااجي  خمصصااات    

  ااوغ غااري مؤ اا  س  يمااة اعااض اتيااتثمارات واملوجااودات املاليااة و ا فااا  س  يمااة اعااض اتيااتثمارات         

ركة حلاوان  الاوان   مليون ريال، على الرغم ما ارتفا  لاس األرااد ما ش 345العقارية اامجال  ي ل  حوال  

مقارناة االعاام السااا . كماا أناي وعلاى الارغم         2017% للل عاام  92 نس ةوشركة الراي  السعودية لألغ ية ا

% إت أنهاا  اد تك ادت لساا ر لالل      9ما ارتفا  م يعات الرركة الزميلاة شاركة لاناعات العيساى انسا ة      

ملياون رياال. وأدت    27 ماا اسساا ر م لا    ة كان  حصة الرركو  ا العام نتيجة لظروف ايتثنا ية مرت اها 

  .  ه األي اب والعوام  جمتمعي إىل انعكاس يليب س نتا ج الرركة ع ا العام

وما جانا آلر  إن الرركة متلا حمفظة ايتثمارية تتسام اتناو  ط يعاة مكوناتهاا س   اعاات اياهاتيجية       

م، اينماا  2017ملياون رياال س نهاياة العاام      2180ل  حيوية حي  الي  القيمة الد هية حملفظة ايتثماراتها حوا

س الراركات الا     لد هية، حي  أن  يمة ايتثمارات الرركةتتجاوز القيمة السو ية ع ه احملفظة  يمتها ا

يتم تسجيلها االقيمة الد هية، حي  ت تنعكس القيماة العادلاة عا ه     هاتسي ر عليها وتوحد  وا مها املالية مع

ت على القوا م املالية للرركة ط قا  للمعايري احملاي ية مثا  اياتثماراتها س شاركة حلاوان  الاوان      اتيتثمارا

وشركة الراي  السعودية لألغ ية، إىل جانا اعض اتيتثمارات األلرى، كما الي  املكايا غاري احملققاة   

 مليون.  183املتاحة لل ي  حوال   اتيتثماراتما تقييم 

ف ال  مرت اهاا الراركة لالل العاام إت أنهاا تتمتا  ملتاناة س مركز اا املاال  حيا            وعلى الرغم ما الظرو

% 50ملياون رياال ماا يسااوي      632مليون ريال منها احتياط  نظام  مل لا    1789الي  حقو  املسا مني حوال  

 مليون ريال كما س نهاية العام. 1264ما رأس ماعا ال ال  حوال  

الرااركة  ااادرة أن تكياات ايااهاتيجياتها لتااتلءم ماا  الظااروف والعواماا  املسااتجدة  وتأييسااا  علااى  لااا  ااإن 

م ما    إت منحناى  2017احملي ة اها، ويؤكد جملس اإلدارة أن اتحداث والعوام  ال  مرت اها للل العام 

 يتتجاوز ا الرركة للل األعوام القادمة إن شاء اهلل س ظ  متانة ات تصاد السعودي.

م وحتاى  2013وتوزيعاات األراااد سماس يانوات مالياة ماا العاام         لاس الدل  )اسساارةا مدول أدناه وي ني ا

 م.2017

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 

 132,0 184,8 160,3 ا181) ا324) ااملليون ريال لاس الراح )اسسارةا

 126,388,889 126,388,889 126,388,889 126,388,889 126,388,889 عدد األيهم الصادرة نهاية العام

 1,04 1,46 1,27 ا1,43) ا2,56) السهم االريال رحبية )لسارةا

 1 1 1 1 - للسهم االريال توزيعات األرااد

 126,4 126,4 126,4 126,4 - ااملليون ريال إمجال  توزيعات األرااد

 %10 %10 %10 %10 - إىل رأس املال نس ة التوزي  
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الرااااركة علااااى إعااااادة  يكلااااة احملفظااااة اتيااااتثمارية اتقياااايم وتوزياااا  ايااااتثماراتها س الق اعااااات  وتعماااا  

اتيهاتيجية ملا حيق  ر   كفاءة أداء ألوعا اتيتثمارية ما للل توجهاتهاا اتياهاتيجية اتحساني عوا اد     

 اور والنماو ، والتراارن ماا     اعض اتيتثمارات ، واي  اعض اتيتثمارات  ات العوا د املتدنياة وغاري القاالاة للت   

اعض اتيتثمارات ال  ت تق  ضما الق اعات اتيهاتيجية احملددة أو تلا ال   اد تصااح ها خمااطر عالياة     

، و قي  تد قات نقدية ماا جاراء  لاا لتمكينهاا ماا الادلول س اياتثمارات جديادة جمدياة اهادف  قيا             

املتو ا  أن يكاون لا لا انعكاياا  إاااياا  علاى القيماة         عوا د أ ض  تيتثماراتها وتعزيز  ار  النماو، وماا   

 الد هية للسهم وأداء القيمة السو ية لي وارتفا  القيمة السو ية للرركة ت عا  ل لا ان شاء اهلل.

وتااؤما الرااركة أن  و ااا وت ور ااا يااينعكس إاااااا  علااى تعظاايم مصااامل املسااا مني وألااحاب املصااامل     

 وعملء ومورديا ومتكنها ما القيام ادور  عال جتاه اجملتم  كك .اآللريا ما عاملني ودا نني 

وتت لاا  الرااركة و قااا  تيااهاتيجية العماا  املضاامنة س  اا ا التقرياار إىل  قياا  نتااا ج أ ضاا  لاالل األعااوام     

 القادمة لتعزيز مكانتها ومركز ا املال  وملا حيق  معدتت  و مستمرة اإ ن اهلل.

 العمل:سرتاتيجية وارسالة الشركة الرؤية و

 الرؤية: 

 «وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض»

 رسالة الشركة:

 االقتصـادية  العوائـد  أنسـب  حيقـق  مبـا  اسـتدامة  ذات متعـددة  قطاعات يف تستثمر عامة مساهمة شركة حنن "

 ."املصاحل ألصحاب واالجتماعية

 العمل: اسرتاتيجية

ولاناعات تتسام انماو     اياهاتيجية تنويا  اياتثماراتها س   اعاات    تعم  الراركة لتحقيا  رياالتها ماا لالل      

 ددت ا وآ ا  ايتثمارية وايعة تعت  ا الرركة حمركات النمو ات تصادي س اململكة العراياة الساعودية،   

 :الق اعات التاليةس 

  احملفوظة الي ا ية الصناعات   ا. 

  العقاري والت وير التنمية   ا. 

  والترييد ناءال  مواد لناعة   ا. 

  واإللكهونية الكهراا ية املنزلية األجهزة لناعة   ا. 

  املترصصة والتجز ة اسدمات   ا. 

املراجعة الراملة لديناميكية ال يئاة ات تصاادية   م  الق اعات   ه وتعم  الرركة على تقويم ايتثماراتها س 

يتفار    اد  وماا  اتياهاتيجية احملاددة   س الق اعاات  ايتيلل الفر  املمكنة إااد واحمللية واإل ليمية اهدف 

توا ا  ما    للالنماو س عا اداتها   عاا  وتوزي  حمفظتهاا اتياتثمارية ملاا حيقا      ،  ر  ايتثمارية جديدة مامنها 

 مسا ميها.مصامل الرركة و تعظيم  يمة

تياتثمارية ملساا ميها   إىل تناام  العوا اد ا   ياؤدي مازيج متاوازن املرااطر    إىل  قيا    اتياهاتيجية  ا ه   وتهدف

الاا   ااد لالااة أن الرااركة تتمتاا  ملزايااا تنا سااية متكنهااا مااا تعزيااز أعماعااا ومواجهااة املراااطر احملتملااة     

 أ مها:تتعر  عا وما 

 واعدة ا تصاديا . ايهاتيجيةس   اعات  هاايتثمارات نو ت 

 ايتثماراتها. و سني أداء القدرة على ت وير 

 جمدية. جديدة ر  ايتثمارية  ل ستدوير ايتثماراتها والدلو 
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تعاازز اساا ات املهاكمااة جمللااس إدارتهااا وإدارتهااا التنفي يااة املزايااا التنا سااية إىل جانااا اتيااهاتيجية وو اا ه 

 و عا داتها وتد قاتها النقدية ماا  ونقلة نوعية وكمية س أداء ا لتحقي  املستق لية الرركة و دراتها   ر 

الرأمساليااة الاا   راااادتوزيعااات األرااااد واتوالزميلااة واياارادات اتيااتثمارات مااا الرااركات التااعااة  لاالل أداء

املتاحاة   التقيايم الادوري للقايم العادلاة تياتثماراتها     ، إىل جاناا  املتاحة لل ي ايتثماراتها أي ما تتحق  ما اي  

 والصنادي  اتيتثمارية.وغري املتداولة لل ي  املتداولة 

 :وقطاعات األعمالالشركة الرئيسة  عمليات

  عمليات الشركة الرئيسة:

س احملااااددة  اتيااااهاتيجيةمتنوعااااة س الق اعااااات  يةتهكاااز عمليااااات الرااااركة س إدارة حمفظااااة ايااااتثمار 

ظاة اتياتثمارية وتعزياز    وتنمياة  يماة احملف   القا ماة أداء اتياتثمارات   ر ا  كفااءة   ايهاتيجية العم  ما لالل 

أرااد رأمسالية تانعكس علاى نتاا ج أعماعاا     لتحقي  اال ي  اعض اتيتثمارات ، إضا ة إىل تدوير  ر   و ا

، و اد تلجاأ   اديلة جمدياة  اتايتثمار و قي  تد قات نقدية تعزز ما مكانة الرركة و رلها س الدلول س

متاى ماا ايااتدع    الراركة س يا ي   لاا إىل ات ااها  لتمويا  حقاو  امللكيااة وتعزياز  يكلاها الرأمسااال         

 احلاجة إىل ا تناء تلا الفر  اتيتثمارية.

 كماا س نهاياة    اتياهاتيجية علاى الق اعاات   القا ماة  اتياتثمارات  التوزي  النسيب حلجام  وي ني الرك  أدناه 

 .لارن الق اعات الر يسةال  متلكها اضا ة إىل اتيتثمارات اتلرى  م2017العام املال  

 
إىل أراعاة  ئاات اياتثمارية أياياية حساا       اتياهاتيجية اياتثماراتها س الق اعاات   وتصنت الرركة ملكياة  

 ط يعة ونو  ك  ايتثمار على النحو التال :

 س شركات لالة. ايهاتيجيةايتثمارات  -1

 عامة.مسا مة س شركات  ايهاتيجيةايتثمارات  -2

 امة.عشركات مسا مة ايتثمارات ر يسة س شركات لالة و -3

 والصنادي  اتيتثمارية. ة األيهم املتداولةايتثمارات س حمفظ -4

 :م2017تصنيت الفئات اتيتثمارية كما س نهاية العام املال  وي ني الرك  أدناه توزي  اتيتثمارات حسا 

 

31.4% 

42.5% 

0.0% 

11.4% 

7.4% 
7.4% 

 (مليون ريال 2180قيمة احملفظة االستثمارية )

 قطاع الصناعات الغذائية احملفوظة

 قطاع التنمية والتطوير العقاري

 قطاع صناعة مواد البناء والتشييد

 قطاع صناعة األجهزة املنزلية الكهربائية واإللكرتونية

 قطاع اخلدمات والتجزئة املتخصصة

 االستثمارات األخرى

 -

 500

 1,000

 1,500
 -     -استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة 

 -     -استثمارات اسرتاجتية يف شركات مساهمة عامة 

 -     -استثمارات رئيسة يف شركات خاصة وشركات مساهمة عامة 

 -     -استثمارات يف حمفظة املتاجرة والصناديق االستثمارية 

4 3 2 1 

 الفئات االستثمارية 

1 

2 

3 

4 
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 قطاعات األعمال: 

ر يساة  أعماال      ااع ماا لالل   م 2017للل العاام  العم   إن الرركة ماري  نراطها  تيهاتيجية ا  يتنف

 . الق ا  اتيتثماري والق ا  الصناع  ما 

 االسرتاتيجيةالقطاعات 

 إىل

← 

 الفئات االستثمارية

 إىل

← 

 قطاعات األعمال

  احملفوظة الي ا ية الصناعات   ا 

  العقاري والت وير التنمية   ا 

  والترييد ال ناء مواد لناعة   ا 

  الكهراا ية واإللكهونية املنزلية األجهزة لناعة   ا 

  املترصصة والتجز ة اسدمات   ا 

 ايتثمارات ايهاتيجية س شركات لالة 

 ايتثمارات ايهاتيجية س شركات مسا مة عامة 

 ايتثمارات ر يسة س شركات لالة ومسا مة عامة 

 ايتثمارات س حمفظة األيهم والصنادي  اتيتثمارية 

  الق ا  اتيتثماري 

  الصناع  الق ا 

 القطاع االستثماري:

الا     ات اليار  اساا   متارس الرركة نراطها س الق ا  اتيتثماري ما للل جمموعة ما الراركات  

وايتثماراتها امل اشرة س الرركات اسالة والرركات املسا مة العاماة الا    ، متلكها الرركة االكام 

، إضاا ة  % ما رؤوس أمواعاا 50تها  يها عا وتق  ملكياتيهاتيجية للرركة ق اعات التهكز نراطها س 

صانادي   الوس الساو  الساعودي   األورا  املالية املتنوعة س أيهم متداولة لراركات مدرجاة    إىل ايتثماراتها س

ال  تساي ر  العامة الرركات املسا مة س الرركات اسالة والصناعية ، اايتثناء ايتثماراتها يتثماريةات

    الق ا  الصناع .  وا مها املالية معها وال  تندرن عليها وتوحد

 القطاع الصناعي:

متااارس الرااركة نراااطها س الق ااا  الصااناع  مااا لاالل ايااتثماراتها س جمموعااة مااا الرااركات اسالااة   

%  اأكثر وتوحاد  وا مهاا املالياة ما   اوا م الراركة و ا          50التااعة عا ال  متلكها انس ة العامة واملسا مة 

، وتهكاز نرااطها س  ا ا الق اا  س جمااتت لاناعة       الدولية املعتمادة س اململكاة العراياة الساعودية    ملعايري ا

 لناعة النسيج وامللاس اما زة.إىل جانا األغ ية احملفوظة، 

اسرون ما اتيتثمار س شركة مصن  اإلشاارات الضاو ية ا يا  حصاتها     م 2017للل العام و ررت الرركة 

أو تصفيتها واناء عليي مت ايت عاد ا ما عملية التوحيد و   شاركة تااعاة لراركة عساري العراياة للياتثمار       

 .اململوكة للرركة االكام الصناع  

  العمليات الر يسة للرركة ال  تركامدول أدناه توزي  نراطات الرركة على   اعات األعمال  حيوضو

ومقارنتهاا االعاام   م 2017وتأثري ك    ا  على حجم أعمال الرركة ومسا متها س النتا ج للل العام املال  

 :م2016

 اإلمجـــــالي الصناعيالقطاع  االستثماري القطاع البيـــــــــــان )باملليون ريال( السنة

20
17

 م

 3422 1836 1586 املوجودات  إمجالي

 1634 1164 470 املطلوبات وحقوق امللكية غري املسيطرة   إمجالي

 1541 1888 (347) صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات  

 269 616 (347) ربحال إمجالي

 87 86 1 االستهالكات

 954 953 1 حتت التنفيذ   مشروعاتوومعدات آالت ممتلكات و

 70 70 - مصروفات رأمسالية 

20
16

 م

 4121 1877 2244 إمجالي املوجودات 

 1778 1198 580 إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية غري املسيطرة  

 1932 2084 (152) صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات  

 516 668 (152) الي الربحإمج

 84 83 1 االستهالكات

 972 971 1 ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ  

 217 213 4 مصروفات رأمسالية 

 تكملة

43/1-90/15 
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وتهكز موجاودات الراركة وكا لا األياوا  الر يساة لنرااطات الراركة وشاركاتها التااعاة س اململكاة           

العراية السعودية اايتثناء نراغ شركة حلوان  الوان مصر ال  يهكز نراطها س مجهورياة مصار العراياة    

اع  احملاادودة و اا  شااركة تااعااة لرااركة حلااوان  إلااوان التااعااة لرااركة عسااري العرايااة لليااتثمار الصاان      

 اململوكة للرركة االكام . 

  التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة:

الق ااا  الصااناع  وإياارادات   إمجااال  إياارادات امل يعااات س مااا لرااركة اإلياارادات املوحاادة لإمجااال  كااون تت

 ال  ترك  العمليات الر يسة للرركة.الق ا  اتيتثماري 

 اا فاا   السااا   العام س ريال مليون 2084 مقاا  ريال مليون 1888 العام للل امل يعات إيرادات إمجال  ال 

 مقااا   رياال  ملياون  347 اليا   العاام  لالل  اتياتثماري  الق اا   س لسا ر الرركة حقق  اينما ،%9,4 نس تي

 . %128ازيادة  ريال مليون 152 الي  الساا  العام س لسا ر

 دالا   ماا  اإليرادات س تركل  م2017 احلال  العام للل امل يعات ما اإليرادات إلمجال  اميراس والتوزي 

 ماا  اإليارادات  اليا   اينماا  امل يعاات،  إيارادات  امجاال   ما% 71 وترك  ريال مليون 1334 الي  ال  اململكة

 .اإلمجال  ما% 29 وترك  ريال مليون 554 اململكة لارن

لراركة  التااعاة   شركة حلوان  الاوان )مصارا  وتتمث  اإليرادات ما لارن اململكة س اإليرادات ال  حققتها 

إىل دول املتمثلاة س عملياات التصادير ماا الراركات التااعاة س الق اا  الصاناع          واإليرادات حلوان  الوان، 

 . جملس التعاون اسليج  والدول العراية وجمموعة ما الدول األلرى

 ما دال  ولارن اململكة:الرركة يرادات يراس إلتوزي  امالالتال   مدولي ني او

 السنة 

 التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة )باملليون ريال(

 دول أخرى الدول العربية دول جملس التعاون داخل اململكة إمجالي اإليرادات 

 4 453 97 1334 1888 م2017

 ما دال  ولارن اململكة:الرركة يرادات إليراس توزي  امالوي ني الرك  التال  

 

  اخلطط والقرارات والتوجهات املستقبلية:

  م7201القرارات اهلامة خالل العام: 

 :  للشركة األساس النظام تعديل على العمل .1

م ااملوا قااة علااى تعاادي   2017 04 23اممعيااة العامااة غااري العاديااة الثانيااة عراار واملنعقاادة اتاااري       ااررت

 . ا1437 01 28 س الصادر ولوا حي امديد الرركات نظام م النظام األياس للرركة و لا ليتوا   

 4  

0.2% 

 453  

24.0% 

 97  

5.1% 
 1,334  

70.7% 

 داخل اململكة   دول جملس التعاون الدول العربية دول أخرى

  التوزيع اجلغرايف لإليرادات من داخل وخارج اململكة العربية السعودية
 (باملليون ريال)
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 :اخلطط والتوجهات االسرتاتيجية 

األياياية إضاا ة إىل اعاض اتياتثمارات املتنوعاة       اتياهاتيجية تهكز اياتثمارات الراركة س الق اعاات    

عاماة  وشاركات مساا مة   ور يساة ماا لالل شاركات لالاة       اياهاتيجية  ايتثماراتوتتوز  إىل ، األلرى

اتيااهاتيجية ، وتعاازم الرااركة تنفياا  توجهاتهااا    إضااا ة اىل ايااتثمارات س حمااا د ولاانادي  ايااتثمارية    

 حو التال : ول  ها اتيتثمارية املستق لية على الن

  يف الشركات اخلاصة االسرتاتيجيةاالستثمارات: 

تتكون   ه اتيتثمارات س الرركات  ات املسئولية احملدودة واملسا مة املقفلة الا  تازاول أعماعاا س    

أرااااد  ا ه اتيااتثمارات ومااا  ، وتتو اا  الراركة  قياا  عا اادات ماا   للراركة  اتيااهاتيجيةالق اعاات  

س تلاااا طااارد جااازء ماااا حصاااتها  عناااد قيااا  مكاياااا رأمسالياااة ، إىل جاناااا هاااامنتوزيعاااات األراااااد 

، كمااا أن الرااركة  ااد تلجااأ إىل اياا  اعااض     اتكتتاااب العااام متااى مااا أمكااا  لااا     إىلاتيااتثمارات 

س متويا    التاد قات النقدياة ماا جاراء  لاا     لا لا وتادوير    اجملدياة  اتيتثمارات متاى ماا تاوا رت الفار     

 . و قي   و س نتا ج أعماعا اعدة حقو  امللكية ايتثمارات ألرى لتعزيز 

  يف الشركات املساهمة العامة االسرتاتيجيةاالستثمارات: 

 اتياهاتيجية تتكون   ه اتيتثمارات س الرركات املسا مة العامة ال  تزاول نرااطها س الق اعاات   

مسااتمرة منهااا،  ات ااداو قياا  عهاا ه اتيااتثمارات اوي الرااركة اصاافة عامااة اتحتفاااظ للرااركة، وتناا

أي ومتى ما كان   ناك  ر  جمدية  ق  مصامل الراركة ومساا ميها  اإن الراركة  اد تارى ايا         

 وتااد قات نقديااة مقاالااة لتموياا  ا تناااء مكايااا رأمساليااة لتحقياا   اجاازء منهاامااا  اا ه اتيااتثمارات أو  

انعكاس اااا  على  و نتاا ج   تتوا   م  ايهاتيجية الرركة و ق  جمديي ألرىجديدة ايتثمارات 

 أعمال الرركة ومركز ا املال .

 العامةاملساهمة االستثمارات الرئيسة يف الشركات اخلاصة و: 

تتكااون  اا ه اتيااتثمارات س شااركات تاازاول أنراا تها س   اعااات متنوعااة وتسااعى إىل  ااو أعماعااا       

تياتحوا  س حالاة وجاود  ار  ماا  ا ا       االتوي  س أيوا  جديدة أو االعم  علاى التويا  ااتنادمان أو ا   

ايتثماراتها س   ه الفئة متاى  أي ما اي   و د تلجأ الرركة إىلالق ي  لتنمية حصتها و يمتها السو ية، 

تساا م س  تاد قات نقدياة    و ري، وتا إ ا أمكاا  لاا   العادلةاعد ت وير ا ور    يمتها أو ما كان مناي ا  

 متوي  الفر  اتيتثمارية امديدة.تعزيز حقو  امللكية وتوزيعات أرااد للمسا مني أو س 

 االستثمارات يف احملافظ والصناديق االستثمارية: 

وحمفظاة املتااجرة س أياهم متداولاة س     تتكون  ا ه اتياتثمارات ماا اياتثمارات س لانادي  اياتثمارية       

جهااات مترصصااة مرلصااة  مااا اتيااتثمارات  إدارة  اا هويااتم  ات طاااا  لااا   السااو  السااعودية و اا   

كايااا جانااا املإىل اسالااة اهااا،  رااااد األوتتو اا  الرااركة  قياا  عا اادات مااا توزيعااات    ، ومسااتقلة

تحقي  تد قات نقدياة لتمويا    ليتثمارات أو جزء منها   ه ات الترارن ا ي رأمسالية متى ما رأت جدوى ال

 . ر  ايتثمارية جديدة أو توزيعات نقدية للمسا مني ت وير ايتثمارات  ا مة أو الدلول س

 :وي ني الرك  أدناه التوزي  النسيب تيتثمارات الرركة حسا الفئات اتيتثمارية
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 خطط تطوير املوارد البشرية: 

املاوارد ال رارية الا     وكفاياة  تعتماد علاى كفااءة     ايهاتيجيتها ول ط أعماعاتؤما الرركة أن تنفي  

ضاما اياهاتيجية الت اوير    الراركة  وتعما   ، ة أعماعاا ور ا  أداء اياتثماراتها   س تنميا  احلياوي عا الدور 

ر اا  املهااارات والقاادرات القياديااة واإلداريااة والفنيااة لعامليهااا س مجياا  املسااتويات      املسااتمر لعملياتهااا إىل  

 ا داللياا لتاادريالل ااط وااارامج   العماا  علااى ، و لااا مااا لاالل  للرااركة وشااركاتها التااعااة الوظيفيااة 

إىل جانااا  ،مااا األولويااات األيايااية  التاادريا علااى رأس العماا  الاا ي يعتاا   ل ااط إىل جانااا  ا ولارجياا

ومتثاا  ل ااط اإلحاالل التاادرا  و اا  احتياجااات الرااركة املسااتق لية،  مترصصااةايااتق اب كفاااءات 

مساتويات جيادة   ى للكوادر السعودية األ مية اسالة حيا  ناتج عاا  ا ه اس اط والا امج احلفااظ علا        

الراركة  ، اىل جاناا  لاا  اإن    ظا فهاا وحقق  الرركة نسا ة مرتفعاة س ياعودة و   ، للكوادر السعودية

ل ط وارامج  فيزية مثا  اارامج اتدلاار واياتثمارات ملصالحة موظفيهاا واارامج        مدركة أل مية وجود 

 .  ا توجهاتها الت ويرية املستق ليةضمللعاملني و لا متلا األيهم 

 مج التطوير املستمرخطط وبرا: 

 األيايااية كرااركة  تعماا  الرااركة س توجههااا لتنفياا  ايااهاتيجياتها ول  هااا إىل  قياا  ريااالتها      

 ت الراركة لتتناياا ما  ط يعاة أعماال     ، وتعم  على الت وير والتحسني املساتمر لعملياا  ايتثمارية  ااضة

مر عيكلااها التنظيماا   املسااتت ااوير لالرااركة وت ور ااا و لااا االتعاااون ماا  ايتراااريني مترصصااني ل     

 املالياة وأنظماة  ألنظماة اإلدارياة و  لو ادي  اارامج تقنياة املعلوماات     والوظيف  واألنظمة واللوا ح الداللياة  

ومااا ، اتيااهاتيجيةداء ايااتثماراتها س الق اعااات أل إىل جانااا املراجعااات التقو يااة ، الر ااااة الدالليااة

 لرركة ونتا جها املستق لية.العام لداء األاألثر اإلااا  على  املتو   أن يكون ل لا

  على نتائج األعمال:املستقبلية تأثري اخلطط والتوجهات االستثمارية 

 أووتوجهاتهاا املساتق لية وت اوير أداء اياتثماراتها القا ماة      اتياهاتيجية  ترى الرركة أن ت  ي  ل  ها 

أو  جمديااة اء ايااتثمارات جدياادة وا تناايااتحوا ات تأي عمليااات ، ول ااط التوياا  س  اا ه اتيااتثمارات  

 يكلااة وت ااوير اعااض   ااإلضااا ة اىل العماا  إلعااادة ، اناادمان اعضااا  مااا الرااركات الاا  تسااتثمر  يهااا   

اتيتثمارات أو ايت عاد ايتثمارات ألرى ضاعيفة األداء يايكون عاا دور س تنمياة مصاادر عا اداتها ماا        

ألرااااد واملكايااا الرأمساليااة مااا ايااتثماراتها  لاالل األرااااد املتو عااة مااا شااركاتها التااعااة وتوزيعااات ا 

، إىل جاناا أن ل اط واارامج الت اوير املساتمر وتنمياة املاوارد ال رارية         لنقدياة اللزماة  وتو ري التد قات ا

يايكون لاي اتنعكااس    يتمكنها ما  قي   و س نتاا ج أعماعاا وتعازز مركز اا املاال  األمار الا ي        

 اجملتم  كك . وألحاب املصامل اآللريا واملردود اإلااا  على مسا ميها و

53% 38% 

1% 
8% 

 استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة

 استثمارات اسرتاجتية يف شركات عامة

 استثمارات رئيسة يف شركات خاصة و عامة

 استثمارات احملافظ و الصناديق االستثمارية

 مليون ريال 2180القيمة الدفرتية لالستثمارات 
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 ة: مل املخاطرة اليت تواجه الشركة واملخاطر احملتملعوا

 إن الرركة وشركاتها التااعة وكأي كيان ا تصادي تواجي جمموعة ماا املرااطر منهاا املرااطر التراييلية      

، إىل جانااا تسااتثمر  يهااا  لسااو  والق اعااات الاا   ، واملراااطر املتعلقااة اا املاليااة املتعلقااة اعمليااات الرااركة   و

الاا  تسااتثمر  يهااا   اتيااهاتيجيةتااأثريات العواماا  ات تصااادية الكليااة املااؤثرة علااى معاادتت  ااو الق اعااات    

، وخماطر ا فا  القيمة العادلة تيتثماراتها أو ا فا   يمة املوجودات غري امللموية احملاددة س  الرركة

 د ت تكون معلومة لدى الراركة  ألرى إضا ة إىل  خماطر ، ا يه ة يمة الرهرة ل عض الرركات املستثمر

والاتيريات  وال   د تنتج عا انعكايات األزمات املالية وات تصادية وتقل اات العواما  السياياية واتجتماعياة     

 املراطر الر يسية  يما يل : تهكز، ووالقوانني واألنظمة املعمول اها س الترريعات

  اا  الصاناعات الي ا ياة احملفوظاة جاراء املنا ساة         ا  الصاناع  وعلاى األلا    القخماطر تأثر إيرادات  

ما الرركات ال  تعم  س نفس النراغ، أو ما جاراء مساتويات و ارة املاواد اساام أو ارتفاا  أياعار ا،        

 مقاا  الريال السعودي.اتجن ية العملت لرف وخماطر أيعار 

  حااال املاليااة اامل لواااات املتعلقااة التزاماتهااا مقاالااة علااى الرااركة  اادرة عاادم س وتتمثاا الساايولة خماااطر 

عاادم القاادرة خماااطر وات تمانيااة،  التسااهيلت اتفا يااات شااروغ مقاالااة عاادمتااأثري  خماااطرو ايااتحقا ها،

لتأمني متويلت كا ياة أو إضاا ية ماا لالل التساهيلت ات تمانياة س الو ا  املناياا والراروغ املق ولاة           

   .ضمانات وارت اطات حمتملة وأت رأمسالية ملواجهة أي التزاما

 الناشاائة العمولااة تقل ااات اساا ا املاليااة األدوات  يمااة ت ااا ب خماااطر س العمولااة وتتمثاا   أيااعار خماااطر 

  لاا  س ملاا  وم لوااتهاا  موجوداتهاا  علاى  املالياة  لاألدوات  العادلة القيمة أو املستق لية الرحبية تأثر واحتمال

 اتج . طويلة املراحبات وي ومت اتج   صرية الودا  

 و دياد  اتياتمرار  علاى   ادرتها  ماا  للتأكاد  رأمساعا اإدارة الرركة تقومحي   املال رأس خماطر إدارة 

 س الادلول  وأ نراؤ ا  حاال  التزاماات  أي ملقاالاة  ويلتمتا  علاى  احلصاول  على و درتها الرأمسال   يكلها

 .جديدة ايتثمارية  ر 

   .خماطر متعلقة اتع   األنظمة التقنية املالية واإلدارية والترييلية غري املتو عة 

        الراركة ومركز ااا   نتااا جخمااطر تقل اات أيااوا  تساعري حقااو  امللكياة اسالااة والعاماة وتأثري ااا علاى

 .تد قات نقديةالرركة على  قي   ةاملال  و در

 وتوااعهاا والتاأثري    الو ااء االتزامااتهم جتااه الراركة     عملء وعدم  ادرتهم علاى  الخماطر ات تمان اسالة ا

 .السليب على التد قات النقدية

  الا   اد تاؤثر علاى      اتياهاتيجية خماطر متعلقة االظروف السيايية وات تصادية ومعدتت  و الق اعات

 أداء ايتثماراتها.

  والتزاماتها ونراطاتهاخماطر الترريعات والقوانني واألنظمة املتعلقة اعمليات الرركة. 

ما أمكا جتنا املراطر العالية العم  على  وإدارتها ومرا  تها ما لللوتقوم الرركة ملواجهة   ه املراطر 

ني و لااا ااذااا  عاادد مااا اإلجااراءات     أو التقلياا  مااا أثر ااا أو نقلااها اىل أطااراف ألاارى كرااركات التااأم       

واملرا  اة املساتمرة للمرااطر املاؤثرة علاى      ، الرك  املعتااد ا تسيري عملياتها اواتحتياطات اللزمة لتتمكا م

عمليات الرركة واحتياجاتها ما السيولة النقدية وإجاراءات تعادي   يكلاها الرأمساال  لتعزياز  ادرتها علاى        

ة دالليا اللاوا ح  النظماة و ت اوير األ العما  علاى   و، التزاماتهاا الناشائة واملساتق لية    احلصول على متويلت ملقاالاة 

الا   يياياة خمااطر متوازناة اتنويا  اياتثماراتها و  اعاتهاا        ، اىل جاناا ات اا   ز أنظمة الر ااة الداللياة وتعزي

 اذااا  دوري تيااتثماراتها س حقااو  امللكيااة اسالااة والعامااة واملراااطر املتعلقااة اهااا و  الااتقياايم وال تعماا   يهااا

ثمارية امديدة وتادوير اعاض اياتثماراتها    ، وت  ي  منهجية اتنتقاء للفر  اتيتما يلزم ما إجراءات جتا ها
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، كماا تعما  الراركة علاى       متاى ماا كاان  لاا ممكناا       ا س  ر  ايتثمارية أ ضا عوا د اال ي  وتوظيت

جتنا املراطر ات وير و سني نتا ج عمليات ايتثماراتها و لا حسا ناو  وط يعاة اتياتثمار والق اا  اهادف      

كفاءتهاا  ، والعم  علاى زياادة   وتعزيز حقو  امللكيةتنمية عوا د ا عا طري  ر   القيمة العادلة لليتثمارات 

توزيعات أرااد ملسا ميها و قيا  ارتفاا    التزاماتها ووتأمني لنقدية والتد قات الر   مستوى الرحبية  اإلنتاجية

 س عوا د م اتيتثمارية.

  :املركز املالي املوحد للشركة

 املوجودات:

 رياال  ملياون  3423 اليا   حيا   السااا   العاام  عاا % 16,9 انسا ة  العاام  نهاياة  س اإلمجالياة  املوجاودات  ا فضا  

 وموجودات ايتثمارات اند س ا فا  إىل ر يس  اس ا  لا ويرج   الساا  العام س ريال مليون 4121 مقاا 

 .نقدية، واملرزون، وايتثمارات عقارية، وايتثمارات مقتناه لير  املتاجرة ش ي وانود مالية، ونقدية

 :سمس ينوات مالية ني امدول أدناه لللة انود املوجودات يو

 بنود املوجودات يف املركز املالي:

 2013 2014 2015 2016 2017 )باملليون ريال( البيان

 املوجودات املتداولة

 312 325 280 201 111 نقدية وبنود شبه نقدية

 42 42 44 45 14 ملتاجرةغرض ال مقتناهاستثمارات 

 294 313 266 247 285 جتارية، صايف ذمم مدينة

 486 557 527 388 334 ، صايفاملخزون

 77 102 90 82 66 مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذات عالقة دفعات

 - - - - 5 موجودات حمتفظ بها لغرض البيع  

 1211 1339 1206 963 815 املوجودات املتداولة إمجالي

 املوجودات غري املتداولة

 1874 1931 1741 1766 1279 استثمارات وموجودات مالية

 317 230 231 227 188 استثمارات عقارية

 711 865 985 972 954 ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ

 215 215 158 157 162 موجودات غري ملموسة

 - - 46 36 25 موجودات أخرى طويلة اآلجل

 3117 3241 3160 3158 2608 املوجودات غري املتداولة إمجالي

 4328 4580 4367 4121 3423 املوجودات إمجالي

 مالية:ي ني الرك  أدناه مقارنة للموجودات املتداولة وغري املتداولة وإمجال  املوجودات سمس ينوات و

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

 جمموع املوجودات جمموع املوجودات غري املتداولة جمموع املوجودات املتداولة

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

 السنوات 
 (ريال باملليون)



 م2017تقرير جملس اإلدارة 

 

 
  

13  /40 
 

  

 املطلوبات:

 ريااال مليااون 1167 الياا  حياا  الساااا  العااام عااا %10,7 انساا ة العااام نهايااة س اإلمجاليااة امل لواااات ا فضاا 

 املراحبااة متوياا  انااد ا فااا  إىل أياياا  ارااك   لااا ويرجاا  الساااا  العااام س ريااال مليااون 1307 مقاااا 

 .األج  طويلة والقرو 

 :سمس ينوات مالية  لواات ني امدول أدناه لللة انود امليو

 بنود املطلوبات يف املركز املالي:

 2013 2014 2015 2016 2017 البيان )باملليون ريال(

 لةاملطلوبات املتداو

 80 138 281 371 410 متويل مراحبات قصرية األجل وأقساط متداولة  

 340 439 280 212 217 ومستحقات ومطلوبات أخرى ذمم دائنة

 13 14 15 15 15 توزيعات أرباح مستحقة

 48 55 46 15 25 خمصص الزكاة والضريبة

 - - 3 1 2 اجلزء املتداول –مستحقات عقود إجيار متويلي 

 - - - - 3 مطلوبات متعلقة مبوجودات حمتفظ بها لغرض البيع  

 481 646 625 614 672 املطلوبات املتداولة إمجالي

 املطلوبات غري املتداولة

 637 687 574 568 378 متويل مراحبة وقروض طويلة األجل  

 - - 13 5 3 مستحقات عقود إجيار متويلي

 4 5 5 2 2 ضريبة مؤجلة

 86 98 116 118 112 نهاية اخلدمة مكافأة خمصص

 727 790 708 693 495 املطلوبات غري املتداولة إمجالي

 1208 1435 1333 1307 1167 املطلوبات إمجالي

 وي ني الرك  أدناه مقارنة امل لواات املتداولة وغري املتداولة وإمجال  امل لواات سمس ينوات مالية:

  

 حقوق املساهمني يف الشركة:

 مقااا   رياال  ملياون  1789 اليا    حيا   الساا  العام عا% 23,6 انس ة العام نهاية س املسا مني حقو  ا فض 

 لسااا ر نتيجااة امل قاااة األرااااد ا فااا  إىل أياياا  اساا ا  لااا ويرجاا  الساااا  العااام س ريااال مليااون 2342

 .لل ي  متاحة ايتثمارات تقييم إعادة عا حمققة غري مكايا لاسوا فا  اند  ،العام ع ا الرركة

 :سمس ينوات مالية حقو  امللكية وحقو  املسا مني ني امدول أدناه لللة يو
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 املساهمني يف املركز املالي:امللكية وحقوق بنود حقوق 

 2013 2014 2015 2016 2017 البيان )باملليون ريال(

 امللكية حقوق

 املساهمنيحقوق 

 1264 1264 1264 1264 1264 رأس املال

 808 808 808 632 632 احتياطي نظامي

 309 365 382 249 (203) مبقاه أرباح)خسائر(/ 

 217 195 82 285 183 متاحة للبيع إعادة تقييم استثماراتغري حمققة عن  صايف مكاسب

 (22) (24) (29) (88) (88) عملة أجنبيةفرق ترمجة 

 2575 2608 2507 2342 1788 حقوق املساهمني يف الشركة

 545 536 527 472 467 لكية غري املسيطرة )األقلية(حقوق امل

 3119 3144 3034 2814 2255 لكيةحقوق املإمجالي 

 سمس ينوات مالية: س الرركة وي ني الرك  أدناه مقارنة حقو  املسا مني

   
 ينوات مالية:سمس املوجودات وامل لواات وحقو  املسا مني امجال   ني الرك  أدناه مقارنة يو

 
 

 :نتائج األعمال املوحدة للشركة

 رياال  مليون 181 لسا ر لاس مقاا  ريال مليون 324 الي  م2017 العام للل لسارة لاس الرركة حقق 

 اليا   حيا  % 48 انسا ة  إمجاال  الادل  ماا العملياات الر يساية      ا فاا   اىل نتيجاة  و لاا  الساا  العام للل

 اصاافة نتجاا  ريااال مليااون 247 اا فااا   اادره الساااا  العااام لاالل ريااال مليااون 516 مقاااا  ريااال مليااون 269

  قيا   اىل إضاا ة  ،%7,8 انسا ة  امل يعاات  دلا   امجاال   وا فاا  % 9,4 انسا ة  امل يعاات  ا فا  ما أيايية

 و لاا  ،اا الس العام للل ريال مليون 152 مقاا  ريال مليون 347 الي  اتيتثمارات ما اتيرادات س لسا ر

 307 م مل لا  2017لالل العاام    املالياة  واملوجودات اتيتثمارات اعض  يمة س مؤ   غري تسجي    وغاس ا 
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 38  يمااة اياتثمارات عقاريااة الياا    ضااكماا ا ف م، 2016مليااون ريااال لالل العااام   135مقااا    ريااال ملياون 

ملياون   13راااد اليا    العاام مقااا  أ  اياتثمارات لالل   ااإلضا ة اىل عدم  قي  أراااد ماا  ويا      ريال، مليون

 .الساا  العام عا ريال مليون 8 مل ل  التموي  أع اء ارتفا  اىل ااإلضا ة ريال للل العام الساا  ،

 سمس ينوات مالية:مقارنة وي ني امدول أدناه لللة انود  ا مة الدل  

 بنود قائمة الدخل:

 2013 2014 2015 2016 2017 البيان )باملليون ريال(

 2287 2438 2339 2083 1888 صايف املبيعات

 684 739 738 668 616 املبيعات دخلإمجالي 

 64 135 79 (152) (347) االستثمارات من الدخل( / اخلسارة) إمجالي

 748 874 817 516 269 الرئيسية العمليات من الدخل إمجالي

 (338) (384) (354) (370) (336) مصروفات البيع والتوزيع

 (144) (162) (179) (181) (143) مصروفات العمومية واالدارية  

 - - - (1) 6 ايرادات /)مصروفات( تشغيلية أخرى

 (482) (546) (533) (552) (473) إمجالي املصاريف

 266 328 284 (36) (204) الرئيسية العمليات من الدخل( / اخلسارة) صايف

 2 8 17 1 1 اخرى إيرادات( / مصروفات) صايف

 (8) (20) (17) (30) (38) تمويلأعباء ال

 - - (7) (75) (1) عملة فروق ربح( / خسارة)

 واحلقـوق  والضـريبة  الزكـاة  قبـل  املسـتمرة  العمليـات  مـن  الدخل( / اخلسارة)

   املسيطرة غري
(242) (140) 277 316 260 

 - - 16 (1) (1) الدخل من العمليات غري املستمرة

 (50) (58) (46) (14) (28) وضريبة الدخلالزكاة 

 (78) (73) (87) (26) (53) املسيطرة غري احلقوق

 132 185 160 (181) (324) الدخل(/ اخلسارة) صايف

 1.04 1.46 1.27 (1.42) (2.56) الدخل( / اخلسارة) صايف السهم من رحبية(/ خسارة)

 نتائج األعمال خلمس سنوات مالية: وبني الشكل أدناه مقارنة

 

  :الشركات التابعة

 إىل عاا، إضاا ة   تااعاة   شاركات  لالل  ما أو م اشرة اصفة إما الر يسة وعملياتها نراطاتها الرركة متارس

 األعمااال   ااا  ط يعااة حسااا اايااتثماراتها لالااة األغاارا  الرااركة أنرااأتها االكاماا  متلكهااا شااركات

 الراركة   يهاا  متلاا  الا  م 2017لالل العاام    التااعة الرركات أدناه امدول وي نيايتثمار،  ك  وتصنيت

 أمواعا. رؤوس ما  أكثر %30 نس ة
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 اسم الشركة ونوعها

 ورأس املال

نسبة 

 امللكية

الدولة مكان 

 التأسيس

الدولة الرئيس 

 حمل عملياتها
 النشاط الرئيسي

(1) 

شركة عسري العربية لالستثمار الصناعي 

 احملدودة 

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 300.000.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــاريع   ــز نشـــاطها يف تأســـيس املشـ يرتكـ

 الصناعية أو املشاركة فيها.

(1/1) 

 شركة حلواني أخوان

 )شركة مساهمة عامة(

لشركة عسري العربية لالستثمار  تابعة

 الصناعي احملدودة

  رأس املال

 ريال سعودي( 285.714.300)

 

 مملوكة

 بنسبة

55.51% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــات    ــواد واملنتجــــ ــف املــــ ــناعة وتغليــــ صــــ

الغذائية، وخاصة الطحينيـة واحلـالوة   

الطحينية واملعمـول ومنتجـات اللحـوم    

وتصــدر الشــركة جــزءًا مــن   واألجبــان،

ــن    ــر مـ ــا إىل أكثـ ــة يف  32منتجاتهـ دولـ

 العامل.

(1/1/1) 

 شركة حلواني أخوان )مصر(

 )شركة مساهمة مقفلة(

 )تابعة لشركة حلواني أخوان(

 رأس املال 

 جنيه مصري( 60.000.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

مجهورية مصر 

 العربية

 

مجهورية مصر 

 العربية

 

صــــــــناعة وتعبئــــــــة وتغليــــــــف املـــــــــواد    

واملنتجـــــــــــات الغذائيــــــــــــة، وخاصــــــــــــة  

الطحينيــــــــة واحلــــــــالوة الطحينيـــــــــة   

واملعمــول ومنتجــات اللحــوم واألجبــان    

عربيـة  وتصدر بعـ  منجاتهـا إىل دول   

 .أخرى

(1/2) 

 شركة الربيع السعودية لألغذية احملدودة

 "الربيع"

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

لشركة عسري العربية لالستثمار  تابعة

 الصناعي احملدودة

 رأس املال 

 ريال سعودي( 110.000.000)

 

 مملوكة

 بنسبة

57.3% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــة    ــة وخاصــ ــات الغذائيــ ــناعة املنتجــ صــ

العصـــــائر واأللبـــــان واآليـــــس كـــــريم،  

وتصــدر الشــركة جــزءًا مــن منتجاتهــا  

ــي    ــاون اخلليجـــ ــس التعـــ اىل دول جملـــ

 .يف العاملأخرى ودول ودول عربية 

(1/3) 

شركة النسيج واملالبس اجلاهزة "الثوب 

 السعودي"

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

لشركة عسري العربية لالستثمار  تابعة

 الصناعي احملدودة

 رأس املال 

 ريال سعودي( 10.000.000)

 

 مملوكة

 بنسبة

62.3% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

يرتكـــــز نشـــــاطها يف إنتـــــاج املالبـــــس، 

ــية للشـــركة     ــم املنتجـــات الرئيسـ وتضـ

ــة    ــدل الرمسيـــ ــعودي والبـــ ــوب الســـ الثـــ

واخلاصــــة للمؤسســـــات واملستشـــــفيات  

 واملدارس واجلامعات.

(1/4) 

 شركة مصنع اإلشارات الضوئية

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

تابعة لشركة عسري العربية لالستثمار 

 الصناعي احملدودة

 ريال سعودي( 2.600.000)رأس املال 

 *أنظر املالحظة أدناه

 

 مملوكة

 بنسبة

50% 

 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــوئية    ــارات الضـــ ــاج اإلشـــ ــل يف أنتـــ تعمـــ

ــدة ورؤوس   ومســــــــتلزماتها مــــــــن أعمــــــ

إشـــارات وأجهــــزة الـــتحكم االلكرتونــــي   

 وصناديق اللوحات.  
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 اسم الشركة ونوعها

 ورأس املال

نسبة 

 امللكية

الدولة مكان 

 التأسيس

الدولة الرئيس 

 حمل عملياتها
 النشاط الرئيسي

(2) 

 شركة اخلوامت للتجارة واملقاوالت

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 1.000.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ونشاطها الرئيسي مقاوالت اإلنشـاءات  

ــة    ــاطات املتفرعـ ــاني والنشـ ــة واملبـ العامـ

 منها.

(3) 

شركة النصرة العاملية للتنمية والتطوير 

 العقاري احملدودة

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

 ونشـــــاطها الرئيســـــي شـــــراء األراضـــــي

ــراء   ــالبيع أو الشـــــــــ ــتثمارها بـــــــــ واســـــــــ

واملقاوالت العامـة للمبـاني والنشـاطات    

 املتفرعة منها.

(4) 

شركة األسطول العربية للتنمية والتطوير 

 العقاري احملدودة

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

العربية  اململكة

 السعودية

 

ــي    ــراء األراضـــ ــي شـــ ــاطها الرئيســـ نشـــ

ــراء   ــالبيع أو الشـــــــــ ــتثمارها بـــــــــ واســـــــــ

واملقاوالت العامـة للمبـاني والنشـاطات    

 املتفرعة منها.

(5) 

شركة املواجد العاملية للتنمية والتطوير 

 العقاري احملدودة

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

نشـــــاطها الرئيســــــي شـــــراء األراضــــــي   

ــراء   ــالبيع أو الشـــــــــ ــتثمارها بـــــــــ واســـــــــ

واملقاوالت العامـة للمبـاني والنشـاطات    

 املتفرعة منها.

(6) 

 شركة التالل اإلقليمية لالستثمار

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

نشـــــاطها الرئيســــــي شـــــراء األراضــــــي   

ــراء   ــالبيع أو الشـــــــــ ــتثمارها بـــــــــ واســـــــــ

واملقاوالت العامـة للمبـاني والنشـاطات    

 املتفرعة منها.

(7) 

 شركة صناعات العيسى 

 )شركة مساهمة مقفلة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 750.000.000)

 

 مملوكة

 بنسبة 

38% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــزة     ــع األجهـــ ــترياد وتوزيـــ ــناعة واســـ صـــ

املنزليـــــــة الكهربائيــــــــة واإللكرتونيــــــــة  

)املكيفـــــــات، الثالجـــــــات، الفريـــــــزرات،    

 (وغريها

وانااء علياي مت    ،س شركة مصن  اإلشارات الضو يةحصتها  أو تصفية املوا قة على ل ة اي لقد  ررت الرركة  ملحظة* 

% تااعة لراركة عساري العراياة للياتثمار الصاناع  اململوكاة       50ايت عاد ا ما عملية التوحيد و   شركة مملوكة انس ة 

مت ايت عاد ا كرركة  قد  الدولية للتقارير املالية املعتمدة س اململكة العراية السعودية  للمعايري وو قا للرركة االكام ، 

م، 2017 العام س املوحدة املالية القوا م ضما مصن  اإلشارات الضو ية لرركة املالية القوا م توحيد ما الرركة تااعة وتو ف 

مصن  اإلشارات الضو ية احملدودة ضما انديا منفصلني س  ا مة املركز املال  املوحدة و لا  توحيد املركز املال  لرركةومت 

م، 2017ديسم   31س وجودات حمتفد اها لير  ال ي  كما اها لير  ال ي  وم لواات متعلقة ملس حساب موجودات حمتفد 

د منفص  س  ا مة الدل  املوحدة ضما حساب  ا مة الدل  لرركة مصن  اإلشارات الضو ية احملدودة ك ن كما مت عر 

و د أوضح احملايا القانون  م، 2016ديسم   31م و 2017ديسم   31لسا ر ما العمليات غري املستمرة للسنتني املنتهيتني س 

ات حمتفد اها لاس موجود –24، واإليضاد ايانات اجملموعة 3–2ا ما إيضاد  األثر احملاييب س القوا م املالية    الفقرة )

 .لير  ال ي 
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 األسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

%  اأكثر  30التااعاة الا  متلاا  يهاا الراركة      )املسا مة املدرجة وغري املدرجاةا  اتيهم الصادرة للرركات 

س حلاوان  إلاوان )مصارا املساجلة     شركة حلوان  إلوان وشركتها التااعاة   سم 2017تتمث  حتى نهاية العام 

 ، و لا على النحو التال :  ، وشركة لناعات العيسىمصر العرايةمجهورية 

  :شركة حلواني إخوان

انتااان ا ضااما   ااا   6001 اا  شااركة مسااا مة يااعودية مدرجااة س السااو  املاليااة السااعودية  اا  الرمااز )       

القيماة اتمسياة   ، وت ل  م2017يهما  عاديا  حتى نهاية العام  28,571,430 الصادرة، وت ل  عدد أيهمها األغ ية

 ريال يعودي.285,714,300 ريال يعودي مد وعة االكام ، وي ل  رأمساعا10للسهم الواحد 

نسا ة  وت لا    لراركة عساري العراياة للياتثمار الصاناع  احملادودة        ا  شاركة تااعاة   وشركة حلوان  إلوان 

 يااهما  مااا إمجااال  عاادد أيااهمها الصااادرة،     15,860,000% مااا رأس املااال اعاادد أيااهم   55,51امللكيااة  يهااا  

س شاركة حلاوان  إلاوان    شركة عسري العراية للياتثمار الصاناع  احملادودة    ومل ي رأ أي تييري س ملكية 

ا قاة  يئاة   ، وتت لاا ايا  أي أياهم س شاركة حلاوان  إلاوان مو      م2016عما كان  عليي س نهاية العام املال  

 السو  املالية املس قة ملوجا  واعد التسجي  واإلدران.

وتت اا  شااركة حلااوان  إلااوان شااركتها التااعااة عااا س مجهوريااة مصاار العرايااة و اا  شااركة حلااوان  إلااوان     

، متلكهااا شااركة حلااوان  إلااوان  عليااا  انساا ة  )غااري مدرجااةا)مصاارا و اا  شااركة مسااا مة مصاارية مقفلااة 

ألاات يااهم عااادي مصاادر واقيمااة   600مليااون جنيااي مصااري، مااوز  علااى   60املصاادر  %، وي لاا  رأس ماعااا100

  .م2017كما س نهاية العام  للسهم الواحد جنيي مصري 100 مد وعة  در ا أمسية

 شركة صناعات العيسى: 

 75وت لا  عادد أياهمها الصاادرة     )غاري مدرجاةا   شركة لناعات العيسى    شركة مسا مة ياعودية مقفلاة   

رياال ياعودي مد وعاة االكاما  وي لا  رأمساعاا        10مليون يهما  عاديا ، وت لا  القيماة اإلمسياة للساهم الواحاد      

% ماا رأس ماعاا اعادد    38مليون ريال يعودي، وت ل  ملكية الرركة س شركة لناعات العيسى نس ة  750

 .م2017ادرة كما س نهاية العام يهم ما إمجال  أيهمها الص 28,500,000أيهم 

 . م2017ومل تصدر الرركة وأي ما شركاتها التااعة أي أدوات ديا حتى نهاية العام 

  :إمجالي املديونية مع شركاتها التابعةالقروض على الشركة و

 الشركة: على القروض

 ياعودي  رياال  ملياون  631 مل لا   املالياة  ياام ا  جمموعاة  ما   األجا   طويا   مراحباة  متويا   اتفا ياة  الرركة لدى

 رأمساعاا  وزياادة  العيساى  لاناعات  شاركة  ماال  رأس ما% 38 نس ة على اتيتحوا  لفقة متوي  مقاا  و لا

 ال نكياة  املساتندات  تو يا   إىل إضا ة القر  ع ا كضمان ألمر يند الرركة و دم  ،م2013 العام للل

 مت و اد  امل كار،  التساديد  مروناة  ما   يانوات  يا     اهة  علاى  موزعاة  د عاات  على القر  يداد ويتم اللزمة،

 رياال  ملياون  378,6 م لا   القار    يماة  ماا  واملت قا   م2017 12 31 حتى ريال مليون 252,4 و دره  م ل  يداد

 .مستحقي متوي  أع اء ريال مليون 3,3 م ل  اىل إضا ة ،م2017 العام نهاية س كما
 (سعودي ريال باملليون)

 للقرض املاحنة اجلهة
  مبلغ

  القرض أصل
  السداد مدة

 حتى املسدد

 م31/12/2016

 العام خالل املسدد

 م2017
  املتبقي املبلغ

  القرض من

 378.6 126.2 126.2 سنوات 7 631 املالية سامبا جمموعة
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 رياال  ملياون  100 مل ل  اتج   صريا تور ) إيلمية مراحبة اتفا ية م2016 العام للل الرركة اارم  كما

 م  اام ال ناا  2017 وس العاام  أشاهر  ياتة  او أشاهر  ثلثاة   اهة  كا   وتسادد  ألمار  ياند  اضمان العرا  ال نا م 

 م2017 12 31 س كماا  القا م الرليد وال  مليون ريال، 50اىل اترفيض اتفا ية املراحبة اإليلمية )تور ا 

 .ريال مليون 50 و دره م ل 

 :التابعة الشركات على القروض

 :التال  النحو على وتسهيلت  رو  على الرركة م  املالية  وا مها توحد ال  التااعة الرركات حصل 

 :اخوان حلواني شركة

  اريال)ااملليون           م: 2017 12 31 حتى السعوديلندو  التنمية الصناعية   ر 

 القرض أصل قيمة
 إدارية مصاريف

 خمصومه

 القرض من املسدد

 31/12/2016 حتى

 العام خالل املسدد

 م2017

 من املتبقي

 القرض قيمة

165.2 5 32 20 108.2 

 انراااء لتمويا   ريااال ملياون  165,2 إمجاليااة اقيماة   اار  علاى  م2010 العااام س الاوان  حلااوان  شاركة  حصال  

 املصاان   ومعادات  وآتت ممتلكاات  مجيا   ر اا  ومت جادة،  مديناة  س الاوان  حلاوان   لرركة امديدة املصان 

 الصاندو   م  القر  جدولة اإعادة الرركة و ام  للقر ، كضمان املررو  أر  على تقام ال  امديدة

 منهااا خمصااوما  القاار  م لاا  كاماا  اسااحا الرااركة و اماا  م،2015 12 31 حتااى السااحا  ااهة دياادومت

 س تنتها   يانوية  أ سااغ  علاى  القار   ويسادد  العاام،  نهاياة  حتاى  رياال  ملياون  52 يداد ومت اإلدارية املصاريت

 .م2020 العام

 ما  اناوك حملياة س اململكاة      اتجا    صارية ا تاور  ) إيالمية  مراحباات  عقاود  الاوان  حلوان  شركة لدى

مليون ريال يعودي تسدد للل  هة ثلثة أشاهر وياتة أشاهر وتساعة      231العراية السعودية اإمجال  م ل  

إليي  ا را مضا والسعودية )ياي ط قا  لسعر الصرف السا د اني ال نوك أشهر وتد   الرركة أع اء متوي  

 ملياون رياال   105,8م الا  الرلايد القاا م عا ه العقاود م لا        2017ديسام    31كما س  .اا معدل عمولة ث

 .ألمر مضمونة اسندات العقود و  ه

 صارية األجا     إيالمية شركة حلوان  الوان )مصرا التااعة لرركة حلوان  الوان عقود مراحبات  لدى 

. ثااتاة  متويا   أع ااء  الراركة  وتاد    اتنتاان  س تستردم اضاعة لرراء العراية مصر مجهورية س انوك م 

 .  يعودي ريال مليون 32 م ل  العقود ع ه القا م الرليد ال  م 2017 ديسم  31 س كما

 :لألغذية السعودية الربيع شركة

  شركة الراي  السعودية لألغ ية اتو ي  اتفا ية مراحباة ايالمية ) ار  طويا  األجا ا لالل العاام          ام

مليون ريال لتموي  النفقات الرأمسالية لتحدي  وايات دال   200م م  ال نا السعودي ال ي ان  مل ل  2015

ات ما   اهة مسااد    ويسدد ملوجا د عات على مدى مخس ينو الريا ،ل وغ اتنتان ملصانعها س مدينة 

ومت  م،2017 العااام حتااى ريااال مليااون 65 م لاا  يااحا ومتملاادة ياانة واحاادة علااى م لاا  كاا  عمليااة يااحا، 

 .اللزمة ال نكية املستندات تو ي  جانااىل  القر ،تقديم ضمان يند ألمر مقاا  احلصول على 

 األجاا  متاا  لاالل العااام   صااريةشااركة الراياا  السااعودية لألغ يااة عقااد تسااهيلت مراحبااة اياالمية  لاادى

 التراييلية  للمت ل اات  العاما   املال رأس لتموي  ريال مليون 200 مل ل  ال ي ان  السعودي ال نا م م 2015

ومت تقاديم ضامان ياند ألمار مقااا   ا ه        رياال، ملياون   3م لا    م2017 12 31 حتاى  القاا م  رلايد ا  وال 

 وتو ي  املستندات ال نكية اللزمة. التسهيلت

 



 م2017تقرير جملس اإلدارة 

 

 
  

20  /40 
 

  

 : التابعة والشركات للشركة اإلمجالية املديونية

 املراحبااات  يهااا ملااا معهااا املاليااة  وا مهااا توحااد الاا  عااا التااعااة والرااركات الرااركة مديونيااة إمجااال  الاا 

 املرصصاات  إىل إضاا ة  املساتحقة  األراااد  وتوزيعاات  وامل لوااات  الدا ناة  وال مم الرأمسال  واإلاار والقرو 

 و ا   السااا   العاام  س رياال  ملياون  1307 مقاا  ريال مليون 1167 و دره م ل  م2017 العام نهاية حتى النظامية

 :أدناه امدول

 م2016 م2017 (ريال باملليون) البيان

 66 53  األجل قصرية وقروض مراحبة متويل

 305 357 األجل طويلة وقروض مراحبة متويل من متداولة أقساط

 568 378  األجل طويلة وقروض مراحبة متويل

 6 4  رأمسالي إجيار عقود مستحقات

 945 792 الرأمسالي واإلجيار والقروض املراحبات جمموع

 214 222 مستحقة أخرى ومطلوبات دائنون

 15 15 الدفع مستحقة أرباح توزيعات

 15 26  املؤجلة والضريبة والضريبة الزكاة خمصص

 118 112 للموظفني اخلدمة نهاية مكافآت خمصص

 362 375  اجملموع

 1307 1167  املطلوبات إمجالي

  ملدفوعات النظامية املستحقة:قيمة ا

 وحصال   م2016 املاال   العاام  حتاى  والادل   لزكااة ل العاماة  للهيئاة  الزكوياة  ات ارارات  مجي  الرركة  دم 

 م،2003 العاام  حتاى  النهاا    الزكاوي  الاراط  علاى  حصال   كماا  ،السااقة األعوام عا املقيدة الرهادات على

 العام عا للزكاة خمص  اعم   ام و م،2016 العام إىل م2004 ما للسنوات النها   الراط ايتلم يتم ومل

 . ريال مليون 0,5 مل ل  م2017

 رياال  ملياون  13,4 م ل  معها املالية  وا مها توحد ال  التااعة والرركات للرركة الزكاة خمصصات والي 

 مااا الزكويااة ات اارارات تقااديم اجااراءات مااا اتنتهاااء اعااد الزكاااة يااداد ويااتم م،2017 املااال  العااام لاالل

 . والدل  لزكاةل العامة اعيئة إىل التااعة وشركاتها للرركة الزكوي املسترار

 14,6 اليا   العراياة  مصار  مجهورياة  س دل  ضري ة الوان حلوان  شركة التااعة شركتها على تستح  كما

 حلااوان  شااركة العرايااة مصاار مجهوريااة س التااعااة شااركتها عااا و لااا م2017 العااام نهايااة حتااى ريااال مليااون

 عليهاا  ماا  اتساديد  وتقوم العام نهاية س ريال مليون 2 الي  عليها مؤجلة دل  ضري ة جانا اىل ،امصر) ألوان

 . املصري الضري ة لنظام ط قا  الضري ية ا راراتها تقديم اعد ضرا ا ما

  األلااارى النظامياااة واملساااتحقات الرياااوم ماااا ماااد وعاتها اتساااديد م2017 العاااام لااالل الراااركة و امااا 

 .منتظم ارك 

  وا مهاا  معهاا  توحاد  الا   التااعاة  وشركاتها للرركة املستحقة النظامية املد وعات  يمة أدناه امدول وي ني

 : م2017 العامني نهاية س كما املالية
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 )باأللف ريال( البيــــــــــــــان

 م2017

 بيان األسباب  وصف موجز هلا 
 املسدد 

املستحق حتى نهاية 

 ومل يسدد م 2017

 13,715 14,576 الزكاة 

مااا يااتم يااداده أو  ميلااي علااى الساانة و قااا     

ألحكااااام وأنظمااااة اعيئااااة العامااااة للزكاااااة 

 والدل  ااململكة العراية السعودية 

 اتنتهااء  اعاد  الزكااة  ياداد  تمي

 ات اارارات تقااديم اجااراءات مااا

  الزكوية

 11,831 1,055 الضراية 
مااا يااتم يااداده أو  ميلااي علااى الساانة و قااا     

 املتعلقة اهانظمة األألحكام ول

 اتنتهااء  اعاد  الضري ة يداد تمي

 ات اارارات تقااديم اجااراءات مااا

 الضري ية

 862 14,139 املؤيسة العامة للتأمينات اتجتماعية 

يااتم يااداده أو  ميلااي علااى الساانة و قااا      مااا

ألحكام وأنظمة املؤيساة العاماة للتأميناات    

 اتجتماعية ااململكة العراية السعودية

ياااااااوف ياااااااتم ياااااااداد امل اااااااال  

م 2018املساااتحقة لااالل العاااام  

 حسا املهلة النظامية

 - 2,018 وازات امتأشريات والتكاليت 
و قاا  لألحكاام   ما يتم ياداده لالل السانة    

 األنظمة املتعلقة اها و
- 

 - 3,593 ريوم مكتا العم  
ما يتم ياداده لالل السانة و قاا  لألحكاام      

 واألنظمة املتعلقة اها
- 

 شاركات  علاى  ياااقة  ألعاوام  الزكوياة  الرااوغ  والادل   للزكاة العامة اعيئة  تح نتيجة أني الرركة وتوضح

 ضما تسجيلها يتم ومل عنها اعهاضات تقديم ومت ريال مليون 11,2 مل ل  لفرو ات م ال ات عنها نتج  تااعة

 ماا  مو فهاا  اصاحة  الزكاوي  واملستراار  التااعاة  الرركات إدارات لرؤية املالية القوا م س املستحقة امل ال ات

 .اتعهاضات

 وزيع األرباح:سياسة الشركة يف ت

االسيايااات احلاكمااة واملنظمااة حلمايااة   تلتاازمالرااركة   ااإن للرااركة املعتماادة األرااااد توزياا  لسيايااة و قااا 

 توزياا وتعظاايم مصااامل مسااا ميها علااى مجياا  األوجااي اهاادف ر اا   يمااة ايااتثماراتهم س الرااركة، ويتو اات    

الراركة ووضاعها املاال  وظاروف األياوا  واملناا         على املسا مني س أي  اهة ماا الفاهات علاى أراااد      رااداأل

مارية ومصااامل الرااركة إلعااادة اتيااتثمار، واملت ل ااات النقديااة    ات تصااادي العااام، وعواماا  الفاار  اتيااتث  

أراااد ألي يانة    توزيا   ضمان ست ي ت ت ، كما أنهاوالرأمسالية، ااإلضا ة إىل اتعت ارات القانونية والنظامية

 .ما السنوات

لنظااام ل ط قااا وتت لااا أي توزيعااات أرااااد مقهحااة مااا جملااس اإلدارة موا قااة اممعيااة العامااة للمسااا مني، و     

 العمومياااة املصااارو ات مجيااا  لصااام اعاااد السااانوية الصاااا ية الراااركة أراااااد توزيااا   اااإناأليااااس للراااركة 

 :  التال  الوجي على األلرى واتحتياطيات النظام  اتحتياط  جتنيا واعد األلرى والتكاليت

  اا ا و اات العاديااة العامااة للجمعيااة واااوز نظااام  احتياااط  لتكااويا الصااا ية األرااااد مااا%ا 10) انااا .1

 .املد و  املال رأس ما%ا 30) امل كور اتحتياط  ال  متى التجنيا

 الصاا ية  األراااد  ما%ا 10) تتجاوز ت نس ة جتنا أن اإلدارة جملس ا هاد على اناء العادية العامة للجمعية .2

 .معينة أغرا  أو لير  خيص  اتفا   احتياط  لتكويا

 أو الراركة  مصالحة  حيقا   الا ي  االقدر و لا ألرى، احتياطات تكويا تقرر أن العادية العامة للجمعية .3

 لااس  ماا  تقت ا   أن كا لا  امل كورة وللجمعية. املسا مني على اإلمكان  در ثااتي أرااد توزي  يكف 

 .املؤيسات   ه ما  ا ما  يكون ما ملعاونة أو الرركة لعامل  اجتماعية مؤيسات ألنراء م ال  األرااد

 تقا   ت نسا ة  املساا مني  علاى   لاا  اعاد  ال اا    ماا  تاوز   أن اإلدارة جملاس  ا هاد على اناء العامة للجمعية .4

 .املد و  الرركة مال رأس ما%ا 5) عا

 النظااام ماااا اإلدارة جملااس أعضاااء مكا ااأة) والعراارون احلاديااة املااادة س املقااررة األحكااام مراعاااة ماا  .5

 تتجااوز  ت نسا ة  تقادم  ماا  اعد خيص  الرركات نظام ما والس عني السادية واملادة ،األياس للرركة
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 املكا اأة   ا ه  اياتحقا   يكاون  أن علاى  اإلدارة، جملاس  أعضاء ملكا أة ال ا   ما%ا 10) ااملا ة عررة

 .العضو حيضر ا ال  املسات عدد م  متناي ا 

 املت ل اات  اياتيفاء  اعد ينوي را  أو ينوي نصت ارك  مسا ميها على مرحلية أرااد توزي  للرركة واوز

 .الرأن   ا س النظامية والضوااط

 للحتيااط  % ماا األراااد الصاا ية    10أو فا  جتنياا   للراركة أن   يا    قاد   للرركة األياس لنظامل وط قا 

 .% ما رأس املال اناء على  رار اممعية العامة50ل لوغ اتحتياط   النظام 

 مسااا م  يااج  س املقيااديا اتيااتحقا  يااوم لأليااهم املااالكني للمسااا مني األرااااد توزياا  احقيااة تكااونو

  واعاد  ما   متاشايا   و لاا  اتيتحقا  تاري  يل  تداول يوم ثان  نهاية املالية األورا  إيدا  مركز لدى الرركة

 موا قاة اعاد  ، اT+2) املدرجاة  املالياة  األورا  لافقات  لتساوية  الزمنياة  املادة  اتعدي  اسالة واإلجراءات السو 

، ويكااون د اا  أرااااد األيااهم املقاارر توزيعهااا علااى      املقهحااة مااا جملااس اإلدارة   علااى توزياا  األرااااد  اممعيااة 

 .ما تاري  ايتحقا    ه األرااد احملددة س  رار اممعية العامة يوما  15للل املسا مني 

  سنوات السابقةالخالل توزيعات األرباح: 

علاى املساا مني   نقدياة  اتوزيا  أرااحاا     ما2016 –م 2013ما العام ) للل السنوات السااقة ام  الرركة 

توزياا  أرااااد علااى    أيم 2017لاالل العااام   جملااس اإلدارة ولاا ومل يمليااون ريااال،   506الياا  إمجاليهااا  

 النقدياة  وي ني الرك  وامدول أدناه توزيعات األرااد للساهم وإمجاال   يماة توزيعاات األراااد     ، املسا مني

 :ال  مت  للل األرا  ينوات السااقة

 2013 2014 2015 2016 2017 البيان

 )ريال( توزيعات األرباح للسهم

ي
ص
يو
مل 

 
س
جملل
ا

ب 
اح
رب
ع أ
زي
تو

 

1 1 1 1 

 %10 %10 %10 %10 نسبة التوزيع إىل رأس املال

 126 126 126 126 )باملليون ريال( إمجالي توزيعات األرباح

 العامة إقرار اجلمعية تاريخ

 )تاريخ األحقية(
 م28/04/2014 م01/04/2015 م11/04/2016 م23/04/2017

 م18/05/2014 م20/04/2015 م27/04/2016 م09/05/2017 تاريخ التوزيع

  :املصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت

اأي حقاو  س مصالحة  ئاة األياهم  ات األحقياة س التصاوي        م 2017مل يتم إالغ الرركة للل العام املال  

ماا  واعاد    ا45)ملوجا املاادة  و لا  اوا راا همعدا أعضاء جملس اإلدارة وك ار التنفي يني )تعود ألشرا  

وت يوجد ألي شار  ملكياة كا رية    ، التسجي  واإلدران املتعلقة مللكية حص  ك رية ما أيهم الرركة

عاا  م 2017نسا ة ملكيتهاا لالل العاام      تاايتثناء شركة دلي ال كة القااضة الا  تياري  س أيهم الرركة 

مصلحة شاركة دلاي ال كاة القااضاة س األياهم  ات األحقياة س       ملكية ووي ني امدول أدناه ، العام الساا 

 :م2017التصوي  للل العام 

 االسم
 عدد األسهم

 بداية العام

 نسبة امللكية

 بداية العام

 التغيري صايف

 خالل العام

 نسبة التغيري

 خالل العام

 األسهم عدد

 نهاية العام

التملك  نسبة

 نهاية العام

 %53,2 67,225,431 %6,5+ 4,131,968+  %49,9 63,093,463 شركة دلة ال كة القااضة

 %0,4 530,000 %88,6- 4,131,968 - %3,7 4,661,968 شركة ال كة لليتثمار والتنمية

 %1,2 1,500,000 %46,5- 1,303,328 - %2,2 2,803,328 ع داهلل كام لامل 

 %0,00 - %100- 400,844 - %0,3 400,844 شركة دلة للردمات الصحية

جممااو  ملكيااة ومصاالحة شااركة  

 دلة ال كة القااضة
70,959,603 56,1% - 1,704,172 -2,4% 69,255,431 54,8% 
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 ومـؤهالتهم  والسـابقة  احلاليـة  ووظـائفهم  التنفيذيـة  واإلدارة اللجـان  وأعضـاء  اإلدارة جملـس  أعضـاء  أمسـاء 

 :وخرباتهم

 أعضاء جملس اإلدارة:  .1

 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم 

1 
 كام  لامل ع داهلل

 )ر يس جملس اإلدارةا

 –الااااااار يس التنفيااااااا ي  

شاااااركة دلاااااي ال كاااااة  

 القااضة 

 جملااااس ر اااايس مساااااعد

شركة  – للتجارة اإلدارة

 دلي ال كة 

لديي دراياات جامعياة س ات تصااد ماا جامعاة جناوب       

كاليفورنياااا س الوتياااات املتحااادة األمريكياااة، اااادأ    

م حي  شاي  العدياد ماا    1988حياتي العملية ما العام 

املنالا القيادية س جمموعاة دلاي ال كاة وعضاويات     

اعااات جمااالس إدارات شااركات حمليااة ودوليااة س    

خمتلفاااة )املاااال  واتياااتثماري والصاااناع  واملقااااوتت   

والعقاااارات والصااايانة والترااايي  واألغ ياااة والتماااويا     

واإلعاالما ااإلضااا ة اىل عضااوياتي س مجعيااات النفاا     

 العام.

2 
 القصيب عثمان طار 

 )نا ا ر يس جملس اإلدارةا
-  

جمموعاة   –نا ا الر يس 

 دلي ال كة

 جامعااة مااا مدنيااة  نديااة اكااالوريوسحالاا  علااى  

م حياا  1976، ااادأ حياتااي العمليااة مااا العااام   الريااا 

شااااي  العديااااد مااااا املنالااااا القياديااااة س عاااادد مااااا  

الرااااركات وعضااااويات جمااااالس إدارات شااااركات    

حملية ودولية س   اعات خمتلفة )املال  واتياتثماري  

والصااااااح  والصااااااناع  واملقاااااااوتتا ااإلضااااااا ة اىل  

 العام. عضوياتي س مجعيات النف 

3 

 م    آل يعيد ع داهلل

 )عضو جملس اإلدارةا

 )ر يس منة املراجعةا

رجااااا  أعماااااال ور اااااايس   

جملااااااس إدارة شااااااركة  

ياااعد امل  ااا  وشاااركاه  

 للمقاوتت

رجااااا  أعماااااال ور اااااايس   

جملااااااااس إدارة الير ااااااااة 

التجاريااااة اأاهااااا ور اااايس 

 جملس اليرف السعودية

حالاا  علااى اكااالوريوس  نديااة مدنيااة مااا جامعااة     

م حياا  1977الريااا ، ااادأ حياتااي العمليااة مااا العااام    

شاي  العديااد مااا املنالااا وعضااويات جمااالس إدارات  

عاادد مااا الرااركات وامهااات س   اعااات خمتلفااة،  

وعضوية جملس إدارة اليرف التجارية وجمالس  يئات 

حمليااااة ودوليااااة ور ااااس العديااااد مااااا و ااااود اململكااااة  

ات تصااادية للعديااد مااا دول العااامل لت ااوير العل ااات   

 ات تصادية اينها واني اململكة العراية السعودية.  

4 
 الرويت  إارا يم ع دالرمحا

 )العضو املنتدب واملدير العاما

العضااااااااو املنتاااااااادب  -

واملاااااااااادير العاااااااااااام  

 للرركة.

النا ا األول للر يس  -

شااركة  –التنفيا ي  

دلاااااااااااي ال كاااااااااااة  

 القااضة.

نا اااا الااار يس التنفيااا ي 

 –لراااااائون الرااااااركات  

 شركة دلي ال كة.

حال  علاى ماجساتري  ندياة لاناعية واكاالوريوس      

 ندياااة لاااناعية ماااا جامعاااة جناااوب كاليفورنياااا س  

الوتيااات املتحاادة األمريكيااة، ااادأ حياتااي العمليااة مااا  

م حيااااا  شاااااي  العدياااااد ماااااا املنالاااااا  1983العاااااام 

ات حملياة  وعضويات جمالس إدارات عدد ما الرارك 

ودولية س   اعات خمتلفة وعضاويات جماالس وماان    

 س  يئات حكومية.  

5 

  ان  ع ده حممد ع دالعزيز

 )عضو جملس اإلدارةا

)عضو منة املكا آت 

 والهشيحاتا

نا اااا الااار يس التنفيااا ي 

لق ا  األعمال والت اوير  

 جمموعة دلي ال كة –

مساااااااااااااعد الاااااااااااار يس  

جمموعة دلاي   –التنفي ي 

 ال كة  

حال  على اكاالوريوس  ندياة لاناعية ماا جامعاة      

م 1995امللا ع دالعزيز، اادأ حياتاي العملياة ماا العاام      

حيا  شاي  العدياد ماا املنالاا القيادياة س عادد ماا         

الرااااركات وعضااااويات جمااااالس إدارات شااااركات    

حمليااااااة ودوليااااااة س   اعااااااات خمتلفااااااة )التجاااااااري   

 ا.واتيتثمار الصناع  والزراع  واإلعلم واألعمال
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 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم 

6 

 ش كر  عل  حسني

 )عضو جملس اإلدارةا

)ر يس منة املكا آت 

 والهشيحاتا

 –الااااااار يس التنفيااااااا ي  

شاااااااااركة ش كرااااااااا   

 للتنمية والتجارة 

شاااركة  –املااادير العاااام  

 وري  لتجارة الور 

حالاا  علااى اكااالوريوس آداب علااوم ييايااية وإدارة   

ما جامعة تلسا س الوتياات املتحادة األمريكياة، اادأ     

م حي  شاي  العدياد ماا    1977حياتي العملية ما العام 

املنالاااا القيادياااة س جمموعاااة شاااركات ش كرااا  

وعضاااويات جماااالس إدارات شاااركات حملياااة ودولياااة  

وعضاااوية مؤيساااات لاااحفية وشاااارك س عااادد ماااا      

 ؤمترات احمللية والدولية كمتحدث. امل

7 

 السعيد حممد مازن

 )عضو جملس اإلدارةا

)عضو منة املكا آت 

 والهشيحاتا

رجااااا  أعماااااال ور اااااايس   

جملااااااس إدارة شااااااركة  

ماااااازن حمماااااد الساااااعيد  

 القااضة

 رج  أعمال

حال  على اكاالوريوس  ندياة معمارياة ماا جامعاة      

امللااا  هااد للاا هول واملعااادن، ااادأ حياتااي العمليااة مااا      

م حي  شي  العدياد ماا املنالاا القيادياة     1991العام 

س عااادد ماااا الراااركات وعضاااويات جماااالس إدارات  

شااركات حمليااة ودوليااة س   اعااات خمتلفااة )املااال     

اوتت ولدمات واتيتثماري والصناع  والتجاري واملق

الاانفط وال ا ااةا ااإلضااا ة اىل عضااوياتي س مجعيااات   

 النف  العام. 

8 

 احلديث  إارا يم يليمان

 )عضو جملس اإلدارةا

 )عضو منة املراجعةا

- 

العضاو املنتادب والاار يس   

شاااااااركة   –التنفيااااااا ي  

اجملموعااااااااة السااااااااعودية  

 لألحباث والتسوي   

حال  علاى اكاالوريوس  ندياة إنراا ية ماا جامعاة       

وتيااة أريزونااا س الوتياااات املتحاادة األمريكيااة، اااادأ     

م حي  شاي  العدياد ماا    1982حياتي العملية ما العام 

املنالااا س عاادد مااا الرااركات وعضااويات جمااالس  

إدارات شاااااركات س   اعاااااات خمتلفاااااة )ال  اعاااااة   

والنراااااااار واملصااااااااارف اتيااااااااتثمارية والرااااااااركات 

يااااااااااتثمارية والتقنيااااااااااة احليويااااااااااة واتيااااااااااتثمار ات

 والت ويرالعقاريا.

9 
 امللحم ع داهلل لالد

 )عضو جملس اإلدارةا
- 

املدير العام للر وغ 

 اموية العراية السعودية

حالاااااا  اكااااااالوريوس علااااااوم س اإلدارة اعنديااااااية   

واكااااالوريوس علااااوم س اعنديااااة الكهراا يااااة مااااا   

تياااااات املتحااااادة إياااااديانا س الو –جامعاااااة إ انسااااافي  

م حيا   1982األمريكية، ادأ حياتي العملية ما العاام  

شااااي  العديااااد مااااا املنالااااا القياديااااة س عاااادد مااااا  

الرااركات وعضااويات جمااالس إدارات شاااركات س    

  اعااااات خمتلفااااة )ال ااااريان واتتصاااااتت وال نااااوك    

 واتيتثمار والت ويرالعقاري واإلعلما.

 

 :اللجان ما لارن جملس اإلدارة أعضاء .2

 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم  

1 
 نالر يهان الري ان 

  )عضو منة املراجعةا
 مسترار مال  وإداري 

حماضر س الكلية 

 التقنية االريا 

حال  على املاجستري س احملاي ة ونظم املعلومات ما 

جامعاااااااة دنفااااااار االوتياااااااات املتحااااااادة األمريكياااااااة   

واكااالوريوس مااا جامعااة امللااا يااعود و ااو عضااو س    

اعيئااة الساااعودية للمحايااا ني القااانونيني، اااادأ حياتاااي   

م ولدياااي لااا ة س احملايااا ة  1994العملياااة ماااا العاااام  

 اعااااداديااااة وس وت  ياااا  وتنفياااا  و لياااا  الاااانظم املال 

و يكلااااة السيايااااات واإلجااااراءات املاليااااة واإلداريااااة  

ام نظااالقااوة والضااعت س ال و لياا  نقاااغ  الرااركات 

 .املال 
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 :التنفي ية اإلدارة .3

 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم  

 ع دالرمحا إارا يم الرويت  1

العضااااااو املنتاااااادب   -

واملااااااااادير العاااااااااام 

 للرركة.

النا اااااااااااااااااا األول   -

للااار يس التنفيااا ي 

شاااااااركة دلاااااااي  –

 ال كة القااضة.

نا اا الار يس التنفياا ي   

 –لراااائون الرااااركات   

 شركة دلي ال كة.

حالاا  علااى ماجسااتري  نديااة لااناعية واكااالوريوس       

 نديااااة لااااناعية مااااا جامعااااة جنااااوب كاليفورنيااااا س   

الوتيات املتحدة األمريكية، ادأ حياتي العملية ما العام 

شااااي  العديااااد مااااا املنالااااا وعضااااويات  م حيااا  1983

جمااالس إدارات عاادد مااا الرااركات حمليااة ودوليااة س      

  اعااات خمتلفااة وعضااويات جمااالس ومااان س  يئااات    

 حكومية.  

 املدير املال  ما ر جورن ج   2

أحد القايديني س 

اإلدارة املالية س 

 جمموعة لا وت

حال  على ماجستري إدارة أعمال وإدارة مالية ما جامعة 

انساالفانيا وماجسااتري  نديااة إدارة مراااري  مااا جامعااة      

وتيااة كاروتيتااا الراامالية واكااالوريوس  نديااة مدنيااة  

م 1989ما جامعة  ويتون، ادأ حياتي العملياة ماا العاام    

العما  س  حي  لديي ل ه طويلاة س األعماال املالياة واادأ     

 م. 2011اوظيفة مدير مال  ما ي تم  الرركة 

 مدير اتيتثمار  لالد ع دالعزيز الريس  3

املصر ية   –مدير 

 –اتيتثمارية 

 الراجح  املالية 

ا وماجساتري  CFAحال  على شهادة حمل  مال  معتماد ) 

إدارة ماليااة وماجسااتري إدارة أعمااال مااا جامعااة دينفاار س   

الوتياات املتحاادة األمريكياة واكااالوريوس إدارة أعمااال   

مااا جامعااة امللااا يااعود، ااادأ حياتااي العمليااة مااا العااام        

املصااااار ية اتياااااتثمارية س س مااااادير كم وعماااا   2002

وكماادير س املصاار ية اتيااتثمارية   كاايتااالاتيااتثمار 

، ويرااااي  العديااااد مااااا عضااااويات الراجحاااا  املاليااااة س 

وااادأ العماا  س الرااركة اوظيفااة ماادير جمااالس اإلدارة، 

 م.2014اتيتثمار ما أغس س 

 مدير   ا  األغ ية أمحد حممد ايوم   4
 –املدير اإل ليم  

 شركة أمريكانا

حالاا  علااى ماجسااتري ا تصاااد مااا جامعااة جااوتن ن س      

امامعااة األمريكيااة  السااويد واكااالوريوس ا تصاااد مااا

م وعما  س  1992االقا رة، اادأ حياتاي العملياة ماا العاام      

أكااااااا  الراااااااركات العاملياااااااة س   اااااااا  املنتجاااااااات    

اتيااااتهلكية )اااااروكه وجام اااا ، واي ساااا  كااااوت،   

وماارس العامليااةا اىل جاناا كاا ى الراركات اإل ليميااة    

مث  شركة امريكانا س الرر  األويط وادأ العما  س  

يفاااة مااادير   اااا  األغ ياااة ماااا يااا تم        الراااركة اوظ

 م.2017

 أمحد يند السند  5

مدير الرئون اإلدارية 

واملسا مني وأمني ير 

 اجمللس واللجان 

 دير شئون املسا مني م

حالااا  علاااى ماجساااتري س اإلدارة املالياااة ماااا كلياااات      

الفيصاا  واكااالوريويس إدارة أعمااال دوليااة مااا جامعااة      

دة مساائول اتلتاازام  امللااا ع اادالعزيز وحالاا  علااى شااها   

ا وشااااهادة امل ااقااااة  CCOاملعتمااااد مااااا املعهااااد املااااال  )  

واإللتااازام ومكا حاااة غساااي  األماااوال ومتويااا  اإلر ااااب   

(CME2  ا والرااااهادة العامااااة للتعاماااا  س األورا  املاليااااة

(CME1  م وعماا  2003ا، اااداء حياتااي العمليااة مااا العااام

س عادة إدارات تقلاد  يهااا مراكاز خمتلفااة حتاى منصااا     

 ير الرئون اإلدارية وشئون املسا مني.مد
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 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم  

 املرا ا املال  حممد إارا يم حممد يليمان 6

 –مدير أول مراجعة 

شركة إرنس  ويون  

 وشركا م

حالاا  علااى اكااالوريوس جتااارة مااا جامعااة القااا رة،      

زميااا  ممعياااة احملايااا ني اإلدارياااني االوتياااات املتحااادة    

األمريكيااة، زمياا  مجعيااة احملاياا ني القااانونيني اوتيااة    

نيو امرااري االوتيااات املتحاادة األمريكيااة، ااادأ حياتاااي      

م وعم  ملجال مراجعة احلسااات 2004العملية ما العام 

ونااا  وشاااركة ديلويااا  تقلاااد  يهاااا     اراااركة أرنسااا  وي 

منالااا خمتلفااة حتااى منصااا ماادير أول وااادأ العماا  س   

 م.2016الرركة اوظيفة مرا ا مال  ما يوليو 

 

 :داخل اململكة وخارجها احلالية والسابقة اإلدارة جملس أعضاء عضوية

علاى  ألارى  م عضوية جماالس إدارات س شاركات   2017توىل اعض أعضاء جملس إدارة الرركة للل العام 

 النحو التال :

  اجمللس عضو اسم

 السابقة إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات  احلالية إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات

 اململكة خارج/داخل – القانوني الكيان – الشركة اسم

  السعودية العربية

 اململكة خارج/داخل – القانوني الكيان – الشركة اسم

 السعودية العربية

 كام  لامل ع داهلل

 السعودية   –انا امزيرة )مسا مة مدرجةا  السعودية –ا مدرجة مسا مة) ات تصادية املدينة اعمار شركة

 السعودية –شركة حلوان  الوان )مسا مة مدرجةا  السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) واإلعمار للتنمية القرى أم شركة

 السعودية –اجملموعة السعودية لألحباث والتسوي  )مسا مة مدرجةا  السعودية –ا مدرجة غري مسا مة) العقاري للتموي  العاملية أملك شركة

 السعودية –شركة جمموعة التو ي  املالية )مسا مة غري مدرجةا  السعودية   –شركة دلي ال كة القااضة ) ات مسئولية حمدودةا 

 مصر –شركة مسل وعلم الروم للتنمية العمرانية )مسا مة غري مدرجةا   حرياال –)مسا مة غري مدرجةا  القااضة للتنمية التو ي  اي شركة 

 مصر –شركة مسل للفناد  واملنتجعات السياحية )مسا مة غري مدرجةا   حرياال –)مسا مة غري مدرجةا  املصر ية ال كة جمموعة

  حرياال –)مسا مة غري مدرجةا  القااضة ال كة دليشركة 

 مصر –)مسا مة غري مدرجةا  القااضة الدولية دليشركة 

 مصر –)مسا مة غري مدرجةا  للتنمية العقارية أملاظةشركة 

 مصر –)مسا مة غري مدرجةا  العقارية لليتثمارات دليشركة 

 القصيب عثمان طار 

 السعودية  –شركة امزيرة لأليوا  املالية )مسا مة غري مدرجةا  السعودية –)مسا مة مدرجةا  الصحة للردمات دلي شركة

 السعودية –)مسا مة مدرجةا  امزيرة انا

 السعودية –)مسا مة غري مدرجةا شركة رزم لليتثمار 

 السعودية –)مسا مة غري مدرجةا  شركة يرب لليتثمار العقاري

 السعودية –)مسا مة غري مدرجةا  التعليميةشركة ع اء 

 السعودية –ا  ات مسئولية حمدودة)ا ATSالرركة الفنية لتوطني التقنية )

  حرياال –)مسا مة غري مدرجةا شركة جامعة اململكة 

 –)مسا مة غري مدرجةا شركة آر زي إم  اير ينكول أنونيم يريكيتاي 

 تركيا

)مسا مة غري  اير ينكول ياتري لري س تايساري  آي إس شركة ني ا 

 تركيا –مدرجةا 

 م    آل يعيد ع داهلل

   السعودية –ا  ات مسئولية حمدودة)شركة السعودية ألنظمة امل ان  السريعة  السعودية  – اغري مدرجة مسا مة) شركة يعد امل    وشركاه للمقاوتت

  السعودية –ا  ات مسئولية حمدودة)شركة حقول للكيماويات  السعودية – اغري مدرجة مسا مة) شركة وتية لليتثمار

 السعودية  – اغري مدرجة مسا مة) لليتثمار امل    ع داهلل أاناء شركة

 السعودية –ا  ات مسئولية حمدودة)كونار  –شركة الترييد والعمارة 

 السعودية –ا مسئولية حمدودة ات )شركة يعد امل    وشريكة للعقارات 

 الرويت  إارا يم ع دالرمحا

 السعودية –)مسا مة غري مدرجةا  لإلدارة اسزامى شركة السعودية –ا مدرجة مسا مة) إلوان حلوان  شركة

   السعودية –ا مدرجة مسا مة)شركة الصادرات الصناعية  السعودية –ا مدرجة مسا مة) ات تصادية املدينة اعمار شركة

  السعودية –ا مدرجة مسا مة)الرركة السعودية لل  اعة والتيليت  السعودية –ا مدرجة مسا مة) والتسوي  لألحباث السعودية اجملموعة

 السعودية –)مسا مة غري مدرجةا  شركة جدوى لليتثمار

 السعودية –)مسا مة غري مدرجةا  شركة أملك العاملية للتموي  العقاري

 السعودية –)مسا مة غري مدرجةا  لناعات العيسىشركة 

 السعودية –)مسا مة غري مدرجةا  شركة وتية لليتثمار

 اي انيا –ا  ات مسئولية حمدودة)شركة امل اعم السريعة 

 كوريا   –ا  ات مسئولية حمدودة)شركة ني يس 

 كوريا   –ا  ات مسئولية حمدودة)شركة ايس  اريدن 
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  اجمللس عضو اسم

 السابقة إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات  احلالية إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات

 اململكة خارج/داخل – القانوني الكيان – الشركة اسم

  السعودية العربية

 اململكة خارج/داخل – القانوني الكيان – الشركة اسم

 السعودية العربية

 ع ااااااده حممااااااد ع ااااادالعزيز 

   ان 

   السعودية –شركة دلي دوي  لل يتومني ) ات مسئولية حمدودةا  السعودية –ا مدرجة مسا مة)شركة حلوان  إلوان 

 السعودية –شركة جمموعة لدمات ال عام )مسا مة غري مدرجةا  السعودية –ا مدرجةغري  مسا مة) شركة  ر  السعودية

 السعودية –شركة الراي  السعودية لألغ ية ) ات مسئولية حمدودةا  السعودية –ا مدرجةغري  مسا مة) لليتثمارشركة  ر  الدولية 

 السعودية –شركة النسيج وامللاس اما زة ) ات مسئولية حمدودةا  السعودية –ا مدرجةغري  مسا مة) شركة إتقان كاايتال

 –الرااااركة الوطنيااااة للصااااناعات ال هوكيماويااااة )مسااااا مة غااااري مدرجااااةا     السعودية  –شركة الرارة العراية ) ات مسئولية حمدودةا 

 السعودية

 السعودية –شركة يويكورب السعودية )مسا مة غري مدرجةا  السعودية –شركة جود احللى للتجارة احملدودة ) ات مسئولية حمدودةا 

 مصر   –شركة حلوان الوان )مسا مة غري مدرجةا  السعودية –شركة دلي للتقنية وال ا ة ال ديلة ) ات مسئولية حمدودةا 

 مصر  –انا ال كة )مسا مة مدرجةا  السعودية –شركة السماحة لألعمال التجارية ) ات مسئولية حمدودةا 

 السعودية –شركة دلي التجارية ) ات مسئولية حمدودةا 

 السعودية   –شركة لنا  األغ ية ) ات مسئولية حمدودةا 

 السعودية –شركة اي  التو ي  للتنمية ) ات مسئولية حمدودةا 

 السعودية –شركة اسكوي  الدولية ) ات مسئولية حمدودةا 

 السعودية –شركة املنالة احلضري للتنمية القااضة ) ات مسئولية حمدودةا 

 السعودية –شركة ا تسام املنفعة للعقارات ) ات مسئولية حمدودةا 

 السعودية –شركة معاد العاملية لإلنراء والتعمري ) ات مسئولية حمدودةا 

 مصر –شركة امللتقى العرا  )مسا مة مدرجةا 

 مصر –)مسا مة غري مدرجةا شركة دلي ال كة لليتثمار والتنمية 

 مصر –)مسا مة غري مدرجةا شركة التو ي  للتأجري التمويل  

 مصر –مدرجةا  للدواجا )مسا مةشركة اإلمساعلية مصر 

 مصر –)مسا مة غري مدرجةا شركة دلي لليتثمارات العقارية 

 مصر –)مسا مة غري مدرجةا شركة املاظة للتنمية العقارية 

 مصر –شركة مسل وعلم الروم للتنمية العمرانية )مسا مة غري مدرجةا 

 مصر –)مسا مة مدرجةا  شركة اإلمساعيلية امديدة للتنمية العمرانية

 ل نان –أديكو )مسا مة غري مدرجةا  –شركة التو ي  للت وير واتيتثمار 

 ل نان   –شركة املررف )مسا مة غري مدرجةا 

  ش كر  عل  حسني
  السعودية –ا  ات مسئولية حمدودة)شركة ش كر  للتنمية والتجارة 

 
 مصر –مدرجةا  شركة النعيم القااضة لليتثمار )مسا مة

  السعيد حممد مازن

 السعودية –ا مدرجة مسا مة)شركة املتقدمة لل هوكيماويات   السعودية –ا مدرجةغري  مسا مة)شركة مازن حممد السعيد القااضة 

 دا  –شركة ميناء كاايتال ) ات مسئولية حمدودةا  السعودية –شركة السعيد القااضة ) ات مسئولية حمدودةا 

 األردن –الرركة العراية للتنمية العقارية ) ات مسئولية حمدودةا  اري انيا –شركة ييفيا اروايتيز ) ات مسئولية حمدودةا 

–شركة حممد ع دالرمحا السعيد وأوتده ) ات مسئولية حمدودةا  مصر –شركة التو ري احملدودة ) ات مسئولية حمدودةا 

 ال حريا  –شركة اي  التموي  اسليج  ) ات مسئولية حمدودةا  السعودية 

 ال حريا –شركة اناء السعودية الدولية للمقاوتت ) ات مسئولية حمدودةا 

 احلديث  إارا يم يليمان

 السعودية –ا مدرجة مسا مة) والتسوي  لألحباث السعودية اجملموعة  السعودية –ا مدرجةغري  مسا مة) شركة جمموعة جنمة املدا ا

  السعودية –ا مدرجة مسا مة)الرركة السعودية لل  اعة والتيليت  السعودية –ا مدرجةغري  مسا مة)الرركة السعودية للمرت ات اسالة 

–امدرجةغري  مسا مة)رر كاايتال اتيتثمارية السعوديةشركة  ين

 السعودية

  امللحم ع داهلل لالد

 السعودية –ا مدرجة مسا مة)املتحدة لإللكهونيات رركة ال السعودية –ا مدرجة مسا مة) ات تصادية املدينة اعمار شركة

 السعودية –ا مدرجة مسا مة) ال ي ان  السعودي ال نا

 السعودية –ا مدرجة مسا مة) ات تصادية املعر ة مدينة شركة

 السعودية –ا مدرجةغري  مسا مة) شركة اإلمسن  األايض السعودي

م ألي عضو ما أعضاء جملس اإلدارة عضوية س جمالس إدارات أكثار ماا مخاس    2017وت يوجد للل العام  

 شركات مسا مة مدرجة. 

  تكوين جملس اإلدارة وتصنيف العضوية:

 العاماة  اممعياة  عينا   و اد  يتكون جملس إدارة الرركة ما تسعة أعضاء ط قا  للنظام األيااس للراركة ،  

 مااا ااادأت ميلديااة ياانوات ثاالث ملاادة اإلدارة جملااس أعضاااء م2016 10 27 تاااري  س املنعقاادةا 44) العاديااة

 ي ارأ  مل كماا  ،م أي تييري على أعضااء اجمللاس منا  انتراااهم    2017ومل ي رأ للل العام  ، م2016 10 27

عدا تصنيت عضوية نا ا ر يس جملس اإلدارة املهندس طاار  عثماان    اجمللس س عضويتهم تصنيت على تييري

القصيب حي  مت تييري تصنيت عضويتي ما عضاو تنفيا ي اىل عضاو غاري تنفيا ي و قاا  للتعريفاات الاواردة س         
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 مخساة  مانهم  تنفيا يني  غاري  أعضااء  مثانياة  ماا  يتكاون  اجمللاس   اإن  لا لا  وو قا  ،ت حة حوكمة الرركات

  .تنفي ي عضو إىل ا ةإض مستقلني أعضاء

 م:  2017وي ني امدول أدناه تكويا اجمللس وتصنيت العضوية للعام 

 تصنيف العضوية املنصب يف اجمللس اسم عضو اجمللس

 غري تنفيذي رئيس جملس اإلدارة عبداهلل صاحل كامل

 تنفيذيغري  نائب رئيس جملس اإلدارة طارق عثمان القصيب

 مستقل دارةاإلجملس  عضو مبطيآل عبد اهلل سعيد 

 تنفيذي جمللس اإلدارةعضو املنتدب ال عبد الرمحن إبراهيم الرويتع

 غري تنفيذي دارةاإلعضو جملس  عبد العزيز حممد عبده مياني

 مستقل دارةاإلعضو جملس  حسني علي شبكشي

 مستقل دارةاإلعضو جملس  مازن حممد السعيد

 مستقل دارةاإلعضو جملس  سليمان إبراهيم احلديثي

 مستقل دارةاإلعضو جملس  خالد عبداهلل امللحم

  :م2017خالل العام حضور األعضاء سجل اجتماعات جملس اإلدارة و

كما أن جملاس اإلدارة ألادر عاددا     م، 2017للل العام املال   مخسة اجتماعات عقد جملس إدارة الرركة

م و لاا و ا  احتياجاات ومت ل اات     2017اجتماعاتاي لالل العاام    ما  ارارات التمريار س الفاهات ااني مواعياد      

الرركة، ولالة  رارات اعتماد القاوا م املالياة الراعياة والسانوية و لاا اعاد دراياة مناة املراجعاة عاا ور ا             

  على النحو التال :م 2017للل العام وكان يج  اجتماعات اجمللس تولياتها للمجلس، 

  االجتماعات مواعيد
 

 اجمللس عضو اسم

 م2017 اجمللس اجتماعات حضور سجل
 عدد/احلضور

 االجتماعات
 األول االجتماع

 م01/02/2017

  الثاني االجتماع

 م07/03/2017

 الثالث االجتماع

 م03/06/2017

  الرابع االجتماع

 م03/10/2017

  اخلامس االجتماع

 م21/12/2017

      2 5 كام  لامل ع داهلل

      5 5 القصيب عثمان طار 

      4 5 م    آل يعيد اهلل ع د

      5 5 الرويت  إارا يم الرمحا ع د

      2 5  ان  ع ده حممد العزيز ع د

      5 5 ش كر  عل  حسني

      3 5 السعيد حممد مازن

      5 5 احلديث  إارا يم يليمان

      2 5  امللحم ع داهلل لالد

 م.31/12/2017 يف تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

 عدد اجتماعات اجمللس وحضور أعضاء اجمللس خالل دورة اجمللس: 

 م 2016 10 27ا املنعقاااادة س 44عقااااد جملااااس اإلدارة مااااا تاااااري  تعيينااااي مااااا اممعيااااة العامااااة العاديااااة )     

وياا ني اماادول أدناااه حضااور أعضاااء اجمللااس تجتماعاتااي لاالل    ، ا اجتماعااات7)عاادد م 2017 12 31حتااى 

 الدورة احلالية:

 اجمللس عضو ايم
 م26/10/2019 يف تنتهي م27/10/2016 من بدأت اليت اإلدارة جمللس( 14) دورة

 احلضور نس ة احلضور  اتجتماعات عدد

 %57 4 7 كام  لامل ع داهلل

 %100 7 7 القصيب عثمان طار 

 %71 5 7 م    آل يعيد اهلل ع د

 %100 7 7 الرويت  إارا يم الرمحا ع د

 %43 3 7  ان  ع ده حممد العزيز ع د

 %100 7 7 ش كر  عل  حسني

 %57 4 7 السعيد حممد مازن

 %100 7 7 احلديث  إارا يم يليمان

 %43 3 7  امللحم ع داهلل لالد
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 :الرئيسة الشركةجلان 

انااءق علاى ماا تساتدعيي احتياجاات وظاروف وط يعاة        الراركة  اإن جملاس اإلدارة     حوكماة  واعاد  ضما إطار 

وتصااريت تأديااة مهماتااي ومساائولياتي   ساهاادف مساااعدة اجمللااس   ر يساايتني منااتنيشااك  أعمااال الرااركة 

 ارك   عال ور   مستوى اإلشراف والر ااة وضوااط اذا  القرارات س الرركة، و  ه اللجان   أعمالي 

، ويررف جملس اإلدارة على أعماعا وتقوم اللجان اعر  نتا ج الهشيحاتاملكا آت واجعة، ومنة منة املر

ورؤيااا ها وتكوينهااا مهااا اومهاللجااان  التصالاااتوتااتلر  ، أعماعااا وتولااياتها علااى اجمللااس اصاافة دوريااة

م 2017ل العاام  لال وتاواري  انعقاد اا واياناات احلضاور لألعضااء لكا  اجتماا         وعدد اجتماعاتها وأعضا ها 

 على النحو التال :  

 جلنة املراجعة: 

م ت حااة منااة املراجعااة املتضاامنة مهماتهااا وضااوااط  2016 12 26ا املنعقاادة س 45اممعيااة العامااة ) اعتماادت

عملااها وتعاايني ومكا ااآت أعضااا ها، واعااد لاادور  اارار جملااس  يئااة السااو  املاليااة ااعتماااد ت حااة حوكمااة   

م  ادي  ت حاة   2017 12 31ا املنعقادة س  46) قد اعتمدت اممعياة العاماة   م 2017للل العام الرركات 

عم  مناة املراجعاة املتضامنة تراكي  اللجناة ومهامهاا وضاوااط عملاها ومكا اآت أعضاا ها ملاا يتوا ا  ما               

 زا ااةون ياالمة مااا والتحقاا  الرااركة أعمااال ملرا  ااة املراجعااة منااة ذاات ت حااة حوكمااة الرااركات، و

 إىل أدناااه، املاا ني لالااة اصاافة اللجناة  مهااام وتراام   يهااا، الدالليااة الر اااة  وأنظمااة املاليااة والقااوا م التقاارير 

 :اإلدارة جملس عا يوكلها ألرى ومسئوليات مهام أي جانا

 : املالية التقارير: أواًل

 س والتولاية  رأيهاا  وإااداء  اإلدارة جملاس  علاى  عرضاها      للرركة والسنوية األولية املالية القوا م دراية .1

 . وشفا يتها وعدالتها نزا تها لضمان شأنها؛

 املالياة  والقاوا م  اإلدارة جملاس  تقريار  كاان  إ ا  يماا  – اإلدارة جملاس  طلاا  علاى  انااءق  – الفين الرأي إاداء .2

 املركااز تقيايم  واملسااتثمريا للمساا مني  تتاايح الا   املعلوماات  وتتضااما ومفهوماة  ومتوازنااة عادلاة  للراركة 

 .وايهاتيجيتها عملها و و ن وأدا ها للرركة املال 

 . املالية التقارير تتضمنها مألو ة غري أو مهّمة مسا   أي دراية .3

 الراركة  س اتلتزام مسؤول أو مهامي يتوىل ما أو للرركة املال  املدير يثري ا مسا   أي س اد ة ال ح  .4

 .  احلسااات مراج  أو

 .املالية التقارير س الواردة امو رية املسا   س احملاي ية التقديرات ما التحق  .5

 .شأنها س اإلدارة جمللس والتولية الرأي وإاداء الرركة س املت عة احملاي ية السيايات دراية .6

 : الداخلية املراجعة: ثانيًا

 . الرركة س املراطر وإدارة واملالية الداللية الر ااة نظم ومراجعة دراية .1

 .  يها الواردة للملحوظات التصحيحية اإلجراءات تنفي  ومتااعة الداللية املراجعة تقارير دراية .2

 وجادت  إن – الراركة  س الداللية املراجعة إدارة) أو الدالل  املراج  وأنر ة أداء على واإلشراف الر ااة .3

 للراركة  يكاا  مل وإ ا. اهاا  املنوطاة  واملهام األعمال أداء س و عاليتها اللزمة املوارد توا ر ما للتحق  ؛ا–

 . تعييني إىل احلاجة مدى ارأن اجمللس إىل توليتها تقديم اللجنة  على دالل ، مراج 

 .مكا آتي وا هاد الدالل  املراج  أو الداللية املراجعة إدارة أو وحدة مدير اتعيني اإلدارة جمللس التولية .4

 .  السنة س األ   على مرتني للرركة الدالل  املراج  م  دورية اصفة اللجنة جتتم  .5
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 :احلسابات مراجع: ثالثًا

 التحقا   اعاد  أدا هام،  وتقيايم  أتعاااهم  و دياد  وعازعم  احلساااات  مراجعا   اهشيح اإلدارة جمللس التولية .1

 .معهم التعا د وشروغ عملهم ن ا  ومراجعة ايتقلعم ما

 س األلا   ما   املراجعاة،  أعماال   عالية ومدى وعدالتي، وموضوعيتي احلسااات مراج  ايتقلل ما التحق  .2

 .الصلة  ات واملعايري القواعد اتعت ار

 ذارن  إدارياة  أو  نياة  أعماات   تقد اي  عادم  ماا  والتحقا   وأعمالاي،  الرركة حسااات مراج  ل ة مراجعة .3

 . لا حيال مر ياتها وإاداء املراجعة، أعمال ن ا  عا

 .الرركة حسااات مراج  ايتفسارات عا اإلجااة .4

 .ارأنها أُتِر  ما ومتااعة املالية القوا م على وملحظاتي احلسااات مراج  تقرير دراية .5

 .السنة س األ   على مرتني الرركة حسااات مراج  م  دورية اصفة اللجنة جتتم  .6

 :االلتزام ضمان: رابعًا

 .ارأنها اللزمة اإلجراءات الرركة اذا  ما والتحق  الر ااية امهات تقارير نتا ج مراجعة .1

 .  العل ة  ات والتعليمات والسيايات واللوا ح ااألنظمة الرركة التزام ما التحق  .2

 حياال  مر ياتهاا  وتقاديم  العل اة،   وي األطاراف  م  الرركة جتريها أن املقهد والتعاملت العقود مراجعة .3

 .اإلدارة جملس إىل  لا

 اااإلجراءات  تولاياتها  وإااداء  اإلدارة، جملاس  إىل اراأنها  إجاراء  اذا  ضرورة ترى مسا   ما تراه ما ر   .4

 .اذا  ا يتعني ال 

ملاادة م 2016 12 26املنعقاادة س للرااركة ا 45)اقاارار مااا اممعيااة العامااة العاديااة   املراجعااة منااة ترااكل و

مكوناي ماا ثلثاة    م وحتى نهاية الدورة و ا   2016 10 27ية دورة جملس اإلدارة س اثلث ينوات ت دأ ما اد

، و يماا يلا  جادول    ما اينهم عضو لاارج  مساتق  مترصا  س الرائون املالياة واحملايا ية       أعضاء مستقلني

لالل  وتواري  انعقاد ا وايانات احلضور لألعضاء لك  اجتماا   وعدد اجتماعاتها  ء اللجنةي ني ر يس وأعضا

 م على النحو التال :2017العام 

  اتيم 
 ط يعة

 العضوية

 م2017للل العام  ا اجتماعات7ي  اللجنة مهامها ما للل عقد )مار

 األول اتجتما 

17 01 2017 

  الثان  اتجتما 

01 03 2017 

 اتجتما  الثال 

07 03 2017 

 اتجتما  الراا  

13 03 2017 

 اتجتما  اسامس 

08 05 2017 

 اتجتما  السادس

31 10 2017 

 اتجتما  الساا  

04 12 2017 

        ر يس  م   آل  يعيد ع داهلل 1

        عضو يليمان إارا يم احلديث  2

        عضو * نالر يهان الري ان   3

  واحملاي ية املالية الرئون س مترص  مستق  لارج  عضو* 

  الرتشيحاتو املكافآتجلنة : 

م  واعد التيار أعضاء مناة الهشايحات واملكا اآت    2007 09 05ا املنعقدة س 32اممعية العامة ) اعتمدت

ومدة العضوية  يها وأيلوب عم  اللجنة، واعد لدور  رار جملس  يئة السو  املالية ااعتمااد ت حاة حوكماة    

إلدارة دماج مان    م ومتاشايا  ما  ت حاة حوكماة الراركات  قاد  ارر جملاس ا        2017الرركات للل العاام  

وتتوىل مجي  اتلتصالاات  املكا آت والهشيحات س منة واحدة    مسمى منة املكا آت والهشيحات 

 قاد اعتمادت اممعياة    واملهام للجن  املكا آت والهشايحات الاواردة س ت حاة حوكماة الراركات، وعلياي       

املتضامنة تراكي     كا اآت والهشايحات  امل م  دي  ت حة عما  مناة  2017 12 31ا املنعقدة س 46العامة )

 مناة  ذت اللجنة ومهامها وضوااط عملها ومكا آت أعضا ها ملا يتوا   م  ت حة حوكمة الرركات، و

 اإلدارة ومكا ااآت منااي املن ثقااة واللجااان اجمللااس أعضاااء ملكا ااآت املرت  ااة ااملهااام والهشاايحات املكا ااآت
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 مهاااام أي جاناااا اىل أدنااااه، املااا ني النحاااو علاااى التنفي ياااة واإلدارة اجمللاااس لعضاااوية والهشااايحات التنفي ياااة

 :اإلدارة جملس عا يوكلها ألرى ومسئوليات

 :الشركة يف املكافآت خيص فيما: أواًل

 اممعياة  ماا  تعتماد اا  متهيادا    يهاا  للنظار  اإلدارة جملاس  اىل ور عهاا  للمكا اآت  واضاحة  يياياة  اعداد .1

 :السياية   ه ترم  أن على للرركة، العامة

 أعضاء جملس اإلدارة.   مكا آت .أ 

 .اإلدارة جملس ما املن ثقة اللجان مكا آت .ب 

 .التنفي ية اإلدارة مكا آت .ن 

 .تنفي  ا ما والتحق  عنها، وات صاد ااألداء مرت  ة معايري ات ا  السياية تلا س يراعى أن على

 عاا  جاو ري  احناراف  أي واياان  اهاا،  املعماول  املكا اآت  ويياياة  املمنوحاة  املكا اآت  اني العل ة توضيح .2

 .السياية   ه

 .منها املتولاة األ داف  قي  س  عاليتها مدى وتقييم املكا آت، لسياية الدورية املراجعة .3

 جمللس اإلدارة و قا  للسياية املعتمدة ما اممعية ملا يل :  التولية .4

 .اإلدارة جملس أعضاء مكا آت .أ 

 .اإلدارة جملس عا املن ثقة اللجان مكا آت .ب 

 .التنفي يني ك ار مكا آت .ن 

 :التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس لعضوية الرتشيحات خيص فيما: ثانيًا

 :يل  ما الهشيحات خي   يما اللجنة التصالات تكون

 .التنفي ية واإلدارة اإلدارة جملس س للعضوية واضحة ومعايري ييايات ا هاد .1

 ماا  املعتماادة، واملعااايري للسيايااات و قااا  ترشاايحهم وإعااادة  يااي أعضاااء اهشاايح اإلدارة جمللااس التولااية .2

 .ااألمانة خملة جبر ة إدانتي ي ق  شر  أي ترشيح عدم مراعاة

 .التنفي ية اإلدارة وظا ت وشي  اإلدارة، جملس لعضوية امل لواة واملؤ لت للقدرات ولت إعداد .3

 .اإلدارة جملس ألعمال ذصيصي العضو على يتعني ال ي الو    ديد .4

 ووظاا ت  اإلدارة جملاس  لعضاوية  املنايا ة  اسا ات  أو املهاارات  ماا  اللزمة للحتياجات السنوية املراجعة .5

 .التنفي ية اإلدارة

 .إجراؤ ا  كا ال  التوليات وتقديم التنفي ية، واإلدارة اإلدارة جملس  يك  مراجعة .6

 كااان إ ا مصااامل تعااار  أي وجااود وعاادم املسااتقلني، األعضاااء ايااتقلل مااا ياانوي ارااك  التحقاا  .7

 .ألرى شركة إدارة جملس عضوية يري  العضو

 وك ااار املسااتقلني، واألعضاااء التنفياا يني، غااري واألعضاااء التنفياا يني، لألعضاااء وظيفاا  ولاات وضاا  .8

 .التنفي يني

 .التنفي يني ك ار أو اإلدارة جملس أعضاء أحد مركز شيور حال س اسالة اإلجراءات وض  .9

 مصااالحة مااا  يتفااا  ملاااا ملعامتهاااا احللاااول وا اااهاد اإلدارة، جملاااس س والقاااوة الضاااعت جواناااا  دياااد .10

 .الرركة

، و يماا يلا  جادول يا ني     ما ثلثة أعضااء للل العام  والهشيحات املكا آتمنة جملس اإلدارة   و د شك

وتاواري  انعقاد اا واياناات احلضاور لألعضااء      وعدد اجتماعاتها ولفة وط يعة العضوية ر يس وأعضاء اللجنة 

  م على النحو التال :2017للل العام لك  اجتما  
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  اتيم 
لفة 

 العضوية

ط يعة 

 العضوية

 م2017ا اجتماعات للل العام 2ماري  اللجنة مهامها ما للل عقد )

 اتجتما  األول

16 05 2017 

 اتجتما  الثان  

18 12 2017 

   *ر يس  غري تنفي ي  ع دالعزيز حممد ع ده  ان  1

   * عضو مستق   حسني عل  ش كر   2

   عضو  مستق   مازن حممد السعيد  3

 عما   وت حاة  الراركات  حوكماة  ت حاة  ما   متاشايا  م 2017 12 31اعت اارا  ماا    اللجناة  تركي  إعادة مت* 

علاى  و لاا   ر ايس اللجناة عضاو مساتق  ماا أعضااء جملاس اإلدارة،       اأن يكاون   والهشيحات املكا آت منة

   النحو التال :

 ط يعة العضوية لفة العضوية  اتيم 

 ر يس مستق  حسني عل  ش كر   1

 عضو  غري تنفي ي ع دالعزيز حممد ع ده  ان  2

 عضو  مستق   مازن حممد السعيد  3

 شركاتها التابعة:والشركة أسهم يف مصلحة أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني 

  الشركة:املصلحة يف أسهم 

، وت توجاد أي  م2017ي ني امدول أدناه مصلحة أعضاء جملس اإلدارة س أياهم الراركة لالل العاام املاال       

ت توجد مصالحة  كما ، أو شركاتها التااعةس أيهم الرركة واألوتد القصرا  )الزوجات أل راا هممصلحة 

أو شركاتها التااعة وت توجد أي أدوات دياا للراركة    س أيهم الرركة أ راا همك ار التنفي يني وألي ما 

 .أو لرركاتها التااعة

يهم اململوكة لرركة دلي ال كة القااضة ملصلحة اتيتا  ع داهلل لامل كام  غاري   67,903,932ملحظة * مت إضا ة عدد 

 يهم. 678,501امل اشرة لسي رتي اإلدارية على شركة دلي ال كة القااضة إضا ة إىل اتيهم ال   لكها م اشرة وعدد ا 

 املصلحة يف أسهم شركات تابعة: 

 إخوان:شركة حلواني 

ا مدرجاة امادول أدنااه مصالحة اعاض أعضااء جملاس اإلدارة س أياهم شاركة حلاوان  إلاوان )مساا مة             ي ني

اململوكاة االكاما  للراركة     راية لليتثمار الصاناع  احملادودة  التااعة للرركة ما للل شركة عسري الع

 على النحو التال :  م 2017للل العام املال  

 اسم العضو الذي

 تعود له املصلحة

 صايف التغيري نهاية العام بداية العام

 يف عدد األسهم

نسبة 

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغيري

 %6,5+  4,131,968+  - 67,903,932 - 63,771,964 * هلل لامل كام اع د

 - - -  - 4,044 طار  عثمان القصيب

 - - -  - 28,304 م   آل ع داهلل يعيد 

 - - -  - 4,044 ع دالرمحا إارا يم الرويت 

 - - -  - 2,022 ع دالعزيز حممد ع ده  ان 

 - - -  - 1,000 حسني عل  ش كر 

 - - -  - 1,000 مازن حممد السعيد

 - - -  - 1,000 يليمان إارا يم احلديث 

 - - -  - 541,000 لالد ع داهلل امللحم  
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 العيسى:شركة صناعات 

% للراركة  38ت توجد أي مصلحة ألعضاء جملس اإلدارة س أيهم شركة لناعات العيسى اململوكة انسا ة  

 . م2017للل العام املال  

 :التنفيذية واإلدارة املنبثقة واللجان اإلدارة جملس أعضاء مكافآت

م ييايااة مكا ااآت أعضاااء جملااس اإلدارة  2017 12 31ا املنعقاادة س 46اممعيااة العامااة العاديااة )  اعتماادت

 ديااد معااايري واضااحة ملكا ااآت أعضاااء جملااس اإلدارة   اىلواللجااان املن ثقااة واإلدارة التنفي يااة والاا  تهاادف  

لراركات وأنظماة ولاوا ح    ما اجمللس وك ار التنفي يني س الرركة س ضوء مت ل ات نظاام ا  املن ثقة وللجان

كماا تهادف السياياة اىل جا ب ا اراد يتمتعاون اقادر ماا الكفااءة والقادرة واملو  اة ماا              املالية، يئة السو  

اجاا  العماا  س جملااس اإلدارة واللجااان واإلدارة التنفي يااة مااا لاالل تاا ين ل ااط وااارامج حمفاازة للمكا ااآت     

 و قي  مصامل مسا ميها.مما يسا م س  سني أداء الرركة  ااألداء،ومرت  ة 

 : مكا أة أعضاء جملس اإلدارة: أوت 

ا مااا النظااام األياااس للرااركة، تكااون مكا ااأة أعضاااء اجمللااس م ليااا  معينااا  أو ااادل   21للمااادة ) ط قااا  .1

حضور عا املسات، أو مزايا عينية، أو نس ة معينة ما لاس األرااد، واوز امم  اني اثانني أو أكثار   

مة الرركات، ما   ه املزايا، و لا ملا يتوا   م  األحكام الواردة س نظام الرركات، وت حة حوك

 والقواعد واملعايري ال  تضعها  يئة السو  املالية س   ا اسصو .  

 لااس  ما%ا 10) على النس ة   ه تزيد أن اوز  ل الرركة، أرااد ما معينة نس ة املكا أة كان  إ ا .2

 تالراركا  نظاام  ألحكاام  ت  يقاا   العاماة  اممعياة   ررتهاا  الا   اتحتياطياات  لصام  اعاد  و لاا  األراااد، 

 الرااركة مااال رأس مااا%ا 5) عااا يقاا  ت املسااا مني علااى راااح توزياا  واعااد األياااس، الرااركة ونظااام

 وك  العضو، حيضر ا ال  املسات عدد م  متناي ا  املكا أة   ه ايتحقا  يكون أن على املد و ،

 .ااطل  يكون  لا خيالت تقدير

 أو مالياة  ومزاياا  مكا اآت  ماا  اإلدارة جملاس  عضاو  علياي  حيصا   ماا  جممو  يتجاوز ت األحوال؛ مجي  س .3

 .املرتصة امهة تضعها ال  الضوااط و   ينويا ، ريال ألت مخسما ة م ل  عينية

أن يرتم  تقرير اجمللس اىل اممعية العاماة العادياة علاى اياان شاام  لكا  ماا حصا  علياي أعضااء            اا .4

اجمللس للل السنة املالية ما مكا آت وادل مصرو ات وغري  لاا ماا املزاياا. وأن يراتم  كا لا علاى       

و إداريااة أو اياان ماا   ضاي أعضاااء اجمللاس اولافهم عاااملني أو إدارياني أو ماا   ضاوه نظااريا أعماال  نياة أ          

ايترارات. وأن يرتم  أيضا  على ايان اعدد جلسات اجمللس وعدد املسات ال  حضر ا ك  عضو ماا  

 تاري  آلر اجتما  للجمعية العامة.  

 العضااو لاا ة ماادى تعكااس حبياا  املقاادار متفاوتااة اإلدارة جملااس أعضاااء مكا ااآت تكااون أن اااوز .5

 .اتعت ارات ما وغري ا حيضر ا ال  املسات دوعد وايتقللي اي املنوطة واملهام والتصالاتي

أت تكون مكا أة أعضاء جملاس اإلدارة املساتقلني نسا ة ماا األراااد الا   ققهاا الراركة أو أن          اا .6

 تكون م نية ارك  م اشر أو غري م اشر على رحبية الرركة.  

 

 اسم العضو الذي

 تعود له املصلحة

 نهاية العام العام بداية
 نسبة التغيري صايف التغيري

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 - - - 1,000 - 1,000   هلل لامل كام اع د

 - - - 1,000 - 1,000 ع دالرمحا إارا يم الرويت 

 - - - 1,000 - 1,000 ع دالعزيز حممد ع ده  ان 
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 م: 2017مكا آت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة املد وعة للل العام  امدول أدناه وي ني
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 أوت : األعضاء املستقلني:

 - 138,858 - - - - - - - 138,858 - - - 21,000 15,000 102,858 ع داهلل يعيد آل م      1

 - 44,600 - - - - - - - 44,600 - - - 6,000 38,600 - حسني عل  ش كر    2

 - 35,300 - - - - - - - 35,300 - - - 12,800 22,500 - مازن حممد السعيد   3

 - 124,716 - - - - - - - 124,716 - - - 21,000 18,000 85,716 يليمان إارا يم احلديث    4

 - 6,000 - - - - - - - 6,000 - - - - 6,000 - لالد ع داهلل امللحم 5

 - 349,474 - - - - - - - 349,474 - - - 60,800 100,100 188,574 اجملمو  

 ثانيا : األعضاء غري التنفي يني:

 - 11,900 - - - - - - - 11,900 - - - - 11,900 - ع داهلل لامل كام   1

 - 20,900 - - - - - - - 20,900 - - - - 20,900 - طار  عثمان القصيب   2

 - 17,900 - - - - - - - 17,900 - - - 6,000 11,900 - ع دالعزيز حممدع ده  ان  3

 - 50,700 - - - - - - - 50,700 - -  6,000 44,700 - اجملمو 

 ثالثا : األعضاء التنفي يني:

 - 18,000 - - - - - - - 18,000 - - - - 18,000 - ع دالرمحا إارا يم الرويت  1

 - 18,000 - - - - - - - 18,000 - - - - 18,000 - اجملمو 

 - 418,174 - - - - - - - 418,174 - - - 66,800 162,800 188,574 اجملمو  الكل  

 : مكا أة أعضاء اللجان: ثانيا 

ت حة عم  منة واملراجعة وت حة عم  منة املكا آت والهشيحات والا  مت اعتماد اا ماا اممعياة      اشتمل 

ا ألات  وعرارون  ما اة ) رياال  120,000  ادر ا  يانوية  مكا اأة العامة على املكا آت اسالاة اأعضاا ها و ا     

  ا ه  اياتحقا   يكاون  أن علاى  اتلاريا  األعضااء  ماا  عضاو  لكا  ا ألات  ما ة) ريال 100,000و اللجنة لر يس

 .السنة للل العضو حيضر ا ال  اتجتماعات عدد م  متناي ا  املكا اأة

   م:2017 العام للل املد وعة اللجان أعضاء وتعويضات مكا آت أدناه امدول وي ني

  
املكا آت الثااتة )عدا ادل حضور 

 املساتا
 اجملمو   ادل حضور املسات

 أعضاء منة املراجعة:

 123,858 21,000 102,858 ع داهلل يعيد آل م     1

 106,716 21,000 85,716 يليمان إارا يم احلديث   2

 124,500 24,500 100,000 نالر يهان الري ان   3

 355,074 66,500 288,574 اجملمو 

 أعضاء منة املكا آت والهشيحات:

 6,000 6,000 - * ع دالعزيز حممد ع ده  ان  1

 6,000 6,000 - *حسني عل  ش كر   2

 12,800 12,800 - *مازن حممد السعيد  3

 24,800 24,800 - اجملمو  

عاا  ألت ريال  320إمجال    ل مل م2017 12 31و   ت حة منة املكا آت والهشيحات املعتمدة س مكا آت ألعضاء اللجنة * ييتم لرف 

  م.2018للل العام م و لا 2017العام 
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 : مكا أة اإلدارية التنفي ية: ثالثا 

 : يل  ما وترم  التنفي يني ك ار مكا أة والهشيحات املكا آت منة تولية على اناءق اإلدارة جملس حيدد

ثاا  يد   اصورة راتا وادتت، وترم  ال دتت ادل السكا وادل املوالالت والتا اكر السانوية     م ل  .1

 وال  تقهحها منة املكا آت والهشيحات ويعتمد ا جملس اإلدارة.  

 مكا أة ينوية مرت  ة ملؤشرات األداء و قا  للتقييم السنوي ال ي يتم اه ا اسصو . .2

اإلدارة انااءق علاى    جملاس ك ار التنفيا يني ماا   ا     و للعاملني املكا آت وأنوا  وييايةيتم اعتماد ل ط  .3

 تولية منة املكا آت والهشيحات. 

 التنفيا يني  وك اار  للموظفني املكا آت يياية تنفي  على اإلشراف والهشيحات املكا آت منة على واا

 .اجمللس يقر ا ال  العامة واملوجهات وال امج اس ط ضوء س

 م:  2017ك ار التنفي يني املد وعة للل العام سمسة ما تعويضات الكا آت وأعلى امل امدول أدناه وي ني

 

 املكا آت املتيرية  املكا آت الثااتة
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 10,122,125 - 226,165 922,500 - - - - 922,500 8,973,460 - 1,123,460 7,850,000 اجملمو  الكل  

  

التنفيذيني عن أي  بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار

 مكافآت:

 .ريال 2,208,333 مل ل  مكا أة عا العام واملدير املنتدب العضو تنازل

 الوسائل اليت اعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء جلانه وأعضائه:

 الضااعت نقاااغ أوجااي معامااة علااى للعماا  اجمللااس ألداء عااام تقياايم اعماا  والهشاايحات املكا ااآت منااة تقااوم

 واإلدارة اجمللاس  ماان  ماا  كا   تقيايم  اراأن  اإلدارة جمللاس  ملحظاتهاا  ار   تقوم كما القوة أماكا وتعزيز

 .التنفي ية

 لكبار التنفيذيني مصلحة فيها: األعمال والعقود اليت يكون ألي من أعضاء جملس اإلدارة أو

ماا أعضااء جملاس     االراركة  عل اة   وي أطاراف  ما   اعتيادياة  ملعاملت م2017 العام للل الرركة  ام 

 علاى  املعااملت  عار   مت و اد  الياري،  ما   املت عاة  واألياس  الراروغ  واانفس  العادي النراغ إطار اإلدارة ضما

 اشااهاك دون  لااا علااى اإلدارة وموا قتااي جمللااس املصاالحة  وي اجمللااس أعضاااء ت لياا  وإث ااات اإلدارة جملااس

ا املنعقاااادة س 12) العاديااااةغااااري  العامااااة اممعيااااة وا قاااا  و ااااد التصااااوي ، علااااى املصاااالحة  وي األعضاااااء

 القارار  علاى  التصاوي   س املصاامل   وي األعضاء اشهاك أدناه دون التعاملت على م االهلي 2017 04 23

 أدنااه  وامادول  العاماة،  للجمعياة  مراجا  احلساااات   ما املقدم اسا  والتقرير اجمللس ر يس ت لي  و   و لا

العاماة، وياوف تعار  املعااملت      اممعية ما اها الهلي  مت ال  العل ة  ي األطراف م  املعاملت يوضح

 :  على اممعية القادمة للتجديد االهلي  اها
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 شروط التعامل مدة التعامل مبلغ التعامل طبيعة التعامل اسم الطرف ذي املصلحة

   عبداهلل صاحل كامل 

)رئــيس جملــس إدارة الشــركة  

شـــــــركة لتملكـــــــه أســـــــهمًا يف 

 اخلزامى لإلدارة(.

 عبدالرمحن ابراهيم الرويتع 

)العضــو املنتــدب واملــدير العــام    

ــه أســـــهمًا يفللشـــــركة   لتملكـــ

شــركة اخلزامــى لــإلدارة الــيت   

% مــن  5متلــك فيهــا الشــركة   

 رأس ماهلا(.

 عقـــــد اســـــتئجار مكاتـــــب

ــركة ــرج  للشــــــــــــ يف بــــــــــــ

ــلية ــركة   الفيصــ ــن شــ مــ

 اخلزامى لإلدارة.

 ريال1.545.600

 )سنويًا(
 واحدة سنة

عقد اإلجيار ملدة 

بدأت سنوات  مخس

م 2015من أكتوبر 

قابل للتجديد ملدد 

 أخرى

 عبد الرمحن إبراهيم الرويتع 

ــام(    ــدير العـ ــدب واملـ ــو املنتـ )العضـ

ــس إدارة   ــويته يف جملــــــــــ لعضــــــــــ

ــتثمار    ــدوى لالســــــ ــركة جــــــ شــــــ

 ولتملكه أسهمًا فيها.

ــركة  ــتثمار الشـ ــد اسـ  عقـ

القائم يف صندوق جدوى 

املشــــــــــرت   لالســــــــــتثمار

)زيـــــــوت تشـــــــحيم لـــــــوب 

ــن   الســـــعودية( املـــــداره مـــ

ــدوى   ــركة جـــــــــــــــ شـــــــــــــــ

 لالستثمار

 ريال118.811.311

ــاريخ االســــتثمار   مــــن تــ

م اىل تـــــاريخ 2007عـــــام 

تصــــــفية الصــــــندوق او 

ــن    ــركة مــ ــارج الشــ ختــ

 الصندوق

جــــــدوى  إدارة صــــــندوق

لالســـــــتثمار املشـــــــرت  

تشـــــحيم لـــــوب )زيـــــوت 

السعودية( وفق شـروط  

 واحكام الصندوق

م تكون الرركة 2017الرركة أني اايتثناء ما جاء أعله  إني ت توجد أي أعمال أو عقود للل العام  وتقر

أو ألي شار   ي   لك اار التنفيا يني   اإلدارة أوطر ا   يها و يها أو كان   يها مصلحة ألحد أعضاء جملاس  

 عل ة اأي منهم.

  املعامالت مع األطراف ذوي العالقة:

التااعااة للرااركة وس ياايا  أعماعااا التجاريااة اتعتياديااة ملعاااملت  يمااا اينهااا وماا     اماا  اعااض الرااركات 

أطراف  وي عل ة اها ضاما إطاار النرااغ العاادي عاا واانفس الراروغ واألياس وأياعار التعاما  املت عاة ما              

عااام و اا  العل ااة كمااا س نهايااة ال  ملراا  ااملعاااملت اعامااة ماا  األطااراف  ات  أدناااه اماادول وياا ني  ،اليااري

 ا ما القوا م املالية ع ا العام:21اإليضاد )

 من أطراف ذوي عالقة املبالغ املستحقة

 الرصيد مبالغ املعاملة  طبيعة املعاملة   طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 حلوان   ضي 
طرف  و عل ة اأحد املسا مني 

 الر يسيني س شركة تااعة 

اي  اضاعة تامة 

 الصن 
- 2,729,352 

 1,249,930 693,731 معاملت خمتلفة جهات منتس ة شركات جتارية ألرى 

 ا2,732,101) - - -  صيلها س مركوك ديون خمص 

 1,247,181 الرليد 

 

 طراف ذوي عالقةأل املبالغ املستحقة

 الرصيد مبالغ املعاملة  طبيعة املعاملة   طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

جهة منتس ة مملوكة ألحد املسا مني  لينا لإلعلن شركة

 الر يسيني س شركة تااعة

 لدمات دعاية 
14,199,958 

- 

جهة منتس ة مملوكة ألحد املسا مني  لألغ ية وال حان حلوان  شركة

 الر يسيني س شركة تااعة 

شراء اضاعة تامة 

 الصن  
31,374 

- 

جهة منتس ة مملوكة ألحد املسا مني  للدواجا مصر اتمساعيلية شركة

 الر يسيني س شركة تااعة

 مرهيات مواد لام 
1,486,757 

- 

 1,165,710 3,893,618 معاملت خمتلفة جهات منتس ة شركات جتارية ألرى 

 1,165,710 الرليد
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  إجراءات الرقابة الداخلية:املراجعة السنوية لفاعلية 

 الراركة  س و اعليتها الداللية الر ااة أنظمة و ح  وتقييم الداللية املراجعة مهام اتنفي  مستقلة جهة تقوم

 اإلجاراءات  اعما   الراركة  إدارة وتقاوم  الراركة،  إدارة ما   منا راتها  اعاد  املراجعاة  مناة  إىل تقارير ا وتر  

 أثناااء القااانون  احملايااا ظاااتوحومل الدالليااة املراجعااة تقااارير س الااواردة للملحظااات اللزمااة التصااحيحية

 املراجعااة أعمااال وتكااون الدالليااة، الر ااااة ألنظمااة تعزياازا  ايااتكماعا ومتااعااة املراجعااةو الفحاا  عمليااات

 الداللياة  الر اااة  نظاام  تقيايم  الداللياة  املراجعاة  مهاام  وترام   دورياا ،  مراجعتهاا  يتم ينوية ل ة و   الداللية

 لنظااام الساانوية للمراجعااة ونتيجااة املراجعااة، منااة اإشااراف وت وير ااا  سااينها وتولاايات إجراءاتهااا و اعليااة

 تسااتوجا ملهامهااا الرااركة مماريااة ضااما اعتياديااة ملحظااات ت يناا  إجراءاتااي و اعليااة الدالليااة الر ااااة

 جو ريااة وخماااطر ملحظااات وجااود وعاادم الر ااااة، أنظمااة وت ااوير  سااني اهاادف عااا تصااحيحية إجااراءات

 املتعلقاة  واألنرا ة  الادالل   الضا ط  وإجاراءات  الر ااة نظام ت وير عمليات س ااتيتمرار التولية م  مؤثرة،

 .التنفي ية العمليات وإجراءات واللوا ح لألنظمة املستمر التحسني على العم  للل ما اها

 رأي جلنة املراجعة:  

 التصاحيحية  واإلجراءات القانون  احملايا م  واملتااعة الدالل  املراج  وتقارير ملهامها اللجنة متااعة على اناءق

 وجود اعدم التنفي ية اإلدارة وتأكيدات املستمر، والتحسني للت وير للرركة التنفي ية اإلدارة اها  ام  ال 

 للفااهات األوليااة املاليااة والقااوا م م2017 للعااام الساانوية املوحاادة املاليااة القااوا م إعااداد عنااد جو ريااة ملحظااات

 وجااود وعاادم القااوا م تلااا درايااة عنااد للجنااة جو ريااة ملحظااات وجااود وعاادم 2017 العااام لاالل الراعيااة

 الر ااااة نظاام  عاا  اإلدارة وتأكيادات  املالياة،  القاوا م  لتلااا واعتماد اا  اإلدارة جملاس  ماا  جو رياة  ملحظاات 

 نون القاا  احملاياا  ماا  جو رياة  ملحظاة  أي ايتلم وعدم م2018 3 14 س املو   إجراءاتي و اعلية الداللية

 تصاميم   عالياة  تقيايم  عاا  السانوي  الداللياة  الر اااة  تقريار  علاى  وانااءق  الادالل ،  والضا ط  الر اااة  أنظمة على

 نظاام  تصاميم  أن اياتنتان  ماا  إلياي  تولا   وماا  الادالل   املراجا   اهاا   اام  الا   واملنهجياة  الداللية الر ااة نظام

 ياجلت  أنا عليي يستدل مما املستمر والتحسني الت وير على العم  م  وكاف ومل م  عال الداللية الر ااة

، افاعلياة  ونفا   ياليمة  أياس  علاى  أعاد  الداللية الر ااة نظام أن، والصحيح االرك  إعداد ا مت احلسااات

 ال ياناات  يالمة  يعكس املال  النظام أن، و نراطها مواللة على الرركة  درة س ي كر شا يوجد ت أنيو

 .وأنظمتها املالية والتقارير

 الر ااااة نظااام أن وتاارى الرااركة س الدالليااة الر ااااة نظااام علااى جو ريااة ملحظااات لااديها لاايس اللجنااة  ااإن

 و ساني  ات اوير  التنفي ياة  اإلدارة تقوم ان أ مية م  يليمة أيس على أعد أني معقولي ادرجة ؤكدي الداللية

 .الرركة وأنر ة عمليات على الر ااة آلية وت وير الداللية الر ااة نظام

   إقرارات الشركة:

  االرك  الصحيحُأعّدت أن يجلت احلسااات  . 

  .أن نظام الر ااة الداللية ُأعّد على أيس يليمة وُنّف  افاعلية 

 .أني ت يوجد أي شا ي كر س  درة الرركة على مواللة نراطها 

  :ذلك وأسباب يطَبق مل وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من ُطبق ما

 تقااوم الرااركة االعماا  علااى ت  ياا  ت حااة حوكمااة الرااركات الصااادرة مااا  يئااة السااو  املاليااة مااا لاالل      

النظام األياي  واألنظماة واللاوا ح النظامياة  ات العل اة ا  يعاة      و ةمنظومة م ادئ و واعد حوكمة الررك

راءات املرت  ااة واإلجاا ، واللااوا ح والسياياااتالدالليااة العماا  لااوا ح وإجااراءاتو، أعمااال الرااركة ونراااطاتها

 .اجمللسمان ملجلس اإلدارة و
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 اململكااة س الرااركات حوكمااة ال حااة مسهشاادة  الرااركة حوكمااة  واعااد اإلدارة جملااس اعتمااد كمااا

 اتحكااام خيااالت ت ملااا وأ اادا ها انود ااا ماا  لتتوا اا  املاليااة السااو   يئااة مااا الصااادرة السااعودية العرايااة

 :املواد اعض اايتثناء اإللزامية

 رقم املـــــادة 
رقم 

 الفقرة
 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة 

 اتيتقلل عوار ا 20)
 10 ن

 أو متصاالة ياانوات تساا  علااى يزيااد مااا أمضااى  ااد يكااون أن

  .الرركة إدارة جملس عضوية س منفصلة
 ايهشاديي مادة

 ايهشاديي مادة )تدريا أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفي يةا التدريا - ا39)

 ا 41)

 

 املكا ااااآت منااااة تقااااومايهشاااااديي و ادةاملاااا )تقييم أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفي يةا التقييم

 اجمللاااس ألداء عاااام تقيااايم اعمااا  والهشاايحات 

 وتعزيز الضعتنقاغ  أوجي معامة على عم لل

 لحظاتهااام ار اا  تقااوم كمااا القااوة أماااكا

 ماااان ماااا كااا  تقيااايم اراااأن اإلدارة جمللاااس

 .التنفي ية واإلدارة اجمللس

 اإلدارة جملااااااس يااااااندأو ايهشاااااااديي ادةاملاااااا تركي  منة إدارة خماطر - ا 70)

 منااااة اىل املراااااطر إدارة منااااة التصالااااات

 ملراجعاااي تقاااوم الراااركة ان علماااا  املراجعاااة

 املرااااطر ااااإدارة املتعلقاااة هالسياياااات مساااتمرة

 اراااك  اإلدارة جمللاااساااا لا  تقريااارا  ر ااا وت

 .ينوي

 ا 72)

- 

 اجتماعات منة إدارة املراطر

 علااااى الرااااركةوتعتمااااد  ايهشاااااديي ادةاملاااا تكويا وحدة أو إدارة املراجعة الداللية  ا 76)

 الر اااااااة  مهاااااام  أداء س اسارجياااااة  املصاااااادر 

ل ااااة  اعماااا  تقااااوم ااااادور ا والاااا  الدالليااااة

 منااة اىلتقارير ااا  تقاادماملراجعااة الدالليااة و 

 .املراجعة

 ل ة املراجعة الداللية - ا 77)

 ا 78)

 

 تقرير املراجعة الداللية

 ايهشادييمادة   فيز العاملني  ا85)

 ايهشادييمادة  املسؤولية اتجتماعية  ا87)

 ايهشادييمادة  م ادرات العم  اتجتماع   ا88)

ا ييايات اإل صاد 89)

 3 وإجراءاتي 

 املعلوماااات مجيااا  للراااركة اإللكهونااا  املو ااا  يتضاااما أن

 ُتنرار  ألارى  معلوماات  أو اياناات  وأي عنهاا،  اإل صاد امل لوب

 األلرى اإل صاد ويا   للل ما

 أي انراار الرااركة تقااومو ايهشاااديي الفقاارة

 عنهااااا اإل صاااااد م لااااوب وايانااااات معلومااااات

 .النظام يلزمها ال  واللوا ح األنظمة حسا

 ا 95)

- 

 اإلدارة جملااااااس ايااااااندو ايهشاااااااديي ادةاملاااااا تركي  منة حوكمة الرركات

 منااااااة اىل احلوكمااااااة منااااااة التصالااااااات

  واعاااااد  لت اااااوير  والهشااااايحات  املكا اااااآت

 .احلاجة عند وتعديلها وت  يقها احلوكمة

 جهاة  ماا  أو اعيئاة  ماا مفارو    احتيااط    ياد تداري احاهازي أو   أو جزاء أو عقواة وت توجد على الرركة أي

 .ألرى  ضا ية أو تنظيمية أو إشرا يي

اإلجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه مبقرتحات املساهمني وملحوظاتهم حيـال الشـركة   

 :وأدائها

ولاي احلا  س اتيتفساار وطلاا     يكف  نظام الراركة األيااس للمساا مني مجيا  احلقاو  املتصالة االساهم،        

كمااا تتلقااى   املاليااة ولوا حااي التنفي يااة،   املعلومااة ملااا ت يضاار ملصااامل الرااركة وت يعااار  نظااام السااو       

الرااركة مجياا  ا هاحااات وملحوظااات مسااا ميها عااا طرياا  ال يااد اإللكهوناا ، أو اتتصااال اعاااتف  ومااا   

 للل اجتما  اممعية العامة، ويتم إل ار جملس اإلدارة مللر  ع ه ات هاحات أو امللحوظات إن وجدت.
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 :احملاسب القانوني للشركةاختيار 

لسااادة  شااركة  التيااار ا م2017 04 23ا الاا  عقاادت اتاااري   12العاديااة ر اام ) غااري ررت اممعيااة العامااة   اا

و اا  ، م2017لرااركة عااا العااام املااال   مرا  ااا  حلسااااات اإرنساا  ويوناا  وشااركا م )حماياا ون  ااانونيونا  

ملراجعااة  احلساااااتمرا ااا للجمعيااة اناااءق علااى تولااية منااة املراجعااة اهشاايح والتيااار   جملااس اإلدارة  تولااية

 .م2017حسااات الرركة للعام املال  

 توليتي اتعايني م 2018انعقاد ا للل العام  س موعدويوف يعر  جملس اإلدارة على اممعية العامة العادية 

املوا قاة علاى التولاية    العاماة  ، وللجمعياة  اناء على ترشيح منة املراجعاة م 2018سااات للعام املال  احل مراج 

 .م2018املال   أو أكثر ملراجعة حسااات الرركة للعامآلر ني مراجعا  أو تعي

 معايري احملاسبة املطبقة يف الشركة:

احملاي ة الصادرة ما اعيئة الساعودية للمحايا ني القاانونيني اىل املعاايري الدولياة      مت اكمال التحول ما معايري 

م و لااا عنااد إعااداد 2016يناااير  1للتقرياار املااال ، حياا  مت حساااب األثاار الناااتج عااا  لااا مااا تاااري  التحااول    

ساعودية للمحايا ني   م و قاا  لإلرشاادات الصاادرة عاا اعيئاة ال     2017ديسام    31القوا م املالية للسانة املالياة س   

املعايري الدولية للتقرير املال ، ومت إعاداد القاوا م املالياة املوحادة للمجموعاة والقاوا م املالياة        القانونيني لت  ي  

املستقلة للرركات التااعة س اجملموعة ملا يتف  متاما  ما  املعاايري الدولياة إلعاداد التقريار املاال  واإلرشاادات        

ودية للمحاي ني القانونيني، ومت تد ي  مجي    ه القوا م املالياة و قاا  ملعاايري التاد ي      الصادرة عا اعيئة السع

الدولية، وألدر مراج  احلسااات رأي غاري ماتحفد اراأن كا  منهاا ما  اإلشاارة اىل اتمتثاال التاام للمعاايري           

 9ملال  امديدة مث  املعايري أر ام الدولية إلعداد التقرير املال ، وييتم ت  ي  املعايري الدولية إلعداد التقرير ا

 م.2018 يناير 1ما  اعت ارا  16و  15و 

 :م2017اجلمعيات العامة للمساهمني خالل العام 

 عامة على النحو التال :  تانمجعيم 2017عقدت الرركة للل العام 

 :م23/04/2017 املنعقدة يف( 12)غري العادية اجلمعية العامة  .1

 القاوا م علاى   واملوا قاة  ،م2016 العام عا احلسااات مراج  تقرير على املوا قةو   اممعية ال  مت  يها 

 عاا  اإلدارة جمللاس  السانوي  التقريار  س ورد ماا  علاى  املوا قاة م، و2016 العاام  عاا  للراركة  املوحادة  املالية

 العااام عااا املسااا مني علااى نقديااة أرااااد توزياا  ارااأن اإلدارة جملااس تولااية علااى واملوا قااة ،م2016 العااام

 1,545,600 مل ل  لإلدارة اسزامى شركة م  ااملعاملة  ادم لعام الهلي  جتديد على واملوا قة ،م2016

 ألارى  ملادد  للتجدياد   االة ينوات مخس ملدة معها امل م اتاار عقد عا السنوي اتاار  يمة و لا ريال

 لاامل  ع اداهلل  األياتا   العل اة   ي اتدارة جملاس  وأعضااء  ، ماعاا  رأس ماا % 5 الرركة  يها ومتلا ،

 العضاو  الرويتا   ااارا يم  الارمحا  ع اد  واملهنادس  ،  يهاا  أياهما    لاا  كوناي  اإلدارة جملس ر يس كام 

  يهااا، أيااهما  و تلااا لااإلدارة اسزامااى شااركة ادارة جملااس س عضااوا  كونااي العااام واملاادير املنتاادب

 اتياتثمار  عقاد  عاا  و لا لليتثمار جدوى شركة م  ااملعاملة  ادم لعام الهلي  جتديد على واملوا قة

 ماا  املاداره ا الساعودية  لوب ترحيم زيوت) املرهك لليتثمار جدوى لندو  س ريال 100,323,675 مل ل 

 الصاندو   ماا  الراركة  ذاارن  أو الصندو  تصفية حلني مستمرة التعام  ومدة لليتثمار جدوى شركة

 العاام  واملادير  املنتادب  العضاو  الرويتا   إاارا يم  الارمحا  ع اد  املهنادس  العل اة   ي اإلدارة جملس وعضو ،

  مااة إااراء  علااى واملوا قاة   يهااا، اياهما   و تلااا للياتثمار  جاادوى شاركة  إدارة جملااس س عضاوا   كوناي 

 الساادة  تعايني  علاى  واملوا قاة  م،2016 العام للل الرركة إدارة عا مسئوليتهم ما اإلدارة جملس أعضاء

 م2017 املاال   للعاام  املالياة  القاوا م  ملراجعاة  الراركة  حلساااات  مراجعاا   وشركا م ويون  ارنس  شركة
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 املوا قاة و ،امدياد  الراركات  لنظام و قا  للرركة األياس النظام تعدي  على واملوا قة أتعااي، و ديد

 علاى  املوا قاة و ،الراركات  س والتملاا  ااملرااركة  املتعلقاة  األيااس  النظام ماا 4) ر م املادة تعدي  على

 ماا ا 10) ر م املادة تعدي  على املوا قةو ،املمتازة ااأليهم املتعلقة األياس النظام ماا 9) ر م املادة تعدي 

 ماااا 22) ر اام املااادة تعادي   علااى املوا قااةو ،التمويلياة  والصااكوك الااديا ااأدوات  املتعلقااة األياااس النظاام 

 ،الساار وامااني املنتاادب والعضااو والنا ااا اجمللااس ر اايس ولاالحيات االتصااا  املتعلقااة األياااس النظااام

 املوا قاة و ،اجمللاس  اجتماعات اىل االدعوة املتعلقة األياس النظام ماا 23) ر م املادة تعدي  على املوا قةو

 .و راراتي اجمللس اجتماعات انصاب املتعلقة األياس النظام ماا 24) ر م املادة تعدي  على

   :م31/12/2017( املنعقدة يف 46اجلمعية العامة العادية ) .2

 ت حاة   ادي   علاى  واملوا قاة ، املراجعاة  منة عم  ت حة  دي  على املوا قةو   اممعية ال  مت  يها 

 س العضااوية وإجااراءات ومعااايري ييايااات  اادي  علااى واملوا قااةوالهشاايحات،  املكا ااآت منااة عماا 

 .التنفي ية واإلدارة املن ثقة واللجان اإلدارة جملس أعضاء مكا آت يياية على واملوا قةاإلدارة،  جملس

 م:2017أمساء أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين للجمعيات العامة خالل العام 

 اإلدارة جملس عضو اسم م

 احلضور سجل

( 12اجلمعية العامة غري العادية ) اجتماع

 م23/04/2017املنعقد يف 

( 46) العادية العامة اجلمعية اجتماع

 م31/12/2017املنعقد يف 

   كام  لامل ع داهلل 1

   القصيب عثمان طار  2

   م    آل يعيد اهلل ع د 3

   الرويت  إارا يم الرمحا ع د 4

    ان  ع ده حممد العزيز ع د 5

   ش كر  عل  حسني 6

   السعيد حممد مازن 7

   احلديث  إارا يم يليمان 8

    امللحم ع داهلل لالد 9

 :وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ املساهمني لسجل الشركة طلبات عدد

 أسباب الطلب  تاريخ الطلب  طلبات الشركة لسجل املساهمني

 ا12) العادية غري العامة اممعية حضور م2017 04 23 1

 األرااد توزي  م2017 04 25 2

 الرركة  إجراءات م2017 05 30 3

 ا46) العادية العامة اممعية حضور م2017 12 25 4

 :اإلدارة جملس وتقدير شكر

يتقاادم ر اايس وأعضاااء جملااس اإلدارة االرااكر والتقاادير إىل مجياا  مسااا م  الرااركة وعملؤ ااا ومورديهااا   

الرركة وشركاتها التااعة، ومجيا    وظف ومستراريها على جهود م وتعاونهم، ويعرب اجمللس عا تقديره مل

امهات ال  ترا ها اها عل ة عم  على امهود ال  ا لو ا والتعااون ال نااء ما  الراركة لالل العاام املاال         

ملااا حيقاا  ت لعااات   األعااوام املق لااة  العااام القااادم و لرااركة لاالل  النهااو  اااأداء ا ، ويت لاا  اجمللااس  م2017

 إن شاء اهلل.مسا ميها 

 املوفق ،،،،واهلل 

 جملس اإلدارة


