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السادة  /مســاهمي شـركة عسري
احملرتمني

للتجارة والس ـياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
يسر جملس جمدارة جمشر ة جمسس جملسجارة جمارلسارة جمارلن جمرس جمارلزةرس جمارلعقرةرتجماأسمرلجمرملقراالتجم"رلش ة "جم
أنجميقدمجملكمجمتق ي جملس جمرإلارة جمرلسرر

جملسعرمجم8102م،جمايسررجع اجمرلجق ي جمرلسرر

جملسماس جمرل ضرراجمرلعرمجم

اأارءجمرلشررر ة جم الجمرلسررر جمرملرلا جم،جمارلج جهرتجمرملسرررجقةسا جملسشررر ة ،جماريرررارتااارتهرجمرل جمئاسررر ،جمارلع رملجم
رملؤث جمسسىجمسمسارتهر .جم
عرض عام عن الشركة:
شرررر ر ة جمسسرررر ر جملسجارة جمارلسررررررارة جمارلنرررر ر رس جمارلزةرس جمارلعقرةرتجماأسمرلجمرملقراالتجمشرررر ر ة جممسررررررر م جم جم
يررررررررررع اي ،جممدةج جماجمرلسرررررررررر عجمرملرلا جماجمرملمسك جمرلع ا جمرلجمسررررررررررع اي جم

جمرل مزجمجم 0121جمضررررررررررم جم ر جم جم

راليجثمرةجمارلجم يل .جم
تأيس جمرلش ة جممب جبجمرمل ي مجمرملسكيجمة مجمم82/جماترةيخجم 0931/00/8ررررررررررررررررررررجمرمل ر جم0381/00/00مجم،جم
ا رشر ر تجمرلشر ر ة جمأسمربرجم عدجمدسانجمتأيررراسرررهرجماارررداةجميررراسهرجمجمرلجارة جم

جمة مجم1211111885جماترةيخجم

 0938/10/01رررررررررررررررررررجمرمل ر جم0388/10/11مجم،جمايقاجمم ةز رجمرل ئا جماجممدي جمأ هر،جمام تجمرلش ة جمم ذجم
تأيراسهرجممب رةلجمت ةجمتجسة جم
ريررجثمرةي جم ر

ل جمبةاع جمأسمربرجمم جمش جمة جممترةسجمسمسارتجماأنش جممجعدا جمدىلجمش ة جم

ر جم أسجممرلجمجم0,859,222,231جمةيرلجميررع ا جما سغجمسداجمأيررهمهرجمرلنررراة جم085,922,223جميررهمرجم

قام جمأمسا 01ةيرالتجملسسررررررررررهمجمرل رةدجممد س جم رلكرملجما ل جمةمرجماجمنهري جمرلعرمجم8102م،جماملجمي أجمتغا جم
سسىجم ل جممقرةن جم رلعرمجم8108م .جم
السنة املالية للشركة:
بةقرجملس ظرمجمرألي ررسجملسش ر ة جم نجمرلس ر جمرملرلا جمتةدأجمم جمرألالجمم جمي ري جمات جهيجم هري جمش ره جمايسررممجمم جمةلجم
سرمجمةسبجمرلجق يمجمرملااا  .جم
مراجع حسابات الشركة:
ت ىلجمم رجع جمةسررررر رتجمرلشرررر ة جم الجمرلعرمجمرملرليجمجم8102مجمرلسرررررا جم/جمشرررر ة جمدةنسرررر جماي نغجماشرررر ةر مجم جم
(حمريرررررررة نجم رن نا ن جم رءرجمسسىجم رةجمر معا جمرلعرم جمغ جمرلعراي جمرلثرلث جمسشررررر ر جم جعاا همجمم رجعرجمحلسرررررررر رتجم
رلش ة جملسعرمجمرملرليجم8102م .جم
املراجعة الداخلية:
ت ىلجممهرمجماأسمرلجمرمل رجع جمرلدر سا جماتقاام جمنظرمجمرل ر جمرلدر سا جملسشر ر ة جم الجمرلعرمجمرملرليجم8102م جمرلسررررا جم
ش ة جمرلدةج ةجمحممدجمرلعم جماش ةرهجم–جمحمرية نجم رن نا نجمامسجشرةانجم(س
املستشار الزكوي:

يج ىلجمأسمرلجمراليجشرة جمرلزة ي جملسش ة جمرلسرا جم/جم ري جمات راسجمة ز .جم
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جم
الوضع العام للشركة خالل العام املالي 1028م:
رخنة ر جمجم سرئ جمرلش ة جم الجمرلعرمجم8102مجملجنلجمرىلجم010جممسا نجمةيرلجممقر لجم سرئ جماجمرلعرمجمرلسر جم سغ جم
 980جممسا ن جمةيرل جم سرررة جمرخنةرا جم %52جما ل جمالخنةرا جمرخلسررررئ جمم جمراليرررجثمرةرت جم ال جمرلعرم جمرملرلي جم8102مجم
سررة جم%59جمةاثجم سغ جم سرررئ جمرإلي رارتجمم جمراليررجثمرةرتجم082جممسا نجمةيرلجممقر لجم سرررئ جمرلعرمجمرلسررر جمرليتجم
سغ جم908جمجممسا نجمةيرل،جماأاىجم ل جمرىلجمرةتةر جمرمجرليجمرل حجم الجم ذرجمرلعرمجملجنررلجمرىلجم080جممسا نجمةيرلجممقر لجم
853جممسا نجمةيرلجماجمرلعرمجمرلسررر جم رةتةر جمنسررةجهجم،%18جماراىجم ل جمرىلجمتسرراالجمأة ر جمتشررغاسا جمتةسغجم0جممسا نجمةيرلجم
مقر لجم سرئ جمتشغاسا جماجمرلعرمجمرلسر جم سغ جم810جممسا نجمةيرل .جم
لقد جمةرن جماليرررجم رة جمرلع رمل جمرلسر ر ا جمارال جنرررراي جما جم ر جمرلجكااف جمارألجهز جمرلكه رئا جمارإللكاانا جم
رنعكريررجمجميرسةارجمجمسسىجمأارءجمرلش ة جمرلزماس جمش ة جما رسرتجمرلعاسىجمارليتجمتكةدتجم الجمرلعرمجم سرئ جم سغ جم
ةنر ر جمرلشر ر ة جمم هر جم 93جممسا ن جمةيرل جمرىل جمجرنب جم ارم جمرلشر ر ة جم جسررراال جم ة ط جماجمرلقام جمرلعرال جماليرررجثمرةجم
رلش ر ة جم اهرجممبةسغجم38جممسا نجمةيرلجما ل جما جممرجمتج سةهجمرملعري جمرحملريررةا جمرملعم لجم هر،جمرالم جمرلذ جمرنعك جم
يسةرجمسسىجمرألارءجمرلعرمجملسش ة جم الجمرلعرمجم8102م .جم
ةمرجمأنجململجمرلد لجمم جمرملةاعرت جماجمرلشرر ةرت جمرلجر ع جم(شرر ة جمةس رنيجمر رنجماشررجم ة جمرل ااجمرلسررع اي جمجم
لألغذي جمرخنةض جم سرررة جم %00جم ال جمرلعرم جمرملرلي جم8102م جمةاث جم سغ جململ جمرلد ل جمم جمرملةاعرت جم 111جممسا ن جمةيرلجم
مقر لجم505جممسا نجمةيرلجماجمرلعرمجمرلسررر جم سررةبجمرخنةراجمرملةاعرتجم سررة جم%0جملجةسغجم0202جممسا نجمةيرلجم الجمرلعرمجم
رحلرلي جممقر ل جم 0222جممسا ن جمةيرل جما جمرلعرم جمرلسرررر جما ل جم سرررةب جمتأث جمرلع رمل جمرال جنرررراي جما جمأير ر رع جمرلجازئ جم
شكلجمسرم .جم
لقد جم رم جمرلشررر ة جم ال جمرلعرم جم8102م جم جح يل جممةسغ جما دةه جم 885جممسا ن جمةيرل جمم جمرالةجاربي جمرل ظرمي جملجغ ا جم
سرررئ رجمرملارةم جمرليتجم سغ جم801جمماس نجمةيرلجمةمرجماجم8102/13/91مجمالديهرجمةاررادجممجةقيجمم جمرالةجاربيجم
رل ظرميجميةسغجم015جممسا نجمةيرلجمةمرجماجم8102/08/90م .جم
اتعملجمرلش ة جمسسىجمدسرا جم اكس جمرحملةظ جمراليجثمرةي جم جقاامجمات زياجمريجثمرةرتهرجماجمرلق رسرتجمراليارتااا جم
مبر جمحيق جمة ا جمةةرء جمأارء جمأارررر بر جمراليرررررجثمرةي جمم جم ال جمت جهرتهر جمراليرررررارتااا جم جحسرررررن جمس رئد جم عضجم
راليررررجثمرةرت ،جما اا جم عض جمراليررررجثمرةرت جم رت جمرلع رئد جمرملجدنا جماغ جمرلقر س جملسج ة جمارل م  ،جمارلجخرةج جمم جم عضجم
راليرررجثمرةرت جمرليت جمال جمتقا جمضرررم جمرلق رسرت جمرالير رارتااا جمرحملدا جمأا جمتس جمرليت جم د جمتنررررةةهر جمترب جمسرلا ،جم
ا قا جمتد قرتجمنقدي جمم جمج رءجم ل جملجمكا هرجمم جمرلد لجماجمريجثمرةرتجمجديد جملدي جم هدفجم قا جمس رئدجم
أ ررلجماليررجثمرةرتهرجماتعزيزجم صجمرل م ،جمام جمرملج اجمأنجميك نجملذل جمرنعكريرررجمدجير ارجمسسىجمرلقام جمرلد اي جم
لسسهمجماأارءجمرلقام جمرلس ا جملهجمارةتةر جمرلقام جمرلس ا جملسش ة جمتةعرجملذل جمرنجمشرءجمرهلل .جم
اتؤم جمرلشر ر ة جمأنجممن ر جمات ة ر جميرررا عك جمدجير ر جمسسى جمتعظام جممنررررح جمرملسرررر من جماأارررحر جمرملنررررحجم
رآل ي جمم جمسرمسنجماارئ نجماسماءجمام ةاي جمامتك هرجمم جمرلقارمجم داةجم عرلجمجترهجمرجملجماجمةكل .جم
اتج سا جمرلشررر ة جما قر جماليررررارتااا جمرلعمل جمرمل ررررم جما جم ذر جمرلجق ي جمدىل جم قا جمنجرئج جمأ ررررل جم ال جمرألس رمجم
رلقرام جملجعزيزجممكرنجهرجمام ةز رجمرملرليجمامبرجمحيق جممعدالتجممن جممسجم جم نجمرهلل ,جم
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الرؤية ورسالة الشركة واسرتاتيجية العمل:
الرؤية:
«وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض»
رسالة الشركة:
" حنن شــركة مســاهمة عامة تســتثمر يف قطاعات متعددة ذات اســتدامة مبا حيقق أنســب العوائد االقتصــادية
واالجتماعية ألصحاب املصاحل".
اسرتاتيجية العمل:
تعملجمرلشرر ة جملجحقا جمةيررررلجهرجمم جم الجمريرررارتااا جمت ياجمريرررجثمرةرتهرجماجم رسرتجماارر رسرتجمتجسرررمجم م جم
اآ رعجمريرجثمرةي جماريرع جمتعجم رجمرلشر ة جمحم ةرتجمرل م جمرالجم جنرا جماجمرملمسك جمرلع ا جمرلسع اي ،جم داتجم
اجمرلق رسرتجمرلجرلا  :جم
ر جمرلن رسرتجمرلغذرئا جمرحملة ظ .

ر جمرلج ما جمارلج ي جمرلعقرة .

ر جما رس جمم راجمرلة رءجمارلجشااد.

ر جما رس جمرألجهز جمرمل زلا جمرلكه رئا جمارإللكاانا .

ر جمرخلدمرتجمارلجازئ جمرملجخنن .

اتعملجمرلشر ة جمسسىجمتق يمجمريرجثمرةرتهرجماجمجم ذهجمرلق رسرتجمماجمرمل رجع جمرلشرمس جملدي رماكا جمرلةائ جمرال جنراي جم
رحملسا جمارإل ساما جم هدفجمدجيراجماريررررجغالجمرلة صجمرملمك جماجمرلق رسرتجمراليررررارتااا جمرحملدا جمامرجم دجميجة جم
م هرجمم جم صجمريرررررجثمرةي جمجديدجم،جمات زياجمحمةظجهرجمراليرررررجثمرةي جممبرجمحيق جمبرجمرل م جماجمسرئدرتهرجملسج ر جمماجم
تعظامجم ام جمرلش ة جمامنرحجممسر ماهر .جم
اتهدفجم ذهجمراليررررارتااا جمدىلجم قا جممزيججممج رزنجمرملخرب جميؤا جمدىلجمت رميجمرلع رئدجمراليررررجثمرةي جمملسررررر ماهرجمجم
راررررر ر جمأنجمرلشررررر ر ة جمتجمجاجممبزريرجمت ر سرررررررا جممتك هرجمم جمتعزيزجمأسمربرجمام رجه جمرملخرب جمرحملجمس جمرليتجم دجم
تجع اجمبرجمام جمأ مهر :جم
 ت جمريجثمرةرتهرجماجم رسرتجمريارتااا جمارسد جمر جنراير .جم
 رلقدة جمسسىجمت ي جما سنجمأارءجمريجثمرةرتهر.
 تداي جمريجثمرةرتهرجمارلد لجماجم صجمريجثمرةي جمجديد جملدي  .جم
ا ذهجمراليرررررررارتااا جمارملزريرجمرلج ر سرررررررا جمدىلجمجرنبجمرخلمرتجمرملارةم جمجملس جمدارةتهرجمادارةتهرجمرلج ةاذي جمتعززجم
صجمرلشر ة جما دةرتهرجمجمرملسجقةسا جملجحقا جمنقس جمن سا جماةما جماجمأارء رجمامن جمسرئدرتهرجماتد قرتهرجمرل قدي جمم جم
الجمأارءجمرلشررررر ر ةرتجمرلجر ع جمارلزماس جماري رارتجمراليرررررررجثمرةرتجمم جمت زيعرتجمرألة ر جمارالة ر جمرل أمسرلا جمرليتجم
تجحق جمم جم ااجمأ جمم جمريررررجثمرةرتهرجمجمرملجرة جملسةاا،جمدىلجمجرنبجمرلجقاامجمرلداة جملسقامجمرلعرال جماليررررجثمرةرتهرجمجمرملجرة جم
لسةااجمرملجدرال جماغ جمرملجدرال جمارلن راي جمراليجثمرةي  .جم
عمليات الشركة الرئيسة وقطاعات األعمال:
عمليات الشركة الرئيسة:
تاةزجمسمسارتجمرلشررررررررر ة جماجمدارة جمحمةظ جمريررررررررررجثمرةي جممج س جماجمرلق رسرتجمراليررررررررررارتااا جمرحملدا جماجم
ريررررارتااا جمرلعملجمم جم ال جمة اجمةةرء جمأارءجمراليررررجثمرةرتجمرلقرئم جمات ما جم ام جمرحملةظ جمراليررررجثمرةي جماتعزيزجم
صجممن ر،جمدضرررر جمدىلجمتداي جم عضجمراليرررجثمرةرتجم رلةااجملجحقا جمأة ر جمةأمسرلا جمت عك جمسسىجمنجرئججمأسمربرجم
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ا قا جمتد قرتجمنقدي جمتعززجمم جممكرن جمرلشر ة جما ارهرجماجمرجملد لجماجمريرجثمرةجمرتجم ديس جملدي ،جما دجمتساأجم
رلشررر ر ة جماجميرررررةالجم ل جمدىلجمرال اراجملجم يلجمةق عجمرملسكا جماتعزيزجم اكسهرجمرل أمسرليجممجىجممرجمريرررررجدس جم
رحلرج جمدىلجمر ج رءجمتس جمرلة صجمراليجثمرةي  .جم
ايةنجمرلشررركلجمأانرهجمرلج زياجمرل سرررججمحلامجمراليرررجثمرةرتجمرلقرئم جمسسىجمرلق رسرتجمراليرررارتااا جمةمرجماجمنهري جم جم
رلعرمجمرملرليجم8102مجمرضر جمدىلجمراليجثمرةرتجمرال ىجمرليتجممتسكهرجم رةججمرلق رسرتجمرل ئاس  .جم
قطاع الصناعات الغذائية احملفوظة

8.7%
6.5%

قطاع التنمية والتطوير العقاري

37.1%

6.9%
0.0%

قطاع صناعة مواد البناء والتشييد

قطاع صناعة األجهزة املنزلية الكهربائية واإللكرتونية
قطاع اخلدمات والتجزئة املتخصصة

40.8%

االستثمارات األخرى

(قيمة احملفظة االستثمارية  1725مليون ريال)

جم

اتنر فجمرلشر ة جممسكا جمريررجثمرةرتهرجماجمرلق رسرتجمراليررارتااا جمدىلجمأة ع جم ئرتجمريررجثمرةي جمأيررريررا جمةسرربجم
بةاع جمان جمةلجمريجثمرةجمسسىجمرل ح جمرلجرلي :جم
 -0ريجثمرةرتجمريارتااا جماجمش ةرتجم را .
 -8ريجثمرةرتجمريارتااا جماجمش ةرتجممسر م جمسرم .
 -9ريجثمرةرتجمةئاس جماجمش ةرتجم را جماش ةرتجممسر م جمسرم .
 -0ريجثمرةرتجماجمحمةظ جمرأليهمجمرملجدرال جمارلن راي جمراليجثمرةي .
ايةنجمرلشكلجمأانرهجمت زياجمراليجثمرةرتجمةسبجمتن افجمرلةئرتجمراليجثمرةي جمةمرجماجمنهري جمرلعرمجمرملرليجم8102م :جم
الفئات االستثمارية
استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة - 1 -

1,000

استثمارات اسرتاجتية يف شركات مساهمة عامة - 2 -
استثمارات رئيسة يف شركات خاصة وشركات مساهمة عامة - 3 -

500

استثمارات يف حمفظة املتاجرة والصناديق االستثمارية - 4 -

4

3

2

-

1

قطاعات األعمال:
ت ةاذرجماليررارتااا جمرلعملجم نجمرلش ر ة جممرةي ر جمنشررربهرجم الجمرلعرمجم8102مجمم جم الجم رسيجمأسمرلجمةئاس ر جم
مرجمرلق ر جمراليجثمرة جمارلق ر جمرلن رسي.جم جم
القطاعات االسرتاتيجية


ر جمرلن رسرتجمرلغذرئا جمرحملة ظ



ر جمرلج ما جمارلج ي جمرلعقرة



ر جما رس جمم راجمرلة رءجمارلجشااد



ر جما رس جمرألجهز جمرمل زلا جمرلكه رئا جمارإللكاانا



ر جمرخلدمرتجمارلجازئ جمرملجخنن

الفئات االستثمارية
إىل
←

جم



ريجثمرةرتجمريارتااا جماجمش ةرتجم را



ريجثمرةرتجمريارتااا جماجمش ةرتجممسر م جمسرم



ريجثمرةرتجمةئاس جماجمش ةرتجم را جمامسر م جمسرم



ريجثمرةرتجماجمحمةظ جمرأليهمجمارلن راي جمراليجثمرةي
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 رلق ر جمراليجثمرة جم
 رلق ر جمرلن رسي جم
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القطاع االستثماري:
مترةسجمرلشر ة جمنشررربهرجماجمرلق ر جمراليررجثمرة جمم جم الجملم س جمم جمرلشر ةرتجم رتجمرلغ اجمرخلرصجمرليتجم
متسكهرجمرلشر ة جم رلكرملجم،جماريرجثمرةرتهرجمرملةرش جماجمجمرلش ةرتجمرخلرا جمارلش ةرتجمرملسر م جمرلعرم جمرليتجم
تاةزجمنشرربهرجماجمجمرلق رسرتجمراليرارتااا جملسش ة جمجماتقلجممسكاجهرجم اهرجمس جم%11جمم جمةؤاسجمأم ربر،جمدضر جم
دىلجمريرجثمرةرتهرجماجمجمرألاةرعجمرملرلا جمرملج س جماجمأيرهمجممجدرال جملشر ةرتجممدةج جماجمرلسر عجمرلسرع ا جمارلن راي جم
راليرجثمرةي جم،جم ريجث رءجمريجثمرةرتهرجمرلن رسا جماجمرلش ةرتجمرخلرا جمارلش ةرتجمرملسر م جمرلعرم جمرليتجمتسا جم
سساهرجمات ةدجم رئمهرجمرملرلا جممعهرجمارليتجمت دةججم جمرلق ر جمرلن رسي .جم
القطاع الصناعي:
مترةسجمرلشر ر ة جمنشرررربهرجماجمرلق ر جمرلنر ر رسيجمم جم الجمريرررجثمرجمةرتهرجماجملم س جمم جمرلشر ر ةرتجمرخلرار ر جم
ارملسرررر م جمرلعرم جمرلجر ع جمبرجمرليتجممتسكهرجم سرررة جم%11جم أةث جمات ةدجم رئمهرجمرملرلا جمماجم رئمجمرلشررر ة جما جم
رملعري جمرلدالا جمرملعجمد جماجمرملمسك جمرلع ا جمرلسررررع اي ،جماتاةزجمنشررررربهرجماجم ذرجمرلق ر جماجملرالتجمارر ر رس جم
رألغذي جمرحملة ظ ،جمدىلجمجرنبجما رس جمرل ساججمارملا جمر ر ز  .جم
ا ةتجمرلشر ة جم الجمرلعرمجم8108مجمرخل اججمم جمراليرجثمرةجماجمشر ة جممنر اجمرإلجمشرةرتجمرل ئا جم ةااجمةنجهرجم
أاجمتنررةاجهرجما رءجمسساهجماجمريررجةعرا رجمم جمسمسا جمرلج ةادجما يجمشر ة جمتر ع جملشر ة جمسسر جمرلع ا جملايررجثمرةجم
رلنرر رسيجمرملمس ة جملسشر ر ة جم رلكرمل،جما الجمن مم جم8102مجمرنجه جمرلشر ر ة جمم جمدج رءرتجمرلةااجمارلجخرةججم
م جم ل جمراليجثمرة.جمجم جم
اي ضحجمر دالجمأانرهجمت زياجمنشربرتجمرلش ة جمسسىجم رسرتجمرألسمرلجمرليتجمتشكلجمرلعمسارتجمرل ئاس جملسش ة جم
اتأث جمةلجم ر جمسسىجمةامجمأسمرلجمرلشر ة جمامسررر مجهرجماجمرل جرئججم الجمرلعرمجمرملرليجم8102مجمامقرةنجهرجم رلعرمجم
8108م :جم
السنة

1028م
1021م

القطاع االستثماري

القطاع الصناعي

اإلمج ـ ــالي

البي ـ ـ ـ ـ ــان (باملليون ريال)
إمجالي املوجودات

2259

2891

3052

إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية يري املسيطرة

322

2162

2610

صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات

()218

2828

2689

إمجالي الربح

()218

259

510

االستهالكات

0.3

82

86

ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ

0.1

961

961

مصروفات رأمسالية

-

202

202

إمجالي املوجودات

2286

2836

3511

إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية يري املسيطرة

510

2265

2635

صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات

()351

2888

2252

إمجالي الربح

()351

626

169

االستهالكات

2

86

81

ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ

2

923

925

مصروفات رأمسالية

-

10

10

اتاةزجمم ج ارتجمرلش ر ة جماةذل جمرألي ر رعجمرل ئاس ر جمل شررربرتجمرجملش ر ة جماش ر ةرتهرجمرلجر ع جماجمرملمجمسك جم
رلع ا جمرلسرع اي جم ريرجث رءجمنشررطجمش ة جمةس رنيجمر رنجممن جمجمرليتجمياةزجمنشربهرجماجممجه ةي جممن جمرلع ا جم
ا يجمشرر ر ة جمتر ع جملشرر ر ة جمةس رنيجمد رنجمرلجر ع جملشرر ر ة جمجمسسرر ر جمرلع ا جملايررررجثمرةجمرلنرر ر رسيجمرحملجمداا جم
رملمس ة جملسش ة جم رلكرمل.جم جم
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التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة:
تجك نجمدمجرليجمرإلي رارتجمرمل ةد جملسشرررررر ر ة جمم جمدمجرليجمدي رارتجمرملةاعرتجما جمرلق ر جمرلنرررررر ر رسيجمادي رارتجم
رلق ر جمراليجثمرة جمرليتجمتشكلجمرلعمسارتجمرل ئاس جملسش ة  .جم
سغجمدمجرليجمدي رارتجمرملةاعرتجم الجمرلعرمجم0202جممسا نجمةيرلجممقر لجم0222جممسا نجمةيرلجماجمرلعرمجمرلسررر جم رخنةراجم
نسررةجهجم،%9,8جم ا مرجمةقق جمرلش ر ة جم سرررئ جماجمرلق ر جمراليررجثمرة جم الجمرلعرمجم سغ جم082جممسا نجمةيرلجممقر لجم
سرئ جماجمرلعرمجمرلسر جم سغ جم908جممسا نجمةيرل.جم جم
ارلج زياجمر غ راجمإلمجرليجمرإلي رارتجمم جمرملةاعرتجم الجمرلعرمجمرحلرليجم8102مجمتشرركس جماجمرإلي رارتجمم جمار لجم
رملمسك جمرليت جم سغ جم 0031جممسا ن جمةيرل جماتشررركل جم %55جمم جمرمجرلي جمدي رارت جمرملةاعرت ،جم ا مر جم سغ جمرإلي رارت جمم جم
رةججمرملمسك جم589جممسا نجمةيرلجماتشكلجم%90جمم جمرإلمجرلي .جم
اتجمثلجمرإلي رارتجمم جم رةججمرملمسك جماجمرإلي رارتجمرليتجمةققجهرجمش ر ة جمةس رنيجمر رنجم(من ر جمرلجر ع جملش ر ة جم
ةس رنيجمر رن،جمارإلي رارتجمرملجمثس جماجمسمسارتجمرلجنررردي جمم جمرلشررر ةرتجمرلجر ع جماجمرلق ر جمرلجمنررر رسيجمدىلجماالجم
لس جمرلجعرانجمرخلساايجمارلدالجمرلع ا جمالم س جمم جمرلدالجمرأل ى.جم جم
ايةنجمر دالجمرلجرليجمرلج زياجمر غ راجمإلي رارتجمرلش ة جمم جمار لجما رةججمرملمسك  :جم
السنة

1028م

التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة (باملليون ريال)
إمجالي اإليرادات

داخل اململكة

دول جملس التعاون

الدول العربية

دول أخرى

2828

2292

90

228

22

ايةنجمرلشكلجمرلجرليجمرلج زياجمر غ راجمإلي رارتجمرلش ة جمم جمار لجما رةججمرملمسك  :جم
15
0.8%

518
28.5%

1,195
65.7%

90
5.0%

التوزيع اجلغرايف لإليرادات من داخل وخارج اململكة العربية السعودية
(باملليون ريال)

داخل اململكة

دول جملس التعاون

الدول العربية

دول أخرى

اخلطط والقرارات والتوجهات املستقبلية:
 القرارات اهلامة خالل العام 1028م:
 .0تعديل النظام األساس للشركة:
ةتجمر معا جمرلعرم جمغ جمرلعراي جمرلثرلث جمسشرررر جمارمل عقد جم جرةيخجم8102/11/09مجم رمل ر ق جمسسىجمتعديلجمرملرا جم
رلسررجم ع جمارلعش انجمم جمرل ظرمجمرأليرسجملسش ة جمارليتجمتج م جممكرنجمرنعقراجمر معا جمرلعرم ،جمةاثجمةرنجم
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رل ظرمجمرأليرررررررررررررسجم ةلجمرلجعديلجمالجميُاازجمرنعقراجمر معا جمدالجماجمرملدي جمرليتجميقاجم اهرجمرمل ةزجمرل ئاسرررررررررررريجم
لسش ة ،جمااجمرلجعديلجم أنجمحيداجممكرنجمرنعقراجمر معا جم ق رةجمم جملس جمرإلارة  .جم
 .8ختفيض االحتياطي النظامي وتغطية اخلسائر املرتاكمة:
ةتجمر معا جمرلعرم جمرلعراي جمرلسرررررررررر ع جمارألة ع نجمارمل عقد جم جرةيخجم8102/01/18مجم رمل ر ق جمسسىجمختةاضجم
رالةجارربيجمرل ظررميجمرىلجمجم%98,0جمم جمةأسجمرملررلجما لر جم جح يرلجمرلزيررا جما رجمدة ررجمجم885,058,811جمةيررلجملجغ ا جم
رخلسررررئ جمرملارةم جمرلةرلغ جم801جممسا نجمةيرلجمةمرجماجم8102/13/91مجمماجمريرررجم رةجمديقرفجمجت ابجمرل سرررة جم
م جماراجمرألة ر جمرىلجمرالةجاربيجمرل ظرمي.جمجم جم
جماجمنشرررطجم
ا دجميررة جملسش ر ة جمأنجمجمأسس جماجمم اجمرلس ر عجمرلسررع ا جمجماجم8102/18/88مجمس جمت ةجمج
رلشرررررر ر ة جمارملجعسق جم ج اجم قا جم سرررررررررئ جم ر جم980جممسا نجمةيرلجم الجمرل اجمرل ر اجمم جمرلعرمجمرلسررررررررر جم
8108م،جماةسرررربجمرل جرئججمرملرلا جمرلسرر ر ي جملسعرمجمرملرليجم8108مجم نجمرخلسرررررئ جمرملارةمهجم سغ جم819,8جممسا نجم
ةيرلجميع ا جما جممرجمميثلجم%05,12جمم جمةأمسرلجمرلش ة جمرلةرلغجم0859,3جممسا نجمةيرل.جم جم
 .9استقالة العضو املنتدب واملدير العام املهندس عبدالرمحن إبراهيم الرويتع:
دمجمرلع رررر جمرمل جد جمارملدي جمرلعرمجمرمله دسجمسةدرل م جمد ر امجمرل ايجاجم جرةيخ جم8102/08/88مجمريررررجقرلجهجم
نررةجهجمس ر رجمم جد رجمامدي رجمسرمرجملسشرر ة جما نررةجهجمس ر رجماجملس جمرإلارة ،جما ل جملظ جما هجمرخلرارر جم
ات جهيجم ا جمسمسهجم رلشررررررررررر ة جمدسجةرةرجمم جم8103/10/10م،جما د جم ةجملس جمرإلارة جماجم8102/08/82مجم
ة لجمراليجقرل جمرملقدم  .جم
 .0تعيني العضو املنتدب واملدير العام األستاذ عبداهلل إبراهيم اهلويش:
ةجملس جمرإلارة جماجم8102/08/82مجمتعانجمرأليرجر جمسةدرهللجمد ر امجمربجم ي جمس ر رجمم جد رجمجملس جمرإلارة جم
امدي رجمسرمرجملسشرررررررررررررر ة جم دياجمس جمرمله دسجمسةدرل م جمد ر امجمرل ايجا جمدسجةرةرجمم جم8103/10/10م،جم
ارأليرررررجر جمسةدرهللجمد ر امجمرب ي جمةرارررررل جمسسى جم كرل ةي س جمر جنررررررا جمم جمجرمع جمرملس جمسةدرلعزيزجما دأجم
ةارتهجمرلعمسا جمم جمرلعرمجم0321مجمايشررغلجمرلعديدجمم جمرمل رارربجمرلقاراي جماجمسداجمم جمرلش ر ةرتجمةمرجميشررغلجم
ةرلارجمس رر يرت جملرل جمدارةرت جما رنجماجمشرر ةرتجم ق رسرت جمتجسة ،جمايرر فجميُع اجم ذرجمرلجعانجمسسىجم
أالجمرججمر جملسامعا جمرلعرم جملسمنرا جمسساه.جم جم
 اخلطط والتوجهات االسرتاتيجية:
تاةزجمريررجثمرةرتجمرلش ر ة جماجمرلق رسرتجمراليررارتااا جمرأليررريررا جمدضررر جمدىلجم عضجمراليررجثمرةرتجمرملج س جم
رأل ى،جماتج ز جمدىلجمريررجثمرةرتجمريررارتااا جماةئاس ر جمم جم الجمش ر ةرتجم را ر جماش ر ةرتجممسررر م جمسرم جم
دضررررر جمرىلجمريررررجثمرةرتجماجمحمر نجمااررر راي جمريررررجثمرةي ،جماتعزمجمرلشررر ة جمت ةاذجمت جهرتهرجمراليررررارتااا جم
هرجمراليجثمرةي جمرملسجقةسا جمسسىجمرل ح جمرلجرلي:جم جم
ا
 االستثمارات االسرتاتيجية يف الشركات اخلاصة:
تجك نجم ذهجمراليرجثمرةرتجماجمرلشر ةرتجم رتجمرملسرئ لا جمرحملجمداا جمارملسر م جمرملقةس جمرليتجمتزرالجمأسمربرجماجم
رلق رسرتجمراليررررارتااا جملسشررر ة ،جماتج اجمرلشررر ة جم قا جمسرئدرتجمم جمأة ر جم ذهجمراليررررجثمرةرتجمام جم
ت زيعرتجمرألة ر جمم هر،جمدىلجمجرنبجم قا جممكريررررررررررررربجمةأمسرلا جمس دجمب جمجزءجمم جمةنرررررررررررررجهر جماجمتس جم
راليررررررررررررجثمرةرتجمدىلجمرالةججر جمرلعرمجممجىجممرجمأمك جم ل ،جمةمرجمأنجمرلشرررررررررر ر ة جم دجمتساأجمدىلجم ااجم عضجم
راليررررررررررررررجثمرةرتجممجىجممرجمت ر تجمرلة صجمرجملدي جملذل جماتداي جمرلجد قرتجمرل قدي جمم جمج رءجم ل جماجممت يلجم
ريجثمرةرتجمأ ىجملجعزيزجم رسد جمةق عجمرملسكا جما قا جممن جماجمنجرئججمأسمربر.جم جم
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 االستثمارات االسرتاتيجية يف الشركات املساهمة العامة:
تجك نجم ذهجمراليرجثمرةرتجماجمرلشر ةرتجمرملجمسرر جمم جمرلعرم جمرليتجمتزرالجمنشربهرجماجمرلق رسرتجمراليارتااا جم
لسشررر ة ،جمات جمرلشررر ة جم نرررة جمسرم جمرالةجةرظجمجم هذهجمراليرررجثمرةرتجما قا جمسرئدرتجممسرررجم جمم هر،جم
امجىجممرجمةرن جم ركجم صجملدي جم ق جممنرررحجمرلشرر ة جمامسرررجم ماهرجم نجمرلشرر ة جم دجمت ىجم ااجمجمأ جم
م جم ذهجمراليرررررررررجثمرةرتجمأاجمجزءجمم هر جملجحقا جممكريررررررررربجمةأمسرلا جماتد قرتجمنقدي جممقر س جملجم يلجمر ج رءجم
ريرجثمرةرتجمجمجديد جملديهجمأ ىجمتج ر جمماجمريارتااا جمرلش ة جما ق جمرنعكرسجمرجير يجمسسىجممن جمنجرئججم
أسمرلجمرلش ة جمام ةز رجمرملرلي .جم
 االستثمارات الرئيسة يف الشركات اخلاصة واملساهمة العامة:
تجك نجم ذهجمراليرررررجثمرةرتجماجمشررر ر ةرتجمتزرالجمأنشررر ر جهرجماجم رسرتجممج س جماتسرررررعىجمدىلجممن جمأسمربرجم
رلج يررراجماجمأير ر رعجمجديد جمأاجم رلعملجمسسىجمرلج يررراجم رالندجممرججمأاجمراليرررجح ر جماجمةرل جماج اجم صجمم جم ذرجم
رلقةالجملج ما جمةنرجهرجما امجهرجمرلس ا ،جمجما دجمتساأجمرلش ة جمدىلجم ااجمأ جمم جمريجثمرةرتهرجماجم ذهجمرلةئ جممجىجم
مرجمةرنجمم ريرررةر جمأاجم عدجمت ي رجماة اجم امجهرجمرلعرال جمد رجمأمك جم ل ،جمات جمتد قرتجمنقدي جمتسرررر مجماجم
تعزيزجمةق عجمرملسكا جمات زيعرتجمأة ر جملسمسر منجمأاجماجممت يلجمرلة صجمراليجثمرةي جمر ديد  .جم
 االستثمارات يف احملافظ والصناديق االستثمارية:
تجك نجم ذهجمراليررجثمرةرتجمم جمريررجثمرةرتجماجمارر راي جمريررجمجثمرةي جماحمةظ جمرملجرج جماجمأيرررهمجممجدرال جماجم
رلسررر عجمرلسررررع اي جما يجم رتجمبر اجم رصجمايجمجمدارة جم ذهجمراليررررجثمرةرتجمم جمجهرتجممجخنررررنررر جمم نرر ر جم
امسرررررجقس ،جماتج اجمرلشررر ر ة جم قا جمسرئدرتجمم جمت زيعرتجمرألة ر جمرخلراررر ر جم هر،جمدىلجمجرنبجمرملكريررررربجم
رل أمسرلا جممجىجممرجمةأتجمجداىجمرلجخرةججم ةاا جم ذهجمراليرررجثمرةرتجمأاجمجزءجمم هرجملجحقا جمتد قرتجمنقدي جملجم يلجم
ت ي جمريجثمرةرتجم رئم جمأاجمرلد لجماجم صجمريجثمرةي جمجديد جمأاجمت زيعرتجمنقدي جملسمسر من .جم
ايةنجمرلشكلجمأانرهجمرلج زياجمرل سججماليجثمرةرتجمرلش ة جمةسبجمرلةئرتجمراليجثمرةي  :جم
جم
جم

القيمة الدفرتية لالستثمارات  1725مليون ريال

1%

استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة

8%

استثمارات اسرتاجتية يف شركات عامة
57%

استثمارات رئيسة يف شركات خاصة و عامة
استثمارات احملافظ و الصناديق االستثمارية
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 خطط تطوير املوارد البشرية:
تؤم جمرلشر ر ة جمأنجمت ةاذجمريرررارتاااجهرجما عجمأسمربرجمتعجمدجمسسىجمةةرء جماةةري جمرمل رةاجمرلةشر ر ي جمرليتجم
برجمرلداةجمرحلا جماجمت ما جمأسمربرجماة اجمأارءجمريرررجثمرةرتهر،جماتعملجمرلشر ر ة جمضر رم جمريرررارتااا جمرلج ي جم
رملسرررررررررجم جملعمسارتهرجمدىلجمجمة اجمرملهرةرتجمارلقدةرتجمرلقاراي جمارإلارةي جمارلة ا جملعرمساهرجماجممجااجمرملسرررررررررج يرتجمجم
رل ظاةا جم لسشررررررررر ر ة جماشررررررررر ر ةرتهرجمرلجر ع ،جما ل جمم جم الجمرلعملجمسسىجم عجما رمججملسجدةيبجمار سارجم
ا رةجارجمدىلجمجرنبجم عجمرلجدةيبجمسسىجمةأسجمرلعملجمرلذ جميعجمجمم جمرألال يرتجمرأليرررررررررريرررررررررجما ،جمدىلجمجرنبجم
ريرررجق ر جمةةرءرتجممجخنرررنر ر جما جمرةجارجرتجمرلشر ر ة جمرملسرررجقةسا ،جمامتثلجم عجمرإلةالجمرلجدةجييجم
لسك راةجمرلسررررع اي جمرأل ما جمرخلرارر ر جمةاثجمنجججمس جم ذهجمرخل عجمارلمرمججمرحلةرظجمسسىجممسرر رج يرتجمجاد جم
لسك راةجمرلسررع اي ،جماةقق جمرلش ر ة جمنسررة جمم تةع جماجمجميررع ا جماظرئةهر،جمرىلجمجرنبجم ل جم نجمرلش ر ة جم
مدةة جمأل ما جماج اجم عجما رمججم ةازي جممثلجم رمججمرالا رةجماريررررجثمرةرتجمملنررررسح جمم ظةجماهرجما رمججم
متس جمرأليهمجملسعرمسنجما ل جمضم جمت جهرتهرجمرلج ي ي جمرملسجقةسا .جمجم جم
 خطط وبرامج التطوير املستمر:
هرجمدجمىلجم قا جمةيررررلجهرجمجمرأليرررريرررا جمةجمشررر ة جمجم
تعملجمرلشررر ة جماجمت جههرجملج ةاذجمريرررارتااارتهرجما
ريررجثمرةي جم ر ر ،جماتعملجمسسىجمرلج ي جمارلجحسررنجمرملسررجم جملعمسارتجمرلش ر ة جملجج ريرربجمماجمبةاع جمأسمرلجم
رلشرر ر ة جمات ة رجما ل جم رلجعرانجمماجمريررررجشرررررةينجممجخنررررنررررنجملجمسج ي جمرملسررررجم جمباكسهرجمرلج ظاميجم
ارل ظاةيجمارألنظمر جمارلس رئحجمرلردر سار جما رجمديرثجم رمججمتق ار جمرملعس مررتجمجملألنظمر جمرإلارةير جماجمرملرلا جماأنظم جم
رل ر جمرلدر سا ،جمدىلجمجرنبجمرمل رجعرتجمرلجق ميا جمألارءجمريرررررررجثمرةرتهرجماجمرلق رسرتجمراليرررررررارتااا ،جمام جم
رملج اجمأنجميك نجملذل جمرألث جمرإلجير يجمسسىجمرألارءجمرلعرمجملسش ة جمانجرئاهرجمرملسجقةسا  .جم
 تأثري اخلطط والتوجهات االستثمارية املستقبلية على نتائج األعمال:
هرجمراليررارتااا جمات جهرتهرجمرملسررجقةسا جمات ي جمأارءجمريررجثجممرةرتهرجمرلقرئم جمأاجم
ت ىجمرلش ر ة جمأنجمت ةا جم
عجمرلج يرررراجماجم ذهجمراليررررجثمرةرتجم،جماأ جمسمسارتجماليررررجح ر رتجمار ج رءجمريررررجثمرةرتجمجديد جملدي جمأاجم
رندمرججم ع ررررررجمم جمرلشررررر ةرتجمرليتجمتسرررررجثم جم اهرجم ،جم رإلضرررررر جمرىلجمرلعملجمإلسرا جم اكس جمات ي جم عضجم
راليررجثمرةرتجمأاجمريررجةعراجمريررجثمرةرتجمأ ىجمضررعاة جمرألارءجميرراك نجمبرجمااةجماجمت ما جممنررراةجمسرئدرتهرجمم جم
الجمرألة ر جمرملج ع جمم جمشررررر ةرتهرجمرلجر ع جمات زيعرتجمرجمألة ر جمارملكريررررربجمرل أمسرلا جمم جمريرررررججمثمرةرتهرجم
ات جمرلجد قرتجمرل قدي جمرلازم ،جمدىلجمجرنبجمأنجم عجما رمججمرلج ي جمرملسررررررجم جمات ما جمرمل رةاجمرلةشرررر ر ي جم
يررررررجمك هرجمم جم قا جممن جماجمنجرئججمأسمربرجماتعززجمم ةز رجمرملرليجمرألم جمرلذ جميرررررراك نجملهجمرالنعكرسجم
ارمل اااجمرإلجير يجمسسىجممسر ماهرجماأاحر جمرملنرحجمرآل ي جمارجملجماجمةكل.جم جم
عوا مل املخاطرة اليت تواجه الشركة واملخاطر احملتملة:
دنجمرلش ر ة جماش ر ةرتهرجمرلجر ع جماةأ جمةارنجمر جنرررا جمت رجهجملجمم س جمم جمرملخرب جمم هرجمرملخرب جمرلجشررغاسا جم جم
ارملرلا جمرملجعسق جم عمسارتجمرلش ة ،جمارملخرب جمرملجعسق جم رلس عجمارلق رسرتجمرليتجمتسجثم جم اهر،جمدىلجمجرنبجمتأث رتجم
رلع رملجمرال جنرررراي جمرلكسا جمرملؤث جمسسىجممعدالتجممن جمرلق رسرتجمراليرررارتااا جمرليتجمتسرررجثم جم اهرجمرلشررر ة ،جم
اترب جمرخنةراجمرلقام جمرلعرال جماليررررررررجثمرةرتهرجمأاجمرخنةراجم ام جمرمل ج ارتجمغ جمرملسم يرررررررر جمرحملداجم جماجم ام جم
رلشه جملةعضجمرلش ةرتجمرملسجثم جم اهر،جمدضر جمدىلجمجمترب جمأ ىجم دجمالجمتك نجممعس م جملدىجمرلش ة جمارليتجم
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دجمت جججمس جمرنعكريرررررتجمرألزمرتجمرملرلا جمارال جنررررراي جماتقسةرتجمرلع رملجمرلسرررراريررررا جمارالججمرسا جمارلجغ رتجماجم
رلجش يعرتجمارلق رننجمارألنظم جمرملعم لجم هر،جماتاةزجمرملخرب جمرل ئاسا جم امرجميسي :جم
جم ر جمرلنررر رسرتجمرلغذرئا جمرحملة ظ جمج رءجمرمل ر سررر جم
 ترب جمتأث جمدي رارتجمرلق ر جمرلنررر رسيجماسسىجمرأل
م جمرلشرر ةرتجمرليتجمتعملجماجمنة جمرل شرررط،جمأاجمم جمج رءجممسررج جميرتجما جمرمل راجمرخلرمجمأاجمرةتةر جمأيررعرة ر،جم
اترب جمأيعرةجما فجمرلعماتجمرالج ةا جممقر لجمرل يرلجمرلسع ا .
 ترب جمرلسررررررا ل جماتجمثل جما جمسدم جم دة جمرلشرررر ر ة جمسسى جممقر س جمرلجزرمرتهر جمرملجعسق جم رمل س رت جمرملرلا جمةرلجم
ريررررجحقر هر ،جماترب جمتأث جمسدم جممقر س جمشرررر اط جمرتةر ارت جمرلجسررررهاات جمرالئجمرنا ،جماترب جمسدمجمرلقدة جم
لجأمنجممت ياتجمةر ا جمأاجمدضرررر ا جمم جم الجمرلجسرررهااتجمرالئجمرنا جماجمرل جمرمل ريررربجماجمرلشر ر اطجمرملقة ل جم
مل رجه جمأ جمرلجزرمرتجمةأمسرلا جمأاجمضمرنرتجمارةتةربرتجمحمجمس .جم
 ترب جمأيرررعرةجمرلعم ل جماتجمثلجما جمترب جمتذ ذ جم ام جمرألاارتجمرملرلا جم سرررةبجمتقسةرت جمرلعم ل جمارةجمرل جمتأث جم
رل حبا جمرملسررجقةسا جمأاجمرلقام جمرلعرال جملألاارتجمرملرلا جمسسىجمم ج ارتهرجمام س رتهرجممبرجماجم ل جمرل ارئاجم ن ر جم
رالجلجمامت يلجمرمل رحبرتجمب يس جمرالجل.
 دارة جمترب جمةأس جمرملرلجمةاثجمتق مجمرلشر ر ة جم ارة جمةأمسربرجملسجأةد جمم جم دةتهرجمسسى جمراليرررجم رة جما ديدجم
اكسهر جمرل أمسرلي جما دةتهر جمسسى جمرحلنر ر ل جمسسى جممت يات جمملقر س جمأ جمرلجزرمرت جمةرل جمنشرررؤ ر جمأا جمرلد ل جماجم
صجمريجثمرةي جمجديد .
 ترب جممجعسق جم جع لجمرألنظم جمرلجق ا جمرملرلا جمارإلارةي جمارلجشغاسا جمغ جمرملج ع .جمجم
 ترب جمتقسةرتجمأيرر ر رعجمتسررررع جمةق عجمرملسكا جمرخلرارر ر جمارلعرمجم جماتأث رجمسسىجمنجرئججمرلشرر ر ة جمام ةز رجم
رملرليجما دة جمرلش ة جمسسىجم قا جمتد قرتجمنقدي .
 ترب جمرالئجمرنجمرخلراررر ر جم رلعماءجماسدمجم دةتهمجمسسىجمرل رءجم رلجزرمرتهمجمجترهجمرلشررر ر ة جمات ر عهرجمارلجأث جم
رلسسججمسسىجمرلجد قرتجمرل قدي .
 ترب جممجعسق جم رلظ افجمرلسرراريررا جمارال جنررراي جمامعدالتجممنجم جمرلق رسرتجمراليررارتااا جمرليتجم دجمتؤث جمسسىجم
أارءجمريجثمرةرتهر.
 ترب جمرلجش يعرتجمارلق رننجمارألنظم جمرملجعسق جم عمسارتجمرلش ة جمانشربرتهرجمارلجزرمرتهر.
اتق مجمرلش ة جممل رجه جم ذهجمرملخرب جمادارةتهرجمام ر ةجهرجمم جم الجمرلعملجمسسىجمجت بجمرملخرب جمرلعرلا جممرجمأمك جم
أاجمرلجقسالجمم جمأث رجمأاجمنقسهرجمرىلجمأب رفجمأ ىجمةشررررررررررررررررررررررر ر ةرتجمرلجأمنجما ل جم رختر جمسداجمم جمرإلج رءرتجم
ارالةجاربرتجمرلازم جملججمك جمم جمتسرررا جمسمسارتهرجم رلشررركلجمرملعجرا،جمارمل ر ة جمرملسر رجم جملسمخرب جمرملؤث جمسسىجم
سمسارتجمرلشرررر ة جمارةجارجرتهرجمم جمرلسررررا ل جمرل قدي جمادج رءرجمتجمتعديلجم اكسهرجمرل أمسرليجملجعزيزجم دةتهرجمسسىجم
رحلنرر ر لجمسسىجممت ياتجمملقر س جمرلجزرمرتهرجمرل رشررررئ جمارملسررررجقةسا ،جمارلعملجمسسىجمت ي جمرألنظم جمارلس رئحجمرلدر سا جم
اتعزيزجمأنظم جمرل ر جمرلدر سا ،جمرىلجمجرنبجمرتةر جميرررراريرر ر جمترب جممج رزن جم ج ياجمريررررجثمرةجمرتهرجما رسرتهرجمرليتجم
تعملجم اهر جمارلجقاامجمرلداة جماليرررررررررجثمرةرتهرجماجمةق عجمرملسكا جمرخلرارررررررر جمارلعرم جمارملخرب جمرملجعسق جم هرجمارختر جم جم
مرجميسزمجمم جمدج رءرتجمجتر هر،جمات ةا جمم هاا جمرالنجقرءجملسة صجمراليررجثمرةي جمر ديد جماتداي جم عضجمريررجثمرةرتهرجم
رلةااجمات ظافجمس رئد رجماجم صجمريررررجثمرةي جمأ رررجملجممجىجممرجمةرنجم ل جمممك ر،جمةمرجمتعملجمرلشرر ر ة جمسسىجم
جت بجمرملخرب جم ج ي جما سررنجمنجرئججمسمسارتجمريررجثمرةرتهرجما ل جمةسرربجمن جمابةاع جمراليررجثمرةجمارلق ر جم هدفجم
ت ما جمس رئد رجمس جمب ي جمة اجمرلقام جمرلعرال جملايرررجثمرةرت جماتعزيزجمةق عجمرملسكا ،جمارلعملجمسسىجمزيرا جمةةرءتهرجم
رإلنجرجا جمل اجممسررج ىجمرل حبا جمارلجد قرتجمرل قدي جماتأمنجمرلجزرمرتهرجمات زيعرتجمأة ر جمملسررر ماهرجما قا جمرةتةر جم
اجمس رئد مجمراليجثمرةي  .جم
22 / 02

تقرير جملس اإلدارة 1028م

املركز املالي املوحد للشركة:
املوجودات:
رخنة ر ر جمرمل ج ارت جمرإلمجرلا جما جمنهري جمرلعرم جم سرررة جم %00,8جمس جمرلعرم جمرلسرررر جمةاث جم سغ جم 9100جممسا ن جمةيرلجم
مقر لجم9089جممسا نجمةيرلجماجمرلعرمجمرلسر جماي جاجم ل جم سةبجمةئاسيجمدىلجمرخنةراجماجم دجمريجثمرةرتجمام ج ارتجم
مرلا ،جمانقدي جما اجمشةهجمنقدي ،جما ممجممدي جمجترةي  .جم
ايةنجمر دالجمأانرهجم اا جم اجمرمل ج ارتجمخلم جمي رتجممرلا  :جم
بنود املوجودات يف املركز املالي:
البيان (باملليون ريال)

1028

1021

1026

1022

1025

املوجودات املتداولة
نقدية وبنود شبه نقدية

91

222

102

180

312

استثمارات مقتناه لغرض املتاجرة

-

25

52

55

51

ذمم مدينة جتارية ،صايف

169

182

151

166

323

املخزون ،صايف

319

335

388

211

221

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذات عالقة

86

66

81

90

201

موجودات حمتفظ بها لغرض البيع

-

2

-

-

-

816

822

963

2106

2339

إمجالي املوجودات املتداولة
املوجودات يري املتداولة
استثمارات وموجودات مالية

885

2119

2166

2152

2932

استثمارات عقارية

288

288

111

132

130

ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ

961

925

911

982

862

موجودات يري ملموسة

263

261

221

228

122

موجودات أخرى طويلة اآلجل

23

12

36

56

-

إمجالي املوجودات يري املتداولة

1122

1608

3228

3260

3152

إمجالي املوجودات

3052

3513

5212

5361

5280

ايةنجمرلشكلجمأانرهجممقرةن جملسم ج ارتجمرملجدرال جماغ جمرملجدرال جمادمجرليجمرمل ج ارتجمخلم جمي رتجممرلا  :جم
(باملليون ريال)

السنوات
2014
2015
2016
2017
2018

جمموع املوجودات

جمموع املوجودات يري املتداولة
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املطلوبات:
ةر ظ جمرمل س رتجمرإلمجرلا جماجمنهري جمرلعرمجمسسىجمرملسررج ىجمنةسررهجمماجمرةتةر جمبةافجمجم سررة جم%8جمس جمرلعرمجمرلسررر جم
ةاث جم سغ جم0022جممسا ن جمةيرل جممقر ل جم0058جممسا ن جمةيرل جما جمرلعرم جمرلسررررر جماي جا جم ل جم شرررركل جمأيررررريرررري جمدىلجم
رخنةرا جم د جممت يل جمرمل رحب جمارلق اا جمب يس جمرألجلجممقر لجمرالةتةر جماجممت يلجمم رحب جمديرررراما جم نرر ر جمرألجلجم
ا ممجمارئ جمامسجحقرتجمام س رتجمأ ى .جم
ايةنجمر دالجمأانرهجم اا جم اجمرمل س رتجمخلم جمي رتجممرلا  :جم
بنود املطلوبات يف املركز املالي:
البيان (باملليون ريال)

1028

1021

1026

1025

1022

املطلوبات املتداولة
متويل مراحبات قصرية األجل وأقساط متداولة

591

520

312

182

238

ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى

168

121

121

180

539

توزيعات أرباح مستحقة

22

22

22

22

25

خمصص الزكاة والضريبة

12

12

22

56

22

مستحقات عقود إجيار متويلي – اجلزء املتداول

1

1

2

3

-

مطلوبات متعلقة مبوجودات حمتفظ بها لغرض البيع

-

3

-

-

-

801

611

625

612

656

إمجالي املطلوبات املتداولة
املطلوبات يري املتداولة

110

318

268

215

681

متويل مراحبة وقروض طويلة األجل
مستحقات عقود إجيار متويلي

2

3

2

23

-

ضريبة مؤجلة

1

1

1

2

2

خمصص مكافأة نهاية اخلدمة

223

221

228

226

98

إمجالي املطلوبات يري املتداولة

386

592

693

108

190

إمجالي املطلوبات

2288

2261

2301

2333

2532

ايةنجمرلشكلجمأانرهجممقرةن جمرمل س رتجمرملجدرال جماغ جمرملجدرال جمادمجرليجمرمل س رتجمخلم جمي رتجممرلا  :جم
(باملليون ريال)

السنوات
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جمموع املطلوبات

جمموع املطلوبات يري املتداولة
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حقوق املساهمني يف الشركة:
رخنة ر جمةق عجمرملسررر منجماجمنهري جمرلعرمجم سررة جم%81,1جمس جمرلعرمجمرلسررر جمةاثجم سغ جم0089جممسا نجمةيرلجممقر لجم
0823جممسا نجمةيرلجماجمرلعرمجمرلسرر جمجماي جاجم ل جم سةبجمأيرييجمدىلجمختةاضجمرالةجاربيجمرل ظرميجمااراجم سرئ جم
غ جمحمقق جمم جمدسرا جمتقاام جمأاارتجممسكا جم رلقام جمرلعرال جمبذرجمرلعرمجممقر لجممكريررررررربجمغ جمحمقق جمم جمدسرا جم
تقاامجمأاارتجممسكا جم رلقام جمرلعرال جماجمرلعرمجمرلسر  .جم
ايةنجمر دالجمأانرهجم اا جمةق عجمرملسكا جماةق عجمرملسر منجمخلم جمي رتجممرلا  :جم
بنود حقوق امللكية وحقوق املساهمني يف املركز املالي:
1028

البيان (باملليون ريال)

1021

1026

1025

1022

حقوق امللكية
حقوق املساهمني
رأس املال

2165

2165

2165

2165

2165

احتياطي نظامي

506

631

631

808

808

(خسائر) /أرباح مبقاه

()95

()103

159

381

362

صايف مكاسب يري حمققة من إعادة تقييم أدوات ملكية بالقيمة العادلة

()62

283

182

81

292

فرق ترمجة عملة أجنبية

()88

()88

()88

()19

()15

حقوق املساهمني يف الشركة

2513

2188

1351

1201

1608

حقوق امللكية يري املسيطرة (األقلية)

530

561

511

211

236

إمجالي حقوق امللكية

2823

1122

1825

3035

3255

ايةنجمرلشكلجمأانرهجممقرةن جمةق عجمرملسر منجماجمرلش ة جمخلم جمي رتجممرلا  :جم
(باملليون ريال)

السنوات

3000
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0

حقوق املساهمني يف الشركة

ايةنجمرلشكلجمأانرهجممقرةن جمرمجرليجمرمل ج ارتجمارمل س رتجماةق عجمرملسر منجمخلم جمي رتجممرلا  :جم
(باملليون ريال)
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نتائج األعمال املوحدة للشركة:
ةقق جمرلشر ة جمجماراجم سرة جم الجمرلعرمجم8102مجم سغ جم010جممسا نجمةيرلجممقر لجماراجم سرئ جم980جممسا نجمةيرلجم
ال جمرلعرم جمرلسررررر جما ل جمنجاا جمرةتةر جمدمجرليجمرلد لجمم جمرلعمسارتجمرل ئاسررررا جم سررررة جم %18جمةاث جم سغ جم080جم
مسا نجمةيرلجممقر لجم853جممسا نجمةيرلجم الجمرلعرمجمرلسررر جم رةتةر جم دةهجم018جممسا نجمةيرلجمنجا جم نررة جمأيررريررا جمم جم
رخنةرا جمرخلسررررئ جما جمرالي رارت جمم جمراليرررجثمرةرت جمرىلجم 082جممسا ن جمةيرل جممقر لجم سررررئ جم 908جممسا ن جمةيرل جم الجم
رلعرمجمرلسررر ،جما ل جم سررةبجمتسرراالجم ة طجماجم ام جم عضجمراليررجثمرةرتجمارمل ج ارتجمرملرلا جم الجمرلعرمجم8102مجم
مبةسغ جم 38جممسا ن جمةيرل جممقر لجم 918جممسا نجمةيرلجم الجمرلعرمجم8108م،جمةمرجمرخنة رر ر جممنرر ر ا رتجمرلةااجمارلج زياجم
سة جم%03جمم جم995جممسا نجمةيرلجماجمرلعرمجمرلسر جمرىلجم889جممسا نجمةيرلجماجمرلعرمجم8102م.
ايةنجمر دالجمأانرهجم اا جم اجم رئم جمرلد لجممقرةن جمخلم جمي رتجممرلا  :جم
بنود قائمة الدخل:
1028

1021

1026

1022

1025

البيان (باملليون ريال)
صايف املبيعات

2828

2888

1083

1339

1538

إمجالي دخل املبيعات

220

626

668

138

139

()218

()351

()221

19

232

512

169

226

821

815

()113

()336

()310

()325

()385

()223

()253

()282

()219

()261

9

6

()2

-

-

()521

()513

()221

()233

()256

صايف (اخلسارة)  /الدخل من العمليات الرئيسية

5

()105

()36

185

318

صايف (مصروفات)  /إيرادات اخرى

5

2

2

21

8

()31

()38

()30

()21

()10

-

()2

()12

()1

-

()19

()151

()250

111

326

إمجالي (اخلسارة)  /الدخل من االستثمارات
إمجالي الدخل من العمليات الرئيسية
مصروفات البيع والتوزيع
مصروفات العمومية واالدارية
ايرادات (/مصروفات) تشغيلية أخرى
إمجالي املصاريف

أعباء التمويل
(خسارة)  /ربح فروق عملة
(اخلســارة)  /الدخل من العمليات املســتمرة قبل الزكاة والضــريبة واحلقوق
يري املسيطرة
الدخل من العمليات يري املستمرة

()2

()2

()2

26

-

الزكاة وضريبة الدخل

()15

()18

()25

()56

()28

احلقوق يري املسيطرة

()22

()23

()16

()81

()13

صايف (اخلسارة) /الدخل

()205

()315

()282

260

282

(خسارة) /رحبية السهم من صايف (اخلسارة)  /الدخل

()0.81

()1.26

()2.51

2.11

2.56

وبني الشكل أدناه مقارنة نتائج األعمال خلمس سنوات مالية:
(بالمليون لاير)

السنوات
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-200
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صايف (اخلسارة)  /الدخل من العمليات
الرئيسية
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الشركات التابعة:
مترةسجمرلشر ة جمجمنشرربرتهرجمجماسمسارتهرجمرل ئاسر جمجمدمرجم نرة جمجممةرشر جمجمأاجمم جم الجمش ةرتجمتر ع جمبر،جمدضر جمدىلجم
شرر ةرتجممتسكهرجم رلكرملجمأنشررأتهرجمرلشرر ة جمرألغ راجم رارر جم ريررجثمرةرتهرجمةسرربجمبةاع جم ر جمرألسمرلجم
اتن ر افجمةلجمريررجثمرة،جمايةنجمر دالجمأانرهجمرلش ر ةرتجمرلجر ع جم الجمرلعرمجم8102مجمرليتجممتس جم اهرجمرلش ر ة جم
نسة جم%91جم أةث جمم جمةؤاسجمأم ربر .جم
اسم الشركة ونوعها

نسبة

الدولة مكان

الدولة الرئيس

ورأس املال

امللكية

التأسيس

حمل عملياتها

مملوكة
فعلياً
%200

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

()2
شركة عسري العربية لالستثمار الصناعي
احملدودة
(شركة ذات مسئولية حمدودة)
رأس املال
( 300.000.000ريال سعودي)
()2/2
شركة حلواني أخوان
(شركة مساهمة عامة)
تابعة لشركة عسري العربية لالستثمار
الصناعي احملدودة
رأس املال
( 182.125.300ريال سعودي)
()2/2/2
شركة حلواني أخوان (مصر)
(شركة مساهمة مقفلة)
(تابعة لشركة حلواني أخوان)
رأس املال
( 60.000.000جنيه مصري)
()1/2
شركة الربيع السعودية لأليذية احملدودة
"الربيع"
(شركة ذات مسئولية حمدودة)
تابعة لشركة عسري العربية لالستثمار
الصناعي احملدودة
رأس املال
( 220.000.000ريال سعودي)
()3/2
شركة النسيج واملالبس اجلاهزة "الثوب
السعودي"
(شركة ذات مسئولية حمدودة)
تابعة لشركة عسري العربية لالستثمار
الصناعي احملدودة
رأس املال
( 20.000.000ريال سعودي)

النشاط الرئيسي

يرتكز نشـ ــاطها يف تأس ــيس املشـ ــاريع
الصناعية أو املشاركة فيها.

مملوكة
بنسبة
%22.22

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعة وتغليف املواد واملنتجات
الغذائية ،وخاص ــة الطحينية واحلالوة
الطحينيــة واملعمول ومنتجــات اللحوم
واألجبان ،وتصـ ــدر الشـ ــركة جزءاً من
منتج ــاته ــا إىل أكثر من  31دول ــة يف
العامل.

مملوكة
فعلياً
%200

مجهورية مصر
العربية

مجهورية مصر
العربية

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاعة وتعبئة وتغليف املواد
واملنتجـات الغـذائي ة ،وخاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الطحينيـ ـ ـ ـ ــة واحلالوة الطحينيـ ـ ـ ـ ــة
واملعمول ومنتج ــات اللحوم واألجبـ ـان
وتصـ ــدر بعض منجاتها إىل دول عربية
أخرى.

مملوكة
بنسبة
%21.3

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

صـ ـ ـ ــناعة املنتجات الغذائية وخاصـ ـ ـ ــة
العصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر واأللبان واآليس كريم،
وتصـ ــدر الشـ ــركة جزءاً من منتجاتها
اىل دول جملس التع ـ ـ ــاون اخلليجي
ودول عربية ودول أخرى يف العامل.

مملوكة
بنسبة
%61.3

اململكة العربية
السعودية
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السعودية

يرتكز نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطها يف إنتاج املالبس،
وتضـ ــم املنتجات الرئيسـ ــية للشـ ــركة
الثوب الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعودي والبدل الرمسية
واخلاص ــة للمؤسـ ـس ــات واملس ــتش ــفيات
واملدارس واجلامعات.
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اسم الشركة ونوعها

نسبة

الدولة مكان

الدولة الرئيس

ورأس املال

امللكية

التأسيس

حمل عملياتها

مملوكة
بنسبة
%20

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

تعمل يف أنتاج اإلشـ ـ ـ ـ ــارات الضـ ـ ـ ـ ــوئية
ومس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتلزماتها من أعمدة ورؤوس
إش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وأجهزة التحكم االلكرتوني
وصناديق اللوحات.

مملوكة
فعلياً
%200

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

ونشـاطها الرئيسي مقاوالت اإلنشاءات
العامة واملباني والنشـ ـ ـ ـ ــاطات املتفرعة
منها.

مملوكة
فعلياً
%200

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

ونش ـ ــاطها الرئيس ـ ــي ش ـ ــراء األراض ـ ــي
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارها بالبيع أو الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
واملقاوالت العامة للمباني والنش ــاطات
املتفرعة منها.

()5/2
شركة مصنع اإلشارات الضوئية
(شركة ذات مسئولية حمدودة)
تابعة لشركة عسري العربية لالستثمار
الصناعي احملدودة
رأس املال ( 1.600.000ريال سعودي)
*أنظر املالحظة أدناه
()1
شركة اخلوامت للتجارة واملقاوالت
(شركة ذات مسئولية حمدودة)
رأس املال
( 2.000.000ريال سعودي)
()3
شركة النصرة العاملية للتنمية والتطوير
العقاري احملدودة
(شركة ذات مسئولية حمدودة)
رأس املال
( 200.000ريال سعودي)
()5
شركة األسطول العربية للتنمية والتطوير
العقاري احملدودة
(شركة ذات مسئولية حمدودة)
رأس املال
( 200.000ريال سعودي)
()2
شركة املواجد العاملية للتنمية والتطوير
العقاري احملدودة
(شركة ذات مسئولية حمدودة)
رأس املال
( 200.000ريال سعودي)

مملوكة
فعلياً
%200

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

النشاط الرئيسي

نش ـ ــاطها الرئيس ـ ــي ش ـ ــراء األراض ـ ــي
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارها بالبيع أو الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
واملقاوالت العامة للمباني والنشـ ــاطات
املتفرعة منها.

مملوكة
فعلياً
%200

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

نش ـ ــاطها الرئيسـ ـ ــي ش ـ ــراء األراضـ ـ ــي
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارها بالبيع أو الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
واملقاوالت العامة للمباني والنش ــاطات
املتفرعة منها.

()6
شركة التالل اإلقليمية لالستثمار
(شركة ذات مسئولية حمدودة)
رأس املال
( 200.000ريال سعودي)

مملوكة
فعلياً
%200

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

نش ـ ــاطها الرئيسـ ـ ــي ش ـ ــراء األراضـ ـ ــي
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارها بالبيع أو الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
واملقاوالت العامة للمباني والنش ــاطات
املتفرعة منها.

()1
شركة صناعات العيسى
(شركة مساهمة مقفلة)
رأس املال
( 120.000.000ريال سعودي)

مملوكة
بنسبة
%38

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

صـ ـ ـ ـ ــناعة واسـ ـ ـ ـ ــترياد وتوزيع األجهزة
املنزلي ـ ــة الكهرب ـ ــائي ـ ــة واإللكرتوني ـ ــة
(املكيفـ ـ ـ ــات ،الثالجـ ـ ـ ــات ،الفريزرات،
ويريها)
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*جمماةظ جملقدجم ةتجمرلشر ة جم رمل ر ق جمسسىجم جم ااجمأاجمتنرةا جمجمةنجهرجم اجمش ة جممن اجمرإلشرةرتجمرل ئا ،جما رءجمسساهجماجم
ريرجةعرا رجمم جمسمسا جمرلج ةادجما يجمشر ة جمممس ة جم سرة جم%11جمتر ع جم لشر ة جمسسر جمرلع ا جملايرجثجم مرةجمرلن رسيجمرملمس ة جم
لسشرر ة جم رلكرملجماجمايسرررممجم8108م،جمااجمن ممجم 8102مجما ع جمرلشر ر ة جمرتةر ا جم ااجمةرملجمةنرررجهرجماجمشر ر ة جممنر ر اجم
رإلشرةرتجمرل ئا جمرحملداا جمرىلجمرلش ةرءجمرلقرئمنجماةق ق جمرلش ة جم سرئ جمم جمسمسا جمرلةااجم قام جم822جمألفجمةيرل،جما دجمأاضحجم
رحمل ريبجمرلقرن نيجمرألث جمرحملريججماجمرلق رئمجمرملرلا جم جمرلةق جم( رررر جمم جمدي ر جم0–8جم ارنرتجمرجملم س ،جمارإلي ر جم–80جماراجم
م ج ارتجمحمجةنجم هرجملغ اجمرلةاا .جم

األسهم الصادرة لكل شركة تابعة:
راليررهمجمرلنررراة جملسش ر ةرتجمجم(رملسررر م جمرملدةج جماغ جمرملدةج جمرلجر ع جمرليتجممتس جم اهرجمرلش ر ة جم%91جم أةث جم
تجمثلجمةجىجمنهري جمرلعرمجم8102مجماجمش ر ة جمةس رنيجمد رنجماش ر ةجهرجمرلجر ع جمةس رنيجمد رنجم(من ر جمرملسرراس جماجم
مجه ةي جممن جمرلع ا ،جماش ة جما رسرتجمرلعاسى،جما ل جمسسىجمرل ح جمرلجرلي:جمجم جم
شركة حلواني إخوان:
يجمشرر ر ة جممسررررر م جميررررع اي جممدةج جماجمرلسرر ر عجمرملرلا جمرلسررررع ايجم جم جمرل مزجم( 5110جمضررررم جم ر جمرنجرججم
رألغذي ،جماتةسغجمسداجمأيرهمهرجمجمرلنرراةجم جم82,180,091جميهمرجمسرايرجمةجىجمنهري جمرلعرمجم8102م،جماتةسغجمرلقام جمرالمسا جم
لسسهمجمرل رةدجم01ةيرلجميع ا جممد س جم رلكرمل،جمايةسغجمةأمسربرجم821,800,911ةيرلجميع ا  .جم
اش ر ة جمةس رنيجمد رنجم يجمش ر ة جمتر ع جملش ر ة جمسس ر جمجمرلع ا جملايررجثمرةجمرلن ر رسيجمرحملدجماا جماتةسغجمنسررة جم
رملسكا جم اهرجم%11,10جمم جمةأسجمرملرلجم عداجمأيرررررهمجم01,251,111جميرررررهمرجمم جمدمجرليجمسداجمأيرررررهمهرجمجمرلنرررررراة ،جم جم
املجمي أجمأ جمتغا جماجممسكا جمش ر ة جمسس ر جمرلع ا جملايررجثمرةجمرلن ر رسيجمرحملداا جماجمش ر ة جمةس رنيجمد رنجم
سمرجمةرن جمسساهجماجمنهري جمرلعرمجمرملرليجم8108م،جماتج سبجم ااجمأ جمأيرررررهمجماجمشررر ر ة جمةس رنيجمد رنجمم ر ق جم ائ جم
رلس عجمرملرلا جمرملسةق  .جم
اتجةاجمشررر ر ة جمةس رنيجمد رنجمشررر ر ةجهرجمرلجر ع جمبرجماجممجه ةيجم جممنررر ر جمرلع ا جما يجمشررر ر ة جمةس رنيجمد جم رنجم
(منر ر جما يجمشر ر ة جممسرررر م جممنر ر ي جممقةس جم(غ جممدةج ،جممتسكهرجمشر ر ة جمةس رنيجمد رنجم عسارجم سرررة جم
،%011جمايةسغجمةأسجممربرجمرملنررردةجم51جممسا نجمج اهجممنررر ،جمم ز جمسسىجمجم 911جممسا نجميرررهمجمسرا جممنررردةجمجما قام جم
أمسا جممد س جم دة رجم1,81جمج اهجممن جم(سش انجم شر جملسسهمجمرل رةدجمةمرجماجمنهري جمرلعرمجم8102م.
شركة صناعات العيسى:
شر ة جمار رسرتجمرلعاسرىجم يجمشر ة جممسرر م جميررع اي جممقةس جم(غ جممدةج جماتةسغجمسداجمأيرهمهرجمرجملنررراة جم81جم
مسا نجميررررهمرجمسراير،جماتةسغجمرلقام جمرإلمسا جملسسررررهمجمرل رةجمدجم01جمةيرلجميررررع ا جممد س جم رلكرملجمايةسغجمةأمسربرجم
811جممسا نجمةيرلجميرع ا ،جماتةسغجممسكا جمرلشر ة جماجمشر ة جما رسجمرتجمرلعاسىجمنسة جم%92جمم جمةأسجممربرجم عداجم
أيهمجم82,111,111جميهمجمم جمدمجرليجمأيهمهرجمرلنراة جمةمرجماجمنهري جمرلعرمجم8102م .جم
املجمتندةجمرلش ة جماأ جمم جمش ةرتهرجمرلجر ع جمأ جمأاارتجماي جمةجىجمنهري جمرلعرمجم8102م.جم جم
القروض على الشركة و إمجالي املديونية مع شركاتها التابعة:
القروض على الشركة:
لدى جمرلشر ر ة جمرتةر ا جممت يل جمم رحب جمب يل جمرألجل جمما جملم س جميررررمةر جمرملرلا جممبةسغ جم 590جممسا ن جمةيرل جميرررع ا جم
ا ل جملجم يلجمارةق جمجمراليرجح ر جمجمسسىجمنسرة جمجم%92جمم جمةأسجممرلجمشر ة جمجمار رسرتجمجمرلعاسىجمازيرا جمةأمسربرجم الجم
رلعرم جم8109م ،جما دم جمرلشررر ة جميررر د جمألم جمة رررمرن جمبذر جمرلق ا جمدضرررر جمدىل جمت اا جمرملسرررج درت جمرلة كا جم
رلازم ،جمايجمجميررردراجمرلق ا جمسسىجما عرت جمم زس جمسسىجم ا جميررةاجم جميرر رتجم جمماجمم ان جمرلجسررديدجم جمرملةك ،جما د جماجم
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يررردرا جممةسغ جم ا دةه جم 982,5جممسا ن جمةيرل جمةجى جم8102/08/90م جمارملجةقي جمم جم ام جمرلق ا جممةسغ جم 818,0جممسا ن جمةيرلجم
ةمرجماجمنهري جمرلعرمجم8102م،جمدضر جمرىلجممةسغجم8,8جممسا نجمةيرلجمأسةرءجممت يلجممسجحقه .جم
(باملليون ريال سعودي)

اجلهة املاحنة للقرض
جمموعة سامبا املالية

مبلغ
أصل القرض
632

مدة السداد

املسدد حتى

املسدد خالل العام

املبلغ املتبقي

1021/21/32م

1028م

من القرض

121.5

216.1

121.5

 1سنوات

ةمرجمر م جمرلش ر ة جم الجمرلعرمجم8108مجمرتةر ا جمم رحب جمديرراما جم(ت ةع جم ن ر جمرالجلجممبةسغجم11جممسا نجمةيرلجم
ماجمرلة جمرلع يجم ررمرنجمي ر دجمألم جماتسررداجمةلجم ا جمثاث جمأشرره جمراجميررج جمأشرره جمااجمرلعرمجم8102مجم رمجمرلة جم
زيرا جمرتةر ا جمرمل رحب جمرإليررراما جم(ت ةع جمرىلجم011جممسا نجمةيرل ،جما سغ جمرل اررراد جمرلقرئم جمةمر جما جم8102/08/90مجم
مةسغجما دةهجم51جممسا نجمةيرل .جم

القروض على الشركات التابعة:
ةنس جمرلش ةرتجمرلجر ع جمرليتجمت ةدجم رئمهرجمرملرلا جمماجمرلش ة جمسسىجم ااجماتسهااتجمسسىجمرل ح جمرلجرلي :جم
شركة حلواني اخوان:
جمجمجمجمجمجمجمجم( رملسا نجمةيرل
جم
اجما داعجمرلج ما جمرلن رسا جمرلسع ا جمةجىجم8102/08/90م:جم جم

قيمة أصل القرض

مصاريف إدارية
خمصومه

املسدد من القرض
حتى 1021/21/32

املسدد خالل العام
1028م

املتبقي من
قيمة القرض

262.1

2

21

15.5

83.8

ةنرررس جمشررر ة جمةس رني جمر رن جما جمرلعرم جم8101م جمسسى جم ا جم قام جمدمجرلا جم 051,8جممسا ن جمةيرل جملجم يل جمرنشررررءجم
رملنررررناجمر ديد جملشرر ة جمةس رنيجمر رن جماجممدي جمجد  ،جمااجمة جممجاا جمممجسكرتجماآالت جمامعدرتجمرملنررررناجم
ر ديد جمرليتجمتقرمجمسسىجمأةاجمرملشر ا جمجمة مرنجملسق ا،جما رم جمرلش ة جم سرا جمجدال جمرلق اجمماجمرلن داعجم
امتديد جم ا جمرلسرررحب جمةجى جم8101/08/90م ،جما رم جمرلشررر ة جم سرررحب جمةرمل جممةسغ جمرلق ا جمتنر ر مر جمم هرجم
رملنرررةيفجمرإلارةي جمااجميرردراجم85,0جممسا نجمةيرلجمةجىجمنهري جمرلعرم،جمايسررداجمرلق اجمسسىجمأ سرررطجمير ي جمت جهيجماجم
رلعرمجم8181م.
 لدى جمشر ر ة جمةس رني جمر رن جمسق ا جمم رحبرت جمديررراما جم(ت ةع جم نر ر جمرالجل جمماجم كجمحمسا جماجمرملمسك جم
رلع ا جمرلسرع اي جم مجرليجممةسغجمجم811جممسا نجمةيرلجميرع ا جمتسرداجم الجم ا جمثاجمث جمأشره جمايرج جمأشه جماتسع جمجم
أشه جماتد اجمرلش ة جمأسةرءجممت يلجمبةقرجملسع جمرلن فجمرلسرئدجم نجمرلة كجمرلسع اي جم(يرية ة جمم ر رجمدلاهجم
معدلجمسم ل جمثر .جمةمرجماجم90جمايسممجم8102مجم سغجمرل اادجمرلقرئمجمبذهجمرلعق اجممةسغجم811جممسا نجمةيرلجما ذهجم
رلعق اجمم م ن جم س درتجمألم .
 لدىجمشر ة جمةس رنيجمر رنجم(منر جمرلجر ع جملشر ة جمةس رنيجمرجم رنجمسق اجمم رحبرتجمدياما جم ن جمرألجلجم
ماجم كجماجممجه ةي جممن ر جمرلع ا جملش ر رءجم ررس جمتسررجخدمجماجمرالنجرججماتد اجمرلشر ة جمأسةرءجممت يلجمثر ج .جم
ةمرجماجم90جمايسممجم8102جممجم سغجمرل اادجمرلقرئمجمبذهجمرلعق اجممةسغجم83جممسا نجمةيرلجميع ا .جمجم
شركة الربيع السعودية لأليذية:
 رم جمشر ر ة جمرل ااجمرلسرررع اي جملألغذي جم ج ااجمرتةر ا جممجم رحب جمريررراما جم( اجمب يلجمرألجل جم الجمرلعرمجم
8101مجمماجمرلة جمرلسرع ا جمرلمي رنيجممبةسغجمجم811جممسا نجمةيرلجملجم يلجمرل ةقرتجمرل أمسرلا جملجحديثجماريجةدرلجم
جمير رتجمماجم ا جممسر جم
طجمرالنجرججمملنرررنعهرجماجممدي جمرل يرا،جمايسررداجممب جبجما عرتجمسسىجممدىجم
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ملد جميررر جمارةد جمسسىجممةسغجمةلجمسمسا جميرررحب،جمجماا جميرررحب جممةسغ جم 005جممسا ن جمةيرل جمةجى جمرلعرم جم8102م،جمااجم
تقديمجمضمرنجمي دجمألم جممقر لجمرحلن لجمسسىجمرلق ا،جمرىلجمجرنبجمت ااجمرملسج درتجمرلة كا جمرلازم .
 لدىجمشررر ة جمرل ااجمرلسررررع اي جملألغذي جمسقدجمتسرررهااتجمم رحبجم جمريرررراما جم نررر جمرألجلجممت جم الجمرلعرمجم
8101مجمماجمرلة جمرلسررع ا جمرلمي رنيجممبةسغجم811جممسا نجمةيرلجملجم يلجمةأسجمرملرلجمرلعرملجملسمج سةرتجمرلجشررغاسا جم
ا سغ جمةارررراد ر جمرلقرئم جمةجى جم8102/08/90مجممةسغجم8جممسا نجمةيرل،جمااجمتقديمجمضررررمرنجميرر ر دجمألم جممقر لجم ذهجم
رلجسهااتجمات ااجمرملسج درتجمرلة كا جمرلازم .
املديونية اإلمجالية للشركة والشركات التابعة:
سغ جمدمجرلي جممدي نا جمرلشررر ر ة جمارلشررر ر ةرت جمرلجر ع جمبر جمرليت جمت ةد جم رئمهر جمرملرلا جممعهر جممبر جم اهر جمرمل رحبرتجم
ارلق ااجمارإلجيرةجمرل أمسرليجمارلذممجمرلدرئ جمارمل س رتجمات زيعرتجمرألة ر جمرملسررجحق جمدضررر جمدىلجمرملخنررنرررتجمجم
رل ظرما جمةجى جمنهري جمرلعرم جم8102مجممةسغ جما دةهجم 0058جممسا نجمةيرل جممقر ل جم0918جممسا ن جمةيرلجما جمرلعرمجمرلسرررر جما جم
ر دالجمأانره :جم
1028م

1021م

البيان (باملليون ريال)

متويل مراحبة وقروض قصرية األجل

115

23

أقساط متداولة من متويل مراحبة وقروض طويلة األجل

112

321

متويل مراحبة وقروض طويلة األجل

110

318

3

5

جمموع املراحبات والقروض واإلجيار الرأمسالي

168

191

دائنون ومطلوبات أخرى مستحقة

161

150

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

22

22

خمصص الزكاة والضريبة والضريبة املؤجلة

11

18

خمصص مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

223

221

اجملموع

512

312

إمجالي املطلوبات

2288

2261

مستحقات عقود إجيار رأمسالي

قيمة ا ملدفوعات النظامية املستحقة:
دم جمرلشررر ة جم جممجاا جمرال رةرت جمرلزة ي جملسهائ جمرلعرم جملسزةر جمارلد ل جمةجى جمرلعرم جمرملرلي جم8108م جماةنررررس جم
سسىجمرلشررهرارتجمرملقاد جمس جمرألس رمجمرلسررر ق  ،جمةمرجمةنررس جمسسى جمرل عجمرلزة جمرل هرئيجمةجىجمرلعرم جم8119م،جم
املجميجمجمريجامجمرل عجمرل هرئيجملسس رتجمم جم8110مجمدىلجمرلعرمجم8105م.جم جم
ا سغ جمتنررنرررتجمرلزةر جملسش ر ة جمارلش ر ةرتجمرلجر ع جمرليتجمت ةدجم رئمهرجمرملرلا جممعهرجممةسغجم3,2جممسا نجمةيرلجم
ال جمرلعرم جمرملرلي جم8102م ،جمايجم جميررررررردرا جمرلزةر جم عد جمرالنجهرء جمم جمرج رءرت جمتقديم جمرال رةرت جمرلزة ي جمم جم
رملسجشرةجمرلزة جملسش ة جماش ةرتهرجمرلجر ع جمدىلجمربائ جمرلعرم جملسزةر جمارلد ل.جم جم
ةمرجمتسرجح جمجمسسىجمشر ةجهرجمجمرلجر ع جمشر ة جمجمةس رنيجمر رنجمضر ية جمجما لجماجممجه ةي جممن جمرلع ا جم سغ جم00,2جم
مسا ن جمةيرل جمةجى جمنهري جمرلعرم جم8102م جما ل جمس جمشررر ةجهر جمرلجر ع جما جممجه ةي جممنررر جمرلع ا جمشررر ة جمةس رنيجم
أ رنجم(منر جم ،جمرىلجمجرنبجمضر ية جمجما لجممؤجس جمسساهرجم سغ جم8جممسا نجمةيرلجماجمنهري جمرلعرمجماتق مجم جسرديدجمجممرجمسساهرجم
م جمض رئبجم عدجمتقديمجمر رةرتهرجمرل يةا جمبةقرجمل ظرمجمرل ية جمرملن .جم جم
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ا رم جمرلشرررر ر ة جم ال جمرلعرم جم8102م جم جسررررررديد جممد سرتهر جمم جمرل يرررر ر م جمارملسررررررجحقرت جمرل ظرما جمرأل ىجم جم
شكلجمم جظم .جم
ايةنجمر دالجمأانرهجم ام جمرملد سرتجمرل ظرما جمرملسررجحق جملسش ر ة جماش ر ةرتهرجمرلجر ع جمرليتجمت ةدجممعهرجم رئمهرجم
رملرلا جمةمرجماجمنهري جمرلعرمنجم8102م:جم جم
1028م
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان (باأللف ريال)

املسدد

1028م ومل يسدد

رلزةر جم جم

 01,305جم

 3,828جم

ا جم جم

 09,808جم

 00,200جم

رملؤيس جمرلعرم جملسجأما رتجمرالججمرسا جم جم  01,091جم

 0,901جم

رل

وصف موجز هلا

املستحق حتى نهاية

مرجميجمجميرررررردراهجمأاجم ماسهجمسسىجمرلسرررر ر جما قرجم

يجمجميررردراجم جمرلزةر جم عد جمرالنجهرءجم

ألةكررررمجماأنظمر ر جمربائر ر جمرجملعررررمر ر جملسزةرررر جم

م جمرج رءرت جمتقديم جمرال رةرتجم

ارلد لجم رملمسك جمرلع ا جمرلسع اي جم جم

رلزة ي جم جم

مرجميجمجميرررررردراهجمأاجم ماسهجمسسىجمرلسرررر ر جما قرجم
لألةكرمجمارألنظم جمرملجعسق جم هر جم

تكرلافجمرلجأش رتجمار

ةي مجممكجبجمرلعملجم جم

 0,810جم

 -جم

 2,018جم

 -جم

يجمجميرردراجمرل ر ية جم عدجمرالنجهرءجم
م جمرج رءرت جمتقديم جمرال رةرتجم
رل

يةا

جم

مرجميجمجميرررررردراهجمأاجم ماسهجمسسىجمرلسرررر ر جما قرجم

يررررررررررر ر فجميجمجميررررررررررررردراجمرملةرلغجم

ألةكرمجماأنظم جمرملؤيررس ر جمجمرلعرم جملسجأما رتجم

رملسررررررررجحق جم الجمرلعرمجم8102مجم

رالججمرسا جم رملمسك جمرلع ا جمرلسع اي
رزرتجم جم

بيان األسباب

جم

مرجميجمجميررردراهجم الجمرلسرررجم جما قرجملألةكرمجم
ارألنظم جمرملجعسق جم هرجم جم
مرجميجمجميررردراهجم الجمرلسرررجم جما قرجملألةكرمجم
ارألنظم جمرملجعسق جم هر جم

ةسبجمرملهس جمرل ظرما

جم

 جم -جم

ات ضررحجمرلش ر ة جمأنهجمنجاا جم جحجمربائ جمرلعرم جملسزةر جمارلد لجمرل طجمرلزة ي جمألس رمجميررر ق جمسسىجمش ر ةرتجم
تر ع جمنجا جمس هرجمم رلةرتجملة ا رتجممبةسغجم00,8جممسا نجمةيرلجمااجمتقديمجمرسارضررتجمجمس هرجماملجميجمجمتسااسهرجمضم جم
رمل رلةرتجمرملسررجحق جماجمرلق رئمجمرملرلا جمل ؤي جمدارةرتجمرلش ر ةرتجمرلجر ع جمارملسررجشرررةجمرلزة جم نررح جمم ةهرجمم جم
رالسارضرت.
سياسة الشركة يف توزيع األرباح:
ا قر جملسرررارير ر جمت زيا جمرألة ر جمرملعجمد جملسشر ر ة جم نجمرلشر ر ة جمتسجزمجم رلسررراريررررتجمرحلرةجمم جمارمل ظم جمحلمري جم
اتعظامجممنررررررحجممسرررررر ماهرجمسسىجممجااجمرألاجهجم هدفجمة اجم ام جمريرررررجثمرةرتهمجماجمرلشررر ر ة ،جمايج فجمت زياجم
رألة ر جمسسىجمرملسرررر منجماجمأ جم ا جمم جمرلةارتجمسسىجمأة ر جمرلشررر ة جمااضرررعهرجمرملرليجماظ افجمرألجميررر رعجمارمل ر جم
رال جنرررررا جمرلعرم،جماس رملجمرلة صجمراليررررجثمرةي جمامنرررررحجمرلشرررجم ة جمإلسرا جمراليررررجثمرة،جمارملج سةرتجمرل قدي جم
ارل أمسرلا ،جم رإلضرر جمدىلجمرالسججمةرةرتجمرلقرن نا جمارل ظرما ،جمةمرجمأنهرجمالجمتسرجمج ااجمضرمرنجم جمت زياجمأة ر جمأل جمي جم
م جمرلس رت .جم
اتج سبجمأ جمت زيعرتجمأة ر جممقاة جمم جملس جمرإلارة جمم ر ق جمر معا جمرلعرم جملسمسرررررررررررررررررر من،جمابةقر جملس ظرمجم
رأليرررررسجملسشرر ر ة جم ن جمت زيا جمأة ر جمرلشرر ر ة جمرلنررررر ا جمرلسرر ر ي جم عد جم نررررم جممجاا جمرملنرر ر ا رت جمرلعم ما جم
ارلجكرلافجمرأل ىجما عدجمجت ابجمرالةجاربيجمرل ظرميجمارالةجاربارتجمرأل ىجمسسىجمرل جهجمرلجرلي:جمجم جم
 .0جي ب جم( %01جمم جمرألة ر جمرلنررررررر ا جملجك ي جمرةجاربي جمنظرمي جماجي ز جملسامعا جمرلعرم جمرلعراي جما ف جم ذرجم
رلجا ابجممجىجم سغجمرالةجاربيجمرملذة ةجم( %91جمم جمةأسجمرملرلجمرملد  .جم
 .8لسامعا جمرلعرم جمرلعراي جم رءجمسسىجمر ار جملس جمرإلارة جمأنجمجت بجمنسرة جمجمالجمتجارازجم( %01جمم جمرألة ر جمرلنررر ا جم
لجك ي جمرةجاربيجمرتةر يجمخين جملغ اجمأاجمأغ راجممعا  .جم
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 .9لسامعا جمرلعرم جمرلعراي جمأنجمتق ةجمتك ي جمرةجاربرتجمأ ى،جما ل جم رلقدةجمرلذ جمحيق جممنررسح جمرلش ر ة جمأاجم
يكةلجمت زياجمأة ر جمثر جهجم دةجمرإلمكرنجمسسىجمرملسررر من.جمالسامعا جمرملذة ة جمةذل جمأنجمتقج اجمم جماررراجم
رألة ر جممةرلغجمألنشرءجممؤيسرتجمرججمرسا جملعرمسيجمرلش ة جمأاجمملعران جممرجميك نجم رئمرجمم جم ذهجمرملؤيسرت .جم
 .0لسامعا جمرلعرم جم رء جمسسى جمر ار جملس جمرإلارة جمأن جمت ز جمم جمرلةر ي جم عد جم ل جمسسى جمرملسرررر من جمنسرررة جمال جمتقلجم
س جم( %1جمم جمةأسجممرلجمرلش ة جمرملد  .جم
 .1ما جمم رسر جمرألةكرم جمرملق ة جما جمرملرا جمرحلراي جمارلعشررر ر ان جم(مكر أ جمأس ررررررء جملس جمرإلارة جمم جمرل ظرمجم
رأليررسجملسشر ة جم،جمارملرا جمرلسرراير جمجمارلسةعنجمم جمنظرمجمرلش ةرتجمخين جم عدجممرجمتقدمجمنسة جمالجمتجارازجم
سش ر جم رملرئ جم( %01جمم جمرلةر يجمملكر أ جمأس رررءجملس جمرإلارة ،جمسسىجمأنجميك نجمريررجحقرعجم ذهجمرملكر أ جم
رجمرلع  .جم
مج ريةرجمماجمسداجمر سسرتجمرليتجمحي
اجي زجملسشر ة جمجمت زياجمأة ر جمم ةسا جمسسىجممسرر مجماهرجم شكلجمننفجمي جمأاجمة اجمي جم عدجمريجاةرءجمرملج سةرتجم
ارل ر عجمرل ظرما جماجم ذرجمرلشأن .جم
ابةقرجملس ظرمجمرأليرررسجملسش ر ة جم قدجميررة جملسش ر ة جمأنجمأا ة جمجت ابجم%01جمم جمرألة ر جمرلنررر ا جملاةجاربيجم
رل ظرميجملةس غجمرالةجاربيجم%98,0جمم جمةأسجمرملرلجم رءجمسسىجم رةجمر معا جمرلعرم جمرلسرررررررررر ع جمارألة ع نجمرمل عقد جماجم
8102/01/18م .جم
اتك ن جمرةقا جمت زيا جمرألة ر جملسمسررررر من جمرملرلكن جملأليررررهم جمي م جمراليررررجحقرع جمرملقادي جما جميررررال جممسررررر ميجم
رلشر ة جملدىجمم ةزجمديدر جمرألاةرعجمرملرلا جمنهري جمثرنيجمي مجمتدرالجميسيجمترةيخجمراليررجحقرعجما ل جممترشررارجمماجم رسدجم
رلس ر عجمارإلج رءرتجمرخلرا ر جم جعديلجمرملد جمرلزم ا جملجس ر ي جماررةقرتجمرألاةرعجمرملرلا جمرملدةج جم(، T+2جم عدجمم ر ق جم
ر معا جمسسىجمت زياجمرألة ر جمرملقاة جمم جملس جمرإلارة ،جمايك نجما اجمأة ر جمرأليررررررررررررررررررررررررهمجمرملق ةجمت زيعهرجمسسىجم
رملسر منجم الجم01جمي مجمسملجمم جمترةيخجمريجحقرعجم ذهجمرألة ر جمرحملدا جماجم رةجمر معا جمرلعرم  .جم
 توزيعات األرباح خالل السنوات السابقة:
رم جمرلش ر ة جم الجمرلس ر رتجمرلسررر ق جمم جمرلعرمجم(8100مجم–جم8105م جم ج زياجمأة رةرجمنقدي جمسسىجمرملسررر منجم
سغ جمدمجرلاهرجم983جممسا نجمةيرل،جماملجمي ارررررررررررررررررررررريجملس جمرإلارة جم الجمرلعرمجم8102مجمأ جمت زياجمأة ر جمسسىجم
رملسرررر من،جمايةنجمرلشررركلجمار دالجمأانرهجمت زيعرتجمرألة ر جملسسرررهمجمادمجرليجم ام جمت زيعرتجمرألة ر جمرل قدي جم
رليتجممت جم الجمرألة اجمي رتجمرلسر ق  :جم
توزيعات األرباح للسهم (ريال)

مل يوصي اجمللس بتوزيع أرباح

نسبة التوزيع إىل رأس املال
إمجالي توزيعات األرباح (باملليون ريال)
تاريخ إقرار اجلمعية العامة
(تاريخ األحقية)
تاريخ التوزيع

مل يوصي اجمللس بتوزيع أرباح

البيان

1028

1021

1026

1022

1025

2

2

2

%20

%20

%20

216

216

216

1021/05/13م

1026/05/22م

1022/05/02م

1021/02/09م

1026/05/11م

1022/05/10م

املصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت:
ملجميجمجمد اغجمرلش ر ة جم الجمرلعرمجمرملرليجم8102مجم أ جمةق عجماجممنررسح جم ئ جمرأليررهمجم جمرتجمرألةقا جماجمرلجن ر ي جم
تع اجمألشرررررخرصجم(سدرجمأس ررررررءجملس جمرإلارة جماةةرةجمرلج ةاذين جمار رئهم ،جماالجمي جدجمأل جمشرررررخ جممسكا جم
ةة جماجمأيرررهمجمرلشررر ة جم جمريرررجث رءجمشررر ة جمالهجمرلمة جمجمرلقر ررر جم،جمايةنجمر دالجمأانرهجممسكا جمامنررررسح جم
ش ة جمالهجمرلمة جمرلقر جماجمرأليهمجم رتجمرألةقا جماجمرلجن ي جم الجمرلعرمجم8102م:
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االسم

ش ة جمال جمرلمة جمرلقر

جم
جم

ش ة جمرلمة جملايجثمرةجمارلج ما
ارحجمسةدرهللجمةرمل جم
لم جممسكا جمامنرررسح جمشررر ة جم
جم

الهجمرلمة جمرلقر

عدد األسهم

نسبة امللكية

صايف التغيري

نسبة التغيري

عدد األسهم

نسبة التملك

بداية العام

بداية العام

خالل العام

خالل العام

نهاية العام

نهاية العام

 58,881,090جم

 %19,8جم

 -جم

 -جم

 58,881,090جم

 %19,8جم

 191,111جم

 %1,0جم

 191,111جم

 %011-جم

 -جم

 -جم

 0,111,111جم

 %0,8جم

 -جم

 -جم

 0,111,111جم

 %0,8جم

 53,811,090جم

 %10,2جم

 191,111جم

 %1,2-جم

 52,881,090جم

 %10,0جم

أمساء أعضـــاء جملس اإلدارة وأعضـــاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم احلالية والســـابقة ومؤهالتهم
وخرباتهم:
 .0أس رءجملس جمرإلارة :جم
الوظائف احلالية

االسم

املؤهالت واخلربات

الوظائف السابقة

لديهجماةريرررررتجمجرمعا جماجمرال جنررررراجمم جمجرمع جمج

جم

رردأجم
ةرررلاة ةنارررجماجمرل اليرررتجمرملجمجحررد جمرألم يكارر جم،جم جم
مجمةاثجمشررررغلجمرلعديدجمم جم
جم
ةارتهجمرلعمسا جمم جمرلعرمجم0322

 0جم

رل ئا

سةدرهللجمارحجمةرمل جم
(ةئا جملس جمرإلارة

جمرلج ةارررررررررذ جم–جم مسرررررررررسد جمةئا جملس جم رمل راررربجمرلقاراي جماجملم س جمالهجمرلمة جماس ر ر يرتجم

شرررررررررررر ر ة جمالهجمرلمة جم رإلارة جملسجارة جم–جمش ة جم لرل جمدارةرتجمشرررررر ر ةرتجمحمسا جمااالا جماجم رسرتجم

جم

رلقر

جم جم

رسيجمارملقراالتجم
جم
تجسة جم(رملرليجماراليررررررجثمرة جمجمارلنرررررر

الهجمرلمة جم جم

ارلعقرةرتجمارلنررررررررارن جمارلجشررررررررغالجمارألغذي جمارلجم ي جم
ارإلسام جم رإلضرررررر جمرىلجمس ررر ر يرتهجماجممجعارتجمرل ةاجم
رلعرم .جم
ةرارررررلجمسسىجم كرل ةي س جم ديررر ر جممدنا جمم جمجرمع جم
رل يرررا،جم رردأجمةارررتررهجمرلعمسا ر جممجم جمرلعرررمجم0385مجمةاررثجم

 8جم

برةعجمسثمرنجمرلقنج جم
(نرئبجمةئا جملس جمرإلارة

-جم جم

جم

نرئبجممدي جمسرمجمشرررر ر ة جم
مك جملإلنشرءجمارلجعم

جم

شررررررررررررغلجمرلعديدجمم جمرمل رارررررررررررربجمرلقاراي جماجمسداجمم جم
رلشرررر ر ةرتجماس ررررر يرتجملرل جمدارةرتجمشرررر ر ةرتجم
حمسا جمااالا جماجم رسرتجمتجسة جم(رملرليجماراليررجثمرة جم
ارلنررررررررحيجمارلنرررررر ر رسيجمارملقراالت جم رإلضررررررررر جمرىلجم
يرتهجماجممجعارتجمرل ةاجمرلعرم .جم

س

ةراررررررلجمسسىجم كرل ةي سجم ديرررر ر جممجمدنا جمم جمجرمع جم
رل يرررا،جم رردأجمةارررتررهجمرلعمسا ر جممجم جمرلعرررمجم0388مجمةاررثجم

سةدرهللجميعادجمآلجممة ي جم
 9جم

(س

جملس جمرإلارة

جم

جمرمل رجع

جم

(ةئا جم

ةجررررررل جمأسمرررررررل جماةجمئا جم ةجررررررل جمأسمرررررررل جماةجمئا جم شرررغلجمرلعديدجمم جمرمل راررربجماس رر يرتجملرل جمدارةرتجم
لس جمدارة جمشرررررررررررر ة جم لس

جمدارة جمرلغ ررررررررر جم سداجمم جمرلشرررررررر ةرتجمار هرتجماجم رسرتجمتجسة ،جم

يررررعدجمرملة يجماشرررر ةرهجم رلجاررررةيرر جم رررأ هررررجماةئا جم اس
لسمقراالت جم

لس جمرلغ فجمرلسع اي

ي جملس جمدارة جمرلغ فجمرلجارةي جمالرل جم ائرتجم

جم حمسارر ر جمااالارر ر جماةئ جمرلعررررديررررد جممجم جما ا جمرملمسكرر ر جم
رال جنرررررررررراي جملسعديدجمم جماالجمرلعرملجملج ي جمرلعا رتجم
رال جنراي جم ا هرجما نجمرملمسك جمرلع ا جمرلسع اي .جمجم جم

-

سةدرل م جمد ر امجمرل ايجا جم
 0جم

(رلع

جمرمل جد جمارملدي جمرلعرم جم

(رنجه جمس

يجهجمدسجةرةرجمم جم

8103/10/10م

جم

رلع ررررررررررررر ر جمرمل جد جم

ةراررلجمسسىجممرجسررج جم دي ر جما ر رجمسا جما كرل ةي سجم

ارملررررررررردي جمرلعررررررررررمجم

ديررررررر جماررررررر رسا جمم جمجرمع جمج جمجمةرلاة ةنارجماجم

لسش ة .
-

نرررئرربجمرل ئا جمرجملج ةاررذ جم رل اليرررتجمرملجحررد جمرألم يكا ر ،جم رردأجمةارررتررهجمرلعمسار جمم جم

رل رئبجمرألالجملس ئا جم لشررررررئ نجمرلشرررر ر ةرجمتجم–جم رلعرمجم0329مجمةاثجمشرررررررررررررغلجمرلعديدجمم جمرمل راررررررررررررربجم
رلج ةاذ جم–جمشرر ة جم ش ة جمالهجمرلمة  .جم

اس ر يرتجملرل جمدارةرتجمسداجمم جمرلش ر ةرتجمحمسا جم

الرررررررررره جمرلمةرررررررر ر جم

ااالا جماجم رسرتجمتجسة جماس رر ر يرتجملرل جما رنجم

رلقر

اجم ائرتجمةك ما .جمجم جم

 .جم
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الوظائف احلالية

االسم

املؤهالت واخلربات

الوظائف السابقة

ةراررلجمسسىجم كرل ةي سجم ديرر جماررجم رسا جمم جمجرمع جم

سةدرلعزيزجمحممدجمسةدهجمميرني جم
 1جم

(س
(س

جملس جمرإلارة
جم

جم

جمرملكر تتجم

ارلاشاحرت

رملسر جمسةدرلعزيز،جم دأجمةارتهجمجمرلعمسا جمم جمرلعرم جم0331مجم
نرئبجمرل ئا جمرلج ةاذ جم–جم
شرررررررررررر ر ة جمالهجمرلمة جم
رلقر

جم

جم

ةاثجمشررررغلجمرلعديدجمم جمرمل رارررربجمرجملقاراي جماجمسداجمم جم

مسرسدجمرل ئا جمرلج ةاذ جم
–جملم س جمالهجمرلمة جم جم

رلشرررر ر ةرتجماس ررررر يرتجملرل جمدارةرتجمشرررر ر ةرتجم
حمسارر ر جمااالارر ر جما جم رررررسرررررت جمتججمسةرر ر جم(رلجارررررة جم
اراليررررررجثمرةجمرلنرررر ر رسيجمارلزةرسجميجمارإلسامجمارألسمرلجم
ارإليجثمرةجمرلعقرة  .جم

جمادارة جم
ةرارررلجمسسىجم كرل ةي سجمآار جمسس مجميررراريرررا جم

ةسنجمسسيجمشةكشي جم
 5جم

(س

جملس جمرإلارة

(ةئا جم

جم

جمرملكر تتجم

ارلاشاحرت

رل ئا

جمرلج ةارررررررررذ جم–جم

شرررر ر ة جمشررررررةكشرررررريجمجم
لسج ما جمارلجارة جم جم

جم

رملدي جمرلعرمجم–جمشررررررر ر ة جم
اةي جملجارة جمرل ةع جم
رملدي جمرلعرم جم–جمشرررررر ر ة جم
شةكشيجملسج ةااتجم جم

م جمجرمع جمتسسررررررجماجمرل اليرتجمرجمملجحد جمرألم يكا ،جم دأجم
مجمةاثجمشررررغلجمرلعديدجمم جم
جم
ةارتهجمرلعمسا جمم جمرلعرمجم0388
رمل راررربجمرلقاراي جماجملم س جمشر ر ةرتجمشرررةكشررريجمجم
اس رررر ر يرتجملرل جمدارةرتجمشرررر ر ةرتجمحمسا جمااالا جم
اس رر ر ي جممؤيررررسرررررتجماررررحةا جماشرررررةكجماجمجمسداجمم جم
رملؤمت رتجمرحملسا جمارلدالا جمةمجحدث.جم جم
ةرارررلجمسسىجم كرل ةي سجم ديررر جممعمرةي جمم جمجرمع جم
رملس ر جم هرردجملسةاالجمارملعرررانجم،جم رردأجمةارررتررهجمرلعمسا رجم جمم جم

مرزنجمحممدجمرلسعاد جم
 8جم

(س
(س

جملس جمرإلارة
جم

جم

ةجررررررل جمأسمرررررررل جماةجمئا جم
لس جمدارة جمشرررررررررررر ة جم

ةجلجمأسمرل جم

مرزنجمحممدجمرلسررررررررررررررعادجم

جمرملكر تتجم

ارلاشاحرت

رلعرمجم0330مجمةاثجمشرررغلجمرلعديدجمم جمرمل راررربجمرلقاراي جم

رلقر

جم

جم

اجمسداجمم جمرلشرررر ر ةرتجماس رررر ر يرتجملجمرل جمدارةرتجم
شرررررررر ر ةرتجمحمسا جمااالا جماجم رسرتجمتجسة جم(رملرليجم
اراليجثمرة جمارلن رسيجمارلجارة جمارملقراالتجما دمرتجم
رل ةعجمارل ر جم رإلضررررر جمرىلجمس رر ر يرتهجماجممجعارتجم
رل ةاجمرلعرم.جم جم
ةرارررلجمسسىجم كرل ةي سجم دير ر جمدنشررررئا جمم جمجرمع جم
ردأجم
يكا ر ،جم ر جم
االي ر جمأةيزانرررجماجمرلجم اليرررتجمرملجحررد جمرألم جم

مجمةاثجمشررررغلجمرلعديدجمم جم
جم
رلع ررر جمرمل جد جمارل ئا جم ةارتهجمرلعمسا جمم جمرلعرمجم0328

يسامرنجمد ر امجمرحلديثي جم
 2جم

(س

جملس جمرإلارة

جم

(س

جمرمل رجع

جم

جم

 -جم

رلج ةاذ جم–جمشرررررررررررررر ة جم رمل راررربجماجمسداجمم جمرلشر ر ةرتجماس ر ر يرتجملرل جم
رجملم س جمرلسرررررررررررررر رع اي جم دارةرتجمشررررررررررررررررر ر ةرتجماجم رسرتجمتجسة جم(رل ةرس جم
لألحبرثجمارلجس ي جم جم

ارل شررررررر جمارملنرررررررررةفجمراليررررررررجثمرةي جمارلشررررررر ةرتجم
راليرررررررررررررررررررجثمرةي جمارلجق ا جمرحلا ي جماراليرررررررررررررررررررجثمرةجم
ارلج ي رلعقرة  .جم
ةراررررررررررررلجم كرل ةي سجمسس مجماجمرإلارة جمرب ديررررررررررررا جم
ا كرل ةي سجمسس مجماجمرب دي جمرلكه رئا جمم جمجرمع جم

 3جم

د رنسررررررةالجم–جمديديرنرجماجمرل اليرتجمرملجحد جمرألم يكا ،جم

رلدجمسةدرهللجمرملسحم جم
(س

جملس جمرإلارة

جم

 -جم

ر

رملدي جمرلعرمجملسخ طجم

دأجمةارتهجمرلعمسا جمم جمرلعرم جم0328مجمةاثجمشررررغلجمرلعديدجم

ي جمرلع ا جمرلسع اي

جم م جمرمل راررررررررررررربجمرلقاراي جماجمسداجمم جمرلشررررررررررر ر ةرتجم
ةرتجماجم رسرتجم
جم
اس ررررررر يرتجملرل جمدارةرتجمشررررررر
تجسة جم(رل

رنجمارالتنررررررررالتجمارلة كجماراليرررررررجثمرةجم

ارلج ي رلعقرة جمارإلسام  .جم
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 .8أس رءجمرلسارنجمم جم رةججملس جمرإلارة :
الوظائف احلالية

االسم

املؤهالت واخلربات

الوظائف السابقة

ةرالجمسسىجمرملرجسج جماجمرحملرية جمانظمجمرملعس مرتجمم جم
جررررررمعررر ر جمانة جم ررررررل اليررررررت جمرملجحررر رجمد جمرألم يكاررر ر جم
ا كرل ةي سجمم جمجرمع جمرملس جميرررررع اجما جمس ررررر جماجم

 0جم

نرا جميهرججمرلشاةرني جم
(س

جم

مسجشرةجممرليجمادارة جم جم

جمرمل رجع جم جم

حمرض جماجمرلكسا جم
رلجق ا جم رل يرا جم

ربائ جمرلسرررررررع اي جملسمحريرررررررةنجمرلقرن نان،جم دأجمةارتهجم
رلعمسا جمم جمرلعرمجم0330مجمالديهجم م جماجمرحملريررررررررررررررررة جم
ات ةا جمات ةاررررذجما ساررررلجمرل ظم جمرملرررررلاررر جمااجمرسرررردراجم
رلسررررررررراريررررررررررتجمارإلج رءرتجمرملرلاجم جمارإلارةي جما اكس جم
رلشررر ر ةرتجما سالجمنقرطجمرلق جمارل رررررعفجماجمرل ظرمجم
رملرلي .جم

 .9رإلارة جمرلج ةاذي  :جم
الوظائف احلالية

االسم
-

سةدرل م جمد ر امجمرل ايجا جم
 0جم (رنجه جم ا جمسمسهجماجمرلش ة جم
رسجةرةرجمم جم8103/10/10م

جم

الوظائف السابقة

رلع ررررررررررر جمرمل جد جم

ةرارررلجمسسىجممرجسرررج جم ديررر جماررر رسجما جما كرل ةي سجم

ارملرررررررردي جمرلعرررررررررمجم

جمةرلاة ةنارجماجم

لسش ة .
-

املؤهالت واخلربات
ديرررررررررر جماررررررررر ر رسا جمم جمجرمع جمج

نررئربجمرل ئا جمرجملج ةاررذ جم رل اليررتجمرملجحد جمرألم يكا ،جمجم دأجمةارتهجمرلعمسا جمم جمرلعرمجم

رل رررررررررئررررررررب جمرألالجم لشررررئ نجمرلشرررر ةرجمتجم–جم 0329مجمةاثجمشرررررررغلجمرلعديدجمم جمرمل راررررررربجماس رررررر يرتجم
لس ئا جمرلج ةاررررذ جم ش ة جمالهجمرلمة  .جم
–جمشررررررررررر ر ة جمالهجم
رلمة جمرلقر

لرل جمدارةرتجمسداجمم جمرلشرررررررررر ر ةرتجمحمسا جمااالا جماجم
رسرتجمتجسة جماس رررررررر ر يرتجملرل جما رنجماجم ائرتجم
ةك ما .جمجم جم

 .جم

ةرالجمسسىجممرجسج جمدارة جمأسمرلجمادارة جممرلا جمم جمجرمع جم
أةدجمرلقريدينجماجم

 8جم

مر جمج ةججمجمجم جم

رإلارة جمرملرلا جماجم

رملدي جمرملرلي جم

لم س جمار ال جم

سرررسةرنارجمامرجسرررج جم ديررر جمداجمرة جممشررررةياجمم جمجرمجمع جم
االي جمةرةااليجرجمرلشررررمرلا جما كرل ةي سجم ديرررر جممدنا جم
م جمجرمع جم يررررج ن،جم دأجمةارتهجمرلعمسا جمم جمرلعرمجم0323مجم
دأجمرلعملجماجم
ةارثجملرديرهجم مهجمب يسر جماجمرألسجممررلجمرملرلا جما جم
رلش ة جم ظاة جممدي جممرليجمم جميةجممجم8100م.جم جم
ةرارلجمسسىجمشرهرا جمحمسلجممرليجممعجمجمدجم( CFAجمامرجسج جم
دارة جممرلا جمامرجسررررررررج جمدارة جمأجمسمرلجمم جمجرمع جماي ة جماجم
رل اليررتجمرملجحررد جمرألم يكار جماجم كرررل ةي سجمدارة جمأسمرررلجم

رلدجمسةدرلعزيزجمرل ي جم جم
 9جم (رنجه جم ا جمسمسهجماجمرلش ة جم
رسجةرةرجمم جم8102/10/08م

مدي جم–جمجمرملن ا جم
مدي جمراليجثمرةجم جم

جم

م جمجرمع جمرملس جميررررررررررررررررع ا،جم دأجمةاجمرتهجمرلعمسا جمم جمرلعرمجم

راليجثمرةي جم–جم

8118مجماسملجمةمدي جماجمرملنرررررررر ا جمراليرررررررررجثمرةي جماجم

رل رجحيجمرملرلا جم جم

راليرررجثمرةجمةر اجرلجماةمدي جماجمرملنر ر ا جمرالير رجثمرةي جم
يرتجم
اجمرل رجحيجمرملرلا جم،جمايشررررررررررغلجمرلعديدجمم جمس رررررررر ر جم
لرل جمرإلارة ،جما دأجمرلعملجماجمرلشررررر ر ة جم ظاة جممدي جم
راليجثمرةجمم جمأغس

جم8100م .جم

ةرارررررلجمسسىجممرجسرررررج جمر جنرررررراجمم جمجرمع جمج ت مججماجم
رلسرر ر يدجما كرل ةي سجمر جنررررراجمم جمجمر رمع جمرألم يكا جم
ررلقرر

أمدجمحممدجم ا ميجم جم
 0جم (رنجه جم ا جمسمسهجماجمرلش ة جم
رسجةرةرجمم جم8103/10/05م

مدي جم ر جمرألغذي

جم

جم

،جم ردأجمةاررترهجمرلعمسار جمجمم جمرلعرمجم0338مجماسملجماجم

رملدي جمرإل ساميجم–جم

أةمجمرلشررررررررررررررررررررررر ر ةرررتجمرلعرررملا ر جماجم رجمر جمرمل جارررتجم

ش ة جمأم يكرنر جم

راليرررررررررجهاةا جم( اةاجماجرمةل،جما اةسررررررررريجمة ال،جم
امرةسجمرلعرملا جمرىلجمجرنبجمةمىجمرلشررررر ر ةرتجمرإل ساما جم
مثلجمشر ة جمرم يكرنرجماجمرلش عجمرجمألايعجما دأجمرلعملجماجم
رلش ة جم ظاة جممدي جم ر جمرألغذي جمم جميةجممجم8108م .جم
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الوظائف احلالية

االسم

املؤهالت واخلربات

الوظائف السابقة

ةرارررررررررلجمسسىجممرجسرررررررررج جماجمرإلارة جمجمرملرلا جمم جمةسارتجم
رلةانررررررررررررلجما كرل ةي ي جمدارة جمأسمرلجماالا جمم جمجرمع جم
لجمراللجزرمجم
جم
رملس جمسةدرلعزيزجماةراررررلجمسسىجمشررررجمهرا جممسررررئ
مدي جمرلشئ نجمرإلارةي جم

 1جم

أمدجمي دجمرلس دجم جم

رملعجمدجمم جمرملعهدجمرملرليجم( CCOجماشرررررررررررررررررررررهرا جمرمل جمر ق جم

ارملسر منجماأمنجمي جم

مدي جمشئ نجمرملسر منجم جم ارإللجزرمجمامكر ح جمغسرررررررررررررررالجمرألم رلجمامت يلجمرإلة ر جم

رجملس جمارلسارنجم جم

( CME2جمارلشررررررررررررررهرا جمرلعرم جملسجعرملجماجمرألاةرعجمرملرلا جم
(، CME1جم درءجمةارتهجمرلعمسا جمم جمرلعرمجم8119مجماسملجماجم
سد جمدارةرتجمتقسدجم اهرجمم رةزجمتجسة جمةجىجمم نبجممدي جم
رلشئ نجمرإلارةي جماشئ نجمرملسر من .جم
،جم

ةرارررررررررررررلجمسسىجم كرل ةي سجمجترة جمم جمجرمع جمرلقر

زمالجم معا جمرحملريرررررررررررررررةنجمرإلارجمةينجم رل اليرتجمرملجحد جم
رألم يكا ،جمزمالجممجعا جمرحملريررررررررررةنجمرلقرن نانجم الي جم

مدي جمأالجمم رجع جم–جم

 5جم حممدجمد ر امجمحممدجميسامرن جم

رمل ر بجمرملرلي جم

نا رمشرررررررررررر جم رل اليرتجمرملجحد جمرألم يكا ،جم دأجمةارتهجم

ش ة جمدةنس جماي نغجم

رلعمسا جمم جمرلعرمجم8110مجماسملجممبارلجمم رجع جمرحلسر رتجم

اش ةر م جم

شررررر ر ة جمأةنسررررر ر جماي نغجماشررررر ر ة جمايسجم ي جمتقسدجم اهرجم
م راررررربجمتجسة جمةجىجمم نررررربجممدي جمأجمالجما دأجمرلعملجماجم
رلش ة جم ظاة جمم ر بجممرليجمم جمي لا جم8105م .جم

عضوية أعضاء جملس اإلدارة داخل اململكة وخارجها احلالية والسابقة:
ت ىلجم عضجمأس رررءجملس جمدارة جمرلشر ة جم الجمرلعرمجم8102مجمس ر ي جملرل جمدارةرتجماجمشر ةرتجمأ ىجمسسىجم
رل ح جمرلجرلي:
اسم عضو اجمللس

الشركات اليت يكون عضواً يف جملس إدارتها احلالية

الشركات اليت يكون عضواً يف جملس إدارتها السابقة

اسم الشركة – الكيان القانوني – داخل/خارج اململكة

اسم الشركة – الكيان القانوني – داخل/خارج اململكة

العربية السعودية

العربية السعودية

ش ة جمرسمرةجمرملدي جمرال جنراي جم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي

ش ة جمأماكجمرلعرملا جملسجم يلجمرلعقرة جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

جم

ش ة جمأمجمرلق ىجملسج ما جمارإلسمرةجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي
ش ة جمالهجمرلمة جمرلقر

لم س جمرلمة جمرملن ا جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلةح ي

جم

ش ة جمالهجمرلمة جمرلقر
ش ة جمالهجمرلدالا جمرلقر

جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جممن

ش ة جملم س جمرلج ا جمرملرلا جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

جم

ش ة جممساجماسسمجمرل امجملسج ما جمرلعم رنا جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جممن

جم
جم

ش ة جمالهجملسخدمرتجمرلنح جم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي

جم

ش ة جممساجملسة راعجمارمل جاعرتجمرلسارةا جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جممن

ش ة جمالهجملايجثمرةرت جمرلعقرةي جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جممن
جمر زي جم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي

جم

جم

رجملم س جمرلسع اي جملألحبرثجمارلجس ي جم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي

جم

ش ة جمأملرظ جملسج ما جمرلعقرةي جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جممن

جم
جم

جم
جم

جم

ش ة جمر زي جملألي رعجمرملرلا جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي جم جم

جم

جم

ش ة جمةزمجملايجثمرةجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

جم

جملايجثمرةجمرلعقرة جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

ش ة جمس رءجمرلجعساما جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

برةعجمسثمرنجمرلقنج جم

ش ة جمةس رنيجمر رنجم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي

جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلةح ي

جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلةح ي

ش ة جمي

جمر زي جم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي جم جم

جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي جم جم

ش ة جم ا جمرلج ا جملسج ما جمرلقر

سةدرهللجمارحجمةرمل جم

جم

جم

جم

جم

رلش ة جمرلة ا جملج بنجمرلجق ا جم( ATSجم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي
ش ة جمجرمع جمرملمسك جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلةح ي

جم

جم

ش ة جمآةجمز جمدمجم ري ميا ك لجمأن نامجمي ةاجر جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جم
ت ةار جم
ش ة جمناةرجم ري ميا ك لجميرت مياة جماجمتريسرةي جمآ جمدسجم(مسر م جمغ جم
مدةج جم–جمت ةار جم
ش ة جمرلةسدجمرألمنجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي جم جم
ش ة جمضرةا جممس جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي جم جم
ش ة جميعدجمرملة يجماش ةرهجملسمقراالتجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي جم جم ش ة جماالي جملايجثمرةجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

سةدرهللجميعادجمآلجممة ي جم

ش ة جمأ رءجمسةدرهللجمرملة يجملايجثمرةجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي جم جم
ش ة جمرلجشاادجمارلعمرة جم–جمة نرةجم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي
جم

جم

جم

ش ة جمرلسع اي جمألنظم جمرملةرنيجمرلس يع جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي جم
ش ة جمةق لجملسكامرايرتجم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي جم جم
ش ة جميعدجمرملة يجماش يك جملسعقرةرتجم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي
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العربية السعودية

العربية السعودية
ش ة جمةس رنيجمد رنجم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي

ش ة جماالي جملايجثمرةجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

جم
جم

ش ة جمرسمرةجمرملدي جمرال جنراي جم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي

ش ة جمأماكجمرلعرملا جملسجم يلجمرلعقرة جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

رجملم س جمرلسع اي جملألحبرثجمارلجس ي جم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي

سةدرل م جمد ر امجمرل ايجا جم

ش ة جمرخلزرمىجملإلارة جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

جم

ش ة جمجداىجملايجثمرةجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

جم

ش ة جمرلنراةرتجمرلن رسا جم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي جم جم

ش ة جما رسرتجمرلعاسىجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

جم

جم

ش ة جمناةا جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمة ةيرجمجم جم

جم

ش ة جمريس جم يدججم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمة ةيرجمجم جم

جم

ش ة جمةس رنيجمد رنجم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي

ش ة جمالهجماايلجملسةاج منجم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي جم جم

جم

ش ة جم صجمرلسع اي جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

ش ة جملم س جم دمرتجمرل عرمجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

جم

ش ة جمرلث يرجمرلعم رنا جمرلعقرةي جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي جم جم
ش ة جمدتقرنجمةر اجرلجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

ش ة جمرل ساججمارملا

جم

جم

ش ة جمج اجمرحلسىجملسجارة جمرحملداا جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي
ش ة جمالهجملسجق ا جمارل ر جمرلةديس جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي

جم

ش ة جمرلسمرة جملألسمرلجمرلجارةي جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي

جم

ش ة جمةس رنجمر رنجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جممن جم جم
جمرلمة جم(مسر م جممدةج جم–جممن جم جم

جم
جم

ش ة جم سك ي جمرلدالا جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي

جم
جم

جم

ش ة جمر جسرمجمرمل ةع جملسعقرةرتجم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي

جم

جم

جم

جم

جم

جم

ش ة جمالهجمرلمة جملايجثمرةجمارلج ما جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جممن
ش ة جمرلج ا جملسجأج جمرلجم يسيجم(مسر م جممدةج جم–جممن

جم

جم

جم

جم

ش ة جمرإلمسرسسا جممن جملسدارج جم(مسر م جممدةج جم–جممن

جم

جم

ش ة جمالهجملايجثمرةرتجمرلعقرةي جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جممن
ش ة جمرملرظ جملسج ما جمرلعقرةي جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جممن

جم

جم

جم

جم

ش ة جممساجماسسمجمرل امجملسج ما جمرلعم رنا جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جممن

جم

ش ة جمرإلمسرساسا جمر ديد جملسج ما جمرلعم رنا جم(مسر م جممدةج جم–جممن

جم

جم
جم

ش ة جمرلج ا جملسج ي جماراليجثمرةجم–جمأايك جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جملة رن جم
ش ة جمرملش فجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جملة رنجمجم جم

ةسنجمسسيجمشةكشيجم جم

ش ة جمرلسعادجمرلقر

جم

جملايجثمرةجم(مسر م جممدةج جم–جممن

جم

جم

جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي جم جم

جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

ش ة جمرملجقدم جملسةااةامرايرتجم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي
ش ة جمما رءجمةر اجرلجم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جما ي جم

جم

ش ة جمياةا جم ا اجازجم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جم ي رنار جم
ش ة جمرلج

جمرحملداا جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جممن

رلش ة جمرلع ا جملسج ما جمرلعقرةي جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرألةان جم
ش ة جمحممدجمسةدرل م جمرلسعادجماأاالاهجم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–

جم

رلسع اي جم جم

ش ة جم ا جمرلجم يلجمرخلساايجم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلةح ي جم جم
ش ة جم رءجمرلسع اي جمرلدالا جملسمقراالتجم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلةح ي

جم

ش ة جملم س جمجنم جمرملدرئ جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي جم جم

يسامرنجمد ر امجمرحلديثي جم

جم

ش ة جمشةكشيجملسج ما جمارلجارة جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي جم جم
ش ة جممرزنجمحممدجمرلسعادجمرلقر

مرزنجمحممدجمرلسعادجم جم

جم
جم

ش ة جممعراجمرلعرملا جملإلنشرءجمارلجعم جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي

ش ة جمرل عامجمرلقر

رجملم س جمرلسع اي جملألحبرثجمارلجس ي جم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي

رلش ة جمرلسع اي جملسمخجمرتجمرخلرا جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

جم

ش ة جمرسمرةجمرملدي جمرال جنراي جم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي
رلة جمرلسع ا جمرلمي رنيجم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي

جم

جم

ش ة جمرإلمس جمرأل اضجمرلسع ا جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

رلش ة جمرملجحد جملإللكاانارتجم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي

جم

جمرال جنراي جم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي

جم

ش ة جممدي جمرملع
جم

جم

ش ة جما رسرتجمرلعاسىجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي جم جم

االجمي جدجم الجمرلعرمجم8102مجمأل جمس ر جمم جمأس ررءجملس جمرإلارة جمس ر ي جماجملجمرل جمدارةرتجمأةث جمم جم
ش ةرتجممسر م جممدةج .جم جم
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جم

رلش ة جمرلسع اي جملس ةرس جمارلجغسافجم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي جم
ش ة جم ا ش جمةر اجرلجمراليجثمرةي جم(مسر م جمغ جممدةج –جمرلسع اي

رلدجمسةدرهللجمرملسحمجم جم

جم

جم

جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي

ش ة جمرملسجقىجمرلع يجم(مسر م جممدةج جم–جممن

جم
جم

ش ة جم صجمرلدالا جملايجثمرةجم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

ش ة جم ا جمرلج ا جملسج ما جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي

ميرنيجم جم

جمر ر ز جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي

ش ة جمي يك ة جمرلسع اي جم(مسر م جمغ جممدةج جم–جمرلسع اي

ش ة جما ر جمرألغذي جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي جم جم

ش ة جمرمل ر جمرحل

جم
جم

رلشررررررر ر ة جمرل ب ا جملسنررررررر ر رسرتجمرلةااةامراي جم(مسرررررررررر م جمغ جممدةج –جم
رلسع اي

جملسج ما جمرلقر

جم

ش ة جمرل ااجمرلسع اي جملألغذي جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي

ش ة جمرلشرة جمرلع ا جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي جم جم

ش ة جمالهجمرلجارةي جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمرلسع اي

جم

جم

رلش ة جمرلسع اي جملس ةرس جمارلجغسافجم(مسر م جممدةج جم–جمرلسع اي جم جم

ش ة جمرمل رسمجمرلس يع جم( رتجممسئ لا جمحمداا جم–جمريةرنار جم

سةررردرلعزيز جمحممرررد جمسةررردهجم

جم

جم
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تكوين جملس اإلدارة وتصنيف العضوية:
يجك نجملس جمدارة جمرلش ر ة جمم جمتسررع جمأس رررءجمبةقرجملس ظرمجمرجمأليرررسجملسش ر ة ،جمجما دجمسا جمر معا جمرلعرم جم
رلعراي جم( 00جمرمل عقد جما جمترةيخ جم8105/01/88م جمأس رررررء جملس جمرإلارة جمملد جمثاث جميرررر رت جمماااي جم دأت جمم جم
8105/01/88م ،جماملجمي أجم الجمرلعرمجم8102مجمأ جمتغا جمسسىجمأس رررررررءجمرجملس جمم ذجمرنجخر هم ،جمةمر جممل جمي أجم
تغا جمسسى جمتنر ر اف جمس ر ر يجهم جما جمرجملس  ،جماا قر جملذل جم ن جمرجملس جميجك ن جمم جممثرنا جمأس ررررء جمغ جمت ةاذينجم
م همجم س جمأس رءجممسجقسنجمدضر جمدىلجمس جمت ةاذ .جم جم
ايةنجمر دالجمأانرهجمتك ي جمرجملس جماتن افجمرلع ي جملسعرمجم8102م:جمجم
اسم عضو اجمللس

تصنيف العضوية

املنصب يف اجمللس

عبداهلل صاحل كامل

رئيس جملس اإلدارة

يري تنفيذي

طارق عثمان القصيب

نائب رئيس جملس اإلدارة

يري تنفيذي

عبد اهلل سعيد آل مبطي

عضو جملس اإلدارة

مستقل

عبد الرمحن إبراهيم الرويتع

العضو املنتدب جمللس اإلدارة

تنفيذي

عبد العزيز حممد عبده مياني

عضو جملس اإلدارة

يري تنفيذي

حسني علي شبكشي

عضو جملس اإلدارة

مستقل

مازن حممد السعيد

عضو جملس اإلدارة

مستقل

سليمان إبراهيم احلديثي

عضو جملس اإلدارة

مستقل

خالد عبداهلل امللحم

عضو جملس اإلدارة

مستقل

اجتماعات جملس اإلدارة وسجل حضور األعضاء خالل العام 1028م:
سقدجملس جمدارة جمرلشر ة جمجميج جمرججمرسرتجم الجمرلعرمجمرملرليجم8102م،جمةمرجمأنجملس جمرإلارة جمأادةجمسدارجمم جم
رةرتجمرلجم ي جماجمرلةارتجم نجمم رسارردجمرججمرررسرررتررهجم الجمرجملعرررمجم8102مجما لرر جما جمرةجارررجرررتجمامج سةرررتجمجم
رلشررر ة ،جما راررر جم رةرتجمرسجمراجمرلق رئمجمرملرلا جمرل عا جماجمرلسررر ي جما ل جم عدجماةريررر جم جمرمل رججمع جمبرجماة اجم
ت اارتهرجملسماس ،جماةرنجميالجمرججمرسرتجمرجملس جم الجمرلعرمجم8102مجمسسىجمرل ح جمرلجرلي:جم جم
سجل حضور اجتماعات اجمللس 1028م جم

مواعيد االجتماعات
اسم عضو اجمللس

جم

احلضور/عدد

االجتماع األول

االجتماع الثاني

االجتماع الثالث

االجتماع الرابع

االجتماع اخلامس

االجتماع السادس

1028/03/10

1028/06/06

1028/09/05

1028/20/30

1028/22/11

1028/21/10

االجتماعات

سةدرهللجمارحجمةرمل جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 5/9جم

برةعجمسثمرنجمرلقنج جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 5/5جم

سةدجمرهللجميعادجمآلجممة ي جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 5/0جم

سةدجمرل م جمد ر امجمرل ايجا جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 5/5جم

سةدجمرلعزيزجمحممدجمسةدهجمميرني جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 5/9جم

ةسنجمسسيجمشةكشي جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 5/5جم

مرزنجمحممدجمرلسعاد جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 5/0جم

يسامرنجمد ر امجمرحلديثي جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 5/5جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 5/0جم

رلدجمسةدرهللجمرملسحم جم

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة يف 1028/20/01م
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عدد اجتماعات اجمللس وحضور أعضاء اجمللس خالل دورة اجمللس:
سقردجملس جمرإلارة جمم جمتررةيخجمتعاا رهجمم جمر جممعار جمرلعررمر جمرلعرراير جم(جم 00جمرمل عقرد جماجمجم8105/01/88مجمسداجم( 09جم
رججمر ،جمايةنجمر دالجمأانرهجمة ةجمأس رءجمرجملس جمالججمرسرتهجم الجمرلداة جمرحلرلا  :جم
ريمجمس

جمرجملس

جم

سةدرهللجمارحجمةرمل جم

دورة ( )25جمللس اإلدارة اليت بدأت من 1026/20/11م تنتهي يف 1029/20/16م
رحل

سداجمرالججمرسرتجم جم

ة جم

نسة جمرحل

ة جم

 09جم

 8جم

 %10جم

برةعجمسثمرنجمرلقنج جم

 09جم

 09جم

 %011جم

سةدجمرهللجميعادجمآلجممة ي جم

 09جم

 3جم

 %53جم

سةدجمرل م جمد ر امجمرل ايجا جم

 09جم

 09جم

 %011جم

سةدجمرلعزيزجمحممدجمسةدهجمميرني جم

 09جم

 5جم

 %05جم

ةسنجمسسيجمشةكشي جم

 09جم

 09جم

 %011جم

مرزنجمحممدجمرلسعاد جم

 09جم

 2جم

 %58جم

يسامرنجمد ر امجمرحلديثي جم

 09جم

 09جم

 %011جم

 09جم

 8جم

 %10جم

رلدجمسةدرهللجمرملسحمجم جم

جلان الشركة الرئيسة:
ضرررررم جمدبرةجم رسدجمة ةم جمرلشرررر ة جم نجملس جمرإلارة جم رءرجمسسىجممرجمتسرررررجدساهجمرةجارجرتجماظ افجمابةاع جم
أسمرلجمرلشررر ة جمشررركلجم جن جمةئاسررراجنجم هدفجممسررررسد جمرجملس جماجمتأاي جممهمرتهجمامسرررئ لارتهجماتنررر يفجم
أسمرلهجم شكلجم عرلجماة اجممسج ىجمرإلش رفجمارل ر جماض ر عجمرختر جمرلق رةرتجماجمرلش ة ،جما ذهجمرلسارنجم يجم
جمرمل رجع ،جما جمرملكر تتجمارلاشراحرتجم،جمايش فجملس جمرإلارة جمسسىجمأسمربرجماتق مجمرلسارنجم ع اجمنجرئججم
أسمربرجمات ارررارتهرجمسسىجمرجملس جم نرررة جمااةي جم ،جماتجسخ جمر جنرررراررررتجمجمرلسارنجمامهرمهرجماتك ي هرجماةؤيررررئهرجم
اأس رررررئهرجماسداجمرججمرسرتهرجمات رةيخجمرنعقرا رجما ارنرتجمرحل رر ر ةجملألس رررررءجملكلجمرججمر جم الجمرلعرمجم8102مجم
سسىجمرل ح جمرلجرلي:جمجم جم
 جلنة املراجعة:
رسجمدتجمر معا جمرلعرم جم( 05جمرمل عقد جماجم8108/08/90مجمالئح جمسملجم جمرمل رجع جمرملج ررم جمتشررركالجمرلسا
امهرمهرجماضرررررر ر عجمسمسهرجمامكر تتجمأس رررررررئجمهرجممبرجميج ر جمماجمالئح جمة ةم جمرلشرررررر ةرت،جماجمختج جم
رمل رجع جممب ر ة جمأسمرلجمرلشر ة جمارلجحق جمم جميررام جمانزر جمرلجقرةي جمارلق رئمجمرملرلا جماأنظم جمرل ر جمرلدر سا
اهر،جماتشرملجمجممهرمجمرلسا جم نرة جمجم رار جمجمرملةنجمأانره،جمدىلجمجرنبجمأ جممهرمجمامسئ لارتجمأ ىجمي ةسهرجمبرجملس
رإلارة  :جم

جم
جم
جم
جم

أوالً :التقارير املالية:
 .0اةرير جمرلق رئمجمرملرلا جمرألالا جمارلسر ي جملسشر ة جم ةلجمس ضررهرجمسسىجملس جمرإلارة جماد درءجمةأيهرجمارلج اررا جماجم
شأنهر؛جمل مرنجمنزر جهرجماسدرلجهرجماشةر اجهر.جم جم
 .8د درء جمرل أ جمرلةين جم– جم رءر جمسسى جمبسب جملس جمرإلارة جم– جم امر جمد ر جمةرن جمتق ي جملس جمرإلارة جمارلق رئم جمرملرلا جم
لسشر ر ة جمسرال جمامج رزن جمامةه م جماتج رررم جمرملعس مرت جمرليت جمتجاح جملسمسرررر من جمارملسرررجثم ي جمتقاام جمرمل ةزجم
رملرليجملسش ة جماأارئهرجمامن ججمسمسهرجماريارتاااجهر .جم
 .9اةري جمأ جممسرئلجممه ّم جمأاجمغ جممأل جمتج م هرجمرلجقرةي جمرملرلا .جم جم
 .0رلةحثجم د جماجمأ جممسررئلجمجميث رجمرملدي جمرملرليجملسش ة جمأاجمم جميج ىلجممهرمهجمأاجممسؤالجمراللجزرمجماجمرلش ة جم
أاجمم رجاجمرحلسر رت.جم جم
ي جمرل رةا جماجمرلجقرةي جمرملرلا  .جم
 .1رلجحق جمم جمرلجقدي رتجمرحملريةا جماجمرملسرئلجمر
 .5اةري جمرلساريرتجمرحملريةا جمرملجةع جماجمرلش ة جماد درءجمرل أ جمارلج اا جمجملس جمرإلارة جماجمشأنهر .جم
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ثانياً :املراجعة الداخلية:
 .0اةري جمام رجع جمنظمجمرل ر جمرلدر سا جمارملرلا جمادارة جمرملخرب جماجمرلش ة .جم جم
 .8اةري جمتقرةي جمرمل رجع جمرلدر سا جمامجر ع جمت ةاذجمرإلج رءرتجمرلجنحاحا جملسمسح ظرتجمرل رةا جم اهر.جم جم
 .9رل ر جمارإلشر رفجمجمسسىجمأارءجماأنشر جمجمرمل رجاجمرلدر سيجمأاجم(دارة جمرمل رجع جمرلدر سا جماجمرلش ة جم–جمدنجماجدتجم
– ؛جملسجحق جمم جمت ر جمرمل رةاجمرلازم جما عرلاجهرجماجمأارءجمرألسمرلجمارملهرمجمرمل ب جم هر.جماد رجمملجميك جملسشرر ة جم
م رجاجمار سي،جم عسىجمرلسا جمتقديمجمت ااجهرجمدىلجمرجملس جم شأنجممدىجمرحلرج جمدىلجمتعاا ه.جم جم
 .0رلج اا جمجملس جمرإلارة جم جعانجممدي جماةد جمأاجمدارة جمرمل رجع جمرلدر سا جمأاجمرمل رجاجمرلدر سيجمار ار جممكر تته .جم
 .1جتجماجمرلسا جم نة جمااةي جمماجمرمل رجاجمرلدر سيجملسش ة جمم تنجمسسىجمرأل لجماجمرلس .جمجم
ثالثاً :مراجع احلسابات:
 .0رلج اا جمجملس جمرإلارة جم اشاحجمم رجعيجمرحلسر رتجماسزبمجما ديدجمأتعر همجماتقاامجمأارئهم،جم عدجمرلجحق جمم جم
ريجقابمجمام رجع جمن رعجمسمسهمجماش اطجمرلجعر دجممعهم .جم
 .8رلجحق جمم جمريررجقالجمم رجاجمرحلسررر رتجمام ض ر ساجهجماسدرلجه،جمامدىجم عرلا جمأسمرلجمرمل رجع ،جمماجمرأل ذجماجم
رالسجةرةجمرلق رسدجمارملعري جم رتجمرلنس  .جم
 .9م رجع جم جمم رجا جمةسرررر رت جمرلشر ر ة جماأسمرله ،جمارلجحق جمم جمسدم جمتقدميه جمأسمرال جم ا جمأا جمدارةي جمخت ججم
س جمن رعجمأسمرلجمرمل رجع ،جماد درءجمم ئارتهرجمةارلجم ل  .جم
 .0رإلجر جمس جمريجةسرةرت جمم رجاجمةسر رتجمرلش ة  .جم
 .1اةري جمتق ي جمم رجاجمرحلسر رتجماماةظرتهجمسسىجمرلق رئمجمرملرلا جمامجر ع جممرجمأتُخِذجم شأنهر .جم
 .5جتجماجمرلسا جم نة جمااةي جمماجمم رجاجمةسر رتجمرلش ة جمم تنجمسسىجمرأل لجماجمرلس  .جم
رابعاً :ضمان االلتزام:
 .0م رجع جمنجرئججمتقرةي جمر هرتجمرل ر ا جمارلجحق جمم جمرختر جمرلش ة جمرإلج رءرتجمرلازم جم شأنهر .جم
 .8رلجحق جمم جمرلجزرمجمرلش ة جم رألنظم جمارلس رئحجمارلساريرتجمارلجعسامرتجم رتجمرلعا .جمجم جم
 .9م رجع جمرلعق ا جمارلجعرمات جمرملقا جمأن جمجت يهر جمرلشر ر ة جمما جمرألب رف جم ا جمرلعا  ،جماتقديم جمم ئارتهر جمةارلجم
ل جمدىلجملس جمرإلارة  .جم
 .0ة اجممرجمت رهجمم جممسرررئلجمت ىجمض ر اة جمرختر جمدج رءجم شررأنهرجمدىلجملس جمرإلارة ،جماد درءجمت اررارتهرجم رإلج رءرتجم
رليتجميجعنجمرختر ر.
وتشرررررركس جم جمرمل رجع جم ق رةجمم جمر معا جمرلعرم جمرلعراي جم( 01جملسشرررر ر ة جمرمل عقد جماجم8105/08/85مجمملد جم
ثاثجميرررر رتجمتةدأجمم جم دري جمااة جملس جمرإلارة جما جم8105/01/88مجماةجىجمنهري جمرلداة جما يجممك نهجمم جمثاث جم
أس رررءجممسررجقسنجمم جم ا همجمس ر جم رةجيجممسررجقلجممجخن ر جماجمرجملشررئ نجمرملرلا جمارحملريررةا ،جما امرجميسيجمجدالجم
يةنجمةئا جماأس ررجمءجمرلسا جماسداجمرججمرسرتهرجمات رةيخجمرنعقرا رجما ارنرتجمرحل ر ةجملألس رءجملجمكلجمرججمر جم الجم
رلعرمجم8102مجمسسىجمرل ح جمرلجرلي :جم
جم

راليمجم جم

 0جمسةدرهللجميعادجمآلجممة ي جم

بةاع جم
رلع

*جمس

جم

ي

ةئا جم جم

 8جميسامرنجمد ر امجمرحلديثي جم س
 9جمنرا جميهرججمرلشاةرنيجم جم

مرةي جمرلسا جممهرمهرجمم جم الجمسقدجم( 0جمرججمرسرتجم الجمرلعرمجم8102م جم

س

جم
جم* جم

رالججمر جمرألال جم

رالججمر جمرلثرنيجم جم

رالججمر جمرلثرلث جم

رالججمر جمرل ر اجم جم

 8102/18/85جم

 8102/19/03جم

 8102/12/11جم

 8102/00/15جم

 جم
 جم
 جم

 جم
 جم
 جم

جم رةجيجممسجقلجممجخن جماجمرلشئ نجمرملرلا جمارحملريةا جم
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 جلنة املكافآت والرتشيحات:
مترشررررارجمماجمالئح جمة ةم جمرلشرر ر ةرتجم قدجم ةجملس جمرإلارة جماجممججم يتجمرملكر تتجمارلاشرررراحرتجماجم جم
ارةد جم جممسرررررمىجم جمرملكر تتجمارلاشررررراحرتجمجماتج ىلجممجااجمرال جنرررررراررررررتجمارملهرمجملسا يتجمرجمملكر تتجم
ارلاشرررررررراحرتجمرل رةا جماجمالئح جمة ةم جمرلشررررررر ةرت،جماسساهجم قدجمرسجمدتجمر معا جمرلعرم جم( 05جمرمل عقد جماجم
8108/08/90مجمالئح جمسملجم جمرملكر تتجمارلاشرراحرتجمرملج ررم جمتشرركالجمجمرلسا جمامهرمهرجماض ر ر عجمسمسهرجم
امكر تتجمأس رررئهرجممبرجميج ر جمماجمالئح جمة ةم جمرلشر ةرت،جماختج جم جمرملكر تتجمارلاشراحرتجم رملهرمجم
رمل تة جممبكر تت جمأس ررررء جمرجملس جمارلسارن جمرمل ةثق جمم ه جمامكر تت جمرإلارة جمرلج ةاذي جمارلاشررراحرت جملع ررر ي جمجم
رجملس جمارإلارة جمرلج ةاذي جمسسى جمرل ح جمرملةن جمأانره ،جمرىل جمجرنب جمأ جممهرم جمامسررررئ لارت جمأ ى جمي ةسهر جمبر جملس جم
رإلارة  :جم
أوالً :فيما خيص املكافآت يف الشركة:
 .0رسدرا جميرررارير ر جم جمارضرررح جملسمكر تت جماة عهر جمرىل جملس جمرإلارة جملس ظ جم اهر جممتهادر جمالسجمرا ر جمم جمر معا جم
رلعرم جملسش ة ،جمسسىجمأنجمتشملجم ذهجمرلساري :
أ .مكر تتجمأس رءجملس جمرإلارة .جمجم
 .مكر تتجمرلسارنجمرمل ةثق جمم جملس جمرإلارة .
ج .مكر تتجمرإلارة جمرلج ةاذي .
سسىجمأنجمي رسىجماجمتس جمرلساري جمرتةر جممعري جمم تة جم رألارءجمارال نر جمس هر،جمارلجحق جمم جمت ةاذ ر.
جمس جم
 .8ت ضررراح جمرلعا جم ن جمرملكر تت جمرملم ة جمايرررارير ر جمرملكر تت جمرملعم ل جم هر ،جما ارن جمأ جمرحن رف جمج
ذهجمرلساري .
 .9رمل رجع جمرلداةي جملساري جمرملكر تت،جماتقاامجممدىجم عرلاجهرجماجم قا جمرأل درفجمرملج ر جمم هر.
 .0رلج اا جمجملس جمرإلارة جما قرجملسساري جمرملعجمد جمم جمر معا جممبرجميسي:جم
أ .مكر تتجمأس رءجملس جمرإلارة .
 .مكر تتجمرلسارنجمرمل ةثق جمس جملس جمرإلارة .
ج .مكر تتجمةةرةجمرلج ةاذين.
ثانياً :فيما خيص الرتشيحات لعضوية جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
تك نجمر جنرارتجمرلسا جم امرجمخي جمرلاشاحرتجممرجميسي :جم
 .0ر ار جمياريرتجمامعري جمارضح جملسع ي جماجملس جمرإلارة جمارإلارة جمرلج ةاذي  .جم
 .8رلج ارررا جمجملس جمرإلارة جم اشررراح جمأس ررررء جم اه جمادسرا جمت شررراحهم جما قر جملسسررراريررررت جمارملعري جمرملعجمد  ،جمماجم
م رسر جمسدمجمت شاحجمأ جمشخ جميةق جمدارنجهجمجب مي جمتس جم رألمرن  .جم
 .9دسدراجماافجملسقدةرتجمارملؤ اتجمرمل س جملع ي جملس جمرإلارة ،جماشغلجماظرئفجمرإلارة جمرلج ةاذي  .جم
ديدجمرل جمرلذ جميجعنجمسسىجمرلع جمختنانهجمألسمرلجملس جمرإلارة  .جم
.0
 .1رمل رجع جمرلسرر ي جملاةجارجرتجمرلازم جمم جمرملهرةرتجمأاجمرخلمرتجمرمل ريررة جملع رر ي جملس جمرإلارة جمااظرئفجم
رإلارة جمرلج ةاذي  .جم
 .5م رجع جم اكلجملس جمرإلارة جمارإلارة جمرلج ةاذي ،جماتقديمجمرلج اارتجمرليتجمميك جمدج رؤ ر .جم
 .8رلجحق جم شررركل جمير ر جمم جمريرررجقال جمرألس ررررء جمرملسرررجقسن ،جماسدم جماج ا جمأ جمتعرةا جممنررررح جمد ر جمةرنجم
رلع جميشغلجمس ي جملس جمدارة جمش ة جمأ ى .جم
 .2اضرررا جماارررفجماظاةي جملألس ررررء جمرلج ةاذين ،جمارألس ررررء جمغ جمرلج ةاذين ،جمارألس ررررءجمرملسرررجقسن ،جماةةرةجم
رلج ةاذين .جم
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 .3اضاجمرإلج رءرتجمرخلرا جماجمةرلجمشغ ةجمم ةزجمأةدجمأس رءجملس جمرإلارة جمأاجمةةرةجمرلج ةاذين .جم
 .01ديد جمج رنب جمرل رررررررعف جمارلق جما جملس جمرإلارة  ،جمار ار جمرحلس ل جمملعر جهر جممبر جميجة جمما جممنرررررررسح جم
رلش ة  .جم
ا دجمشرركلجملس جمرإلارة جم جمرملكر تتجمارلاشرراحرتجم الجمرلعرمجمم جمثاث جمأس رررء،جما امرجميسيجمجدالجميةنجم
ةئا جماأس رررءجمرلسا جمااررة جمابةاع جمرلع ر ي جماسداجمرججمرسرتهرجمات رةيخجمرنعقرا رجما ارنرتجمرحل ر ةجملألس رررءجم
لكلجمرججمر جم الجمرلعرمجم8102مجمسسىجمرل ح جمرلجرلي:جم جم
جم

راليمجم جم

اة جم

بةاع جم

ي

ي

رلع

جم رلع

مرةي جمرلسا جممهرمهرجمم جم الجمسقدجم( 8جمرججمرسرتجم الجمرلعرمجم8102م جم
جم

رالججمر جمرألال جم

رالججمر جمرلثرنيجم جم

 8102/18/01جم

 8102/08/80جم

ةئا جم جم

 جم

 جم

 8جمسةدرلعزيزجمحممدجمسةدهجمميرني جم غ جمت ةاذ جم جم س جم جم

 جم

 جم

س جم جم

 جم

 جم

 0جمةسنجمسسيجمشةكشيجم جم
 9جممرزنجمحممدجمرلسعادجم جم

مسجقل جم
مسجقلجم جم

ةجملس جمرإلارة جم الجمرلعرمجم8102مجمتشررركالجمرلسا جمراليرررارتااا جما يجم
ة اجمتق ي رجمرىلجملس جمرإلارة جمةاثجمملجمتعقدجمدالجمرججمر جمارةدجم قع.جم جم

جممؤ جهجما دجمرنجه جمأسمربرجم عدجم

مصلحة أعضاء جم لس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف أسهم الشركة وشركاتها التابعة:
 املصلحة يف أسهم الشركة:
يةنجمر دالجمأانرهجممنررسح جمأس رررءجملس جمرإلارة جماجمأيررهمجمرجملش ر ة جم الجمرلعرمجمرملرليجم8102م،جماالجمت جدجمأ جم
منرسح جمأل رئهم جم(رلزاجرتجمارألاالاجمرلقن جماجمأيهمجمرلش ة جمأاجمش ةرتهرجمرلجر ع  ،جمةمرجمالجمت جدجممنسح جم
أل جمم جمةةرةجمرلج ةاذينجماأ رئهمجماجمأيرهمجمرجملشر ة جمجمأاجمش ةرتهرجمرلجر ع جماالجمت جدجمأ جمأاارتجماي جملسش ة جم
أاجملش ةرتهرجمرلجر ع  .جم
اسم العضو الذي
تعود له املصلحة
سةدرهللجمارحجمةرملجم* جم

بداية العام
عدد األسهم

أدوات الدين
-

عدد األسهم

أدوات الدين

يف عدد األسهم

التغيري

 58,319,398جم

 -جم

 -جم

 -جم

برةعجمسثمرنجمرلقنج جم

 0,100جم

 -جم

 0,100جم

 -جم

 -جم

 -جم

سةدرهللجميعادجمآلجممة ي جم

 82,910جم

 -جم

 82,910جم

 -جم

 -جم

 -جم

سةدرل م جمد ر امجمرل ايجا جم

 0,100جم

 -جم

 0,100جم

 -جم

 -جم

 -جم

سةدرلعزيزجمحممدجمسةدهجمميرني جم

 8,188جم

 -جم

 8,188جم

 -جم

 -جم

 -جم

ةسنجمسسيجمشةكشي جم

 0,111جم

 -جم

 0,111جم

 -جم

 -جم

 -جم

مرزنجمحممدجمرلسعاد جم

 0,111جم

 -جم

 0,111جم

 -جم

 -جم

 -جم

يسامرنجمد ر امجمرحلديثي جم

 0,111جم

 -جم

 0,111جم

 -جم

 -جم

 -جم

 100,111جم

 -جم

 100,111جم

 -جم

 -جم

 -جم

رلدجمسةدرهللجمرملسحمجمجم جم

 58,319,398جم

نهاية العام

صايف التغيري

نسبة

ماةظ جم*جماجمدضرر جمسداجمجم58,881,090جميهمجمرملمس ة جملش ة جمالهجمرلمة جمرلقر جمملنسح جمراليجر جمسةدرهللجمارحجمةرملجمغ جم
رملةرش جملسا تهجمرإلارةي جمسسىجمش ة جمالهجمرلمة جمرلقر جمدضر جمدىلجمراليهمجمرليتجمميسكهرجممةرش جماسدا رجم582,110جميهم .جم
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 املصلحة يف أسهم شركات تابعة:
شركة حلواني إخوان:
يةنجمر دالجمأانرهجممنرررسح جم عضجمأس ررررءجملس جمرإلارة جماجمأيررجمهمجمشر ر ة جمةس رنيجمد رنجم(مسرررر م جممدةج جم
رلجر ع جملسشر ة جمم جم الجمشر ة جمسسر جمرلعجم ا جملايرجثمرةجمرلنر رسيجمرحملدااجمجمرملمس ة جم رلكرملجملسش ة جم
الجمرلعرمجمرملرليجم8102مجمسسىجمرل ح جمرلجرلي:جمجم جم
اسم العضو الذي
تعود له املصلحة

بداية العام
عدد األسهم

نهاية العام

أدوات الدين

عدد األسهم

أدوات الدين

صايف التغيري

نسبة التغيري

سةدرهللجمارحجمةرملجمجم جم

 0,111جم

 -جم

 0,111جم

 -جم

 -جم

 -جم

سةدرل م جمد ر امجمرل ايجا جم

 0,111جم

 -جم

 0,111جم

 -جم

 -جم

 -جم

سةدرلعزيزجمحممدجمسةدهجمميرني جم

 0,111جم

 -جم

 0,111جم

 -جم

 -جم

 -جم

شركة صناعات العيسى:
الجمت جدجمأ جممنرسح جمألس ررءجملس جمرإلارة جماجمأيهمجمش ة جما جمرسرتجمرلعاسىجمرملمس ة جم سة جم%92جملسش ة جم
الجمرلعرمجمرملرليجم8102م.جم جم
مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة التنفيذية:
رسجمدتجمر معا جمرلعرم جمرلعراي جم( 05جمرمل عقد جماجم8108/08/90مجميررررراريررر ر جممكر تتجمأس ررررررءجملس جمرجمإلارة جم
ارلسارنجمرمل ةثق جمارإلارة جمرلج ةاذي جمارليتجمتهدفجمرىلجم ديدجممعري جمارضرررررررح جمملكر تتجمأس ررررررررءجملس جمرإلارة جم
السارنجمرمل ةثق جمم جمرجملس جماةةرةجمرلج ةاذينجماجمرلش ر ة جماجمض ر ءجممج سةرتجمنظرمجمرلش ر ةرتجماأنجمظم جمال رئحجم
ائ جمرلسرررر عجمرملرلا ،جمةمرجمتهدفجمرلسررررراريرررر جمرىلجمجذ جمر راجميجمجع نجم قدةجمم جمرلكةرء جمارلقدة جمارمل ة جمم جم
رجررلجمرلعمررلجماجملس جمرإلارة جمارلسارررنجمارإلجمارة جمرلج ةاررذي ر جمم جم الجمتةينجم عجما رمججمحمةجمز جملسمكررر ررتتجمجم
ام تة جم رألارء،جمممرجميسر مجماجم سنجمأارءجمرلش ة جما قا جممنرحجممسر ماهر .جم
أاال :جممكر أ جمأس رءجملس جمرإلارة :جم جم
 .0بةقرجملسمرا جم( 80جمم جمرل ظرمجمرأليرررررررسجملسشررررر ة ،جمتك نجممكر أ جمأس رررررررءجمرجملس جممةسغرجممعا رجمأاجم دلجم
ة ر ةجمس جمر سسررت،جمأاجممزريرجمسا ا ،جمأاجمنسة جممعا جمم جماجمراجمرألة ر ،جماجي زجمر ماجم نجمرث نجمأاجمأةث جم
م جم ذهجمرملزرير،جما ل جممبرجميج ر جمماجمرألةكرمجمرل رةا جماجمنظرمجمرلش ةرت،جماالئح جمة ةم جمرلش ةرت،جم
ارلق رسدجمارملعري جمرليتجمت عهرجم ائ جمرلس عجمرملرلا جماجم ذرجمرخلن ص.جمجم
 .8د رجمةرن جمرملكر أ جمنسرة جمجممعا جمم جمأة ر جمرلش ة ،جم اجمجي زجمأنجمتزيدجم ذهجمرل سة جمسسىجم( %01جمم جماراجم
رألة ر  ،جما ل جم عد جم نررررم جمرالةجاربارت جمرليت جم ةتهر جمر معا جمرلعرم جمت ةاقر جمألةكرم جمنظرم جمرلشرر ر ةرتجم
انظرم جمرلشرر ر ة جمرأليرررررس ،جما عد جمت زيا جمة ح جمسسى جمرملسررررر من جمال جميقل جمس جم( %1جمم جمةأس جممرل جمرلشرر ر ة جم
رجمرلع ،جماةلجم
رملد ،جمسسىجمأنجميك نجمريجحقرعجم ذهجمرملكر أ جممج ريةرجمماجمسداجمر سسرتجمرليتجمحي
تقدي جمخيرلفجم ل جميك نجم ربا .جم
 .9ا جممجاا جمرألة رل؛ جمال جميجاراز جملم جممر جمحينر رل جمسساه جمس ر ر جملس جمرإلارة جمم جممكر تت جمامزرير جممرلا جمأاجم
سا ا جممةسغجم سمرئ جمألفجمةيرلجمي ير،جما جمرل ر عجمرليتجمت عهرجمر ه جمرملخجن  .جم
 .0جيبجمأنجميشرررجملجمتق ي جمرجملس جمرىلجمر معا جمرلعرم جمرلعراي جمسسىجم ارنجمشررررملجملكلجممرجمةنرررلجمسساهجمأجمس ررررءجم
رجملس جم الجمرلسرر جمرملرلا جمم جممكر تتجما دلجممنرر ا رتجماغ جم ل جمم جمرملزرير.جماأنجميشرررجملجمةذل جمسسىجم
ارنجممرجم ة ررررهجمأس رررررءجمرجملس جم اررررةهمجمسرمسنجمأاجمدارةينجمجمأاجممرجم ة رر ر هجمنظ رجمأسمرلجم ا جمأاجمدارةي جمأاجم
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رجمةلجمس

ريرجشرةرت.جماأنجميشجملجمأي رجمسسىجم ارنجم عداجمجسسرتجمرجملجمس جماسداجمر سسرتجمرليتجمة
ترةيخجمآ جمرججمر جملسامعا جمرلعرم .جمجم
 .1جي ز جمأن جمتك ن جممكر تت جمأس رررررررء جملس جمرإلارة جممجةرات جمرملقدرة جمحباث جمتعك جممدى جم م جمرلع رررر ر جم
رجماغ رجمم جمرالسجةرةرت.
ار جنرارتهجمارملهرمجمرمل ب جم هجماريجقالهجماسداجمر سسرتجمرليتجمحي
 .5جيبجمأالجمتك نجممكر أ جمأس ررررءجملس جمرإلارة جمرملسرررجقسنجمنسرررة جمم جمرألة ر جمرليتجم ققهرجمرلشرر ة جمأاجمأنجم
تك نجممة ا جم شكلجممةرش جمأاجمغ جممةرش جمسسىجمةحبا جمرلش ة .جمجم جم
ايةنجمر دالجمأانرهجممكر تتجماتع ي رتجمأس رءجملس جمرإلارة جمرملد س جم الجمرلعرمجم8102م:جم جم
رملكر تتجمرلثر ج

رملكر تتجمرملجغ جم جم

دلجمة
مةسغجممعان جم

ةجمجسسرتجمرجملس

لم جم دلجمة

جم

ةجمجسسرتجمرلسارن جم

مزريرجمسا ا
جم

مكر أ جمرألسمرلجمرلة ا جمارإلارةي جماراليجشرةي

مكر أ جمةئا جمرجملس جمأاجمرلع جمرمل جد جمأاجمأمنجم
رلس جمدنجمةرنجمم جمرألس رء جم

رجملم

جم

جم

نسة جمم جمرألة ر

مكر تتجمااةي
جم

جم

عجم ةازي جم ن جمرألجل جم

جم

عجم ةازي جمب يس جمرألجل جم

جم

رأليهمجمرملم ة

رجملم

مكر أ جمنهري جمرخلدم

رجملم جمرلكسي جم

دلجمرملن ا رت جم

جم

جم

جمم جم

جم

أاال:جمرألس رءجمرملسجقسن :جم
 0جمسةدرهللجميعادجمآلجممة يجمجم جم

320,000

 17,000جم  14,000جم  -جم

 -جم

 -جم  351,000جم  -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 0جم

 -جم  351,000جم  -جم

 8جمةسنجمسسيجمشةكشيجم جم

 320,000جم  39,000جم  7,000جم

 -جم

 -جم

 -جم  366,000جم  -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 0جم

 -جم  366,000جم  -جم

 9جممرزنجمحممدجمرلسعادجمجم جم

 300,000جم  29,000جم  7,000جم

 -جم

 -جم

 -جم  336,000جم  -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 0جم

 -جم  336,000جم  -جم

 0جميسامرنجمد ر امجمرحلديثيجمجم جم  300,000جم  30,000جم  14,000جم  -جم

 -جم

 -جم  344,000جم  -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 0جم

 -جم  344,000جم  -جم

 -جم

 -جم

 -جم  229,000جم  -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 0جم

 -جم  229,000جم  -جم

 1,440,000جم 144,000جم 42,000جم  0جم

 0جم

 0جم  1,626,000جم  0جم

 0جم

 0جم

 0جم

 0جم

 0جم

 0جم  1,626,000جم  0جم

 0جمسةدرهللجمارحجمةرملجم جم

 200,000جم  10,500جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم  210,500جم  -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم  210,500جم  -جم

 8جمبرةعجمسثمرنجمرلقنججمجم جم

 200,000جم  39,000جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم  239,000جم  -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم  239,000جم  -جم

 1جم رلدجمسةدرهللجمرملسحم جم
رجملم جم جم

 200,000جم  29,000جم  0جم

ثرنار:جمرألس رءجمغ جمرلج ةاذين :جم

 9جمسةدرلعزيزجمحممدسةدهجمميرني جم 300,000جم  10,500جم  7,000جم
رجملم

جم

 -جم

 -جم

 -جم  317,500جم  -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم  317,500جم  -جم

 700,000جم  60,000جم  7,000جم  0جم

 0جم

 0جم  767,000جم  0جم

 0جم

 0جم

 0جم

 0جم

 0جم

 0جم  767,000جم  0جم

ثرلثر:جمرألس رءجمرلج ةاذين :جم
 0جمسةدرل م جمد ر امجمرل ايجا جم  200,000جم  30,000جم
رجملم

جم

رجملم جمرلكسيجم جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم  230,000جم  -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم  230,000جم  -جم

 200,000جم  30,000جم  0جم

 0جم

 0جم

 0جم  230,000جم  0جم

 0جم

 0جم

 0جم

 0جم

 0جم

 0جم  230,000جم  0جم

 2,340,000جم 234,000جم 49,000جم  0جم

 0جم

 0جم  2,623,000جم  0جم

 0جم

 0جم

 0جم

 0جم

 0جم

 0جم  2,623,000جم  0جم

* جمار ق جمر معا جمرلعرم جمغ جمرلعراي جم( 09جمرمل عقد جماجم8102/11/09مجمسسى جماررررررر ر ف جممةسغ جم 0,211,111جمةيرلجم
مكر أ جمألس رءجملس جمرإلارة جم ر اجم811,111جمةيرلجملكلجمس جمس جمرلس جمرملرلا جمرمل جها جماجم8108/08/90م .جم
ثرنار:جممكر أ جمأس رءجمرلسارن:جم جم
رشرررجمس جمالئح جمسملجم جمارمل رجع جماالئح جمسملجم جمرملكر تتجمارلاشررراحرتجمارليتجماجمرسجمرا رجمم جمر معا جم
رلعرم جمسسىجمرملكر تتجمرخلرارر جم أس ررررئهرجما يجممكر أ جمير ر ي جم دة ر جم081,111جمةيرل جم(مرئ جماسشر ر ان جمألف جم
ل ئا جمرلسا جما 011,111جمةيرل جم(مرئ جمألف جملكل جمس ر ر جمم جمرألس ر ررء جمرال ي جمسسى جمأن جميك ن جمريرررجحقرع جم ذهجم
رجمرلع جم الجمرلس .
رملكر رأ جممج ريةرجمماجمسداجمرالججمرسرتجمرليتجمحي
ايةنجمر دالجمأانرهجممكر تتجماتع ي رتجمأس رءجمرلسارنجمرملد س جم الجمرلعرمجم8102م:جم جم
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جم

رملكر تتجمرلثر ج جم(سدرجم دلجم

جم

أس رءجم

ة

ةجمر سسرت

دلجمة

جم

رجملم جم جم

ةجمر سسرت جم

جمرمل رجع  :جم

 0جم سةدرهللجميعادجمآلجممة يجم جم

120,000

 14,000جم

 134,000جم

 8جم يسامرنجمد ر امجمرحلديثيجم جم

 100,000جم

 14,000جم

 114,000جم

 9جم نرا جميهرججمرلشاةرنيجم جم

 100,000جم

 14,000جم

 114,000جم

 320,000جم

 42,000جم

 362,000جم

رجملم
أس رءجم

جم

جمرملكر تتجمارلاشاحرت :جم

 0جم ةسنجمسسيجمشةكشي جم

 120,000جم

 7,000جم

 127,000جم

 8جم سةدرلعزيزجمحممدجمسةدهجمميرني جم

 100,000جم

 7,000جم

 107,000جم

 9جم مرزنجمحممدجمرلسعادجم جم

 100,000جم

 7,000جم

 107,000جم

320,000

 21,000جم

 341,000جم

رجملم جم جم

ثرلثر :جممكر أ جمرإلارةي جمرلج ةاذي :جم جم
حيداجملس جمرإلارة جم رءرجمسسىجمت اا جم جمرملكر تتجمارلاشاحرتجممكر أ جمةةرةجمرلج ةاذينجماتشملجممرجميسي:جم جم
 .0مةسغجمثر جميد اجم نر ة جمةرتبجما دالتجم،جماتشرملجمرجملةدالتجم دلجمرلسرك جما دلجمرمل راراتجمارلججمذرة جمرلس ي جم
ارليتجمتقاةهرجم جمرملكر تتجمارلاشاحرتجمايعجمد رجملس جمرإلارة .جمجم
 .8مكر أ جمي ي جمم تة جممبؤش رتجمرألارءجما قرجملسجقاامجمرلس جمرلذ جميجمجم هذرجمرخلن ص.
 .9يجمجمرسجمراجم عجمايرررارير ر جم جماأن ر جمرملكر تت جملسعرمسن جماةةرةجمرلج ةاذينجمم جم ةل جملس جمرإلارة جم رءرجمسسىجم
ت اا جم جمرملكر تتجمارلاشاحرت.جم
اجيبجمسسىجم جمرملكر تتجمارلاشراحرتجمجمرإلشر رفجمجمسسىجمت ةاذجمياري جمرملكر تتجملسم ظةنجماةةرةجمرلج ةاذينجم
اجمض ءجمرخل عجمارلمرمججمارمل جهرتجمرلعرم جمرليتجميق رجمرجملس .
ايةنجمر دالجمأانرهجمأسسىجمرملكر تتجمارلجع ي رتجملسجهجمم جمةةرةجمرلج ةاذينجمرملد س جم الجمرلعرمجم8102م:جم جم

ةارتب جم

دالت جم

مزريرجمسا ا

رجملم
جم

جم

مكر تتجمااةي جم جم

أة ر جم جم

عجم ةازي جم ن جمرألجل جم

جم

عجم ةازي جمب يس جمرألجل جم

جم

رأليهمجمرملم ة

رجملم

مكر أ جمنهري جمرخلدم
جم

رجملم جمرلكسيجم جم

 1,704,666 8,582,300جم

 -جم

 10,286,966جم 1,690,000جم

 -جم

 -جم

 -جم

 -جم

رجملم جمرلكسي جم

جم

جم

لم جممكر أ جمرلج ةاذينجمس جمرجملس جمدنجماجدت جم

رملكر تتجمرلثر ج

رملكر تتجمرملجغ جم جم

 1,690,000جم 315,726جم  200,000جم 12,492,692جم

جم

االجمي جدجمأ جمت تاةرتجمأاجمرتةرعجمت رزلجممب جةهجمأةدجمأس رءجملس جمدارة جمرلش ة جمأاجمأةدجمةةرةجمرلج ةاذينجمس جمأ جممكر تت.

الوسائل اليت اعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء جلانه وأعضائه:
تق م جم جمرملكر تت جمارلاشررررراحرت جم عمل جمتقاام جمسرم جمألارء جمرجملس جملسعمل جمسسى جممعر جمأاجه جمنقرط جمرل رررررعفجم
اتعزيز جمأمرة جمرلق جمةمر جمتق م جم ا جمماةظرتهر جمجملس جمرإلارة جم شرررأنجم جمتقاام جمةل جمم جم رن جمرجملس جمارإلارة جم
رلج ةاذي  .جم
جم
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األعمال والعقود اليت يكون ألي من أعضاء جملس اإلدارة أو لكبار التنفيذيني مصلحة فيها:
رم جمرلشرر ة جم الجمرلعرم جم8102مجممبعرمات جمرسجاراي جمما جمأب رفجم ا جمسا جم رلشرر ة جمم جمأس ررررءجملس جم
رإلارة جمضررم جمدبرةجمرل شرررطجمرلعرا جما ة جمرلشرر اطجمارأليرر جمرملجةع جمماجمرلغ ،جما دجماجمس اجمرملعرمات جمسسىجم
لس جمرإلارة جمادثةرت جمتةساغ جمأس رررررء جمرجملس جم ا جمرملنررررسح جمجملس جمرإلارة جمام ر قجه جمسسى جم ل جماان جمرشرررراركجم
رألس ررررررررررء جم ا جمرملنرررررررررسح جمسسى جمرلجنررررررر ر ي  ،جما د جمار ق جمر معا جمرلعرم جمغ جمرلعراي جم( 09جمرمل عقد جماجم
8102/11/09مجم رلا ا جمسسىجمرلجعرماتجمأانرهجماانجمرشرراركجمرألس رررءجم ا جمرملنرررحجماجمرلجنر ي جمسسىجمرلق رةجم
ا ل جما جمتةساغ جمةئا جمرجملس جمارلجق ي جمرخلرص جمرملقدم جمم جمم رجاجمرحلسرررر رت جملسامعا جمرلعرم  ،جمار دال جمأانرهجم
ي ضحجمرملعرماتجمماجمرألب رفجم جمرلعا جمرليتجماجمرلا ا جم هرجمم جمر معا جمرلعرم :جمجم جم
اسم الطرف ذي املصلحة

طبيعة التعامل

مدة التعامل

مبلغ التعامل

شروط التعامل

 عبداهلل صاحل كامل
(رئيس جملس إدارة الش ـ ــركة
لتملكه أسـ ـ ـ ـ ــهماً يف شـ ـ ـ ـ ــركة
اخلزامى لإلدارة).
 عبدالرمحن ابراهيم الرويتع

عقد اإلجيار ملدة

عقد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتئجار مكاتب

(العضـ ـ ـ ــو املنتدب واملدير العام

للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة يف برج

2.252.600ريال

للش ـ ـ ــركة لتملكه أس ـ ـ ــهماً يف

الفيصـ ـ ــلية من شـ ـ ــركة

(سنوياً)

ش ـ ـ ــركة اخلزامى لإلدارة اليت

اخلزامى لإلدارة.

مخس سنوات بدأت
سنة واحدة

من أكتوبر 1022م
قابل للتجديد ملدد
أخرى

متلك فيها الشـ ـ ـ ــركة  %2من
رأس ماهلا) ،وانتهت فرتة عمله
يف الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة اعتباراً من
1029/02/02م.
 عبد الرمحن إبراهيم الرويتع

عقد اسـ ــتثمار الشـ ــركة

(العض ـ ـ ـ ـ ــو املنتدب واملدير العام)

القائم يف صندوق جدوى

لعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويته يف جملس إدارة

لالسـ ـ ـ ـ ــتثمار املشـ ـ ـ ـ ــرت

*

من تاريخ االس ـ ـ ـ ـ ــتثمار

إدارة ص ـ ـ ـ ـ ــندوق جدوى

ع ــام 1001م اىل ت ــاريخ

لالس ـ ـ ــتثمار املش ـ ـ ــرت

شـ ـ ـ ـ ـ ــركة جدوى لالسـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار

(زيوت تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيم لوب

تصـ ـ ــفية الصـ ـ ــندوق او

(زيوت تش ـ ـ ـ ـ ـ ــحيم لوب

ولتملكه أس ـ ـ ـ ـ ـ ــهماً فيها ،وانتهت

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية) املداره من

ختارج الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة من

السـعودية) وفق شـروط

فرتة عمله يف الشـ ـ ــركة اعتباراً

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــة جــدوى

الصندوق

واحكام الصندوق

من 1029/02/02م.

لالستثمار

228.822.322ريال

ماةظ *:جماجمدسرا جمتقاامجمار داعجمجمجداىجملايرجثمرةجمجمرملشرجماكجم(زي تجمتشحامجمل جمرلسع اي جمرملدرةهجمم جمش ة جمجداىجملايجثمرةجم
اجمي لا جم8102مجما سغجم ام جمرلجقاامجم080,518,801جمةيرل .جم

اتق جمرلش ة جمأنهجم ريجث رءجممرجمجرءجمأساهجم نهجمالجمت جدجمأ جمأسمرلجمأاجمسق اجم الجمرلعرمجم8102مجمتك نجمرلش ة جم
ب رجم اهرجما اهرجمأاجمةرن جم اهرجممنررسح جمألةدجمأس رررءجمجملس جمرإلارة جمأاجملكةرةجمرلج ةاذينجمأاجمأل جمشررخ جم جم
سا جم أ جمم هم .جم
املعامالت مع األطراف ذوي العالقة:
رم جم عضجمرلشرررر ر ةرتجمرلجر ع جملسشرررر ر ة جمااجميررررررارعجمأسمربرجمرلججمارةي جمرالسجاراي جممبعرماتجم امرجم ا هرجماماجم
أب رفجم ا جمسا جم هرجمضرررم جمدبرةجمرل شررررطجمرلعرا جمبرجما ة جمجمرلشر ر اطجمارألير ر جماأيرررعرةجمرلجعرملجمرجمملجةع جمماجم
رلغ ،جمايةنجمر رردالجمأانرررهجممسخ جم رررملعرررماتجمربرررم ر جمماجمرجمألب رفجم رتجمرلعا ر جمةمرررجماجمنهررري ر جمرلجمعرررمجما جم
رإلي ر جم( 80جمم جمرلق رئمجمرملرلا جمبذرجمرلعرم :جم
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املبالغ املستحقة من أطراف ذوي عالقة
الطرف ذو العالقة
الجمةس رني جم
ش ة جمرل ااجمرلسع اي جملأللةرنجم جم
ش ةرتجمجترةي جمأ ىجم جم
تن جماي نجممشك كجماجم ناسهر جم

طبيعة املعاملة

طبيعة العالقة
ب فجم اجمسا جم أةدجمرملسر منجم
رل ئاسانجماجمش ة جمتر ع جم جم
جه جمم جسة جمممس ة جمألةدجم
رملسر منجمرل ئاسان جم
جهرتجمم جسة جم
 -جم

مبالغ املعاملة

الرصيد

ااجم

رس جمترم جمرلن ا جم

 -جم

 8,883,918جم

ااجم

رس جمترم جمرلن اجم جم

 038,182جم

 038,182جم

مةاعرتجم جم
 -جم

 920,029جم
 -جم

 0,818,180جم
(8,898,010

رل اادجم جم

جم

 0,938,911جم

املبالغ املستحقة ألطراف ذوي عالقة جم
الطرف ذو العالقة
ش ة جمالهجمرلجارةي جم جم
ش ة جمرإلمسرساسا جممن جملسدارج جم جم
أ انجم جم

طبيعة العالقة
جه جمم جسة جمممس ة جمألةدجمرملسر منجم
رل ئاسان جم
جه جمم جسة جمممس ة جمألةدجمرملسر منجم
رل ئاسان جم
جهرتجمم جسة جم

رل ااد جم

طبيعة املعاملة
ش رءجم رئاجمترم جم
رلن ا جم
ش رءجمم راجم رم جم
مشا رتجما دمرت جم

مبالغ املعاملة

الرصيد

 152,088جم

 033,019جم

 8,529,105جم

 813,010جم

 8,880,802جم

 293,958جم
 0,138,580جم

املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
تق مجمجه جممسرجقس جمجم ج ةاذجممهرمجمرمل رجع جمرلدر سا جماتقاامجما ح جمأنظم جمرل ر جمرلدر سا جما رسساجهرجماجمرلش ة جم
ات ا جمتقرةي ر جمدىل جم جمرمل رجع جم عد جمم ر شرررجهر جمما جمدارة جمرلشر ر ة  ،جماتق م جمدارة جمرلشر ر ة جم عمل جمرإلج رءرتجم
رلجنرررررحاحا جمرلازم جملسماةظرت جمرل رةا جما جمتقرةي جمرمل رجع جمرلدر سا جماماةظرت جمرحملريرررررب جمرلقرن ني جمأث رءجم
سمسارت جمرلةح جمارمل رجع جمامجر ع جمريرررررررجكمربر جمتعزيزر جمألنظم جمرل ر جمرلدر سا  ،جماتك ن جمأسمرل جمرمل رجع جم
رلدر سا جما جم جميررر ي جميجم جمم رجعجهر جمااةير ،جماتشرررمل جممهرم جمرمل رجع جمرلدر سا جمتقاام جمنظرم جمرل ر جمرلدر سا جم
ا رسسا جمدج رءرتهر جمات ارررارت جم سرررا هر جمات ي ر جم شر ر رف جم جمرمل رجع  ،جمانجاا جملسم رجع جمرلسر ر ي جمل ظرمجم
رل ر جمرلدر سا جما رسسا جمدج رءرته جمتةا جمماةظرت جمرسجاراي جمضررررم جم جمممرةيرررر جم جمرلشرررر ةجم جمملهرمهر جمتسررررج جبجمجم
دج رءرت جمتنرررررحاحا جم جمبر جم هدف جم سررررررن جمات ي جمأنظم جمرل ر  ،جماسدم جماج ا جمماةظرت جماترب جمج ي جم
مؤث ،جمماجمرلج اررا جم راليررجم رةجماجمسمسارتجمت ي جمنظرمجمرل ر جمادج رءرتجمرل رةعجمرلدر سيجمارألنشر جمرملجعسق جم
هرجمم جم الجمرلعملجمسسىجمرلجحسنجمرملسجم جملألنظم جمارلس رئحجمادج رءرتجمرلعمسارتجمرلج ةاذي  .جم
رأي جلنة املراجعة:
رءرجمسسىجممجر ع جمرلسا جمملهرمهرجماتقرةي جمرمل رجاجمرلدر سيجمارملجر ع جمماجمرحملريربجمجمرلقرن نيجمارإلج رءرتجمرلجنحاحا جم
رليتجم رم جم هرجمرإلارة جمرلج ةاذي جملسش ة جملسج ي جمارلجحسنجمرملسجم ،جماتأةادرتجمرإلارة جمرلج ةاذي جم عدمجماج اجم
ماةظرت جمج ي جمس د جمدسدرا جمرلق رئم جمرملرلا جمرمل ةد جمرلسررررر ي جملسعرم جم8102م جمارلق رئم جمرملرلا جمرألالا جملسةارتجم
رل عا جم ال جمرلعرم جم 8102جماسدم جماج ا جمماةظرت جمج ي جملسا جمس د جماةريررررررر ر جمتس جمرلق رئم جماسدم جماج اجم
ماةظرت جمج ي جمم جملس جمرإلارة جمارسجمرا ر جملجس جمرلق رئم جمرملرلا  ،جماتأةادرت جمرإلارة جمس جمنظرم جمرل ر جم
رلدر سا جما رسسا جمدج رءرتهجمرمل اجماجم8103/9/19مجماسدمجمريررجامجمجمأ جمماةظ جمج ي جمم جمرحملريررب جمرلقرن نيجم
سسى جمأنظم جمرل ر جمارل رررةع جمرلدر سي ،جما رءر جمسسى جمتق ي جمرل ر جمرلدر سا جمرلسررر جمس جمتقاام جم عرلا جمتنرررمامجم
نظرم جمرل ر جمرلدر سا جمارمل هاا جمرليت جم رم جم هر جمرمل رجا جمرلدر سي جمامر جمت ارررل جمدلاه جمم جمريرررج جرج جمأن جمتنرررمام جمنظرمجم
رل ر جمرلدر سا جم عرلجمامائمجماةرفجمماجمرلعملجمسسىجمرلج ي جمارلجحسرنجمجمرملسجم جمممرجميسجدلجمسساهجم أنجميااتجم
رحلسررر رتجماجمدسدرا رجم رلشرركلجمرلنررحاح،جماأنجمنظرمجمرل ر جمرلدر سا جمأسدجمسسىجمأي ر جميررسام جمانةذجم ةرسسا ،جم
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اأنهجمالجمي جدجمش جميذة جماجم دة جمرلش ة جمسسىجمم راس جمنشربهر ،جماأنجمرل ظرمجمرملرليجميعك جميررام جم جمرلةارنرتجم
ارلجقرةي جمرملرلا جماأنظمجهر .جم
ن جمرلسا جملا جملديهر جمماةظرت جمج ي جمسسى جمنظرم جمرل ر جمرلدر سا جما جمرلشرررر ر ة جمات ى جمأن جمنظرم جمرل ر جم
رلدر سا جميؤةدجم دةج جممعق لهجمأنهجمأسدجمسسىجمأير جميررسام جمماجمأ ما جمرنجمتق مجمرإلارة جمرلج ةاذي جم ج ي جما سررنجم
نظرمجمرل ر جمرلدر سا جمات ي جمآلا جمرل ر جمسسىجمسمسارتجماأنش جمرلش ة  .جم
إقرارات الشركة:
 أنجميااتجمرحلسر رتجمأُسدّتجم رلشكلجمرلنحاح.جم
 أنجمنظرمجمرل ر جمرلدر سا جمأُسدّجمسسىجمأي جميسام جما ُنةّذجم ةرسسا .جم
 أنهجمالجمي جدجمأ جمش جميذة جماجم دة جمرلش ة جمسسىجمم راس جمنشربهر.
ما طُبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما مل يطبَق وأسباب ذلك:
تق مجمرلشرررر ر ة جم رلعملجمسسىجمت ةا جمالئح جمة ةم جمرلشرررر ر ةرتجمرلنرررر رراة جمم جم ائ جمرلسرررر ر عجمرملرلا جمم جم الجم
م ظ م جممةرائجما رسدجمة ةم جمرلشرر ة جمارل ظرمجمرأليررريرريجمارألنظم جمارلس رئحجمرل ظرما جم رجمتجمرلعا جم ةاع جم
أسمرلجمرلشررر ة جمانشررررربرتهر،جمال رئحجمادج رءرتجمرلعملجمرلدر سا ،جمارلس رئحجمارلسرررراريرررررتجمارإلج رءرتجمرمل تة جم
مباس جمرإلارة جما رنجمرجملس  .جم
ةمر جمرسجمد جملس جمرإلارة جم رسد جمة ةم جمرلشررر ة جممسررراشررردجم جم ائح جمة ةم جمرلشررر ةرت جما جمرملمسك جم
رلع ا جمرلسع اي جمرلنراة جمم جم ائ جمرلس عجمرملرلا جملجج ر جمماجم ا رجماأ در هرجممبرجمالجمخيرلفجمرالةكرمجمرإللزرما جم
ريجث رءجم عضجمرمل را:
رقم امل ـ ــادة
(93

جم

رقم

نص املادة  /الفقرة

الفقرة
 -جم

( 00جم جم

أسباب عدم التطبيق

رلجدةيبجم(تدةيبجمأس رءجملس جمرإلارة جمارإلارة جمرلج ةاذي
رلجقاامجم(تقاامجمأس رءجملس جمرإلارة جمارإلارة جمرلج ةاذي

جم
جم

مرا جمرياشرايه جم
جمرملكر تتجم

رملرا جمريرررررررراشرررررررررايهجماتق م جم

ارلاشرررررراحرتجم جم عمل جمتقاام جمسرم جمألارء جمرجملس جم
لسعملجمسسىجممعر

جم

جمأاجهجمنقرطجمرل عفجماتعزيزجم

أمرة جمرلق جمةمر جمتق م جم

ا جمماةظرتهرجم

جملس جمرإلارة جم شررررررررأن جمتقاام جمةل جمم جم رنجم
رجملس جمارإلارة جمرلج ةاذي  .جم
( 81جم جم

 -جم

( 88جم جم

تشكالجم
رججمرسرتجم

جمدارة جمترب

جم

جمدارة جمرملخرب

رملرا جمريرررررراشرررررررايهجمجماأيرررررر دجم جملس جمرإلارة جم
ر جنرررررراررررررت جم

جم

جمدارة جمرملخرب جمرىل جم

جم

رمل رجع جمسسمر جمرن جمرلشرررررر ر ة جمتق م جممب رجعهجم
مسررررجم جملسرررراريرررررتهر جمرملجعسق جم ارة جمرملخرب جم

 -جم

ات ا جمتق ي ر جم ذل جمجملس جمرإلارة جم شررررررركلجم
ي
( 85جم جم

جم

( 88جم جم

 -جم

( 82جم جم

تك ي جماةد جمأاجمدارة جمرمل رجع جمرلدر سا

جم

 .جم

رملرا جمريرررررراشرررررررايهجم جماتعجمدجمرلشرررر ر ة جمسسىجم

جمرمل رجع جمرلدر سا

جم

رملنررررررررررررراة جمرخلرةجا جما جمأارء جممهرم جمرل ر جم

تق ي جمرمل رجع جمرلدر سا

جم

رلدر سا جمارليت جم داة ر جمتق م جم عمل جم

جم

رمل رجعر جمرلدر سا جماجمتقدم جمتقرةي رجمرىل جم

جم

جم

رمل رجع  .جم
مرا جمرياشرايه جم

(21

جم

جم

ةازجمرلعرمسن جم

(28

جم

جم

رملسؤالا جمرالججمرسا

(22

جم

جم

مةراةرتجمرلعملجمرالججمرسي جم

مرا جمرياشرايه جم

جم
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رقم امل ـ ــادة

رقم
الفقرة

( 23جمياريرتجمرإل نر جم
ادج رءرتهجم جم

نص املادة  /الفقرة

أسباب عدم التطبيق

أن جميج ررررررم جمرمل ا جمرإللكااني جملسشرررر ر ة جممجاا جمرملعس مرتجم رلةق جمريرراشرررايهجماتق مجمرلش ر ة جم ش ر جمأ جم
 9جم

رمل س جمرإل نررر جمجمس هر،جماأ جم ارنرتجمأاجممعس مرتجمأ ىجمتُ شرر جمجم معس مرت جما ارنرت جمم س
م جم الجمايرئلجمرإل نر جمرأل ى جم
تشكالجم

( 31جم جم

جمة ةم جمرلش ةرت جم

ةسبجمرألنظم جمارلس رئحجمرليتجميسزمهرجمرل ظرم .جم
رملرا جمريررررررراشرررررررايهجمجماريرررررر دجم جملس جمرإلارة جم
ر جنرررررررررارررررررررتجم جم

 -جم

جمرإل نرررررررررررر جمس هرجم

جمرحل ةم جمرىل جم

جم

رملكر تت جمارلاشرررررررررررررراحرت جملج ي جم رسدجم
رحل ةم جمات ةاقهرجماتعديسهرجمس دجمرحلرج  .جم

االجمت جدجمسسىجمرلشرر ر ة جمأ جمسق جمأا جمجزرء جمأا جمتد جمرةارز جمأاجم اد جمرةجاربي جممة ااجمم جمربائ جمأا جمم جمجه جم
دش ر اهجمأاجمت ظاما جمأاجم رئا جمأ ى .جم
اإلجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضـائه مبق رتحات املسـاهمني وملحوظاتهم حيال الشركة
وأدائها:
يكةلجمنظرمجمرلش ر ة جمرأليرررسجملسمسررر منجممجااجمرحلق عجمرملجنررسجم جم رلسررهم،جمالهجمرحل جماجمراليررجةسرررةجمابسبجم
رملعس م جممبرجمالجمي رررررر جممبنررررررررحجمرلشرررررر ة جماالجميعرةاجمنظرمجمرلسررررررجم عجمرملرلا جمال رئحهجمرلج ةاذي ،جمةمرجمتجسقىجم
رلشررر ر ة جممجااجمر ارةرتجمامسح ظرتجممسرررررر ماهرجمس جمب ي جمرلميجمدجمرإللكااني،جمأاجمرالتنررررررلجمربرتةيجمام جم
الجمرججمر جمر معا جمرلعرم ،جمايجمجمد رةجملس جمرإلارة جممبسخ جمبذهجمرال ارةرتجمأاجمرملسح ظرتجمدنجماجدت .جم
اختيار احملاسب القانوني للشركة:
ةتجمر معا جمرلعرم جمغ جمرلعراي جمة مجم( 09جمرليتجمسقدتجم جرةيخجم8102/11/09مجم رءرجمسسىجمت ارررا جم جمرمل رجع جم
اشراحجمجمار جارةجمرلسررا /جمشر ة جمدةنسر جماي نغجماشر جمةر مجم(حمرية نجم رن نا ن جمم رجعرجمحلسر رتجمرلش ة جم
ا ل جملةح جمام رجع جماتد ا جمرلق رئمجمرملرلا جملس اجمرلثرنيجمارلثرلثجمارل ر اجمارلسرررررررررر ر جمم جمرلعرمجمرملرليجم8102مجم
الس اجمرألالجمم جمرلعرمجمرملرليجم8103م .جم
اير فجميع اجمسسىجمر معا جمرلعرم جمرلعجمراي جماجمم سدجمرنعقرا رجم الجمرلعرمجم8103مجمت اا جم جمرمل رجع جم اشاحجم
م رجعر جمحلسرررررررررررر رتجمرلشررررررررر ر ة جما ل جملةح جمام رجع جماتد ا جمرلق رئمجمرملرلا جملس اجمرلثرنيجمارلثرلثجمارل ر اجم
ارلس جمم جمرلعرمجمرملرليجم8103مجمالس اجمرألالجمم جمرلعرمجمرملرليجم8181م،جمالسامعا جمرلعرم جمرمل ر ق جمسسىجمرلج اا جمأاجم
تعانجمم رجعرجمآ جمأاجمأةث  .جم
معايري احملاسبة املطبقة يف الشركة:
ا جمدسدرا جمرلق رئم جمرملرلا جمرمل ةد جملسمام س جمارلق رئم جمرملرلا جمرملسرررجقس جملسشررر ةرت جمرلجر ع جما جمرجملم س جممبر جميجة جم
مترمر جمما جمرملعري جمرلدالا جمإلسدرا جمرلجق ي جمرملرلي جمارإلةشرررررررارت جمرلنررررررراة جمس جمربائ جمرلسررررررع اي جملسمحريررررررةنجم
رلقرن نان،جمااجمتد ا جممجااجم ذهجمرلق رئمجمرملرلا جما قرجمملعري جمرلجد ا جمرلدالا ،جماأارردةجمم رجاجمرحلسررر رتجمةأ جم
غ جممجحةن جم شررررأن جمةل جمم هر جمما جمرإلشرررررة جمرىل جمرالمجثرل جمرلجرم جملسمعري جمرلدالا جمإلسدرا جمرلجق ي جمرملرلي ،جمايرررراجمجم
ت ةا جمرملعارةجمرلداليجمإلسدراجمرلجق ي جمرملرليجمر ديدجمة مجم05جمرسجةرةرجمم جم0جمي ري جم8103م .جم
اجلمعيات العامة للمساهمني خالل العام 1028م:
سقدتجمرلش ة جم الجمرلعرمجم8102مجممجعاجرنجمسرم جمسسىجمرل ح جمرلجرلي:جم
 .2اجلمعية العامة يري العادية ( )23املنعقدة يف 1028/02/23م:
ا يجمر معا جمرليتجماجم اهرجمرمل ر ق جمسسى جمتق ي جملس جمرإلارة جمس جمرلعرمجم8108م،جمارمل ر ق جمسسى جمتق ي جم
م رجاجمرحلسررر رتجمس جمرلعرمجم8108م،جمارمل ر ق جمسسىجمرلق رئمجمرملرلا جمرمل ةد جمس جمرلعرمجم8108م،جمارمل ر ق جمسسىجم
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رالسمرل جمارلعق ا جمرليت جميرررررججم جم ن جمرلشررر ر ة جماشررر ر ة جمرخلزرمى جملإلارة جمارلا ا جمبر جملعرم جم رام جممبةسغجم
جمي رتجم ر س جملسجاديدجم
0,101,511جمةيرلجما ل جم ام جمرالجيرةجمرلسر جمجمس جمسقدجمرالجيرةجمرملممجممعهرجمملد جم
ملداجمأ ى،جمامتس جم اهرجمرلشر ة جمجم%1جمم جمةأسجممربر،جماأس ررءجمجملس جمرالارة جم جمرلعا جمرأليجر جمسةدرهللجم
ارررررح جمةرمل جمةئا جملس جمرإلارة جمارمله دس جمسةدرل م جمر ر ام جمرل ايجا جمرلع ررر جمرمل جد جمارملدي جمرلعرمجم
ة نهمجمميجسكرجمأيرررهمرجم اهر،جمارمل ر ق جمسسى جمرالسمرلجمارلعق ا جمرليتجميرررججم جم نجمرلشرر ة جماشرر ة جمجداىجم
لايرجثمرةجمجمارلا ا جمبرجملعرمجم رامجما ل جمس جمسقدجمراليرجثمرةجمجممبةسغجم002,200,900جمةيرلجماجما داعجمجداىجم
لايرررجثمرة جمرملشررراكجم(زي ت جمتشرررحام جمل جمرلسرررع اي جمرملدرةهجمم جمشر ر ة جمجداىجملاير رجثمرة جمامد جمرلجعرملجم
مسرررجم جمحلن جمتنرررةا جمرلنر ر داعجمأا جمخترةج جمرلشر ر ة جمم جمرلنر ر داع ،جماس رر جملس جمرإلارة جم جمرلعا جم
رمله دسجمسةدجمرل م جمد ر امجمرل ايجاجمرلع ر جمرمل جد جمارملدي جمرلعرمجمة نهجمس ر رجماجملس جمدارة جمش ر ة جم
جداى جملايرررجثمرة جماميجس جمريرررهمر جم اهر،جمارمل ر ق جمسسى جماررر ف جممةسغ جم 0,211,111جمةيرل جممكر أ جمألس ررررءجم
لس جمرإلارة جم ر اجم811,111جمةيرلجملكلجمس ر جمجمس جمرلعرمجم8108م،جمارمل ر ق جمسسىجمد رءجم م جمأس رءجملس جم
رإلارة جمم جممسئ لاجهمجمس جمدارة جمرلش ة جم الجمرلعرمجم8108م،ارمل ر ق جمسسىجمتعانجمرلسرا /جمش ة جمدةنس جم
اي نغجماش ر ةر مجمم رجعرجمحلسررر رتجمرلش ر ة جمم جم نجمرمل شررحنجم رءجمسسىجمت اررا جم جمرمل رجع ،جما ل جم
لةح جمام رجع جماتد ا جمرلق رئم جمرملرلا جملس ا جمرلثرني جمارلثرلث جمارل ر ا جمارلسرررر ر جمم جمرلعرم جمرملرلي جم8102مجم
الس ا جمرألال جمم جمرلعرم جمرملرلي جم8103م جما ديد جمرتعر ه،جمارمل ر ق جمسسى جمتعديل جمرملرا جمة م جم( 88جمم جمرل ظرمجم
رأليرسجمرملجعسق جممبكرنجمرنعقراجمر معا جمرلعرم  .جم
 .1اجلمعية العامة العادية ( )51املنعقدة يف 1028/20/01م:
ا يجمر معا جمرليتجماجم اهرجمرمل ر ق جمسسى جمختةاض جمرالةجاربي جمرل ظرمي جمرىل جم %98,0جمم جمةأس جمرملرل جما ل جم
جح يل جمرلزيرا جما دة ر جم( 885,058,811جمةيرل جملجغ ا جمرخلسررررررئ جمرملارةم جمما جمريرررررجم رة جمديقرف جمجت ابجم
رل سة جمم جماراجمرألة ر جمرىلجمرالةجاربيجمرل ظرمي.
أمساء أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين للجمعيات العامة خالل العام 1028م:
سجل احلضور
م

اسم عضو جملس اإلدارة

 0جم

سةدرهللجمارحجمةرمل جم

اجتماع اجلمعية العامة العادية ()51
املنعقد يف 1028/20/01م

اجتماع اجلمعية العامة يري العادية ()23
املنعقد يف 1028/02/23م

 جم

 جم

 8جم

برةعجمسثمرنجمرلقنج جم

 جم

 جم

 9جم

سةدجمرهللجميعادجمآلجممة ي جم

 جم

 جم

 0جم

سةدجمرل م جمد ر امجمرل ايجا جم

 جم

 جم

 1جم

سةدجمرلعزيزجمحممدجمسةدهجمميرني جم

 جم

 جم

 5جم

ةسنجمسسيجمشةكشي جم

 جم

 جم

 8جم

مرزنجمحممدجمرلسعاد جم

 جم

 جم

 2جم

يسامرنجمد ر امجمرحلديثي جم

 جم

 جم

 جم

 جم

 3جم

رلدجمسةدرهللجمرملسحمجم جم

عدد طلبات الشركة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:
طلبات الشركة لسجل املساهمني

تاريخ الطلب

 0جم

8102/10/83م جم

 8جم

8102/11/09م جم

 9جم

8102/01/18م جم

 0جم

8102/08/90م جم
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أسباب الطلب
دج رءرتجمرلش ة جم جم
ة

ةجمر معا جمرلعرم جمغ جمرلعراي جم(09
ة

ةجمر معا جمرلعرم جمرلعراي جم(08
دج رءرتجمرلش ة جم جم

جم
جم
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شكر وتقدير جملس اإلدارة:
يجقدمجمةئا جماأس رررررءجملس جمرإلارة جم رلشررررك جمارلجقدي جمدىلجممجااجممسررررر ميجمرلشرر ر ة جماسماؤ رجمام ةايهرجم
امسرجشرةيهرجمسسىجمجه ا مجماتعرانهم،جمايع جمرجملس جمس جمتقديجم هجممل ظةيجمرلش ة جماش ةرتهرجمرلجر ع ،جمامجااجم
ر هرتجمرليتجمت هرجم هرجمسا جمسملجمسسىجمر ه اجمرليتجم ذل رجمارلجعرانجمرلة رءجمماجمرلشرررررر ر ة جم الجمرلعرمجمرملرليجم
8102م،جمايج ساجمرجملس جمرل ه اجم أارءجمر لشرررررررررررررررررر ر ة جم الجمرلعرمجمرلقرامجمارألس رمجمرملقةس جممبرجمحيق جمت سعرتجم
مسر ماهرجمدنجمشرءجمرهلل .جم
واهلل املوفق ،،،،
جملس اإلدارة
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