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 ركة عسري ـاهمي شــالسادة / مس

 احملرتمني    ال املقاوالتعة والعقارات وأعموالصناعة والزراياحة ــللتجارة والس

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

راالتجم"رلش ة "جمرس جمارلزةرس جمارلعقرةرتجماأسمرلجمرملقشر ة جمسس جملسجارة جمارلسارة جمارلن جميسر جملس جمدارة جمجم

جمل ضرراجمرلعرمرايسررجع اجمرلجق ي جمرلسرر   جملسماس جمجم،جمم8102عرمجملسجمرلسرر   تق ي جملس جمرإلارة جملكمجمنجميقدمجمأ

ارلع رملجمئاسررر ،جمرملسرررجقةسا جملسشررر ة ،جماريرررارتااارتهرجمرل جمجمجم،جمارلج جهرتأارءجمرلشررر ة جم الجمرلسررر  جمرملرلا جما

جم.رملؤث  جمسسىجمسمسارتهر

 عرض عام عن الشركة:

جمم جمرلعقرةرتجماأسمرلجمرملقراالتجمشرررررر ة جممسررررررر سررررررارة جمارلنرررررر رس جمارلزةرس جماشرررررر ة جمسسرررررر جملسجارة جمارل

جمضررررررررررم جم  ر جمجمجم0121سررررررررررع اي جم  جمرل مزجمجميررررررررررع اي ،جممدةج جماجمرلسرررررررررر عجمرملرلا جماجمرملمسك جمرلع  ا جمرلجم

جمراليجثمرةجمارلجم يل.

مجم،جم00/00/0381 ررررررررررررررررررررجمرمل ر  جم8/00/0931اترةيخجمجم82تأيس جمرلش ة جممب جبجمرمل ي مجمرملسكيجمة مجمم/

جماترةيخجم1211111885رلجارة جم  جمة مجمجم تجمرلشررر ة جمأسمربرجم عدجمدسانجمتأيررراسرررهرجماارررداةجميررراسهرجمجما رشررر

جمام تجمرلش ة جمم ذ،جم  جمأ هراجممديجمايقاجمم ةز رجمرل ئا مجم،جم11/10/0388 رررررررررررررررررررجمرمل ر  جم01/10/0938

 جمجمش ةة جممترةسجمسمسارتجماأنش  جممجعدا جمدىلتأيراسهرجممب رةلجمت  ةجمتجسة جم  ل جمبةاع جمأسمربرجمم جمش جم

يررهمر جمجم085,922,223لنررراة جمسداجمأيررهمهرجمر سغجمةيرلجميررع ا جماجم0,859,222,231ريررجثمرةي جم ر  رر جم  أسجممرلجمجم

،جماملجمي  أجمتغا جمم8102نهري جمرلعرمجمجمةيرالتجملسسررررررررررهمجمرل رةدجممد  س جم رلكرملجما ل جمةمرجما01 قام جمأمسا 

جم.م8108سسىجم ل جممقرةن جم رلعرمجم

 السنة املالية للشركة:

ه جمايسررممجمم جمةلجمم جمرألالجمم جمي ري جمات جهيجم  هري جمشررةدأجملسشرر ة جم  نجمرلسرر  جمرملرلا جمتجمرسبةقر جملس ظرمجمرأليرر

جم.ةسبجمرلجق يمجمرملااا جمسرم

 لشركة:مراجع حسابات ا

جم نغجماشرررر ةر مجمدةنسرررر جمايرلسرررررا جم/جمشرررر ة جمجممجم8102ت ىلجمم رجع جمةسررررر رتجمرلشرررر ة جم الجمرلعرمجمرملرليجمجم

ر جمحلسرررررررر رتجمجعجعاا همجمم ر جم جمسشررررررر لثرلثررلعراي جمغ جملعرم جمر)حمريرررررررة نجم رن نا ن جم  رءرجمسسىجم  رةجمر معا جم

جم.م8102رلش ة جملسعرمجمرملرليجم

 املراجعة الداخلية:

جمرلسررررا جمم8102رملرليجمجمنظرمجمرل  ر  جمرلدر سا جملسشررر ة جم الجمرلعرمجماتقاامت ىلجممهرمجماأسمرلجمرمل رجع جمرلدر سا جم

جم. رلعرملا  BDO س  جملم س)مسجشرةانجمرن نا نجماحمرية نجم جم–رلدةج ةجمحممدجمرلعم  جماش ةرهجمش ة جم

 املستشار الزكوي:

جمت  راسجمة   ز.يج ىلجمأسمرلجمراليجشرة جمرلزة ي جملسش ة جمرلسرا جم/جم  ري جما



 م1028ير جملس اإلدارة تقر

 

 

 

 
2  /22 

 

  

جم

 

 م:1028خالل العام املالي للشركة الوضع العام 

جم سغ جمسر  رلجمرلعرمجماجمئ  سرجممقر لجمةيرلجممسا نجم010جمرىلجملجنلجمم8102جمرلعرمجم الجمرلش ة جم سرئ جمرخنة ر جم

جمم8102جمرليرملجمرلعرمجم الجميرررجثمرةرترالجمم جمسررررئ رخلجمالخنةراجما ل جم%52جمرخنةراجم  سرررة جمةيرلجممسا نجم980

جمرليتجمرلسررر  جملعرمرجم سرررئ جممقر لجمةيرلجممسا نجم082جمرتراليررجثمرةجمم جمرإلي رارتجم سرررئ جم سغ جمةاثجم%59جم  سررة 

جممقر لجمةيرلجممسا نجم080جمرىلجملجنررلجمرلعرمجم ذرجم الجم  حرلجمرليرمججمرةتةر جمرىلجماأاىجم ل جمةيرل،جممسا نجمجم908جم سغ 

جمةيرلجممسا نجم0جمتةسغجما شررغاستتسرراالجمأة ر جمجمرىلجم ل جماراىجم،%18جمجهنسررةجم رةتةر جمرلسررر  جمرلعرمجماجمةيرلجممسا نجم853

جم.ةيرلجممسا نجم810جم سغ جمرلسر  جمرلعرمجماجمتشغاسا جم سرئ جممقر ل

جمارإللكاانا جملكه  رئا رجمارألجهز جمرلجكاافجم  ر جماجمي ارال جنرررراجمرلسررر  ا جمرلع رملجماليرررجم رةجمةرنجملقد

جم سغ جم سرئ جمرلعرمجمال جمتكةدتجمارليتجمرلعاسىجما رسرتجم ة شجمرلزماس جمرلش ة جمأارءجمسسىجميرسةار جمجمرنعكريرر جم

جماليرررجثمرةجمال رلعرجمرلقام اجمجم ة طجمسررراالج جمرلشررر ة جم ارمجمجرنبجمرىلجمةيرلجممسا نجم93جمم هرجمرلشررر ة جمةنررر 

جمرنعك جمرلذ جمرالم جمهر، جمرملعم لجمرحملريررةا جمعري رملجمتج سةهجممرجم   ل جمااجمةيرلجممسا نجم38جمةسغمبجم اهرجمرلشرر ة 

جمم.8102جمرلعرمجم الجملسش ة جمرلعرمجمرألارءجمسسىجميسةر 

جمرلسررع اي جمجمرل  ااجم ة اشررجمجمر  رنجمةس رنيجمشرر ة )جملجر ع رجمرلشرر ةرتجماجمرملةاعرتجمم جمرلد لجململجمأنجمةمر

جمةيرلجممسا نجم111جمرملةاعرتجمم جمرلد لجململجم سغجمةاثجمم8102جمرملرليجمرلعرمجم الجم%00جم  سرررة جمرخنةضجم لألغذي 

جملعرمرجم الجمةيرلجممسا نجم0202جملجةسغجم%0جم  سررة جمرملةاعرتجمرارخنةجم سررةبجمرلسررر  جمرلعرمجماجمةيرلجممسا نجم505جممقر ل

جمئ رلجازجمرعأيررر جماجمرال جنرررراي جمرلع رملجمتأث جمسرررةب جما ل جمرلسرررر  جمرلعرمجماجمةيرلجممسا نجم0222جممقر لجمرحلرلي

جمسرم.جم شكل

جملجغ ا جمرل ظرميجمربيرالةجاجمم جمةيرلجممسا نجم885جما دةهجممةسغجم جح يلجمم8102جمرلعرمجم الجمرلشررر ة جم رم جملقد

جمرالةجاربيجمم جميمجةقجمةاررادجمالديهرجمم91/13/8102جماجمةمرجمةيرلجمماس نجم801جم سغ جمرليتجمرملارةم جم سرررئ  ر

جمم.90/08/8102جماجمةمرجمةيرلجممسا نجم015جميةسغجمرل ظرمي

جمراليارتااا جمرلق رسرتجماجمتهرريجثمرةرجمات زياجم جقاامجمجثمرةي راليجمرحملةظ جم اكس جمدسرا جمسسىجمرلش ة جماتعمل

جم عضجمس رئدجمجحسرررررن جمراليرررررارتااا جمت جهرتهرجم الجمم جمراليرررررجثمرةي جمأاررررر برجمأارءجمةةرء جمة اجمحيق جممبر

جم عضجمم جمارلجخرةججمارل م ،جمج  ةلسجم رلقر سجماغ جمرملجدنا جمع رئدرلجم رتجمراليررررجثمرةرتجم عضجما ااجمراليررررجثمرةرت،

جمسرلا ،جمترب جمتنررررةةهرجمد جمرليتجمتس جمأاجمرحملدا جمارتااا راليرررجمرلق رسرتجمضرررم جمتقاجمالجمرليتجمراليرررجثمرةرت

جمس رئدجم قا جم هدفجمدي لجمجديد جمريجثمرةرتجماجمرلد  لجم مجملجمكا هرجم ل جمج رءجمم جمنقدي جمتد قرتجما قا 

جمرلد اي جمرلقام جمسسىجمجير ار دجمرنعكريررر جملذل جميك نجمأنجمملج  ارجمام جمرل م ،جم  صجماتعزيزجماليررجثمرةرتهرجمأ  ررل

جمرهلل.جمشرءجمنرجملذل جمتةعر جملسش ة جمرلس  ا جمقام رلجمارةتةر جملهجمرلس  ا جمرلقام جماأارءجملسسهم

جمرملنررررحجمأارررحر اجمرملسرررر منجممنررررحجمتعظامجمسسىجم ر دجيرجميرررا عك جمات  ة رجممن  رجمأنجمرلشررر ة جماتؤم 

جمةكل.جمرجملجماجمهجترجم عرلجم داةجمرلقارمجمم جممتك هراجمام ةاي جماسماءجمناارئ جمسرمسنجمم جمرآل  ي 

جمرألس رمجم الجمأ  ررررلجمجرئجنجم قا جمدىلجمرلجق ي جم ذرجماجم ررررم  رملجمرلعملجماليررررارتااا جما قر جمرلشرررر ة جماتج سا

جمهلل,رجم   نجممسجم  جممن جممعدالتجمحيق جمرامبجمرملرليجمام ةز رجممكرنجهرجملجعزيزجمرلقرام 
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 العمل:واسرتاتيجية ة الشركة رسالالرؤية و

 الرؤية: 

 «وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض»

 رسالة الشركة:

 االقتصــادية العوائد نســبأ حيقق مبا اســتدامة ذات تعددةم قطاعات يف تســتثمر عامة مســاهمة شــركة حنن "

 ."املصاحل ألصحاب واالجتماعية

 العمل: اسرتاتيجية

اررر رسرتجمتجسرررمجم  م جماجمااا جمت  ياجمريرررجثمرةرتهرجماجم  رسرتريرررارت جمةيررررلجهرجمم جم الجمتعملجمرلشررر ة جملجحقا

جمدات اي ،جم جنرا جماجمرملمسك جمرلع  ا جمرلسع اآ رعجمريرجثمرةي جماريرع جمتعجم رجمرلشر ة جمحم ةرتجمرل م جمرالجمجمجم

جم:رلق رسرتجمرلجرلا اجم

  رحملة ظ جمرلغذرئا جمرلن رسرتجم  ر. 

  رلعقرة جمارلج  ي جمرلج ما جم  ر. 

   ارلجشاادجمرلة رءجمم راجما رس جم ر. 

  رإللكاانا اجمرلكه  رئا جمرمل زلا جمرألجهز جما رس جم  ر. 

  رملجخنن جمارلجازئ جمرخلدمرتجم  ر. 

 رماكا جمرلةائ جمرال جنراي جمرمل رجع جمرلشرمس جملديماجمرلق رسرتجمهجم ذاتعملجمرلشر ة جمسسىجمتق يمجمريرجثمرةرتهرجماجمجمجم

يجة  جم دجمامرجمتااا جمرحملدا جمراليرررراراجمرلق رسرتجملة صجمرملمك  جمرريررررجغالجمدجيراجمارحملسا جمارإل ساما جم هدفجم

ج ر  جمماجملس م جماجمسرئدرتهرجمرلبرجمراليرررررجثمرةي جممبرجمحيق جمجمجمات زياجمحمةظجهر،جم  صجمريرررررجثمرةي جمجديد جمجمم م هرجم

جممسر ماهر.منرحجمرلش ة جماجمتعظامجم ام 

ئدجمراليررررجثمرةي جمملسررررر ماهرجمجم رميجمرلع ردىلجمتجميؤا زنجمرملخرب جممزيججممج ردىلجم قا جمجمراليررررارتااا  ذهجمجماتهدف

ليتجم دجمرسمربرجمام رجه جمرملخرب جمرحملجمس جم راررررررر جمأنجمرلشررررررر ة جمتجمجاجممبزريرجمت ر سرررررررا جممتك هرجمم جمتعزيزجمأ

جمأ مهر:تجع اجمبرجمام جم

 جمرسد جمر جنراير .اجمريارتااا اجم  رسرتجمجمهرريجثمرةرتجم   ت

  ريجثمرةرتهر.جما سنجمأارءجمرلقدة جمسسىجمت  ي 

 جملدي .جمجديد  جم  صجمريجثمرةيجممرةرتهرجمارلد  لجماتداي جمريجث

تعززجمرجمرلج ةاذي جمخلمرتجمرملارةم جمجملس جمدارةتهرجمادارةتهررملزريرجمرلج ر سرررررررا جمدىلجمجرنبجمراليرررررررارتااا جماا ذهجم

رئدرتهرجماتد قرتهرجمرل قدي جمم جممن جمساس جمن سا جماةما جماجمأارء رجمنقلجحقا جمرملسجقةسا جمرلشر ة جما دةرتهرجمجمجم  ص

رل أمسرلا جمرليتجمجمة ر ت زيعرتجمرألة ر جمارالاليرررررررجثمرةرتجمم جمارلزماس جماري رارتجمررلشررررررر ةرتجمرلجر ع جمجمء الجمأار

رملجرة جمجملعرال جماليررررجثمرةرتهرجمرلجقاامجمرلداة جملسقامجمر،جمدىلجمجرنبجماارملجرة جملسةريررررجثمرةرتهرجمجمأ جمم جمتجحق جمم جم ااجم

جماليجثمرةي .ارلن راي جمراغ جمرملجدرال جملسةااجمرملجدرال جم

 :وقطاعات األعمالعمليات الشركة الرئيسة 

  عمليات الشركة الرئيسة:

اجمرحملدا جمجمااا راليررررررررررارتمج  س جماجمرلق رسرتجمجم يتاةزجمسمسارتجمرلشرررررررررر ة جماجمدارة جمحمةظ جمريررررررررررجثمرة

زجمظ جمراليررررجثمرةي جماتعزيةات ما جم ام جمرحملجمرلقرئم اليررررجثمرةرتجمأارءجمرجمة اجمةةرء جمريررررارتااا جمرلعملجمم جم ال

 جمسسىجمنجرئججمأسمربرجمأة ر جمةأمسرلا جمت عكلجحقا جمرلةااجم  عضجمراليرررجثمرةرتجم،جمدضرررر  جمدىلجمتداي جم  صجممن  ر
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،جما دجمتساأجمدي  ديس جملجمرتريرجثمرةجمجملد  لجماا قا جمتد قرتجمنقدي جمتعززجمم جممكرن جمرلشر ة جما  ارهرجماجمرجمجم

رجمريرررررجدس جمرل أمسرليجممجىجممجمتعزيزجم اكسهررلشررررر ة جماجميرررررةالجم ل جمدىلجمرال اراجملجم يلجمةق عجمرملسكا جما

جمرحلرج جمدىلجمر ج رءجمتس جمرلة صجمراليجثمرةي .

جمةمرجماجمنهري جمجماليرررارتااا رسسىجمرلق رسرتجمرلقرئم جميرررجثمرةرتجمرالرلج زياجمرل سرررججمحلامجمايةنجمرلشررركلجمأانرهجم

جم. رةججمرلق رسرتجمرل ئاس متسكهرجمجمرليترضر  جمدىلجمراليجثمرةرتجمرال  ىجمجمم8102رلعرمجمرملرليجم

جم
رةي جمأيررريررا جمةسرربجمدىلجمأة ع جم ئرتجمريررجثمجماليررارتااا رريررجثمرةرتهرجماجمرلق رسرتجملشرر ة جممسكا جماتنرر فجمر

جمبةاع جمان  جمةلجمريجثمرةجمسسىجمرل ح جمرلجرلي:

 اجمش ةرتجم را .جمريارتااا ريجثمرةرتجم -0

 م .سرمسر م جماجمش ةرتجمجمريارتااا ريجثمرةرتجم -8

 سرم .م جمش ةرتجممسر ريجثمرةرتجمةئاس جماجمش ةرتجم را جما -9

 ن راي جمراليجثمرةي .ارلجم جمرأليهمجمرملجدرال جثمرةرتجماجمحمةظري -0

جم:م8102لعرمجمرملرليجمن افجمرلةئرتجمراليجثمرةي جمةمرجماجمنهري جمرتايةنجمرلشكلجمأانرهجمت زياجمراليجثمرةرتجمةسبجم

 
 قطاعات األعمال: 

ئاسرر جمةأسمرلجمجميم جم الجم  رسمجم8102 الجمرلعرمجمبهرجمرلعملجم  نجمرلشرر ة جممرةيرر جمنشرررجماليررارتااا ذر جمات ة

جم.جمرلق ر جمراليجثمرة جمارلق ر جمرلن رسيجممر 

 االسرتاتيجيةالقطاعات 

 إىل

← 

 الفئات االستثمارية

 إىل

← 

 عمالقطاعات األ

  حملة ظ رجمرلغذرئا جمرلن رسرتجم  ر 

  لعقرة رجمارلج  ي جمرلج ما جم  ر 

  رلجشااداجمرلة رءجمم راجما رس جم  ر 

  إللكاانا رلكه  رئا جمارجم زلا رملجمرألجهز جما رس جم  ر 

  جمملجخنن رجمارلجازئ جمرخلدمرتجم  ر

  ةرتجم را ريجثمرةرتجمريارتااا جماجمش 

  ةرتجممسر م جمسرم ريجثمرةرتجمريارتااا جماجمش 

  را جمامسر م جمسرم ريجثمرةرتجمةئاس جماجمش ةرتجم 

 جمرةي رلن راي جمراليجثمريجثمرةرتجماجمحمةظ جمرأليهمجما

 جميجثمرة رلق ر جمرال 

 جم رسيرلق ر جمرلن

 

37.1%

40.8%

0.0%
6.9%

6.5%
8.7%

 (مليون ريال1725قيمة احملفظة االستثمارية )

 قطاع الصناعات الغذائية احملفوظة

 قطاع التنمية والتطوير العقاري

 قطاع صناعة مواد البناء والتشييد

 اإللكرتونيةقطاع صناعة األجهزة املنزلية الكهربائية و

 قطاع اخلدمات والتجزئة املتخصصة

 االستثمارات األخرى

 -

 500

 1,000
 --استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة 

 --استثمارات اسرتاجتية يف شركات مساهمة عامة 

 --استثمارات رئيسة يف شركات خاصة وشركات مساهمة عامة 

 --استثمارات يف حمفظة املتاجرة والصناديق االستثمارية 

4321

 الفئات االستثمارية

1

2

3

4



 م1028ير جملس اإلدارة تقر

 

 

 

 
7  /22 

 

  

 االستثماري:القطاع 

رليتجمجمرص رتجمرلغ اجمرخل س جمم جمرلشرر ةرتجممترةسجمرلشرر ة جمنشررربهرجماجمرلق ر جمراليررجثمرة جمم جم الجملم

لعرم جمرليتجمجمرلش ةرتجمرخلرا جمارلش ةرتجمرملسر م جمراريرجثمرةرتهرجمرملةرش  جماجم،جممتسكهرجمرلشر ة جم رلكرملجم

ضر  جم،جمدم جمةؤاسجمأم ربرجم%11س جمجهرجم اهرجماتقلجممسكاجمراليرارتااا جملسش ة جمق رسرتجمرلتاةزجمنشرربهرجماجمجم

ن راي جمرلالسر عجمرلسرع ا جمجمجماجمرأيرهمجممجدرال جملشر ةرتجممدةج جمجمجمجمرألاةرعجمرملرلا جمرملج  س جماجمدىلجمريرجثمرةرتهرجماجم

رليتجمتسا  جمرلعرم جمر م جمرلش ةرتجمرملساجمرلش ةرتجمرخلرا جما جمرلن رسا،جم ريجث رءجمريجثمرةرتهرجميرجثمرةي جمرال

جم  جمرلق ر جمرلن رسي.جمجعهرجمارليتجمت دةسساهرجمات ةدجم  رئمهرجمرملرلا جمم

 القطاع الصناعي:

اررر جمةرتهرجماجملم س جمم جمرلشررر ةرتجمرخلرمترةسجمرلشررر ة جمنشرررربهرجماجمرلق ر جمرلنررر رسيجمم جم الجمريرررجثمرجم

اجم  رئمجمرلشررر ة جما  جم أةث جمات ةدجم  رئمهرجمرملرلا جممجم%11رلجر ع جمبرجمرليتجممتسكهرجم  سرررة جمرلعرم جمارملسرررر م جم

جملرالتجمارررر رس جم،جماتاةزجمنشررررربهرجماجم ذرجمرلق ر جمالسررررع اي ملعجمد جماجمرملمسك جمرلع  ا جمررلدالا جمررملعري جم

جما  جمر ر ز .ا رس جمرل ساججمارملدىلجمجرنبجمرألغذي جمرحملة ظ ،جم

جمشرةرتجمرل  ئا جم ةااجمةنجهررخل اججمم جمراليرجثمرةجماجمشر ة جممنر اجمرإلجمجمجممجم8108 الجمرلعرمجما  ةتجمرلشر ة جمجم

ا جملايررجثمرةجملج ةادجما يجمشرر ة جمتر ع جملشرر ة جمسسرر جمرلع  يررجةعرا رجمم جمسمسا جمرأاجمتنررةاجهرجما  رءجمسساهجماجمر

رلجخرةججممجمرنجه جمرلشررر ة جمم جمدج رءرتجمرلةااجما8102جم  ممن،جما الجمرملمس ة جملسشررر ة جم رلكرملرلنررر رسيجم

جمم جم ل جمراليجثمرة.جمجم

ل ئاس جملسش ة جمرجمرليتجمتشكلجمرلعمسارتألسمرلجمر دالجمأانرهجمت زياجمنشربرتجمرلش ة جمسسىجم  رسرتجمرجمحي ضا

امقرةنجهرجم رلعرمجممجم8102جرئججم الجمرلعرمجمرملرليجماتأث جمةلجم  ر جمسسىجمةامجمأسمرلجمرلشرر ة جمامسررر مجهرجماجمرل 

جم:م8108

 ياإلمجـــــال ناعيالصالقطاع  ستثمارياال القطاع ريال( البيـــــــــــان )باملليون ةالسن

10
28

م
 

 3052 2891 2259 املوجودات  إمجالي

 2610 2162 322   لكية يري املسيطرةاملطلوبات وحقوق امل يإمجال

 2689 2828 (218) تثمارات  صايف املبيعات وإيرادات االس

 510 259 (218) ربحال إمجالي

 86 82 0.3 االستهالكات

 961 961 0.1 يذ  حتت التنف مشروعاتوومعدات آالت ممتلكات و

 202 202 - مصروفات رأمسالية 
10
21

م
 

 3511 2836 2286 إمجالي املوجودات 

 2635 2265 510 كية يري املسيطرة  إمجالي املطلوبات وحقوق املل

 2252 2888 (351) تثمارات  صايف املبيعات وإيرادات االس

 169 626 (351) إمجالي الربح

 81 86 2 االستهالكات

 925 923 2 ات حتت التنفيذ  ممتلكات وآالت ومعدات ومشروع

 10 10 - مصروفات رأمسالية 

سك جملشرر ة جماشرر ةرتهرجمرلجر ع جماجمرملمجماتاةزجمم ج ارتجمرلشرر ة جماةذل جمرأليرر رعجمرل ئاسرر جمل شررربرتجمرجمجم

 جمرلع  ا جمرليتجمياةزجمنشربهرجماجممجه ةي جممنجمرلع  ا جمرلسرع اي جم ريرجث رءجمنشررطجمش ة جمةس رنيجمر  رنجممن جمجمجم

داا جمسرررر جمرلع  ا جملايررررجثمرةجمرلنرررر رسيجمرحملجمسجما يجمشرررر ة جمتر ع جملشرررر ة جمةس رنيجمد  رنجمرلجر ع جملشرررر ة جم

جمرملمس ة جملسش ة جم رلكرمل.جم

 

 تكملة

53/2-90/22 
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  التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة:

لق ر جمرلنرررررررر رسيجمادي رارتجمرجمدمجرليجمدي رارتجمرملةاعرتجماجمم سشرررررررر ة جمرإلي رارتجمرمل ةد جملدمجرليجمك نجمجت

جمسش ة .لرليتجمتشكلجمرلعمسارتجمرل ئاس جمرلق ر جمراليجثمرة جم

جم رخنةراجمرلسررر  جمرمرلعجماجمةيرلجممسا نجم0222جممقر لجمةيرلجممسا نجم0202جمرلعرمجم الجمرملةاعرتجمدي رارتجمدمجرليجم سغ

جممقر لجمةيرلجممسا نجم082جم سغ جمرلعرمجم الجماليررجثمرة رجمرلق ر جماجم سرررئ جمرلشرر ة جمةقق جم ا مرجم،%9,8جمنسررةجه

جم.جمةيرلجممسا نجم908جم سغ جمرلسر  جمرلعرمجماجم سرئ 

جمار لجم مجمرإلي رارتجماجمتشرركس جمم8102جمرحلرليجمرلعرمجم الجمملةاعرترجمم جمرإلي رارتجمإلمجرليجمر غ راجمارلج زيا

جمم جمرارترإلي جم سغ جم ا مرجمعرت،رملةاجمدي رارتجمرمجرليجمم جم%55جماتشررركلجمةيرلجممسا نجم0031جم سغ جمرليتجمرملمسك 

جم.رإلمجرليجمم جم%90جماتشكلجمةيرلجممسا نجم589جمرملمسك جم رةج

لشرر ة جمرلجر ع جمجم شرر ة جمةس رنيجمر  رنجم)منرر ليتجمةققجهرجم رةججمرملمسك جماجمرإلي رارتجمرجماتجمثلجمرإلي رارتجمم 

دىلجماالجمنررر رسيجملجنررردي جمم جمرلشررر ةرتجمرلجر ع جماجمرلق ر جمرلجمرملجمثس جماجمسمسارتجمرارإلي رارتجمةس رنيجمر  رن،جم

جم.جمرأل  ىجملس جمرلجعرانجمرخلساايجمارلدالجمرلع  ا جمالم س جمم جمرلدال

جمم جمار لجما رةججمرملمسك :رلش ة جم رارتجميغ راجمإلج زياجمر رلرلجرليجمجم دالايةنجمر

 السنة 

 التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة )باملليون ريال(

 دول أخرى يةالدول العرب تعاوندول جملس ال ةداخل اململك رادات إمجالي اإلي

 22 228 90 2292 2828 م1028

جمم جمار لجما رةججمرملمسك :رلش ة جمارتجمي رإلاجمغ رج زياجمر رلايةنجمرلشكلجمرلجرليجم

 

  اخلطط والقرارات والتوجهات املستقبلية:

  م1028القرارات اهلامة خالل العام: 

 :  للشركة األساس النظام تعديل .0

ملرا جمرمجم رمل ر ق جمسسىجمتعديلجم09/11/8102شرررر جمارمل عقد جم جرةيخجمسجملثرلث   ةتجمر معا جمرلعرم جمغ جمرلعراي جمر

،جمةاثجمةرنجمجمتج م جممكرنجمرنعقراجمر معا جمرلعرم م جمرل ظرمجمرأليرسجملسش ة جمارليت ع جمارلعش انجمرلسررجم

15 

0.8%
518 

28.5%

90 

5.0%

1,195 

65.7%

 داخل اململكة   دول جملس التعاون الدول العربية دول أخرى

 يةالتوزيع اجلغرايف لإليرادات من داخل وخارج اململكة العربية السعود
 (باملليون ريال)
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رمل ةزجمرل ئاسرررررررررررريجمجمدالجماجمرملدي  جمرليتجميقاجم اهر معا جمالجمُياازجمرنعقراجمر ةلجمرلجعديلجمرل ظرمجمرأليرررررررررررررسجم

جم.معا جم ق رةجمم جملس جمرإلارة  أنجمحيداجممكرنجمرنعقراجمر لسش ة ،جمااجمرلجعديلجم

 :  اكمةوتغطية اخلسائر املرت االحتياطي النظاميض ختفي .8

ةاضجمختمجم رمل ر ق جمسسىجم18/01/8102نجمارمل عقد جم جرةيخجمرلعراي جمرلسرررررررررر ع جمارألة ع   ةتجمر معا جمرلعرم جم

ةيررلجملجغ ا جمجمجم885,058,811دة ررجمجمم جمةأسجمرملررلجما لر جم جح يرلجمرلزيررا جما رجمجمجمجمجمجم%98,0رالةجارربيجمرل ظررميجمرىلجمجمجم

جم ابجمرل سرررة ماجمريرررجم رةجمديقرفجمجتمجم91/13/8102مسا نجمةيرلجمةمرجماجمجم801رلةرلغ جمرخلسررررئ جمرملارةم جم

جمم جماراجمرألة ر جمرىلجمرالةجاربيجمرل ظرمي.جمجم

مجمس جمت  ةجمج    جماجمنشرررطجم88/18/8102اجمجمأسس  جماجمم  اجمرلسرر عجمرلسررع ا جمجميررة جملسشرر ة جمأنجما دجم

 جمرلعرمجمرلسررررررررر  جممجم الجمرل  اجمرل ر امسا نجمةيرلجمجم980 جم  ر  سرررررررررئ جم قا جمرلشرررررررر ة جمارملجعسق جم ج  اجم

مسا نجمجم819,8جمسغ  جمرملارةمهمجم  نجمرخلسرررررئ جم8108ملرليجملسعرمجمر ي جماةسرررربجمرل جرئججمرملرلا جمرلسرررر م،جم8108

جممسا نجمةيرل.جمجم0859,3م جمةأمسرلجمرلش ة جمرلةرلغجمجم%05,12يع ا جما  جممرجمميثلجمةيرلجم

   :هندس عبدالرمحن إبراهيم الرويتعامل استقالة العضو املنتدب واملدير العام .9

مجمريررررجقرلجهجم88/08/8102جم جرةيخد  ر امجمرل ايجاجمجم  دمجمرلع رررر جمرمل جد جمارملدي جمرلعرمجمرمله دسجمسةدرل م

ا هجمرخلرارر جم نررةجهجمس رر ر جماجملس جمرإلارة ،جما ل جملظ جما نررةجهجمس رر ر جمم جد ر جمامدي ر جمسرمر جملسشرر ة جمجمجم

مجم82/08/8102جمةجملس جمرإلارة جما  جم دم،جما10/10/8103دسجةرةر جمم جمات جهيجم ا جمسمسهجم رلشرررررررررررر ة جم

جم.رملقدم يجقرل جمرال ة لجم

 ذ عبداهلل إبراهيم اهلويش:  األستاتعيني العضو املنتدب واملدير العام  .0

س جمرإلارة جمجمل ي جمس ر ر جمم جد ر جمجمتعانجمرأليرجر جمسةدرهللجمد  ر امجمربجممجم82/08/8102  ةجملس جمرإلارة جماجم

،جمم10/10/8103دسجةرةر جمم جمجم  ر امجمرل ايجاامدي ر جمسرمر جملسشرررررررررررررر ة جم ديا جمس جمرمله دسجمسةدرل م جمد

جما دأس جمسةدرلعزيزجمم جمجرمع جمرملجمر جنرررررراجم كرل ةي سجمىسسجمةرارررررلر جمسةدرهللجمد  ر امجمرب ي جمرأليرررررجا

جميشررغلجممرةجمرلشرر ةرتجمم جمسداجماجمراي رلقاجمرمل رارربجمم جمرلعديدجمشررغلايجمم0321جمرلعرمجمم جمرلعمسا جمةارته

ذرجمرلجعانجمسسىجمايررر فجمُيع اجم جم،تجسة جمق رسرت جمرتشررر ةاجمجما رنجمدارةرتجملرل جمس ررر يرتجمةرلار 

جمجم.الجمرججمر جملسامعا جمرلعرم جملسمنرا  جمسساهأ

 :اخلطط والتوجهات االسرتاتيجية 

يررجثمرةرتجمرملج  س جمرأليررريررا جمدضررر  جمدىلجم عضجمرالجمرتااا راليرراتاةزجمريررجثمرةرتجمرلشرر ة جماجمرلق رسرتجم

سرم جمتجممسررر م جماشرر ةرةئاسرر جمم جم الجمشرر ةرتجم رارر جمجماجمريررارتااا جمريررجثمرةرتاتج ز جمدىلجم،جمرأل  ى

اليررررارتااا جمراتعزمجمرلشرررر ة جمت ةاذجمت جهرتهرجمجم،ىلجمريررررجثمرةرتجماجمحمر نجماارررر راي جمريررررجثمرةي دضررررر  جمر

جما   هرجمراليجثمرةي جمرملسجقةسا جمسسىجمرل ح جمرلجرلي:جم

  يف الشركات اخلاصة االسرتاتيجيةاالستثمارات: 

رالجمأسمربرجماجمداا جمارملسر م جمرملقةس جمرليتجمتزتجك نجم ذهجمراليرجثمرةرتجماجمرلشر ةرتجم رتجمرملسرئ لا جمرحملجمجمجم

اليررررجثمرةرتجمام جمأة ر جم ذهجمرة جم قا جمسرئدرتجمم جم،جماتج  اجمرلشرررر لسشرررر ة جمراليررررارتااا رلق رسرتجم

اجمتس جمجمب  جمجزءجمم جمةنرررررررررررررجهرجمس ديررررررررررررربجمةأمسرلا جم قا جممكر،جمدىلجمجرنبجمم هرت زيعرتجمرألة ر جم

اجم عضجما،جمةمرجمأنجمرلشرررررررررررر ة جم دجمتساأجمدىلجم  رالةججر جمرلعرمجممجىجممرجمأمك جم لجمدىلراليررررررررررررجثمرةرتجم

اجممت يلجمجمرءجم ل رلجد قرتجمرل قدي جمم جمج ذل جماتداي جملجمرجملدي جمراليررررررررررررررجثمرةرتجممجىجممرجمت ر  تجمرلة ص

جمجم. قا جممن جماجمنجرئججمأسمربراريجثمرةرتجمأ  ىجملجعزيزجم رسد جمةق عجمرملسكا جم
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  مة العامةيف الشركات املساه االسرتاتيجيةاالستثمارات: 

جمراليارتااا سرتجمم جمرلعرم جمرليتجمتزرالجمنشربهرجماجمرلق رسرر جمتجك نجم ذهجمراليرجثمرةرتجماجمرلشر ةرتجمرملجمجم

مسرررجم  جمم هر،جمجمرتدئرهذهجمراليرررجثمرةرتجما قا جمس   جمرلشررر ة جم نرررة جمسرم جمرالةجةرظجمجملسشررر ة ،جمات 

 جمأ ماهرجم  نجمرلشرر ة جم دجمت ىجم ااجمجمامجىجممرجمةرن جم  ركجم  صجملدي جم ق جممنرررحجمرلشرر ة جمامسرررجمجم

جم جملجم يلجمر ج رءاتد قرتجمنقدي جممقر سكريررررررررربجمةأمسرلا جممقا جملجحجمرجزءجمم هم جم ذهجمراليرررررررررجثمرةرتجمأاجم

ىجممن جمنجرئججمتااا جمرلش ة جما ق جمرنعكرسجمرجير يجمسستج ر  جمماجمريارجملديهجمأ  ىجديد جمريرجثمرةرتجمجم

جمأسمرلجمرلش ة جمام ةز رجمرملرلي.

 العامةملساهمة ااالستثمارات الرئيسة يف الشركات اخلاصة و: 

أسمربرجمجمجهرجماجم  رسرتجممج  س جماتسرررررعىجمدىلجممن رتجمتزرالجمأنشررررر تجك نجم ذهجمراليرررررجثمرةرتجماجمشررررر ة

م جم ذرجمجممرججمأاجمراليرررجح ر جماجمةرل جماج اجم  ص رلج يررراجماجمأيررر رعجمجديد جمأاجم رلعملجمسسىجمرلج يررراجم رالندجم

يجثمرةرتهرجماجم ذهجمرلةئ جممجىجمرأ جمم جم ااجمجم دجمتساأجمرلش ة جمدىلارلقةالجملج ما جمةنرجهرجما امجهرجمرلس  ا ،جمجم

تسرررر مجماجمد قرتجمنقدي جمتجم   ،جماتد رجمأمك جم ل جملعرال ر عدجمت  ي  رجماة اجم امجهرجمأاجمجممرجمةرنجمم ريرررةر 

جم يلجمرلة صجمراليجثمرةي جمر ديد .متتعزيزجمةق عجمرملسكا جمات زيعرتجمأة ر جملسمسر منجمأاجماجم

 االستثمارات يف احملافظ والصناديق االستثمارية: 

مجممجدرال جماجماحمةظ جمرملجرج  جماجمأيرررهثمرةي جمجتجك نجم ذهجمراليررجثمرةرتجمم جمريررجثمرةرتجماجمارر راي جمريررجمجمجمجم

خنررررنرررر جمم  نرررر جمجهرتجممجم جمراليررررجثمرةرتجمجمة جم ذهايجمجمدار رتجمبر اجم رصجمرلسرررر عجمرلسررررع اي جما يجم

كريررررربجمنبجمرملجردىلجمرخلراررررر جم هر،جمة ر جمألراتج  اجمرلشررررر ة جم قا جمسرئدرتجمم جمت زيعرتجم،جمامسرررررجقس 

حقا جمتد قرتجمنقدي جملجم يلجمجلثمرةرتجمأاجمجزءجمم هرجميرررجذهجمرال جمرلجخرةججم ةاا أمسرلا جممجىجممرجمةأتجمجداىجمرل

جم.ديد جمأاجمت زيعرتجمنقدي جملسمسر منت  ي جمريجثمرةرتجم رئم جمأاجمرلد  لجماجم  صجمريجثمرةي جمج

جم:ةسبجمرلةئرتجمراليجثمرةي جمايةنجمرلشكلجمأانرهجمرلج زياجمرل سججماليجثمرةرتجمرلش ة 

جم
جم

 

57%
34%

8%
1%

 ةاستثمارات اسرتاجتية يف شركات خاص

 ةاستثمارات اسرتاجتية يف شركات عام

 عامةاستثمارات رئيسة يف شركات خاصة و

 تثماريةاستثمارات احملافظ و الصناديق االس

 مليون ريال1725القيمة الدفرتية لالستثمارات 
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 خطط تطوير املوارد البشرية: 

مل رةاجمرلةشررر ي جمرليتجمراةةري جمتعجمدجمسسىجمةةرء جمجمبرريرررارتاااجهرجما  عجمأسمرذجمتؤم جمرلشررر ة جمأنجمت ةا

م جمريرررارتااا جمرلج  ي جمضررررلشررر ة جماتعملجم،جمءجمريرررجثمرةرتهر جمأسمربرجماة اجمأاراجمت ماجمرحلا  برجمرلداةجم

سرررررررررج يرتجمجمجممجااجمرملرلقاراي جمارإلارةي جمارلة ا جملعرمساهرجماجمة اجمرملهرةرتجمارلقدةرترملسرررررررررجم جملعمسارتهرجمدىلجمجم

جمر سجدةيبجمار سال  عجما  رمججمجمرلعملجمسسى جم الجم،جما ل جمملسشررررررررررر ة جماشررررررررررر ةرتهرجمرلجر ع رل ظاةا جم

دىلجمجرنبجمجم،ا م جمرألال يرتجمرأليرررررررررريرررررررررجمجمرلذ جميعجمجمرلجدةيبجمسسىجمةأسجمرلعمل  عجمدىلجمجرنبجمجمر ا رةجا

يجمرلجدةجيجمامتثلجم  عجمرإلةالملسرررجقةسا ،جما  جمرةجارجرتجمرلشررر ة جمرجممجخنرررنررر ريرررجق ر جمةةرءرتجم

ج يرتجمجاد جمىجممسرررر عجمارلمرمججمرحلةرظجمسسلسك راةجمرلسررررع اي جمرأل ما جمرخلرارررر جمةاثجمنجججمس جم ذهجمرخل

رلشرر ة جم جم  نجم،جمرىلجمجرنبجم لظرئةهرجميررع ا جمااةقق جمرلشرر ة جمنسررة جمم تةع جماجم،جملسك راةجمرلسررع اي 

  رمججماهرجمامججمرالا رةجماريررررجثمرةرتجمملنررررسح جمم ظةجم  عجما  رمججم ةازي جممثلجم  رمدةة جمأل ما جماج اجم

جم.جمجمج  ي ي جمرملسجقةسا  جمت جهرتهرجمرلضملسعرمسنجما ل جممتس جمرأليهمجم

 خطط وبرامج التطوير املستمر: 

جمشررر ة جمرأليرررريرررا جمةجمجمجمىلجم قا جمةيررررلجهرجمتعملجمرلشررر ة جماجمت جههرجملج ةاذجمريرررارتااارتهرجما   هرجمدجم

جمبةاع جمأسمرلجماتجمرلشرر ة جملجج ريرربجممملسررجم جملعمسار،جماتعملجمسسىجمرلج  ي جمارلجحسررنجمرريررجثمرةي جم ر  رر 

ظاميجمرملسررررجم جمباكسهرجمرلج ج  ي جمسرلشرررر ة جمات  ة رجما ل جم رلجعرانجمماجمريررررجشرررررةينجممجخنررررنررررنجملجم

جمرملرلا جماأنظم ظمر جمرإلارةير جماجمجمألنلديرثجم  رمججمتق ار جمرملعس مررتجمجمجمجما رجمارل ظاةيجمارألنظمر جمارلس رئحجمرلردر سار جمجمجمجم

جمام ،جمراليرررررررارتااا تجمهرجماجمرلق رسرارءجمريرررررررجثمرةرتألجما دىلجمجرنبجمرمل رجعرتجمرلجق مي،جمرل  ر  جمرلدر سا 

جمقةسا .سش ة جمانجرئاهرجمرملسجرلعرمجملارءجمألررألث جمرإلجير يجمسسىجمجمرملج  اجمأنجميك نجملذل 

  على نتائج األعمال:قبلية املستتأثري اخلطط والتوجهات االستثمارية 

جمأارةرتهرجمرلقرئم جممت جهرتهرجمرملسررجقةسا جمات  ي جمأارءجمريررجثجماراليررارتااا جمت ىجمرلشرر ة جمأنجمت ةا جم   هرجم

أاجمجملدي جمديد ار ج رءجمريررررجثمرةرتجمجيررررجح ر رتجمالتجمأ جمسمسار،جما  عجمرلج يرررراجماجم ذهجمراليررررجثمرةرتجم

اكس جمات  ي جم عضجم جم رإلضرررررر  جمرىلجمرلعملجمإلسرا جم،رندمرججم ع رررررر جمم جمرلشررررر ةرتجمرليتجمتسرررررجثم جم اهرجمجم

اةجمسرئدرتهرجمم جمت ما جممنرررجميرراك نجمبرجمااةجماجمراليررجثمرةرتجمأاجمريررجةعراجمريررجثمرةرتجمأ  ىجمضررعاة جمرألارء

ثمرةرتهرجمألة ر جمارملكريررررربجمرل أمسرلا جمم جمريرررررججمجم الجمرألة ر جمرملج  ع جمم جمشررررر ةرتهرجمرلجر ع جمات زيعرتجمرجم

رمل رةاجمرلةشرررررر ي جمجمبجمأنجم  عجما  رمججمرلج  ي جمرملسررررررجم جمات ما ،جمدىلجمجرنل قدي جمرلازم ات   جمرلجد قرتجمر

 نجملهجمرالنعكرسجميرررررراك ةز رجمرملرليجمرألم جمرلذ جممجميررررررجمك هرجمم جم قا جممن جماجمنجرئججمأسمربرجماتعزز

جمرجملجماجمةكل.جما ي جمارمل اااجمرإلجير يجمسسىجممسر ماهرجماأاحر جمرملنرحجمرآل 

 : ةمل املخاطرة اليت تواجه الشركة واملخاطر احملتملعوا

جما جملجشررغاسم س جمم جمرملخرب جمم هرجمرملخرب جمردنجمرلشرر ة جماشرر ةرتهرجمرلجر ع جماةأ جمةارنجمر جنرررا جمت رجهجملجم

،جمدىلجمجرنبجمتأث رتجمم جم اهرلس عجمارلق رسرتجمرليتجمتسجثرملجعسق جم رجم،جمارملخرب رملرلا جمرملجعسق جم عمسارتجمرلش ة ا

،جم جم اهرجمرلشررر ة رليتجمتسرررجثمجمراليرررارتااا  رسرتجمرلع رملجمرال جنرررراي جمرلكسا جمرملؤث  جمسسىجممعدالتجممن جمرلق

 جماجم ام جمام جمرمل ج ارتجمغ جمرملسم يرررررررر جمرحملداجم اترب جمرخنةراجمرلقام جمرلعرال جماليررررررررجثمرةرتهرجمأاجمرخنةراجم

م جملدىجمرلش ة جمارليتجم دجمالجمتك نجممعس أ  ىجمدىلجمجمترب جمجمدضر  ،جم اهرجم رلشه  جملةعضجمرلش ةرتجمرملسجثم 
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رلجغ رتجماجماةرتجمرلع رملجمرلسرررراريررررا جمارالججمرسا جم دجمت جججمس جمرنعكريرررررتجمرألزمرتجمرملرلا جمارال جنررررراي جماتقس

جمرملخرب جمرل ئاسا جم امرجميسي:جمتاةزاجم،رألنظم جمرملعم لجم هرارلق رننجماجمرلجش يعرت

 رءجمرمل ر سرررر جم ر جمرلنرررر رسرتجمرلغذرئا جمرحملة ظ جمج  جمرلق ر جمرلنرررر رسيجماسسىجمرأل  ترب جمتأث جمدي رارتجم

 جمأيررعرة ر،جميرتجما   جمرمل راجمرخلرمجمأاجمرةتةرم جمرلشرر ةرتجمرليتجمتعملجماجمنة جمرل شرررط،جمأاجمم جمج رءجممسررج جمجم

 ل يرلجمرلسع ا .مقر لجمررالج ةا جملعماتجمرا فجماترب جمأيعرةجم

 جمةرلجمرملرلا جمرمل س  رت جمرملجعسق جمرلجزرمرتهرجممقر س جمسىسجمرلشرررررر ة جم دة جمسدمجماجماتجمثلرلسررررررا ل جمترب جم

سدمجمرلقدة جمترب جمارالئجمرنا ،جمجمرلجسررررهااتجمتةر ارترجمشرررر اطجممقر س جمسدمتأث جمجمترب اجمريررررجحقر هر،

رلشررر اطجمرملقة ل جملجسرررهااتجمرالئجمرنا جماجمرل   جمرمل ريررربجماجمالجمرلجأمنجممت ياتجمةر ا جمأاجمدضرررر ا جمم جم 

 جمجم.ةتةربرتجمحمجمس ضمرنرتجمارجماأمل رجه جمأ جمرلجزرمرتجمةأمسرلا جم

  جمتأث جمارةجمرلجمرلعم ل جمقسةرتتجم سرررةبجمرملرلا جمرألاارتجم ام جمذ تذ جمترب جماجمرلعم ل جماتجمثلجمأيرررعرةجمترب

جم  نرر جمرل ارئاجم ل جماجممبرجم  رتهرام سجمم ج ارتهرجمسسىجمرملرلا جمتاارلألجمرلعرال جمرلقام جمأاجمرملسررجقةسا جمرل حبا 

 رالجل.جمب يس جمرمل رحبرتجم يلامتجمرالجل

  جما ديدجمراليرررجم رةجمسسىجمهر دةتجمم جملسجأةدجمةأمسربرجم ارة  جمرلشررر ة جمتق مةاثجمجمرملرلجمةأسجمترب جمدارة

جماجمرلد  لجماأجمنشرررؤ رجمرلةجمرلجزرمرتجمأ جمملقر س جم ياتمتجمسسىجمرحلنررر لجمسسىجما دةتهرجمرل أمسرليجم اكسهر

 .جديد جمريجثمرةي جم  ص

 جمارلجشغاسا جمغ جمرملج  ع .جمجمترب جممجعسق جم جع لجمرألنظم جمرلجق ا جمرملرلا جمارإلارةي  

 ة جمام ةز رجمرلشرررر جمنجرئج جماتأث  رجمسسىجمترب جمتقسةرتجمأيرررر رعجمتسررررع جمةق عجمرملسكا جمرخلرارررر جمارلعرمجم

 . تد قرتجمنقديرلش ة جمسسىجم قا جمجم رملرليجما دة

 ت ر عهرجمارلجأث جماجمسىجمرل  رءجم رلجزرمرتهمجمجترهجمرلشررررر ة عماءجماسدمجم دةتهمجمسرلرب جمرالئجمرنجمرخلراررررر جم ت

 .رلسسججمسسىجمرلجد قرتجمرل قدي 

 ليتجم دجمتؤث جمسسىجمرجمراليررارتااا  جمرلق رسرتجمترب جممجعسق جم رلظ افجمرلسرراريررا جمارال جنررراي جمامعدالتجممنجم

 أارءجمريجثمرةرتهر.

 زرمرتهرارلججمعمسارتجمرلش ة جمانشربرتهرننجمارألنظم جمرملجعسق جم ترب جمرلجش يعرتجمارلق ر. 

جممرجمأمك بجمرملخرب جمرلعرلا جمجت رلعملجمسسىجمجمم ر ةجهرجمم جم الادارةتهرجمااتق مجمرلش ة جممل رجه جم ذهجمرملخرب جم

جمرءرتنجما ل جم رختر جمسداجمم جمرإلج لجأمأاجمرلجقسالجمم جمأث  رجمأاجمنقسهرجمرىلجمأب رفجمأ  ىجمةشررررررررررررررررررررررررر ةرتجمر

جم  جملسمخرب جمرملؤث  جمسسىجمارمل ر ة جمرملسررر،جمرجم رلشررركلجمرملعجرا جمتسرررا جمسمسارتهرتجمرلازم جملججمك جممارالةجارب

دةتهرجمسسىجمتجمتعديلجم اكسهرجمرل أمسرليجملجعزيزجم سمسارتجمرلشرررر ة جمارةجارجرتهرجمم جمرلسررررا ل جمرل قدي جمادج رءرجم

 جمدر سارلس رئحجمرلنظم جما جمرألت  يرلعملجمسسىجما،جم جمارملسررررجقةسا رلجزرمرتهرجمرل رشررررئجمرحلنرررر لجمسسىجممت ياتجمملقر س 

رليتجمرتهرجما  رسرتهرجميرررراريرررر جمترب جممج رزن جم ج  ياجمريررررجثمرةجمجمر ،جمرىلجمجرنبجمرتةاتعزيزجمأنظم جمرل  ر  جمرلدر سا 

جمرختر جمعسق جم هرجمارملسكا جمرخلراررررررررر جمارلعرم جمارملخرب جمرملججمداة جماليرررررررررجثمرةرتهرجماجمةق عرلجقاامجمارلجمتعملجم اهر

 جم عضجمريررجثمرةرتهرجمنجقرءجملسة صجمراليررجثمرةي جمر ديد جماتداي،جمات ةا جمم هاا جمرالرمرجميسزمجمم جمدج رءرتجمجتر ه

ملجمرلشرررر ة جمسسىجم،جمةمرجمتعمجىجممرجمةرنجم ل جمممك ر جمل رجماجم  صجمريررررجثمرةي جمأ  ررررجمس رئدجم رلةااجمات ظاف

جم ر جم هدف ل جمةسرربجمن  جمابةاع جمراليررجثمرةجمارلقجت بجمرملخرب جم ج  ي جما سررنجمنجرئججمسمسارتجمريررجثمرةرتهرجما

ةةرءتهرجمسسىجمزيرا جمجم،جمارلعملاتعزيزجمةق عجمرملسكا جمت ما جمس رئد رجمس جمب ي جمة اجمرلقام جمرلعرال جملايرررجثمرةرت

ة ر جمملسررر ماهرجما قا جمرةتةر جمت زيعرتجمأرلجزرمرتهرجمااتأمنجمدي جمارلجد قرتجمرل قل  اجممسررج ىجمرل حبا جمجمرإلنجرجا 

جماجمس رئد مجمراليجثمرةي .
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  :لشركةاملركز املالي املوحد ل

 املوجودات:

جمةيرلجممسا نجم9100جم سغ جمةاثجمرلسرررر  جمرلعرمجمس جم%00,8جم  سرررة جمرلعرمجمنهري جماجمرإلمجرلا جمرمل ج ارتجمرخنة ررر 

جمام ج ارتجمريجثمرةرتجم د جماجمرخنةراجمدىلجمةئاسيجم سةبجمل  جماي جاجمرلسر  جمرلعرمجماجمةيرلجممسا نجم9089جممقر ل

جم.ةي را ممجممدي  جمجتنقدي ،جمجمشةهجما   اجممرلا ،جمانقدي 

جم:م جمي  رتجممرلا خلةنجمر دالجمأانرهجم اا جم   اجمرمل ج ارتجميا

 بنود املوجودات يف املركز املالي:

 1025 1022 1026 1021 1028 البيان )باملليون ريال(

 املوجودات املتداولة

 312 180 102 222 91 نقدية وبنود شبه نقدية

 51 55 52 25 - تاجرةملغرض ال مقتناهاستثمارات 

 323 166 151 182 169 جتارية، صايف ذمم مدينة

 221 211 388 335 319 ، صايفاملخزون

 201 90 81 66 86 ات عالقةدفعات مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذ

 - - - 2 - موجودات حمتفظ بها لغرض البيع  

 2339 2106 963 822 816 املوجودات املتداولة إمجالي

 املوجودات يري املتداولة

 2932 2152 2166 2119 885 ستثمارات وموجودات ماليةا

 130 132 111 288 288 استثمارات عقارية

 862 982 911 925 961 التنفيذ ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت

 122 228 221 261 263 موجودات يري ملموسة

 - 56 36 12 23 موجودات أخرى طويلة اآلجل

 3152 3260 3228 1608 1122 ولةااملوجودات يري املتد إمجالي

 5280 5361 5212 3513 3052 املوجودات إمجالي

جممرلا :رتجمجدرال جمادمجرليجمرمل ج ارتجمخلم جمي  يةنجمرلشكلجمأانرهجممقرةن جملسم ج ارتجمرملجدرال جماغ جمرملا
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 املطلوبات:

جمرلسررر  جمرلعرمجمس جم%8 سررة جم سىجمرملسررج ىجمنةسررهجمماجمرةتةر جمبةافجمجمسجمرلعرمجمنهري جماجمرإلمجرلا جمرمل س  رتجمةر ظ 

جمدىلجمأيررررريرررريجم شرررركلجم ل جمي جااجمرلسررررر  جمرلعرمجماجمةيرلجممسا نجم0058جممقر لجمةيرلجممسا نجم0022 سغ جمجمةاث

يرررراما جم نرررر  جمرألجلجممقر لجمرالةتةر جماجممت يلجمم رحب جمدجمألجلرجمب يس جمارلق ااجمرمل رحب جممت يلجم  دجمرخنةرا

جم.ا ممجمارئ  جمامسجحقرتجمام س  رتجمأ  ى

جم:م جمي  رتجممرلا خلجم س  رتالجمأانرهجم اا جم   اجمرملةنجمر ديا

 بنود املطلوبات يف املركز املالي:

 1025 1022 1026 1021 1028 البيان )باملليون ريال(

 لةاملطلوبات املتداو

 238 182 312 520 591 ط متداولة  متويل مراحبات قصرية األجل وأقسا

 539 180 121 121 168 خرىومستحقات ومطلوبات أ ذمم دائنة

 25 22 22 22 22 توزيعات أرباح مستحقة

 22 56 22 12 12 خمصص الزكاة والضريبة

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

 - - - 3 - ها لغرض البيع  مطلوبات متعلقة مبوجودات حمتفظ ب

 656 612 625 611 801 املطلوبات املتداولة إمجالي

 ري املتداولةاملطلوبات ي

 681 215 268 318 110 متويل مراحبة وقروض طويلة األجل  

 - 23 2 3 2 مستحقات عقود إجيار متويلي

 2 2 1 1 1 ضريبة مؤجلة

 98 226 228 221 223 نهاية اخلدمة مكافأة خمصص

 190 108 693 592 386 ةاملطلوبات يري املتداول إمجالي

 2532 2333 2301 2261 2288 املطلوبات إمجالي

جمتجممرلا :جدرال جمادمجرليجمرمل س  رتجمخلم جمي  رايةنجمرلشكلجمأانرهجممقرةن جمرمل س  رتجمرملجدرال جماغ جمرمل
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 حقوق املساهمني يف الشركة:

جملمقر جمةيرلجممسا نجم0089جم سغ جمةاثجمرلسررر  جمرلعرمجمس جم%81,1جم   سررةجمرلعرمجمنهري جماجمرملسررر منجمةق عجمرخنة رر 

 سرئ جمظرميجمااراجمختةاضجمرالةجاربيجمرل جمدىلجمأيرييجمسةب جم ل جماي جاجمرلسرر  جمجمعرمرلجماجمةيرلجممسا نجم0823

جمدسرا جم  جمحمقق جممغبذرجمرلعرمجممقر لجممكريررررررربجمجمرلعرال جمأاارتجممسكا جم رلقام جمتقاامجمدسرا جم مغ جمحمقق جم

جم.مجمرلسر  اجمرلعرجمأاارتجممسكا جم رلقام جمرلعرال جمتقاام

جم:خلم جمي  رتجممرلا جمق عجمرملسر مناةةق عجمرملسكا جمةنجمر دالجمأانرهجم اا جميا

 ملالي:املساهمني يف املركز اامللكية وحقوق بنود حقوق 

 1025 1022 1026 1021 1028 البيان )باملليون ريال(

 امللكية حقوق

 املساهمنيحقوق 

 2165 2165 2165 2165 2165 رأس املال

 808 808 631 631 506 احتياطي نظامي

 362 381 159 (103) (95) همبقا أرباح)خسائر(/ 

 292 81 182 283 (62) يمة العادلةأدوات ملكية بالقتقييم  إعادةن يري حمققة م صايف مكاسب

 (15) (19) (88) (88) (88) عملة أجنبيةفرق ترمجة 

 1608 1201 1351 2188 2513 حقوق املساهمني يف الشركة

 236 211 511 561 530 (لكية يري املسيطرة )األقليةحقوق امل

 3255 3035 1825 1122 2823 لكيةحقوق املإمجالي 

جمخلم جمي  رتجممرلا :جمجمرلش ة اجمايةنجمرلشكلجمأانرهجممقرةن جمةق عجمرملسر من

   
جمي  رتجممرلا :جمخلم رمل س  رتجماةق عجمرملسر منجمرمل ج ارتجمارمجرليجمةنجمرلشكلجمأانرهجممقرةن جميا
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 :نتائج األعمال املوحدة للشركة

جمةيرلجممسا نجم980جم سرئ جماراجممقر لجمةيرلجممسا نجم010جم سغ جمم8102جمرلعرمجم الجم سرة جماراجمرلشر ة جمجمةقق 

جم080جم سغ جمةاثجم%18جم سررررة  جميجمرلد لجمم جمرلعمسارتجمرل ئاسررررا دمجرلجمةتةر رجمنجاا جما ل جمرلسررررر  جمرلعرمجم ال

جمم جميررريررا أجم نررة جمنجا جمةيرلجممسا نجم018جم دةهجمتةر ة رجمرلسررر  جمرلعرمجم الجمةيرلجممسا نجم853جممقر لجمةيرلجممسا ن

جم الجمةيرلجممسا نجم908جم سررررئ جممقر لجمةيرلجممسا نجم082رىلجمجمراليرررجثمرةرتجمم جمرالي رارتجماجمسررررئ رخلجمرخنةرا

مجم8102 الجمرلعرمجمجمملرلا رجمارمل ج ارتجمراليررجثمرةرتجم عضجمم  اجماجمتسرراالجم ة ط سررةبجمجما ل جم،رلسررر  جمرلعرم

لةااجمارلج زياجممنرررر ا رتجمرجم  ررررم،جمةمرجمرخنة8108يرلجم الجمرلعرمجممسا نجمةجم918مقر لجمجمةيرلجممسا نجم38جممبةسغ

 .م8102مسا نجمةيرلجماجمرلعرمجمجم889مسا نجمةيرلجماجمرلعرمجمرلسر  جمرىلجمجم995م جمجم%03  سة جم

جمخلم جمي  رتجممرلا :قرةن جممايةنجمر دالجمأانرهجم اا جم   اجم رئم جمرلد لجم

 بنود قائمة الدخل:

 1025 1022 1026 1021 1028 البيان )باملليون ريال(

 1538 1339 1083 2888 2828 صايف املبيعات

 139 138 668 626 220 املبيعات دخلإمجالي 

 232 19 (221) (351) (218) الستثماراتا من الدخل( / اخلسارة) إمجالي

 815 821 226 169 512 ئيسيةالر العمليات من الدخل إمجالي

 (385) (325) (310) (336) (113) البيع والتوزيع مصروفات

 (261) (219) (282) (253) (223) مصروفات العمومية واالدارية  

 - - (2) 6 9 ايرادات /)مصروفات( تشغيلية أخرى

 (256) (233) (221) (513) (521) إمجالي املصاريف

 318 185 (36) (105) 5 الرئيسية عملياتال من الدخل( / اخلسارة) صايف

 8 21 2 2 5 ىخرا إيرادات( / مصروفات) صايف

 (10) (21) (30) (38) (31) تمويلأعباء ال

 - (1) (12) (2) - عملة فروق ربح( / خسارة)

 واحلقوق الضــريبةو الزكاة قبل ملســتمرةا العمليات من الدخل( / اخلســارة)

   املسيطرة يري
(19) (151) (250) 111 326 

 - 26 (2) (2) (2) الدخل من العمليات يري املستمرة

 (28) (56) (25) (18) (15) اة وضريبة الدخلالزك

 (13) (81) (16) (23) (22) املسيطرة يري احلقوق

 282 260 (282) (315) (205) الدخل(/ اخلسارة) صايف

 2.56 2.11 (2.51) (1.26) (0.81) الدخل( / اخلسارة) صايف السهم من رحبية(/ خسارة)

 س سنوات مالية:موبني الشكل أدناه مقارنة نتائج األعمال خل
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  :الشركات التابعة

جمدىلجمبر،جمدضر  جمتر ع جمتش ةرجم الجمم جمأاجممةرشر  جمجم نرة جمجممردجمرل ئاسر جمجماسمسارتهرجمنشرربرتهرجمجمرلشر ة جمجممترةس

جمرألسمرلجم  ر جمع بةاجمةسرربجم ريررجثمرةرتهرجم رارر جمرارألغ جمرلشرر ة جمأنشررأتهرجم رلكرملجممتسكهرجمشرر ةرت

جمشرر ة رلجم اهرجممتس جمرليتمجم8102 الجمرلعرمجمجمرلجر ع جمشرر ةرترلجمنرهأاجمر دالجمريررجثمرة،جمايةنجمةلجماتنرر اف

جمأم ربر.جمةؤاسجمم جم أةث جم%91جمنسة 

 اسم الشركة ونوعها

 ورأس املال

نسبة 

 يةامللك

ان الدولة مك

 التأسيس

رئيس الدولة ال

 تهاحمل عمليا
 النشاط الرئيسي

(2) 

 تثمار الصناعيشركة عسري العربية لالس

 احملدودة 

 دودة(مسئولية حم)شركة ذات 

 رأس املال 

 ريال سعودي( 300.000.000)

 

 ةمملوك

 فعليًا

200% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

 يس املشــــاريعيرتكز نشــــاطها يف تأســــ

 ة فيها.الصناعية أو املشارك

(2/2) 

 شركة حلواني أخوان

 )شركة مساهمة عامة(

ر تثماية لالستابعة لشركة عسري العرب

 الصناعي احملدودة

  رأس املال

 ريال سعودي( 182.125.300)

 

 ةمملوك

 بنسبة

22.22% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ــناعة وتغليف املواد واملنتجات  صـــــــــــــــــــــ

ــة الط وة حينية واحلالالغذائية، وخاصـ

م منتجــات اللحوالطحينيــة واملعمول و

 من ًاالشــــركة جزء وتصــــدر واألجبان،

ــا إىل أكثر م  ــاتهـ ــة يف  31ن منتجـ دولـ

 العامل.

(2/2/2) 

 (شركة حلواني أخوان )مصر

 )شركة مساهمة مقفلة(

 وان()تابعة لشركة حلواني أخ

 رأس املال 

 جنيه مصري( 60.000.000)

 

 ةمملوك

 فعليًا

200% 

 

صر مجهورية م

 العربية

 

صر مجهورية م

 العربية

 

ــنـاعة وتعبئة وتغليف  املواد  صـــــــــــــــــــــــــــــ

ــة جـات الغـذائي  واملنت ة، وخاصـــــــــــــــــــــــــــــ

لطحينيــــــــــة الطحينيــــــــــة واحلالوة ا

ان لحوم واألجبـــواملعمول ومنتجـــات ال

ــدر بعض منجاتها إ ربية عىل دول وتصــ

 .أخرى

(2/1) 

 ةأليذية احملدودشركة الربيع السعودية ل

 "الربيع"

 دة()شركة ذات مسئولية حمدو

ية لالستثمار تابعة لشركة عسري العرب

 الصناعي احملدودة

 ال رأس امل

 ريال سعودي( 220.000.000)

 

 ةمملوك

 بنسبة

21.3% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ائية وخاصــــــــة صــــــــناعة املنتجات الغذ

آليس كريم، العصــــــــــــــــــائر واأللبان وا

 ن منتجاتهاوتصــــدر الشــــركة جزءًا م

ــاو ن اخلليجي اىل دول جملس التعـــــ

 .امليف العأخرى  ودولودول عربية 

(2/3) 

جلاهزة "الثوب شركة النسيج واملالبس ا

 السعودي"

 دة()شركة ذات مسئولية حمدو

ية لالستثمار تابعة لشركة عسري العرب

 الصناعي احملدودة

 رأس املال 

 ريال سعودي( 20.000.000)

 

 ةمملوك

 بنسبة

61.3% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

 اج املالبس،يرتكز نشـــــــــــــــــاطها يف إنت

ــم املنتجات الرئي ــركة  وتضــ ــية للشــ ســ

ــعودي والبد ل الرمسية الثوب الســـــــــــــــــ

ــســـات وا  ــة للمؤسـ ــفيات  واخلاصـ ــتشـ ملسـ

 واملدارس واجلامعات.
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 اسم الشركة ونوعها

 ورأس املال

نسبة 

 يةامللك

ان الدولة مك

 التأسيس

رئيس الدولة ال

 تهاحمل عمليا
 النشاط الرئيسي

(2/5) 

 وئيةشركة مصنع اإلشارات الض

 دة()شركة ذات مسئولية حمدو

ية لالستثمار تابعة لشركة عسري العرب

 الصناعي احملدودة

 ل سعودي(ريا 1.600.000)رأس املال 

 *أنظر املالحظة أدناه

 

 ةمملوك

 بنسبة

20% 

 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

رات الضــــــــــوئية تعمل يف أنتاج اإلشــــــــــا

ة ورؤوس ومســـــــــــــــــــــــتلزماتها من أعمد

ي م االلكرتونإشـــــــــــــارات وأجهزة التحك

 وصناديق اللوحات.  

(1) 

 املقاوالتشركة اخلوامت للتجارة و

 دودة(مسئولية حم )شركة ذات

 رأس املال 

 ريال سعودي( 2.000.000)

 

 ةمملوك

 فعليًا

200% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ءات والت اإلنشاونشـاطها الرئيسي مقا 

عة نشــــــــــاطات املتفر العامة واملباني وال

 منها.

(3) 

ر لتنمية والتطويشركة النصرة العاملية ل

 دةالعقاري احملدو

 دة()شركة ذات مسئولية حمدو

 رأس املال 

 ريال سعودي( 200.000)

 

 ةمملوك

 فعليًا

200% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ء األراضـــــي ونشـــــاطها الرئيســـــي شـــــرا

ــتثمارها بالبيع أ ــراء واســــــــــــــ و الشــــــــــــــ

اطات لمباني والنشــــواملقاوالت العامة ل

 املتفرعة منها.

(5) 

وير للتنمية والتط طول العربيةشركة األس

 العقاري احملدودة

 دة()شركة ذات مسئولية حمدو

 رأس املال 

 ريال سعودي( 200.000)

 

 ةمملوك

 فعليًا

200% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ــرا  ــي شـــ ــاطها الرئيســـ ــي نشـــ ء األراضـــ

ــتثمارها بالبيع أ ــراء واســــــــــــــ و الشــــــــــــــ

شــــاطات ني والنلمباواملقاوالت العامة ل

 املتفرعة منها.

(2) 

ر لتنمية والتطويشركة املواجد العاملية ل

 العقاري احملدودة

 دة()شركة ذات مسئولية حمدو

 رأس املال 

 ريال سعودي( 200.000)

 

 ةمملوك

 فعليًا

200% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

األراضــــــي  نشـــــاطها الرئيســــــي شـــــراء  

ــتثمار ــراء ها بالبيواســــــــــــــ ع أو الشــــــــــــــ

اطات لمباني والنشــــواملقاوالت العامة ل

 املتفرعة منها.

(6) 

 الستثمارشركة التالل اإلقليمية ل

 دة()شركة ذات مسئولية حمدو

 رأس املال 

 ريال سعودي( 200.000)

 

 ةمملوك

 فعليًا

200% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ء األراضــــــي انشـــــاطها الرئيســــــي شـــــر  

ــتثمارها بالبيع أ ــراء واســــــــــــــ و الشــــــــــــــ

اطات لمباني والنشــــواملقاوالت العامة ل

 املتفرعة منها.

(1) 

 شركة صناعات العيسى 

 )شركة مساهمة مقفلة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 120.000.000)

 

 ةمملوك

  بنسبة

38% 

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ة لعربياململكة ا

 السعودية

 

ــتريا  ــناعة واســــــــ زة وتوزيع األجه دصــــــــ

ــة   ــائيـــ ــة الكهربـــ ــة املنزليـــ  واإللكرتونيـــ

 ، الفريزرات،)املكيفــــــــات، الثالجــــــــات  

 (ويريها
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ا  رءجمسساهجماجمجم،ا اجمش ة جممن اجمرإلشرةرتجمرل  ئةنجهرجمجماجمتنرةا جمأجمرمل ر ق جمسسىجم   جم االقدجم  ةتجمرلشر ة جمجمجمماةظ *جم

مرةجمرلن رسيجمرملمس ة جملشر ة جمسسر جمرلع  ا جملايرجثجمجمجمتر ع جمجم%11ريرجةعرا رجمم جمسمسا جمرلج ةادجما يجمشر ة جمممس ة جم  سرة جمجمجمجم

جمشررر ة جممنررر اجممجما ع جمرلشررر ة جمرتةر ا جم ااجمةرملجمةنرررجهرجما8102ااجمن  ممجم،جمم8108اجمايسرررممجمجملسشررر ة جم رلكرمل

ا دجمأاضحجم،جمألفجمةيرلجم822ق جمرلش ة جم سرئ جمم جمسمسا جمرلةااجم قام جمرلقرئمنجماةقرإلشرةرتجمرل  ئا جمرحملداا جمرىلجمرلش ةرءجم

اراجمجم–80،جمارإلي ر جم ارنرتجمرجملم س جم0–8 جمم جمدي ر جم رررر جم)ريبجمرلقرن نيجمرألث جمرحملريججماجمرلق رئمجمرملرلا جم  جمرلةق رحمل

جم.م ج ارتجمحمجةنجم هرجملغ اجمرلةاا

 األسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

 أةث جمجم%91لشرر ة جمرجمرلجر ع جمرليتجممتس جم اهررملدةج  جمجم)رملسررر م جمرملدةج جماغ راليررهمجمرلنررراة جملسشرر ةرتجمجم

جماس رنيجمد  رنجم)منرر  جمرملسرراس جمجمةشرر ة جمةس رنيجمد  رنجماشرر ةجهرجمرلجر ع جمجمجمامجم8102تجمثلجمةجىجمنهري جمرلعرمجم

جما ل جمسسىجمرل ح جمرلجرلي:جمجمجم،،جماش ة جما رسرتجمرلعاسىمجه ةي جممن جمرلع  ا 

  :شركة حلواني إخوان

رنجرججم جمضررررم جم  ر جم5110رل مزجم)جم جم   يجمشرررر ة جممسررررر م جميررررع اي جممدةج جماجمرلسرررر عجمرملرلا جمرلسررررع ايجمجمجم

المسا جم،جماتةسغجمرلقام جمرم8102يهمر جمسراير جمةجىجمنهري جمرلعرمجمجم82,180,091جمرلنرراة جم،جماتةسغجمسداجمأيرهمهرجمجمرألغذي 

جمةيرلجميع ا .821,800,911جمةيرلجميع ا جممد  س جم رلكرمل،جمايةسغجمةأمسربر01لسسهمجمرل رةدجم

نسررة جماتةسغجمجماا لع  ا جملايررجثمرةجمرلنرر رسيجمرحملدجمجمرلشرر ة جمسسرر جمجم يجمشرر ة جمتر ع اشرر ة جمةس رنيجمد  رنجم

جمرلنرررررراة ،جمجميرررررهمر جمم جمدمجرليجمسداجمأيرررررهمهرجمجم01,251,111م جمةأسجمرملرلجم عداجمأيرررررهمجمجم%11,10رملسكا جم اهرجم

جمشرر ة جمةس رنيجمد  رنجمالايررجثمرةجمرلنرر رسيجمرحملداا جمجمشرر ة جمسسرر جمرلع  ا املجمي  أجمأ جمتغا جماجممسكا جم

نيجمد  رنجمم ر ق جم ائ جم،جماتج سبجم ااجمأ جمأيرررررهمجماجمشررررر ة جمةس رم8108مجمرملرليجمسمرجمةرن جمسساهجماجمنهري جمرلعر

جمرلس عجمرملرلا جمرملسةق .

 رنجم جممنررررر جمرلع  ا جما يجمشررررر ة جمةس رنيجمد جماتجةاجمشررررر ة جمةس رنيجمد  رنجمشررررر ةجهرجمرلجر ع جمبرجماجممجه ةيجم

  سرررة جمجمار ،جممتسكهرجمشررر ة جمةس رنيجمد  رنجم عسةج  )غ جممد)منررر  جما يجمشررر ة جممسرررر م جممنررر ي جممقةس جمجمجم

ا قام جمجميرررهمجمسرا جممنررردةجمجمجممسا نجم911مسا نجمج اهجممنررر  ،جمم ز جمسسىجمجمجم51،جمايةسغجمةأسجممربرجمرملنررردةجم011%

  .م8102ةمرجماجمنهري جمرلعرمجمجم رةدلسسهمجمرلجم)سش انجم  شر  جمج اهجممن  جم1,81جممد  س جم دة رجمأمسا 

 شركة صناعات العيسى: 

جم81لنررراة جماتةسغجمسداجمأيرهمهرجمرجمجممدةج  جمغ )شر ة جمارر رسرتجمرلعاسرىجم يجمشرر ة جممسرر م جميررع اي جممقةس جمجمجمجم

أمسربرجمةيرلجميررررع ا جممد  س جم رلكرملجمايةسغجمةجم01دجممسا نجميررررهمر جمسراير ،جماتةسغجمرلقام جمرإلمسا جملسسررررهمجمرل رةجم

م جمةأسجممربرجم عداجمجم%92رتجمرلعاسىجمنسة جممسا نجمةيرلجميرع ا ،جماتةسغجممسكا جمرلشر ة جماجمشر ة جما رسجمجمجمجم811

جم.م8102ري جمرلعرمجميهمهرجمرلنراة جمةمرجماجمنهيهمجمم جمدمجرليجمأجم82,111,111أيهمجم

جم.جمم8102جىجمنهري جمرلعرمجماملجمتندةجمرلش ة جماأ جمم جمش ةرتهرجمرلجر ع جمأ جمأاارتجماي جمة

  :التابعة إمجالي املديونية مع شركاتهاالقروض على الشركة و

 الشركة: على القروض

جميرررع ا جمةيرلجممسا نجم590جمغمبةسجمرملرلا جميررررمةرجملم س جمماجملرألججمب يلجمم رحب جممت يلجمرتةر ا جمرلشررر ة جملدى

جم الجمةأمسربرجمازيرا جملعاسىرجمار رسرتجمجمشر ة جمجممرلجمةأسجمم جم%92جمنسرة جمجمسسىجمراليرجح ر جمجمارةق جمجمجم يللجما ل 

جمرلة كا جمدرترملسرررج جمت  ااجمدىلجمدضرررر  جملق ارجمبذرجمة رررمرنجمألم جميررر دجمرلشررر ة جما دم جم،م8109جمرلعرم

جماجما دجمرملةك ،جملجسررديدجمرجمم ان جمماجميرر  رتجمجميررةاجمجم ا جمسسىجمس م زجما عرتجمسسىجمرلق اجميررردراجمايجمجمرلازم ،
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جمةيرلجممسا نجم818,0جممةسغجمارلق جم ام جمم جمارملجةقيجمم90/08/8102جمةجىجمةيرلجممسا نجم982,5جما دةهجممةسغجميررردرا

جم.سجحقهمجممت يلجمأسةرءجمةيرلجممسا نجم8,8جممةسغجمرىلجمدضر  جم،م8102جمرلعرمجمنهري جماجمةمر

 (سعودي ريال باملليون)

 للقرض حنةاامل اجلهة
  مبلغ

  ضالقر أصل
  ادالسد مدة

 حتى املسدد

 م32/21/1021

 عامال اللخ املسدد

 م1028

  ملتبقيا املبلغ

  القرض من

 121.5 216.1 121.5 سنوات 1 632 يةاملال اسامب جمموعة

جمةيرلجممسا نجم11جممبةسغجمرالجلجم نرر  جم ةعت)جمديرراما جمم رحب جمرتةر ا جمم8108جمرلعرمجم الجمرلشرر ة جمر  م جمةمر

جممجم رمجمرلة  8102جماجمرلعرماجمأشرره جميررج جمراجمأشرره جمثاث جما  جمةلجماتسررداجمألم جميرر دجم  ررمرنجمرلع  يجمرلة  جمما

جمم90/08/8102جماجمةمرجممرلقرئجمرل ارررادجما سغجممسا نجمةيرل،جم011ىلجمررتةر ا جمرمل رحب جمرإليررراما جم)ت ةع جمجمزيرا  

جم.ةيرلجممسا نجم51جما دةهجممةسغ

 :التابعة الشركات على القروض

جم:رلجرليجمرل ح جمسسىجمااتاتسهجم  ااجمسسىجمرلش ة جمماجمملرلا رجم  رئمهرجمت ةدجمرليتجمرلجر ع جمرلش ةرتجمةنس 

 :اخوان حلواني شركة

 ةيرلسا نجم) رملجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمم:جم90/08/8102جمةجىجمرلسع ا ا داعجمرلج ما جمرلن رسا جمجم  ا  

 لقرضا أصل قيمة
 ريةإدا مصاريف

 خمصومه

 لقرضا من املسدد

 32/21/1021 حتى

 العام لخال سددامل

 م1028

 من املتبقي

 القرض قيمة

262.1 2 21 15.5 83.8 

جمرنشررررءجم يللجمجمةيرلجممسا نجم051,8جمدمجرلا جم قام جم  اجمسسىجمم8101جمرلعرمجماجمر  رنجمةس رنيجمشررر ة جمةنرررس 

جمرملنررررناجمامعدرتجمآالتاجمممجسكرتجممجااجمة  جمااجمجد ،جمي  مدجماجمر  رنجمةس رنيجملشررر ة جمر ديد جمرملنررررنا

جمرلن داعجمماجمرلق اجمل جداجم  سرا جمرلش ة جما رم جمسق ا،لجمة مرنجمرملشر ا جمجمأةاجمسسىجمتقرمجمليترجمر ديد 

جمهرم جمتنررر مر جمرلق اجمةسغمجمةرملجم سرررحبجمرلشررر ة جما رم جمم،90/08/8101جمةجىجمرلسرررحبجم ا جمديدامت

جماجمت جهيجمي يرر  جمأ سرررطجمسسىجمرلق اجميسرردااجمرلعرم،جمنهري جمةجىجمةيرلجممسا نجم85,0جميرردراجمااجمرإلارةي جمرملنرررةيف

 .م8181جمرلعرم

 كجمحمسا جماجمرملمسك جمماجم   جمرالجلجم نررر   جمت ةع)جمما ديررراجمم رحبرتجمسق اجمر  رنجمةس رنيجمشررر ة جملدى

جمث جمأشره جمايرج جمأشه جماتسع جمجممسا نجمةيرلجميرع ا جمتسرداجم الجم ا جمثاجمجمجم811رلع  ا جمرلسرع اي جم  مجرليجممةسغجمجم

دلاهجمجمر ة جمم ر  )يريةجملة  كجمرلسع اي لن فجمرلسرئدجم نجمربةقر جملسع جمرأشه جماتد اجمرلش ة جمأسةرءجممت يلجم

جمها ذجممسا نجمةيرلجم811مةسغجمجممجم سغجمرل اادجمرلقرئمجمبذهجمرلعق ا8102ايسممجمجم90ةمرجماجمجم.ر  معدلجمسم ل جمث

 .ألم جمم م ن جم س درتجمرلعق ا

 ن  جمرألجلجمجمدياما   رنجمسق اجمم رحبرتجمشر ة جمةس رنيجمر  رنجم)منر  جمرلجر ع جملشر ة جمةس رنيجمرجمجمجمجملدى 

.جمثر ج جممت يلجمأسةرءجملشرر ة رجماتد اجمرالنجرججماجمتسررجخدمجمرس   ررجملشرر رءجمرلع  ا جممنرر جممجه ةي جماجم   كجمما

 .جمجميع ا جمةيرلجممسا نجم83جممةسغجمارلعق جمبذهجمرل اادجمرلقرئمجم سغجممجم8102جمايسممجم90جماجمةمر

 :لأليذية السعودية الربيع شركة

  جم الجمرلعرمجم جم)  اجمب يلجمرألجل رحب جمريررراماشررر ة جمرل  ااجمرلسرررع اي جملألغذي جم ج  ااجمرتةر ا جممجمجم رم 

جمأمسرلا جملجحديثجماريجةدرلمسا نجمةيرلجملجم يلجمرل ةقرتجمرل جم811مجمماجمرلة  جمرلسرع ا جمرلمي رنيجممبةسغجمجم8101

 ا جممسر جمجميسررداجممب جبجما عرتجمسسىجممدىجم  جميرر  رتجممااجمرل يرا،   طجمرالنجرججمملنرررنعهرجماجممدي  جم
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ااجمجمم،8102جمرلعرمجمةجىجمةيرلجممسا نجم005جممةسغجميرررحبجمااملد جميررر  جمارةد جمسسىجممةسغجمةلجمسمسا جميرررحب،جمجم

 .رلازم جملة كا رجمرملسج درتجمت  ااجمجرنبرىلجمجمق ا،رلتقديمجمضمرنجمي دجمألم جممقر لجمرحلن لجمسسىجم

 الجمرلعرمجمجمرألجلجممت جم نرررر   جمريرررراما جمشررر ة جمرل  ااجمرلسررررع اي جملألغذي جمسقدجمتسرررهااتجمم رحبجمجمجملدى 

جملجشررغاسا رجملسمج سةرتجمرلعرملجمملرلرجمةأسجملجم يلجمةيرلجممسا نجم811جممبةسغجمرلمي رنيجمرلسررع ا جمرلة  جممامجم8101

نجميرررر دجمألم جممقر لجم ذهجمااجمتقديمجمضررررمرجمةيرل،مسا نجمجم8مةسغجمجمم90/08/8102جمةجىجمرلقرئمجمةارررراد رجما سغ

 ات  ااجمرملسج درتجمرلة كا جمرلازم .جمرلجسهاات

 : عةالتاب والشركات للشركة اإلمجالية املديونية

جمرمل رحبرتجم اهرجممبرجممعهرجم رملرلاجم  رئمهرجمت ةدجمرليتجمبرجم رلجر عجمارلشررررر ةرتجمرلشررررر ة جممدي نا جمدمجرليجم سغ

جمرملخنررنرررتجمجمدىلجمدضررر  جمملسررجحق رجمرألة ر جمات زيعرتجمارمل س  رتجمرلدرئ  جمارلذممجمرل أمسرليجمارإلجيرةجمارلق اا

جما  جمرلسرررر  جملعرمرجماجمةيرلجممسا نجم0918جممقر لجمةيرلجممسا نجم0058جما دةهجممةسغجمم8102جمرلعرمجمنهري جمةجىجمرل ظرما 

جم:أانرهجمر دال

 م1021 م1028 (ريال باملليون) البيان

 23 115  األجل ةقصري وقروض مراحبة متويل

 321 112 األجل طويلة وقروض راحبةم متويل من متداولة أقساط

 318 110  األجل ةطويل وقروض مراحبة متويل

 5 3  اليرأمس إجيار عقود مستحقات

 191 168 الرأمسالي اإلجيارو والقروض اتاملراحب جمموع

 150 161 تحقةمس أخرى ومطلوبات دائنون

 22 22 دفعال مستحقة أرباح توزيعات

 18 11  املؤجلة لضريبةوا والضريبة الزكاة خمصص

 221 223 للموظفني اخلدمة نهاية مكافآت خمصص

 312 512  اجملموع

 2261 2288  املطلوبات إمجالي

  ملدفوعات النظامية املستحقة:ا قيمة

جماةنررررس جمم8108جمرملرليجمرمرلعجمةجىجمارلد لجمسزةر لجمرلعرم جملسهائ جمرلزة ي جمرال  رةرتجممجااجمرلشررر ة جمجم دم 

جمم،8119جمرلعرمجمةجىجمرئيرل هجمرلزة  جمرل  عجمسسىجمةنررس جمةمرجم،رلسررر ق جمرألس رمجمس جمرملقاد جمرلشررهرارتجمسسى

جم.جمم8105جمرلعرمجمدىلجمم8110جمم جملسس  رتجمرل هرئيجمرل  عجمريجامجميجمجمامل

جمةيرلجممسا نجم3,2جممةسغجممعهرجمرملرلا جم  رئمهرجمت ةدجمرليتجمع رلجر جمارلشرر ةرتجملسشرر ة جمرلزةر جمتنررنرررتجما سغ 

جمم جملزة ي رجمةرترال  رجمتقديمجمرج رءرتجم مجمرالنجهرءجم عدجمرلزةر جميررررررردراجمايجمجمم،8102جمرملرليجمرلعرمجم ال

جم.جمارلد لجمسزةر لجمرلعرم جمربائ جمىلدجمرلجر ع جماش ةرتهرجملسش ة جمرلزة  جمرملسجشرة

جم00,2جم سغ جمرلع  ا جم منجممجه ةي جماجما لجمضر ية جمجم  رنرجمةس رنيجمشر ة جمجمرلجر ع جمشر ةجهرجمجمسسىجمتسرجح جمجمةمر

جمس رنيةجمشرررر ة جم رلع  اجممنرررر جمه ةي مججماجمرلجر ع جمشرررر ةجهرجمس جما ل جمم8102جمرلعرمجمنهري جمةجىجمةيرلجممسا ن

جمسساهرجممرجم جسرديدجمجماتق مجمرلعرمجمنهري جماجمةيرلجممسا نجم8جم سغ جماهرسسجممؤجس جما لجمضر ية جمجمجرنبجمرىلجم، منر جم)جمأ  رن

جم.جمرملن  جمرل  ية جمل ظرمجمقر بةجمرل  يةا جمر  رةرتهرجمتقديمجم عدجمض رئبجمم 
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جمجم ىرأل جمرل ظرما جمرملسررررررجحقرتاجمرل يرررررر مجمم جممد  سرتهرجم جسررررررديدجمم8102جمرلعرمجم الجمرلشرررررر ة جما رم 

جم.م جظمجم شكل

جم  رئمهرجممعهرجمت ةدجمرليتجم ع رلجرجماشرر ةرتهرجملسشرر ة جمرملسررجحق جم رل ظرماجمرملد  سرتجم ام جمأانرهجمر دالجمايةن

جم:جمم8102جمرلعرمنجمنهري جماجمةمرجمرملرلا 

 )باأللف ريال( البيــــــــــــــان

 م1028

 بيان األسباب  وصف موجز هلا 
 د املسد

ة ى نهاياملستحق حت

 سدد ومل يم 1028

جم3,828جم01,305جمرلزةر جم

قر جمهجمسسىجمرلسرررررر  جما مرجميجمجميرررررردراهجمأاجم ماس

لعررررمررر جملسزةرررر جمجمألةكررررمجماأنظمررر جمربائررر جمرجم

جما جمرلسع اي جمارلد لجم رملمسك جمرلع  

جمالنجهرءرجم عدجمةر رلزجميررردراجمجميجم

جم رةرترال جمقديمتجمرج رءرتجمم 

جمجمرلزة ي 

جم00,200جم09,808جمرل   ا جم
 قر جمسهجمسسىجمرلسرررررر  جماامرجميجمجميرررررردراهجمأاجم م

جمملجعسق جم هررنظم جمرألألةكرمجمال

جمالنجهرءرجم عدجم ية رل ررجميرردراجميجم

جم رةرترال جمقديمتجمرج رءرتجمم 

جمرل  يةا 

جم0,901جم01,091جم جما رتجمرالججمرسارملؤيس جمرلعرم جملسجأم

قر جمهجمسسىجمرلسرررررر  جما مرجميجمجميرررررردراهجمأاجم ماس

ما رتجمرلعرم جملسجأجمألةكرمجماأنظم جمرملؤيررسرر جم

جمي  جمرلع  ا جمرلسع ا رملمسكرالججمرسا جم

ةرلغجميررررررررررررر فجميجمجميررررررررررررردراجمرمل

مجم8102لعرمجمرملسررررررررجحق جم الجمر

جمرما ةسبجمرملهس جمرل ظ

جم-جم0,810جم رزرتجمر جأش رتجمارلتكرلافجم
ةكرمجما قر جملأل  جممرجميجمجميررردراهجم الجمرلسرررجم

جمجمرألنظم جمرملجعسق جم هرا
جم-

جم-جم2,018جمةي مجممكجبجمرلعملجم
جمكرم  جما قر جملألةمرجميجمجميررردراهجم الجمرلسرررجم

جمارألنظم جمرملجعسق جم هر
جم-

جمشرر ةرتجمسسىجميررر ق جمس رمألجمرلزة ي جمرل   طجمارلد لجمسزةر لجمرلعرم جمربائ جم جحجمنجاا جمأنهجمرلشرر ة جمات ضررح

جمضم جماسهرتساجميجمجماملجمس هرجمرضررتجمرساجمتقديمجمااجمةيرلجممسا نجم00,8جممبةسغجملة ا رتجمم رلةرتجمس هرجمنجا جمتر ع 

جمم جمم  ةهرجم نررح جمرلزة  جمشرررةارملسررججمرلجر ع جمرلشرر ةرتجمدارةرتجمؤي  لجمرملرلا جمرلق رئمجماجمرملسررجحق جمرمل رلةرت

 .رالسارضرت

 وزيع األرباح:سياسة الشركة يف ت

م جمارمل ظم جمحلمري جم رلسررراريررررتجمرحلرةجمجمتسجزمرلشررر ة جمجم  نجم لسشررر ةجمرملعجمد جمرألة ر جمت زياجملسررراريررر جما قر 

جم زياتيرررررجثمرةرتهمجماجمرلشررررر ة ،جمايج  فجماتعظامجممنررررررحجممسرررررر ماهرجمسسىجممجااجمرألاجهجم هدفجمة اجم ام جمر

يررر رعجمارمل ر جمجمرلشررر ة جمااضرررعهرجمرملرليجماظ افجمرألجمجمجم ر سسىجمرملسرررر منجماجمأ جم ا جمم جمرلةارتجمسسىجمأةجمة ر رأل

رل قدي جمجم ة جمإلسرا جمراليررررجثمرة،جمارملج سةرترال جنرررررا جمرلعرم،جماس رملجمرلة صجمراليررررجثمرةي جمامنرررررحجمرلشررررجم

أة ر جمأل جمي  جمجمت زياجمضرمرنجمجمج ااسرجمالجمتجم،جمةمرجمأنهر نا جمارل ظرما ةرةرتجمرلقرنارل أمسرلا ،جم رإلضرر  جمدىلجمرالسججم

جم.م جمرلس  رت

س ظرمجملجمةقر ب جمر معا جمرلعرم جملسمسرررررررررررررررررر من،جمااتج سبجمأ جمت زيعرتجمأة ر جممقاة جمم جملس جمرإلارة جمم ر ق

جمم ما رلعجم ا رترملنررررجممجااجم نررررمجم عدجمرلسرررر  ي جم ا رلنرررررجمرلشرررر ة جمأة ر جمت زياجم  نرأليرررررسجملسشرررر ة جم

جم:جمجمرلجرليجمل جهرجمسسىجمرأل  ىجمارالةجاربارتجم ظرميرلجمرالةجاربيجمجت ابجما عدجمرأل  ىجمارلجكرلاف

جم%01)جمجي ب .0 جم ذرجما فجملعراي رجمرلعرم جملسامعا جماجي زجمظرمينجمرةجاربيجملجك ي جمرلنررررررر ا جمرألة ر جمم  

جم.رملد   جمرملرلجمةأسجمم  جم%91)جمرملذة ةجمرالةجاربيجم سغجممجىجمرلجا اب

جمرلنررر ا جمرألة ر جمم  جم%01)جمرازتجاجمالجمنسرة جمجمجت بجمأنجمرإلارة جمس لجمر ار جمسسىجم  رءجمرلعراي جمرلعرم جملسامعا  .8

جم.معا  جماأغ رجمأاجملغ اجمخين جمرتةر يجمرةجاربيجملجك ي 
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جمأاجمرلشرر ة جممنررسح جمق حيجمرلذ جم رلقدةجما ل جمأ  ى،جمجاربرترةجمتك ي جمتق ةجمأنجمرلعراي جمرلعرم جملسامعا  .9

جماررراجمم جمتقج اجمأنجمذل ةجمرملذة ة جمالسامعا .جمملسررر منرجمسسىجمنرإلمكرجم دةجمثر جهجمأة ر جمت زياجميكةل

جم.رملؤيسرتجم ذهجمم جم رئمر جميك نجممرجمملعران جمأاجمرلش ة جمرمسيلعجمرججمرسا جممؤيسرتجمألنشرءجممةرلغجمرألة ر 

جمتقلجمالجمنسرررة جمرملسرررر منجمسسىجم ل جم عدجمرلةر يجمم جمت ز جمأنجمارة رإلجملس جمر ار جمسسىجم  رءجمرلعرم جملسامعا  .0

جم.رملد   جمرلش ة جممرلجمةأسجم م جم%1)جمس 

جمرل ظرمجمم  جمرإلارة جمس لجمأس ررررررءجممكر أ )جمارلعشررررر انجمراي رحلجمرملرا جماجمرملق ة جمرألةكرمجمم رسر جمما .1

جمتجارازجمالجمنسة جمقدمتجممرجم عدجمخين جمرلش ةرتجمنظرمجم مجمارلسةعنجمرلسرراير جمجمجمارملرا جم،رأليررسجملسشر ة جمجم

جمرملكر أ جم ذهجمعريررجحقرجميك نجمأنجمسسىجمارة ،إلرجملس جمأس رررءجمملكر أ جمرلةر يجمم  جم%01)جم رملرئ جمسشرر  

جم.  رلعجمحي   رجمرليتجمر سسرتجمسداجمماجممج ريةر 

جمرملج سةرتجمريجاةرءجمعد جمي   جمة اجمأاجمي   جمننفجم شكلجماهرمسرر مجمجمسسىجمم ةسا جمأة ر جمت زياجملسشر ة جمجماجي ز

جم.رلشأنجم ذرجماجمرل ظرما جمارل  ر ع

جماةجاربيلم جمرألة ر جمرلنررر ا جمجم%01ة جمجت ابجمأا  جمأنجملسشرر ةجميررة  قدجمجملسشرر ة جمرأليرررسجمس ظرملجمابةقر 

مل عقد جماجمررلسرررررررررر ع جمارألة ع نجمجمعرم م جمةأسجمرملرلجم  رءجمسسىجم  رةجمر معا جمرلجم%98,0لةس غجمرالةجاربيجمجمرل ظرمي

جم.م18/01/8102

جممسررررر ميجميررررالجماجمي رملقادجمراليررررجحقرعجمي مجملأليررررهمجمكنرملرلجملسمسررررر منجمرألة ر جمت زياجمرةقا جمتك نا

جم  رسدجمماجممترشررار جما ل جماليررجحقرعرجمترةيخجميسيجمتدرالجمي مجمثرنيجمري نهجمرملرلا جمرألاةرعجمديدر جمم ةزجملدىجمرلشرر ة 

جمم ر ق  عدجم،جم T+2)جمرملدةج جم رملرلاجمرألاةرعجماررةقرتجملجسرر ي جم ا رلزمجمرملد جم جعديلجمرخلرارر جمارإلج رءرتجمرلسرر ع

ملق ةجمت زيعهرجمسسىجمر جمرأليررررررررررررررررررررررررهمجمر،جمايك نجما اجمأة إلارة رملقاة جمم جملس جمرجمسسىجمت زياجمرألة ر ر معا جم

جم.دا جماجم  رةجمر معا جمرلعرم م جمترةيخجمريجحقرعجم ذهجمرألة ر جمرحملجمي مجمسملجم01 الجمرملسر منجم

  سنوات السابقةالخالل توزيعات األرباح: 

سسىجمرملسررر منجمجمنقدي  ج زياجمأة رةر جمجمم 8105جم–مجم8100مجم)م جمرلعرجم الجمرلسرر  رتجمرلسررر ق  رم جمرلشرر ة جم

ت زياجمأة ر جمسسىجمجمأ مجم8102الجمرلعرمجم جملس جمرإلارة جم اررررررررررررررررررررررياملجميمسا نجمةيرل،جمجم983لاهرجم سغ جمدمجر

جمرل قدي جمألة ر ة ر جملسسرررهمجمادمجرليجم ام جمت زيعرتجمرايةنجمرلشررركلجمار دالجمأانرهجمت زيعرتجمرأل،جمرملسرررر من

جم:رليتجممت جم الجمرألة اجمي  رتجمرلسر ق 

 1025 1022 1026 1021 1028 البيان

 )ريال( لسهمباح لتوزيعات األر

 ب
س
جملل
ي ا
ص
يو
مل 

رب
ع أ
زي
تو

اح
 

 ب
س
جملل
ي ا
ص
يو
مل 

رب
ع أ
زي
تو

اح
 

2 2 2 

 %20 %20 %20 املال نسبة التوزيع إىل رأس

 216 216 216 ن ريال()باملليو احإمجالي توزيعات األرب

 لعامةا تاريخ إقرار اجلمعية

 )تاريخ األحقية(
 م02/05/1022 م22/05/1026 م13/05/1021

 م10/05/1022 م11/05/1026 م09/02/1021 تاريخ التوزيع

  :املصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت

رتجمرألةقا جماجمرلجنرر ي جم أ جمةق عجماجممنررسح جم ئ جمرأليررهمجم جممجم8102ملجميجمجمد اغجمرلشرر ة جم الجمرلعرمجمرملرليجم

شرررررخ جممسكا جمجماالجمي جدجمأل ،جم ار   رئهمجمذينسدرجمأس ررررررءجملس جمرإلارة جماةةرةجمرلج ةا)تع اجمألشرررررخرصجم

منررررسح جمسكا جمامايةنجمر دالجمأانرهجم،جمرلقر  ررر جمجمريرررجث رءجمشرررر ة جمالهجمرلمة جمةة  جماجمأيرررهمجمرلشرررر ة جم جم

 :م8102ن ي جم الجمرلعرمجمش ة جمالهجمرلمة جمرلقر   جماجمرأليهمجم رتجمرألةقا جماجمرلج
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 االسم
 عدد األسهم

 بداية العام

 لكيةنسبة امل

 عامبداية ال

 التغيري صايف

 خالل العام

 غيرينسبة الت

 امخالل الع

 األسهم عدد

 نهاية العام

لتملك ا نسبة

 عامنهاية ال

جم%19,8جم58,881,090جم-جم-جم%19,8جم58,881,090جملقر   ش ة جمال جمرلمة جمر

جم-جم-جم%011-جم191,111جم%1,0جم191,111جمما ثمرةجمارلج ش ة جمرلمة جملايج

جم%0,8جم0,111,111جم-جم-جم%0,8جم0,111,111جمارحجمسةدرهللجمةرمل

 جمشررر ة جملم  جممسكا جمامنرررسح

جم  رلمة جمرلقر جمهال
جم%10,0جم52,881,090جم%1,2-جم191,111جم%10,2جم53,811,090

ــاء أمساء ــاء اإلدارة جملس أعضـ ــابقة اليةاحل ووظائفهم التنفيذية اإلدارةو اللجان وأعضـ  ومؤهالتهم والسـ

 :وخرباتهم

 أس رءجملس جمرإلارة :جم .0

 املؤهالت واخلربات  ابقة الوظائف الس ليةاالوظائف احل االسم 

جم0
جمةرملجمارحجمسةدرهلل

جمارة  )ةئا جملس جمرإل

جمرلج ة جمرل ئا  جم–ارررررررررذ 

ة جمشرررررررررررررر ة جمالهجمرلم

جمرلقر   جم

جملس جمةئا جممسرررررررررسد

 ة جمشجم–جمجارة لسجمرإلارة 

جمالهجمرلمة جم

 جمجنررررراجمم جمجرمع جمج  لديهجماةريرررررتجمجرمعا جماجمرال 

،جم رردأجمجميكارر جمجحررد جمرألم ةرررلاة ةنارررجماجمرل اليرررتجمرملجمجم

يدجمم جممجمةاثجمشررررغلجمرلعدجم0322ةارتهجمرلعمسا جمم جمرلعرمجم

يرتجمالهجمرلمة جماس ررر جمرمل راررربجمرلقاراي جماجملم س 

جماالا جماجم  رسرتلرل جمدارةرتجمشرررررررر ةرتجمحمسا جما

التجمارلنرررررر رسيجمارملقراجمجمتجسة جم)رملرليجماراليررررررجثمرة جم

ي جملجمارألغذي جمارلجم ارلعقرةرتجمارلنررررررررارن جمارلجشررررررررغا

رل ةاجمجمىلجمس ررررر يرتهجماجممجعارترجمارإلسام جم رإلضرررررر  

جمرلعرم.

جم8
جملقنجرجمسثمرنجمبرةع

جم  جمرإلارة )نرئبجمةئا جملس
جمجم-

رمجمشرررررر ة جممدي جمسنرئبجم

جمرلجعم مك جملإلنشرءجما

جمرمع ججمم جممدنا جم ديررررر  جمةرارررررلجمسسىجم كرل ةي س

مجمةاررثجم0385 جمرلعرررمجمرل يرررا،جم رردأجمةارررتررهجمرلعمسارر جممجم

راي جماجمسداجمم جمشررررررررررررغلجمرلعديدجمم جمرمل رارررررررررررربجمرلقا

رةرتجمشرررررر ةرتجمرتجماس رررررر يرتجملرل جمدارلشرررررر ة

يررجثمرة جمسة جم)رملرليجمارالحمسا جمااالا جماجم  رسرتجمتج

 جم رإلضررررررررر  جمرىلجمارلنررررررررحيجمارلنرررررررر رسيجمارملقراالت

جمعرم.س  يرتهجماجممجعارتجمرل ةاجمرل

جم9

جممة يجمآلجميعادجمسةدرهلل

جمرة  )س  جملس جمرإلا

جم رجع  )ةئا جم   جمرمل

جماةجم جمأسمرررررررل ئا جمةجررررررل

 ة جملس جمدارة جمشرررررررررررر

اشرررر ةرهجمجم ييررررعدجمرملة

جملسمقراالت

جماةجم جمأسمرررررررل ئا جمةجررررررل

جمر جمدارة  لغ  ررررررررر جملس 

جمهررررجماةئا رلجاررررةيررر جم رررأ 

جملسع اي لس جمرلغ فجمر

دنا جمم جمجرمع جمةراررررررلجمسسىجم كرل ةي سجم  ديرررررر جممجم

مجمةاررثجم0388 جمرلعرررمجمرل يرررا،جم رردأجمةارررتررهجمرلعمسارر جممجم

تجميرتجملرل جمدارةرشرررغلجمرلعديدجمم جمرمل راررربجماس ررر 

،جمتجسة  رسرتجمسداجمم جمرلشرررررررر ةرتجمار هرتجماجم 

ئرتجمجارةي جمالرل جم ااس  ي جملس جمدارة جمرلغ فجمرل

جممجمجم جمرلعررررديررررد جماةئ  جمااالارررر  جمرملمسكرررر جمحمسارررر  جما  ا  

 رتجملعرملجملج  ي جمرلعارال جنرررررررررراي جملسعديدجمم جماالجمر

جمي .جمجمسك جمرلع  ا جمرلسع ارال جنراي جم ا هرجما نجمرملم

جم0

جمل ايجارجم  ر امدجمسةدرل م 

جملعرم ارملدي جمرجم)رلع  جمرمل جد 

جمسجةرةر جمم  جمس  يجهجمد)رنجه

جمم 10/10/8103

جد جمرلع ررررررررررررررر جمرمل  -

جمرل عررررررررررمجمارملررررررررردي 

 لسش ة .

 جمالجملس ئارل رئبجمرأل -

شررر ة جمجم–رلج ةاذ جم

جمرلمةرررررررررر  جمالرررررررررره

جمرلقر   .

لج ةاررذ جمجمنرررئرربجمرل ئا جمرجم

جم–تجملشررررررئ نجمرلشرررررر ةرجم

جمة .ش ة جمالهجمرلم

سا جما كرل ةي سجمةراررلجمسسىجممرجسررج جم  ديرر جمارر رجم

جمارجماةرلاة ةنجم  ديررررررر جماررررررر رسا جمم جمجرمع جمج   جم

ارر جمم جم،جم رردأجمةارررتررهجمرلعمسرل اليرررتجمرملجحررد جمرألم يكارر 

مل راررررررررررررربجممجمةاثجمشرررررررررررررغلجمرلعديدجمم جمر0329رلعرمجم

جم جمرلشرر ةرتجمحمسا اس رر يرتجملرل جمدارةرتجمسداجمم

نجم رررر يرتجملرل جما رااالا جماجم  رسرتجمتجسة جماس

جماجم ائرتجمةك ما .جمجم
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 املؤهالت واخلربات  ابقة الوظائف الس ليةاالوظائف احل االسم 

جم1

جمرنيميجمسةدهجممدحمجمسةدرلعزيز

جمرة  )س  جملس جمرإلا

كر تتجممل)س  جم   جمر

جمارلاشاحرت 

جم–جملج ةاذ نرئبجمرل ئا جمر

جممة الهجمرلجمشرررررررررررررر ة 

جمرلقر   

ذ جمرلج ةاجممسرسدجمرل ئا 

جمجمرلمة جملم س جمالهجم–

 جم رسا جمم جمجرمعةراررلجمسسىجم كرل ةي سجم  ديرر جماررجمجم

مجم0331جمرلعمسا جمم جمرلعرمجمرملسر جمسةدرلعزيز،جم دأجمةارتهجم

 جملقاراي جماجمسداجممةاثجمشررررغلجمرلعديدجمم جمرمل رارررربجمرجمجم

ارةرتجمشرررررر ةرتجم رررررر يرتجملرل جمدرلشرررررر ةرتجماس

جمتججمجم جم  رررررسرررررت جما جمااالارررر  جم)رلجارررررة جمجمحمسارررر  سةرررر 

جمرليجمارإلسامجمارألسماراليررررررجثمرةجمرلنرررررر رسيجمارلزةرسجم

جم .ارإليجثمرةجمرلعقرة 

جم5

جمشيشةكجمسسيجمةسن

جمرة  )س  جملس جمرإلا

كر تتجم)ةئا جم   جمرمل

جمارلاشاحرت 

جمرلج ة جمرل ئا  جم–ارررررررررذ 

شرررررر ة جمشررررررةكشرررررريجمجمجم

جمارة جملسج ما جمارلج

جمشررررررررر ة جم–رمجمعرملدي جمرل

جمل ةعاةي جملجارة جمر

شرررررررر ة جمجم–جمرملدي جمرلعرم

جماتجمشةكشيجملسج ةا

ة جم مجميررراريرررا جمادارجمةرارررلجمسسىجم كرل ةي سجمآار جمسس

 دأجمجمملجحد جمرألم يكا ،م جمجرمع جمتسسررررررجماجمرل اليرتجمرجم

يدجمم جممجمةاثجمشررررغلجمرلعدجم0388ةارتهجمرلعمسا جمم جمرلعرمجم

شررر ةرتجمشرررةكشررريجمجمجمجمرمل راررربجمرلقاراي جماجملم س 

 جم ةرتجمحمسا جمااالا جمدارةرتجمشرررررراس رررررر يرتجملرل

جمسداجمم جماس رررر ي جممؤيررررسرررررتجماررررحةا جماشرررررةكجماجمجم

جمةمجحدث.جمجمرملؤمت رتجمرحملسا جمارلدالا 

جم8

جملسعادرجمحممدجممرزن

جمرة  )س  جملس جمرإلا

ر تتجم)س  جم   جمرملك

جمارلاشاحرت 

جماةجم جمأسمرررررررل ئا جمةجررررررل

 ة جملس جمدارة جمشرررررررررررر

سررررررررررررررعادجممرزنجمحممدجمرل

جمرلقر   

جمةجلجمأسمرل

مع جم ديررر جممعمرةي جمم جمجر ةرارررلجمسسىجم كرل ةي سجم

 جمم جم،جم رردأجمةارررتررهجمرلعمساررجمجمرملسرر جم هرردجملسةاالجمارملعرررانجم

 جممل راررربجمرلقارايمجمةاثجمشرررغلجمرلعديدجمم جمر0330رلعرمجم

رل جمدارةرتجماجمسداجمم جمرلشرررررر ةرتجماس رررررر يرتجملجم

ليجمرتجمتجسة جم)رملرشرررررررررر ةرتجمحمسا جمااالا جماجم  رس

 دمرتجمرة جمارملقراالتجمااراليجثمرة جمارلن رسيجمارلجا

رتجمىلجمس رررر يرتهجماجممجعاارل ر   جم رإلضررررر  جمررل ةعجم

جمرل ةاجمرلعرم.جم

جم2

جمرحلديثيجمامد  ر جميسامرن

جمرة  )س  جملس جمرإلا

جمرجع  )س  جم   جمرمل 

جم-

 جم جمارل ئارلع رررر جمرمل جد

شرررررررررررررر ة جمجمجم–رلج ةاذ جم

ع اي جمرجملم س جمرلسرررررررررررررررر

جمس ي جمجملألحبرثجمارلج

 جمنشررررئا جمم جمجرمعةرارررلجمسسىجم كرل ةي سجم  ديررر جمد

ارر ،جم رردأجمجماليرررتجمرملجحررد جمرألم يكجم االيرر جمأةيزانرررجماجمرلجم

يدجمم جممجمةاثجمشررررغلجمرلعدجم0328ةارتهجمرلعمسا جمم جمرلعرمجم

س ررر يرتجملرل جمرمل راررربجماجمسداجمم جمرلشررر ةرتجما

سة جم)رل ةرس جمدارةرتجمشررررررررررررررررررر ةرتجماجم  رسرتجمتج

 جمارلشرررررررر ةرتجمارل شرررررررر جمارملنرررررررررةفجمراليررررررررجثمرةي

ي جماراليرررررررررررررررررررجثمرةجمراليرررررررررررررررررررجثمرةي جمارلجق ا جمرحلا 

جمارلج  ي رلعقرة  .

جم3
جمملسحمرجمسةدرهللجملد ر

جمرة  )س  جملس جمرإلا
جم-

لسخ  طجمجمرملدي جمرلعرم

جماي ا جمرلسع ر  ي جمرلع  

ارة جمرب ديررررررررررررا جمةراررررررررررررلجم كرل ةي سجمسس مجماجمرإل

رمع جمرلكه  رئا جمم جمججما كرل ةي سجمسس مجماجمرب دي 

م يكا ،جمل اليرتجمرملجحد جمرألديديرنرجماجمرجم–د رنسررررررةالجم

ديدجمشررررغلجمرلعجممجمةاث0328جم دأجمةارتهجمرلعمسا جمم جمرلعرم

م جمرلشررررررررررررر ةرتجمجمم جمرمل راررررررررررررربجمرلقاراي جماجمسدا

اجم  رسرتجمجماس ررررررر يرتجملرل جمدارةرتجمشررررررر ةرتجم

مرةجمارلة  كجماراليرررررررجثجمتجسة جم)رل  رنجمارالتنررررررررالت

جمارلج  ي رلعقرة جمارإلسام .
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 :رلسارنجمم جم رةججملس جمرإلارة جمأس رء .8

 املؤهالت واخلربات  ابقة الوظائف الس اليةالوظائف احل االسم  

جم0
جمةرنينرا جميهرججمرلشا

جمجمرجع  )س  جم   جمرمل 
جمدارة جممسجشرةجممرليجما

سا جمحمرض جماجمرلك

جميرارلجق ا جم رل 

رتجمم جمرية جمانظمجمرملعس مةرالجمسسىجمرملرجسج جماجمرحمل

جمرملجحرررررجمجمجم جم ررررررل اليررررررت جمانة  جمرألم يكاررررر جمجررررررمعررررر  د 

ع اجما  جمس رررررر جماجما كرل ةي سجمم جمجرمع جمرملس جميرررررر

ارتهجمن نان،جم دأجمةلقرربائ جمرلسرررررررع اي جملسمحريرررررررةنجمر

حملريررررررررررررررررة جممجمالديهجم م جماجمر0330رلعمسا جمم جمرلعرمجم

جمسرررردراررملرررررلارررر جمااجمجمات ةا جمات ةاررررذجما ساررررلجمرل ظم

 اكس جما جمارإلارةي جمرلسررررررررراريررررررررررتجمارإلج رءرتجمرملرلاجم

رمجمظ لق  جمارل رررررعفجماجمرلرا سالجمنقرطجمرلشررررر ةرتجم

جم.رملرلي

 

جم:رلج ةاذي جمرإلارة  .9

 املؤهالت واخلربات  لسابقة ئف االوظا اليةالوظائف احل االسم  

جم0

جمجا امجمرل ايسةدرل م جمد  ر

جماجمرلش ة جم)رنجه جم ا جمسمسه

جمم 10/10/8103رسجةرةر جمم جم

جد جمرلع رررررررررررر جمرمل  -

جمرل عرررررررررمجمارملرررررررردي 

 لسش ة .

جمرأل - الجمرل رررررررررئررررررررب

جمرلج  ةاررررذ جملس ئا 

جمشررررررررررررر ة جمالهجم–

جمر   .رلمة جمرلق

جملج ةاررذ نررئربجمرل ئا جمرجمجم

جم–تجملشررررئ نجمرلشرررر ةرجمجم

جم.ة ش ة جمالهجمرلم

ا جما كرل ةي سجمةرارررلجمسسىجممرجسرررج جم  ديررر جماررر رسجمجمجمجم

رلاة ةنارجماجم  ديررررررررررر جماررررررررررر رسا جمم جمجرمع جمج   جمة

م جمرلعرمجمجم دأجمةارتهجمرلعمسا جمرل اليررتجمرملجحد جمرألم يكا ،جم

اررررررربجماس ررررررر يرتجممجمةاثجمشرررررررغلجمرلعديدجمم جمرمل ر0329

جمحمسا جمااالا جماجملرل جمدارةرتجمسداجمم جمرلشرررررررررررر ةرت

رتجماجم ائجما رنجم  رسرتجمتجسة جماس رررررررررر يرتجملرل 

جمةك ما .جمجم

جميرملدي جمرملرلجممر  جمج ةججمجمجمجم8

جماجمأةدجمرلقريدين

لا جماجمرإلارة جمرملر

جملم س جمار  ال

جرمع جمجملجمادارة جممرلا جمم ةرالجمسسىجممرجسج جمدارة جمأسمر

ع جمرة جممشررررةياجمم جمجرمجم  سرررسةرنارجمامرجسرررج جم  ديررر جمداجمجم

ا جمكرل ةي سجم  ديرررر جممدناالي جمةرةااليجرجمرلشررررمرلا جما 

مجم0323مجمتهجمرلعمسا جمم جمرلعر  يررررج ن،جم دأجمةارم جمجرمع جم

لعملجماجمرمررلجمرملرلا جما دأجمجمةارثجملرديرهجم مهجمب يسر جماجمرألسجمجمجمجم

جمم.جم8100ةجممجمرلش ة جم  ظاة جممدي جممرليجمم جمي

جم9

جمرل ي جمجم رلدجمسةدرلعزيز

جماجمرلش ة جم)رنجه جم ا جمسمسه

جمم 08/10/8102رسجةرةر جمم جم

جمرةجممدي جمراليجثم

ن  ا جمرملجمجم–مدي جم

جم–جم راليجثمرةي

جملا جمرل رجحيجمرملر

 جمامرجسج جمCFAجمدجم)ةرارلجمسسىجمشرهرا جمحمسلجممرليجممعجمجم

 جماجمسمرلجمم جمجرمع جماي ةدارة جممرلا جمامرجسررررررررج جمدارة جمأجم

مرررلجم كرررل ةي سجمدارة جمأسرل اليررتجمرملجحررد جمرألم يكار جماجمجم

عرمجمرتهجمرلعمسا جمم جمرلم جمجرمع جمرملس جميررررررررررررررررع ا،جم دأجمةاجم

جماجم  ا جمراليرررررررررجثمرةي رملنررررررررراجممدي جمةمجماسملجم8118

جثمرةي جمي جماجمرملنررر  ا جمراليررراةمدجمةر اجرلراليرررجثمرةجم

جميشررررررررررغلجمرلعديدجمم جمس رررررررررر يرتجم،جمااجمرل رجحيجمرملرلا جم

مدي جمجمعملجماجمرلشررررررر ة جم  ظاة ا دأجمرللرل جمرإلارة ،جم

جمم.8100راليجثمرةجمم جمأغس  جم

جم0

جميجمأمدجمحممدجم ا م

جماجمرلش ة جم)رنجه جم ا جمسمسه

جمم 05/01/3810رسجةرةر جمم جم

جمألغذي دي جم  ر جمرم
جم–اميجمرملدي جمرإل س

جمرش ة جمأم يكرن

اجمجماجمم جمجرمع جمج ت مججمر جنررررررةرارررررلجمسسىجممرجسرررررج 

ا جمر رمع جمرألم يكجمرلسرررر يدجما كرل ةي سجمر جنررررراجمم جم

مجماسملجماجم0338م جمرلعرمجمجم ررلقرر   ،جم ردأجمةاررترهجمرلعمسار جمجمجمجمجمجم

ر جمرمل جارررتجمأةمجمرلشررررررررررررررررررررررررر ةرررتجمرلعرررملارر جماجم  ررجمجمجم

ا اةسررررررررريجمة ال،جمجمراليرررررررررجهاةا جم)  اةاجماجرمةل،

ما جمىجمرلشررررررر ةرتجمرإل ساامرةسجمرلعرملا  جمرىلجمجرنبجمةم

اجمجمألايعجما دأجمرلعمللجمشر ة جمرم يكرنرجماجمرلش عجمرجممث

جمم.8108غذي جمم جميةجممجمرلش ة جم  ظاة جممدي جم  ر جمرأل
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 املؤهالت واخلربات  لسابقة ئف االوظا اليةالوظائف احل االسم  

جمجمأمدجمي دجمرلس دجم1

جمإلارةي مدي جمرلشئ نجمر

جمأمنجمي ارملسر منجما

جمرنجمرجملس جمارلسا

جمجمملسر مندي جمشئ نجمرم

جمرملرلا جمم جمةسارتجمةرارررررررررلجمسسىجممرجسرررررررررج جماجمرإلارة جم

رمع جمرة جمأسمرلجماالا جمم جمجدارلةانررررررررررررلجما كرل ةي ي جم

رمجمهرا جممسررررئ لجمراللجزجمرملس جمسةدرلعزيزجماةراررررلجمسسىجمشررررجمجم

 ق جم جماشرررررررررررررررررررررهرا جمرمل رجمCCOرملعجمدجمم جمرملعهدجمرملرليجم)

 جم رلجمامت يلجمرإلة رارإللجزرمجمامكر ح جمغسرررررررررررررررالجمرألم

(CME2رلا جمملجماجمرألاةرعجمرمل جمارلشررررررررررررررهرا جمرلعرم جملسجعر

(CME1مجماسملجماجم8119 جمرلعرمجم ،جم درءجمةارتهجمرلعمسا جمم

ي جمجسة جمةجىجمم نبجممدسد جمدارةرتجمتقسدجم اهرجمم رةزجمت

جم من.رلشئ نجمرإلارةي جماشئ نجمرملسر

جمليرمل ر بجمرملرجمنمدجميسامرحممدجمد  ر امجمحمجم5

جم–جع جممدي جمأالجمم ر

ي نغجمش ة جمدةنس جما

جماش ةر م

جمجرمع جمرلقر   ،جمةرارررررررررررررلجمسسىجم كرل ةي سجمجترة جمم 

ملجحد جم اليرتجمرةينجم رلزمالجم معا جمرحملريرررررررررررررررةنجمرإلارجم

 الي جميررررررررررةنجمرلقرن نانجم رألم يكا ،جمزمالجممجعا جمرحملر

رتهجمرألم يكا ،جم دأجمةاجمنا  رمشررررررررررررر جم رل اليرتجمرملجحد 

 جمرحلسر رتجممجماسملجممبارلجمم رجع8110رلعمسا جمم جمرلعرمجم

 ي جمتقسدجم اهرجم شررررررر ة جمأةنسررررررر جماي نغجماشررررررر ة جمايسجمجم

جمالجما دأجمرلعملجمام راررررربجمتجسة جمةجىجمم نررررربجممدي جمأجم

جمم.8105 جمي لا جم  ظاة جمم ر بجممرليجممجمرلش ة 

 

 :ا احلالية والسابقةداخل اململكة وخارجه اإلدارة جملس أعضاء عضوية

سسىجمأ  ىجمتجممجمس رر ي جملرل جمدارةرتجماجمشرر ةر8102ت ىلجم عضجمأس رررءجملس جمدارة جمرلشرر ة جم الجمرلعرمجم

 رل ح جمرلجرلي:

  لساجمل عضو اسم

 لسابقةا إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات  حلاليةا إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات

 ململكةا خارج/داخل – انونيالق الكيان – الشركة اسم

  السعودية العربية

 ململكةا خارج/داخل – انونيالق الكيان – الشركة اسم

 السعودية العربية

جمةرملجمارحجمسةدرهلل

جمرلسع اي جم– جمج مدةجمغ جممسر م )جملعقرة رجملسجم يلجمرلعرملا جمأماكجمش ة جم رلسع ايجم– جممدةج جممسر م )جمرال جنراي جمرملدي  جمرسمرةجمش ة 

جملسع اي جمجمرجم–   جمر زي  جم)مسر م جممدةج  جمجملسع اي رجم– جممدةج جمغ جممسر م )جمارإلسمرةجملسج ما جمرلق ىجمأمجمش ة 

جمرلسع اي جم–يجمر  رنجم)مسر م جممدةج  جمش ة جمةس رنجمرلسع اي جمجمجم–داا  جمش ة جمالهجمرلمة جمرلقر   جم) رتجممسئ لا جمحم

جماي رلسع جم–سر م جممدةج  جمرجملم س جمرلسع اي جملألحبرثجمارلجس ي جم)مجمةح ي رلجم–)مسر م جمغ جممدةج  جمجم   رلقرجملسج ما جمرلج  ا جم ا ش ة جم

جمرلسع اي جم–ج  جم جممدةش ة جملم س جمرلج  ا جمرملرلا جم)مسر م جمغجمةح ي رلجم–غ جممدةج  جمجم)مسر م جمرملن  ا جمرلمة جملم س 

جممن جم– جم)مسر م جمغ جممدةج  جمش ة جممساجماسسمجمرل امجملسج ما جمرلعم رناجم ةح يرلجم– جمغ جممدةج  جم)مسر مجمرلقر   جمرلمة جمالهش ة جم

جممن جم–)مسر م جمغ جممدةج  جمجمش ة جممساجملسة راعجمارمل جاعرتجمرلسارةا جممن جم– م جمغ جممدةج  جم)مسرجمرلقر   جمرلدالا جمالهش ة جم

جمجم منجم–مسر م جمغ جممدةج  جم)جملسج ما جمرلعقرةي جمأملرظ ش ة جم

جمجمن مجم–مسر م جمغ جممدةج  جم)جمرلعقرةي جملايجثمرةرتجمالهش ة جم

جملقنجرجمسثمرنجمبرةع

جمجمرلسع اي جم– جممدةج  جمش ة جمر زي  جملألي رعجمرملرلا جم)مسر م جمغجمرلسع اي جم–مدةج  جمجم)مسر م جمرلنح جملسخدمرتجمالهجمش ة 

جملسع اي رجم– جممدةج  جمر زي  جم)مسر مجم   

جمرلسع اي جم–جمش ة جمةزمجملايجثمرةجم)مسر م جمغ جممدةج  

جمرلسع اي جم–جممدةج  جمش ة جمي  جملايجثمرةجمرلعقرة جم)مسر م جمغ 

جمرلسع اي جم– جمش ة جمس رءجمرلجعساما جم)مسر م جمغ جممدةج 

جمرلسع اي جم–جم جم) رتجممسئ لا جمحمداا  ATSرلش ة جمرلة ا جملج بنجمرلجق ا جم)

جمرلةح ي جم–جمش ة جمجرمع جمرملمسك جم)مسر م جمغ جممدةج  

جم– جماجر جم)مسر م جمغ جممدةج ش ة جمآةجمز جمدمجم ري ميا ك لجمأن نامجمي ة

جمت ةار

 جمريسرةي جمآ جمدسجم)مسر م جمغش ة جمناةرجم ري ميا ك لجميرت مياة جماجمت

جمت ةارجم–مدةج  جم

جمرلسع اي جمجم–ش ة جمرلةسدجمرألمنجم)مسر م جمغ جممدةج  جم

جمرلسع اي جمجم– جما  رتجممسئ لا جمحمدا)جمضرةا جممس ش ة جم

جممة يجمآلجميعادجمسةدرهلل

جمرلسع اي جم–جم  جممدةج غجممسر م )جمش ة جماالي جملايجثمرةجمرلسع اي جمجم–جم غ جممدةج جممسر م )جمش ة جميعدجمرملة يجماش ةرهجملسمقراالت

 جمجمرلسع اي جم–جم  رتجممسئ لا جمحمداا )ش ة جمرلسع اي جمألنظم جمرملةرنيجمرلس يع جمجمجمرلسع اي جم–جم  غ جممدةججممسر م )جميجثمرةلاجمرملة يجمسةدرهللجمأ  رءجمش ة 

جمجم رلسع ايجم– جملا جمحمداا  رتجممسئ )ش ة جمةق لجملسكامرايرتجمجمرلسع اي جم– جم رتجممسئ لا جمحمداا )ة نرةجمجم–ش ة جمرلجشاادجمارلعمرة جم

جمرلسع اي جم–جم  رتجممسئ لا جمحمداا )ش ة جميعدجمرملة يجماش يك جملسعقرةرتجمجم
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  لساجمل عضو اسم

 لسابقةا إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات  حلاليةا إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات

 ململكةا خارج/داخل – انونيالق الكيان – الشركة اسم

  السعودية العربية

 ململكةا خارج/داخل – انونيالق الكيان – الشركة اسم

 السعودية العربية

جمل ايجارجم  ر امدجمسةدرل م 

جمرلسع اي جم–جممدةج  جم)مسر م جمغ جمش ة جماالي جملايجثمرةجمرلسع اي جم– جمج مدةجممسر م )جمد  رنجمةس رنيجمش ة 

جمرلسع اي جم–مسر م جمغ جممدةج  جم)جمش ة جمأماكجمرلعرملا جملسجم يلجمرلعقرة جم رلسع ايجم– جممدةج جممسر م )جمرال جنراي جمرملدي  جمرسمرةجمش ة 

جمرلسع اي جم–جممدةج  جم)مسر م جمغ جملإلارة جمرخلزرمىجمش ة جمرلسع اي جم– جممدةج جممسر م )جمجس ي ارلجملألحبرثجمرلسع اي جم رجملم س

جمجمجمرلسع اي جم– جممدةج جممسر م )ش ة جمرلنراةرتجمرلن رسا جمجمرلسع اي جم–مدةج  جمجم)مسر م جمغ جمش ة جمجداىجملايجثمرة

جمجماي رلسع جم– جممدةج جممسر م )رلش ة جمرلسع اي جملس ةرس جمارلجغسافجمجم رلسع ايجم–دةج  جم)مسر م جمغ جممجمش ة جما رسرتجمرلعاسى

جمجمريةرنارجم– جملا جمحمداا  رتجممسئ )ش ة جمرمل رسمجمرلس يع جم

جمجمة ةيرجمجمجم–جم  رتجممسئ لا جمحمداا )ش ة جمناةا جم

جمجمة ةيرجمجمجم– جماا  رتجممسئ لا جمحمد)ش ة جمريس جم  يدججم

جمسةررردهجممررردحمجمسةررردرلعزيز

جمجمميرني

جمجمجمرلسع اي جم–داا  جمش ة جمالهجماايلجملسةاج منجم) رتجممسئ لا جمحمجمرلسع اي جم– جمج مدةجممسر م )ش ة جمةس رنيجمد  رنجم

جمرلسع اي جم–دةج  جمش ة جملم س جم دمرتجمرل عرمجم)مسر م جمغ جممجمرلسع اي جم– جممدةج جمغ جممسر م )ش ة جم  صجمرلسع اي جم

جم اي رلسعجم– لا جمحمداا  جمة جمرل  ااجمرلسع اي جملألغذي جم) رتجممسئش جمع اي جمجمرلسجم–حمداا  جمجمسئ لا مجمش ة جمرلث يرجمرلعم رنا جمرلعقرةي جم) رت

جمع اي رلسجم– لا جمحمداا  جمش ة جمرل ساججمارملا  جمر ر ز جم) رتجممسئجمرلسع اي جم– جمجممدةج غ جممسر م )ش ة جمدتقرنجمةر اجرلجم

جم–امراي جم)مسرررررررررر م جمغ جممدةج  ةرلشررررررررر ة جمرل ب ا جملسنررررررررر رسرتجمرلةااجمرلسع اي جمجم–ا  جمش ة جمرلشرة جمرلع  ا جم) رتجممسئ لا جمحمدا

جمرلسع اي 

جمرلسع اي جم–ج  جمش ة جمي يك ة جمرلسع اي جم)مسر م جمغ جممدةجملسع اي رجم–سئ لا جمحمداا  جمش ة جمج اجمرحلسىجملسجارة جمرحملداا جم) رتجمم

جممن جمجمجم–جم ش ة جمةس رنجمر  رنجم)مسر م جمغ جممدةج جملسع اي رجم–مسئ لا جمحمداا  جمجمش ة جمالهجملسجق ا جمارل ر  جمرلةديس جم) رت

جمن جممجم–   جمرلمة جم)مسر م جممدةج  جمجمسع اي رلجم–ئ لا جمحمداا  جمش ة جمرلسمرة جملألسمرلجمرلجارةي جم) رتجممس

جمسع اي رلجم– جمغ جممدةج جمسر م م)ش ة جم  صجمرلدالا جملايجثمرةجمجمرلسع اي جم– جمش ة جمالهجمرلجارةي جم) رتجممسئ لا جمحمداا 

جمجمرلسع اي جمجمجم– جمش ة جما ر جمرألغذي جم) رتجممسئ لا جمحمداا 

جمجمرلسع اي جم–حمداا  جمجمش ة جم ا جمرلج  ا جملسج ما جم) رتجممسئ لا 

جمجمرلسع اي جم–ا  جمش ة جم سك ي جمرلدالا جم) رتجممسئ لا جمحمدا

جمجمرلسع اي جم– رتجممسئ لا جمحمداا  جمش ة جمرمل ر  جمرحل   جملسج ما جمرلقر   جم)

جمجم اي عرلسجم– لا جمحمداا  جمش ة جمر جسرمجمرمل ةع جملسعقرةرتجم) رتجممسئ

جمجمرلسع اي جم– رتجممسئ لا جمحمداا  جمش ة جممعراجمرلعرملا جملإلنشرءجمارلجعم جم)

جمجممن جم–ش ة جمرملسجقىجمرلع  يجم)مسر م جممدةج  جم

جمجمن مجم–سر م جمغ جممدةج  جمش ة جمالهجمرلمة جملايجثمرةجمارلج ما جم)م

جمجممن جم–مدةج  جمجم م  ا جملسجأج جمرلجم يسيجم)مسرش ة جمرلج 

جمجممن جم– م جممدةج  جممن جملسدارج جم)مسرجمش ة جمرإلمسرسسا 

جمجممن جم–غ جممدةج  جمجمش ة جمالهجملايجثمرةرتجمرلعقرةي جم)مسر م 

جمجممن جم– جممدةج  جمش ة جمرملرظ جملسج ما جمرلعقرةي جم)مسر م جمغ

جمجممن جم– جم)مسر م جمغ جممدةج م رنا جمرل امجملسج ما جمرلعش ة جممساجماسسمجم

جمجممن جم– رنا جم)مسر م جممدةج  جمش ة جمرإلمسرساسا جمر ديد جملسج ما جمرلعم

جمجملة رنجم–جمأايك جم)مسر م جمغ جممدةج  جم–ش ة جمرلج  ا جملسج  ي جماراليجثمرةجم

جمجملة رنجمجمجم–ش ة جمرملش فجم)مسر م جمغ جممدةج  جم

جمجمكشيشةجمسسيجمةسن
جمجمرلسع اي جم– جم رتجممسئ لا جمحمداا )ش ة جمشةكشيجملسج ما جمارلجارة جم

جم
جممن جم–مدةج  جمجمم  ش ة جمرل عامجمرلقر   جملايجثمرةجم)مسر

جمجملسعادرجمحممدجممرزن

 ي رلسع اجم– جممسر م جممدةج )ش ة جمرملجقدم جملسةااةامرايرتجمجمجمرلسع اي جم– جم رتجممسئ لا جمحمداا )ش ة جممرزنجمحممدجمرلسعادجمرلقر   جم

جما يجم–  جمش ة جمما رءجمةر اجرلجم) رتجممسئ لا جمحمدااجمرلسع اي جم– جممدةج  جمغجمش ة جمرلسعادجمرلقر   جم)مسر م 

جمةانرألجم–سئ لا جمحمداا  جمرلش ة جمرلع  ا جملسج ما جمرلعقرةي جم) رتجممجم  ي رنارجم–ا  جم ة جمياةا جم  ا اجازجم) رتجممسئ لا جمحمداش

–رتجممسئ لا جمحمداا  جمش ة جمحممدجمسةدرل م جمرلسعادجماأاالاهجم) جممن جم–داا  جمش ة جمرلج   جمرحملداا جم) رتجممسئ لا جمحم

جمرلسع اي جم جم ي جمرلةحجم–سئ لا جمحمداا  جميجم) رتجممش ة جم ا جمرلجم يلجمرخلساا

جمرلةح ي جم– رتجممسئ لا جمحمداا  جمش ة جم  رءجمرلسع اي جمرلدالا جملسمقراالتجم)

جميرحلديثجمامد  ر جميسامرن

جمرلسع اي جم– جممدةج جممسر م )جمجس ي ارلجملألحبرثجمرلسع اي جمرجملم س جمجماي رلسع جم– جممدةج غ جمجم م مسر)جمش ة جملم س جمجنم جمرملدرئ 

 جماي رلسع جم– جممدةج جممسر م )رلش ة جمرلسع اي جملس ةرس جمارلجغسافجمجمرلسع اي جم– جممدةج غ جمجممسر م )رلسع اي جملسمخجمرتجمرخلرا جمرلش ة جم

جملسع اي رجم– مدةج غ جمجممسر م )ش جمةر اجرلجمراليجثمرةي جمش ة جم ا 

جمجمملسحمرجمسةدرهللجم رلد

جم رلسع ايجم– جممسر م جممدةج )رلش ة جمرملجحد جملإللكاانارتجمجم رلسع ايجم– جممسر م جممدةج )رال جنراي جمجمرملدي  جمرسمرةجمش ة 

جمي رلسع اجم– جممسر م جممدةج )رال جنراي جمجمرملع   جممدي  جمش ة جمرلسع اي جم– جمم جممدةج مسر )رلمي رنيجمجمرلسع ا جمرلة  

جمرلسع اي جمجمجم–ج  جمةش ة جما رسرتجمرلعاسىجم)مسر م جمغ جممدجملسع اي رجم– جممسر م جمغ جممدةج )ش ة جمرإلمس  جمرأل اضجمرلسع ا جم

رل جمدارةرتجمأةث جمم جم  جممجمأل جمس ر جمم جمأس ررءجملس جمرإلارة جمس رر ي جماجملجمجم8102االجمي جدجم الجمرلعرمجم 

جمش ةرتجممسر م جممدةج .جم
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  تكوين جملس اإلدارة وتصنيف العضوية:

جمعرم رلجممعا ر جمسا  جما دجمأليرررسجملسشرر ة ،جميجك نجملس جمدارة جمرلشرر ة جمم جمتسررع جمأس رررءجمبةقر جملس ظرمجمرجمجم

جمم جمت دأجمماااي جميرررر  رتجماثثجمملد جمرإلارة جملس جمأس رررررءجمم88/01/8105جمترةيخجماجمرمل عقد  جم00)جمرلعراي 

جم أي جمملجمةمرجم،نجخر هممجمأ جمتغا جمسسىجمأس رررررررءجمرجملس جمم ذجمر8102املجمي  أجم الجمرلعرمجمجمم،88/01/8105

جمت ةاذينجمغ جمأس ررررءجما مثرنجمم جميجك نجمرجملس جم  نجملذل جماا قر جمرجملس ،جماجمس ررر يجهمجمتنررر افجمسسىجمتغا 

جمجم.ةاذ ت جمس  جمدىلجمدضر  جممسجقسنجمأس رءجم س جمم هم

 م:جمجم8102جمايةنجمر دالجمأانرهجمتك ي جمرجملس جماتن افجمرلع  ي جملسعرم

 تصنيف العضوية املنصب يف اجمللس اسم عضو اجمللس

 يري تنفيذي رئيس جملس اإلدارة عبداهلل صاحل كامل

 تنفيذييري  س جملس اإلدارةنائب رئي طارق عثمان القصيب

 مستقل دارةاإلعضو جملس  مبطيآل عبد اهلل سعيد 

 تنفيذي إلدارةجمللس اعضو املنتدب ال عبد الرمحن إبراهيم الرويتع

 يري تنفيذي دارةاإلعضو جملس  عبد العزيز حممد عبده مياني

 مستقل دارةاإلعضو جملس  حسني علي شبكشي

 مستقل دارةاإل عضو جملس مازن حممد السعيد

 مستقل دارةاإلعضو جملس  سليمان إبراهيم احلديثي

 مستقل دارةاإلعضو جملس  خالد عبداهلل امللحم

  :م1028الل العام خحضور األعضاء سجل اجتماعات جملس اإلدارة و

دار جمم جمسجمةمرجمأنجملس جمرإلارة جمأادةم،جم8102لعرمجمرملرليجم الجمرجم جمرججمرسرتيججمسقدجملس جمدارة جمرلشر ة جم

مجما لرر جما  جمرةجارررجرررتجمامج سةرررتجمجمجمجم8102لعرررمجم  رةرتجمرلجم ي جماجمرلةارتجم نجمم رسارردجمرججمرررسرررتررهجم الجمرجمجمجم

ع جمبرجماة اجمرلسررر  ي جما ل جم عدجماةريررر جم   جمرمل رججمرلشررر ة ،جما راررر جم  رةرتجمرسجمراجمرلق رئمجمرملرلا جمرل  عا جماجم

جمجمسسىجمرل ح جمرلجرلي:مجم8102الجمرلعرمجم اةرنجميالجمرججمرسرتجمرجملس جمت اارتهرجملسماس ،جم

 م01/20/1028 يف تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

 تماعاتاالج واعيدم          

 

جملساجمل عضو اسم

جمم1028 اجمللس اجتماعات حضور سجل
 عدد/احلضور

 ألولا االجتماع اتاالجتماع

10/03/1028 

 لثانيا االجتماع

06/06/1028 

 لثالثا االجتماع

05/09/1028 

 لرابعا االجتماع

30/20/1028 

 خلامسا االجتماع

11/22/1028 

 لسادسالجتماع اا

10/21/1028 

جم9/5جمجمجمجمجمجمجمرملةجمارحجمسةدرهلل

جم5/5جمجمجمجمجمجمجملقنجرجمسثمرنجمبرةع

جم0/5جمجمجمجمجمجمجممة يجمآلجمديعاجمرهللجمسةد

جم5/5جمجمجمجمجمجمجم ايجارلجم  ر امدجمرل م جمسةد

جم9/5جمجمجمجمجمجمجمرنيميجمسةدهجممدحمجمرلعزيزجمسةد

جم5/5جمجمجمجمجمجمجمشيشةكجمسسيجمةسن

جم0/5جمجمجمجمجمجمجمسعادرلجمحممدجممرزن

جم5/5جمجمجمجمجمجمجمرحلديثيجممد  ر اجميسامرن

جم0/5جمجمجمجمجمجمجمملسحمرجمسةدرهللجم رلد
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 لس: عدد اجتماعات اجمللس وحضور أعضاء اجمللس خالل دورة اجمل

 جم09)مجمسداجم88/01/8105 جمرمل عقرد جماجمجم00عار جمرلعررمر جمرلعرراير جم)جمجمجمجمجممسقردجملس جمرإلارة جمم جمتررةيخجمتعاا رهجمم جمر جمجمجم

جمرسرتهجم الجمرلداة جمرحلرلا :،جمايةنجمر دالجمأانرهجمة  ةجمأس رءجمرجملس جمالججمرججمر 

جمرجملس جمس  جمريم
 م16/20/1029 يف تنتهي م11/20/1026 من بدأت اليت اإلدارة جمللس( 25) دورة

جم ةرحل جمنسة جمرحل  ةجمجمرالججمرسرتجمسدا

جم%10جم8جم09جمملةرجمارحجمسةدرهلل

جم%011جم09جم09جمرلقنججمسثمرنجمبرةع

جم%53جم3جم09جممة يجملآجميعادجمرهللجمسةد

جم%011جم09جم09جمرل ايجاجمامد  ر جمرل م جمسةد

جم%05جم5جم09جمميرنيجمةدهسجمحممدجمرلعزيزجمسةد

جم%011جم09جم09جمشةكشيجمسسيجمةسن

جم%58جم2جم09جمرلسعادجمحممدجممرزن

جم%011جم09جم09جمحلديثيرجمد  ر امجميسامرن

جم%10جم8جم09جمجمسحمرملجمسةدرهللجم رلد

 :الرئيسة الشركةجلان 

فجمابةاع جم رءرجمسسىجممرجمتسرررررجدساهجمرةجارجرتجماظ ا ة ةم جمرلشررررر ة جم  نجملس جمرإلارة جم  رسدجمضرررررم جمدبرةجم

اتنررر يفجملارتهجمتأاي جممهمرتهجمامسرررئ جماد جمرجملس جم هدفجممسررررسجمةئاسررراجنجم  جنشررركلجمأسمرلجمرلشررر ة جم

جمذهجمرلسارنجم ياض ر عجمرختر جمرلق رةرتجماجمرلش ة ،جما جمىجمرإلش رفجمارل  ر   شكلجم عرلجماة اجممسج أسمرلهجم

لسارنجم ع اجمنجرئججمايش فجملس جمرإلارة جمسسىجمأسمربرجماتق مجمرجم،رلاشراحرتجمرملكر تتجما   جمرمل رجع ،جما   جم

اةؤيررررئهرجماتك ي هرجمرجممهرامهرلسارنجمجمر جنرررراررررتجماتجسخ جمجم،أسمربرجمات ارررارتهرجمسسىجمرجملس جم نرررة جمااةي جم

مجم8102الجمرلعرمجم ارنرتجمرحل رررر ةجملألس رررررءجملكلجمرججمر جمات رةيخجمرنعقرا رجما اسداجمرججمرسرتهرجمس رررررئهرجماأ

جمسسىجمرل ح جمرلجرلي:جمجم

 جلنة املراجعة: 

ج ررم  جمتشررركالجمرلسا  جمجممجمالئح جمسملجم   جمرمل رجع جمرمل90/08/8108 جمرمل عقد جماجم05)رسجمدتجمر معا جمرلعرم جم

جم   جمج ختج ر  جمماجمالئح جمة ةم جمرلشرررررر ةرت،جماجمهرجممبرجميامهرمهرجماضرررررر ر عجمسمسهرجمامكر تتجمأس رررررررئجمجم

جمسا رلدر جمرل  ر  جماأنظم جمرملرلا جمارلق رئمجمرلجقرةي جمانزر  جميررام جمم جمارلجحق جمرلشرر ة جمأسمرلجممب ر ة جمرمل رجع 

جملس جمبرجمي ةسهرجمأ  ىجمتامسئ لارجممهرمجمأ جمجرنبجمدىلجمانره،أجمرملةنجم رار جمجم نرة جمجمرلسا  جممهرمجماتشرملجمجم اهر،

جم:رإلارة 

 : املالية التقارير: أواًل

جماجمارلج اررا جمةأيهرجماد درءجمرإلارة جملس جمسسىجمس ضررهرجم ةلجمسشرر ة لجمارلسرر  ي جمرألالا جمرملرلا جمرلق رئمجماةريرر  .0

جمجم.اشةر اجهرجماسدرلجهرجمنزر جهرجمل مرنجمشأنهر؛

جمرملرلا جممارلق رئجمرإلارة جمس لجمتق ي جمةرنجمد رجم امرجم–جمإلارة رجملس جمبسبجمسسىجم  رءرجم–جمرلةينجمرل أ جمد درء .8

جمرمل ةزجمتقاامجمرملسرررجثم ي اجملسمسرررر منجمتجاحجمرليتجمعس مرترملجماتج رررم جمامةه م جمامج رزن جمسرال جملسشررر ة 

جم.رتاااجهرارياجمسمسهرجمامن  ججماأارئهرجملسش ة جمرملرلي

جم.جمرملرلا جمرلجقرةي جمهرتج م جممأل   جمغ جمأاجممهّم جممسرئلجمأ جماةري  .9

جمرلش ة جماجمراللجزرمجممسؤالجماأجممهرمهجميج ىلجمم جمأاجملسش ة جميرلرملجمرملدي جميث  رجممسررئلجمجمأ جماجم د  جمرلةحث .0

جم.جمجمرحلسر رتجمم رجاجمأا

جم.ملرلا رجمرلجقرةي جماجمرل رةا جمر    ي جمرملسرئلجماجمرحملريةا جمرلجقدي رتجمم جمرلجحق  .1

جم.شأنهرجماجمرإلارة جم جملسجمارلج اا جمرل أ جماد درءجم ة رلشجماجمرملجةع جمرحملريةا جمرلساريرتجماةري  .5
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 : الداخلية جعةاملرا: ثانيًا

جم.جمرلش ة جماجمرملخرب جمادارة جملا ارملرجمرلدر سا جمرل  ر  جمنظمجمام رجع جماةري  .0

جم.جم اهرجمرل رةا جمظرتلسمسح جمرلجنحاحا جمرإلج رءرتجم ةاذتجمامجر ع جمرلدر سا جمرمل رجع جمتقرةي جماةري  .8

جماجدتجمدنجم–جمرلش ة جماجملدر سا رجمرمل رجع جمدارة )جمأاجمرلدر سيجمرمل رجاجماأنشر  جمجمأارءجمسسىجمارإلشر رفجمجمرل  ر   .9

جملسشرر ة جميك جمملجماد ر.جم هرجممل  ب رجمارملهرمجمرألسمرلجمأارءجماجملاجهرا عرجمرلازم جمرمل رةاجمت ر  جمم جملسجحق جم؛ –

جم.جمتعاا هجمدىلجمرحلرج جممدىجم شأنجمرجملس جمىلدجمت ااجهرجمتقديمجمرلسا  جم عسىجمار سي،جمم رجا

جم.مكر تتهجمار ار جمرلدر سيجممل رجارجمأاجملدر سا رجمرمل رجع جمدارة جماأجماةد جممدي جم جعانجمرإلارة جمجملس جمرلج اا  .0

 .جمجملس  رجماجمرأل لجمسسىجمم تنجملسش ة جمسيرلدر جمرمل رجاجمماجمااةي جم نة جمرلسا  جمجتجما .1

 :احلسابات مراجع: ثالثًا

جمم جمرلجحق جم عدجمأارئهم،جمتقااماجمأتعر همجما ديدجماسزبمجمسر رترحلجمم رجعيجم اشاحجمرإلارة جمجملس جمرلج اا  .0

جم.معهمجم درلجعرجماش اطجمسمسهمجمن رعجمع ام رججمريجقابم

جماجمرأل ذجمماجمرمل رجع ،جملأسمرجم عرلا جمامدىجماسدرلجه،جمجهام ضرر ساجمرحلسررر رتجمم رجاجمريررجقالجمم جمرلجحق  .8

جم.رلنس جم رتجمارملعري جمرلق رسدجمرالسجةرة

جمخت ججمدارةي جمأاجم  ا جمأسمرال جمتقدميهجمسدمجمم جمرلجحق اجماأسمرله،جمرلشررر ة جمةسرررر رتجمم رجاجم   جمم رجع  .9

جم. ل جمارلةجمم ئارتهرجماد درءجمرمل رجع ،جمأسمرلجمن رعجمس 

جم.رلش ة جمةسر رتجمم رجاجمريجةسرةرتجمس جمرإلجر   .0

جم. شأنهرجمُتِخذأجممرجمامجر ع جمرملرلا جمرلق رئمجمىسسجماماةظرتهجمرحلسر رتجمم رجاجمتق ي جماةري  .1

جم. رلس جماجمرأل لجمسسىجمم تنجملش ة رجمةسر رتجمم رجاجمماجمااةي جم نة جمرلسا  جمجتجما .5

 :االلتزام انضم: رابعًا

جم. شأنهرجملازم رجمرإلج رءرتجمرلش ة جمرختر جمم جمجحق ارلجمرل  ر ا جمر هرتجمتقرةي جمنجرئججمم رجع  .0

جم.جمجمعا  رلجم رتجمارلجعسامرتجمارلساريرتجمحارلس رئجم رألنظم جمرلش ة جمرلجزرمجمم جمرلجحق  .8

جمةارلجمم ئارتهرجماتقديمجم  ،رلعاجم ا جمرألب رفجمماجمرلشررر ة جميهرجت جمأنجمرملقا جمارلجعرماتجمرلعق اجمم رجع  .9

جم.رإلارة جملس جمدىلجم ل 

جم رإلج رءرتجمت اررارتهرجمد درءاجمرإلارة ،جملس جمدىلجم شررأنهرجم رءدججمرختر جمضرر اة جمت ىجممسرررئلجمم جمت رهجممرجمة ا .0

 .رختر  رجميجعنجمرليت

جم01)لعراي جم ق رةجمم جمر معا جمرلعرم جمرجمرمل رجع جم   جمتشرررررركس و ملد جممجم85/08/8105رمل عقد جماجملسشرررررر ة جم 

 جمثاث جممجماةجىجمنهري جمرلداة جما يجممك نهجمم88/01/8105جمي جمااة جملس جمرإلارة جمارتةدأجمم جم دجمثاثجميررررر  رت

ا امرجميسيجمجدالجمجم،لشررئ نجمرملرلا جمارحملريررةا م جم ا همجمس رر جم رةجيجممسررجقلجممجخنرر جماجمرجمجمأس رررءجممسررجقسن

 الجمكلجمرججمر جمت رةيخجمرنعقرا رجما ارنرتجمرحل ر ةجملألس رءجملجمااسداجمرججمرسرتهرجمجمءجمرلسا  يةنجمةئا جماأس ررجم

جممجمسسىجمرل ح جمرلجرلي:8102رلعرمجم

جمجمراليمجم
جمبةاع 

جمي رلع  

جمم8102 الجمرلعرمجمجم جمرججمرسرت0مرةي جمرلسا  جممهرمهرجمم جم الجمسقدجم)

جمرألالجمرالججمر 

جم85/18/8102

جمجميرلثرنجمرالججمر 

جم03/19/8102

جمرالججمر جمرلثرلث

جم11/12/8102

جمرالججمر جمرل ر اجم

جم15/00/8102

جمجمجمجمجمةئا جمجمة يمآلجمجمدايعجمسةدرهللجم0

جمجمجمجمجمس  جمثيامجمرحلدييسامرنجمد  ر جم8

جمجمجمجمجمس  جم*جمشاةرنيجمنرا جميهرججمرلجم9

 جمارحملريةا جمرملرلا جمرلشئ نجماجممجخن جممسجقلجم رةجيجمس  *جم
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  الرتشيحاتو املكافآتجلنة : 

حرتجماجم   جمشررررامججم  يتجمرملكر تتجمارلامترشررررار جمماجمالئح جمة ةم جمرلشرررر ةرتجم قدجم  ةجملس جمرإلارة جماجم

ملكر تتجمتج ىلجممجااجمرال جنرررررراررررررتجمارملهرمجملسا يتجمرجماارةد جم  جممسرررررمىجم   جمرملكر تتجمارلاشررررراحرتجمجم

 جمرمل عقد جماجم05قدجمرسجمدتجمر معا جمرلعرم جم) ارلاشرررررررراحرتجمرل رةا جماجمالئح جمة ةم جمرلشرررررررر ةرت،جماسساهجم

ضرر ر عجمسمسهرجمرلسا  جمامهرمهرجماملج ررم  جمتشرركالجمجمرجمكر تتجمارلاشرراحرتمجمالئح جمسملجم   جمرمل90/08/8108

جم رملهرمجماحرتارلاشررجمرملكر تتجم   جمختج امكر تتجمأس رررئهرجممبرجميج ر  جمماجمالئح جمة ةم جمرلشرر ةرت،جما

جملع ررر ي جمجمارلاشررراحرتجم ةاذي رلججمرإلارة جمامكر تتجمم هجم ةثق رملجمارلسارنجمرجملس جمأس ررررءجممبكر تتجمرمل تة  

جملس جمبرجمي ةسهرجمأ  ىجمارتامسررررئ لجممهرمجمأ جمجرنبجمرىلجمأانره،جمرملةنجمرل ح جمسسىجمرلج ةاذي جمارإلارة جمرجملس 

جم:رإلارة 

 :الشركة يف املكافآت خيص فيما: أواًل

جمر معا جمم جمالسجمرا رجممتهادر جم اهرجملس ظ جمرإلارة جمس لجمرىلجماة عهرجملسمكر تتجمارضرررح جميررراريررر جمجمرسدرا .0

 :رلساري جم ذهجمتشملجمأنجمسسىجملسش ة ،جمرلعرم 

 رءجملس جمرإلارة .جمجمأس جممكر تت .أ

 .رإلارة جملس جمم جمرمل ةثق جمرلسارنجممكر تت . 

 .رلج ةاذي جمرإلارة جممكر تت .ج

 .ت ةاذ رجمم جمارلجحق جمس هر،جمارال نر جم رألارءجمم تة  جممعري جمرتةر جمرلساري جمتس جماجمي رسىجمأنجمسسى

جمس جمج    جمرحن رفجمأ جمنا ارجم هر،جمرملعم لجمرملكر تتجمريررر ايررراجمرملم  ة جمرملكر تتجم نجمرلعا  جمت ضررراح .8

 .رلساري جم ذه

 .م هرجمملج  ر رجمرأل درفجم قا جماجم عرلاجهرجممدىجماتقاامجمرملكر تت،جملساري جمرلداةي جمرمل رجع  .9

  معا جممبرجميسي:جمجملس جمرإلارة جما قر جملسساري جمرملعجمد جمم جمرجمرلج اا  .0

 .رإلارة جملس جمأس رءجممكر تت .أ

 .رإلارة جملس جمس جمرمل ةثق جمرلسارنجممكر تت . 

 .رلج ةاذينجمةةرةجمتتمكر  .ج

 :التنفيذية واإلدارة إلدارةا جملس لعضوية الرتشيحات خيص فيما: ثانيًا

جم:يسيجمرمجمرلاشاحرتجمخي جم امرجمرلسا  جمر جنرارتجمتك ن

جم.رلج ةاذي جمارإلارة جمرإلارة جمس لجماجملسع  ي جمارضح جمامعري جمياريرتجمر ار  .0

جمماجمرملعجمد ،جمرملعري اجملسسررراريررررتجما قر جمت شررراحهمجمدسرا اجم اهجمأس ررررءجم اشررراحجمرإلارة جمجملس جمرلج ارررا  .8

جم. رألمرن جمتس جممي جب جمدارنجهجميةق جمشخ جمأ جمت شاحجمسدمجمم رسر 

جم.رلج ةاذي جمرإلارة جماظرئفجماشغلجمرإلارة ،جملس جمع  ي لجمرمل س   جمارملؤ اتجملسقدةرتجماافجمدسدرا .9

جم. رإلارةجملس جمألسمرلجمختنانهجمرلع  جمسسىجميجعنجمرلذ جمرل   جم ديد .0

جمااظرئفجمرإلارة جملس جمع رر ي لجمرمل ريررة جمرخلمرتجمأاجمملهرةرترجمم جمرلازم جملاةجارجرتجمرلسرر  ي جمرمل رجع  .1

جم.رلج ةاذي جمرإلارة 

جم.دج رؤ رجمك ميجمرليتجمرلج اارتجماتقديمجماذي ،رلج ةجمارإلارة جمرإلارة جملس جم اكلجمم رجع  .5

جمةرنجمد رجمنررررحمجمتعرةاجمأ جماج اجماسدمجمسرررجقسن،رملجمرألس ررررءجمريرررجقالجمم جميررر   جم شررركلجمرلجحق  .8

جم.أ  ىجمش ة جمدارة جملس جمس  ي جميشغلجمرلع  

جماةةرةجمملسرررجقسن،رجمارألس ررررءجمرلج ةاذين،جمغ جم ررررءارألسجمرلج ةاذين،جملألس ررررءجماظاةيجماارررفجماضرررا .2

جم.رلج ةاذين
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جم.رلج ةاذينجمةةةرجمأاجمرإلارة جملس جمأس رءجمةدأجمم ةزجمشغ ةجمةرلجماجمرخلرا جمرإلج رءرتجماضا .3

جممنرررررررسح جمماجميجة جمرمبجمملعر جهرجمرحلس لجمار ار جم ،رإلارةجملس جماجمارلق  جمرل رررررررعفجمج رنبجم ديد .01

جم.رلش ة 

ا امرجميسيجمجدالجميةنجمجم،م جمثاث جمأس رررء الجمرلعرمجمجماحرتارلاشررجمرملكر تت   جملس جمرإلارة جملجما دجمشررك

ألس رررءجمارنرتجمرحل رر ةجملات رةيخجمرنعقرا رجما سداجمرججمرسرتهرجماااررة جمابةاع جمرلع رر ي جمةئا جماأس رررءجمرلسا  جم

جمجممجمسسىجمرل ح جمرلجرلي:8102 الجمرلعرمجملكلجمرججمر جم

جمجمراليمجم
اة جم

جم رلع  ي

جمبةاع 

جمي رلع  

جمم8102رمجم جمرججمرسرتجم الجمرلع8مرةي جمرلسا  جممهرمهرجمم جم الجمسقدجم)

جمرالججمر جمرألال

جم01/18/8102

جمرالججمر جمرلثرنيجم

جم80/08/8102

جمجمجمةئا جمجممسجقلجمةسنجمسسيجمشةكشيجمجم0

جمجمجمس  جمجمجمةاذ غ جمت جمنيمدجمسةدهجمميرحمجمسةدرلعزيزجم8

جمجمجمس  جمجممسجقلجمجمدجممرزنجمحممدجمرلسعاجم9

عدجممؤ جهجما دجمرنجه جمأسمربرجم جمتشررركالجمرلسا  جمراليرررارتااا جما يجم   مجم8102  ةجملس جمرإلارة جم الجمرلعرمجم

جمجمرججمر جمارةدجم قع.جمةاثجمملجمتعقدجمدالة اجمتق ي  رجمرىلجملس جمرإلارة جم

 شركاتها التابعة:والشركة سهم ألس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف مصلحة أعضاء جم

  الشركة:املصلحة يف أسهم 

،جماالجمت جدجمأ جمم8102لشرر ة جم الجمرلعرمجمرملرليجميةنجمر دالجمأانرهجممنررسح جمأس رررءجملس جمرإلارة جماجمأيررهمجمرجم

الجمت جدجممنسح جمةمرجمجم،أاجمش ةرتهرجمرلجر ع جمأيهمجمرلش ة جماارألاالاجمرلقن  جمجم)رلزاجرتجمأل   رئهممنرسح جمجم

اارتجماي جملسش ة جمأاجمش ةرتهرجمرلجر ع جماالجمت جدجمأ جمأجملشر ة جماجمأيرهمجمرجمجمأ   رئهمأل جمم جمةةرةجمرلج ةاذينجما

جم.أاجملش ةرتهرجمرلجر ع 

ملجمغ جمرحجمةرراليجر جمسةدرهللجماجميهمجمرملمس ة جملش ة جمالهجمرلمة جمرلقر   جمملنسح جم58,881,090ماةظ جم*جماجمدضرر  جمسداجمجم

جميهم.جم582,110ىلجمراليهمجمرليتجمميسكهرجممةرش  جماسدا رجمرملةرش  جملسا  تهجمرإلارةي جمسسىجمش ة جمالهجمرلمة جمرلقر   جمدضر  جمد

 اسم العضو الذي

 تعود له املصلحة

 نهاية العام بداية العام
 غيريصايف الت

 ألسهميف عدد ا

نسبة 

 التغيري
 لدينأدوات ا همدد األسع لدينأدوات ا همعدد األس

جم-جم-جم-جم58,319,398 -جم58,319,398جم*جمملهللجمارحجمةررسةد

جم-جم-جم-جم0,100جم-جم0,100جمبرةعجمسثمرنجمرلقنج

جم-جم-جم-جم82,910جم-جم82,910جممة يلجمآسةدرهللجميعادجم

جم-جم-جم-جم0,100جم-جم0,100جممجمرل ايجاسةدرل م جمد  ر ا

جم-جم-جم-جم8,188جم-جم8,188جمةدهجمميرنيسةدرلعزيزجمحممدجمس

جم-جم-جم-جم0,111جم-جم0,111جمجمسسيجمشةكشيةسن

جم-جم-جم-جم0,111جم-جم0,111جممرزنجمحممدجمرلسعاد

جم-جم-جم-جم0,111جم-جم0,111جمحلديثييسامرنجمد  ر امجمر

جم-جم-جم-جم100,111جم-جم100,111جمسحمجمجم رلدجمسةدرهللجمرمل
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 املصلحة يف أسهم شركات تابعة: 

 إخوان:شركة حلواني 

 جم دةجمهمجمشررر ة جمةس رنيجمد  رنجم)مسرررر م جميةنجمر دالجمأانرهجممنرررسح جم عضجمأس ررررءجملس جمرإلارة جماجمأيرررجم

مس ة جم رلكرملجملسش ة جمرملجمايرجثمرةجمرلنر رسيجمرحملداا جمجم  ا جملرلجر ع جملسشر ة جمم جم الجمشر ة جمسسر جمرلعجمجمجم

جمسسىجمرل ح جمرلجرلي:جمجممجم8102 الجمرلعرمجمرملرليجم

 العيسى:شركة صناعات 

ة جملسش جم%92رسرتجمرلعاسىجمرملمس ة جم  سة جمالجمت جدجمأ جممنرسح جمألس ررءجملس جمرإلارة جماجمأيهمجمش ة جما جمجم

جم.جمم8102 الجمرلعرمجمرملرليجم

 :التنفيذية واإلدارة ةاملنبثق واللجان اإلدارة جملس أعضاء مكافآت

إلارة جممجميررررراريررررر جممكر تتجمأس ررررررءجملس جمرجم90/08/8108 جمرمل عقد جماجم05ر معا جمرلعرم جمرلعراي جم)جمرسجمدت

 ررررررررءجملس جمرإلارة جم جمملكر تتجمأس ديدجممعري جمارضرررررررحجمىلرارلسارنجمرمل ةثق جمارإلارة جمرلج ةاذي جمارليتجمتهدفجم

ظم جمال رئحجملشرر ة جماجمضرر ءجممج سةرتجمنظرمجمرلشرر ةرتجماأنجمم جمرجملس جماةةرةجمرلج ةاذينجماجمرجمرمل ةثق جمالسارن

ارمل  ة جمم جمجم  راجميجمجع نجم قدةجمم جمرلكةرء جمارلقدة ةمرجمتهدفجمرلسررررراريررررر جمرىلجمجذ جمرجمرملرلا ، ائ جمرلسررررر عجم

ز جملسمكررر ررتتجمجم جمرلج ةاررذيرر جمم جم الجمتةينجم  عجما  رمججمحمةجمارةرجررلجمرلعمررلجماجملس جمرإلارة جمارلسارررنجمارإلجمجم

جما قا جممنرحجممسر ماهر.جمممرجميسر مجماجم سنجمأارءجمرلش ة جم رألارء،ام تة  جم

جم:جممكر أ جمأس رءجملس جمرإلارة :جمأاال 

دلجمءجمرجملس جممةسغر جممعا ر جمأاجم  جمم جمرل ظرمجمرأليرررررررسجملسشرررررر ة ،جمتك نجممكر أ جمأس ررررررر80لسمرا جم)جمبةقر  .0

 نجمأاجمأةث جمراجمرألة ر ،جماجي زجمر ماجم نجمرث ر ةجمس جمر سسررت،جمأاجممزريرجمسا ا ،جمأاجمنسة جممعا  جمم جماجمجمة

ش ةرت،جماجمنظرمجمرلش ةرت،جماالئح جمة ةم جمرلجمم جم ذهجمرملزرير،جما ل جممبرجميج ر  جمماجمرألةكرمجمرل رةا 

 جم ذرجمرخلن ص.جمجمارلق رسدجمارملعري جمرليتجمت عهرجم ائ جمرلس عجمرملرلا جما

جماراجمم  جم%01)جمسسىجمل سة رجم ذهجمتزيدجمأنجمجي زجم اجملش ة ،رجمأة ر جمم جممعا  جمنسرة جمجمرملكر أ جمةرن جمد ر .8

جمرلشرررر ةرتجمنظرمجمةكرمألجمت ةاقر جمرلعرم جمر معا جم ةتهر جمرليتجمرالةجاربارتجم نررررمجم عدجما ل جمرألة ر ،

جمرلشرررر ة جممرلجمةأسجمم  جم%1)جمس جميقلجمالجمرملسررررر منجمسسىجمة حجمت زياجما عدجمرأليرررررس،جمرلشرررر ة جمانظرم

جماةلجمرلع  ،جمحي   رجميترلجمر سسرتجمسداجمماجممج ريةر جم رملكر أجم ذهجمريجحقرعجميك نجمأنجمسسىجمرملد   ،

جم. ربا جميك نجم ل جمخيرلفجمتقدي 

جمأاجممرلا جمامزريرجمر تتمكجمم جمرإلارة جملس جمس ررر جمسساهجملحينرررجممرجملم  جميجارازجمالجمرألة رل؛جممجااجما .9

جم.جن رملخجمر ه جمت عهرجمليترجمرل  ر عجما  جمي  ير ،جمةيرلجمألفجم سمرئ جممةسغجمسا ا 

س ررررءجماي جمسسىجم ارنجمشررررملجملكلجممرجمةنرررلجمسساهجمأجمأنجميشرررجملجمتق ي جمرجملس جمرىلجمر معا جمرلعرم جمرلعرجمجيب .0

ذل جمسسىجمغ جم ل جمم جمرملزرير.جماأنجميشرررجملجمةرجملس جم الجمرلسررر  جمرملرلا جمم جممكر تتجما دلجممنررر ا رتجما

اجمدارةي جمأاجممرجم ة رررر هجمنظ رجمأسمرلجم  ا جمأجمأاجم ارنجممرجم ة ررررهجمأس رررررءجمرجملس جم  اررررةهمجمسرمسنجمأاجمدارةينجم

 اسم العضو الذي

 تعود له املصلحة

 نهاية العام بداية العام
 غيرينسبة الت غيريصايف الت

 لديندوات اأ همعدد األس دينأدوات ال همعدد األس

جم-جم-جم-جم0,111جم-جم0,111جمجمجمهللجمارحجمةرملرسةد

جم-جم-جم-جم0,111جم-جم0,111جمايجاسةدرل م جمد  ر امجمرل 

جم-جم-جم-جم0,111جم-جم0,111جمرنيسةدرلعزيزجمحممدجمسةدهجممي
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 جمم جمس جماسداجمر سسرتجمرليتجمة   رجمةلجمس ريرجشرةرت.جماأنجميشجملجمأي ر جمسسىجم ارنجم عداجمجسسرتجمرجملجم

 ترةيخجمآ  جمرججمر جملسامعا جمرلعرم .جمجم

جمرلع رررررر جم م جمىمدجمتعك جمحباثجمرملقدرةجمجةرات مجمرإلارة جملس جمأس رررررررءجممكر تتجمتك نجمأنجمجي ز .1

 .رالسجةرةرتجمم جماغ  رجمحي   رجمرليتجمر سسرتجمسدااجماريجقالهجم هجمرمل  ب جمهرمارملجمار جنرارته

ة جمأاجمأنجمسرررة جمم جمرألة ر جمرليتجم ققهرجمرلشررر أالجمتك نجممكر أ جمأس ررررءجملس جمرإلارة جمرملسرررجقسنجمنجمجيب .5

جم .جمجمتك نجممة ا جم شكلجممةرش جمأاجمغ جممةرش جمسسىجمةحبا جمرلش ة

جمم:جم8102س جمرإلارة جمرملد  س جم الجمرلعرمجملجمر دالجمأانرهجممكر تتجماتع ي رتجمأس رءجمايةن
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جمأاال :جمرألس رءجمرملسجقسن:

جم-جم351,000جم-جم0جم-جم-جم-جم-جم-جم351,000جم-جم-جم-جم14,000جم17,000 320,000جملجممة يجمجمسةدرهللجميعادجمآجم0

جم-جم366,000جم-جم0جم-جم-جم-جم-جم-جم366,000جم-جم-جم-جم7,000جم39,000جم320,000جمجمجمةسنجمسسيجمشةكشيجم8

جم-جم336,000جم-جم0جم-جم-جم-جم-جم-جم336,000جم-جم-جم-جم7,000جم29,000جم300,000جمادجمجممرزنجمحممدجمرلسعجم9

جم-جم344,000جم-جم0جم-جم-جم-جم-جم-جم344,000جم-جم-جم-جم14,000جم30,000جم300,000جمرحلديثيجمجمجميسامرنجمد  ر امجم0

جم-جم229,000جم-جم0جم-جم-جم-جم-جم-جم229,000جم-جم-جم-جم0جم29,000جم200,000جمملسحم رلدجمسةدرهللجمرجم1

جم0جم1,626,000جم0جم0جم0جم0جم0جم0جم0جم1,626,000جم0جم0جم0جم42,000جم144,000جم1,440,000جمرجملم  جم

جمثرنار :جمرألس رءجمغ جمرلج ةاذين:

جم-جم210,500جم-جم-جم-جم-جم-جم-جم-جم210,500جم-جم-جم-جم-جم10,500جم200,000جمرملجمسةدرهللجمارحجمةجم0

جم-جم239,000جم-جم-جم-جم-جم-جم-جم-جم239,000جم-جم-جم-جم-جم39,000جم200,000جمنججمجمبرةعجمسثمرنجمرلقجم8

جم-جم317,500جم-جم-جم-جم-جم-جم-جم-جم317,500جم-جم-جم-جم7,000جم10,500جم300,000جميسةدهجمميرنسةدرلعزيزجمحممدجم9

جم0جم767,000جم0جم0جم0جم0جم0جم0جم0جم767,000جم0جم0جم0جم7,000جم60,000جم700,000جمرجملم  

جمثرلثر :جمرألس رءجمرلج ةاذين:

جم-جم230,000جم-جم-جم-جم-جم-جم-جم-جم230,000جم-جم-جم-جم-جم30,000جم200,000جمجا امجمرل ايسةدرل م جمد  رجم0

جم0جم230,000جم0جم0جم0جم0جم0جم0جم0جم230,000جم0جم0جم0جم0جم30,000جم200,000جمرجملم  

جم0جم2,623,000جم0جم0جم0جم0جم0جم0جم0جم2,623,000جم0جم0جم0جم49,000جم234,000جم2,340,000جمرجملم  جمرلكسيجم

جم جمةيرلجم0,211,111جممةسغجماررررررررر فجمسسىمجم09/11/8102 جمرمل عقد جماجم09ار ق جمر معا جمرلعرم جمغ جمرلعراي جم)*

جم.م90/08/8108جماجمرمل جها جمرلا رملجمرلس  جمس جمس  جملكلجمةيرلجم811,111جم  ر اجمرإلارة جملس جمألس رءجممكر أ 

جم:جممكر أ جمأس رءجمرلسارن:جمثرنار 

مرا رجمم جمر معا جملجم   جمرملكر تتجمارلاشررراحرتجمارليتجماجمرسجئح جمسمالئح جمسملجم   جمارمل رجع جماالجمرشرررجمس 

 جملفأجماسشررر انجممرئ )جمةيرلجم081,111جم دة رجميررر  ي جمكر أ مرلعرم جمسسىجمرملكر تتجمرخلراررر جم أس ررررئهرجما يجم

جم ذهجميرررجحقرعرجميك نجمأنجمسسىجمرال  ي جمرءرألس رررجمم جمس ررر جملكل جمألفجممرئ )جمةيرلجم011,111اجمرلسا  جمل ئا 

 .رلس  جم الجمرلع  جمحي   رجمرليتجمرالججمرسرتجمسداجمماجميةر مج رجمرملكر رأ 

جمجمجمم:8102جمرلعرمجم الجمرملد  س جملسارنرجمأس رءجماتع ي رتجممكر تتجمأانرهجمر دالجمايةن
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جمجم
)سدرجم دلجمجمرملكر تتجمرلثر ج 

جمة  ةجمر سسرت 
جمرجملم  جمجم دلجمة  ةجمر سسرت

جمأس رءجم   جمرمل رجع :

جم134,000جم14,000 120,000جمة يجمسةدرهللجميعادجمآلجممجم0

جم114,000جم14,000جم100,000جمحلديثيجميسامرنجمد  ر امجمرجم8

جم114,000جم14,000جم100,000جمنيجمنرا جميهرججمرلشاةرجم9

جم362,000جم42,000جم320,000جمرجملم  

جمأس رءجم   جمرملكر تتجمارلاشاحرت:

جم127,000جم7,000جم120,000جمةسنجمسسيجمشةكشيجم0

جم107,000جم7,000جم100,000جمةدهجمميرنيسةدرلعزيزجمحممدجمسجم8

جم107,000جم7,000جم100,000جمجممرزنجمحممدجمرلسعادجم9

جم341,000جم21,000 320,000جمرجملم  جم

جم:جممكر أ جمرإلارةي جمرلج ةاذي :جمثرلثر 

جم:جميسيجممرجماتشملجملج ةاذينرجمةةرةجممكر أ جمارلاشاحرتجمملكر تترجم   جمت اا جمسسىجم  رءرجمرإلارة جملس جمحيدا

ذرة جمرلس  ي جملةدالتجم دلجمرلسرك جما دلجمرمل راراتجمارلججمجم،جماتشرملجمرجمثر  جميد اجم نر ة جمةرتبجما دالتجمجممةسغ .0

 س جمرإلارة .جمجمارليتجمتقاةهرجم   جمرملكر تتجمارلاشاحرتجمايعجمد رجمل

 لس   جمرلذ جميجمجم هذرجمرخلن ص.مكر أ جمي  ي جمم تة  جممبؤش رتجمرألارءجما قر جملسجقاامجمر .8

رإلارة جم  رءرجمسسىجمجملس جمةاذينجمم جم ةلةةرةجمرلج اجمسعرمسنلجمرملكر تتجماأن ر جمايررراريررر جميجمجمرسجمراجم  عجم .9

 ت اا جم   جمرملكر تتجمارلاشاحرت.جم

جمرلج ةاذينجماةةرةجم ظةنلسمجمرملكر تتجمياري جمت ةاذجمسسىجمرإلشر رفجمجمارلاشراحرتجمجمرملكر تتجم   جمسسىجماجيب

 .رجملس جميق  رجمليترجمرلعرم جمارمل جهرتجمارلمرمججمرخل عجمض ءجما

جمم:جم8102 الجمرلعرمجمجمةةرةجمرلج ةاذينجمرملد  س م جمجمسجهلرتجمجع ي لركر تتجماأسسىجمرملجمر دالجمأانرهجمايةن
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جم12,492,692جم200,000جم315,726جم1,690,000جم-جم-جم-جم-جم1,690,000جم10,286,966جم-جم1,704,666 8,582,300جمرجملم  جمرلكسيجم

 جم

 أ جممكر تت.جم ةدجمةةرةجمرلج ةاذينجمسارة جمرلش ة جمأاجمأت تاةرتجمأاجمرتةرعجمت رزلجممب جةهجمأةدجمأس رءجملس جمدأ جمجمي جدجماال

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

جمرل رررررعفجمنقرطجمأاجهجم معر جمسسىجملسعملجمرجملس جمألارءجمرمسجمتقاامجم عملجمارلاشررررراحرتجمرملكر تتجم   جمتق م

جمارإلارة جمرجملس جم رنجم مجمةلجمتقاامجم شرررأنجمجمرإلارة جمجملس جمماةظرتهرجم   اجمتق مجمةمرجمرلق  جمأمرة جماتعزيز

جم.رلج ةاذي 

جم
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 لكبار التنفيذيني مصلحة فيها: واألعمال والعقود اليت يكون ألي من أعضاء جملس اإلدارة أ

ءجملس جمم جمأس ررررجم رلشررر ة جمسا  جما  جمأب رفجمماجمرسجاراي جممبعرماتجمم8102جمرلعرمجم الجمرلشررر ة جم رم 

جمسسىجمرملعرماتجمس اجماجم داجمرلغ ،جمماجمرملجةع جمأليرر ارجماطرلشرر جما  ة جمرلعرا جمرل شرررطجمدبرةجمرإلارة جمضررم 

جمرشرررراركجماانجم ل جمسىسجمرإلارة جمام ر قجهجمجملس جمرملنررررسح جما  جمرجملس جمأس رررررءجمتةساغجمادثةرتجمرإلارة جملس 

 جمرمل عقد جماجم09)جمرلعراي غ جمجمرلعرم جمر معا جم ار قجما دجمرلجنررررررررر ي ،جمسسىجمرملنرررررررررسح جم ا جمرألس ررررررررررء

جمرلق رةجمسسىجمرلجنرر ي جماجمرملنرررحجم ا جمرألس رررءجمشرراركرجمأانرهجماانجمعرماترلججمسسىجممجم رلا ا 09/11/8102

جمأانرهجمار دالجمرلعرم ،جمعا لسامجمم رجاجمرحلسرررر رتجمم جمرملقدمجمرخلرصجمارلجق ي جمرجملس جمةئا جمتةساغجما  جما ل 

جمجمجم:رم رلعجمر معا جمم جم هرجمرلا ا جماجمرليتجمرلعا  جم  جمرألب رفجمماجمرملعرماتجمي ضح

 ملشروط التعا لمدة التعام ملمبلغ التعا ملطبيعة التعا صلحةملاسم الطرف ذي ا

 مل  عبداهلل صاحل كا 

ــركة )رئيس جملس إدار ة الشـــ

ــهمًا يف ــركة لتملكه أســــــــ  شــــــــ

 (.اخلزامى لإلدارة

 عيم الرويتعبدالرمحن ابراه 

ــو املنتدب و عام املدير ال)العضــــــ

ــركة  ــهمًا يف لتملكهللشـــــ  أســـــ

يت دارة الشـــــــركة اخلزامى لإل

ــركة ال متلك فيها من  %2شــــــ

 عمله ةفرت انتهتو، رأس ماهلا(

 من تبارًااع الشـــــــــــــــــركة يف

 .م02/02/1029

ــتئجار م  كاتبعقد اســـــــــــ

رج يف ب للشــــــــــــــــــــــــــــركة

ــلية ــركة م الفيصــــ ن شــــ

 ارة.اخلزامى لإلد

 ريال2.252.600

 )سنويًا(
 سنة واحدة

ملدة  عقد اإلجيار

دأت بسنوات  مخس

م 1022من أكتوبر 

د ملدد قابل للتجدي

 أخرى

 يتعراهيم الرومحن إبعبد الر 

ام( املدير الع)العضـــــــــــو املنتدب و

دارة لعضــــــــــــــــــــــــويته يف جملس إ

ــتثمار ى لالشــــــــــــركة جدو ســــــــــ

 تهتانيها، وولتملكه أســـــــــــــهمًا ف

 ارًااعتب لشــــــركةا يف عمله فرتة

 .م02/02/1029 من

ــتثمار ا ــركةعقد اســ  لشــ

 دوق جدوىالقائم يف صن

ملشــــــــــرت  ا لالســــــــــتثمار

وب )زيوت تشـــــــــــــــــــحيم ل

ن م دارهالســــــــــــــعودية( امل

ــركــة جــدوى   شـــــــــــــــــــــــــــــ

 لالستثمار

ريال228.822.322
*

 

 ســـــــــــتثمارمن تاريخ اال

اريخ م اىل تــــ1001عـــام  

وق او تصــــــفية الصــــــند

ة من ختارج الشــــــــــــرك

 الصندوق

جدوى  إدارة صـــــــــــندوق

ملشـــــــرت  لالســـــــتثمار ا

يم لوب تشـــــــــــــح )زيوت 

 فق شـروط السـعودية( و 

 دوقواحكام الصن

لايجثمرةجمجمجداىجمش ة جمم جمرةهرملد جمرلسع اي جمل  جمتشحامجمزي ت)جماكشرجمرملجملايرجثمرةجمجمجداىجماجمدسرا جمتقاامجمار داعجمجم:*ماةظ 

جمةيرل.جم080,518,801ا سغجم ام جمرلجقاامجممجم8102اجمي لا جم

مجمتك نجمرلش ة جم8102 جمأسمرلجمأاجمسق اجم الجمرلعرمجماتق جمرلش ة جمأنهجم ريجث رءجممرجمجرءجمأساهجم  نهجمالجمت جدجمأ

أاجمأل جمشررخ جم  جمجملكةرةجمرلج ةاذينجمرإلارة جمأاس جملب  ر جم اهرجما اهرجمأاجمةرن جم اهرجممنررسح جمألةدجمأس رررءجمجم

جمسا  جم أ جمم هم.

  املعامالت مع األطراف ذوي العالقة:

ا هرجماماجمارةي جمرالسجاراي جممبعرماتجم امرجم  رم جم عضجمرلشرررررر ةرتجمرلجر ع جملسشرررررر ة جمااجميررررررارعجمأسمربرجمرلججم

ملجةع جمماجمارأليررر جماأيرررعرةجمرلجعرملجمرجمجمرلشررر اطجمأب رفجم ا جمسا  جم هرجمضرررم جمدبرةجمرل شررررطجمرلعرا جمبرجما  ة جم

عرررمجما  جمألب رفجم رتجمرلعا رر جمةمرررجماجمنهررريرر جمرلجمجمرلغ ،جمايةنجمر رردالجمأانرررهجممسخ جم رررملعرررماتجمربرررمرر جمماجمرجمجمجم

جم جمم جمرلق رئمجمرملرلا جمبذرجمرلعرم:80رإلي ر جم)
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 من أطراف ذوي عالقة املبالغ املستحقة

 الرصيد عاملة مبالغ امل  ملةطبيعة املعا طبيعة العالقة  الطرف ذو العالقة

جمةس رنيجم  ال
جمدجمرملسر منب فجم اجمسا  جم أة

جم جمتر ع جمرل ئاسانجماجمش ة
جم8,883,918جم-جمم جمرلن ا ااجم  رس جمتر

جملأللةرنجمجمش ة جمرل  ااجمرلسع اي 
ة جمألةدجمم جسة جمممس جه جم

جمئاسانرل رملسر منجم
جم038,182جم038,182جماجمرم جمرلن رس جمت ااجم  

جم0,818,180جم920,029جممةاعرتجمجمجهرتجمم جسة جمش ةرتجمجترةي جمأ  ىجم

جم 8,898,010)جم-جم-جم-جم ناسهرجماجممشك كجماي نجمتن 

جم0,938,911جمرل اادجم

 

جمطراف ذوي عالقةأل املبالغ املستحقة

 رصيدال عاملة مبالغ امل  عاملةطبيعة امل طبيعة العالقة  الطرف ذو العالقة

ر منجمرملسألةدجمجمم جسة جمممس ة جه جمجمش ة جمالهجمرلجارةي جم

جمرل ئاسان

جمترم جمش رءجم  رئا

جمرلن ا
جم033,019جم152,088

ر منجمرملسألةدجمجمم جسة جمممس ة جه جمجملسدارج جمجمش ة جمرإلمسرساسا جممن 

جمرل ئاسان

جمرمش رءجمم راجم 
جم813,010جم8,529,105

جم293,958جم8,880,802جمدمرتمشا رتجما جمجهرتجمم جسة جمجمأ  ان

جم0,138,580جمرل ااد

  ة:اخليإجراءات الرقابة الداملراجعة السنوية لفاعلية 

جمرلش ة جماجما رسساجهرجملدر سا رجمرل  ر  جمأنظم جما ح جماتقاامجم سا رلدرجمرمل رجع جممهرمجم ج ةاذجممسرجقس جمجمجه جمتق م

جمرإلج رءرتجم عملجمرلشررر ة جمة دارجماتق مجمرلشررر ة ،جمدارة جمماجمشرررجهرم ر جم عدجمرمل رجع جم   جمدىلجمتقرةي  رجمات  ا

جمأث رءجمرلقرن نيجمرحملريررررربجمرتةظاماجمرلدر سا جمرمل رجع جمقرةي تجماجمرل رةا جملسماةظرتجمرلازم جمرلجنرررررحاحا 

جمرمل رجع جمأسمرلجماتك نجم،رلدر سا جمرل  ر  جمألنظم جمعزيزر تجمريرررررررجكمربرجمامجر ع جمرمل رجع اجمرلةح جمسمسارت

جمرلدر سا جمرل  ر  جمنظرمجمقاامتجمرلدر سا جمرمل رجع جممهرمجماتشرررملجم،ااةير جمم رجعجهرجميجمجميررر  ي جم   جما  جمرلدر سا 

جمل ظرمجمرلسررر  ي جمسم رجع لجمانجاا جمرمل رجع ،جم   جم  شررر رفجمرات  ي  جم سرررا هرجمات ارررارتجمدج رءرتهرجما رسسا 

جمتسررررج جبجمجمملهرمهرجم رلشرررر ةجمجمممرةيرررر جمجمضررررم جمجمرسجاراي جماةظرتمجمتةا  جمدج رءرتهجما رسسا جمرلدر سا جمرل  ر  

جمج   ي جماترب جمماةظرتجماج اجماسدمجمرل  ر  ،جمظم أنجمات  ي جم سررررررنجم هدفجمبرجمتنرررررحاحا جمجمدج رءرت

جمرملجعسق جمارألنشرر  جمرلدر سيجمةعرل ررجمادج رءرتجمرل  ر  جمنظرمجم  ي تجمسمسارتجماجم راليررجم رةجمرلج اررا جمماجم ،مؤث 

جم.رلج ةاذي جمرلعمسارتجمادج رءرتجمارلس رئحجمنظم لألجمرملسجم جمرلجحسنجمسسىجمرلعملجم الجمم جم هر

 رأي جلنة املراجعة:  

جمرلجنحاحا جمارإلج رءرتجمرلقرن نيجميربجمرحملرجمماجمرملجر ع اجمرلدر سيجممل رجارجماتقرةي جمملهرمهرجمرلسا  جممجر ع جمسسىجم  رءر

جمااج جم عدمجمرلج ةاذي جمرإلارة جمتاتأةادرجمرملسجم ،جمارلجحسنجمسج  ي لجملسش ة جمرلج ةاذي جمرإلارة جم هرجم رم جمرليت

جملسةارتجمالا رألجمرملرلا جمارلق رئمجمم8102جملسعرمجمرلسرررررر  ي جممل ةد رجمرملرلا جمرلق رئمجمدسدراجمس دجمج   ي جمماةظرت

جماج اجمماسدجمرلق رئمجمتس جماةريررررررررر جم دسجملسا  جمج   ي جمماةظرتجماج اجماسدمجم8102جمرلعرمجم الجم  عا رل

جمرل  ر  جمنظرمجمس جمإلارة رجماتأةادرتجمرملرلا ،جمرلق رئمجمجس لجمارسجمرا رجمرإلارة جملس جمم جمج   ي جمماةظرت

جمرن نيرلقجمرحملريرربجمم جم   ي ججمماةظ جمأ جمريررجامجمجماسدمجمم19/9/8103جماجمرمل  اجمدج رءرتهجما رسسا جمرلدر سا 

جمتنرررمامجم عرلا جمتقاامجمس جم رلسررر  جمرلدر سا جمرل  ر  جمتق ي جمسىسجما  رءرجمرلدر سي،جمارل رررةعجمرل  ر  جمأنظم جمسسى

جمنظرمجمتنرررمامجمأنجمريرررج جرججمم جمهدلاجمت ارررلجمامرجمرلدر سيجمرمل رجاجمهر جم رمجمرليتجمارمل هاا جمرلدر سا جمرل  ر  جمنظرم

جميااتجمأن جمسساهجميسجدلجمرممجمرملسجم جمارلجحسرنجمجمرلج  ي جمسسىجممللعرجمماجماةرفجمامائمجم عرلجمرلدر سا جمرل  ر  

،جم ةرسسا جمانةذجميررسام جميرر أجمسسىجمأسدجمرلدر سا جمرل  ر  جمظرمنجمأن،جمارلنررحاحجم رلشرركلجمدسدرا رجماجمرحلسررر رت
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جمرلةارنرتجميررام جمجميعك جمرملرليجمرل ظرمجمأن،جما نشربهرجم راس مجمسسىجمرلش ة جم دة جماجميذة جمش جمي جدجمالجمأنها

جم.اأنظمجهرجمرملرلا جمارلجقرةي 

جمرل  ر  جمنظرمجمأنجمات ىجمرلشرررررر ة جماجمرلدر سا جمرل  ر  جمظرمنجمسسىجمج   ي جمماةظرتجملديهرجملا جمرلسا  جم  ن

جما سررنجم ج  ي جمرلج ةاذي جمة رإلارجمتق مجمرنجمأ ما جمماجميررسام جميرر أجمسسىجمأسدجمأنهجممعق لهجم دةج جمؤةديجمرلدر سا 

جم.رلش ة جماأنش  جممسارتسجمسسىجمرل  ر  جمآلا جمات  ي جمرلدر سا جمرل  ر  جمنظرم

   إقرارات الشركة:

 جمجم. رلشكلجمرلنحاحُأسّدتجمأنجميااتجمرحلسر رتجم 

 ةرسسا .جمجمأنجمنظرمجمرل  ر  جمرلدر سا جمُأسّدجمسسىجمأي جميسام جماُنّةذ  

 ربهر.أنهجمالجمي جدجمأ جمش جميذة جماجم دة جمرلش ة جمسسىجمم راس جمنش 

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

جمالراة جمم جم ائ جمرلسرررررر عجمرملرلا جمم جم تق مجمرلشرررررر ة جم رلعملجمسسىجمت ةا جمالئح جمة ةم جمرلشرررررر ةرتجمرلنرررررر

تجمرلعا  جم  ةاع جمأليررريرريجمارألنظم جمارلس رئحجمرل ظرما جم رجمرل ظرمجمراجم م ظ م جممةرائجما  رسدجمة ةم جمرلشرر ة

 رءرتجمرمل تة  جمارإلججمرلس رئحجمارلسرررراريرررررت،جمارلدر سا جملعملرجمل رئحجمادج رءرتا،جمأسمرلجمرلشرررر ة جمانشررررربرتهر

جم.رجملس  رنجممباس جمرإلارة جما

جمرملمسك جماجمترلشررر ةرجمة ةم جم ائح جممسررراشرررد  جمجمرلشررر ة جمة ةم جم  رسدجمرإلارة جملس جمرسجمدجمةمر

جم رإللزرماجمرالةكرمجمخيرلفجمالجممبرجمراأ در هجم   ا رجمماجملجج ر  جمملرلا رجمرلس عجم ائ جمم جمرلنراة جمرلسع اي جمرلع  ا 

 :رمل راجم عضجميجث رء ر

 ـادة رقم املــــ
رقم 

 رةالفق
 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة 

جمرياشرايهجممرا جم ةاذي  إلارة جمارإلارة جمرلج)تدةيبجمأس رءجملس جمرجمرلجدةيبجم-جم 93)

جم جم00)

جم

جمر تترملكجم   جمق متريرررررررراشرررررررررايهجماجمرا رملجمةاذي  إلارة جمارإلارة جمرلج )تقاامجمأس رءجملس جمرجمرلجقاام

جمرجملس جمءألارجمسرمجمقاامتجم عملجمارلاشرررررراحرتجم

جماتعزيزجمرل عفنقرطجمجماجهأجممعر  جمسسىجمعمللس

جمةظرتهرامجم   اجمق متجمةمرجمرلق  جمأمرة 

جمرن جمم جمةلجمتقاامجم شررررررررأنجمرإلارة جمجملس 

جم.لج ةاذي رجمارإلارة جمرجملس 

جمرة رإلاجملس جميرررررر دجمأاجمريرررررراشرررررررايهجمجمجمرا رملجمتشكالجم   جمدارة جمترب جم-جم جم81)

جم   جمرىلجمرملخرب جم دارةجم   جماررررررتر جنرررررر

جمرجعهمب جمتق مجملشرررررررر ة رجمرنجمسسمر جمرمل رجع 

جمرملخرب جم  ارة جمملجعسق رجمهرلسرررراريرررررتجممسررررجم  

جمشررررررركل جمرإلارة جمجملس جم ذل جمتق ي ر جم  اات

جم.ي   

جم جم88)

جم-

جمرججمرسرتجم   جمدارة جمرملخرب 

جمسىسجمرلشرررررر ة تعجمدجماجمريرررررراشرررررررايهجمجمرا رملجملدر سا تك ي جماةد جمأاجمدارة جمرمل رجع جمرجمجم جم85)

جمل  ر  رجممهرمجمأارءجماجمرخلرةجا جمرملنررررررررررررراة

  جم جم عملجمتق مجمة ر داجمارليتجمرلدر سا 

جم   جمىلرتقرةي  رجمجمقدمترمل رجعر جمرلدر سا جماجم

جم.رمل رجع 

جم   جمرمل رجع جمرلدر سا جم-جم جم88)

جم جم82)

جم

جمتق ي جمرمل رجع جمرلدر سا 

جمرياشرايهمرا جمجم ةازجمرلعرمسنجمجم 21)

جمرياشرايهمرا جمجمسؤالا جمرالججمرسا رملجمجم 28)

جمرياشرايهمرا جمجممةراةرتجمرلعملجمرالججمرسيجمجم 22)
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 ـادة رقم املــــ
رقم 

 رةالفق
 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة 

 نر جم جمياريرتجمرإل23)

جم9جمادج رءرتهجم

جمعس مرترملجممجااجملسشرررررر ة جميرإللكاانجمرمل  اجميج ررررررم جمأن

جمُت شرر جمجمأ  ىجمرتمعس مجمأاجم ارنرتجمأ اجمس هر،جمرإل نررر جمجمرمل س  

جمأل  ىرجمرإل نر جمايرئلجم الجمم 

جمأ جم شرر  جمرلشرر ة جمتق ماجمشرررايهريرراجمرلةق  

جم هرسجمرإل نرررررررررررر جم س  مجما ارنرتجممعس مرت

جم.رل ظرمجميسزمهرجمرليتجمئحارلس رجمرألنظم جمةسب

جم جم31)

جم-

جمرة رإلاجملس جمريرررررر دجماجمريررررررراشرررررررايهجمجمرا رملجمتشكالجم   جمة ةم جمرلش ةرت

جم   جمرىلجمةم رحل جم   جمر جنرررررررررارررررررررتجم

جمد  رسجملج  ي جمارلاشرررررررررررررراحرتجمرملكر تت

جم.حلرج رجمس دجمتعديسهراجمات ةاقهرجمرحل ةم 

جمجه جمم جمأاجمربائ جمم ة ااجممجمرةجاربيجم ادد  جمرةارز جمأاجمتجمأاجمجزرءجمأاجمسق   جماالجمت جدجمسسىجمرلشرررر ة جمأ 

جم.أ  ىجم  رئا جمأاجمت ظاما جمأاجمدش ر اه

لشركة رتحات املسـاهمني وملحوظاتهم حيال ا اإلجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضـائه مبق 

 :ئهاوأدا

سرررةجمابسبجمالهجمرحل جماجمراليررجة جم رلسررهم،جميكةلجمنظرمجمرلشرر ة جمرأليرررسجملسمسررر منجممجااجمرحلق عجمرملجنررسجمجم

مرجمتجسقىجمةجم عجمرملرلا جمال رئحهجمرلج ةاذي ،رملعس م جممبرجمالجمي رررررر جممبنررررررررحجمرلشررررررر ة جماالجميعرةاجمنظرمجمرلسرررررررجم

برتةيجمام جمالتنررررررلجمردجمرإللكااني،جمأاجمررلشررررر ة جممجااجمر ارةرتجمامسح ظرتجممسرررررر ماهرجمس جمب ي جمرلميجم

جمدنجماجدت.جمسخ جمبذهجمرال ارةرتجمأاجمرملسح ظرت الجمرججمر جمر معا جمرلعرم ،جمايجمجمد  رةجملس جمرإلارة جممب

 :احملاسب القانوني للشركةاختيار 

  جمرمل رجع جم  رءرجمسسىجمت ارررا جم جمم09/11/8102 جمرليتجمسقدتجم جرةيخجم09رلعراي جمة مجم)غ جم  ةتجمر معا جمرلعرم جم

لش ة جمر جمحلسر رتجمرعجم رةر مجم)حمرية نجم رن نا ن جمدةنسر جماي نغجماشر جمجملسررا /جمشر ة جمجمجمر جارةجمراشراحجمجم ا

جمم8102رلعرمجمرملرليجمجم يجمارلثرلثجمارل ر اجمارلسرررررررررررر   جمما ل جملةح جمام رجع جماتد ا جمرلق رئمجمرملرلا جملس  اجمرلثرن

جم.م8103الس  اجمرألالجمم جمرلعرمجمرملرليجم

جمشاحا جمت اا جم   جمرمل رجع مجم8103رنعقرا رجم الجمرلعرمجمجم سداجممراي جماير فجميع اجمسسىجمر معا جمرلعرم جمرلعجم

لثرلثجمارل ر اجما جمرلق رئمجمرملرلا جملس  اجمرلثرنيجمارا ل جملةح جمام رجع جماتد رلشررررررررررر ة جمسرررررررررررر رتجمحلجمر م رجع

ا جمأاجمج امل ر ق جمسسىجمرلررلعرم جم،جمالسامعا جمم8181الس  اجمرألالجمم جمرلعرمجمرملرليجمجمم8103 جمرلعرمجمرملرليجمارلس   جمم

جم.أاجمأةث آ  جمتعانجمم رجعر جم

 معايري احملاسبة املطبقة يف الشركة:

جميجة جممبرجمرجملم س جماجمرلجر ع جملسشررر ةرتجمرملسرررجقس جمرملرلا جمرلق رئماجملسمام س جمرمل ةد جمرملرلا جمرلق رئمجمدسدراجما

جملسمحريررررررةنجمرلسررررررع اي جمائ ربجمس جمرلنررررررراة جمارإلةشرررررررارتجمرملرليجمرلجق ي جمإلسدراجمرلدالا جمرملعري جمماجممترمر 

جمةأ جمرحلسررر رتجمم رجاجماأارردةجمدالا ،رلجمرلجد ا جمملعري جما قر جمملرلا رجمرلق رئمجم ذهجممجااجمتد ا جمااجمرلقرن نان،

جمايرررراجمجمرملرلي،جمرلجق ي جمسدراإلجمرلدالا جملسمعري جمرلجرمجممجثرلرالجمرىلجمرإلشرررررة جمماجمم هرجمةلجم شررررأنجممجحةنجمغ 

جم.م8103جمي ري جم0جمم جمرسجةرةر جم05جمة مجمر ديدجميرملرلجمق ي رلججمإلسدراجمرلداليجمرملعارةجمت ةا 

 :م1028اجلمعيات العامة للمساهمني خالل العام 

 سرم جمسسىجمرل ح جمرلجرلي:جمجمجرنمجعامجم8102سقدتجمرلش ة جم الجمرلعرمجم

 :م32/20/8102 املنعقدة يف( 32)يري العادية اجلمعية العامة  .2

جم ي تقجمسسىجمرمل ر ق ام،جم8108رلعرمجمجمس جمرإلارة جملس جمق ي تجمسىسجمرمل ر ق ا يجمر معا جمرليتجماجم اهرجم

جمىسسجمرمل ر ق ،جمام8108عرمجمرلجمس جمرمل ةد جمرلا رملجمرلق رئمجمسسىجمرمل ر ق ،جمام8108رلعرمجمجمس جمرحلسررر رتجمم رجا
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جممبةسغجم رامجملعرمجمربجمارلا ا جملإلارة جمرخلزرمىجم ة اشرررررجمرلشررررر ة جم نجميرررررججمجمرليتجمارلعق اجمرالسمرل

جملسجاديدجم ر س جمي  رتجم  جمملد جممعهرجمرملممجمرالجيرةجمقدسجمس جمرلسر   جمجمرالجيرةجم ام جما ل جميرلةجم0,101,511

جمسةدرهللجميجر رألجمرلعا  جم  جمالارة رجملس جماأس ررءجمجممربر،جمةأسجمم جم%1جمرلشر ة جمجم اهرجمامتس جمأ  ى،جمملدا

جمرلعرمجمرملدي اجمرمل جد جم رلع ررررجمرل ايجاجمر  ر امجمدرل م سةجمارمله دسجمرإلارة جملس جمةئا جمةرملجمارررررح

جمجداىجماشررر ة جمرلشررر ة جم نجميرررججمجمرليتجمارلعق اجمرالسمرلجمسسىجمرمل ر ق ،جما اهرجمأيرررهمر جمميجسكرجمة نهم

جمىجداجما داعجماجمةيرلجم002,200,900جممبةسغجمراليرجثمرةجمجمسقدجم سجما ل جم رامجملعرمجمبرجمارلا ا جملايرجثمرةجم

جمرلجعرملجمامد جمجثمرةلايرررجمىجداجمشررر ة جمم جمرملدرةه جمي رلسرررع اجمل  جمتشرررحامجمزي ت)جمرملشررراكجملايرررجثمرة

جمرلعا  جم  جمرة رإلاجملس جماس ررر جمرلنررر داع،جمم جمة رلشررر جمخترةججمأاجمرلنررر داعجمتنرررةا جمحلنجممسرررجم  

جمشرر ة جمدارة جملس جماجم رر ر سجمة نهجمرلعرمجمارملدي جمرمل جد جم رلع ررجمرل ايجاجمد  ر امجمرل م جمسةدجمرمله دس

جمألس ررررءجممكر أ جمةيرلجم0,211,111جمسغمةجماررر فجمسسىجم ر ق رمل،جما اهرجمريرررهمر جماميجس جملايرررجثمرةجمجداى

جم لسجمأس رءجم م جم رءد جمسسىجمرمل ر ق ،جمام8108عرمجمرلجمس جمس ر جمجملكلجمةيرلجم811,111جم  ر اجمرإلارة جملس 

جمدةنس جمش ة /جمرا رلسجمتعانجمسسىجمرمل ر ق ،ام8108عرمجمرلجمل اجمرلش ة جمدارة جمس جممسئ لاجهمجمم جمرإلارة 

جما ل جمرمل رجع ،جم   جمت اررا جمسسىجم  رءجمرمل شررحنجم نجمم جمرلشرر ة جمحلسررر رتجمم رجعر جماشرر ةر مجماي نغ

جمم8102جمرملرليجمرلعرمجمم جم   ارلسررررررجمارل ر اجمارلثرلثجمرلثرنيجم الس جمرملرلا جمرلق رئمجماتد ا جمام رجع جملةح 

جم88)جمة مجمرملرا جمتعديلجمسىسجمرمل ر ق ،جمارتعر هجما ديدجمم8103جمرملرليجمرلعرمجمم جمرألالجمالس  ا جمرل ظرمجمم  

جم.عرم رلجمر معا جمرنعقراجمكرنمبجمرملجعسق جمرأليرس

   :م01/20/1028( املنعقدة يف 15اجلمعية العامة العادية ) .1

جما ل جمرملرلجمةأسجمم جم%98,0جمرىلجمرل ظرميجمرالةجاربيجمةاضختجمسسىجمرمل ر ق ا يجمر معا جمرليتجماجم اهرجم

جم ابجتجمديقرفجمريرررررجم رةجمماجمرةم رملاجمرخلسررررررئ جملجغ ا جمةيرل جم885,058,811)جما دة رجمرلزيرا جم جح يل

 . ظرميرلجمرالةجاربيجمرىلجمرألة ر جماراجمم جمرل سة 

 م:1028الل العام أمساء أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين للجمعيات العامة خ

 ارةاإلد جملس عضو اسم م

 احلضور سجل

( 23مة يري العادية )اجلمعية العا اجتماع

 م23/02/1028املنعقد يف 

( 51) العادية عامةال اجلمعية اجتماع

 م01/20/1028نعقد يف امل

جمجمجمةرملجمارحجمسةدرهللجم0

جمجمجمرلقنججمسثمرنجمبرةعجم8

جمجمجمة يمجمآلجميعادجمرهللجمسةدجم9

جمجمجمرل ايجاجمد  ر امجمرل م جمسةدجم0

جمجمجمميرنيجمةدهسجمحممدجمرلعزيزجمسةدجم1

جمجمجمشةكشيجمسسيجمةسنجم5

جمجمجمرلسعادجمحممدجممرزنجم8

جمجمجمديثيرحلجمد  ر امجميسامرنجم2

جمجمجمجمحمرملسجمسةدرهللجم رلدجم3

 :وأسبابها الطلبات لكت وتواريخ املساهمني لسجل الشركة طلبات عدد

 أسباب الطلب  تاريخ الطلب  ساهمنيطلبات الشركة لسجل امل

جمرلش ة جمجمدج رءرتجمم83/10/8102جم0

جم 09)جم رلعرايجمغ جمم رلعرجمر معا جمة  ةجمم09/11/8102جم8

جم 08)جمرلعراي جمم رلعرجمر معا جمة  ةجمم18/01/8102جم9

جمرلش ة جمجمدج رءرتجمم90/08/8102جم0
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 :اإلدارة جملس وتقدير شكر

هرجمااجممسررررر ميجمرلشرررر ة جماسماؤ رجمام ةاييجقدمجمةئا جماأس رررررءجملس جمرإلارة جم رلشررررك جمارلجقدي جمدىلجممج

ر ع ،جمامجااجمرلش ة جماش ةرتهرجمرلججم ظةي هجمملامسرجشرةيهرجمسسىجمجه ا مجماتعرانهم،جمايع  جمرجملس جمس جمتقديجم

لجمرلعرمجمرملرليجمل  رجمارلجعرانجمرلة رءجمماجمرلشرررررررر ة جم اتجمرليتجمت   هرجم هرجمسا  جمسملجمسسىجمر ه اجمرليتجم ذر هر

مبرجمحيق جمت سعرتجمجمرألس رمجمرملقةس رلعرمجمرلقرامجمالجملشرررررررررررررررررررر ة جم ارل ه اجم أارءجمر،جمايج ساجمرجملس جمم8102

جمدنجمشرءجمرهلل.مسر ماهرجم

 واهلل املوفق ،،،،

 جملس اإلدارة


