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السادة  /مســاهمي شـركة عسري
للتجارة والس ـياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت

احملرتمني

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
يسر جملس إدارة شركة عسري للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت "الشركة"
أن يقدم لكم تقرير جملس اإلدارة السننن للعام 2020م ،ويسننتعرا التقرير السننن للمجلس ال ضننا العام
للشننننننركة واألدا املال خالل السنننننننة املالية ،كما يسننننننتعرا التقرير الت جهات املسننننننتقبلية للشننننننركة،
واسرتاتيجياتها الرئيسة ،والع امل املؤثرة على عملياتها.
عرض عام عن الشركة:
شننننننركة عسننننننري للتجارة والسننننننياحة والصننننننناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت شننننننركة مسننننننا مة
ا
الرمز  4080ضنننننننننننم
سنننننننننننع دية ،مدرجة ل السنننننننننن ب املالية ل اململكة العر ية السنننننننننننع دية
االستثمار والتم يل.
تأسس الشركة مب جب املرس م امللك ر م م 78/وتاريخ  1395/11/7نننننننننننننننننن ن امل ا 1975/11/11م ،
ر م  5850000276وتاريخ
و اشنننرت الشنننركة أعما ا عد إعالن تأسنننيسنننها و ننندور سنننجلها التجار
 1397/01/15نننننننن امل ا 1977/01/05م  ،ويقا مركز ا الرئيس ل مدينة أ ها وتباشر الشركة عملياتها
م مكتبها ل الرياا ،لقد مرت الشنننركة منأ تأسنننيسنننها مبراحل ت ر فتلحتة ل عبيعة أعما ا م
شننننركة ارل عمليات وأ شنن ن ة متعددة إس شننننركة اسننننتثمارية ا ضننننة رأل مال  1,263,888,890ريال
سننننع د  ،و لغ عدد أسننننهمها الصننننادرة  126,388,889سننننهماي قيمة أ ية10رياالت للسننننهم ال احد مد عة
الكامل وذلك كما ل هاية العام 2020م ،ومل ي رأ تغيري على ذلك مقار ة العام 2019م.
السنة املالية للشركة:
عبقاي للنظام األسننال للشننركة ن السنننة املالية تبدأ م األول م يناير وتنته نهاية ش نهر ديسننمم م كل
عام حسب التق يم امليالد .
مراجع حسابات الشركة:
ت س مراجعة حسننننا ات الشننننركة السننننادة شننننركة الدكت ر حممد العمر وشننننركا  BDOنا ً على رار
اجلمعية العامة العادية التاسنننعة واألر ع ن املنعقدة ل 2020/05/13م تعيينهم مراجعاي حلسنننا ات الشنننركة،
وذلك لحتحص ومراجعة وتد ي الق ائم املالية لألر ا الثا والثالث والسنننننن م العام املال 2020م ،والر ا
األول م العام املال 2021م.
املراجعة الداخلية:
ت س مهام وأعمال املراجعة الداخلية وتقييم ظام الر ا ة الداخلية للشنننركة خالل العام املال 2020م السنننادة
شركة يكر تل أم ك أم وشركا حماسب ن ا ي ن.
املستشار الزكوي:
يت س أعمال االستشارة الزك ية للشركة السادة  /رايس وتر اول ك رز.
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الوضع العام للشركة خالل العام املالي 2020م:
لقد ام الشنننننركة خالل العام املال 2020م اعتماد االسنننننرتاتيجية العامة ا عد القيام مبراجعة شننننناملة
جلميا ج ا ب من ذج أعما ا اليت تشنننكل أسنننل ل العمل ك ها شنننركة اسنننتثمارية ا ضنننة ،وذلك هدف
الرتكيز على تعظيم مصاحل املسا مني وأ حال املصاحل م خالل نا ن ات مر ة كنها م التأ لم ما
املتغريات ل يئة األعمال ،لر ا كحتا ة األدا واسننتكشنناف رص النم وتعزيز دراتها التنا سنية لتمكينها
م سنننننرعة احلركة ل م اجهة التحديات وخا نننننة أن ديناميكية املتغريات اال تصنننننادية واالجتماعية دأت
تتسار و تاج املقا ل اس خ ط وإجرا ات واضحة للتعامل معها مبهارات ختتلف ع اإلمكا ات التقليدية.
وم أا املن ل ام الشننننننركة منأ أواخر العام 2019م وخالل أا العام مبراجعة و ديث سننننننياسنننننناتها
وإجرا اتها املختلحتة مبا يها عملياتها املالية والتشننننننننننغيلية لتمكينها م ت ير و سننننننننننني أدواتها التنحتيأية
لتحقي أ دا ها االسرتاتيجية كحتا ة وا عكال ذلك ع ن اهلل على أدا ا املال والتشغيل .
أداء الشركة خالل العام 2020م:
مرت الشننركة وشننركاتها التا عة واسننتثماراتها ل مرحلة ننعبة خالل العام 2020م ،وواجه يها ديات
متعددة سنننبب الظروف واملسنننتجدات وري املت عة سنننبب جائحة (ك يد –  )19اس جا ب مجلة م الع امل
األخرى ا تصادية واجتماعية كان ا تأثري على أدا الشركة اجململ.
لقد لغ اخلسننائر اليت تكبدتها الشننركة خالل العام  49ملي ن ريال ل مقا ل خسننائر لغ  23ملي ن ريال
ل العام السننننا وذلك ال حتاا امجال الر س نسننننبة  %12,5م  514ملي ن ريال ل العام السننننا اس 450
ملي ن ريال خالل أا العام ،وذلك لتأثر ننننننننال املبيعات امل حدة ال حتاا حاد مببلغ  314ملي ن ريال حيث
ال املبيعات خالل العام 2020م مبلغ  1570ملي ن ريال مقا ل  1884ملي ن ريال ل العام السا نسبة
لغ
ا حتاا ح ال  ،%17مما أثر على إمجال ر س املبيعات ا حتاا  64ملي ن ريال ،واليت كا تيجة تأثر
شركتها التا عة شركة الر يا السع دية لألوأية اليت تعمل شكل أساس ل ا العصائر ال حتاا ل
أدا ا سننننبب عدة ع امل خا ننننة ارتحتا ضننننريبة ا ليات وا عكال اإلجرا ات االحرتازية ل ا (ك يد –
 )19عليها خالل العام.
وم اجلدير الأكر أن الشركة ل سن اتها القليلة السا قة كا تعا م ا عكال اخلسائر املتأتية م
ضنعف أدا الشنركة الزميلة شنركة نناعات العيسنى إالا أن اجله د اليت أل لتحسنني أدا أ الشنركة
تكلل وهلل احلمد النجاح خالل العام 2020م ،حيث ا تقل الشننننننننننركة اس الرحية و دأت ل سننننننننننني
أوضنننننناعها وأدائها واحلمد هلل ،كما أن الشننننننركة التا عة شننننننركة حل ا اخ ان حقق تائج خالل العام
2020م أكثر م رائعة عد جناحها حتعل تغريات ل من ذج أعما ا.
لقد ام ال شركة خالل العام 2020م تعديل م ف ا ستثمار ا ل أحد ال صنادي اال ستثمارية اليت ت ستثمر
يها م أدوات حق ب ملكية اس أدوات دي وعكس يمتها ا لعادلة م خالل ائمة الدخل امل حدة للعامني
2019م و2020م وذلك دالي م ائمة الدخل الشامل وذلك لتت ا ما املعايري الدولية.
وتعمل الشننننننننننركة على مراجعة يكلة ا حتظة االسننننننننننتثمارية تقييم وت زيا اسننننننننننتثماراتها ل الق اعات
ا االستثمارية م خالل ت جهاتها االسرتاتيجية تحسني ع ائد
االسرتاتيجية مبا حيق ر ا كحتا ة أدا أ
عض االسننننننتثمارات ،و يا عض االسننننننتثمارات ذات الع ائد املتد ية ووري القا لة للت ر والنم  ،والتخارج م
عض االستثمارات اليت ال تقا ضم الق اعات االسرتاتيجية ا ددة أو تلك اليت د تصاحبها فاعر عالية،
و قي تد قات قدية م جرا ذلك لتمكينها م الدخ ل ل استثمارات جديدة جمدية هدف قي ع ائد
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أ ضننل السننتثماراتها وتعزيز رص النم  ،وم املت ا أن يك ن لألك ا عكاس ناي إجيا ياي على القيمة الد رتية
للسهم وأدا القيمة الس ية له وارتحتا القيمة الس ية للشركة تبعاي لألك ان شا اهلل.
وتؤم الشنننركة أن من ا وت ر ا سنننينعكس إجيا اي على تعظيم مصننناحل املسنننا مني وأ نننحال املصننناحل
اآلخري م عاملني ودائنني وعمال وم ردي و كنها م القيام دور عال جتا اجملتما ككل.
وتت لا الشنننننركة و قاي السنننننرتاتيجية العمل املضنننننمنة ل أا التقرير إس قي تائج أ ضنننننل خالل األع ام
القادمة لتعزيز مكا تها ومركز ا املال ومبا حيق معدالت من مستمرة ذن اهلل.
الرؤية ورسالة الشركة واسرتاتيجية العمل:
ظراي ل بيعة يئة األعمال املتحركة والنش ة شكل دائم ،تاج املنظمات إس إعادة النظر ل اسرتاتيجيتها
شننننكل دور للمحا ظة على دراتها التنا سننننية ،ور ا كحتا ة األدا  ،واسننننتكشنننناف رص جديدة للنم
والرحية .لألك ام شنننننركة عسنننننري مبراجعة شننننناملة ألعما ا واسنننننرتاتيجيتها خالل الر ا األول م العام
٢٠٢٠م ،و نا ً عليها وضننننننع خ ة اسننننننرتاتيجية حمدثة تتعامل ما التحديات القائمة وتسننننننتحتيد م الحترص
املتاحة.
التوجه االسرتاتيجي:
ارل الشننركة عملها اعتبار ا شننركة اسننتثمارية ا ضننة ذات ت جه اسننرتاتيج عيد املدى /ع يل األجل
ومسننننتدام ،وتتبنى م أجل ذلك أسننننل ل اإلشننننراف النشننننط ل إدارة اسننننتثماراتها عم الدعم االسننننرتاتيج
واإلشراف املال .
الدور  /القيمة املضافة:
تؤم الشننركة أ مية أن تتمتا الشننركات اليت تسننتثمر يها درجة عالية م االسننتقاللية ل إدارة عملياتها
صننحتتها شننركات مسننتقلة ا إدارات حمرت ة .لألك ارل الشننركة دور ا شننكل اسننرتاتيج م خالل
تحتعيل منظ مة احل كمة وت بي أ ضنننل املمارسنننات ل أا اإلعار .كما تعنى الشننركة البحث ع إعالب
رص اسنننتثمارية مميزة ومدروسنننة د ة وتنحتأ ا كحتا ة م أجل أن تنم ا حتظة االسنننتثمارية اضن ن راد،
وم ثمّ تتيس الشركة أ االستثمارات القيمة لأل راد واملؤسسات.
كما أن الشنننننركة تتحتهم احتياجات املسنننننا مني ل تنمية رؤول األم ال ما قي ع ائد منتظمة مبسنننننت ى
فاعر مت ازن .لألك تسنننننننننننعى ألن تك ن خياراي آمناي ألسنننننننننننهم مزد رة تحتظ قيمتها ل م اجهة األزمات
اال تصننادية ،وتراع ل قي ذلك رسننالتها ا اد ة إس تنمية اجملتما وازد ار م خالل االسننتثمار املسننئ ل
والتنمية االجتماعية واالمتثال للج ا ب الشننرعية ما تيسننري املشنناركة ل لك الحترص االسننتثمارية م خالل
الشراكات الن عية وس ب األوراب املالية ،ولألك أعد ا ياوة رسالتنا ورؤيتنا و يمنا لتعكس ت جهنا الأ
ُني عليه الشركة منأ شأتها.
الرسالة:
كةِ يها".
" َسعى إلعْمارِ األراِ وازْدِ ا ِر مُجْتَمَعاتِها تَ ْنمِ َيةِ استِثْماراتٍ ُمسْتَدا َمةٍ وتَيْسريِ املُشارَ َ
الرؤية:
ِثماريةِ القَيِّ َمةِ".
"الرُوّادُ ل إعالبِ و ِيادَةِ الحتُ َرصِ االست َّ
القيم:
َك ُ َريقَنا لتَ َلا زِمامِ األم رِ.
ت ت جُّ ٍه عيدِ املدى و ُم ِّ
 املبادرةَ :ق دُ املبادَرا ِ
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امل ث يةَ :سْعى أعلى درَجاتِ املسئ ليةِ لتحقي ِ عم حاتِ شُرَكائنا وأ حالِ املصاحلِ أ ض ِل ممارساتِ
اجل دةِ.
النزا ةَ :مْتَ ِثلُ لأل ظمةِ والتشريعاتِ و َلْتزِمُ أعلى مَعايريِ احل كمةِ والشَّحتا ِ َيةِ.
احلي يةَ :تَعَلَّمُ شغفٍَ ،سْتَلْهِمُ م التجا ُرلُِ ،حَحتِّزُ اال تكارَ ،و َتَ َّرُ استمرارٍ ملستقبلٍ واعدٍ.
ح ِّلُ التحدياتِ إس َجاحاتٍ.
املثا رةُ :أ َِّللُ الصِّعالََ ْ َ ،مسُ للنم ِّ ،و ُ َ

حماور األداء املتوازن:
لتحقي األدا املت ازن ،ت ب الشركة اسرتاتيجيتها م خالل أر عة حماور:
 تعظيم يمة حق ب امللكية م خالل قي من مر س استدامة وضبط تكلحتة التشغيل.
 نا عة/عالمة جتارية مميزة تستح ذ على ثقة املستثمري لع ائد ا املستدامة وأثر ا اإلجيا ل
اجملتما ما تك ي حمحتظة استثمارات مت از ة دائمة التحس /الت ر وتتمتا الريادة ل س ب/عامل
االستثمار.
 إع ا االستثمارات االستقاللية الالزمة إلدارة عمليتها كحتا ة ما ت بي أ ضل ممارسات احل كمة
وإدارة املخاعر وتشجيعها للتعاون االسرتاتيج يما ينها ،الت از ما خل يئة عمل منظمة وملتزمة
اإلجرا ات والنظم والسياسات وتتسم الشحتا ية واملرو ة ومدع مة تقنيا لتحقي الكحتا ة والحتعالية.
 جأل الكحتا ات امل ة لتك ي ري عمل حمرتف ومُمك وحي  ،متمسكٌ ه ية الشركة ل إعار
يئة عمل جأا ة وثقا ة مؤسسية ائمة على القيم.
املبادرات االسرتاتيجية:
تعمل الشركة على إجناز عددٍ م املبادرات االسرتاتيجية متبعة ل ذلك ظاماي د يقيا إلدارة املشروعات لتحق
االسرتاتيجية امل ض عة و يال كحتا ة األدا شكل دور  .م أ م أ املبادرات:
 البحث ع رص استثمارية واعدة ودراستها عناية.
 العمل ما الشركات التا عة والزميلة على ت ير اسرتاتيجياتها وعملياتها.
 التخارج م االستثمارات اليت ا تهى الغرا منها أو وري اجملدية.
 ت بي أ ضل املمارسات ل احل كمة وااللتزام وإدارة املخاعر.
 ديث وت ير مجيا السياسات واإلجرا ات التشغيلية.
 ر ا كحتا ة منظ مة الت ظيف والتدريب و يال األدا .
 خل يئة عمل مؤسسية ائمة على القيم.
اسرتاتيجية العمل:
تعمل الشننركة لتحقي رسننالتها م خالل اسننرتاتيجية تن يا اسننتثماراتها ل اعات و ننناعات تتسننم نم
وآ اب استثمارية واسعة تعتم ا الشركة حمركات النم اال تصاد ل اململكة العر ية السع دية ،ددت
ل الق اعات التالية:
ا الصناعات الغأائية ا حت ظة.

ا التنمية والت ير العقار .

ا ناعة م اد البنا والتشييد.

ا ناعة األجهزة املنزلية الكهر ائية واإللكرتو ية.

ا اخلدمات والتجزئة املتخصصة.
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وتعمل الشننننركة على تق يم اسننننتثماراتها القائمة ل أ الق اعات ما املراجعة الشنننناملة لديناميكية البيئة
اال تصادية ا لية واإل ليمية هدف إجياد واستغالل الحترص املمكنة ل الق اعات االسرتاتيجية ا ددة وما
د يتحتر منها م رص اسنننننننتثمارية جديدة ،وت زيا حمحتظتها االسنننننننتثمارية مبا حيق ا النم ل عائداتها
للت ا ما تعظيم يمة الشركة ومصاحل مسا ميها.
وتهدف أ االسننننرتاتيجية إس قي مزيج مت ازن املخاعر يؤد إس تنام الع ائد االسننننتثمارية ملسننننا ميها
خا نننننننة أن الشنننننننركة تتمتا مبزايا تنا سنننننننية كنها م تعزيز أعما ا وم اجهة املخاعر ا تملة اليت د
تتعرا ا وم أ مها:
 تن استثماراتها ل اعات اسرتاتيجية واعدة ا تصادياي.
 القدرة على ت ير و سني أدا استثماراتها.
 تدوير استثماراتها والدخ ل ل رص استثمارية جديدة جمدية.
و أ االسنننننننرتاتيجية واملزايا التنا سنننننننية إس جا ب اخلمات املرتاكمة جمللس إدارتها وإدارتها التنحتيأية تعزز
رص الشركة و دراتها املستقبلية لتحقي قلة عية وكمية ل أدا ا ومن عائداتها وتد قاتها النقدية م
خالل أدا الشننركات التا عة والزميلة وايرادات االسننتثمارات األخرى الناجتة م ع ائد ا م ت زيعات األر اح
واالر اح الرأ الية اليت تتحق م يا أ م اسنننننننننننننننتثماراتها املتاحة للبيا ،إس جا ب التقييم الدور للقيم
العادلة الستثماراتها املتاحة للبيا املتداولة ووري املتداولة والصنادي االستثمارية.
عمليات الشركة الرئيسة وقطاعات األعمال:
عمليات الشركة الرئيسة:
ترتكز عمليات الشنننننننننركة ل إدارة حمحتظة اسنننننننننتثمارية متن عة ل الق اعات االسنننننننننرتاتيجية ا ددة ل
اسننننرتاتيجية العمل م خالل ر ا كحتا ة أدا االسننننتثمارات القائمة وتنمية يمة ا حتظة االسننننتثمارية وتعزيز
رص من ا ،إضننا ة إس تدوير عض االسننتثمارات البيا لتحقي أر اح رأ الية تنعكس على تائج أعما ا
و قي تد قات قدية تعزز م مكا ة ال شركة و ر ها ل الدخ ل ل ا ستثمارات ديلة جمدية ،و د تلجأ
الشنننننركة ل سنننننبيل ذلك إس اال رتاا لتم يل حق ب امللكية وتعزيز يكلها الرأ ال متى ما اسننن نتدع
احلاجة إس ا تنا الحترص االستثمارية ذات اجلدوى.
ويبني الشننكل أد ا الت زيا النسننحل حلجم االسننتثمارات القائمة على الق اعات االسننرتاتيجية كما ل هاية
العام املال 2020م اضا ة إس االستثمارات االخرى اليت لكها خارج الق اعات الرئيسة.
%8.4

قطاع الصناعات الغذائية احملفوظة
قطاع التنمية والتطوير العقاري

%43.2

قطاع صناعة مواد البناء والتشييد

%7.6
%4.8
%0.0

قطاع صناعة األجهزة املنزلية الكهربائية واإللكرتونية
قطاع اخلدمات والتجزئة املتخصصة
االستثمارات األخرى

%36.0

(قيمة احملفظة االستثمارية  1498مليون ريال)

وتصننف الشنركة ملكية اسنتثماراتها ل الق اعات االسنرتاتيجية إس أر عة ئات اسنتثمارية أسناسنية حسنب
عبيعة و كل استثمار على النح التال :
 -1استثمارات اسرتاتيجية ل شركات خا ة.
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 -2استثمارات اسرتاتيجية ل شركات مسا مة عامة.
 -3استثمارات رئيسة ل شركات خا ة وشركات مسا مة عامة.
 -4استثمارات ل حمحتظة األسهم املتداولة والصنادي االستثمارية.
ويبني الشكل أد ا ت زيا االستثمارات حسب تصنيف الحتئات االستثمارية كما ل هاية العام املال 2020م:
الفئات االستثمارية
استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة - 1 -

800

استثمارات اسرتاجتية يف شركات مساهمة عامة - 2 -

600

استثمارات رئيسة يف شركات خاصة وشركات مساهمة عامة - 3 -

400

استثمارات يف حمفظة املتاجرة والصناديق االستثمارية - 4 -

200
4

قطاعات األعمال:
تنحتيأاي السننرتاتيجية العمل ن الشننركة مارس ن
ما الق ا االستثمار والق ا الصناع .



ا التنمية والت ير العقار



ا

ناعة م اد البنا والتشييد



ا

ناعة األجهزة املنزلية الكهر ائية واإللكرتو ية



ا اخلدمات والتجزئة املتخصصة

1

شنناعها خالل العام 2020م م خالل

القطاعات االسرتاتيجية
ا الصناعات الغأائية ا حت ظة

3

2

-

اع أعمال رئيسننة

الفئات االستثمارية
إىل
←



استثمارات اسرتاتيجية ل شركات خا ة



استثمارات اسرتاتيجية ل شركات مسا مة عامة



استثمارات رئيسة ل شركات خا ة ومسا مة عامة



استثمارات ل حمحتظة األسهم والصنادي االستثمارية

قطاعات األعمال
إىل
←

 الق ا االستثمار
 الق ا الصناع

القطاع االستثماري:
ارل الشنركة شناعها ل الق ا االسنتثمار م خالل جمم عة م الشنركات ذات الغرا اخلاص اليت
لكها الشركة الكامل ،واستثماراتها املباشرة ل الشركات اخلا ة والشركات املسا مة العامة اليت
ترتكز شاعها ل الق اعات االسرتاتيجية للشركة وتقل ملكيتها يها ع  %50م رؤول أم ا ا ،إ ضا ة
إس استثماراتها ل األوراب املالية املتن عة ل أسهم متداولة لشركات مدرجة ل الس ب السع د وال صنادي
االستثمارية ،استثنا استثماراتها الصناعية ل الشركات اخلا ة والشركات املسا مة العامة اليت تسي ر
الق ا الصناع .
عليها وت حد ائمها املالية معها واليت تندرج
القطاع الصناعي:
ارل الشنننركة شننناعها ل الق ا الصنننناع م خالل اسنننتثماراتها ل جمم عة م الشنننركات اخلا نننة
واملسنننا مة العامة التا عة ا اليت لكها نسنننبة  %50أكثر وت حد ائمها املالية ما ائم الشنننركة و
املعايري الدولية املعتمدة ل اململكة العر ية السننننع دية ،وترتكز شنننناعها ل أا الق ا ل جماالت ننننناعة
األوأية ا حت ظة ،إس جا ب ناعة النسيج واملال س اجلا زة.
وي ضس اجلدول أد ا ت زيا شاعات الشركة على اعات األعمال اليت تشكل العمليات الرئيسة للشركة
وتأثري كل ا على حجم أعمال ال شركة ومسا متها ل النتائج خالل العام املال 2020م ومقار تها العام
2019م:
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السنة

2020م
2019م

القطاع االستثماري

القطاع الصناعي

اإلمج ـ ــالي

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

1125

1843

2968

إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية يري املسيطرة

372

1215

1587

صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات

()1

1570

1569

إمجالي الربح

()1

451

450

االستهالكات

1

108

109

ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ

4

942

946

مصروفات رأمسالية

2

41

43

إمجالي املوجودات

1148

1957

3105

إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية يري املسيطرة

396

1307

1704

صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات

()33

1884

1851

إمجالي الربح

()33

547

514

االستهالكات

-

98

98

ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ

2

996

999

مصروفات رأمسالية

8

107

115

وترتكز م ج دات الشننركة وكألك األس ن اب الرئيسننة لنشنناعات الشننركة وشننركاتها التا عة ل اململكة
العر ية السع دية استثنا شاط شركة حل ا اخ ان مصر اليت يرتكز شاعها ل مجه رية مصر العر ية
و شننننركة تا عة لشننننركة حل ا إخ ان التا عة لشننننركة عسننننري العر ية لالسننننتثمار الصننننناع ا دودة
اململ كة للشركة الكامل.
التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة:
تتك ن إمجال اإليرادات امل حدة للشنننننننننركة م إمجال إيرادات املبيعات ل الق ا الصنننننننننناع وإيرادات
الق ا االستثمار اليت تشكل العمليات الرئيسة للشركة.
لغ إمجال إيرادات املبيعات خالل العام  1570ملي ن ريال مقا ل 1884ملي ن ريال ل العام السننننا ا حتاا
سننننبته  ،%17ينما حقق الشننننركة خسننننائر ل الق ا االسننننتثمار خالل العام لغ ملي ن ريال مقا ل 33
ملي ن ريال ل العام السا .
والت زيا اجلغرال إلمجال اإليرادات م املبيعات خالل العام احلال 2020م تشننكل ل اإليرادات م داخل
اململكة اليت لغ  789ملي ن ريال وتشننننننكل  %50,2م امجال إيرادات املبيعات ،ينما لغ اإليرادات م
خارج اململكة  781ملي ن ريال وتشكل  %49,8م اإلمجال .
وتتمثل اإليرادات م خارج اململكة ل اإليرادات اليت حققتها شننركة حل ا اخ ان (مصننر) التا عة لشننركة
حل ا اخ ان ،واإليرادات املتمثلة ل عمليات التصننندير م الشنننركات التا عة ل الق ا الصنننناع إس دول
جملس التعاون اخلليج والدول العر ية وجمم عة م الدول األخرى.
ويبني اجلدول التال الت زيا اجلغرال إليرادات الشركة م داخل وخارج اململكة:
السنة
2020م

التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة (باملليون ريال)
إمجالي اإليرادات

داخل اململكة

دول جملس التعاون

الدول العربية

دول أخرى

1570

789

72

694

15

ويبني الشكل التال الت زيا اجلغرال إليرادات الشركة م داخل وخارج اململكة:
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15
1.0%

789
50.3%

694
44.2%

72
4.6%

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

داخل اململكة

دول جملس التعاون

الدول العربية

دول أخرى

اخلطط والقرارات والتوجهات املستقبلية:
 القرارات اهلامة خالل العام 2020م:
 .1قرر جملس اإلدارة التصفية االختيارية لثالث شركات تابعة (مملوكة بنسبة :)%100
رر جملس إدارة الشننننركة تاريخ 2020/09/30م التصننننحتية االختيارية لثالث شننننركات تا عة ممل كة
للشركة الكامل سب تأسيسها ألوراا خا ة استثماراتها وذلك على النح التال :
 .1شننركة االسنن ل العر ية للتنمية والت ير العقار ا دودة (شننركة شننخص واحد ذات مسننئ لية
حمدودة) ممل كة نسبة  ،%100حيث يبلغ رأل ما ا املد  500ألف ريال سع د .
 .2شننننركة النصننننرة العاملية للتنمية والت ير العقار ا دودة (شننننركة شننننخص واحد ذات مسننننئ لية
حمدودة) ممل كة نسبة  ،%100حيث يبلغ رأل ما ا املد  500ألف ريال سع د .
 .3شننركة التالل اال ليمية لالسننتثمار (شننركة ش نخص واحد ذات مسننئ لية حمدودة) ممل كة نسننبة
 ،%100حيث يبلغ رأل ما ا املد  500ألف ريال سع د .
وتع د اسبال التصحتية االختيارية إلعادة يكل ملكية أحد استثمارات الشركة حيث مت قل االستثمار
املسننجل ل شننركة االس ن ل العر ية للتنمية والت ير العقار ا دودة وشننركة النصننرة العاملية للتنمية
والت ير العقار ا دودة اس الشنننننركة األم شنننننركة عسنننننري وا تحتا احلاجة اس االسنننننتمرار ل اتني
الشركتني ،يما يع د سبب تصحتية شركة التالل اال ليمية لالستثمار لعدم ممارستها أ شاط وا تحتا
احلاجة ا وال ي جد ا أثر مال اتج ع عملية التصحتية االختيارية أ الشركات.
 .2األرض اململوكة للشركة يف مشال الرياض:
اسننننننتكماالي ملا مت إعال ه خالل العام 2019م شننننننأن األرا اململ كة للشننننننركة ل مال الرياا قد
أعلن الشركة تاريخ  9مم 2020م ع آخر الت رات ح ل الدع ى ضائية املر عة على ائا ارا
مال الرياا مب البته عادة مبلغ  202ملي ن ريال اس الشركة تيجة إلغا الصك و ين ال شركة أ ه
در حكم ا تدائ لصاحلها تاريخ 2020/11/08م على النح التال :
أوالي :سننخ عقد البيا املمم ني شننركة عس نري للتجارة والسننياحة والصننناعة (املدعية) واملدعى عليه ( ائا
األرا) املؤرخ ل  1429/12/01ن وما أحل ه.
ثا ياي :إلزام املدعى عليه ( ائا األرا) سداد مبلغ و در  202ملي ن ريال للمدعية ( شركة عسري للتجارة
والسياحة والصناعة).
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ومدة االعرتاا على احلكم ال صادر ري اال ستئناف ثالث ن ي ماي تبدأ م تاريخ إ دار ك احلكم
( 1442-03-22نننننننننننننننننن ن) وأ ه أن مل يقدم املدعى عليه اعرتاا خالل املدة املشار إليها ن حقه ل علب
االستئناف يسقط ويكسب احلكم الق عية نا ً على ظام املرا عات الشرعية.
كما أعلن الشننننركة تاريخ  27ديسننننمم 2020م أ ه ورد ا م حمام الشنن نركة أن احلكم الصننننادر
لصنناحل الشننركة اكتسننب الصننحتة النهائية الق عية مبض ن املدة ا ددة لالعرتاا عليه وأ ننبس واجب
النحتاذ ،وسن ف تق م الشنركة اختاذ اإلجرا ات الالزمة حيال ذلك ،كما ين الشنركة ل اعال ها أ ه
احلاضر حص ل الشركة على أا احلكم القضائ لصاحلها وستق م
ال ي جد أ أثر مال ل ال
الشركة اإلعالن ع ا ت رات ج رية ل أا اخلص ص ل حينه.
 اخلطط والتوجهات االسرتاتيجية:
ترتكز اسننتثمارات الشننركة ل الق اعات االسننرتاتيجية األسنناسننية إضننا ة إس عض االسننتثمارات املتن عة
األخرى ،وتت ز إس اسننتثمارات اسننرتاتيجية ورئيسننة م خالل شننركات خا ننة وشننركات مسننا مة عامة
إضنننا ة اس اسنننتثمارات ل حما ظ و ننننادي اسنننتثمارية ،وتعزم الشنننركة تنحتيأ ت جهاتها االسنننرتاتيجية
وخ ها االستثمارية املستقبلية على النح التال :
 االستثمارات االسرتاتيجية يف الشركات اخلاصة:
تتك ن أ االستثمارات ل الشركات ذات املسئ لية ا دودة واملسا مة املقحتلة اليت تزاول أعما ا ل
الق اعات االسنننرتاتيجية للشنننركة ،وتت ا الشنننركة قي عائدات م أر اح أ االسنننتثمارات وم
ت زيعات األر اح منها ،إس جا ب قي مكاسننننننننننننننب رأ الية عند عرح جز م حصننننننننننننننتها ل تلك
االسننننننننننننتثمارات إس االكتتال العام متى ما أمك ذلك ،كما أن الشننننننننننننركة د تلجأ إس يا عض
االسنننننننننننننتثمارات متى ما ت ا رت الحترص اجملدية لألك وتدوير التد قات النقدية م جرا ذلك ل يل
استثمارات أخرى لتعزيز اعدة حق ب امللكية و قي من ل تائج أعما ا.
 االستثمارات االسرتاتيجية يف الشركات املساهمة العامة:
تتك ن أ االستثمارات ل الشركات املسا مة العامة اليت تزاول شاعها ل الق اعات االسرتاتيجية
ناك رص جمدية ق
للشنننركة ،وتت ا الشنننركة قي عائدات مسنننتمرة منها ،ومتى ما كا
مصنناحل الشننركة ومسننا ميها ن الشننركة د ترى يا أ م أ االسننتثمارات أو جز منها لتحقي
مكاسننننننننب رأ الية وتد قات قدية مقا لة لتم يل ا تنا اسننننننننتثمارات جديدة جمديه أخرى تت ا ما
اسرتاتيجية الشركة و ق ا عكال اجيا على من تائج أعمال الشركة ومركز ا املال .
 االستثمارات الرئيسة يف الشركات اخلاصة واملساهمة العامة:
تتك ن أ االسنننننتثمارات ل شنننننركات تزاول أ شنننن تها ل اعات متن عة وتسنننننعى إس من أعما ا
الت سنننا ل أسن ن اب جديدة أو العمل على الت سنننا اال دماج أو االسنننتح اذ ل حالة وج د رص م أا
القبيل لتنمية حصتها و يمتها الس ية ،و د تلجأ الشركة إس يا أ م ا ستثماراتها ل أ الحتئة متى
ما كان مناسنننباي أو عد ت ير ا ور ا يمتها العادلة إذا أمك ذلك ،وت ري تد قات قدية تسنننا م ل
تعزيز حق ب امللكية وت زيعات أر اح للمسا مني أو ل يل الحترص االستثمارية اجلديدة.
 االستثمارات يف احملافظ والصناديق االستثمارية:
تتك ن أ االسننتثمارات م اسننتثمارات ل نننادي اسننتثمارية وحمحتظة املتاجرة ل أسننهم متداولة ل
السننن ب السننننع دية و ذات عا ا خاص ويتم إدارة أ االسننننتثمارات م جهات متخصننننصننننة مرخصننننة
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ومسنننننتقلة ،وتت ا الشنننننركة قي عائدات م ت زيعات األر اح اخلا نننننة ها ،إس جا ب املكاسنننننب
الرأ الية متى ما رأت جدوى التخارج بيا أ االسنننتثمارات أو جز منها لتحقي تد قات قدية لتم يل
ت ير استثمارات ائمة أو الدخ ل ل رص استثمارية جديدة أو ت زيعات قدية للمسا مني.
ويبني الشكل أد ا الت زيا النسحل الستثمارات الشركة حسب الحتئات االستثمارية:
القيمة الدفرتية لالستثمارات  1498مليون ريال

استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة

%8

%2

%37

استثمارات اسرتاجتية يف شركات عامة
استثمارات رئيسة يف شركات خاصة و عامة
استثمارات احملافظ و الصناديق االستثمارية

%53

 خطط تطوير املوارد البشرية:
تؤم الشنننركة أن تنحتيأ اسنننرتاتيجيتها وخ ط أعما ا تعتمد على كحتا ة وكحتاية امل ارد البشنننرية اليت
ا الدور احلي ل تنمية أعما ا ور ا أدا اسنننتثماراتها ،وتعمل الشنننركة ضن نم اسنننرتاتيجية الت ير
املسنننننننننتمر لعملياتها إس ر ا املهارات والقدرات القيادية واإلدارية والحتنية لعامليها ل مجيا املسنننننننننت يات
ال ظيحتية للشنننننننننننركة وشنننننننننننركاتها التا عة ،وذلك م خالل العمل على خ ط و رامج للتدريب داخلي يا
وخارجي يا إس جا ب خ ط التدريب على رأل العمل الأ يعتم م األول يات األسننننننننناسننننننن نية ،إس جا ب
اسنننتق ال كحتا ات متخصنننصنننة و احتياجات الشنننركة املسنننتقبلية ،و ثل خ ط اإلحالل التدرجي
للك ادر السننننع دية األ مية اخلا ننننة حيث تج ع أ اخل ط والمامج احلحتاظ على مسنننت يات جيدة
للك ادر السننع دية ،وحقق الشننركة سننبة مرتحتعة ل سننع دة وظائحتها ،اس جا ب ذلك ن الشننركة
مدركة أل مية وج د خ ط و رامج حتيزية مثل رامج االدخار واسننننتثمارات ملصننننلحة م ظحتيها و رامج
لك األسهم للعاملني وذلك ضم ت جهاتها الت يرية املستقبلية.
 خطط وبرامج التطوير املستمر:
تعمل الشنننركة ل ت جهها لتنحتيأ اسنننرتاتيجياتها وخ ها إس قي رسنننالتها األسننناسنننية كشنننركة
اسننتثمارية ا ضننة ،وتعمل على الت ير والتحسننني املسننتمر لعمليات الشننركة لتتناسننب ما عبيعة أعمال
الشننننركة وت ر ا وذلك التعاون ما اسننننتشنننناريني متخصننننصننننني للت ير املسننننتمر يكلها التنظيم
وال ظيحت واأل ظمة والل ائس الداخلية و ديث رامج تقنية املعل مات لأل ظمة اإلدارية واملالية وأ ظمة
الر ا ة الداخلية ،إس جا ب املراجعات التق ميية ألدا اسنننننننتثماراتها ل الق اعات االسنننننننرتاتيجية ،وم
املت ا أن يك ن لألك األثر اإلجيا على األدا العام للشركة و تائجها املستقبلية.
 تأثري اخلطط والتوجهات االستثمارية املستقبلية على نتائج األعمال:
ترى الشننركة أن ت بي خ ها االسننرتاتيجية وت جهاتها املسننتقبلية وت ير أدا اسننتثماراتها القائمة أو
خ ط الت سننننا ل أ االسننننتثمارات ،وأ عمليات السننننتح اذات وا تنا اسننننتثمارات جديدة جمدية أو
ا دماج عضننننناي م الشنننننركات اليت تسنننننتثمر يها ،اإلضنننننا ة اس العمل إلعادة يكلة وت ير عض
االسننتثمارات أو اسننتبعاد اسننتثمارات أخرى ضننعيحتة األدا سننيك ن ا دور ل تنمية مصننادر عائداتها م
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خالل األر اح املت عة م شنننننركاتها التا عة وت زيعات األر اح واملكاسنننننب الرأ الية م اسنننننتثماراتها
وت ري التد قات النقدية الالزمة ،إس جا ب أن خ ط و رامج الت ير املسنننننتمر وتنمية امل ارد البشنننننرية
قي من ل تائج أعما ا وتعزز مركز ا املال األمر الأ سنننننيك ن له اال عكال
سنننننتمكنها م
واملردود اإلجيا على مسا ميها وأ حال املصاحل اآلخري واجملتما ككل.
عوا مل املخاطرة اليت تواجه الشركة واملخاطر احملتملة:
إن الشننركة وشننركاتها التا عة وكأ كيان ا تصنناد ت اجه جمم عة م املخاعر منها املخاعر التشننغيلية
واملالية املتعلقة عمليات الشركة ،واملخاعر املتعلقة الس ب والق اعات اليت تستثمر يها ،إس جا ب تأثريات
الع امل اال تصنننادية الكلية املؤثرة على معدالت من الق اعات االسنننرتاتيجية اليت تسنننتثمر يها الشنننركة،
وفاعر ا حتاا القيمة العادلة السننننننننتثماراتها أو ا حتاا يمة امل ج دات وري امللم سننننننننة ا ددة ل يمة
الشهرة لبعض الشركات املستثمرة يها ،إضا ة إس فاعر أخرى د ال تك ن معل مة لدى الشركة واليت
د تنتج ع ا عكاسنننات األزمات املالية واال تصنننادية وتقلبات الع امل السنننياسنننية واالجتماعية والتغريات ل
التشريعات والق ا ني واأل ظمة املعم ل ها ،وترتكز املخاعر الرئيسية يما يل :
 فاعر تأثر إيرادات الق ا الصنننناع وعلى األخص ا الصنننناعات الغأائية ا حت ظة جرا املنا سنننة
م الشننركات اليت تعمل ل حتس النشنناط ،أو م جرا مسننت يات و رة امل اد اخلام أو ارتحتا أسننعار ا،
وفاعر أسعار رف العمالت االجنبية مقا ل الريال السع د .
 فاعر السنننننننننني لة وتتمثل ل عدم درة الشننننننننننركة على مقا لة التزاماتها املتعلقة امل ل ات املالية حال
اسنننننتحقا ها ،وفاعر تأثري عدم مقا لة شنننننروط اتحتا يات التسنننننهيالت االئتما ية ،وفاعر عدم القدرة
املناسنننب والشنننروط املقب لة
لتأمني يالت كا ية أو إضنننا ية م خالل التسنننهيالت االئتما ية ل ال
مل اجهة أ التزامات رأ الية أو ضما ات وارتباعات حمتملة.
 فاعر أسنننعار العم لة وتتمثل ل فاعر تأ أل يمة األدوات املالية سنننبب تقلبات العم لة واحتمال تأثر
الرحية املسننتقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية على م ج داتها وم ل اتها مبا ل ذلك ال دائا صننرية
االجل و يل املراحات ع يلة االجل.
 إدارة فاعر رأل املال حيث تق م الشننننركة دارة رأ ا ا للتأكد م درتها على االسننننتمرار و ديد
يكلها الرأ ال و درتها على احلصننن ن ل على يالت ملقا لة أ التزامات حال شنننننؤ ا أو الدخ ل ل
رص استثمارية جديدة.
 فاعر متعلقة تع ل األ ظمة التقنية املالية واإلدارية والتشغيلية وري املت عة.
 فاعر تقلبات أسننن اب تسننننعري حق ب امللكية اخلا ننننة والعامة وتأثري ا على تائج الشننننركة ومركز ا
املال و درة الشركة على قي تد قات قدية.
 فاعر االئتمان اخلا نننننة العمال وعدم درتهم على ال ا التزاماتهم جتا الشنننننركة وت ا عها والتأثري
السلحل على التد قات النقدية.
 فاعر متعلقة الظروف السننياسننية واال تصننادية ومعدالت من الق اعات االسننرتاتيجية اليت د تؤثر على
أدا استثماراتها.
 فاعر التشريعات والق ا ني واأل ظمة املتعلقة عمليات الشركة و شاعاتها والتزاماتها.
وتق م الشركة مل اجهة أ املخاعر وإدارتها ومرا بتها م خالل العمل على جتنب املخاعر العالية ما أمك
أو التقليل م أثر ا أو قلها اس أعراف أخرى كشننننننننننننننننننننننننركات التأمني وذلك اختاذ عدد م اإلجرا ات
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واالحتياعات الالزمة لتتمك م تسننيري عملياتها الشننكل املعتاد ،واملرا بة املسننتمرة للمخاعر املؤثرة على
عمليات الشننننركة واحتياجاتها م السنننني لة النقدية وإجرا ات تعديل يكلها الرأ ال لتعزيز درتها على
احلصننن ل على يالت ملقا لة التزاماتها الناشننننئة واملسننننتقبلية ،والعمل على ت ير األ ظمة والل ائس الداخلية
وتعزيز أ ظمة الر ا ة الداخلية ،اس جا ب اتبا سننننياسننننة فاعر مت از ة تن يا اسننننتثماراتها و اعاتها اليت
تعمل يها والتقييم الدور السنننننننننتثماراتها ل حق ب امللكية اخلا نننننننننة والعامة واملخاعر املتعلقة ها واختاذ
ما يلزم م إجرا ات جتا ها ،وت بي منهجية اال تقا للحترص االسننتثمارية اجلديدة وتدوير عض اسننتثماراتها
البيا وت ظيف ع ائد ا ل رص اسننننتثمارية أ ضنن نل متى ما كان ذلك ممكناي ،كما تعمل الشننننركة على
جتنب املخاعر ت ير و سننني تائج عمليات اسننتثماراتها وذلك حسننب وعبيعة االسننتثمار والق ا هدف
تنمية ع ائد ا ع عري ر ا القيمة العادلة لالسنننتثمارات وتعزيز حق ب امللكية ،والعمل على زيادة كحتا تها
اإل تاجية لر ا مست ى الرحية والتد قات النقدية وتأمني التزاماتها وت زيعات أر اح ملسا ميها و قي ارتحتا
ل ع ائد م االستثمارية.
املركز املالي املوحد للشركة:
املوجودات:
ا حتض امل ج دات اإلمجالية ل
 3105ملي ن ريال ل العام السننننا
املخزون ،و ند د عات مقدمة وار
التنحتيأ ،و ند م
ومشروعات

هاية العام نسبة  %4,4ع العام السا حيث لغ  2968ملي ن ريال مقا ل
ويرجا ذلك سننننبب رئيسنن ن إس ا حتاا ل ند ذمم مدينة جتارية ،و ند
ننننننننننننننننننننننننندة مدينة وأعراف ذات عال ة ،و ند ممتلكات وآالت ومعدات
ج دات ح االستخدام.

ويبني اجلدول أد ا خال ة ن د امل ج دات خلمس سن ات مالية:
بنود املوجودات يف املركز املالي:
البيان (باملليون ريال)

2020

2019

2018

2017

2016

املوجودات املتداولة
178

134

92

111

201

نقدية وبنود شبه نقدية

-

-

-

14

45

ذمم مدينة جتارية ،صايف

183

255

269

285

247

املخزون ،صايف

367

382

379

334

388

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذات عالقة

240

270

86

66

82

-

-

-

5

-

968

1041

826

815

963

استثمارات مقتناه لغرض املتاجرة

موجودات حمتفظ بها لغرض البيع
إمجالي املوجودات املتداولة
املوجودات يري املتداولة

841

841

873

1279

1766

استثمارات وموجودات مالية

7

7

188

188

227

ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ

946

999

967

954

972

موجودات يري ملموسة

158

161

163

162

157

موجودات أخرى طويلة اآلجل

-

-

13

25

36

موجودات حق االستخدام

48

56

-

-

-

إمجالي املوجودات يري املتداولة

2000

2064

2204

2608

3158

إمجالي املوجودات

2968

3105

3030

3423

4121

استثمارات عقارية
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ويبني الشكل أد ا مقار ة للم ج دات املتداولة ووري املتداولة وإمجال امل ج دات خلمس سن ات مالية:
(باملليون ريال)

السنوات

5000

2016
2017
2018
2019
2020

4000
3000
2000
1000
جمموع املوجودات

جمموع املوجودات يري املتداولة

جمموع املوجودات املتداولة

0

املطلوبات:
ا حتض امل ل ات اإلمجالية ل هاية العام نسبة  %8,3ع العام السا حيث لغ  1153ملي ن ريال مقا ل
 1258ملي ن ريال ل العام السنننننننننننا ويرجا ذلك إس ا حتاا ند يل مراحة و روا ع يلة األجل ،و ند
إلتزامات مب جب عق د إجيار.
ويبني اجلدول أد ا خال ة ن د امل ل ات خلمس سن ات مالية:
بنود املطلوبات يف املركز املالي:
البيان (باملليون ريال)

2020

2019

2018

2017

2016

املطلوبات املتداولة
متويل مراحبات قصرية األجل وأقساط متداولة

343

329

492

410

371

ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى

306

264

267

217

212

توزيعات أرباح مستحقة

14

14

15

15

15

إلتزامات مبوجب عقود إجيار اجلزء املتداول

13

13

-

-

-

خمصص الزكاة والضريبة

65

57

25

25

15

مستحقات عقود إجيار متويلي – اجلزء املتداول

-

-

2

2

1

مطلوبات متعلقة مبوجودات حمتفظ بها لغرض البيع

-

-

-

3

-

741

677

801

672

614

إمجالي املطلوبات املتداولة
املطلوبات يري املتداولة

260

423

271

378

568

متويل مراحبة وقروض طويلة األجل
مستحقات عقود إجيار متويلي

-

-

1

3

5

ضريبة مؤجلة

-

1

2

2

2

خمصص مكافأة نهاية اخلدمة

120

119

113

112

118

إلتزامات مبوجب عقود إجيار اجلزء املتداول

32

38

-

-

-

إمجالي املطلوبات يري املتداولة

412

581

387

495

693

إمجالي املطلوبات

1153

1258

1188

1167

1307

ويبني الشكل أد ا مقار ة امل ل ات املتداولة ووري املتداولة وإمجال امل ل ات خلمس سن ات مالية:
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(باملليون ريال)

السنوات
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جمموع املطلوبات

جمموع املطلوبات يري املتداولة

0

جمموع املطلوبات املتداولة

حقوق املساهمني يف الشركة:
ا حتضنن حق ب املسننا مني ل هاية العام نسننبة  %1,7ع العام السننا حيث لغ  1381ملي ن ريال مقا ل
 1402ملي ن ريال ل العام السا ويرجا ذلك سبب أساس إس تسجيل خسائر خالل السنة.
ويبني اجلدول أد ا خال ة حق ب امللكية وحق ب املسا مني خلمس سن ات مالية:
بنود حقوق امللكية وحقوق املساهمني يف املركز املالي:
2020

البيان (باملليون ريال)

2019

2018

2017

2016

حقوق امللكية
حقوق املساهمني
رأس املال

1264

1264

1264

1264

1264

احتياطي نظامي

312

312

406

632

632

(خسائر) /أرباح مبقاه

()64

()18

()84

()203

249

صايف مكاسب يري حمققة من إعادة تقييم أدوات ملكية بالقيمة العادلة

()51

()74

()86

183

285

فرق ترمجة عملة أجنبية

()80

()82

()88

()88

()88

حقوق املساهمني يف الشركة

1381

1402

1412

1788

2342

حقوق امللكية يري املسيطرة (األقلية)

434

445

430

467

472

إمجالي حقوق امللكية

1815

1847

1842

2255

2814

ويبني الشكل أد ا مقار ة حق ب املسا مني ل الشركة خلمس سن ات مالية:
(باملليون ريال)

السنوات
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حقوق املساهمني يف الشركة

ويبني الشكل أد ا مقار ة امجال امل ج دات وامل ل ات وحق ب املسا مني خلمس سن ات مالية:
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(باملليون ريال)

السنوات

5000

2016

4000

2017
2018
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2019
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2020
1000
0

جمموع حقوق املساهمني

جمموع املوجودات

جمموع املطلوبات

نتائج األعمال املوحدة للشركة:
حقق الشننركة ننال خسننارة خالل العام 2020م لغ  49ملي ن ريال مقا ل ننال خسننائر  23ملي ن ريال
خالل العام السنننا وذلك تيجة ا حتاا إمجال الدخل م العمليات الرئيسنننية نسنننبة  %12حيث لغ 450
ملي ن ريال مقا ل  514ملي ن ريال خالل العام السا ا حتاا در  64ملي ن ريال تج صحتة أ ساسية م
ا حتاا امجال الر س م املبيعات حيث لغ  451ملي ن ريال مقا ل  547ملي ن ريال خالل العام السننننننا ،
إضا ة اس ا حتاا اإليرادات األخرى.
ويبني اجلدول أد ا خال ة ن د ائمة الدخل مقار ة خلمس سن ات مالية:
بنود قائمة الدخل:
البيان (باملليون ريال)
صايف املبيعات

2020

2019

2018

2017

2016

1570

1884

1798

1888

2083

إمجالي دخل املبيعات

451

547

529

616

668

إمجالي (اخلسارة)  /الدخل من االستثمارات

()1

()33

()128

()347

()152

إمجالي الدخل من العمليات الرئيسية

450

514

401

269

516

مصروفات البيع والتوزيع

()241

()260

()253

()336

()370

مصروفات العمومية واالدارية

()184

()181

()153

()143

()181

3

1

9

6

()1

()422

()440

()397

()473

()552

ايرادات (/مصروفات) تشغيلية أخرى
صايف (اخلسارة)  /الدخل من العمليات الرئيسية

28

74

4

()204

()36

صايف (مصروفات)  /إيرادات اخرى

()1

39

4

1

1

أعباء التمويل

()27

()38

()37

()38

()30

-

-

-

()1

()75

إمجالي املصاريف

(خسارة)  /ربح فروق عملة
(اخلســارة)  /الدخل من العمليات املســتمرة قبل الزكاة والضــريبة واحلقوق

0

75

()29

()242

()140

-

-

-

()1

()1

الزكاة وضريبة الدخل

()45

()57

()24

()28

()14

احلقوق يري املسيطرة

()4

()41

()51

()53

()26

صايف (اخلسارة) /الدخل

()49

()23

()104

()324

()181

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

()0.38

()0.18

()0.82

()2.56

()1.42

يري املسيطرة
الدخل من العمليات يري املستمرة

و ني الشكل أد ا مقار ة تائج األعمال خلمس سن ات مالية:
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(بالمليون لاير)

السنوات
2016
2017
2018
2019
2020

صايف (اخلسارة) /الدخل

صايف (اخلسارة)  /الدخل من العمليات

إمجالي الدخل من العمليات الرئيسية

600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400

الرئيسية

الشركات التابعة:
ارل الشركة شاعاتها وعملياتها الرئيسة إما صحتة مباشرة أو م خالل شركات تا عة ا ،إضا ة إس
شنننركات لكها الكامل أ شنننأتها الشنننركة ألوراا خا نننة اسنننتثماراتها حسنننب عبيعة ا األعمال
وتصنننيف كل اسننتثمار ،ويبني اجلدول أد ا الشننركات التا عة خالل العام 2020م اليت لك يها الشننركة
سبة  %30أكثر م رؤول أم ا ا.
اسم الشركة ونوعها
ورأس املال

()1
شركة عسري العربية لالستثمار الصناعي
احملدودة
(شركة شخص واحد ذات مسئولية حمدودة)
رأس املال
( 300.000.000ريال سعودي)
()1/1
شركة حلواني أخوان
(شركة مساهمة عامة)
تابعة لشركة عسري العربية لالستثمار
الصناعي احملدودة
رأس املال
( 314.285.730ريال سعودي)
()1/1/1
شركة حلواني أخوان (مصر)
(شركة مساهمة مقفلة)
(تابعة لشركة حلواني أخوان)
رأس املال
( 60.000.000جنيه مصري)
()2/1
شركة الربيع السعودية لأليذية احملدودة
"الربيع"
(شركة ذات مسئولية حمدودة)
تابعة لشركة عسري العربية لالستثمار
الصناعي احملدودة
رأس املال
( 110.000.000ريال سعودي)

نسبة
امللكية

الدولة مكان
التأسيس

الدولة الرئيس
حمل عملياتها

النشاط الرئيسي

مملوكة
فعلياً
%100

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

يرتكز نش ــاطها يف تأسـ ـيس املش ــاريع
الصناعية أو املشاركة فيها.

مملوكة
بنسبة
%55.51

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعة وتغليف املواد واملنتجات
الغذائية ،وخاصــة الطحينية واحلالوة
الطحينيـة واملعمول ومنتجـات اللحوم
واألجبان ،وتصـ ــدر الشـ ــركة جزءاً من
منتج ــاته ــا إىل أكثر من  32دول ــة يف
العامل.

مملوكة
فعلياً
%100

مجهورية مصر
العربية

مجهورية مصر
العربية

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعة وتعبئة وتغليف املواد
واملنتجات الغذائية ،وخاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الطحيني ـ ـ ـ ــة واحلالوة الطحيني ـ ـ ـ ــة
واملعمول ومنتجات اللحوم وتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
بعض منجاتها إىل دول عربية أخرى.

مملوكة
بنسبة
%57.3

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

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

44 / 18

تقرير جملس اإلدارة 2020م
اسم الشركة ونوعها
ورأس املال

()3/1
شركة النسيج واملالبس اجلاهزة "الثوب
السعودي"
(شركة ذات مسئولية حمدودة)
تابعة لشركة عسري العربية لالستثمار
الصناعي احملدودة
رأس املال
( 10.000.000ريال سعودي)
()2
شركة اخلوامت للتجارة واملقاوالت
(شركة شخص واحد ذات مسئولية حمدودة)
رأس املال
( 1.000.000ريال سعودي)

نسبة
امللكية

الدولة مكان
التأسيس

الدولة الرئيس
حمل عملياتها

مملوكة
بنسبة
%62.3

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

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

مملوكة
فعلياً
%100

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

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

النشاط الرئيسي

()3
مملوكة

اململكة العربية

اململكة العربية

ونش ـ ــاطها الرئيس ـ ــي شـ ــراء األراض ـ ــي

شركة النصرة العاملية للتنمية والتطوير
العقاري احملدودة

فعلياً

السعودية

السعودية

واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارها بالبيع أو الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء

(شركة شخص واحد ذات مسئولية حمدودة)

%100

واملقاوالت العامة للمباني والنشـ ـاطات
املتفرعة منها.

رأس املال
( 500.000ريال سعودي)
* أنظر املالحظة أدناه
()4
شركة األسطول العربية للتنمية والتطوير

مملوكة

اململكة العربية

اململكة العربية

نش ـ ــاطها الرئيس ـ ــي ش ـ ــراء األراض ـ ــي

العقاري احملدودة

فعلياً

السعودية

السعودية

واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارها بالبيع أو الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء

(شركة شخص واحد ذات مسئولية حمدودة)

%100

واملقاوالت العامة للمباني والنشـ ـاطات
املتفرعة منها.

رأس املال
( 500.000ريال سعودي)
* أنظر املالحظة أدناه
()5
شركة املواجد العاملية للتنمية والتطوير

مملوكة

اململكة العربية

اململكة العربية

نش ـ ــاطها الرئيس ـ ــي ش ـ ــراء األراض ـ ــي

العقاري احملدودة

فعلياً

السعودية

السعودية

واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارها بالبيع أو الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء

(شركة شخص واحد ذات مسئولية حمدودة)

%100

واملقاوالت العامة للمباني والنشـ ـاطات
املتفرعة منها.

رأس املال
( 500.000ريال سعودي)
()6
شركة التالل اإلقليمية لالستثمار

مملوكة

اململكة العربية

اململكة العربية

نش ـ ــاطها الرئيس ـ ــي ش ـ ــراء األراض ـ ــي

(شركة شخص واحد ذات مسئولية حمدودة)

فعلياً

السعودية

السعودية

واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارها بالبيع أو الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء

رأس املال

%100

واملقاوالت العامة للمباني والنش ــاطات
املتفرعة منها.

( 500.000ريال سعودي)
* أنظر املالحظة أدناه
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اسم الشركة ونوعها
ورأس املال

نسبة
امللكية

الدولة مكان
التأسيس

الدولة الرئيس
حمل عملياتها

النشاط الرئيسي

()7
شركة صناعات العيسى

مملوكة

اململكة العربية

اململكة العربية

صـ ـ ـ ـ ــناعة واسـ ـ ـ ـ ــترياد وتوزيع األجهزة

(شركة مساهمة مقفلة)

بنسبة

السعودية

السعودية

املنزلي ـ ــة الكهرب ـ ــائي ـ ــة واإللكرتوني ـ ــة

رأس املال

%38

(املكيفـ ـ ـ ــات ،الثالجـ ـ ـ ــات ،الفريزرات،
ويريها)

( 750.000.000ريال سعودي)

* مالحظة :و قاي لقرار جملس إدارة ال شركة ل  30سبتمم 2020م قد تقرر تصحتية شركة األس ل العر ية للتنمية والت ير
العقار ا دودة (شننركة شننخص واحد) وشننركة النصننرة العاملية للتنمية والت ير العقار ا دودة (شننركة شننخص واحد)
وشركة التالل اإل ليمية لالستثمار (شركة شخص واحد) .وذلك ال تحتا احلاجة إس االستمرار يها .ومل يك أ التصحتية أثر
على اجملم عة حيث مت قل األ ننننن ل وااللتزامات أ الشنننننركات إس شنننننركة عسنننننري و التال قي أ ننننن ل والتزامات أ
الشركات اليت مت تصحتيتها داخل اجملم عة.

األسهم الصادرة لكل شركة تابعة:
االسننهم الصننادرة للشننركات (املسننا مة املدرجة ووري املدرجة) التا عة اليت لك يها الشننركة  %30أكثر
تتمثل حتى هاية العام 2020م ل شننركة حل ا إخ ان وشننركتها التا عة حل ا إخ ان (مصننر) املسننجلة ل
مجه رية مصر العر ية ،وشركة ناعات العيسى ،وذلك على النح التال :
شركة حلواني إخوان:
ا ا تاج
الرمز ( )6001ضننننم
شننننركة مسننننا مة سننننع دية مدرجة ل السنن ن ب املالية السننننع دية
األوأية ،وتبلغ عدد أسهمها الصادرة  31,428,573سهماي عادياي حتى هاية العام 2020م ،وتبلغ القيمة اال ية
للسهم ال احد 10ريال سع د مد عة الكامل ،ويبلغ رأ ا ا  314,285,730ريال سع د .
وشننركة حل ا إخ ان شننركة تا عة لشننركة عسننري العر ية لالسننتثمار الصننناع ا دودة وتبلغ سننبة
امللكية يها  %55,51م رأل املال عدد أسنننننهم  17,446,000سنننننهماي م إمجال عدد أسنننننهمها الصنننننادرة،
ومل ي رأ أ تغيري ل سننبة ملكية شننركة عسننري العر ية لالسننتثمار الصننناع ا دودة ل شننركة حل ا
إخ ان عما كا عليه ل هاية العام املال 2019م.
وتتبا شنننننركة حل ا إخ ان شنننننركتها التا عة ا ل مجه رية مصنننننر العر ية و شنننننركة حل ا إخ ان
(مصنننر) و شنننركة مسنننا مة مصنننرية مقحتلة (وري مدرجة) ،لكها شنننركة حل ا إخ ان علياي نسنننبة
 ،%100ويبلغ رأل ما ا املصنننندر  60ملي ن جنيه مصننننر  ،م ز على  300ملي ن سننننهم عاد مصنننندر و قيمة
أ ية مد عة در ا  0,20جنيه مصر (عشرون رشاي) للسهم ال احد كما ل هاية العام 2020م.
شركة صناعات العيسى:
شركة م سا مة سع دية مقحتلة (وري مدرجة) وتبلغ عدد أ سهمها ال صادرة 75
شركة ناعات العي سى
ملي ن سننننهماي عادياي ،وتبلغ القيمة اإل ية للسننننهم ال احد  10ريال سننننع د مد عة الكامل ويبلغ رأ ا ا
 750ملي ن ريال سع د  ،وتبلغ ملكية الشركة ل شركة ناعات العيسى سبة  %38م رأل ما ا عدد
أسهم  28,500,000سهم م إمجال أسهمها الصادرة كما ل هاية العام 2020م.
ومل تصدر الشركة وأ م شركاتها التا عة أ أدوات دي حتى هاية العام 2020م.
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القروض على الشركة و إمجالي املديونية مع شركاتها التابعة:
القروض على الشركة:
لدى الشننننركة اتحتا ية
سع د وذلك لتم يل

يل مراحة اسننننالم ع يل األجل ما جمم عة سننننامبا املالية مببلغ  631ملي ن ريال
ناعات العيسى وزيادة رأ ا ا

حتقة االستح اذ على سبة  %38م رأل مال شركة

خالل العام 2013م ،و دم الشركة سند ألمر كضمان أا القرا إضا ة إس ت يا املستندات البنكية
الالزمة ،ويتم سنننداد القرا على د عات م زعة على رتة سنننبا سنننن ات ما مرو ة التسنننديد املبكر ،وخالل
العام 2020م ام الشننركة ت يا اتحتا ية إعادة جدولة ليتم سننداد املراحة على د عات وري متسنناوية م زعة
على رتة مخس سننن ات ،و د مت سننداد مبلغ و در  428,6ملي ن ريال حتى 2020/12/31م واملتبق م

يمة

القرا مبلغ  202,4ملي ن ريال كما ل هاية العام 2020م ،إضننننننننننننننا ة اس مبلغ  1,1ملي ن ريال أعبا

يل

مستحقه.
(باملليون ريال سعودي)

اجلهة املاحنة للقرض
جمموعة سامبا املالية

مبلغ
أصل القرض
631

مدة السداد

املسدد حتى

املسدد خالل العام

املبلغ املتبقي

2019/12/31م

2020م

من القرض

398.6

30

202.4

 5سنوات

كما ا رم الشنننركة عق د تسنننهيالت مراحات إسنننالمية (ت رب) صنننرية االجل ما نك حمل ل اململكة
العر ية السننع دية مجال مبلغ  140ملي ن ريال سننع د تسنندد خالل رتة سننتة أشننهر وتد ا الش نركة أعبا
يل عبقاي لسعر الصرف السائد ني البن ك السع دية ( سايب ر) مضا اي إليه معدل عم لة ثا  .كما ل 31
ديسمم 2020م لغ الر يد القائم أ العق د مبلغ  85,8ملي ن ريال و أ العق د مضم ة مقا ل ر أسهم.

القروض على الشركات التابعة:
حصل الشركات التا عة اليت ت حد ائمها املالية ما الشركة على روا وتسهيالت على النح التال :
شركة حلواني اخوان:
( امللي ن ريال)
 را ندوب التنمية الصناعية السع د حتى 2020/12/31م:
قيمة أصل القرض
165.2

مصاريف إدارية
خمصومه
5

املسدد من القرض
حتى 2019/12/31
123

املسدد خالل العام
2020م
37

املتبقي من
قيمة القرض
-

حصنننننل شنننننركة حل ا اخ ان ل العام 2010م على را قيمة إمجالية  165,2ملي ن ريال لتم يل ا شنننننا
املصنننا ا اجلديدة لشنننركة حل ا اخ ان ل مدينة جدة ،ومت ر مجيا ممتلكات وآالت ومعدات املصنننا ا
اجلديدة اليت تقام على أرا املشنننننرو كضنننننمان للقرا ،و ام الشنننننركة سنننننحب كامل مبلغ القرا
فصنن ماي منها املصنناريف اإلدارية ومت سننداد  160ملي ن ريال حتى هاية العام ،ويسنندد القرا على أ سنناط
صف سن ية تنته ل العام 2020م.
( امللي ن ريال)
 را البنك السع د الحتر س :
قيمة أصل القرض
150

املسدد من القرض
حتى 2019/12/31
19

املسدد خالل العام 2020م
37

املتبقي من
قيمة القرض
94

خالل سنة 2019م و ع شركة حل ا اتحتا ية يل ما البنك الحتر س مببلغ  150ملي ن ريال سع د  ،ومت
سحب ر يد التم يل الكامل م بل الشركة و قاي لشروط االتحتا ية ،يستح سداد القرا على شكل
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يل

أ سننناط ر ا سنننن ية ،ويسنننتح سنننداد آخر سنننط تاريخ  30ي ي 2023م ،ويرتتب على التم يل رسنن م
والقرا مضم ن سندات ألمر ادرة لصاحل البنك.
 لدى شننننركة حل ا اخ ان عق د مراحات إسننننالمية (ت رب) صننننرية االجل ما ن ك حملية ل اململكة
العر ية السع دية مجال مبلغ  205ملي ن ريال سع د تسدد خالل رتة ثالثة أشهر وستة أ شهر وتد ا
يل عبقاي لسنننعر الصنننرف السن نائد ني البن ك السنننع دية (سنننايب ر) مضنننا يا إليه معدل
الشنننركة أعبا
عم لة ثا  .كما ل  31ديسمم 2020م لغ الر يد القائم أ العق د مبلغ  80ملي ن ريال و أ العق د
مضم ة سندات ألمر.
 لدى شركة حل ا اخ ان (مصر) التا عة لشركة حل ا اخ ان عق د مراحات إ سالمية صرية األجل
يل ثا تة.
ما ن ك ل مجه رية مصننر العر ية لشننرا ضناعة تسننتخدم ل اال تاج وتد ا الشننركة أعبا
كما ل  31ديسمم  2020م لغ الر يد القائم أ العق د مبلغ  13,3ملي ن ريال سع د .
شركة الربيع السعودية لأليذية:
 را البنك السع د المي ا (سال):
املسدد من القرض
حتى 2019/12/31
-

قيمة أصل القرض
138.9

( امللي ن ريال)
املسدد خالل العام 2020م
32

املتبقي من
قيمة القرض
106.9

 ام شنننننركة الر يا السنننننع دية لألوأية ت يا اتحتا ية را ع يل األجل خالل العام 2015م ما البنك
السنننع د المي ا مببلغ  200ملي ن ريال لتم يل النحتقات الرأ الية لتحديث واسنننتبدال خ ط اال تاج
ملصننننا عها ل مدينة الرياا ،ويسنننندد مب جب د عات على مدى مخس سننننن ات ما رتة اح ملدة سنننننة
واحدة على مبلغ كل عملية سننننننحب ،ومت سننننننحب مبلغ  106,9ملي ن ريال حتى العام 2020م ،ومت تقديم
ضمان سند ألمر مقا ل احلص ل على القرا ،اس جا ب ت يا املستندات البنكية الالزمة.
شركة الربيع السعودية لأليذية:
 كما ا رم الشركة عق د تسهيالت مراحات إ سالمية (ت رب) صرية االجل ما نك حمل ل اململكة
يل عبقاي لسنننعر الصننرف
العر ية السنننع دية تسننندد خالل رتة ا ل م  12شنننهر وتد ا الشنننركة أعبا
السنننائد ني البن ك السنننع دية (سنننايب ر) مضنننا اي إليه معدل عم لة ثا  .كما ل  31ديسنننمم 2020م لغ
الر يد القائم أ العق د مبلغ  20ملي ن ريال و أ العق د مضم ة مقا ل سند ألمر.
املديونية اإلمجالية للشركة والشركات التابعة:
لغ إمجال مدي ية الشننننننننننركة والشننننننننننركات التا عة ا اليت ت حد ائمها املالية معها مبا يها املراحات
والقروا واإلجيار الرأ ال والأمم الدائنة وامل ل ات وت زيعات األر اح املسننتحقة إضننا ة إس املخصننصننات
النظامية حتى هاية العام 2020م مبلغ و در  1153ملي ن ريال مقا ل  1258ملي ن ريال ل العام السننننننا و
اجلدول أد ا :
2020م

2019م

البيان (باملليون ريال)
متويل مراحبة وقروض قصرية األجل

186

202

أقساط متداولة من متويل مراحبة وقروض طويلة األجل

157

127

متويل مراحبة وقروض طويلة األجل

260

423

-

0

مستحقات عقود إجيار رأمسالي
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جمموع املراحبات والقروض واإلجيار الرأمسالي

603

752

دائنون ومطلوبات أخرى مستحقة

306

264

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

14

14

خمصص الزكاة والضريبة والضريبة املؤجلة

65

58

خمصص مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

120

119

إلتزامات مبوجب عقود إجيار

45

51

اجملموع

550

506

إمجالي املطلوبات

1153

1258

قيمة املدفوعات النظامية املستحقة:
أ ه الشنننركة وضنننعها الزك للسننننة املنتهية ل  31ديسنننمم 2008م ،وحصنننل على شنننهادة الزكاة وري
املقيدة ع السننننننة املأك رة .و ام الشنننننركة تقديم إ راراتها الزك ية للسنننننن ات املنتهية ل 31ديسنننننمم
دار الر ط
2009م حتى 2018م وحصل على شهادة الزكاة املقيدة ع السن ات املأك رة .و ام ا يئة
املبدئ خبص ص اال رارات الزك ية املقدمة ا للسن ات م 2009م حتى 2018م ،و ام مب جبها امل البة
حترو ات زك ية إضننننا ية مببلغ  180,105,610ريال سننننع د  ،و ام الشننننركة تقديم اعرتاا على الر ط
الزك املبدئ املأك ر أعال  .و نا على ذلك ،ام ا يئة ا نننننندار الر ط الزك املعدل والأ عالب
مب جبه الشركة حترو ات زكاة لألع ام م 2009م حتى 2018م مجال مبلغ  96,885,968ريننننننال سع د .
وترى إدارة الشركة أن ا يئة مل تأخأ ل عني االعتبار الزكاة املسددة م وا ا ا رارات الزكاة املقدمة م
بل الشنننركة امجال مبلغ  26,534,285ريال سنننع د للسنننن ات املنتهية ل 31ديسنننمم 2009م حتى 2014م.
و ام الشننننننركة املتا عة ما ا يئة الثبات املبالغ املسننننننددة ،و ام ا يئة ادراج املبلغ املشننننننار اليه أعال ل
حسنننال الشنننركة لدى ا يئة ،لتصنننبس رو ات الزكاة املسنننتحقة على الشنننركة امجال مبلغ 70,351,683
ريال سع د دالي م امجال مبلغ  96,885,968رينننننننننننننننننننننال سع د  ،ام الشركة االعرتاا عل الر ط
الزك وعلية مت ت صعيد االعرتاا للجنه الحت صل ل املخالحتات واملنازعات ال ضريبية .كما دم ال شركة
علب تس ية اس جلنة تس ية النزاعات ،و عد يام اللجنة دراسة علب ال شركة مت استالم اعتأار اللجنة ع
النظر لب التس ية .ام الشركة تسجيل ف صص ع رو ات الزكاة مببلغ  21,585,478ريال سع د
اعتماداي على رأ مسننننننتشننننننار ا الزك أ ها على ثقة م درتها على ختحتيض امل البات الزك ية اس ذلك
املبلغ.
ومت تقديم إ رار زك م حد لشنننننركة عسنننننري للتجارة والسنننننياحة والصنننننناعة والزراعة والعقارات وأعمال
املقاوالت وشننننركاتها التا عة للسننننن ات املنتهية ل 31ديسننننمم 2013م حتى 2019م ،واملتضننننم الشننننركات
التا عة ا الكامل ،ومت احلص ل على شهادة الزكاة املقيدة للسن ات املأك رة.
و لغ فصصات الزكاة للشركة والشركات التا عة اليت ت حد ائمها املالية معها مبلغ  39,5ملي ن ريال
خالل العام املال 2020م ،ويتم سنننننننننننننننننننننداد الزكاة عد اال تها م اجرا ات تقديم اال رارات الزك ية م
املستشار الزك للشركة وشركاتها التا عة إس ا يئة العامة للزكاة والدخل.
كما تسننتح على شننركتها التا عة شننركة حل ا اخ ان ضننريبة دخل ل مجه رية مص نر العر ية لغ 25
ملي ن ريال حتى هاية العام 2020م وذلك ع شنننننركتها التا عة ل مجه رية مصنننننر العر ية شنننننركة حل ا
أخ ان (مصنننننر) ،اس جا ب ضنننننريبة دخل مؤجلة عليها لغ  0,5ملي ن ريال ل هاية العام وتق م تسنننننديد ما
عليها م ضرائب عد تقديم ا راراتها الضريبية عبقاي لنظام الضريبة املصر .
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و ام الشننركة خالل العام 2020م تسننديد مد عاتها م الرسنن م واملسننتحقات النظامية األخرى شننكل
منتظم.
ويبني اجلدول أد ا يمة املد عات النظامية املسننتحقة للشننركة وشننركاتها التا عة اليت ت حد معها ائمها
املالية كما ل هاية العامني 2020م:
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان (باأللف ريال)

2020م

وصف موجز هلا

بيان األسباب

الزكاة

12,843

39,491

ما يتم سننداد أو ميله على السنننة
و قاي ألحكام وأ ظمة ا يئة العامة
للز كاة وا لدخل اململ كة العر ية
السع دية

يتم سنننننداد الزكاة عد اال تها
م اجرا ات تقنننديم اال رارات
الزك ية

الضر ية

258,850

58,418

ما يتم سننداد أو ميله على السنننة
و ق ناي لألحكننام واأل ظمننة املتعلقننة
ها

يتم سننداد الض نريبة عد اال تها
م اجرا ات تقنننديم اال رارات
الضريبية

املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

15,539

1,278

ما يتم سننداد أو ميله على السنننة
و قاي ألحكام وأ ظمة املؤسننننننسننننننة
العنننامنننة للتنننأميننننات االجتمننناعينننة
اململكة العر ية السع دية

سننننننننننن ن ف يتم سنننننننننننننداد املبالغ
املسننننننننتحقة خالل العام 2021م
حسب املهلة النظامية

تكاليف التأشريات واجل ازات

1,655

-

ما يتم سنننننننداد خالل السننننننننة و قاي
لألحكام واأل ظمة املتعلقة ها

-

رس م مكتب العمل

6,695

-

ما يتم سنننننننداد خالل السننننننننة و قاي
لألحكام واأل ظمة املتعلقة ها

-

املسدد

املستحق حتى نهاية
2020م ومل يسدد

وت ضننس الشننركة أ ه تيجة تس ا يئة العامة للزكاة والدخل الر ط الزك ية ألع ام سننا قة على شننركات
تا عة تج عنها م البات لحترو ات مببلغ  3,2ملي ن ريال ومت تقديم اعرتاضننات عنها ومل يتم تسننجيلها ضننم
امل البات املسننتحقة ل الق ائم املالية لرؤية إدارات الشننركات التا عة واملسننتشننار الزك صننحة م حتها م
االعرتاضات.
سياسة الشركة يف توزيع األرباح:
و قاي لسنننياسنننة ت زيا األر اح املعتمدة للشنننركة ن الشنننركة تلتزم السنننياسنننات احلاكمة واملنظمة حلماية
وتعظيم مصننننناحل مسنننننا ميها على مجيا األوجه هدف ر ا يمة اسنننننتثماراتهم ل الشنننننركة ،ويت ف ت زيا
األر اح على املسنننا مني ل أ رتة م الحترتات على أر اح الشنننركة ووضنننعها املال وظروف األسننن اب واملناخ
اال تصنننناد العام ،وع امل الحترص االسننننتثمارية ومصنننناحل الشننننركة إلعادة االسننننتثمار ،واملت لبات النقدية
والرأ الية ،اإلضا ة إس االعتبارات القا ية والنظامية ،كما أ ها ال ت ست يا ضمان ت زيا أر اح أل سنة
م السن ات.
وتت لب أ ت زيعات أر اح مقرتحة م جملس اإلدارة م ا قة اجلمعية العامة للمسننننننننننننننننننا مني ،وعبقاي للنظام
األسننننال للشننننركة ن ت زيا أر اح الشننننركة الصننننا ية السننننن ية عد خصننننم مجيا املصنن نرو ات العم مية
والتكاليف األخرى و عد جتنيب االحتياع النظام واالحتياعيات األخرى على ال جه التال :
 .1جينب ( )%10م األر اح الصننننننننننننننننا ية لتك ي احتياع ظام وجي ز للجمعية العامة العادية و ف أا
التجنيب متى لغ االحتياع املأك ر ( )%30م رأل املال املد .
 .2للجمعية العامة العادية نا على ا رتاح جملس اإلدارة أن جتنب سبة ال تتجاوز ( )%10م األر اح الصا ية
لتك ي احتياع اتحتا خيصص لغرا أو أوراا معينة.
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 .3للجمعية العامة العادية أن تقرر تك ي احتياعات أخرى ،وذلك القدر الأ حيق مصنننلحة الشنننركة أو
يكحتل ت زيا أر اح ثا ته در اإلمكان على املسنننا مني .وللجمعية املأك رة كألك أن تقت ا م نننال
األر اح مبالغ أل شا مؤسسات اجتماعية لعامل الشركة أو ملعاو ة ما يك ن ائماي م أ املؤسسات.
 .4للجمعية العامة نا على ا رتاح جملس اإلدارة أن ت ز م البا عد ذلك على املسنننننا مني سنننننبة ال تقل
ع ( )%5م رأل مال الشركة املد .
 .5ما مراعاة األحكام املقررة ل املادة احلادية والعشننننننننرون (مكا أة أعضننننننننا جملس اإلدارة) م النظام
األسال للشركة ،واملادة السادسة والسبعني م ظام الشركات خيصص عد ما تقدم سبة ال تتجاوز
عشنننرة املائة ( )%10م البا ملكا أة أعضنننا جملس اإلدارة ،على أن يك ن اسنننتحقاب أ املكا أة
متناسباي ما عدد اجللسات اليت حيضر ا العض .
وجي ز للشركة ت زيا أر اح مرحلية على مسا ميها شكل صف سن أو ر ا سن عد استيحتا املت لبات
والض ا ط النظامية ل أا الشأن.
وتك ن احقية ت زيا األر اح للمسنننننا مني املالكني لألسنننننهم ي م االسنننننتحقاب املقيدي ل سنننننجل مسنننننا م
الشننركة لدى مركز إيدا األوراب املالية هاية ثا ي م تداول يل تاريخ االسننتحقاب وذلك اشنني يا ما اعد
الس ن ب واإلجرا ات اخلا ننة تعديل املدة الزمنية لتس ن ية ننحتقات األوراب املالية املدرجة ( ،)T+2عد م ا قة
اجلمعية على ت زيا األر اح املقرتحة م جملس اإلدارة  ،ويك ن د ا أر اح األسننننننننننننننننننننننننهم املقرر ت زيعها على
املسا مني خالل  15ي م عمل م تاريخ استحقاب أ األر اح ا ددة ل رار اجلمعية العامة.
 توزيعات األرباح خالل السنوات السابقة:
ام الشنننركة خالل العام 2016م ت زيا أر احاي قدية على املسنننا مني لغ إمجاليها  126ملي ن ريال،
ومل تتم أية ت زيعات لألر اح خالل األع ام 2017م و2018م و2019م ،كما مل ي ن جملس اإلدارة خالل
العام 2020م ت زيا أر اح على املسنننننننا مني ،ويبني اجلدول أد ا م ف ت زيعات األر اح خالل السنننننننن ات
السا قة:
البيان

(تاريخ األحقية)

مل يوصي اجمللس بتوزيع أرباح

تاريخ إقرار اجلمعية العامة

مل يوصي اجمللس بتوزيع أرباح

إمجالي توزيعات األرباح (باملليون ريال)

تاريخ التوزيع

مل يوصي اجمللس بتوزيع أرباح

نسبة التوزيع إىل رأس املال

مل يوصي اجمللس بتوزيع أرباح

توزيعات األرباح للسهم (ريال)

2020

2019

2018

2017

2016
1
%10
126
2017/04/23م
2017/05/09م

املصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت:
مل يتم إ الغ الشننركة خالل العام املال 2020م أ حق ب ل مصننلحة ئة األسننهم ذات األحقية ل التص ن ي
تع د ألشنننننخاص (عدا أعضنننننا جملس اإلدارة وكبار التنحتيأيني وا ر ائهم) ،وال ي جد أل شنننننخص ملكية
كبرية ل أسنننهم الشنننركة اسنننتثنا شنننركة دله المكة القا ضنننة ،ويبني اجلدول أد ا ملكية ومصنننلحة
شركة دله المكة القا ضة ل األسهم ذات األحقية ل التص ي خالل العام 2020م:
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االسم

شركة دلة المكة القا ضة
احل عبداهلل كامل
جمم ملكية ومصننننلحة شننننركة
دلة المكة القا ضة

عدد األسهم

نسبة امللكية

صايف التغيري

نسبة التغيري

عدد األسهم

نسبة التملك

بداية العام

بداية العام

خالل العام

خالل العام

نهاية العام

نهاية العام

67,225,431

%53,2

-

-

67,225,431

%53,2

1,500,000

%1,2

-

-

1,500,000

%1,2

68,725,431

%54,4

-

-

68,725,431

%54,4

أمساء أعضــــــاء جملس اإلدارة وأعضــــــاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم احلالية والســــــابقة ومؤهالتهم
وخرباتهم:
 .1أعضا جملس اإلدارة:
االسم

املؤهالت واخلربات

الوظائف احلالية

الوظائف السابقة

رئيس جملس اإلدارة –

الرئيس التنحتيأ –

املنا نننب القيادية ل جمم عة دله المكة وعضن ن يات

شركة دله المكة

شركة دله المكة

اعات

القا ضة

القا ضة

لديه دراسننننات جامعية ل اال تصنننناد م جامعة جن ل
كنناليحت ر يننا ل ال اليننات املتحنندة األمريكيننة ،نندأ
حياته العملية م العام 1988م حيث شننننغل العديد م

1

عبداهلل

احل كامل

(رئيس جملس اإلدارة)

جمالس إدارات شننننننننركات حملية ودولية ل

فتلحتة (املال واالسننننننتثمار والصننننننناع واملقاوالت
والعقارات والصننننننننيا ة والتشننننننننغيل واألوأية والتم ي
واإلعالم) اإلضنننننا ة اس عضنننن ياته ل مجعيات النحتا
العام.
حا ننل على كال ري ل ندسننة

ننناعية م جامعة

امللك عبدالعزيز ،دأ ح ياته العملية م العام 1995م

2

عبدالعزيز حممد عبد ميا

الرئيس التنحتيأ –

ائب الرئيس التنحتيأ –

حيث شننننغل العديد م املنا ننننب القيادية ل عدد م

( ائب رئيس جملس اإلدارة)

جمم عة دله المكة

جمم عة دله المكة

الشننننننركات وعضنننن ن يات جمالس إدارات شننننننركات

(رئيس جلنة االستثمار والتم يل)

القا ضة

القا ضة

حمليننننة ودوليننننة ل

نننناعننننات فتلحتننننة (التجننننار

واالسننننننتثمار الصننننننناع والزراع واإلعالم واألعمال
واإلستثمار العقار ).
حا نننل على كال ري ل آدال عل م سنننياسنننية وإدارة

حسني عل شبكش
3

(عض جملس اإلدارة)

الرئيس التنحتيأ –

(عض جلنة املكا آت

شركة شبكش

والرتشيحات)

للتنمية والتجارة

(عض جلنة االستثمار والتم يل)

املدير العام – شركة
وري لتجارة ال رب
املدير العام – شركة
شبكش للت كيالت

م جامعة تلسنننننا ل ال اليات املتحدة األمريكية ،دأ
حياته العملية م العام 1977م حيث شننننغل العديد م
املنا نننب القيادية ل جمم عة شنننركات شنننبكشن ن
وعضنننن ن يات جمالس إدارات شنننن نركات حملية ودولية
وعضنن ن ية مؤسننننسننننات ننننححتية وشننننارك ل عدد م
املؤ رات ا لية والدولية كمتحدث.
حا نننل على كال ري ل ندسنننة إ شنننائية م جامعة
واليننة أريزو ننا ل ال اليننات املتحنندة األمريكيننة ،نندأ

سليمان إ را يم احلديث
4

(عض جملس اإلدارة)
(رئيس جلنة املراجعة)

-

العض املنتدل والرئيس

حياته العملية م العام 1982م حيث شننننغل العديد م

التنحتيأ – شركة

املنا نننب ل عدد م الشنننركات وعضن ن يات جمالس

اجملم عة السع دية

إدارات شنننننننننننننننننننركات ل

اعات فتلحتة (ال باعة

لألحاث والتس ي

والنشننننننننر واملصننننننننارف االسننننننننتثمارية والشننننننننركات
االسنننننننننننننننننننتثمارية والتقنية احلي ية واالسنننننننننننننننننننتثمار
والت يرالعقار ).
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االسم

املؤهالت واخلربات

الوظائف احلالية

الوظائف السابقة

العض املنتدل والرئيس

العض املنتدل –

العملية م العام 1985م حيث شننننننننننننننننننننغل العديد م

التنحتيأ – شركة

شركة أمالك العاملية

املنا نننننننب القيادية ل عدد م البن ك والشنننننننركات

عسري

للتم يل العقار

وعضننن ن يات جمالس إدارات وجلان لشنننننركات حملية

حا ننننننل على كال ري ل ا تصنننننناد م جامعة امللك

عبداهلل إ را يم ا يش
5

(العض املنتدل والرئيس
التنحتيأ )
(عض جلنة االستثمار والتم يل)

عبدالعزيز – اململكة العر ية السننننننننع دية ،دأ حياته

ودولية ل

اعات فتلحتة (البن ك واملصنننننننننننننننننننننارف

والتم يل واالستثمار والنقل والتجارة والصناعة).
حا نننننننننننننل على كال ري ل ل القا ن واأل ظمة م

منص ر عبدالعزيز البصيل
6

(عض جملس اإلدارة)
(رئيس جلنة املكا آت

كبري مدير الشئ ن
رجل أعمال

القا ية واألمني العام
ل البنك السع د
المي ا

والرتشيحات)

جامعة امللك سنننع د – اململكة العر ية السنننع دية ،دأ
حياته العملية م العام 1985م حيث شننننغل العديد م
املنا نننننننننب القيادية ل عدد م البن ك وعضننننننننن يات
جمالس إدارات وجلان شننن نركات ل

اعات فتلحتة

(البن ك واملصننننننننارف والتم يل والتأمني واالسننننننننتثمار
والنقل والتجارة واإلستثمار العقار ).
حا نننننننننننل على الدكت را ل التسننننننننن ن ي م جامعة
أال اما ،وماجسننننننننننننننننننتري إدارة األعمال و كال ري ل

عمر عبداهلل جحتر
7

(عض جملس اإلدارة)

كبري مستشار املدير
مستشار وزير النقل

العام – اخل ط اجل ية
العر ية السع دية

(عض جلنة املراجعة)

اإلدارة الصننننننننننننننننننننننناعية م جامعة امللك هد للبرتول
واملعننادن ،نندأ حينناتننه العمليننة م العننام 1990م حيننث
شننننننننننننغل العديد م املنا ننننننننننننب القيادية ل عدد م
الشننننننننركات وعضنننننننن يات جمالس إدارات وجلان ل
شننننننننننركات حملية ودولية ل
اجل

اعات فتلحتة (النقل

وتقنية املعل مات).

حا ننننل على املاجسننننتري ل اال تصنننناد م جامعة أولد
دوميني ن – ر لك ل ال اليات املتحدة األمريكية،
و كال ري ل إدارة األعمال – التسننننننننننن ي م جامعة
امللك سنننع د – اململكة العر ية السنننع دية ،دأ حياته

يصل حممد شاكر
8

(عض جملس اإلدارة)
(عض جلنة االستثمار
والتم يل)

الرئيس التنحتيأ –

الرئيس التنحتيأ ورئيس

شركة املأك الت

إدارة الثروات واالستثمار

العصرية

– شركة ع دة كا يتال

العملية م العام 1999م حيث شننننننننننننننننننننغل العديد م
املنا نننننننب القيادية ل عدد م البن ك والشنننننننركات
وعضنننننننننن يات جمالس إدارات وجلان شننننننننننركات ل
اعات فتلحتة (ت ير وإدارة املنصنننات االسنننتثمارية
واخلدمات املصر ية االستثمارية وإدارة األ

ل وإدارة

الثروات واخلدمات املصنن نر ية للشننننركات واخلدمات
املصننننننر ية التجارية وت ير االعمال و ا

ننننننناعة

االدوية و ا األوأية واالستثمار والت ير العقار ).
حا نننننننل على كال ري ل ل إدارة األعمال – اإلدارة
املالية م جامعة امللك سننننننننننننننننننع د – اململكة العر ية

عمرو حممد كامل
9

(عض جملس اإلدارة)

ائب الرئيس التنحتيأ –

(عض جلنة املكا آت

شركة دله المكة

والرتشيحات)

املدير التنحتيأ –

السنننننننع دية ،دأ حياته العملية م العام 2001م حيث

شركة دله المكة

شننننننننننننغل العديد م املنا ننننننننننننب القيادية ل عدد م

ال س ى

الشننننننننننننركات وعضنننننننننن ن يات جمالس إدارات وجلان
شننركات ل

اعات فتلحتة (التجار واالسننتثمار

واالتصاالت والتم يل العقار واإلستثمار العقار ).

 .2أعضا اللجان م خارج جملس اإلدارة:
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االسم

الوظائف احلالية

املؤهالت واخلربات

الوظائف السابقة

حا ل على املاجستري ل ا اسبة و ظم املعل مات م
جنننننامعنننننة د حتر نننننال الينننننات املتحننننندة األمريكينننننة
و كال ري ل م جامعة امللك سنننننع د و

1

ا ر سهاج الشيبا
(عض جلنة املراجعة)

مستشار مال وإدار

حماضر ل الكلية
التقنية الرياا

عضننننن ل

ا يئة السنننننننع دية للمحاسنننننننبني القا يني ،دأ حياته
العملية م العام 1994م ولديه خمة ل ا اسننننننننننننننننبة
وت بي وتنحتينننأ و لينننل النظم املنننالينننة ول اعنننداد
السنننننننننياسنننننننننات واإلجرا ات املالية واإلدارية و يكلة
الشنننننركات و ليل قاط الق ة والضنننننعف ل النظام
املال .

 .3اإلدارة التنحتيأية:
االسم

الوظائف احلالية

املؤهالت واخلربات

الوظائف السابقة

حا ننننننننننل على كال ري ل ا تصنننننننننناد م جامعة امللك
عبدالعزيز – اململكة العر ية السنننننننننننننننع دية ،دأ حياته

1

عبداهلل إ را يم ا يش

العض املنتدل
والرئيس التنحتيأ

العضننننننننننننننننن املنتدل –

العملية م العام 1985م حيث شننغل العديد م املنا ننب

شنننننركة أمالك العاملية

القيادية ل عدد م البن ك والشننننننننركات وعضنننننن ن يات

للتم يل العقار

جمالس إدارات وجلان لشنننننننننننننننن نركات حملية ودولية ل
اعات فتلحتة (البن ك واملصارف والتم يل واالستثمار
والنقل والتجارة والصناعة).
حا نننننل على شنننننهادة عضننن ن ية جملس إدارة حمرتف م
معهد املدرا التنحتيأيني واعتماد مؤ س سة التم يل الدولية
( ،)IFCود ل م ل ح كمة الشننننننننننننننننننركات م كلية
القننا ن جبننامعننة ت لني نال اليننات املتحنندة األمريكيننة

2

عبداحلكيم عبدالرمح
الشا ع

وشهادة ممارسة البيا و شهادة ممارسة التس ي م معهد
مستشار الشركة

مستشار لعدد م
الشركات

التس ي القا

ل ري ا يا و كال ري ل ل اإلحصا

م جامعة الك ي  ،ولديه خمات مرتاكمه ألكثر م
 35عاماي وت س منا ننننب يادية ل شننننركات كما ت س
مشنننننننناريا ت ير ح كمة الشننننننننركات واالسننننننننتح اذ
واال دماج وعضنننننن ية جمالس إدارات وحضنننننن ر عدد م
الدورات منها القيادة اإلدارية واإلدارة االسننننننننننننننننرتاتيجية
وإدارة األزمات والتغيري واملالية ووري ا.
حا نننل على ماجسنننرت إدارة األعمال ل املالية واخلدمات
املصننننر ية م جامعة ماسننننرتخي

3

عماد حممد عثمان

املدير التنحتيأ للمالية

مدير مال – شركة
ك دو

ه لندا و كال ري ل

جتننارة م جننامعننة عني مس ننالقننا رة ،و نندأ حينناتننه
العملية م العام 1995م وعمل ل العديد م الشنننركات
العاملية ( ر سننت ل مايرز سننك يب وج س ن ن وج س ن ن
وسننيمنز و يكر ي ز والحتيصننلية وك دو) و دأ العمل ل
الشركة ظيحتة املديراملال م سبتمم 2019م.
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الوظائف احلالية

الوظائف السابقة

للح كمة واإللتزام

مدير الشئ ن اإلدارة

وأمني سر اجمللس

واملسا مني

املؤهالت واخلربات
حا نننننننننل على ماجسنننننننننتري ل اإلدارة املالية م كليات
الحتيصننننننننننننل و كال ري يس إدارة أعمال دولية م جامعة
امللك عبدالعزيز وحا ننننل على شننننهادة مسننننئ ل االلتزام

املدير التنحتيأ

4

أمحد سند السند

5

حممد إ را يم حممد سليمان

واللجان

املعتمد م املعهد املال ( )CCOوشننننننننننننننننننننننهادة امل ا قة
واإللتزام ومكا حة وسننننننننننننننيل األم ال و

يل اإلر ال

( )CME2والشننننننننننننننهادة العامة للتعامل ل األوراب املالية
( ،)CME1دا حياته العملية م العام 2003م وعمل ل
عدة إدارات الشننننننننركة تقلد يها مراكز فتلحتة حتى
منصب املدير التنحتيأ للح كمة واإللتزام.
حا نننننننننننننل على كال ري ل جتارة م جامعة القا رة،
زميل جلمعية ا اسنننننننننننننننبني اإلداريني ال اليات املتحدة

مدير أول مراجعة –
املرا ب املال

شركة إر س وي غ
وشركا م

األمريكية ،زميل مجعية ا اسننننننننننبني القا يني الية
ي امشننننننننننننري ال اليات املتحدة األمريكية ،دأ حياته
العملية م العام 2004م وعمل مبجال مراجعة احلسا ات
شنننننننركة أر سننننن ن وي غ وشنننننننركة ديل ي تقلد يها
منا نننننب فتلحتة حتى منصنننننب مدير أول و دأ العمل ل
الشركة ظيحتة مرا ب مال م ي لي 2016م.

عضوية أعضاء جملس اإلدارة داخل اململكة وخارجها احلالية والسابقة:
ت س عض أع ضا جملس إدارة ال شركة خالل العام 2020م ع ض ية جمالس إدارات ل شركات أخرى على
النح التال :
اسم عضو اجمللس

الشركات اليت يكون عضواً يف جملس إدارتها احلالية

الشركات اليت يكون عضواً يف جملس إدارتها السابقة

اسم الشركة – الكيان القانوني – داخل/خارج اململكة

اسم الشركة – الكيان القانوني – داخل/خارج اململكة
العربية السعودية

العربية السعودية
شركة أم القرى للتنمية واإلعمار (مسا مة وري مدرجة) – السع دية
جمم عة المكة املصر ية (مسا مة مدرجة) – البحري
شركة دله المكة القا ضة ش م ل م (مسا مة وري مدرجة) – البحري

عبداهلل احل كامل

نك اجلزيرة (مسا مة مدرجة) – السع دية
شركة أمالك العاملية للتم يل العقار (مسا مة وري مدرجة) – السع دية
شركة حل ا

اخ ان (مسا مة مدرجة) – السع دية

شركة دله الدولية القا ضة (مسا مة وري مدرجة) – مصر

اجملم عة السع دية لألحاث والتس ي (مسا مة مدرجة) – السع دية

شركة أملاظة للتنمية العقارية (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شركة جمم عة الت ي املالية (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

شركة دله لالستثمارات العقارية (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شركة

ال وعلم الروم للتنمية العمرا ية (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شركة

ال للحتنادب واملنتجعات السياحية (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شركة ي الت ي للتنمية القا ضة (مسا مة وري مدرجة) – البحري
شركة اعمار املدينة اال تصادية (مسا مة مدرجة) – السع دية
شركة حل ا

إخ ان (مسا مة مدرجة) – السع دية

شركة إتقان كا يتال (مسا مة وري مدرجة) – السع دية
شركة دله المكة لالستثمار القا ضة (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

شركة الر يا السع دية لألوأية (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة دله القا ضة (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة النسيج واملال س اجلا زة (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة رص الدولية لالستثمار (

عبدالعزيز حممد عبد
ميا

شركة دله دويل للبيت مني (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية
شركة جمم عة خدمات ال عام (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

التصحتية) (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

الشننننننننركة ال عنية للصننننننننناعات البرتوكيماوية (مسننننننننا مة وري مدرجة)–
السع دية

شركة الثريا العمرا ية العقارية (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة س يك رل السع دية (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

شركة ج د احللى للتجارة ا دودة (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة رص السع دية (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

شركة دله للتقنية وال ا ة البديلة (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة الشارة العر ية (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة دله التجارية (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة اللجني (مسا مة مدرجة) – السع دية

شركة

نا األوأية (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة ي الت ي للتنمية (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة املستثمر لألوراب املالية (مسا مة وري مدرجة) – السع دية
شركة السماحة لألعمال التجارية (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة سك ي الدولية (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة أم القرى للتنمية واإلعمار (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

شركة مشرو املناخة احلضر للتنمية (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة وج للتنمية واالستثمار ا دودة (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة ا تسام املنحتعة للعقارات (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة الت ي للتأجري التم يل (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شركة روج األوس لالستثمار (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة الت ي لتأجري األ

شركة معاد العاملية لإل شا والتعمري (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

مدرجة) – مصر
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اسم عضو اجمللس

الشركات اليت يكون عضواً يف جملس إدارتها احلالية

الشركات اليت يكون عضواً يف جملس إدارتها السابقة

اسم الشركة – الكيان القانوني – داخل/خارج اململكة

اسم الشركة – الكيان القانوني – داخل/خارج اململكة

العربية السعودية

العربية السعودية

شركة المكة لالستثمار والتنمية (ت

ية سي ة) – السع دية

) – )Private Limited Company( GODIVA INVESTMENT (GDVري ا يا
 – )Trading name of united biscuits (U.K) limited( Pladisري ا يا

 – )private Co. With Limited( UI Egyptمصر
شركة امللتقى العر

الشننننركة العر ية لإلسننننتثمار العقار والسنن نياح (مسننننا مة وري مدرجة) –
مصر
نك التم يل املصر السع د (مسا مة وري مدرجة) – مصر
جمم عة الت ي املالية (
الشنننننركة الت سنننننية لت ير

لالستثمارات (مسا مة مدرجة) – مصر

التصحتية) (مسا مة وري مدرجة) – مصر
نننننناعة احلليب (( )SOTUDILذات مسنننننئ لية

حمدودة) – الكامي
شننننننركة الصنننن ن ار لالسننننننتثمار ا دودة (( )OFFSHUREذات مسننننننئ لية

نك المكة (مسا مة مدرجة) – مصر
شركة الت ي للت رب (مسا مة وري مدرجة) – مصر

حمدودة) – الكامي

شركة المكة لالستثمارات املالية (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شركة الك امل للتجارة واملقاوالت (( )OFFSHUREذات مسئ لية حمدودة)

شركة اإل اعلية مصر للدواج (مسا مة مدرجة) – مصر

– الكامي

شركة دله لالستثمارات العقارية (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شننركة ت ريد لألعمال الكهر ائية (( )OFFSHUREذات مسننئ لية حمدودة)

شركة املاظة للتنمية العقارية (مسا مة وري مدرجة) – مصر
شركة

– الكامي

ال وعلم الروم للتنمية العمرا ية (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شركة اإل اعيلية اجلديدة للت ير والتنمية العمرا ية (مسا مة مدرجة) – مصر

شركة حل ان اخ ان (مسا مة وري مدرجة) – مصر
شركة دله الدولية القا ضة (مسا مة وري مدرجة) – مصر
الشننركة العر ية لالسننتثمارات التكن ل جية والتنمية (مسننا مة وري مدرجة)
– مصر
ال للحتنادب واملنتجعات السياحية (ك ستا د

شركة

ال) (مسا مة وري

مدرجة) – مصر
شركة املشرف (مسا مة وري مدرجة) – لبنان
شركة اد املشرف (مسا مة وري مدرجة) – لبنان
شركة الت ي للت ير واالستثمار – أديك (مسا مة وري مدرجة) – لبنان
ي الت ي للتنمية القا ضة (مسا مة وري مدرجة) – البحري
شركة الت ي للصنادي االستثمارية (مسا مة وري مدرجة) – الكاميان

حسني عل شبكش
سليمان إ را يم احلديث

شركة شبكش للتنمية والتجارة (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية
شركة النعيم القا ضة لالستثمار (مسا مة مدرجة) – مصر
الشركة السع دية للمختمات اخلا ة (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

اجملم عة السع دية لألحاث والتس ي (مسا مة مدرجة) – السع دية

شركة جمم عة جنمة املدائ (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

الشركة السع دية لل باعة والتغليف (مسا مة مدرجة) – السع دية
شركة ينشر كا يتال االستثمارية (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

شركة أمالك العاملية للتم يل العقار (مسا مة مدرجة) – السع دية
شركة حل ا
شركة

عبداهلل إ را يم ا يش

شركة ستا درد تشارترد كا يتال العر ية السع دية (مسا مة وري مدرجة) –
السع دية

إخ ان (مسا مة مدرجة) – السع دية

ناعات العيسى (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

الشركة السع دية للخدمات األرضية (مسا مة مدرجة) – السع دية

شركة سدك كا يتال (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

شنركة األمد السنع دية خلدمات امل ارات ودعم النقل (مسنا مة وري مدرجة)

شركة االتحتاب للصناعات احلديدية (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

– السع دية

شركة حل ا

شركة م ارات الرياا (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

إخ ان (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شركة اعمار املدينة اال تصادية (مسا مة مدرجة) – السع دية

شركة سال للتكا ل (مسا مة مدرجة) – السع دية
جمم عة الت ي املالية (حالياي شركة إتقان كا يتال) (م سا مة وري مدرجة)
– السع دية
شركة از عبدالعزيز احلكري وشركا (مسا مة مدرجة) – السع دية
الشنننننركة السنننننع دية للمعل مات االئتما ية ( ه) (مسنننننا مة وري مدرجة) –
السع دية

الشركة السع دية للخدمات األرضية (مسا مة مدرجة) – السع دية

منص ر عبدالعزيز البصيل

الشننننننركة السننننننع دية إلعادة التأمني التعاو

(إعادة) (مسنننن نا مة مدرجة) –

الشركة املتحدة لإللكرتو يات (مسا مة مدرجة) – السع دية

السع دية

شركة أمالك العاملية للتم يل العقار (مسا مة مدرجة) – السع دية

شركة سال للتكا ل (مسا مة مدرجة) – السع دية

شركة  HSBCالعر ية السع دية (مسا مة وري مدرجة) – السع دية

شركة جبل عمر للت ير (مسا مة مدرجة) – السع دية

شركة اإل ن األ يض السع د (مسا مة وري مدرجة) – السع دية
شركة جاز العر ية للخدمات (مسا مة وري مدرجة) – السع دية
الشركة السع دية للخدمات األرضية (مسا مة مدرجة) – السع دية

عمر عبداهلل جحتر

الشركة ال عنية للخدمات اجل ية ( ال) (مسا مة عري مدرجة) – السع دية

شركة سيتا العاملية (مسا مة وري مدرجة) – لجيكا
شركة اخل ط اجل ية اليمنية (شركة مشرتكة حك مية) – اليم
الشركة السع دية للصناعات الدوائية واملستلزمات ال بية (مسا مة مدرجة)

يصل حممد شاكر

– السع دية
شركة القصيم للخدمات ال بية (مسا مة وري مدرجة) – السع دية
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شركة الك ن للمنتجات البالستيكية (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية
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اسم عضو اجمللس

الشركات اليت يكون عضواً يف جملس إدارتها احلالية

الشركات اليت يكون عضواً يف جملس إدارتها السابقة

اسم الشركة – الكيان القانوني – داخل/خارج اململكة

اسم الشركة – الكيان القانوني – داخل/خارج اململكة

العربية السعودية

العربية السعودية

الشركة ال عنية إلدارة الثروات (مسا مة وري مدرجة) – السع دية
شركة أراك (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية
شركة املأك الت العصرية ا دودة (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية
شركة سبيماك (مسا مة وري مدرجة) – مصر
شركة سبيماك (مسا مة وري مدرجة) – املغرل
شركة دله للخدمات الصحة (مسا مة مدرجة) – السع دية

شركة يئة العاملية (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

شركة أمالك العاملية للتم يل العقار (مسا مة مدرجة) – السع دية

عمرو حممد كامل

شركة اخلزامى لإلدارة (مسا مة وري مدرجة) – السع دية
شركة معاد العاملية للتعمري واإل شا (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية
شركة ا اد مس (ذات مسئ لية حمدودة) – السع دية

وال ي جد خالل العام 2020م أل عض م أعضا جملس اإلدارة ع ض ية ل جمالس إدارات أكثر م مخس
شركات مسا مة مدرجة.
تكوين جملس اإلدارة وتصنيف العضوية:
يتك ن جملس إدارة الشننركة م تسننعة أعضننا عبقاي للنظام األسننال للشننركة ،و د عين اجلمعية العامة
وري العادية الرا عة عشننننر املنعقدة ل تاريخ 2019/10/23م أعضننننا جملس اإلدارة ملدة ثالث سننننن ات ميالدية
دأت م 2019/10/27م ،ومل ي رأ خالل العام 2020م أ تغيري على أعضننننننا اجمللس منأ ا تخا هم ،وو ق يا
لألك ن اجمللس يتك ن م مثا ية أعضننننا وري تنحتيأيني منهم ثالثة أعضننننا مسننننتقلني إضننننا ة إس عضنن ن
تنحتيأ .
ويبني اجلدول أد ا تك ي اجمللس وتصنيف العض ية للعام 2020م:
اسم عضو اجمللس

املنصب يف اجمللس

تصنيف العضوية

عبداهلل صاحل كامل

رئيس جملس اإلدارة

يري تنفيذي

عبد العزيز حممد عبده مياني

نائب رئيس جملس اإلدارة

يري تنفيذي

حسني علي شبكشي

عضو جملس اإلدارة

يري تنفيذي

سليمان إبراهيم احلديثي

عضو جملس اإلدارة

يري تنفيذي

عبداهلل إبراهيم اهلويش

العضو املنتدب جمللس اإلدارة

تنفيذي

منصور عبدالعزيز البصيلي

عضو جملس اإلدارة

مستقل

عمر عبداهلل جفري

عضو جملس اإلدارة

مستقل

فيصل حممد شاكر

عضو جملس اإلدارة

مستقل

عمرو حممد كامل

عضو جملس اإلدارة

يري تنفيذي

اجتماعات جملس اإلدارة وسجل حضور األعضاء خالل العام 2020م:
عقد جملس إدارة الشننننركة أر عة اجتماعات خالل العام املال 2020م ،كما أن جملس اإلدارة أ نننندر عدداي
م رارات التمرير ل الحترتات ني م اع يد اجتماعا ته خالل العام 2020م وذ لك و احت يا جات ومت ل بات
الشنننركة ،وخا نننة رارات اعتماد الق ائم املالية الر عية والسنننن ية وذلك عد دراسنننة جلنة املراجعة ا ور ا
ت ياتها للمجلس ،وكان سجل اجتماعات اجمللس خالل العام 2020م على النح التال :
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مواعيد االجتماعات

سجل حضور اجتماعات اجمللس 2020م

احلضور/عدد
االجتماعات

االجتماع األول

االجتماع الثاني

االجتماع الثالث

االجتماع الرابع

2020/05/06

2020/08/09

2020/11/08

2020/12/31









4/4

عبد العزيز حممد عبد ميا









4/4

حسني عل شبكش









4/4

سليمان إ را يم احلديث









4/4

عبداهلل إ را يم ا يش









4/4

منص ر عبدالعزيز البصيل









4/4

عمر عبداهلل جحتر









4/4

اسم عضو اجمللس
عبداهلل احل كامل

يصل حممد شاكر









4/4

عمروحممد كامل









4/4

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة يف 2020/05/13م

عدد اجتماعات اجمللس وحضور أعضاء اجمللس خالل دورة اجمللس:
عقد جملس اإلدارة م تاريخ تعيينه م اجلمعية العامة وري العادية الرا عة عشنننننننر املنعقدة ل 2019/10/23م
عدد ( )5اجتماعات حتى هاية العام 2020م ،ويبني اجلدول أد ا حضننن ن ر أعضنننننا اجمللس الجتماعاته خالل
الدورة احلالية:
اسم عض اجمللس
عبداهلل احل كامل

الدورة ( )15جمللس اإلدارة بدأت من 2019/10/27م تنتهي يف 2022/10/26م
عدد االجتماعات

احلض ر

سبة احلض ر

5

5

%100

عبد العزيز حممد عبد ميا

5

4

%80

حسني عل شبكش

5

5

%100

سليمان إ را يم احلديث

5

5

%100

عبداهلل إ را يم ا يش

5

5

%100

منص ر عبدالعزيز البصيل

5

5

%100

عمر عبداهلل جحتر

5

4

%80

يصل حممد شاكر

5

5

%100

عمرو حممد كامل

5

5

%100

جلان الشركة الرئيسة:
ضم إعار اعد ح كمة ال شركة و نا ً على ما ت ستدعيه احتياجات وظروف وعبيعة أعمال ال شركة ن
جملس اإلدارة شننننكل ثالث جلان رئيسننننية هدف مسنننناعدة اجمللس ل تأدية مهماته ومسننننئ لياته وتصننننريف
أعماله شكل عال ور ا مست ى اإلشراف والر ا ة وض ا ط اختاذ القرارات ل الشركة ،و أ اللجان
جلنة املراجعة ،وجلنة املكا آت والرتشننننننيحات ،وجلنة االسننننننتثمار والتم يل ،ويشننننننرف جملس اإلدارة على
أعما ا وتق م اللجان عرا تائج أعما ا وت ياتها على اجمللس صحتة دورية ،وتتلخص اختصا ات اللجان
ومهامها وتك ينها ورؤ سائها وأع ضائها وعدد اجتماعاتها وت اريخ ا عقاد ا و يا ات احلض ر لألعضا لكل
اجتما خالل العام 2020م على النح التال :
 جلنة املراجعة:
اعتمدت اجلمعية العامة ( )46املنعقدة ل 2017/12/31م الئحة عمل جلنة املراجعة املتضننمنة تشننكيل اللجنة
ومهامها وضنننننن ا ط عملها ومكا آت أعضنننننننائها مبا يت ا ما الئحة ح كمة الشنننننننركات ،وختتص جلنة
املراجعة مبرا بة أعمال الشنركة والتحق م سنالمة و زا ة التقارير والق ائم املالية وأ ظمة الر ا ة الداخلية
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يها ،وتشمل مهام اللجنة صحتة خا ة املبني أد ا  ،إس جا ب أ مهام ومسئ ليات أخرى ي كلها ا جملس
اإلدارة:
أوالً :التقارير املالية:
 .1دراسننة الق ائم املالية األولية والسننن ية للشننركة بل عرضننها على جملس اإلدارة وإ دا رأيها والت ننية ل
شأ ها؛ لضمان زا تها وعدالتها وشحتا يتها.
 .2إ دا الرأ الحتين – نا ً على علب جملس اإلدارة – يما إذا كان تقرير جملس اإلدارة والق ائم املالية
للشنننركة عادلة ومت از ة ومحته مة وتتضنننم املعل مات اليت تتيس للمسنننا مني واملسنننتثمري تقييم املركز
املال للشركة وأدائها ومن ذج عملها واسرتاتيجيتها.
 .3دراسة أ مسائل مهمّة أو وري مأل ة تتضمنها التقارير املالية.
 .4البحث د ة ل أ مسائل يثري ا املدير املال للشركة أو م يت س مهامه أو مسؤول االلتزام ل الشركة
أو مراجا احلسا ات.
 .5التحق م التقديرات ا اسبية ل املسائل اجل رية ال اردة ل التقارير املالية.
 .6دراسة السياسات ا اسبية املتبعة ل الشركة وإ دا الرأ والت ية جمللس اإلدارة ل شأ ها.
ثانياً :املراجعة الداخلية:
 .1دراسة ومراجعة ظم الر ا ة الداخلية واملالية وإدارة املخاعر ل الشركة.
 .2دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتا عة تنحتيأ اإلجرا ات التصحيحية للملح ظات ال اردة يها.
 .3الر ا ة واإلشراف على أدا وأ ش ة املراجا الداخل أو (إدارة املراجعة الداخلية ل الشركة – إن وجدت
–)؛ للتحق م ت ا ر امل ارد الالزمة و عاليتها ل أدا األعمال واملهام املن عة ها .وإذا مل يك للشننننركة
مراجا داخل  ،على اللجنة تقديم ت يتها إس اجمللس شأن مدى احلاجة إس تعيينه.
 .4الت ية جمللس اإلدارة تعيني مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجا الداخل وا رتاح مكا آته.
 .5جتتما اللجنة صحتة دورية ما املراجا الداخل للشركة مرتني على األ ل ل السنة.
ثالثاً :مراجع احلسابات:
 .1الت ية جمللس اإلدارة رتشيس مراجع احلسا ات وعز م و ديد أتعا هم وتقييم أدائهم ،عد التحق م
استقال م ومراجعة اب عملهم وشروط التعا د معهم.
 .2التحق م اسننتقالل مراجا احلسننا ات وم ضن عيته وعدالته ،ومدى عالية أعمال املراجعة ،ما األخأ ل
االعتبار الق اعد واملعايري ذات الصلة.
 .3مراجعة خ ة مراجا حسنننننا ات الشنننننركة وأعماله ،والتحق م عدم تقدميه أعماالي نية أو إدارية خترج
اب أعمال املراجعة ،وإ دا مرئياتها حيال ذلك.
ع
 .4اإلجا ة ع استحتسارات مراجا حسا ات الشركة.
 .5دراسة تقرير مراجا احلسا ات ومالحظاته على الق ائم املالية ومتا عة ما أتُخِأ شأ ها.
 .6جتتما اللجنة صحتة دورية ما مراجا حسا ات الشركة مرتني على األ ل ل السنة.
رابعاً :ضمان االلتزام:
 .1مراجعة تائج تقارير اجلهات الر ا ية والتحق م اختاذ الشركة اإلجرا ات الالزمة شأ ها.
 .2التحق م التزام الشركة األ ظمة والل ائس والسياسات والتعليمات ذات العال ة.
 .3مراجعة العق د والتعامالت املقرتح أن جتريها الشننننننركة ما األعراف ذو العال ة ،وتقديم مرئياتها حيال
ذلك إس جملس اإلدارة.
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ننياتها اإلجرا ات

 .4ر ا ما ترا م مسننائل ترى ضننرورة اختاذ إجرا شننأ ها إس جملس اإلدارة ،وإ دا ت
اليت يتعني اختاذ ا.

وتشنكل جلنة قرار م اجلمعية العامة وري العادية الرا عة عشنر للشنركة واملنعقدة ل 2019/10/23م ملدة
ثالث سنننننننن ات تبدأ م داية دورة جملس اإلدارة ل 2019/10/27م و مك ه م ثالثة أعضنننننننا م وري
أعضا جملس اإلدارة التنحتيأيني م املهندل سليمان إ را يم احلديث رئيساي للجنة و عض وري تنحتيأ ل
جملس اإلدارة ،وعضن ية الدكت ر عمر عبداهلل جحتر و عضن مسننتقل ل جملس اإلدارة ،واالسننتاذ ا ننر
سهاج الشيبا و عض خارج مستقل متخصص ل الشئ ن املالية وا اسبية.
و يما يل جدول يبني رئيس وأعضننننا اللجنة وعدد اجتماعاتها وت اريخ ا عقاد ا و يا ات احلضننن ر لألعضننننا
لكل اجتما خالل العام 2020م على النح التال :
مارس اللجنة مهامها م خالل عقد ( )6اجتماعات خالل العام 2020م

االسم

عبيعة العض ية

سليمان إ را يم احلديث

رئيس



عمر عبداهلل جحتر

عض



ا ر سهاج الشيبا

عض *



االجتما األول

االجتما الثا

االجتما الثالث

االجتما الرا ا

االجتما اخلامس

االجتما السادل

2020/03/25م

2020/04/13م

2020/05/03م

2020/06/30م

2020/08/11م

2020/11/04م































* عض خارج مستقل متخصص ل الشئ ن املالية وا اسبية.

 جلنة املكافآت والرتشيحات:
اشننننياي ما الئحة ح كمة الشننننركات قد رر جملس اإلدارة دمج جلنيت املكا آت والرتشننننيحات ل جلنة
مسنننننمى جلنة املكا آت والرتشنننننيحات وتت س مجيا االختصنننننا نننننات واملهام للجنيت املكا آت
واحدة
والرتشنننننننيحات ال اردة ل الئحة ح كمة الشنننننننركات ،وعليه قد اعتمدت اجلمعية العامة ( )46املنعقدة ل
2017/12/31م الئحة عمل جلنة املكا آت والرتشننيحات املتضننمنة تشننكيل اللجنة ومهامها وض ن ا ط عملها
ومكا آت أعضننائها مبا يت ا ما الئحة ح كمة الشننركات ،وختتص جلنة املكا آت والرتشننيحات املهام
املرتب ة مبكا آت أعضننننا اجمللس واللجان املنبثقة منه ومكا آت اإلدارة التنحتيأية والرتشننننيحات لعضنننن ية
اجمللس واإلدارة التنحتيأية على النح املبني أد ا  ،اس جا ب أ مهام ومسنننننننننننئ ليات أخرى ي كلها ا جملس
اإلدارة:
أوالً :فيما خيص املكافآت يف الشركة:
 .1اعداد سننننياسننننة واضننننحة للمكا آت ور عها اس جملس اإلدارة للنظر يها هيداي العتماد ا م اجلمعية
العامة للشركة ،على أن تشمل أ السياسة:
أ .مكا آت أعضا جملس اإلدارة.
ل .مكا آت اللجان املنبثقة م جملس اإلدارة.
ج .مكا آت اإلدارة التنحتيأية.
على أن يراعى ل تلك السياسة اتبا معايري مرتب ة األدا واال صاح عنها ،والتحق م تنحتيأ ا.
 .2ت ضننننيس العال ة ني املكا آت املمن حة وسننننياسننننة املكا آت املعم ل ها ،و يان أ احنراف ج ر ع
أ السياسة.
 .3املراجعة الدورية لسياسة املكا آت ،وتقييم مدى عاليتها ل قي األ داف املت خاة منها.
 .4الت ية جمللس اإلدارة و قاي للسياسة املعتمدة م اجلمعية مبا يل :
أ .مكا آت أعضا جملس اإلدارة.
ل .مكا آت اللجان املنبثقة ع جملس اإلدارة.
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ج.

مكا آت كبار التنحتيأيني.

ثانياً :فيما خيص الرتشيحات لعضوية جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
تك ن اختصا ات اللجنة يما خيص الرتشيحات ما يل :
 .1ا رتاح سياسات ومعايري واضحة للعض ية ل جملس اإلدارة واإلدارة التنحتيأية.
 .2الت نننية جمللس اإلدارة رتشنننيس أعضنننا يه وإعادة ترشنننيحهم و قاي للسنننياسنننات واملعايري املعتمدة ،ما
مراعاة عدم ترشيس أ شخص سبق إدا ته جبرمية فلة األما ة.
 .3إعداد و ف للقدرات واملؤ الت امل ل ة لعض ية جملس اإلدارة ،وشغل وظائف اإلدارة التنحتيأية.
الأ يتعني على العض ختصيصه ألعمال جملس اإلدارة.
ديد ال
.4
 .5املراجعة السنننن ية لالحتياجات الالزمة م املهارات أو اخلمات املناسنننبة لعضن ن ية جملس اإلدارة ووظائف
اإلدارة التنحتيأية.
 .6مراجعة يكل جملس اإلدارة واإلدارة التنحتيأية ،وتقديم الت يات اليت ميك إجراؤ ا.
 .7التحق شنننكل سنننن م اسنننتقالل األعضنننا املسنننتقلني ،وعدم وج د أ تعارا مصننناحل إذا كان
العض يشغل عض ية جملس إدارة شركة أخرى.
 .8وضنننا و نننف وظيحت لألعضنننا التنحتيأيني ،واألعضنننا وري التنحتيأيني ،واألعضنننا املسنننتقلني ،وكبار
التنحتيأيني.
 .9وضا اإلجرا ات اخلا ة ل حال شغ ر مركز أحد أعضا جملس اإلدارة أو كبار التنحتيأيني.
 .10ديد ج ا ب الضنننننننننننننعف والق ة ل جملس اإلدارة ،وا رتاح احلل ل ملعاجلتها مبا يتحت ما مصنننننننننننننلحة
الشركة.
وتشننكل جلنة املكا آت والرتشننيحات قرار م جملس اإلدارة ملدة ثالث سننن ات تبدأ م داية دورة جملس
اإلدارة ل 2019/10/27م و مك ه م ثالثة أعضا م وري أعضا جملس اإلدارة التنحتيأيني م األستاذ
منص ر عبدالعزيز الب صيل رئيساي للجنة و ع ض مستقل ل جملس اإلدارة ،وعض ية األستاذ حسني عل
شبكش واألستاذ عمرو حممد كامل و ما أعضا وري تنحتيأيني ل جملس اإلدارة.
و يما يل جدول يبني رئيس وأعضننننننا اللجنة و ننننننحتة وعبيعة العضنننننن ية وعدد اجتماعاتها وت اريخ ا عقاد ا
و يا ات احلض ر لألعضا لكل اجتما خالل العام 2020م على النح التال :
االسم
منص ر عبدالعزيز البصيل
حسني عل شبكش
عمرو حممد كامل

مارس اللجنة مهامها م خالل عقد ( )5اجتماعات خالل العام 2020م

عبيعة

االجتما الثالث

االجتما الرا ا

االجتما اخلامس

2020/11/25

2020/12/22





العض ية

االجتما األول
2020/02/18

االجتما الثا
2020/07/23

2020/09/16

رئيس









عض









عض









 جلنة االستثمار والتمويل:
اعتمد جملس اإلدارة ل اجتماعه تاريخ 2019/12/19م الئحة عمل جلنة االسننننننننننتثمار والتم يل املتضننننننننننمنة
تشنننكيل اللجنة ومهامها وضننن ا ط عملها ومكا آت أعضنننائها ،وذلك ملعاو ة جملس اإلدارة ل أدا واجباته
والقيام مبسنننئ لياته املتعلقة االختصنننا نننات واملهام واملسنننئ ليات أد ا إس جا ب أ مهام ومسنننؤوليات أخرى
ي كلها ا جملس اإلدارة.
اختصاصات جلنة االستثمار والتمويل ومهامها ومسئولياتها:
 .1وضا االسرتاتيجيات والسياسات االستثمارية ،ومراجعتها دورياي ،ور ا الت
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 .2مباشرة االعتمادات واالستثمارات حسب الصالحيات اليت يحت ضها جملس اإلدارة للجنة.
 .3دراسة الحترص االستثمارية اجلديدة ،ور ا الت يات ها إس جملس اإلدارة.
 .4دراسة أدا االستثمارات والتقييم الدور ا ،ور ا الت يات شأ ها إس جملس اإلدارة.
 .5اإلشراف والر ا ة على تنحتيأ السياسات واال سرتاتيجيات واملشاريا اخلا ة االستثمار ،ور ا الت يات
ها إس جملس اإلدارة.
 .6دراسة وتقييم الحترص االستثمارية املقرتحة م اإلدارة يما يتعل التعامالت التالية ،والت ية شأ ها:
أ .اال دماج أو االستح اذ على الشركات
ل .التخارج م أ م اسننننتثمارات الشننننركة أو يعها أو قل ملكيتها ووري ا م نن ن ر التصننننرف ل
االستثمارات
ج .دراسة الحترص االستثمارية اجلديدة ور ا الت يات ها إس جملس اإلدارة
د .دراسنننة مصنننادر التم يل الالزمة لالسنننتثمارات املختلحتة املعروضنننة على الشنننركة أو اليت ت ن ن ها
اإلدارة
 .7التأكد م أن اإلجرا ات اإلدارية واملالية يما خيتص دارة اسننتثمارات الشننركة متماشنني يا ما املت لبات
القا ية والض ا ط اإلدارية.
 .8ا رتاح ودراسنننة ومراجعة يكل التم يل املناسنننب للشنننركة ،وتناسنننبه ما حجم االسنننتثمارات القائمة،
واملقبلة عليها الشركة ،وتقديم الت يات شأ ها إس جملس اإلدارة.
 .9اعتماد وعقد القروا ،والت كيالت ،والتسهيالت املصر ية ،والكمبياالت ،ل حدود ما تحت ا ه م
جملس إدارة الشركة.
 .10تعيني و ديد اب وأتعال مكاتب املشنننن رة املالية ،ملباشننننرة عمليات االسننننتح اذ ،أو اال دماج ،أو يا
االستثمارات وما ل حكم ذلك.
 .11جي ز للجنة ،الت ية جمللس اإلدارة ،تحت يض اإلدارة التنحتيأية ل عض مهامها و الحياتها.
 .12إعداد التقارير الدورية والسننننننن ية ع أعمال اللجنة ،وتقرير اإل صنننننناح السننننننن  ،وتقدميها إس جملس
اإلدارة.
وتشنننننكل جلنة االسنننننتثمار والتم يل قرار م جملس اإلدارة ملدة ثالث سنننننن ات تبدأ م داية دورة جملس
اإلدارة ل 2019/10/27م و مك ه م أر عة أعضنننا م أعضنننا جملس اإلدارة و م املهندل عبدالعزيز
حممد عبد ميا رئيسنن ناي للجنة و عضنن ن وري تنحتيأ ل جملس اإلدارة ،وعضنن ن ية األسننننتاذ حسننننني عل
شننبكشنن و عضنن وري تنحتيأ ل جملس اإلدارة ،وعضنن ية األسننتاذ عبداهلل إ را يم ا يش و عضنن
تنحتيأ ل جملس اإلدارة ،وعض ية األستاذ يصل حممد شاكر و عض مستقل ل جملس اإلدارة.
و يما يل جدول يبني رئيس وأعضننننننننا اللجنة وعبيعة العضننننننن ية وعدد اجتماعاتها وت اريخ ا عقاد ا و يا ات
احلض ر لألعضا لكل اجتما خالل العام 2020م على النح التال :
االسم

عبيعة

مارس اللجنة مهامها م خالل عقد ( )9اجتماعات خالل العام 2020م
االجتما

االجتما

االجتما

االجتما

االجتما

االجتما

االجتما

االجتما

االجتما

األول

الثا

الثالث

الرا ا

اخلامس

السادل

السا ا

الثام

التاسا

02/26

04/22

05/17

06/24

07/12

08/26

09/24

10/28

12/17

عبدالعزيز حممد عبد ميا

رئيس



















حسني عل شبكش

عض



















عبداهلل إ را يم ا يش

عض



















يصل حممد شاكر

عض



العض ية
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مصلحة أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف أسهم الشركة وشركاتها التابعة:
 املصلحة يف أسهم الشركة:
يبني اجلدول أد ا مصننلحة أعضننا جملس اإلدارة ل أسننهم الشننركة خالل العام املال 2020م ،وال ت جد أ
مصلحة أل ر ائهم (الزوجات واألوالد القصر) ل أسهم الشركة أو شركاتها التا عة ،كما ال ت جد مصلحة
أل م كبار التنحتيأيني وأ ر ائهم ل أسهم الشركة أو شركاتها التا عة وال ت جد أ أدوات دي للشركة
أو لشركاتها التا عة.
نهاية العام

بداية العام

اسم العضو الذي
تعود له املصلحة

عدد األسهم

أدوات الدين

عدد األسهم

أدوات الدين

صايف التغيري
يف عدد األسهم

نسبة
التغيري

احل كامل *

67,903,932

-

67,903,932

-

-

-

عبدالعزيز حممد عبد ميا

2,022

-

2,022

-

-

-

حسني عل شبكش

1,000

-

1,000

-

-

-

سليمان إ را يم احلديث

1,000

-

1,000

-

-

-

عبداهلل إ را يم ا يش

100

-

100

-

-

-

منص ر عبدالعزيز البصيل

1,000

-

1,000

-

-

-

50

-

50

-

-

-

258

-

258

-

-

-

1,000

-

1,000

-

-

-

عبداهلل

عمر عبداهلل جحتر
يصل حممد شاكر
عمرو حممد كامل

مالحظة * مت إضا ة عدد  67,225,431سهم اململ كة لشركة دله المكة القا ضة ملصلحة االستاذ عبداهلل احل كامل وري
املباشرة لسي رته اإلدارية على شركة دله المكة القا ضة إضا ة إس االسهم اليت ميلكها مباشرة وعدد ا  678,501سهم.

 املصلحة يف أسهم شركات تابعة:
شركة حلواني إخوان:
يبني اجلدول أد ا مصنننلحة عض أعضنننا جملس اإلدارة ل أسن نهم شنننركة حل ا إخ ان (مسنننا مة مدرجة)
التا عة للشركة م خالل شركة عسري العر ية لالستثمار الصناع ا دودة اململ كة الكامل للشركة
خالل العام املال 2020م على النح التال :
بداية العام

اسم العضو الذي
تعود له املصلحة
عبداهلل

احل كامل

عبدالعزيز حممد عبد ميا
عبداهلل إ را يم ا يش

نهاية العام

صايف التغيري

نسبة التغيري
-

عدد األسهم

أدوات الدين

عدد األسهم

أدوات الدين

1,100

-

1,100

-

-

1,100

-

1,100

-

-

-

8

-

8

-

-

-

شركة صناعات العيسى:
ال ت جد أ مصلحة ألعضا جملس اإلدارة ل أسهم شركة
خالل العام املال 2020م.

ناعات العيسى اململ كة نسبة  %38للشركة

مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة التنفيذية:
اعتمدت اجلمعية العامة العادية ( )46املنعقدة ل 2017/12/31م سننننياسننننة مكا آت أعضننننا جملس اإلدارة
واللجان املنبثقة واإلدارة التنحتيأية واليت تهدف اس ديد معايري واضنننننننحة ملكا آت أعضنننننننا جملس اإلدارة
وللجان املنبثقة م اجمللس وكبار التنحتيأيني ل الشننركة ل ض ن مت لبات ظام الشننركات وأ ظمة ول ائس
يئة السنن ن ب املالية ،كما تهدف السننننياسننننة اس جأل ا راد يتمتع ن قدر م الكحتا ة والقدرة وامل بة م
اجننل العمننل ل جملس اإلدارة واللجننان واإلدارة التنحتيننأيننة م خالل تبين خ ط و رامج حمحتزة للمك نا ننآت
ومرتب ة األدا  ،مما يسا م ل سني أدا الشركة و قي مصاحل مسا ميها.
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أوالي  :مكا أة أعضا جملس اإلدارة:
 .1عبقاي للمادة ( ) 21م النظام األسنننننال للشنننننركة ،تك ن مكا أة أعضنننننا اجمللس مبلغاي معيناي أو دل
ال األر اح ،وجي ز اجلما ني اثنني أو أكثر
حض ر ع اجللسات ،أو مزايا عينية ،أو سبة معينة م
م أ املزايا ،وذلك مبا يت ا ما األحكام ال اردة ل ظام الشركات ،والئحة ح كمة الشركات،
والق اعد واملعايري اليت تضعها يئة الس ب املالية ل أا اخلص ص.
ال
 .2إذا كا املكا أة سبة معينة م أر اح الشركة ،ال جي ز أن تزيد أ النسبة على ( )%10م
األر اح ،وذلك عد خصنننننننم االحتياعيات اليت ررتها اجلمعية العامة ت بيقاي ألحكام ظام الشنننننننركات
و ظام الشننننننركة األسننننننال ،و عد ت زيا ر س على املسننننننا مني ال يقل ع ( )%5م رأل مال الشننننننركة
املد  ،على أن يك ن استحقاب أ املكا أة متناسباي ما عدد اجللسات اليت حيضر ا العض  ،وكل
تقدير خيالف ذلك يك ن اعالي.
 .3ل مجيا األح ال؛ ال يتجاوز جمم ما حيصننن نل عليه عضننن ن جملس اإلدارة م مكا آت ومزايا مالية أو
عينية مبلغ مخسمائة ألف ريال سن ياي ،و الض ا ط اليت تضعها اجلهة املختصة.
 .4جيب أن يشنننتمل تقرير اجمللس اس اجلمعية العامة العادية على يان شنننامل لكل ما حصنننل عليه أعضنننا
اجمللس خالل السنننة املالية م مكا آت و دل مصننرو ات ووري ذلك م املزايا .وأن يشننتمل كألك على
ننننحتهم عاملني أو إداريني أو ما بضنن ن ظريا أعمال نية أو إدارية أو
يان ما بضننننه أعضننننا اجمللس
استشارات .وأن يشتمل أيضاي على يان عدد جلسات اجمللس وعدد اجللسات اليت حضر ا كل عض م
تاريخ آخر اجتما للجمعية العامة.
 .5جي ز أن تك ن مكا آت أعضنننننننننننا جملس اإلدارة متحتاوتة املقدار حيث تعكس مدى خمة العضننننننننن ن
واختصا اته واملهام املن عة ه واستقالله وعدد اجللسات اليت حيضر ا ووري ا م االعتبارات.
 .6جيب أال تك ن مكا أة أعضننا جملس اإلدارة املسننتقلني سننبة م األر اح اليت ققها الشننركة أو أن
تك ن مبنية شكل مباشر أو وري مباشر على رحية الشركة.
ويبني اجلدول أد ا مكا آت وتع يضات أعضا جملس اإلدارة املد عة خالل العام 2020م:
املكا آت املتغرية

املكا آت الثا تة

مبلغ معيني

دل حض ر جلسات اجمللس

122,222

14,000

28,000

-

-

-

164,222

-

-

-

-

-

0

-

164,222

-

408,888

42,000

66,500

0

0

0

517,388

0

0

0

0

0

0

0

517,388

0

200,000

14,000

-

-

-

-

214,000

-

-

-

-

-

0

-

214,000

-

320,000

14,000

31,500

-

-

-

365,500

-

-

-

-

-

0

-

365,500

-

 3حسني عل شبكش

400,000

14,000

49,000

-

-

-

463,000

-

-

-

-

-

0

-

463,000

-

 4سليمان إ را يم احلديث

320,000

14,000

21,000

-

-

-

355,000

-

-

-

-

-

0

-

355,000

-

 5عمرو حممد كامل

133,333

جمم

اجملم

سبة م األر اح

مكا آت دورية

حتيزية صرية األجل

133,333

14,000

21,000

-

-

-

168,333

-

-

-

-

-

0

-

168,333

-

دل حض ر جلسات اللجان

مزايا عينية

واالستشارية

مكا أة األعمال الحتنية واإلدارية

مكا أة رئيس اجمللس أو العض املنتدل
أو أمني السر إن كان م األعضا

خ ط

خ ط
حتيزية ع يلة األجل

األسهم املمن حة

اجملم

مكا أة هاية اخلدمة

اجملم الكل

دل املصرو ات

153,333

14,000

17,500

-

-

-

184,833

-

-

-

-

-

0

-

184,833

-

أوالي :األعضا املستقلني:
 1منص ر عبدالعزيز البصيل
 2عمر عبداهلل جحتر
3

يصل حممد شاكر
اجملم

ثا ياي :األعضا وري التنحتيأيني:
 1عبداهلل

احل كامل

 2عبدالعزيز حممدعبد ميا

اجملم

14,000

17,500

-

-

-

164,833

-

-

-

-

-

0

-

164,833

-

70,000 1,373,333

119,000

0

0

0

1,562,333

0

0

0

0

0

0

0

1,562,333

0

ثالثاي :األعضا التنحتيأيني:
 1عبداهلل إ را يم ا يش
اجملم
اجملم الكل

300,000

14,000

31,500

-

-

-

345,500

-

-

-

-

-

0

-

345,500

-

300,000

14,000

31,500

126,000 2,082,221

217,000

0
0

0
0

0
0

345,500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

345,500

0

2,425,221

0

2,425,221
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* وا ق اجلمعية العامة العادية التاسننننعة واألر ع ن املنعقدة ل 2020/05/13م على ننننرف مبلغ 1,800,000
ريال مكا أة ألعضا جملس اإلدارة ع السنة املالية املنتهية ل 2019/12/31م على النح التال :
اسم عضو جملس اإلدارة
عبداهلل

مبلغ املكافآة عن العام 2019م
 200,000ريال

احل كامل

عبدالعزيز حممد عبد ميا

 200,000ريال

حسني عل شبكش

 200,000ريال

سليمان إ را يم احلديث

 200,000ريال

عبداهلل إ را يم ا يش

 200,000ريال

منص ر عبدالعزيز البصيل ( دأت عض يته ل 2019/10/27م)

 33,333ريال

عمر عبداهلل جحتر ( دأت عض يته ل 2019/10/27م)

 33,333ريال

يصل حممد شاكر ( دأت عض يته ل 2019/10/27م)

 33,333ريال

عمرو حممد كامل ( دأت عض يته ل 2019/10/27م)

 33,333ريال

عارب عثمان القصحل (ا ته عض يته ل 2019/10/26م)

166,667ريال

عبداهلل سعيد آل مب

166,667ريال

(ا ته عض يته ل 2019/10/26م)

مازن حممد السعيد (ا ته عض يته ل 2019/10/26م)

166,667ريال

خالد عبداهلل امللحم (ا ته عض يته ل 2019/10/26م)

166,667ريال

ثا ياي :مكا أة أعضا اللجان:
اشننتمل الئحة عمل جلنة واملراجعة والئحة عمل جلنة املكا آت والرتشننيحات واليت مت اعتماد ا م اجلمعية
العامة ،والئحة عمل جلنة االسننتثمار والتم يل واملعتمدة م جملس اإلدارة على املكا آت اخلا ننة أعضننائها
و مكا أة سنننننن ية در ا  120,000ريال (مائة وعشنننننرون ألف) لرئيس اللجنة و 100,000ريال (مائة ألف)
لكل عض م األعضا االخري على أن يك ن استحقاب أ املكا نننننأة متناسباي ما عدد االجتماعات اليت
حيضر ا العض خالل السنة.
ويبني اجلدول أد ا مكا آت وتع يضات أعضا اللجان املد عة خالل العام 2020م:
املكا آت الثا تة (عدا دل
حض ر اجللسات)

دل حض ر اجللسات

اجملم

أعضا جلنة املراجعة:
سليمان إ را يم احلديث

120,000

21,000

141,000

ا ر سهاج الشيبا

100,000

21,000

121,000

100,000

21,000

121,000

320,000

63,000

383,000

عمر عبداهلل جحتر
اجملم
أعضا جلنة املكا آت والرتشيحات:
منص ر عبدالعزيز البصيل

120,000

17,500

137,500

حسني عل شبكش

100,000

17,500

117,500

100,000

17,500

117,500

320,000

52,500

372,500

عبدالعزيز حممد عبد ميا

120,000

31,500

151,500

حسني عل شبكش

100,000

31,500

131,500

عبداهلل إ را يم ا يش

100,000

31,500

131,500

يصل حممد شاكر

88,889

28,000

116,889

408,889

122,500

531,389

عمرو حممد كامل
اجملم
أعضا جلنة االستثمار والتم يل:

اجملم
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ثالثاي  :مكا أة اإلدارية التنحتيأية:
حيدد جملس اإلدارة نا ً على ت ية جلنة املكا آت والرتشيحات مكا أة كبار التنحتيأيني وتشمل ما يل :
 .1مبلغ ثا يد ا ص رة راتب و دالت ،وتشمل البدالت دل السك و دل امل ا الت والتأاكر السن ية
واليت تقرتحها جلنة املكا آت والرتشيحات ويعتمد ا جملس اإلدارة.
 .2مكا أة سن ية مرتب ة مبؤشرات األدا و قاي للتقييم السن الأ يتم هأا اخلص ص.
 .3يتم اعتماد خ ط وسنننياسنننة وأ ا املكا آت للعاملني وكبار التنحتيأيني م بل جملس اإلدارة نا ً على
ت ية جلنة املكا آت والرتشيحات.
وجيب على جلنة املكا آت والرتشيحات اإلشراف على تنحتيأ سياسة املكا آت للم ظحتني وكبار التنحتيأيني
ل ض اخل ط والمامج وامل جهات العامة اليت يقر ا اجمللس.
ويبني اجلدول أد ا أعلى املكا آت والتع يضات خلمسة م كبار التنحتيأيني املد عة خالل العام 2020م:

رواتب

دالت

مزايا عينية

اجملم

مكا آت دورية

حتيزية صرية األجل

أر اح

خ ط

خ ط
حتيزية ع يلة األجل

األسهم املمن حة

اجملم

مكا أة هاية اخلدمة

وجدت

اجملم الكل

اجملم الكل 2020

2,186,500 5,550,000

470,000 7,736,500

-

-

-

-

470,000

-

جمم مكا أة التنحتيأيني ع اجمللس إن

املكا آت الثا تة

-

املكا آت املتغرية

8,420,500 214,000

وال ي جد أ ترتيبات أو اتحتاب تنازل مب جبه أحد أعضا جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنحتيأيني ع أ مكا آت.

الوسائل اليت اعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء جلانه وأعضائه:
اعتمد جملس اإلدارة من ذج تقييم أدا عمل جملس اإلدارة نا على ا رتاح جلنة املكا آت والرتشننننننننننننننننيحات
و اشننياي ما مت لبات الئحة ح كمة الشننركات ،حيث مت تصننميم النم ذج لغرا املسنناعدة ل عملية تقييم
عالية اجمللس ،ويشننننمل يكل جملس اإلدارة ،وعمليات جملس اإلدارة ،ودور ومسننننؤوليات جملس اإلدارة،
ودور ومسئ ليات رئيس جملس اإلدارة.
كما اعتمد جملس اإلدارة من ذج تقييم أدا لعمل كل جلنة م اللجان التا عه له ،ومت تصنننننننننننننننننميم النم ذج
ليسا م ل التحق م ادا عمل اللجان و الئحة عملها املعتمدة واليت تنظم ض ا ط وإجرا ات عمل اللجنة،
ومهامها ،و اعد اختيار أعضنننائها ،وتشنننمل عنا نننر التحق تشنننكيل اللجنة واجتماعاتها ،واختصنننا نننات
اللجنة ومهامها ومسئ لياتها.
وذلك ملعر ة قاط الضننننننننننننننعف والق ة ل أدا اجمللس واللجان لتعزيز أماك الق ة والعمل على معاجلة أوجه
القص ر.
األعمال والعقود اليت يكون ألي من أعضاء جملس اإلدارة أو لكبار التنفيذيني مصلحة فيها:
تقر الشننننننننننركة أ ه ال ت جد أ أعمال أو عق د خالل العام 2020م تك ن الشننننننننننركة عر يا يها ،و يها أو
كا يها مصلحة ألحد أعضا جملس اإلدارة أو لكبار التنحتيأيني أو أل شخص ذ عال ة أ منهم.
املعامالت مع األطراف ذوي العالقة:
ام عض الشننننننركات التا عة للشننننننركة ول سننننننياب أعما ا التجارية االعتيادية مبعامالت يما ينها وما
أعراف ذو عال ة ها ضنننم إعار النشننناط العاد ا و نحتس الشنننروط واألسنننس وأسنننعار التعامل املتبعة ما
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الغري ،ويبني اجلنندول أد ننا ملخص نناملعننامالت ا ننامننة ما األعراف ذات العال ننة كمننا ل هننايننة العننام و
اإليضاح ( )21م الق ائم املالية أا العام:
املبالغ املستحقة من أطراف ذوي عالقة
الطرف ذو العالقة
شركات جتارية أخرى
فصص دي ن مشك ك ل

صيلها

طبيعة العالقة

طبيعة املعاملة

مبالغ املعاملة

الرصيد

جهات منتسبة
-

معامالت فتلحتة
-

1,185,644
-

841,721
()621,962
219,759

الر يد

املبالغ املستحقة ألطراف ذوي عالقة
الطرف ذو العالقة
شركة دله التجارية
شركة اإل اعيلية مصر للدواج
أخرون

طبيعة العالقة

طبيعة املعاملة

جهة منتسبة ممل كة ألحد املسا مني
الرئيسيني
جهة منتسبة ممل كة ألحد املسا مني
الرئيسيني
جهات منتسبة

شرا ضائا تامة
الصنا
شرا م اد خام

الر يد

مشرت ات وخدمات

مبالغ املعاملة

الرصيد

615,817

-

3,979,803

641,957

239,901

402,528
1,044,485

املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
تق م جهة مستقلة تنحتيأ مهام املراجعة الداخلية وتقييم و حص أ ظمة الر ا ة الداخلية و اعليتها ل الشركة
وتر ا تقارير ا إس جلنة املراجعة عد منا شننننتها ما إدارة الشننننركة ،وتق م إدارة الشننننركة عمل اإلجرا ات
أثنا
التصننننننننحيحية الالزمة للمالحظات ال اردة ل تقارير املراجعة الداخلية ومالحظات ا اسننننننننب القا
عمليات الحتحص واملراجعة ومتا عة اسنننننننننننننننتكما ا تعزيزاي أل ظمة الر ا ة الداخلية ،وتك ن أعمال املراجعة
الداخلية و خ ة سنننننن ية يتم مراجعتها دورياي ،وتشنننننمل مهام املراجعة الداخلية تقييم ظام الر ا ة الداخلية
و اعلية إجرا اتها وت ننننيات سننننينها وت ير ا شننننراف جلنة املراجعة ،و تيجة للمراجعة السننننن ية لنظام
الر ا ة الداخلية و اعلية إجرا اته تبين مالحظات اعتيادية ضننننننم ممارسننننننة الشننننننركة ملهامها تسننننننت جب
إجرا ات تصننننننننننحيحية ا هدف سننننننننننني وت ير أ ظمة الر ا ة ،وعدم وج د مالحظات وفاعر ج رية
مؤثرة ،ما الت ننية االسننتمرار ل عمليات ت ير ظام الر ا ة وإجرا ات الضنبط الداخل واأل شن ة املتعلقة
ها م خالل العمل على التحسني املستمر لأل ظمة والل ائس وإجرا ات العمليات التنحتيأية.
رأي جلنة املراجعة:
واإلجرا ات التصحيحية
نا ً على متا عة اللجنة ملهامها وتقارير املراجا الداخل واملتا عة ما ا اسب القا
اليت ام ها اإلدارة التنحتيأية للشركة للت ير والتحسني املستمر ،وتأكيدات اإلدارة التنحتيأية عدم وج د
مالحظات ج رية عند إعداد الق ائم املالية امل حدة السننننننننننننننن ية للعام 2020م والق ائم املالية األولية للحترتات
خالل أعمال
الر عية خالل العام 2020م والقيام مبعاجلة مجيا املالحظات اليت ا دا ا ا اسننننننننننننننب القا
حتظننات أو مالحظننات ج ريننة مل يتم معنناجلتهننا وعنندم وج د
املراجعننة للعننام 2020م وال ت جنند لننديننه أ
مالحظات ج رية للجنة عند دراسة تلك الق ائم وعدم وج د مالحظات ج رية م جملس اإلدارة واعتماد ا
لتلك الق ائم املالية ،وتأكيدات اإلدارة ع ظام الر ا ة الداخلية و اعلية إجرا اته امل ا ل 2020/03/28م
و د مت حص ومراجعة الق ائم املالية م مراجا احلسا ات املعتمد املستقل والأ له ح االعال على كا ة
الد اتر والسنننننجالت وحماضر جملس اإلدارة ولنننننجا ه وحماضر النننننجمعية العامة للمسا مني ،وكما مل يتم
على أ ظمة الر ا ة والضنننبط الداخل  ،و نا ً على تقرير
اسنننتالم أ مالحظة ج رية م ا اسنننب القا
الر ا ة الداخلية السنننننننننننن ع تقييم عالية تصنننننننننننميم ظام الر ا ة الداخلية واملنهجية اليت ام ها املراجا
الداخل وما ت نننننل إليه م اسنننننتنتاج أن تصنننننميم ظام الر ا ة الداخلية عال ومالئم وكاف ما العمل على
الت ير والتحسننني املسننتمر وإن اللجنة ل ظل ما جا أعال  ،ليس لديها مالحظات ج رية على ظام الر ا ة
الداخلية ل الشنننننركة وترى أن ظام الر ا ة الداخلية يؤكد درجة معق له أ ه أعد على أسنننننس سنننننليمة ما
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أ مية ان تق م اإلدارة التنحتيأية االسننتمرار ل ت ير و سننني ظام الر ا ة الداخلية وت ير آلية الر ا ة على
عمليات وأ ش ة الشركة.
إقرارات الشركة:
 أن سجالت احلسا ات أُعدّت الشكل الصحيس.
 أن ظام الر ا ة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة و ُحتاأ حتاعلية.
 أ ه ال ي جد أ شك يأكر ل درة الشركة على م ا لة شاعها.
ما طُبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما مل يطبَق وأسباب ذلك:
تق م الشننننننركة العمل على ت بي الئحة ح كمة الشننننننركات الصنننننادرة م يئة السننننن ب املالية م خالل
منظ مة مبادئ و اعد ح كمة الشننننركة والنظام األسننننال واأل ظمة والل ائس النظامية ذات العال ة بيعة
أعمال الشننننركة و شنننناعاتها ،ول ائس وإجرا ات العمل الداخلية ،والل ائس والسننننياسننننات واإلجرا ات املرتب ة
مبجلس اإلدارة وجلان اجمللس.
كما اعتمد جملس اإلدارة اعد ح كمة الشننننركة مسننننرتشنننندةي الئحة ح كمة الشننننركات ل اململكة
العر ية السع دية الصادرة م يئة الس ب املالية لتت ا ما ن د ا وأ دا ها مبا ال خيالف االحكام اإللزامية
استثنا عض امل اد:
رقم املـ ـ ـادة

رقم
الفقرة

نص املادة  /الفقرة

()39

-

التدريب (تدريب أعضا جملس اإلدارة واإلدارة التنحتيأية)

()70
()72

-

تشكيل جلنة إدارة فاعر
اجتماعات جلنة إدارة املخاعر

()76

()85
( )89سياسات اإل صاح
وإجرا اته

تك ي وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية

3

()95

حتيز العاملني
أن يتضنننننم امل ا اإللكرتو للشنننننركة مجيا املعل مات
امل ل ل اإل صننننننننننننناح عنها ،وأ يا ات أو معل مات أخرى
تُنشر م خالل وسائل اإل صاح األخرى
تشكيل جلنة ح كمة الشركات

-

أسباب عدم التطبيق
املادة اسرتشاديه وتق م إدارة الشركة النظر ل
مدى احلاجة.
املادة اسنننننننننرتشننننننننناديه وأسنننننننننند جملس اإلدارة
اختصننننننننننا ننننننننننات جلنة إدارة املخاعر اس جلنة
املراجعة علماي ان الشنننننننننننننننننننننركة تق م مبراجعه
مستمرة لسياساتها املتعلقة دارة املخاعر وتر ا
تقريراي ألك جمللس اإلدارة شكل سن .
املادة اسننرتشنناديه وتعتمد الشننركة على املصننادر
اخلننارجيننة ل أدا مهننام الر ننا ننة النداخليننة واليت
دور ا تق م عمل خ ة املراجعة الداخل ية وتقدم
تقارير ا اس جلنة املراجعة.
مادة اسرتشاديه
الحتقرة اسننننرتشنننناديه وتق م الشننننركة نشننننر أ
معل مات و يا ات م ل ل اإل صنننناح عنها حسننننب
األ ظمة والل ائس اليت يلزمها النظام.
املادة اسننننننننننرتشنننننننننناديه واسننننننننننند جملس اإلدارة
اختصا ات جلنة احل كمة اس جلنة املكا آت
والرتشنننيحات لت ير اعد احل كمة وت بيقها
وتعديلها عند احلاجة.

وال ت جد على الشنننننننننركة أ عق ة أو جزا أو تد ري احرتاز أو يد احتياع محتروا م ا يئة أو م جهة
إشرا يه أو تنظيمية أو ضائية أخرى.
اإلجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أ عضـــائه مبقرتحات املســـاهمني وملحوظاتهم حيال الشـــركة
وأدائها:
يكحتل ظام الشننركة األسننال للمسننا مني مجيا احلق ب املتصننلة السننهم ،وله احل ل االسننتحتسننار وعلب
املعل مة مبا ال يضننننننر مبصنننننناحل الشننننننركة وال يعارا ظام السنننننن ب املالية ول ائحه التنحتيأية ،كما تتلقى
الشنننننركة مجيا ا رتاحات وملح ظات مسنننننا ميها ع عري الميد اإللكرتو  ،أو االتصنننننال ا اتحت وم
خالل اجتما اجلمعية العامة ،ويتم إخ ار جملس اإلدارة مبلخص أ اال رتاحات أو امللح ظات إن وجدت.
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اختيار احملاسب القانوني للشركة:
ررت اجلمعية العامة العادية التاسنننعة واالر ع ن اليت عقدت تاريخ 2020/05/13م ترشنننيس واختيار السن نادة/
شننركة الدكت ر حممد العمر وشننركا ( )BDOم ني املكاتب املرشننحة نا ً على ت ننية جلنة املراجعة
لتك ن مراجعاي حلسننننننننا ات الشننننننننركة وذلك لحتحص ومراجعة وتد ي الق ائم املالية لألر ا الثا والثالث
والسن م العام املال 2020م وللر ا األول م العام املال 2021م.
وس ف يعرا على اجلمعية العامة العادية ل م عد ا عقاد ا خالل العام 2021م ت ية جلنة املراجعة رتشيس
مراجع يا حلسننا ات الشننركة وذلك لحتحص ومراجعة وتد ي الق ائم املالية لألر ا الثا والثالث والسننن م
العام املال 2021م وللر ا األول م العام املال 2022م ،وللجمعية العامة امل ا قة على الت ننننننننننننننننننية أو تعيني
مراجعاي آخر أو أكثر.
معايري احملاسبة املطبقة يف الشركة:
مت إعداد الق ائم املالية امل حدة للمجم عة والق ائم املالية املستقلة للشركات التا عة ل اجملم عة مبا يتحت ما
املعايري الدولية إلعداد التقرير املال واإلرشننننادات الصننننادرة ع ا يئة السننننع دية للمحاسننننبني القا يني ،ومت
تد ي مجيا أ الق ائم املالية و قاي ملعايري التد ي الدولية ،وأ ننننننندر مراجا احلسنننننننا ات رأ وري متححتظ
شأن كل منها ما اإلشارة اس االمتثال التام للمعايري الدولية إلعداد التقرير املال .
اجلمعيات العامة للمساهمني خالل العام 2020م:
عقدت الشركة خالل العام 2020م مجعية عامة واحدة على النح التال :
 .1اجلمعية العامة العادية ( )49املنعقدة يف 2020/05/13م:
و اجلمعية اليت مت يها امل ا قة على تقرير مراجا حسنننننننننننا ات الشنننننننننننركة ع العام املال 2019م،
وامل ا قننة على الق ائم املنناليننة ع العننام املننال 2019م ،وامل ا قننة على تقرير جملس اإلدارة للعننام املننال
2019م ،وامل ا قة على ننننننننرف مبلغ  1,800,000ريال مكا أة ألعضننننننننا جملس اإلدارة ع العام املال
2019م ،وامل ا قة على إ را ذمة أعضنننننا جملس اإلدارة م مسنننننئ ليتهم ع إدارة الشنننننركة خالل العام
املال 2019م ،وامل ا قة على تعيني السننننادة شننننركة الدكت ر حممد العمر وشننننركا  BDOمراجعاي
حلسنننا ات الشنننركة م ني املرشنننحني نا ً على ت نننية جلنة املراجعة ،وذلك لحتحص ومراجعة وتد ي
الق ائم املالية لألر ا الثا والثالث والسنننننننننننننننننننن م العام املال 2020م ،والر ا األول م العام املال
2021م ،و ديد أتعا ه.
أمساء أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين للجمعيات العامة خالل العام 2020م:
م

سجل احلضور

اسم عضو جملس اإلدارة

اجتماع اجلمعية العامة العادية ( )49املنعقد يف 2020/05/13م

1

عبداهلل

2

عبد العزيز حممد عبد ميا

3

حسني عل شبكش



4

سليمان إ را يم احلديث



5

عبداهلل إ را يم ا يش



6

منص ر عبدالعزيز البصيل



7

عمر عبداهلل جحتر



8
9

احل كامل




يصل حممد شاكر



عمرو حممد كامل
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تقرير جملس اإلدارة 2020م

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

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

1

2020/02/12م

إجرا ات الشركة

2

2020/05/13م

حض ر اجلمعية العامة العادية ()49

3

2020/10/11م

إجرا ات الشركة

4

2020/10/18م

إجرا ات الشركة

5

2020/12/06م

إجرا ات الشركة

6

2020/12/31م

إجرا ات الشركة

املساهمات االجتماعية للشركة:
اشننننياي ما سننننياسننننة املسننننؤولية االجتماعية للشننننركة وا ال اي م دور ا ل املشنننناركة املبادرات املقدمة
للمجمتا قد ام الشنننركة خالل العام 2020م دعم ر امج اخلدمات ال بية والتعليمية املقدمة م مجعية
األعحتال املعا ني وذلك مببلغ إمجال در مخسة وعشرون ألف ريال.
شكر وتقدير جملس اإلدارة:
يتقدم رئيس وأعضننننا جملس اإلدارة الشننننكر والتقدير إس مجيا مسننننا م الشننننركة وعمالؤ ا وم رديها
ومستشاريها على جه د م وتعاو هم ،ويعرل اجمللس ع تقدير مل ظحت الشركة وشركاتها التا عة ،ومجيا
اجلهات اليت تر ها ها عال ة عمل على اجله د اليت أل ا والتعاون البنا ما الشننننننننركة خالل العام املال
2020م ،ويت لا اجمللس النه ا أدا ا لشنننننننننننننننننننننننركة خالل العام القادم واألع ام املقبلة مبا حيق ت لعات
مسا ميها إن شا اهلل.
واهلل املوفق ،،،،
جملس اإلدارة
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