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السادة  /مس ــ اهمي شـركة عسري
للتجارة والس ـياحة والصناعة والزرا عة والعقارات وأعمال املقاوالت

احملرتمني

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
يسر جملس إدارة شركة عسري للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقااوتت االراركةا
أن يقدم لكم تقرير جملس اإلدارة السنوي للعاام 2021م ،ويساتعر التقريار السانوي للمجلاس الوضا العاام
للراااركة واألدا املا اال خاااال السااانة املالياااة ،كماااا يساااتعر التقريااار التوجهاااات املساااتقللية للراااركة،
واسرتاتيجياتها الرئيسة ،والعوامل املؤثرة على عملياتها.
عرض عام عن الشركة:
شاااركة عساااري للتجاااارة والساااياح ة والصاااناعة والزراعاااة والعقاااارات وأعماااال املقااااوتت شاااركة مساااا مة
سااااعودية ،مدرجااااة ا السااااومل املاليااااة ا اململكااااة العرزيااااة السااااعودية اا ا الرمااااز  4080ضااااما ااااا
اتستثمار والتمويل.
تأسساا الراااركة ملوجاااا املرساااوم امللكاا ر ااام م  78وتااااري  1395 11 7اااا املوا اا 1975 11 11م ،
وزاشاارت ا لرااركة أعما ااا زعااد إعااان تأسيسااها و اادور سااجلها التجاااري ا ر اام  5850000276وتاااري
 1397 01 15ا املوا 1977 01 05م  ،ويق مركز ا الارئيس ا مديناة أزهاا وتلاشار الراركة عملياتهاا
ما مكتلها ا الريا  ،لقد مرت الرركة منذ تأسيسها ملراحال ت اور لتل اة ولا ةليعاة أعما اا ماا
شااركة رااارل عمليااات وأتر ا ة متعااددة إث شااركة اسااتثمارية از ااة زاارأل مااال  1,263,888,890ريااال
سااعودي ،وزل ا عاادد أسااهمها الصااادرة  126,388,889سااهماب زقيمااة أ يااة10رياااتت للسااهم الواحااد مد وعااة
زالكامل وذلك كما ا تهاية العام 2021م ،ومل ي رأ تغيري على ذلك مقارتة زالعام 2020م.
السنة املالية للشركة:
ةلقاب للنظام األسال للرركة إن السنة املالية تلدأ ما األول ما يناير وتنتها زنهاياة شاهر ديسام ماا كال
عام حسا التقويم امليادي.
مراجع حسابات الشركة:
تااوث مراجعااة حسااازات الرااركة السااادة شااركة الاادكتور حممااد العمااري وشااركا  BDOزنااا ع علااى اارار
اجلمعيااة العامااة العاديااة اخلمسااون املنعقاادة ا 2021 05 30م زتعيياانهم مراجع ااب حلسااازات الرااركة ،وذلااك
ل حص ومراجعة وتد ي القوائم املالية لألرزا الثات والثالث والسانوي ماا العاام املاال 2021م ،والرزا األول
ما العام املال 2022م.
املراجعة الداخلية:
توث مهام وأعمال املراجعة الداخلية وتقييم تظام الر ازة الداخلية للراركة خاال العاام املاال 2021م الساادة
شركة زيكر تل أم ك أم وشركا حماسلون اتوتيون.
املستشار الزكوي:
يتوث أعمال اتسترارة الزكوية للرركة السادة زرايس وتر اول كوزرز.
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الوضع العام للشركة خالل العام املالي 2021م:
زلغ اخلسائر اليت تكلدتها الرركة خاال العاام  63,5ملياون رياال كاتا زصا ة أساساية تتيجاة للخساائر
الاايت ملتهااا مااا الرااركة الزميلااة شااركة ااناعات العيسااى ااوال  60,4مليااون ريااال وذلااك تض ا رار
الرااركة الزميلااة اث تكااويا لصصااات ماليااة كاالرية زرااكل أساسا زساالا املااديوتيات املتعثاارة لساانوات
سازقة اليت اتعكس على تتائجها السنوية خال ذا العام ،ا حني سا أدا الرركة زص ة عاماة تتيجاة
ارت ا الرزح ما املليعات ما شركاتها التازعة ا ا الصناعات الغذائية حيث زلغ  486مليون ريال خاال
ذا العام مقازل  451مليون ريال ا العام الساز زارت ا  ،%7,4و اد حققا الراركة يفاو ا املليعاات خاال
العام زل  1,7ملياار رياال مقازال  1,6ملياار رياال ا العاام السااز ززياادة حاوال  141ملياون رياال زنسالة ارت اا
زلغ .%9
وما اجلدير زالذكر أن شاركتها التازعاة شاركة الرزيا الساعودية لألوذياة والايت تعمال زراكل أساسا ا
ا العصائر د سا أدا ا زركل جو ري خال العام 2021م زعد أن مرت زاتتكاسة حادة خال العام
الساز زسلا ت لي ضريلة املُحليات وتأثر ا سللياب زاإلجرا ات اتحرتازية لوزا (كو يد .)19
وما تاحية أخرى إن الرركة توا ل تن يذ اتسارتاتيجية العاماة الايت اعتمادتها تهاياة العاام السااز زتحدياد
األ داف اتسرتاتيجية كما سيأت تحقاب ا ذا التقريار ،وتأمال الراركة أن العاام 2022م سايكون زداياة
لتحول رئيس ا أدا الرركة واتعكاساب إجيازياب لرركاتها التازعة خا ة ا الق ا الغذائ اث جاتا أتا
ما املتو للرركة الزميلة شركة ناعات العيسى التحسا خال العام 2022م خا اة أن معظام خساائر ا
خال العام كات زسالا املخصصاات للاديون املتعثارة الايت أثارت زراكل سالس علاى السايولة النقدياة لاديها
و درتها على زيادة مليعاتها التجارية.
وتعمااال الراااركة علاااى مراجعاااة يكلاااة احمل ظاااة اتساااتثمارية زتقيااايم وتوزيا ا اساااتثماراتها ا الق اعاااات
اتسرتاتيجية ملا حيق ر ك ا ة أدا أ و ا اتستثمارية ما خال توجهاتهاا اتسارتاتيجية زتحساني عوائاد
زعض اتستثمارات ،وزي زعاض اتساتثمارات ذات العوائاد املتدتياة وواري القازلاة للت اور والنماو ،والتخاار ماا
زعض اتستثمارات اليت ت تق ضما الق اعات اتسرتاتيجية احملددة أو تلك اليت د تصاحلها لاةر عالية،
و قي تد قات تقدية ما جرا ذلك لتمكينها ما الدخول ا استثمارات جديدة جمدية زهدف قي عوائد
أ ل تستثماراتها وتعزيز رص النمو ،وما املتو أن يكون لذلك اتعكاسااب إجيازيااب علاى القيماة الد رتياة
للسهم وأدا القيمة السو ية ل وارت ا القيمة السو ية للرركة تلعاب لذلك ان شا اهلل.
وتااؤما الرااركة أن يفو ااا وت ور ااا سااينعكس إجياز ااب علااى تعظاايم مصاااح املسااا مني وأ ااحا املصاااح
اآلخريا ما عاملني ودائنني وعما ومورديا وركنها ما القيام زدور عال جتا اجملتم ككل.
وتت ل ا الرااركة و ق ااب تساارتاتيجية العماال امل اامنة ا ااذا التقرياار إث قي ا تتااائ أ اال خااال األعااوام
القادمة لتعزيز مكاتتها ومركز ا املال وملا حيق معدتت يفو مستمرة زإذن اهلل.
الرؤية ورسالة الشركة واسرتاتيجية العمل:
تظااراب لل ليعااة النر ا ة لليئااة األعمااال زرااكل مسااتمر ،تااا الرااركة إث إعااادة النظاار ا اساارتاتيجيتها
زرااكل دوري للمحا ظااة علااى اادراتها ،ور ا ك ااا ة األدا  ،واستكراااف اارص اسااتثمارية جدياادة للنمااو
والر ية ،وزنا ع عليها قد ام الراركة ملوجلا زوضا اخل اة اتسارتاتيجية اا لتاتمكا ماا التعامال ما
التحديات القائمة لاست ادة ما ال رص املمكنة و و دور حيوي تأخذ ة اتستمرارية زهادف التكيام ما
زيئة األعمال املتغرية واخلرو ما اجلمود.
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التوجه االسرتاتيجي:
رارل الرركة عملها زاعتلار ا شركة اساتثمارية از اة ذات توجا اسارتاتيج زعياد املادى ةويال األجال
ومسااتدام ،وتتلنااى مااا أجاال ذلااك أساالو اإلشااراف النراا ا إدارة اسااتثماراتها عاا الاادعم اتساارتاتيج
واإلشراف املال .
تؤما الرركة زأ مية أن تتمت الرركات اليت تستثمر يها زدرجاة عالياة ماا اتساتقالية ا إدارة عملياتهاا
زص ا تها شااركات مسااتقلة وجيااا أن تكااون ااا إدارات حمرت ااة ،لااذلك رااارل الرااركة دور ااا زرااكل
اسرتاتيج ما خال ت عيل وت وير منظومة احلوكمة وت لي أ ال املمارساات ا اذا اإلةاار .كماا تعناى
الرااركة زاللحااث عااا إةااامل اارص اسااتثمارية ممياازة ومدروسااة زد ااة وتن ااذ ا زك ااا ة مااا أجاال أن تنمااو
احمل ظة اتستثمارية زاض راد ،وما ثمّ تتيح الرركة ذ اتستثمارات القيمة لأل راد واملؤسسات ما خاال
السومل املالية.
كمااا أن الرااركة تاات هم احتياجااات املسااا مني ا تنميااة رؤول األمااوال ما قي ا عوائااد منتظمااة ملسااتوى
لاةر متوازن .لذلك تسعى أن اا علاى يمتهاا ا مواجهاة األزماات ات تصاادية ماا أمكاا ،وتراعا ا
قي ا ذلااك رسااالتها ا اد ااة إث تنميااة اجملتم ا وازد ااار مااا خااال اتسااتثمار املساائول والتنميااة اتجتماعيااة
واتمتثال للجواتا الررعية م تيسري املراركة ا رلك ال ارص اتساتثمارية ماا خاال الراراكات النوعياة
وسومل األورامل املالية ،ولذلك منا زصياوة رسالتنا ورؤيتنا و يمنا لتعكس توجهنا الذي زُنيا عليا الراركة
منذ ترأتها.
الرسالة:
كةِ يهاا.
اتَسعى إلعْمارِ األر ِ وازْدِ ا ِر مُجْتَمَعاتِها زتَنْمِ َيةِ استِثْماراتٍ مُسْتَدا َمةٍ وتَيْسريِ املُرارَ َ
الرؤية:
ِثماريةِ القَيِّ َمةِا.
االرُوّادُ ا إةاملِ و ِيادَةِ ال ُ َرصِ اتست َّ
القيم:
َكاُ َريقَنا ل َتوَلّ زِمامِ األمورِ.
 امللادرة :تَقودُ امللادَراتِ زتوجُّ ٍ زعي ِد املدى وتُم ِّ
 املوثو ية :تَسْعى زأعلى درَجاتِ املسئوليةِ لتحقي ِ ةموحاتِ شُرَكائنا وأ حا ِ املصاحِ زأ ِل ممارسا ِ
ت
اجلودةِ.
والر ا ِ َيةِ.
 النزا ة :تَمْتَ ِثلُ لألتظمةِ والترريعاتِ وتَلْتزِمُ زأعلى مَعايريِ احلوكمةِ َّ
ح ِّزُ اتزتكارَ ،وتَتَ وَّرُ زاستمرارٍ ملستقللٍ واعدٍ.
 احليوية :تَتَعَلَّمُ زرغمٍ ،تَسْتَلْهِمُ ما التجا ُر ِ ،تُ َ
َولُ التحدياتِ إث تَجاحاتٍ.
 املثازرة :تُذ َِّللُ الصِّعا َ ،تَ ْ َمحُ للنموِّ ،وتُح ِّ
حماور األداء املتوازن:
لتحقي األدا املتوازن ،ت ل الرركة اسرتاتيجيتها ما خال أرزعة حماور:
 تعظيم يمة حقومل امللكية ما خال قي يفو مرزح زاستدامة وضل تكل ة الترغيل.
 زنا عة عامة جتارية مميزة تستحوذ على ثقة املستثمريا لعوائد ا املستدامة وأثر ا اإلجياز ا
اجملتم م تكويا حم ظة استثمارات متوازتة دائمة التحسا الت ور وتتمت زالريادة ا سومل عامل
اتستثمار.
 إع ا اتستثمارات اتستقالية الازمة إلدارة عمليتها زك ا ة م ت لي أ ل ممارسات احلوكمة
وإدارة املخاةر وترجيعها للتعاون اتسرتاتيج يما زينها ،زالتوازي م خل زيئة عمل منظمة وملتزمة
زاإلجرا ات والنظم والسياسات وتتسم زالر ا ية واملروتة ومدعومة تقنيا لتحقي الك ا ة وال عالية.
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 جذ الك ا ات املو وزة لتكويا ري عمل حمرتف ومُمكا وحيوي ،متمسكٌ زهوية الرركة ا إةار
زيئة عمل جذازة وثقا ة مؤسسية ائمة على القيم.
املبادرات االسرتاتيجية:
تعمل الرركة على إجناز عددٍ ما امللادرات اتسرتاتيجية متلعة ا ذلك تظاماب د يقبا إلدارة املرروعات لتحق
اتساارتاتيجية املوضااوعة و يااال ك ااا ة األدا زرااكل دوري ،حيااث يااتم متازعتهااا ومرا لااة تسااا اجناز ااا
زركل شهري ،و د اكمل الرركة خال العام 2021م أكثر ما  15ملادرة ،وما أ م ذ امللادرات:
 اللحث عا رص استثمارية واعدة ودراستها زعناية.
 العمل م الرركات التازعة والزميلة على ت وير اسرتاتيجياتها وعملياتها.
 التخار ما اتستثمارات اليت اتتهى الغر منها أو وري اجملدية.
 ت لي أ ل املمارسات ا احلوكمة واتلتزام وإدارة املخاةر.
 ديث وت وير مجي السياسات واإلجرا ات الترغيلية.
 ر ك ا ة منظومة التوظيم والتدريا و يال األدا .
 خل زيئة عمل مؤسسية ائمة على القيم.
اسرتاتيجية العمل:
تعمل الرركة لتحقيا رساالتها ماا خاال اسارتاتيجية تنويا اساتثماراتها ا اعاات و اناعات لتل اة ما
الرتكيااز علااى الق اعااات الد اعي اة املاارتل يفو ااا ززيااادة ةلااا املسااتهلكني وتكااون منخ ااة املخاااةر،
ددت ا الق اعات احليوية التالية:
ا السل اتستهاكية.

ا الرعاية الصحية.

ا التعليم.

ا اخلدمات اللوجستية.

وتعمال الرااركة علااى إعااادة تاوازن حم ظتهااا اتسااتثمارية واتتتقااال اث الق اعاات اجلدياادة مااا خااال تقااويم
استثماراتها القائمة ا ذ الق اعات م املراجعة الرااملة لديناميكياة الليئاة ات تصاادية احمللياة واإل ليمياة
زهدف إجيااد واساتغال ال ارص املمكناة ا الق اعاات اتسارتاتيجية احملاددة وماا اد يت ار منهاا ماا ارص
اسااتثمارية جدياادة ،وتوزي ا حم ظتهااا اتسااتثمارية ملااا حيق ا ااا النمااو ا عائااداتها للتوا ا م ا تعظاايم يمااة
الرركة ومصاح مسا ميها.
وتهدف ذ اتسرتاتيجية إث قي مزي متوازن ما املخاةر يؤدي إث تنام العوائد اتساتثمارية ملساا ميها
خا ااة أن الرااركة تتمت ا ملزايااا تنا سااية ركنهااا مااا تعزيااز أعما ااا ومواجهااة املخاااةر احملتملااة الاايت ااد
ا وما أ مها:
تتعر
 توزي استثماراتها ا اعات اسرتاتيجية واعدة ا تصادياب.
 القدرة على ت وير و سني أدا استثماراتها.
 تدوير استثماراتها والدخول ا رص استثمارية جديدة جمدية.
و ااذ اتساارتاتيجية واملزايااا التنا سااية إث جاتااا اخلا ات املرتاكمااة جمللااس إدارتهااا وإدارتهااا التن يذيااة تعاازز
رص الرركة و دراتها املستقللية لتحقي تقلة توعية وكمية ا أدا ا ويفو عائداتها وتد قاتها النقدية ماا
خال أدا الرركات التازعة والزميلة وايرادات اتستثمارات األخرى الناجتة ما عوائد ا ما توزيعاات األرزاا
واترزااا الرأ اليااة الاايت تتحقا مااا زيا أي مااا اسااتثماراتها املتاحااة للليا  ،إث جاتااا التقياايم الاادوري للقاايم
العادلة تستثماراتها املتاحة لللي املتداولة ووري املتداولة والصنادي اتستثمارية.
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عمليات الشركة الرئيسة وقطاعات األعمال:
عمليات الشركة الرئيسة:
ترتكز عمليات الرركة ا إدارة حم ظة استثمارية متنوعة ا الق اعات القائمة ما خاال ر ا ك اا ة أدا
اتسااتثمارات وتنميااة يمااة احمل ظااة اتسااتثمارية وتعزيااز اارص يفو ااا ،إضااا ة إث تاادوير زعااض اتسااتثمارات
وإعادة توازن احمل ظة اتستثمارية زاللي لتحقي أرزا رأ الية تنعكس على تتاائ أعما اا و قيا تاد قات
تقدية تعزز ما مكاتة الرركة و ر ها ا الدخول ا استثمارات زديلة جمدية و قي أ دا ها اتستثمارية
ا الق اعات احليوية اجلديدة ،و د تلجأ الرركة ا سليل ذلك إث ات رتا لتمويل حقومل امللكية وتعزيز
يكلها الرأ ال متى ما استدع احلاجة إث ا تنا ال رص اتستثمارية ذات اجلدوى.
وياااالني الرااااكل أدتااااا التوزياا ا النسااااس حلجاااام اتسااااتثمارات القائمااااة علااااى الق اعااااات كمااااا ا تهايااااة
العام املال 2021م.
%7.3

قطاع الصناعات الغذائية احملفوظة
قطاع التنمية والتطوير العقاري

%6.4
%0.7
%0.0

%40.8

قطاع صناعة مواد البناء والتشييد
قطاع صناعة األجهزة املنزلية الكهربائية واإللكرتونية
%44.9

قطاع اخلدمات والتجزئة املتخصصة
االستثمارات األخرى

(قيمة احملفظة االستثمارية  1546مليون ريال)

وتصنم الرركة ملكية استثماراتها ا الق اعات القائمة إث أرزعاة ئاات اساتثمارية أساساية حساا ةليعاة
وتو كل استثمار على النحو التال :
 - 1استثمارات اسرتاتيجية ا شركات خا ة.
 - 2استثمارات اسرتاتيجية ا شركات مسا مة عامة.
 - 3استثمارات رئيسة ا شركات خا ة وشركات مسا مة عامة.
 - 4استثمارات ا حم ظة األسهم املتداولة والصنادي اتستثمارية.
ويلني الركل أدتا توزي اتستثمارات حسا تصنيم ال ئات اتستثمارية كما ا تهاية العام املال 2021م:
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:
رارل الرركة تراةها خال العام 2021م ما خال
الصناع .
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القطاعات القائمة


ا الصناعات الغذائية احمل وظة



ا التنمية والت وير العقاري



ا

ناعة مواد اللنا والترييد



ا

ناعة األجهزة املنزلية الكهرزائية واإللكرتوتية



ا اخلدمات والتجزئة املتخصصة

الفئات االستثمارية
إىل
←

قطاعات األعمال



استثمارات اسرتاتيجية ا شركات خا ة



استثمارات اسرتاتيجية ا شركات مسا مة عامة



استثمارات رئيسة ا شركات خا ة ومسا مة عامة



استثمارات ا حم ظة األسهم والصنادي اتستثمارية

إىل
←

 الق ا اتستثماري
 الق ا الصناع

القطاع االستثماري:
رارل الرركة تراةها ا الق ا اتستثماري ما خال جمموعة ما الرركات ذات الغر اخلاص اليت
رلكها الرركة زالكامل ،واستثماراتها امللاشرة ا الرركات اخلا ة والرركات املسا مة العامة اليت
ترتكز تراةها ا الق اعات القائمة للرركة وتقل ملكيتها يها عا  %50ما رؤول أموا ا ،إضا ة إث
استثماراتها ا األورامل املالية املتنوعة ا أسهم متداولة لرركات مدرجة ا السومل السعودي والصنادي
اتستثمارية ،زاستثنا استثماراتها الصناعية ا الرركات اخلا ة والرركات املسا مة العامة اليت تسي ر
الق ا الصناع .
عليها وتوحد وائمها املالية معها واليت تندر
القطاع الصناعي:
رارل الرركة تراةها ا الق ا الصناع ما خال استثماراتها ا جمموعة ما الرركات اخلا ة
واملسا مة العامة التازعة ا اليت رلكها زنسلة  %50أكثر وتوحد وائمها املالية م وائم الرركة و
املعايري الدولية املعتمدة ا اململكة العرزية السعودية ،وترتكز تراةها ا ذا الق ا ا جماتت ناعة
األوذية احمل وظة ،إث جاتا ناعة النسي واملازس اجلا زة.
ويوضح اجلدول أدتا توزي تراةات الرركة على اعات األعمال اليت تركل العمليات الرئيسة للرركة
وتأثري كل ا على حجم أعمال الرركة ومسا متها ا النتائ خال العام املال 2021م ومقارتتها زالعام
2020م:
السنة

2021م
2020م

القطاع االستثماري

القطاع الصناعي

اإلمج ـ ــالي

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

1185

1862

3047

إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية غري املسيطرة

393

1253

1646

صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات

()47

1711

1665

إمجالي الربح

()47

486

439

االستهالكات

2

103

105

ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ

4

867

871

مصروفات رأمسالية

1

27

28

إمجالي املوجودات

1125

1843

2968

إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية غري 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

وترتكز موجاودات الراركة وكاذلك األساوامل الرئيساة لنرااةات الراركة وشاركاتها التازعاة ا اململكاة
العرزية السعودية زاستثنا تراط شركة حلوات اخوان مصر اليت يرتكز تراةها ا مجهورياة مصار العرزياة
و ا شاارك ة تازعااة لرااركة حلااوات إخااوان التازعااة لرااركة عسااري العرزيااة لاسااتثمار الصااناع احملاادودة
اململوكة للرركة زالكامل.
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التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة:
تتكااون إمجااال اإلياارادات املوحاادة للرااركة مااا إمجااال إياارادات املليعااات ا الق ااا الصااناع وإياارادات
الق ا اتستثماري اليت تركل العمليات الرئيسة للرركة.
زل إمجال إيرادات املليعات خاال العاام  1711ملياون رياال مقازال 1570ملياون رياال ا العاام السااز زإرت اا
تساالت  ،%9زينمااا حقق ا الرااركة خسااائر ا الق ااا اتسااتثماري خااال العااام زلغ ا  47مليااون ريااال مقازاال
خسائر مليون رياال ا العاام السااز  ،وذلاك زسالا اخلساائر الايت ملتهاا ماا تتاائ الراركة الزميلاة ملللا
 60,4مليون ريال خال العام الناجتة ما لصصات مالية كلرية ملديوتيات متعثرة منذ سنوات.
والتوزي اجلغراا إلمجال اإليرادات ما املليعات خال العام احلال 2021م تركل ا اإليرادات ماا داخال
اململكة اليت زلغ  822مليون ريال وتركل  %48,1ما امجال إيارادات املليعاات ،زينماا زلغا اإليارادات ماا
خار اململكة  889مليون ريال وتركل  %51,9ما اإلمجال .
وتتمثل اإليرادات ما خار اململكة ا اإليرادات اليت حققتها شركة حلوات اخاوان (مصار) التازعاة لراركة
حلوات اخوان ،واإليرادات املتمثلاة ا عملياات التصادير ماا الراركات التازعاة ا الق اا الصاناع إث دول
جملس التعاون اخلليج والدول العرزية وجمموعة ما الدول األخرى.
ويلني اجلدول التال التوزي اجلغراا إليرادات الرركة ما داخل وخار اململكة:
السنة
2021م

التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة (باملليون ريال)
إمجالي اإليرادات

داخل اململكة

دول جملس التعاون

الدول العربية

دول أخرى

1711

822

89

791

9

ويلني الركل التال التوزي اجلغراا إليرادات الرركة ما داخل وخار اململكة:
9
0.5%

822
48.0%

791
46.2%

89
5.2%

التوزيع اجلغرايف لإليرادات من داخل وخارج اململكة العربية السعودية
داخل اململكة

(باملليون ريال)

دول جملس التعاون

الدول العربية

دول أخرى

اخلطط والقرارات والتوجهات املستقبلية:
 القرارات اهلامة خالل العام 2021م:
 .1األرض اململوكة للشركة يف مشال الرياض:
اسااتكماتب ملااا ال إعات ا خااال العااام 2019م والعااام 2020م زرااأن األر اململوكااة للرااركة ا ااال
قد أعلن الرركة زتااري  4أزريال 2021م عاا آخار الت اورات حاول الادعوى اائية املر وعاة
الريا
ااال الريااا مل اللتا زإعااادة مللا  202مليااون ريااال اث الرااركة تتيجااة إلغااا الصااك
علااى زااائ ار
حيث زين الرركة أت زاإلشاارة اث اعاتهاا السااز علاى مو ا تاداول زتااري 2020 12 27م زراأن أن
احلكم الصادر لصاح الرركة د اكتساا الصا ة النهائياة الق عياة مل ا املادة احملاددة لاعارتا
علي (ثاثون يوماب) ما لل املدعى علي (اللائ ) وأ لح واجا الن اذ ،قد أعلن الرركة ات ورد ا ما
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حمام الرركة ا 2021 04 01م أن املدعى علي (زائ األر ) اد تقادم ز لاا التماال اث حمكماة
اتساااتئناف زالرياااا زتااااري 2021 03 18م زااانقض احلكااام ورد الااادعوى زعاااد ا اوات مااادة اتعااارتا
املدعى عليا  ،وأن ةلاا
النظام وزعد ان تقدم الرركة حملكمة التن يذ لتن يذ احلكم الصادر
اتلتمال ال لول والنظر ي ما احملكمة اليت أ درت احلكام وحكما ا الق اية ماا جدياد علاى
النحو التال :
أوتب :تراجعا احملكمااة عااا احلكاام الساااز الصااادر ا 2020 11 08م والااذي تااص ز سا عقااد اللي ا
امل م زني الرركة املدعية واملدعى علي وما احل ز  ،وإلزام املدعى علي (زائ األر ) زسداد ملل 202
مليون ريال للمدعية (الرركة).
ثاتيا :رد دعوى املدعية (الرركة) لعادم اتختصااص الناوع لكاون الق اية ماا الق اايا الكالرية الايت
تزيد ملالغها عا  100مليون ريال وأتها مرمولة زاختصااص دائارة الادعاوى الكالرية ا احملكماة العاماة
زالريا وان ماا حا املدعياة (الراركة) اتعارتا علاى احلكام ز ريا اتساتئناف خاال مادة ثاثاون
يوماب ما تاري ا دار احلكم ا 2021 04 01م.
كما أعلن الراركة زتااري  03ايار 2022م أتا ورد اا ماا حماام الراركة زتااري 2022 02 02م
زأن دائرة الدعاوى الكلرية ا درت حكمها اتزتدائ لصاح شركة عسري على النحو التال :
ال الريا امل م زني الرركة (املدعية) واللائ (املدعى علي ) وما أحل ز .
أوتب :س عقد زي أر
ثاتياب :إلزام اللائ (املدعى علي ) زسداد ملل  202مليون ريال لصاح الرركة (املدعية).
علماب أن ذا احلكم يعت حكم ازتادائ وسايتم تساليم تساخة ماا احلكام لل ار ني ياوم األحاد زتااري
2022 02 06م وحي لكل ةرف خال ثاثون يوماب اتعرتا على احلكم الصادر.
كما زين الرركة ا إعاتها ملسا ميها الكرام ما يل :
 .1أت سل للرركة وأن تقادم ملاذكرة اعرتاضاية حملكماة اتساتئناف زتااري 2021 04 28م علاى
احلكاام الصااادر مااا احملكمااة زتاااري 2021 04 01م زااالرتاج عااا احلكاام الساااز الصااادر ا
2020 11 08م الذي تص ز س عقد اللي امل م زاني الراركة (املدعياة) واللاائ (املادعى عليا ) وماا
أحل ز ورد دعوى الرركة (املدعية) لعدم اتختصاص النوع لكون الق ية ما الق ايا الكالرية
اليت تزيد مللغها عا  100مليون ريال وأتها مرمولة زاختصاص دائرة الدعاوى الكالرية ا احملكماة
العامة زالريا واليت ررت ما خا ا حمكماة اتساتئناف احالا املوضاو لارئيس احملكماة كاون
اتمر يتعل زني دوائر احملكمة الواحدة وتقا ضاما واعاد التوزيا الاداخل واملخاتص زال صال يهاا
رئااايس احملكماااة ولااايس حملكماااة اتساااتئناف وتياااة لل صااال ا اتختصااااص زاااني دوائااار احملكماااة
الواحدة ،وزإحالتها اث دائارة الادعاوى الكالرية والايت ا ادرت حكام لصااح الراركة ا اجللساة
احملددة زتاري 2022 02 02م حي ألي ما األةراف اتسئناف خاال ثاثاون يومااب ماا تااري إ ادار
ك احلكم.
صااول الرااركة علااى ااذا احلكاام الق ااائ لصاااحلها وسااتقوم الرااركة
 .2ت يوجااد أي أثاار مااال
زاإلعان عا اي ت ورات جو رية ا ذا اخلصوص ا حين .
 .2ختفيض االحتياطي النظامي وتغطية اخلسائر املرتاكمة:
رر جملاس إدارة الراركة زتااري 2021 12 29م املوا قاة علاى اساتخدام جاز ماا اتحتيااة النظاام
و ااادرة  92,417,116رياااال ماااا ر ااايد اتحتيااااة واللاااال  311,666,945رياااال وذلاااك إلة اااا اخلساااائر
املرتاكمااة والاايت رثاال مااا تساالت  %7,31مااا رأل مااال الرااركة و ا القااوائم املاليااة املعتماادة كمااا ا
2021 09 30م.
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 .3تعديل النظام األساس للشركة:
زناا ع علاى إعاان الرااركة ا 2021 11 24م زادعوة مساا ميها إث ح اور اجتمااا اجلمعياة العاماة وااري
العادياة والايت عُقادت ا 2022 01 09م للتصاوي علاى تعاديل املاادة الثاتياة ماا تظاام الراركة األسااال
املتعلقة زاسم الرركة ،والتصوي على تعديل املادة الثالثة ما تظاام الراركة األساال املتعلقاة زاأورا
الرركة ،والتصوي على تعديل املاادة اخلامساة ماا تظاام الراركة األساال املتعلقاة زااملركز الرئيسا
للرااركة  ،قااد ااررت اجلمعيااة العامااة وااري العاديااة اخلامسااة عراار واملنعقاادة زتاااري 2022 01 09م
زاملوا قة على تعديل املادة الثاتية ما تظام الرركة األسال املتعلقة زاسام الراركة لتكاون زعاد التعاديل
اشركة سناد القاز ة (شركة مسا مة – مدرجة)ا ،كما ال املوا قة على تعديل املادة الثالثاة ماا تظاام
الرركة األسال املتعلقة زأورا الرركة لتكون زعد التعديل على النحو التال :
 .1إدارة الرركات التازعة ا ،أو املراركة ا إدارة الرركات األخرى اليت تسا م يها وتو ري الادعم
الازم ا.
 .2استثمار أموا ا ا األسهم ووري ا ما األورامل املالية.
 .3امتاك العقارات واملنقوتت الازمة مللاشرة تراةها.
 .4تقديم القرو والك اتت والتمويل للرركات التازعة ا.
 .5امتاك حقومل امللكية الصناعية ما زرا ات اتخرتا والعامات التجارياة والصاناعية وحقاومل اتمتيااز
ووري ا ما احلقومل املعنوية ،واستغا ا ،وتأجري ا للرركات التازعة ا أو لغري ا.
 .6أي ور آخر مررو يت م ةليعة ذ الرركة.
كمااا ال املوا قااة علااى تعااديل املااادة اخلامسااة مااا تظااام الرااركة األسااال املتعلقااة زاااملركز الرئيس ا
للرركة ليكون زعد التعديل ايق املركز الرئيس للرركة ملدينة الرياا وجياوز أن ينراأ اا روعااب
أو مكاتا أو توكيات داخل اململكة العرزية السعودية أو خارجها زقرار ما جملس اإلدارةا.
والرركة حالياب تعمل على استكمال اإلجرا ات.
 اخلطط والتوجهات االسرتاتيجية:
ترتكز اساتثمارات الراركة ا الق اعاات اتسارتاتيجية األساساية إضاا ة إث زعاض اتساتثمارات املتنوعاة
األخرى ،وتتوز إث استثمارات اسارتاتيجية ورئيساة ماا خاال شاركات خا اة وشاركات مساا مة عاماة
إضااا ة اث اسااتثمارات ا حمااا و اانادي اسااتثمارية ،وتعاازم الرااركة تن يااذ توجهاتهااا اتساارتاتيجية
وخ ها اتستثمارية املستقللية على النحو التال :
 االستثمارات االسرتاتيجية يف الشركات اخلاصة:
تتكون ذ اتستثمارات ا الرركات ذات املسئولية احملدودة واملسا مة املق لة الايت تازاول أعما اا ا
الق اعاات اتساارتاتيجية للراركة ،وتتو ا الراركة قيا عائاادات ماا أرزااا اذ اتسااتثمارات ومااا
توزيعاااات األرزاااا منهاااا ،إث جاتاااا قياا مكاساااا رأ الياااة عناااد ةااار جاااز ماااا حصاااتها ا تلاااك
اتسااتثمارات إث اتكتتااا العااام متااى مااا أمكااا ذلااك ،كمااا أن الرااركة ااد تلجااأ إث زياا زعااض
اتستثمارات متاى ماا تاوا رت ال ارص اجملدياة لاذلك وتادوير التاد قات النقدياة ماا جارا ذلاك ا رويال
استثمارات أخرى لتعزيز اعدة حقومل امللكية و قي يفو ا تتائ أعما ا.
 االستثمارات االسرتاتيجية يف الشركات املساهمة العامة:
تتكون ذ اتستثمارات ا الرركات املسا مة العامة اليت تزاول ترااةها ا الق اعاات اتسارتاتيجية
للرركة ،وتتو الرركة قي عائدات مساتمرة منهاا ،ومتاى ماا كاتا نااك ارص جمدياة قا
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مصاح الرركة ومسا ميها إن الرركة د تارى زيا أي ماا اذ اتساتثمارات أو جاز منهاا لتحقيا
مكاسااا رأ اليااة وتااد قات تقديااة مقازلااة لتموياال ا تنااا اسااتثمارات جدياادة جمديا أخاارى تتوا ا م ا
اسرتاتيجية الرركة و ق اتعكال اجياز على يفو تتائ أعمال الرركة ومركز ا املال .
 االستثمارات الرئيسة يف الشركات اخلاصة واملساهمة العامة:
تتكااون ااذ اتسااتثمارات ا شااركات تاازاول أتر ا تها ا اعااات متنوعااة وتسااعى إث يفااو أعما ااا
زا لتوس ا أسوامل جديدة أو زالعمل علاى التوسا زاتتادما أو اتساتحواذ ا حالاة وجاود ارص ماا اذا
القليل لتنمية حصتها و يمتها السو ية ،و د تلجأ الرركة إث زي أي ما استثماراتها ا ذ ال ئة متاى
ما كان مناسلاب أو زعد ت وير ا ور يمتها العادلة إذا أمكاا ذلاك ،وتاو ري تاد قات تقدياة تساا م ا
تعزيز حقومل امللكية وتوزيعات أرزا للمسا مني أو ا رويل ال رص اتستثمارية اجلديدة.
 االستثمارات يف احملافظ والصناديق االستثمارية:
تتكون اذ اتساتثمارات ماا اساتثمارات ا انادي اساتثمارية وحم ظاة املتااجرة ا أساهم متداولاة ا
السااومل السااعودية و ا ذات ةاااز خاااص ويااتم إدارة ااذ اتسااتثمارات مااا جهااات متخصصااة مرخصااة
ومسااتقلة ،وتتو ا الرااركة قي ا عائاادات مااا توزيعااات األرزااا اخلا ااة زهااا ،إث جاتااا املكاسااا
الرأ الية متى ما رأت جدوى التخار زلي ذ اتستثمارات أو جز منها لتحقي تد قات تقدياة لتمويال
ت وير استثمارات ائمة أو الدخول ا رص استثمارية جديدة أو توزيعات تقدية للمسا مني.
ويلني الركل أدتا التوزي النسس تستثمارات الرركة حسا ال ئات اتستثمارية:
القيمة الدفرتية لالستثمارات  1546مليون ريال

%15

%7

استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة
استثمارات اسرتاجتية يف شركات عامة
استثمارات رئيسة يف شركات خاصة و عامة

%27

استثمارات احملافظ و الصناديق االستثمارية

%51

 خطط تطوير املوارد البشرية:
أعما ا تعتماد علاى ك اا ة وك اياة املاوارد اللرارية الايت
تؤما الرركة أن تن يذ اسرتاتيجيتها وخ
ا الدور احلياوي ا تنمياة أعما اا ور ا أدا اساتثماراتها ،وتعمال الراركة ضاما اسارتاتيجية الت اوير
املسااتمر لعملياتهااا إث ر ا املهااارات والقاادرات القياديااة واإلداريااة وال نيااة لعامليهااا ا مجي ا املسااتويات
الوظي يااة للرااركة وشااركاتها التازعااة ،وذلااك مااا خااال العماال علااى خ ا وزاارام للتاادريا داخلي ا با
وخارجي ا با إث جاتااا خ ا التاادريا علااى رأل العماال الااذي يعت ا مااا األولويااات األساسااية ،إث جاتااا
اسااتق ا ك ااا ات متخصصااة و ا احتياجااات الرااركة املسااتقللية ،ورثاال خ ا اإلحااال التاادرجي
للكوادر السعودية األ مية اخلا ة حياث تات عاا اذ اخل ا والا ام احل ااظ علاى مساتويات جيادة
للكوادر السعودية ،وحقق الرركة تسالة مرت عاة ا ساعودة وظائ هاا ،اث جاتاا ذلاك اإن الراركة
يزيااة (ملصاالحة موظ يهااا وذلااك ضااما توجهاتهااا الت ويريااة
مدركااة أل ميااة وجااود خ اا وزاارام
املستقللية).
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 خطط وبرامج التطوير املستمر:
تعماال الرااركة ا توجههااا لتن يااذ اساارتاتيجياتها وخ هااا إث قياا رسااالتها األساسااية كرااركة
استثمارية ،وتعمل على الت وير والتحسني املستمر لعمليات الرركة لتتناسا م ةليعة أعمال الراركة
وت ور ااا وذلااك زالتعاااون م ا استراااريني متخصصااني للت ااوير املسااتمر يكلااها التنظيم ا والااوظي
واألتظمااة واللااوائح الداخليااة و ااديث زاارام تقنيااة املعلومااات لألتظمااة اإلداريااة واملاليااة وأتظمااة الر ازااة
الداخلية ،إث جاتا املراجعات التقوميياة ألدا اساتثماراتها ا الق اعاات اتسارتاتيجية ،وماا املتو ا أن
يكون لذلك األثر اإلجياز على األدا العام للرركة وتتائجها املستقللية.
 تأثري اخلطط والتوجهات االستثمارية املستقبلية على نتائج األعمال:
ترى الرركة أن ت لي خ ها اتسارتاتيجية وتوجهاتهاا املساتقللية وت اوير أدا اساتثماراتها القائماة أو
خ ا التوس ا ا ااذ اتسااتثمارات ،وأي عمليااات تسااتحواذات وا تنااا اسااتثمارات جدياادة جمديااة أو
اتاادما زع ااب مااا الرااركات الاايت تسااتثمر يهااا ،زاإلضااا ة اث العماال إلعااادة يكلااة وت ااوير زعااض
اتستثمارات أو استلعاد استثمارات أخرى ضاعي ة األدا سايكون اا دور ا تنمياة مصاادر عائاداتها ماا
خااال األرزااا املتو عااة مااا شااركاتها التازعااة وتوزيعااات األرزااا واملكاسااا الرأ اليااة مااا اسااتثماراتها
وتو ري التد قات النقدياة الازماة  ،إث جاتاا أن خ ا وزارام الت اوير املساتمر وتنمياة املاوارد اللرارية
ستمكنها ما قي يفو ا تتاائ أعما اا وتعازز مركز اا املاال األمار الاذي سايكون لا اتتعكاال
واملردود اإلجياز على مسا ميها وأ حا املصاح اآلخريا واجملتم ككل.
عوامل ا ملخاطرة اليت تواجه الشركة واملخاطر احملتملة:
إن الرركة وشركاتها التازعة وكأي كيان ا تصادي تواج جمموعة ماا املخااةر منهاا املخااةر التراغيلية
واملاليااة املتعلقااة زعمليااات الرااركة ،واملخاااةر املتعلقااة زالسااومل والق اعااات الاايت تسااتثمر يهااا ،إث جاتااا
تااأثريات العواماال ات تصااادية الكليااة املااؤثرة علااى معاادتت يفااو الق اعااات اتساارتاتيجية الاايت تسااتثمر يهااا
يمة املوجودات وري امللموسة احملاددة ا
الرركة ،ولاةر اخن ا القيمة العادلة تستثماراتها أو اخن ا
يمة الرهرة للعض الرركات املستثمرة يها ،إضا ة إث لاةر أخرى د ت تكون معلوماة لادى الراركة
واليت د تنت عا اتعكاسات األزمات املالية وات تصادية وتقللاات العوامال السياساية واتجتماعياة والاتغريات
ا الترريعات والقواتني واألتظمة املعمول زها ،وترتكز املخاةر الرئيسية يما يل :
 لاةر تأثر إيرادات الق ا الصاناع وعلاى األخاص اا الصاناعات الغذائياة احمل وظاة جارا املنا ساة
ما الرركات اليت تعمل ا ت س النراط ،أو ما جارا مساتويات و ارة املاواد اخلاام أو ارت اا أساعار ا،
ولاةر أسعار رف العمات اتجنلية مقازل الريال السعودي.
 لاااةر الساايولة وتتمثاال ا عاادم اادرة الرااركة علااى مقازلااة التزاماتهااا املتعلقااة زامل لوزااات املاليااة حااال
اسااتحقا ها ،ولاااةر تااأثري عاادم مقازلااة شااروط ات ا يااات التسااهيات اتئتماتيااة ،ولاااةر عاادم القاادرة
لتأمني رويات كا ياة أو إضاا ية ماا خاال التساهيات اتئتماتياة ا الو ا املناساا والراروط املقلولاة
ملواجهة أي التزامات رأ الية أو ضماتات وارتلاةات حمتملة.
 لاةر أسعار العمولة وتتمثل ا لاةر تذزذ يمة األدوات املالياة زسالا تقللاات العمولاة واحتماال تاأثر
الر ية املستقللية أو القيمة العادلة لألدوات املالية على موجوداتها وم لوزاتها ملاا ا ذلاك الودائا صارية
اتجل ورويل املرا ات ةويلة اتجل.
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 إدارة لاةر رأل املال حيث تقوم الرركة زإدارة رأ ا ا للتأكاد ماا ادرتها علاى اتساتمرار و دياد
يكلها الرأ ال و درتها على احلصاول علاى راويات ملقازلاة أي التزاماات حاال تراؤ ا أو الادخول ا
رص استثمارية جديدة.
 لاةر متعلقة زتع ل األتظمة التقنية املالية واإلدارية والترغيلية وري املتو عة.
 لااةر تقللاات أسااوامل تساعري حقااومل امللكياة اخلا ااة والعاماة وتأثري ااا علاى تتااائ الراركة ومركز ااا
املال و درة الرركة على قي تد قات تقدية.
 لاةر اتئتمان اخلا ة زالعما وعدم ادرتهم علاى الو اا زالتزامااتهم جتاا الراركة وتوازعهاا والتاأثري
السلس على التد قات النقدية.
 لاةر متعلقة زالظروف السياسية وات تصادية ومعدتت يفو الق اعات اتسارتاتيجية الايت اد تاؤثر علاى
أدا استثماراتها.
 لاةر الترريعات والقواتني واألتظمة املتعلقة زعمليات الرركة وتراةاتها والتزاماتها.
وتقوم الرركة ملواجهة ذ املخاةر وإدارتها ومرا لتها ما خال العمل على جتنا املخاةر العالية ما أمكا
أو التقلياال مااا أثر ااا أو تقلااها اث أةااراف أخاارى كرااركات التااأمني وذلااك زاذاااذ عاادد مااا اإلجاارا ات
واتحتياةات الازمة لتتمكا ما تسيري عملياتها زالركل املعتااد ،واملرا لاة املساتمرة للمخااةر املاؤثرة علاى
عمليات الرركة واحتياجاتها ما السيولة النقدية وإجارا ات تعاديل يكلاها الرأ اال لتعزياز ادرتها علاى
احلصول على رويات ملقازلاة التزاماتهاا الناشائة واملساتقللية ،والعمال علاى ت اوير األتظماة واللاوائح الداخلياة
وتعزيز أتظمة الر ازة الداخلياة ،اث جاتاا اتلاا سياساة لااةر متوازتاة زتنويا اساتثماراتها و اعاتهاا الايت
تعماال يهااا والتقياايم ال ادوري تسااتثماراتها ا حقااومل امللكيااة اخلا اة والعامااة واملخاااةر املتعلقااة زهااا واذاااذ
ما يلزم ما إجرا ات جتا ها ،وت لي منهجية اتتتقا لل رص اتستثمارية اجلديدة وتادوير زعاض اساتثماراتها
زاللي وتوظيم عوائد ا ا رص استثمارية أ ال متاى ماا كاان ذلاك ممكنااب ،كماا تعمال الراركة علاى
جتنا املخاةر زت وير و سني تتائ عمليات استثماراتها وذلك حسا تاو وةليعاة اتساتثمار والق اا زهادف
تنمية عوائد ا عا ةري ر القيمة العادلة لاستثمارات وتعزيز حقومل امللكية ،والعمل علاى زياادة ك ا تهاا
اإلتتاجية لر مستوى الر ية والتد قات النقدية وتأمني التزاماتها وتوزيعات أرزا ملسا ميها و قيا ارت اا
ا عوائد م اتستثمارية.
املركز املالي املوحد للشركة:
املوجودات:
أرت ع املوجودات اإلمجالية ا تهاية العام زنسلة  %2,7عا العام الساز حياث زلغا  3047ملياون رياال مقازال
 2968مليااون ريااال ا العااام الساااز ويرج ا ذلااك زساالا رئيس ا إث الزيااادة ا زنااد ذماام مدينااة جتاريااة ،وزنااد
املخزون ،وزند د عات مقدمة وار دة مدينة وأةراف ذات عا ة ،وزند موجاودات حمات زهاا لغار الليا ،
ااى زنااد ممتلكااات وآتت
وزنااد موجااودات حا اتسااتخدام ،وزنااد اتسااتثمارات وموجااودات ماليااة ،واخن ااا
التن يذ.
ومعدات ومرروعات
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ويلني اجلدول أدتا خا ة زنود املوجودات خلمس سنوات مالية:
بنود املوجودات يف املركز املالي:
البيان (باملليون ريال)

2021

2020

2019

2017

2018

املوجودات املتداولة
149

178

134

92

111

نقدية وبنود شبه نقدية

-

-

-

-

14

ذمم مدينة جتارية ،صايف

232

183

255

269

285

املخزون ،صايف

402

367

382

379

334

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذات عالقة

258

239

270

86

66

موجودات حمتفظ بها لغرض البيع

10

-

-

-

5

967

1041

826

استثمارات مقتناه لغرض املتاجرة

1051

إمجالي املوجودات املتداولة

815

املوجودات غري املتداولة
907

841

841

873

1279

استثمارات وموجودات مالية

7

7

7

188

188

ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ

871

946

999

967

954

موجودات غري ملموسة

160

159

161

163

162

موجودات أخرى طويلة اآلجل

-

-

-

13

25

موجودات حق االستخدام

51

48

56

-

-

إمجالي املوجودات غري املتداولة

1996

2001

2064

2204

2608

إمجالي املوجودات

3047

2968

3105

3030

3423

استثمارات عقارية

ويلني الركل أدتا مقارتة للموجودات املتداولة ووري املتداولة وإمجال املوجودات خلمس سنوات مالية:
(باملليون ريال)

السنوات

3500
3000

2017
2018

2500

2019

2000

2020

1500

2021

1000
500
جمموع املوجودات

جمموع املوجودات غري املتداولة

جمموع املوجودات املتداولة

0

املطلوبات:
أرت ع امل لوزات اإلمجالية ا تهاية العام زنسلة  %6,3عا العاام السااز حياث زلغا  1226ملياون رياال مقازال
 1153مليااون ريااال ا العااام الساااز ويرج ا ذلااك إث زيااادة زنااد روياال مرا ااة إسااامية صاارية األجاال ،وزنااد
إلتزامات ملوجا عقود إجيار ،وزند لصص الزكاة وال ريلة ،وزند لصص مكا أة تهاية اخلدمة.
ويلني اجلدول أدتا خا ة زنود امل لوزات خلمس سنوات مالية:

44 / 15

تقرير جملس اإلدارة 2021م

بنود املطلوبات يف املركز املالي:
البيان (باملليون ريال)

2021

2020

2019

2017

2018

املطلوبات املتداولة
متويل مراحبات قصرية األجل وأقساط متداولة

449

343

329

492

410

ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى

301

306

264

267

217

توزيعات أرباح مستحقة

13

14

14

15

15

إلتزامات مبوجب عقود إجيار اجلزء املتداول

18

13

13

-

-

خمصص الزكاة والضريبة

68

65

57

25

25

مستحقات عقود إجيار متويلي – اجلزء املتداول

-

-

-

2

2

مطلوبات متعلقة مبوجودات حمتفظ بها لغرض البيع

-

-

-

-

849

741

677

801

إمجالي املطلوبات املتداولة

3
672

املطلوبات غري املتداولة
متويل مراحبة وقروض طويلة األجل

271

378

229

260

423

1

3

مستحقات عقود إجيار متويلي

-

-

1

2

2

ضريبة مؤجلة

-

-

113

112

خمصص مكافأة نهاية اخلدمة

112

120

119

-

إلتزامات مبوجب عقود إجيار اجلزء املتداول

36

32

38

-

إمجالي املطلوبات غري املتداولة

377

412

581

387

495

إمجالي املطلوبات

1226

1153

1258

1188

1167

ويلني الركل أدتا مقارتة امل لوزات املتداولة ووري املتداولة وإمجال امل لوزات خلمس سنوات مالية:
(باملليون ريال)

1400

السنوات

1200

2017

1000

2018
2019

800

2020

600

2021

400
200
جمموع املطلوبات

جمموع املطلوبات غري املتداولة

جمموع املطلوبات املتداولة

0

حقوق املساهمني يف الشركة:
أرت عا حقاومل املساا مني ا تهاياة العاام زنسالة  %1,5عااا العاام السااز حياث زلغا  1402ملياون رياال مقازاال
 1381مليون ريال ا العام الساز ويرج ذلك زسلا أساسا إث تساجيل أرزاا تقيايم أدوات ملكياة زالقيماة
العادلة خال السنة.
ويلني اجلدول أدتا خا ة حقومل امللكية وحقومل املسا مني خلمس سنوات مالية:
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بنود حقوق امللكية وحقوق املساهمني يف املركز املالي:
2021

البيان (باملليون ريال)

2020

2019

2017

2018

حقوق امللكية
حقوق املساهمني
رأس املال

1264

1264

1264

1264

1264

احتياطي نظامي

219

312

312

406

632

(خسائر) /أرباح مبقاه

()40

()64

()18

()84

()203

39

()51

()74

()86

183

فرق ترمجة عملة أجنبية

()80

()80

()82

()88

()88

حقوق املساهمني يف الشركة

1402

1381

1402

1412

1788

حقوق امللكية غري املسيطرة (األقلية)

420

434

445

430

467

إمجالي حقوق امللكية

1822

1815

1847

1842

2255

صايف مكاسب غري حمققة من إعادة تقييم أدوات ملكية بالقيمة العادلة

ويلني الركل أدتا مقارتة حقومل املسا مني ا الرركة خلمس سنوات مالية:
(باملليون ريال)

السنوات

2000
2017
2018

1500

2019

1000

2020
2021

500
0

حقوق املساهمني يف الشركة

ويلني الركل أدتا مقارتة امجال املوجودات وامل لوزات وحقومل املسا مني خلمس سنوات مالية:
(باملليون ريال)

السنوات

3500

2017

3000

2018

2500

2019

2000

2020

1500

2021

1000
500
0

جمموع حقوق املساهمني

جمموع املطلوبات

جمموع املوجودات

نت ائج األعمال املوحدة للشركة:
حقق الرركة اا خسارة خال العام 2021م زلغا  63ملياون رياال مقازال ااا خساائر  49ملياون رياال
خال العام الساز وذلاك تتيجاة اخن اا إمجاال الادخل ماا العملياات الرئيساية زنسالة  %2حياث زلغا 439
در  11مليون ريال ،وتتج اخلساارة زصا ة
مليون ريال مقازل  450مليون ريال خال العام الساز زاخن ا
أساسية ما خسارة اتستثمارات حيث زلغ  47مليون ريال مقازل  1مليون ريال خال العام الساز .
ويلني اجلدول أدتا خا ة زنود ائمة الدخل مقارتة خلمس سنوات مالية:
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بنود قائمة الدخل:
2021

2020

2019

2018

2017

البيان (باملليون ريال)
صايف املبيعات

1711

1570

1884

1798

1888

إمجالي دخل املبيعات

486

451

547

529

616

إمجالي (اخلسارة)  /الدخل من االستثمارات

()47

()1

()33

()128

()347

إمجالي الدخل من العمليات الرئيسية

439

450

514

401

269

()256

()241

()260

()253

()336

()169

()184

()181

()153

()143

8

3

1

9

6

()417

()422

()440

()397

()473

صايف (اخلسارة)  /الدخل من العمليات الرئيسية

22

28

74

4

()204

صايف (مصروفات)  /إيرادات اخرى

2

()1

39

4

1

()20

()27

()38

()37

()38

-

-

-

-

()1

-

75

()29

مصروفات البيع والتوزيع
مصروفات العمومية واالدارية
ايرادات (/مصروفات) تشغيلية أخرى
إمجالي املصاريف

أعباء التمويل
(خسارة)  /ربح فروق عملة
(اخلسارة)  /الدخل مـن العمليـات املسـتمرة قبـل الزكـاة والضـريبة واحلقـوق

5

غري املسيطرة
الدخل من العمليات غري املستمرة

()242

-

-

-

-

()1

الزكاة وضريبة الدخل

()45

()45

()57

()24

()28

احلقوق غري املسيطرة

()22

()4

()41

()51

()53

صايف (اخلسارة) /الدخل

()63

()49

()23

()104

()324

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

()0.50

()0.38

()0.18

()0.82

()2.56

وزني الركل أدتا مقارتة تتائ األعمال خلمس سنوات مالية:
(بالمليون لاير)

السنوات
2017
2018
2019
2020
2021
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:
رارل الرركة تراةاتها وعملياتها الرئيسة إما زص ة ملاشرة أو ما خاال شاركات تازعاة اا ،إضاا ة إث
شااركات رلكهااا زالكاماال أترااأتها الرااركة ألواارا خا ااة زاسااتثماراتها حسااا ةليعااة ااا األعمااال
وتصنيم كل استثمار ،ويلني اجلدول أدتا الرركات التازعة خاال العاام 2021م الايت رلاك يهاا الراركة
تسلة  %30أكثر ما رؤول أموا 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)

نسبة
امللكية

الدولة مكان
التأسيس

الدولة الرئيس
حمل عملياتها

النشاط الرئيسي

مملوكة
فعلياً
%100

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

يرتك ــز نش ــاطها يف تأس ــيس املش ــاريع
الصناعية أو املشاركة فيها.
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اسم الشركة ونوعها
ورأس املال

()1/1
شركة حلواني أخوان
(شركة مساهمة عامة)
تابعة لشركة عسري العربية لالستثمار
الصناعي احملدودة
رأس املال
( 353.571.450ريال 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 لألغذية احملدودة
"الربيع"
(شركة ذات مسئولية حمدودة)
تابعة لشركة عسري العربية لالستثمار
الصناعي احملدودة
رأس املال
( 110.000.000ريال سعودي)
()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
%55.51

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

النشاط الرئيسي

صـ ـ ــناعة وتغليـ ـ ــف املـ ـ ــواد واملنتجـ ـ ــات
الغذائية ،وخاصة الطحينيـة واحلـالوة
الطحينية واملعمـول ومنتجـات اللحـوم
واألجبــان ،وتصــدر الشــركة جــزءاً مــن
منتجاته ــا إىل أكث ــر م ــن  32دول ــة يف
العامل.

مملوكة
فعلياً
%100

مجهورية مصر
العربية

مجهورية مصر
العربية

صـ ـ ـ ــناعة وتعبئـ ـ ـ ــة وتغليـ ـ ـ ــف امل ـ ـ ـ ــواد
واملنتج ـ ـ ـ ـ ــات الغذائيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة
الطحينيـ ـ ـ ــة واحلـ ـ ـ ــالوة الطحيني ـ ـ ـ ــة
واملعمـ ــول ومنتجـ ــات اللحـ ــوم وتصـ ــدر
بعض منجاتها إىل دول عربية أخرى.

مملوكة
بنسبة
%57.3

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

صـ ــناعة املنتجـ ــات الغذائيـ ــة وخاصـ ــة
العص ـ ــائر واأللب ـ ــان واآلي ـ ــس ك ـ ــريم،
وتصــدر الشــركة جــزءاً مــن منتجاتهــا
اىل دول جمل ـ ــس التع ـ ــاون اخلليج ـ ــي
ودول عربية ودول أخرى يف العامل.

مملوكة
بنسبة
%62.3

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

يرتك ـ ــز نش ـ ــاطها يف إنت ـ ــاج املالب ـ ــس،
وتض ــم املنتج ــات الرئيس ــية للش ــركة
الث ـ ــوب الس ـ ــعودي والب ـ ــدل الرمسي ـ ــة
واخلاصـ ــة للمؤسس ـ ــات واملستش ـ ــفيات
واملدارس واجلامعات.

مملوكة
فعلياً
%100

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

ونشاطها الرئيسي مقاوالت اإلنشـاءات
العام ــة واملب ــاني والنش ــاطات املتفرع ــة
منها.

()3
مملوكة

اململكة العربية

اململكة العربية

نش ـ ــاطها الرئيسـ ـ ــي ش ـ ــراء األراضـ ـ ــي

شركة املواجد العاملية للتنمية والتطوير
العقاري احملدودة

فعلياً

السعودية

السعودية

واس ـ ـ ـ ـ ــتثمارها ب ـ ـ ـ ـ ــالبيع أو الش ـ ـ ـ ـ ــراء

(شركة شخص واحد ذات مسئولية حمدودة)

%100

واملقاوالت العامـة للمبـاني والنشـاطات
املتفرعة منها.

رأس املال
( 500.000ريال سعودي)
()4
شركة صناعات العيسى

مملوكة

اململكة العربية

اململكة العربية

ص ـ ــناعة واس ـ ــترياد وتوزي ـ ــع األجه ـ ــزة

(شركة مساهمة مقفلة)

بنسبة

السعودية

السعودية

املنزلي ـ ـ ــة الكهربائيـ ـ ـ ــة واإللكرتونيـ ـ ـ ــة

رأس املال

%38

(املكيف ـ ـ ــات ،الثالج ـ ـ ــات ،الفري ـ ـ ــزرات،
وغريها)

( 750.000.000ريال سعودي)
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األسهم الصادرة لكل شركة تابعة:
اتسهم الصادرة للرركات (املسا مة املدرجة ووري املدرجاة) التازعاة الايت رلاك يهاا الراركة  %30اأكثر
تتمثل حتى تهاية العام 2021م ا شركة حلوات إخوان وشركتها التازعاة حلاوات إخاوان (مصار) املساجلة ا
مجهورية مصر العرزية ،وشركة ناعات العيسى ،وذلك على النحو التال :
شركة حلواني إخوان:
ا شااركة مسااا مة سااعودية مدرجااة ا السااومل املاليااة السااعودية ا الرمااز ( )6001ضااما ااا اتتااا
األوذية ،وتلل عدد أسهمها الصادرة  35,357,145سهماب عادياب حتى تهاية العام 2021م ،وتلل القيماة ات ياة
للسهم الواحد 10ريال سعودي مد وعة زالكامل ،ويلل رأ ا اا  353,571,450رياال ساعودي ،حياث وا قا
اجلمعية العامة وري العادياة واملنعقادة ا 2021 04 28م علاى تو اية جملاس اإلدارة ززياادة رأ اال الراركة
ما ( )314,285,730ريال ساعودي اث ( )353,571,450رياال زنسالة ادر ا  %12,5وزالتاال زياادة عادد األساهم
الصاااادرة عاااا ةريا ا مااانح أساااهم ( 1ساااهم لكااال  8أساااهم) مملوكاااة وذلاااك ماااا ( )31,428,573ساااهم اث
( )35,357,145سهم.
وشركة حلوات إخوان ا شاركة تازعاة لراركة عساري العرزياة لاساتثمار الصاناع احملادودة وتللا تسالة
امللكيااة يهااا  %55,51مااا رأل املااال زعاادد أسااهم  19,626,750سااهماب مااا إمجااال عاادد أسااهمها الصااادرة،
ومل ي رأ أي تغيري ا تسلة ملكياة شاركة عساري العرزياة لاساتثمار الصاناع احملادودة ا شاركة حلاوات
إخوان عما كات علي ا تهاية العام املال 2020م.
وتتل ا شااركة حلااوات إخااوان شااركتها التازعااة ااا ا مجهوريااة مصاار العرزيااة و ا شااركة حلااوات إخااوان
(مصاار) و ا شااركة مسااا مة مصاارية مق لااة (وااري مدرجااة) ،رلكهااا شااركة حلااوات إخااوان عليااب زنساالة
 ،%100ويلل رأل ما اا املصادر  60ملياون جنيا مصاري ،ماوز علاى  300ملياون ساهم عاادي مصادر وزقيماة
أ ية مد وعة در ا  0,20جني مصري (عررون رشاب) للسهم الواحد كما ا تهاية العام 2021م.
شركة صناعات العيسى:
شركة ناعات العيسى شركة مسا مة ساعودية مق لاة (واري مدرجاة) وتللا عادد أساهمها الصاادرة 75
مليون سهماب عادياب ،وتللا القيماة اإل ياة للساهم الواحاد  10رياال ساعودي مد وعاة زالكامال ويللا رأ ا اا
 750مليون ريال سعودي ،وتلل ملكية الرركة ا شركة ناعات العيسى تسلة  %38ماا رأل ما اا زعادد
أسهم  28,500,000سهم ما إمجال أسهمها الصادرة كما ا تهاية العام 2021م.
ومل تصدر الرركة وأي ما شركاتها التازعة أي أدوات ديا حتى تهاية العام 2021م.
القروض على الشركة و إمجالي املديونية مع شركاتها التابعة:
القروض على الشركة:
لاادى الرااركة ات ا يااة تسااهيات مرا ااة اسااامية ألجاال م ا جمموع اة ساااملا املاليااة مللل ا  631مليااون ريااال
سعودي وذلك لتمويل

قة اتستحواذ على تسلة  %38ما رأل مال شركة

خال العام 2013م ،و دم الرركة سند ألمر ك مان ذا القر
الازمة ،ويتم سداد القر

ناعات العيسى وزيادة رأ ا اا

إضا ة إث تو يا املساتندات اللنكياة

على د عاات موزعاة علاى ارتة سال سانوات ما مروتاة التساديد امللكار ،وخاال

العام 2020م ام الرركة زتو ي ات ا ية إعادة جدولة ليتم سداد املرا ة على د عاات واري متسااوية موزعاة
على رتة مخس سنوات ،و د ال سداد مللا و ادر  461ملياون رياال حتاى 2021 12 31م واملتلقا ماا يماة
القاار

مللاا  170مليااون ريااال كمااا ا تهايااة العااام 2021م ،إضااا ة اث ملل ا  2مليااون ريااال أعلااا روياال

مستحق .
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(باملليون ريال سعودي)

اجلهة املاحنة للقرض
جمموعة سامبا املالية

مبلغ
أصل القرض
631

املسدد حتى
2020/12/31م
428.6

مدة السداد
 5سنوات

املسدد خالل العام
2021م
32.4

املبلغ املتبقي
من القرض
170

كما ازرم الراركة عقاود تساهيات مرا اات إساامية (تاورمل) صارية اتجال ما زناك حملا ا اململكاة
العرزية السعودية زإمجال ملل  200مليون ريال ساعودي تسادد خاال ارتة ساتة أشاهر وتاد الراركة أعلاا
رويل ةلقاب لسعر الصرف السائد زني اللنوك السعودية (سايلور) م ا اب إلي معدل عمولاة ثازا  .كماا ا 31
ديسم 2021م زل الر يد القائم ذ العقود ملل  140مليون ريال و ذ العقود م موتة مقازل ر ا أسهم.

القروض على الشركات التابعة:
حصل الرركات التازعة اليت توحد وائمها املالية م الرركة على رو
شركة حلواني اخوان:
 ر اللنك السعودي ال رتس :
قيمة أصل القرض
150

املسدد من القرض
حتى 2020/12/31
56

وتسهيات على النحو التال :

املسدد خالل العام 2021م
88

(زاملليون ريال)
املتبقي من
قيمة القرض
6

خال سنة 2019م و ع شركة حلاوات ات ا ياة رويال ما اللناك ال رتسا ملللا  150ملياون رياال ساعودي،
وال سحا ر ايد التمويال زالكامال ماا لال الراركة و قااب لراروط اتت ا ياة ،يساتح ساداد القار علاى
شكل أ ساط رز سنوية ،ويساتح ساداد آخار سا زتااري  30يوتياو 2023م ،ويرتتاا علاى التمويال رساوم
رويل والقر م مون زسندات ألمر ادرة لصاح اللنك.
 ر مصرف الراجح :
قيمة أصل القرض
50

املسدد من القرض

املسدد خالل العام 2021م
12.5

-

املتبقي من
قيمة القرض
37.5

خال سنة 2021م و ع شركة حلوات ات ا ية رويل ما مصارف الراجحاى ملللا  65ملياون رياال ساعودي،
وال سحا ملل  50مليون ما ر يد التمويل ما لل الرركة و قاب لرروط اتت ا ية ،يساتح ساداد القار
على شكل أ ساط رزا سانوية ،ويساتح ساداد آخار سا زتااري  31ماارل 2024م ،ويرتتاا علاى التمويال
رسوم رويل والقر م مون زسندات ألمر ادرة لصاح اللنك.
 لدى شركة حلوات اخاوان عقاود مرا اات إساامية (تاورمل) صارية اتجال ما زناوك حملياة ا اململكاة
العرزية السعودية زإمجال ملل  450مليون ريال سعودي تسدد خال رتة ثاثاة أشاهر وساتة أشاهر وتاد
الرااركة أعلااا روياال ةلق ااب لسااعر الصاارف السااائد زااني اللنااوك السااعودية (سااايلور) م ااا اب إلي ا معاادل
عمولة ثاز  .كما ا  31ديسام 2021م زلا الر ايد القاائم اذ العقاود مللا  151,5ملياون رياال و اذ
العقود م موتة زسندات ألمر.
 لدى شركة حلوات اخوان (مصر) التازعة لرركة حلوات اخوان عقود مرا ات إساامية صارية األجال
م زنوك ا مجهورية مصر العرزية لررا ز اعة تستخدم ا اتتتاا وتاد الراركة أعلاا رويال ثازتاة.
كما ا  31ديسم  2021م زل الر يد القائم ذ العقود ملل  2,7مليون ريال سعودي.
شركة الربيع السعودية لألغذية:
 ر اللنك السعودي ال ي ات (سا ):
قيمة أصل القرض
138.9

املسدد من القرض
حتى 2020/12/31
32

(زاملليون ريال)
املسدد خالل العام 2021م
106.9
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-
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 ام شركة الرزي السعودية لألوذية زتو يا ات ا ياة ار ةويال األجال خاال العاام 2015م ما اللناك
السعودي ال ي ات مللل  200مليون ريال لتمويل الن قات الرأ الياة لتحاديث واساتلدال خ اوط اتتتاا
ملصاااتعها ا مدينااة الرياا  ،ويساادد ملوجااا د عااات علااى ماادى مخااس ساانوات ما اارتة ااا ملاادة ساانة
واحدة على ملل كال عملياة ساحا ،وال ساحا مللا  106,9ملياون رياال حتاى العاام 2020م ،وال تقاديم
ضمان سند ألمر مقازل احلصول على القر  ،اث جاتا تو ي املستندات اللنكية الازمة.
وخال شهر أزريل 2021م ام الرركة زإتها اتت ا ية وسداد كامل امللال الستحقة.
(زاملليون ريال)
 ر اللنك السعودي ال ي ات (سا ):
قيمة أصل القرض

املسدد من القرض

138.9

املسدد خالل العام 2021م
-

-

املتبقي من
قيمة القرض
138.9

 ام شركة الرزي الساعودية لألوذياة زتو يا ات ا ياة تساهيات مالياة خاال العاام 2021م ما جمموعاة
ساااملا املاليااة ملللاا  150مليااون ريااال لتموياال الن قااات الرأ اليااة لتحااديث واسااتلدال خ ااوط اتتتااا
ملصاتعها ا مدينة الريا  ،ويسدد ملوجا د عات على مدى مخس سنوات م رتة ا ملدة ستة أشاهر
على ملل كل عملياة ساحا ،وال ساحا مللا  138,9ملياون رياال حتاى العاام 2021م ،وال تقاديم ضامان
سند ألمر مقازل احلصول على القر  ،اث جاتا تو ي املستندات اللنكية الازمة.
شركة الربيع السعودية لألغذية:
 كمااا ازرم ا الرااركة عقااود تسااهيات مرا ااات إسااامية (تااورمل) صاارية اتجاال م ا زنااوك حمليااة ا
اململكة العرزية السعودية تسادد خاال ارتة ا ال ماا  12شاهر وتاد الراركة أعلاا رويال ةلقااب لساعر
الصاارف السااائد زااني اللنااوك السااعودية (سااايلور) م ااا اب إلي ا معاادل عمولااة ثاز ا  .كمااا ا  31ديساام
2021م زل الر يد القائم ذ العقود ملل  30مليون ريال و ذ العقود م موتة مقازل سند ألمر.
املديونية اإلمجالية للشركة والشركات التابعة:
زل ا إمجااال مديوتيااة الرااركة والرااركات التازعااة ااا الاايت توحااد وائمهااا املاليااة معهااا ملااا يهااا املرا ااات
والقرو واإلجيار الرأ ال والذمم الدائناة وامل لوزاات وتوزيعاات األرزاا املساتحقة إضاا ة إث املخصصاات
النظامية حتى تهاية العام 2021م ملل و در  1,226مليون ريال مقازل  1153مليون رياال ا العاام السااز و ا
اجلدول أدتا :
2021م

2020م

البيان (باملليون ريال)
متويل مراحبة وقروض قصرية األجل
أقساط متداولة من متويل مراحبة وقروض طويلة األجل
متويل مراحبة وقروض طويلة األجل
مستحقات عقود إجيار رأمسالي

321
127
229

186
157
260
-

جمموع املراحبات والقروض واإلجيار الرأمسالي

677

603

دائنون ومطلوبات أخرى مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
خمصص الزكاة والضريبة والضريبة املؤجلة
خمصص مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني
إلتزامات مبوجب عقود إجيار

302
13
68
112
54

306
14
65
120
45

اجملموع

549

550

إمجالي املطلوبات

1.226

1153
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قيمة املدفوعات النظامية املستحقة:
أته ا الرااركة وضااعها الزكااوي للساانة املنتهيااة ا  31ديساام 2008م ،وحصاال علااى شااهادة الزكاااة وااري
املقياادة عااا الساانة املااذكورة .و ام ا الرااركة زتق اديم إ راراتهااا الزكويااة للساانوات املنتهيااة ا 31ديساام
2009م حتى 2018م وحصل على شهادة الزكاة املقيدة عا السنوات املذكورة .و ام ا يئة زإ دار الارز
امللدئ خبصوص ات رارات الزكوية املقدمة ا للسنوات ما 2009م حتى 2018م ،و ام ملوجلها زامل اللاة
ز رو ات زكوية إضاا ية ملللا  180,105,610رياال ساعودي ،و اما الراركة زتقاديم اعارتا علاى الارز
الزكوي امللدئ املذكور أعا  .وزنا على ذلك ،ام ا يئة زا دار الارز الزكاوي املعادل والاذي ةاللا
ملوجل الرركة ز رو ات زكاة لألعوام ما 2009م حتاى 2018م زإمجاال مللا  96,885,968ريااال ساعودي.
وترى إدارة الرركة أن ا يئة مل تأخذ ا عني اتعتلار الزكاة املسددة ما وا ا رارات الزكاة املقدماة ماا
لل الرركة زامجاال مللا  26,534,285رياال ساعودي للسانوات املنتهياة ا 31ديسام 2009م حتاى 2014م.
و اما الرااركة زاملتازعاة ما ا يئاة تثلااات امللاال املسااددة ،و اما ا يئااة زاادرا املللا املراار اليا أعااا ا
حسا الراركة لادى ا يئاة ،لتصالح رو اات الزكااة املساتحقة علاى الراركة زامجاال مللا 70,351,683
ريااال سااعودي زاادتب مااا امجااال ملل ا  96,885,968رياااال سااعودي ،ام ا الرااركة زاااتعرتا عل ا الاارز
الزكوي وعلي ال تصعيد اتعرتا للجن ال صل ا املخال ات واملنازعات ال ريلية .كماا ادم الراركة
ةلا تسوية اث جلنة تسوية النزاعات ،وزعد يام اللجنة زدراسة ةلا الراركة ال اساتام اعتاذار اللجناة عاا
النظاار ز لااا التسااوية .خااال العااام 2021م ،اادر اارار مااا الاادائرة الثالثااة لل صاال ا املخال ااات واملنازعااات
ال ريلية والذي لل جز ما زنود اتعرتا وا الح رو اات الزكااة املساتحقة  58,9ملياون رياال .اما
الرركة وا يئة زاتستئناف على رار الدائرة املرار الي أعا اث اللجناة اتساتئنا ية للمخال اات واملنازعاات
ال ريلية والذي ت يازال ا الدراساة ماا اللجناة .اما الراركة زتساجيل لصاص عاا رو اات الزكااة
مللل  21,585,478ريال سعودي اعتماداب على رأي مسترار ا الزكوي زأتها على ثقة ما درتها على ذ يض
امل اللات الزكوية اث ذلك امللل .
وال تقااديم إ اارار زكااوي موحااد لرااركة عسااري للتجااارة والسااياحة والصااناعة والزراعااة والعقااارات وأعمااال
املقاااوتت وشااركاتها التازعااة للساانوات املنتهيااة ا 31ديساام 2013م حتااى 2019م ،واملت ااما الرااركات
التازعة ا زالكامل ،وال احلصول على شهادة الزكاة املقيدة للسنوات املذكورة.
وزلغ لصصات الزكاة للرركة والرركات التازعة اليت توحد وائمها املالية معها ملل  41,9ملياون رياال
خال العام املال  2021م ،ويتم سداد الزكاة زعد اتتتهاا ماا اجارا ات تقاديم ات ارارات الزكوياة إث يئاة
الزكاة وال ريلة اجلمارك.
كما تستح على شركتها التازعة شركة حلوات اخوان ضريلة دخل ا مجهورياة مصار العرزياة زلغا 25,8
مليااون ريااال حتااى تهايااة العااام 2021م وذلااك عااا شااركتها التازعااة ا مجهوريااة مصاار العرزيااة شااركة حلااوات
أخوان (مصر) ،اث جاتا ضريلة دخل مؤجلة ا زلغ  0,5مليون ريال ا تهاية العاام وتقاوم زتساديد ماا عليهاا
ما ضرائا زعد تقديم ا راراتها ال ريلية ةلقاب لنظام ال ريلة املصري.
و ام الرركة خاال العاام 2021م زتساديد ماد وعاتها ماا الرساوم واملساتحقات النظامياة األخارى زراكل
منتظم.
ويلني اجلدول أدتا يمة املد وعات النظامية املستحقة للرركة وشركاتها التازعاة الايت توحاد معهاا وائمهاا
املالية كما ا تهاية العامني 2021م:
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البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان (باأللف ريال)

2021م

وصف موجز هلا

بيان األسباب

الزكاة

13,696

41,876

ما يتم سداد أو ميل علاى السانة
و قاب ألحكام وأتظمة ا يئة العاماة
للزكاااة والاادخل زاململكااة العرزيااة
السعودية

يتم ساداد الزكااة زعاد اتتتهاا
مااا اجاارا ات تقااديم ات اارارات
الزكوية

ال رزية

324,831

72,095

ما يتم سداد أو ميل علاى السانة
و ق ااب لألحكااام واألتظمااة املتعلقااة
زها

يتم سداد ال ريلة زعاد اتتتهاا
مااا اجاارا ات تقااديم ات اارارات
ال ريلية

املؤسسة العامة للتأمينات
اتجتماعية

14,138

1,246

ما يتم سداد أو ميل علاى السانة
و قااااب ألحكاااام وأتظماااة املؤسساااة
العاماااااااة للتأميناااااااات اتجتماعياااااااة
زاململكة العرزية السعودية

ساااااااوف ياااااااتم ساااااااداد امللاااااااال
املساااتحقة خاااال العاااام 2021م
حسا املهلة النظامية

تكاليم التأشريات واجلوازات

1,180

-

مااا ياااتم سااداد خاااال الساانة و قاااب
لألحكام واألتظمة املتعلقة زها

-

رسوم مكتا العمل

5,483

187

مااا ياااتم سااداد خاااال الساانة و قاااب
لألحكام واألتظمة املتعلقة زها

-

املسدد

املستحق حتى نهاية
2021م ومل يسدد

وتوضح الرركة أت تتيجة تح ا يئة العامة للزكاة والادخل الرزاوط الزكوياة ألعاوام ساازقة علاى شاركات
تازعة تتج عنها م اللات ل رو ات مللل  3,2مليون ريال وال تقديم اعرتاضات عنهاا ومل ياتم تساجيلها ضاما
امل اللات املستحقة ا القوائم املالية لرؤية إدارات الرركات التازعاة واملستراار الزكاوي زصاحة مو هاا ماا
اتعرتاضات.
سياسة الشركة يف توزيع األرباح:
و ق ااب لسياسااة توزي ا األرزااا املعتماادة للرااركة ااإن الرااركة تلتاازم زالسياسااات احلاكمااة واملنظمااة حلمايااة
وتعظاايم مصاااح مسااا ميها علااى مجي ا األوج ا زهاادف ر ا يمااة اسااتثماراتهم ا الرااركة ،ويتو اام توزي ا
األرزا على املسا مني ا أي ارتة ماا ال ارتات علاى أرزاا الراركة ووضاعها املاال وظاروف األساوامل واملناا
ات تصااادي العااام ،وعواماال ال اارص اتسااتثمارية ومصاااح الرااركة إلعااادة اتسااتثمار ،واملت للااات النقديااة
والرأ الية ،زاإلضا ة إث اتعتلارات القاتوتية والنظامية ،كما أتها ت تست ي ضمان توزيا أرزاا ألي سانة
ما السنوات.
وتت لااا أي توزيعااات أرزااا مقرتحااة مااا جملااس اإلدارة موا قااة اجلمعيااة العامااة للمسااا مني ،وةلق ااب للنظااام
األساااال للراااركة اااإن توزياا أرزاااا الراااركة الصاااا ية الساانوية زعاااد خصااام مجياا املصااارو ات العمومياااة
والتكاليم األخرى وزعد جتنيا اتحتياة النظام واتحتياةيات األخرى على الوج التال :
 .1جينااا ( )%10مااا األرزااا الصااا ية لتكااويا احتياااة تظااام وجيااوز للجمعيااة العامااة العاديااة و اام ااذا
التجنيا متى زل اتحتياة املذكور ( )%30ما رأل املال املد و .
 .2للجمعية العامة العادية زنا على ا رتا جملس اإلدارة أن جتنا تسلة ت تتجاوز ( )%10ما األرزاا الصاا ية
لتكويا احتياة ات ا خيصص لغر أو أورا معينة.
 .3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكويا احتياةات أخرى ،وذلك زالقدر الاذي حيقا مصالحة الراركة أو
يك ل توزي أرزا ثازت در اإلمكان على املسا مني .وللجمعية املذكورة كاذلك أن تقت ا ماا ااا
األرزا ملال ألترا مؤسسات اجتماعية لعامل الرركة أو ملعاوتة ما يكون ائماب ما ذ املؤسسات.
 .4للجمعية العامة زنا على ا رتا جملاس اإلدارة أن تاوز ماا اللاا زعاد ذلاك علاى املساا مني تسالة ت تقال
عا ( )%5ما رأل مال الرركة املد و .
 .5م ا مراعاااة األحكااام املقااررة ا املااادة احلاديااة والعراارون (مكا ااأة أع ااا جملااس اإلدارة) مااا النظااام
األسال للرركة ،واملادة السادسة والسلعني ما تظام الرركات خيصص زعد ماا تقادم تسالة ت تتجااوز
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عررة زاملائة ( )%10ما اللا ملكا أة أع ا جملاس اإلدارة ،علاى أن يكاون اساتحقامل اذ املكا اأة
متناسلاب م عدد اجللسات اليت حي ر ا الع و.
وجيوز للرركة توزي أرزا مرحلية على مسا ميها زركل تصم سنوي أو رز سنوي زعد اساتي ا املت للاات
وال واز النظامية ا ذا الرأن.
وتكااون احقيااة توزي ا األرزااا للمسااا مني املااالكني لألسااهم يااوم اتسااتحقامل املقيااديا ا سااجل مسااا م
الرركة لدى مركز إيدا األورامل املالية تهاية ثات يوم تداول يل تاري اتستحقامل وذلاك راشاياب ما واعاد
السومل واإلجرا ات اخلا ة زتعديل املدة الزمنية لتساوية ا قات األورامل املالياة املدرجاة ( ،)T+2زعاد موا قاة
اجلمعيااة علااى توزي ا األرزااا املقرتحااة مااا جملااس اإلدارة ،ويكااون د ا أرزااا األسااهم املقاارر توزيعهااا علااى
املسا مني خال  15يوم عمل ما تاري استحقامل ذ األرزا احملددة ا رار اجلمعية العامة.
 توزيعات األرباح خالل السنوات السابقة:
ام الرركة خال العام 2016م زتوزي أرزاحاب تقدية علاى املساا مني زلغا إمجاليهاا  126ملياون رياال،
ومل تااتم أيااة توزيعااات لألرزااا خااال األعااوام 2017م و2018م و2019م و2020م كمااا مل يو ا جملااس
اإلدارة خال العام 2021م زتوزي أرزا على املسا مني.
املصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت:
مل يتم إزاغ الرركة خال العام املال 2021م زأي حقاومل ا مصالحة ئاة األساهم ذات األحقياة ا التصاوي
تعااود ألشااخاص (عاادا أع ااا جملااس اإلدارة وكلااار التن يااذيني وا رزااائهم) ،وت يوجااد ألي شااخص ملكيااة
كاالرية ا أسااهم الرااركة زاسااتثنا شااركة دل ا ال كااة القاز ااة ،وياالني اجلاادول أدتااا ملكيااة ومصاالحة
شركة دل ال كة القاز ة ا األسهم ذات األحقية ا التصوي خال العام 2021م:
االسم

شركة دلة ال كة القاز ة
اح علداهلل كامل
جممااو ملكيااة ومصاالحة شااركة
دلة ال كة القاز ة

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

أمسـاء أعضـاء جملـس اإلدارة وأعضـاء اللجـان واإلدارة التنفيذيـة ووظـائفهم احلاليـة والسـابقة ومـؤهالتهم
وخرباتهم:
 .1أع ا جملس اإلدارة:
االسم

املؤهالت واخلربات

الوظائف احلالية

الوظائف السابقة

رئيس جملس اإلدارة –

الرئيس التن يذي –

املنا ا القيادية ا جمموعاة دلا ال كاة وع اويات

شركة دل ال كة

شركة دل ال كة

اعااات

القاز ة

القاز ة

لدي دراساات جامعياة ا ات تصااد ماا جامعاة جناو
كالي ورتياااا ا الوتياااات املتحااادة األمريكياااة ،زااادأ
حيات العملية ما العام 1988م حيث شاغل العدياد ماا

1

علداهلل

اح كامل

(رئيس جملس اإلدارة)

جمااالس إدارات شااركات حمليااة ودوليااة ا

لتل اااة (املاااال واتساااتثماري والصاااناع واملقااااوتت
والعقاااارات والصاااياتة والتراااغيل واألوذياااة والتماااويا
واإلعااام) زاإلضااا ة اث ع ااويات ا مجعيااات الن ا
العام.
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املؤهالت واخلربات

االسم

الوظائف احلالية

الوظائف السابقة

علدالعزيز حممد علد ميات

الرئيس التن يذي –

تائا الرئيس التن يذي –

حياث شاغل العدياد ماا املنا اا القيادياة ا عادد ماا

(تائا رئيس جملس اإلدارة)

جمموعة دل ال كة

جمموعة دل ال كة

الرااااركات وع ااااويات جمااااالس إدارات شااااركات

(رئيس جلنة اتستثمار والتمويل)

القاز ة

القاز ة

حا ل على زكاالوريول ندساة

اناعية ماا جامعاة

امللك علدالعزيز ،زادأ حياتا العملياة ماا العاام 1995م

2

حمليااااااة ودولياااا اة ا

اعااااااات لتل ااااااة (التجاااااااري

واتساااتثمار الصاااناع والزراعا ا واإلعاااام واألعماااال
واإلستثمار العقاري).
حا اال علااى زكااالوريول آدا علااوم سياسااية وإدارة

حسني عل شلكر
3

(ع و جملس اإلدارة)

الرئيس التن يذي –

(ع و جلنة املكا آت

شركة شلكر

والرتشيحات)

للتنمية والتجارة

(ع و جلنة اتستثمار والتمويل)

املدير العام – شركة
وري لتجارة الورمل
املدير العام – شركة
شلكر للتوكيات

ما جامعة تلسا ا الوتياات املتحادة األمريكياة ،زادأ
حيات العملية ما العام 1977م حيث شاغل العدياد ماا
املنا اااا القيادياااة ا جمموعاااة شاااركات شلكراا
وع اااويات جماااالس إدارات شاااركات حملياااة ودولياااة
وع اااوية مؤسساااات

اااح ية وشاااارك ا عااادد ماااا

املؤررات احمللية والدولية كمتحدث.
حا ل علاى زكاالوريول ندساة إتراائية ماا جامعاة
وتيااة أريزوتااا ا الوتياااات املتحاادة األمريكيااة ،زااادأ

سليمان إزرا يم احلديث
4

(ع و جملس اإلدارة)

-

(رئيس جلنة املراجعة)

الع و املنتد والرئيس

حيات العملية ما العام 1982م حيث شاغل العدياد ماا

التن يذي – شركة

املنا ااا ا عاادد مااا الرااركات وع ااويات جمااالس

اجملموعة السعودية

إدارات شاااااركات ا

اعاااااات لتل اااااة (ال لاعاااااة

لأل اث والتسوي

والنراااااااار واملصااااااااارف اتسااااااااتثمارية والرااااااااركات
اتسااااااااااتثمارية والتقنيااااااااااة احليويااااااااااة واتسااااااااااتثمار
والت ويرالعقاري).
حا اال علااى زكااالوريول ا تصاااد مااا جامعااة املل اك

علداهلل إزرا يم ا ويش
5

(الع و املنتد والرئيس
التن يذي)
(ع و جلنة اتستثمار والتمويل)

علاادالعزيز – اململكااة العرزيااة السااعودية ،زاادأ حيات ا
الع و املنتد والرئيس

الع و املنتد –

العملياااة ماااا العاااام 1985م حياااث شاااغل العدياااد ماااا

التن يذي – شركة

شركة أماك العاملية

املنا اااا القيادياااة ا عااادد ماااا اللناااوك والراااركات

عسري

للتمويل العقاري

وع ااويات جمااالس إدارات وجلااان لرااركات حمليااة
ودولياااااة ا

اعاااااات لتل اااااة (اللناااااوك واملصاااااارف

والتمويل واتستثمار والنقل والتجارة والصناعة).
حا اال علاااى زكاااالوريول ا القااااتون واألتظماااة ماااا

منصور علدالعزيز اللصيل
6

(ع و جملس اإلدارة)
(رئيس جلنة املكا آت

كلري مديري الرئون
رجل أعمال

القاتوتية واألمني العام
ا اللنك السعودي

والرتشيحات)

ال ي ات

عمر علداهلل ج ري

كلري مستراري املدير

جامعة امللك سعود – اململكاة العرزياة الساعودية ،زادأ
حيات العملية ما العام 1985م حيث شاغل العدياد ماا
املنا اااا القيادياااة ا عااادد ماااا اللناااوك وع اااويات
جمالس إدارات وجلاان شاركات ا

اعاات لتل اة

(اللناااوك واملصاااارف والتموياااال والتاااأمني واتسااااتثمار
والنقل والتجارة واإلستثمار العقاري).
حا اااال علااااى الاااادكتورا ا التسااااوي مااااا جامعااااة
أتزاماااااا ،وماجساااااتري إدارة األعماااااال وزكاااااالوريول

7

(ع و جملس اإلدارة)
(ع و جلنة املراجعة)

مسترار وزير النقل

العام – اخل وط اجلوية
العرزية السعودية

اإلدارة الصااااناعية مااااا جامعااااة امللااااك هااااد للاااالرتول
واملعااادن ،زاادأ حيات ا العمليااة مااا الع اام 1990م حيااث
شااااغل العديااااد مااااا املنا ااااا القياديااااة ا عاااادد مااااا
الرااااركات وع ااااويات جمااااالس إدارات وجلااااان ا
شااركات حمليااة ودوليااة ا
اجلوي وتقنية املعلومات).
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االسم

الوظائف احلالية

الوظائف السابقة

الرئيس التن يذي –

الرئيس التن يذي ورئيس

شركة املأكوتت

إدارة الثروات واتستثمار

العصرية

– شركة عودة كازيتال

املؤهالت واخلربات
حا اال علااى املاجسااتري ا ات تصاااد مااا جامعااة أولااد
دومينيون – تور ولك ا الوتيات املتحدة األمريكية،
وزكاااالوريول إدارة األعماااال – التساااوي ماااا جامعاااة
امللك ساعود – اململكاة العرزياة الساعودية ،زادأ حياتا

يصل حممد شاكر
8

(ع و جملس اإلدارة)
(ع و جلنة اتستثمار
والتمويل)

العملياااة ماااا العاااام 1999م حياااث شاااغل العدياااد ماااا
املنا اااا القيادياااة ا عااادد ماااا اللناااوك والراااركات
وع اااااويات جماااااالس إدارات وجلاااااان شاااااركات ا
اعاات لتل ااة (ت اوير وإدارة املنصااات اتسااتثمارية
واخلدمات املصر ية اتستثمارية وإدارة األ ول وإدارة
الثااروات واخلاادمات املصاار ية للرااركات واخلاادمات
املصاار ية التجاريااة وت اااوير اتعمااال و ااا

اااناعة

اتدوية و ا األوذية واتستثمار والت وير العقاري).
حا اال علااى زكااالوريول ا إدارة األعمااال – اإلدارة
املالياااة ماااا جامعاااة امللاااك ساااعود – اململكاااة العرزياااة

عمرو حممد كامل
9

(ع و جملس اإلدارة)

تائا الرئيس التن يذي –

(ع و جلنة املكا آت

شركة دل ال كة

والرتشيحات)

املدير التن يذي –

الساعودية ،زاادأ حياتا العمليااة ماا العااام 2001م حيااث

شركة دل ال كة

شااااغل العديااااد مااااا املنا ااااا القياديااااة ا عاااادد مااااا

الوس ى

الرااااااركات وع ااااااويات جمااااااالس إدارات وجلااااااان
شركات ا

اعات لتل اة (التجااري واتساتثماري

واتتصاتت والتمويل العقاري واإلستثمار العقاري).

 .2أع ا اللجان ما خار جملس اإلدارة:
االسم

الوظائف احلالية

املؤهالت واخلربات

الوظائف السابقة

حا ل على املاجستري ا احملاسلة وتظم املعلومات ما
جامعاااااااة دت ااااااار زالوتياااااااات املتحااااااادة األمريكياااااااة
وزكااالوريول مااا جامعااة امللااك سااعود و ااو ع ااو ا

1

تا ر سها الريلات
(ع و جلنة املراجعة)

مسترار مال وإداري

حماضر ا الكلية
التقنية زالريا

ا يئااة الساااعودية للمحاسااالني القاااتوتيني ،زااادأ حياتاا
العملياااة ماااا العاااام 1994م ولديا ا خا ا ة ا احملاسااالة
وت لياا ا وتن يااااذ و لياااال الاااانظم املالياا اة وا اعااااداد
السياسااااات واإلجاااارا ات املاليااااة واإلداريااااة و يكلااااة
الرااركات و لياال تقاااط القااوة وال ااعم ا النظ اام
املال .

 .3اإلدارة التن يذية:
االسم

الوظائف احلالية

الوظائف السابقة

املؤهالت واخلربات
حا ااال علاااى زكاااالوريول ا تصااااد ماااا جامعاااة امللاااك
علاادالعزيز – اململكااة العرزياااة السااعودية ،زاادأ حياتاا

1

علداهلل إزرا يم ا ويش

الع و املنتد
والرئيس التن يذي

الع اااااااااو املنتاااااااااد –

العملية ما العام 1985م حيث شغل العديد ما املنا اا

شااركة أماااك العامليااة

القياديااة ا عااادد ماااا اللنااوك والراااركات وع اااويات

للتمويل العقاري

جماااالس إدارات وجلااااان لراااركات حملياااة ودوليااااة ا
اعااااااات لتل ااااااة (اللنااااااوك واملصااااااارف والتموياااااال
واتستثمار والنقل والتجارة والصناعة).
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املؤهالت واخلربات
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حا اال علااى شااهادة ع ااوية جملااس إدارة حماارتف مااا
معهاااد املاااادرا التن يااااذيني واعتمااااد مؤسسااااة التموياااال
الدوليا اة ( ،)IFCودزلاااوم ا حوكماااة الراااركات ماااا
كلياااااة القااااااتون جبامعاااااة تاااااولني زالوتياااااات املتحااااادة
األمريكياااة وشاااهادة ممارساااة الليا ا وشاااهادة ممارساااة

2

علداحلكيم علدالرمحا
الرا ع

مسترار الرركة

مسترار لعدد ما
الرركات

التسااااوي مااااا معهااااد التسااااوي القاااااتوت ا زري اتيااااا
وزكالوريول ا اإلحصا ما جامعاة الكويا  ،ولديا
خا ات مرتاكم ا ألكثاار مااا  35عام ااب وتااوث منا ااا
يادية ا شركات كما توث مراري ت اوير حوكماة
الراااركات واتساااتحواذ واتتااادما وع اااوية جماااالس
إدارات وح ور عدد ماا الادورات منهاا القياادة اإلدارياة
واإلدارة اتسااارتاتيجية وإدارة األزماااات والتغااايري واملالياااة
ووري ا.
حا ل على ماجستري إدارة األعمال ا املالية واخلدمات
املصر ية ماا جامعاة ماسارتخي زهولنادا وزكاالوريول

عماد حممد عثمان
3

(اتته

رتة عمل كمدير

تن يذي للمالية زالرركة ا

جتااارة مااا جامعااة عااني
املدير التن يذي للمالية

ااس زالقااا رة ،وزاادأ حياتاا

مدير مال – شركة

العملياااااة ماااااا العاااااام 1995م وعمااااال ا العدياااااد ماااااا

كودو

الرركات العاملية (زرزستول مايرز سكويا وجوتساون
وجوتساااون وسااايمنز وزيكر ياااوز وال يصااالية وكاااودو)

2021 11 30م)

وزدأ العمل ا الرركة زوظي ة املدير املال ما سلتم
2019م.
حا ااال علاااى زكاااالوريول إدارة األعماااال ماااا جامعاااة
اإلساااكندرية ،وزااادأ حياتا ا العملياااة ماااا العاااام 1994م

سام علدالسام و يلة
4

(زدأت رتة عمل كمدير
تن يذي للمالية زالرركة ا

املدير التن يذي للمالية

تائا املدير اإل ليم

حيااث شااغل العديااد مااا املنا ااا ا عاادد مااا اللنااوك

لتمويل الرركات

السااعودية حيااث تركاازت خ ات ا ا روياال الرااركات

الك ى – اللنك

الكا ا ى ،كماااا شاااغل ع اااويات جلاااان ا شاااركات

ال رتس

2021 12 01م)

حملياااة ا

اااا التمويااال والتاااأمني واإلساااتثمار ،وزااادأ

العمل ا الراركة زوظي اة املادير التن ياذي للمالياة ماا
ديسم 2021م.
حا ااال علاااى ماجساااتري ا اإلدارة املالياااة ماااا كلياااات
ال يصاال وزكااالوريول إدارة أعمااال دوليااة مااا جامعااة
امللااك علاادالعزيز وحا اال علااى شااهادة مساائول اتلتاازام

املدير التن يذي

5

أمحد سند السند

6

علداهلل ملارك ريس

للحوكمة واإللتزام

مدير الرئون اإلدارة

وأمني سر اجمللس

واملسا مني

واللجان

املعتماااد مااااا املعهااااد املاااال ( )CCOوشااااهادة امل ازقااااة
واتلتاازام ومكا حااة وساايل األمااوال وروياال اإلر ااا
( )CME2والراااهادة العاماااة للتعامااال ا األورامل املالياااة
( ،)CME1زدا حياتا العملياة ماا العاام 2003م وعمال
ا عاادة إدارات زالرااركة تقلااد يهااا مراكااز لتل ااة
حتى منصا املدير التن يذي للحوكمة واتلتزام.
حا اال علااى زكااالوريول ا اإلدارة املاليااة مااا جامع اة
األمااري ساال ان وحا اال علااى شااهادة امل ازقااة واتلتاازام
ومكا حااة وساايل األمااوال وروياال اإلر ااا ()CME2
والرهادة العامة للتعامل ا األورامل املالية ( )CME1ماا

مدير اتستثمار

مدير أول – شركة

املعهااد املااال ا السااعودية ،وحا اال علااى شااهادة حملاال

زي اتسترارات

النمذجة املالياة والتقيايم ( )FMVAماا املعهاد املاال ا

الوةين

كناادا ( ،)CFIزااد حيات ا العمليااة مااا العااام 2006م ا
شااركة استرااارية مرخصااة مااا يئااة سااومل املااال تقاادم
اخلدمات املصر ية اتستثمارية وتقلد يها عدة منا ا
حتااااى منصااااا ماااادير أول ،وزاااادأ العماااال ا الرااااركة
زوظي ة مدير اتستثمار ما سلتم 2020م.
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االسم

املؤهالت واخلربات

الوظائف السابقة

حا اال علااى زكااالوريول جتااارة مااا جامعااة القااا رة،
زمياال جلمعياااة احملاسااالني اإلداريااني زالوتياااات املتحااادة

7

حممد إزرا يم حممد
سليمان

األمريكيااة ،زمياال مجعيااة احملاساالني القاااتوتيني زوتيااة

مدير أول مراجعة –
املرا ا املال

تيو امرااري زالوتيااات املتحاادة األمريكيااة ،زاادأ حيات ا

شركة إرتس ويوت

العملياااااة ماااااا العاااااام 2004م وعمااااال ملجاااااال مراجعاااااة

وشركا م

احلسازات زرركة أرتس ويوت وشركة ديلويا تقلاد
يها منا ا لتل ة حتى منصا مدير أول وزادأ العمال
ا الرركة زوظي ة مرا ا مال ما يوليو 2016م.

عضوية أعضاء جملس اإلدارة داخل اململكة وخارجها احلالية والسابقة:
توث زعض أع ا جملس إدارة الرركة خال العام 2021م ع وية جماالس إدارات ا شاركات أخارى علاى
النحو 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) – السعودية
جمموعة ال كة املصر ية (مسا مة مدرجة) – اللحريا
شركة دل ال كة القاز ة ش م

م (مسا مة وري مدرجة) – اللحريا

شركة دل الدولية القاز ة (مسا مة وري مدرجة) – مصر

علداهلل اح كامل

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

زنك اجلزيرة (مسا مة مدرجة) – السعودية
شركة أماك العاملية للتمويل العقاري (مسا مة وري مدرجة) – السعودية
شركة حلوات اخوان (مسا مة مدرجة) – السعودية
اجملموعة السعودية لأل اث والتسوي (مسا مة مدرجة) – السعودية
شركة جمموعة التو ي املالية (مسا مة وري مدرجة) – السعودية
شركة

ا وعلم الروم للتنمية العمراتية (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شركة

ا لل نادمل واملنتجعات السياحية (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شركة زي التو ي للتنمية القاز ة (مسا مة وري مدرجة) – اللحريا
شركة اعمار املدينة ات تصادية (مسا مة مدرجة) – السعودية
شركة حلوات إخوان (مسا مة مدرجة) – السعودية

شركة دل دويل للليتومني (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شركة إتقان كازيتال (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

شركة جمموعة خدمات ال عام (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

شركة دل ال كة لاستثمار القاز ة (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

شركة الرزي السعودية لألوذية (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شركة دل ال كة القاز ة (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

شركة النسي واملازس اجلا زة (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شاااركة ااارص الدولياااة لاساااتثمار ( ااا التصااا ية) (مساااا مة واااري مدرجااااة) –

الرااااركة الوةنيااااة للصااااناعات اللرتوكيماويااااة (مسااااا مة وااااري مدرجااااة) –

السعودية

السعودية

شركة الثريا العمراتية العقارية (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

الرااركة العرزيااة األساسااية للصااناعات املت ااورة (ذات مساائولية حمااادودة) –
السعودية

شركة جود احللى للتجارة احملدودة (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شركة سويكور السعودية (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

شركة دل للتقنية وال ا ة اللديلة (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شركة رص السعودية (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

شركة دل التجارية (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية
شركة

نا األوذية (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شركة الرارة العرزية (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية
شركة اللجني (مسا مة مدرجة) – السعودية

شركة زسكوي الدولية (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شركة املستثمر لألورامل املالية (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

شركة مررو املناخة احل ري للتنمية (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

شركة السماحة لألعمال التجارية (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

علدالعزيز حممد علد

شركة ا تسام املن عة للعقارات (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

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

ميات

شركة زرو األوث لاستثمار (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شركة و للتنمية واتستثمار احملدودة (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شركة أمام احلديثة للعقار (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شركة زي التو ي للتنمية (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شركة معاد العاملية لإلترا والتعمري (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شركة دلة لاستثمار الصناع (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شركة دل ال كة لإلستثمار العقاري (مسا مة وري مدرجة) – مصر

الرركة العرزية لاستثمار الزراع (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

) – )Private Limited Company( GODIVA INVESTMENT (GDVزري اتيا

شركة التو ي للتأجري التمويل (مسا مة وري مدرجة) – مصر

 – )private Co. With Limited( UI Egyptمصر

الرااركة العرزيااة لإلسااتثمار العقاااري والسااياح (مسااا مة وااري مدرجااة) –

شركة امللتقى العرز لاستثمارات (مسا مة مدرجة) – مصر

مصر

شركة دلة ال كة املصرية لإلستثمار والتنمية (مسا مة وري مدرجة)– مصر

شركة التو ي لتأجري األ ول للرركات الصاغرية واملتوسا ة (مساا مة واري

زنك ال كة (مسا مة مدرجة) – مصر

مدرجة) – مصر

شركة التو ي للتورمل (مسا مة وري مدرجة) – مصر

زنك التمويل املصري السعودي (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شركة ال كة لاستثمارات املالية (مسا مة وري مدرجة) – مصر

جمموعة التو ي املالية (

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

الرااااركة التوتسااااية لت ااااوير

شركة دل لاستثمارات العقارية (مسا مة وري مدرجة) – مصر

حمدودة) – الكاميا

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

ا وعلم الروم للتنمية العمراتية (مسا مة وري مدرجة) – مصر
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التص ية) (مسا مة وري مدرجة) – مصر
ااااناعة احلليااااا (( )SOTUDILذات مساااائولية

شاااااركة الصاااااواري لاساااااتثمار احملااااادودة (( )OFFSHUREذات مسااااائولية
حمدودة) – الكاميا
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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 اإل اعيلية اجلديدة للت وير والتنمية العمراتية (مسا مة مدرجة) – مصر

شركة الكوامل للتجارة واملقاوتت (( )OFFSHUREذات مسئولية حمادودة)

شركة حلوان اخوان (مسا مة وري مدرجة) – مصر

– الكاميا

شركة دل الدولية القاز ة (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شركة توريد لألعمال الكهرزائية (( )OFFSHUREذات مسئولية حمدودة)

الرركة العرزياة لاساتثمارات التكنولوجياة والتنمياة (مساا مة واري مدرجاة)

– الكاميا

– مصر
شركة

ا لل نادمل واملنتجعات السياحية (كوستا دي

ا) (مساا مة واري

مدرجة) – مصر
شركة املررف (مسا مة وري مدرجة) – للنان
شركة تادي املررف (مسا مة وري مدرجة) – للنان
شركة التو ي للت وير واتستثمار – أديكو (مسا مة وري مدرجة) – للنان
شركة سادن القاز ة (ذات مسئولية حمدودة) – للنان
زي التو ي للتنمية القاز ة (مسا مة وري مدرجة) – اللحريا
شركة التو ي للصنادي اتستثمارية (مسا مة وري مدرجة) – الكاميان

حسني عل شلكر
سليمان إزرا يم احلديث

شركة شلكر للتنمية والتجارة (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية
شركة النعيم القاز ة لاستثمار (مسا مة مدرجة) – مصر
الرركة السعودية للمخت ات اخلا ة (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

اجملموعة السعودية لأل اث والتسوي (مسا مة مدرجة) – السعودية

شركة جمموعة جنمة املدائا (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

الرركة السعودية لل لاعة والتغليم (مسا مة مدرجة) – السعودية
شركة ينرر كازيتال اتستثمارية (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

شركة أماك العاملية للتمويل العقاري (مسا مة مدرجة) – السعودية
شركة حلوات إخوان (مسا مة مدرجة) – السعودية

السعودية

شركة اعمار املدينة ات تصادية (مسا مة مدرجة) – السعودية

الرركة السعودية للخدمات األرضية (مسا مة مدرجة) – السعودية

شركة

ناعات العيسى (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

شركة سدكو كازيتال (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

علداهلل إزرا يم ا ويش

شركة ستاتدرد ترارترد كازيتال العرزية السعودية (مسا مة واري مدرجاة) –

شركة األمد السعودية خلدمات امل ارات ودعم النقال (مساا مة واري مدرجاة)
– السعودية
(مسا مة وري مدرجة) – السعودية

شركة حلوات إخوان (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شركة م ارات الريا

شركة اخلزامى لإلدارة (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

شركة سا للتكا ل (مسا مة مدرجة) – السعودية

شركة الرزي السعودية لألوذية (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

جمموعة التو ي املالية (حالياب شركة إتقان كازيتال) (مسا مة واري مدرجاة)
– السعودية
شركة واز علدالعزيز احلكري وشركا (مسا مة مدرجة) – السعودية
الرااركة السااعودية للمعلومااات اتئتماتيااة ( اا ) (مسااا مة وااري مدرجاااة) –
السعودية
شركة اتت امل للصناعات احلديدية (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

الرركة السعودية للخدمات األرضية (مسا مة مدرجة) – السعودية

منصور علدالعزيز اللصيل

الراااركة الساااعودية إلعاااادة التاااأمني التعااااوت (إعاااادة) (مساااا مة مدرجاااة) –

الرركة املتحدة لإللكرتوتيات (مسا مة مدرجة) – السعودية

السعودية

شركة أماك العاملية للتمويل العقاري (مسا مة مدرجة) – السعودية

شركة سا للتكا ل (مسا مة مدرجة) – السعودية

شركة  HSBCالعرزية السعودية (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

شركة جلل عمر للت وير (مسا مة مدرجة) – السعودية

الرركة السعودية للخدمات األرضية (مسا مة مدرجة) – السعودية

الرركة الوةنية للخدمات اجلوية (تال) (مسا مة عري مدرجة) – السعودية

شركة جاز العرزية للخدمات (مسا مة وري مدرجة) – السعودية

عمر علداهلل ج ري

شركة سيتا العاملية (مسا مة وري مدرجة) – زلجيكا
شركة اخل وط اجلوية اليمنية (شركة مررتكة حكومية) – اليما
الرركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات ال لياة (مساا مة مدرجاة)

يصل حممد شاكر

شاااااركة اااااالكون للمنتجاااااات اللاساااااتيكية (ذات مسااااائولية حمااااادودة) –

– السعودية

السعودية

جمموعااااة علداحملسااااا احلكااااري للسااااياحة والتنميااااة (مسااااا مة مدرجااااة) –

شركة أراك (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

السعودية

شركة سليماكو (مسا مة وري مدرجة) – مصر

شركة املأكوتت العصرية احملدودة (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شركة سليماكو (مسا مة وري مدرجة) – املغر

الرركة الوةنية إلدارة الثروات (مسا مة وري مدرجة) – السعودية
شركة القصيم للخدمات ال لية (مسا مة وري مدرجة) – السعودية
شركة دل للخدمات الصحة (مسا مة مدرجة) – السعودية
شركة أماك العاملية للتمويل العقاري (مسا مة مدرجة) – السعودية

عمرو حممد كامل

شركة اخلزامى لإلدارة (مسا مة وري مدرجة) – السعودية
شركة معاد العاملية للتعمري واإلترا (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية
شركة ا اد

س (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

شركة زيئة العاملية (ذات مسئولية حمدودة) – السعودية

وت يوجد خال العام 2021م ألي ع و ما أع ا جملس اإلدارة ع وية ا جمالس إدارات أكثار ماا مخاس
شركات مسا مة مدرجة.
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تكوين جملس اإلدارة وتصنيف العضوية:
يتكون جملس إدارة الرركة ما تسعة أع ا ةلقااب للنظاام األساال للراركة ،و اد عينا اجلمعياة العاماة
وري العادية الرازعة عرار املنعقادة ا تااري 2019 10 23م أع اا جملاس اإلدارة ملادة ثااث سانوات ميادياة
زدأت ما 2019 10 27م ،ومل ي رأ خال العام 2021م أي تغيري على أع اا اجمللاس مناذ اتتخاازهم ،وو قااب
لااذلك ااإن اجمللااس يتكااون مااا مثاتيااة أع ااا وااري تن يااذيني ماانهم ثاث اة أع ااا مسااتقلني إضااا ة إث ع ااو
تن يذي.
ويلني اجلدول أدتا تكويا اجمللس وتصنيم الع وية للعام 2021م:
اسم عضو اجمللس

املنصب يف اجمللس

تصنيف العضوية

عبداهلل صاحل كامل

رئيس جملس اإلدارة

غري تنفيذي

عبد العزيز حممد عبده مياني

نائب رئيس جملس اإلدارة

غري تنفيذي

حسني علي شبكشي

عضو جملس اإلدارة

غري تنفيذي

سليمان إبراهيم احلديثي

عضو جملس اإلدارة

غري 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

غري تنفيذي

اجتماعات جملس اإلدارة وسجل حضور األعضاء خالل العام 2021م:
عقد جملس إدارة الرركة أرزعة اجتماعات خاال العاام املاال 2021م ،كماا أن جملاس اإلدارة أ ادر عادداب
ما ارارات التمريار ا ال ارتات زاني مواعياد اجتماعاتا خاال العاام 2021م وذلاك و ا احتياجاات ومت للاات
الرركة ،وخا ة رارات اعتماد القاوائم املالياة الرزعياة والسانوية وذلاك زعاد دراساة جلناة املراجعاة اا ور ا
تو ياتها للمجلس ،وكان سجل اجتماعات اجمللس خال العام 2021م على النحو التال :
مواعيد االجتماعات
اسم عضو اجمللس

سجل حضور اجتماعات اجمللس 2021م

احلضور/عدد

االجتماع األول

االجتماع الثاني

االجتماع الثالث

االجتماع الرابع

2021/03/28

2021/08/15

2021/11/07

2021/12/29

االجتماعات

علداهلل اح كامل









4 3

علد العزيز حممد علد ميات









4 4

حسني عل شلكر









4 4

سليمان إزرا يم احلديث









4 4

علداهلل إزرا يم ا ويش









4 4

منصور علدالعزيز اللصيل









4 4

عمر علداهلل ج ري









4 4

يصل حممد شاكر









4 4

عمروحممد كامل









4 4

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة يف 2021/05/30م

عدد اجتماعات اجمللس وحضور أعضاء اجمللس خالل دورة اجمللس:
عقد جملس اإلدارة ما تاري تعيين ما اجلمعياة العاماة واري العادياة الرازعاة عرار املنعقادة ا 2019 10 23م
عدد ( )9اجتماعات حتى تهاية العاام 2021م  ،ويالني اجلادول أدتاا ح اور أع اا اجمللاس تجتماعاتا خاال
الدورة احلالية:
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اسم ع و اجمللس

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

احل ور

تسلة احل ور

علداهلل اح كامل

9

8

%89

علد العزيز حممد علد ميات

9

8

%89

حسني عل شلكر

9

9

%100

سليمان إزرا يم احلديث

9

9

%100

علداهلل إزرا يم ا ويش

9

9

%100

منصور علدالعزيز اللصيل

9

9

%100

عمر علداهلل ج ري

9

8

%89

يصل حممد شاكر

9

9

%100

عمرو حممد كامل

9

9

%100

جلان الشركة الرئيسة:
ضما إةار واعد حوكمة الرركة وزنا ع على ما تستدعي احتياجات وظروف وةليعاة أعماال الراركة اإن
جملااس اإلدارة شااكل ثاااث جلااان رئيسااية زهاادف مساااعدة اجمللااس ا تأديااة مهمات ا ومساائوليات وتصااريم
أعمال زركل عال ور مستوى اإلشراف والر ازة وضواز اذاذ القرارات ا الرركة ،و ذ اللجان
جلنااة املراجعااة ،وجلنااة املكا ااآت والرتشاايحات ،وجلنااة اتسااتثمار والتموياال ،ويراارف جملااس اإلدارة علااى
أعما ا وتقوم اللجان زعر تتائ أعما ا وتو ياتها على اجمللس زص ة دورية ،وتتلخص اختصا ات اللجان
ومهامها وتكوينها ورؤسائها وأع ائها وعدد اجتماعاتها وتواري اتعقاد ا وزياتات احل اور لألع اا لكال
اجتما خال العام 2021م على النحو التال :
 جلنة املراجعة:
اعتمدت اجلمعية العامة ( )46املنعقدة ا 2017 12 31م تئحة عمل جلنة املراجعاة املت امنة تراكيل اللجناة
ومهامهااا وضااواز عملااها ومكا ااآت أع ااائها ملااا يتوا ا م ا تئحااة حوكمااة الرااركات ،وذااتص جلنااة
املراجعة ملرا لة أعمال الرركة والتحق ما سامة وتزا ة التقارير والقوائم املالية وأتظمة الر ازاة الداخلياة
يها ،وترمل مهام اللجنة زص ة خا ة امللني أدتا  ،إث جاتا أي مهام ومسئوليات أخرى يوكلاها اا جملاس
اإلدارة:
أوالً :التقارير املالية:
 .1دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للرركة لل عرضاها علاى جملاس اإلدارة وإزادا رأيهاا والتو اية ا
شأتها؛ ل مان تزا تها وعدالتها وش ا يتها.
 .2إزدا الرأي ال ين – زناا ع علاى ةلاا جملاس اإلدارة – يماا إذا كاان تقريار جملاس اإلدارة والقاوائم املالياة
للراركة عادلاة ومتوازتااة وم هوماة وتت ااما املعلوماات الايت تتاايح للمساا مني واملسااتثمريا تقيايم املركااز
املال للرركة وأدائها ويفوذ عملها واسرتاتيجيتها.
 .3دراسة أي مسائل مهمّة أو وري مألو ة تت منها التقارير املالية.
 .4اللحث زد ة ا أي مسائل يثري ا املدير املال للرركة أو ما يتوث مهام أو مسؤول اتلتزام ا الراركة
أو مراج احلسازات.
 .5التحق ما التقديرات احملاسلية ا املسائل اجلو رية الواردة ا التقارير املالية.
 .6دراسة السياسات احملاسلية املتلعة ا الرركة وإزدا الرأي والتو ية جمللس اإلدارة ا شأتها.
ثانياً :املراجعة الداخلية:
 .1دراسة ومراجعة تظم الر ازة الداخلية واملالية وإدارة املخاةر ا الرركة.
 .2دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتازعة تن يذ اإلجرا ات التصحيحية للملحوظات الواردة يها.
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 .3الر ازة واإلشراف على أدا وأتر ة املراج الداخل أو (إدارة املراجعة الداخلية ا الراركة – إن وجادت
–)؛ للتحق ما توا ر املوارد الازمة و عاليتها ا أدا األعمال واملهام املنوةاة زهاا .وإذا مل يكاا للراركة
مراج داخل  ،على اللجنة تقديم تو يتها إث اجمللس زرأن مدى احلاجة إث تعيين .
 .4التو ية جمللس اإلدارة زتعيني مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراج الداخل وا رتا مكا آت .
 .5جتتم اللجنة زص ة دورية م املراج الداخل للرركة مرتني على األ ل ا السنة.
ثالثاً :مراجع احلسابات:
 .1التو ية جمللس اإلدارة زرتشيح مراجعا احلساازات وعاز م و دياد أتعاازهم وتقيايم أدائهام ،زعاد التحقا
ما استقا م ومراجعة ت امل عملهم وشروط التعا د معهم.
 .2التحق ما استقال مراج احلسازات وموضوعيت وعدالت  ،ومدى عالية أعماال املراجعاة ،ما األخاذ ا
اتعتلار القواعد واملعايري ذات الصلة.
 .3مراجعة خ ة مراج حسازات الرركة وأعمالا  ،والتحقا ماا عادم تقدميا أعمااتب نياة أو إدارياة ذار
عا ت امل أعمال املراجعة ،وإزدا مرئياتها حيال ذلك.
 .4اإلجازة عا است سارات مراج حسازات الرركة.
 .5دراسة تقرير مراج احلسازات وماحظات على القوائم املالية ومتازعة ما أتُخِذ زرأتها.
 .6جتتم اللجنة زص ة دورية م مراج حسازات الرركة مرتني على األ ل ا السنة.
رابع ًا :ضمان االلتزام:
 .1مراجعة تتائ تقارير اجلهات الر ازية والتحق ما اذاذ الرركة اإلجرا ات الازمة زرأتها.
 .2التحق ما التزام الرركة زاألتظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العا ة.
 .3مراجعة العقود والتعامات املقرت أن جتريها الرركة م األةاراف ذوي العا اة ،وتقاديم مرئياتهاا حياال
ذلك إث جملس اإلدارة.
 .4ر ما ترا ما مسائل ترى ضرورة اذاذ إجارا زراأتها إث جملاس اإلدارة ،وإزادا تو اياتها زااإلجرا ات
اليت يتعني اذاذ ا.
وتركل اللجنة زقارار ماا اجلمعياة العاماة واري العادياة الرازعاة عرار للراركة واملنعقادة ا 2019 10 23م
ملدة ثاث سنوات تلدأ ما زداية دورة جملس اإلدارة ا 2019 10 27م و مكوت ما ثاثة أع ا ماا واري
أع ا جملس اإلدارة التن يذيني و م املهندل سليمان إزرا يم احلديث رئيساب للجناة و او ع او واري تن ياذي
ا جملااس اإلدارة ،وع ااوية الاادكتور عماار علااداهلل ج ااري و وع ااو مسااتقل ا جمل اس اإلدارة ،واتسااتاذ
تا ر سها الريلات و و ع و خارج مستقل متخصص ا الرئون املالية واحملاسلية.
و يما يل جدول يلني رئيس وأع اا اللجناة وعادد اجتماعاتهاا وتاواري اتعقاد اا وزياتاات احل اور لألع اا
لكل اجتما خال العام 2021م على النحو التال :
مارس اللجنة مهامها ما خال عقد ( )6اجتماعات خال العام 2021م

اتسم

ةليعة الع وية

سليمان إزرا يم احلديث

رئيس

عمر علداهلل ج ري

ع و



تا ر سها الريلات

ع و*



اتجتما األول

اتجتما الثات

اتجتما الثالث

اتجتما الراز

اتجتما اخلامس

اتجتما السادل

2021 03 14م

2021 03 24م

2021 03 30م

2021 05 04م

2021 08 11م

2021 11 03م

































* ع و خارج مستقل متخصص ا الرئون املالية واحملاسلية.

 جلنة املكافآت والرتشيحات:
راشي با م تئحة حوكماة الراركات قاد ارر جملاس اإلدارة دما جلانيت املكا اآت والرتشايحات ا جلناة
واحاادة ا مساامى جلنااة املكا ااآت والرتشاايحات وتتااوث مجي ا اتختصا ااات واملهااام للجاانيت املكا ااآت
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والرتشاايحات الااواردة ا تئحااة حوكمااة الرااركات ،وعلي ا قااد اعتماادت اجلمعيااة العامااة ( )46املنعقاادة ا
2017 12 31م تئحة عمل جلنة املكا آت والرتشايحات املت امنة تراكيل اللجناة ومهامهاا وضاواز عملاها
ومكا آت أع ائها ملا يتوا م تئحة حوكمة الرركات ،وذتص جلنة املكا اآت والرتشايحات زاملهاام
املرتل ااة ملكا ااآت أع ااا اجمللااس واللجااان املنلثقااة منا ومكا ااآت اإلدارة التن يذيااة والرتشاايحات لع ااوية
اجمللس واإلدارة التن يذية على النحاو املالني أدتاا  ،اث جاتاا أي مهاام ومسائوليات أخارى يوكلاها اا جملاس
اإلدارة:
أوالً :فيما خيص املكافآت يف الشركة:
 .1اعداد سياساة واضاحة للمكا اآت ور عهاا اث جملاس اإلدارة للنظار يهاا رهياداب تعتماد اا ماا اجلمعياة
العامة للرركة ،على أن ترمل ذ السياسة:
أ .مكا آت أع ا جملس اإلدارة.
 .مكا آت اللجان املنلثقة ما جملس اإلدارة.
 .مكا آت اإلدارة التن يذية.
على أن يراعى ا تلك السياسة اتلا معايري مرتل ة زاألدا وات صا عنها ،والتحق ما تن يذ ا.
 .2توضيح العا ة زني املكا اآت املمنوحاة وسياساة املكا اآت املعماول زهاا ،وزياان أي احناراف جاو ري عاا
ذ السياسة.
 .3املراجعة الدورية لسياسة املكا آت ،وتقييم مدى عاليتها ا قي األ داف املتوخاة منها.
 .4التو ية جمللس اإلدارة و قاب للسياسة املعتمدة ما اجلمعية ملا يل :
أ .مكا آت أع ا جملس اإلدارة.
 .مكا آت اللجان املنلثقة عا جملس اإلدارة.
 .مكا آت كلار التن يذيني.
ثانياً :فيما خيص الرتشيحات لعضوية جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
تكون اختصا ات اللجنة يما خيص الرتشيحات ما يل :
 .1ا رتا سياسات ومعايري واضحة للع وية ا جملس اإلدارة واإلدارة التن يذية.
 .2التو ااية جمللااس اإلدارة زرتشاايح أع ااا ي ا وإعااادة ترشاايحهم و ق ااب للسياسااات واملعااايري املعتماادة ،م ا
مراعاة عدم ترشيح أي شخص سلق إداتت جبرمية للة زاألماتة.
 .3إعداد و م للقدرات واملؤ ات امل لوزة لع وية جملس اإلدارة ،وشغل وظائم اإلدارة التن يذية.
ديد الو الذي يتعني على الع و ذصيص ألعمال جملس اإلدارة.
.4
 .5املراجعة السنوية لاحتياجات الازمة ماا املهاارات أو اخلا ات املناسالة لع اوية جملاس اإلدارة ووظاائم
اإلدارة التن يذية.
 .6مراجعة يكل جملس اإلدارة واإلدارة التن يذية ،وتقديم التو يات اليت ميكا إجراؤ ا.
 .7التحق ا زرااكل ساانوي مااا اسااتقال األع ااا املسااتقلني ،وعاادم وجااود أي تعااار مصاااح إذا كااان
الع و يرغل ع وية جملس إدارة شركة أخرى.
 .8وض ا و اام وظي ا لألع ااا التن يااذيني ،واألع ااا وااري التن يااذيني ،واألع ااا املسااتقلني ،وكلااار
التن يذيني.
 .9وض اإلجرا ات اخلا ة ا حال شغور مركز أحد أع ا جملس اإلدارة أو كلار التن يذيني.
 .10دياااد جواتاااا ال اااعم والقاااوة ا جملاااس اإلدارة ،وا ااارتا احللاااول ملعاجلتهاااا ملاااا يت اا ماا مصااالحة
الرركة.
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وتركل جلنة املكا آت والرتشيحات زقرار ما جملس اإلدارة ملدة ثاث سنوات تلدأ ماا زداياة دورة جملاس
اإلدارة ا 2019 10 27م و ا مكوت ا مااا ثاثااة أع ااا مااا وااري أع ااا جملااس اإلدارة التن يااذيني و اام
األسااتاذ منصااور علاادالعزيز اللصاايل رئيس ااب للجنااة و ااو ع ااو مسااتقل ا جملااس اإلدارة ،وع ااوية األسااتاذ
حسني عل شلكر واألستاذ عمرو حممد كامل و ما أع ا وري تن يذيني ا جملس اإلدارة.
و يمااا يل ا جاادول ياالني رئاايس وأع ااا اللجنااة و ا ة وةليعااة الع ااوية وعاادد اجتماعاتهااا وتااواري اتعقاد ااا
وزياتات احل ور لألع ا لكل اجتما خال العام 2021م على النحو التال :
اتسم

ةليعة الع وية

مارس اللجنة مهامها ما خال عقد ( )2اجتماعات خال العام 2021م
اتجتما الثات

اتجتما األول
2021 02 17م

2021 10 24م

منصور علدالعزيز اللصيل

رئيس





حسني عل شلكر

ع و





عمرو حممد كامل

ع و





 جلنة االستثمار والتمويل:
اعتمااد جملااس اإلدارة ا اجتماعاا زتاااري 2020 11 08م تئحااة عماال جلنااة اتسااتثمار والتموياال املت اامنة
تركيل اللجنة ومهامهاا وضاواز عملاها ومكا اآت أع اائها ،وذلاك ملعاوتاة جملاس اإلدارة ا أدا واجلاتا
والقيااام ملساائوليات املتعلقااة زاتختصا ااات واملهااام واملساائوليات أدتااا إث جاتااا أي مهااام ومسااؤوليات أخاارى
يوكلها ا جملس اإلدارة.
اختصاصات جلنة االستثمار والتمويل ومهامها ومسئولياتها:
 .1وض اتسرتاتيجيات والسياسات اتستثمارية ،ومراجعتها دورياب ،ور التو يات زها إث جملس اإلدارة.
 .2ملاشرة اتعتمادات واتستثمارات حسا الصاحيات اليت ي وضها جملس اإلدارة للجنة.
 .3دراسة ال رص اتستثمارية اجلديدة ،ور التو يات زها إث جملس اإلدارة.
 .4دراسة أدا اتستثمارات والتقييم الدوري ا ،ور التو يات زرأتها إث جملس اإلدارة.
 .5اإلشراف والر ازة على تن يذ السياسات واتسرتاتيجيات واملراري اخلا اة زاتساتثمار ،ور ا التو ايات
زها إث جملس اإلدارة.
 .6دراسة وتقييم ال رص اتستثمارية املقرتحة ما اإلدارة يما يتعل زالتعامات التالية ،والتو ية زرأتها:
أ .اتتدما أو اتستحواذ على الرركات
 .التخااار مااا أي مااا اس اتثمارات الرااركة أو زيعهااا أو تقاال ملكيتهااا ووري ااا مااا ااور التصاارف ا
اتستثمارات
 .دراسة ال رص اتستثمارية اجلديدة ور التو يات زها إث جملس اإلدارة
د .دراسااة مصااادر التموياال الازمااة لاسااتثمارات املختل ااة املعروضااة علااى الرااركة أو الاايت تو ا زهااا
اإلدارة
 .7التأكد ما أن اإلجرا ات اإلدارية واملالية يما خيتص زإدارة استثمارات الراركة متماشاي با ما املت للاات
القاتوتية وال واز اإلدارية.
 .8ا اارتا ودراسااة ومراجعااة يكاال التموياال املناسااا للرااركة ،وتناساال م ا حجاام اتسااتثمارات القائمااة،
واملقللة عليها الرركة ،وتقديم التو يات زرأتها إث جملس اإلدارة.
 .9اعتماد وعقد القرو  ،والتوكيات ،والتسهيات املصر ية ،والكملياتت ،ا حدود ما ت و ز ماا
جملس إدارة الرركة.
 .10تعايني و دياد ت اامل وأتعاا مكاتاا املرااورة املالياة ،مللاشارة عملياات اتساتحواذ ،أو اتتادما  ،أو زيا
اتستثمارات وما ا حكم ذلك.
 .11جيوز للجنة ،التو ية جمللس اإلدارة ،زت ويض اإلدارة التن يذية ا زعض مهامها و احياتها.
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 .12إعااداد التقااارير الدوريااة والساانوية عااا أعمااال اللجنااة ،وتقرياار اإل صااا الساانوي ،وتقاادميها إث جملااس
اإلدارة.
وترااكل جلنااة اتسااتثمار والتموياال زقاارار مااا جملااس اإلدارة ملاادة ثاااث ساانوات تلاادأ مااا زدايااة دورة جملااس
اإلدارة ا 2019 10 27م و مكوت ما أرزعة أع ا ماا أع اا جملاس اإلدارة و ام املهنادل علادالعزيز
حممااد علااد ميااات رئيس ااب للجنااة و ااو ع ااو وااري تن يااذي ا جملااس اإلدارة ،وع ااوية األسااتاذ حسااني عل ا
شلكر و او ع او واري تن ياذي ا جملاس اإلدارة ،وع اوية األساتاذ علاداهلل إزارا يم ا اويش و او ع او
تن يذي ا جملس اإلدارة ،وع وية األستاذ يصل حممد شاكر و وع و مستقل ا جملس اإلدارة.
و يماا يلا جادول ياالني رئايس وأع ااا اللجناة وةليعااة الع اوية وعاادد اجتماعاتهاا وتااواري اتعقاد اا وزياتااات
احل ور لألع ا لكل اجتما خال العام 2021م على النحو التال :
اتسم

مارس اللجنة مهامها ما خال عقد ( )6اجتماعات خال العام 2021م

ةليعة
اتجتما األول

اتجتما الثات

اتجتما الثالث

اتجتما الراز

اتجتما اخلامس

اتجتما السادل

2021 02 28

2021 04 26

2021 06 30

2021 09 27

2021 10 31

2021 12 13

رئيس













حسني عل شلكر

ع و













علداهلل إزرا يم ا ويش

ع و













يصل حممد شاكر

ع و













علدالعزيز حممد علد ميات

الع وية

مصلحة أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف أسهم الشركة وشركاتها التابعة:
 املصلحة يف أسهم الشركة:
يلني اجلدول أدتا مصلحة أع ا جملس اإلدارة ا أساهم الراركة خاال العاام املاال 2021م ،وت توجاد أي
مصلحة أل رزائهم (الزوجات واألوتد القصر) ا أسهم الرركة أو شركاتها التازعة ،كما ت توجد مصالحة
ألي ما كلار التن يذيني وأ رزائهم ا أسهم الرركة أو شركاتها التازعة وت توجد أي أدوات دياا للراركة
أو لرركاتها التازعة.
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

اح كامل *

67,903,932

-

67,903,932

-

-

-

علدالعزيز حممد علد ميات

2,022

-

2,022

-

-

-

حسني عل شلكر

1,000

-

1,000

-

-

-

سليمان إزرا يم احلديث

1,000

-

1,000

-

-

-

علداهلل إزرا يم ا ويش

100

-

100

-

-

-

منصور علدالعزيز اللصيل

1,000

-

1,000

-

-

-

50

-

50

-

-

-

258

-

258

-

-

-

1,000

-

1,000

-

-

-

علداهلل

عمر علداهلل ج ري
يصل حممد شاكر
عمرو حممد كامل

ماحظة * ال إضا ة عدد  67,225,431سهم اململوكة لرركة دل ال كة القاز ة ملصلحة اتستاذ علداهلل اح كامل واري
امللاشرة لسي رت اإلدارية على شركة دل ال كة القاز ة إضا ة إث اتسهم اليت ميلكها ملاشرة وعدد ا  678,501سهم.

 املصلحة يف أسهم شركات تابعة:
شركة حلواني إخوان:
يلني اجلادول أدتاا مصالحة زعاض أع اا جملاس اإلدارة ا أساهم شاركة حلاوات إخاوان (مساا مة مدرجاة)
التازعة للرركة ما خال شركة عسري العرزية لاستثمار الصاناع احملادودة اململوكاة زالكامال للراركة
خال العام املال 2021م على النحو التال :
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بداية العام

اسم العضو الذي
تعود له املصلحة
علداهلل

اح كامل

علدالعزيز حممد علد ميات
علداهلل إزرا يم ا ويش

نهاية العام

صايف التغيري

نسبة التغيري
%12,5
%12,5
%1300

عدد األسهم

أدوات الدين

عدد األسهم

أدوات الدين

1,100

-

1,237

-

137

1,100

-

1,237

-

137

8

-

112

-

104

شركة صناعات العيسى:
ت توجد أي مصلحة ألع ا جملس اإلدارة ا أسهم شركة ناعات العيسى اململوكة زنسالة  %38للراركة
خال العام املال 2021م.
مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة التنفيذية:
اعتماادت اجلمعيااة العامااة العاديااة ( )50املنعقاادة ا 2021 05 30م سياسااة مكا ااآت أع ااا جملااس اإلدارة
واللجااان املنلثقااة واإلدارة التن يذيااة والاايت تهاادف اث ديااد معااايري واضااحة ملكا ااآت أع ااا جملااس اإلدارة
وللجان املنلثقة ما اجمللس وكلار التن يذيني ا الرركة ا ضو مت للات تظاام الراركات وأتظماة ولاوائح
يئة السومل املالية ،كماا تهادف السياساة اث جاذ ا اراد يتمتعاون زقادر ماا الك اا ة والقادرة واملو لاة ماا
اجاال العماال ا جملااس اإلدارة واللجااان واإلدارة التن يذيااة مااا خااال تاالين خ ا وزاارام حم اازة للمكا ااآت
ومرتل ة زاألدا  ،مما يسا م ا سني أدا الرركة و قي مصاح مسا ميها.
أوتب  :مكا أة أع ا جملس اإلدارة:
 .1ةلقااب للمااادة ( )21مااا النظااام األسااال للرااركة ،تكااون مكا ااأة أع ااا اجمللااس مللغااب معين ااب أو زاادل
ح ور عا اجللسات ،أو مزايا عينية ،أو تسلة معينة ما اا األرزا  ،وجيوز اجلم زني اثانني أو أكثار
ما ذ املزايا ،وذلك ملا يتوا م األحكام الواردة ا تظام الرركات ،وتئحة حوكمة الرركات،
والقواعد واملعايري اليت ت عها يئة السومل املالية ا ذا اخلصوص.
 .2إذا كات املكا أة تسلة معينة ما أرزا الرركة ،ا جيوز أن تزيد ذ النسلة على ( )%10ما ااا
األرزاا  ،وذلاك زعاد خصام اتحتياةياات الايت ررتهاا اجلمعياة العاماة ت ليقااب ألحكاام تظاام الراركات
وتظااام الرااركة األسااال ،وزعااد توزي ا رزااح علااى املسااا مني ت يقاال عااا ( )%5مااا رأل مااال الرااركة
املد و  ،على أن يكون استحقامل ذ املكا أة متناسلاب م عدد اجللسات اليت حي ر ا الع و ،وكل
تقدير خيالم ذلك يكون زاةاب.
 .3تكون مكا اأة رئايس جملاس اإلدارة مللا و ادر  350,000رياال سانوياب ومكا اأة ع او جملاس اإلدارة
ملل و در  250,000ريال سنوياب.
 .4يكون زدل احل ور  3,500ريال لكل اجتما ما اجتماعات جملس اإلدارة.
 .5تغ الرركة الن قات واملصاريم ال علية املعقولة اليت يتحملها ع و جملس اإلدارة لغر تأدية عمل .
 .6وا مجي األحوال؛ ت يتجاوز جممو ما حيصل عليا ع او جملاس اإلدارة ماا مكا اآت ومزاياا مالياة أو
عينيااة ت ااامل احلااد اتعلااى للمكا ااأة املنصااوص علي ا ا اللااوائح واتتظمااة وو ا ال ااواز الاايت ت ااعها
اجلهة املختصة.
 .7جيا أن يرتمل تقرير اجمللس اث اجلمعي ة العاماة العادياة علاى زياان شاامل لكال ماا حصال عليا أع اا
اجمللس خال السنة املالية ما مكا آت وزدل مصرو ات ووري ذلاك ماا املزاياا .وأن يراتمل كاذلك علاى
زياان ماا ل ا أع ااا اجمللاس زو ا هم عاااملني أو إدارياني أو ماا ل او تظااريا أعماال نياة أو إداريااة أو
استرارات .وأن يرتمل أي اب على زيان زعدد جلسات اجمللس وعدد اجللسات اليت ح ر ا كل ع و ماا
تاري آخر اجتما للجمعية العامة.
 .8جيااوز أن تكااون مكا ااآت أع ااا جملااس اإلدارة مت اوتااة املقاادار يااث تعكااس ماادى خ ا ة الع ااو
واختصا ات واملهام املنوةة ز واستقال وعدد اجللسات اليت حي ر ا ووري ا ما اتعتلارات.
 .9جيا أت تكون مكا أة أع ا جملاس اإلدارة املساتقلني تسالة ماا األرزاا الايت ققهاا الراركة أو أن
تكون ملنية زركل ملاشر أو وري ملاشر على ر ية الرركة.
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ويلني اجلدول أدتا مكا آت وتعوي ات أع ا جملس اإلدارة املد وعة خال العام 2021م:
املكا آت املتغرية

املكا آت الثازتة

ملل معيني

زدل ح ور جلسات اجمللس

جممو زدل ح ور جلسات اللجان

مزايا عينية

350,000

14,000

21,000

-

-

-

385,000

-

-

-

-

-

0

-

385,000

-

42,000 1,070,000

49,000

0

0

0

1,161,000

0

0

0

0

0

0

0

1,161,000

0

350,000

10,500

-

-

-

-

360,500

-

-

-

-

-

0

-

360,500

-

370,000

14,000

21,000

-

-

-

405,000

-

-

-

-

-

0

-

405,000

-

 3حسني عل شلكر

450,000

14,000

28,000

-

700,000

-

1,192,000

-

-

-

-

-

0

-

30,000 1,192,000

 4سليمان إزرا يم احلديث

370,000

14,000

21,000

-

-

-

405,000

-

-

-

-

-

0

-

 5عمرو حممد كامل

350,000

واتسترارية

اجملمو

تسلة ما األرزا

مكا آت دورية

يزية صرية األجل

350,000

14,000

21,000

-

-

-

385,000

-

-

-

-

-

0

-

385,000

-

مكا أة األعمال ال نية واإلدارية

مكا أة رئيس اجمللس أو الع و املنتد
أو أمني السر إن كان ما األع ا

خ

خ
يزية ةويلة األجل

األسهم املمنوحة

اجملمو

مكا أة تهاية اخلدمة

اجملمو الكل

زدل املصرو ات

370,000

14,000

7,000

-

-

-

391,000

-

-

-

-

-

0

-

391,000

-

أوتب :األع ا املستقلني:
 1منصور علدالعزيز اللصيل
 2عمر علداهلل ج ري
3

يصل حممد شاكر
اجملمو

ثاتياب :األع ا وري التن يذيني:
 1علداهلل

اح كامل

 2علدالعزيز حممدعلد ميات

اجملمو

405,000

-

14,000

7,000

-

-

-

371,000

-

-

-

-

-

0

-

371,000

-

66,500 1,890,000

77,000

0

700,000

0

2,733,500

0

0

0

0

0

0

0

30,000 2,733,500

ثالثاب :األع ا التن يذيني:
 1علداهلل إزرا يم ا ويش
اجملمو
اجملمو الكل

350,000

14,000

21,000

-

-

-

385,000

-

-

-

-

-

0

-

385,000

-

350,000

14,000

21,000

122,500 3,310,000

147,000

0
0

0
700,000

0
0

385,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

385,000

0

4,279,500

30,000 4,279,500

* زنا ع على سياسة مكا آت أع ا جملس اإلدارة واللجاان املنلثقاة واإلدارة التن يذياة واملعتمادة ماا اجلمعياة
العامااة العاديااة ( )50املنعقاادة ا 2021 05 30م قااد ال اارف مكا ااأة لاارئيس جملااس اإلدارة ملللا و اادر
 350,000ريااال ،و اارف مكا ااأة لكاال ع ااو جملااس اإلدارة ملللا و اادر  250,000ريااال عااا الساانة املاليااة
املنتهية ا 2021 12 31م مللل إمجال در  2,350,000ريال.
* كمااا وا قا اجلمعيااة العامااة العاديااة اخلمسااون املنعقاادة ا 2021 05 30م علااى اارف ملل ا 1,800,000
ريااال مكا ااأة ألع ااا جملااس اإلدارة عااا الساانة املاليااة املنتهيااة ا 2020 12 31م وال اار ها خااال العااام
2021م على النحو التال :
مبلغ املكافآة عن العام 2020م

اسم عضو جملس اإلدارة
علداهلل اح كامل

 200,000ريال

علدالعزيز حممد علد ميات

 200,000ريال

حسني عل شلكر

 200,000ريال

سليمان إزرا يم احلديث

 200,000ريال

علداهلل إزرا يم ا ويش

 200,000ريال

منصور علدالعزيز اللصيل

 200,000ريال

عمر علداهلل ج ري

 200,000ريال
 200,000ريال

يصل حممد شاكر

 200,000ريال

عمرو حممد كامل

ثاتياب :مكا أة أع ا اللجان:
اشتمل تئحة عمل جلنة واملراجعة وتئحة عمل جلنة املكا آت والرتشيحات والايت ال اعتماد اا ماا اجلمعياة
العامة ،وتئحة عمل جلنة اتستثمار والتمويل واملعتمدة ما جملاس اإلدارة علاى املكا اآت اخلا اة زأع اائها
و مكا أة سنوية در ا  120,000رياال (مائاة وعرارون ألام) لارئيس اللجناة و 100,000رياال (مائاة ألام)
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لكل ع و ما األع ا اتخريا على أن يكون استحقامل ذ املكا اأة متناسلاب ما عادد اتجتماعاات الايت
حي ر ا الع و خال السنة.
ويلني اجلدول أدتا مكا آت وتعوي ات أع ا اللجان املد وعة خال العام 2021م:
املكا آت الثازتة (عدا زدل
ح ور اجللسات)

اجملمو

زدل ح ور اجللسات

أع ا جلنة املراجعة:
سليمان إزرا يم احلديث

120,000

21,000

141,000

عمر علداهلل ج ري

100,000

21,000

121,000

100,000

21,000

121,000

320,000

63,000

383,000

تا ر سها الريلات
اجملمو
أع ا جلنة املكا آت والرتشيحات:
منصور علدالعزيز اللصيل

120,000

7,000

127,000

حسني عل شلكر

100,000

7,000

107,000

100,000

7,000

107,000

320,000

21,000

341,000

علدالعزيز حممد علد ميات

120,000

21,000

141,000

حسني عل شلكر

100,000

21,000

121,000

علداهلل إزرا يم ا ويش

100,000

21,000

121,000

يصل حممد شاكر

100,000

21,000

121,000

420,000

84,000

504,000

عمرو حممد كامل
اجملمو
أع ا جلنة اتستثمار والتمويل:

اجملمو

ثالثاب  :مكا أة اإلدارية التن يذية:
حيدد جملس اإلدارة زنا ع على تو ية جلنة املكا آت والرتشيحات مكا أة كلار التن يذيني وترمل ما يل :
 .1ملل ثاز يد زصورة راتا وزدتت ،وترمل اللدتت زدل السكا وزدل املوا اات والتاذاكر السانوية
واليت تقرتحها جلنة املكا آت والرتشيحات ويعتمد ا جملس اإلدارة.
 .2مكا أة سنوية مرتل ة ملؤشرات األدا و قاب للتقييم السنوي الذي يتم زهذا اخلصوص.
وسياسة وأتوا املكا آت للعاملني وكلار التن ياذيني ماا لال جملاس اإلدارة زناا ع علاى
 .3يتم اعتماد خ
تو ية جلنة املكا آت والرتشيحات.
وجيا على جلنة املكا آت والرتشيحات اإلشراف على تن يذ سياسة املكا آت للموظ ني وكلاار التن ياذيني
وال ام واملوجهات العامة اليت يقر ا اجمللس.
ا ضو اخل
ويلني اجلدول أدتا أعلى املكا آت والتعوي ات لسلعة ما كلار التن يذيني املد وعة خال العام 2021م:

رواتا

زدتت

مزايا عينية

اجملمو

أرزا

يزية صرية األجل

مكا آت دورية

خ

خ
يزية ةويلة األجل

األسهم املمنوحة

اجملمو

مكا أة تهاية اخلدمة

وجدت

464,000

اجملمو الكل

اجملمو الكل

2,480,022 6,035,250

4,731,000 8,515,272

-

-

-

-

103,080 4,731,000

جممو مكا أة التن يذيني عا اجمللس إن

املكا آت الثازتة

-

املكا آت املتغرية

13,813,352

وت يوجد أي ترتيلات أو ات امل تنازل ملوجل أحد أع ا جملس إدارة الرركة أو أحد كلار التن يذيني عا أي مكا آت.

الوسائل اليت اعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء جلانه وأعضائه:
اعتمااد جملااس اإلدارة يفااوذ تقياايم أدا عماال جملااس اإلدارة زنااا علااى ا اارتا جلنااة املكا ااآت والرتشاايحات
وراشياب م مت للات تئحة حوكمة الرركات ،و اد ال خاال العاام ت اوير النماوذ املعتماد ساازقاب ليكاون
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تقييم ذات يتم ما خال تقييم الع و لن س زاإلضا ة اث تقييم لكل ع او ماا أع اا اجمللاس علاى حاد
وذلك لغر املساعدة ا عملية تقييم اعلياة اع اا اجمللاس ،ويت اما يفاوذ التقيايم عنا ار ترتكاز علاى
ح ور ع و جملس اإلدارة واملراركة ال عالاة ا اتجتماعاات ،ودور ومساؤوليات الع او ،إضاا ة اث تقيايم
أمني سر اجمللس ودور ومسئوليات .
كمااا اعتمااد جملااس اإلدارة يفااوذ تقياايم أدا لعماال كاال جلنااة مااا اللجااان التازعااة ل ا  ،وال تصااميم النمااوذ
ليسااا م ا التحق ا مااا ادا عماال اللجااان و ا تئحااة عملااها املعتماادة والاايت تاانظم ضااواز وإجاارا ات عماال
اللجناااة ،ومهامهاااا ،و واعاااد اختياااار أع اااائها ،وترااامل عنا ااار التحقا ا تراااكيل اللجناااة واجتماعاتهاااا،
واختصا ات اللجنة ومهامها ومسئولياتها.
وذلاك ملعر اة تقااط ال اعم والقاوة ا أدا اجمللاس واللجااان لتعزياز أمااكا القاوة والعمال علاى معاجلاة أوجا
القصور.
األعمال والعقود اليت يكون ألي من أعضاء جملس اإلدارة أو لكبار التنفيذيني مصلحة فيها:
ام الرركة خال العام 2021م ملعاملة اعتيادية وألحد أع اا جملاس اإلدارة مصالحة ملاشارة يهاا وتقا
ضما إةار النراط العادي للرركة وزن س الراروط واألساس املتلعاة ما الغاري ،و اد ال عار املعاملاة علاى
جملس اإلدارة وإثلات تللي ع و اجمللاس ذو املصالحة جمللاس اإلدارة وموا قتا علاى ذلاك دون اشارتاك الع او
ذو املصلحة على التصوي  ،و د وا ق اجلمعية العامة العادية ( )50املنعقدة ا 2021 05 30م علاى األعماال
والعقود أدتا دون اشرتاك الع و ذو املصلحة ا التصوي على القرار وذلك و تللي رئيس اجمللس والتقريار
اخلاص املقدم ما مراج احلسازات للجمعية العامة ،واجلدول أدتا يوضح املعاملة م ال رف ذو العا ة الايت
ال املوا قة عليها ما اجلمعية العامة:
اسم الطرف ذي املصلحة

طبيعة التعامل

مبلغ التعامل

مدة التعامل

حسني علي شبكشي
(عضو جملس اإلدارة لتملكه
مكتب حسني علي شبكشي

شروط التعامل
عقد تقديم خدمات

خدمات استشارية

 700ألف ريال

خالل العام 2021م

استشارية بدون شروط
تفضيلية.

لالستشارات اإلدارية)

وتقر الرركة أت زاستثنا ما جا أعا إت ت توجد أي أعمال أو عقود خال العام 2021م تكون الرركة
ةر اب يها و يها أو كات يها مصلحة ألحد أع ا جملاس اإلدارة أو لكلاار التن ياذيني أو ألي شاخص ذي
عا ة زأي منهم.
املعامالت مع األطراف ذوي العالقة:
ام ا زعااض الرااركات التازعااة للرااركة وا ساايامل أعما ااا التجاريااة اتعتياديااة ملعااامات يمااا زينهااا وم ا
أةراف ذوي عا ة زها ضاما إةاار النرااط ا لعاادي اا وزان س الراروط واألساس وأساعار التعامال املتلعاة ما
الغااري ،وياالني اجلاادول أدتااا ملخااص زاملعااامات ا امااة م ا األةااراف ذات العا ااة كمااا ا تهايااة العااام و ا
اإلي ا ( )20ما القوائم املالية ذا العام:
املبالغ املستحقة من أطراف ذوي عالقة
الطرف ذو العالقة
شركات جتارية أخرى
لصص ديون مركوك ا

صيلها

طبيعة العالقة

طبيعة املعاملة

مبالغ املعاملة

الرصيد

جهات منتسلة
-

معامات لتل ة
-

6,454,790
-

1,907,444
()512,361
1,395,083

الر يد
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املبالغ املستحقة ألطراف ذوي عالقة
الطرف ذو العالقة
شركة دل التجارية
شركة اإل اعيلية مصر للدواجا
أخرون

طبيعة العالقة

طبيعة املعاملة

جهة منتسلة مملوكة ألحد املسا مني
الرئيسيني
جهة منتسلة مملوكة ألحد املسا مني
الرئيسيني
جهات منتسلة

شرا ز ائ تامة
الصن
شرا مواد خام
معامات لتل ة

الر يد

مبالغ املعاملة

الرصيد

738,128

79,753

3,196,490

249,223

154,864

638,676
967,652

املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
تقوم جهة مستقلة زتن يذ مهام املراجعة الداخلية وتقييم و حص أتظمة الر ازة الداخلية و اعليتها ا الراركة
وتر تقارير ا إث جلناة املراجعاة زعاد منا راتها ما إدارة الراركة ،وتقاوم إدارة الراركة زعمال اإلجارا ات
التصااحيحية الازمااة للماحظااات الااواردة ا تقااارير املراجعااة الداخليااة وماحظااات احملاسااا القاااتوت أثنااا
عمليااات ال حااص واملراجعااة ومتازعااة اسااتكما ا تعزياازاب ألتظمااة الر ازااة الداخليااة ،وتكااون أعمااال املراجعااة
الداخلية و خ ة سنوية يتم مراجعتهاا دوريااب ،وترامل مهاام املراجعاة الداخلياة تقيايم تظاام الر ازاة الداخلياة
و اعليااة إجرا اتهااا وتو اايات سااينها وت وير ااا زإشااراف جلنااة املراجعااة ،وتتيجااة للمراجعااة الساانوية لنظااام
الر ازااة الداخليااة و اعليااة إجرا اتاا تلين ا ماحظااات اعتياديااة ضااما ممارسااة الرااركة ملهامهااا تسااتوجا
إجاارا ات تصااحيحية ااا زهاادف سااني وت ااوير أتظمااة الر ازااة ،وعاادم وجااود ماحظااات ولاااةر جو ريااة
مؤثرة ،م التو ية زاتستمرار ا عمليات ت وير تظام الر ازة وإجارا ات ال ال الاداخل واألترا ة املتعلقاة
زها ما خال العمل على التحسني املستمر لألتظمة واللوائح وإجرا ات العمليات التن يذية.
رأي جلنة املراجعة:
زنا ع على متازعة اللجنة ملهامها وتقارير املراج الداخل واملتازعة م احملاسا القاتوت واإلجرا ات التصاحيحية
اليت ام زها اإلدارة التن يذية للرركة للت وير والتحسني املستمر ،وتأكيدات اإلدارة التن يذية زعدم وجود
ماحظااات جو ريااة عنااد إعااداد القااوائم املاليااة املوحاادة الساانوية للعااام 2021م والقااوائم املاليااة األوليااة لل اارتات
الرزعيااة خااال العااام 2021م والقيااام ملعاجلااة مجيا املاحظااات الاايت ازاادا ا احملاسااا القاااتوت خااال أعمااال
املراجعاااة للعاااام 2021م وت توجاااد لدياا أي ظاااات أو ماحظاااات جو رياااة مل ياااتم معاجلتهاااا وعااادم وجاااود
ماحظاااات جو رياااة للجناااة عناااد دراساااة تلاااك القاااوائم وعااادم وجاااود ماحظاااات جو رياااة ماااا جملاااس اإلدارة
واعتماد ااا لتلااك القااوائم املاليااة ،وتأكياادات اإلدارة عااا تظااام الر ازااة الداخليااة و اعليااة إجرا ات ا املو ا ا
2022 03 14م و د ال حص ومراجعاة القاوائم امل الياة ماا مراجا احلساازات املعتماد املساتقل والاذي لا حا
اتةاااا علاااى كا اااة الاااد اتر والسااااجات وحماضااار جملاااس اإلدارة ولااااجات وحماضااار الااااجمعية العاماااة
للمسا مني ،وكما مل يتم استام أي ماحظة جو رياة ماا احملاساا القااتوت علاى أتظماة الر ازاة وال ال
الداخل  ،وزنا ع على تقرير الر ازة الداخلية السنوي عا تقييم عالية تصميم تظام الر ازة الداخلياة واملنهجياة
الاايت ااام زهااا املراجا الااداخل ومااا تو اال إلي ا مااا اسااتنتا أن تصااميم تظااام الر ازااة الداخليااة عااال ومائاام
وكاف م العمل علاى الت اوير والتحساني املساتمر وإن اللجناة ا ظال ماا جاا أعاا  ،لايس لاديها ماحظاات
جو رية على تظام الر ازة الداخلية ا الرركة وترى أن تظام الر ازة الداخلية يؤكد زدرجة معقول أت أعد
على أساس ساليمة ما أ مياة ان تقاوم اإلدارة التن يذياة زاتساتمرار ا ت اوير و ساني تظاام الر ازاة الداخلياة
وت وير آلية الر ازة على عمليات وأتر ة الرركة.
إقرارات الشركة:
 أن سجات احلسازات أُعدّت زالركل الصحيح.
 أن تظام الر ازة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة و ُت ّذ ز اعلية.
 أت ت يوجد أي شك يذكر ا درة الرركة على موا لة تراةها.
 أن النظام املال يعكس سامة اللياتات والتقارير املالية وأتظمتها.
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ما طُبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما مل يطبَق وأسباب ذلك:
تقااوم الرااركة زالعماال علااى ت لي ا تئحااة حوكمااة الرااركات الصااادرة مااا يئااة السااومل املاليااة مااا خااال
منظومة ملادئ و واعد حوكمة الراركة و النظاام األساال واألتظماة واللاوائح النظامياة ذات العا اة ز ليعاة
أعمااال الرااركة وتراااةاتها ،ولااوائح وإجاارا ات العماال الداخليااة ،واللااوائح والسياسااات واإلجارا ات املرتل ااة
ملجلس اإلدارة وجلان اجمللس.
كمااا اعتمااد جملااس اإلدارة واعااد حوكمااة الرااركة مسرتشاادةب زائحااة حوكمااة الرااركات ا اململكااة
العرزيااة السااعودية الصااادرة مااا يئااة السااومل املاليااة لتتوا ا م ا زنود ااا وأ اادا ها ملااا ت خيااالم اتحكااام
اإللزامية زاستثنا زعض املواد:
رقم امل ـ ــادة

رقم
الفقرة

نص املادة  /الفقرة

()39

-

التدريا (تدريا أع ا جملس اإلدارة واإلدارة التن يذية)

()70
()72

-

تركيل جلنة إدارة لاةر
اجتماعات جلنة إدارة املخاةر

()76

()85
( )89سياسات اإل صا
وإجرا ات

تكويا وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية

3

()95

يز العاملني
أن يت ااما املو ا اإللكرتوت ا للرااركة مجي ا املعلومااات
امل لاااو اإل صاااا عنهاااا ،وأي زياتاااات أو معلوماااات أخااارى
تُنرر ما خال وسائل اإل صا األخرى
تركيل جلنة حوكمة الرركات

-

أسباب عدم التطبيق
املادة اسرتشادي وتقوم إدارة الرركة زاالنظر ا
مادى احلاجاة للا ام التدريلياة اخلا اة زكلااار
التن يذيني.
املااااا اادة اسرتشاااااااادي وأساااااااند جملاااااااس اإلدارة
اختصا اااااات جلناااااة إدارة املخااااااةر اث جلناااااة
املراجعااااة علماااااب ان الرااااركة تقاااااوم ملراجعاااا
مستمرة لسياساتها املتعلقة زإدارة املخاةر وتر ا
تقريراب زذلك جمللس اإلدارة زركل سنوي.
املادة اسرتشادي وتعتماد الراركة علاى املصاادر
اخلارجيااة ا أدا مهااام الر ازااة الداخليااة والاايت
زدور ا تقوم زعمل خ ة املراجعة الداخلية وتقادم
تقارير ا اث جلنة املراجعة.
مادة اسرتشادي
ال قااارة اسرتشاااادي وتقاااوم الراااركة زنرااار أي
معلوماات وزياتااات م لاو اإل صاا عنهااا حسااا
األتظمة واللوائح اليت يلزمها النظام.
املاااااااادة اسرتشاااااااادي واساااااااند جملاااااااس اإلدارة
اختصا اااااااات جلناااااااة احلوكماااااااة اث جلناااااااة
املكا اااااااآت والرتشااااااايحات لت اااااااوير واعاااااااد
احلوكمة وت ليقها وتعديلها عند احلاجة.

وت توجد على الرركة أي عقوزة أو جزا أو تدزري احارتازي أو ياد احتيااة م ارو
إشرا ي أو تنظيمية أو ائية أخرى.

ماا ا يئاة أو ماا جهاة

اإلجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه مبقرتحات املساهمني وملحوظاتهم حيـال الشـركة
وأدائها:
يك ل تظام الراركة األساال للمساا مني مجيا احل قاومل املتصالة زالساهم ،ولا احلا ا اتست ساار وةلاا
املعلومااة ملااا ت ي اار ملصاااح الرااركة وت يعااار تظااام السااومل املاليااة ولوائحاا التن يذيااة ،كمااا تتلقااى
الرااركة مجي ا ا رتاحااات وملحوظااات مسااا ميها عااا ةري ا ال يااد اإللكرتوت ا  ،أو اتتصااال ا ااات ومااا
خال اجتما اجلمعية العامة ،ويتم إخ ار جملس اإلدارة مللخص ذ ات رتاحات أو امللحوظات إن وجدت.
اختيار احملاسب القانوني للشركة:
ررت اجلمعية العامة العادية اخلمسون الايت عقادت زتااري 2021 05 30م ترشايح واختياار الساادة شاركة
الدكتور حممد العمري وشركا ( )BDOما زني املكاتا املرشحة زنا ع على تو اية جلناة املراجعاة لتكاون
مراجعاب حلسازات الرركة وذلك ل حص ومراجعة وتاد ي القاوائم املالياة للرزا الثاات والثالاث والسانوي ماا
العام املال 2021م وللرز األول ما العام املال 2022م.
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وسوف يعر على اجلمعية العامة العادية ا موعد اتعقاد ا خال العام 2022م تو ية جلنة املراجعة زرتشايح
مراجع با حلسازات الرركة وذلك ل حص ومراجعة وتاد ي القاوائم املالياة للرزا الثاات والثالاث والسانوي ماا
العااام املااال 2022م وللرز ا األول مااا العااام املااال 2023م ،وللجمعيااة العامااة املوا قااة علااى التو ااية أو تعاايني
مراجعاب آخر أو أكثر.
معاي ري احملاسبة املطبقة يف الشركة:
ال إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة والقوائم املالية املستقلة للرركات التازعة ا اجملموعة ملا يت ما
املعااايري الدوليااة إلعااداد التقرياار املااال واإلرشااادات الصااادرة عااا ا يئااة السااعودية للمحاساالني القاااتوتيني ،وال
تاد ي مجيا اذ القاوائم املالياة و قا با ملعااايري التاد ي الدولياة ،وأ ادر مراجا احلساازات رأي واري مااتح
زرأن كل منها م اإلشارة اث اتمتثال التام للمعايري الدولية إلعداد التقرير املال .
اجلمعيات العامة للمساهمني خالل العام 2021م:
عقدت الرركة خال العام 2021م مجعية عامة واحدة على النحو التال :
 .1اجلمعية العامة العادية ( )50املنعقدة يف 2021/05/30م:
و ا اجلمعيااة الاايت ال يهااا املوا قااة علااى تقرياار مراج ا حسااازات الرااركة عااا العااام املااال 2020م،
واملوا قااة علااى القااوائم املاليااة عااا العااام املااال 2020م ،واملوا قااة علااى تقرياار جملااس اإلدارة للعااام املااال
2020م ،واملوا قااة علااى اارف ملل ا  1,800,000ريااال مكا ااأة ألع ااا جملااس اإلدارة عااا العااام املااال
2020م ،واملوا قااة علااى إزاارا ذمااة أع ااا جملااس اإلدارة مااا مساائوليتهم عااا إدارة الرااركة خااال العااام
املال 2020م ،واملوا قة على األعماال والعقاود الايت را زاني الراركة ومكتاا حساني علا شلكرا
لاسترارات اإلدارية واليت لع و جملس اإلدارة حسني عل شلكر مصلحة ملاشرة يها ،و علاارة
عا خدمات استرارية زادون شاروط ت ايلية خاال العاام 2021م مللا ( 700ألام) رياال ،واملوا قاة علاى
تعديل سياساة مكا اآت أع اا جملاس اإلدارة واللجاان املنلثقاة واإلدارة التن يذياة ،واملوا قاة علاى تعايني
السادة شركة الدكتور حممد العمري وشركا  BDOمراجعاب حلساازات الراركة ماا زاني املرشاحني
زنااا ع علااى تو ااية جلنااة املراجعااة ،وذلااك ل حااص ومراجعااة وتااد ي القااوائم املاليااة للرز ا الثااات والثالااث
والسنوي ما العام املال 2021م ،والرز األول ما العام املال 2022م ،و ديد أتعاز .
أمساء أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين للجمعيات العامة خالل العام 2021م:
سجل احلضور

اسم عضو جملس اإلدارة

م

اجتماع اجلمعية العامة العادية ( )50املنعقد يف 2021/05/30م

1

علداهلل

2

علد العزيز حممد علد ميات



3

حسني عل شلكر



4

سليمان إزرا يم احلديث



5

علداهلل إزرا يم ا ويش



6

منصور علدالعزيز اللصيل



7

عمر علداهلل ج ري



8
9

اح كامل



يصل حممد شاكر



عمرو حممد كامل
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عدد طلبات الشركة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:
طلبات الشركة لسجل املساهمني

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

1

2021 03 31م

إجرا ات الرركة

2

2021 05 30م

ح ور اجلمعية العامة العادية ()50

3

2021 06 30م

إجرا ات الرركة

4

2021 09 30م

إجرا ات الرركة

املساهمات االجتماعية للشركة:
اما ا الراااركة زوضا ا زااارام تدريلياااة لل اااا حاااديث التخااار ماااا اجلامعاااات زاإلضاااا ة اث اساااتق ا
الك ا ات الوةنية ما خال ال ام اخلا ة زوزارة املوارد اللررية والتنمية اتجتماعية.
شكر وتقدير جملس اإلدارة:
يتقاادم رئاايس وأع ااا جملااس اإلدارة زالرااكر والتقاادير إث مجي ا مسااا م الرااركة وعماؤ ااا ومورديهااا
ومستراريها على جهود م وتعاوتهم ،ويعر اجمللس عا تقدير ملوظ الرركة وشركاتها التازعة ،ومجيا
اجلهات اليت ترز ها زها عا ة عمل على اجلهود اليت زذلو ا والتعااون اللناا ما الراركة خاال العاام املاال
2021م ،ويت ل ا اجمللااس النهااو زااأدا الرااركة خااال العااام القااادم واألعااوام املقللااة ملااا حيق ا ت لعااات
مسا ميها إن شا اهلل.
واهلل املوفق ،،،،
جملس اإلدارة
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