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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي
ا�ميـر محمــد سلمـــان بن عبدالعـــزيز آل سعـــود
ولّي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع
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أواًل: نبذة عن نشاط الشركة:

تاأ�س�س��ت ال�س��ركة وفق��ًا لنظ��ام ال�س��ركات ال�س��عودي ك�س��ركة م�س��اهمة �س��عودية و�س��جلت بال�س��جل التج��اري 
برق��م 4030003334 بتاري��خ 1379/12/19ه��� املواف��ق 1960/06/14م وت�س��مل اأغرا�سه��ا القي��ام باألأعم��ال 
البرتولي��ة بجمي��ع فروعه��ا واأوج��ه الن�س��اط املتعلق��ة به��ا، تنفي��ذ م�س��روعات املي��اه واإ�س��اح األأرا�س��ي وكاف��ة 
األأعمال وامل�س��روعات ال�سناعية والتجارية واأل�س��رتاك يف تاأ�سي���س ال�س��ركات و�س��راء وبيع األأ�س��هم، والقيام 
ب��اأي اأعم��ال اأخ��رى أل�س��تثمار راأ���س م��ال ال�س��ركة البال��غ حالي��َا )150 ملي��ون ري��ال(. ويقت�س��ر ن�س��اط ال�س��ركة 

حالي��ًا يف األ�س��تثمار يف �س��ركات حملي��ة )كم��ا �س��يت�سح تف�سي��ًا اأدن��اه(.

ثانيًا: مشاريع الشركة :

المساهمة في شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي:                         1

هي �س��ركة م�س��اهمة عامة �س��عودية مقرها يف مدينة الريا�س يبلغ راأ���س مالها مبلغ )4.500.000.000 ريال( 
فقط اأربعة مليار وخم�س��مائة مليون ريال. متلك �س��ركتكم يف اأ�س��هم �س��ركة املجموعة ال�سعودية لا�ستثمار 
ال�سناع��ي م��ا ن�س��بته 3.38 % وبع��دد )15.194.480 �س��هم( خم�س��ة ع�س��ر ملي��ون ومائ��ة واأربعة وت�س��عون 
األ��ف واأربعمائ��ة وثمان��ون �س��هم ، وق��د بلغ��ت القيمة )ال�س��وقية( لهذه األأ�س��هم بتاريخ اإع��داد القوائم املالية 
يف  31 دي�س��مرب 2021م مبل��غ )473.308.052 ري��ال( فق��ط اأربعمائ��ة وثاث��ة و�س��بعون ملي��ون وثاثمائ��ة 

وثمانية اآألف واأثنان خم�سون ريال . 

الن�س��ف األأول م��ن ع��ام 2021م مببل��غ  ال�س��ركة ع��ن  ارب��اح موزع��ة م��ن  وق��د ح�سل��ت �س��ركتكم عل��ى 
)7.597.240ريال( فقط �س��بعة مليون وخم�س��مائة و�س��بعة وت�س��عون الف ومائتان واربعون ريال وقد اأدرجت 

بقائم��ة الدخ��ل ل�س��ركتكم للع��ام 2021م .

الشركـة العربية للصهاريـج المحدودة:2

ه��ي �س��ركة ذات م�س��ئولية حم��دودة مقره��ا يف مدين��ة ينب��ع ال�سناعية يبلغ راأ���س مالها مبل��غ )90.677.400 ريال( 
فقط ت�سعني مليون و�س�تمائ�ة و�سبعة و�سبعون األف واأربعمائ�ة ري�ال ، ح�سة �س�رك�ت�ك�م فيه�ا )24.482.898 ريال( 
بن�س��بة 27%. ويتمث��ل ن�س��اط ال�س��ركة يف تخزي��ن وخل��ط وتعبئ��ة وحف��ظ امل��واد الكيماوي��ة والبرتوكيماوي��ة والب��رتول 
ومنتج��ات ب��رتول للغ��ر ، وق��د بلغ��ت اأرب��اح ال�س��ركة ع��ن الع��ام امل��ايل املنته��ي يف 31 دي�س��مرب 2021م مبل��غ  
)512.521 ريال( فقط خم�س��مائة واثنى ع�س��رة الف وخم�س��مائة وواحد وع�س��رون ريال وبلغ ن�سيب �سركتكم 
م��ن اأرب��اح امل�س��اهمة ال�س��امل م��ن ه��ذه ال�س��ركة مبل��غ )78.784 ريال( اأدرج��ت بقائمة الدخل لع��ام 2021م . 
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الشركة العربية للسلفونات المحدودة:3

ه��ي �س��ركة ذات م�س��ئولية حم��دودة مقره��ا يف مدين��ة ج��دة ال�سناعي��ة يبل��غ راأ���س م��ال ال�س��ركة العربي��ة 
لل�س��لفونات املح��دودة )17.350.000 ري��ال( فق��ط �س��بعة ع�س��ر ملي��ون وثاثمائ��ة وخم�س��ون األ��ف ري��ال 
ح�س��ة �س��ركتكم فيه��ا )5.899.000 ري��ال( بن�س��بة 34% ، وتق��وم ال�س��ركة العربي��ة لل�س��لفونات باإنت��اج 
جمموع��ة متنوع��ة م��ن حم���س ال�س��لفونات امل�س��تخدمة يف ت�سني��ع املنظف��ات وال�س��امبو و�س��وائل التنظي��ف 

املتع��ددة األ�س��تخدامات وتق��وم ال�س��ركة ببي��ع منتجاته��ا حملي��ًا ودولي��ًا.

ق��رر جمل���س اإدارة ال�س��ركة يف اجتماع��ه املنعق��د بتاري��خ 9 حم��رم 1438ه��� املواف��ق 10 اأكتوب��ر 2016م 
تعمي��د امل�ست�س��ار القان��وين لل�س��ركة برف��ع دع��وى ق�سائي��ة �س��د اإدارة ال�س��ركة العربي��ة لل�س��لفونات وذل��ك 
للنتائ��ج الغ��ر مر�سي��ة لل�س��ركة املذك��ورة والت��ي ترت��ب عليه��ا خ�س��ائر اأك��ر من ن�سف راأ���س ماله��ا. مت رفع 
الدع��وى الق�سائي��ة رق��م )1574/ 2ق( لع��ام 1438ه��� بتاريخ 21 �سفر1438ه��� املوافق 21 نوفمرب2016م 
ومطالبة ال�سركة العربية لل�سلفونات مببلغ 26.268.133 ريال �سعودي ميثل كافة اخل�سائر التي حلقت 
بال�س��ركة م��ن ج��راء اإدارته��ا ومطالبته��ا بالتعوي���س عن اخل�س��ائر املو�سح��ة بائحة الدعوى �سد ال�س��ركة 

العربي��ة لل�س��لفونات املحدودة . 

بتاري��خ 9 ربي��ع األول 1438ه��� املواف��ق 8 دي�س��مرب 2016م تلق��ت ال�س��ركة تبلي��غ بدع��وى ق�سائي��ة ل��دى 
املحكم��ة األإداري��ة بج��دة ل��دى الدائ��رة التجاري��ة الثاني��ة رقم )1659/ 2ق( مرفوعة من �س��لطان حممد 
ق�سي ويل الدين اأ�سعد )�سريك( يف ال�سركة العربية لل�سلفونات �سد �سركة امل�سايف العربية ال�سعودية 
يطال��ب في��ه بح��ل وت�سفي��ة ال�س��ركة العربي��ة لل�س��لفونات وفق��ًا ألأح��كام امل��ادة 181 م��ن نظ��ام ال�س��ركات 
نظ��رًا لتعر���س ال�س��ركة خل�س��ائر جت��اوزت ن�س��ف راأ���س ماله��ا ، تبلغ��ت ال�س��ركة بتاري��خ 1439/6/26ه��� 
املوافق 2018/3/14م من مكتب امل�ست�سار القانوين املكلف مبتابعة الق�سية اأنه يف هذه اجلل�سة حكمت 
الدائ��رة بح��ل وت�سفي��ة ال�س��ركة العربي��ة لل�س��لفونات املح��دودة وتعي��ني مكت��ب املحا�س��ب القان��وين �سالح 
النعي��م م�سفي��ًا لل�س��ركة العربي��ة لل�س��لفونات املحدودة والتحقق من اخل�س��ائر وم�س��وؤولية اإدارة ال�س��ركة 
العربي��ة لل�س��لفونات عنه��ا. مت اأخ��ذ خم�س���س انخفا�س بكامل القيمة الدفرتية لا�س��تثمار خال الربع 

األول م��ن  2018م .

بتاري��خ 8 رم�س��ان 1442ه���� )املواف��ق 20 ابريل 2021م( حكمت الدائ��رة الثانية باملحكمة التجارية بجدة 
بتعي��ني �س��ركة اإدراك العاملي��ة م�سفي��ا خلف��ا ملكت��ب املحا�س��ب القان��وين �سال��ح عب��د اهلل النعي��م يف ت�سفية 
ال�س��ركة العربي��ة لل�س��لفونات املح��دودة وان يت��م األنته��اء م��ن اعم��ال الت�سفي��ة يف م��دة اق�ساه��ا �س��نة م��ن 

اكت�س��اب احلك��م النهائي .

شركة الزيت العربية السعودية ) ارامكو ( :4

هي �س��ركة �س��عودية مقرها الرئي�س��ي يف مدينة الظهران ويبلغ راأ���س مالها مبلغ )60.000.000.000 ريال( 
�س��تني مليار ريال ، متلك �س��ركتكم يف اأ�س��هم �س��ركة الزيت العربية ال�س��عودية )ارامكو( ما ن�س��بته 0.002 % 

وبعدد )35.481 �س��هم( خم�س��ة وثاثون األف واأربعمائة وواحد وثمانون �س��هم .

وق��د بلغ��ت القيم��ة )ال�س��وقية( له��ذه األأ�س��هم بتاري��خ اإع��داد القوائ��م املالي��ة يف  31 دي�س��مرب 2021م مبلغ 
)1.270.220ريال( فقط مليون ومائتان و�س��بعون الف ومائتان وع�س��رون ريال .

وق��د ح�سل��ت �س��ركتكم عل��ى ارب��اح موزع��ة من ال�س��ركة ع��ن )الربع الرابع م��ن ع��ام 2020م والربع األأول 
والث��اين والثال��ث م��ن ع��ام 2021م ( مببل��غ )49.929 ريال( فقط ت�س��عة واأربعون الف وت�س��عمائة وت�س��عة 

وع�س��رون ريال وقد اأدرجت بقائمة الدخل ل�س��ركتكم للعام 2021م .

شركة أسمنت المنطقة الجنوبية :5

�س��ركة ا�س��منت املنطقة اجلنوبية هي �س��ركة م�س��اهمة �سعودية ن�ساطها الرئي�سي �سناعة وانتاج األإ�سمنت 
وم�س��تقاته وتوابع��ه ويبل��غ راأ���س ماله��ا مبل��غ )1.400.000.000( ملي��ار واأربعمائ��ة ملي��ون ري��ال ، متل��ك 
�س��ركتكم يف اأ�س��هم �س��ركة اأ�س��منت املنطقة اجلنوبية ما ن�س��بته 0.43 % وبعدد )120.666 �س��هم( مائة 

وع�س��رون األف و�س��تمائة و�س��تة و�ستون �سهم .

وق��د بلغ��ت القيم��ة )ال�س�وق�ي���ة( له��ذه األأ�س���هم بت���اريخ اإع���داد القوائ��م املالي��ة يف  31 دي�س��مرب 2021م مبل��غ 
)8.458.687 ريال( فقط ثمانية مايني واأربعمائة وثمانية وخم�سون الف و�ستمائة و�سبعة وثمانون ريال .

وق��د ح�سل��ت �س��ركتكم عل��ى ارب��اح موزع��ة م��ن ال�س��ركة ع��ن الن�س��ف الث��اين م��ن ع��ام 2020م والن�س��ف 
األأول م��ن ع��ام 2021م مببل��غ )452.498 ري��ال( فقط اأربعمائة واثنان وخم�س��ون ال��ف واأربعمائة وثمانية 

وت�س��عون ري��ال وق��د اأدرج��ت بقائمة الدخل ل�س��ركتكم للع��ام 2021م .

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية :6

�س��ركة اأعم��ال املي��اه والطاق��ة الدولي��ة ه��ي �س��ركة م�س��اهمة �س��عودية ن�س��اطها الرئي�س��ي  تطوي��ر وت�س��غيل 
حمط��ات الطاق��ة وحتلي��ة املي��اه يف اململك��ة العربية ال�س��عودية وعلى ال�سعيد الدويل ويبلغ راأ���س مالها مبلغ 
)7.310.997.290( �س��بعة ملي��ار وثاثمائ��ة وع�س��رة ملي��ون وت�س��عمائة و�س��بعة وت�س��عون ال��ف ومائت��ني 
وت�سعون ريال ، متلك �سركتكم يف اأ�سهم �سركة اأعمال املياه والطاقة الدولية ما ن�سبته 0.00002 % وبعدد 
)155 �سهم( مائة وخم�سة وخم�سون �سهم ، وقد بلغت القيمة )ال�س�وق�ي���ة( لهذه األأ�س���هم بت���اريخ اإع���داد 

القوائ��م املالي��ة يف  31 دي�س��مرب 2021م مبل��غ )13.020ري��ال( فق��ط ثاثة ع�س��رة الف وع�س��رون ريال.
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إيرادات أخرى :7

يتمثل باقي ارباح عام 2021م ل�سركتكم يف البيان التايل:

مالحظاتالربحالبيان

 ت�سوية ال�سمان البنكي اخلا�س1.529.500اإيرادات اإ�ستدراك خم�س�سات انتفى الغر�س منها
 بال�سركة العربية لل�سلفونات

خدمات اإدارية ل�سركة ال�سهاريج301.500اإيرادات خدمات اخرى

 اأرباح ا�ستثمارية ومبلغ م�سرتد من8.867اإيرادات اخرى
�سركة بوبا للتاأمني

1.839.486االجمــــايل

ثالثًا: النتائج المالية للشركة :

اأ:- فيم��ا يل��ي بي��ان بنتائ��ج اأعم��ال ال�س��ركة لل�س��نوات اخلم�س��ة األأخ��رة وج��دول ملقارن��ة البيان��ات 
املالي��ة له��ذه ال�س��نوات طبق��ا لتقرير املراجع اخلارجي لل�س��ركة:

31 ديسمبر
2017م

31 ديسمبر
2018م 

31 ديسمبر 
2019م

31 ديسمبر 
2020م

31 ديسمبر 
2021م

قائمة المركز المالي
)بالريال السعودي(

الموجودات

املوجودات املتداولة

27.570.144 28.643.269 36.310.138 30.657.331 30.425.868 نقد وما يف حكمه

8.874.973 12.981.976 12.393.315 8.587.390 495.685 م�سروفات مدفوعة مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

36.445.117 41.625.245 48.703.453 39.244.721 30.921.553 جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غر متداولة

292.954.645 349.124.409 367.949.647 429.933.581 483.049.979  ا�ستثمارات يف اأدوات حقوق ملكية بالقيمة
العادلة من خال الدخل ال�سامل األآخر

51.366.736 50.255.492 48.309.359 49.359.105 49.378.292 ا�ستثمارات يف �سركات  زميلة- �سايف

9.048 11.101 59.310 57.203 56.330 ممتلكات ومعدات - �سايف

- - - - 71.592 اأ�سول غر ملمو�سة - �سايف

344.330.729 399.391.002 416.318.316 479.349.889 532.556.193 جمموع املوجودات غر املتداولة

380.775.846 441.016.247 465.021.769 518.594.610 563.477.746 جمموع املوجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

املطلوبات املتداولة

3.725.771 3.836.891 3.985.260 3.860.902 2.415.472  م�ساهمون دائنون

7.999.471 5.468.757 5.389.559 5.462.974 396.192 م�ستحقات والتزامات متداولة اأخرى

ب:- قائمة الدخل للخم�سة �سنوات األخرة:

1.456.375 807.249 1.143.433 334.198 450.500 خم�س�س الزكاة

13.181.617 10.112.897 10.518.252 9.658.074 3.262.164 جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غر متداولة

313.809 377.280 541.546 612.259 680.764 خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

313.809 377.280 541.546 612.259 680.764 جمموع املطلوبات غر املتداولة

حقوق المساهمين

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000  راأ�س املال

22.930.038 24.385.665 26.102.735 27.440.761 28.099.984 احتياطي نظامي

172.025.505 228.194.969 245.932.383 301.906.348 356.303.957  احتياطي تقييم ا�ستثمارات يف اأدوات حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خال الدخل ال�سامل األآخر

14.824.875 27.945.436 31.926.853 28.977.168 25.130.877 اأرباح مبقاه

7.500.000 - - - - اأرباح مقرتح توزيعها

367.280.420 430.526.070 453.961.971 508.324.277 559.534.818 جمموع حقوق امل�ساهمني

380.775.846 441.016.247 465.021.769 518.594.610 563.477.746 جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2018م

31 ديسمبر 
2019م

31 ديسمبر 
2020م

31 ديسمبر 
2021م قائمة الدخل )بالريال السعودي(

116.554 18.994.900 22.798.404 15.777.542 8.099.667  ايرادات ا�ستثمارات

57.193 )768.175( 1.814.678( 1.047.918 78.784  ح�سة ال�سركة من نتائج اأعمال
)�سركات زميلة(

)2.917.258( )2.806.418( )3.138.400( )2.789.658( )2.858.781(  امل�ساريف العمومية واألإدارية

)3.869.066( - - - - خم�س�س الديون امل�سكوك فيها

- )363.006( - - - خم�س�س اإنخفا�س اإ�ستثمار

- - - - 1.529.119 خم�س�سات انتفى الغر�س منها

301.500 306.197 467.462 303.060 310.367 ايرادات اخرى

8.769.249 15.363.498 18.312.788 14.338.862 7.159.156 الربح ال�سايف قبل الزكاة ال�سرعية

)1.451.681( )807.249( )1.142.089( )334.198( )450.500( الزكاة العام

- - - )624.401( )116.423( الزكاة عن �سنوات �سابقة

7.317.568 14.556.249 17.170.699 13.380.263 6.592.233 الربح ال�سايف لل�سنة

0.49 0.97 1.14 0.89 0.44 ربحية ال�سهم
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ج:- والتخطيط البياين يو�سح مقدار التغر يف �سايف األأرباح خالل اأربعة �سنوات األأخرة:

د:- التحليل اجلغرايف ألإيرادات عام 2021م:

المدينةالربحالبيان

 الريا�س7.597.240ارباح موزعة من �سركة املجموعة ال�سعودية

اأبها452.498ارباح موزعة من �سركة اأ�سمنت املنطقة اجلنوبية

الظهران49.929ارباح موزعة من �سركة اأرامكو ال�سعودية

ينع ال�سناعية78.784 ارباح امل�ساهمة بال�سركة العربية لل�سهاريج

 جدة1.839.486ايرادات اخرى

10.017.937االجمـــــايل

ه���:- والبي��ان الت��ايل يو�س��ح الفروق��ات اجلوهري��ة يف النتائ��ج الت�س��غيلية له��ذا الع��ام مقارن��ة 
بنتائج العام ال�سابق:

نسبة التغيرالتغير عام 2020معام 2021مالبيـــان

)49%( )7.677.875(8.099.66715.777.542اإيرادات ا�ستثمارات
)92%( )969.134(78.7841.047.918ح�سة ال�سركة من نتائج اأعمال �سركات زميلة وتابعة

507% 1.839.486303.0601.536.426اإيرادات اخرى
)42%( )7.110.583(10.017.93717.128.520اإجمايل األإيرادات

2%69.123)2.789.658()2.858.781(امل�سروفات العمومية واألإدارية
)50%()7.179.706(7.159.15614.338.862الربح الت�سغيلي

)41%()391.676()958.599()566.923( الزكاة العام وفروقات زكاة �سنوات �سابقة

)51%()6.788.030(6.592.23313.380.263�سايف الربح

)51%()0.45(0.440.89ربحية ال�سهم

و :- اأهم الفروقات ما بني عام 2021م و 2020م ما يلي:
1- انخفا���س اإي��رادات األ�س��تثمارات بن�س��بة 49% اىل انخفا���س توزيع��ات األرب��اح امل�س��تحقة م��ن �س��ركة 

املجموع��ة ال�س��عودية لا�س��تثمار ال�سناع��ي ) �س��ركة م�س��تثمر فيه��ا ( .

2- انخفا���س ح�س��ة ال�س��ركة م��ن نتائ��ج اأعم��ال �س��ركات زميل��ة وتابع��ة )ال�س��ركة العربي��ة لل�سهاري��ج( 
بن�س��بة 92% ب�س��بب اطف��اء تكالي��ف بع���س األ�س��ول الثابت��ة وزي��ادة يف امل�ساري��ف خ��ال الع��ام.

3- ارتف��اع اإي��رادات اخ��رى بن�س��بة 507% ولذل��ك حل�س��ول ت�س��وية ال�سم��ان البنك��ي اخلا���س بال�س��ركة 
العربية لل�سلفونات املحدودة مع البنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب( حيث قام البنك بابراء ذمة �سركة 

امل�س��ايف العربي��ة ال�س��عودية ب�سفته��ا اح��د ال�سامن��ني م��ن اأي مطالبات م�س��تقبلية تتعل��ق بال�سمان.

ز :- التوقعات واملخاطر التي قد تواجه ال�سركة:
نظ��را ألأن اأرب��اح �س��ركتكم تعتم��د ا�سا�س��ًا عل��ى م��ا حتقق��ه ال�س��ركات الت��ي ت�س��اهم فيه��ا ال�س��ركة م��ن نتائج 
واأرب��اح �س��واء كان��ت ه��ذه امل�س��اهمات براأ���س امل��ال اأو ب��اأوراق مالي��ة ) اأ�س��هم ( فاإن��ه م��ن ال�سع��ب التوق��ع 
بنتائ��ج اأعم��ال ال�س��نة املالي��ة القادم��ة التي تنتهي يف 31 دي�س��مرب 2022م وه��ذه املخاطر يف جمملها تتمثل 
يف املخاط��ر الت��ي ق��د تواج��ه ال�س��ركات الت��ي تعمل يف جم��ال البرتوكيماويات من تقلب اأ�س��عار املواد اخلام 
وانخفا���س الطل��ب عل��ى ه��ذه املنتج��ات يف بع���س الف��رتات و�س��دة املناف�س��ة يف األأ�س��واق وق��د �س��هد ع��ام 
2021م تذب��ذب ملح��وظ يف ن�س��اط ال�س��ركات الزميل��ة والتابع��ة وامل�س��تثمر فيه��ا مم��ا اأث��ر باألإيج��اب عل��ى 

النتائ��ج املالي��ة لبع���س ال�س��ركات الت��ي ت�س��اهم فيه��ا �س��ركتكم وتاأث��رت بال�س��لب البع���س األخر .

رابعًا: سياسة توزيع األرباح:

طبق��ا لن���س امل��ادة )51( م��ن النظ��ام األأ�سا�س��ي لل�س��ركة وال��ذي ين���س عل��ى ت��وزع اأرب��اح ال�س��ركة 
ال�سافية ال�س��نوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات والتكاليف األأخرى مبا فيها الزكاة املفرو�سة �س��رعًا 

عل��ى الوج��ه األآتي:
1- يجن��ب )10%( م��ن �س��ايف األأرب��اح لتكوي��ن األحتياط��ي النظام��ي لل�س��ركة ويج��وز اأن تق��رر اجلمعي��ة 

العام��ة العادي��ة وق��ف ه��ذا التجني��ب مت��ى بل��غ األحتياط��ي املذك��ور )30%( م��ن راأ���س امل��ال املدف��وع.

2- للجمعي��ة العام��ة العادي��ة بن��اء عل��ى اق��رتاح جمل���س األإدارة اأن جتن��ب ن�س��بة معين��ة م��ن �س��ايف األأرب��اح 
لتكوي��ن احتياط��ي اتفاق��ي يخ�س���س لاأغرا���س التي حتدده��ا اجلمعية . 

3- للجمعي��ة العام��ة العادي��ة اأن تق��رر تكوين احتياطي��ات اأخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق م�سلحة 
ال�س��ركة اأو يكف��ل توزي��ع اأرب��اح ثابت��ة ق��در األإم��كان عل��ى امل�س��اهمني ، وللجمعي��ة املذك��ورة كذل��ك اأن 
تقتطع من �سايف األأرباح مبالغ ألإن�ساء موؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�سركة اأو ملعاونة مايكون قائمًا 

من هذه املوؤ�س�س��ات.
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4- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأوىل على امل�ساهمني ن�سبة متثل )5%( من راأ�س مال ال�سركة املدفوع 
، كما يجوز للجمعية العامة العادية اأن تقرر توزيع اأرباح على امل�ساهمني من ر�سيد األأرباح املبقاة.

5- م��ع مراع��اة األأح��كام املق��ررة يف امل��ادة ) الثاث��ون ( م��ن ه��ذا النظ��ام األأ�سا�س��ي ، وامل��ادة ال�ساد�س��ة 
وال�س��بعني من نظام ال�س��ركات يخ�س�س بعد ما تقدم ن�س��بة )7.5%( من الباقي ملكافاأة جمل���س األإدارة 

عل��ى اأن يك��ون ا�س��تحقاق ه��ذه املكاف��اأة متنا�س��بًا مع عدد اجلل�س��ات الت��ي يح�سرها الع�سو.

6- يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية يف األأرباح .

7- للجمعي��ة العادي��ة اأن تق��رر توزي��ع اأرب��اح مرحلي��ة عل��ى م�س��اهميها ب�س��كل رب��ع �س��نوي اأو ن�س��ف �س��نوي ، 
ولها اأن تفو�س جمل���س األإدارة بذلك مبوجب قرار منها يحدد �س��نويا .

ه��ذا وق��د اأو�س��ى جمل���س اإدارة ال�س��ركة يف اجتماع��ه ال��ذي انعق��د ي��وم 20 �س��عبان 1443ه��� املواف��ق 23 
مار���س 2022م للجمعي��ة العام��ة العادي��ة الثاني��ة واخلم�س��ون بتوزي��ع اأرب��اح نقدي��ة عن الع��ام املايل 2021م 
قدرها )7.500.000 ريال( بن�س��بة )5%( من راأ���س مال ال�س��ركة بواقع )50 هللة( عن كل �س��هم ميتلكه 

امل�س��اهم بنهاي��ة ت��داول ي��وم انعقاد اجلمعي��ة العامة العادية لل�س��ركة.

ويو�سح اجلدول التايل تف�سيًا لتوزيعات األأرباح:

المبلغ بالريال السعوديالبيـــــان
6.592.233الربح ال�سايف بعد فري�سة الزكاة

)659.223(يخ�سم: املحول اإىل احتياطي نظامي
5.933.010الباقي

)7.500.000(يخ�سم: ح�سة اأوىل للم�ساهمني  ) 5 %( من راأ�س املال
)1.566.990(الباقي

1.566.990ي�ساف: دعم من األأرباح املبقاة
-)الباقي )الر�سيد املرحل للعام القادم

خامسَا: غرامات أو قروض على الشركة:
- مل حت�سل ال�سركة على اأية قرو�س بنكية اأو ت�سهيات خال العام 2021م .

- مل يت��م فر���س اأي عقوب��ة اأو ج��زاء عل��ى ال�س��ركة م��ن هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة اأو م��ن اأي جه��ة اإ�س��رافيه اأو 
تنظيمي��ة اأو ق�سائي��ة حت��ى تاري��خ انته��اء ال�س��نة املالي��ة 2021م .   

- كم��ا ن�س��ر اإىل م��ا �س��وف يت��م ا�س��تعرا�سه بالبن��د )ثامنًا( م��ن وجود �سمانات بنكية ممنوحة لل�س��ركات 
)الزميلة والتابعة( نظر قرو�س وت�س��هيات بنكية ح�سلت عليها هذه ال�س��ركات ب�س��خ�سيتها األعتبارية 

امل�ستقلة علمًا باأن جميع هذه ال�سمانات ممنوحة لبنوك حملية .

سادسًا: أعضاء مجلس إدارة الشركة :
اأ:- ع�سوية جمل�س األإدارة:

اأع�ساء جمل�س األإدارة الذين لديهم ع�سوية يف جمال�س اإدارات �سركات اأخرى :

عضوية مجالس إدارة االسم
شركات األخرى

داخل المملكة أو
الكيان القانونيخارج المملكة

 األأمر حممد بن خالد بن تركي
اآل �سعود

 �سركة البوقري وال�سبان
�سركة م�ساهمة مقفلةخارج اململكةلل�سياحة

 األأ�ستاذ/ فهد بن عبدالرحمن
املعيكل

 �سركة املجموعة ال�سعودية
 �سركة م�ساهمةداخل اململكةلاإ�ستثمار ال�سناعي

 املهند�س/ هتان  بن حامد
ال�سريف

�سركة دلتا زد للدعاية واألعان
�سركة و�سال لا�ستثمار القاب�سة

�سركة ال�ساهني والعقا
�سركة دروب الوقود

داخل اململكة

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
ت�سامنية براأ�س مال خليجي

ذات م�سوؤولية حمدودة

 األأ�ستاذ/ يا�سر بن �سليمان
 �سركة م�ساهمةداخل اململكة�سركة تبوك للتنمية الزراعيةالعقيل
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ب:- �سجل اجتماعات جمل�س األإدارة:
1- عقد جمل���س اإدارة ال�س��ركة ت�س��عة اجتماعات خال العام املايل املنتهي يف 31 دي�س��مرب 2021م وكان 

ح�سور األأع�ساء كما يلي:
م

س
اال

ف
صني

ت
ضو

الع

س اإلدارة
ضاء مجل

ت اع
خ إنعقاد اجتماعا

تواري

3/03
5/02

6/09
8/12

9/11
9/25

10/20
10/26

12/08
ي
االجمال

حلميد )رئي�س
)اأ/ �سليمان بن �سعد ا

غر تنفيذي
مل يتم التعني

ح�سر
ح�سر

ح�سر
ح�سر

بالتمرير
ح�سر

بالتمرير
بالتمرير

8من9

حممد م�سيخ )نائب الرئي�س
)م/ اياد بن 

م�ستقل
مل يتم التعني

ح�سر
ح�سر

ح�سر
ح�سر

بالتمرير
ح�سر

بالتمرير
بالتمرير

8من9

حممد بن خالد اآل �سعود
األأمر 

)مل يعد رئي�س اعتبارًا من 2021/05/01م(
غر تنفيذي

ح�سر
ح�سر

ح�سر
فو�س

فو�س
بالتمرير

ح�سر
بالتمرير

بالتمرير
9من9

حلمدان
اأ/ خالد بن اأحمد ا

) )نائب الرئي�س �سابقًا
م�ستقل

ح�سر
مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من 2021/05/01م

1من9

اأ/ مقعد بن ابراهيم العتيبي
)الع�سو املنتدب(

تنفيذي
مل يتم التعني

ح�سر
ح�سر

ح�سر
ح�سر

بالتمرير
ح�سر

بالتمرير
بالتمرير

8من9

 اأ/ فهد بن عبدالرحمن املعيكل
)املدير التنفيذي(

تنفيذي
مل يتم التعني

ح�سر
ح�سر

ح�سر
ح�سر

بالتمرير
ح�سر

بالتمرير
بالتمرير

8من9

د/ علي بن �سالح خبتي
م�ستقل

مل يتم التعني
ح�سر

ح�سر
ح�سر

ح�سر
بالتمرير

ح�سر
بالتمرير

بالتمرير
8من9

م/ هتان بن حامد ال�سريف
غر تنفيذي

مل يتم التعني
ح�سر

ح�سر
ح�سر

ح�سر
بالتمرير

ح�سر
بالتمرير

بالتمرير
8من9

اأ/يا�سر بن �سليمان العقيل
م�ستقل

مل يتم التعني
ح�سر

ح�سر
ح�سر

ح�سر
بالتمرير

ح�سر
بالتمرير

بالتمرير
8من9

هلل املالكي
اأ/ عمر بن عبدا

م�ستقل
ح�سر

مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من 2021/05/01م
1من9

حممد بن �سامي رف��ه
اأ / 

م�ستقل
ح�سر

مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من 2021/05/01م
1من9

م/ عبد الغني بن عبدالرحيم ويل
م�ستقل

ح�سر
مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من 2021/05/01م

1من9

هلل بن را�سد الرافعه
اأ / عبدا

م�ستقل
ح�سر

مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من 2021/05/01م
1من9

حممد العبادي
اأ / عمار بن 

م�ستقل
ح�سر

مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من 2021/05/01م
1من9

اأ / نا�سر بن �سرف العبديل
ممثل �سركة اأوج (

 (
غر تنفيذي

ح�سر
مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من 2021/05/01م

1من9

2- عق��دت اجلمعي��ة العام��ة العادي��ة للم�س��اهمني اجتماع��ني خ��ال الع��ام امل��ايل املنته��ي يف 31 دي�س��مرب 
2021م  م��ن خ��ال و�س��ائل التقني��ة احلديث��ة )الت�سوي��ت ع��ن بُع��د( ، وفق��ًا لتعمي��م هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة 
القا�س��ي باألكتف��اء بعق��د جمعي��ات ال�س��ركات امل�س��اهمة املدرج��ة ع��رب و�س��ائل التقني��ة احلديث��ة ع��ن ُبع��د 

وتعلي��ق عقده��ا ح�سوري��ًا حت��ى ا�س��عار اآخ��ر وكان ح�س��ور األأع�س��اء كم��ا يل��ي:

ج:- اأهم القرارات التي اتخذها جمل�س اإدارة ال�سركة لعام 2021م:
1- اإختيار رئي�س جمل�س األإدارة ونائبه وت�سكيل اللجان املنبثقة منه .

2- املوافقة على بيع اأ�سهم اأ�سمنت تبوك ) �سركة م�ستثمر بها ( لعدم جدواها األقت�سادي لل�سركة .
3- املوافقة على اإكتتاب يف �سركة اأكوا باور . 

4- املوافق��ة عل��ى �س��داد وت�س��وية ال�سم��ان البنك��ي م��ن بن��ك �س��اب واخلا�س��ة بال�س��ركة العربية لل�س��لفونات 
املحدودة واإبراء ذمة ال�س��ركة.

5- املوافق��ة عل��ى تعدي��ل ألئح��ة �سيا�س��ات ومكاف��اأت جمل���س األإدارة وجلان��ه واألدارة التنفيذي��ة وذل��ك 
متهي��دًا ألعتماده��ا م��ن اجلمعي��ة العام��ة لل�س��ركة . 

اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 
2021/04/21م االسم

ح�سر األأمر حممد بن خالد بن تركي اآل �سعود
مل يح�سر األأ�ستاذ/ خالد بن اأحمد احلمدان

ح�سر األ�ستاذ/ عمر بن عبداهلل املالكي
مل يح�سر األأ�ستاذ / حممد بن �سامي رف��ه

ح�سر املهند�س/ عبد الغني بن عبدالرحيم ويل
ح�سر األأ�ستاذ / عبداهلل بن را�سد الرافعه

مل يح�سر األأ�ستاذ / عمار بن حممد العبادي
مل يح�سر )األأ�ستاذ / نا�سر بن �سرف العبديل )ممثل �سركة اأوج

اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ االسم
2021/06/15م

ح�سراألأ�ستاذ / �سليمان بن �سعد احلميد
مل يح�سراملهند�س / اياد بن حممد م�سيخ

ح�سراألأ�ستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي
ح�سر األأ�ستاذ / فهد بن عبدالرحمن املعيكل

ح�سرالدكتور/ علي بن �سالح خبتي
مل يح�سراألأمر حممد بن خالد بن تركي اآل �سعود

ح�سراملهند�س / هتان بن حامد ال�سريف
ح�سراألأ�ستاذ / يا�سر بن �سليمان العقيل
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امل�س��اهمني  مبقرتح��ات  اأع�سائ��ه  ألإحاط��ة  األإدارة  جمل���س  اتخذه��ا  الت��ي  األج��راءات  ح:- 
: واأدائه��ا  ال�س��ركة  حي��ال  وملحوظاته��م 

يت��م احاط��ة اأع�س��اء جمل���س األدارة بكاف��ة ا�ستف�س��ارات ومقرتح��ات امل�س��اهمني حي��ال ال�س��ركة واأدائه��ا  
وبخا�سة التي وردت باجتماعات اجلمعيات العامة ، ولقد مت الرد على كافة األ�س��ئلة واأل�ستف�س��ارات ومت 

توثيقه��ا يف حما�س��ر اجلمعي��ات العامة .

د:- مكافاآت اأع�ساء جمل�س األإدارة وكبار التنفيذيني :
- وف��ق م��ا اأقرت��ه اجلمعي��ة العام��ة العادي��ة )اخلام�س��ة واألربع��ون( املنع���قدة بتاري��خ 1439/04/02ه���  
املوافق 2017/12/20م والذي متت املوافقة على حتديث ألئحة �سيا�س��ة مكافاآت جمل���س األإدارة وجلانه 

واألإدارة التنفيذي��ة .

اواًل: مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
1. تتك��ون مكاف��اأة اأع�س��اء جمل���س األإدارة يف ال�س��ركة م��ن مبل��غ مع��ني اأو بدل ح�سور عن اجلل�س��ات اأو بدل 
م�سروف��ات اأو مزاي��ا عيني��ة اأو ن�س��بة م��ن اأِلرب��اح ويج��وز اجلم��ع ب��ني اثنتني اأو اأكر من ه��ذه املزايا ومبا أل 
يتج��اوز م��ا ن���س علي��ه نظ��ام ال�س��ركات ولوائحه وفقًا للج��دول امل�سمن بهذه ال�سيا�س��ة واأي تعديات تطراأ 

عل��ى ه��ذا اجلدول ألحقًا ويت��م اعتمادها وفقًا للنظام .

2. يجوز اأن تكون هذه املكافاآت متفاوته ويف �سوء �سيا�سة ت�سدرها جلنة املكافاآت والرت�سيحات وتقرها 
اجلمعي��ة ويج��ب اأن ي�س��تمل تقري��ر جمل���س األإدارة ال�س��نوي اإىل اجلمعي��ة العام��ة للم�س��اهمني عل��ى بي��ان 
�سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء جمل�س األإدارة خال ال�سنة املالية من مكافاآت وبدل م�سروفات وغر 
ذل��ك م��ن املزاي��ا واأن ي�س��تمل كذل��ك عل��ى بي��ان م��ا قب�س��ه اأع�س��اء املجل���س بو�سفه��م عامل��ني اأو اإداري��ني اأو 
نظر اعمال فنية اأو ادارية اأو ا�ست�سارات )اإن وجدت( واأن ي�سمل كذلك على بيان بعدد جل�سات املجل�س 

وعدد اجلل�س��ات التي يح�سرها كل ع�سو من تاريخ اأخر اجتماع للجمعية العامة .

3. يف ح��ال ك��ون مكاف��اآت اأع�س��اء جمل���س األإدارة ن�س��بة م��ن األأرب��اح فيج��ب مراع��اة اأح��كام الفق��رة )2( 
من املادة )76( من نظام ال�سركات )2(  واملادة )51( من النظام األأ�سا�سي لل�سركة  ب�سرط اأأل يتجاوز 
جمموع ما يح�سل عليه ع�سو جمل���س األإدارة الواحد من مكافاآت ومزايا مالية وعينية يف جميع األأحوال 

مبلغ )500.000( خم�س��مائة األف ريال �س��عودي �سنويًا.

4. مراع��اة اأأل تك��ون مكاف��اأة اأع�س��اء جمل���س األإدارة امل�س��تقلني ن�س��بة م��ن األأرب��اح التي حتققها ال�س��ركة اأو 
اأن تكون مبنية ب�سكل مبا�سر اأو غر مبا�سر على ربحية ال�سركة .

ثانيًا: مكافآت أمين سر المجلس:
يحدد مكافاأة اأمني �سر املجل�س وطريقة �سرفها ح�سب ال�سيا�سة املعمول بها يف هذا اخل�سو�س .

ثالثًا: مكافآت أعضاء اللجان: 
1. با�س��تثناء جلن��ة املراجع��ة يح��دد ويعتم��د جمل���س األإدارة مكاف��اآت ع�سوي��ة جلان��ه املنبثق��ة و ب��دألت 

احل�س��ور وغره��ا م��ن ا�س��تحقاقات بن��اء عل��ى تو�سي��ة م��ن جلن��ة املكاف��اآت والرت�س��يحات .
2. تتك��ون مكاف��اآت ع�سوي��ة ه��ذه اللج��ان م��ن مكاف��اآت وب��دألت ح�س��ور األجتماع��ات وغرهم��ا م��ن 

األ�س��تحقاقات كم��ا ه��و مو�س��ح يف ه��ذه ال�سيا�س��ة وفق��ًا للج��دول امل�سم��ن به��ا . 
3. اأم��ا مكاف��اآت ع�سوي��ة جلن��ة املراجع��ة يت��م اعتماده��ا م��ن قب��ل اجلمعي��ة العام��ة للم�س��اهمني بن��اء عل��ى 

تو�سي��ة م��ن جمل���س األإدارة وذل��ك ح�س��ب النظام .
4. عن��د ت�س��كيل ع�سوي��ة اللج��ان املنبثق��ة م��ن جمل���س األإدارة  يراع��ى ع��دد اللج��ان الت��ي ميك��ن لع�س��و 
املجل���س اأن ي�س��غلها بحي��ث أل يتج��اوز اإجم��ايل م��ا يتقا�س��اه الع�س��و م��ن مكاف��اآت ع��ن ع�سويت��ه يف املجل���س 

واللج��ان احل��د األأعل��ى املن�سو���س علي��ه يف نظ��ام ال�س��ركات .
5. ي�س��تحق ع�سو جمل���س األإدارة امل�س��ارك يف اللجان املنبثقة عنه )مبا يف ذلك جلنة املراجعة( املكافاأة 

ال�س��نوية املقطوعة واملن�سو�س عليها �س��واء كان الع�سو م�س��ارك يف جلنة واحدة اأو عدة جلان .

رابعًا: مكافآت اإلدارة التنفيذية:
تق��وم جلن��ة املكاف��اآت والرت�س��يحات مبراجع��ة �س��لم الروات��ب املح��دد جلمي��ع املوظف��ني وكب��ار التنفيذي��ني 
وبرنام��ج وخط��ط احلواف��ز ب�س��كل م�س��تمر واعتماده��ا بن��اء عل��ى تو�سي��ة م��ن األإدارة التنفيذي��ة و ت�س��مل 
مكاف��اآت األدارة التنفيذي��ة عل��ى م��ا يل��ى :  )رات��ب اأ�سا�س��ي - ب��دألت - تاأم��ني طب��ي - مكاف��اأة �س��نوية - 

اإج��ازات - مزاي��ا اأخ��رى( 
- اجل��دول الت��ايل يو�س��ح م��ا ح�س��ل علي��ه ال�س��ادة اأع�س��اء جمل���س األإدارة خ��ال الع��ام امل��ايل 2021م من 

بدألت )بدل ح�سور جل�س��ات ومكافاآت( : 

اأوأًل:- األع�ساء امل�ستقلني :

* مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من 2021/05/01م

بدل حضور االسم
جلسات المجلس

الخطط 
التحفيزية

المكافآت 
السنوية

أي تعويضات 
أو مزايا عينية 

أخرى
اإلجمالي

15.000---15.000 املهند�س/ اياد بن حممد م�سيخ
15.000---15.000الدكتور / علي بن �سالح خبتي

15.000---15.000األأ�ستاذ / يا�سر بن �سليمان العقيل
10.922-7.922-3.000* األأ�ستاذ / عبداهلل بن را�سد الرافعه
10.922-7.922-3.000* األأ�ستاذ / عمر بن عبداهلل املالكي
10.922-7.922-3.000* األأ�ستاذ / حممد بن �سامي رف��ه

10.922-7.922-3.000* املهند�س/ عبد الغني بن عبدالرحيم ويل

6.961-3.961-3.000* األأ�ستاذ / عمار بن حممد العبادي

95.649-35.649-60.000األإجمايل



٢٠
٢١

ي
ـو

نــــ
س

ر ال
قري

الت
AN

N
UA

L 
RE

PO
RT

2021

ثانياً:- األع�ساء التنفيذيني :

ثالثاً:- األع�ساء غر التنفيذيني :

* مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من 2021/05/01م

خامسًا: مكافآت كبار التنفيذيين :
فيما يلي بيان تف�سيلي مبدفوعات ال�س��ركة لكبار التنفيذيني بال�س��ركة ت�س��مل املدير التنفيذي واأمني �س��ر 

املجل�س وحما�سب ال�سركة )طبقًا لتعليمات هيئة ال�سوق املالية حيث اأن ال�سركة لي�س لديها مدير مايل(

بدل حضور األسم
جلسات المجلس

الخطط 
التحفيزية

المكافآت 
السنوية

أي تعويضات 
أو مزايا عينية 

أخرى
اإلجمالي

15.000---15.000األأ�ستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي
15.000---15.000 األأ�ستاذ / فهد بن عبدالرحمن املعيكل

30.000---30.000األإجمايل

بدل حضور األسم
جلسات المجلس

الخطط 
التحفيزية

المكافآت 
السنوية

أي تعويضات 
أو مزايا عينية 

أخرى
اإلجمالي

15.000---15.000األأ�ستاذ / �سليمان بن �سعد احلميد
12.000---12.000 األأمر حممد بن خالد بن تركي اآل �سعود

15.000---15.000املهند�س/ هتان بن حامد ال�سريف
10.922-7.922-3.000* األأ�ستاذ / خالد بن اأحمد احلمدان
10.922-7.922-3.000* األ�ستاذ / نا�سر بن �سرف العبديل

10.922-7.922-3.000)ممثل �سركة اأوج( 

63.844-15.844-48.000األإجمايل

الرواتب البيان
بدل حضور بدالتواألجور

الجلسات 
مكافآت 

اللجان
المكافآت 
السنوية

أي تعويضات 
أو مزايا عينية 

أخرى
اإلجمالي

22.2782.500373.661--258.43390.450املدير التنفيذي

 اأمني �سر جمل�س
59.000--9.00050.000--األإدارة

158.64155.5243.75015.00013.2203.000249.135حما�سب ال�سركة

417.074145.97412.75065.00035.4985.500681.796األإجمايل

رابعاً:- مكافاآت اأع�ساء اللجان :

اإي�س��اح : ي�س��تحق ع�س��و جمل���س األإدارة امل�س��ارك يف اللج��ان املنبثق��ة ع��ن املجل���س مكاف��اأة �س��نوية مل��رة واح��دة 
واملن�سو���س عليه��ا يف ألئح��ة �سيا�س��ة مكاف��اآت جمل���س األإدارة وجلان��ه واألإدارة التنفيذي��ة �س��واء كان الع�س��و 

م�س��ارك يف جلن��ة واح��دة اأو ع��دة جل��ان.

المكافآت الخطط التحفيزيةبدل حضور جلسات المجلساالسم
السنوية

أعضاء لجنة االستثمار

50.0003.00053.000األأ�ستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي
50.0003.00053.000املهند�س/ اياد بن حممد م�سيخ

50.0001.50051.500األأمر حممد بن خالد بن تركي اآل �سعود
50.0003.00053.000األأ�ستاذ/ فهد بن عبدالرحمن املعيكل

50.0003.00053.000األأ�ستاذ / يا�سر بن �سليمان العقيل

 أعضاء لجنة المراجعة

6.0006.000من �سمن جلنة األ�ستثماراألأ�ستاذ / يا�سر بن �سليمان العقيل

50.0006.00056.000األأ�ستاذ/ خالد بن عبدالعزيز احلو�سان

50.0006.00056.000األأ�ستاذ / با�سم بن عدنان اأبو الفرج

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

--من �سمن جلنة األ�ستثماراألأمر حممد بن خالد بن تركي اآل �سعود

51.500-50.000األأ�ستاذ / �سليمان بن �سعد احلميد

51.500-50.000الدكتور / علي بن �سالح خبتي

أعضاء لجنة المسئولية االجتماعية

--من �سمن جلنة الرت�سيحات واملكافاآتاألأ�ستاذ / �سليمان بن �سعد احلميد

--من �سمن جلنة األ�ستثماراملهند�س/ اياد بن حممد م�سيخ

50.000-50.000املهند�س/ هتان بن حامد ال�سريف
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ه�:- ملكية األأ�سهم ألأع�ساء جمل�س األإدارة:
يو�سح اجلدول التايل بيان باألأ�سهم اململوكة ألأع�ساء جمل�س األإدارة 

- مع األأخذ يف األعتبار باأنه أل يوجد اأ�س��هم با�س��م الزوجات اأو األأوألد الق�سر لل�س��ادة األع�ساء وأل لكبار 
التنفيذين كما يف 2021/12/31م.

و:- جلان جمل�س األدارة :

لجنة المراجعة:1

تخت���س جلن��ة املراجع��ة مبراقب��ة اأعم��ال ال�س��ركة والتحق��ق م��ن �س��امة ونزاه��ة التقاري��ر والقوائ��م املالية 
واأنظم��ة الرقاب��ة الداخلي��ة فيها، وت�س��مل مهام اللجنة ب�سف��ة خا�سة ما يلي:

اأ ( التقارير املالية :
1- درا�س��ة القوائ��م املالي��ة األأولي��ة وال�س��نوية لل�س��ركة قب��ل عر�سه��ا عل��ى جمل���س األإدارة واإب��داء راأيه��ا 

والتو�سي��ة يف �س��اأنها؛  ل�سم��ان نزاهته��ا وعدالته��ا و�س��فافيتها.

2- اإب��داء ال��راأي الفن��ي - بن��اًء عل��ى طل��ب جمل���س األإدارة - فيم��ا اإذا كان تقري��ر جمل���س األإدارة والقوائ��م 
املالي��ة لل�س��ركة عادل��ة ومتوازن��ة ومفهوم��ة وتت�سم��ن املعلوم��ات الت��ي تتيح للم�س��اهمني وامل�س��تثمرين تقييم 

املرك��ز امل��ايل لل�س��ركة واأدائها ومنوذج عملها وا�س��رتاتيجيتها.

3- درا�سة اأي م�سائل مهّمة اأو غر ماألوفة تت�سمنها التقارير املالية.

4- البح��ث بدق��ة يف اأي م�س��ائل يثره��ا املدي��ر امل��ايل لل�س��ركة اأو م��ن يت��وىل مهام��ه اأو م�س��وؤول األلت��زام يف 
ال�س��ركة اأو مراجع احل�سابات.

5- التحقق من التقديرات املحا�سبية يف امل�سائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية. 

31 ديسمبر البياناالســــــم
2021م

 31 ديسمبر 
2020م

نسبة 
التغير

نسبة ما يمتلكه 
من رأس المال )%(

% 1000.0100000%-1.500-األأ�ستاذ / �سليمان بن �سعد احلميد
% 1000.0000666%-10-املهند�س/ اياد بن حممد م�سيخ

% 0.0700000)95%(10.500200.504-األأمر حممد بن خالد بن تركي اآل �سعود
-----األأ�ستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي

% 1000.0000066%-1-األأ�ستاذ/ فهد بن عبدالرحمن املعيكل
% 1000.0033333%-500-الدكتور / علي بن �سالح خبتي

-----املهند�س/ هتان بن حامد ال�سريف

% 1000.0142266%-2.134-األأ�ستاذ / يا�سر بن �سليمان العقيل

6- درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف ال�سركة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س األإدارة يف �ساأنها.

7- األت�سال مبديني ودائني ال�سركة اأو غرهم بغر�س تاأكيد األأر�سدة اأو غر ذلك من األأغرا�س.

8- األلتزام مبعاير املراجعة املعتمدة يف اململكة بغر�س التحقق من اأن القوائم املالية ككل:

• تظه��ر بع��دل املرك��ز امل��ايل لل�س��ركة ونتائ��ج اأعماله��ا لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف ذل��ك التاري��خ ، وذل��ك يف 
�س��وء العر���س واألإف�س��اح للمعلوم��ات الت��ي حتت��وي عليه��ا القوائ��م املالي��ة وفق��ًا ملعاي��ر املحا�س��بة املتعارف 

عليه��ا ، واملائم��ة لظروف ال�س��ركة.

• تتف��ق م��ع متطلب��ات نظ��ام ال�س��ركات والنظ��ام األأ�سا�س��ي لل�س��ركة فيم��ا يتعل��ق باإع��داد وعر���س 
القوائ��م املالي��ة.

ب ( املراجعة الداخلية :
1- درا�س��ة ومراجع��ة نظ��م الرقاب��ة الداخلي��ة واملالي��ة واإدارة املخاط��ر يف ال�س��ركة والوق��وف عل��ى فاعلي��ة 
ت�سميمها بطريقة منا�سبة متكن من احلد من وقوع الغ�س واألأخطاء واكت�سافها فور وقوعها وفاعلية تنفيذ 
األأن�سطة الرقابية بطريقة متكن من التحقق من جودة تنفيذ األأن�سطة الرقابية والثبات يف تنفيذها، كما 
تقوم باألإ�س��راف على عمليات التق�سي ذات العاقة بالغ���س اأو األأخطاء التي تقع يف ال�س��ركة، اأو اأي اأمور 
اأخ��رى ت��رى اللجن��ة اأهمي��ة تق�سيها، كما تقوم اللجنة بتقييم فاعلية تقدير ال�س��ركة للمخاطر املهمة التي 

قد تتعر�س لها واخلطوات التي اتخذتها اإدارة ال�سركة ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر.

2- اعتماد اإجراءات املراجعة الداخلية لل�سركة.

3- مراجعة اخلطة ال�سنوية ألإدارة املراجعة الداخلية واعتمادها.

4- درا�س��ة تقاري��ر املراجع��ة الداخلي��ة وو�س��ع تقري��ر مكتوب ع��ن راأيها وتو�سياتها يف �س��اأنه ومتابعة تنفيذ 
األإجراءات الت�سحيحية للماحظات الواردة.

5- الرقاب��ة واألإ�س��راف عل��ى اأداء واأن�س��طة املراج��ع الداخل��ي واإدارة املراجع��ة الداخلي��ة يف ال�س��ركة اإن 
وج��دت للتحق��ق م��ن تواف��ر امل��وارد الازم��ة وفعاليته��ا يف اأداء األأعم��ال وامله��ام املنوط��ة به��ا  واإذا مل يك��ن 

لل�س��ركة مراج��ع داخل��ي فعل��ى اللجن��ة تق��دمي تو�سيته��ا اإىل املجل���س ب�س��اأن مدى احلاج��ة اإىل تعيينه.  

6- التو�سي��ة ملجل���س األإدارة بتعي��ني مدي��ر وح��دة اأو اإدارة املراجع��ة الداخلي��ة اأو املراج��ع الداخلي واقرتاح 
مكافاآته .

7- التحقق من ا�ستقالية املراجعني الداخليني .

8- تكون اللجنة حلقة الو�سل ما بني جمل�س األإدارة واملراجعني الداخليني .
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ت ( مراجع احل�سابات : 
1- التو�سي��ة ملجل���س األإدارة برت�س��يح مراجع��ي احل�س��ابات وعزله��م وحتدي��د اأتعابه��م وتقيي��م اأدائه��م بعد 

التحقق من ا�س��تقالهم ومراجعة نطاق عملهم و�س��روط التعاقد معهم.

2- التحق��ق م��ن ا�س��تقال مراج��ع احل�س��ابات ومو�سوعيت��ه وعدالت��ه وم��دى فعالي��ة اأعم��ال املراجع��ة م��ع 
األأخ��ذ يف األعتب��ار القواع��د واملعاي��ر ذات ال�سل��ة.

3- مراجع��ة خط��ة مراج��ع ح�س��ابات ال�س��ركة واأعمال��ه والتحق��ق م��ن ع��دم تق��دمي اأعم��اأًل فني��ة اأو اإداري��ة 
تخرج عن نطاق اأعمال املراجعة واإبداء مرئياتها حيال ذلك و تقوم اللجنة بدرا�سة  ال�سيا�سات املحا�سبية 
الت��ي تتبناه��ا ال�س��ركة قب��ل اعتماده��ا واأي تغي��ر يف هذه ال�سيا�س��ات وتقدمي ما ت��راه اللجنة من مقرتحات 
ب�س��اأنها، اأخذًا يف األعتبار مدى مائمة ال�سيا�س��ات املحا�س��بية لطبيعة اأعمال املن�س��اأة واأثرها على املركز 

املايل للمن�س��اأة ونتائج اأعمالها .

4- األإجابة عن ا�ستف�سارات مراجع ح�سابات ال�سركة . 

5- درا�سة تقرير مراجع احل�سابات وماحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتِخذ ب�ساأنها .

ث ( �سمان األلتزام : 
1- مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من اتخاذ ال�سركة األإجراءات الازمة ب�ساأنها. 

2- التحقق من التزام ال�سركة باألأنظمة واللوائح وال�سيا�سات والتعليمات ذات العاقة .

3- مراجع��ة العق��ود والتعام��ات املق��رتح اأن جتريها ال�س��ركة مع األأط��راف ذوي العاقة وتقدمي مرئياتها 
حيال ذلك اإىل جمل�س األإدارة .

4- رف��ع م��ا ت��راه م��ن م�س��ائل ت��رى �س��رورة اتخ��اذ اإج��راء ب�س��اأنها اإىل جمل���س األإدارة واإب��داء تو�سياته��ا  
باألإج��راءات الت��ي يتع��ني اتخاذه��ا . 

تتك��ون جلن��ة املراجع��ة م��ن )3( اأع�س��اء م��ن بينه��م )2( م��ن خ��ارج املجل���س خمت�س��ني بال�س��وؤون املالي��ة 
واملحا�س��بية ، عق��دت اللجن��ة خ��ال الع��ام 2021م ع��دد )6( اجتماع��ات، وتق��وم هذه اللجنة بدور اأ�سا���س 
وهام يف م�ساعدة جمل�س األإدارة للوفاء بواجباته النظامية. قامت اللجنة خال عام 2021م باألأ�سراف 
والتن�س��يق عل��ى عملي��ات املراجع��ة الداخلي��ة واخلارجي��ة لل�س��ركة وذل��ك به��دف التحق��ق م��ن م��دى فاعلي��ة 
وكف��اءة اأنظم��ة واج��راءات الرقاب��ة الداخلي��ة وق��د متثل��ت اأب��رز اإجن��ازات اللجن��ة خ��ال الع��ام يف مراجع��ة 
ح�س��ابات ال�س��ركة رب��ع ال�س��نوية واخلتامي��ة للع��ام 2021م م��ع املراج��ع اخلارج��ي والتو�سية ملجل���س األإدارة 

باعتماده��ا . 

اأع�ساء اللجنة:

�سجل ح�سور اجتماعات اع�ساء جلنة املراجعة خال العام 2021م  :

الوظائف اسم العضوم
الخبراتالمؤهالتالحالية

 األأ�ستاذ / يا�سر بن1
رئي�س�سليمان العقيل

 ماج�ستر يف
 اإدارة م�ساريع ،
 ونظم املعلومات

اإدارية

- �سركة الطائرات املروحية
- �سركة اأرا�سكو  - اإدارة التخطيط

- �سركة تلدين للحلول البا�ستيكية - اإدارة التخطيط 
وامل�ساريع

 األأ�ستاذ / خالد بن2
عبدالعزيز احلو�سان

 ع�سو من
خارج املجل�س

 ماج�ستر
 اإدارة األأعمال

 والتمويل
التطبيقي

- ع�سوية جلنة معاير املراجعة يف الهيئة ال�سعودية 
SOCPA للمحا�سبني القانونيني

- خربات يف جلان املراجعة يف عدة �سركات
- خربات متنوعة باملراجعة الداخلية

- ع�سوية جمعية املراجعني الداخليني األمريكية
- املراجعة واأللتزام املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات األجتماعية

 األأ�ستاذ / با�سم بن3
عدنان اأبو الفرج

 ع�سو من
خارج املجل�س

 بكالوريو�س
حما�سبة

- املوؤ�س�س واملدير التنفيذي ملكتب با�سم اأبو الفرج 
لا�ست�سارات املالية

- م�ساعد املدير العام لبنك الوطني الكويتي
- مدير اإقليمي املنطقة الغربية لبنك األإمناء اإدارة الت�سويق 

واملبيعات
- م�ساعد املدير العام بنك اجلزيرة قطاع خماطر األأمتان

- قائد فريق البنك ال�سعودي الربيطاين م�سرفية ال�سركات
- قائد فريق بنك اجلزيرة م�سرفية ال�سركات

م�ست�سار مبيعات �سركة �سريك العقارية- جمموعة دلة الربكة

الوظائف الحاليةاسم العضو
تواريخ إنعقاد اجتماعات اعضاء لجنة المراجعة

2/214/227/058/049/1010/19

ح�سرح�سرح�سرح�سرمل يتم التعينيرئي�ساألأ�ستاذ / يا�سر بن �سليمان العقيل

ح�سرح�سرح�سرح�سرمل يتم التعينيع�سو من خارج املجل�ساألأ�ستاذ / خالد بن عبدالعزيز احلو�سان

ح�سرح�سرح�سرح�سرمل يتم التعينيع�سو من خارج املجل�ساألأ�ستاذ / با�سم بن عدنان اأبو الفرج

مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من 2021/05/01مبالتمريرح�سررئي�س ) �سابقًا (املهند�س/ عبد الغني بن عبدالرحيم ويل

مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من 2021/05/01مبالتمريرح�سرع�سو ) �سابقًا (األأ�ستاذ/ خالد بن اأحمد احلمدان 

مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من 2021/05/01ممل يوقعح�سرع�سو ) �سابقًا (األأ�ستاذ / عمار بن حممد العبادي
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تو�سية جلنة املراجعة ب�ساأن مدى احلاجة اىل تعيني مراجع داخلي يف ال�سركة:-
اأن جلنة املراجعة راأت بعدم احلاجة اىل تعيني مراجع داخلي لل�سركة يف الوقت الراهن.

ه��ذا وق��د �سادق��ت اجلمعي��ة العام��ة العادي��ة اخلام�س��ة واألربع��ون على حتدي��ث ألئحة عمل جلن��ة املراجعة 
ومدتها واأ�س��لوب عملها . 

لجنة االستثمار :2

تق��وم جلن��ة األ�س��تثمار بالبح��ث ع��ن فر�س ا�س��تثمارية تتنا�س��ب مع النظام األأ�سا�س��ي لل�س��ركة  لا�س��تفادة 
باألأموال النقدية لل�س��ركة �س��واء بزيادة ن�س��بة ملكية ال�س��ركة بال�س��ركات امل�س��تثمر فيها حاليًا اأو الدخول 
كموؤ�س�س��ني ب�س��ركات جدي��دة ذات ج��دوى اقت�سادي��ة م��ن الفر���س وامل�س��روعات األ�س��تثمارية الت��ي تعر�س 
عل��ى ال�س��ركة م��ن اجله��ات املالي��ة املتخ�س�س��ة وحت��دد جدواه��ا وعر�سه��ا عل��ى جمل���س األإدارة ألتخ��اذ 

القرار املنا�سب ب�ساأنها.

اأع�ساء اللجنة:

الوظائف اسم العضوم
الخبراتالمؤهالتالحالية

األأ�ستاذ / مقعد بن 1
ابراهيم العتيبي

بكالوريو�س ت�سويقرئي�س

- خدمة عماء م�سرف الراجحي
- مدير عام ومدير ت�سويق �سركة م�سنع املها 

للبا�ستيك
- مدير عاقات عامة وت�سويق ال�سركة ال�سعودية 

لان�ساء والتطوير
- مدير عام ال�سركة األأوىل لل�سناعات البا�ستيكية

املهند�س/ اياد بن حممد 2
م�سيخ

ماج�ستر ادارة امل�ساريعع�سو

- الرئي�س التنفيذي  ل�سركة الرا�سم املتحدة لتقنية 
وتطوير األعمال املحدودة

- الرئي�س التنفيذي ل�سركة RDM ألدارة امل�ساريع.
- م�ست�سار ادارة م�ساريع لعدد من امل�ساريع يف اململكة.

األأمر حممد بن خالد بن 3
تركي اآل �سعود

- رئي�س جمل�س ادارة �سركة البوقري وال�سبان لل�سياحةبكالوريو�س جتارةع�سو

األأ�ستاذ/ فهد بن 4
عبدالرحمن املعيكل

ع�سو
بكالوريو�س اإدارة عامة
دبلوم مهني يف األدارة 

التنفيذية

- املدير التنفيذي �سركة امل�سايف العربية ال�سعودية 
�ساركو

- ع�سو يف جمل�س املدرين بال�سركة العربية لل�سهاريج 
املحدودة )�سابقًا(

نائب مدير مكتب �سركة اأ�سمنت املنطقة اجلنوبية بجده
- احلر�س الوطني للقطاع الغربي ق�سم املناق�سات

األأ�ستاذ / يا�سر بن �سليمان 5
العقيل

ماج�ستر يف اإدارة م�ساريع ، ع�سو
ونظم املعلومات اإدارية

- �سركة الطائرات املروحية
- �سركة اأرا�سكو - اإدارة التخطيط

- �سركة تلدين للحلول البا�ستيكية - اإدارة التخطيط 
وامل�ساريع

�سجل ح�سور اجتماعات اع�ساء جلنة األ�ستثمار خال العام 2021م :

لجنة الترشيحات والمكافآت :3

مت ت�س��كيل جلن��ة املكاف��اآت والرت�س��يحات بتاري��خ 2012/01/02م وق��د مت اق��رار مهامه��ا واخت�سا�ساته��ا 
م��ن اجلمعي��ة العمومي��ة )التا�س��عة والثاث��ون( ومت حتدي��ث ألئح��ة عم��ل جلن��ة الرت�س��يحات واملكاف��اآت 
املواف��ق  1439/04/02ه���   بتاري��خ  واألربع��ون  اخلام�س��ة  العادي��ة  العام��ة  اجلمعي��ة  ق��رار  مبوج��ب 

2017/12/20م ، وت�سمل مهام اللجنة ما يلي :

اأ ( حتديد �سيا�سة املكافاآت :
1- اإع��داد �سيا�س��ة وا�سح��ة ملكاف��اآت اأع�س��اء جمل���س األإدارة واللج��ان املنبثق��ة ع��ن املجل���س واألإدارة 
التنفيذية، ورفعها اإىل جمل�س األإدارة للنظر فيها متهيدًا ألعتمادها من اجلمعية العامة ، على اأن يراعى 

يف تل��ك ال�سيا�س��ة اتب��اع معاي��ر ترتب��ط ب��األأداء، واألإف�س��اح عنه��ا، والتحقق م��ن تنفيذها . 

2- تو�سي��ح العاق��ة ب��ني املكاف��اآت املمنوح��ة و�سيا�س��ة املكاف��اآت املعم��ول به��ا، وبي��ان اأي انح��راف جوه��ري 
عن هذه ال�سيا�س��ة.

3- املراجعة الدورية ل�سيا�سة املكافاآت، وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق األأهداف املتوخاة منها .

4- التو�سي��ة ملجل���س األإدارة مبكاف��اآت اأع�س��اء جمل���س األإدارة واللج��ان املنبثق��ة عن��ه وكب��ار التنفيذي��ني 
بال�س��ركة وفق��ًا لل�سيا�س��ة املعتمدة .

ب ( حتديد �سيا�سة الرت�سح للع�سوية  :
1- اقرتاح �سيا�سات ومعاير وا�سحة للع�سوية يف جمل�س األإدارة واألإدارة التنفيذية.

2- التو�سي��ة ملجل���س األإدارة برت�س��يح اأع�س��اء في��ه واإع��ادة تر�س��يحهم وفقًا لل�سيا�س��ات واملعاي��ر املعتمدة، 

الوظائف اسم العضو
الحالية

االجتماع األول 
07/12

االجتماع الثاني 
08/25

االجتماع الثالث 
12/08

بالتمريرح�سرح�سررئي�ساألأ�ستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي

بالتمريرح�سرح�سرع�سواملهند�س/ اياد بن حممد م�سيخ

بالتمريرمل يح�سرح�سرع�سواألأمر حممد بن خالد بن تركي اآل �سعود

بالتمريرح�سرح�سرع�سواألأ�ستاذ/ فهد بن عبدالرحمن املعيكل

بالتمريرح�سرح�سرع�سواألأ�ستاذ / يا�سر بن �سليمان العقيل
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مع مراعاة عدم تر�س��يح اأي �س��خ�س �س��بقت اإدانته بجرمية خملة باألأمانة.

3- اإعداد و�سف للقدرات واملوؤهات املطلوبة لع�سوية جمل�س األإدارة و�سغل وظائف األإدارة التنفيذية.

4- حتديد الوقت الذي يتعني على الع�سو تخ�سي�سه ألأعمال جمل�س األإدارة .

5- املراجع��ة ال�س��نوية لاحتياج��ات الازم��ة م��ن امله��ارات اأو اخل��ربات املنا�س��بة لع�سوي��ة جمل���س األإدارة 
ووظائ��ف األإدارة التنفيذية.  

6- مراجع��ة هي��كل جمل���س األإدارة واألإدارة التنفيذي��ة وتق��دمي التو�سي��ات يف �س��اأن التغي��رات الت��ي ميك��ن 
اإجراوؤها.

7- التحق��ق ب�س��كل �س��نوي م��ن ا�س��تقال األأع�س��اء امل�س��تقلني، وع��دم وج��ود اأي تعار���س م�سال��ح اإذا كان 
الع�سو ي�س��غل ع�سوية جمل���س اإدارة �س��ركة اأخرى.

8- و�س��ع و�س��ف وظيف��ي لاأع�س��اء التنفيذي��ني واألأع�س��اء غ��ر التنفيذي��ني واألأع�س��اء امل�س��تقلني وكب��ار 
التنفيذي��ني .

9- و�سع األإجراءات اخلا�سة يف حال �سغور مركز اأحد اأع�ساء جمل�س األإدارة اأو كبار التنفيذيني .

10- حتدي��د جوان��ب ال�سع��ف والق��وة يف جمل���س األإدارة، واق��رتاح احلل��ول ملعاجلتها مب��ا يتفق مع م�سلحة 
ال�سركة .

اأع�ساء اللجنة:

الوظائف اسم العضوم
الخبراتالمؤهالتالحالية

بكالوريو�س رئي�ساألأمر حممد بن خالد بن تركي اآل �سعود1
جتارة

- رئي�س جمل�س ادارة �سركة البوقري وال�سبان 
لل�سياحة

بكالوريو�س ع�سواألأ�ستاذ / �سليمان بن �سعد احلميد2
علوم ع�سكرية

- ع�سو يف جمعية األقت�ساد ال�سعودية 
- خربات ادارية وقيادية ألإ�ساح عدة �سركات يف 

القطاع اخلا�س
- خربات قيادة ع�سكرية واأمنية يف ال�سلك الع�سكري

دكتور اأدب ع�سوالدكتور / علي بن �سالح خبتي3
اإجنليزي

- وكيل جامعة األعمال والتكنولوجيا بجده
- وكيل وزارة التعليم امل�ساعد للتطوير الرتبوي

- مدير عام التعليم مبنطقة تبوك
- معيد كليات املعلمني

�سجل ح�سور اجتماعات اع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت خال العام 2021م  :

* اأ�سبح ع�سوًا يف اللجنة اعتبارًا من 2021/10/26م
** مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من 2021/10/21م

لجنة المسؤولية االجتماعية:4

تق��وم جلن��ة امل�س��وؤولية األجتماعي��ة بدرا�س��ة واإق��رار كيفي��ة امل�س��اهمة األجتماعي��ة لل�س��ركة وو�س��ع اأ�س���س 
ومعاي��ر فعال��ة له��ا بغر���س تعزي��ز �س��معة ال�س��ركة وتعمي��ق األح�سا���س بامل�س��وؤولية األجتماعي��ة لدى ال�س��ركة 

وموظفيه��ا وم�س��اهميها واملجتم��ع ككل، وت�س��مل مه��ام اللجن��ة م��ا يل��ي :
1- تطوير اأ�س�س ومعاير امل�ساهمة األجتماعية لل�سركة.

2- اقرتاح وتبني برامج تخدم املجتمع.

3- مناق�سة الربامج املقرتحة واعتماد تنفيذها.

4- تطوير ومتابعة الربامج التي ت�ساهم يف تعميق األح�سا�س بامل�سوؤولية األجتماعية لل�سركة وموظفيها.

5- تفعي��ل دور ال�س��ركة يف تبن��ي �سيا�س��ات ومب��ادرات وبرام��ج م�س��وؤولية اجتماعي��ة نح��و م�س��اهميها 
وعمائه��ا والبيئ��ة واملجتم��ع ككل به��دف دع��م وتعزي��ز �س��معة ال�س��ركة.

6- األ�سراف على الربامج املدعومة وتقييم مدى فعالية تلك الربامج.

7- التو�سية مبوا�سلة الدعم اأو اإيقافه بعد اإنتهاء الربنامج.

8- رفع تو�سيات ملجل�س اإدارة ال�سركة بخ�سو�س ميزانية امل�ساهمة األجتماعية لل�سركة ال�سنوية.

الوظائف اسم العضو
الحالية

االجتماع األول 
02/01

االجتماع الثاني 
07/25

االجتماع الثالث 
10/25

بالتمريربالتمريرمل يتم التعينيرئي�ساألأمر حممد بن خالد بن تركي اآل �سعود

-مل يتم التعينيمل يتم التعينيع�سواألأ�ستاذ / �سليمان بن �سعد احلميد *

بالتمريربالتمريرمل يتم التعينيع�سوالدكتور / علي بن �سالح خبتي

-بالتمريرمل يتم التعينيع�سو ) �سابقًا(األأ�ستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي **

مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من ح�سررئي�س )�سابقًا (األأ�ستاذ / عبداهلل  را�سد الرافعه
2021/05/01م

مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من ح�سرع�سو )�سابقًا (األأ�ستاذ / حممد �سامي رف��ه
2021/05/01م

مل يعد ع�سوًا اعتبارًا من ح�سرع�سو )�سابقًا (األأ�ستاذ / عمر بن عبداهلل املالكي
2021/05/01م
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اأع�ساء اللجنة:

�سجل اجتماعات جلنة امل�سوؤولية األجتماعية خال العام 2021م  : 
مت اإن�ساء اللجنة يف تاريخ 12 اأغ�سط�س 2021م ومل تعقد اللجنة اأي اجتماع خال هذا العام.

سابعًا: بيان المستحقات لصالح جهات حكومية :
أل يوجد على �سركتكم اأية م�ستحقات مالية جلهات حكومية من قرو�س اأو مديونيات �سوى املدفوعات التالية:

علمًا بان ال�سركة قد قدمت األإقرار الزكوي لعام 2020م.

الوظائف اسم العضوم
الخبراتالمؤهالتالحالية

األأمر حممد بن خالد بن تركي 1
اآل �سعود

بكالوريو�س علوم رئي�س
ع�سكرية

- ع�سو يف جمعية األقت�ساد ال�سعودية 
- خربات ادارية وقيادية ألإ�ساح عدة �سركات يف 

القطاع اخلا�س
- خربات قيادة ع�سكرية واأمنية يف ال�سلك الع�سكري

األأ�ستاذ / �سليمان بن �سعد 2
احلميد

ماج�ستر ادارة ع�سو
امل�ساريع

- الرئي�س التنفيذي  ل�سركة الرا�سم املتحدة لتقنية 
وتطوير األعمال املحدودة

- الرئي�س التنفيذي ل�سركة RDM ألدارة امل�ساريع.
- م�ست�سار ادارة م�ساريع لعدد من امل�ساريع يف اململكة.

الدكتور / علي بن �سالح3
خبتي

بكالوريو�س هند�سة ع�سو
مدنية

- الرئي�س التنفيذي ل�سركة دلتا زد للدعاية واألعان
- مدير عام ال�سئون الفنية و اأي�سًا مدير اإدارة قيا�س 

األأداء باأمانة حمافظة جده 
- مدير عام الدرا�سات والت�ساميم واأي�سًا رئي�س اللجنة 

املرورية مبحافظة جده 
- مدير عام م�سروع املخطط ال�سامل لت�سريف مياه 

األمطار واأي�سًا م�سرف عامًا للمنطقة التاريخيه مبدينة جده
- ع�سو جمعية اإطعام اخلرية

- ع�سو هيئة املهند�سني ال�سعوديني
- ع�سو اللجنة العليا للمخطط املحلي ملحافظةجده

ما سدد خالل نوع المدفوعات
العام

المخصص 
رصيد المخصص فروقات المكون

اخر العام

450.500-334.198450.500الزكاة والدخل

---56.274املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات األجتماعية

---1.050تكاليف تاأ�سرات وجوازات

---8.383ر�سوم مكتب العمل 

ثامنًا: المعامالت مع األطراف ذوي العالقة :
قدم��ت ال�س��ركة �سم��ان بنك��ي للبن��ك ال�س��عودي الربيط��اين )�س��اب( مقاب��ل الت�س��هيات البنكي��ة املمنوح��ة 
لل�س��ركة العربي��ة لل�س��لفونات املح��دودة )�س��ركة زميل��ة( بقيم��ة 5.1 مليون ريال �س��عودي والذي ميثل %34 

من اإجمايل قيمة الت�س��هيات البنكية املمنوحة لل�س��ركة الزميلة وفقًا حل�سة ال�س��ركة يف راأ���س املال.
 ونظ��رًا لتع��ر ال�س��ركة الزميل��ة وع��دم متكنه��ا م��ن �س��داد الت�س��هيات البنكي��ة وفق��ًا لتاري��خ ا�س��تحقاقها ، 
ق��ام البن��ك بتق��دمي مطالبة اإىل ال�س��ركة ل�س��داد مديونية ال�س��ركة العربية لل�س��لفونات املح��دودة باألإ�سافة 
اإىل اأي ر�س��وم مل ت�س��تحق بعد بتاريخ 21 اأكتوبر 2015م ، وبتاريخ 12 اأبريل 2017م قام البنك ال�س��عودي 
الربيط��اين )�س��اب( برف��ع دع��وى �س��د ال�س��ركة العربي��ة لل�س��لفونات املح��دودة وال�س��ركة ب�سفته��ا �سام��ن 
للت�س��هيات واملطالب��ة ب�س��داد املبال��غ امل�س��تحقة. بتاري��خ 3 فرباي��ر 2019م �س��در حك��م الدائ��رة التنفيذي��ة 
الرابعة ع�س��ر مبحكمة التنفيذ مبحافظة جدة مبطالبة ال�س��ركة العربية لل�س��لفونات املحدودة �س��داد مبلغ 
املطالبة ، وعليه قامت اإدارة ال�سركة حتوطًا بتكوين خم�س�س بقيمة ح�سة ال�سركة من ال�سمان البنكي 

ومل تق��م بتكوي��ن اأي خم�س���س اإ�س��ايف ينت��ج عن اية ر�س��وم نتيجة عدم ال�س��داد . 

- بتاري��خ 9 �س��بتمرب 2021م واف��ق البن��ك ال�س��عودي الربيط��اين )�س��اب( عل��ى خ�س��م 30% م��ن قيم��ة 
ال�سم��ان البنك��ي البال��غ 5.1 ملي��ون ري��ال �س��عودي وبن��اءا علي��ة مت �س��داد مبل��غ 3.57 ملي��ون ريال �س��عودي 
فق��ط. عل��ى ان يق��وم البن��ك باإب��راء ذم��ة �س��ركة امل�س��ايف العربي��ة ال�س��عودية م��ن اي مطالب��ات م�س��تقبلية، 

لذل��ك مت رد مبل��غ 1.52 ملي��ون ري��ال �س��عودي لقائم��ة األأرب��اح اأواخل�س��ائر.

- بتاري��خ 19 اأكتوب��ر 2021م مت توقي��ع اتفاقي��ة ب��ني البن��ك ال�س��عودي الربيطاين )�س��اب( وال�س��ركة وبناءا 
عليها قام البنك باإبراء ذمة �سركة امل�سايف العربية ال�سعودية من اى مطالبات م�ستقبلية تتعلق بال�سمان 

البنكي عن �سركة العربية لل�سلفونات املحدودة.

تاسعًا: الئحة الحوكمة:
 اأ�س��در جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة بتاري��خ 2006/11/12م، الائح��ة األ�سرت�س��ادية حلوكم��ة ال�س��ركات 
امل�س��اهمة ، وت�س��مل الائح��ة القواع��د واملعاي��ر املنظم��ة ألأداء ال�س��ركات امل�س��اهمة وق��د قام��ت ال�س��ركة 
ممثلة مبجل�س األإدارة باإقرار لوائح احلوكمة اخلا�سة بها والتي تتنا�سب مع طبيعة وحجم ن�ساط ال�سركة 

وي�س��ند حاليا امر األ�س��راف على مدى األلتزام بهذه اللوائح ألأع�ساء جمل���س األدارة .
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اأ - ما مت تطبيقه من لوائح احلوكمة :
1- حتديث �سيا�سات ومعاير واجراءات الع�سوية يف جمل�س األإدارة )مت اعتمادها باجلمعية العامة 45(.
2- حتديث �سيا�سة مكافاآت جمل�س األإدارة وجلانه واألإدارة التنفيذية )مت اعتمادها باجلمعية العامة 45(.

3- مت ت�سكيل جلنة األ�ستثمار وحتديد اخت�سا�ساتها.
4- حتديث ألئحة عمل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت )مت اعتمادها باجلمعية العامة 45(.

5- حتديث ألئحة عمل جلنة املراجعة )مت اعتمادها باجلمعية العامة 45(. 
6- حتديث ألئحة األإف�ساح وال�سفافية )متت املوافقة عليها من قبل جمل�س األإدارة(.

7- �سيا�سة عمل مراجع ح�سابات ال�سركة )متت املوافقة عليها من قبل جمل�س األإدارة(.
8- حتديث ألئحة تنظيم تعار�س امل�سالح )متت املوافقة عليها من قبل جمل�س األإدارة(.

9- حتديث نظام الرقابة الداخلية )متت املوافقة عليها من قبل جمل�س األإدارة(.
10- حتديث ألئحة حقوق امل�ساهمني )متت املوافقة عليها من قبل جمل�س األإدارة(.

11- �سيا�سة عمل جلنة امل�سوؤولية األجتماعية )متت املوافقة عليها من قبل جمل�س األإدارة(.

ب - مامل يطبق بلوائح احلوكمة واأ�سباب عدم التطبيق:

ما سدد خالل العامنوع المدفوعات

الفق��رة )د( م��ن امل��ادة ال�ساد�س��ة ألئح��ة حوكم��ة 
ال�س��ركات )يج��ب عل��ى امل�س��تثمرين من األأ�س��خا�س 
ذوي ال�سف��ة األعتباري��ة الذي��ن يت�سرف��ون بالنياب��ة 
ع��ن غره��م - مث��ل �سنادي��ق األ�س��تثمار- األإف�ساح 
ع��ن �سيا�س��اتهم يف الت�سوي��ت وت�سويته��م الفعل��ي 
ع��ن  األإف�س��اح  وكذل��ك  ال�س��نوية،  تقاريره��م  يف 
كيفي��ة التعام��ل م��ع اأي ت�س��ارب جوه��ري للم�سال��ح 
ق��د يوؤث��ر على ممار�س��ة احلقوق األأ�سا�س��ية اخلا�سة 

با�س��تثماراتهم(

الفقرة )د( من املادة ال�ساد�سة فهي أل تنطبق على 
ال�سركة �سواء بطريقة مبا�سرة اأو غر مبا�سرة ألن 
هذه املادة تخ�س �س��ركات الو�س��اطة املالية ون�س��اط 
�سركتنا امل�ساهمة يف �سركات اخرى زميلة اأو تابعة.

عاشرًا: إقرارات مجلس اإلدارة:
يقر جمل�س األإدارة :

1- باأن �سجات احل�سابات اأعدت بال�سكل ال�سحيح.
2- باأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�س �سليمة ونفذ بفاعلية.

3- اأنه أل يوجد اأي �سك يذكر ب�ساأن قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها.

إحدى عشر: إفصاحات عامة :
- مل يق��م اأي �س��خ�س اأو جه��ة باإب��اغ ال�س��ركة باأي��ة م�سلح��ة ل��ه يف فئة األأ�س��هم ذات األأحقية يف الت�سويت 

خال العام املايل 2021م .
- مل تق��م ال�س��ركة باإ�س��دار اأو من��ح اأدوات دي��ن قابل��ة للتحوي��ل اإىل اأ�س��هم اأو اأي حق��وق خي��ار اأو مذك��رات 

ح��ق اكتت��اب اأو حق��وق حتوي��ل اأو حقوق م�س��ابهة خال الع��ام املايل 2021م .

إثنى عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية:
املراجع��ة الداخلي��ة ه��ي ن�س��اط تاأكي��دي وا�ست�س��اري مو�سوع��ي م�س��تقل، وذل��ك بغر���س اإ�ساف��ة وحت�س��ني 
اأداء األعمال املحا�س��بية بال�س��ركة ، وت�س��اعد الرقابة الداخلية ال�س��ركة يف حتقيق اأهدافها بتوفر ا�سا���س 
منتظ��م لتق��ومي وحت�س��ني فاعلي��ة الرقاب��ة . وق��د اعتم��دت ال�س���ركة عل��ى نظ��ام رقاب��ة داخل��ي يتنا�س���ب م��ع 
طبيع��ة عم��ل  ون�س��اط ال�س��ركة وال��ذي يعتم��د على الف�سل بني املهام وامل�س��وؤوليات وحتدي��د األخت�سا�سات 
باألإدارة التنفيذية بال�سركة واطاع جلنة املراجعة على كل ما ي�سهم يف حت�سني العمل بال�سركة وامل�ساهمة 
معها يف مراجعة القوائم املالية األولية وال�س��نوية وتنفيذ ما ي�سدر من جلنة املراجعة من تو�سيات بهذا 

اخل�سو�س.

ه��ذا ومل تب��دي جلن��ة املراجع��ة اأي ماحظ��ات او تق��دم اأي��ة تقاري��ر يتب��ني منه��ا وج��ود اأي��ة خل��ل اأو �سع��ف 
جوه��ري بالرقاب��ة الداخلية لل�س��ركة .
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ثالث عشر : طلبات الشركة لسجل المساهمين :

رابع عشر: التوصيات للجمعية العامة العادية )الثانية والخمسون( للعام 2021م:
يو�سي جمل�س األإدارة اىل اجلمعية العامة العادية الثانية واخلم�سون ما يلي:

1- الت�سويت على تقرير جمل�س األإدارة عن العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2021م.
2- الت�سويت على القوائم املالية عن العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2021م.

3- الت�سويت على تقرير مراجع احل�سابات عن العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2021م.
4- الت�سويت على ابراء ذمة اأع�ساء جمل�س األإدارة عن العام املايل املنتهي 31 دي�سمرب 2021م.

5- الت�سوي��ت عل��ى تو�سي��ة جمل���س األإدارة بت�وزي����ع اأرب���اح نقدي��ة ع��ن الع���ام امل���ايل 2021م قدره��ا 
)7.500.000 ري��ال( بن�س��بة )5%( م��ن راأ���س م��ال ال�س��ركة بواق��ع )50 هلل��ة( ع��ن كل �س��هم ميتلك��ه 
امل�س��اهم عل��ى اأن تك��ون األأحقي��ة للم�س��اهمني املالك��ني ألأ�س��هم ال�س��ركة بنهاي��ة ت��داول ي��وم انعق��اد اجلمعية 
العام��ة العادي��ة لل�س��ركة )الثاني��ة واخلم�س��ون( واملقيدي��ن يف �س��جل م�س��اهمي ال�س��ركة ل��دى �س��ركة مرك��ز 
اإي��داع األأوراق املالي��ة )اإي��داع( بنهاي��ة ث��اين يوم تداول يلي تاريخ األ�س��تحقاق ، و�س��يعلن عن تاريخ التوزيع 

ألحقًا.
6- الت�سويت على تعيني مراجع احل�سابات اخلارجي من بني املر�سحني بناًء على تو�سية جلنة املراجعة 
وذل��ك لفح���س ومراجع��ة وتدقي��ق القوائم املالية للربع الثاين والثالث وال�س��نوي م��ن العام املايل 2022م، 

والربع األأول من العام املايل 2023م وحتديد اأتعابه.

عدد طلبات الشركة لسجل 
أسباب الطلبتاريخ تقديم الطلبالمساهمين

اجراءات ال�سركة 2021/01/31ماألأول

اجراءات ال�سركة2021/02/02مالثاين

اجراءات ال�سركة2021/04/14مالثالث

اأعمال اجلمعية العامة2021/04/21مالرابع

ملف األرباح2021/04/25ماخلام�س

اأعمال اجلمعية العامة2021/06/15مال�ساد�س

اجراءات ال�سركة2021/09/30مال�سابع

اجراءات ال�سركة2021/12/31مالثامن

7- الت�سوي��ت عل��ى جتدي��د التفوي���س ال�س��ادر ألأع�س��اء املجل���س ب�س��اأن احل�س��ول عل��ى القرو���س البنكي��ة 
والت�س��هيات امل�سرفي��ة الازم��ة وعق��د الره��ون وتق��دمي ال�سمان��ات العيني��ة �س��واء املنقول��ة وغ��ر املنقولة 
اململوك��ة لل�س��ركة وذل��ك لتي�س��ر اأعم��ال ال�س��ركة وحتقي��ق اأغرا�سه��ا ويك��ون له��م يف ه��ذا ح��ق التوقي��ع على 
كاف��ة األوراق وامل�س��تندات الازم��ة نياب��ة ع��ن ال�س��ركة وذل��ك تاأ�سي�س��ًا عل��ى ن���س امل��ادة )24( م��ن النظام 

األ�سا�س��ي لل�سركة.
8- الت�سوي��ت عل��ى ق��رار جمل���س األإدارة بتعي��ني املهند���س / عبدالرحم��ن ب��ن عاي���س الدها�س��ي )ع�س��و 
م�س��تقل ( مبجل���س األإدارة اإبت��داء م��ن تاري��خ تعيين��ه يف 3 فرباي��ر 2022م ألكم��ال دورة املجل���س احلالي��ة 
والت��ي تنته��ي بتاري��خ 30 اإبري��ل 2024م خلف��ًا للع�س��و ال�س��ابق األأ�س��تاذ / �س��ليمان ب��ن �س��عد احلمي��د ) غ��ر 

تنفي��ذي (.
9- الت�سوي��ت عل��ى ق��رار جمل���س األإدارة بتعي��ني األأ�س��تاذ / حمم��د ب��ن ن��واف احلرب��ي )ع�س��و م�س��تقل ( 
مبجل���س األإدارة اإبت��داء م��ن تاري��خ تعيين��ه يف 3 فرباي��ر 2022م ألكم��ال دورة املجل���س احلالي��ة والتي تنتهي 

بتاري��خ 30 اإبري��ل 2024م خلف��ًا للع�س��و ال�س��ابق الدكت��ور / عل��ي ب��ن �سال��ح خبتي ) غ��ر تنفيذي (.
10- الت�سوي��ت عل��ى تعدي��ل ألئح��ة �سيا�س��ة مكاف��اآت جمل���س األإدارة واألإدارة التنفيذي��ة ، عل��ى ان ي�س��تحق 
ع�س��و جمل���س األدارة مبل��غ مع��ني وق��دره )200 ال��ف ري��ال( باألإ�ساف��ة اىل م��ا ذك��ر يف النظ��ام األ�سا�س��ي 

م��ن املادة احلادية واخلم�س��ون.

ويف اخلتام يتقدم جمل���س األإدارة بخال�س ال�س��كر والتقدير اإىل حكومة خادم احلرمني ال�س��ريفني امللك 
�س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز اآل �س��عود ) حفظ��ه اهلل ( عل��ى دعمه��ا املتوا�س��ل للنهو���س بكافة قطاع��ات الدولة 
مب��ا فيه��ا األقت�س��اد الوطن��ي. كما يتقدم جمل���س األإدارة جلميع امل�س��اهمني بال�س��كر والتقدير لثقتهم التي 

منحون��ا اياه��ا وناأم��ل ان نكون عند ح�س��ن ظنهم دومًا .

واهلل ويل التوفيق ،،،

مجلس اإلدارة
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