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  اإلدارة�لمة رئيس مجلس 

    ا�ح��م�ن  الغذائية التطو�ر�ة األعمال شركة مساه�ي /لسادةا

 بر�اتھ، و  هللا رحمة و عليكم السالم

 برنامج و 2030 اململكة لرؤ�ة املواكبة الشركة اس��اتيجية ظل �� القائمة مشاريعها و عمليا��ا دعم مواصلة ع�� �عمل الشركة إن

 ا�حكيمة القيادة إليھ �س�� ما و ا�حديثة اإلقتصادية املعطيات وفق التطور  ع�� جاهدين �س�� بدورنا نحن و ،2020 الوط�ي التحول 

 بن سلمان بن محمد األم�� املل�ي السمو صاحب األم�ن عهده و�� و  العز�ز عبد بن سلمان امللك الشر�ف�ن ا�حرم�ن خادم برعاية

. هللا حفظهم عبدالعز�ز

  2020 عام �ان لقد
ً
  عاما

ً
 و أننا غ�� �ورونا، جائحة �سبب العالم، مستوى  ع�� ال�حة و اإلقتصادية التحديات حجم �� استثنائيا

 فعالة تحف��ية حزمة إقرار تم حيث الرشيدة، ، ثم جهود القيادة�عا�� هللا بفضل املرحلة هذه نتجاوز  أن استطعنا �عا�� � ا�حمد

 قطاع مواصلة و متانتھ ع�� ليحافظ انتعاشھ و الوط�ي اقتصادنا نمو ع�� �ورونا �جائحة السلبية التأث��ات من ا�حد �� أسهمت

 .التنموي  لدوره األعمال

 �انت ال�ي األ�شطة من التخارج و الشركة، أ�شطة هي�لة إعادة �� اإلس��اتيجية القرارات من عدد باتخاذ اإلدارة مجلس قام قد و

  تمثل
ً
 نتائج إ�� نتطلع و الر�حية، للشركة تحقق ال�ي األ�شطة ع�� ال��ك�� و الر�حية، و التشغيلية الناحية من الشركة ع�� عبئا

 .�عا�� هللا بإذن القادمة األعوام �� إيجابية

 أ�شط��ا، و منتجا��ا تطو�ر خالل من مس����ا تواصل فإ��ا ا�جائحة، تحديات و الصعبة للظروف تجاوزها و الشركة خ��ات واقع من و

. ا�حلول  أفضل ابت�ار و الصعاب مواجهة �� م��اكمة خ��ات و مهارات اكتسبوا الذين منسو���ا و الشركة إدارة �عزم ذلك و

 با�جلس الثقة حسن من أبدوه ما ع�� الشركة مساه�ي جميع إ�� التقدير و الشكر جز�ل أوجھ أن اإلدارة مجلس عن نيابة �سر�ي كما

 .الشركة منسو�ي جميع إ�� و

 إياكم،،، و يوفقنا أن ا�حكيم العز�ز املو�� من راج�ن

 رئيس مجلس اإلدارة  

 العشري  سعد بن عشري 
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  �شاط الشركة: -1

محالت تقديم املشرو�ات ( ال�و�� شوب)، تقديم العصائر الطازجة  ومع ا�خدمة، �شغيل املطاعم  يتمثل �شاط الشركة �� إقامة و

 و املشرو�ات الباردة، مخازن املواد الغذائية امل��دة، مخازن املواد الغذائية ا�جمدة.

 الشركة: رسالة -2

�وننا من أو�� الشر�ات ��  ةا�جديدو املنتجات طالق األف�ار إو  للعمالء،  ن، و تقديم أفضل خدمة م�املساه الس�� لتحقيق تطلعات

 .تقديم العصائر الطازجة ذات ا�جودة و القيمة العالية

 هدافنا:أ

 

 املبيعات: اإلنتاج و -3

  م.2012تم بدء النشاط الفع�� للشركة �� بداية عام 

  : ةيمنتجات الشركة الرئيس 3/1

 �التا��:ة و املشرو�ات من األطعم ةنواع محددأ وأ�ل اسم تجاري يختص بتقديم نوع  ،ةمختلف ةسماء تجار�أ خمسةتمتلك الشركھ 

 

 

 .ا�حافظھ عل��م تطو�ر العامل�ن و -2 ة.�� تحقيق النتائج املالية ا�جيد ستمراراإل  -1

 .العمالء تحقيق أع�� معاي�� ا�جودة و كسب رضا -4 املساهم�ن. تحقيق تطلعاتالعمل ع��  -3

 *محبوب -2 وقت العص�� -1

 عص��ات من بالفواكھ مرتبط هو ما �ل بتقديم يختص

 �شكيلھ ��إ ةضافإ ،الفواكھ سلطة سموث��، طازجھ،

 �ساآل ب�ن ف��ا يمزج ال�ي ا�ختلفھ ال�وكتيالت من متنوعھ

 عبوات �� تقديمها يتم و الفواكھ سلطة و العص�� و كر�م

 .والنوع ا�حجم حسب مختلفھ

 �عدة و تقدم و الدجاج، ال�حم بنوع��ا الشاورما بتقديم يختص

 تورتيال، صاج، عر�ي، خ��(  و حجمھ ا�خ�� نوع حسب و أنواع أش�ال

 .الصوص نوع و حسب.... ) 

 بي��ا مشوار -4 **بيت الكتاكيت -3

 قطع من و منتجاتھ) بروستد( املق�� الدجاج بتقديم يختص

 خ�� �� سواء أنواعھ بمختلف الدجاج و ساندو�ش دجاج

 و ا�جم��ي  السمك إ�� إضافة الصب، أو التورتيال أو ال��جر

 .املق��

 .نواع البي��اأالعديد من الفطائر و  يختص بتقديم 

 �و�زنوز صب -5

رائع و محمصة من مز�ج من يختص �عمل ساندو�شات �حية من �حوم و أجبان عالية ا�جودة من م�ونات محلية الصنع بمذاق 

 الصلصات املم��ة، تقدم للمس��لك�ن الذين يبحثون عن بديل طازج و لذيذ مقارنة بمطاعم الوجبات السريعة التقليدية.
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عدد الفروع :  3/2

 .م2019) فرع لعام 80م مقابل (2020فرع �� عام  )57(بلغ عدد الفروع 

 أن سبب انخفاض عدد الفروع �عود 
ً
 و �� اس��اتيجية الشركة �� التخارج من �عض األ�شطة ذات هوامش ر�حية متدنيةإعلما

    .    ع�� األ�شطة ذات الر�حية العالية               ال��ك��

 املبيعات : 3/3

 )% 1.8-( قدرهانخفاض ـــب م2019) ر�ال لعام 96,270,908مقابل ( ) ر�ال 94,503,256 ( م2020بلغت قيمة املبيعات خالل عام 
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96,000,000
97,000,000

المبیعات

المبیعات

م 31/07/2020بتار�خ بيت الكتاكيتتم بيع **م                                       11/06/2020بتار�خ  محبوبتم بيع * 

 إلس��اتيجية الشركة �� ال��ك�� ع�� األ�شطة ذات الر�حية العالية و ال�ي تتحقق من خالل ال��ك�� ع�� صناعة العص�� 
ً
و ذلك دعما
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 كما الشركة، أ�شطة ضم��ا من ال�ي األ�شطة لبعض املؤقت اإلغالق و التجول  حظر خالل من ذلك و الو�اء تف��ي من ا�حد أجل من

 من املستوردة و الطازجة الفواكھ ع�� رئي��ي �ش�ل �عتمد الشركھ أن حيث اإلنتاج ت�لفة ارتفاع إ�� األر�اح إجما�� �� اإلنخفاض �عود

  الت�لفة، ارتفاع �� األثر بالغ  السوق  �� املعروضة و املستوردة الفواكھ أسعار �� الكب�� لإلرتفاع �ان حيث منتجا��ا، جميع �� ا�خارج

 جائحة تقليل �� م��ا مساهمھ الز�ادة هذه بتحمل قامت و العمالء ع�� منتجا��ا أسعار �� اإلرتفاعات هذه �عكس الشركھ تقم لم و

 .لهم مقبولھ و تنافسيھ بأسعار الطازجة و ال�حية بمنتجاتنا باإلستمتاع مساعد��م و العمالء ع�� �ورونا

 لدى املبيعات انخفاض �� كب�� أثر الكتاكيت، بيت و محبوب، شاورما مطاعم من ل�ل العام خالل تمت ال�ي لإلستبعادات �ان كما

 نتائج تحقيق و النجاح، و الدخل مستو�ات أع�� إ�� العودة و املبيعات ز�ادة ع�� العمل و ذلك تدارك إ�� الشركة �س�� و الشركة،

 .القادمة الف��ة �� إيجابية

 إليرادات الشركةدناه يو�ح التحليل ا�جغرا�� أالبيان  3/4

 املنطقة

 67,671,961 الوسطى

 824,890,17 املنطقة الغر�ية

 8,940,471 املنطقة ا�جنو�ية

 94,503,256 اإلجما��

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

المنطقة الوسطى المنطقة الغربیة المنطقة الجنوبیة

التحليل ا�جغرا�� إليرادات الشركة

التحلیل الجغرافي للمبیعات

و �عود أثر اإلنخفاض �� املبيعات إ�� أسباب تف��ي و�اء �ورونا و اإلغالقات ال�ي تمت خالل العام و تطبيق اإلجراءات اإلح��از�ة �شأن 

  اإلجراءات اإلح��از�ة ال�ي اتخذ��ا الدولة-وفقها هللا- 
ً
ا�جائحة مما أثر ع�� اإلقتصاد العاملي، و اإلقتصاد ا�ح�� �ش�ل خاص و أيضا
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 :م�خص ألصول و خصوم الشركة و نتائج أعمالها �� السنوات املالية ا�خمس األخ��ةبيان ب 3/5

 مقارنة نتائج أعمال الشركة :    

 

 

 

   مقارنة ألصول و خصوم الشركة:
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بيان بمقارنة نتائج أعمال الشركة

اإلیرادات تكالیف اإلیرادات مجمل الربح الدخل الشامل للسنة

 2016 2017 2018 2019 2020 البيان

 34,924,898 82,404,654 108,659,651 96,270,908 94,503,256 اإليرادات

 26,966,163 67,660,759 93,719,750 76,820,669 91,882,566 ت�اليف اإليرادات

 7,958,735 14,743,895 14,939,901 239,450,19 2,620,690 مجمل الر�ح

 5,303,143 7,887,527 7,742,099 ,759,6298 -8,158,749 الدخل الشامل للسنة

 2016 2017 2018 2019 2020 البيان

 10,915,851 19,460,120 27,606,774 26,842,701 29,345,925 األصول املتداولة

 15,308,090 28,555,788 46,490,223 105,673.310 82,692,339 األصول غ�� املتداولة

 26,223,941 84,015,909 74,096,997 132,516,011 112,038,264 إجما�� األصول 

 3,848,317 9,502,707 10,558,381 28,099,091 29,103,995 املتداولة ا�خصوم

 8,351,440 17,023,893 33,247,806 65,496,351 52,022,449 غ�� متداولة ا�خصوم

 12,199,757 26,526,600 43,806,187 93,595,442 81,126,444 إجما�� ا�خصوم
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النتائج املالية:م�خص  -4

 : (ر�ال)الر�ح او ا�خسارة و الدخل الشامل املوحدة قائمة  4/1

 م2016 م2017 2018 2019 2020 البيــان

 34,924,898 82,404,654 108,659,651 96,270,908 94,503,256 إيرادات النشاط

 26,966,163 67,660,759 93,719,750 76,820,669 91,882,566 ت�اليف النشاط

 7,958,735 14,743,895 14,939,901 19,450,239 2,620,690 مجمل ر�ح النشاط

 2,714,225 8,016,507 9,250,887 11,999,459 9,491,100 تمو�لية عمومية و مصار�ف إدار�ة و

 194,611 1,600,083 2,261,833 3,057,619 4,145,388 صا�� -اإليرادات  األخرى 

 135,978 439,944 208,748 267,925 200,943 الز�اة

 -- - 1,610,715 5,232,784 عمليات الغ�� مستمرة

 5,303,143 7,887,527 7,742,099 8,629,759 -8,158,749 ر�ح ( ا�خسارة )الدخل الشامل  صا�� 

0.00

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00

2016 2017 2018 2019 2020

األخ��ةبيان بم�خص ألصول الشركة و نتائج أعمالها �� السنوات املالية ا�خمس

األصول المتداولة األصول الغیر متداولة الخصوم المتداولة الخصوم الغیر متداولة



   
      

8 
2020شركة األعمال التطو�ر�ة الغذائية | التقر�ر السنوي   

 

 قائمة املركز املا�� املوحدة: (ر�ال)  4/2

 

 الفروقات ا�جوهر�ة �� النتائج التشغيلية: -5

 

 األسباب �سبة التغ�� 2019 2020 البيــــــــان

 مليون  -5,350,949الر�ح التشــــــــــــغي��  بلغ %1.8- 96,270,908 94,503,256 اإليرادات\املبيعات

مليون ر�ــــــال  9,645,190مقــــــابــــــل  ر�ــــــال،

 شهر)، و 12للعام السابق (الف��ة السابقة 

يرجع السبب ��  و،  -% 155,4 بنسبة ذلك 

، و و ز�ــادة الت�ــاليف املبيعــات لنقص ذلــك

ارتفاع أســــــعار الفواكھ املســــــتوردة، و ز�ادة 

 مصروفات التشغيل.
 

 19.6% -76,820,669 -91,882,566 اإليرادات\ت�لفة املبيعات

 % 86.5- 19,450,239 2,620,690 مجمل الر�ح

 %18.6- 9,805,049 7,971,639 مصار�ف عمومية و إدار�ة

 %155.4- 9,645,190 -5,350,949 التشغي�� )الر�ح(ا�خسارة

 

 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 البيان

 8,982,544 19,460,121 27,606,774 26,842,701 29,345,925 موجودات متداولة

 - - - 4,9415,856 3,8574,502 حق استخدام األصول 

 14,173,458 28,555,788 46,490,223 56,257,454 44,117,837 األصول الثابتة

 23,156,002 48,015,909 74,096,997 132.516.011 112,038,264 إجما�� املوجودات

 2,804,410 9,502,707 10,558,381 28,099,091 29,103,995 متداولةمطلو�ات 

 361,404 4,151,045 2,242,012 35,977,460 24,766,327 مطلو�ات غ�� متداولة

 5,459,712 12,872,848 31,005,794 29,518,891 27,256,122 قروض طو�لة األجل

 8,625,526 26,526,600 43,806,187 93,595,442 81,126,444 إجما�� املطلو�ات

 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 25,000,000 رأس املال املدفوع

 2,030,476 8,989,309 17,790,810 26,420,569 5,911,820 األر�اح املدورة حتياطيات واإل 

 14,530,476 21,489,309 30,290,810 38,920,569 30,911,820 حقوق املساهم�ن

 23,156,002 48,015,909 74,096,997 132,516,011 112,038,264 حقوق املساهم�ن املطلو�ات و إجما��
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 توقعا��ا املستقبلية:  خطط الشركة و -6

 

توسيع أعمالها من خالل إعداد خطط مستقبلية بما يضمن تواجد الشركة  إدار��ا ع�� تطو�ر وإدارة الشركة و  مجلس �عمل 

 �� السوق و ز�ادة ا�حصة السوقية للشركة، و من أهم هذه الر�ائز ال�ي اعتمدت عل��ا خطة الشركة التا��:

 لالئحة حوكمة الشر�ات -
ً
و  لية،الصادرة عن هيئة السوق املا التأكد من تفعيل و تطبيق ا�حوكمة �� الشركة وفقا

 .الصادر عن وزارة التجارة، و �عليمات ا�جهات اإلشرافية و الرقابية نظام الشر�ات

 فرع �� خالل ا�خمس سنوات القادمة. 110التوسع للوصول لعدد  -

 اإلستحواذ ع�� �عض األ�شطة املساعدة لوقت العص�� ال�ي تحقق عوائد مجز�ة. -

 .ر �� رأس املال البشري و اإلستثما التدر�ب و التطو�ر و التقييم املستمر -

 تحف�� العامل�ن و تدر���م و وضع ا�خطط التدر�بية لهم. -

 ا�حافظة ع�� البيئة.  وو طبيعية العمل ع�� �عز�ز �حة ا�جتمع من خالل تقديم منتجات �حية  -

 أع�� معاي�� ا�جودة ا�حلية و العاملية. تحقيقالعمل ع��  -

 (قطاع األعمال). B 2 B�سو�ق املنتجات و ز�ادة مبيعات الشركة  -

 . و أفضل املمارسات املتبعة العمل ع�� �عز�ز نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع املعاي�� املعتمدة -

 ) و أتمتة أعمال الشركة.ERP-POSالعمل ع�� توف�� أنظمة التشغيل العاملية (  -

 ز�ادة املوارد املالية، و تقليل الت�اليف. -

 املنتجات. املستمر لألداء وإشراك العمالء �� التقييم  -
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 توقعا��ا املستقبلية:  خطط الشركة و -6

 

توسيع أعمالها من خالل إعداد خطط مستقبلية بما يضمن تواجد الشركة  إدار��ا ع�� تطو�ر وإدارة الشركة و  مجلس �عمل 

 �� السوق و ز�ادة ا�حصة السوقية للشركة، و من أهم هذه الر�ائز ال�ي اعتمدت عل��ا خطة الشركة التا��:

 لالئحة حوكمة الشر�ات -
ً
و  لية،الصادرة عن هيئة السوق املا التأكد من تفعيل و تطبيق ا�حوكمة �� الشركة وفقا

 .الصادر عن وزارة التجارة، و �عليمات ا�جهات اإلشرافية و الرقابية نظام الشر�ات

 فرع �� خالل ا�خمس سنوات القادمة. 110التوسع للوصول لعدد  -

 اإلستحواذ ع�� �عض األ�شطة املساعدة لوقت العص�� ال�ي تحقق عوائد مجز�ة. -

 .ر �� رأس املال البشري و اإلستثما التدر�ب و التطو�ر و التقييم املستمر -

 تحف�� العامل�ن و تدر���م و وضع ا�خطط التدر�بية لهم. -

 ا�حافظة ع�� البيئة.  وو طبيعية العمل ع�� �عز�ز �حة ا�جتمع من خالل تقديم منتجات �حية  -

 أع�� معاي�� ا�جودة ا�حلية و العاملية. تحقيقالعمل ع��  -

 (قطاع األعمال). B 2 B�سو�ق املنتجات و ز�ادة مبيعات الشركة  -

 . و أفضل املمارسات املتبعة العمل ع�� �عز�ز نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع املعاي�� املعتمدة -

 ) و أتمتة أعمال الشركة.ERP-POSالعمل ع�� توف�� أنظمة التشغيل العاملية (  -

 ز�ادة املوارد املالية، و تقليل الت�اليف. -

 املنتجات. املستمر لألداء وإشراك العمالء �� التقييم  -
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 املوارد البشر�ة: -7

 

أخذت اإلدارة العليا ع�� عاتقها منذ تأسيس الشركة أهمية املوارد البشر�ة �و��ا أهم عناصر العملية اإلنتاجية مما يتطلب البحث 

املوارد البشر�ة بجعل العامل�ن لد��ا قادر�ن ع�� تحقيق لذلك اهتمت إدارة  و. العطاء املتم�� عن الكفاءات ا�جيدة القادرة ع�� األداء و

أهداف  �عمل املوارد البشر�ة �� نفس الوقت ع�� تحقيق تحقيق أهداف الشركة �ش�ل عام. و أهداف املوارد البشر�ة �ش�ل خاص و

 رفع الكفاءة و و طو�ر املهارات،ت تنمية و الوصول ��م ا�� األداء املتم�� من خالل حسن االختيار و العامل�ن ا�خاصة املشروعة و

بيئة عمل مناسبة  خلق ظروف مناخيھ و الوالء من خالل فرص العمل املتوفرة و كذلك تحقيق االنتماء و االستقرار و الفعالية و

استثمار  �حية، مما �ساعد ع�� توظيف و رعاية اجتماعية و تقديم خدمات و املعامالت اإلدار�ة و �� العدالة �� األجور وإإضافة 

ن قفزت الشركة بفضل هللا مل�انة عالية أ�ان من جراء ذلك  ا�حفاظ عل��ا. و املوارد البشر�ة كمدخل فعال إلدارة املـوارد األخـرى و

م 2020أصبحت من الشر�ات ا�جاذبة لتوظيف السعودي�ن حيث بلغت �سبة السعودة لعام حجم ا�جهد املبذول ح�ى  تتناسب و

  لشركة إ�� املز�د �� املستقبل بإذن هللا �عا��.%، و تتطلع ا41�سبة 

 

 

 تقنية املعلومات: -8

 

للشركة  ERPو ر�طھ بنظام  نظام البيع فوديكسبالعديد من التطو�رات لبيئة العمل التقنية �� الشركة حيث تم تفعيل قامت الشركة 

و الذي يحتوي ع�� العديد من األنظمة، ع�� سبيل املثال و ليس ا�حصر النظام املا��، نظام شؤون املوظف�ن، نظام املش��يات، نظام 

املستودعات، نظام الصيانة، نظام التقار�ر و غ��ها من األنظمة امل��ابطة مع �عضها البعض لعكس جميع ا�حر�ات �� النظام �ش�ل 

 جتما�� وتفعيل وسائل التواصل اإل  اس��جاع و، و ك�� لز�ادة املبيعاتأتطبيقات التوصيل �ش�ل قامت الشركة بتفعيل  تلقائي، كما

، و تم التعاقد مع بوابة دفع الك��ونية، و تطو�ر تطبيق خاص بالشركة، كما تم التفاوض مع تطبيقات جديدة لز�ادة منافذ البيع

، عمل ��خ احتياطية لية �حفظ املعلومات وآعمل لومات الشركة من اإلخ��اق و التالعب كما تم تفعيل ا�جدار األم�ي ل�حفاظ ع�� مع

 .مراقبة الفروع بال�ام��اتالبيئة التقنية �� الفروع و تجه��ها بأنظمة أمن و سالمة و تحديث نظام و 

 

 جتماعية:  املسؤولية اإل  -9

 

 
ً
التنموي، كما تحرص الشركة  اإل�سانية إ�� جانب دورها االقتصادي و جتماعية واإل  باألعمال ا�خ��ية و تو�� الشركة اهتماما خاصا

دناه أمثلة أ وة، ا�خ��ي جتماعية وجتماعية لدى املوظف�ن، حيث ساهمت الشركة �� عدد من األ�شطة اإل ولية اإل ؤ ع�� بناء ثقافة املس

 م��ا:

 س�ان التنموي . ) عائلة من مستفيدي اإل  12(  ــهيل عمارة سكنية لأتمبادرة  •
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 الز�اة الشرعية: -10

عن الز�اة  227,437قامت الشركة بت�و�ن مخصص للز�اة الشرعية بمبلغ ) و 200,943م مبلغ (2020بلغ مبلغ الز�اة عن العام املا�� 

  ،م2020املستحقة عن عام
ً
جاري العمل  و 2019الدخل عن عام  حصلت ع�� شهادة الز�اة من قبل مص�حة الز�اة ون الشركة أب علما

 .م2020ل�حصول ع�� شهادة الز�اة عن عام 

 

 القروض : -11

  : الراج�� مصرف

( ع�� قرض بمبلغ خالل السنوات السابقة كما حصلت  املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية عدد من القروضع�� حصلت الشركة 

 31آخر قسط لهذا القرض �ستحق ��  و  ،سنوات بأقساط نصف سنو�ة 5�سدد خالل   م2020ر�ال �� العام  ) 7,150,395.92

 م.2025 مارس

 (ر�ال سعودي) :2020خالل عام جل طو�لة األ ض و حركة القر بيان ب
 

 البيان صل القرضأ الفوائد ضافة خالل العاماإل  املسدد خالل العام م31/12/2020الرصيد 

 ول القرض األ  6,824,639.96 1,914,150.69 0 873,879.06 2,621,637.23

 القرض الثا�ي 9,215,835.98 1,880,067.47 0 1,519,684.95 4,961,316.15

 القرض الثالث 13,800,645.99 2,558,399.70 0 1,634,507.52 13,182,929.09

 القرض الرا�ع 3,999,989.52 865,629.08 0 127,446.60 4,597,490.31

 ا�خامس القرض 2,995,300.03 536,025.95 0 80,866.79 3,450,459.19

 جما��اإل  36,836,411.48 7,754,272.89 0 4,236,384.92 28,813,831.97

 

 (ر�ال سعودي) :2020جل خالل عام بيان بحركة القروض قص��ة األ 

الرصيد 

 م31/12/2020
 البيان  صل القرض أ الفوائد ضافة خالل العام اإل  املسدد خالل العام 

 ول القرض األ  3,059,545.12 55,458.41 895,395.40 1,079,544.12 2,875,396.40

 

 : د�ي الوط�ي  ماراتبنك اإل 

 (ر�ال سعودي) :2020جل خالل عام بيان بحركة القروض قص��ة األ  

الرصيد 

 م31/12/2020
 البيان  صل القرض أ الفوائد ضافة خالل العام اإل  املسدد خالل العام 

 ول القرض األ  2,723,674.54 23,674.54 0 1,045,195.98 1,678,478.56
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 ا�خاطر: -12

تو�� الشركة اهتماما با�خاطر ا�حتملة من جراء املنافسة املتوقعة نتيجة دخول شر�ات جديدة والتوسعات �� الشر�ات األخرى 

وتقوم الشركة بمراجعة �افة األخطار ال�ي قد تتعرض لها ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة ل�حد من ا�ع�اسات تلك األخطار ع�� األداء 

قق الشركة ذلك من خالل إدار��ا و�جا��ا واألدوات الرقابية متمثلة �� �جنة املراجعة والتقار�ر الدور�ة ل�جوانب والتغلب عل��ا، وتح

 املالية والتشغيلية ومقارنة مؤشرات األداء. 

 

 �� �التا��: و أما ا�خاطر الواردة �� إيضاحات القوائم املالية املرفقة مع هذا التقر�ر ف�ي تو�ح موقف الشركة من تلك ا�خاطر 

 

 مخاطر �غ�� أسعار الصرف: 12/1

�� مخاطر التغ�� �� قيمة األدوات املالية �سبب التغ��ات �� أسعار صرف العمالت األجنبية تراقب االدارة تقلبات أسعار صرف 

 ألن العمل
ً
ة الرسمية للشركة �� العمالت األجنبية و�عتقد أن الشركة ليست عرضة �خاطر �غ�� أسعار الصرف بدرجة كب��ة نظرا

 و��امش �سيط مقابل الدوالر األمر��ي. الر�ال السعودي و
ً
 هو العملة األساسية ال�ي تتعامل ��ا الشركة وسعره ثابت حاليا

 

 مخاطر االئتمان: 12/2

مالية، تقوم الشركة  �� مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى ع�� الوفاء بال��اما��ا تجاه الشركة مما يؤدي إ�� تكبد الشركة �خسارة

بإيداع أرصد��ا النقدية �� عدد من املؤسسات املالية ذات القدرة االئتمانية العالية، و�النسبة للعمالء ال يوجد أي مبيعات أجلة، لم 

 تحدد اإلدارة أي ترك��ات هامة �� مخاطر اإلئتمان.

 

 مخاطر السيولة: 12/3

ع�� األموال ملقابلة االل��امات املرتبطة باألدوات املالية تدار السيولة عن طر�ق �� مخاطر �عرض الشركة لصعو�ات �� ا�حصول 

التأكد �ش�ل دوري من توفرها بمقادير �افية ملقابلة أية ال��امات مستقبلية وال �عتقد الشركة أ��ا عرضة �خاطر جوهر�ة متعلقة 

 بالسيولة.

 

 :مخاطر أنظمة التشغيل و تقنية املعلومات 12/4

�عتمد الشركة ع�� أنظمة تقنية املعلومات إلدارة أعمالها �ش�ل عام، و تكمن أهمية اإلعتماد عل��ا �و��ا �ساعد �� إدارة مبيعات 

الشركة و توثيق العمليات الشرائية و تفاصيلها ال�ي تتم �ش�ل يومي و ر�ط الفروع باإلضافة إ�� نظام تخطيط املوارد البشر�ة، و 

كة �� ا�حفاظ ع�� أنظمة تقنية املعلومات و تطو�رها أو وجود أي أعطال �� وظائفها سيؤثر �ش�ل سل�ي ع�� لذلك فإن فشل الشر 

 أعمال الشركة و نتائجها.
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 :ا�خاطر القانونية 12/5

ز�ادة اإلل��امات تتعرض الشركة للمخاطر املتعلقة بالتغ��ات التشريعية و القانونية باململكة، سواء من ضرائب أو أنظمة العمل أو 

 أو ا�حد من عمليات التوسيع و غ��ها.

 

 

 :مخاطر األو�ئة 12/6

، و م��ا ما شهده العالم  �عت�� األو�ئة و ال�وارث من ا�خاطر ال�ي تؤثر ع�� اإلقتصاد �ش�ل عام، و ع�� �شاط الشركة �ش�ل خاص

 ع�� انتاجية و مبيعات
ً
مكن من امل، جراء اإلحتياطات و اإلجراءات اإلح��از�ة ال�ي الشركة أجمع �عد تف��ي و�اء �ورونا، مما أثر سلبا

 م . 2020أن تصدر من ا�جهة ذات اإلختصاص مثل ما حدث خالل العام املا�� 

 

 :املستخدمة وليةاأل  املواد ارتفاع مخاطر 13/6

 الشركھ قبل من املستخدمھ الفواكھ معظم نأ حيث الفواكھ أسعار تذبذب و ارتفاع مخاطر �� و الشركھ تواجھ مخاطر هناك

 أي و كرونا جائحة �سبب الفواكھ سعارأ ارتفاع خطر ةالشرك واجهت حيث مستوردة و طازجھ فواكھ
ً
 السوق  �� الفواكھ توفر عدم ضا

 املبيعات �لفة �� ارتفاع إ�� املستوردة الفواكھ �� رتفاعاإل  هذا ينعكس حيث ةالشرك لدي املبيعات ة�لفت ع�� ثرؤ ي ا�خطر هذا و �ا�ح�

 .الر�حية هوامش ع�� ضغط �سبب قد مما الشركة لدي

 

 

 نتائج املراجعة السنو�ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة: -13

 

ال�ي ��دف  إعداد خطھ سنو�ة لعملية املراجعة و الضبط الداخ��، و دعم أنظمة الرقابة و �س�� مجلس إدارة الشركة  إ�� تطو�ر و

الضبط الداخ��، تقوم إدارة املراجعة الداخلية برفع تقار�ر دور�ة إ�� �جنة املراجعة عن عمليات املراجعة  تقييم نظام الرقابة وإ�� 

ال�ي ��دف إ�� التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف  املالية ال�ي تقوم ��ا بصفة مستمرة و اإلدار�ة و التشغيلية و

التقيد باألنظمة والسياسات ال�ي تتبناها اإلدارة  اكتمالها، و �� حماية أصول الشركة ودقة ال�جالت ا�حاسبية واملتمثلة  الشركة و

ظهر عمليات املراجعة ال�ي تقوم 
ُ
لتحقيق أهداف الشركة وتراقب باستمرار من قبل �جنة املراجعة، و تقديم توصيات حيالها، ولم ت

 جوهر�ا �� نظام الرقابة و��ا إدارة املراجعة الداخلية واملرا
ً
 جعون ا�خارجيون لفاعلية و�جراءات الرقابة والضبط الداخ�� ضعفا

 كفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية. بدرجة معقولة من التأكد من فاعلية و مما يقد �ش�� و الضبط الداخ�� للشركة، و
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 حوكمة الشركة: -14

 

أ�حاب  مارسات ال�ي تكفل حماية حقوق املساهم�ن واملل��ام بأفضل وذلك من أجل اإل تقوم الشركة بتطبيق معاي�� نظام ا�حوكمة

 من الشركة ع�� حقوق مساهم��ا وكذلك أ�حاب املصا�ح املتعامل�ن معهاو العامل�ن بالشركة املصا�ح
ً
من خالل وجود  ، وحرصا

 بما يتوافق مع لوائح ا�حوكمة،
ً
 من أولو�اتفقد �ان وعليھ  السياسات و اللوائح التنظيمية ال�ي تكفل تنظيم أعمال الشركة داخليا

 .تطبيق ما ورد �� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية مجلس اإلدارة

الصادرة عن  تفق مع الئحة حوكمة الشر�اتي بما، 2020لعام كمة (دليل حوكمة الشركة) أتمت الشركة الئح��ا الداخلية ل�حو  لذا

 :مجلس هيئة السوق املالية

 الســـــــــــــــــبب الفقرة / نص املادة املادة

39 
 دارة التنفيذية، واإل  دارة وعضاء مجلس اإل أتقييم  دعم و تدر�ب و

 وضع ال��امج الالزمة لذلك.

اس��شادية، و �عمل الشركة ع�� وضع 

 ال��امج التدر�بية 

41 

 التقييم و –ع�� اق��اح �جنة ال��شيحات  بناءً  –دارة يضع مجلس اإل 

دارة اإل  �جانھ و عضائھ وأ داء ا�جلس وأاآلليات الالزمة لتقييم 

 
ً
 التنفيذية سنو�ا

 اس��شادية، وتقوم �جنة امل�افآت و

الوسائل ال��شيحات باستخدام �عض 

 �� تقييمهم

85 
اس��شادية، و �عمل الشركة ع�� وضع  اء للعامل�ن �� الشركةداأل  و تحف�� املشاركة وتضع الشركة برامج تطو�ر 

 برامج التطو�ر و التحف��

87 

تضع ا�جمعية العامة العادية بناًء ع�� اق��اح من مجلس اإلدارة 

األهداف ال�ي يصبو سياسة تكفل إقامة التوازن ب�ن أهدافها و 

جتماعية و ا�جتمع تحقيقها �غرض تطو�ر األوضاع اإل 

 قتصادية للمجتمع اإل

يتم العمل ع�� تطبيقها  اس��شادية، و

 ل��ام ��ا عند اإل

88 

وضع مؤشرات قياس تر�ط أداء الشركة بما تقدمة من مبادرات  •

مقارنة ذلك مع الشر�ات األخرى ذات  جتما��، و�� العمل اإل 

 .ھالنشاطات املشا��

 جتماعية للشركةولية اإل ؤ وضع برامج توعيھ لتعر�ف باملس •

اس��شادية، وسيتم تطبيقها عند 

 االل��ام ��ا 

 

95 

�� حال �شكيل مجلس اإلدارة ل�جنة مختصة �حوكمة الشر�ات  

ختصاصات املقررة بموجب املادة الرا�عة و ل��ا اإل إن يفوض أفعليھ 

عات و هذه ال�جنة متا�عة أي موض �ع� الالئحة والتسع�ن من هذه 

�شأن تطبيقات ا�حوكمة و تزو�د مجلس اإلدارة سنو�ا ع�� األقل 

 التوصيات.  بالتقار�ر و

دارة �عمل مجلس اإل  اس��شادية، و

�ش�ل مستمر �� متا�عة تطبيق 

يتم  و الشركة ل�افة لوائح ا�حوكمة

 .ل��ام ��اتطبيقها عند اإل
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 مجلس اإلدارة:  -15

 

 ت�و�ن مجلس  اإلدارة  15/1         

 للتعر�فات الواردة باملادة الثانية من الئحة حوكمة5يتو�� الشركة مجلس إدارة م�ون من عدد (
ً
 ) أعضاء، و�تم تصنيف األعضاء وفقا

) 5خمسة ( م2020الشر�ات الصادرة من هيئة السوق املالية، وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال�ى عقدت خالل العام 

ا�جدول التا�� يب�ن  اجتماعات، أتخذت خاللها حزمة من القرارات والتوصيات  املدرجة �� جدول أعمال االجتماعات للدورة ا�حالية. و

 س اإلدارة:أهم املعلومات عن أعضاء مجل

 أعضاء مجلس اإلدارة .أ

 

 م اإلسم ا�حالية الوظائف السابقة الوظائف املؤهالت ا�خ��ات

  22ك�� من أ
ً
 �� مجال املال و  عاما

عمال.األ   
 سمنت ا�جوفأالعضو املنتدب/  ب�الور�وس محاسبة

إدارة شركة  رئيس مجلس

 األعمال التطو�ر�ة الغذائية

عشري سعد مزعل 

 العشري 

1 

 �� مجال املال و  20ك�� من أ
ً
 عاما

عمال.األ   
 محاسبة  ماجست�� 

ر ملشـــــــــركة املســـــــــتث -الرئيس التنفيذي 

 -لألوراق املـــــاليـــــة / الرئيس التنفيـــــذي 

لشـــــــــــــركــة ثروات لألوراق املــاليــة/ املــدير 

 للبالد املالية -املا�� 

الرئيس التنفيذي/شركة 

 األعمال التطو�ر�ة الغذائية

هشــــــــــــــام عبــدالرحمن 

 مقرن  بن محمد

2 

 �� مجال التمو�ن  28ك�� من أ
ً
عاما

عمال.دارة األ إ و   
 عمالأدبلوم إدارة 

 التمو�ن/ وزارة الــدفــاع مــداد و هيئــة اإل 

الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــــذي/ الـــــتـــــطـــــو�ـــــر�ــــــة 

 الغذائية

عضو مجلس اإلدارة/األعمال 

 التطو�ر�ة

عبــــدالرحمن نــــاصــــــــــــر 

 زايد األسمري 

3 

عمال املالية و عاما �� مجال األ  23

دار�ةاإل   

دبلوم العلوم املــــاليــــة و اإلدار�ــــة 

مـــــاجســـــــــــــت�� بـ�ــــالور�وس تجـــــارة//

 العلوم اإلدار�ة 

نـــادك / مـــدير  –مـــدير مبيعـــات منطقـــة 

بنـــــــدة / مـــــــدير  –عمـــــــال املشــــــــــــــ�ـ�يـــــــات أ

حـــــــديـــــــد الــراجــ�ــ� / رئــيــس  –الــتــطــو�ــر 

شـــــــــــــركـة اتحـاد البنـاء للمواد –تنفيـذي 

العثيم / –اإل�شــــــــــــــائيــة / نــائــب الرئيس 

هللا بن مؤســــــســــــة عبد –رئيس تنفيذي 

عبـــــــدالعز�ز الراج�� ا�خ��يـــــــة / رئيس 

 كسب املالية –تنفيذي م�لف 

صـــــــــــــــــــالــــــة نـــــــائـــــــب الــــرئــــيــــس / األ 

 التدر�ب  للتعليم و 

مو�ــــــــــــ�ى عبــــدهللا ع�� 

 الفوزان

4 

عمال املالية علما �� مجال األ  12  
ة / يــعمــال مــالأمــاجســـــــــــــت�� إدارة 

 عمال أدارة إب�الور�وس 

ول أم�ن أمشرف ت إشرا�� و   محلل إطار 

 البنك املركزي السعودي  –

مدير إدارة حوكمة الشر�ات / 

 مصرف اإلنماء 

براهيم إ�س صـــــــــــــا�ح أ

 العمود

5 

 

 

 اإلدارة: مجلس �� العضو�ة طبيعة و تصنيف ع�� طرأت ال�ي التغ��ات 
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 تار�خ التغ�� طبيعة التغ�� اسم العضو م نوع التغ��

 طبيعة عضو�ة مجلس اإلدارة

07/06/2020 ا�خروج من ا�جلس  هديبسعد صنيتان عشري  1  

30/11/2020 ا�خروج من ا�جلس  محمد سعد مزعل العشري  2  

07/06/2020 ا�جلس إ��اإلنضمام  مو��ى عبدهللا ع�� الفوزان 3  

01/12/2020 ا�جلس إ��اإلنضمام  راهيم العمودإب�س صا�ح أ 4  

 

 الشركة إدارة مجلس عضو ي�ون  ال�ي خارجها أو اململكة داخل الشر�ات أسماء �� 
ً
 إدار��ا مجالس عضوا

 مدير��ا: من أو و السابقة ا�حالية

 الــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــان

 القـــانو�ي(مســــــــــــــاهمـــة

 مســــــــــــــاهمـــة /مـــدرجـــة

 ذات/مـــــــدرجـــــــة غـــــــ�ـــــــ�

 مســــــــــــــــــــــــــــــــــؤولـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة

 )..../محدودة

 داخل اململكة/

 خارج اململكة

 الشــر�ات ال�ي أســماء

 عضــــــــــــو مجلس ي�ون 

 
ً
�ــــــــ�  اإلدارة عضـــــــــــــــــــوا

 إدارا�ـــــــ�ـــــــا مـــــــجـــــــالـــــــس

مـــــــن  أو الســــــــــــــــــابـــــــقـــــــة

 مدير��ا

 داخل اململكة/

 خارج اململكة

 الشــر�ات ال�ي أســماء

ي�ون عضــــــــــــو مجلس 

 �ــــــــ� اإلدارة
ً
 عضـــــــــــــــــــوا

 مـــــــجـــــــالـــــــس إدارا�ـــــــ�ـــــــا

 مــــــــن ا�ــــــــحــــــــالــــــــيــــــــة أو

 مدير��ا

  اإلسم

مساهمة مقفلة    

 
أســــــــــــــمـــنــــــت شــــــــــــــركــــــة 

 ا�جوف
 داخل اململكة

 املالية، كســبشــركة 

 الـــــتـــــعـــــفــــفشــــــــــــــــركــــــة 

،  الكهر�ائية لألعمال

مصـــــــــــنع مياة شـــــــــــركة 

 ا�جوف ال�حية 

 1 عشري سعد مزعل العشري 

مساهمة مقفلة    
 2 مقرن بن هشام عبدالرحمن محمد  -  املالية كسب داخل اململكة

 
 3 عبدالرحمن ناصر زايد األسمري  -  - 

 
 4 مو��ى عبدهللا ع�� الفوزان -  - 

 
 5 براهيم العمودإ�س صا�ح أ -  - 
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 إدارة مجلس عضو - تنفيذي إدارة مجلس عضو: اآل�ي النحو ع�� أعضائھ و تصنيف اإلدارة مجلس ت�و�ن 

 :مستقل إدارة مجلس عضو -تنفيذي غ��

  اسم العضو (تنفيذي / غ�� تنفيذي / مستقل) تصنيف العضو�ة

 1 عشري سعد مزعل العشري  غ�� تنفيذي

 2 هشام عبدالرحمن محمد مقرن  تنفيذي

 3 عبدالرحمن ناصر زايد األسمري  غ�� تنفيذي

 4 مو��ى عبدهللا ع�� الفوزان مستقل

براهيم العمودإ�س صا�ح أ مستقل  5 

           

 :م2020بيان حضور اجتماعات مجلس اإلدارة للعام  15/2         

 

 26/12/2020 29/11/2020 06/09/2020 07/06/2020 26/03/2020 سماإل 

           عشري سعد مزعل العشري 

           عبد الرحمن ناصر زايد األسمري 

           هشام عبدالرحمن محمد مقرن 

       - -        مو��ى عبدهللا ع�� الفوزان

   - - - -   براهيم العمودإ�س صا�ح أ

 - - - -   سعد صنيتان عشري هديب

 -          محمد سعد مزعل العشري 

 

 اإلدارة : مجلس �� العضو�ة طبيعة و تصنيف ع�� طرأت ال�ي التغ��ات 

 

 تار�خ التغ�� طبيعة التغ�� اسم العضو م نوع التغ��

 طبيعة عضو�ة مجلس اإلدارة

07/06/2020 ا�خروج من ا�جلس  سعد صنيتان عشري هديب 1  

30/11/2020 ا�خروج من ا�جلس  محمد سعد مزعل العشري  2  

07/06/2020 ا�جلس إ��اإلنضمام  مو��ى عبدهللا ع�� الفوزان 3  

01/12/2020 ا�جلس إ��اإلنضمام  راهيم العمودإب�س صا�ح أ 4  
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 كبار التنفيذي�ن: حقوق أعضاء مجلس اإلدارة و مص�حة و 15/3             

 حقوق أعضاء مجلس اإلدارة: مص�حة و 3/1/ 15            

 اسم من �عود لھ املص�حة م
 ��01/01/2020  ��31/12/2020 

 صا�� التغي��
�سبة 

 النسبة األسهمعدد  النسبة عدد األسهم التغي��

 %0 0 % 8 200,000 % 8 200.000 عشري سعد مزعل العشري  1

%35.47- )105000( % 7.64 191,000 % 11.84 296,000 عبد الرحمن ناصر زايد األسمري  2  

 

 حقوق زوجات واألبناء القصر ألعضاء مجلس اإلدارة:15/3/2             

 اإلدارة  أو أوالدهم القصر أية أسهم بالشركة.ال يملك  أي من زوجات أعضاء مجلس  

 

 م
اسم من �عود لھ 

 املص�حة

 ��اية العام بداية العام صلة القرابة

 �سبة التغي�� صا�� التغي��
 ابنھ -ابن -زوجة

عدد 

 األسهم
 النسبة عدد األسهم النسبة

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 

 

 :مص�حة وحقوق كبار التنفيذي�ن 15/3/3 

 مايملكھ كبار التنفيذي�ن �� الشركة من أسهم بالشركة.

 

 اسم من �عود لھ املص�حة م
 ��01/01/2020  ��31/12/2020 

 صا�� التغي��
�سبة 

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم التغي��

 %0 )0( % 0 0 % 0 0 هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن  1

 0% )0( %0 0 % 0 0 قبال باليماليل محمد إ 2

 0% )0( %0 0 % 0 0 ا�حر�ير�يع خالد حامد  3

 0% )0( %0 0 % 0 0 ياسر عبدالرحمن محمد املسعري  4

 0% )0( %0 0 % 0 0 كر�م محمد السيد محمد  5
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  التنفيذي�ن :األبناء القصر لكبار  زوجات والحقوق  15/3/4          

  والد القصر لكبار التنفيذي�ن أية أسهم بالشركةو األ أال تملك زوجات 

 

 م
اسم من �عود 

 لھ املص�حة

 ��اية العام بداية العام صلة القرابة

 �سبة التغي�� صا�� التغي��
 ابنھ -ابن -زوجة

عدد 

 األسهم
 النسبة عدد األسهم النسبة

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 1

 

 

 اإلدارة التنفيذية �جان مجلس اإلدارة و اإلفصاح عن سياسات م�افأت أعضاء مجلس اإلدارة و 15/3/5 

 

  �جان مجلس اإلدارة و فيما ي�� سياسة م�افأت أعضاء مجلس اإلدارة و 
ً
)من الئحة حوكمة 93ملا ورد �� املادة ( اإلدارة التنفيذية وفقا

أعضاء  م�افأت أعضاء مجلس اإلدارة و إجراءات وا�حة لتعو�ضات و ضوابط و ��دف هذه السياسات إ�� وضع معاي�� و الشر�ات و

ذلك  ة السعودية، والستون من الئحة حوكمة الشر�ات �� اململكة العر�ي ) من املادة ا�حادية و1ألح�ام الفقرة (ھ، ال�جان املنبثقة من

 
ً
 .م 13/2/2017هـ املوافق 16/5/1438تار�خ  ) و 8-16-2017عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم ( تطبيقا

 

 أ
ً
  م�افأت أعضاء مجلس اإلدارة: وال

 

ا�خطط التحف��ية قص��ة أو  باألداء وامل�افآت الدور�ة أو السنو�ة املرتبطة  ما �� حكمها، و و األر�اح البدالت و امل�افأت �� املبالغ و

املصار�ف الفعلية املعقولة ال�ي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة.  باستثناء النفقات و أي مزايا عينية أخرى  طو�لة األجل، و

 أو بدل حضور عن ا�جلسات أو مزايا عينية أو �سبة معينة من صا�� األر� و
ً
يجوز ا�جمع ب�ن  اح، ويجوز أن ت�ون هذه امل�افأة مبلغا

٪) من صا�� 10اثنت�ن أو أك�� من هذه املزايا و إذا �انت امل�افأة �سبة معينة من أر�اح الشركة، فال يجوز أن تز�د هذه النسبة ع�� (

 ألح�ام النظام وذلك �عد خصم اإل  األر�اح، و
ً
توزيع ر�ح  �عد نظام الشركة األساس، و حتياطيات ال�ي قرر��ا ا�جمعية العامة تطبيقا

الئحة حوكمة الشر�ات  وذلك �� حدود ما نص عليھ نظام الشر�ات و من رأس مال الشركة،5%) ع�� املساهم�ن ال يقل عن خصم (

 .النظام األسا��ي للشركة و
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ً
 : �جان مجلس اإلدارة إجراءات م�افأت أعضاء مجلس اإلدارة و ضوابط و : معاي�� وثانيا

 

يتحملها أعضاء مجلس اإلدارة،  ��ا و املسؤوليات ال�ي يقوم األعمال و متناسبة مع اختصاصات العضو و عادلة و أن ت�ون امل�افآت- 1

 باإلضافة إ�� األهداف ا�حددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية.  

 

 أن ت�ون امل�افآت مبنية ع�� توصية �جنة ال��شيحات امل�افآت. - 2

 

�جان مجلس اإلدارة  خ��ة أعضاء مجلس اإلدارة و حجمها و املهارة الالزمة إلدار��ا. و أن ت�ون امل�افآت متناسبة مع �شاط الشركة و- 3

 �� األعمال املتعلقة بالشركة.

 

ل��م مع مراعاة اإلبقاء ع تحف��هم و خ��ة مناسبة و أن ت�ون امل�افأة �افية �ش�ل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة و- 4 

 ) من نظام الشر�ات. 76) من املادة (3ر�ال سعودي) الوارد �� الفقرة ( 500,000ا�حد األع�� (

 

يجوز لعضو مجلس اإلدارة ا�حصول ع�� م�افأة مقابل عضو�تھ �� �جنة املراجعة املش�لة من قبل ا�جمعية العامة، أو مقابل أي - 5

�� إباإلضافة  ذلك ��ا �� الشركة، و إضافية ي�لف–بموجب ترخيص م�ي  –ار�ة أو استشار�ة أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إد

 
ً
 لنظام الشر�ات  �� مجلس اإلدارة و امل�افأة ال�ي يمكن أن يحصل عل��ا بصفتھ عضوا

ً
�� ال�جان املش�لة من قبل مجلس اإلدارة، وفقا

  ان مجموع امل�افأت ال�ي يحصل نظام الشركة األساس. و و
ً
ملا ورد أعاله ال تدخل ضمن نطاق ا�حد األع�� للم�افأة  عل��ا العضو وفقا

 ) أعاله.4) من نظام الشر�ات املو�حة �� الفقرة (76) من املادة (3املنصوص عل��ا الوارد �� الفقرة(

 

املهام املنوطة بھ  اختصاصاتھ و يجوز أن ت�ون م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة املقدار بحيث �عكس مدى خ��ة العضو و- 6 

 عتبارات.غ��ها من اإل  عدد ا�جلسات ال�ي يحضرها و استقاللھ و و

 

يجب أال ت�ون م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقل�ن �سبة من األر�اح ال�ي تحققها الشركة أو أن ت�ون مبنية �ش�ل مباشر أو - 7 

 بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى �� استقاللية قرارا��م.  ��مآارتباط م�افذلك ل�ي ال يؤثر  غ�� مباشر ع�� ر�حية الشركة. و

 

8 - 
ً
  العشرون من النظام األسا��ي للشركة يحدد مجلس اإلدارة و دة ا�حادية واملا ورد �� امل وفقا

ً
بقرار منھ امل�افأة  لتقديره و وفقا

م�افأة املقررة ألعضاء مجلس للباإلضافة  ل�ل م��ما  -ن وجدإ– العضو املنتدب نائبھ و ا�خاصة ال�ي يحصل عل��ا رئيس ا�جلس و

 لوائحھ.  ذلك �� حدود ما نص عليھ نظام الشر�ات و اإلدارة، و

 

ذلك لضمان  ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصو�ت ع�� بند م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة �� اجتماع ا�جمعية العامة و- 9

 استقاللية القرار الصادر من ا�جمعية العامة للشركة �شأن بند م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة. 
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إذا قررت ا�جمعية العامة إ��اء عضو�ة من �غيب من أعضاء مجلس اإلدارة �سبب عدم حضوره ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس - 10

يجب عليھ إعادة جميع امل�افآت  آت عن الف��ة ال�ي ت�� آخر اجتماع حضره، ودون عذر مشروع، فال �ستحق هذا العضو أي م�اف

 ال�ي صرفت لھ عن تلك الف��ة.

 

إذا تب�ن ل�جنة املراجعة أو لهيئة السوق املالية أن امل�افآت ال�ي صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية ع�� معلومات غ�� - 11

يحق  العامة أو تضمي��ا تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي فيجب عليھ إعاد��ا للشركة، و�حيحة أو مضللة تم عرضها ع�� ا�جمعية 

ي أ ال �عفي ذلك عضو مجلس اإلدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت ع�� الشركة أو مساهم��ا أو للشركة مطالبتھ بردها. و

 أ�خاص آخر�ن ذوي عالقة نتيجة لذلك. 

 

املزايا  املبالغ و آليات تحديدها و �� تقر�ره السنوي عن تفاصيل السياسات املتعلقة بامل�افآت ويجب أن يف�ح مجلس اإلدارة - 12

 العينية املدفوعة ل�ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدار�ة أو استشار�ة.  املالية و

 

  
ً
  �جان مجلس اإلدارة: وعاب أعضاء مجلس اإلدارة أ� : م�افأت وثالثا

 

 
ً
 �عاب مجلس اإلدارة كما ي�� : أ ملا ورد أعاله يتم احتساب م�افأت و وفقا

 ر�ال. 40,000ال�جان املنبثقة عن مجلس اإلدارة  م�افأة سنو�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة و- 1

 

 ن: �م�افأة سنو�ة لعضو�ة ال�جان املنبثقة عن مجلس اإلدارة لألعضاء ا�خارجي- 2 

 

 ر�ال.15,000املراجعة  �جنة 1/2

 ر�ال.  15,000�جان أخرى  2/2

 

 ر�ال عن �ل جلسة. 1500 ال�جان املنبثقة عن مجلس اإلدارة �جميع األعضاء بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة و- 3 

 

  يحدد مجلس اإلدارة و- 4 
ً
ن إ -العضو املنتدب نائبھ و بقرار منھ امل�افأة ا�خاصة ال�ي يحصل عل��ا رئيس ا�جلس و لتقديره و وفقا

 �افأة املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة.للمل�ل م��ما باإلضافة   -دجو 
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 را�ع 
ً
  : م�افأت كبار التنفيذين:ا

 

 أ م�افأت كبار التنفيذي�ن ع�� –امل�افأت  ع�� توصية �جنة ال��شيحات و بناءً  -يحدد مجلس اإلدارة 
ً
 للمبادئ التالية: ن ت�ون وفقا

 

  س��اتيجية، والتعو�ضات متوافقة مع أهداف الشركة اإل  ن ت�ون امل�افأت وأ- 1 
ً
كبار التنفيذي�ن ع�� تحقيق تلك  لتحف�� عامال

 مالها. أعتنمية و �عز�ز قدرة الشركة  األهداف و

 

 

 ا�خ��ات املطلو�ة. املهارات و حجمها و �شاطها و أن ت�ون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة و- 2

 

 املؤهالت الالزمة لتمك�ن الشركة من تحقيق أهدافها.  املهارات و ن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذي�ن ذوي القدرات وأ- 3

 

 

4 - 
ً
�شمل م�افأت اإلدارة  قدر��ا ع�� تحقيق أهدافها و ع�� مص�حة الشركة و أال �سبب أي �عارض �� املصا�ح من شأنھ أن يؤثر سلبا

 التنفيذية ع�� ما ي��: 

 

 ألفراد عائلتھ و تأم�ن ص�� لھ و بصفة مستمرة و البدالت حسب العقد يتم دفعھ �� ��اية �ل شهر ميالدي و سا��ي وأراتب    -أ

 
ً
 ��اية خدمة حسب نظام العمل. م�افأة للتقييم السنوي و م�افأة سنو�ة مرتبطة وفقا

 

املوجهات العامة ال�ي  ال��امج و كبار التنفيذي�ن �� ضوء ا�خطط و املدير العام بتنفيذ سياسة امل�افأت للموظف�ن و يقوم -ب

 امل�افأت. تقرها �جنة ال��شيحات و
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 :املدير املا�� من كبار التنفيذي�ن من  بي��م  املدير العام و خمسةإجما�� مدفوعات الشركة � 15/3/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظائف

كبار 

 التنفيذين

 امل�افآت املتغ��ة امل�افآت الثابتة
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املدير 

 العام
570,000  - 570,000 - - - - - -  55,000 625,000  

 املدير

  املا��
108,229 50,897 - 159,126 - - - - - -  16,500 175,626  

مدير 

ملوارد ا

  البشر�ة

168,619 39,676 - 208,295 - - - - - -   208,295  

مدير 

  التشغيل
112,590 100,096 - 186,437 - - - - - - 26,249  212,686  

مدير 

تقنية 

  املعلومات

166,815 42,821  209,636 - - - - - -   209,636  

  1,431,243 71,500 26,249 0 0 0 0 0 0 1,333,494 0 233,490 1,126,253 ا�جموع
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 عضاء مجلس اإلدارة:أم�افآت  15/3/7

 

   
 امل�افآت املتغ��ة  امل�افآت الثابتة
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وع
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ً
: األعضاء  وال

                                   املستقل�ن

مو�ىى عبدهللا ع�� 

 الفوزان
          

22,685  

        

4,500  

        

1,500  0 0 0 

      

28,685  0 0 0 0 0 0 0 

     

28,685  0   

راهيم إبس صا�ح �أ

 العمود 
            

3,397  

        

1,500  1500 0 0 0 

         

6,397  0 0 0 0 0 0 0 

        

6,397  0   

 ا�جموع 

          

26,082  

        

6,000  

        

3,000  0 0 0 

      

35,082  0 0 0 0 0 0 0 

     

35,082  0   

 
ُ
: األعضاء غ�� ثانيا

                                   التنفيذي�ن 

عشري سعد مزعل 

 العشري 
          

40,000  

        

7,500  

        

1,500  0 0 0 

      

49,000  0 0 0 0 0 0 0 

     

49,000  0 

تنازل عن 

 مبالغھ

 
ً
دعما

 للشركة

عبدالرحمن ناصر 

 سمري زايد األ 
          

40,000  

        

7,500  

        

3,000  0 0 0 

      

50,500  0 0 0 0 0 0 0 

     

50,500  0 

تنازل عن 

 مبالغھ

 
ً
دعما

 للشركة

 ا�جموع 

          

80,000  

     

15,00

0  

        

4,500  0 0 0 

      

99,500  0 0 0 0 0 0 0 

     

99,500  0   

ثالثا : األعضاء 

                                   التنفيذي�ن

هشام عبدالرحمن 

 مقرن بن محمد 

          

40,000  

        

7,500  

        

7,500  0 0 0 

      

55,000  0 0 0 0 0 0 0 

     

55,000  0   

 ا�جموع 

          

40,000  

        

7,500  

        

7,500  0 0 0 

      

55,000  0 0 0 0 0 0 0 

     

55,000  0   
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 :عضاء ال�جانأم�افآت  15/3/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدل حضور جلسات  ا�جموع 
امل�افات الثابتة ( عدا بدل حضور 

 ا�جلسات )

 أعضاء �جنة املراجعة

 سعد صنيتان عشري هديب 0 7500 7500

 محمد عبدهللا املبارك عبدهللا 0 7500 7500

 مو��ى عبدهللا ع�� الفوزان 0 1500 1500

 هشام عبدالرحمن املقرن  0 6000 6000

 بدل حضور جلسات  ا�جموع 
امل�افات الثابتة ( عدا بدل حضور 

امل�افآت عضاء �جنة ال��شيحات وأ ا�جلسات )  

العشري  مزعل سعد محمد 0 1500 1500  

سمري عبدالرحمن ناصر زايد األ  0 1500 1500  

براهيم العمود إأ�س صا�ح  0 1500 1500  

 بدل حضور جلسات  ا�جموع 
ت الثابتة ( عدا بدل حضور آامل�اف

 ا�جلسات )
عضاء ال�جنة التنفيذية أ  

العشري  مزعل سعد عشري  0 1500 1500  

االسمري  زايد ناصر عبدالرحمن 0 1500 1500  

باليماليل إقبال محمد 0 1500 1500  
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  ت املعمول ��اآسياسات امل�اف ت املمنوحة وافآية انحرافات ب�ن امل�أاليوجد  أنھشارة هنا بد اإل و ن و. 
 

 :دارة الذين تنازلوا عن م�افآ��معضاء مجلس اإل أ 15/3/9

 

 للشركة و ارة عن م�افآ��م ودعضاء مجلس اإل أمن  3تنازل عدد 
ً
 هم: بدل حضور ا�جلسات دعما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدل حضور جلسات  ا�جموع 
امل�افات الثابتة ( عدا بدل حضور 

 ا�جلسات )
دارة ا�خاطر إعضاء �جنة أ  

مقرن بن هشام عبدالرحمن محمد  0 1500 1500  

العشري  مزعل سعد محمد 0 1500 1500  

 الصفة اإلسم

 رئيس مجلس اإلدارة عشري سعد مزعل العشري 

 عضو مجلس اإلدارة سعد صنيتان عشري هديب

 مجلس اإلدارةعضو  عبد الرحمن ناصر زايد األسمري 
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 �جان مجلس اإلدارة:  -16
 

  �جنة املراجعة 16/1

   أسلوب عمل  مدة عضو���م و ال�جنة وتتش�ل �جنة املراجعة من ثالث أعضاء، واعتمدت ا�جمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء  

 تت�ون �جنة املراجعة من اآل�ي:  ال�جنة، و

 التصنيف سماإل  م
صفة 

 العضو�ة
 املؤهل

الوظائف 

 ا�حالية

الوظائف 

 السابقة
 ا�خ��ات

 غ�� تنفيذي الرئيس سعد صنيتان عشري هديب 1
ب�الور�وس 

 دارة اعمالإ

رئيس مجلس 

مال عدارة/ األ اإل 

 ا�حدودةالتطو�ر�ة 

نائب رئيس مجلس 

سمنت أارة/داإل 

 ا�جوف

 �� مجال  20ك�� من أ
ً
عاما

 عمال.دارة األ إ

 عضو محمد عبدهللا املبارك عبدهللا 2
من خارج 

 ا�جلس

ب�الور�وس 

 محاسبة

مدير املراجعة 

كسب -الداخلية

 القابضة

مكتب -مراجع أول 

الراشد محاسبون 

 قانونيون 

 �� مجال املالية 34
ً
 عاما

 مستقل عضو مو�ىى عبدهللا ع�� الفوزان 3

 دبلوم

 العلوم

 و  املالية

 اإلدار�ة

 ماجست�� /

 العلوم

/  اإلدار�ة

 ب�الور�وس

 تجارة

/  الرئيس نائب

 و  للتعليم األصالة

 التدر�ب

 منطقة مبيعات مدير 

 مدير /  نادك –

 – املش��يات أعمال

 التطو�ر  مدير /  بندة

/  الراج�� حديد –

– تنفيذي رئيس

 البناء اتحاد شركة

/  اإل�شائية للمواد

– الرئيس نائب

 رئيس/  العثيم

 مؤسسة – تنفيذي

 بن عبدهللا

 الراج�� عبدالعز�ز 

 رئيس/  ا�خ��ية

 – م�لف تنفيذي

 املالية كسب

23  
ً
 األعمال مجال �� عاما

 اإلدار�ة و  املالية

 

�جنة املراجعةطبيعة العضو�ة ��  التغ��ات ال�ي طرأت ع�� تصنيف و  

 طبيعة عضو�ة �جنة املراجعة

11/11/2020 ا�خروج من ال�جنة  هشام عبدالرحمن بن مقرن  1  

31/12/2019 ا�خروج من ال�جنة  حمد ال�جلةأراهيم إبحمد أ 2  

01/01/2020 اإلنضمام ا�� ال�جنة محمد عبدهللا املبارك عبدهللا 3  

11/11/2020 اإلنضمام ا�� ال�جنة مو��ى عبدهللا ع�� الفوزان 4  
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 �جان مجلس اإلدارة:  -16
 

  �جنة املراجعة 16/1

   أسلوب عمل  مدة عضو���م و ال�جنة وتتش�ل �جنة املراجعة من ثالث أعضاء، واعتمدت ا�جمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء  

 تت�ون �جنة املراجعة من اآل�ي:  ال�جنة، و

 التصنيف سماإل  م
صفة 

 العضو�ة
 املؤهل

الوظائف 

 ا�حالية

الوظائف 

 السابقة
 ا�خ��ات

 غ�� تنفيذي الرئيس سعد صنيتان عشري هديب 1
ب�الور�وس 

 دارة اعمالإ

رئيس مجلس 

مال عدارة/ األ اإل 

 ا�حدودةالتطو�ر�ة 

نائب رئيس مجلس 

سمنت أارة/داإل 

 ا�جوف

 �� مجال  20ك�� من أ
ً
عاما

 عمال.دارة األ إ

 عضو محمد عبدهللا املبارك عبدهللا 2
من خارج 

 ا�جلس

ب�الور�وس 

 محاسبة

مدير املراجعة 

كسب -الداخلية

 القابضة

مكتب -مراجع أول 

الراشد محاسبون 

 قانونيون 

 �� مجال املالية 34
ً
 عاما

 مستقل عضو مو�ىى عبدهللا ع�� الفوزان 3

 دبلوم

 العلوم

 و  املالية

 اإلدار�ة

 ماجست�� /

 العلوم

/  اإلدار�ة

 ب�الور�وس

 تجارة

/  الرئيس نائب

 و  للتعليم األصالة

 التدر�ب

 منطقة مبيعات مدير 

 مدير /  نادك –

 – املش��يات أعمال

 التطو�ر  مدير /  بندة

/  الراج�� حديد –

– تنفيذي رئيس

 البناء اتحاد شركة

/  اإل�شائية للمواد

– الرئيس نائب

 رئيس/  العثيم

 مؤسسة – تنفيذي

 بن عبدهللا

 الراج�� عبدالعز�ز 

 رئيس/  ا�خ��ية

 – م�لف تنفيذي

 املالية كسب

23  
ً
 األعمال مجال �� عاما

 اإلدار�ة و  املالية

 

�جنة املراجعةطبيعة العضو�ة ��  التغ��ات ال�ي طرأت ع�� تصنيف و  

 طبيعة عضو�ة �جنة املراجعة

11/11/2020 ا�خروج من ال�جنة  هشام عبدالرحمن بن مقرن  1  

31/12/2019 ا�خروج من ال�جنة  حمد ال�جلةأراهيم إبحمد أ 2  

01/01/2020 اإلنضمام ا�� ال�جنة محمد عبدهللا املبارك عبدهللا 3  

11/11/2020 اإلنضمام ا�� ال�جنة مو��ى عبدهللا ع�� الفوزان 4  
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 مهام �جنة املراجعة: 16/2

اإلشراف ع�� إدارة املراجعة الداخلية �� الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعلي��ا �� تنفيذ األعمال واملهمات ال�ي حددها  -

 .لها ا�جلس

 .دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقر�ر مكتوب عن رأ��ا وتوصيا��ا �� شأنھ -

 .املراجعة الداخلية ومتا�عة تنفيذ اإلجراءات الت�حيحية للمالحظات الواردة ف��ادراسة تقار�ر  -

التوصية للمجلس بتعي�ن ا�حاسب�ن القانوني�ن وفصلهم وتحديد أ�عا��م، و�را�� عند التوصية بالتعي�ن التأكد من  -

 .استقاللي��م

ال املراجعة ال�ي ي�لفون ��ا أثناء قيامهم بأعمال متا�عة أعمال ا�حاسب�ن القانوني�ن، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعم -

 .املراجعة

التنسيق ب�ن اإلدارات ا�ختلفة �� الشركة وا�جهات الرقابية ا�خارجية بما �� ذلك املراجع ا�خار�� وهيئة سوق املال وغ��  -

 ذلك من ا�جهات الرقابية ا�خارجية األخرى.

 اج الصادرة عن هيئة السوق املالية.متا�عة تنفيذ  ما ورد �� الئحة الت�جيل واإلدر  -

 .دراسة خطة املراجعة مع ا�حاسب القانو�ي و�بداء مالحظا��ا عل��ا -

 .دراسة مالحظات ا�حاسب القانو�ي ع�� القوائم املالية ومتا�عة ما تم �� شأ��ا -

 .شأ��ا دراسة القوائم املالية األولية والسنو�ة قبل عرضها ع�� ا�جلس و�بداء الرأي والتوصية �� -

 .دراسة السياسات ا�حاسبية املتبعة و�بداء الرأي والتوصية للمجلس �� شأ��ا -

 بانھ اليوجد أي �عارض ب�ن  اجتماعات عدد خمسة 2020هذا وقد بلغت اجتماعات �جنة املراجعة ال�ي عقدت خالل العام 
ً
علما

 .توصيات �جنة املراجعة و قرارت مجلس اإلدارة

 

 :م2020اجتماعات �جنة املراجعة للعام  حضور  نبيا 16/3 

 18/11 23/7 20/5 28/3 18/2 االسم

 √ √ √ √ √  سعد بن صنيتان هديب
 √ √ √ √ √ محمد عبدهللا املبارك عبدهللا

  √ √ √ √ هشام عبدالرحمن بن مقرن 
 √     مو��ى عبدهللا ع�� الفوزان

  11/11/2020قرن من ال�جنة بتار�خ بن مخروج العضو هشام 

 11/11/2020ى الفوزان ل�جنة بتار�خ ــانضمام العضو موس 
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 :امل�افآت �جنة ال��شيحات و 16/4

مدة عضو���م  اعتمدت ا�جمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء ال�جنة و و امل�افآت من ثالث أعضاء، تتش�ل �جنة ال��شيحات و

 امل�افآت من اآل�ي: و تت�ون �جنة ال��شيحات أسلوب عمل ال�جنة، و و

 

 التصنيف االسم م
صفة 

 العضو�ة
 ا�خ��ات الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية املؤهل

1 
محمد سعد مزعل 

 العشري 
 غ�� تنفيذي الرئيس

دبلوم محاسبة 

معهد اإلدارة /

 العامة

مدير إدارة املوارد 

البشر�ة/شركة 

األعمال التطو�ر�ة 

 ا�حدودة

مصرف -مدير مبيعات

الراج��/منسق إدارة 

البنك السعودي -ا�خز�نة

 ال��يطا�ي

 �� مجال  17
ً
عاما

األعمال اإلدار�ة و 

 املالية

 مستقل  عضو راهيم العمودإب�س صا�ح أ 2

 إدارة ماجست�� 

/  مالية أعمال

 إدارة ب�الور�وس

 أعمال

 حوكمة إدارة مدير 

 مصرف/  الشر�ات

 اإلنماء

 و  إشرا��  إطار  محلل

 – أول  تأم�ن مشرف

 السعودي املركزي  البنك

12  
ً
 مجال �� عاما

 املالية األعمال

3 
زايد  عبدالرحمن ناصر 

 األسمري 
 غ�� تنفيذي عضو

دبلوم إدارة 

 عمالأ

الرئيس التنفيذي/ 

 التطو�ر�ة الغذائية

التمو�ن/  داد و مهيئة اإل 

 وزارة الدفاع

 ��  28�� من أك
ً
عاما

دارة إ مجال التمو�ن و 

 عمال.األ 

 

 

 ليات ال�جنة :ؤو مس من مهام  و 16/5

 

التوصية �جلس اإلدارة بال��شيح لعضو�ة ا�جلس وفقا للسياسات واملعاي�� املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي �خص  -

 .األمانة سبق إدانتھ بجر�مة مخلة بالشرف و

وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة املراجعة السنو�ة لالحتياجات املطلو�ة من املهارات املناسبة لعضو�ة ا�جلس و�عداد  -

 .لعضو�ة ا�جلس، بما �� ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصھ العضو ألعمال ا�جلس

 .مراجعة هي�ل ا�جلس ورفع التوصيات �� شأن التغي��ات ال�ي يمكن إجراؤها -

 .تحديد جوانب الضعف والقوة �� ا�جلس ، واق��اح معا�ج��ا بما يتفق مع مص�حة الشركة -

التأكد �ش�ل سنوي من استقاللية األعضاء املستقل�ن، وعدم وجود أي �عارض مصا�ح إذا �ان العضو �شغل عضو�ة  -

 .مجلس إدارة شركة أخرى 

 إعداد السياسة ا�خاصة بمنح امل�افآت واملزايا وا�حوافز والرواتب �� الشركة ومراجع��ا �ش�ل سنوي. -

ا�جلس وكبار التنفيذي�ن، و�را�� عند وضع تلك السياسات استخدام وضع سياسات وا�حة لتعو�ضات وم�افآت أعضاء  -

 .معاي�� ترتبط باألداء
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وضع سياسة م�افآت لدى الشركة تتضمن أن ت�ون امل�افآت والرواتب �افية الستقطاب أ�خاص مؤهل�ن للعمل �� الشركة  -

واالحتفاظ ��م و�ش�ل يتما��ي مع الرواتب املمنوحة من قبل الشر�ات املماثلة بالسوق تحديد احتياجات الشركة من 

 ظف�ن وأسس اختيارهم . الكفاءات ع�� مستوى اإلدارة التنفيذية العليا واملو 

 إعداد السياسة ا�خاصة باملوارد البشر�ة والتدر�ب �� الشركة ومراجع��ا �ش�ل سنوي. -

 

 ) اجتماع. 1عدد واحد ( 2020هذا وقد بلغت اجتماعات �جنة ال��شيحات وامل�افآت ال�ي عقدت خالل العام 

 

 :م2020امل�افآت للعام  بيان حضور اجتماعات �جنة ال��شيحات و  16/6
  

 د�سم�� سماإل 

العشري  مزعل محمد سعد  √ 
براهيم العمودإ�س صا�ح أ  √ 

 √ عبدالرحمن ناصر زايد األسمري 
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 ال�جنة التنفيذية:  16/7      

 و مدة عضو���م ال�جنة واعتمدت ا�جمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء  تتش�ل ال�جنة التنفيذية من ثالث أعضاء، و          

 أسلوب 

 تت�ون ال�جنة التنفيذية من اآل�ي: ال�جنة، و  عمل           

 التصنيف سماإل  م
صفة 

 العضو�ة
 املؤهل

الوظائف 

 ا�حالية

الوظائف 

 السابقة
 ا�خ��ات

1 

 غ�� تنفيذي الرئيس عشري سعد مزعل العشري 
ب�الور�وس 

 محاسبة

إدارة  رئيس مجلس

شركة األعمال 

التطو�ر�ة 

 الغذائية

العضو املنتدب/ 

 سمنت ا�جوفأ
  22ك�� من أ

ً
��  عاما

 عمال.األ  مجال املال و

2 

عبدالرحمن ناصر زايد 

 األسمري 
 غ�� تنفيذي عضو

دبلوم إدارة 

 عمالأ

عضو مجلس 

اإلدارة/األعمال 

 التطو�ر�ة

 مداد و هيئة اإل 

التمو�ن/ وزارة 

الرئيس  الدفاع

التنفيذي/ 

التطو�ر�ة 

 الغذائية

 ��  28ك�� من أ
ً
عاما

دارة إ مجال التمو�ن و

 عمال.األ 

 عضو محمد إقبال باليماليل  3
من خارج 

 ا�جلس

ماجست�� 

 تجارة

املدير املا��/ 

شركة االعمال 

التطو�ر�ة 

 الغذائية

مدير 

-حسابات

شركة تاك��ي 

للمطاعم و 

 االغذية

سنة ��  12اك�� من 

 مجال اإلدارة املالية 

 

 

 ليات ال�جنة التنفيذية:ؤو من مهام ومس 16/8
 

 وضع ا�خططات االس��اتيجة العامة للشركة والتصور العم�� لتنفيذ ا�خططات . .1

 وضع رؤ�ة مستقبلية لتطو�ر وز�ادة أر�اح الشركة من خالل توجهات أسواق ��دف تحقيق مردود أفضل للمساهم�ن. .2

 متا�عة خطط الشركة االس��اتيجية الطو�لة واملتوسطة والقص��ة االجل وتحدي��ا ومراجع��ا من ح�ن آلخر . .3

 توجيھ أعمال املبيعات والتسو�ق و�حث سبل تنشيطها. .4

مراقبة ا�حصص السوقية ومعدالت النمو واالخ��اق من الشر�ات املنافسة واتخاذ االجراءات املتعلقة بذلك �� الوقت  .5

 ب.املناس

املوافقة ع�� امل��انيات التقدير�ة واملوافقة ع�� موازنات الفروع املوحدة وت�اليف التشغيل والتدفق النقدي ك�ل والرفع ألخذ  .6

 املوافقات ال��ائية.

 مراجعة املوازنات ومراقبة األداء والتأكد من ال��ام وتمسك اإلدارة التنفيذية بأهداف ومعاي�� وأنظمة التشغيل. .7

 يذ املوازنات التقدير�ة للشركة وتحليل أسباب االنحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات �شأ��ا.متا�عة تنف .8
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 ال�جنة التنفيذية:  16/7      

 و مدة عضو���م ال�جنة واعتمدت ا�جمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء  تتش�ل ال�جنة التنفيذية من ثالث أعضاء، و          

 أسلوب 

 تت�ون ال�جنة التنفيذية من اآل�ي: ال�جنة، و  عمل           

 التصنيف سماإل  م
صفة 

 العضو�ة
 املؤهل

الوظائف 

 ا�حالية

الوظائف 

 السابقة
 ا�خ��ات

1 

 غ�� تنفيذي الرئيس عشري سعد مزعل العشري 
ب�الور�وس 

 محاسبة

إدارة  رئيس مجلس

شركة األعمال 

التطو�ر�ة 

 الغذائية

العضو املنتدب/ 

 سمنت ا�جوفأ
  22ك�� من أ

ً
��  عاما

 عمال.األ  مجال املال و

2 

عبدالرحمن ناصر زايد 

 األسمري 
 غ�� تنفيذي عضو

دبلوم إدارة 

 عمالأ

عضو مجلس 

اإلدارة/األعمال 

 التطو�ر�ة

 مداد و هيئة اإل 

التمو�ن/ وزارة 

الرئيس  الدفاع

التنفيذي/ 

التطو�ر�ة 

 الغذائية

 ��  28ك�� من أ
ً
عاما

دارة إ مجال التمو�ن و

 عمال.األ 

 عضو محمد إقبال باليماليل  3
من خارج 

 ا�جلس

ماجست�� 

 تجارة

املدير املا��/ 

شركة االعمال 

التطو�ر�ة 

 الغذائية

مدير 

-حسابات

شركة تاك��ي 

للمطاعم و 

 االغذية

سنة ��  12اك�� من 

 مجال اإلدارة املالية 

 

 

 ليات ال�جنة التنفيذية:ؤو من مهام ومس 16/8
 

 وضع ا�خططات االس��اتيجة العامة للشركة والتصور العم�� لتنفيذ ا�خططات . .1

 وضع رؤ�ة مستقبلية لتطو�ر وز�ادة أر�اح الشركة من خالل توجهات أسواق ��دف تحقيق مردود أفضل للمساهم�ن. .2

 متا�عة خطط الشركة االس��اتيجية الطو�لة واملتوسطة والقص��ة االجل وتحدي��ا ومراجع��ا من ح�ن آلخر . .3

 توجيھ أعمال املبيعات والتسو�ق و�حث سبل تنشيطها. .4

مراقبة ا�حصص السوقية ومعدالت النمو واالخ��اق من الشر�ات املنافسة واتخاذ االجراءات املتعلقة بذلك �� الوقت  .5

 ب.املناس

املوافقة ع�� امل��انيات التقدير�ة واملوافقة ع�� موازنات الفروع املوحدة وت�اليف التشغيل والتدفق النقدي ك�ل والرفع ألخذ  .6

 املوافقات ال��ائية.

 مراجعة املوازنات ومراقبة األداء والتأكد من ال��ام وتمسك اإلدارة التنفيذية بأهداف ومعاي�� وأنظمة التشغيل. .7

 يذ املوازنات التقدير�ة للشركة وتحليل أسباب االنحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات �شأ��ا.متا�عة تنف .8
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 مراجعة املصار�ف الرأسمالية املعتمدة. .9

االشراف ع�� استثمارات الشركة لدى الغ�� و�� الشر�ات املساهمة والعمل ع�� ا�حصول ع�� مردود أفضل عن طر�ق تطبيق  .10

 سياسات وا�حة وسليمة.

 مراقبة كفاءة وجودة عملية االستثمار باملق��نة مع األهداف. .11

 اإلشراف ع�� تطبيق السياسات واالجراءات املعتمدة �� جميع أقسام الشركة والشر�ات التا�عة لها إن وجدت. .12

 مراقبة أداء عمل املدير العام وفر�ق االدارة العليا. .13

 ) اجتماع.1عدد واحد ( م2020هذا وقد بلغت اجتماعات ال�جنة التنفيذية ال�ي عقدت خالل العام 

 

 :م2020بيان حضور اجتماعات ال�جنة التنفيذية للعام  16/9
 

 يونيو االسم

 √ عشري  سعد مزعل العشري 
 √ عبدالرحمن ناصر زايد األ سمري 

 √ محمد إقبال باليماليل 
 

 

 �جنة إدارة ا�خاطر:  16/10

أسلوب  مدة عضو���م و اعتمدت ا�جمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء ال�جنة و تتش�ل �جنة إدارة ا�خاطر من ثالث أعضاء، و 

 تت�ون ال�جنة من اآل�ي: عمل ال�جنة، و

 التصنيف االسم م
صفة 

 العضو�ة
 ا�خ��ات الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية املؤهل

1 
هشــــــــــــــــام عبـــدالرحمن 

 مقرن بن محمد 
 تنفيذي الرئيس

ماجست�� 

 محاسبة

مستشار/كسب 

 املالية

الرئيس التنفيذي لشركة 

املست�� لألوراق املالية ، الرئيس 

التنفيذي لشركة ثروات 

لألوراق املالية، املدير املا�� 

 للبالد املالية

  20اك�� من 
ً
عاما

�� مجال املال 

 واالعمال.

2 
محمد سعد مزعل 

 العشري 
 غ�� تنفيذي عضو

دبلوم محاسبة 

معهد اإلدارة /

 العامة

مدير إدارة املوارد 

البشر�ة/شركة 

األعمال التطو�ر�ة 

 ا�حدودة

مصرف -مدير مبيعات

الراج��/منسق إدارة 

البنك السعودي -ا�خز�نة

 ال��يطا�ي

 �� مجال  17
ً
عاما

األعمال اإلدار�ة 

 و املالية
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 :م2020للعام  �جنة ا�خاطربيان حضور  16/11      

 

 2020سبتم��  25 اإلسم

 √ هشام عبدالرحمن محمد مقرن 
 √ العشري  مزعل سعد محمد

 

 ليات �جنة ا�خاطر:ؤو ومن مهام ومس 16/12

 

 أ�شطة الشركة وحجم طبيعة مع بما يتناسب ا�خاطر إلدارة شاملة وسياسات اس��اتيجية وضع .1

   وتحدي��ا ومراجع��ا تنفيذها من والتحقق
ً
 .وا�خارجية للشركة الداخلية املتغ��ات عل بناءا

 .الشركة لھ عدم تجاوز  من والتحقق عليل وا�حفاظ الشركة لها تتعرض قد ال�ي للمخاطر مقبو�� مستوى  تحديد .2

 عشر االث�ي خالل ��دد استمرارها ا�خاطرال�ي تحديد مع �شاطها بنجاح، ومواصلة الشركة استمرار جدوى  من التحقق .3

 
ً
 .القادمة شهرا

 لها تتعرض قد ومتا�عة ا�خاطر ال�ي قيامھ تحديد وآليات نظم فعالية وتقييم بالشركة ا�خاطر إدارة نظام عل اإلشراف .4

 .��ا القصور  أوجھ لتحديد وذلك الشركة

 )املثال سبيل عل التحمل إجراء اختبارات خالل من(دوري �ش�ل لها و�عّرضها ا�خاطر تحمل عل الشركة قدرة تقييم إعادة .5

 .اإلدارة مجلس ورفعها إ�� ا�خاطر، هذه إلدارة املق��حة وا�خطوات للمخاطر التعرض مفصلةحول  تقار�ر إعداد .6

 .ا�خاطر بإدارة املتعلقة املسائل حول  للمجلس التوصيات تقديم .7

 .ا�خاطر إلدارة ال�افية والنظم املوارد توافر ضمان .8

 .مجلس اإلدارة قبل من اعتماده قبل �شأنھ  توصيات ووضع ا�خاطر إلدارة التنظي�ي الهي�ل مراجعة .9

 .�عرض الشركة للمخاطر ع��ا يتنشأ قد ال�ي األ�شطة عن ا�خاطر إدارة موظفي استقالل من التحقق .10

 .ا�خاطر بثقافة ز�ادة الو�� عل والعمل بالشركة، للمخاطرا�حيطة ا�خاطر إدارة موظفي استيعاب من التحقق .11

 .الشركة �� ا�خاطر إدارة �� تؤثر قد مسائل من �جنة املراجعة تث��ه ما مراجعة .12
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  اإلدارة التنفيذية: 16/13

 

 

 

 

 

 

 ا�خ��ات الوظائف السابقة املؤهل الوظيفة  سماإل  م

 هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن  1
الرئيس 

 التنفيذي

ماجست�� محاسبة

  

مستشار/ كسب املالية 

الرئيس التنفيذي  

املست�� لألوراق لشركة 

املالية، الرئيس التنفيذي 

لشركة ثروات لألوراق 

املالية، املدير املا�� للبالد 

  املالية

 �� مجال  20ك�� من أ
ً
عاما

  عمال.األ  املال و

 ماجست�� تجارة مدير ما�� محمد إقبال باليماليل  2

شركة -مدير حسابات

تاك��ي للمطاعم و 

 غذيةاأل 

 مجال �� سنة 12 من ك��أ

 املالية اإلدارة

 خالد حامد ا�حر�ي 3
مدير املوارد 

 البشر�ة

ب�الوريس إدارة 

عمال/ دبلوم عا�� أ

 موارد �شر�ة

ستثمار�ة رقام اإل أشركة 

ال�جنة الفنية لتوسعة /

 النبوي امل�جد 

سنوات �� إدارة  ٨ك�� من أ

 املوارد البشر�ة

 ياسر عبدالرحمن املسعري  4

مدير إدارة 

تقنية 

 املعلومات

ب�الوريس حاسب 

 آ��

مدير مراجعة ا�خدمات 

وزارة العدل/  -لك��ونيةاإل

ول تطو�ر أمدير 

شركة –املنتجات 

 –ول أإنتيجرال/ مدير 

شركة اتحاد عذيب/ 

مهندس خدمات مضافة 

االتصاالت  -ول أ

ول أالسعودية/ مهندس 

 –خدمات �سو�ق 

االتصاالت السعودية/ 

صاالت تاإل –محلل نظم 

أنظمة السعودية / محلل 

تصاالت اإل –فوترة 

 السعودية 

سنة �� مجال  26ك�� من أ

 تقنية املعلومات

 كر�م محمد السيد 5
مدير 

 التشغيل

ب�الوريس علوم 

 تطبيقية
 شركة البسامي للنقليات

سنوات �� إدارة  ٨�� من أك

 �شغيل املطاعم



   
      

35 
2020شركة األعمال التطو�ر�ة الغذائية | التقر�ر السنوي   

 

 

 :تقييم أداء ا�جلس و ال�جان املنبثقة منھ -17

 

امل�افأت حيث تقوم بتحديد جوانب القوة و الضعف �� مجلس اإلدارة و اق��اح  �جنة ال��شيحات ويتم ذلك من خالل  

 ما �جنة ال��شيحات وامل�افأت فيتم تقييمها عن طر�ق رئيس ا�جلس.أأعضاء مجلس اإلدارة  ال�جنة تقيم معا�ج��ا و

 

 ا�جمعيات العامة: -18

 :تم ف��ام، و 23/06/2020املوافق ه 02/11/1441عادية �� العامة الجمعية اجتماع ا�الشركة عقدت     

 .م31/12/2019التصو�ت ع�� القوائم املالية عن السنة املن��ية ��  -1

 .م31/12/2019التصو�ت ع�� تقر�ر مجلس االدارة عن السنة املن��ية ��  -2

 .م31/12/2019التصو�ت ع�� إبراء ذمة اعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املن��ية  -3

 .م31/12/2019التصو�ت ع�� تقر�ر مراجع ا�حسابات للسنة املالية املن��ية ��  -4

التصو�ت ع�� �عي�ن مراجع �حسابات الشركة من ب�ن املر�ح�ن بناًء ع�� توصية �جنة املراجعة، وذلك   -5

م 2020ي من العام املا�� السنو  لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للر�ع األول والثا�ي والثالث والرا�ع و

 .م وتحديد أ�عابھ2021وللر�ع األول لعام 

 

 التصنيف املنصب سماإل  م
طبيعة 

 العضو�ة

حضر/لم 

 يحضر

 حضر بصفتھ ال�خصية غ�� تنفيذي الرئيس عشري سعد مزعل العشري  1

 حضر بصفتھ ال�خصية تنفيذي عضو عبدالرحمن ناصر زايد األسمري  2

 حضر بصفتھ ال�خصية تنفيذيغ��  عضو مقرن  هشام عبدالرحمن محمد 3

 لم يحضر بصفتھ ال�خصية مستقل عضو مو��ى عبدهللا ع�� الفوزان 4

 حضر بصفتھ ال�خصية مستقل عضو محمد سعد مزعل العشري  5
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 �جالت املساهم�ن: -19

 
، و م2020من العام  يونيوذلك لغرض عقد ا�جمعية العامة العادية ��  لطلب �جل املساهم�ن و مرات 10تقدمت الشركة   

 التجه�� ملتطلبات اإلنتقال للسوق الرئي��ي.

 

 املعامالت مع جهات ذات عالقة:  -20

 

   اإلدارة ترى  و اإلدارة، بموافقة و عتياديةاإل  ا�جموعة أعمال ضمن عالقة ذات أطراف مع السنة خالل تمت معامالت هناك

.ثالث لطرف تقدم أخرى  معامالت أي عن تختلف ال املعامالت تلك أن  

 

 يتمثل الرصيد املستحق من الطرف ذو العالقة مما ي��: -1

 2019 طبيعة العالقة العالقة ذو الطرف

 96,744 شركة تا�عة و الفواكھ ل�خضار الفدان فاكهة شركة

 

 تتمثل األرصدة املستحقة إ�� األطراف ذات العالقة مما ي��: -2

 2020 طبيعة العالقة العالقة ذو الطرف

 297,425 مساهم عشري بن سعد العشري 

 182.160 التا�عة الشركة �� شر�ك ناصر عبدالعز�ز السياري 

 

 فيما ي�� أهم املعامالت ا�جوهر�ة ال�ي تمت مع األطراف ذات العالقة: -3

 

 

 

      

 

 

 

 

 2020 نوع املعاملة العالقة ذو الطرف

 4,180,000 تمو�ل -مساهم  عشري سعد العشري 

 360,185 م�افأة مجلس اإلدارة و حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

 1,277,610 رواتب و مزايا أخرى  اإلدارة العليا
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 التنفيذي�ن : مش��يات أو عقود ��ا مص�حة لعضو مجلس اإلدارة و  -21

 

ذي�ن التنفي كبار وأ��ا مص�حة لعضو من أعضاء مجلس اإلدارة   م2020خالل عام  الشركة ال توجد مش��يات أو عقود أبرم��ا        

 .ف��ا

 

 : الشر�ات التا�عة -22

 

 شركة فاكهة الفدان ل�خضار و للفواكهھ      

 عمالاأل  شركة قبل من% 70 بنسبة مملوكة محدودة، مسؤولية ذات شركة �� ھللفواكه و ل�خضار الفدان فاكهة شركة      

 التطو�ر�ة

  قدره مال رأس و ،1010454082 رقم التجاري  ال�جل بموجب للفواكهة و ل�خضار الفدان فاكهة شركة الغذائية، تأسست      

                             الر�اض  مدينة �� الرئي��ي مركزها يقع و سعودي، ر�ال خمسمائة ألف) 500,000(      

 

 رأس املال  املساهمون  م
ملكية �سبة 

 الشركة
 �شاطها الرئيس

الدولة ا�حل الرئيس 

 لعمليا��ا
 الدولة محل التأسيس

فاكهة  شركة 1

الفدان ل�خضار و 

  للفواكهھ

500,000 70% 
است��اد و بيع ا�خضار و 

 الفواكھ
 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 

 األسهم و أدوات الدين الصادرة للشركة التا�عة 

 ال يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة عن شركة فاكهة الفدان ل�خضار و للفواكهھ             

 

 

 املدفوعات النظامية املستحقة ل�جهات ا�ح�ومية :  -23

 2020 بيان

 200,943 الز�اة

 200,943 اإلجما��
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 سياسة توزيع األر�اح:  -24

        

        
ً
 ) من النظام األسا��ي للشركة توزع أر�اح الشركة ع�� النحو التا��:43) و(42للمادت�ن ( وفقا

 توزع أر�اح الشركة الصافية السنو�ة �عد خصم جميع املصروفات العمومية والت�اليف األخرى ع�� الوجھ اآل�ي:              

ل�جمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب م�ى بلغ %) من األر�اح الصافية لت�و�ن احتياطي نظامي، و�جوز 10يجنب ( -1

 االحتياطي املذ�ور نصف رأس املال .

يجوز ل�جمعية العامة العادية بناء ع�� اق��اح مجلس اإلدارة أن تجنب �سبة من األر�اح الصافية لت�و�ن احتياطيات اتفاقية 

 % ع�� األقل من رأس املال املدفوع.5� للمساهم�ن �عادل وتخصيصها لغرض أو أغراض معينة. يوزع من البا�� �عد ذلك دفعة أو�

% من البا�� مل�افأة مجلس اإلدارة مع مراعاة األنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة 10يخصص �عد ما تقدم �سبة ال تز�د عن  -2

 التجارة والصناعة ��ذا الشأن، و�وزع البا�� �عد ذلك ع�� املساهم�ن كحصة إضافية �� األر�اح.

دفع األر�اح املقرر توزيعها ع�� املساهم�ن �� امل�ان واملواعيد ال�ي يحددها مجلس اإلدارة وفقا للتعليمات ال�ي تصدرها وزارة ت -3

 التجارة والصناعة.

 

 :م2020توزيعات األر�اح خالل عام   -25

      

 م. 2020لم تقم الشركة بتوزيع أر�اح خالل عام          

 

 الدولية:تطبيق معاي�� ا�حاسبة  -26

        

 وفقها. م2020صدرت قوائمها املالية للعام أ طبقت الشركة معاي�� ا�حاسبة الدولية و        

 

 تقر�ر ا�حاسب القانو�ي: -27

كمراجع خار�� �حسابات الشركة للعام املا�� املنت�ي ، شر�اه و بانقا عبدالقادر الدكتور  شركة_املتحدون  ا�حاسبون  مكتبقام  

و لم يتضمن  بمراجعة القوائم املالية للشركة، م31/12/2020                                                                                                       �� 

 :التا��و قد صدر عن املكتب الرأي ، تقر�ر ا�حاسب القانو�ي للشركة أي تحفظات ع�� القوائم املالية السنو�ة

 ��             كما للمجموعة املا�� املركز ا�جوهر�ة ا�جوانب جميع من عادل، �ش�ل �عرض املرفقة املوحدة املالية القوائم فإن رأينا، و ��

  التار�خ ذلك �� املن��ية للسنة النقدية و تدفقا��ا املا�� و أدا��ا م، 2020د�سم�� 31
ً
 املعتمدة املا�� للتقر�ر الدولية للمعاي�� وفقا

 .و ا�حاسب�ن للمراجع�ن السعودية الهيئة من املعتمدة األخرى  و اإلصدارات السعودية، و املعاي�� العر�ية اململكة ��
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 حقوق املساهم�ن: -28

 

 بي��م واملساواة  والعدالة بالعمل ع�� حماية حقوق املساهم�ن بما يضمن  شركةال ��  التنفيذية اإلدارة و اإلدارة جلسميل��م  

و  إطالع أعضاء مجلس اإلدارة ع�� آراء �عدم حجب أي حق ع��م و عدم التمي�� ب�ن املساهم�ن املالك�ن لذات فئة األسهم و

 بإحاطة و إيصال              مق��حات
ً
و م�حوظات املساهم�ن حيال الشركة و أدا��ا و مناقش��ا معهم، كما يقوم رئيس ا�جلس أيضا

 ساهم�ن إ�� مجلس اإلدارة أثناء عقد اجتماعات ا�جلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت ا�حاجة لذلك.آراء امل

 

 اإلجراءات ال�ي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائة وخاصة غ�� التنفيذين:   -29

 

 بمق��حات إدارة بإبالغ أعضاء مجلس اإلدارة وخاصة غ�� مجلس ول اجتماع أيقوم رئيس مجلس اإلدارة �� 
ً
التنفيذين علما

 عمالها.أنتائج  أدا��ا و املساهم�ن و م�حوظا��م حيال الشركة و

 

 ا�جزاءات: العقو�ات و  -30
 

 ا�حلول املق��حة املسدد إجما�� ا�خالفات نوع ا�خالفات ا�جهة ا�ح�ومية

 الفرعية البلديات

 ش��اطاتباإل  التقيد عدم للمناطق

 املفاجأة و الطارئھ

 جائحة تخص ال�ي و

 �ورونا

368,186 368,186 
 تنفيذ ع�� العمل

 ش��اطاتإل ا

للغذاء  العامة الهيئة

 و الدواء

وزارة التجارة و 

 اإلستثمار
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 إقرارات الشركة:  -31

 

 أن �جالت ا�حسابات اعدت بالش�ل ال�حيح. -

 إن نظام الرقابة الداخليھ اعد ع�� اسس سليمھ ونفذ بفعاليھ. -

 اليوجد شك يذكر �� قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها.انھ  -

ذين أو اي يدارة أو كبار التنفين ف��ا مص�حة ألحد أعضاء مجلس اإل برم��ا الشركة او �اقود أأنھ اليوجد أعمال او ع -

 م��م.  أي�خص ذي عالقة ب

 ال يوجد أسهم خز�نة لدى الشركة. -

 

 تأكيدات مجلس االدارة:      -32
 

 نھ:أة دار يؤكد مجلس اإل 

 ي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.لم يتم منح قرض أل     -

 لم تدخل الشركة �� أي معامالت خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.  -

 للمعاي�� ا�حاسبية الصادرة عن الهيئة السعودي -
ً
 ة للمحاسب�ن القانوني�ن.أعدت القوائم املالية للشركة وفقا

 .ال يوجد أية مالحظات أو تحفظات �� تقر�ر املراجع ا�خار�� -

 .م2020التوجد أسهم ذات أحقية �� التصو�ت �عود أل�خاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك ا�حقوق خالل عام  -

 األر�اح.حد املساهم�ن �� التنازل عن حصتھ �� أ ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق ب�ن الشركة و -

 لم تن��ئ أية  احتياطيات أو ادخار لصا�ح موظفي الشركة بخالف مخصص م�افأة ��اية ا�خدمة. -

 للشركة و الشر�ات التا�عة. ال توجد أدوات دين قابلة  للتحو�ل إ�� أسهم، وال توجد أدوات دين قابلة لالس��داد -

 لتنفيذي�ن .ال توجد أية مش��يات أو عقود ��ا مص�حة لعضو مجلس اإلادرة او ا -

التوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو احد كبار التنفيذي�ن �� الشركة عن أي راتب  -

 .ھلم يتم االفصاح عن أو �عو�ض
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 ا�خاتمة

 

الدعوة با�حضور و �� ا�ختام يتقدم رئيس مجلس اإلدارة و أعضاء ا�جلس بالشكر ا�جز�ل للسادة املساهم�ن ع�� تلبية 

امتنانھ �ح�ومة خادم  ��جل مجلس اإلدارة تقديره و �ع�� ��ا، و ال�ي يقدرها و وع�� الثقة ال�ي أوليتموها للمجلس و

                            م�� محمد بن سلمانو�� عهده األم�ن صاحب السمو املل�ي األ  ا�حرم�ن الشر�ف�ن امللك سلمان بن عبد العز�ز  و

دعمهم املستمر  ع�� �عاو��م و الرقابية و شرافيةاإل  ا�جهات جميع  بن عبد العز�ز حفظهم هللا، و هيئة السوق املالية و

 دعمهم املستمر للشركة.   تفان��م و التقدير �جميع موظفي الشركة إلخالصهم و للشركة، كما يتوجھ ا�جلس بالشكر و

 و هللا املوفق،،،   


