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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة / مساهمي شركة الكثيري القابضة   
السالم عليكــــــم ورحمة اهلل وبركاتـــــــــه، 

نيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة الكثيــري القابضــة، يســرني أن أقــدم لكــم 
التقريــر الســنوي للشــركة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م والــذي 
ــركات  ــام الش ــاس ونظ ــركة األس ــام الش ــع نظ ــق م ــا يتواف ــداده بم ــم إع ت
األوراق  طــرح  وقواعــد  الشــركات  حوكمــة  الئحــة  ومتطلبــات  الســعودي 
الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، والــذي 
يلقــي الضــوء علــى أداء وإنجــازات الشــركة والجهــود التــي تبذلهــا لتعزيــز 
األداء فــي تنميــة حقــوق مســاهميها وفقــا لمــا ورد فــي حســاباتها الختاميــة 

ــمبر 2020م  ــي 31 ديس ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــي للس ــا المال ومركزه

لقــد واجــه العالــم أجمــع أصعــب الظــروف االقتصاديــة فــي شــتي المجــاالت 
خــالل العــام 2020م وذلــك بســبب جائحــة فايــروس كورونــا والتــي أدت إلــى 
التأثيــر علــى كل القطاعــات األساســية، ومــع وجــود هــذه التحديــات الخارجــة 
عــن ســيطرتنا فقــد قامــت الشــركة بوضــع العديــد مــن الخطــط واإلجــراءات 
ــد  ــي ق ــلبية الت ــار الس ــن اآلث ــد م ــة للح ــاالت المتوقع ــع االحتم ــم جمي لتقيي
تنعكــس بشــكل أو بآخــر علــى نتائــج أعمالنــا الحاليــة والمســتقبلية، كمــا 
أننــا نجــدد التزامنــا ببــذل جميــع الجهــود الممكنــة التــي تهــدف الــى تحقيــق 
غاياتنــا واســتراتيجيتنا وذلــك للوصــول إلي رضا المســاهمين والمســتثمرين.

كمــا يطيــب لنــا أن نوجــه شــكرنا الجزيــل لعمالئنــا علــى والئهــم للشــركة 
ولمســاهمينا الكــرام علــى دعمهــم المتواصــل لنــا، والــى جميــع منســوبي 
الشــركة علــى إخالصهــم وجهدهــم الــدؤوب لتحقيــق أهــداف الشــركة، وإن 
مجلــس إدارة الشــركة علــى اســتعداد تــام للــرد علــى أيــة استفســارات حــول 
ــك  ــري وذل ــارات أخ ــة استفس ــر أو أي ــذا التقري ــا ه ــي تضمنه ــات الت المعلوم
ــإذن اهلل والــذي ســوف يتــم  ــة العامــة القــادم ب مــن خــالل اجتمــاع الجمعي

اإلعــالن عــن تاريخــه الحقــا.
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كلمة الرئيس التنفيذي 

إن النجــاح الــذي حققنــاه علــى مــدار األعــوام العشــر الماضيــة يحفزنــا لتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات- لــم يكــن هــذا النجــاح ممكنــً لــوال إســهامات موظفــي 
الشــركة الذيــن يبذلــون أقصــى الجهــود مــن أجــل تحقيــق رؤيــة الشــركة ورســالتها فــي جميــع األعمــال التــي ننجزهــا.

يجــب أن نــدرك الــدور الهــام لهيئــة الســوق الماليــة فــي تســهيل إجــراءات دخــول الشــركات الناشــئة إلــى الســوق وتوفيــر المزيــد مــن الفــرص لهذه الشــركات، 
تهــدف شــركة الكثيــري إلــى تحقيــق نمــو مســتمر وتســعى إلــى تعزيــز أعمالهــا مــن خــالل عقــد شــراكات جديــدة واالســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة. كمــا 
تركــز الشــركة بشــكل أساســي علــى التنميــة المســتدامة مــن أجــل الحــد مــن أثــر أعمالهــا علــى البيئــة فــي مختلــف القطاعــات بمــا فيهــا التطويــر العقــاري 

وإنتــاج الخرســانة وأعمــال تشــييد المبانــي.
وفــي إطــار الجهــود التــي نبذلهــا لتعزيــز الوعــي بالقضايــا البيئيــة والمســؤوليات االجتماعيــة، نســعى إلــى اعتمــاد تقنيــات جديــدة تســاعد علــى الحــد مــن 
انبعاثــات الكربــون هدفنــا هــو تطويــر التقنيــات التقليديــة إلــى تقنيــات حديثــة وعصريــة واالعتمــاد عليهــا فــي أنظمــة اإلنتــاج مــن أجــل تحقيــق أهدافنــا فــي 

الحــد مــن التلــوث.

ــد مــن اإلجــراءات  ــري، وقــد اتخــذت الشــركة العدي االســتدامة هــي مقيــاس النجــاح الرئيســي فــي شــركة الكثي
ــادرات البيئيــة واالجتماعيــة بمــا فــي ذلــك اســتخدام الخرســانة الجاهــزة، ممــا  لدعــم جهودهــا فــي تنفيــذ المب
ــزم  ــك، تلت ــى ذل ــة إل ــري. وباإلضاف ــع الكثي ــن مصان ــون م ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان ــن انبعاث ــد م ــي الح ــاهم ف س

ــام 2025. ــول ع ــة بحل ــا المكتبي ــي أعماله ــن األوراق ف ــتغناء ع ــركة باالس الش
وفيمــا يتعلــق بتقنيــات البنــاء، نســعى إلــى اعتمــاد أحــدث التقنيــات فــي مجــال البنــاء فــي عــام 2021 والتــي 

ســتتيح للعمــالء إدارة أعمــال البنــاء دون الحاجــة إلــى التواجــد فــي موقــع العمــل«.
ودعمــً لرؤيــة المملكــة 2030، تلتــزم شــركة الكثيــري القابضــة بتوفيــر فــرص عمــل إضافيــة ورعايــة المواهــب 
وخفــض معــدالت البطالــة. وتثــق الشــركة بــأن تعزيــز ودعــم المواهــب الســعودية المحليــة أمــر أساســي مــن 

أجــل بنــاء اقتصــاد غنــي ومتنــوع.
وباعتبارهــا شــركة تســعى إلــى اعتمــاد التقنيــات الحديثــة، تنظــم الشــركة دورات تدريبيــة وورش عمــل لرعايــة 
الشــباب الســعوديين الموهوبيــن وتعليمهــم كيفيــة تشــغيل التقنيــات الحديثــة. وتفخــر شــركة الكثيــري 

ــه. ــد فــي مجــال عمل بالعمــل الجماعــي مــع إدراكهــا أن كل موظــف لديهــا هــو قائ
أمــا بالنســبة لألهــداف المســتقبلية، فقــد حــددت الكثيــري القابضــة أهدافــً كبــرى لدعــم عمليــات التطويــر وتعزيز 
أعمالهــا فــي جميــع أنحــاء البــالد. حيــث مــا زلنــا فــي بدايــة الطريــق ولــم نحقــق ســوى 30% مــن أهدافنــا حتــى 
ــا وتوســيع  ــز إنتاجن ــداول ســاهم فــي تعزي ــا فــي الســوق الرئيســية لت اآلن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن إدراجن
ــع قدمــً  ــد مــن اإلنجــاز، ونتطل ــق المزي ــة وإتاحــة الفرصــة لتحقي ــا التجاري ــا وأعمالن ــا ونمــو مبيعاتن قاعــدة عمالئن

الغتنــام الفــرص التــي ســتتاح لنــا عندمــا تصبــح تــداول ســوقً جاذبــً علــى المســتوى العالمــي.
وتهــدف شــركة الكثيــري القابضــة إلــى عقد شــراكات مع العمــالء على المــدى الطويــل لتعزيز النجاح المشــترك. 
ونجحــت الشــركة فــي بنــاء عالقــات وثيقــة مــع عمالئهــا مــن خــالل اســتخدام أفضــل التقنيــات الحديثــة وأحــدث 
معــدات التصنيــع واإلنتــاج لضمــان جــودة منتجاتهــا وخدماتهــا. وتواصــل الشــركة كذلــك تحســين أعمالهــا إلدارة 

التكاليــف وتعزيــز الكفــاءة التشــغيلية.
وســعيً منهــا إلــى توفيــر أفضــل حلــول التجــارة والنقــل مــن أجــل ضمــان تســليم منتجاتهــا بشــكل آمــن وكفــاءة 
ــة  ــل تلبي ــن أج ــع م ــد البي ــا بع ــات م ــن خدم ــتوى م ــى مس ــركة أعل ــر الش ــا توف ــدد، كم ــت المح ــي الوق ــة ف عالي

متطلبــات العمــالء علــى أكمــل وجــه.



الفصل األول
من نحن
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أواًل: عن الشركة

       شــركة الكثيــري القابضــة هــي شــركة ســعودية مســاهمة تأسســت فــي عــام 2008 بعــدد 
ــة  ــالل النهض ــوق خ ــي الس ــب ف ــادة الطل ــع زي ــت م ــاحنات ونم ــن والش ــن الموظفي ــل م قلي
ــس  ــالل الخم ــارع خ ــكل متس ــركة بش ــت الش ــث نم ــة حي ــهدها المملك ــي تش ــة الت العمراني
االعــوام الماضيــة. حيــث قامــت الشــركة بتوقيــع عــدة عقــود مــع مصانــع االســمنت لتلبيــة 
طلــب مصانــع الخرســانة الجاهــزة خــالل الســنوات القادمــة وتقــوم الشــركة بتوريــد اإلســمنت 
الئتــالف باكــس وائتــالف الريــاض نيوموبيليتــي المنفــذة لمشــروع )قطــار الريــاض(. كمــا 
ــي  ــد اهلل المال ــك عب ــز المل ــروع مرك ــا مش ــرى ومنه ــاريع اخ ــدة مش ــي ع ــركة ف ــاركت الش ش
وجامعــة االميــرة نــوره بنــت عبــد الرحمــن. كمــا شــاركنا فــي إنشــاء بعــض الجســور والطــرق 

مــن خــالل توريــد االســمنت لشــركات االنشــاءات والمقــاوالت

 وتكللــت جهودنــا بإنشــاء مصنــع للخرســانة الجاهــزة بشــمال مدينــة الريــاض، كمــا حصلــت 
ــن  ــة م ــث المقدم ــاء الحدي ــة البن ــى تقني ــكان عل ــة وزارة اإلس ــى موافق ــرًا عل ــركة مؤخ الش
شــركتها التابعــة - شــركة اليــان للصناعــة - وعليــه قامــت الشــركة بإنشــاء مصنعهــا الجديــد 
بمدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال إلنتــاج األلــواح الخرســانية الجاهزة والتي ســيتم اســتخدامها 

إلنشــاء المبانــي الجاهــزة وفــق التقنيــة المعتمــدة.



8

ثانيً: نبذة تاريخية عن تحول الشركة 

ــت  ــة تح ــة فردي ــال كمؤسس ــدره 100,000 ري ــال ق ــرأس م ــاض، ب ــة الري ــي مدين ــا الرئيس ــام 2008، ومقره ــة ع ــري القابض ــركة الكثي ــت ش تأسس
ــص( ــمنت والج ــاء )االس ــواد البن ــل م ــع ونق ــي بي ــا ف ــاق عمله ــل نط ــري ويتمث ــر الكثي ــد ناص ــة محم ــمي مؤسس مس

تحولــت مؤسســة محمــد ناصــر الكثيــري للمقــاوالت الــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة تحــت مســمي شــركة الكثيــري القابضــة بزيــادة راس 
مــال الشــركة ليصبــح 5,000,000 ريــال، كــم تــم توقيــع عقــد توريــد اســمنت لمشــروع القاعــدة العســكرية فــي نســاح التابــع لــوزارة الدفــاع

وقعــت الشــركة عــدة عقــود لتوريــد االســمنت لعــدة مشــاريع مــن أهمهــا ) مشــروع متــرو الريــاض مــن خــالل ائتــالف باكــس، وائتــالف الريــاض 
ــة ــاء والطاقــة مــن خــالل شــركة الشــرق األوســط للتنمي نيوموبيليتــي ( مشــروع وزارة الكهرب

بدأت الشركة بتأسيس مصنع للخرسانة الجاهزة لخدمة المشاريع العمالقة في القطاع الخاص والعام

تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة مع زيادة رأس المال الى 27,300,000 ريال

في شهر يوليو تم ادراج الشركة في السوق الموازية وزيادة رأس المال بعد االدراج ليصبح 31,395,000 ريال

أغسطس 

أبريل 

يوليو

نوفمبر 

مارس 

يوليو 

2008

2014

2015

2016

2017

2017



9

ــرض  ــك لغ ــال وذل ــال 100,000 ري ــرأس م ــة ب ــري القابض ــركة الكثي ــل لش ــة بالكام ــركة مملوك ــي ش ــداد، وه ــاندة االم ــركة مس ــيس ش ــم تأس ت
ــركة ــل للش ــاع النق ــاندة قط ــتية ومس ــات اللوجس ــم الخدم تقدي

تــم تحويــل فــرع الشــركة الــى شــركة اليــان للصناعــة )شــركة شــخص واحــد(، ويتمثــل نشــاطها فــي توفيــر االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية 
فــي صناعــة الخرســانة الجاهــزة بــرأس مــال 500,000 ريــال ســعودي مدفوعــة بالكامــل مــن مــوارد الشــركة الذاتيــة لدعــم خططهــا المســتقبلية

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ليصبح 37,674,000 ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ليصبح 45,208,800 ريال

وافقــت شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( بانتقــال الشــركة للســوق الرئيســي )تاســي(، لتصبــح أول شــركة تنتقــل مــن الســوق المــوازي 
ــوق الرئيسي. للس

 إدراج وبــدء تــداول أســهم شــركة الكثيــري القابضــة فــي الســوق الرئيســية بالرمــز )3008( فــي قطــاع المــواد األساســية، بنســبة تذبــذب يومــي 
10 % لســعر الســهم.

وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــالل طــرح عــدد 4,520,880 ســهم عــادي بقيمــة 45,208,800 ريــال 
ليصبــح رأس مــال الشــركة بعــد الزيــادة 90,417,600 ريــال ســعودي.

مارس 

أغسطس 

أغسطس 

أبريل  

أكتوبر  

نوفمبر 

أكتوبر 

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020



ــال  ــي مج ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــي المملك ــدة ف ــركة الرائ ــح الش أن تصب
توريــد مــواد البنــاء بحلــول مبتكــرة، وأن تســاهم فــي رفــد الســوق الســعودي 

بمنتجــات عاليــة الجــودة لمســتقبل مســتدام.
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ثالثً: رؤية الشركة 
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رابعً: رسالة الشركة

بناء ثقة متبادلة بين الشركة 
وعمالئها لتحقيق مجتمع 

مستدام.

تطوير القوى العاملة 
لتقديم منتجات وحلول 

مبتكرة.

االهتمام بالمعايير العالمية 
والجودة وإرضاء المنتجين 

والمستهلكين.

السعي لترك بصمة في نجاح 
وتنمية المجتمع وأن ينعكس 

ذلك على عمالء الشركة.

أن يكون لها الريادة في تقديم 
حلول وتقنيات البناء المستقبلية 
على كافة األوجه والنمو بالشركة 

من خالل تقديم ما يلزم لخدمه 
العمالء.
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البناء مستقبلنا والنماء 
شعارنا ورؤية 2030 هدفنا.

نستشرف ما بعد العام 2030 
بخطة طموحة تغطى أرجاء 

الوطن والدول المجاورة. 

كسب عوائد االستثمار 
المناسبة التي تتيح 

للشركة النمو والتوسع في 
نشاطاتها الحالية واضافة 

انشطة جديدة.

خامسً: اهداف الشركة
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سادسً: قيم الشركة

التركيــز علــى خدمــة العميــل 
ــن  ــه م ــدة ل ــى فائ ــق أعل وتحقي
عاليــة  منتجــات  توفيــر  خــالل 
و  تنافســية  بأســعار  الجــودة 

الفنــي الدعــم  توفيــر 

توفيــر بيئــة عمــل آمنــة وعاليــة 
جــذب  فــي  تســاهم  المهنيــة 
الكفــاءات والمحافظــة عليهــا.

أنظمــة عمــل  وتطويــر  البيئيــة  المعاييــر  أعلــى  العمــل ضمــن 
تســاهم فــي التقليــل مــن األضــرار علــى البيئــة.

طويلــة  عمــل  عالقــة  إيجــاد 
األجــل بيــن الشــركة والمــورد 
تــوازن  و  الثقــة  علــى  مبنيــة 

. لــح لمصا ا

علـــــــى حقــوق  المحافظــــــة 
ــد  ــم العائ ــاهمين وتعظي المس

علــى االســتثمار.

العميل

الموظف

المورد

المستثمر

البيئة
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سابعً: استراتيجية الشركة 

السعي الدائم للوصول إلى 
مرتبة تضعها بين الشركات 

القيادية في المملكة 
العربية السعودية.

توثيق العالقة مع العمالء 
الحاليين بتلبية طلباتهم 
والحفاظ في ذات الوقت 
على أعلى معايير الجودة 
من خالل السعي الدائم 

لتطوير المنتجات.

مواصلة تحسين العمليات 
التشغيلية من خالل ترشيد 

التكاليف ورفع كفاءة 
العمليات.

زيادة الطاقات اإلنتاجية 
لمنتجات الشركة وإضافة 

منتجات جديدة.
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ثامنً: النواحي التنافسية للشركة )المميزات( 

توفيــر أفضــل الحلــول المناســبة لتلبيــة احتياجــات التجــارة والنقــل 
لعمالئهــا وذلــك بمراعــاة التســليم في الوقــت والمــكان المحددين 

بســالمة وكفــاءة عاليــة.

وجــود فريــق وكادر فنــي كامــل ومتخصــص يعمــل لتحقيــق رغبــات 
العمــالء.

عالقــات اســتراتيجية طويلــة األمــد مــع عمالئهــا، وتحقيــق أعلــى 
معاييــر النجــاح المشــترك.

خدمــة مــا بعــد البيــع، بالمتابعــة الدقيقــة والمســتمرة مــع العمــالء 
والمرونــة فــي التعامــل معهــم لنيــل رضاهــم.

البحــث الدائــم والمســتمر عــن أحــدث تقنيــات البنــاء التــي تخــدم 
قطــاع البنــاء والتشــييد واســتخدام أحــدث معــدات التصنيــع واإلنتاج.

تعــدد مصــادر األســمنت ممــا يتيــح الكثيــر مــن الخيــارات أمــام 
العمــالء.

مواصلــة إرضــاء العميــل بتزويــده بالمنتج بأســعار منافســة للحصول 
علــى حصــة ســوق طموحة.
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تاسعً: نشاط الشركة والشركات التابعة 

ــر  ــا وتوفي ــاهم فيه ــي تس ــرى الت ــركات االخ ــي ادارة الش ــاركة ف ــا او المش ــة له ــركات التابع ــي ادارة الش ــركة ف ــية للش ــطة الرئيس ــل األنش تتمث
الدعــم الــالزم لهــا وامتــالك حقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن بــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة والصناعيــة وحقــوق االمتيــاز وغيرهــا مــن الحقــوق 

المعنويــة واســتغاللها وتأجيرهــا للشــركات التابعــة لهــا او لغيرهــا.

وتمتلك شركة الكثيري القابضة الشركات التابعة التالية:

نسبة ملكية رأس المالتاريخ التأسيسالنشاط الرئيسيالكيان القانونياسم الشركة 
الشركة فيها

الدولة محل 
التأسيس 
والعمليات

شركة مساندة 
اإلمداد المحدودة

شركة اليان 
للصناعة

ذات مسئولية 
محدودة

ذات مسئولية 
محدودة

تقديم الخدمات 
اللوجستية 

ومساندة قطاع 
النقل للشركة

انتاج وصنع وبيع 
الخرسانة الجاهزة 
واأللواح الجاهزة 

2018/03/11م

2018/08/06م

1,000,000 ريال

10,000,000 ريال

%100

%100

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية



17

تمــارس الشــركة أنشــطتها مــن خــالل مقرهــا الرئيــس بمدينــة الريــاض وشــركاتها التابعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وتتلخــص أنشــطة الشــركة الرئيســية فــي 
ــات التالية: القطاع

نقــل وتوزيــع وبيــع مــادة األســمنت والمــواد األوليــة للبنــاء )البحــص والرمــل المغســول( لألســواق المحليــة فــي جميــع مناطــق المملكــة وأهمهــا أســواق المنطقــة 
الوســطى والمنطقــة الغربيــة، وذلــك مــن خــالل أســطول الشــركة المكــون مــن عــدد )24( مركبــة، ويتــم إدارة هــذا القطــاع بواســطة شــركة مســاندة اإلمــداد المحدودة 

)شــركة تابعــة( والمملوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري القابضــة.

إنتــاج وبيــع الخرســانة الجاهــزة عــن طريــق مصنــع الكثيــري القابضــة للخرســانة الجاهــزة، والــذي تصــل طاقتــه اإلنتاجيــة إلــى 2,000 متــر مكعب/يوميــً مــن الخرســانة 
الجاهــزة، ويتــم إدارة هــذا القطــاع مــن خــالل شــركة اليــان للصناعــة )شــركة تابعــة( والمملوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري القابضــة.

دخلــت الشــركة مؤخــرًا فــي قطــاع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد، حيــث حصلــت شــركة اليــان للصناعــة )شــركة تابعــة( والمملوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري 
القابضــة علــى اعتمــاد تقنيــة إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد مــن وزارة اإلســكان وذلــك بتاريــخ 1441/07/03هـــ )الموافــق 2019/03/10م( وتقــوم الشــركة حاليــً 
وبالتعــاون مــع شــركة أم دو أمEmmedue M2( 2( )شــركة إيطاليــة( بإنشــاء مصنــع إلنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد علــى أرض صناعيــة تبلــغ مســاحتها 12,308 

متــر مربــع تقــع بمدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال ومســتأجرة مــن الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة »مــدن«.
بــدأت عمليــات إنشــاء مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2019م. حيــث تــم االنتهــاء مــن جميــع األعمــال االنشــائية للمصنــع 
واســتالم اآلالت والمعــدات المســتوردة مــن إيطاليــا ؛ إال أن عمليــة تشــغيل المصنــع  تتطلــب قــدوم ممثلــي الشــركة اإليطاليــة أم دو أمEmmadue(( 2 إلــى المملكــة 
لإلشــراف علــى تركيــب وتجميــع المعــدات واآلالت وتدريــب موظفــي ومنســوبي المجموعــة، األمــر الــذي أصبــح مــن الصعــب حدوثــه بســبب تفشــي فيــروس كورونــا 
»كوفيــد – 19«، وبالتالــي لــن نتمكــن مــن تحديــد تاريــخ بــدء التشــغيل الفعلــي للمصنــع ، مــع العلــم أنــه كان مــن المتوقــع بــدء التشــغيل فــي الربــع الثالــث مــن 

العــام 2020م .

تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة القصــوى لمصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد عنــد نســبة 100% تشــغيل فعلــي مليــون وثالثمائــة ألــف )1,300,000( متــر مربــع مــن 
األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد ســنويً، وســتعمل الشــركة خــالل الثــالث ســنوات التــي تلــي الســنة األولــى التشــغيلية للوصــول إلــى نســبة 80% تشــغيل فعلــي 
وهــي الطاقــة القصــوى التــي تســعى لهــا الشــركة ليتــم إنتــاج مــا يلــزم مــن األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد لبنــاء 800 وحــدة ســكنية، وذلــك تماشــيً مــع متطلبــات 
وزارة اإلســكان التــي طلبــت أن يكــون المصنــع لديــه طاقــة إنتاجيــة قصــوى تمكنــه مــن إنتــاج ألــواح خرســانية ثالثيــة األبعــاد لبنــاء 800 وحــدة ســكنية ســنويً، وفيمــا 

يلــي توضيــح للطاقــة اإلنتاجيــة المســتهدفة وعــدد الوحــدات الســكنية المســتهدف إنشــاؤها:

قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة األسمنت والمواد األولية للبناء 

قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة 

قطاع إنتاج األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد 
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الطاقة اإلنتاجية المستهدفة لمصنع إنتاج األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد :

دخلــت الشــركة مؤخــرًا فــي قطــاع التطويــر العقــاري، حيــث اجتــازت شــركة مســاندة اإلمــداد المحــدودة )شــركة تابعــة( والمملوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري القابضــة 
معاييــر التأهيــل المعتمــدة ببرنامــج وافــي التابــع لــوزارة اإلســكان، وســعت للحصــول علــى معاييــر االجتيــاز لكــي تقــوم بتنفيــذ المشــاريع العقاريــة وفقــً لتقنيــة البنــاء 

الحديثــة باأللــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد والتــي ســيتم إنتاجهــا مــن قبــل شــركة اليــان للصناعــة )شــركة تابعــة(. 

قطاع التطوير العقاري 



الفصل الثاني
مجلس اإلدارة 

واللجان التابعة له
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أواًل: مجلس اإلدارة

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن )أربعــة مــن األعضــاء( تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين 
لمــدة ال تزيــد عــن ثــالث ســنوات، ووافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة علــى إعــادة انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة 

للــدورة الجديــدة والتــي بــدأت فــي 2020/03/13م وتنتهــي فــي 2023/03/12م مــن كاًل مــن: 

أ( تكوين وتصنيف مجلس اإلدارة:
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)1( أعضاء مجلس اإلدارة :

)ب( أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان،
ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري رايد بن محمد بن ناصر الكثيري 

صفــــة العضوية:صفــــة العضوية:

الوظيـفة الحالية:الوظيـفة الحالية:

الوظيفة السابقة:الوظيفة السابقة:

المؤهـل العلمي :المؤهـل العلمي :

تنفيذيغير تنفيذي 

العضو المنتدب والرئيس التنفيذيرئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة 

المدير العام لشركة الكثيري القابضة المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة 

البكالوريوس في العلوم البحرية دبلوم الحاسب اآللي من جامعة الملك سعود 

ــام 2015م  ــن ع ــري م ــركة الكثي ــاري لش ــر التجـــــــ - المدي
ــام 2017م . ــى ع حت

- العمــــــــــــــل بــاإلدارة العامــة للمهمــات األمنيــــــــــــــــة 
ــة . ــي وزارة الداخلي ــر ف ــاريع والتطوي وإدارة المش

- المشــاركة فــي أعمــال شــركة نجمــة الخيــال فـــــــي 
مشــاريع إنشـــــــاء مــدارس حكوميــة .

- شــغل منصــب المديــر العــام لشــركة الكثيــري القابضــة مــن عــام 2014م حتــى 
عــام 2017م.

- العمــل فــي قيــادة القــوات البحريــة والترقــــــــي مــن درجــة ضابــط ارتبــاط حتــى 
ــة الخامســة باألســطول الشــرقي. ــل بالكتيب ــد فصي قائ

ــة  ــة الزراعي ــركة المنص ــارة وش ــر للتج ــن الخي ــركة ليــــــــ ــس إدارة ش ــة مجل - عضوي
ــارة . ــر للتج ــن الخي ــركة لي ــآت لش ــيحات والمكاف ــة الترش ــس لجن ورئي

الخـــــــــــــــبرات  :الخـــــــــــــــبرات  :
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سعود بن محمد بن عبد اهلل آل الشريم عادل بن إبراهيم بن محمد الكثيري 

صفــــة العضوية:صفــــة العضوية:

الوظيـفة الحالية:الوظيـفة الحالية:

الوظيفة السابقة:الوظيفة السابقة:

المؤهـل العلمي :المؤهـل العلمي :

مستقل 

عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة 

المدير التنفيذي لشركة ZKTecoمدير قسم التخطيط والدعم لشركة االتصاالت السعودية 

دبلوم تخصص كهرباءالبكالوريوس في اإلدارة ونظم المعلومات 

الخـــــــــــــــبرات  :الخـــــــــــــــبرات  :  - المســاعد التنفيــذي ونائــب الرئيــس التنظيمــي لقطــاع 
STC شــؤون الشــركات لشــركة

STC مدير إدارة قسم المعرفة التنظيمية لشركة -

الدعــم  نظــام  ومديــر  والعمــال  الدعــم  فريــق  قائــد   -
STC لشــركة  واألعمــال 

- مشــرف وحــدة قــروض األســهم ومحلــل ائتمانـــــــــي 
الراجحــي  بمصــرف 

- إداري مشـــــــــارك فــــــــــــي إدارة االئتمــان للبنـــــــــك 
األمريكــــــــــي  السعـــــــــودي 

مستقل

مــع  بالشــركة  العالميــة  تقــدم  شــركة  تأســـــــــــيس   
الصينيــــــــــــة   ZKTeco شــركة 

- تأســيس شــركة الحمايــة المتكاملــة للتجــارة واألنظمــة 
الماليــة ومؤسســة آل شــريم لقطــع الغيــار 

- رئيـــس مجلس إدارة شــركة لين الخيـــــــر للتجارة وشــركة 
ــة الزراعية  المنص

- المديــر العــام لشــركة الغــذاء المميــز وشــركة اتحــاد 
االبتــكار وشــركة وعــد التقــدم للصناعــة وشــركة مســايف 

ــدودة  المح
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)2( أعضاء لجنة المراجعة :

)3( أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

• قــرر مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2020/09/19م قبــول اســتقالة األســتاذ / محمــود حنفــي مجلــي عقيــل مــن عضويــة لجنــة المراجعــة وتعييــن عضــو مجلــس 
اإلدارة المســتقل األســتاذ / ســعود محمــد عبــد اهلل آل شــريم بــداًل منــه وعــرض التعييــن علــى أول جمعيــة عامــة قادمــة العتمــاد تعيينــه.
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)ج( أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة 
الشركة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
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)د( عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة، 
وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحً فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس اإلدارة خالل السنة المالية عدد )4( اجتماعات خالل العام 2020م

اجتماعات مجلس االدارة خالل عام 2020م
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)هـ( بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من 
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

اجتماعات مجلس االدارة من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة والتي عقدت بتاريخ )2020/10/05م(
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)و( اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه - وبخاصة غير 
التنفيذيين - علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة 

وأدائها

)ز( حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم 
أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها 

بالشركة، إن وجدت

لــم يتلــق مجلــس اإلدارة أيــة مالحظــات مــن الســادة المســاهمين حيــال الشــركة وأداءهــا، ويحــرص مجلــس اإلدارة 
دائمــً علــى حضــور غالبيــة أعضائــه وبخاصــة غيــر التنفيذييــن الجتماعــات الجمعيــات العامــة لالســتماع الــي تســاؤالت 

ــات. ــر الجمعي ــا بمحاض ــا وتوثيقه ــرد عليه ــا وال ــركة وأدائه ــال الش ــاهمين حي ــات المس ومقترح

اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة مؤخــرًا نمــوذج داخلــي لتقييــم أداء أعضــاء المجلــس مقــدم مــن لجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت للعمــل بــه اعتبــارا مــن عــام 2019م حيــث يشــارك أعضــاء المجلــس فــي عمليــة التقييــم مــن خــالل اإلدالء 
بآرائهــم، ويتــم تحليــل نتائــج التقييــم بإشــراف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ثــم ترفــع النتائــج لمجلــس اإلدارة، ولــم يتــم 

ــة التقييــم. ــة لعملي االســتعانة بجهــة خارجي
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ثانيً: لجان مجلس اإلدارة 

وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العادية للشــركة فــي اجتماعها المنعقــد بتاريــخ 1441/07/16هـــ )الموافــق 2020/03/11م( 
علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا للــدورة الحاليــة والتــي بــدأت مــن 
تاريــخ 1441/07/18هـــ )الموافــق 2020/03/13م( ولمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي بنهايــة دورة مجلــس اإلدارة الحاليــة فــي 

تاريــخ 1444/08/20هـــ )الموافــق 2023/03/12م(. ويوضــح الجــدول التالــي أعضــاء لجنــة المراجعــة:

ــة  ــة لجن ــن عضوي ــل م ــي عقي ــي مجل ــود حنف ــتاذ / محم ــتقالة األس ــول اس ــخ 2020/09/19م قب ــس اإلدارة بتاري ــرر مجل ق
المراجعــة وتعييــن عضــو مجلــس اإلدارة المســتقل األســتاذ / ســعود محمــد عبــد اهلل آل شــريم بــداًل منــه وعــرض التعييــن 

علــى أول جمعيــة عامــة قادمــة العتمــاد تعيينــه.

* انتهت عضوية العضو في اللجنة بتاريخ 2020/09/19م 
** بدأت عضوية العضو في اللجنة بتاريخ 2020/09/19م 

ــر مجلــس إدارة الشــركة هــو المســؤول األول عــن أعمــال الشــركة والمشــرف علــى تصريــف شــئونها ومــع مراعــاة  يعتب
ــان  ــر اللج ــركة. وتعتب ــي إدارة الش ــلطات ف ــع الس ــس اإلدارة أوس ــون لمجل ــة يك ــة العام ــررة للجمعي ــات المق االختصاص
الفرعيــة المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بمثابــة معيــن لمجلــس اإلدارة للقيــام نيابــة عن المجلــس ببعض المهــام المحددة 
ورفــع تقاريــر دوريــة بمــا تجــده إلــى المجلــس ، إن وجــود لجــان منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ذات طبيعــة استشــارية تتمتــع 
ــرارات  ــى الق ــول إل ــي للوص ــٍر إيجاب ــن أث ــا م ــا له ــا لم ــركة لتحقيقه ــعى إدارة الش ــة تس ــي غاي ــة ه ــاءة والفعالي بالكف
بشــفافية مطلقــة ويشــكل مجلــس االدارة عــدد مناســب مــن اللجــان حســب حاجــة الشــركة وظروفهــا ويتعيــن تعييــن 

عــددًا كافيــً مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن فــي اللجــان المعنيــة لــذا تــم تشــكيل اللجــان التاليــة:

 ) أ ( لجنة المراجعة:

 أعضاء لجنة المراجعة:
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مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة 

جدول حضور لجنة المراجعة 

)1(  - دراسة القوائم المالية األولية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.

)2( - دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي .

ــة عــن استفســاراته  ــه ومناقشــته واالجاب ــن مراجــع الحســابات الخارجــي والتحقــق مــن اســتقالله وموضعيت ــة للمجلــس بتعيي )3(  - التوصي
ــر المراجــع الخارجــي . ودراســة تقري

)4( - التحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح والسياســات وتعليمــات الجهــات الرقابيــة ومراجعــة العقــود والتعامــالت مــع األطــراف 
ذات العالقــة.

وقــد عقــدت اللجنــة خــالل الســنة الماليــة 2020 ســبعة اجتماعــات للفتــرة مــن 01-01-2020 ولغايــة 31-12-2020 كمــا هــو موضــح بالجــدول 
التالي:

* انتهت عضوية العضو في اللجنة بتاريخ 2020/09/19م 
** بدأت عضوية العضو في اللجنة بتاريخ 2020/09/19م 
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قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1441/07/19هـــ )الموافــق 2020/03/14م( تشــكيل لجنــة 
الترشــيحات والمكافــآت وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا للــدورة الحاليــة والتــي بــدأت مــن تاريــخ 
1441/07/18هـــ )الموافــق 2020/03/13م( ولمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي بنهايــة دورة مجلــس اإلدارة الحاليــة فــي تاريــخ 

ــآت: ــيحات والمكاف ــة الترش ــاء لجن ــي أعض ــا يل ــي م ــق 2023/03/12م(، وف 1444/08/20هـــ )المواف

 ) ب ( لجنة الترشيحات والمكافآت: 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت:

)1(  - إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة للشــركة، ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة 
للنظــر فيهــا تمهيــدًا العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة للشــركة، علــى أن يراعــى اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق مــن 

. تنفيذها
)2( - المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها.

)3( - التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقً للسياسة المعتمدة.
)4( - مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من مجلس اإلدارة والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.

)5( - اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية فى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
)6( - إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

)7( - المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، ووظائف اإلدارة التنفيذية.
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جدول حضور لجنة الترشيحات والمكافآت:

ــيحات  ــة الترش ــن لجن ــي تكوي ــدول التال ــن الج ــام 2020م ويبي ــالل ع ــاع خ ــدد )2( إجتم ــآت ع ــيحات والمكاف ــة الترش ــدت لجن ــد عق   وق
ــاع: ــخ االجتم ــة وتاري ــات اللجن ــور اجتماع ــرات حض ــدد م ــى ع ــة إل ــة، باإلضاف ــة العضوي ــو وطبيع ــم العض ــك اس ــي ذل ــا ف ــآت بم والمكاف
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تتكون االدارة التنفيذية من: 

تتكون االدارة التنفيذية من: 

مهام اإلدارة التنفيذية:

)1(  - وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين .

)2( - متابعة خطط الشركة االستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة االجل وتحديثها ومراجعتها من حين آلخر .

)3(  - توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.

)4( - الموافقــة علــى الميزانيــات التقديريــة والموافقــة علــى موازنــات الفــروع الموحــدة وتكاليــف التشــغيل والتدفــق النقــدي ككل والرفــع 
ألخــذ الموافقــات النهائيــة.

)5( - اإلشراف على تطبيق السياسات واإلجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة.

ثالثً: اإلدارة التنفيـذية:
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رابعً: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة.

 )1( ملكية األعضاء: -

 )3( ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر: - 

 )2( ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة: - 
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خامسً: اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من الئحة حوكمة الشركات.

)1(  - وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 23 أبريــل 2019م علــى الئحــة عمــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت و سياســة مكافــآت 
أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة

)2(  - أوصــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت طبقــً لسياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة 
لمجلــس االدارة بمكافــآت وبــدالت أعضــاء المجلــس واللجــان التابعــة لرفعهــا للجمعيــة العامــة العتمادهــا كمــا يلــي:

٤ 43

44

5

7

٤
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)3(- المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين: - 

يبيــن نظــام الشــركة طريقــة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ويجــوز أن تكــون هــذه المكافــآت راتبــا معينــا أو 
بــدل حضــور عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن األربــاح، ويجــوز الجمــع بيــن اثنتيــن أو أكثــر مــن 

هــذه المزايــا.

حيــث تنهــج الشــركة فــي تحديــد هــذه المكافئــة الــى حجــم االعمــال والمســؤوليات التــي يتحملهــا العضــو 
باإلضافــة ان تكــون هــذه المكافــآت ضمــن حــدود نظــام الشــركة األساســي وأن ال تتجــاوز الخمســمائة ألــف 

ريــال لــكل عضــو مــن أعضــاء الشــركة.

و تم العمل  بالمكافآت الممنوحة وفقً لهذه السياسة، وال يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

تم توضيحها بسياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية  

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس االدارة عن أي مكافآت 

ال يوجد

)أ( سياسة مكافأة مجلس اإلدارة:

)ب( تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل 
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية:

)ج( بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

)د( بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات:
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)هـ( وفيما يلي بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين: -

 )1( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: -
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 )2( مكافآت كبار التنفيذيين: -

 )3( مكافآت أعضاء اللجان : -

1- أعضاء لجنة المراجعة 

2-أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 
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سادسً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء
 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

ــر العاديــة وفيمــا يلــي تواريــخ هــذه الجمعيــات  قامــت الشــركة خــالل عــام 2020م بعقــد عــدد )2( اجتمــاع للجمعيــة العامــة غي
ــة: ــذه الجمعي ــن له ــس اإلدارة الحاضري ــاء مجال وأعض
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سابعً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

سجالت المساهمين 



40

ثامنً: إقرارات مجلس اإلدارة

تاسعً: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس 
األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، 

ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها

يقر مجلس االدارة بما يلي: - 

ــأن  ــا بش ــذ به ــس األخ ــض المجل ــي رف ــس اإلدارة.، أو الت ــرارات مجل ــة وق ــة المراجع ــات لجن ــن توصي ــض بي ــارض أو رف ــد تع ال يوج
ــي ــع الداخل ــن المراج ــه أو تعيي ــم أدائ ــه وتقيي ــد أتعاب ــه وتحدي ــركة وعزل ــابات الش ــع حس ــن مراج تعيي

أن سجالت الحسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح.

أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

01

02

03
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عاشرًا: تأكيدات مجلس اإلدارة 

يؤكد مجلس اإلدارة على ما يلي: - 

تعمــل الشــركة دائمــً علــى اســتيفاء متطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات وتطبيقهــا بمــا فــي ذلــك السياســات واإلجــراءات 
المتعلقــة باإلفصــاح والشــفافية.

لم تتسلم الشركة أي طلب من المراجع القانوني النعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية.

ــر خــالل الســنة  ــة مــن أثنيــن مــن األعضــاء أو أكث لــم يتلــق رئيــس مجلــس اإلدارة أي طلــب مكتــوب بعقــد اجتماعــات طارئ
ــة. ــة المنتهي المالي

ــً بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــالل الســنة  لــم تتســلم الشــركة مــن مســاهمين يملكــون 5% مــن رأس المــال أو أكثــر طلب
ــة. ــة المنتهي المالي

ــة  ــال الجمعي ــدول أعم ــى ج ــر إل ــوع أو أكث ــة موض ــركة إضاف ــهم الش ــن أس ــر م ــون 5% أو أكث ــاهمون يملك ــب مس ــم يطل ل
ــد إعــداده. العامــة عن

لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خالل عام 2020م.

لــم يتــم وضــع أي إجــراءات أو قيــود قــد تــؤدي إلــى أعاقــة اســتخدام المســاهم لحقوقــه المكفولــة باألنظمــة وحقــه فــي 
التصويــت.

المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة االستمرار في نشاطها.

ال يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.

لــم تقــدم الشــركة أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا، كمــا لــم تضمــن أي قــرض يعقــده واحــد منهــم 
مــع الغيــر.

ليــس لــدى الشــركة أســهم امتيــاز أو أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة فــي التصويــت )ســواء للمســاهمين أو أعضــاء مجلــس 
اإلدارة أو منســوبيها(، وأن كل أســهم الشــركة عبــارة عــن أســهم عاديــة متســاوية القيمــة االســمية ومتســاوية فــي حقــوق 

التصويــت وغيرهــا مــن الحقــوق حســب النظــام.

لــم يقــم مراجــع الحســابات بتقديــم أي خدمــات ذات طبيعــة استشــارية للشــركة ولــم يتلقــى أي أتعــاب فــي هــذا الخصــوص 
خــالل العــام المالــي 2020م.



الفصل الثالث
التخطيط واألداء 
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أواًل: وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من 
النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

ــل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي ادارة الشــركات التابعــة لهــا او المشــاركة فــي ادارة الشــركات االخــرى التــي تســاهم  تتمث
فيهــا وتوفيــر الدعــم الــالزم لهــا وامتــالك حقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن بــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة والصناعيــة وحقــوق 

االمتيــاز وغيرهــا مــن الحقــوق المعنويــة واســتغاللها وتأجيرهــا للشــركات التابعــة لهــا او لغيرهــا. 
وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية فيما يلي:

قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة األسمنت:
 نقــل وتوزيــع وبيــع األســمنت والمــواد األساســية للبنــاء )البحــص والرمــل بأنواعــه المختلفــة( لألســواق المحليــة 
فــي جميــع مناطــق المملكــة وأهمهــا أســواق المنطقــة الوســطى والمنطقــة الغربيــة، حيــث أن الشــركة لهــا 
أســطول خــاص بهــا يعمــل علــى نقــل وتوزيــع األســمنت. ويتــم إدارة هــذا القطاع بواســطة شــركة مســاندة اإلمداد 

المحــدودة )شــركة تابعــة( والمملوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري القابضــة.

قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة: 
إنتــاج وبيــع الخرســانة الجاهــزة عــن طريــق مصنــع الكثيــري القابضــة للخرســانة الجاهــزة، ويتــم إدارة هــذا القطــاع 

مــن خــالل شــركة اليــان للصناعــة )شــركة تابعــة( والمملوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري القابضــة.

قطاع انتاج األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد: 
حيــث حصلــت شــركة اليــان للصناعــة )شــركة تابعــة( والمملوكــة بالكامل لشــركة الكثيــري القابضة علــى اعتماد 
تقنيــة انتــاج االلــواح الخرســانية مــن وزارة اإلســكان وتقــوم الشــركة حاليــا بالتعــاون مــع شــركة ام دو اإليطاليــة 
بإنشــاء مصنــع بمدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال بطاقــة إنتاجيــة مليــون متــر مربــع مــن األلــواح الخرســانية ســنويً.

قطاع التطوير العقاري:
ــج وزارة  ــدى برام ــي إح ــج واف ــدة ببرنام ــل المعتم ــر التأهي ــدودة معايي ــداد المح ــاندة االم ــركة مس ــازت ش ــث اجت حي

ــكان. اإلس

01

02

03

04
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)أ( - تحليل إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

مبيعات األسمنتإيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية خالل عام 2020

%33

إيرادات مصنع الخرسانة

%37

إيرادات نقل

%2

إيرادات البحص والرمل المغسول

%28
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الربع الرابع 
2018م 

الربع األخير 
2017م 

الربع األول 
2019م

الربع األول 
2018م

الربع الثاني 
2019م 

الربع الثاني 
2018م 

الربع الثالث 
2019م 

الربع الثالث 
2018م 

الربع الرابع 
2019م 

الربع األول 
2020م

الربع الثاني 
2020م 

الربع الثالث 
2020م 

الربع الرابع 
2020م 

65,044

52,358

21,840

54,11854,226
57,693

43,088

47,075
44,255

46,501

39,85140,057

19,719

)ب( - تطور انتاج مصنع الخرسانة الجاهزة منذ التشغيل

عام 2018 
%29

عام 2017 
%3

عام 2020 
%33

عام 2019 
%35
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ثانيً: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة )بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة 
أعمالها، أو وقف عملياتها( والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة.

وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر 
2020/10/05م  بتاريــخ  العاديــة 
ــركة  ــال الش ــادة رأس م ــى زي عل
مــن خــالل طــرح عــدد 4,520,880 
ســهم عادي بقيمة 45,208,800 
ريــال ليصبــح رأس مــال الشــركة 
بعــد الزيــادة 90,417,600 ريــال 

ــعودي. س

فــي 2020/12/21م تــم زيــادة رأس 
مــن  للصناعــة  اليــان  شــركة  مــال 
ــي  ــودي الـــــ ــال سعــــــــ 500,000 ري

سعــــــــودي. ريــال   10,000,000

زيــادة  تــــــــــم  2020/12/28م  فــي 
رأس مــال شــركة مســاندة اإلمــداد 
المحــــــــــدودة مــن 100,000 ريــال 
ــال  ــي 1,000,000 ري ــودي ال سعــــــــ

ســعودي.

الفعلــي  التشــغيل  المتوقــع  مــن 
ســدير  بمدينــة  الشــركة  لمصنــع 
للصناعــة واألعمــال مــع بدايــة الربــع 

2021م  للعــام  الثانــي 

فــي 2020/09/20م تـــــــــم اعتمــاد 
وتدشــين العالمــة التجاريــة لشــركة 

إليــان للصناعــة.

ــاد  ــم اعتم ــي 2020/11/02م ت فـــــــ
ــركة  ــة لش ــة التجاري ــين العالم وتدش

ــدودة.  ــداد المح ــاندة اإلم مس
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ثالثً: األداء المالي  

باســتعراض القوائــم الماليــة للشــركة للســنة المنتهيــة فــي 2020/12/31م والتــي جــرى مراجعتهــا وتدقيقهــا مــن 
قبــل الســادة » الخراشــي وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونيــون » يتضــح مــا يلــي: -

)1( األصول والخصوم خالل الخمسة أعوام األخيرة
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حقوق المساهمينتطور رأس المال
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)2( نتائج األعمال خالل الخمسة أعوام األخيرة 

2020

20.000,000

40.000,000

60.000,000

80.000,000

100.000,000

120.000,000

104,438,855

89,465,820

9,659,752
16,015,975

50,486,051

9,304,248

54,724,352

7,223,705

53,483,984

7,913,179

المبيعات وصافي الربح خالل خمس أعوام

المبيعات

صافي الربح

2016201720182019
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)3( النتائج التشغيلية للعام 2020م مقارنة مع العام 2019م
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رابعً: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي 
مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها



52

خامسً: مخصص الزكاة الشرعية 

سادسً: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

سابعً: يل المساهمات االجتماعية للشركة، إن وجدت

ثامنً: تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص للــزكاة الشــرعية بمبلــغ )825,750( ريــال عــن الــزكاة المســتحقة عــن عــام 2020م وحصلــت 
ــي  ــي ف ــي 31 /2019/12م وتنته ــي ف ــي المنته ــام المال ــن الع ــل ع ــزكاة والدخ ــة ال ــل مصلح ــن قب ــزكاة م ــهادة ال ــى ش عل

ــي 2020/12/31م.  ــي ف ــي المنته ــام المال ــزكاة للع ــهادة ال ــى ش ــول عل ــل للحص ــاري العم 2021/04/30م، وج

قامــت الشــركة بتخصيــص مبلــغ 922,329 ريــال كمخصــص مكافــأة تــرك الخدمــة ولــم تقــم الشــركة بتجنيــب أي اســتثمارات أو 
احتياطيــات اخــرى لموظفيهــا.

ال يوجد

ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.
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تاسعً القروض والتسهيالت البنكية:

ابرمــت الشــركة اتفاقيــات تســهيالت ائتمانيــة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية مــع بنــوك محليــة تتضمــن 
ــتنديه  ــادات مس ــهيالت اعتم ــة وتس ــاركة ومرابح ــود مش ــل عق ــل وتموي ــر األج ــرض قصي ــاري وق ــاب ج ــهيل حس تس
وخطابــات ضمــان وذلــك لتمويــل شــراء المــواد الخــام خــالل الفتــرة بأســعار مرابحــة إســالمية متغيــرة متفــق عليهــا 

مــع البنــك. 

ــان للصناعــة التابعــة والمملوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري القابضــة عقــد قــرض برقــم 20019  أبرمــت شــركة الي
ــال  ــرض )23,200,000 ري ــى للق ــد األقص ــعودي، الح ــة الس ــة الصناعي ــدوق التنمي ــع صن ــر 2019م م ــخ 2 أكتوب بتاري
ســعودي( وتصــرف الدفعــات حســب أقســاط القــرض وحســب الشــروط واللوائــح الموضحــة بالعقــد المبــرم وذلــك 

بهــدف إنشــاء مصنــع إلنتــاج األلــواح الخرســانية المعزولــة ثالثيــة األبعــاد.  

وفيما يلي بيان تفصيلي عن القروض والتسهيالت االئتمانية التي تم توقيعها:

01

02
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عاشرًا: الموارد البشرية

حادي عشر: تقنية المعلومات 

تأتــي أهميــة المــوارد البشــرية كونهــا أهــم عناصــر العمليــة اإلنتاجيــة ممــا يتطلــب البحــث عــن الكفــاءات الجيــدة 
القــادرة علــى األداء والعطــاء المتميــز، ولذلــك اهتمــت إدارة المــوارد البشــرية برفــع الكفــاءة والفعاليــة واالســتقرار 
وكذلــك تحقيــق الــوالء واالنتمــاء لموظفــي الشــركة مــن خــالل فــرص العمــل المتوفــرة وخلــق ظــروف مناخيــة 
ــة  ــة اجتماعي ــات ورعاي ــم خدم ــة وتقدي ــالت اإلداري ــور والمعام ــي األج ــة ف ــى العدال ــة ال ــبة إضاف ــل مناس ــة عم وبيئ

وصحيــة وفيمــا يلــي بيانــات موظفــي الشــركة وشــركاتها التابعــة 

تســعي شــركة الكثيــري القابضــة دومــا الــى تطبيــق كل مــا توصــل اليــه العلــم الحديــث استشــعارا بحجــم 
المســئولية، فقامــت الشــركة باســتبدال النظــام المحاســبي المســتخدم بهــا بنظــام )ERP( ومــا لهــذا المشــروع 
مــن أهميــة فــي تنظيــم معامــالت الشــركة وخفــض التكلفــة باســتخدام برامــج الحاســب االلــي المناســبة – كذلــك 
ــير  ــع الس ــة رف ــير عملي ــركة وتيس ــار الش ــة اخب ــي بإضاف ــا االلكترون ــث موقعه ــر وتحدي ــى تطوي ــركة عل ــل الش تعم

ــن. ــة للمتقدمي الذاتي



الفصل الرابع
الحوكمة 
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أواًل: الئحة الحوكمة 

قامــت الشــركة بوضــع سياســات مكتوبــة ومعتمــدة مــن مجلــس االدارة والجمعيــة العامة للمســاهمين تضمــن االلتــزام بقواعد 
وممارســات الحوكمــة الســليمة وتتضمــن جاهزيــة الشــركة للتطــور والنمو المســتهدف.

وتتطبــق الشــركة جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، باســتثناء األحــكام 
ــادية أدناه: االسترش
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ثانيً: إدارة المخاطر 

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية 

تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة. تســعى 
الشــركة إلــى إدارة مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالعمــالء مــن خــالل تســوية حــدود االئتمــان للعمــالء األفــراد والحصــول علــى ضمانــات 

بنكيــة مــن عمــالء مختاريــن ومراقبــة الذمــم المدينــة القائمــة وتأكيــد المتابعــة الدقيقــة لتلــك الذمــم.

هــي مخاطــر أن تواجــه الشــركة صعوبــة فــي جمــع األمــوال للوفــاء بالتزاماتهــا المرتبطــة بــاألدوات الماليــة. قــد تنتــج مخاطــر الســيولة 
عــن عــدم القــدرة علــى بيــع األصــل المالــي بســرعة بمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة. تقــوم الشــركة بــإدارة مخاطــر الســيولة مــن خــالل 
التأكــد مــن توفــر التســهيالت البنكيــة. تتطلــب شــروط مبيعــات الشــركة دفــع المبالــغ خــالل 30 إلــى 60 يومــا مــن تاريــخ البيــع. يتــم 

ســداد الذمــم الدائنــة خــالل 30 إلــى 60 يومــا مــن تاريــخ الشــراء. 

ــع  ــة. تخض ــالت األجنبي ــرف العم ــعار ص ــي أس ــرات ف ــة التغي ــة نتيج ــة األدوات المالي ــذب قيم ــن تذب ــة ع ــالت الناتج ــر العم ــل مخاط  تمث
الشــركة للتقلبــات فــي أســعار الصــرف األجنبــي خــالل دورة أعمالهــا العاديــة. لــم تقــم الشــركة بأيــة معامــالت هامــة بعمــالت عــدا 

ــرة. ــورو خــالل الفت ــدوالر األمريكــي والي ــال الســعودي وال الري

تتعلــق مخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة فــي المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة أداة ماليــة نتيجــة للتغيــر فــي أســعار العمــوالت 
الســائدة فــي الســوق، وتخضــع الشــركة لمخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة بشــأن موجوداتهــا المرتبطــة بعمــوالت خاصــة المتمثلــة 

بودائــع المرابحــة والتســهيالت االئتمانيــة.

مخاطر االئتمان: 

مخاطر السيولة: 

مخاطر العمالت: 

مخاطر أسعار العموالت الخاصة: االئتمان: 
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ثالثً: أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو 
تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل

خامسً: تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم

رابعً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة 
في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

ــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو  ــد احتياطــي علــى الشــركة مــن الهيئ ــرازي أو قي ــر احت ــة أو جــزاء أو تدبي لــم يتــم فــرض أي عقوب
ــام 2020م  ــالل ع ــري خ ــة أخ ــة أو قضائي تنظيمي

ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

تمــت مراجعــة فاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة مــن قبــل لجنــة المراجعــة ومــن قبــل مجلــس اإلدارة، للتحقــق من مــدى كفايتها 
وكفاءتهــا فــي حمايــة أصــول الشــركة وتقويــم مخاطــر العمــل وقيــاس مــدى كفــاءة األداء، ولــم تظهــر عمليــات المراجعــة 

الداخليــة ضعفــا جوهريــا فــي نظــام الضبــط الداخلــي لــدى الشــركة.

وتــري لجنــة المراجعــة أن إجــراءات الرقابــة الداخليــة المطبقــة فــي الشــركة خــالل العــام المالــي 2020م ذات فعاليــة وكفــاءة 
ــة  ــراءات الرقاب ــي إج ــور ف ــة أو قص ــات جوهري ــة مالحظ ــا أي ــد لديه ــال ال توج ــن أعم ــة م ــه اللجن ــت ب ــا قام ــوء م ــي ض ــة وف عالي

الداخليــة يقتضــي التنبيــه إليــه أو اإلفصــاح عنــه.
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سادسً: وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة 
الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد 

التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

سابعً: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق 
مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

ثامنً: وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق 
اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

تاسعً: وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة و كبار 
التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو 

تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.   

ال يوجــد أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعود ألشــخاص عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيين 
بتلــك الحقــوق أو أي تغييــر فــي تلــك الحقــوق خــالل الســنة الماليــة األخيرة.

ال يوجد 

ال يوجد 

ال يوجد 
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عاشرًا: وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية 
المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

ثاني عشر: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء 
مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين 

باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها - - إذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى 
الشركة تقديم إقرار بذلك. ومدتها ومبلغها

حادي عشر: وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة

ثالث عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي

ال يوجد 

ال يوجــد أي أعمــال أو عقــود أو مشــتريات الشــركة طرفــا فيهــا أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو كبــار 
التنفيذيــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم. 

ال يوجــد أي أعمــال أو عقــود أو مشــتريات الشــركة طرفــا فيهــا أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو كبــار 
التنفيذيــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم. 

ال ينطبــق: حيــث قامــت الشــركة بتعييــن إدارة للمراجعــة الداخليــة خــالل عــام 2019م، ومــا زالــت تقــوم هــذه اإلدارة بعملهــا خــالل 
عــام 2020م. 
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رابع عشر: إعالنات الشركة على موقع تداول خالل العام 2020م )رمز الشركة 3008(



الفصل الخامس
توزيع األرباح وتوصيات 

مجلس اإلدارة 
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أواًل: سياسة توزيع األرباح

ثانيً: استحقاق األرباح 

وفقا للمادة 46 من النظام األساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه االتي:

ــخ  ــخ االســتحقاق وتاري ــن القــرار تاري ــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبي ــاح وفقــا لقــرار الجمعي ــه فــي األرب يســتحق المســاهم حصت
ــتحقاق. ــدد لالس ــوم المح ــة الي ــي نهاي ــاهمين ف ــجالت المس ــي س ــجلين ف ــهم المس ــي األس ــاح لمالك ــة األرب ــون أحقي ــع وتك التوزي

يجنــب )10 %( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقف هــذا التجنيب 
متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30%( مــن رأس المــال المدفــوع.

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب )5 %( مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص 
لغــرض أو أغــراض معينــه.

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة 
ــة  ــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعي ــاح مبال ــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األرب قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين، وللجمعي

لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــً مــن هــذه المؤسســات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )5 %( من رأس مال الشركة المدفوع.

 مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )20( مــن هــذا النظــام، والمــادة )76( مــن نظــام الشــركات يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة
 )10 %( مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة، علــى ان يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا 

العضــو.

01

02

03

04

05
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ثالثً: توزيعات األرباح خالل عام 2021م 

رابعً: بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح

خامسً: توزيعات األرباح عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م 

أوصــي مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة  عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة للمســاهمين 
بواقــع ســهم واحــد مجانــي لــكل حامــل أربعــة أســهم مملوكــة ، وبذلــك تكــون الزيــادة ) 25 % ( إلــى عــدد األســهم قبــل اإلصــدار 
حيــث يبلــغ رأس المــال قبــل الزيــادة )90,417,600 ريــال ســعودي( وبعــد الزيــادة ســيبلغ رأس المــال )113,022,000 ريــال ســعودي( 
ــادة )11,302,200(  ــادة )9,041,760 ســهم( وعــدد أســهمها المصــدرة بعــد الزي ، وبلــغ عــدد أســهم الشــركة المصــدرة قبــل الزي
ســهم ، وســتكون الزيــادة فــي رأس المــال عــن طريــق رســملة مبلــغ )22,604,400  ريــال ســعودي ( مــن حســاب األربــاح المبقــاة.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

ــدد  ــرح ع ــق ط ــن طري ــركة ع ــال الش ــادة رأس م ــركة بزي ــس إدارة الش ــرار مجل ــى ق ــة عل ــر العادي ــة غي ــة العام ــت الجمعي وافق
4,520,880 ســهم عــادي كأســهم حقــوق أولويــة بقيمــة 45,208,800 ريــال ليصبــح رأس مــال الشــركة بعــد الزيــادة 90,417600 

ريــال ســعودي.
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سادسً: توصيات مجلس االدارة الى الجمعية العامة

طبقــا للمــادة 45 مــن النظــام األساســي للشــركة، فــإن مجلــس اإلدارة وبعــد اســتعراض إنجــازات الشــركة خــالل الســنة المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2020م، وكذلــك القوائــم الماليــة، يقتــرح مــا يلي: -

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2020م. 

التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

التصويــت علــى تعييــن مراجــع الحســابات للشــركة مــن بيــن المرشــحين بنــاء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة، وذلــك لفحــص ومراجعــة 
وتدقيــق القوائــم الماليــة للربــع الثانــي والثالــث والســنوي مــن العــام الحالــي 2021م والربــع األول من عــام 2022م، وتحديــد أتعابهم.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

التصويت على صرف مبلغ )160,000( ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

التصويــت علــى قــرار مجلــس اإلدارة بتعييــن األســتاذ / ســعود محمــد عبــد اهلل آل شــريم عضــوًا فــي لجنــة المراجعــة )مســتقل( اعتبــارًا 
مــن تاريــخ 19 ســبتمبر 2020م حتــى انتهــاء الــدورة الحاليــة فــي 12 مــارس 2023م؛ وذلــك خلفــً لعضــو لجنــة المراجعــة المســتقيل 
األســتاذ / محمــود حنفــي مجلــي عقيــل )مســتقل مــن خــارج المجلــس( علــى أن يســري التعييــن ابتــداًء مــن تاريــخ 19 ســبتمبر 2020م 

ويأتــي هــذا التعييــن وفقــً لالئحــة عمــل لجنــة المراجعــة. )مرفــق الســيرة الذاتيــة(.

ــال ســعودي( الــي حســاب  ــغ رأس المــال األضافــي والبالغــة )251,838 ري ــة مجلــس اإلدارة بتحويــل قيمــة مبل التصويــت علــى توصي
األربــاح المبقــاة.

 التصويــت علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة بواقــع عــدد 1 ســهم مجانــي لــكل 
مســاهم يمتلــك عــدد 4 ســهم.

01

02

03
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05

06

07

08

09



الفصل السادس
تقرير المحاسب القانوني 

والقوائم المالية لعام 2020م 
وإيضاحاتها
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أواًل: تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

ثانيً: إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ثالثً: إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير 
مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

رابعً: في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن 
يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

يظهــر تقريــر مراجعــي الحســابات أن القوائــم الماليــة خاليــة مــن أيــة أخطــاء جوهريــة وال يوجــد أي تحفظــات عليهــا، كمــا لــم تصــدر أيــة توصيــة مــن 
مجلــس اإلدارة باســتبدال المحاســب القانونــي المعتمــد مــن الجمعيــة العامــة للشــركة. 

قامــت الشــركة بإعــادة تبويــب وتصنيــف الحســابات المدققــة كمــا فــي تاريــخ 01-01-2017م للتوافق مــع معايير المحاســبة الدوليــة للتقاريــر الدولية 
والتــي لــم ينتــج عنهــا أي تغيــرات جوهريــة أو غيــر جوهريــة علــى تقاريــر الشــركة المالية

وبذلــك أكملــت الشــركة خطتهــا لتطبيــق معاييــر المحاســبة الدوليــة والتــي قامــت بإصــدار قوائمهــا الماليــة لألعــوام  )2018,2019,2020( بموجــب 
المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.

وقــد تــم إعــداد ســجالت الشــركة بالشــكل الصحيــح حســب المعاييــر المحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن وال يوجــد 
أي فروقــات واختالفــات عــن معاييــر المحاســبة المطبقــة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن تطلــب االفصــاح. 

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو مالحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2020م.

ال توجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها 



الكلمة الختامية
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يتقدم جملس االدارة بجزيل الشكر واالمتنان لإلدارة التنفيذية وجميع العاملني بالشركة على جهودهم 
املبذولة، مثمنا ومقدرا تفاعل مساهمي الشركة، ويتطلع اجمللس إىل مزيد من اإلجنازات للشركة خالل 

األعوام القادمة، مبشيئة اهلل.
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 مرفقات البند السابع

اإلدارة بتعيين )األستاذ /  . التصويت على قرار مجلس 7

 في لجنة  
ً
سعود محمد عبد هللا آل شريم )مستقل(( عضوا

م وحتى نهاية فترة  2020 -09- 19املراجعة ابتداًء من تاريخ 

 من  2023  -03- 12عمل اللجنة الحالية بتاريخ 
ً
م؛ وذلك بدال

عضو اللجنة السابق )األستاذ / محمود حنفي مجلي عقيل  

لى أن يسري التعيين ابتداًء من تاريخ  )من خارج املجلس(( ع

م ويأتي هذا التعيين  2020 -09- 19قرار التوصية الصادر في 

 لالئحة عمل لجنة املراجعة. )مرفق السيرة الذاتية(. 
ً
 وفقا

 



                                     ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )       

 

 

  املرشح  للعضو البيانات الشخصية   ..11

 شريم آل  عبد هللا محمد سعود االسم الرباعي 

 هـ26/03/1411 تاريخ امليالد  سعودي  ة ـــــــيـنسـالج

 املرشح  العلمية للعضو املؤهالت  .2

 اسم الجهة املانحة  ى املؤهل تاريخ الحصول عل التخصص  ؤهل امل م

 رباءالشركة السعودية للكه 2009 كهرباء  دبلوم  1

 الكلية التقنية 2011 كهرباء  دبلوم  2

  املرشح  للعضو  الخبرات العملية  ..33

 ةمجاالت الخبر  الفترة 

 والعمل بمنصب املدير العام حتى اآلن  تأسيس شركة الغذاء املميز الغذائية  م حتى اآلن2017

 اآلن الصينية والعمل بمنصب املدير التنفيذي حتى  ZKTecoشركة  م بالشراكة مع2016شركة تقدم العاملية عام تأسيس  م حتى اآلن 2016

 العام حتى اآلن  شرف بمنصب امل م والعمل2013تجارة واألنظمة االمنية منذ عام تأسيس مؤسسة الحماية املتكاملة لل حتى اآلن 2013

  للشركةالعام شرف ملاب صن م والعمل بم2010غيار السيارات والشاحنات في عام آل شريم لقطع مؤسسة تأسيس  م2014م حتى 2010

 مشرف تركيبات لشركة الكهرباء السعودية   م 2014م حتى 2009

  

  

  

 كان شكلها القانوني  ركة أخرى أو أي ش أو غير مدرجة( رات شركات مساهمة أخرى )مدرجةالعضوية الحالية في مجالس إدا  ..44
ً
  ان املنبثقة منها للجو اأ أيا

      

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 العضوية ة صف

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل( 

العضوية )بصفته  عة طبي

الشخصية، ممثل عن  

 ية(شخصية اعتبار 

 عضوية اللجان 
  الشكل القانوني

 للشركة

 شخصية ه البصفت مستقل  املواد األساسية   شركة الكثيري القابضة  1
لجنة الترشيحات رئيس 

 واملكافآت 
 رجةساهمة مدم

 همة مقفلة مسا واملكافآت الترشيحات  نةلج بصفته الشخصية  ر تنفيذي يغ اعية د وتسويق املنتجات الزر استيرا شركة لين الخير للتجارة  2

 همة مقفلة امس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بصفته الشخصية  تنفيذي غير  الزراعية   ويق املنتجاتتس ةشركة املنصة الزراعي 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شخصية ه البصفت ذي فيتن إدارة وتشغيل املطاعم والفنادق  يز شركة الغذاء املم 4
ذات مسئولية 

 محدودة 

5 
العاملية لالتصاالت   دمشركة تق

 وتقنية املعلومات 
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فته الشخصية بص تنفيذي  اتصاالت وتقنية املعلومات  

ذات مسئولية 

 محدودة 

  



 

 

 

 مرفقات البند الثامن
( ريال 90,417,600. التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من )8

 ملا هو موضح أدناه(:113,022,00)إلى 
ً
 ( ريال عن طريق منح أسهم )وفقا

( ريال سعودي، رأس املال بعد الزيادة 90,417,600• رأس املال قبل الزيادة )

 %(. 25(، نسبة الزيادة )113,022,000)

 ( سهم. 11,302,200( سهم، عدد األسهم بعد الزيادة )9,041,760• عدد األسهم قبل الزيادة )

 ك من أجل دعم املركز املالي للشركة ومقابلة احتياجات التوسعات املستقبلية.• وذل

 أسهم( مملوكة.  4سهم لكل  1• ستكون زيادة رأس املال عن طريق منح أسهم )

 ( ريال من األرباح املبقاة.22,604,400• ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة مبلغ )

افقة على البند، ستكون األح قية للمساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد • في حال املو

الجمعية العامة غير العادية املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع 

األوراق املالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير 

في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم،  العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها 

وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة األسهم املستحقين للمنحة كل حسب حصته، 

 من تاريخ تحديد األسهم املستحقة لكل مساهم. 30خالل مدة ال تتجاوز 
ً
 يوما

 ( ( من نظام الشركة األساس واملتعلقة برأس مال الشركة. )مرفق7• تعديل املادة )

 ( من نظام الشركة األساس واملتعلقة ب االكتتاب في االسهم. )مرفق(8• تعديل املادة )

 



ح  ي القابضة مقتر كة الكثتر  للعرض عىل اجتماع الجمعية العامة غتر العادية القادم  –مدرجة(  )مساهمةتعديل النظام األساسي لشر

     

رقم 
 المادة

 المادة قبل التعديل  موضوع المادة 
 المادة بعد التعديل

 English باللغة العربية  

7 
رأس مال  
كه  الشر

كة بمبلغ  ريال(   90,417,600)حدد رأس مال الشر
تسعون مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألف  

  9,041,760) مقسم إىل ،سعودي  ريال وستمائة
ن وواحد وأربعون ألف وسبعمائة   سهم( تسعة ماليي 

قيمة كل منها   ،القيمةسهم أسمي متساوية وستون 
ة رياالت سعودي وجميعها أسهم عادية 10)  ( عشر

كة بمبلغ  مائة  ريال(  113,022,000)حدد رأس مال الشر

  
ً
ون ألفا  واثنان وعشر

ً
 ،سعوديريال وثالثة عشر مليونا

 وثالثمائة  سهم(   11,302,200) مقسم إىل
ً
أحد عشر مليونا

 وم
ً
قيمة كل  ،القيمةسهم أسمي متساوية ئتان ا واثنان ألفا

ة رياالت سعودي وجميعها أسهم عادية10منها )  .( عشر

The company’s capital has been set at (113,022,000 riyals) One 

hundred and thirteen million and twenty-two thousand, divided into 

(11,302,200 shares) Eleven million three hundred and two thousand 

two hundred nominal shares of equal value, each of which is worth 

(10) ten Saudi riyals, all of which are ordinary shares. 

8 
ي  
اإلكتتاب فن
 األسهم 

ي كامل أسهم رأس المال البالغة
  أكتتب المؤسسون فن

ريال(   90,417,600) بقيمة  مسه (9,041,760)
تسعون مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألف  

ويقر المساهمون بأنه سبق   سعودي،ريال  وستمائة 
كة عند التأسيس  الوفاء بكامل رأس مال الشر

ي كامل أسهم رأس المال البالغة
  أكتتب المؤسسون فن

 واثنان   سهم بقيمة (11,302,200)
ً
مائة وثالثة عشر مليونا

 
ً
ون ألفا ويقر المساهمون بأنه سبق   سعودي،ريال وعشر

كة عند التأسيس  .الوفاء بكامل رأس مال الشر

The founders have subscribed in all the capital shares amounting to 

(11,302,200) shares of one hundred and thirteen million twenty-two 

thousand Saudi riyals, and the shareholders acknowledge that the 

full capital of the company had already been fulfilled upon 

incorporation. 
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