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 1 الصناعية أسرتا  جمموعة  –  م2021للجمعية العامة عن العام املايل   تقرير جملس اإلدارة

 السادة مسامهي جمموعة أسرتا الصناعية الكرام 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، وبعد
 

 م. 2021الصناعية لسنة  ابلنيابة عن أعضاء جملس إدارة جمموعة أسرتا الصناعية، يشرفين أن أقدم لكم التقرير السنوي جملموعة أسرتا 

منو ملحوظ يف أعمال اجملموعة ونتائجها رغم الظروف الصعبة اليت مر هبا العامل. وكان من أبرز حتد�ت العام إستمرار    2021شهد عام  
ت  جائحة كور� وإتساع اإلصاابت ابلفريوس يف معظم البلدان اليت نعمل هبا. وإختلفت اإلجراءات اليت إتبعناها مع إختالف البلدان والتوقي

 ومازالت التحد�ت مستمرة وبنسب متفاوته عرب العامل.  أعمالنا، على صحة موظفينا واحملافظة على إستمرارية للحفاظ 

واضطر� ذلك اىل    ملحوظ يف أسعار السلع والشحن عاملياً.   وإرتفاعحتد�ت يف دميومة سالسل اإلمداد    2021كذلك شهد العامل يف عام    
تيجي ملواد� األولية والرتكيز على إجياد سبل شحن جديدة. وابلرغم من هذه التحد�ت متكنت شركاتنا  اللجوء ملوردين جدد وبناء خمزون إسرتا

 ا. وجبهود موظفيها من ضمان إستمرارية أعماهلا واملشاركة اإلجيابية لدعم اإلقتصاد الوطين والصناعي يف اململكة ومجيع الدول اليت نعمل هب

منها املسامهة يف أتمني املطعوم لفريوس كورو� يف اململكة ودعم قطاعي البرتوكيماو�ت والزراعي    2021وكان لشركاتنا ملسات مميزة يف عام  
 يف اململكة ودول املنطقة وكذلك املسامهة يف دعم املشاريع الرتفيهيه يف اململكة مثل موسم الر�ض. 

اح من خالل النمو إبيرادات اجملموعة وأرابحها وكذلك حتسني  وحبمدهللا تكللت جهود جملس إدارة الشركة وإدارهتا وموظفي الشركات ابلنج
ويل  التدفقات النقدية وختفيض حجم التمويل اخلارجي، واستعادت اجملموعة النمو املطرد إبرادهتا وأرابحها اىل مستو�ت مل تشهدها منذ زمن ط

 موعة والنمو حبقوق ملكية املسامهني.وكذلك متكنت اجملموعه من تدعيم مركزها املايل من خالل ختفيض التزامات اجمل

صناعي  وهنا أود أن أتقدم ابلشكر واإلمتنان للقيادة الرشيدة اليت دعمت أعمال اجملموعة من خالل النمو إبقتصاد اململكة وأعماهلا والقطاع ال 
 والذي مكننا ابلنمو أبعمالنا. 

ني على املثابرة والعمل الدؤوب الذي تكلل هبذه النتائج اجليدة ونرجو من هللا  وكذلك أود التوجه ابلشكر جمللس إدارة اجملموعة وإدارهتا واملوظف
 أن نستمر ابإلرتقاء أبعمال اجملموعة ملستو�ت جديدة وآفاق واسعه يف مجيع أعمالنا. 

 
        

 
 مع خالص املودة،  

 
 صبيح بن طاهر املصري                                                                                        

 رئـــيس جمــــلس اإلدارة                                                                                       
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 حمتو�ت التقرير 

 م  احملتو�ت  الصفحة 
 1 وأسباب ذلك. ما طُبق من أحكام الئحة احلوكمة الصادرة عن اهليئة وما مل يطبَّق  4

5 
 2 أمساء أعضاء جملس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم احلالية والسابقة ومؤهالهتم وخرباهتم. 

 3 مديريها. أمساء الشركات داخل اململكة أو خارجها اليت يكون عضو جملس إدارة الشركة عضواً يف جمالس إدارهتا احلالية والسابقة أو من 

 4 عضو جملس إدارة مستقل. - عضو جملس إدارة غري تنفيذي  -تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآليت: عضو جملس إدارة تنفيذي   13

 5 وملحوظاهتم حيال الشركة وأدائها. علماً مبقرتحات املسامهني  –وخباصة غري التنفيذيني  –اإلجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه  13

 6 عضاء لكل اجتماع.  وصف خمتصر الختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أمساء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاهتا وتواريخ انعقادها وبيا�ت احلضور لأل 13

 7 قامت ابلتقييم وعالقتها ابلشركة، إن وجدت. حيثما ينطبق، الوسائل اليت اعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء جلانه وأعضائه واجلهة اخلارجية اليت  16

 8 . احلوكمة الصادرة عن اهليئة  الئحةملادة السابعة والسبعون من  االفصاح عن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً ملا هو منصوص عليه يف ا 16

20 
على الشركة من اهليئة أو من أي جهة إشراقية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب املخالفة واجلهة  أي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض  

 9 املوقعة هلا وسبل عالجها وتفادي وقوعها يف املستقبل.

 10 كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة. نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ابلشركة، إضافة إىل رأي جلنة املراجعة يف مدى   20

 11 توصية جلنة املراجعة بشأن مدى احلاجة إىل تعيني مراجع داخلي يف الشركة يف حال عدم وجوده.  21

21 
مراجع حساابت الشركة وعزله وحتديد أتعابه  توصيات جلنة املراجعة اليت يوجد تعارض بينها وبني قرارات جملس اإلدارة، أو اليت رفض اجمللس األخذ هبا بشأن تعيني  

 12 وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ هبا. 

 13 . يل املسامهات األجتماعية للشركةتفاص 21

 14 وأمساء أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين هلذه اجلمعيات. بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمسامهني املنعقدة خالل السنة املالية االخرية  21

21 
م أعمال الشركة  وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاهتا التابعة. ويف حال وصف نوعني أو أكثر من النشاط، جيب إرفاق بيان بكل نشاط وأتثريه يف حج 

 15 وإسهامها يف النتائج. 

 16 املهمة (مبا يف ذلك التغيريات اهليكلية للشركة، أو توسعة أعماهلا، أو وقف عملياهتا) والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة.وصف خلطط وقرارات الشركة  23

 17 اقبتها.اطر ومر املعلومات املتعلقة أبي خماطر تواجهها الشركة (سواء أكانت خماطر تشغيلية أم خماطر متويلية، أم خماطر السوق) وسياسة إدارة هذه املخ  24

 18 ر. خالصة على شكل جدول أو رسم بياين ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعماهلا يف السنوات املالية اخلمس األخرية أو منذ التأسيس أيهما أقص  26

 19 حتليل جغرايف إلمجايل إيرادات الشركة وشركاهتا التابعة.  27

 20 التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.إيضاح ألي فروقات جوهرية يف النتائج  27

 21 إيضاح ألي اختالف عن معايري احملاسبة املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. 27

 22 الرئيس لعملياهتا، والدولة حمل أتسيسها. اسم كل شركة اتبعة ورأس ماهلا ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة احملل  28

 23 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة اتبعة.  29

 24 ، واألرابح املوزعة ومقرتح توزيع األرابح. سة الشركة يف توزيع أرابح األسهموصف لسيا 30

30 
ألشخاص (عدا أعضاء جملس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني وأقرابءهم) أبلغوا الشركة بتلك احلقوق  وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود  

 25 مبوجب املادة اخلامسة واألربعني من قواعد التسجيل واالدراج، وأي تغيري يف تلك احلقوق خالل السنة املالية االخرية. 

30 
اكتتاب تعود ألعضاء جملس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني وأقرابئهم يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من  وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق  

 26 شركاهتا التابعة، وأي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك احلقوق خالل السنة املالية االخرية. 

31 

عند الطلب أم غري ذلك)، وكشف ابملديونية اإلمجالية للشركة والشركات التابعة هلا وأي مبالغ  املعلومات املتعلقة أبي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد 
الشركة، عليها تقدمي إقرار    دفعتها الشركة سداداً لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم اجلهة املاحنة هلا ومدته واملبلغ املتبقي، ويف حال عدم وجود قروض على

 بذلك. 
27 

33 
كة خالل السنة املالية  وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرهتا أو منحتها الشر 

 28 مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك. 
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 م  احملتو�ت  الصفحة 
 29 أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشاهبة أصدرهتا أو منحتها الشركة.   وصف ألي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل 33

33 
اشرتهتا  األوراق املالية املدرجة اليت    وصف ألي اسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمييز بني

 30 الشركة وتلك اليت اشرتهتا شركاهتا التابعة. 

 31 رين. عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت ُعقدت خالل السنة املالية األخرية، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أمساء احلاض 33

 32 وأسباهبا. عدد طلبات الشركة لسجل املسامهني وتواريخ تلك الطلبات  33

 33 إىل أطراف ذوي عالقة  وصف ألي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة واألرصدة من و  33

35 

يها أو ألي شخص ذي  معلومات تتعلق أبي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيني ف
عقود من هذا    منهم، حبيث تشمل أمساء املعنيني ابألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدهتا ومبلغها، وإذا مل توجد أعمال أوعالقة أبي  

 القبيل، فعلى الشركة تقدمي إقرار بذلك. 
34 

 35 كبار التنفيذيني عن أي مكافآت.   بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد 35

 36 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مسامهي الشركة عن أي حقوق يف األرابح.  35

36 
املالية السنوية، مع وصف  بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ومل تسدد حىت �اية الفرتة  

 37 موجز هلا وبيان أسباهبا. 

 38 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة.  36

 39 جملس اإلدارة إقرارات   36

 40 .اإلدارة تلك التحفظات وأسباهبا وأي معلومات متعلقة هباإذا كان تقرير مراجع احلساابت يتضمن حتفظات على القوائم املالية السنوية، جيب أن يوضح تقرير جملس  36

 41 .ب التوصية ابلتغيرييف حال توصية جملس اإلدارة بتغيري مراجع احلساابت قبل انتهاء الفرتة املعني من أجلها، جيب أن حيتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسبا 36

 42 عن استخدمات هذه األسهم.  الشركة وتفاصيل أسهم اخلزينة احملتفظ هبا من قبل   37

 43 اخلامتة 37
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 حة حوكمة الشركات وما مل يطبق وأسباب ذلك.الئق من أحكام ما طبّ ) 1
اإلسرتشادية    حـكام األحوكمـة الشـركات الصـادرة عـن هيئـة السـوق املاليـة، ابسـتثناء    الئحة الـواردة فـي  اإللزامية  ـكام  األحطبـق الشـركة مجيـع  ت

 أدنـاه:
 أسباب عدم التطبيق  اإلسرتشادية املادة/ الفقرة نص قم املادة/الفقرة ر 

الفقرة   32املادة 
 ب

 اجتماعات جملس اإلدارة :  الثانية والثالثوناملادة 
السنة  أربعاإلدارة    جملس  يعقد  /ب يف  على    اجتماعات 

 . األقل، مبا ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر

 هذه الفقرة إسرتشادية 
جيتمع اجمللس بدعوة  "  نظام الشركة األساس على ) من24تنص املادة (ولكن يف املقابل، 

إجتماعات   4وجتدر اإلشارة اىل أن اجمللس عقد   ". من رئيسه مرتني يف السنة على األقل
   .م2021العام  كل ربع من  خاللواحد  

 38املادة 
 املادة الثامنة والثالثون: شروط أمني السر: 

 (كامل املادة) 

 إسرتشادية  املادة هذه 
نظام الشركة  ) من 23املادة ( من 4الفقرة  مت تعيني أمني سر وفق ولكن يف املقابل، 

يعني جملس اإلدارة أمني سر للمجلس من بني أعضائه أو من غريهم  " أن  على ياألساس
خيتص إبثبات مداوالت وقرارات اجمللس وتدوينها يف السجل اخلاص وحفظها، وحتدد  
مكافأته بقرار من جملس اإلدارة وبناء على توصية جلنة املكافآت. وال تزيد مدة رئيس  

عضو جملس اإلدارة عن مدة عضوية كل منهم يف  اجمللس والعضو املنتدب وأمني السر 
اجمللس وجيوز إعادة انتخاهبم وللمجلس يف أي وقت أن يعزهلم أو أ�ً منهم دون إخالل حبق  

 . "من عزل يف التعويض إذا وقع العزل لسبب غري مشروع أو يف وقت غري مناسب 

 39املادة 
 : التدريبوالثالثون:  التاسعةاملادة 

 (كامل املادة) 

 إسرتشادية  املادة  هذه
واملهارات الالزمة  تقوم جلنة الرتشيحات واملكافآت ابملراجعة السنوية لالحتياجات ولكن، 

 . ألعضاء جملس اإلدارة

 41املادة 
 : التقييم : احلادية واألربعون املادة 

 (كامل املادة) 

 هذه املادة إسرتشادية 
وأداء   أداء اجمللس  ، بتقييم الرتشيحات واملكافآتن خالل جلنة يقوم جملس اإلدارة مولكن، 

 . بشكل دوري  جلانــه وأعضائــها

 فقرة ب  54املادة 
 تكوين جلنة املراجعة : الرابعة واخلمسون املادة 

 .أن يكون رئيس جلنة املراجعة عضواً مستقالً  جيب  /ب

 إسرتشادية  الفقرةهذه 
  من خالل اجلمعية العامة مستقل عضو  برائسة املراجعة  تشكيل جلنة  ولكن يف املقابل مت  

 م 21/04/2022إىل  م22/04/2019للدورة احلاليه اليت بدأت من 

 فقرة ب  66املادة 

 إجراءات الرتشيح : السادسة والستوناملادة 
الذين    جيب   /ب اإلدارة  جمللس  املرشحني  عدد  يفوق  أن 

ُتطرح أمساؤهم أمام اجلمعية العامة عدد املقاعد املتوافرة حبيث  
 يكون لدى اجلمعية العامة فرصة االختيار من بني املرشحني

 هذه املادة إسرتشادية 
عند   توفري أكرب عدد من املرشحني على بكل السبل املمكنة الشركة  تعمل ولكن يف املقابل، 

 . فتح ابب الرتشيح

 (كامل املادة)  تشكيل جلنة إدارة املخاطر :  السبعوناملادة  70املادة 
 اسرتشادية   املوادهذه 

  املخاطر إدارة كذلــك تقــوم و  واملالية، ومراجعة نظم الرقابة الداخلية دراسة ب  املراجعة جلنة تقوم
وتقوم إدارة املخاطر إبطالع جلنة   . ومراقبة عمليات إدارة املخاطر مبتحديد وتقيي  ابلشــركة

 املراجعة وجملس اإلدارة بشكل دوري على سري أعماهلا. 

 71املادة 
 : اختصاصات جلنة إدارة املخاطر: احلادية والسبعوناملادة 

 (كامل املادة) 

 72املادة 
 إدارة املخاطر  جلنةاملادة الثانية والسبعون: اجتماعات 
 (كامل املادة) 

 76املادة 
املراجعة   إدارة  أو  السادسة والسبعون: تكوين وحدة  املادة 

 الداخلية 
 (كامل املادة) 

 هذه املواد اسرتشادية. 
مبراجعة وتقييم  تشرف جلنة املراجعة على عمليات املراجعة الداخلية ابجملموعة اليت تقوم 

مدى كفائة وفعالية الضوابط الرقابية للمجموعة من خالل تنفيذ عمليات املراجعة املدرجة  
يوجد  ، و ضمن خطة املراجعة السنوية املبنية على تقييم املخاطر واملعتمدة من قبل اللجنة

 . بفاعلية  ا أعماهل ومتارس راجعة داخلية مإدارة لدى الشركة 

 77املادة 
 بعة والسبعون: خطة املراجعة الداخلية املادة السا 

 (كامل املادة) 

 والسبعون: تقرير املراجعة الداخلية   الثامنةاملادة  78املادة 
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 أسباب عدم التطبيق  اإلسرتشادية املادة/ الفقرة نص قم املادة/الفقرة ر 
 (كامل املادة) 

 83املادة 
 املادة الثالثة والثمانون: تيظيم العالقة مع أصحاب املصاحل  

 (كامل املادة) 

 اسرتشادية.  املادة هذه 
جملــس  دة مـن  للشـركة والسياسـات واللوائـح املعتمـ ساساأليكفـل النظـام ولكن يف املقابل، 

 أصحـاب املصالـح. و   الشركة محايــة وحفــظ حقــوق  ، الصلةنظمــة واللوائــح ذات  اإلدارة و اإل

 85املادة 
 املادة اخلامسة والثمانون: حتفيز العاملني

 (كامل املادة) 
 اسرتشادية  املادة هذه 

 .من برامج حتفيز العاملني عددضمن سياساهتا  و الشركة  لدىولكن يف املقابل، 

 87املادة 

 املادة السابعة والثمانون: املسؤولية االجتماعية 
العادية   العامة  من جمل  بناءً   – تضع اجلمعية    س عل اقرتاح 

بني أهدافها واألهداف    سياسة تكفل إقامة التوازن  –اإلدارة  
األوضاع   تطوير  بغرض  حتقيقها  إىل  اجملتمع  يصبو  اليت 

 واالقتصادية للمجتمع.  االجتماعية

 هذه املادة اسرتشادية. 
  جتماعيــة كمــااإل   املبادراتمــن  العديدتقــوم الشــركة ابملســامهة الفعالــة فــي ولكن يف املقابل، 

 . مــن هــذا التقريــر) 13( يتضــح فــي البنــد 

 88املادة 
 والثمانون: مبادرات العمل االجتماعي  الثامنةاملادة 

 (كامل املادة) 

 اسرتشادية.  ادة هذه امل
  وللعمل االجتماعييقوم جملس اإلدارة بدراسة عدد من املبادرات اإلجتماعية للعاملني س

 بعد أخذ املوافقات الالزمة. ، ابلشركة يف املستقبل

 3فقرة  89املادة 

 املادة التاسعة والثمانون: سياسات اإلفصاح وإجراءات
املعلومات   )3 للشركة مجيع  اإللكرتوين  املوقع  يتضمن  أن 

أو معلومات أخرى    املطلوب اإلفصاح عيها، وأي بيا�ت
 شر من خالل وسائل اإلفصاح األخرى. نتُ 

 هذه الفقرة اسرتشادية. 
فصــاح عنهــا  إل تقــوم الشــركة بنشــر أي معلومــات وبيانــات مطلــوب اولكن يف املقابل، 
 . املتبعة والصادرة عن هيئة السوق املالية مــة واللوائــح نظاأل حســب

 95املادة 
 حوكمة الشركات جلنة املادة اخلامسة والتسعون: تشكيل 

 (كامل املادة) 

 هذه املادة اسرتشادية 
  ،وقسم احلوكمة واملخاطر وااللتزام انهيقوم جملس اإلدارة من خالل جلولكن يف املقابل، 

 حقق من فعاليته، وتعديله عند احلاجة. تاحلوكمة املعتمد وال مبراقبة تطبيق نظام 

 ،  هتــم وخرباهتــمالوالســابقة ومؤه أســماء أعضــاء جملــس اإلدارة، وأعضــاء اللجــان، واإلدارة التنفيذيــة، ووظائفهــم احلاليــة )2

اليـة والسـابقة أو  الشـركات داخـل اململكـة أو خارجهـا التـي يكـون عضـو جملـس إدارة الشـركة عضـوا فـي جمالـس إدارهتـا احل   ء) أسـما3
 ـو اآليت: علـى النح، مـن مديريهـا

 أوالً: أعضاء جملس اإلدارة 
  م 21/04/2019خ  بتاريالعادية واليت عقدت  غري  يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء مت إنتخاهبم من خالل اجلمعية العامة  

 :لدورةا هلذه وفيما يلي نبذة عن أعضاء جملس اإلدارة،  سنوات ثالث وملدة  م 22/04/2019واليت بدأت بتاريخ   احلاليةلدورته 
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 غري تنفيذي   –  رئيس جملس اإلدارة –األستاذ/ صبيح بن طاهر املصري  )   1
 املؤهالت: 
 م) 1964األمريكية ( بكالوريس هندسه كيميائية من جامعة تكساس الوال�ت املتحدة   •

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة: 
 رجل أعمال  •
 )اآلن  إىل  1966(أسرتا)  (  والتجارةمؤسس ورئيس جملس إدارة الشركة العربية للتموين   •

 : والسابقة أو مـن مديريهـا  عضوية جمالس اإلدارة احلالية
 الكيان القانوين  داخل/خارج اململكة حالية / سابقة  الوصف الوظيفي ت الشركا

 حمدودة ذات مسؤولية   داخل  حالية  جملس اإلدارة   ورئيساملؤسس     )ا أسرت (  الشركة العربية للتموين والتجارة
 مسامهة مدرجه  داخل  حالية  جملس اإلدارة رئيس   جمموعة أسرتا الصناعية  

 مسامهة مقفلة  داخل  حالية  جملس اإلدارة رئيس   شركة أسرتا الغذاء 
 مسامهة عامة  خارج حالية  جملس اإلدارة رئيس   األردن   –البنك العريب  

 مسامهة عامة  خارج حالية  جملس اإلدارة رئيس   شركة زارة القابضة لالستثمار  
 مسامهة عامة  خارج حالية  جملس اإلدارة رئيس   شركة االتصاالت الفلسطينية  

 مسامهة عامة  خارج حالية  عضو جملس إدارة شركة فلسطني للتنمية واالستثمار  

 

 
 
 

 غري تنفيذي   -�ئب رئيس جملس اإلدارة    –) األستاذ/ خالد بن صبيح املصري  2
 املؤهالت: 
 م   1990  الوال�ت املتحده  - ماجستري إدارة أعمال جامعة جورج اتون   •
 م  1986  الوال�ت املتحده  - بكالوريس هندسة احلاسب اآليل جامعة ماستشوسش للتكنولوجيا   •

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة: 
 إىل اآلن)  1994(ا)  أسرت (  الشركة العربية للتموين والتجارة  رئيس •
 ) م  2012 إىل  1999(مدير عام بنك القاهرة عمان   •

 :أو مـن مديريهـا    والسابقة  احلاليةعضوية جمالس اإلدارة  
 الكيان القانوين  داخل/خارج اململكة حالية / سابقة  الوصف الوظيفي ت الشركا

 مسامهة مدرجه  داخل  حالية  جملس اإلدارة   �ئب رئيس جمموعة أسرتا الصناعية  
 مسامهة مقفلة  داخل  حالية  جملس اإلدارة �ئب رئيس   شركة أسرتا الغذاء 

 ذات مسؤولية حمدودة  داخل  حالية  �ئب رئيس جملس اإلدارة  ) االشركة العربية للتموين والتجارة (أسرت 
 مسامهة عامة  خارج حالية  �ئب رئيس جملس اإلدارة  شركة زارة القابضة لالستثمار  

 مسامهة عامة  خارج حالية  عضو جملس اإلدارة  األردن  –البنك العريب 
 مسامهة عامة  خارج حالية  عضو جملس إدارة الشركة األردنية للفنادق والسياحة  

 مسامهة عامة  خارج حالية  اإلدارة رئيس جملس   شركة احلّمة األردنية  
 مسامهة مقفلة  خارج حالية  جملس إدارة   رئيس شركة واحة أيلة للتطوير 

 مسامهة عامة  خارج سابقة  عضو جملس اإلدارة  بنك القاهرة عمان  
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 مستقل  –عضو جملس اإلدارة    –السبيهني    نعبد الرمحعلي بن  ) األستاذ/  3
 املؤهالت: 
 . البكالوريوس يف هندسة األنظمة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن (اململكة العربية السعودية) شهادة   •
 . بر�مج التعليم التنفيذي يف جمال اإلدارة وحماسبة التكاليف من جامعة هيوسنت (الوال�ت املتحدة األمريكية)  •
 ). IMD) واملعهد الدويل لتطوير اإلدارة (INSEADياد (عدد من الدورات التعليمية يف جامعات نورث ويسرتن وهارفارد وإنس •

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة: 
 . شريك مؤسس لشركة شديد لوساطة إعادة التأمني احملدودة •
 عضو يف جملس األعمال االستشاري لكلية إدارة األعمال جامعة الفيصل.    •
 . تأمني شغل سابًقا منصب الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية لل   •
 مدير عام املالية وخدمات املعلومات يف الشركة السعودية للبرتوكيماو�ت.  منصب  سابًقا  شغل     •

 مديريهـا:أو مـن    والسابقةاحلالية  عضوية جمالس اإلدارة  
 الكيان القانوين  داخل/خارج اململكة حالية / سابقة  الوصف الوظيفي ت الشركا

 مسامهة مدرجه  داخل  حالية  عضو جملس إدارة  جمموعة أسرتا الصناعية  
 مسامهة مقفلة  داخل  حالية  عضو جملس إدارة  الشركة العربية لتقنية املعلومات 

 مسامهة مقفلة  داخل  حالية  عضو جملس إداراة   شركة الشرق األوسط لإلستثمار املايل
 مسامهة مدرجه  داخل  سابقة  عضو جملس إدارة  شركة إحتاد اتصاالت 

 مسامهة مقفلة  داخل  سابقة  رئيس جملس إدارة  شركة جنم خلدمات التأمني 
 حماصة خارج سابقة  عضو جملس إدارة  الشركة املتحدة للتأمني  

 ذات مسؤولية حمدودة  داخل  سابقة  عضو جملس إدارة  )CREICالشركة التعاونية لالستثمار العقاري (

 ذات مسؤولية حمدودة  داخل  سابقة  رئيس جملس اإلدارة  املعلومات اإللكرتونية شركة وصيل لنقل  

 مسامهة مدرجه  داخل  سابقة  عضو جملس إدارة  التعاونية للتأمنيشركة  
 هيئة حكومية  داخل  سابقة  عضو جملس إدارة  جملس الضمان الصحي التعاوين 

 مسامهة مقفلة  داخل  سابقة  عضو جملس إدارة  شركة اليسر لإلجارة والتمويل 
 مسامهة مقفلة  داخل  سابقة  عضو جملس إداراة  شركة األفضل لتأجري السيارات 

 غري تنفيذي   –عضو جملس اإلدارة    –فراج بن منصور أبوثنني  ) األستاذ/  4
 املؤهالت: 
 م 1981بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ملواكي (أمريكا)   •
 ) م1983 - م  1982(  نيويوركيف التحليل والتقييم املايل ملدة سنة يف  بر�مج بنك تشيس ما�اتن   •

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة: 
 م)1999  -   1982) (الصناعية عضو جلنة مراجعة أداء املشاريع  ،  عضو جلنة إقراض املشاريع ،  مدير قسم إقراض(  –  صندوق التنمية الصناعية السعودي •
 م) 2008  -   1999التصنيع الوطنية (  شركة  - �ئب الرئيس االعلى لالستثمار واملالية   •

 : والسابقة أو مـن مديريهـا عضوية جمالس اإلدارة احلالية
 الكيان القانوين  داخل/خارج اململكة حالية / سابقة  الوصف الوظيفي ت الشركا

 مسامهة مدرجه  داخل  حالية  عضو جملس إدارة جمموعة أسرتا الصناعية  
 مسامهة مدرجه  داخل  حالية  عضو جملس إداراة  شركة املعمر ألنظمة املعلومات 
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 غري تنفيذي  –عضو جملس اإلدارة    –  ) األستاذ/ غسان إبراهيم عقيل5

 املؤهالت: 
 م 1989أعمال  ماجسرت إدارة   •
 م 1988بكالوريس حماسبة   •
 م 1992مدقق معتمد ختصص تدقيق   •

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة: 
 اآلن)   إىل  2013(لشركة العربية للتموين والتجارة    املدير التنفيذي •
 ) م2013  إىل  2002(الشركة العربية للتموين والتجارة    العام�ئب املدير   •
 م) 2002  - 1995املدير املايل الشركة العربية للتموين والتجارة ( •
 سنوات   6مدير تدقيق وإستشارات مالية لشركة آرثر أندرسون ملدة   •

 : والسابقة أو مـن مديريهـاعضوية جمالس اإلدارة احلالية  
 الكيان القانوين  داخل/خارج اململكة حالية / سابقة  الوصف الوظيفي ت الشركا

 مسامهة مدرجه  داخل  حالية  عضو جملس إدارة  جمموعة أسرتا الصناعية  
 مسامهة مدرجه  داخل  حالية  عضو جملس إدارة   شركة التأمني التعاونية العربية

 مسامهة مقفلة  داخل  حالية  عضو جملس إدارة   أسرتا الغذاءشركة  
 مقفلة مسامهة   داخل  حالية  عضو جملس إدارة لإلستثمار والسياحة شركة تبوك  

 ذات مسؤولية حمدودة  داخل  حالية  عضو جملس إدارة  ميس السعودية للمنتجات الطبية 
 ذات مسؤولية حمدودة  داخل  حالية  عضو جملس إدارة  الوطنية للمساندة األرضية للطريان 

 مسامهة عامة  خارج حالية  عضو جملس إدارة   بنك القاهرة عّمان
 ذات مسؤولية حمدودة  خارج حالية  عضو جملس إدارة   القابضة احملدودةفيتل  شركة  

Audacia Capital   ذات مسؤولية حمدودة  خارج حالية  عضو جملس إدارة 
 ذات مسؤولية حمدودة  خارج حالية  عضو جملس إدارة  احلديد   التنمية للصناعةشركة  

 
 

 غري تنفيذي  –   عضو جملس اإلدارة  –بن سعدالدين    نعبد الرمحكميل بن  ) األستاذ/  6           
 املؤهالت: 
 م1976دبلوم عايل يف اهلندسه (هندسه مدنية)   •
 املستوى املتقدم يف الر�ضيات اجملردة والر�ضيات التطبيقية والفيز�ء  •
 ابلبحار تدريب عملي يف بناء قواعد التنقيب عن النفط   •

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة: 

 مسامهة مدرجه  داخل  حالية  عضو جملس إداراة  اجملموعة السعودية لالستثمار الصناعي 
 مسامهة مقفلة  داخل  حالية  عضو جملس إدارة   اجلزيرة كابيتال  

 جهة حكومية  داخل  سابقة  جملس إدارةعضو   جملس منطقة الر�ض 
 مسامهة مدرجه  داخل  سابقة  عضو جملس إدارة شركة برتوكيم

 مسامهة مدرجه  داخل  سابقة  عضو جملس إدارة شركة النقل البحري 
 مسامهة مدرجه  داخل  سابقة  عضو جملس إدارة شركة بوان 
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 رئيس هيئة مديرين شركة ايله لالنشاء وادارة املشاريع  •
 م)   2013  -   1998(  املدير التنفيذي للشركة العربية للتموين والتجارةشغل منصب   •
 مدير قسم االنشاءات للشركة العربية للتموين والتجارة  شغل منصب   •

 :والسابقة أو مـن مديريهـا عضوية جمالس اإلدارة احلالية
 الكيان القانوين  داخل/خارج اململكة حالية / سابقة  الوصف الوظيفي ت الشركا

 حمدودة ذات مسؤولية   داخل  حالية  �ئب الرئيس  والتجارة   لتموينلشركة العربية  ال
 مسامهة مدرجه  داخل   حالية  عضو جملس إدارة اسرتا الصناعية جمموعة  

 مسامهة عامة  داخل  حالية  عضو جملس إدارة شركة تبوك لالستثمار والسياحة 
 مسامهة مقفلة  خارج حالية  عضو جملس إدارة شركة زارا لالستثمار  

 مسامهة مقفلة  خارج حالية  عضو جملس إدارة شركة واحة ايله للتطوير 
 ذات مسؤولية حمدودة  خارج حالية  جملس إدارة   رئيس شركة التنمية للصناعة احلديد 

 مسامهة مدرجه  داخل  سابقة عضو جملس إدارة شركة تبوك الزراعية 
 

 غري تنفيذي  –  عضو جملس اإلدارة  –حممد بن جنر العتييب  ) األستاذ/  7
 املؤهالت: 
 عادن للبرتول وامل  م جامعة امللك فهد1984بكالوريوس إدارة صناعية   •

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة: 
 حىت االن)  2014رئيس شركة بالستباو العربية ( •
 سنوات  7ملدة    - سابك    - اب  و مدير مبيعات وتسويق البالستيك يف أور  •
 سنه   18ملدة    - شركة أسرتا ملركبات اللدائن    - العضو املنتدب   •

 : أو مـن مديريهـاوالسابقة   اإلدارة احلاليةعضوية جمالس  
 الكيان القانوين  داخل/خارج اململكة حالية / سابقة  الوصف الوظيفي ت الشركا

 مسامهة مدرجه  داخل  حالية  عضو جملس إدارة جمموعة أسرتا الصناعية  
 ذات مسؤولية حمدودة  داخل  حالية  مدير  شركة بالستباو العربية احملدودة 

 ذات مسؤولية حمدودة  داخل  حالية  مدير  بالستباو العربية للمقاوالت املتخصصة 
 فردية   مؤسسة داخل  حالية  مدير  مونو التكنولوجيا) للتجارة (  العتييب  جنرمؤسسة حممد  

 فردية   مؤسسة داخل  حالية  مدير  العقاري  للتطوير  العتييب  جنرحممد  
 مسامهة مدرجه  داخل  سابقة  إدارةعضو جملس   شركة التأمني التعاونية العربية 
 مسامهة مدرجه  داخل  سابقة  عضو جملس إدارة شركة اجلوف للتنمية الزراعية 

 مستقل   –عضو جملس اإلدارة    – ) األستاذ/عبد الكرمي بن إبراهيم النافع8
 املؤهالت: 
 بكالوريس إدارة وحماسبة من جامعة ويتورث من الوال�ت املتحدة االمريكية  •
 متقدمة يف املالية من بنك تشيس منهاتن من الوال�ت املتحدة االمريكية دورة   •
 دورات مالية وإدارية يف عدد من اجلامعات واملعاهد الدولية  •

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة: 
 العضو املنتدب شركة اخلزف السعودية   •
 مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي   •
 اخلزف السعودية    الرئيس التنفيذي شركة •
 التنمية الصناعية السعودي   صندوق •

 : أو مـن مديريهـا ةوالسابق عضوية جمالس اإلدارة احلالية
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 الكيان القانوين  داخل/خارج اململكة حالية / سابقة  الوصف الوظيفي ت الشركا
 مسامهة مدرجه  داخل  حالية  عضو جملس إدارة جمموعة أسرتا الصناعية  

 هيئة حكومية  داخل  حالية  عضو جملس إدارة التجارة اخلارجية هيئة 
 مقفلة مسامهة   داخل  حالية   عضو جملس إدارة شركة توزيع الغاز 

 مسامهة مدرجه  داخل  حالية  عضو جملس إدارة شركة بوان 
 مقفلة مسامهة   داخل  حالية   عضو جملس إدارة شركة امسنت املتحدة 

 مسامهة مدرجه  داخل  حالية   إدارةعضو جملس   شركة اخلزف السعودي 
 مسامهة مدرجه  داخل  حالية  عضو جملس إدارة  شركة إحتاد اتصاالت 
 مسامهة مقفلة داخل  حالية  عضو جملس إدارة  شركة الر�ض للحديد 

 حمدودة   ذات مسؤولية داخل   حالية عضو جملس إدارة  شركة معن اجلاسر وشركاه للخزائن 
 السوق املوازي   –  مسامهة مدرجه داخل  حالية  جملس ادارة رئيس  شركة اخلزف لال�بيب 

 هيئة حكومية  داخل  سابقة  عضو جملس إدارة هيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية  
 هيئة حكومية  داخل  سابقة  عضو جملس إدارة التجمعات الصناعية  

 حكومية هيئة   داخل  سابقة  عضو جملس إدارة هيئة املنشات الصغرية واملتوسطة 
 دويل  - حتالف صناديق حكومية   خارج سابقة  عضو جملس إدارة جمموعة مونرت�ل  

 مسامهة مدرجه  داخل  سابقة  عضو جملس إدارة شركة النقل البحري 
 حكومية مشرتكة  خارج سابقة  عضو جملس إدارة الشركة السورية السعودية بدمشق  

 هيئة حكومية  داخل  سابقة  إدارةعضو جملس   اللجنة الصناعية بغرفة الر�ض 
 هيئة حكومية  داخل  سابقة  عضو جملس إدارة جملس االعمال السعودي البحريين 

 مسامهة مقفلة  داخل  سابقة  عضو جملس إدارة شركة عصارات املتحدة 

 مستقل   –عضو جملس اإلدارة   –) األستاذ/ خالد بن عبد العزيز املانع  9
 املؤهالت:
 من جامعة اتيوان الوطنية يف الصني   العلوم يف اهلندسةماجستري   •
 بكالوريوس هندسة من جامعة ميجي يف الياابن   •

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة:
 رئيس جملس إدارة جمموعة املانع   •
 صندوق االستثمارات العامة   –مستشار   •
 مسشتار يف وزارة الطاقة   •
 السعودية �ئب الرئيس التنفيذي لشركة سابك يف   •
 املدير االقليمي لشركة سابك يف سنغافوره •
 املدير العام للمقر االقليمي لشركة سابك سنغافوره •

 :  والسابقة أو مـن مديريهـا  عضوية جمالس اإلدارة احلالية 
 الكيان القانوين  داخل/خارج اململكة حالية / سابقة  الوصف الوظيفي ت الشركا

 مسامهة مدرجه  داخل  حالية  جملس إدارةعضو   جمموعة أسرتا الصناعية 
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 : أعضاء اللجان من خارج أعضاء جملس اإلدارة: اً اثني

 

 

 * عضو جلنة املراجعة من خارج جملس اإلدارة  –األستاذ/صاحل بن عبد الرمحن الفضل   )1
 م 30/08/2021م وحىت  22/04/2019من  للفرتة  

 املؤهالت: 
 ماجستري علوم حماسبية جامعة الينوي من الوال�ت املتحدة االمريكية   •
 ماجستري علوم مالية جامعة الينوي من الوال�ت املتحدة االمريكية  •
 بكالوريوس إدارة أعمال جامعة امللك سعود  •

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة: 
 لالغذية �ئب الرئيس للشؤون املالية يف شركة هريف   •
 املدير املايل يف الراجحي املالية   •
 اخلاصة يف الراجحي لالستثمار   لألسهماملدير املايل   •
 شركة مورغن العاملية   •
 حملل استثمار يف جولدمان ساكس  •
 حملل استثمار يف مؤسسة النقد العريب السعودي  •

 م. 09/2021/ 01أن تسري بتاريخ    على  إستقالته من عضوية جلنة املراجعة  الفضل  نعبد الرمحاالستاذ/ صاحل بن   قدم  م27/08/2021بتاريخ  *

 عضو جلنة املراجعة من خارج جملس اإلدارة  –) األستاذ/ أمين أنيس يوسف2
 املؤهالت: 
 بكالوريوس حماسبة من اجلامعة االردنية   •

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة: 
 العربية للتموين والتجارةاملدير املايل لشركة  حالياً   •
 �ئب الرئيس للشؤون املالية يف شركة مسك  •
 Ernst & Youngمدير يف   •
 نردالعريب يف األ   البنك •

 ** جلنة املراجعة من خارج جملس اإلدارة  عضو   –  ابراهيم بن زيد الغمالس  /األستاذ )3
 م 21/04/2022م وحىت  01/09/2021للفرتة من  

 املؤهالت: 
 . م  1989الوال�ت املتحدة األمريكية عام    - البكالوريوس يف ختصص علوم احلاسب اآليل من جامعة أركانسس  حاصل على شهادة   •

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة: 
 بنك اجلزيرة   - مساعد ومستشار ملدير إدارة املراجعة الداخلية   •
   بنك اجلزيرة  -   لقطاع العمليات واألفراددير إدارة املراجعة  م •
 جمموعة سامبا املالية   –مدير إدارة اجلودة وااللتزام بقطاع الشركات   •
 جمموعة سامبا املالية   –مدير أول للمراجعة   •

م وافق جملس اإلدارة على تعيني األستاذ/ إبراهيم الغمالس (عضو من خارج اجمللس من ذوي اخلربة واالختصاص ابلشؤون املالية) بديالً  27/08/2021**بتاريخ  
م، وال تـَُعّد موافقة اجمللس  21/04/2022م وحىت اتريخ �اية دورة اللجنة احلالية بتاريخ  01/09/2021لجنة املستقيل على أن تبدأ فرتة عضويته بتاريخ  لعضو ال

 �ائية وسوف يُعرض هذا التعيني على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره. 
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 : اإلدارة التنفيذية: أعضاء لثاً اث

 الرئيس التنفيذي   –احلقباين    عبد هللاحممد بن  ) األستاذ/  1
 املؤهالت: 
 . حاصل على درجة البكالوريس مع مرتبة الشرف يف ختصص اإلدارة املالية من جامعة فريجينيا للتكنولوجيا ابلوال�ت املتحدة األمريكية  •

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة: 
كان عضوا ابرزا ضمن جمموعة االستثمار يف مصرف الراجحي  و   إلدارة جزء من الصندوق اإلستثماري جلامعة فريجينيا.بعد التخرج تقلد فريق عمل   •

سنوات وحاليا هو الرئيس التنفيذي جملموعة    7عام الدراسات االستثمارية ابملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ملدة    وبعد ذالك انتقل للعمل كمدير
واجلزيره كابيتال وكان عضو جملس    ،ة لعدد من الشركات مثل شركة هريف وهو عضو جملس إدار   ،2014منذ االول من يناير من عام  أسرتا الصناعية،  

 . للـتأمني   برتوكيم وكان عضو يف جلنة االستثمار يف التعاونيةو   بنك اجلزيرة،  مثل  القطاعاتإدارة يف عدد من  
 

 اإلستثمار املالية و لشؤون    التنفيذي  الرئيس�ئب    –  يسامر مسري هنداو ) األستاذ/  2
 املؤهالت: 
شهادة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة ماريالند، وشهادة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة أريزو�، وهو عضو يف كل من حاصل على    •

ني،  ، وجمتمع والية نيويورك للمحاسبني املوثقني، ومعهد مدققي احلساابت الداخليني، ومعهد احملاسبني اإلداريالقانونينياملؤسسة األمريكية للمحاسبني  
 واالحتاد األمريكي للمحاسبني. 

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة: 
،  Andersenعاماَ من العمل يف جمال اخلدمات املالية واالستثمارات. تتضمن خربته العملية العمل لدى    25سامر هنداوي    األستاذ/تتعدى خربة     •

، وأخرياً الشركة العربية للتموين والتجارة (أسرتا). يف سنوات خربته، توىل السيد هنداوي العديد من  جنرال إلكرتيك، وشركة  Ernst & Youngو
  وهو عضو جملس إدارة  الستثمار يف جمموعة أسرتا الصناعية.االية و امل  للشؤوناملناصب االستشارية يف هذه الشركات، ويشغل منصب �ئب الرئيس  

، وشركة  وشركة التنمية ،ميس السعودية للمنتجات الطبية، وشركة وشركة اسرتا للغذاء ،والسياحة وك لإلستثمارتبلعدد من الشركات مثل شركة  حايل
 اهلند. شركة أسرتا للمركبات املتخصصه يف  ، و يف تركياوشركة اسرتا نوفا    تركيا،يف  اسرتا اللدائن  

 
 * للعمليات  التنفيذي  �ئب الرئيس  –  رضا عاشور الغول) األستاذ/  3

 املؤهالت: 
 . اهلامشيةامعة  اجلمن    االقتصاد املايليف    املاجستري وشهادة  اجلامعة األردنية،  من    االقتصادحاصل على درجة البكالوريس يف ختصص   •

 اخلربات والوظائف احلالية والسابقة: 
الصناعات الثقيلة وكذلك الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.   يف املخاطررضا حياته املهنية يف الصناعة املصرفية خبربة واسعة يف إدارة األستاذ/ بدأ  •

منطقة الشرق األوسط    يفمع تركيز كبري على التمويل والعمليات    NewBridge pharma  يف شركة  CFO / COOشغل سابقاُ منصب  و 
واملصرفية. كما مت تعيينه كعضو جملس إدارة غري   الصناعات الدوائيةعاًما يف جمال ا  25خبربة واسعة تزيد عن  األستاذ/ رضا  يتمتع  و .  ومشال إفريقيا
 أدوية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا خالل العشرين عاًما املاضية.   عدة شركاتتنفيذي يف  

 
 م صدر قرار تعيني االستاذ/ رضا الغول مبنصب �ئب الرئيس التنفيذي للعمليات. 08/12/2021* بتاريخ  
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تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآليت: عضو جملس إدارة تنفيذي ـ عضو جملس إدارة غري تنفيذي ـ عضو جملس  )  4
 إدارة مستقل. 

 ، على النحو اآليت: م04/2022/ 21م وحىت اتريخ 04/2019/ 22تكوين جملس اإلدارة للدورة احلاليه واليت بدأت بتاريخ 
 تصنيف العضوية  أسم العضو

 غري تنفيذي صبيح بن طاهر املصرياألستاذ/ 
 غري تنفيذي خالد بن صبيح املصري األستاذ/ 

 غري تنفيذي األستاذ/ حممد بن جنر العتييب 
 غري تنفيذي بن سعد الدين  نعبد الرمحاألستاذ/ كميل بن 

 غري تنفيذي األستاذ/ غسان إبراهيم عقيل 
 تنفيذيغري  األستاذ/ فراج بن منصور أبوثنني 

 مستقل السبيهني  نعبد الرمحاألستاذ/ علي بن 
 مستقل   عبد الكرمي بن إبراهيم النافعاألستاذ/ 

 مستقل خالد بن عبد العزيز املانع األستاذ/ 

ــم  مبقرتحــات املســامهني وملحوظاهت  علمــا   -   وخباصــة غيــر التنفيذييــن  - حاطــة أعضائــه  إلدارة  اإلختذهــا جملــس  إراءات التــي  جــاإل)  5
 حيــال الشــركة وأدائهــا. 

على مراجعة    مسؤول عالقات املسامهني املسامهني، ويشرف    مقرتحاتو آراء  و مالحظات  قام جملس اإلدارة بتخصيص بريد إلكرتوين لتلقي  
يتخذ  ل،  من خالل اإلدارة التنفيذية  بشكل دوري  إلطارأبخر املستجدات يف هذا امجيع ما يرد من رسائل هلذا الربيد، ويتم إحاطة اجمللس  

العامة   خالل راء  اآليتم مناقشات  ذلك  إىل  ابإلضافة    . حيال تلك املوضوعات  يراه مناسباً   مالس  اجمل السنوية حيال    إجتماعات اجلمعيات 
 اهلاتف والربيد اإللكرتوين. عرب املسامهني هني إمكانية الوصول ملسؤول عالقات وتتيح الشركة للمسا الشركة وأدائها. 

  نعقادهــا إجتماعاهتــا وتواريــخ  إ مــع ذكــر أســماء اللجــان ورؤســائها وأعضائهــا وعــدد  ،  ختصاصـات اللجـان ومهامهـاإلوصـف خمتصـر    )6
 جتمـاع.إعضـاء لـكل لأل وبيانـات احلضـور 

جملس اإلدارة ثالث جلان وهي: جلنة املراجعة، وجلنة الرتشيحات واملكافآت، وجلنة متابعة األداء واإلستثمار، وفيما يلي وصف لكل    عنينبثق  
 جلنة:

 أوالً: جلنة املراجعة:  •
أعضاء    ثالثةوالقاضي ابملوافقة على تعيني    م21/04/2019املنعقد بتاريخ    ايف إجتماعه  املراجعةجلنة    غري العادية  اجلمعية العامة   تشكل

حيث توىل  م وملدة ثالث سنوات، وفقاً للضوابط واملهام الواردة يف الئحة عمل اللجنة،  22/04/2019للدورة احلالية واليت بدأت بتاريخ  
مجيع أعضائها من ذوي اخلربة  و ،  لفضلصاحل اواألستاذ/    أمين يوسف رائسة اللجنة، وبعضوية كال من: األستاذ/    النافع   عبد الكرمي األستاذ/  

   واالختصاص ابلشؤون املالية.
م، وبتاريخ  01/09/2021على أن تسري بتاريخ    جلنة املراجعة م قدم األستاذ/ صاحل الفضل إبستقالته من عضوية  27/08/2021بتاريخ  و 

ذوي اخلربة واالختصاص ابلشؤون  من عضو من خارج اجمللس م وافق جملس اإلدارة على تعيني األستاذ/ إبراهيم الغمالس (27/08/2021
بتاريخ  املالية عضويته  فرتة  تبدأ  أن  على  املستقيل  اللجنة  لعضو  بديالً  احلالية 01/09/2021)  اللجنة  دورة  �اية  اتريخ  وحىت  بتاريخ    م 
 .ع للجمعية العامة إلقرارهموافقة اجمللس �ائية وسوف يُعرض هذا التعيني على أول اجتما  تـَُعدّ وال  ، م21/04/2022
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 ومن أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها: 
 .دراسة السياسات احملاسبية اليت تتبناها الشركة وتقدييم التوصيات بشا�ا اىل جملس اإلدارة) 1
 .يكلفها هبا جملس اإلدارةاإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية ابلشركة، لضمان حتقيق الكفاءة ىف أداء األنشطة واملهام اليت ) 2
 .مراجعة خطة وإجراءات وتقارير املراجعة الداخلية) 3
خدمات احملاسبني القانونني وحتديد أتعاهبم، مع األخذ بعني اإلعتبار استقال ليتهم    وإ�اءرفع التوصيات إىل جملس اإلدارة بشأن تعيني  )  4

 .أثناء تقدمي التوصيات
 .نونيني ومراجعة مالحظات احملاسب القانوىن على القوائم املاليةمتابعة أعمال احملاسبني القا) 5
 وتقدمي التوصيات جمللس اإلدارة بشأن القوائم السنوية املراجعة.  املوجزةالقوائم املالية الربعية وفحص  مناقشة ) 6
 صدد.  التاكد من فعالية وكفائة نظم الرقابة الداخلية وتقدمي التوصيات جمللس اإلدارة ىف هذا ال ) 7
 توضح الئحة جلنة املراجعة تفاصيل عمل اللجنة وصالحياهتا، اليت تتحدد مبوجبها املهام املوكلة هلا، ومدهتا، وأسلوب عملها. ) 8

 : اآليتوفقـا للجـدول تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد إجتماعاهتا وتوارخيها وبيا�ت حضور أعضائها، 
 

 األسم م
طبيعة  
 العضوية 

 تصنيف العضوية 
 ) إجتماعات 8( ،  م 2021عدد اإلجتماعات خالل العام  

07/01 /
2021 

10/03 /
2021 

15/03 /
2021 

14/04 /
2021 

09/05 /
2021 

08/08 /
2021 

02/11 /
2021 

23/12 /
2021 

 رئيس  عبد الكرمي بن إبراهيم النافع  1
 عضو جملس اإلدارة 

         مستقل  

2 
صاحل بن عبد الرمحن  *

 الفضل 
 عضو

جملس  من خارج  عضو  
 --  --          اإلدارة

 عضو أمين أنيس يوسف 3
عضو من خارج جملس  

           اإلدارة

 عضو الغمالس إبراهيم بن زيد  ** 4
عضو من خارج جملس  

 اإلدارة 
-- -- -- -- -- --   

 م. 01/09/2021بتاريخ    تسريم قدم األستاذ/ صاحل الفضل إبستقالته من عضوية اللجنة على أن  27/08/2021بتاريخ  *
من ذوي اخلربة واالختصاص ابلشؤون املالية) بديًال لعضو اللجنة  عضو من خارج اجمللس م وافق جملس اإلدارة على تعيني األستاذ/ إبراهيم الغمالس ( 27/08/2021بتاريخ **

، وال تـَُعّد موافقة اجمللس �ائية وسوف يُعرض هذا  م2022/ 21/04بتاريخ  م وحىت اتريخ �اية دورة اللجنة احلالية01/09/2021املستقيل على أن تبدأ فرتة عضويته بتاريخ 
 ع للجمعية العامة إلقراره. التعيني على أول اجتما 

 اثنياً: جلنة الرتشيحات واملكافآت  •
القاضي ابملوافقة على تعيني ثالثة أعضاء للدورة  و م،  05/2019/ 01بتاريخ    قراره الصادريف    واملكافآتشكل جملس اإلدارة جلنة الرتشيحات  

وفقاً للضوابط واملهام الواردة يف الئحة عمل اللجنة، حيث توىل األستاذ/    ، سنوات  وملدة ثالث   م2019/ 22/04واليت بدأت بتاريخ    احلالية
 . فراج أبوثننياألستاذ/ خالد املصري واألستاذ/ رائسة اللجنة، وبعضوية كال من:  السبيهني على

 أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها: ومن 
 ختتص هبا أو اليت حتال إليها من جملس اإلدارة، وترفع توصيتها اىل اجمللس إلختاذ القرار بشأ�ا.   اليت املواضيع ) تتوىل اللجنة دراسة 1
ها  ) إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عن اجمللس واإلدارة التنفيذية ورفعها إىل جملس اإلدارة للنظر في2

 ة على أن يراعى يف تلك السياسة اتباع معايري ترتبط ابألداء والتحقق من تنفيذها.متهيداً العتمادها من اجلمعية العام
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واضحة للعضوية يف جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والتوصية جمللس اإلدارة برتشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم    سياسات ومعايري) اقرتاح  3
 شيح أي شخص سبق إدانته جبرمية خملة ابلشرف واألمانة. املعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر و وفقاً للسياسات  

 ) توضيح العالقة بني املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول هبا وبيان أي احنراف جوهري عن هذه السياسة.4
حتديد الوقت الذي يلزم أن  ) إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة لشغل وظائف اإلدارة التنفيذية مبا يف ذلك  5

 خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة واملراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة واملهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة.
فعاليتها يف حتقيق    ) املراجعة الدورية لسياسة املكافآت جمللس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وجلنة املراجعة وكبار التنفيذيني ابلشركة وتقييم مدى6

 األهداف املتوخاه منها. 
 املعتمدة.   ) التوصية جمللس اإلدارة مبكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وجلنة املراجعة وكبار التنفيذيني ابلشركة وفقاً للسياسة7
ع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها مبا  ) مراجعة هيكل جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وحتديد جوانب الضعف والقوة ورف8

 يتفق مع مصلحة الشركة. 
) التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة  9

 أخرى.
 واألعضاء املستقلني وكبار التنفيذيني.  ) وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيني واألعضاء غري التنفيذيني10
 . ) وضع اإلجراءات اخلاصة يف حال شغور مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني11

 : اآليتوفقـا للجـدول تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد إجتماعاهتا وتوارخيها وبيا�ت حضور أعضائها، 

 األسم م
طبيعة  
 العضوية 

 تصنيف العضوية 
 اجتماعان م،  2021اإلجتماعات خالل العام  عدد  

 م 08/12/2021 م 20/04/2021

   ) مستقل(اإلدارة  عضو جملس   رئيس  علي بن عبد الرمحن السبيهني  1

   ) غري تنفيذي (اإلدارة  عضو جملس   عضو خالد بن صبيح املصري  2

   ) غري تنفيذي (اإلدارة  عضو جملس   عضو فراج بن منصور ابوثنني  3

 اثلثاً: جلنة متابعة األداء واإلستثمار  •

أعضاء    مخسة ، والقاضي ابملوافقة على تعيني  م01/05/2019بتاريخ  قراره الصادر  يف    متابعة االداء واإلستثمار شكل جملس اإلدارة جلنة  
وملدة ثالث سنوات، وفقاً للضوابط واملهام الواردة يف الئحة عمل اللجنة، حيث توىل    م22/04/2019للدورة احلالية واليت بدأت بتاريخ  

املصري  األستاذ/   األستاذ/  خالد  وبعضوية كال من:  اللجنة،  العتييب  رائسة  فراج    /حممد  بن سعدالدين  واألستاذ/  بوثننياواألستاذ/    كميل 
 . غسان عقيل واألستاذ/

 ومهامها: تصاصات اللجنة خا أبرز

  أليات مناسبة لقياس األداء من أجل احملافظة على أداء كبار التنفيذيني   االمر) إبعداد) املشاركة مع جلنة الرتشيحات واملكافآت (أن لزم  1
 ابلشركة وشركاهتا التابعة. 

 ) مراجعة أداء كبار التنفيذيني على أساس ربع سنوي، يف ضوء األهداف املوضوعة.  2
 لشركة مقارنة ابملخطط على أساس ربع سنوي. ) مراجعة أداء ا3
 اإلستثمارية اجلديدة.   بتقييم الفرص) إعتماد املعايري اخلاصة 4
 ) مراجعة ووضع األوليات اخلاصة ابملشروعات اإلستثمارية اجلديدة يف ضوء املعايري املوضوعة. 5
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سعودي كحد أقصي لكل مشروع، وأن احلد األقصي للمشروعات  مليون ر�ل    25) إعتماد املشروعات اإلستثمارية اجلديدة وذلك ىف حدود  6
مليون ر�ل سعودي.  إما ابلنسبة للمشروعات اإلستثمارية اجلديدة اليت تتعدي مبلغ    50اجلديدة الذي حيق للجنة إعتمادها يف العام هو  

 مليون ر�ل، فسوف تقوم اللجنة برفع توصيات هبا جمللس اإلدارة.   25
 وذلك قبل عرضها على جملس اإلدارة إلعتمادها.  اإلدارة التنفيذية) مراجعة وإعتماد اخلطة اإلسرتاتيجية السنوية للشركة واملقدمة من 7
 ) مراجعة وإعتماد املوازنة السنوية للشركة واملقدمة من اإلدارة التنفيذية وذلك قبل عرضها على جملس اإلدارة إلعتمادها.8

 : اآليتوفقـا للجـدول نة وعدد إجتماعاهتا وتوارخيها وبيا�ت حضور أعضائها، تفاصيل أعضاء اللج

 األسم م
طبيعة  
 العضوية 

 تصنيف العضوية 
 ) إجتماعات 4(   م2021عدد اإلجتماعات خالل العام  

14/03/2021 16&17 /06 / 
2021 13/09/2021 30/11 &1/12 / 

2021 

 رئيس  خالد بن صبيح املصري  1
 عضو جملس اإلدارة  

     غري تنفيذي

 عضو حممد بن جنر العتييب 2
 عضو جملس اإلدارة 

     غري تنفيذي

 عضو غسان إبراهيم عقيل  3
 عضو جملس اإلدارة 

     غري تنفيذي

 عضو فراج بن منصور ابوثنني  4
 عضو جملس اإلدارة 

     غري تنفيذي

5 
بن    نعبد الرمحكميل بن  

 سعدالدين 
 عضو

 عضو جملس اإلدارة 
     غري تنفيذي

ـة التــي قامــت  وأعضائــه، واجلهــة اخلارجيـ  دارة فــي تقييــم أدائــه وأداء جلانــهاإلحيثمــا ينطبــق، الوســائل التــي اعتمــد عليهــا جملــس  )  7
دارة فــي تقييــم أدائـه  اإللتــي اعتمــد عليهــا جملــس  يشــتمل التقريــر علــى الوســائل اجيــب أن  قتهــا ابلشــركة، إن وجــدت.الابلتقييــم وع

 قتهـا ابلشـركة، إن وجــدت. ال رجيـة التـي قامـت ابلتقييـم وعيشــتمل التقريـر علـى اجلهـة اخلا وأداء جلانــه وأعضائــه، وأن
 .بشكل دوري اوأداء جلانــه وأعضائــهبتقييم أدائه   ،ملكافآتمن خالل جلنة الرتشيحات واجملس اإلدارة يقوم 

الئحة  ) االفصاح عن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة السابعة والسبعون من  8
 احلوكمة الصادرة عن اهليئة. 

 واإلدارة التنفيذية يف الشركة. وأعضاء اللجان  اإلفصاح عن سياسة املكافآت وعن كيفية حتديد مكافآت أعضاء اجمللس  أ) 
  :مكافآت أعضاء اجمللس وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية يف الشركةسياسة ) 1

واليت    التنفيذية،م أقرت اجلمعية العامة غري العادية سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة  16/05/2017بتاريخ  
 وفقاً لآليت: اإلدارة التنفيذية  وأعضاء اللجان املنبثقة  أعضاء أعضاء جملس اإلدارة و كال من مكافأة  حتديد  سياسة  تضمنت

 انسجامها مع اسرتاتيجية الشركة وأهدافها وحجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة. ) أ
) تقدم املكافآت بغرض حث أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إجناح الشركة وتنميتها على املدى الطويل كأن تربط اجلزء  ب

 املتغري من املكافآت ابألداء على املدى الطويل. 
املكافآت بناًء على املستوى الوظيفي واملهام واملسئوليات املنوطة بشاغليها واملؤهالت العلمية واخلربات العملية واملهارات   ) أن حتدد ت

 ومستوى األداء. 
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ارتفاع غري مربر للمكافآت) األخذ يف االعتبار ممارسات الشركات األخرى يف حتديد املكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن  ث   ذلك من 
 ويضات. والتع

 ) أن تستهدف استقطاب الكفاءات املهنية واحملافظة عليها وحتفيزها مع عدم املبالغة فيها. ج
) جيوز للجنة الرتشيح واملكافآت إعداد برامج منح أسهم يف الشركة ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء كان عن طريق إصدار  ح

 الشركة وذلك متهيداً للموافقة عليها من قبل اجلمعية العامة واجلهات املختصة.   اشرتهتا أسهم جديدة أو أسهم خزينة 
وفقاً ملا نص    ،املكافآت املمنوحة لكل من أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان وكذلك أعضاء اإلدارة التنفيذية  كيفية حتديد وفيما يلي  )  2

سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة  و   ،لس اإلدارةولوائح عمل كل جلنة من جلان جم  ،عليه نظام الشركة األساس
 ، على النحو اآليت: التنفيذية

 : مكافأة أعضاء اجمللس •
مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن اجللسات أو مزا� عينية أو    –نظري عضويتهم يف اجمللس    –تتكون مكافأة جملس اإلدارة واللجان املنبثقة منه  

جيوز اجلمع بني اثنني أو أكثر من هذه املزا� ، ويف مجيع األحوال ال يتجاوز ما حيصل عليه عضو اجمللس اإلدارة من مكافآت ومزا�  نقدية و 
أن   مالية أو عينية مبلغ مخسمائة ألف ر�ل سنو�ً وفقاً ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفق الضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة ، وجيب

تقرير جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة املالية من رواتب    يشتمل
ونصيب يف األرابح وبدل حضور ومصروفات وغري ذلك من املزا�، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء اجمللس بوصفهم عاملني أو  

قبضوه نظري أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيًضا على بيان بعدد جلسات اجمللس وعدد اجللسات اليت حضرها    إداريني أو ما 
 . كل عضو من اتريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

 : جلان جملس اإلدارةمكافأة أعضاء  •
 أوالً: جلنة املراجعة  •
 ، واليت حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً لآليت: احملدثة  الئحة عمل جلنة املراجعة  العاديةأقرت اجلمعية العامة غري    م16/05/2017بتاريخ  

 ) مينح أعضاء اللجنة مكافأة سنوية حتددها جلنة الرتشيحات واملكافآت ويعتمدها جملس اإلدارة. 1
احلضور املقرر ألعضاء جملس اإلدارة مقابل  ) يستحق أعضاء اللجنة بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبدل  2

 حضورهم جلسات اجمللس. 
 اثنياً: جلنة الرتشيحات واملكافآت  •
، واليت حددت مكافأة أعضاء  احملدثة  الرتشيحات واملكافآتالئحة عمل جلنة    أقرت اجلمعية العامة غري العادية  م05/2017/ 16بتاريخ  

 اللجنة وفقاً لآليت: 
كما أنه ابإلمكان منح مكافأة سنويه    اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبدل احلضور املقرر ألعضاء جملس اإلدارة.بدل حضور عن كل  

جملس االدارة السنوي للمسامهني  يتم حتديدها بناًء على توصية جلنة الرتشيحات واملكافآت وموافقة جملس اإلدارة على ان تضمن يف تقرير  
 من قبل اجلمعية العامة. الذي يتم املصادقه عليه و 

 اثلثاُ: جلنة متابعة األداء واإلستثمار  •
، واليت حددت مكافأة أعضاء  احملدثة  م أقرت اجلمعية العامة غري العادية الئحة عمل جلنة متابعة األداء واإلستثمار05/2017/ 16بتاريخ  

 اللجنة وفقاً لآليت: 
كما أنه ابإلمكان منح مكافأة سنويه    ل احلضور املقرر ألعضاء جملس اإلدارة.بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبد

يتم حتديدها بناًء على توصية جلنة الرتشيحات واملكافآت وموافقة جملس اإلدارة على ان تضمن يف تقرير جملس االدارة السنوي للمسامهني  
 والذي يتم املصادقه عليه من قبل اجلمعية العامة. 
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 مكافأة اإلدارة التنفيذية:  •
واليت    التنفيذية،م أقرت اجلمعية العامة غري العادية سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة  16/05/2017بتاريخ  

 أعضاء اإلدارة التنفيذية وفقاً لآليت:  تضمنت سياسة حتديد مكافأة
،  من جملس اإلدارة واملعتمدة  املوصى هبا من جلنة الرتشيحات واملكافآت التنفيذية و والثابتة لإلدارة التعويضات واحلوافز املتغرية طط خل وفقاً ) 1

 .  حتقيقها خالل كل السنة املالية  هداف احلوافز اليت ينبغي حتقيقها يف ظل خطط التعويضات، وكذلك األهداف املرادأل ووفقاً 
  يضات املمنوحة لإلدارة التنفيذية املنجزة توصي جلنة الرتشيحات واملكافآت اىل اجمللس بقيمة التعو إستناداً اىل األداء ويف ضوء األهداف  )  2

 املكافآت املعتمدة.حتديد ومبا يتماشىي مع سياسة 
 توضيح العالقة بني املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول هبا، وبيان أي احنراف جوهري عن هذه السياسة. ب) 

على أن تتماشى مجيع توصياهتا مبا يتعلق ابملكافآت والتعويضات مع السياسات واللوائح املعتمدة هبذا  حرصت جلنة الرتشحيات واملكافآت  
   اخلصوص، ويف حدود ما نص عليه نظام الشركات والنظام األساس للشركة. 

أعضاء جملس اإلدارة، ومخسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا  ج) بيان التفاصيل الالزمة بشأن املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل من 
 أعلى املكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل، أعضاء اللجان، كل على حدة على النحو اآليت:
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 التايل: : مكافآت أعضاء اللجان، وفقاً للجدول  اثنياً 

 (ر�ل سعودي)  اجملموع بدل حضور جلسات  املكافآت الثابتة (عدا بدل حضور اجللسات)  

 أعضاء جلنة املراجعة 
  م 2021 
 74,000 24,000 50,000 عبد الكرمي النافع  - 1
 24,000 24,000 - أمين يوسف- 2
 74,250 18,000 56,250 صاحل الفضل   - 3
 24,750 6,000 18,750 إبراهيم الغمالس   - 4

 197,000 72,000 125,000 اجملموع
   م 2021 أعضاء الرتشيحات واملكافآت  

 56,000 6,000 50,000 علي السبيهني   - 1
 6,000 6,000 - خالد املصري   - 2
 56,000 6,000 50,000 فراج أبوثنني  - 4

 118,000 18,000 100,000 اجملموع

 أوَال: مكافآت أعضاء جملس اإلدارة، وفقاً للجدول التايل:
 املكافآت املتغرية الثابتةاملكافآت  
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 أوًال: األعضاء املستقلني
  175,408 - - - - - - - 175,408 - - 7,408 6,000 12,000 150,000* السبيهني ي  عل  - 1

  162,000 - - - - - - - 162,000 - - - - 12,000 * 150,000 خالد املانع   - 2

  186,000 - - - - - - - 186,000 - - - 24,000 12,000 * 150,000 عبد الكرمي النافع  - 3

  523,408 - - - - - - - 523,408 - - - 30,000 36,000 450,000 اجملموع

 غري التنفيذيني : األعضاء  اثنياً 
  12,000 - - - - - - - 12,000 - - - - 12,000 - صبيح املصري   –  1

  30,000 - - - - - - - 30,000 - - - 18,000 12,000 - خالد املصري   - 2

  24,000 - - - - - - - 24,000 - - - 12,000 12,000 - عقيل غسان    - 3

  15,000 - - - - - - - 15,000 - -  6,000 9,000 - كميل سعد الدين   -4

  24,000 - - - - - - - 24,000 - -  12,000 12,000 - حممد العتييب  - 5

  207,312 - - - - - - - 207,312 - - 27,312 18,000 12,000 150,000* فراج أبوثنني  - 6

  835,720 - - - - - - - 835,720 - - 34,720 66,000 69,000 150,000 اجملموع

 .م11/04/2021، بعد اخذ موافقة اجلمعية العامة الغري عادية واملنعقدة بتاريخ  م2020مت منح هذه املبالغ عن العام املايل  *  
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 التايل: : مكافآت أعضاء اللجان، وفقاً للجدول  اثنياً 
 (ر�ل سعودي)  اجملموع بدل حضور جلسات  املكافآت الثابتة (عدا بدل حضور اجللسات)  

  م 2021 أعضاء جلنة متابعة األداء واإلستثمار  
 12,000 12,000 - خالد املصري   - 1
 12,000 12,000 - غسان عقيل   - 2
 6,000 6,000 - كميل بن سعد الدين   - 3
 62,000 12,000 50,000 فراج أبوثنني  - 4
 12,000 12,000 - حممد العتييب - 5

 104,000 54,000 50,000 اجملموع
 

 
 تنظيميــة أو إشــرافية جهــة أي مــن أو اهليئــة مــن الشــركة علــى مفــروض احتياطــي قيــد أو احتــرازي تدبيــر أو جــزاء أو عقوبــة أي) 9
 .املســتقبل فــي وقوعهــا وتفــادي عاجلهــا وســبل  هلــا املوقعــة واجلهــة املخالفــة أســباب  بيــان مــع قضائيــة، أو

   .ال يوجد
  نظــام  كفايــة مــدى فــي املراجعــة  جلنــة رأي إلــى إضافــة ابلشــركة، الداخليــة الرقابــة إجــراءات لفعاليــة الســنوية املراجعــة نتائــج)  10

 .الشــركة فــي الداخليــة الرقابــة
نظام    من وجود شراف العام عليها والتأكد  يقع من ضمن اختصاصات االدارة التنفيذية ومهامها تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واال

رقابة داخلية مالئم وفعال، والذي يشمل سياسات واجراءات وعمليات مت وضعها لتحقيق أهداف اجملموعة. وقد وضع نظام للرقابة الداخلية  
ا، مبا  نهيتماشى مع حوكمة اجملموعة ومتوافق مع األنظمة والقوانني والذي حيدد األدوار واملسؤوليات املوكلة جمللس االدارة واللجان املنبثقة م

ال نظام  أي قصور يف  الرقابة وتصحيح  االلتزام ابجراءات  مبتابعة  اجملموعة  ادارة  تقوم  اجملموعة، كما  املناسبة على مستوى  الرقابة  رقابة  يوفر 
 الداخلية. كما تعمل االدارة حاليا على حتديث السياسات واالجراءات مبا من شأنه تعزيز نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.

مبا   املراجعة الداخلية وظيفة أتكيد مستقلة عن االدارة التنفيذية، ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، وتعترب
  ات يف ذلك االلتزام ابلسياسات واالجراءات كما يتم رفع تقارير املراجعة اليت تتضمن نقاط الضعف يف نظام الرقابة الداخلية وكذلك االجراء

ة واجلمعية العامة  التصحيحية اىل االدارة التنفيذية العليا وجلنة املراجعة. وتقوم جلنة املراجعة دور� برفع حماضر اجتماعاهتا وتقاريرها جمللس االدار 
 للمسامهني. 

 للجدول التايل:     : مكافآت مخسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل، وفقاً اثلثاً 

 وظائف كبار التنفيذيني

 املتغرية املكافآت   املكافآت الثابتة 
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357,549 - 11,644,019 

وذلك يف ضوء ما جاء يف الفقرة ب من   ، من الئحة حوكمة الشركات )  93(مت الشركة ابإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيني وفقا للمتطلبات النظامية الواردة يف املادة  ز لت* ا
 من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة. )  60(املادة  
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 :رأي جلنــة املراجعــة فــي مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة 
داخلية فعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ومل يكن هناك    رقابة عتقد جلنة املراجعة أبن اجملموعة لديها نظام  بناء على ما ذكر ت

راءات  مالحظات جوهرية تتعلق بنظام اجراءات الرقابة الداخلية يف اجملموعة مع التوصية إىل ادارة اجملموعة ابالستمرار يف تطوير وحتسني االج
 مول هبا ألجل رفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية املعمول به يف اجملموعة. والسياسات املع

 ) توصية جلنة املراجعة بشأن مدى احلاجة إىل تعيني مراجع داخلي يف الشركة يف حال عدم وجوده. 11
 أعماهلا بفاعلية.  ومتارسلدى الشركة إدارة مراجعة داخلية 

يوجد تعارض بينها وبني قرارات جملس اإلدارة، أو اليت رفض اجمللس األخذ هبا بشأن تعيني مراجع  ) توصيات جلنة املراجعة اليت  12
 حساابت الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ هبا. 

 أي توصيات هبذا اخلصوص.  اليوجد

 . األجتماعية للشركة يل املسامهات) تفاص13
ني معها.  تويل جمموعة أسرتا الصناعية أمهية كبرية للمسؤولية االجتماعية من خالل املسامهة يف التنمية االقتصادية وضمان سالمة ورفاهية العامل

نسانية وتعزيز ملعايري  م، استمرت اجملموعة يف أنشطة اسرتاتيجية متعلقة مبسؤوليتها االجتماعية يف دعم جمموعة من االنشطة اال2021يف  
 السالمة ملوظفيها ويف منشئاهتا. منها على سبيل الذكر ال للحصر: 

 دعم مستهدفات رؤية السعودية يف توطني الوظائف اإلستمرار يف • 
 عنصر قوة يف عملنا واليت متثل املرأة االستمرار يف دعم • 
 تشجيع ودعم تطوير الطالبات والطالب يف االستمرار • 
 توعية وتعزيز الثقافة الصحية لدى موظفينا  •
 

هلذه  14 احلاضرين  اإلدارة  جملس  أعضاء  وأمساء  االخرية  املالية  السنة  خالل  املنعقدة  للمسامهني  العامة  اجلمعيات  بتواريخ  بيان   (
 اجلمعيات. 

وهم،   س اإلدارةأعضاء جمل مجيع وحضرها، م11/04/2021 بتاريخ  ةعادية واحد مجعية عامة م2021خالل السنة املالية  عقدت الشركة
، واألستاذ/  واألستاذ/ عبد الكرمي بن إبراهيم النافعواألستاذ/ خالد بن صبيح املصري،  ،  (رئيس اجلمعية)  املصري  بن طاهر  األستاذ/ صبيح 

جنر العتييب،    ، واألستاذ/ حممد بنبن سعدالدين  نعبد الرمحكميل بن  ، واألستاذ/  غسان إبراهيم عقيل، واألستاذ/  السبيهني  ن عبد الرمحعلي بن  
 . األستاذ/ خالد بن عبد العزيز املانع، و فراج بن منصور أبوثننياألستاذ/ و 
 

) وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاهتا التابعة. ويف حال وصف نوعني أو أكثر من النشاط، جيب إرفاق بيان بكل نشاط  15
 ركة وإسهامها يف النتائج. وأتثريه يف حجم أعمال الش

 على النحو اآليت: وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاهتا التابعةأ) 
 جمموعة أسرت الصناعية: 

إنتاج    يلي: متثل أنشطة الشركة يف إنشاء وإدارة وتشغيل واالستثمار يف املنشآت الصناعية حيث تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة مبا  
ستيكية  وتسويق وتوزيع األدوية واملستحضرات الدوائية. إنتاج املركبات الكيميائية واملواد البالستيكية املضافة ومركزات األلوان ومنتجات بال

ديدية  أخرى. إنتاج األمسدة الكيميائية السائلة ومبيدات احلشرات الزراعية وجتارة اجلملة والتجزئة واألعالف ومبيدات احلشرات. اإلنشاءات احل



 
 

 

 

 22 الصناعية أسرتا  جمموعة  –  م2021للجمعية العامة عن العام املايل   تقرير جملس اإلدارة

التعدين واملعادن وإنشا  التسليح وعالوة على ذلك، تعمل اجملموعة أيضا يف  ء املصانع  على األبنية الصناعية وهياكل األبنية. إنتاج قضبان 
 الالزمة ملعاجلتها. عدا النشاط األخري فإن شركات اجملموعة متارس نشاطاهتا داخل وخارج السعودية. 

 شركة اتبعة) ) الدوائيةشركة تبوك للصناعات ) 1
  103ماهلا  م يف اململكة العربية السعودية ومتارس عملياهتا الرئيسية فيها ويبلغ رأس    1994هي شركة ذات مسؤولية حمدودة أتسست عام  

ويتكون نشاطها األساسي من تطوير وإنتاج األدوية واملستلزمات واملنتجات الطبية وتسويق وتوزيع هذه املنتجات داخل    سعودي،مليون ر�ل  
 وخارج اململكة العربية السعودية. 

ا (ادوية جنيسة)  وتنتج الشركة جمموعة واسعة من املستحضرات الدوائية سواء كانت أدوية مطابقة كيميائياً وحيو�ً ألدوية انتهت براءة اخرتاعه
ويتم انتاج هذه املستحضرات الطبية على    ).أو مرخصة من شركات مالكه لرباءة اخرتاع وعالمات جتارية مسجلة سارية املفعول (أدوية مرخصة

 وتعترب تبوك الدوائية اثين أكرب شركة حملية صناعية لألدوية يف اململكة.  وحقن.شكل صلب وشبه صلب وسائل 
الدوائ تبوك  اجلنيسة حتت أمساء جتارية خاصة  وتقوم  الدوائية  بتسويق مستحضراهتا  يتم تصنيعها برتخيص من    هبا،ية  اليت  املستحضرات  اما 

تبوك الدوائية بعالمات جتارية قوية يف السعودية ودول    وتتمتع شركة  األصلية.الشركات العاملية املالكة لرباءة اخرتاعها فيتم إنتاجها أبمسائها  
يعود ذلك بشكل أساسي إىل السمعة القوية لتبوك الدوائية ابإلضافة إىل اجلودة العالية ملستحضراهتا    افريقيا حيثوسط ومشال  منطقة الشرق األ 

إلضافة  ة ابالدوائية وشبكة التسويق الداخلية واإلقليمية. ومتارس تبوك الدوائية انتاجها من خالل مصنعيها املوجودين يف اململكة العربية السعودي
 . مصنع مجهورية السودان إىل 
 (شركة اتبعة) شركة أسرتا ملركبات اللدائن (أسرتا بوليمرز) ) 2

  20.4م يف اململكة العربية السعودية ومتارس عملياهتا الرئيسية فيها ويبلغ رأمساهلا    1993هي شركة ذات مسؤولية حمدودة أتسست عام  
 .ات اللدائن وامللو�ت البالستيكية واملضافات البالستيكية األخرىمليون ر�ل سعودي، ويتمثل نشاطها الرئيسي يف انتاج مركب

ني  وتعد أسرتا بوليمرز من أهم املنتجني يف منطقة الشرق األوسط للملو�ت البالستيكية ذات اجلودة العالية واملضافات واليت من شأ�ا حتس
أسرتا    ومتارسيتم تصنيعها وفقاً للمتطلبات واملواصفات اخلاصة ابلعمالء.    احلرارية اليتخواص املنتجات البالستيكية إضافة إىل مركبات اللدائن  

 واهلند.   إلمارات العربية املتحدة وتركيابوليمرز انتاجها من خالل مصانعها املوجودة يف كل من اململكة العربية السعودية (الدمام ورابغ) وا
 (شركة اتبعة)   أسرتا كيم)( الزراعية  شركة جممع أسرتا الصناعي لألمسدة واملبيدات ) 3

مليون   68م يف اململكة العربية السعودية ومتارس عملياهتا الرئيسية فيها ويبلغ رأمساهلا  1995هي شركة ذات مسؤولية حمدودة أتسست عام 
 وتقوم الشركة إبنتاج وتسويق املبيدات الزراعية واحلشرية واألمسدة الكيماوية.  سعودي، ر�ل 

عملها على شبكة التسويق والتوزيع اليت تغطي مجيع أحناء اململكة العربية السعودية، كما أن مبيعاهتا متتد ايضا اىل معظم    تستند الشركة يف أداء 
العربية   انتاجها من خالل مصانعها املوجودة يف اململكة  دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا عن طريق شبكة متخصصة، ومتارس أسرتاكيم 

 . السعودية وتركيا
 (شركة اتبعة)  (IBSF)ركة املصنع العاملي ألنظمة املباين ش) 4

مليون   90م يف اململكة العربية السعودية ومتارس عملياهتا الرئيسية فيها ويبلغ رأمساهلا  1993هي شركة ذات مسؤولية حمدودة أتسست عام  
مصانعها املتواجدة  من خالل    ر�ل سعودي، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي يف تصميم وتصنيع وتشييد املباين واهلياكل الصناعية احلديدية 

عاهتا  ابإلضافة اىل شبكة التسويق واملبيعات اليت تغطي مجيع أحناء اململكة العربية السعودية، فإن مبي  .ابلر�ض وكذلك مصنعها مبدينة اجلبيل
ماو�ت  متتد ايضا اىل معظم دول الشرق األوسط ومشال افريقيا، وتقوم الشركة بتصميم وتركيب اهلياكل احلديدية ملشاريع النفط والغاز والبرتوكي

 والكهرابء وحتلية املياه واملشاريع الصناعية.
وم شركة املصنع العاملي بتقدمي خدمات ذات قيمة مضافة  وابإلضافة إىل نشاطها األساسي املتمثل يف تزويد عمالئها ابهلياكل احلديدية تق

الذين   وخاصة لبعض العمالء يف جمال البناء والتشييد واليت تشمل أعمال الرتكيب واإلشراف واألعمال املدنية والتنسيق مع املقاولني واملوردين 
 قد حيتاجون إىل استشارة الشركة فيما يتعلق ابلطريقة املثلى لتكامل أنظمتهم.
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 (شركة اتبعة) شركة أسرتا للتعدين) 5
مليون ر�ل، متتلك جمموعة أسرتا    45.9ويبلغ رأس ماهلا  يف اململكة العربية السعودية  م  2011هي شركة ذات مسؤولية حمدودة أتسست عام  

اخلامات واملعادن داخل اململكة  ستكشاف عن  % ويتمثل نشاط الشركة يف اإل22.7ين  % بينما متتلك شركة ثروات للتعد77.3الصناعية  
خالل    ملنطقة الصناعية ابخلرج من اب  من خالل مصنعها   م2017وبدأت الشركة نشاطها التجاري يف عام    وإنشاء املصانع الالزمة لذلك. 

 اجلري احلي.و اجلري املطفي  إنتاج
 (شركة اتبعة)  لصناعة احلديد التنمية ) شركة 6

، ومتتلك جمموعة أسرتا  أرديندينار    10,620,000م يف األردن ويبلغ رأس ماهلا    2005هي شركة ذات مسؤولية حمدودة أتسست عام  
نشاطها يف صناعة احلديد واالسترياد والتصدير حيث متتلك مصنع يف مدينة البصرة يف العراق إلنتاج    الشركة، يتمثل% من  65الصناعية  

 ألف طن من حديد التسليح.  300وألف طن من الكتل احلديدية  430التسليح بطاقة إنتاجية قدرها الكتل احلديدية وحديد 
 (شركة اتبعة)  ) شركة أسرتا الطاقة7

يتمثل نشاطها يف    أمريكي حيثدوالر    2,821.2م يف األردن ويبلغ رأس ماهلا    2010هي شركة ذات مسؤولية حمدودة أتسست عام  
 األردن.انشاء حمطات توليد الطاقة وشراؤها وبيعها وأتجريها واستثمارها يف كافة األوجه ومتارس نشاطها الرئيسي يف 

 
   : اآليتوفقاً للجدول  ل الشركة وإسهامها يف النتائجبيان بكل نشاط وأتثريه يف حجم أعماب) 

 النسبة يف اإلمجايل صايف الربح (اخلسارة)  النسبة يف اإلمجايل اإليرادات (مليون ر�ل)   /النشاط  
 % 74 149 %42 990 األدوية

 % 44 88 %42 976 الكيماو�ت املتخصصة 
 % 5- 9- %15 345 والطاقة الصناعات احلديدية 

 % 13- 26- %2 37 الشركة القابضة وأخرى 
 % 100 202 %100 2,348 اجملموع 

) وصف خلطط وقرارات الشركة املهمة (مبا يف ذلك التغيريات اهليكلية للشركة، أو توسعة أعماهلا، أو وقف عملياهتا) والتوقعات  16
   املستقبلية ألعمال الشركة.

 وأهم هذه املستجدات:   م2021جنحت الشركة يف اجتياز حمطات مهمة خالل عام 
 . النجاح يف استمرارية االنتاج رغم جائحة كورو� •
 . احملافظة على بيئة صحية للعمل واالنتاج يف خمتلف شركاتنا ومصانعنا •
 . ملصانعنا معظم العامالتغلب على التحد�ت املتعلقة بسلسة التوريد وتوفري كافة املواد األولية  •
 جات جديدة يف قطاعي األدوية والكيماو�ت املتخصصة. تتسجيل من •
 عدد من الوظائف احليوية ومن ضمنها وظيفة مندوب الدعاية الطيب. لبر�مج التوطني ذ تنفي •
 بشكل عام.   التسويق واملبيعاتحجم الصرف وخاصة يف مصاريف  تقنني •
 . والشركات التابعةختفيض مديوينية اجملموعة  •
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) املعلومات املتعلقة أبي خماطر تواجهها الشركة (سواء أكانت خماطر تشغيلية أم خماطر متويلية، أم خماطر السوق) وسياسة إدارة  17
   هذه املخاطر ومراقبتها.

احملافظة والرقابة على فعالية نظام إدارة املخاطر، واألفراد  نظام إدارة املخاطر، طرق إدارة املخاطر،    حتدد سياسة إدارة املخاطر مبادئ وعناصر
  الشركة  اإلسرتاتيجية الىت تساعد  الشركة أن إدارة املخاطر من أهم العناصر   ى تر و   املسؤولني عن نظام إدارة املخاطر واإلفصاح عن املعلومات. 

اليت تستخدمها الشركة بصفة منتظمة من أجل حتديد    اإلجراءاتإدارة املخاطر هي عبارة عن    عملية  . وإنحتقيق أهدافها اإلسرتاتيجيةعلى  
وتقييم وإدارة املخاطر اليت تواجهها. وأن الشركة تعدل وتطور عملياهتا من أجل ختفيض مستوى تلك املخاطر. هذه السياسة ليست حمدودة  

 ية مصاحل ابقى املهتمني بشؤون الشركة. تقوم على محا  فقط حبماية مصاحل املستثمرين، بل أيضاً 
 طرق إدارة املخاطر 

 وختفيض اخلسائر احملتملة.  مع كل خطر هام تقوم الشركة إبعداد الطرق واحللول للتعامل ) 1
 تكلفة تطبيقها. مقابل املنافع املتوقعة منها   وتقييم  حتليل) تراعى الشركة عند إختيار آليات إدارة املخاطر 2
 خاطر الرئيسية املطبقة ابلشركة هي: طرق إدارة امل) 3
 للشركة. املخاطرة احملدد مستوى اإلقدام على بناًء على  ) قبول اخلطرأ

 ) مشاركة اخلطر مع أطراف أخرى. ب
 إ�اء اخلطر (مثل إلغاء مشروع معني).ج) 

 د) إدارة اخلطر من خالل توجية السياسات واإلجراءات للحد من أتثرية 
 املخاطر.  ه) توزيع 

املستثمرين  تتض قبل  عناية من  ان تؤخذ يف االعتبار وبكل  اد�ه، والبد  املوجودة  املعلومات  املتعلقة ابلشركة  احملتملة  املخاطرة  /  من عوامل 
وق  ابلساملسامهني علما ابن االدارة تبذل كل اجلهود الضرورية إلدارة وجتنب اتثري هذه املخاطر املتعلقة ابلشركة او عوامل املخاطر املتعلقة  

 :، فيما يلي أهم عوامل املخاطر اليت تواجه الشركة وشركاهتا التابعةذلك أمكنوالصناعات املختلفة اليت تعمل هبا اجملموعة مىت  
 كورو�:جائحة  

وتطبيق العمل  لقد تعرضت شركات اجملموعة إىل حتد�ت وخماطر كبرية نتجت عن جائحة كورو�. أهم هذه املخاطر تتعلق ابستمرارية االنتاج  
واد األولية لالنتاج نتيجة ما تعرضت له سالسل التوريد العاملية. وقد جنحت اجملموعة ابلتعامل  عن بعد ومنع التصدير لبعض املنتجات وتوفر امل

ائحة كورو� لفرتة  تضمن قدرة شركاهتا التابعة على االنتاج برحبية يف هذه اجملاالت يف حال استمرار ج  مع هذه املخاطر إال أن اجملموعة ال
 أطول أو التعرض جلوائح صحية أخرى ال قدر هللا. 

 
 املنافسة: .

  يف تعمل شركات اجملموعة يف قطاعات خمتلفة وجنحت هذه الشركات يف الوصول اىل مراكز ر�دية يف اسواقها من حيث املزا� التنافسية سواء 
  اجلودة او االسعار. وعلى الرغم من حرص الشركات التابعة على مواكبة تطورات السوق وتقدمي االفضل للحفاظ على مراكزها الر�دية اال ان 

   واخلارجيني.الشركة ال تضمن قدرة الشركات التابعة على احملافظة على مراكزها يف ظل املنافسة القوية مع املصنعيني احملليني 
 ): وانظمة   قوانني(  اجلغرافية   الرقعة  توسع

دولة مابني وجود مصانع يف تلك الدول مثل العراق والسودان وتركيا واالمارات    40من    أكثرتتزامن اعمال الشركات التابعة للمجموعة يف  
التابعة. وجود هذه االعمال خارج اململكة تعر واهلند  واجلزائر    العربية املتحدة اليت تصدر هلا الشركات  ض اجملموعة ملخاطر سياسية  وغريها 

  واقتصادية متعلقة هبذه البلدان مثل فرض قيود جديده على الشركات االجنبية من �حية التصنيع او االسترياد او تغيري يف السياسات لصاحل
 املصنع احمللي وابلتايل من املمكن هلذه املخاطر التاثري على رحبية اجملموعة إن مت فرضها. 

 االجنبية:   مالتالع  صرف  سعر  تقلبات



 
 

 

 

 25 الصناعية أسرتا  جمموعة  –  م2021للجمعية العامة عن العام املايل   تقرير جملس اإلدارة

ابلرغم من جهود الشركة للتخفيف من حدة اتثري صرف العمالت االجنبية امام الر�ل السعودي فان الشركة التضمن مدى قدرة اجملموعة  
بعمالت  على إدارة هذه املخاطر خاصة يف حالة التذبذابت الكبرية يف سعر صرف هذه العمالت. وتتضمن هذه املخاطر، املنتجات اليت تباع  

 أجنبية واملواد األولية واالستثمارات الرأمسالية واملصاريف التشغيلية اليت يتم دفعها بعمالت غري مرتبطة ابلر�ل السعودي.
 اخلام:  مواد  وفرة

قدرة    تقوم اعمال شركات اجملموعة على تصنيع منتجات واليت تتطلب شراء مواد خام مبواصفات معينة واسعار مناسبة. التضمن اجملموعة
 . شركاهتا التابعة على استمرار شراء املواد اخلام ابجلودة املطلوبة والنوقيت املناسب والسعر املنافس مما قد يؤثر على رحبية اجملموعة

 :الطاقةوفرة  

شغيل وابسعار مناسبة  ر الطاقة للتفتقوم اعمال شركات اجملموعة على تصنيع منتجاهتا يف مصانعها واليت حتتاج إىل توفر الطاقة لتشغيلها. تو 
 يؤثر  عامل أساسي يف جناح الشركة والتضمن اجملموعة قدرة شركاهتا على االستمرار يف احلصول على الطاقة ابلتوقيت واألسعار املالئمة مما قد  

 على رحبية الشركة. 

 
املتخصصة وهي   والكيماو�ت  التسجيل خاصة يف قطاع االدوية  لقوانني صارمة من حيث قواعد  التابعة  الشركات  ختضع معظم منتجات 
خاضعة للتغري ابستمرار مما قد يشكل خطر على الشركات يف حال عدم قدرهتا على استبدال منتجات جديدة مقابل منتجات مت منع انتاجها  

  استحداثها مما قد يؤثر على رحبية اجملموعة.  نتيجة انظمة وقوانني مت
 

 العالية:   واالنتاجية  االنتاج  استمرارية
على الرغم من وجود انتاجية عالية لدى معظم خطوط انتاج الشركات اال ان هذه االنتاجية قد تنخفض يف حال توقف اي من هذه اخلطوط  

طاقة، او عدم القدرة على البيع، او تغري االنظمة والقوانني.  اللفرتات طويلة سواء نتيجة اعطال فنية، نقص يف وفرة املواد اخلام، عدم توفر  
 اجملموعة قدرة شركاهتا التابعة على استمرارية االنتاجية العالية مماقد يؤثر على رحبية اجملموعة.   التضمن
 التنفيذ:   حتت  مشاريع

سواء داخل اململكه او خارجها سواء يف صناعات مترست فيها اجملموعة    أو قيد عدم التشغيل   لدى اجملموعة ملشاريع حتت التنفيذ قد يكون  
  او صناعات جديدة على اجملموعة. هذه املشاريع حتمل نسبة خماطرة اعلى من املصانع العاملة كو�ا قد تتعرض لفرتات اتخري يف التنفيذ او

قت املناسب او وفرة املواد اخلام ابلسعر والوقت املناسب او  صعوبة يف تشغيل املصنع اجلديد او احلصول على تراخيص التسجيالت يف الو 
ان   اال  املهنية،  بنيت على دراسات متخصصة وفق األصول  املشاريع  ان هذه  الرغم يف  املناسبني. وعلى  العاملة ابلسعر والتوقيت  االيدي 

 ركة. الشالتوقعات املستقبلية خاضعة للفروقات عن ارض الواقع مما يشكل خماطر على رحبية 
 االولية:  املواد  صناعة

اطر  رغم تنوع اعمال اجملموعة اال ان مشروع الشركة يف العراق ابالضافة اىل مشروع اجلري واجلري احلي يف اخلرج زاد من تعرض اجملموعة للمخ 
الكبري لدولة الصني يف هذه الصناعة  املتعلقة بصناعة املواد االولية وخصوصا مادة احلديد واليت تشهد حاليا خماطر اعلى من غريها نتيجة األثر  

وعلى الرغم من حرص اجملموعة على التعامل مع هذه املخاطر بواقعية اال ان اجملموعة ال تضمن    االولية.منتج ومستهلك هلذه املواد    أكرب كو�ا  
 . اجملموعةقدرة شركاهتا التابعة على االنتاج برحبية يف هذه اجملاالت يف حال استمرار هبوط املواد االولية لفرتة طويلة مما قد يؤثر على رحبية 

 ة:التأمينياملخاطر املتعلقة ابلتغطية  
لعامة  قامت الشركة ابختاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحد من أي خسائر حمتملة من خالل شراء الشركات التابعة لواثئق أتمنب لتغطي املسؤولية ا 
من    ألنشطتها املختلفة واملصانع واملعدات وقد يتأثر صايف دخل الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها املايل نتيجة حدوث خسائر مستقبلية

 :والقوانني  االنظمة
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لعناصر  حوادث غري مغطاة ابلتأمني كاألعمال اإلرهابية واملخاطر اليت قد تنتج عن التعامل ابملواد اخلطرة والسامة واليت قد تضر ابلبيئة أو ا
   .البشرية

 البشرية:االعتماد على العناصر  
ة اهلامة يف الشركة ورغم حرص الشركة على وضع خطط  تعتمد الشركة وشركاهتا التابعة على كفاءة وخربة اإلدارة التنفيذية والعناصر البشري

ؤهلة  دائمة للحفاظ على هذه الكوادر أو استبداهلا بطريقة انسيابية عند الضرورة إال أن الشركة ال تضمن إمكانية إبقاء العناصر البشرية امل 
 . شركةالعاملة لديها أو إجياد بدائل على نفس الدرجة من التأهيل مما قد يؤثر على رحبية ال

 : األمتتة وأنظمة العلومات
أنظمة املعلومات مثل    ثتسعى الشركة دائما إىل تطوير األمتتة فيها ويف شركاهتا التابعم من خالل متابعة التكنولوجيا احلديثة واعتماد أحد

لى  ختطيط أنظمة املوارد يف الشركات وعلى الرغم من فعالية هذه األنظمة إال أن أي خلل فيها سواء من �حية التصميم أو التطبيق قد يؤثر ع
   .رحبية الشركة

 : توزيع األرابح
رأس املال العامل ومتطلبات االستثمار قصرية وطويلة األمد.    وإحتياجاتمد الشركة يف قرار توزيع األرابح على رحبية الشركة وموقفها املايل  تتع

 . زيعوعليه فإن الشركة ال تضمن للمسامهني احلاليني أو املستقبليني أنه سيتم توزيع أية أرابح يف املستقبل وال مقدراها يف حال إقرار التو 
 :االلتزام بتلبية املتطلبات املالية

من السيولة ميكنها من االلتزام مبتطلباهتا املالية قصرية وطويلة املدى. إال أن الشركة ال تضمن مواصلة  تسعى الشركة للحفاظ على مستوى كاف  
ت يف  قدرهتا على اإليفاء ابلتزاماهتا يف حال االرتفاع املفاجئ يف سعر الفائدة أو إلغاء التسهيالت املمنوحة للشركة أو اخنفاض سعر العمال

قدرة الشركة على حتصيل مستحقاهتا من السوق. وتتعرض الشركة يف مثل هذه احلاالت إىل    ماإلئتمان وعدأسواق معينة أو ازد�د خماطر  
 .ثر على رحبية الشركة واستمرارية أعماهلاخماطر التسوية وخماطر الضمان واليت قد أت

 
 
 

السنوات املالية اخلمس األخرية أو منذ  ) خالصة على شكل جدول أو رسم بياين ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعماهلا يف  18
 التأسيس أيهما أقصر. 

 
 على النحو اآليت: ،يف السنوات املالية اخلمس األخريةمقارنة نتائج األعمال 

 مجيع األرقام ابلـ (مليون) ر�ل سعودي

 م 2021 م 2020 م 2019 م 2018 م 2017 البيان 
 2,348 2,048 1,867 1,797 1,796 املبيعات 
 1,437 1,245 1,129 1,085 1,039 املبيعات تكلفة 

 911 803 738 712 757 جممل الربح 
 202 115 30 22 58 صايف الربح 
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 على النحو اآليت:  ،يف السنوات املالية اخلمس األخرية  األصول واخلصوممقارنة 

 مجيع األرقام ابلـ (مليون) ر�ل سعودي 

 م 2021 م 2020 م 2019 م 2018 م 2017 / السنة  البيان 
 1,698 1,671 1,547 1,624 1,625 املوجودات املتداولة 

 1,190 1,230 1,274 1,215 1,342 املوجودات غري املتداولة 
 2,888 2,901 2,821 2,839 2,967 إمجايل املوجودات 

 1,210 1,319 1,261 1,650 1,542 املطلوابت املتداولة
 174 195 356 140 198 املطلوابت غري املتداولة

 1,504 1,387 1,203 1,049 1,227 حقوق امللكية
 2,888 2,901 2,821 2,839 2,967 إمجايل املطلوابت وحقوق امللكية

 

 ) حتليل جغرايف إلمجايل إيرادات الشركة وشركاهتا التابعة. 19

 

 

 توقعات أعلنتها الشركة.) إيضاح ألي فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي 20

 مجيع األرقام ابلـ (مليون) ر�ل سعودي 

 نسبة التغري ) - (أو  )  + (التغريات   م 2020 م 2021 البيان 

 %15 300  2,048  2,348 ) االيرادات ( املبيعات 
 %15 (192) (1,245)  (1,437) تكلفة املبيعات 

 %13 108  803  911 جممل الربح 
 %2- 14 (591)  (577) تشغيلية اخرى مصروفات  

 %57 121  212  333 التشغيلي   الربح

 . ) إيضاح ألي اختالف عن معايري احملاسبة املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني21
 ال يوجد، وملزيد من التفاصيل نرجو االطالع على رأي املراجع اخلارجي. 
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 ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة احملل الرئيس لعملياهتا، والدولة حمل أتسيسها. ) اسم كل شركة اتبعة ورأس ماهلا ونسبة  22

 نسبة امللكية الفعلية  راس املال (ر�ل سعودي)  دولة التأسيس والعمليات  الشركة التابعة
 %100 103,000,000 السعودية تـبـوك للـصـناعــات الــدوائــيــة احملدودةة  كر ـــش  

 إنتاج وتسويق وتوزيع األدوية واملستحضرات الدوائيةالنشاط الرئيسي:  
 متتلك شركة تبوك للصناعات الدوائية الشركات التابعة: 

 %100 264,950 األردن  الصيدالنية  شركة تبوك الدوائية لألحباث
 %100 8,039,227 السودان  السودان)   –(تبوك الدوائية    –  شركة تبوك الدوائية احملدودة

 %100 71,193,034 اجلزائر  )اجلزائر  يورلشركة تبوك  (سابقاً    ايرل سوسيتيه اجلزائرشركة تبوك  
 %100 43,452,004 مصر مصر  –شركة تبوك للصناعات الدوائية  

 نسبة امللكية الفعلية  راس املال (ر�ل سعودي)  دولة التأسيس والعمليات  الشركة التابعة
 %100 20,400,000 السعودية أسرتا ملركبات اللدائن احملدودة ة  كر ش

 إنتاج املركبات الكيميائية واملواد البالستيكية املضافة ومركزات األلوان ومنتجات بالستيكية أخرى.   النشاط الرئيسي:
 متتلك شركة أسرتا ملركبات اللدائن الشركات التابعة التالية: 

بوليمرز السوق احلرة اماالت سا�� يف تيكاريت انونيم    شركة اسرتا
 سريكييت  

 %100 5,007,905 تركيا 

 %100 707,790 تركيا  إيه أس  يف تكشركة اسرتا ملركبات اللدائن ابزارملا سان  
 %100 19,824,536 اهلند  شركة أسرتا للمركبات املتخصصه، اهلند حمدودة خاصة 

 نسبة امللكية الفعلية  راس املال (ر�ل سعودي)  التأسيس والعمليات دولة   الشركة التابعة
 %77.3 45,900,000 السعودية شركة أسرتا للتعدين احملدودة

 لتحويل اخلامات ستكشاف عن اخلامات واملعادن داخل اململكة وإنشاء املصانع  اإلالنشاط الرئيسي:  
 الفعلية   امللكية  نسبة املال (ر�ل سعودي) راس   دولة التأسيس والعمليات  التابعة  الشركة
 %100 90,000,000 السعودية احملدودة  املباين  ألنظمة  العاملي  املصنع  شركة

 اإلنشاءات احلديدية على األبنية الصناعية وهياكل األبنية. النشاط الرئيسي:  
 الفعلية   امللكية  نسبة راس املال (ر�ل سعودي)  دولة التأسيس والعمليات  التابعة  الشركة

 %100 68,000,000 السعودية احملدودة   شركة جممع أسرتا الصناعي لألمسدة واملبيدات الزراعية
جتارة اجلملة والتجزئة و   .إنتاج األمسدة الكيميائية السائلة ومبيدات احلشرات الزراعية وجتارة اجلملة والتجزئة واألعالف ومبيدات احلشراتالنشاط الرئيسي:  

 األبصال والتقاوي والبذور وإضافات الرتبة ويف األمسدة واملبيدات الزراعيةيف  
 متتلك شركة جممع أسرتا الصناعي احملدودة لألمسدة واملبيدات الزراعية الشركات التالية

 %100 698,000 اجلزائر  شركة أسرتاكيم السعودية
 %100 759,579 املغرب شركة أسرتاكيم املغرب

 %100 3,750 العذراء الربيطانية زر  اجل  العاملية احملدودة شركة أغيس  
 %100 64,345 تركيا  ) شركة أسرتاكيم تركياشركة شيموندور اترمي تيكاريت احملدودة (سابقاً  

 %100 472,551 سور� شركة أسرتاكيم سور� 
 %100 291,376 أوزبكستان  شركة أسرتاكيم طشقند 

 %100 526,971 األردن  األردن   –شركة جممع أسرتا الصناعي لألمسدة واملبيدات الزراعية  
 %100 96,907,769 تركيا  تركيا  –شركة أسرتا نوفا  

 %100 1,235,200 أوكرانيا شركة أسرتاكم األوكرانية احملدودة 
 %100 253,352 مصر شركة أسرتاكم السعودية األردنية  
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 %100 253,352 مصر الزراعية السعودية األردنية احملدودةشركة أسرتا  
 %100 970,810 ُعمان  شركة جممع أسرتا الصناعي لألمسدة واملبيدات الزراعية واالستثمار 

 %100 409,314 األردن  شركة اهلضبه اخلضراء للبذور
 %100 203,929 اإلمارات  شركة أسرتاكم الزراعية احملدودة

 %100 150,000 الصني يونيفريسال يو�يتد كيميكالز كو ملتد 
 %100 100,000 السعودية شركة أسرتا الزراعية احملدودة

 %49 283,948 اجلزائر  منوفا ذات مسئوولية حمدودةشركة كي
 الفعلية   امللكية  نسبة راس املال (ر�ل سعودي)  دولة التأسيس والعمليات  التابعة  الشركة
 %76 5,300 األردن  احملدودة  للطاقة  أسرتا  شركة

 إنتاج الطاقة  النشاط الرئيسي:
 أسرتا للطاقة احملدودة   متتلك شركة

 %76 3,250 العراق  الكهرابء  لتوليد   اخلصيب  اهلالل  شركة
 الفعلية   امللكية  نسبة ) سعودي  ر�ل(  املال  راس دولة التأسيس والعمليات  الشركة التابعة  

 %65 56,250,000 األردن  احلديد  لصناعة  التنمية  شركة
 النشاط الرئيسي: صناعة حديد البناء واملواد االنشائية 

 متتلك شركة التنمية لصناعة احلديد 
 %65 3,000,000 العراق  شركة االمناء 

 الفعلية   امللكية  نسبة املال  راس دولة التأسيس والعمليات  الشركات الزميلة
 %49 (جنية مصري) 2,000,000 مصر الزراعية ماسرتا  شركة

 التسويق الزراعي   النشاط الرئيسي:
 %49 (ر�ل ميين)  5,000,000 اليمن  احملدودة  الزراعية  اسرتا  شركة

 التسويق الزراعي   النشاط الرئيسي:
 %47.5 (روبية هندي)  41,000,000 اهلند  اتمرون   أسرتا  شركة

 األمسدة الكيميائية السائلة ومبيدات احلشرات الزراعية إنتاج    النشاط الرئيسي:

 ) تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة اتبعة. 23

 احلصص / األسهم الشركة التابعة 
أدوات 
 الدين 

 0 ) ر�ل سعودي1000قيمة كل حصة ( ،) حصة10,300عدد احلصص ( احملدودة  شـــركة تـبـوك للـصـناعــات الــدوائــيــة
 0 ) ر�ل سعودي100قيمة كل حصة ( ،) حصة204,000عدد احلصص ( شركة أسرتا ملركبات اللدائن احملدودة 

 0 ) ر�ل سعودي1000قيمة كل حصة ( ،) حصة45,900عدد احلصص ( شركة أسرتا للتعدين احملدودة
 0 ) ر�ل سعودي1000قيمة كل حصة ( ،) حصة90,000عدد احلصص ( احملدودةشركة املصنع العاملي ألنظمة املباين  

 0 ) ر�ل سعودي1000قيمة كل حصة ( ،) حصة68,000عدد احلصص ( شركة جممع أسرتا الصناعي لألمسدة واملبيدات الزراعية احملدودة 
 0 أردين دينار ) 1قيمة كل حصة ( ،) حصة1000عدد احلصص ( شركة أسرتا للطاقة احملدودة

 0 ) ر�ل سعودي 1000) حصة، قيمة كل حصة (100عدد احلصص ( شركة أسرتا الزراعية احملدودة
 0 دينار أردين  ) 1) حصة، قيمة كل حصة (10,620,000عدد احلصص ( احملدودة  شركة التنمية لصناعة احلديد 
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 األسهم، واألرابح املوزعة ومقرتح توزيع األرابح. وصف لسياسة الشركة يف توزيع أرابح ) 24
 : لوجه اآليتعلى اتتم أرابح الشركة السنوية الصافية  فأن سياسة توزيع  )50األساسي يف املادة (  الشركة نظام  عليه  صعلى ما ن بناءً 

من األرابح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي    %   )10جينب (  50/1
 من رأس املال املدفوع. %  )30املذكور (

كوين احتياطي  ) %من األرابح الصافية لت10جيوز للجمعية العامة العادية بناءاً على اقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة ال تتجاوز (  50/2
 اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.

 العامة. يوزع من الباقي بعد ذلك على املسامهني حصة من األرابح على النحو الذي يقرتحه جملس اإلدارة وتقرره اجلمعية  50/3
أو يكفل توزيع أرابح اثبتة قدر   للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات اخرى، وذلك ابلقدر الذي حيقق مصلحة الشركة  50/4

ا  اإلمكان على املسامهني. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع مبالغ من صايف األرابح إلنشاء مؤسسات اجتماعية ملوظفي الشركة أو إستخدامه
 ملنح موظفي الشركة أسهم يف الشركة كمكأفاة هلم. 

  األرابح أو ترحل للسنوات التالية. يوزع الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية يف  50/5
 . جيوز للشركة بعد استيفاء الضوابط املوضوعة من اجلهات املختصة توزيع أرابح نصف سنوية وربع سنوية  50/6

 

مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء جملس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني  ) وصف ألي  25
وأقرابءهم) أبلغوا الشركة بتلك احلقوق مبوجب املادة اخلامسة واألربعني من قواعد التسجيل واالدراج، وأي تغيري يف تلك احلقوق  

   خالل السنة املالية االخرية. 
 الشركة أي أسهم ممتازة.  مل تصدر

) وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني وأقرابئهم يف أسهم  26
 قوق خالل السنة املالية االخرية. أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاهتا التابعة، وأي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك احل

 :م 2020لعام املايل  املعتمدة ل  أرابح 
بتوزيع أرابح نقدية على مسامهي الشركة عن العام  م أوصى جملس إدارة جمموعة أسرتا الصناعية إىل اجلمعية العامة  11/03/2021بتاريخ  
وصادقت  ،  مليون ر�ل سعودي  60% من رأس مال الشركة وإبمجايل مبلغ وقدره    7.5لكل سهم وبنسبة  0.75م، بواقع  2020املايل  

 . وفقاً لتوصية اجمللس  هذا القرار على  م 2021/ 11/04اجلمعية العامة العادية واملنعقدة بتاريخ 

 : م 2021ملقرتح توزيعها عن العام املايل األرابح ا
أوصى جملس إدارة جمموعة أسرتا الصناعية إىل اجلمعية العامة بتوزيع أرابح نقدية على مسامهي الشركة عن العام    م 15/03/2022بتاريخ  
ستكون   و   ،  ر�ل سعودي  مليون   120% من رأس مال الشركة وإبمجايل مبلغ وقدره    15لكل سهم وبنسبة    1.50، بواقع  م2021املايل  

م يوم انعقاد اجلمعية العامة القادمة واملقيدين يف سجل مسامهي الشركة لدى مركز إيداع األوراق اتريخ األحقية للمسامهني املالكني لألسه
من  املالية بنهاية اثين يوم تداول يلي اتريخ انعقاد اجلمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها الحقاً بعد احلصول على املوافقات النظامية  

 اجلهات املختصة. 
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وزوجاهتم  يوضح  التايل  دول  اجل • التنفيذيني  وكبار  اإلدارة  جملس  ألعضاء  مباشرة  اململوكة  األسهم  يف    القصر  وأوالدهم عدد  كما 
   :م31/12/2021

عدد األسهم كما يف    اإلسم 
 م 01/01/2021

عدد األسهم كما يف   التغيري 
 م 31/12/2021

 811,999 0 811,999 جملس اإلدارة  رئيس  صبيح بن طاهر املصري 
 811,999 0 811,999 جملس اإلدارة   �ئب رئيس خالد بن صبيح املصري 

 6,443,158 19,000 6,462,158 عضو جملس اإلدارة  حممد بن جنر العتييب
 140,317 0 140,317 عضو جملس اإلدارة  غسان إبراهيم عقيل 

 10,793 0 10,793 عضو جملس اإلدارة  فراج بن منصور أبوثنني
 2,000 19,001 21,001 عضو جملس اإلدارة  بن سعد الدين   ن عبد الرمحكميل بن 
 1,000 0 1,000 عضو جملس اإلدارة  السبيهني  نعبد الرمحعلي بن 

 0 0 0 عضو جملس اإلدارة  خالد بن عبد العزيز املانع 
 1000 0 1000 عضو جملس اإلدارة  عبد الكرمي بن ابراهيم النافع 

 0 0 0 الرئيس التنفيذي   احلقباين هللاعبد  حممد بن 
 0 0 0 لشؤون املالية واإلستثمار �ئب الرئيس التنفيذي  سامر مسري هنداوي 
 0 0 0 �ئب الرئيس التنفيذي للعمليات  *رضا عاشور الغول

 للعمليات. ستاذ/ رضا الغول مبنصب �ئب الرئيس التنفيذي اال م صدر قرار تعيني 08/12/2021* بتاريخ 

أبمساء    يليفيما   • و قائمة  إدارة  املسامهني  جملس  مـــن  أعضاء  أكثر  منهم  ميلك كل  رأس 5الذين  من  يف    %  اجملموعة كــما  مال 
 : م31/12/2021

 نسبة التملك  إمجايل عدد االسهم املباشرة وغري املباشرة  االسهم غري املباشرة  االسهم املباشرة  املساهم 
 47.14% 37,716,000 - 37,716,000 للتموين والتجارة الشركة العربية 

 8.05% 6,443,158 - 6,443,158 حممد بن جنر بن صقر العتييب
 5.52% 4,413,391 * 3,601,392 811,999 صبيح بن طاهر املصري 
* 34,722,207 811,999 خالد بن صبيح املصري   35,584,206 %44.48 

 . قمة الصحراء للخدمات التجارية   وشركةتشمل ملكيتهم يف الشركة العربية للتموين والتجارة   _*
 % أو أكثر. 5نسبة   متلكواأي بالغ من مسامهني  م2021مل تستلم الشركة خالل عام  •

 

ذلك)، وكشف ابملديونية اإلمجالية  ) املعلومات املتعلقة أبي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غري  27
  للشركة والشركات التابعة هلا وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم اجلهة املاحنة هلا ومدته 

   .واملبلغ املتبقي 

ويوضح اجلدول  ،  احلالية وتوسعاهتا املستقبلية  تسهيالت بنكية من بنوك حملية وأجنبية لتمويل أنشطة الشركة  لدى اجملموعة وشركاهتا التابعة 
 ، على النحو التايل: م2021عام املايل الالتابعة خالل  اوعة وشركاهتم مجاالجل لل وطويلة  ةركة القروض قصري حبالتايل كشف 
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 ض مبلغ أصل القر  مدة القرض  اجلهة املاحنة  الشركة
الرصيد يف بداية  

 م01/01/2021
 م31/12/2021الرصيد يف �اية  املسدد خالل السنة  السحوابت خالل السنة (صايف) 

 جممع أسرتا لألمسدة واملبيدات الزراعية  

مؤسسات  
 مالية وبنوك

 

  26,000,000  (100,000,000)   85,000,000   41,000,000  100,000,000  شهر 
    -  (105,000,000)  105,000,000     -  120,000,000  شهر    للصناعات الدوائيةشركة تبوك  
    -  (30,000,000)   30,000,000     -   30,000,000   شهر    شركة املصنع العاملي ألنظمة املباين 

    -  (16,000,000)   16,000,000     -  150,000,000  شهر    شركة أسرتا ملركبات اللدائن 
    -  (45,000,000)   45,000,000     -  105,000,000  شهر    شركة تبوك للصناعات الدوائية 
    -  (20,000,000)   20,000,000     -   50,000,000   شهر    شركة تبوك للصناعات الدوائية 

  29,600,000  (41,275,000)   70,275,000   600,000  100,000,000  شهر     املباينشركة املصنع العاملي ألنظمة  
  114,500,000  (1,059,637)   6,500,000  109,059,637 140,000,000  شهر    شركة اسرتا للتعدين احملدوده 

  6,800,000  (41,000,000)   47,800,000     -   25,000,000   شهر   جممع أسرتا لألمسدة واملبيدات الزراعية 
  11,300,000  (63,600,000)   11,300,000   63,600,000   75,000,000   شهر     شركة املصنع العاملي ألنظمة املباين 

  3,600,000  - -  3,600,000  100,000,000  شهر    شركة اسرتا للتعدين احملدوده 
    -  (62,000,000)   62,000,000     -   35,000,000   شهر    للصناعات الدوائيةشركة تبوك  
  51,293,324  (56,453,133)   107,746,458  - 110,000,000  شهر    شركة املصنع العاملي ألنظمة املباين 
  21,500,000  (42,000,000)   63,500,000     -  100,000,000  شهر    شركة املصنع العاملي ألنظمة املباين 

 - (250,000,000)  125,000,000  125,000,000 125,000,000   شهر    شركة تبوك للصناعات الدوائية 
  47,000,000  (134,100,000)  95,600,000   85,500,000  160,000,000  شهر    شركة املصنع العاملي ألنظمة املباين 

    -  (84,000,000)   84,000,000     -   60,000,000   شهر   تبوك للصناعات الدوائيةشركة  
    -  (50,000,000)  -  50,000,000   50,000,000   شهر    شركة املصنع العاملي ألنظمة املباين 

    -  (235,000,000)   185,000,000   50,000,000  100,000,000  شهر    شركة تبوك للصناعات الدوائية 
    -  (52,000,000)   52,000,000     -  100,000,000  شهر  جممع أسرتا لألمسدة واملبيدات الزراعية  

  8,478,588  (234,103)   8,712,691  -  19,000,000   اشهر6    شركة تبوك للصناعات الدوائية 
  13,770,751  (25,936,472)   22,030,993   17,676,230   24,000,000   اشهر6    الدوائيةشركة تبوك للصناعات  
  19,733,195  (820,436)   11,443,429   9,110,202   19,800,000   اشهر3    شركة تبوك للصناعات الدوائية 

  2,826,020  (854,160)   3,680,180  -  4,000,000   اشهر6   تبوك للصناعات الدوائية السودان  
  820,962  (190,358)   1,011,320  -  2,000,000   اشهر6   تبوك للصناعات الدوائية السودان  

  2,407,988  (5,830,920)   6,088,566   2,150,342   6,000,000  شهر  12 اجلزائر  - أسرتا لألمسدة واملبيدات الزراعية 
  9,652,828  (35,756,995)   38,489,726   6,920,097   15,000,000   اشهر6  اجلزائر  - لألمسدة واملبيدات الزراعيةأسرتا  

  2,830,653  (5,324,964)   8,155,617  -  3,000,000  شهر  Nova  12 تركيا -نوفا  
  3,006,227  (2,091,688)   5,097,915  -  12,000,000  شهر  Nova  12 تركيا -نوفا  
  27,096,411  (90,483,198)  86,149,530  31,430,078   32,000,000  شهر  NOVA   12 تركيا -نوفا  

    -  (903,117)   903,117  -  903,117  شهر  Nova  12 تركيا -نوفا  
    -  (2,255,892)   2,255,892  -  2,255,892  شهر  Nova  12 تركيا -نوفا  
  2,518,596  (847,556)   3,366,152  -  3,000,000  شهر  Nova  12 تركيا -نوفا  
  3,214,925  (1,203,865)   4,418,789  -  3,215,000  شهر  Nova  12 تركيا -نوفا  
  34,240,256  (34,240,943)   31,007,874   37,473,325   45,000,000  شهر  Nova  12 تركيا -نوفا  
  4,857,185  (7,003,847)  -  11,861,032   12,000,000   شهر   Nova تركيا -نوفا  

  21,955,871  (91,519,639)   90,086,309   23,389,201   24,000,000   اشهر3    شركة أسرتا ملركبات اللدائن 
  4,776,600  (16,341,000)   20,349,900   767,700   10,000,000   اشهر3    شركة أسرتا ملركبات اللدائن 
  983,700  (679,305)   1,154,575   508,430   2,000,000   اشهر3    شركة أسرتا ملركبات اللدائن 
  2,738,709  (8,890,531)   6,943,907   4,685,334   11,000,000   اشهر3    شركة أسرتا ملركبات اللدائن 
  1,642,840  (3,338,740)   4,981,580     -   2,000,000   اشهر4    شركة أسرتا ملركبات اللدائن 
  398,049  (1,097,942)   1,495,990     -   1,000,000   اشهر4    شركة أسرتا ملركبات اللدائن 
   6,483,309  (2,018,522)   2,183,674   6,318,156   19,000,000 االجل طويل    شركة تبوك للصناعات الدوائية 

  3,816,252  -  3,816,252   -   4,000,000  طويل االجل    شركة أسرتا ملركبات اللدائن 

 489,843,238 املديونية اإلمجالية للمجموعة والشركات التابعة هلا (ر�ل سعودي) 
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أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرهتا  وصف لفئات وأعداد أي  )  28
 أو منحتها الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك. 

 ال يوجد
تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو    ) وصف ألي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية29

 حقوق مشاهبة أصدرهتا أو منحتها الشركة.
 ال يوجد

) وصف ألي اسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع  30
 ك اليت اشرتهتا شركاهتا التابعة. التمييز بني األوراق املالية املدرجة اليت اشرتهتا الشركة وتل

 اليوجد
) عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت ُعقدت خالل السنة املالية األخرية، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً  31

 فيه أمساء احلاضرين. 
) إجتماعات، وفيما يلي جدول يوضح سجل احلضور اخلاص  4(  م2021  السنة املاليةبلغ عدد إجتماعات جملس اإلدارة اليت عقدت خالل  

 : بكل إجتماع
 

 األسم
 ) أجتماعات 4عدد اإلجتماعات (

 نسبة احلضور  08/12/2021 14/09/2021 17/06/2021 16/03/2021
 %     100 صبيح بن طاهر املصري 1
 %     100 خالد بن صبيح املصري 2
     75% بن سعدالدين   نعبد الرمحكميل بن   8
 %     100 حممد بن جنر العتييب 9
 %     100 السبيهني  نعبد الرمحعلي بن   5
 %     100 غسان إبراهيم عقيل  6
 %     100 فراج بن منصور أبوثنني 7
 %     100 الكرمي بن إبراهيم النافع عبد   8
 %     100 خالد بن عبد العزيز املانع  9

 :) عدد طلبات الشركة لسجل املسامهني وتواريخ تلك الطلبات وأسباهبا32

 أسباب الطلب   اتريخ ملف امللكيات  اتريخ الطلب  املسامهني   لسجل  طلباتالعدد  
 اجراءات الشركات  31/12/2021 11/01/2022 1
 اجراءات الشركات  30/09/2021 03/10/2021 2
 اجراءات الشركات  30/06/2021 03/07/2021 3
 أخرى  02/06/2021 13/06/2021 4
 اجلمعية العامة  11/04/2021 10/04/2021 5
 اجراءات الشركات  31/03/2021 06/04/2021 6
 اجراءات الشركات  31/12/2020 04/01/2021 7

   واألرصدة من وإىل أطراف ذوي عالقة:  ي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة وصف أل) 33

 سعودي)         (ر�ل   التنفيذيني  وكبار  من أعضاء جملس اإلدارة أطراف ذوي عالقة  واىلأرصدة املطلوب من   •



 
 

 

 

 34 الصناعية أسرتا  جمموعة  –  م2021للجمعية العامة عن العام املايل   تقرير جملس اإلدارة

 كما يلي:   م2021ديسمرب  31كما يف التنفيذيني   اإلدارة وكباريتكون املطلوب من أطراف ذوي عالقة من أعضاء جملس أ) 

 م 2020 م 2021 اسم عضو اجمللس / كبار التنفيذيني ذو العالقة الشركة / اجلــهة

 مزارع أسرتا شركة  
صبيح املصري وخالد املصري وكميل بن سعد الدين    السادة أعضاء اجمللس/
 1,485,070 1,801,155 هنداوي (كبار تنفيذيني)   وسامرعقيل،  وغسان  

مستشفى األمري فهد بن  
 سلطان 

صبيح املصري وخالد املصري وكميل بن سعد الدين    السادة أعضاء اجمللس/
 227,266 177,551   وغسان عقيل

 والتجاره الشركة العربيه للتموين  
صبيح املصري وخالد املصري وكميل بن سعد الدين وغسان  أعضاء اجمللس/ السادة  

 250,976 489,073   هنداوي (كبار تنفيذيني)  وسامر  عقيل،

الشركة العربيه للتموين  
 فرع االنشاءات  والتجاره

صبيح املصري وخالد املصري وكميل بن سعد الدين وغسان  أعضاء اجمللس/ السادة  
 342,718 471 هنداوي (كبار تنفيذيني)   وسامر  عقيل،

 2,306,030 2,468,249 اجملموع 

 كما يلي:   م2021ديسمرب  31كما يف  التنفيذيني   وكبارأطراف ذوي عالقة من أعضاء جملس اإلدارة   إىل يتكون املطلوب ب) 

 م 2020 م 2021 ذو العالقة / كبار التنفيذيني  اسم عضو اجمللس اجلــهةالشركة / 

 شركه نور لالتصاالت 
صبيح املصري وخالد املصري وكميل بن سعد الدين وغسان  أعضاء اجمللس/  السادة  

 755,699 538,628   عقيل

الفرع    - شركة اسرتا الغذاء  
 التجاري 

صبيح املصري وخالد املصري وكميل بن سعد الدين وغسان  أعضاء اجمللس/  السادة  
 هنداوي (كبار تنفيذيني)   وسامرعقيل،  

178,155 8,612 

 764,311 716,783 اجملموع 

 متداول 
 م 2020 م 2021 اسم عضو اجمللس / كبار التنفيذيني ذو العالقة الشركة / اجلــهة

شركة  (شريك يف    شركة املسرية الدولية
 اتبعة) 

صبيح املصري وخالد املصري وكميل بن سعد  أعضاء اجمللس/  السادة  
 - 30,052,273   الدين وغسان عقيل

 
 غري متداول 

 م 2020 م 2021 اسم عضو اجمللس / كبار التنفيذيني ذو العالقة الشركة / اجلــهة

شركة  (شريك يف    شركة املسرية الدولية
 اتبعة) 

املصري وخالد املصري وكميل بن سعد  صبيح  أعضاء اجمللس/  السادة  
 الدين وغسان عقيل 

-- 30,052,273 

 

 سعودي)   (ر�ل أعضاء جملس اإلدارة  غري  أطراف ذوي عالقة من واىلأرصدة املطلوب من   •

 متداول 
 م 2020 م 2021 ذو العالقة  الطرفاسم  

 (6,163) ) 15,946( (شريك يف شركة اتبعة)   شركة ثروات للتعدين
 (6,163) (15,946) اجملموع 



 
 

 

 

 35 الصناعية أسرتا  جمموعة  –  م2021للجمعية العامة عن العام املايل   تقرير جملس اإلدارة

) معلومات تتعلق أبي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو لكبار  34
العقود  التنفيذيني فيها أو ألي شخص ذي عالقة أبي منهم، حبيث تشمل أمساء املعنيني ابألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو 

   وشروطها ومدهتا ومبلغها، وإذا مل توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقدمي إقرار بذلك. 

ارية السائدة  وتتم هذه التعامالت ابلشروط التج   م2021خالل العام  نشأت هذه التعامالت نتيجة النشاط العادي واألساسي للمجموعة  
 -  عنها:موضحا فيها اإليرادات واملصروفات الناجتة التعامالت وفيما يلي ملخص هلذه ، مع األطراف األخرى

 اإليرادات الناجتة عن هذه التعامالت: –أ 
 مدة العقد القيمة (ر�ل سعودي)  اسم عضو اجمللس / كبار التنفيذيني ذو العالقة نوع اإليراد  اسم اجلهة 

مستشفى األمري فهد بن  
 سلطان

 مبيعات مباشرة 1,986,832 السادة/ صبيح املصري وخالد املصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل  ادوية مبيعات  

 مبيعات أمسدة شركة مزارع أسرتا 
السادة/ صبيح املصري وخالد املصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل  

 هنداوي (كبار تنفيذيني)   وسامر
 مبيعات مباشرة 1,858,762

للتموين  الشركة العربيه  
 فرع االنشاءات  –والتجاره  

ايراد تركيب  
واصالح انشاءات  

 حديدية 

السادة/ صبيح املصري وخالد املصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل  
 مبيعات مباشرة 840,000 هنداوي (كبار تنفيذيني)   وسامر

 4,685,594 اإلمجايل 
 

 املصروفات الناجتة عن هذه التعامالت :   -ب  
 مدة العقد القيمة (ر�ل سعودي)  اسم عضو اجمللس / كبار التنفيذيني ذو العالقة نوع املصروف  اجلهة اسم  

 سنوي 1,124,509 السادة/ صبيح املصري وخالد املصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل  خدمات انرتنت  شركة نور لالتصاالت 

 نقل بضائع  شركة مزارع اسرتا 
وخالد املصري وكميل بن سعد الدين وغسان  السادة صبيح املصري  

 عقيل وسامر هنداوي (كبار تنفيذيني) 
 شراء مباشر  383,921

الفرع   - الغذاء   شركة اسرتا
 التجاري 

شراء منتجات  
 غذائيه 

السادة صبيح املصري وخالد املصري وكميل بن سعد الدين وغسان  
 عقيل وسامر هنداوي (كبار تنفيذيني) 

مباشر شراء   1,329,744  

الشركة العربية للتموين والتجارة  
 فرع االنشاءات   –

مصروف تركيب  
واصالح انشاءات  

 حديدية 

السادة صبيح املصري وخالد املصري وكميل بن سعد الدين وغسان  
 شراء مباشر  9,296,675 عقيل وسامر هنداوي (كبار تنفيذيني) 

 12,134,849 اإلمجايل 

 

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت.  35)

 ال يوجد. 

 
 ) بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مسامهي الشركة عن أي حقوق يف األرابح. 36

 ال يوجد. 
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املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ومل تسدد حىت  ) بيان بقيمة املدفوعات النظامية  37

 �اية الفرتة املالية السنوية، مع وصف موجز هلا وبيان أسباهبا. 
 

 بيان املدفوعات النظامية  

 م 2021

 بيان األسباب  وصف موجز هلا 
 املسدد 

املستحق حىت �اية 
الفرتة املالية 

 تسددالسنوية ومل  

 - 626,251 السوق املالية السعودية (تداول)
ما يتم سداده خالل السنة املالية من خالل رسوم إستمرار 
إدارج ابلسوق الرئيسي، ورسوم إساسية سجالت أسهم، 

 ورسوم رخصة توزيع بيا�ت. 

متطلب على  
الشركات املدرجة  
 ابلسوق السعودي 

 * 27,598,267 23,517,584 مصلحة الزكاة وضريبة الدخل
السنة املالية وفقاً لألحكام   حتميله على ما يتم سداده أو 

والقواعد الصادره عن هيئة الزكاة والدخل ابململكة العربية 
 السعودية.  

 نظامية متطلب 

 - 8,282,780 وجوزات   أتشريات
ما يتم سداده خالل السنة املالية كرسوم أتشريات ورسوم  

 جوازات.
 نظامية  رسوم

 1,665,712 18,656,299 التأمينات اإلجتماعية 
السنة املالية وفقاً لألحكام   حتميله على ما يتم سداده أو 

والقواعد الصادره عن وزارة العمل ومكتب التأمينات  
 اإلجتماعية ابململكة العربية السعودية. 

إشرتاكات رسوم 
 نظامية

 نظامية ترخيصرسوم  رخص بلديةالسنة املالية كرسوم تما يتم سداده خالل  - 550,097 رخص بلدية 

 - 5,410,096 وتصديقات   مصاريف تسجيل
تصديق وإشرتاكات  ما يتم سداده خالل السنة املالية كرسوم 

 غرف جتارية ورسوم تسجيل.
 نظامية  تصديقرسوم 

 نظامية  تسجيلرسوم  تسجيل خبدمة مقيم.ما يتم سداده خالل السنة املالية كرسوم   5,295 مقيم

  29,263,979 57,048,402 ) ابلر�ل السعودياجملموع (

 )17إيضاح رقم ( 1202* ملزيد من اإليضاح الرجاء اإلطالع غلى القوائم املالية للعام املايل 

 ) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة.38
 ال يوجد. 

 ) إقرارات مبا يلي: 39
 أ) أن سجالت احلساابت ٌأعدت ابلشكل الصحيح. 

 عد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية. ب) أن نظام الرقابة الداخلية أُ 
 ج) أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 

) إذا كان تقرير مراجع احلساابت يتضمن حتفظات على القوائم املالية السنوية، جيب أن يوضح تقرير جملس اإلدارة تلك التحفظات  40
 وأسباهبا وأي معلومات متعلقة هبا. 

 . الشركة أي حتفظات على القوائم املالية السنوية مراجع حساابت  يتضمن تقرير مل 

) يف حال توصية جملس اإلدارة بتغيري مراجع احلساابت قبل انتهاء الفرتة املعني من أجلها، جيب أن حيتوي التقرير على ذلك، مع  41
 بيان أسباب التوصية ابلتغيري. 

 .لسمل تصدر أي توصية هبذا اخلصوص عن اجمل



 
 

 

 

 37 الصناعية أسرتا  جمموعة  –  م2021للجمعية العامة عن العام املايل   تقرير جملس اإلدارة

 أسهم اخلزينة احملتفظ هبا من قبل الشركة  وتفاصيل عن استخدمات هذه األسهم. ) 42
 ال توجد أية أسهم خزينة حمتفظ هبا من قبل الشركة. 

 
 الــــــخــــاتــــمــــة ) 43

 
على    لكافة العاملني يف إدارات الشركة والشركات التابعةهذه الفرصة ليعرب عن خالص شكره وتقديره    دارةاإلرئيس وأعضاء جملس  وينتهز  

العام    جهودهم  وتعاو�مولم  2021املخلصة خالل  وثقتهم  احلكومية على دعمهم  واجلهات  واملوردين  والعمالء  من    لمسامهني  املزيد  وإىل 
 عوام القادمة. األزدهار والتقدم يف الا
 

 التوفيق، وهللا ويل 
 

 جملس اإلدارة                                                                                                       


