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السادة : مساهمي شركة أيان لالستثمار  
الكرام,,,

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته,,, وبعد 

يســر رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة أيــان 
الشــركة  لمســاهمي  يقــدم   أن  لالســتثمار 
الكــرام التقريــر الســنوي والــذي يلقــي الضــوء 
وشــركاتها  الشــركة  إنجــازات  أهــم  علــى 
للســنةالمالية  المالــي  ومركزهــا  التابعــة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م  والــذي 
تــم إعــداده بمــا يتوافــق مــع متطلبــات الئحــة 
حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق 
الماليــة، ونظــام الشــركات الســعودي ، والنظام 
ــذا  ــس ه ــن أن يعك ــركة ، آملي ــي للش األساس
التقريــر تطلعــات المســاهمين نحــو المزيــد 

ــدم. ــن التق م
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مساهمينا الكرام:

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الكــرام 
ــتعرض  ــذي يس ــام 2020م ال ــنوي لع ــر الس ــم التقري ــرح عليك ، نط
ــهدتها  ــي ش ــازات الت ــداث واإلنج ــطتها واألح ــركة وأنش أداء الش

خــالل العــام المنصــرم .

ــث  ــخ الشــركة حي لقــد كان عــام 2020 م عامــًا إســتثنائيًا فــي تاري
أتممنــا خاللــه تحويــل هويتنــا مــن » األحســاء للتنميــة » الــى 
» أيــان لإلســتثمار » وتمكنــا مــن المضــي ُقدمــًا فــي تنفيــذ 
ــة  ــاع الرعاي ــي قط ــتثمار ف ــى اإلس ــوم عل ــي تق ــتراتيجتنا والت إس
الطبيــة ومواكبــًة لذلــك فقــد تــم إعــادة تصنيــف الشــركة ضمــن 
قطــاع الرعايــة الطبيــة فــي موقــع تــداول ، باالضافــة الــى إتمــام 
ــذ اإلســتحواذ علــى كامــل أســهم شــركة الســالم للخدمــات  تنفي
ــول  ــض االص ــة بع ــادة هيكل ــركة بإع ــت الش ــك قام ــة ، كذل الطبي
االســتثمارية لتحســين العائــد مــن االســتثمار والــذي إنعكــس أثــره 

ــة. ــج المالي ــي النتائ ــي ف االيجاب

ــع  ــم وتوزي ــى تقيي ــتمرة عل ــة مس ــركة بصف ــل الش ــوف تعم س
إســتثماراتها بمــا يتوافــق مــع إســتراتيجتها طويلــة االجــل وذلــك 
ــج  ــق نتائ ــتثمارية لتحقي ــا االس ــاءة أداء أصوله ــع كف ــدف رف به

ــي . ــا المال ــز مركزه ــة لتعزي ــوام القادم ــالل األع ــل خ أفض

ثقتهــم  علــى  الكــرام  لمســاهمينا  بالشــكر  أتقــدم   ، ختامــًا 
بشــركتهم ، متطلعيــن معكــم نحــو المزيــد مــن النجــاح والنمــو ، 

وهللا ولــي التوفيــق .

أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة
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أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم

م/سعد بن عماش الشمري

أ/أحمد بن عبدهللا الخيال

د/ عادل بن احمد الصالح

أ/ فيصل بن عبدهللا القحطاني

م/ حاتم بن حمد السحيباني أ/معاذ بن ماجد العوهلي
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تأسســت الشــركة كشــركة مســاهمة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 573 
ــم  ــاري رق ــجل التج ــي الس ــجلت ف ــق 1993/10/1 م، س ــخ 1414/4/14 هـــ المواف بتاري
2252021816 بتاريــخ 1 جمــادى الثانــي 1414هـــ الموافــق 15 نوفمبــر 1993م، والجديــر 
بالذكــر بــأن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 25 يونيــو لعــام 2020م قــد 
وافقــت علــى تغييــر مســمى الشــركة الــى شــركة أيــان لألســتثمار كذلــك فقــد تمــت 
الموافقــة علــى تغييــر المقــر الرئيســي للشــركة الــى مدينــه الخبــر بالســجل التجــاري 

رقــم 2051064048.

التكوين

النشاط

ــا أو  ــا بمفرده ــغيلها وصيانته ــا وتش ــة وإدارته ــة المختلف ــروعات الصناعي ــة المش إقام
ــراد. ــات أو األف ــركات أو الهيئ ــن الش ــا م ــع غيره ــتراك م باإلش

ــق  ــة والمراف ــكنية والتجاري ــة والس ــدن الصناعي ــغيل للم ــة واإلدارة والتش ــال الصيان أعم
ــة. ــة والخاص ــآت العام والمنش

تملك واستصالح األراضي واستغاللها في إقامة مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيواني.

ــة  ــك العقــارات واألراضــي وإدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا وإقامــة المنشــآت التجاري تمل
ــر بالنقــد أو بالتقســيط. ــع والشــراء والتأجي والســكنية عليهــا واســتثمارها بالبي

تملــك الفنــادق والمستشــفيات والمرافــق الصحيــة والتعليميــة والترفيهيــة والســياحية 
واســتثمارها وإدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا.

إقامــة مخــازن التبريــد وأســاطيل النقــل وورش الصيانــة واإلصــالح ومحطــات الوقــود 
وإدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا.

ــة  ــة والزراعي ــركة الصناعي ــال الش ــاق اعم ــي نط ــل ف ــا يدخ ــة لم ــة والتجزئ ــارة الجمل تج
ــرى  ــدول األخ ــى ال ــة ال ــة المختلف ــات المملك ــر منتج ــة وتصدي ــياحية والصحي والس

الحصول على الوكاالت التجارية.
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رأس المال

تأسســت الشــركة بــرأس مــال قــدره 300 مليــون ريــال ســعودي ال غيــر وبنــاء علــى موافقــة 
الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة بتاريــخ 3 ذو القعــدة عــام 1426 هـــ الموافــق 5 ديســمبر 2005 
ــركة  ــال الش ــادة رأس م ــل زي ــي مقاب ــهم ف ــبعة أس ــكل س ــي ل ــهم مجان ــرف س ــم ص ــد ت فق

ــال ســعودي ال غيــر. ــة وأربعــون مليــون ري ليصبــح 343 ثالثمائــة وثالث

ــام 1427 هـــ  ــادى األول ع ــخ 11 جم ــة بتاري ــر عادي ــة الغي ــة العام ــة الجمعي ــى موافق ــاء عل بن
الموافــق 7 يونيــو 2006 فقــد تــم صــرف ســهم مجانــي لــكل أربعــة أســهم فــي مقابــل زيــادة 
رأس مــال الشــركة ليصبــح 428.750 أربعمائــة وثمانيــة وعشــرون مليون وســبعمائة وخمســون 

ألــف ريــال ســعودي ال غيــر.

بنــاء علــى موافقــة الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة بتاريــخ 3 ذو الحجــة عــام 1429 هـــ الموافق 
1 ديســمبر 2008 فقــد تــم صــرف ســهم مجانــي لــكل ســبعة أســهم فــي مقابــل زيــادة رأس 
مــال الشــركة ليصبــح 490 مليــون ريــال ســعودي ال غيــر مقســم الــى تســعة واربعــون مليــون 

ســهم وتبلــغ القيمــة اإلســمية لــكل منهــا عشــرة ريــال ســعودي ال غيــر.

بنــاء علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 02 فبرايــر لعــام 2020م 
ــتحواذ  ــك لإلس ــال وذل ــون ري ــى 737.3 ملي ــال ال ــون ري ــن 490ملي ــال م ــادة راس الم ــم زي ــد ت ق

علــى كامــل أســهم شــركة الســالم للخدمــات الطبيــة .

الرؤية

ــة بشــكل أساســي مــع  ــة الصحي ــزة فــي قطــاع الرعاي نســعى لنكــون شــركة إســتثمار متمي
مســاهمة إيجابيــة لرفــع جــودة القطــاع و بنــاء عالقــات قويــة مــع جميــع األطــراف ذات العالقة.

الرسالة/ المهمة

تنمية اصول الشركة من خالل االستحواذ واالندماج مع بناء عالقات شراكة استراتيجية.

تحسين العائد على االستثمارات بتطوير األعمال والتنمية و التوسع المستمر.

تطوير قدرات و كوادر الشركة في المجاالت اإلدارية و المالية و الطبية.

	 :السنة المالية

تنتهي السنة المالية للشركة في 31 ديسمبر من كل عام ميالدي.

	 :2020 مراجع الحسابات للعام

. PKF شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون
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أواًل: القطاع الصحي

تتركز استراتيجية الشركة على 
االستثمار في القطاع الصحي حيث 
تتمثل استثمارات الشركة في هذا 

القطاع على النحو التالى: 

 وصف األنشطة الرئيسية للشركة 
وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط 

ومدى تأثيره في حجم أعمال 
الشركة وإسهامه في النتائج

تنقسم استثمارات الشركة 
بشكل رئيسي إلى القطاع 
الصحي وإستثمارات أخرى 

متعددة على النحو التالي: 

1
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أ/ شركة األحساء للخدمات الطبية )شركة تابعة(: 

ــرأس مــال قــدره 150,000,000 ويتمثــل  تأسســت الشــركة فــي عــام 1418هـــ ب
نشــاط شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة فــي إنشــاء وإدارة وتشــغيل وصيانــة 
المستشــفيات والمســتوصفات والمراكــز الطبيــة وتجــارة الجملــة والتجزئــة 
فــي األجهــزة والمعــدات الطبيــة ولــوازم المستشــفيات والعطــور 

ــل. ــتحضرات التجمي ومس

إن مستشــفى األحســاء هــو مستشــفى خــاص بتصميــم متطــور 
ــار  ــة القــدرة علــى التوســع المســتقبلي مــع األخــذ باالعتب لدي
اتجاهــات الرعايــة الصحيــة فــى المنطقــة وزيــادة الطلــب علــى 
الخدمــات ذات الجــودة العاليــة، إن مبنــى المستشــفى مكــون 
ــتيعابية  ــدرة إســــ ــفلي ذو قـــــ ــق ودور س ــس طواب ــن خم م

تصــل لـــ 220 ســرير.

هــذا والجديــر بالذكــر بأنــه قــد بلغــت إيــرادات شــركة األحســاء للخدمــات 
الطبيــة خــالل العــام بقيمــة 238 مليــون ريــال، باإلضافــة الــى مــا ورد أعــاله فــإن شــركة أيــان 
ــة  ــد نهاي ــًا وبع ــركة الحق ــال الش ــن رأس م ــل %69.94 م ــيطرة تمث ــة س ــك حص ــتثمار تمتل لالس
العــام المالــى وقبــل اصــدار التقريــر فقــد أصــدر مجلــس إدارة الشــركة قــراره بالتفــاوض لشــراء 

ــيطرة. ــر مس ــص الغي الحص

ب / شركة السالم للخدمات الطبية )شركة تابعة( : 

تأسســت الشــركة فــي عــام 1436هـــ بــرأس مــال قــدره 200,000000 ويتمثــل نشــاط الشــركة 
في تملـــك شـــركة الســـالم للخدمـات الطبيـــة )مستشـفى تحت اإلنشاء( بمدينـــة الخبـر، مكـون 
مـــن 11 طابـــق وبطاقـــة اسـتيعابية تصـــل لــ 495 سـرير، وســـيكون المستشـفى مقسـم علـى 
مرحلتيـن للوصـول للطاقـة االسـتيعابية النهائيـة، المرحلـة االولـى االنتهـاء مـن أعمـال إنشـاء 
لكامـــل مبنـــى المستشـــفى وتجهيـــز األســـرة بطاقـــة اســـتيعابية تصـــل لــ 260 ســـرير ضمـن 

الطوابـــق الــ 8 االولـى.

هــذا وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقد يــوم األحــد الموافــق 02 فبرايــر لعام 
2020م علــى زيــادة رأس مــال شــركة أيــان لالســتثمار مــن 490 مليــون ريــال الــى 737.3 مليــون 

ريــال نظيــر االســتحواذ علــى كامــل أســهم شــركة الســالم للخدمــات الطبيــة بنســبة 100% .

والجديــر بالذكــر أن المستشــفى مــازل تحــت االنشــاء ومــن المتوقــع افتتــاح المستشــفى خــالل 
الربــع الرابــع لعــام 2021م باإلضافــة الــى مــا ورد اعــاله فــإن شــركة أيــان لالســتثمار تمتلــك 100% 

مــن رأس مــال الشــركة .

ج/ شركة طوارئيات للعناية الطبية :

ــال ويتمثــل نشــاط الشــركة فــي أنشــطة  يبلــغ رأس مــال الشــركة مبلــغ وقــدره 5,277,000 ري
التســويق الطبــي للعــالج فــي الخــارج ومراكــز الصحيــة األوليــة ومجمــع طبــي عــام والتشــغيل 
الطبــي للمستشــفيات االهليــة والحكوميــة واألنشــطة األخــرى الخاصة بأنشــطة المستشــفيات، 
تملــك شــركة أيــان لالســتثمار حصــة مؤثــره تمثــل %25 مــن رأس مــال شــركة طوارئيــات والجديــر 
بالذكــر بأنــه بلغــت إيــرادات شــركة طورائيــات للعنايــة الطبيــة خــالل العــام بقيمــة 81,7 مليــون 

ريــال.
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ثانيا : استثمارات أخرى

تتمثل االستثمارات األخرى في 
استثمارات متعددة في مجاالت 

مختلفة على النحو التالي: 



تقــرير مجلس إدارة شـركة أيـان لالسـتثمار

شركة األحساء للصناعات الغذائية )شركة تابعة(

تأسســت الشــركة عــام 1416هـــ بــرأس مــال قــدره 20,000,000 ويتمثــل 
نشــاط الشــركة فــي إنتــاج التمــور ومشــتقاتها التحويليــة وإنشــاء 
مخــازن التبريــد وتأجيرهــا علــى الغيــر، وقــد حققــت الشــركة مبيعات 
ســنوية خــالل عــام 2020م بأجمالــي 16,783,862 ريــال ، تمتلــك 

ــان نســبة %100 مــن رأس مــال الشــركة .   شــركة أي

لصناعــة  اليابانيــة  الســعودية  الشــركة 
تابعــة( )شــركة  األقمشــة 

كافــة  انهــاء  الشــركة  اســتطاعت  2020م  عــام  خــالل 
ــعودية  ــركة الس ــة بالش ــجالت المتعلق ــطب الس ــتندات وش المس
اليابانيــة لصناعــة االقمشــة والجديــر بالذكــر بأنــه تــم اســتبعاد الشــركة التابعــة 
ــت  ــد تحقق ــذا وق ــام 2020م  ، ه ــث لع ــع الثال ــن الرب ــة م ــدة بداي ــة الموح ــم المالي ــن القوائ م
أربــاح بقيمــة 3 مليــون ريــال الغيــر نظيــر اغــالق الســجالت وقــد تــم اثباتهــا تحــت بنــد أربــاح مــن 

ــتمرة . ــر مس ــات غي عملي

شركة التصنيع وخدمات الطاقة

تأسســت شــركة طاقــة فــي عــام 2003 كشــركة مســاهمة بــرأس مــال قــدره 5 مليار ريــال وتضم 
ــات  ــات و الخدم ــام بالصناع ــي القي ــي ف ــكل رئيس ــطتها بش ــص أنش ــة وتتلخ ــركات تابع ــدة ش ع
ــاه  ــة المي ــة وتحلي ــة و الكهربائي ــة والبتروكيميائي ــة و المعدني ــات البترولي ــة بالصناع المتعلق
مباشــرة او عــن طريــق انشــاء شــركات فرعيــة متخصصــة وتبلــغ حصــة شــركة أيــان لالســتثمار 
نســبة %1,4 مــن رأس مــال الشــركة ، واصلــت شــركة التصنيــع وخدمــات الطاقــة اعمالهــا، ولــم 

يتــم توزيــع أربــاح خــالل عــام 2020

الشركة العربية لصناعة الورق

تأسســت الشــركة عــام 1416هـــ وتــزاول الشــركة نشــاطها فــي إنتــاج 
ــة وتجــارة  ــة والكرتونيــة وتســويق المنتجــات الورقي اللفــات الورقي
المــواد واألدوات والمعــدات واألجهــزة  الجملــة والتجزئــة فــي 
الجملــة  التجاريــة وتجــارة  الــورق والخدمــات  الخاصــة بصناعــة 
ــغ  ــاط، وتبل ــتيك والمط ــون والبالس ــورق والكرت ــي ال ــة ف والتجزئ
حصــة  شــركة أيــان نســبة %4,74 مــن رأس مــال الشــركة وخــالل 

ــاهمين. ــى المس ــاح عل ــع ارب ــم توزي ــم يت ــام 2020 ل ع
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الشركة العربية لصناعة األلياف الصناعية )ابن رشد (

ــدره 2  ــال ق ــرأس م ــام 1993م ب ــي ع ــة ف ــاف الصناعي ــة االلي ــة لصناع ــركة العربي ــت الش تأسس
مليــار ريــال ويقــع مجمــع الشــركة بمدينــة ينبــع ويتكــون مــن ثالثــة اقســام رئيســية يعتبــر كل 
قســم يمثــل مصنــع قائــم بذاتــه مــع العلــم بــأن الثالثــة اقســام هــي اقســام مكملــة لبعضهــا 
ــة  ــتثمار بصف ــم االس ــم تقيي ــتثمار ويت ــة األس ــل قيم ــص بكام ــن مخص ــم تكوي ــد ت ــض وق البع
ســنوية وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 9 وتبلــغ حصــة  شــركة أيــان نســبة 00,42% مــن 

رأس مــال الشــركة . 

الشركة الوطنية لخدمات المناولة

ــرات  ــة الطائ ــران وصيان ــركات الطي ــاندة لش ــات المس ــم خدم ــي تقدي ــركة ف ــاط الش ــل نش يتمث
ــك  ــة، وتمل ــات األرضي ــال الخدم ــي مج ــة ف ــوى العامل ــب الق ــر وتدري ــة وتوفي ــة الخفيف األولي

ــاح. ــات أرب ــتالم توزيع ــم اس ــم يت ــام ل ــالل الع ــذا وخ ــركة ،  ه ــال الش ــن رأس م ــركة %5 م الش

شركة األحساء للسياحة والترفيه

يتمثــل نشــاط الشــركة فــي إنشــاء وتشــغيل وإدارة المشــروعات الســياحية والمراكــز الترفيهيــة 
وإنشــاء وتشــغيل المطاعــم والفنــادق واالســتراحات والحدائــق النباتيــة، هــذا وقــد تــم تكويــن 
مخصــص بكامــل قيمــة االســتثمار المقــدرة بـــ 3.78 مليــون ريــال ويتــم تقييــم االســتثمار بصفــة 
ــبة   ــتثمار بنس ــان لالس ــركة أي ــك ش ــة وتمل ــبية الدولي ــر المحاس ــع المعايي ــق م ــنوية ليتواف س

7,568% مــن رأس مــال الشــركة.

شركة تعليم لالستثمار المحدودة

يتمثــل نشــاط الشــركة فــي االســتثمار فــي المشــروعات التعليميــة حيــث تقــوم حاليا باالســتثمار 
ــت  ــركة قام ــر إن الش ــر بالذك ــذا والجدي ــي ه ــي دب ــي ف ــة أميت ــي مدرس ــد مبان ــر أح ــي تطوي ف
بتوزيــع اربــاح خــالل عــام 2020م وبلغــت حصــة شــركة أيــان لالســتثمار فيهــا بقيمــة 1.7 مليــون 

ريــال ســعودي.

 االستثمار في القطاع العقاري

ــة 121.34  ــي قيم ــاض بصاف ــة الري ــي بمدين ــة أراض ــي مجموع ــاري ف ــتثمار العق ــل االس يتمث
ــاض. ــات اإلنخف ــتبعاد مخصص ــد إس ــك بع ــال، ذل ــون ري ملي

االستثمار في قطاع األوراق المالية: 

تمتلــك الشــركة محفظــة أوراق ماليــة يتــم معاملتهــا محاســبيًا مــن خــالل الدخــل الشــامل هــذا 
ــم  ــد ت ــام 2020 فق ــالل ع ــا وخ ــد تصفيته ــال عن ــون ري ــة 42.3 ملي ــة المحفظ ــت قيم ــد بلغ وق
تحويــل المحفظــة إلــى قصيــرة األجــل ويتــم معاملتهــا مــن خــالل الربــح والخســارة وقــد حققــت 
المحفظــة ارباحــًا محققــة وغيــر محققــة إجماليــة بمــا يشــمل توزيعــات األربــاح بقيمــة بلغــت 

11.3 مليــون ريــال.



تقــرير مجلس إدارة شـركة أيـان لالسـتثمار

ثالثًا: ملخص لوصف تأثير استثمارات الشركة على حجم 
العمل ونسبة اسهامها في النتائج في 31 ديسمبر 2020م 

وصف النشاط
اإلسهام في نتائج األعمالالتأثير في حجم األعمال 

النسبةالربح من النشاطالنسبةااليرادات 

%1,725,6436%16,783,8617االستثمار في القطاع الصناعي 

%8,163,70326%238,532,52893االستثمار في القطاع الطبي

%00 ــــ 0االستثمار في قطاع الخدمات

%20,957,80768 ــــ 0االستثمار في قطاع االستثمار  

%30,847,153100%255,316,389100اإلجمالي

شركة تصنيع 
وخدمات الطاقة

شركة تعليم 
لالستثمار المحدودة

الشركة العربية 
لصناعة الورق

الشركة الوطنية 
لخدمات المناولة

شركة األحساء 
للسياحة والترفية

20.000

60.000

100.000

40.000

80.000

120.000

20،514 18،307
1،497 1،037

110،371

اجمالي قيمة االستثمارات          151.72  مليون ريال 

صافي قيمة اإلستثمار كما في 31 ديسمبر 2020



18

أواًل: الخطط المستقبلية: 

خــالل عــام 2020 حــدد مجلــس إدارة الشــركة القطاعــات التــى يرغــب فــى االســتثمار بهــا وكذلــك 
ــًا  ــنوية وفق ــة الس ــداد الخط ــم إع ــم ت ــن ث ــية وم ــح الرئيس ــداف والمالم ــد األه ــم تحدي ــد ت فق
ــرص  ــتجدات الف ــة مس ــابقة ودراس ــوام الس ــالل األع ــة خ ــرات الفعلي ــركة والمؤش ــازات الش ألنج

ــة المملكــة  2030.  ــار رؤي المتاحــة فــي ســوق القطــاع الصحــي   مــع األخــذ باألعتب

ثانيًا: األهداف الرئيسية: 

ــة  ــم ربحي ــى تعظي ــس اإلدارة إل ــات مجل ــى توجيه ــاء عل ــركة بن ــة للش ــعى اإلدارة التنفيذي تس
مســاهميها مــن خــالل إدارة المــوارد الماليــة للشــركة لتحقيــق أفضــل العوائــد وكذلــك تطبيــق 
مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة لتعزيــز الثقــة لــدى عمالئهــا فــي الشــركات التابعــة مــن خــالل 
التطويــر المســتمر لخدماتهــا وتحقيــق مســتوى الجــودة التــي يتطلــع اليــه عمالئهــا كــي يتــم 

تعزيــز موقعهــا فــي الســوق.

ثالثًا: أهم اإلنجازات خالل عام 2020: 

تصفية جزء من االستثمارات المتعثرة.
تحديث هوية الشركة وأسمها التجاري بما يتواكب مع استراتيجيتها وتوجهها االستثماري. 

تحويل قطاع الشركة في تداول من قطاع الصناعات الى قطاع الصحة )الرعاية الصحية(
الدخول في استثمارات جديدة ذات عائد جيد.

االستحواذ على كامل أسهم شركة السالم للخدمات الطبية . 

رابعًا: التوقعات المستقبلية: 

يســعى مجلــس إدارة شــركة أيــان لالســتثمار فــي ظــل االســتراتيجية المحدثــة لالســتفادة مــن 
ــد علــى االصــول ودراســة الدخــول  كافــة أصــول الشــركة بهــدف تعظيــم قيمتهــا ورفــع العائ
فــي فــرص اســتثمارية جديــدة مــن شــأنها أن تكــون قيمــة مضافــة لربحيــة الشــركة وحقــوق 

ــاهمين. المس

وصف خطط وقرارات 
الشركة المهمة والتوقعات 

المستقبلية ألعمالها 
والمخاطر التي تواجهها: 

2



تقــرير مجلس إدارة شـركة أيـان لالسـتثمار

تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة بدراســة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة وفقــًا 
ــم  ــث يت ــه حي ــة المراجع ــل لجن ــن قب ــا م ــم مراجعته ــي يت ــة الت ــه الداخلي ــة المراجع ــج خط لنتائ
اعــداد مســودة سياســة المخاطــر ومــن ثم عمــل ســجل تفصيلــى بالمخاطــر والمقترحــات الالزمة 
لتقليــل أثرهــا علــى معــدالت أداء الشــركة، ويتــم تحديــث ســجل المخاطــر بصفــة مســتمرة تحــت 
إشــراف مــن لجنــة المراجعــه ومــن أهــم المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة علــى مســتوى 

القوائــم الماليــة الموحــدة: 

المخاطر المتعلقة بإنخفاض القيمة السوقية إلستثمارات الشركة.
ومحاولة  التابعة  الشركات  وإيرادات  مبيعات  مستوى  على  بالحفاظ  المتعلقة  المخاطر 

السيطرة على إرتفاع التكاليف .
أمــا المخاطــر التــى تــرد فــى إيضاحــات القوائــم الماليــة فهــي توضــح موقــف الشــركة 

مــن هــذه المخاطــر علــى النحــو التالــى : 

مخاطر السوق.
مخاطر أسعار العمالت. 
مخاطر أسعار الفائدة. 

إدارة رأس المال. 

المخاطر التي تواجهها الشركة 3
بكافة أنواعها 
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قائمة الدخل )ريال سعودي(	 

20202019201820172016البيان 

255,316,289245,504,829225,653,951209,074,139191,927,015 االيرادات  

)143,632,360()156,179,060()172,921,546()176,125,579()187,451,036( تكلفة االيرادات 

67,865,35369,379,25052,732,40552,895,07948,294,655 مجمل الربح  

 مصروفات عمومية 
)54,473,108()58,487,985()57,199,563()74,389,904()65,206,206(وإدارية  

)1,245,921()1,572,310()1,413,420()1,293,507()929,852( مصروفات بيع وتوزيع  

)7,424,374()7,165,216()5,880,578()6,304,161(1,729,295 ربح و)خسائر( التشغيل  

ــــــــــــــــــ)433,495()2,570,845( مصاريف تمويلية  

 الحصة من نتائج شركات 
ــــــــــــــــــ)2,517,648(275,005زميلة  

2,705,6396,125,63414,606,5348,283,6552,426,026 توزيعات أرباح مستلمة  

2,128,079)399,950(ــــــــ10,639,320 إيرادات )خسائر( استثمارات  

 انخفاض في قيمة 
)16,091,994()7,284,000(ــــــــــــاستثمارات  

مكسب الشراء بالسعر 
ــــــــــــــــ14,580,063التفاضلي 

7,207,0048,030,7567,445,6975,402,9239,304,796 اإليرادات األخرى  

 صافي الربح عن العمليات 
)9,657,467()1,162,588(34,565,4814,901,08616,171,653المستمرة  

 الربح )الخسارة( من 
)1,781,552()30,383()26,250(ــــ3,011,839العمليات غير المستمرة  

)18,370,807()5,805,521()4,944,848()4,174,794()6,730,167( الزكاة الشرعية  

)29,809,826()6,998,492(30,847,153726,29211,200,555 صافي الربح  

 صافي الربح العائد الي 
)33.392.120()9.449.924(7.221.260)1,283,443(27,293,701المساهمين 

 صافي الربح العائد ألصحاب 
3,553,4522,009,7353.979.2952.451.4323.582.294الحصص غير المسيطرة  

30,847,153726,29211,200,555)6,998,492()29,809,826(

أصول وخصوم الشركة ونتائج 
أعمالها للسنوات الخمس األخيرة 4
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قائمة المركز المالي )ريال سعودي(	 

20202019201820172016البيان

األصول 

205,659,017128,860,509199.554.520191.067.606215.887.185األصول المتداولة

1,105,561,405544,972,783511.095.573452.159.386428.025.310األصول غير المتداولة

1,311,220,422673,833,292710,650,093643,226,992643,912,495مجموع األصول

الخصوم وحقوق المساهمين

232,745,89948,842,67150.105.73841.729.77238.541.705الخصوم المتداولة

259,470,78542,825,42235.866.87234.564.70029.650.221الخصوم غير المتداولة

492,216,68491,668,09385,972,61076,294,47268,191,926مجموع الخصوم

750,803,473516,925,539525.607.392477.683.750488.923.231صافي حقوق المساهمين

حقوق الحصص غير 
المسيطرة

68,200,26565,239,66099.070.09189.248.77086.797.338

مجموع الخصوم وحقوق 
المساهمين

1,311,220,422673,833,292710,650,093643,226,992643,912,495
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إجمالي البيان
اإليرادات

التوزيع الجغرافي

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الوسطي

المنطقة 
ايرادات خارجيةالغربية 

إيرادات مبيعات من 
   255,316,389 255,316,389 شركات تابعة

توزيعات/وأرباح من 
1,723,414  11,621,545 14,855,068 28,200,027 استثمارات

   7,207,004 7,207,004 إيرادات أخرى

إيرادات من عمليات غير 
   3,011,839 3,011,839 مستمرة 

     1,723,414 -   11,621,545  280,390,300 293,735,259  االجمالي 

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة بالرسم البيانيالتحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة بالرسم البياني

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات 5
الشركة طبقًا للقوائم المالية الموحدة:

التوزيع الجغرافيالتوزيع الجغرافي
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نسبة التغيرالتغير + أو  -20202019البيان

%255,316,289245,504,8299,811,4604االيرادات 

%6)11,325,457()176,125,579()187,451,036(تكلفة االيرادات

2-%)1,513,897(67,865,35369,379,250مجمل الربح 

%12-9,183,698)74,389,904()65,206,206(مصروفات عمومية وإدارية 

%28-363,655)1,293,507()929,852(مصروفات بيع وتوزيع 

%8,033,456127)6,304,161(1,729,295ربح وخسائر التشغيل 

%56-)3,419,995(2,705,6396,125,634توزيعات أرباح مستلمة 

%493)2,137,350()433,495()2,570,845( مصاريف تمويلية  

%10,639,320100 10,639,320 إيرادات )خسائر( استثمارات  

%14,580,063100 14,580,063مكسب الشراء بالسعر التفاضلي 

%2,792,653111)2,517,648(275,005الحصة من نتائج شركات زميلة 

%10-)823,752(7,207,0048,030,756اإليرادات األخرى 

%34,565,4814,901,08629,664,395605صافي الربح عن العمليات المستمرة 

%3,011,839100 3,011,839الربح ) الخسارة ( من العمليات غير المستمرة 

%61)2,555,373()4,174,794()6,730,167(الزكاة الشرعية 

%30,847,153726,29230,120,8614147صافي الربح 

%28,577,1442227)1,283,443(27,293,701صافي الربح العائد الي المساهمين

صافي الربح العائد ألصحاب الحصص غير 
%3,553,4522,009,7351,543,71777المسيطرة 

%30,847,153726,29230,120,8614147صافي الربح ) الخسارة ( عن السنة

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو 6
أي توقعات أعلنتها الشركة:
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أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة: 

يعــود ارتفــاع األربــاح خــالل العــام الحالــي مقابــل تحقيــق اربــاح خــالل العام الســابق 
الــى مــا يلي: 

زيادة اإليرادات.

انخفاض المصروفات العمومية واإلدارية وكذلك المصروفات البيعية.

تحقيق ارباح من شركات زميلة مقابل تحقيق خسائر خالل العام الماضى.

ــى  ــتحواذ عل ــن االس ــي م ــعر التفاضل ــراء بالس ــب الش ــن مكس ــاح م ــق أرب تحقي
شــركة الســالم للخدمــات الطبيــة.

تحقيق أرباح من عمليات غير مستمرة.
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أعــدت القوائــم الماليــة وفقــًا للمعاييــر المحاســبية الدوليــة والتــى تــم إعتماداها 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وال يوجــد أي اختــالف عــن معاييــر المحاســبة 

الدوليــة والمعتمــدة بالهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن 

إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة 
بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: 7

اسم الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها 8
ومحل األنشطة الرئيسية ومحل عملياتها: )القيمة بالمليون ريال(:

رأسمال اسم الشركة
الشركة

نسبة 
المحل نشاط الشركة الرئيسيالملكية

الرئيسي 
الدولة 
محل 

شركة األحساء للخدمات 
إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة %15069,94الطبية

األحساءالمستشفيات والمراكز الطبية

شركة السالم للخدمات الطبية 
إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة 200100%*

الخبر المستشفيات والمراكز الطبية

الشركة السعودية اليابانية 
إنتاج وتسويق وتوزيع الخيوط %70100لصناعة األقمشة **

األحساءواألقمشة المنسوجة

شركة األحساء للصناعات 
%20100الغذائية

انتاج التمور ومشتقاتها 
التحويلية وإنشاء مخازن التبريد 

وتأجيرها على الغير
األحساء

ــان 	  ــركة أي ــي ش ــهم ف ــدار أس ــل اص ــة مقاب ــات الطبي ــالم للخدم ــركة الس ــى ش ــركة عل ــتحوذت الش ــام 2020م اس ــالل ع *خ
ــتثمار. لالس

ــم 	  ــن القوائ ــتبعادها م ــدأ اس ــركة وب ــة بالش ــجالت الخاص ــة الس ــطب كاف ــركة ش ــتطاعت الش ــد اس ــام 2020م ق ــالل ع ** خ
ــام 2020م . ــبتمبر لع ــي 30 س ــى ف ــث المنته ــع الثال ــالل الرب ــة خ المالي
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 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

خــالل عــام 2020 أصــدرت شــركة أيــان لالســتثمار عــدد 24.7 مليــون ســهم نظيــر 
االســتحواذ علــى كامــل أســهم شــركة الســالم للخدمــات الطبيــة .

خالل عام 2020 لم تصدر الشركة أو شركاتها التابعة أي أدوات دين .

 سياسة الشركة في توزيع األرباح:

ــاح  ــع األرب تنــص المــادة )45( مــن النظــام األساســي للشــركة علــى سياســة توزي
علــى النحــو التالــي: -

تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة 
والتكاليــف األخــرى علــى الوجــه التالــى : 

ــة  ــوز للجمعي ــى ويج ــى نظام ــن إحتياط ــة لتكوي ــاح الصافي ــن األرب ــب %10 م تجن
ــن  ــور %30 م ــى المذك ــغ اإلحتياط ــى بل ــب مت ــذا التجن ــف ه ــة وق ــة العادي العام

رأس المــال المدفــوع .

يــوزع مــن الباقــى بعــد ذلــك دفعــة أولــى للمســاهمين تعــادل 5 % مــن رأس المال 
. المدفوع 

يخصــص بعــد مــا تقــدم بمــا ال يتجــاوز %10 مــن الباقــي لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وحســب 
مــا تقــرره الجهــات المختصــة إضافــة الــى بــدل حضــور الجلســات التــى يســتحقها العضــو فــى 
كل جلســة ومصروفــات الســفر واإلنتقــال للعضــو الغيــر مقيــم ويــوزع الباقــى بعــد ذلــك علــى 
ــوام  ــى األع ــل ال ــة أو يرح ــرره الجمعي ــا تق ــًا لم ــاح وفق ــى األرب ــة ف ــة إضافي ــاهمين حص المس

التاليــة.

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت خالل 
العام 2020م تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار 

التنفيذيين وأقربائهم(.

خالل عام 2020م ال يوجد أي مصلحة في فئة االسهم ذات االحقية.

9

10

11
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 األوراق المالية التعاقدية وحقوق اإلكتتاب التي تعود ألعضاء مجلس 
ادارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين 

الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

يبيــن الجــدول التالــي عــدد األســهم التي يملكهــا أعضاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيين 
وأقربائهــم فــي الشــركة على النحــو التالي:

أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن خــالل الفتــرة مــن 01-01-2020 إلــى 12-31-	 
 2020

االسمم

نهاية الفترةبداية الفترة

صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير % عدد 

عدد أدوات الديناألسهم 
األسهم 

أدوات 
الدين

---1,000-1,000أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم1

---1,000-1,000م/سعد بن عماش الشمري2

---2,000-2,000أ/أحمد بن عبدهللا الخيال3

---1,000-1,000أ/معاذ بن ماجد العوهلي4

---1,200-1,200د/ عادل بن احمد الصالح5

---1,000-1,000أ/ فيصل بن عبدهللا القحطاني6

---1,000-1,000م/ حاتم بن حمد السحيباني7

ــس  ــاء مجل ــود ألعض ــركة تع ــهم الش ــي أس ــك ف ــب تمل ــد نس ــاله ال توج ــر أع ــا ذك ــتثناء م باس
ــة  ــام 2020م أي مصلح ــالل الع ــد خ ــا ال توج ــم، كم ــن وأقربائه ــن اآلخري ــار التنفيذيي اإلدارة وكب
وأوراق ماليــة تعاقديــة أخــرى وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن 
ــن  ــد بي ــة، وال يوج ــركاتها التابع ــن ش ــركة أو أي م ــن الش ــهم أو أدوات دي ــي أس ــم ف وأقربائه

ــة. ــخصية اعتباري ــل لش ــس اإلدارة ممث ــاء مجل أعض

12
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القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة لها والمسدد منها 
خالل العام:

تبيــن البيانــات التاليــة تفاصيــل القــروض الممنوحــة لشــركة أيــان لالســتثمار وشــركاتها التابعــة 
كمــا فــي 12/31/ 2020م :

قروض شركة أيان لالستثمار. 1

تقــر شــركة أيــان لالســتثمار بأنــه ليــس هنــاك أي قــروض علــى الشــركة ألي جهــة تمويليــة حتــى 
ــة الموحــدة تخــص الشــركات  ــم المالي ــة فــي القوائ ــخ 2020/12/31م، وأن القــروض المبين تاري

التابعــة علــى النحــو التالــى : 

تاريخ 
االستحقاق

 31
ديسمبر 

2020

القيمة 
المدفوعة 
خالل العام

اإلضافات 
خالل 
العام

في بداية 
عام 2020

طريقة 
السداد فترة 

مبلغ 
التمويل 
األساسي

الشركة التابعة  مصدر 
التمويل

-2021
2023 20.4 4.1 7.93 16.6 ربع 

سنوي
 3

سنوات 25
شركة األحساء 

للخدمات 
الطبية 

بنك الرياض 
*

-2021
2025 162.5 6.6 5.8 163.3 نصف 

سنوي 
 9

سنوات  236
شركة السالم 

للخدمات 
الطبية 

البنك 
السعودي 
البريطاني 

**

2022 122.1 3.8 37.3 88.6 نصف 
سنوي 

 6
سنوات  122.1

شركة السالم 
للخدمات 

الطبية

البنك 
السعودي 
البريطاني 

**

-2023
2042 44.8 - 1.8 43 نصف 

سنوي 
 25

سنة  194.2
شركة السالم 

للخدمات 
الطبية

وزارة 
المالية ***

2021 2.5 - 2.5 - نصف 
سنوي 

 6
شهور  5

شركة األحساء 
للصناعات 
الغذائية 

مصرف 
األنماء 

352.3 14.5 55.4 311.5 582.3 المجموع

ــار  ــك أحــد كب ــات شــخصية مــن أحــد مســاهمي الشــركة التابعــة وكذل ــاض فــي ضمان *يتمثــل ضمــان القــرض الخــاص ببنــك الري
ــان. ــركة أي ــاهمين ش مس

**تتمثــل ضمانــات قــروض البنــك الســعودي البريطانــي فــي ضمانــات شــخصية مــن أحــد كبــار المســاهمين وكذلــك رهــن عقــاري 
ــم تكــن متواجــدة بالعــام الماضــي  ــأن األرصــدة االفتتاحيــة ل ــر بالذكــر ب ورهــن أســهم شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة والجدي

نظــرا ألنــه قــد تــم االســتحواذ خــالل الربــع األول مــن عــام 2020م وكاًل تــم ادراجهــا أعــاله بغــرض المقارنــة.

*** يتمثل ضمان قرض وزارة المالية في رهن أرض شركة السالم للخدمات الطبية.
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تقــرير مجلس إدارة شـركة أيـان لالسـتثمار

لــم تمنــح الشــركة أو تصــدر خــالل عــام 2020م أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي 
ــا  ــابهة أصدرته ــوق مش ــاب أو حق ــق اكتت ــرات ح ــة أو مذك ــة تعاقدي أوراق مالي
ــة  ــال نتيج ــادة رأس الم ــدا زي ــي 2020م ع ــام المال ــالل الع ــركة خ ــا الش أو منحته

االســتحواذ علــى كامــل أســهم شــركة الســالم للخدمــات الطبيــة.

وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق 
ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة.

لــم تصــدر أو تمنــح الشــركة خــالل عــام 2020 أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب 
ــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو  أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقدي

حقــوق مشــابهة.

وصــف ألي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة 
لالســترداد، وقيمــة األوراق الماليــة المتبقيــة، مــع التمييــز بيــن األوراق الماليــة 

المدرجــة التــي اشــترتها الشــركة وتلــك التــي اشــترتها الشــركات التابعــة.

ــب  ــن جان ــاء م ــراء أو إلغ ــترداد أو ش ــالت اس ــد أي معام ــام 2020م ال يوج ــالل ع خ
ــترداد. ــة لالس ــن قابل ــة ألي أدوات دي ــركات التابع ــركة أو الش الش

اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع:

يوضح الجدول التالي سجل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة خالل الفترة من 2020/01/01م حتى 
2020/12/31م   

طبيعة االســــمم
العضوية

عدد االجتماعات = 4

 االجتماع األول
08/03/2020م

 االجتماع الثاني
18/06/2020م

 االجتماع الثالث
18/08/2020م

االجتماع الرابع
02/11/2020 م

رئيس أ/ عبد الرحمن بن عبد المحسن بالغنيم1
حضرحضرحضرحضرالمجلس

نائب م/ سعد بن عماش الشمري2
حضرحضرحضرحضرالرئيس

حضرحضرحضرحضرعضوأ/ احمد بن عبدهللا الخيال3

حضرحضرحضرحضرعضوأ/ معاذ بن ماجد العوهلي4

حضرحضرحضرحضرعضود/ عادل بن احمد الصالح5

حضرحضرحضرحضرعضوأ/ فيصل بن عبدهللا القحطاني6

حضرحضرحضرحضرعضوم/ حاتم بن حمد السحيباني7

14

15

16

17
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عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلبتاريخ الطلبم

إجراءات الشركات2020	01	102

إجراءات الشركات2020	01	219

إجراءات الشركات2020	01	325

الجمعية العامة2020	02	402

الجمعية العامة2020	03	517

الجمعية العامة2020	04	626

الجمعية العامة2020	04	727

الجمعية العامة2020	06	824

إجراءات الشركات2020	06	924

إجراءات الشركات2020	06	1024

الجمعية العامة2020	06	1124

إجراءات الشركات2020	11	1202

الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي عالقة:

ــع  ــالت م ــف التعام ــى وص ــا يل ــركة فيم ــادي للش ــاط االعتي ــن النش ــن ضم ــام 2020 وم ــالل ع خ
األطــراف ذوى العالقــة و التــي تعتبــر الشــركة طرفــًا فيهــا والتــي قــدم المحاســب القانونــي 

ــره . ــأنها تقري بش

18

19

الجهة 
طبيعة الطرف ذو العالقة المتعاقدة 

المعاملة 
مدة العقد 
والتعامالت 

قيمة 
التعامل 

المسدد 
خالل عام 

2020

الرصيد 
في نهاية 
عام 2020

شركة محمد 
عبد هللا 
العثمان 

للمقاوالت

شركة تابعة لشركة العثمان 
القابضة أحد كبار المساهمين 

وكذلك فان عضو المجلس األستاذ 
أحمد بن عبد هللا الخيال يمثل 

أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان 
القابضة

تقديم 
بعض 

األعمال 
اإلنشائية

سنة 
____6,255,5936,255,593واحدة

وكالة محمد 
عبدهللا 
العثمان 
للسياحة 
والسفر

شركة تابعة لشركة العثمان 
القابضة أحد كبار المساهمين 

وكذلك فان عضو المجلس األستاذ 
أحمد بن عبد هللا الخيال يمثل 

أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان 
القابضة

توريد 
____51,53451,534أوامر توريدتذاكر سفر



تقــرير مجلس إدارة شـركة أيـان لالسـتثمار

أنظمة حلول 
األعمال 

االستراتيجية 

شركة تابعة لشركة العثمان 
القابضة أحد كبار المساهمين 

وكذلك فان عضو المجلس األستاذ 
أحمد بن عبد هللا الخيال يمثل 

أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان 
القابضة

مشتريات 
برامج 

حاسب ألي 
ومعدات 

____759,268759,268أوامر توريد

شركة العثمان 
لإلنتاج الزراعي 
-ندي )عميل( 

شركة تابعة لشركة العثمان 
القابضة أحد كبار المساهمين 

وكذلك فان عضو المجلس األستاذ 
أحمد بن عبد هللا الخيال يمثل 

أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان 
القابضة

تقديم 
خدمات 
طبية 

لموظفي 
الشركة 

126,385183,504أوامر توريد

شركة العثمان 
لإلنتاج الزراعي 
-ندي )مورد( 

شركة تابعة لشركة العثمان 
القابضة أحد كبار المساهمين 

وكذلك فان عضو المجلس األستاذ 
أحمد بن عبد هللا الخيال يمثل 

أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان 
القابضة

شراء 
منتجات 
عصائر 
وألبان 

248,250204,31843,932أوامر توريد

شركة تكوين 
للصناعات 
المتطورة 

شركة تابعة لشركة العثمان 
القابضة أحد كبار المساهمين 

وكذلك فان عضو المجلس األستاذ 
أحمد بن عبد هللا الخيال يمثل 

أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان 
القابضة

تقديم 
خدمات 
طبية 

28,51128,511أوامر توريد

ــات  ــالم للخدم ــركة الس ــى ش ــتحواذ عل ــن االس ــت م ــد نتج ــاله ق ــالت أع ــر أن المعام ــر بالذك الجدي
الطبيــة وقــد تــم عرضهــا مــن ضمــن القوائــم الماليــة فــي تعميــم المســاهمين والــذي تــم نشــره 

أثنــاء عمليــة إتمــام االســتحواذ .

كمــا أن هــذه التعامــالت والعقــود مــع األطــراف ذات العالقــة ليــس لهــا تأثيــر ســلبي وجوهــري 
ــات  ــد أي اتفاقي ــه ال يوج ــر أن ــذا التقري ــخ ه ــي تاري ــا ف ــركة كم ــد الش ــركة. وتؤك ــاح الش ــى أرب عل
ــر، و  ــذا التقري ــي ه ــر ف ــم تذك ــة ل ــراف ذات عالق ــع أط ــام 2020م م ــالل الع ــت خ ــالت تم أو تعام
أنــه ال توجــد أي مناقشــات أو مفاوضــات مــع أطــراف ذات عالقــة بخصــوص اتفاقيــات أو تعامــالت 
ــر. وأن الشــركة ليــس لديهــا أي نيــة علــى إلغــاء  ــم تذكــر فــي هــذا التقري ــة ل ــدة أو محتمل جدي
ــام  ــالل الع ــة خ ــراف ذات عالق ــع أط ــة م ــتكون قائم ــي س ــالت الت ــات أو التعام ــل االتفاقي أو تعدي
2021م. وتؤكــد الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا أن جميــع التعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة 
قــد تمــت بشــكل نظامــي وقانونــي وعلــى أســس تجاريــة ولــم يحصــل أي مــن هــذه األطــراف ذات 
العالقــة علــى أي معاملــة تفضيليــة فــي هــذا الصــدد. الجديــر بالذكــر أن لجنــة المراجعة بالشــركة 

تقــوم بمراجعــة جميــع العقــود مــع أطــراف ذات عالقــة وترفــع توصياتهــا لمجلــس اإلدارة،

 وأنــه ســوف تعــرض كافــة التعامــالت والعقــود بيــن الشــركة واألطــراف ذات العالقــة للموافقــة 
عليهــا فــي الجمعيــة العامــة القادمــة بــإذن هللا 

كمــا أن الشــركة قــد التزمــت بمــا جــاء فــي المواد مــن )42( إلــى )49(  مــن الئحة حوكمة الشــركات 
المتعلقــة بالبــاب الخــاص بتعــارض المصالــح ، كمــا أن الشــركة تــدرج بنــد العقــود والتعامــالت مــع 
األطــراف ذات العالقــة بنــدا بنــدا علــى جــدول أعمــال الجمعيــات العامــة بشــكل ســنوي للتصويــت 

. عليها
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ــت  ــا أو كان ــًا فيه ــركة طرف ــون الش ــود تك ــال أو عق ــأي أعم ــق ب ــات تتعل معلوم
فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو لكبــار التنفيذيين أو ألى شــخص ذي 
عالقــة بــأي منهــم بحيــث تشــمل أســماء المعنييــن باألعمــال والعقــود وطبيعــة 

هــذه األعمــال وشــروطها ومدتهــا ومبلغهــا:

الجهة 
طبيعة العمل أو شروط العمل أو العقد الطرف ذات العالقة المتعاقدة 

العقد 
مدة 

العمل 
مبلغ 

التعامل 

اسم عضو مجلس 
اإلدارة / كبار 

التنفيذيين )أصحاب 
المصالح(

شركة محمد 
عبد هللا العثمان 

للمقاوالت 
)مورد (

شركة تابعة لشركة 
العثمان القابضة أحد كبار 
المساهمين وكذلك فان 

عضو المجلس األستاذ أحمد 
بن عبد هللا الخيال يمثل أحد 

كبار التنفيذيين لدى العثمان 
القابضة

تنفيذ بعض األعمال اإلنشائية )تم 
أدرج أطراف ذات عالقة من ضمن 

تعميم المساهمين في صفقة 
االستحواذ وسوف يتم الترخيص 

من الجمعية العامة سنويًا( 

اتفاقية تنفيذ بعض 
األعمال اإلنشائية مع 

شركة السالم للخدمات 
الطبية )شركة تابعة( -تم 
توقيع االتفاقية من قبل 

إتمام عملية االستحواذ 

سنة واحدة 
تنتهي 
في 31 

ديسمبر 
لعام 2020

6,255,593

أحمد بن عبدهللا الخيال 

كونه أحد كبار التنفيذيين 
لدى شركة العثمان 

القابضة واتلى تمثل كبار 
المساهمين لدى شركة 

أيان لالستثمار  

وكالة محمد 
عبدهللا العثمان 
للسياحة والسفر 

)مورد (

شركة تابعة لشركة 
العثمان القابضة أحد كبار 
المساهمين وكذلك فان 

عضو المجلس األستاذ أحمد 
بن عبد هللا الخيال يمثل أحد 

كبار التنفيذيين لدى العثمان 
القابضة

ووفقًا للشروط التجارية 
السائدة بالسوق )تم أدرج 

أطراف ذات عالقة من ضمن 
تعميم المساهمين في صفقة 
االستحواذ وسوف يتم الترخيص 

من الجمعية العامة سنويًا

شراء تذاكر سفر لشركة 
السالم للخدمات الطبية 

)شركة تابعة(
51,534أوامر توريد 

أحمد بن عبدهللا الخيال 

كونه أحد كبار التنفيذيين 
لدى شركة العثمان 

القابضة واتلى تمثل كبار 
المساهمين لدى شركة 

أيان لالستثمار  

أنظمة حلول 
األعمال 

االستراتيجية 
)مورد (

شركة تابعة لشركة 
العثمان القابضة أحد كبار 
المساهمين وكذلك فان 

عضو المجلس األستاذ أحمد 
بن عبد هللا الخيال يمثل أحد 

كبار التنفيذيين لدى العثمان 
القابضة

ووفقًا للشروط التجارية 
السائدة بالسوق )تم أدرج 

أطراف ذات عالقة من ضمن 
تعميم المساهمين في صفقة 
االستحواذ وسوف يتم الترخيص 

من الجمعية العامة سنويًا(

759,268أوامر توريدشراء برامج حاسب الى 

أحمد بن عبدهللا الخيال 

كونه أحد كبار التنفيذيين 
لدى شركة العثمان 

القابضة واتلى تمثل كبار 
المساهمين لدى شركة 

أيان لالستثمار  

شركة العثمان 
لإلنتاج الزراعي 

-ندي )عميل( 

شركة تابعة لشركة 
العثمان القابضة أحد كبار 
المساهمين وكذلك فان 

عضو المجلس األستاذ أحمد 
بن عبد هللا الخيال يمثل أحد 

كبار التنفيذيين لدى العثمان 
القابضة

ووفقًا للشروط التجارية السائدة 
بالسوق، وسوف يتم الترخيص من 

الجمعية العامة سنويًا 

تقديم خدمات طبية 
لموظفي شركة العثمان 

لإلنتاج الزراعي 

 أوامر 
توريد 

للخدمات 
المقدمة 

لشركة 
العثمان 

لإلنتاج 
الزراعي 

126,385

أحمد بن عبدهللا الخيال 

كونه أحد كبار التنفيذيين 
لدى شركة العثمان 

القابضة واتلى تمثل كبار 
المساهمين لدى شركة 

أيان لالستثمار  

شركة العثمان 
لإلنتاج الزراعي 

-ندي )مورد( 

شركة تابعة لشركة 
العثمان القابضة أحد كبار 
المساهمين وكذلك فان 

عضو المجلس األستاذ أحمد 
بن عبد هللا الخيال يمثل أحد 

كبار التنفيذيين لدى العثمان 
القابضة

ووفقًا للشروط التجارية السائدة 
بالسوق، وسوف يتم الترخيص من 

الجمعية العامة سنويًا
248,250أوامر توريدشراء منتجات البان وعصائر 

أحمد بن عبدهللا الخيال 

كونه أحد كبار التنفيذيين 
لدى شركة العثمان 

القابضة واتلى تمثل كبار 
المساهمين لدى شركة 

أيان لالستثمار  

شركة تكوين 
للصناعات 
المتطورة 

)عميل ( 

شركة تابعة لشركة 
العثمان القابضة أحد كبار 
المساهمين وكذلك فان 

عضو المجلس األستاذ أحمد 
بن عبد هللا الخيال يمثل أحد 

كبار التنفيذيين لدى العثمان 
القابضة

ووفقًا للشروط التجارية السائدة 
بالسوق، وسوف يتم الترخيص من 

الجمعية العامة سنويًا.

تقديم خدمات طبية 
لموظفي شركة تكوين

أوامر توريد 
للخدمات 

المقدمة 
لشركة 
تكوين 

للصناعات 
المتطورة 

28,511

أحمد بن عبدهللا الخيال 

كونه أحد كبار التنفيذيين 
لدى شركة العثمان 

القابضة واتلى تمثل كبار 
المساهمين لدى شركة 

أيان لالستثمار  

ــر بالذكــر أن المعامــالت أعــاله قــد نتجــت مــن االســتحواذ علــى شــركة الســالم للخدمــات  الجدي
ــم  ــذي ت ــاهمين وال ــم المس ــي تعمي ــة ف ــم المالي ــن القوائ ــن ضم ــا م ــم عرضه ــد ت ــة وق الطبي

ــة إتمــام االســتحواذ. ــاء عملي نشــره أثن

ــس  ــاء مجل ــن أعض ــع أي م ــة م ــالت تجاري ــة تعام ــًا أي ــد حالي ــه ال يوج ــاله، فإن ــا ورد أع ــالف م وبخ
ــر مــن أســهم الشــركة أو أي  إدارتهــا أو مدراءهــا التنفيذييــن أو مــن يمتلــك حصــة )%5( أو أكث
مــن أقاربهــم ممــن لــه أو لهــم مصلحــة ماديــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن هــذه التعامــالت، 
وال توجــد أيــة صالحيــات تعطــي أي منهــم حقــًا للتصويــت علــى هــذه التعامــالت. بموجــب نــص 
المادتيــن )71 و 72( مــن نظــام الشــركات وتماشــيًا مــع سياســة اإلفصــاح عــن تعــارض المصالــح 
التــي تتبناهــا الشــركة فــي مجــال تنظيــم العالقــة بيــن الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا وكبــار 
التنفيذييــن، فقــد قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة )األطــراف ذوي العالقــة( بإبــالغ المجلــس بمــا لهــم 

مــن مصلحــة شــخصية فــي التعامــالت التــي تتــم لحســاب الشــركة.

20



تقــرير مجلس إدارة شـركة أيـان لالسـتثمار

بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو 
أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي رواتــب أو تعويــض

ــس إدارة  ــاء مجل ــد أعض ــة ألح ــازل بموجب ــات تن ــات أو ترتيب ــد أي اتفاقي ــام 2020 ال يوج ــالل ع خ
ــاه: ــا ورد أدن ــوى م ــض  س ــب أو تعوي ــن روات ــن ع ــار التنفيذيي ــد كب ــركة أو أح الش

خــالل عــام 2020م اقــر مجلــس األدارة بســبب جائحــة كوفيــد 19 تخفيــض بــدالت العضويــة 
ــض  ــك تخفي ــن ذل ــج ع ــد نت ــات وق ــور االجتماع ــدالت حض ــاء ب ــك الغ ــدار %50 وكذل ــنوية بمق الس
التكاليــف بمقــدار 633 ألــف ريــال الغيــر والجديــر بالذكــر بأنــه ســوف يتــم الحصــول علــى موافقة 

الجمعيــة عنــد انعقادهــا.

ــن أي  ــركة ع ــاهمي الش ــد مس ــه أح ــازل بموجب ــاق تن ــات أو اتف ــد أي ترتيب ال يوج
ــاح. حقــوق فــي األرب

خــالل عــام 2020 ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي 
حقــوق فــي األربــاح.

المدفوعات النظامية لجهات حكومية: 

قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي:

البيان

2020م

بيان وصف موجز لها
االسباب المسدد

المستحق حتى نهاية 
الفترة المالية السنوية 

ولم يسدد

يبين الزكاة المدفوعة 4,688,8576,566,518الزكاة 
والمستحقة عن عام 2020 م 

تمثل ضريبة القيمة المضافة 10,333,4322,300,952الضريبة
عن عام 2020م 

المؤسسة العامة 
تمثل اشتراكات مدفوعة -6,964,201للتامينات االجتماعية

لهيئة التامينات االجتماعيىة 

21,986,4908,867,470االجمالي 
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الوضع الزكوي

تقــدم المجموعــة اقــرارًا زكويــًا موحــد عــن شــركة أيــان لالســتثمار وشــركة االحســاء للصناعــات 
الغذائيــة. قدمــت المجموعــة إقرارهــا الزكــوي للســنوات حتــى 31ديســمبر 2019 وحصلــت علــى 
ــوط  ــة الرب ــتلمت المجموع ــل 2021. اس ــى 30 ابري ــة حت ــمية صالح ــاالت الرس ــهادة وااليص الش
الزكويــة النهائيــة حتــى ســنة 2018 مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، مــازال الربــط الزكــوى 
الخــاص بســنة 2019 قيــد المراجعــة مــن قبــل الهيئــة. أمــا بخصــوص الشــركات التابعــة والتــي 

لــم يتضمنهــا اإلقــرار الزكــوى الموحــد يتــم عرضهــا علــى النحــو التالــى: 

شركة األحساء للخدمات الطبية

ــى  ــت عل ــام 2019 وحصل ــمبر لع ــى 31 ديس ــنوات حت ــة للس ــا الزكوي ــركة اقرارته ــت الش قدم
شــهادة زكاة صالحــة حتــى 30 ابريــل لعــام 2021م واســتملت الربــوط النهائيــة حتــى عــام 
2017 مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وال يــزال الربــط الخــاص بالســنوات 2018 و2019 قيــد 

ــة. ــل الهيئ ــن قب ــة م الدراس

شركة السالم للخدمات الطبية:

ــى  ــت عل ــام 2019 وحصل ــمبر لع ــى 31 ديس ــنوات حت ــة للس ــا الزكوي ــركة اقرارته ــت الش قدم
شــهادة زكاة صالحــة حتــى 30 ابريــل لعــام 2021م هــذا وقــد إســتملت الشــركة الربــوط النهائية 

حتــى عــام 2017م ومازالــت الســنوات المتبقيــة قيــد الدراســة مــن قبــل الهيئــة.

وفيما يلي بيان الموقف الزكوي للقوائم المالية المجمعة حتى نهاية السنة المالية 2020:

20202019البيان

4,525,2086,186,255رصيد المخصص اول الفترة

6,730,167287,312مخصص مكون عن مطالبات زكوية عن سنوات مالية سابقة

3,887,482-المخصص المكون عن الزكاة المستحقة عن العام الحالي

)5,835,841()4,688,857(المسدد خالل العام

6,566,5184,525,208رصيد المخصص كما في نهاية العام

مالحظة: القوائم المالية الموحدة تشمل شركة األحساء للخدمات الطبية وشركة السالم للخدمات الطبية ولكن االقرار 
الزكوي الموحد ال يشمل تلك الشركات.



تقــرير مجلس إدارة شـركة أيـان لالسـتثمار

ــركة  ــي الش ــة موظف ــئت لمصلح ــات أنش ــتثمارات أو احتياطي ــة أي اس ــان بقيم بي
ــام 2020م: ــالل الع خ

خــالل عــام 2020م ال يوجــد أي اســتثمارات أو احتياطــات أنشــئت لمصلحــة موظفي 
الشركة.

يقر مجلس إدارة شركة أيان لالستثمار بما يلي:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

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

خالل عام 2020م ال يوجد أى أسهم خزينة.

المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات:

أ- يوضح الجدول التالي تفصياًل لمدى التزام الشركة بالئحة الحوكمة: أ- يوضح الجدول التالي تفصياًل لمدى التزام الشركة بالئحة الحوكمة: 

التزام تم بيان المادة وفق الئحة الحوكمة م
سبب عدم التطبيق لم يتم جزئي 

√المادة التاسعة والثالثون : )الفقرة 1، 2(1
مازالــت المــادة إسترشــادية 
وعندمــا يتــم االلــزام بهــا 
ــركة , ــا الش ــوف تطبقه س

2

المــادة الحاديةواألربعــون: )الفقــرة أ ( يضــع مجلــس اإلدارة 
ــات  ــأت األلي ــيحات والمكاف ــة الترش ــراح لجن ــى اقت ــاء عل بن
الالزمــة لتقييــم أداء المجلــس وأعضائــة ولجانــه واإلدارة 
التنفيذيــة ســنويًا، وذلــك مــن خــالل مؤشــرات أداء مناســبة 
ترتبــط بمــدى تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة 
ــة  ــة الداخلي ــة الرقاب ــة أنظم ــر وكفاي ــودة إدارة المخاط وج
ــراح  ــف وإقت ــوة والضع ــب الق ــدد جوان ــى أن تح ــا عل وغيره

ــركة , ــة الش ــع مصلح ــق م ــا يتف ــا بم معالجته

                                            

√
يتــم التقييــم بــدون وضــع 

أداء  قيــاس  مؤشــرات 

3
المادة الحادية واألربعون : )الفقرة هـ ( 

يتخــذ مجلــس اإلدارة الترتيبــات الالزمــة للحصــول علــى 
تقييــم جهــه خارجيــة مختصــه ألدائــه كل ثــالث ســنوات  

√
مازالــت المــادة إسترشــادية 
وعندمــا يتــم االلــزام بهــا 
ــركة , ــا الش ــوف تطبقه س
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4

المادة الحادية واألربعون : )الفقرة و ( 

يجــرى أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن تقييمــًا دوريــًا 
ألداء رئيــس المجلــس بعــد أخــذ وجهــات نظــر األعضــاء 
ــاش  ــس النق ــس المجل ــر رئي ــن دون أن يحض ــن )م التنفيذيي
ــوة  ــب الق ــدد جوان ــى أن تح ــرض ( عل ــذا الغ ــص له المخص
والضعــف وإقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة 

ــركة   الش

√
مازالــت المــادة إسترشــادية 
وعندمــا يتــم االلــزام بهــا 
ــركة , ــا الش ــوف تطبقه س

تدخــل مراقبــة المخـــــاطر √المادة السبعون : تشكيل لجنه إدارة المخاطر 5
ــة  ــات لجنــــ ــن إختصاص ضم
المراجعــــــه ، إكتفـــــــــت 
ــم  ــع العل ــك م ــركة بذل الش
بــأن الشــركة تنفــذ نظــام 
مراقبــة مخاطــر كـــــــــامل 
فلديهــا سياســة مخـــــــاطر 
ــاطر  وتحــدث ســجل المخـــــ
ســنويًا وتعــــــــد خطــــــة 
ــى  ــية عل ــه الداخلـ المراجعـ

أســاس المخاطــر.

إدارة 6 لجنــة  إختصاصــات   : والســبعون  الحاديــة  المــادة 
طــر  لمخا √ا

√المادة الثانية والسبعون :إجتماعات لجنة إدارة المخاطر 7

√المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين 8
مازالــت المــادة إسترشــادية 
وعندمــا يتــم االلــزام بهــا 
ــركة , ــا الش ــوف تطبقه س

√المادة السابعة والثمانون : المسئولية اإلجتماعية 9

ســــــياسة  الشــركة  لــدى 
إجتمـــــــاعية  مســــاهمة 
ــلس  ــن مجـــــــ ــدة م معتم

, اإلدارة 

√المادة الثامنة والثمانون : مبادرات العمل اإلجتماعى 10
مازالــت المــادة إسترشــادية 
وعندمــا يتــم االلــزام بهــا 
ــركة , ــا الش ــوف تطبقه س

11

المادة التاسعة والثمانون : الفقرة )3( 

√االفصاح عبر الموقع االلكترونى للشركة 

ــب  ــن أغل ــركة ع ــح الش تفص
المعلومــات المطـــــــلوبة 
ــى  ــع اإللكترون ــى الموق عل

للشــركة ,

: تشــكيل لجنــة حوكمــة 12 المــادة الخامســة والتســعون 
√الشــركات 

ــة  ــركة لجن ــدى الش ــس ل لي
حوكمــة ولكــن تقــوم لجنــة 
ــدى  ــه م ــه بمراجع المراجع
ــات  ــركة بمتطلب ــزام الش الت
ــن  ــة م ــات ذات العالق الجه

ــة , ــئوليات الحوكم مس

تم بيان المادة وفق الئحة الحوكمة م
االلتزام 

التزام 
جزئي 

لم يتم 
سبب عدم التطبيق االلتزام 
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ــة  ــم الحالي ــة، ووظائفه ــان، واإلدارة التنفيذي ــاء اللج ــس اإلدارة، وأعض ــاء مجل ــماء أعض ــة ب – أس ــم الحالي ــة، ووظائفه ــان، واإلدارة التنفيذي ــاء اللج ــس اإلدارة، وأعض ــاء مجل ــماء أعض ب – أس
ــم  ــم وخبراته ــابقة ومؤهالته ــم والس ــم وخبراته ــابقة ومؤهالته والس

الفترة من 2020/01/01م الى 2020/12/31م  

الوظائف السابقةالوظائف الحاليةالمؤهالت والخبراتاالسمم

1

عبدالرحمن بن 
عبدالمحسن بالغنيم

) رئيس مجلس اإلدارة (

المؤهالت : 
بكالوريوس إدارة مالية – جامعة الملك 	 

فهد للبترول والمعادن 2007
ماجستير الرياضيات التطبيقية )تخصص 	 

رياضيات إحصائية واحتماالت ( – جامعة 
ديبول – الواليات المتحدة االمريكية 

الخبرات : 

خبرة في االستشارات المالية وإدارة 
المشاريع 

رئيس مجلس 	 
اإلدارة – شركة أيان 

لالستثمار 
مدير إداري – شركة 	 

أجدى الغذاء التجارية 
)السعودية(

)2015 الى االن ( 
شريك إداري – شركة 	 

التحليالت المتقدمة 
ذ م م )اإلمارات 

العربية المحدودة(
)2017 الى االن (

محلل ائتمان أول – صندوق 	 
التنمية الصناعية السعودية ) 

 )2011-2007
عالم بيانات اول – مركز 	 

الدراسات االستراتيجية ) 
 )2015 -2014

مستشار ومدير مشاريع – 
وزارة االقتصاد والتخطيط عبر 
 UNDP برنامج األمم المتحدة

)2015-2017(

2

المهندس/ سعد بن 
عماش الشمري

) نائب رئيس مجلس 
اإلدارة(

المؤهالت : 
ماجستير طرق التحكم المتقدمة 

بالعمليات 2006
بكالوريوس الهندسة الكيميائية – جامعة 

الملك سعود 1998
الخبرات : 

تخطيط استراتيجي ، تطوير اعمال ، تحليل 
مالي ، االستحواذ واالندماج وحوكمة 

وهيكلة الشركات 

نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة أيان 

لالستثمار

- العضو المنتدب شركة أيان 
لالستثمار2018 - 2020

- الرئيس التنفيذي لشركة 
السعودية للصناعات 

المتطورة 2012 – 2017

-مدير مشروع التخطيط 
االستراتيجية شركة التصنيع 

الوطنية   2010 - 2012
-قائد فريق شركة سابك   

2010 -2006

-مهندس تطوير عمليات 
صناعية شركة سابك 2001 

2006 -
-مهندس عمليات المجموعة 

الكيميائية  شركة سابك 
2001 - 1998

3

األستاذ / أحمد عبدهللا 
الخيال

) عضو مجلس اإلدارة(

المؤهالت :	 
 بكالوريوس علوم محاسبة – جامعة 	 

بورتالند الحكومية – الواليات المتحدة 
2012م

الخبرات : 	 
الخزينة واالستثمار – البنك السعودي 	 

لالستثمار من2013– 2014

المدير التنفيذي – شركة صحراء الخليج 
للكيماويات من 2014 – تاريخه

عضو مجلس إدارة – 
شركة أيان لالستثمار – 

من 2016 م

المدير التنفيذي – 
شركة صحراء الخليج 

للكيماويات – من 
2014م
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4

حاتم حمد عبدهللا 
السحيباني

)عضو مجلس اإلدارة (

المؤهالت : 

بكالوريوس هندسة ميكانيكية – 	 
جامعة الملك سعود – 2008م 

الخبرات : 

الهندسة والتصميم 	 
إدارة األصول	 

مدير عام شركة 
المفاهيم المشرقة 

للتجارة 

5
عادل أحمد يوسف 

الصالح
)عضو مجلس إدارة (

المؤهالت :
بكالوريوس علوم إدارية - جامعة الملك 

عبدالعزيز 1988م 
بكالوريوس تعليم تجاري - جامعة 

ميسوري كولومبيا 1992م 
ماجستير – جامعة شمال داكوتا 1994م 

دكتوراه جامعة والية اوهايو 1999م 
الخبرات : 

مدير الشؤون االدارية والمالية )معهد 
اإلدارة العامة بالشرقية(

منسق قطاع اإلدارة المكتبية )معهد 
اإلدارة العامة بالشرقية(

مدير إدارة البحوث واالستشارات )جامعة 
األمير محمد بن فهد(

الرئيس التنفيذي )شركة أيان لالستثمار(
نائب مدير الجامعة لتطوير األعمال 

والتواصل )جامعة األمير محمد بن فهد(

عضو مجلس إدارة 
-شركة أيان لالستثمار

6
فيصل بن عبدهللا 
القحطاني )عضو 

مجلس األدارة (

المؤهالت : 

بكالوريوس قانون – جامعة الملك سعود 	 
2000

الخبرات : 

البنك العربي الوطني 	 
بنك البالد	 

عضو مجلس اإلدارة – 	 
شركة أيان لالستثمار 

البنك العربي 	 
الوطني

عضو مجلس اإلدارة- 	 
شركة وفرة

7

األستاذ / معاذ ماجد 
العوهلي

) عضو مجلس اإلدارة(

المؤهالت:

بكالوريوس إدارة مالية و مصرفية – 	 
جامعة العلوم التطبيقية – البحرين 2007

الخبرات : 
الرئيس التنفيذي للشركة الدولية االولى 	 

للعقار واالستثمار – السعودية )2012 – 
, ) 2015

مؤسس شركة تمرية للحلويات 	 
والمعجنات – السعودية 

مساعد الرئيس التنفيذي في شركة 	 
العوهلي القابضة – السعودية )-2010 

 , )2012
محلل مالي – شركة اعيان لالجارة و 	 

االستثمار – الكويت ) 2008 – 2010 (

عضو مجلس إدارة 	 
شركة أيان لالستثمار 

)-2015 حتى االن (
الرئيس التنفيذي 	 

لشركة رسال القابضة 
–  السعودية ) 2015 

حتى االن ( 
عضو لجنة الترشيحات 	 

والمكافات – شركة 
بدجت السعودية 
)-2018 حتى االن(

عضو مجلس إدارة شركة 
العوهلي القابضة ) 2015- 

)2017

الوظائف السابقةالوظائف الحاليةالمؤهالت والخبراتاالسمم
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أعضاء اللجان من خارج المجلس :أعضاء اللجان من خارج المجلس :

الوظائف السابقة الوظائف الحالية المؤهالت والخبرات االسم م

1
محمد بن عبدهللا 

القطري 
عضو لجنة االستثمار 

من خارج المجلس 

المؤهالت:
الماجستير في إدارة األعمال 	 

من جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن – الظهران 1997م

بكالوريوس في علوم البيئة من 	 
جامعة الملك عبدالعزيز – جدة 

1989م
حاصل على شهادة المحل 	 

المالي المعتمد CFA منذ 
2001م

كبير 
المستشارين 

الماليين - شركة 
فقية للمزارع 

السمكية منذ 
2012م

الرئيس التنفيذي للمجموعة – 	 
شركة ريتاج المتميزة لالستثمار 

2013م – 2016م
مدير إدارة البحوث والتطوير – الخبير 	 

كابيتال 2011م – 2012م
نائب الرئيس للمالية -  شركة دكتور 	 

سليمان الحبيب الطبية 2009م – 
2011م

رئيس قسم االستثمار – شركة 	 
سعد التجارية للمقاوالت والخدمات 

المالية 2005م - 2009م
مساعد المدير العام – مجموعة 	 

سامبا المالية 2002م – 2005م
مدير كبار العمالء – مجموعة 	 

مصرفية الشركات – البنك األهلي 
التجاري 2000م – 2002م

أقتصادي أول – البنك األهلي 	 
التجاري 1997م – 2000م

2
األستاذ / صالح عبدهللا  

الغريب
)عضو لجنة مراجعة 

من خارج مجلس 
االدارة ( 

المؤهالت : الماجستير في المحاسبة 
من جامعة إنديانا جامعة بوردو 

USA- 2014– إنديانابوليس
بكالوريوس في المحاسبة – جامعة 

الملك فيصل 2005
الخبرات : 

رخصة من جامعة جورج واشنطن – 
قياس مؤشرات األداء 2018

رئيس قسم  عالقات الخريجين 
والتدريب التعاوني في معهد اإلدارة 

2015
التحق بمعهد اإلدارة بالدمام في 

2007
برنامج مدراء الفروع ببنك الرياض 

2006
محاسب- مجموعة عبدالهادي 

القحطاني 2005
المسؤول المالي – الجمعية 

السعودية لإلدارة بالمنطقة الشرقية 
,)2011-2008(

تقديم عدد من االستشارات 
والدراسات لعدد من الجهات في 

الجانب المالي والمحاسبي

عضو لجنة 
المراجعة من 
خارج مجلس 

االدارة 
مدير إدارة 

البرامج المالية 
واالقتصادية -  

معهد اإلدارة
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3

األستاذ / راشد عبدهللا 
الراشد 

) عضو مجلس اإلدارة 
من خارج المجلس(

عضو  مجلس 
إدارة شركة أيان 

لالستثمار
مدير عام / 

مَقيم معتمد 
–  مؤسسة شور 

العقارية,
مؤسسة 

شور للتقييم 
العقاري,)2009 – 

الى اآلن(,
مدير عام 
مؤسسة 

المشرق العربية 
للمقاوالت – 

)1999- الى اآلن(,

4

االستاذ / وليد بن 
يوسف الزياد ) عضو 

لجنة مراجعة من خارج 
مجلس االدارة ( 

المؤهالت : ماجستير في المحاسبة 
المهنية من جامعة وسكونسن 

– بكالوريوس محاسبة من جامعة 
الملك فيصل 

 رئيس التدقيق 
التنفيذي في 

شركة الحفر 
العربية

مدقق في شركة طالل ابو غزاله وشركاه 
مدير في شركة برايس واتر هاوس 

الوظائف المؤهالت والخبراتاالسمم
الوظائف السابقةالحالية
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كبار التنفيذيينكبار التنفيذيين

المؤهالت والخبرات االسم م
الوظائف 
الحالية 

الوظائف السابقة 

1
األستاذ / رائد بن محمد النعيم

) الرئيس التنفيذي(

المؤهالتالمؤهالت 

بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك فيصل 

الخبرات : الخبرات : 

خبرة لمدة 21 عام في القطاع المصرفي والعمل 
في عدة بنوك سعودية والتدرج من خاللها في 

عدة مناصب في مجال تمويل الشركات

كبير مدراء المنطقة 
الشرقية لمصرفية 

الشركات – بنك البالد 

2
األستاذ / أحمد محمود إبراهيم

)المدير المالي ( 

المؤهالتالمؤهالت
بكالوريوس تجاره من جامعة القاهرة	 

زمالة جمعية المحاسبين االداريين االمريكية 	 
)CMA(

) زمالة جمعية المحاسبين القانونيين 	 
 )CPA – االمريكيين

الخبراتالخبرات
محاسب بشركة تميمة تيلسين مصر	 
رئيس حسابات بشركة مينا لالستثمار 	 

السياحى والعقارى فرع مصر
المدير المالى لشركة المستقبل السعودية .	 

 المدير المالي 
– شركة االحساء 

للصناعات الغذائية

3
األستاذ / السيد أحمد سلمان

)مدير االستثمار ( 

المؤهالت:المؤهالت:
بكالريوس في المحاسبة – جامعة البحرين 	 

2010
حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد 	 

CFA منذ عام 2015
حاصل على شهادة محلل استثمارات  بديلة 	 

معتمد CAIA منذ عام 2019
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أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشـــركة عضــوا أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشـــركة عضــوا 
فـــي مجالــس إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــافـــي مجالــس إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا

الفترة من 2020/01/01م الى 2020/12/31م.

األستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم العضو
) رئيس مجلس اإلدارة (

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية 

أو من مديريها

داخل المملكة/خارج 
المملكة

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,,(

شركة والء للتأمين

)عضو مجلس ادارة ، رئيس لجنة المراجعة، 
عضو لجنة المخاطر(

مساهمة مدرجة داخل المملكة 

شركة اليسر لإلجارة و التمويل

)عضو لجنة المراجعة و االلتزام(
مساهمة مقفلةداخل المملكة  

شركة أيان لالستثمار
)رئيس مجلس اإلدارة( 

مساهمة مدرجةداخل المملكة 

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها السابقة 

أو من مديريها

داخل المملكة/خارج 
المملكة

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,,(

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 
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المهندس/ سعد بن عماش الشمري ) نائب رئيس مجلس اإلدارة(العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو 

من مديريها

داخل المملكة/خارج 
المملكة

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,,(

شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة – 
مسك

شركة مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة مساهمة غير مدرجةداخل المملكةكسب المالية

شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة شركة أيان لالستثمار

شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة شركة اسمنت الجوف

شركة مساهمة مدرجةداخل المملكة شركة المتطورة

شركة مساهمة غير مدرجةداخل المملكة شركة رواسي البناء لالستثمار

شركة مساهمة غير مدرجةداخل المملكة شركة دوتشة الخليج للتمويل

شركة مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة العبيكان للزجاج 

شركة مساهمة غير مدرجةداخل المملكة شركة افاق الحاسوب

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل المملكة/خارج 
المملكة

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,,(

الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية 
للصناعات المتطورة

شركة مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة السالم لصيانة الطائرات 

شركة مساهمة غير مدرجة داخل المملكة التصنيع والمتطورة للبوليول

شركة مساهمة غير مدرجة داخل المملكة الشركة الخليجية للملح 

شركة مساهمة مدرجة داخل المملكة الشركة السعودية لصناعة الورق 

شركة مساهمة مدرجةداخل المملكة شركة الصمعاني 

األستاذ / أحمد عبدهللا الخيال ) عضو مجلس اإلدارة(العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير داخل المملكة/خارج المملكة

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,,(

ذات مسؤولية محدودة داخل المملكةشركة صحراء الخليج للكيماويات

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة أيان لالستثمار

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير داخل المملكة/خارج المملكة
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,,(

---
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األستاذ / حاتم بن حمد السحيباني ) عضو مجلس اإلدارة (العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل المملكة/خارج المملكة

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,,(

الشركة السعودية للصادرات 
الصناعية

مساهمة مدرجةداخل المملكة 

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/خارج المملكة
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,,(

شركة باتك لإلستثمار واالعمال 
اللوجستية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

الدكتور / عادل بن يوسف بن احمد الصالح ) عضو مجلس اإلدارة (العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل المملكة/خارج المملكة

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,,(

مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة االحساء للخدمات الطبية 

مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة ورق 

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/خارج المملكة
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,,(

شركة أيان لالستثمار 
)الرئيس التنفيذي(

مساهمة غير مدرجة داخل المملكة 

األستاذ / فيصل بن عبدهللا القحطاني ) عضو مجلس اإلدارة (العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل المملكة/خارج المملكة

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,,(

شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة أيان لالستثمار

شركة مساهمة مدرجةداخل المملكة شركة وفرة 

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/خارج المملكة
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,,(

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 
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األستاذ / معاذ ماجد العوهلي ) عضو مجلس اإلدارة(العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل المملكة/خارج المملكة

الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,,(

شركة مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة رسال القابضة

شركة مساهمة غير مدرجةخارج المملكة شركة بوابة االستثمار 

شركة مساهمة غير مدرجةخارج المملكة شركة البوابة اللوجستية 

شركة مساهمة مدرجةداخل المملكة شركة بدجت السعودية

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/خارج المملكة
الكيان القانوني)مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 

مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,,(

---

هـ- تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه من الفترة هـ- تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه من الفترة 0101//0101//20202020م حتى م حتى 3131//1212//20202020م :   م :   

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي:

تصنيف العضوالمنصباالسم

مستقلرئيس مجلس اإلدارةعبدالرحمن عبدالمحسن بالغنيم

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة سعد بن عماش الشمري

مستقلعضو مجلس اإلدارةأحمد بن عبدهللا الخيال

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعادل بن احمد الصالح 

مستقلعضو مجلس اإلدارةحاتم بن حمد السحيباني 

مستقلعضو مجلس اإلدارةفيصل بن عبدهللا القحطاني 

مستقلعضو مجلس االدارة معاذ بن ماجد العوهلي
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ح- وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهماتها: ح- وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهماتها: 

لجنة المراجعةلجنة المراجعة
تشكيل لجنة المراجعة عن الفترة من 2020/01/01م حتى 2020/12/31م 

لجنة المراجعة
المنصبأعضاء اللجنة

الرئيس معاذ بن ماجد العوهلي 

عضو )من خارج المجلس(راشد بن عبدهللا الراشد 

عضو )من خارج المجلس(وليد بن يوسف الزياد

عضو )من خارج المجلس(صالح بن عبدهللا الغريب  

مهام لجنة المراجعة ومدة عملها:مهام لجنة المراجعة ومدة عملها:
إختصاصات اللجنةإختصاصات اللجنة

الشــركة  أعمــال  بمراقبــة  المراجعــة  لجنــة  تختــص 
والتحقــق من ســالمة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم المالية 
وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا، وتشــمل مهــام اللجنــة 

ــي: بصفــة خاصــة مــا يل

فيمــا يتعلــق بوظيفــة المحاســب القانوني)مراجــع . 1
ــر الماليــة : ــم والتقاري الحســابات( واعــداد القوائ

المحاســبين 	  بتعييــن  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 
القانونيين)مراجع الحســابات(، والتــي تتضمن مراجعة 
اللجنــة لكفاءاتهــم المهنيــة وتأكيــد اســتقالليتهم 
فــي  تعــارض  وجــود  مــن  المتوقعــة  والمخاطــر 

المصالــح، وأيضــا تحديــد أتعابهــم وفصلهــم .
التحقــق من إســتقالل مراجع الحســابات وموضوعيته 	 

وعدالتــه ومــدى فاعليــة أعمــال المراجعــه مــع األخذ 
فــى االعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلة .

ــه 	  ــركة وأعمال ــابات الش ــع حس ــة مراج ــه خط مراجع
ــة  ــة أو إداري ــااًل فني ــه أعم ــدم تقديم ــن ع ــد م والتأك
تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة وفقــًا لمبــدأ 

االســتقاللية وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك .
اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة .	 
ــى 	  ــه عل ــابات ومالحظات ــع الحس ــر مراج ــة تقري دراس

ــأنها . ــذ بش ــا أتخ ــة م ــة ومتابع ــم المالي القوائ

المطابقــة . 2 بنشــاط  يتعلــق  فيمــا 
واإللتــزام، تقــوم اللجنــة بمــا يلــي:

الجهــات 	  تقاريــر  نتائــج  مراجعــة 
إتخــاذ  مــن  والتحقــق  الرقابيــة 
الشــركة اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها 

.
الشــركة 	  إلتــزام  مــن  التحقــق 

والسياســات  واللوائــح  باألنظمــة 
العالقــة  ذات  والتعليمــات 

والتعامــالت 	  العقــود  مراجعــة 
المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع 
وتقديــم  العالقــة  ذوى  األطــراف 
ــس  ــى مجل ــك ال ــال ذل ــا حي مرئياته

. االدارة 
رفــع مــا تــراه مــن موضوعــات تــرى 	 

ضــرورة إتخــاذ إجــراءات بشــأنها الــى 
مجلــس االدارة وإبــداء توصياتهــا 

باإلجــراءات التــى يتعيــن إتخاذهــا .
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الداخليــة، . 3 المراجعــة  بنشــاط  يتعلــق  فيمــا 
تقــوم اللجنــة بمــا يلــي:

الداخليــة 	  الرقابــة  نظــم  ومراجعــة  دراســة   
الشــركة.  فــي  المخاطــر  وإدارة  والماليــة 
وجوانــب القصــور فــي الهيــكل العــام ألنظمــة 

وعملهــا. الداخليــة  الرقابــة 
دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة 	 

للمالحظــات  التصحيحيــة  اإلجــراءات  تنفيــذ 
الــواردة فيــه.

إدارة 	  وأنشــطة  أداء  علــى  العــام  اإلشــراف 
ــل  ــن أج ــركة ، م ــي الش ــة ف ــة الداخلي المراجع
تنفيــذ  فــي  فاعليتهــا  مــدى  مــن  التحقــق 
األعمــال والمهمــات التــي حددهــا لهــا مجلــس 

اإلدارة.
إدارة 	  بإنشــاء  الخاصــة  التوصيــات  إعــداد 

والموازنــة  بالشــركة  الداخليــة  المراجعــة 
الخاصــة بهــا، واختيــار وتعييــن مديــر وحــدة 
، والتأكــد مــن مــدى اســتقاللية المراجعيــن 

الداخلييــن.

فيما يتعلق بالتقارير المالية :. 4

دراســة مســودة القوائــم الماليــة األوليــة الربــع 	 
ــس  ــى مجل ــا عل ــرها وعرضه ــل نش ــنوية قب س

ــزم األمــر . اإلدارة والتوصيــة فــي شــأنها إذا ل
الماليــة الســنوية 	  القوائــم  دراســة مســودة 

وإبــداء  اإلدارة  مجلــس  علــى  عرضهــا  قبــل 
بشــأنها. والتوصيــة  الــرأي 

ــس االدارة 	  ــب مجل ــى طل ــاء عل ــرأي بن ــداء ال إب
فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس االدارة والقوائــم 
الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة 
وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين 
والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــى للشــركة 

وأداؤهــا ونمــوذج عملهــا وإســتراتجيتها .
دراســة أى مســائل مهمــة أو غيــر مألوفــه 	 

. الماليــة  التقاريــر  تتضمنهــا 
البحــث بدقــه فــي أى موضوعات يثيرهــا المدير 	 

أو  المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه 
ــابات. ــع الحس ــركة أو مراج ــزام بالش ــئول اإللت مس

التحقــق مــن التقديــرات المحاســبية 	 
ــواردة  ــة ال ــات الجوهري ــى الموضوع ف

ــة . ــر المالي ــى التقاري ف
دراســة السياســات المحاســبية المتبعة 	 

فــى الشــركة وإبــداء الــرأي والتوصيــة 
لمجلــس اإلدارة فــى شــأنها.

فيما يتعلق باألمور العامة:. 5

تتيــح 	  آليــة  صياغــة  اللجنــة  علــى 
للعامليــن بالشــركة أن يقومــوا بســرية 
المالحظــات  كافــة  بتقديــم  تامــة 
ــن  ــة م ــر المالي ــا التقاري ــى تتضمنه الت
أو مخالفــات وعلــى أعضــاء  تجــاوزات 
تحقيــق  بإجــراء  يقومــوا  أن  اللجنــة 
مســتقل  يتناســب مــع  حجــم المخالفــة.

اللجنــة مســئولة عــن أعمالهــا أمــام 	 
ــن  ــل م ــا ال يخ ــك بم ــس االدارة وذل مجل
مســئولية المجلــس عــن تلــك األعمــال 
التــى  الســلطات  أو  الصالحيــات  وعــن 

ــا. ــا اليه فوضه
يجــب أن يحضــر رئيــس اللجنــة الجمعيــة 	 

استفســارات  علــى  للــرد  العامــة 
 . همين لمســا ا
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صالحيات اللجنة:صالحيات اللجنة:

تتمتع اللجنة بالصالحيات التالية:	 
والوثائــق 	  والســجالت  المســتندات  طلــب 

والتقاريــر واإليضاحــات والمعلومــات األخــرى 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  المناســبة 
والمســؤولين  التنفيذييــن  والمديريــن 

بالشــركة.
ــؤولين 	  ــن والمس ــن التنفيذيي ــوة المديري دع

ــة  ــات اللجن ــركة الجتماع ــن بالش والموظفي
تطرحهــا  استفســارات  أيــة  علــى  لإلجابــة 

ــم. ــة عليه اللجن
تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة 	 

العامــة للشــركة لالنعقــاد إذا أعــاق مجلــس 
ــرار  ــركة ألض ــت الش ــا أو تعرض اإلدارة عمله

أو خســائر جســيمة.
والمستشــارين 	  بالخبــراء  االســتعانة 

والمتخصصيــن مــن خــارج الشــركة أثنــاء أداء 
أعمالهــا.

القيــام بأيــة واجبــات تــوكل إليهــا مــن قبــل 	 
مجلــس اإلدارة فــي حــدود صالحياتهــا.

هــذه 	  أحــكام  وتقييــم  بمراجعــة  القيــام 
الالئحــة واعــداد توصيــات لمجلــس اإلدارة 
فيمــا يتعلــق بتعديــل جــزء منهــا إن تطلــب 

ــك. ذل
لمجلــس 	  الســنوية  ربــع  التقاريــر  إعــداد 

ــة  ــوم اللجن ــاس دوري، وتق ــى أس اإلدارة عل

فــور  اإلدارة  لمجلــس  بتقديمهــا 
اللجنــة. اجتمــاع  انعقــاد  مــن  االنتهــاء 

تحديــد الرواتــب الشــهرية والمكافــآت 	 
األخــرى  والمكافــآت  التشــجيعية 
إلدارة المراجعــة الداخليــة أو المراجــع 
الداخلــي أو إدارة المطابقــة واإللتــزام 
ــة  ــح الداخلي ــع اللوائ ــى م ــا يتماش بم
للشــركة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس 

اإلدارة.
تقــوم اللجنــة بعمــل مراجعــة وتقييــم 	 

ســنوي لالئحتهــا وإعــداد توصيــات، إذا 
احتــاج األمــر، لمجلــس اإلدارة فيمــا 

يتعلــق بتعديــل جــزء منهــا.
التــي 	  المعلومــات  مــع  التعامــل 

مباشــرتهم  نتيجــة  لديهــم  تتوافــر 
تامــة. بســرية  اللجنــة  ألعمــال 

بالمســتجدات 	  اإلدارة  مجلــس  أبــالغ 
أو  اســتقالليتهم  علــى  تؤثــر  التــي 
للتعــارض فــي المصالــح المتعلقــة 
اللجنــة  تقــوم  التــي  بالقــرارات 

باتخاذهــا.
ــاء 	  ــة بانته ــل اللجن ــدة عم ــي م تنته

ــة . ــدورة الحالي ال

إجتماعات اللجنة:إجتماعات اللجنة:
سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة من 2020/01/01م حتى 2020/12/31م

طبيعة االســــمم
العضوية

عدد االجتماعات = 4

االجتماع األول
25/02/2020

االجتماع الثاني
16/06/2020م

االجتماع الثالث
18/08/2020م

االجتماع الرابع
29/10/2020

رئيس أ/ معاذ بن ماجد العوهلي1
حضرحضرحضرحضراللجنة

حضرحضرحضرحضرعضوأ/ راشد عبد هللا الراشد2

حضرحضرحضرحضرعضوأ/ صالح عبد هللا الغريب3

حضرحضرحضرحضرعضوأ/ وليد بن يوسف الزياد4

خالل عام 2020م ال يوجد أى تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس اإلدارة.	 



تقــرير مجلس إدارة شـركة أيـان لالسـتثمار

لجنة الترشيحات والمكافآتلجنة الترشيحات والمكافآت
تشكيل لجنة الترشيحات والمكافات عن الفترة من 2020/01/01م حتى 2020/12/31م 

لجنة الترشيحات 

المنصبأعضاء اللجنة

الرئيس أ/ فيصل بن عبدهللا القحطاني 

عضو أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم 

عضوأ/ حاتم بن حمد السحيباني 

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عملها:مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عملها:

ــأت . 1 ــة المكاف ــة سياس ــة بمراجع ــوم اللجن تق
بغــرض تقييــم مــدى فاعليتهــا فــى تحقيــق 

ــا . ــن أجله ــت م ــى وضع ــداف الت األه
أعضــاء . 2 بمكافــأت  ســنويًا  اللجنــة  توصــي 

التنفيذيــة  اإلدارة  وكذلــك  االدارة  مجلــس 
ــات  ــة المكاف ــار سياس ــى االعتب ــذ ف ــع األخ م
المرفقــة لهــذه الالئحــة وبيــان أى أســباب 

إنحــراف عــن هــذه السياســة .
مــع مراعــاة أي تعليمــات يضعهــا مجلــس . 3

ــيحات  ــات والترش ــة المكاف ــر لجن اإلدارة، تباش
كل الســلطات التــي يفوضهــا بهــا مجلــس 

اإلدارة.
تمــارس اللجنــة جميــع الصالحيــات الممنوحــة . 4

لهــا للقيــام بواجبهــا تجــاه مســاهميها .
تعــد اللجنــة مســؤولة عــن الترشــيح لعضويــة . 5

ــى  ــن عل ــن التنفيذيي ــس اإلدارة والمديري مجل
النحــو التالــي:

أ دراســة طلبــات الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة 	.
ذات  والتوصيــات  المالحظــات  جميــع  وتوثيــق 
ــة  ــذه الالئح ــي ه ــاورد ف ــاة م ــع مراع ــة م العالق
ــد ترشــيح عضــو و مراعــاة مــاورد فــي الئحــة  عن
ــة  ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة ع ــة الص الحوكم
علــى أن تقــوم الجمعيــة باألخــذ فــى االعتبــار 

بتوصيــات لجنــة الترشــيحات والمكافــأت.
أ لعضويــة 	. بالترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

المجلــس.

أ بمعلومــات 	. المســاهمين  تزويــد 
المرشــحين  حــول  كافيــة 
ومؤهالتهــم وعالقاتهــم بالشــركة 
اختيارهــم. علــى  التصويــت  قبــل 

أ االســتعانة بخدمــات طــرف خارجــي 	.
لتحديــد  مســتقل  متخصــص 
لعضويــة  إضافييــن  مرشــحين 
ــدد  ــة أن ع ــي حال ــس اإلدارة، ف مجل
المرشــحين ال يتجــاوز عــدد المقاعــد 

المجلــس. فــي  المتوفــرة 
أ علــى الشــركة نشــر إعــالن الترشــح 	.

فــي الموقــع اإللكترونــي للشــركة 
للســوق  اإللكترونــي  والموقــع 
وفــي أي وســيلة أخــرى تحددهــا 
الهيئــة وذلــك لدعــوة األشــخاص 
لعضويــة  الترشــح  فــي  الراغبيــن 
ــاب  مجلــس اإلدارة، علــى أن يظــل ب
الترشــح مفتوحــًا مــدة شــهر علــى 

ــالن. ــخ اإلع ــن تاري ــل م األق
أ ــكل مســاهم فــي الشــركة 	. يحــق ل

ترشــيح نفســة أو غيــره لعضويــة 
مجلــس اإلدارة وفقــًا ألحــكام نظــام 

ــة. ــه التنفيذي ــركات ولوائح الش
أ وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــى حالــة 	.

شــغر مركــز أحــد أعضــاء مجلــس 
اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن.
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تعد اللجنة مسؤولة عن مجلس . 6
اإلدارة والمديرين التنفيذيين على 

النحو التالي:

أ ورفــع 	. اإلدارة  مجلــس  هيــكل  مراجعــة 
التــي  التغييــرات  شــأن  فــي  التوصيــات 

إجراءهــا. يمكــن 
أ ــة 	. ــات المطلوب ــنوية لالحتياج ــة الس المراجع

مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس 
للقــدرات  وصــف  واعــداد  ولجانــه  اإلدارة 
ــس  ــة المجل ــة لعضوي ــالت المطلوب والمؤه
أن  يلــزم  الــذي  الوقــت  وتحديــد  ولجانــه 
و/أو  المجلــس  ألعمــال  العضــو  يخصصــه 

لجــان المجلــس.
أ ــه 	. ــس ولجان ــة المجل ــكل وتركيب ــم هي تقيي

بشــكل ســنوي وتحديــد جوانــب الضعــف 
ــة  ــوات الالزم ــراح الخط ــس واقت ــي المجل ف

لمعالجتهــا.
أ علــى 	. عضــو  وكل  ككل  المجلــس  تقييــم 

بنــاء علــى  حــدى بشــكل ســنوي وذلــك 
وموضوعيــة. ورســمية  شــفافة  معاييــر 

أ اســتقاللية 	. مــن  ســنوي  بشــكل  التأكــد 
األعضــاء المســتقلين وعــدم وجــود تعــارض 
عضويــة  يشــغل  العضــو  كان  إذا  مصالــح 

أخــرى. شــركات 
أ التأكــد مــن أن أعضــاء المجلــس ال يشــغلون 	.

مــن خمــس  أكثــر  إدارة  عضويــة مجلــس 
شــركات مســاهمة فــي آن واحــد.

أ التوصيــة فيمــا يخــص تعييــن واعفــاء أعضاء 	.
العليا. اإلدارة 

أ وضــع سياســة واجــراءات التعاقــب الوظيفي 	.
اإلدارة  أعضــاء  وكبــار  التنفيــذي  للرئيــس 
ــراءات  ــط واج ــق خط ــة تطبي ــا ومراقب العلي

ــم. ــي له ــب الوظيف التعاق
أ وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن 	.

واألعضــاء  التنفيذييــن  غيــر  واألعضــاء 
وكبارالتنفيذييــن. المســتقلين 

أ تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلس 	.
الحلــول لمعالجتهــا بمــا  اإلدارة، واقتــراح 

يتفــق مــع مصلحــة الشــركة

تعد اللجنة مسؤولة عن مكافآت أعضاء . 7
مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منها 

والمديرين التنفيذيين على النحو 
التالي:

أ للتعويضــات 	. واضحــة  سياســة  وضــع 
مجلــس  ألعضــاء  والحوافــز  والمكافــآت 
اإلدارة واللجــان المنبثقــة منهــا والمديريــن 
التنفيذييــن بالشــركة ورفعهــا الــى مجلــس 
اإلدارة واعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــه 
علــى ان يراعــى تنظيــم جهــود كل عضــو 
فــي مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيــذي في 
تطبيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة، 
ــم  ــاألداء وتقيي ــط ب ــر ترتب ــتخدام معايي واس
اللجنــة لــألداء الشــخصي لهــم فــي مقابــل 
اإلدارة  مجلــس  وضعهــا  التــي  األهــداف 

واالفصــاح عنهــا .
أ ورئيــس 	. أعضــاء  لمكافــآت  معاييــر  وضــع 

مجلــس اإلدارة تمكــن الشــركة مــن الحصول 
ــركة  ــة الش ــدف تنمي ــز به ــى أداء متمي عل
ــى  ــر عل ــدون التأثي ــل ب ــدى الطوي ــى الم عل

ــاء. ــتقاللية األعض اس
أ مالئمــة 	. لمــدى  المســتمرة  المراجعــة 

أداء  بالشــركة مقابــل  المكافــآت  معاييــر 
الشــركة والمركــز المالــي لهــا واالتجاهــات 

األساســية فــي ســوق العمــل.
أ التأكــد مــن أن سياســة الحوافز في الشــركة 	.

ال تــؤدي الــى أخــذ مخاطر غيــر مبررة.
أ تتخذهــا 	. التــي  القــرارات  تنفيــذ  متابعــة 

الجمعيــة العامــة للمســاهمين والمتعلقــة 
ــس  ــاء مجل ــآت أعض ــص مكاف ــع تخ بمواضي
بالشــركة  التنفيذييــن  وكبــار  اإلدارة 
وبالكيفيــة التــي يتــم بهــا اإلفصــاح عــن تلك 
الســنوي. اإلدارة  مجلــس  بتقريــر  المكافــآت 

أ تنظــم اللجنــة كيفيــة منــح أســهم مجانيــة 	.
ــة . ألعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذي
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تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية .. 8

إجتماعات اللجنة:إجتماعات اللجنة:

سجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من 2020/01/01م حتى 2020/12/31م 

طبيعة االســــمم
العضوية

عدد االجتماعات = 3

االجتماع األول
02/02/2020م

االجتماع الثاني
22/09/2020م

االجتماع الثالث
15/12/2020

رئيس أ/ فيصل بن عبدهللا القحطاني1
حضرحضرحضراللجنة

حضرحضرحضرعضوأ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم2

حضرحضرحضرعضوم/ حاتم بن حمد السحيباني3

لجنة االستثمار والمتابعة : لجنة االستثمار والمتابعة : 

تشكيل لجنة االستثمار والمتابعة عن الفترة من 2020/01/01م حتى 2020/12/31م :

لجنة االستثمار والمتابعة 

المنصبأعضاء اللجنة

الرئيس احمد بن عبدهللا الخيال  

عضوسعد بن عماش الشمري

عضوعادل بن احمد الصالح  

عضومحمد بن عبدهللا القطري )عضو من خارج المجلس(

مهام لجنة االستثمار والمتابعة ومدة عملها:مهام لجنة االستثمار والمتابعة ومدة عملها:

تمــارس اللجنــة جميــع الســلطات وتتحمــل واجبــات مجلــس اإلدارة فــي الفتــرة مــا . 1
بيــن اجتماعــات المجلــس.

ــاج . 2 ــي تحت ــات الت ــة بالموضوع ــرارات المتعلق ــاذ الق ــة واتخ ــة بمناقش ــوم اللجن تق
ــة. ــداث الطارئ ــي األح ــة ف ــرارات عاجل ــاذ ق ــى اتخ إل

تتضمــن مســؤوليات اللجنــة اتخــاذ القــرارات الروتينيــة التــي تتطلبهــا اعمــال . 3
الشــركة العاديــة، حســب الصالحيــات التــي يفوضهــا مجلــس اإلدارة.

فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها، سوف تقوم اللجنة بالتالي:. 4

مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط االستراتيجي للشركة.	 
التأكــد مــن أن الخطــط االســتراتيجية للشــركة قــد تــم ترجمتهــا إلى تصرفــات وأعمــال فعلية 	 

تهــدف إلــى تحقيــق أهداف الشــركة.
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بتوزيــع مــوارد 	  يتعلــق  المجلــس فيمــا  مراجعــة توصيــات 
ــط  ــن الخط ــق بي ــق التواف ــى تحقي ــدف إل ــي ته ــركة الت الش
األجــل. طويلــة  التشــغيلية  واهدافهــا  للشــركة  االســتراتيجية 

المراجعــة الدوريــة للخطــط االســتراتيجية للشــركة وشــركاتها 	 
التابعــة واألهــداف التشــغيلية للتأكــد مــن توافقهــا مــع 

ــا. ــركة واهدافه ــالة الش رس
فيمــا يتعلــق بأولويــات الشــركة التشــغيلية، ســوف تقــوم 	 

اللجنــة بمراجعــة وإعــداد التوصيــات لمجلــس اإلدارة بالنســبة 
التشــغيلية،  باألولويــات  المتعلقــة  االســتراتيجية  للقــرارات 
متضمنًاالتوســع إلــى أســواق ودول جديــدة أو الخــروج مــن 

أســواق ودول حاليــة.

ــات . 5 ــة توزيع ــركة وسياس ــي للش ــط المال ــبة للتخطي بالنس
ــي: ــة بالتال ــوم اللجن ــوف تق ــاح، س االرب

المتعلقــة 	  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــات  ومراجعــة  إعــداد 
ــة األجــل،  باألهــداف واالســتراتيجيات الماليــة الســنوية وطويل

وايًضــا مؤشــرات االداء المرتبطــة بهــا.
مراجعــة األمــور الماليــة الهامــة للشــركة والشــركات التابعــة 	 

لهــا، مثــل األمــور المتعلقــة بــرأس مــال الشــركة، والتصنيــف 
االئتمانــي للشــركة، والتدفقــات النقديــة، وأنشــطة االقتــراض، 

والودائــع االســتثمارية.
اإلدارة 	  لمجلــس  المقدمــة  التوصيــات  ومراجعــة  إعــداد 

للشــركة وبكيفيــة  األربــاح  توزيعــات  والمتعلقــة بسياســة 
. تنفيذهــا

المراجعــة الدوريــة للنفقــات الرأســمالية الفعليــة ومراجعتهــا 	 
بتقييــم  يتعلــق  مســبًقا,فيما  المعتمــدة  الموازنــات  مــع 
إنتاجيــة الشــركة فــي المــدى الطويــل وفعاليــة عملياتهــا 
التشــغيلية, ســوف تقــوم اللجنــة بمراجعــة وإعــداد التوصيــات 
لمجلــس اإلدارة بالنســبة للقــرارات االســتراتيجية المتعلقــة 
بالفــرص التــي أمــام الشــركة التــي تهــدف إلــى تحســين 
جــودة المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة وترشــيد 

ــا. ــة به ــف المتعلق التكالي

اللجنــة مســئولة عــن أعمالهــا أمــام مجلــس االدارة وذلــك . 6
ــال  ــك األعم ــن تل ــس ع ــئولية المجل ــن مس ــل م ــا ال يخ بم

ــات أو الســلطات التــى فوضهــا اليهــا . وعــن الصالحي
يجــب أن يحضــر رئيــس اللجنــة الجمعيــة العامــة للــرد علــى . 7

استفســارات المســاهمين

صالحيات اللجنة :  صالحيات اللجنة :  

طلــب المســتندات والتقاريــر . 1
ــات  ــات والمعلوم والتوضيح
مــن  المناســبة  األخــرى 
ــؤولين والتنفيذيين  المســــ
والمــــــــوظفين بالشــركة 

ــود. ــدون أي قي ب
المســــــــؤولين . 2 دعــــــوة 

والموظفيــن  والتنفيذييــن 
لحضــــــــــور  بالشـــــــركة 
اجتماعاتهــا لإلجابــة علــى 
االستفســــــــــــــارات التــي 
اللجنــة عليهــم. تطرحهــا 

االســتعانة بخدمــات الخبــراء . 3
خــارج  مــن  والمستشــارين 
الــرأي  إلبــداء  الشـــــــركة 
والمشــورة فــي المســائل 

ــم. ــرح عليه ــي تط الت
أداء الخدمــات األخــرى التــي . 4

اإلدارة  مجلــس  يطـــــلبها 
والتــي تقـــع داخــل صالحيات 

ــة, اللجن
بعمــل . 5 اللجنــة  تقــــــــوم 

مراجعـــة وتقييــم ســنوي 
ــد  ــدف التأك ــتها به لالئحــــ
مــن قـــــيامها بواجباتهــا 
ورفــــــع التوصيــات لمجلس 
ــراء  ــأن إج اإلدارة بشــــــــــــ

التعديــالت بهــا.
تنتهــي مــدة عمــل اللجنــة . 6

بانتهــاء الــدورة الحاليــة .
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اجتماعات اللجنة:اجتماعات اللجنة:
سجل حضور أعضاء لجنة االستثمار و المتابعة للفترة من 2020/01/01م حتى 2020/12/31م

طبيعة االســــمم
العضوية

عدد االجتماعات = 5

االجتماع األول 
2020/02/17م

االجتماع الثاني 
2020/06/10م

االجتماع الثالث 
2020/08/17م

االجتماع الرابع 
2020/10/12م

االجتماع الخامس
2020/12/14م

رئيس أ/احمد بن عبدهللا الخيال1
حضرحضرحضرحضرحضراللجنة

حضرحضرحضرحضرحضرعضوم/سعد بن عماش الشمري2

حضرحضرحضرحضرحضرعضود/عادل بن أحمد الصالح3

حضرلم يحضرحضرحضرحضرعضوأ/محمد بن عبدهللا القطري4

هـــ( اإلجــراءات التــى إتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه علمــًا و)بخاصــة غيــر هـــ( اإلجــراءات التــى إتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه علمــًا و)بخاصــة غيــر 
ــا : ــركة وأدائه ــال الش ــم حي ــاهمين ومالحظاته ــات المس ــن ( بمقترح ــا :التنفيذيي ــركة وأدائه ــال الش ــم حي ــاهمين ومالحظاته ــات المس ــن ( بمقترح التنفيذيي

فى حالة وجود أي مالحظات من مساهمي الشركة يقوم رئيس المجلس بإبالغ أعضاء 
المجلس عن المالحظات التي طرحها المساهمين وكيفية معالجتها وسبل األخذ بها 

حال ثبت جدواها فى أول إجتماع .

و( تنص سياسة المكافأت على ما يلى : و( تنص سياسة المكافأت على ما يلى : 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة : مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة : . . 11

نصــت المــادة التاســعة عشــر مــن النظــام األساســي 
للشــركة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــالت مســتقبلية 
ــو  ــى النح ــس اإلدارة عل ــاء مجل ــأت أعض ــى مكاف عل

التالــى : 

مقابــل  الشــركة  إدارة  مجلــس  ألعضــاء  يدفــع 
الخدمــات التــي يقومــون بهــا مبلــغ مقطــوع وقــدرة 
ــنة  ــن الس ــو ع ــكل عض ــال ل ــف ري ــون ال ــة وخمس مائ
ــأة  ــذه المكاف ــتحقاق ه ــون اس ــى أن يك ــة، عل المالي
متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو، 
باإلضافــة إلــى بــدل حضــور جلســات قــدره ثالثــة االف 
ريــال عــن كل جلســة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس 
ــس. ــر المجل ــن س ــور أمي ــدل الحض ــمل ب اإلدارة ويش

ويدفــع مبلــغ مقطــوع وقــدرة 
خمســون الــف ريــال لــكل عضــو 
وبحــد  لجنــة  فــي  مشــارك 
ــال إذا  ــف ري ــبعون ال ــى س أقص
كان عضــو فــي أكثــر مــن لجنــة 
اســتحقاق  يكــون  أن  علــى 
ــع  ــبًا م ــاة متناس ــذه المكاف ه
ــا  ــي يحضره ــات الت ــدد الجلس ع
بــدل  الــى  العضــو، باإلضافــة 
حضــور وقــدرة ثالثــة االف ريــال 
لــكل عضــو عــن كل جلســة عــن 
كل لجنــة ويشــمل بــدل الحضور 

ــة. ــر اللجن ــن س أمي
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مكافــأة  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  يدفــع 
األربــاح  صافــي  مــن   )10%( بنســبة 
تقررهــا  التــي  االحتياطيــات  خصــم  بعــد 
ــح علــى  ــع رب ــة العامــة وبعــد توزي الجمعي
المســاهمين ال يقــل عــن )%5( مــن رأس 

المدفــوع. الشــركة  مــال 

ــوع  ــاوز مجم ــوال ال يتج ــع األح ــي جمي و ف
مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن 
مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ 
خمســمائة الــف ريــال وفــى حــدود مــا 
نــص عليــه نظــام الشــركات أو أيــة أنظمــة 
مكملــة  أخــرى  تعليمــات  أو  قــرارات  أو 
ــى  ــس االدارة ال ــر مجل ــتمل تقري ــه ويش ل
بيــان  علــى  العاديــة  العامــة  الجمعيــة 
أعضــاء  عليــه  حصــل  مــا  لــكل  شــامل 
ــن  ــة م ــنة المالي ــالل الس ــس اإلدارة خ مجل
ــور  ــدل حض ــاح وب ــى األرب ــب ف ــب ونصي روات
و مصروفــات  وغيــر ذلــك مــن المزايــا كمــا 
يشــتمل التقريــر المذكــور علــى بيــان ما تم 
صرفــه  لألعضــاء مجلــس اإلدارة بوصفهــم 
موظفيــن أو إدارييــن أو مــا صرفــوه نظيــر 
ــة أو إدارة أو استشــارية ســبق  أعمــال فني
العامــة  الجمعيــة  عليهــا  وافقــت  أن 

للشــركة .
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مكافــآت 	  بسياســة  يتعلــق  فيمــا 
الترشــيحات  لجنــة  تقــوم  التنفيذييــن 
الخاصــة  التنفيذيــة  الالئحــة  بمراجعــة 
بمكافــآت التنفيذييــن ورفــع التوصيــة 
فــي نهايــة كل ســنة ماليــة حــول صــرف 

ومبالغهــا. المكافــآت  تلــك 

المحــددة  المكافــآت  االعتبــار  فــي  يؤخــذ 
ــي  ــن والت ــار التنفيذيي ــض كب ــود بع ــي عق ف
فــي  المكافــآت  تلــك  بموجبهــا  يصــرف 
تاريــخ اســتحقاقها ، تقــوم لجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت  بمراجعــة سياســات الترشــيحات 
مــدى  مــن  للتحقــق  ســنوًيا  والمكافــآت 

موائمتهــا مــع إســتراتيجية الشــركة .

ــآت  ــن المكافــ ــة بيــ ــح العالقــ ــآت  ز( توضيــ ــن المكافــ ــة بيــ ــح العالقــ  ز( توضيــ
المكافــــآت  وسياســــة  المكافــــآت الممنوحــــة  وسياســــة  الممنوحــــة 
المعمــــول بهــــا، وبيــــان أي انحــــراف المعمــــول بهــــا، وبيــــان أي انحــــراف 

جوهــــري عــــن هــــذه السياســــة: جوهــــري عــــن هــــذه السياســــة: 

تــم االلتــزام بمــا ورد فــى سياســة المكافــات 
لجنــة  أعــاله حيــث أوصــت  اليهــا  المشــار 
ــب  ــى حس ــأت عل ــرف المكاف ــيحات بص الترش
تــم  ثــم  ومــن  المكافــأت  سياســة  الئحــة 

إعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة .
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و( تفاصيل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:و( تفاصيل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

أعضاء مجلس اإلدارة )مستقلين ( للفترة من 2020/01/1م حتى 2020/12/31م  	

اسم العضو
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بان

حي
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 ح
بن
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حات

ع 
مو

مج
ال

تة
ثاب

 ال
ت

فآ
كا

م
3,0003,0003,0003,0003,00015,000بدل حضور جلسات المجلسال

3,0006,0006,0003,0003,00021,000مجموع بدل حضور جلسات اللجان

75,00075,00075,00075,00075,000375,000المكافات السنوية للمجلس 

50,00050,00050,00050,00050,000250,000المكافات السنوية للجان 

131,000134,000134,000131,000131,000661,000المجموع الكلي

اعضاء مجلس االدارة ) غير التنفيذيين ( 	 

سعد بن عماش الشمريعادل بن أحمد الصالحاسم العضو
ت 

فا
كا

م
ال

ة 
ابت

الث
3,0003,000بدل حضور جلسات المجلس

6,0006,000مجموع بدل حضور جلسات اللجان

75,00075,000المكافات السنوية للمجلس 

50,00050,000المكافات السنوية للجان 

134,000134,000المجموع الكلي
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مكافآت أعضاء اللجان ) من خارج المجلس (

المكافآت الثابتة نظير عضوية اللجنةأعضاء لجنة المراجعة
المجموعبدل حضور جلسات) عدا بدل حضور الجلسات(

150,00012,00062,000- راشد عبدهللا الراشد

250,00012,00062,000- صالح عبدهللا الغريب

350,00012,00062,000- وليد الزياد

450,0006,00056,000- محمد القطري

200,00042,000242,000المجموع 

خمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافأت والتعويضات:  	

البيان
العضو المنتدب 
)ترك المنصب 

نهاية شهر يناير 
)2020

المجموعمدير االستثمار  المدير المالى الرئيس التنفيذي

ت 
فآ

كا
م

ال
تة

ثاب
ال

67,000800,004168,000241,8711,276,875رواتب

0291,88552,95087,305432,140بدالت

67,0001,091,889220,950329,1761,709,015المجموع

ت 
فآ

كا
م

ال
رة

غي
مت

ال

0028,79613,76642,562مكافآت دورية

0004725047,250مكافأة نهاية الخدمة

67,0001,091,889249,746390,1921,798,827المجموع الكلي

وفقــًا لالئحــة حوكمــة الشــركات اإلفصــاح عــن خمســة 	 
المكافــأت  أعلــى  تلقــوا  التنفيذييــن ممــن  مــن كبــار 
ولكــن الوظائــف الحاليــة المتواجــدة بالهيــكل التنظيمــي 
ــن  ــار التنفيذيي ــن كب ــة م ــوى أربع ــن س ــركة ال يتضم للش
المدرجيــن أعــاله )الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي 

ومديــر االســتثمار والعضــو المنتــدب( .
ــم يتقاضــى أي مــن أعضــاء مجلــس 	   باســتثناء مــا ذكــر ل

اإلدارة أو أي مــن كبــار التنفيذييــن أيــة مصاريــف ســفر أو 
ــدالت أخــرى. تنقــالت أو مكافــآت أو أي ب
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ز( الوســــائل التــــي اعتمــــد عليهــــا ز( الوســــائل التــــي اعتمــــد عليهــــا 
ــه  ــم أدائــ ــي تقييــ ــس االدارة فــ ــه مجلــ ــم أدائــ ــي تقييــ ــس االدارة فــ مجلــ
والجهــــة  وأعضائــــه،  لجانــــه  والجهــــة وأداء  وأعضائــــه،  لجانــــه  وأداء 
الخارجيــــة التــــي قامــــت بالتقييــــم الخارجيــــة التــــي قامــــت بالتقييــــم 

وعالقتهــــا بالشــــركة، إن وجــــدت.وعالقتهــــا بالشــــركة، إن وجــــدت.

والمكافــأت  الترشــيحات  لجنــة  تقــوم 
فــي  والقــوة  الضعــف  جوانــب  بتحديــد 
مجلــس اإلدارة وإقتــراح معالجتهــا بمــا 
وتقيــم  الشــركة  مصلحــة  مــع  يتفــق 
اللجنــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ، أمــا لجنــة 
الترشــيحات والمكافــأت فيتــم تقييمهــا 
ويقــوم  المجلــس  رئيــس  طريــق  عــن 
النمــاذج  بإســتيفاء  المجلــس  أعضــاء 

. للتقييــم  الالزمــة 

ط( عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي ط( عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي 
مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة 
أو مــن أي جهة اشــرافية أو تنظيمية أو مــن أي جهة اشــرافية أو تنظيمية 

أو قضائيــة أخــرى:أو قضائيــة أخــرى:

               

ال يوجد أي مخالفات لعام 2020 م

الدعاوى المقامة ضد الشركة:

يوجــد دعــوى مقامــة ضــد الشــركة مــن 
طــرف آخــر يطالــب فيهــا بمبلــغ )24,5( 
مليــون ريــال مقابــل مــا يدعيــه مــن 
لمشــروع  استشــارية  خدمــات  تقديــم 
إلــى  وباإلضافــة  األلمونيــوم،  رقائــق 
المطلوبــة  األعمــال  يقــدم  لــم  أنــه 
نــص  وحســب  العقــد،  حســب  منــه 
العقــد فــإن دفــع أيــة أتعــاب يكــون 
ــادة  ــد زي ــط بع ــدار فق ــالوة اإلص ــن ع م
لــم تتحقــق  التــي  رأســمال الشــركة 
المحكمــة  أصــدرت  وقــد  اآلن،  حتــى 
ــح الشــركة خــالل  العامــة حكمهــا لصال
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ــتئناف  ــه االس ــدت محكم ــد أي ــام 2020م فق ع
الحكــم الصــادر لصالــح الشــركة .

لفاعليــة  الســنوية  المراجعــة  نتائــج  لفاعليــة ر(  الســنوية  المراجعــة  نتائــج  ر( 
بالشــركة:  الداخليــة  الرقابــة  بالشــركة: إجــراءات  الداخليــة  الرقابــة  إجــراءات 

وتطبيــق  	 الداخليــة  الرقابــة  أســس  أواًل: 
الشــركة: داخــل  الرقابيــة  الــدورة 

ــوم  ــة تق ــة الداخلي ــر الرقاب ــوء تقاري ــي ض  - ف
الرقابيــة  الــدورة  بمراجعــة  المراجعــة  لجنــة 
لكافــة أنشــطة الشــركة وفــق األســس التاليــة: 

التأكــد مــن ســالمة تطبيــق األنظمــة واللوائــح . 1
لتعزيــز الثقــة بتقاريــر الشــركات التابعة.

اإلداريــة . 2 واإلجــراءات  السياســات  تقييــم 
لــكل  والتســويقية  والتشــغيلية  والماليــة 

أعمالهــا. طبيعــة  وفــق   شــركة 
ضمــان دقــة المعلومــات الــواردة فــي التقارير . 3

الدوريــة لهــذه الشــركات والتحقــق منها.
ــن . 4 ــبة ع ــرارات المناس ــاذ الق ــى اتخ ــدرة عل الق

طريــق تحديــد المشــاكل والمعوقــات والعمل 
علــى حلهــا كنــوع مــن أنــواع الرقابــة المانعــة 

.
تتابــع لجنــة المراجعــة مــدى االلتــزام بتطبيــق . 5

برنامــج الرقابــة الماليــة المعتمــد مــن مجلس 
الشــركة  للرقابــة علــى اســتثمارات  اإلدارة  

والشــركات التابعــة والشــقيقة.
أن العمــل الرقابــي لشــركة أيــان لالســتثمار . 6

عــن  الكاملــة  االســتقاللية  بصفــة  يتســم 
أعمــال الرقابــة الداخليــة للشــركات التابعــة 
ــاند  ــر دور مس ــل يعتب ــا ، ب ــي عنه ــو ال يغن وه
ــم  ــا لتقدي ــداف اإلدارة العلي ــدم أه ــل يخ وعم
التقاريــر  خــالل  مــن  المجديــة  التوصيــات 

المرفوعــة.

الســنوية  	 المراجعــة  نتائــج  ثانيــًا: 
لفاعليــة الرقابــة الداخليــة وفيمــا 
يلــي أهــم اإلجــراءات والمالحظــات 

الجوهريــة:  

ــذ  ــة من ــة المراجع ــاء لجن ــرص أعض ح
علــى  اللجنــة  لعضويــة  ترشــيحهم 
ــة الداخليــة إلــى  توجيــه أعمــال الرقاب
المخاطــر  ذات  والوظائــف  األنشــطة 
العاليــة بهــدف رفــع فاعليــة وكفــاءة 
وربحيــة عمليــات الشــركة وذلــك فيمــا 

ــي: يل

اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية.	 
ــة 	  ــة والتوصي ــة الحوكم ــة الئح مراجع

ــزم. ــث مايل بتحدي
باعتمــاد 	  والتوصيــة  المراجعــة 

التنظيميــة  واإلجــراءات  السياســات 
البشــرية.   المــوارد  لقســم  والوظيفيــة 

شــاملة 	  تقييــم  عمليــة  اجــراء  بعــد 
لهــا  تتعــرض  التــي  المخاطــر  ألهــم 
بإنشــاء  االهتمــام  وكذلــك  الشــركة، 

الداخليــة. المراجعــة  إدارة 
الشــركة 	  أداء  وتقييــم  متابعــة 

والشــركات التابعــة مــن خــالل مقارنــة 
الفعلــي  األداء  مــع  المخطــط  األداء 
وتحديــد االنحرافات ومناقشــة أســبابها 
والعمــل علــى تصحيحهــا، ممــا كان 
ــة  ــم المالي ــى القوائ ــب عل ــر طي ــه أث ل
الفعليــة خــالل عــام 2020 م  والتوصيــة 

التصحيحيــة. االجــراءات  باتخــاذ 
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م ( تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة :م ( تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة :

ال يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خالل عام 2020 م

بيــــان بتواريــخ الجمعيــــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســــنة الماليــة االخيره وأســماء 
أعضــــاء مجلــس االدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات :

االسمم
سجل الحضور

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشربتاريخ 
2020/02/02م

حضرعبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم1

حضرسعد بن عماش الشمري2

حضرأحمد بن عبدهللا الخيال 3

حضرعادل بن احمد الصالح4

حضرفيصل بن عبدهللا القحطاني5

حضرمعاذ بن ماجد العوهلي6

حضرحاتم بن حمد السحيباني 7

االسمم
سجل الحضور

اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة و الثالثون بتاريخ 
2020/04/27م

حضرعبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم1

حضرسعد بن عماش الشمري2

حضرأحمد بن عبدهللا الخيال 3

حضرعادل بن احمد الصالح4

حضرفيصل بن عبدهللا القحطاني5

حضرمعاذ بن ماجد العوهلي6

حضرحاتم بن حمد السحيباني 7

االسمم
سجل الحضور

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني عشر بتاريخ 
2020/06/25م 

حضرعبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم1

اعتذر عن الحضور سعد بن عماش الشمري2

حضرأحمد بن عبدهللا الخيال 3

حضرعادل بن احمد الصالح4

حضرفيصل بن عبدهللا القحطاني5

حضرمعاذ بن ماجد العوهلي6

حضرحاتم بن حمد السحيباني 7
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11. لــم يتضمــن تقريــر المحاســب القانونــي . لــم يتضمــن تقريــر المحاســب القانونــي 
الماليــة  القوائــم  علــى  تحفظــات  الماليــة أي  القوائــم  علــى  تحفظــات  أي 
ــة  ــة المنتهي ــة الســنوية عــن الســنة المالي ــة المنتهي الســنوية عــن الســنة المالي

. .م   3131//1212//20202020م   فــي فــي 

22. المحاسب القانوني:. المحاسب القانوني:

ــة  ــة الثاني ــة العادي ــة العام ــت الجمعي وافق
والثالثــون المنعقــدة بتاريــخ 2020/04/27م 
علــى اقتــراح مجلــس إدارة الشــركة المبنــي 
بتعييــن  المراجعــة  لجنــة  توصيــة  علــى 
الســـــــــــادة / PKF مكتب البســــــام والنمر 
المحاســبون المتحالفــون كمحاســب قانوني 
للشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
2020/12/31م لمراجعــة القوائــم األوليــة 
والســنوية الموحــدة للشــركة ، هــذا وال يوجد 
أى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة بإســتبدال 
ــن  ــرة المعي ــالل الفت ــي خ ــب القانون المحاس

مــن أجلهــا .

حساب األرباح المبقاةحساب األرباح المبقاة

نظــام  مــن   )129( المــادة  بموجــب 
ــب أن  ــي تتطل ــعودي الت ــركات الس الش
يتضمــن تقريــر مجلــس اإلدارة التوصيــة 
للســادة المســاهمين علــى مــا يلــي 

بشــأن األربــاح الصافيــة: 

البيان2020 م ) ريال سعودي (

 صافي أرباح المساهمين بعد الزكاة عن عام 2020 27,293,701

 يضاف: صافي أرباح متعلقة بالملكية غير المسيطرة 3,553,452
) شركة األحساء للخدمات الطبية (  

 صافي الربح بعد الزكاة عن عام 2020 30,847,153

يخصم اإلحتياطي النظامي )2,729,370(

 صافي األرباح المتبقي من عام 2020 28,117,783

 صافي خسائر محققة من استبعاد استثمارات في )29,680,218(
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

األرباح المبقاة كما في 31 ديسمبر 2019 4,536,541

يخصم: صافي أرباح متعلقة بالملكية غير المسيطرة )3,553,452(
)شركة األحساء للخدمات الطبية(  

صافي )الخسائر( المبقاة كما في 31/12/2020)579,346(



تقــرير مجلس إدارة شـركة أيـان لالسـتثمار

وخـتـامــا                                                      وخـتـامــا                                                      

ــة  ــى عرض ــق عل ــر، واف ــذا التقري ــس اإلدارة ه ــد مجل اعتم
القــرار رقــم  العامــة إلقــراره بموجــب  الجمعيــة  علــى 

2021/3/30 بتاريــخ   2021/549
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