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الكرام،،،    السادة : مساهمي شركة أيان لالستثمار     

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته٫٫٫ وبعد 

يقدم   أن  لالستثمار  أيان  شركة  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  يسر 

لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي والذي يلقي الضوء على 

أهم إنجازات الشركة وشركاتها التابعة ومركزها المالي للسنةالمالية 

مع  يتوافق  بما  إعداده  تم  والذي  2021م   ديسمبر   31 في  المنتهية 

متطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، 

ونظام الشركات السعودي ، والنظام األساسي للشركة ، آملين أن 

التقدم. المزيد من  نحو  المساهمين  التقرير تطلعات  يعكس هذا 
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خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

 صاحب السمو امللكي 
األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء  ووزير الدفاع
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صاحب السمو امللكي
األمري أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود

 نائب أمري املنطقة الشرقية

صاحب السمو امللكي 
األمريسعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود 

أمري املنطقة الشرقية





احملتــــويات

مقدمة  

أعضاء جملس اإلدارة

الرؤية - الرسالة 

كلمة رئيس جملس اإلدارة

نبذة عن أغراض ونشاط الشركة

أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيني

 أعضاء  من خارج  جملس اإلدارة

تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه

اخلامتة

40

49

55

69

17

15

13

11

4
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الرسالة - الرؤية



11
ANNUAL REPORT
202111الـتقـرير السنـوي

11
ANNUAL REPORT
2021الـتقـرير السنـوي

االستحواذ  خالل  من  الشركة  أصول  تنمية  على  الشركة  تعمل   -
واالندماج مع بناء عالقات شراكة اسرتاتيجية.

على  العائد  بتحسني  بالغًا   اهتمامًا  الشركة  تويل  أخرى  جهة  من 
االستثمارات بتطوير االعمال والتنمية و التوسع املستمر.

يف  الشركة  كوادر  و  قدرات  تطوير  على  أيان   شركة  تعمل  كما 
اجملاالت اإلدارية و املالية و الطبية.

الرسالة

نسعى لنكون شركة استثمارية  متميزة يف قطاع الرعاية الصحية 
بناء  و  القطاع  لرفع جودة  ايجابية  بشكل أساسي مع مساهمة 

عالقات قوية مع جميع االطراف ذات العالقة.

الرؤية
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أعضاء جملس إدارة أيان
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أعضاء جملس إدارة شركة أيان لالستثمار

أ/ عبدالرحمن بن عبداحملسن بالغنيم
رئيس جملس اإلدارة 

أ/ فيصل بن عبداهلل القحطاين
عضو جملس اإلدارة

أ/ معاذ بن ماجد العوهلي
عضو جملس اإلدارة

أ/ أحمد بن عبداهلل اخليال
عضو جملس اإلدارة

م/حامت بن حمد السحيباين
عضو جملس اإلدارة

م/سعد بن عماش الشمري
نائب رئيس جملس اإلدارة

د/عادل بن أحمد الصالح
عضو جملس اإلدارة



كلمة رئيس جملس اإلدارة
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مساهمينا الكرام:
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

باألصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء جملس إدارة شركة أيان لالستثمار يسرين أن أرحب 
بكم وأقدم لكم التقرير السنوي لعام 2021م  . 

الطبي  القطاع  يف  إضافية  حصص  على  الشركة  استحوذت  قد  2021م  عام  خالل 
والذي سوف يساعد يف منو اإليرادات املستقبلية وتعظيم حقوق املساهمني ، فكما 
تعلمون بأن الشركة قد استحوذت على حصص إضافية يف شركة االحساء للخدمات 
الطبية مقابل زيادة رأس املال بنسبة 9٫4 % فقد ارتفعت نسبة ملكية أيان لالستثمار 
اإلنشائية  األعمال  معظم  إجناز  مت  فقد  ذلك  إىل  باإلضافة   % 96٫3 إىل   % 69٫4 من 
إضافة  يكون  سوف  والذي  باخلرب  السالم  مستشفى  ملشروع  الرئيسية  والتجهيزات 
 ، املستقبلية  الشركة  إيرادات  منو  يف  يساهم  وسوف  الشركة  الستثمارات  نوعية 
تركيز  القائمة على  تنفيذ اسرتاتيجيتها  الشركة سوف تستمر يف  بأن  بالذكر  واجلدير 

استثماراتها يف قطاع الرعاية الطبية . 

ختامًا ال يسعنا إال أن جندد الشكر والتقدير على دعمكم ومساندتكم الالحمدودة ونحن 
على يقني بأننا سنتمكن معًا من جني ثمار هذا التعاون املميز الذي نأمل أن ترون نتائجه 

قريبا، كما أتقدم بالشكر اجلزيل إلخواين أعضاء جملس اإلدارة واجلهاز التنفيذي . 

أواًل وأخريًا نسأل املوىل العلي القدير أن يكلِّل جهودنا معًا بالسداد والنجاح.
                                                                                    واهلل ويل التوفيق

األستاذ/ عبدالرحمن بن عبداحملسن بالغنيم
رئيس جملس اإلدارة

كلمة 
رئيس جملس اإلدارة



نبذة تاريخية عن تطورات الشركة

نبذة عن أغراض ونشاط الشركة



نبذة عن أغراض ونشاط الشركة
التكوين: 

تاأ�س�ســـت ال�ســـركة ك�ســـركة م�ســـاهمة �ســـعودية مبوجـــب القـــرار الـــوزاري رقـــم 573 بتاريـــخ 1414/4/14 هــــ املوافق 

1993/10/1م، �سجلت يف ال�سجل التجاري رقم 2252021816 بتاريخ 1 جمادى الثاين 1414هـ املوافق 15 نوفمرب 
1993م، واجلديـــر بالذكر باأن اجلمعية العامة غري العاديـــة املنعقدة بتاريخ 25 يونيو لعام 2020م قد وافقت على تغيري 
م�ســـمى ال�ســـركة اىل �سركة اأيان للأ�ســـتثمار كذلك فقد متت املوافقة على تغيري املقر الرئي�ســـي لل�سركة اىل مدينه اخلرب 

بال�سجل التجاري رقم 2051064048.

النشاط: 
اإقامة امل�ســـروعات ال�ســـناعية املختلفة واإدارتها وت�سغيلها و�سيانتها مبفردها اأو باال�سرتاك مع غريها من ال�سركات اأو  	•

الهيئات اأو االأفراد.

اأعمال ال�سيانة واالإدارة والت�سغيل للمدن ال�سناعية وال�سكنية والتجارية واملرافق واملن�ساآت العامة واخلا�سة. 	•
متلك وا�ست�سلح االأرا�سي وا�ستغللها يف اإقامة م�ساريع االإنتاج الزراعي واحليواين. 	•

متلك العقارات واالأرا�ســـي واإدارتها وت�ســـغيلها و�سيانتها واإقامة املن�ســـاآت التجارية وال�سكنية عليها وا�ستثمارها بالبيع  	•
وال�سراء والتاأجري بالنقد اأو بالتق�سيط.

متلـــك الفنادق وامل�ست�ســـفيات واملرافق ال�ســـحية والتعليمية والرتفيهية وال�ســـياحية وا�ســـتثمارها واإدارتها وت�ســـغيلها  	•
و�سيانتها.

اإقامة خمازن التربيد واأ�ساطيل النقل وور�ش ال�سيانة واالإ�سلح وحمطات الوقود واإدارتها وت�سغيلها و�سيانتها. 	•
جتارة اجلملة والتجزئة ملا يدخل يف نطاق اعمال ال�سركة ال�سناعية والزراعية وال�سياحية وال�سحية وت�سدير منتجات  	•

اململكة املختلفة اإىل الدول االأخرى  واحل�سول على الوكاالت التجارية.
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رأس املال:
تاأ�س�ست ال�سركة براأ�ش مال قدرة 300 مليون ريال �سعودي ال غري وبناء على موافقة اجلمعية العامة الغري عادية بتاريخ   -

3 ذو القعدة عام 1426 هـ املوافق 5 دي�ســـمرب 2005 فقد مت �ســـرف �ســـهم جماين لكل �ســـبعة اأ�سهم يف مقابل زيادة 
راأ�ش مال ال�سركة لي�سبح 343 ثلثمائة وثلثة واأربعون مليون ريال �سعودي ال غري.

بنـــاء علـــى موافقة اجلمعية العامة الغري عادية بتاريخ 11 جمـــادى االأول عام 1427 هـ املوافق 7 يونيو 2006 فقد مت   -

�سرف �سهم جماين لكل اأربعة اأ�سهم يف مقابل زيادة راأ�ش مال ال�سركة لي�سبح 428٫750 اأربعمائة وثمانية وع�سرون 

مليون و�سبعمائة وخم�سون األف ريال �سعودي ال غري.

بنـــاء علـــى موافقة اجلمعية العامة الغـــري عادية بتاريخ 3 ذو احلجة عام 1429 هـ املوافق 1 دي�ســـمرب 2008 فقد مت   -

�سرف �سهم جماين لكل �سبعة اأ�سهم يف مقابل زيادة راأ�ش مال ال�سركة لي�سبح 490 مليون ريال �سعودي ال غري مق�سم 

اىل ت�سعة واربعون مليون �سهم وتبلغ القيمة اال�سمية لكل منها ع�سرة ريال �سعودي ال غري.

بنـــاء علـــى موافقة اجلمعية العامة غري العادية املنعقـــدة بتاريخ 02 فرباير لعام 2020م قـــد مت زيادة را�ش املال من   -

490 مليون ريال اىل 737.3 مليون ريال وذلك للأ�ستحواذ على كامل اأ�سهم �سركة ال�سلم للخدمات الطبية .

2021  م  قـــد مت زيادة راأ�ـــش املال من  بنـــاء علـــى موافقـــة اجلمعيـــة العامة غـــري العادية املنعقـــدة بتاريـــخ 11/19/   -

737٫320٫690ريال اىل 806٫363٫280 ريال وذلك لل�ستحواذ على ا�سهم �سركة االح�ساء للخدمات الطبية. 

السنة املالية: 
تنتهي ال�سنة املالية لل�سركة يف 31 دي�سمرب من كل عام ميلدي.

مراجع احلسابات للعام 2021: 

مكتب �ســـركة عبداهلل حممد العظم و�سلمان بندر ال�سديري وم�ســـعب عبدالرحمن اآل ال�سيخ – العظم وال�سديري واآل ال�سيخ 

و�سركاوؤهم حما�سبون ومراجعون قانونيون .

1- وصف األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط 
ومدى تأثريه يف حجم أعمال الشركة وإسهامه يف النتائج:

تنق�سم ا�ستثمارات ال�سركة ب�سكل رئي�سي اإىل القطاع ال�سحي واإ�ستثمارات اأخرى متعددة على النحو التايل: 
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أواًل: القطاع الصحي:
ترتكز ا�سرتاتيجية ال�سركة على اال�ستثمار يف القطاع ال�سحي حيث تتمثل ا�ستثمارات ال�سركة يف هذا القطاع على النحو التاىل: 

أ-  شركة األحساء للخدمات الطبية )شركة تابعة(: 
تاأ�س�ســـت ال�ســـركة يف عام 1418هـ براأ�ش مال قدره 150٫000٫000 ويتمثل ن�ســـاط �سركة االأح�ساء للخدمات الطبية يف 

اإن�ســـاء واإدارة وت�سغيل و�سيانة امل�ست�سفيات وامل�ستو�ســـفات واملراكز الطبية وجتارة اجلملة والتجزئة يف االأجهزة واملعدات 

الطبية ولوازم امل�ست�سفيات والعطور وم�ستح�سرات التجميل.

اإن م�ست�سفى االأح�ساء هو م�ست�سفى خا�ش بت�سميم متطور لدية القدرة على التو�سع امل�ستقبلي مع االأخذ باالعتبار اجتاهات 

الرعايـــة ال�ســـحية فى املنطقة وزيادة الطلـــب على اخلدمات ذات اجلـــودة العالية، اإن مبنى امل�ست�ســـفى مكون من خم�ش 

طوابق ودور �سفلي ذو قدرة اإ�ستيعابية 250 �سريرًا.

هذا واجلدير بالذكر باأنه قد بلغت اإيرادات �ســـركة االأح�ســـاء للخدمات الطبية خلل العام بقيمة 251 مليون ريال،خلل 

عام 2021 ا�ســـتحوذت �ســـركة اأيان لل�ستثمار على عدد 3٫9 مليون �ســـهم متثل 26٫43 % من احل�س�ش غري امل�سيطرة 

لي�سبح ن�سبة ملكية �سركة اأيان 96٫37 % من راأ�ش مال �سركة االأح�ساء للخدمات الطبية.
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ب-  شركة السالم  للخدمات الطبية )شركة تابعة(: 
ا�ستحوذت ال�سركة خلل عام 2020م على �سركة ال�سلم للخدمات الطبية واجلدير بالذكر اأن �سركة ال�سلم قد تاأ�س�ست 

يف عام 1436هـ براأ�ش مال قدره 200٫000٫000 ويتمثل ن�ســـاط ال�ســـركة يف متلـك �ســــركة ال�ســــلم للخدمـات الطبيـة 

م�ست�سـفى حتت االن�ساء مبدينـة اخلبـر، مكـون مـن 11 طابـق وبطاقـة ا�سـتيعابية ت�سـل لــ 495 �سـرير، و�سـيكون امل�ست�سـفى 

مق�ســــم علـى مرحلتيـن للو�ســــول للطاقـة اال�ســــتيعابية النهائيـة، املرحلـة االولـى االنتهـاء مـن اأعمـال اإن�ســــاء لكامـل مبنـى 

امل�ست�ســــفى وجتهيـز اال�ســــرة بطاقـة ا�ســــتيعابية ت�ســــل لــ 260 �ســــرير �ســـمـن الطوابـق الــ 8 االولـى ومن املتوقع ان يتم 

الت�سغييل التجريبي للم�ست�سفى بنهاية الربع الثاين لعام 2022 م  ، وقد بلغت ن�سبة االإجناز على ح�سب تقرير اال�ست�ساري 

نهاية �سهر فرباير لعام  2022م بن�سبة  93٫83 % .

ج/ شركة طوارئيات للعناية الطبية :
يبلغ را�ش مال ال�ســـركة مبلغ وقدره 8٫999٫000 ريال ويتمثل ن�ســـاط ال�سركة يف اأن�سطة الت�سويق الطبي للعلج يف اخلارج 

ومراكز ال�ســـحية االأولية وجممع طبي عام والت�سغيل الطبي للم�ست�ســـفيات االهلية واحلكومية واالأن�سطة االأخرى اخلا�سة 

باأن�ســـطة امل�ست�ســـفيات، متلك �ســـركة اأيان لل�ستثمار ح�ســـة موؤثره متثل 25 % من راأ�ش مال �ســـركة طورائيات واجلدير 

بالذكر باأنه بلغت اإيرادات �ســـركة طوارئيات للعناية الطبية خلل العام بقيمة 111 مليون ريال، وبلغت ح�ســـة �سركة اأيان 

من اأرباح �سركة طوارئيات 2٫3  مليون ريال. 

ثانيا : استثمارات أخرى:  
تتمثل اال�ستثمارات االأخرى يف ا�ستثمارات متعددة يف جماالت خمتلفة على النحو التايل: 
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شركة األحساء للصناعات الغذائية )شركة تابعة(: 
ـــ براأ�ش مال قـــدره 20٫000٫000 ويتمثل ن�ســـاط ال�ســـركة يف اإنتاج التمور وم�ســـتقاتها  تاأ�س�ســـت ال�ســـركة عام 1416ه

التحويلية واإن�ســـاء خمازن التربيد وتاأجريها على الغري، وقد حققت ال�ســـركة مبيعات �سنوية خلل عام 2021م باأجمايل 

16٫922٫243 ريال ، متتلك �سركة ايان ن�سبة 100 % من راأ�ش مال ال�سركة .  

شركة التصنيع وخدمات الطاقة: 
تاأ�س�ســـت �ســـركة طاقة يف عام 2003 ك�ســـركة م�ســـاهمة براأ�ش مال قدره 5 مليار ريال وت�ســـم عدة �ســـركات تابعة 

وتتلخ�ش اأن�ســـطتها ب�ســـكل رئي�ســـي يف القيام بال�ســـناعات و اخلدمات املتعلقة بال�ســـناعات البرتوليـــة و املعدنية 

والبرتوكيميائية و الكهربائية وحتلية املياه مبا�ســـرة او عن طريق ان�ســـاء �ســـركات فرعية متخ�س�ســـة وتبلغ ح�ســـة 

�ســـركة اأيان لل�ستثمار ن�سبة %1٫4 من راأ�ش مال ال�سركة ، وا�سلت �سركة الت�سنيع وخدمات الطاقة اعمالها، ومل 

يتم توزيع اأرباح خلل عام 2021م ، وبلغت القيمة ال�ســـوقية حل�ســـة ال�ســـركة يف 31 دي�سمرب لعام 2021م بقيمة 

113مليون ريال.

الشركة العربية لصناعة الورق:
تاأ�س�ســـت ال�ســـركة عام 1416هـ وتزاول ال�ســـركة ن�ســـاطها يف اإنتاج اللفات الورقية والكرتونية وت�ســـويق املنتجات الورقية 

وجتـــارة اجلملة والتجزئـــة يف املواد واالأدوات واملعدات واالأجهزة اخلا�ســـة ب�ســـناعة الورق واخلدمـــات التجارية وجتارة 

اجلملة والتجزئة يف الورق والكرتون والبل�ستيك واملطاط، وتبلغ ح�سة �سركة ايان ن�سبة 4٫74 % من راأ�ش مال ال�سركة 

وخـــلل عام 2021م مل يتم توزيع ارباح على امل�ســـاهمني. وبلغت القيمة ال�ســـوقية يف 31 دي�ســـمرب لعـــام 2021م بقيمة 

19٫8 مليون ريال.

الشركة العربية لصناعة األلياف الصناعية)ابن رشد (: 
تاأ�س�ســـت ال�ســـركة العربية ل�سناعة االلياف ال�ســـناعية يف عام 1993م براأ�ش مال قدره 2 مليار ريال ويقع جممع ال�سركة 

مبدينة ينبع ويتكون من ثلثة اق�سام رئي�سية يعترب كل ق�سم ميثل م�سنع قائم بذاته مع العلم باأن الثلثة اق�سام هي اق�سام 

مكملة لبع�ســـها البع�ش وقد مت تكوين خم�ســـ�ش بكامل قيمة االأ�ستثمار ويتم تقييم اال�ســـتثمار ب�سفة �سنوية وفقًا للمعيار 

% من راأ�ش مال ال�سركة.  املحا�سبي الدويل رقم 9 وتبلغ ح�سة �سركة ايان ن�سبة 0٫42 

الشركة الوطنية خلدمات املناولة:
خلل عام 2021م ويف ظل اخل�ســــائر املتوالية  لل�ســــركة الوطنية خلدمات املناولة ولطلبها متويل اإ�سايف من ال�سركاء 

ولتجنب �سركة اأيان حتمل تبعات ا�ستمرارها ك�سريك بح�سة اأقلية فقد قرر املجل�ش التنازل عن ح�سة ال�سركة.

شركة األحساء للسياحة والرتفيه:
يتمثل ن�ســـاط ال�سركة يف اإن�ساء وت�سغيل واإدارة امل�سروعات ال�سياحية واملراكز الرتفيهية واإن�ساء وت�سغيل املطاعم والفنادق 

واال�ســـرتاحات واحلدائق النباتية، هذا وقد مت تكوين خم�ســـ�ش بكامل قيمة اال�ســـتثمار املقدرة بـ 3٫78 مليون ريال ويتم 

تقييم اال�ســـتثمار ب�سفة �سنوية ليتوافق مع املعايري املحا�ســـبية الدولية ومتلك �سركة ايان لل�ستثمار ن�سبة 7٫568 % من 

راأ�ش مال ال�سركة .

شركة تعليم لالستثمار احملدودة:
يتمثل ن�ســـاط ال�سركة يف اال�ســـتثمار يف امل�سروعات التعليمية حيث تقوم حاليا باال�ســـتثمار يف تطوير اأحد مباين مدر�سة اأميتي يف 

دبي هذا واجلدير بالذكر اإن ال�سركة قامت بتوزيع ارباح خلل عام 2021م وبلغت ح�سة ال�سركة فيها 1٫8  مليون ريال �سعودي.

 االستثمار يف القطاع العقاري:
يتمثل اال�ســـتثمار العقاري يف جمموعة اأرا�ســـي مبدينة الريا�ش ب�ســـافى قيمة 121٫34 مليون ريال، ذلك بعد ا�ســـتبعاد 

خم�س�سات االإنخفا�ش، وقد بلغت القيمة ال�سوقية التي مت تقييمها بوا�سطة مقيم معتمد 161٫6مليون ريال.
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 االستثمار يف قطاع األوراق املالية: 
متتلك ال�سركة حمفظة ق�سرية االجل ويتم معاملتها من خلل الربح واخل�سارة وقد حققت املحفظة ارباحًا حمققة  وغري 

حمققة وتوزيع ربح خلل العام بقيمة بلغت 14٫3 مليون ريال ، وقد بلغت قيمة املحفظة يف نهاية العام 57٫6  مليون ريال .

ثالثًا: ملخص لوصف تأثري استثمارات الشركة على حجم العمل ونسبة اسهامها يف النتائج يف 

31/12/2021 م

اإلسهام يف نتائج األعمالالتأثري يف حجم األعمالوصف النشاط

الن�سبةالربح من الن�ساطالن�سبةاالإيرادات

31 %61٫978٫747 %16٫922٫245اال�ستثمار يف القطاع ال�سناعي

82- %)5٫246٫088(94 %252٫640٫464اال�ستثمار يف القطاع الطبي

0 %ــــــــــــاال�ستثمار يف قطاع اخلدمات

151 %9٫643٫205ــــــــاال�ستثمار يف قطاع اال�ستثمار

100 %1006٫375٫864 %269٫562٫709االإجمايل

صافي قيمة االستثمار كما في 31 ديسمبر 2021

ال�سياحة ابن ر�سداملجموع

والرتفيه

طاقةتعليمورقاملناولة

151٫725٫210
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2 -  وصف خطط وقرارات الشركة املهمة والتوقعات املستقبلية ألعمالها 
واخملاطر التي تواجهها: 

أواًل: اخلطط املستقبلية: 
خلل عام 2021 قد حدد جمل�ش اإدارة ال�ســــركة القطاعات التى يرغب فى اال�ســــتثمار بها وكذلك فقد مت حتديد االأهداف وامللمح 

الرئي�سية ومن ثم فقد مت اإعداد اخلطة ال�سنوية وفقًاالجنازات ال�سركة واملوؤ�سرات الفعلية خلل االأعوام ال�سابقة ودرا�سة م�ستجدات 

الفر�ش املتاحة يف �سوق القطاع ال�سحي مع االخذ باالعتبار روؤية اململكة 2030 .

ثانيًا: األهداف الرئيسية: 
ت�ســــعى االإدارة التنفيذيــــة لل�ســــركة بناء على توجيهات جمل�ــــش االإدارة اإىل تعظيم ربحية م�ســــاهميها من خــــلل اإدارة املوارد املالية 

لل�سركة لتحقيق اأف�سل العوائد وكذلك تطبيق مفهوم اإدارة اجلودة ال�ساملة لتعزيز الثقة لدى عملئها يف ال�سركات التابعة من خلل 

التطوير امل�ستمر خلدماتها وحتقيق م�ستوى اجلودة التي يتطلع اليه عملئها كي يتم تعزيز موقعها يف ال�سوق.

ثالثًا: أهم اإلجنازات خالل عام 2021
حت�سني نتائج ال�سركات الزميلة  -

- اال�ستحواذ على ح�س�ش اإ�سافية يف ال�سركات التابعة

-حتقيق معدالت جيدة يف ن�سب اإن�ساء �سركة ال�سلم يف ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 

رابعًا: التوقعات املستقبلية: 
تتوقع ال�سركة خلل عام 2022م افتتاح م�ست�سفى ال�سلم والذي بدوره �سوف يكون له اأثر اإيجابي على اإيرادات ال�سركة .

3 - اخملاطر التي تواجهها الشركة بكافة أنواعها :
تقــــوم اإدارة املراجعة الداخلية بال�ســــركة بدرا�ســــة املخاطر التي تتعر�ش لها ال�ســــركة وفقًا لنتائج خطة املراجعــــه الداخلية التى يتم 

مراجعتها من قبل جلنة املراجعه حيث يتم اعداد م�سودة �سيا�سة املخاطر ومن ثم عمل �سجل تف�سيلى باملخاطر واملقرتحات اللزمة 

لتقليل اأثرها على معدالت اأداء ال�ســــركة، ويتم حتديث �ســــجل املخاطر ب�ســــفة م�ســــتمرة حتت اإ�ســــراف من جلنة املراجعه ومن اأهم 

املخاطر التي تتعر�ش لها ال�سركة على م�ستوى القوائم املالية املوحدة: 

املخاطر املتعلقة باإنخفا�ش القيمة ال�سوقية الإ�ستثمارات ال�سركة.   -

-  املخاطر املتعلقة باحلفاظ على م�ستوى مبيعات واإيرادات ال�سركات التابعة وحماولة ال�سيطرة على اإرتفاع التكاليف .

اأما املخاطر التى ترد فى اإي�شاحات القوائم املالية فهي تو�شح موقف ال�شركة من هذه املخاطر على النحو التاىل : 

خماطر ال�سوق.  -

خماطر اأ�سعار العملت.   -

خماطر اأ�سعار الفائدة.   -

-   اإدارة راأ�ش املال. 
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قائمة الدخل ريال سعودي

4 - أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات اخلمس األخرية: 

20212020201920182017البيان 

255٫316٫289245٫504٫829225٫653٫951209٫074٫139      269٫562٫709  االيرادات  

)156٫179٫060()172٫921٫546()176٫125٫579()187٫451٫036()205٫010٫728( تكلفة االيرادات 

67٫865٫35369٫379٫25052٫732٫40552٫895٫079    64٫551٫981  جممل الربح  

)58٫487٫985()57٫199٫563()74٫389٫904()65٫206٫206(      )73٫723٫314( م�سروفات عمومية واإدارية  

)1٫572٫310()1٫413٫420()1٫293٫507()929٫852(           )951٫797( م�سروفات بيع وتوزيع  

)7٫165٫216()5٫880٫578()6٫304٫161(1٫729٫295   )10٫123٫130( ربح و)خ�سائر( الت�سغيل  

ــــــــــــ)433٫495()2٫570٫845(        )2٫934٫573( م�ساريف متويلية  

ــــــــــــ)2٫517٫648(275٫005         2٫301٫324  احل�سة من نتائج �سركات زميلة  

2٫705٫6396٫125٫63414٫606٫5348٫283٫655         3٫485٫526  توزيعات اأرباح م�ستلمة  

)399٫950(ــــــــ10٫639٫320       12٫633٫061  اإيرادات )خ�سائر( ا�ستثمارات  

)7٫284٫000(ــــــــــــ                    -    انخفا�ش يف قيمة ا�ستثمارات  

ــــــــــــ14٫580٫063                    -   مك�سب ال�سراء بال�سعر التفا�سلي 

7٫207٫0048٫030٫7567٫445٫6975٫402٫923         5٫645٫907  االإيرادات االأخرى  

)1٫162٫588(34٫565٫4814٫901٫08616٫171٫653    11٫008٫115  �سايف الربح عن العمليات امل�ستمرة  

)30٫383()26٫250(ــــ3٫011٫839                    -    الربح )اخل�سارة( من العمليات غري امل�ستمرة  

)5٫805٫521()4٫944٫848()4٫174٫794()6٫730٫167(        )4٫632٫251( الزكاة ال�سرعية  

)6٫998٫492(30٫847٫153726٫29211٫200٫555     6٫375٫864  �سايف الربح  

)9.449.924(7.221.260)1٫283٫443(27٫293٫701         4٫294٫315  �سايف الربح العائد ايل امل�ساهمني 

 �سايف الربح العائد الأ�سحاب احل�س�ش غري 

امل�سيطرة  

 2٫081٫549         3٫553٫4522٫009٫7353.979.2952.451.432

)6٫998٫492(30٫847٫153726٫29211٫200٫555   6٫375٫864  �سايف الربح ) اخل�سارة ( عن ال�سنة 
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قائمة  املركز املايل ريال سعودي

20212020201920182017البيان

     االأ�سول

227٫043٫076205٫659٫017128٫860٫509199.554.520191.067.606االأ�سول املتداولة

1٫290٫360٫3721٫105٫561٫405544٫972٫783511.095.573452.159.386االأ�سول غري املتداولة

1٫517٫403٫4481٫311٫220٫422673٫833٫292710٫650٫093643٫226٫992جمموع االأ�سول

 اخل�سوم وحقوق امل�ساهمني

114٫707٫626232٫745٫89948٫842٫67150.105.73841.729.772اخل�سوم املتداولة

585٫793٫659259٫470٫78542٫825٫42235.866.87234.564.700اخل�سوم غري املتداولة

700٫501٫285492٫216٫68491٫668٫09385٫972٫61076٫294٫472جمموع اخل�سوم

808٫658٫495750٫803٫473516٫925٫539525.607.392477.683.750�سايف حقوق امل�ساهمني

8٫243٫66868٫200٫26565٫239٫66099.070.09189.248.770حقوق احل�س�ش غري امل�سيطرة

1٫517٫403٫4481٫311٫220٫422673٫833٫292710٫650٫093643٫226٫992جمموع اخل�سوم وحقوق امل�ساهمني
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التحليل اجلغرايف إلجمايل إيرادات الشركة طبقًا للقوائم املالية املوحدة:  - 5

التحليل اجلغرايف إلجمايل إيرادات الشركة بالرسم البياين

اجماىل اإليرادات البيان 
التوزيع احلغرافى 

املنطقة الوسطياملنطقة الشرقية 
املنطقة 

إيرادات خارجية الغربية

اإيرادات مبيعات �سركات 

تابعة 

         

 269٫562٫709
       

 269٫562٫709   

ن�سيب ال�سركة من اأرباح 

�سركة زميلة 

              

 2٫301٫324
            

 2٫301٫324   

اإيرادات اأخرى 

              

 5٫645٫907
            

 5٫645٫907   

اإيرادات توزيعات اأرباح 

              

 3٫485٫526
            

 1٫684٫461  

       

 1٫801٫065

اأرباح ا�ستثمارات 

           

 12٫633٫061 

               

 12٫633٫061  

االجماىل 

         

 293٫628٫527
       

 279٫194٫401
               

 12٫633٫061   -

       

 1٫801٫065

 اجمالي اإليرادات  البيان 

 التوزيع الحغرافي

 المىطقة الوسطي المىطقة الشرقية 
المىطقة 
 الغربية

إيرادات 
 خارجية 

 إيرادات مبيعات شركات تابعة 
         
269,562,709  

       
269,562,709        

وصيب الشركة مه أرباح شركة 
 زميلة 

              
2,301,324  

            
2,301,324        

 إيرادات أخرى 
              
5,645,907  

            
5,645,907        

 إيرادات توزيعات أرباح 
              
3,485,526  

            
1,684,461      

       
1,801,065  

 أرباح استثمارات 
           
12,633,061    

               
12,633,061      

 االجمالي
         
293,628,527  

       
279,194,401  

               
12,633,061  

                  
-    

       
1,801,065  

 

 

 

التحليل الجغرافى

إيرادات مبيعات شركات تابعة 
نصيب الشركة من أرباح شركة زميلة 
إيرادات أخرى 
إيرادات توزيعات أرباح 
أرباح استثمارات 
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6 - الفروقات اجلوهرية يف النتائج التش��غيلية عن نتائج الس��نة الس��ابقة أو أي توقعات 
أعلنتها الشركة:

ن�سبة التغري التغري  +اأو -20212020البيان 

%14٫246٫320     255٫316٫389       269٫562٫709  االيرادات    6

     )205٫010٫728( تكلفة االيرادات 

    

)187٫451٫036(

-17٫559٫692%  9

5-%3٫313٫372-   67٫865٫353     64٫551٫981  جممل الربح  

13 %8٫517٫108-      )65٫206٫206(       )73٫723٫314( م�سروفات عمومية واإدارية  

2 %21٫945-          )929٫852(            )951٫797( م�سروفات بيع وتوزيع  

%685-11٫852٫425-     1٫729٫295    )10٫123٫130( ربح و)خ�سائر( الت�سغيل  

14 %363٫728-        )2٫570٫845(         )2٫934٫573( م�ساريف متويلية  

737 %2٫026٫319           275٫005           2٫301٫324  احل�سة من نتائج �سركات زميلة  

29 %779٫887         2٫705٫639           3٫485٫526  توزيعات اأرباح م�ستلمة  

19 %1٫993٫741       10٫639٫320         12٫633٫061  اإيرادات )خ�سائر( ا�ستثمارات  

 0                      -    انخفا�ش يف قيمة ا�ستثمارات  

%100-14٫580٫063-       14٫580٫063                      -   مك�سب ال�سراء بال�سعر التفا�سلي 

%22-1٫561٫097-         7٫207٫004           5٫645٫907  االإيرادات االأخرى  

%68-23٫557٫366-   34٫565٫481     11٫008٫115  �سايف الربح عن العمليات امل�ستمرة  

%100-3٫011٫839-         3٫011٫839                      -    الربح )اخل�سارة( من العمليات غري امل�ستمرة  

%31-2٫097٫916        )6٫730٫167(         )4٫632٫251( الزكاة ال�سرعية  

%79-24٫471٫289-   30٫847٫153       6٫375٫864  �سايف الربح  

%84-22٫999٫386-       27٫293٫701           4٫294٫315  �سايف الربح العائد ايل امل�ساهمني 

%41-1٫471٫903-         3٫553٫452           2٫081٫549  �سايف الربح العائد الأ�سحاب احل�س�ش غري امل�سيطرة  

%79-24٫471٫289- 30٫847٫153     6٫375٫864  �سايف الربح ) اخل�سارة ( عن ال�سنة 
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احملل الرئيسي نشاط الشركة الرئيس نسبة امللكيةرأسمال الشركةاسم الشركة
لعملياتها

الدولة حمل 
تأسيسها

�سركة االأح�ساء للخدمات 

الطبية
اإن�ساء واإدارة وت�سغيل و�سيانة امل�ست�سفيات 96٫37 150%

واملراكز الطبية
ال�سعوديةاالأح�ساء

�سركة ال�سلم للخدمات 

الطبية 
اإن�ساء واإدارة وت�سغيل و�سيانة امل�ست�سفيات 100 200%

واملراكز الطبية
ال�سعوديةاخلرب 

�سركة االأح�ساء لل�سناعات 

الغذائية
اإنتاج التمور وم�ستقاتها التحويلية واإن�ساء 100 20%

خمازن التربيد وتاأجريها على الغري
ال�سعوديةاالأح�ساء

9 - تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
خلل عام 2021 اأ�سدرت �سركة اأيان لل�ستثمار عدد 6٫9 مليون �سهم نظري اال�ستحواذ علىح�سة 26٫43 % من راأ�ش  		•

مال �سركة االأح�ساء للخدمات الطبية

خلل عام 2021 مل ت�سدر ال�سركة اأو �سركاتها التابعة اأي اأدوات دين . 		•
سياسة الشركة يف توزيع األرباح:  - 10

تن�ش املادة 45 من النظام االأ�سا�سي لل�سركة على �سيا�سة توزيع االأرباح على النحو التايل: 		•
1 - توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف االأخرى على الوجه التاىل : 

2-  جتنب %10 من االأرباح ال�سافية لتكوين اإحتياطى نظامى ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ االإحتياطى 
املذكور %30 من راأ�ش املال املدفوع .

5 % من راأ�ش املال املدفوع . تعادل  للم�ساهمني  اأوىل  دفعة  ذلك  بعد  الباقى  من  يوزع   -  3
% من الباقى ملكافاأة اأع�ساء جمل�ش االإدارة وح�سب ما تقرره اجلهات املخت�سة اإ�سافة اىل  يخ�س�ش بعد ما تقدم مبا ال يتجاوز 10 

يعود انخفاض أرباح العام احلايل مقارنة بالعام السبق اىل ما يلى :
ارتفاع تكلفة االيردات كن�سبة اىل االإيرادات وذلك على الرغم من زيادة االإيرادات  -

ارتفاع امل�سروفات العمومية واالدراية وم�سروفات البيع والتوزيع  -

عدم حتقيق مك�سب من ال�سراء بال�سعر التفا�سلى خلل العام احلايل  -

ارتفاع امل�سروفات التمويلية  -

انخفا�ش االإيرادات االأخرى  -

7 - إيض��اح ألي اخت��الف ع��ن معايري احملاس��بة املعتم��دة بالهيئة الس��عودية 
للمحاسبني القانونيني:

اأعدت القوائم املالية وفقًا للمعايري املحا�سبية الدولية والتى مت اإعتماداها يف اململكة العربية ال�سعودية، وال يوجد اأي اختلف عن 

معايري املحا�سبة الدولية واملعتمدة بالهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني 

اس��م الش��ركات التابع��ة ورأس مالها ونس��بة ملكي��ة الش��ركة فيها وحمل   - 8
األنشطة الرئيسية وحمل عملياتها: )القيمة باملليون ريال(:
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االسم
نسبة التغيري صايف التغيرينهاية الفرتةبداية الفرتة 

%

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

اأ/ عبدالرحمن بن عبداملح�سن بالغنيم  1٫000-1٫000---

---1٫000-1٫000م/�سعد بن عما�ش ال�سمري

---2٫000-2٫000اأ/اأحمد بن عبداهلل اخليال

اأ/معاذ بن ماجد العوهلي  1٫000-1٫000---

اأ/ عادل بن احمد ال�سالح    1٫200-1٫200---

---1٫000-1٫000اأ/ في�سل بن عبداهلل القحطاين

---1٫000-1٫000م/ حامت بن حمد ال�سحيباين

با�ســـتثناء ما ذكر اأعله ال توجد ن�ســـب متلك يف اأ�ســـهم ال�ســـركة تعود الأع�ســـاء جمل�ش االإدارة وكبـــار التنفيذيني االآخرين 

واأقربائهم، كما ال توجد خلل العام 2021م اأي م�ســـلحة واأوراق مالية تعاقدية اأخرى وحقوق اكتتاب تعود الأع�ساء جمل�ش 

االإدارة وكبار التنفيذيني واأقربائهم يف اأ�سهم اأو اأدوات دين ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة، وال يوجد بني اأع�ساء جمل�ش 

االإدارة ممثل ل�سخ�سية اعتبارية.

بدل ح�ســــور اجلل�سات التى ي�ســــتحقها الع�سو فى كل جل�سة وم�سروفات ال�سفر واالإنتقال للع�ســــو الغري مقيم ويوزع الباقى بعد ذلك 

على امل�ساهمني ح�سة اإ�سافية فى االأرباح وفقًا ملا تقرره اجلمعية اأو يرحل اىل االأعوام التالية.

واجلدير بالذكر انه مل يتم ا�سدار اأي تو�سيات بتوزيع اأرباح خلل عام 2021م

وص��ف ألي مصلحة يف فئة األس��هم ذات األحقية يف التصويت خالل العام   - 11
2021م تعود ألشخاص )عدا أعضاء جملس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني 

وأقربائهم(.
خلل عام 2021م ال يوجد اأي م�سلحة يف فئة االأ�سهم ذات االأحقية

12 - األوراق املالية التعاقدية وحقوق االكتتاب التي تعود ألعضاء جملس ادارة 
الش��ركة وكب��ار التنفيذي��ني وأقربائه��م يف أس��هم أو أدوات دي��ن الش��ركة أو أي من 

شركاتها التابعة.
يبني اجلدول التايل عدد االأ�سهم التي ميلكها اأع�ساء جمل�ش االإدارة وكبار التنفيذيني واأقربائهم يف ال�سركة على النحو التايل:

اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذين خالل الفرتة من 01-01-2021 اإىل 2021-12-31   -
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13 - القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة لها واملسدد منها خالل العام:

تبني البيانات التالية تفا�سيل القرو�ش املمنوحة ل�سركة ايان لل�ستثمار و�سركاتها التابعة كما يف 12/31/ 2021م :

أ- قروض شركة ايان لالستثمار: 

تقر �ســــركة ايان لل�ســــتثمار باأنه لي�ش هناك اأي قرو�ش على ال�ســــركة الأي جهة متويلية حتى تاريخ 2021/12/31م، واأن القرو�ش 

املبينة يف القوائم املالية املوحدة تخ�ش ال�سركات التابعة على النحو التاىل : 

يتمثل �سمان القر�ش يف رهن �سلع وخدمات ال�سركة  *

مت اإعادة هيكلة التمويل اخلا�سة ب�سركة ال�سلم للخدمات الطبية ومت احل�سول على  ت�سهيلت ائتمانية جديدة لدى م�سرف االمناء يكون    **

الغر�ش منها ت�سديد الت�سهيلت االئتمانية القائمة لدى بنك �ساب ومتويل التكلفة املتبقية ال�ستكمال امل�ست�سفى وهو م�سمون ب�سمانات 

�سخ�سية وم�سرتكة باال�سافة اىل �سكوك ارا�سي وكذلك ح�سة ال�سركة فى ملكية �سركة االأح�ساء للخدمات الطبية.

الشركة التابعة مصدر التمويل 
مبلغ 

التمويل 
األساسي

طريقة فرتة 
السداد 

يف بداية 
عام 2021

اإلضافات 
خالل العام 

املدفوعة 
خالل العام 

31 ديسمرب 
2021

تاريخ 
االستحقاق 

بنك الريا�ش  *
�سركة االأح�ساء 

للخدمات الطبية 
�سنوات 25 20.438.648.710.32022ربع �سنوي 3 

البنك ال�سعودى 

الربيطاين **

�سركة ال�سلم

 للخدمات الطبية 

�سنوات 236 ن�سف 9 

�سنوي 

162.534196٫502021-2025

البنك ال�سعودى 

الربيطاين **

�سركة ال�سلم

 للخدمات الطبية 

�سنوات 122٫1 ن�سف 6 

�سنوي 

122.10122٫102022

وزارة املالية 

�سركة ال�سلم 

للخدمات الطبية 

�سنة 194.2 ن�سف 25 

�سنوي 

44٫85٫1049٫92023-

2042

م�سرف االمناء 

�سركة االأح�ساء 

لل�سناعات  

الغذائية 

�سهور 5 ن�سف 6 

�سنوي 

2.5644.52022

م�سرف االمناء 

**

�سركة ال�سلم

 للخدمات الطبية 

�سنة 541 ن�سف 12 

�سنوي 

0441.210441.212023-

2033
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مل متنح الشركة أو تصدر خالل عام 2021م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي   -14
أوراق مالي��ة تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مش��ابهة أصدرتها 

أو منحتها الشركة خالل العام املايل 2021م .

وص��ف ألي حق��وق حتوي��ل أو اكتت��اب مبوج��ب أدوات دين قابل��ة للتحويل أو   -15
أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

مل ت�ســــدر اأو متنح ال�ســــركة خلل عام 2021 اأي حقوق حتويل اأو اكتتاب مبوجب اأدوات دين قابلة للتحويل اأو اأوراق مالية تعاقدية 

اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�سابهة.

وصف ألي اسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة   -16
لالسرتداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمييز بني األوراق املالية 

املدرجة التي اشرتتها الشركة وتلك التي اشرتتها الشركات التابعة.
خلل عام 2021 م ال يوجد اأي معاملت ا�ســــرتداد اأو �ســــراء اأو اإلغاء من جانب ال�ســــركة اأو ال�ســــركات التابعة الأي اأدوات دين قابلة 

لل�سرتداد.

17 - اجتماعات جملس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع:
يوضح اجلدول التايل سجل حضور إجتماعات جملس اإلدارة خالل الفرتة من 2021/01/01م حتى 12/31/ 2021م  

طبيعة العضويةاالس����م

عدد االجتماعات = 4

 االجتماع األول
01/03/2021م

 االجتماع الثاين
06/05/2021م

 االجتماع الثالث
12/08/2021م

االجتماع الرابع
04/11/2021م

اأ/ عبد الرحمن بن عبد املح�سن 

بالغنيم

ح�سرح�سرح�سرح�سررئي�ش املجل�ش

ح�سرح�سرح�سرح�سرنائب الرئي�شم/ �سعد بن عما�ش ال�سمري

ح�سرح�سرح�سرح�سرع�سواأ/ احمد بن عبداهلل اخليال

ح�سراعتذر عن احل�سورح�سرح�سرع�سواأ/ معاذ بن ماجد العوهلي

ح�سرح�سرح�سرح�سرع�سود/ عادل بن احمد ال�سالح

ح�سرح�سرح�سرح�سرع�سواأ/ في�سل بن عبداهلل القحطاين

ح�سرح�سرح�سرح�سرع�سوم/ حامت بن حمد ال�سحيباين
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18 - عدد طلبات الشركة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلبتاريخ الطلبم

اإجراءات ال�سركة110/01/2021

اأخرى211/04/2021

اأخرى301/06/2021

اخرى415/07/2021

اإجراءات ال�سركة512/09/2021

اجلمعية العامة612/10/2021

اخرى707/11/2021

اجلمعية العامة809/11/2021
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19- الصفقات بني الشركة وأطراف ذوي عالقة:
خلل عام 2021 ومن �ســــمن الن�ســــاط االعتيادي لل�سركة فيما يلى و�سف التعاملت مع االأطراف ذوى العلقة و التي تعترب ال�سركة 

طرفًا فيها والتي قدم املحا�سب القانوين ب�ساأنها تقريره 

اجلهه 
مدة العقد طبيعة املعاملة الطرف ذو العالقة املتعاقدة 

املسدد خالل قيمة التعامل والتعامالت 
2021

الرصيد يف 
نهاية 2021

�سركة حممد 

عبداهلل العثمان 

للمقاالوت 

 �سركة تابعة ل�سركة العثمان القاب�سة اأحد

 كبار امل�ساهمني وكذلك فاإن ع�سو املجل�ش

 االأ�ستاذ اأحمد عبداهلل اخليال ميثل اأحد كبار

 التنفيذيني لدى �سركة العثمان القاب�سة

 تقدمي بع�ش

 االأعمال االإن�سائية

�سنة واحدة 
           

 3٫955٫308
             

 2٫478٫961
                

 1٫476٫347

�سركة اأنظمة 

حلول االأعمال 

اال�سرتاتيجية 

 �سركة تابعة ل�سركة العثمان القاب�سة اأحد

 كبار امل�ساهمني وكذلك فاإن ع�سو املجل�ش

 االأ�ستاذ اأحمد عبداهلل اخليال ميثل اأحد كبار

 التنفيذيني لدى �سركة العثمان القاب�سة

 م�سرتيات برامج

 حا�سب اىل ومعدات

اأوامر توريد 
           

 9٫713٫072
             

 9٫713٫072
                               

   -

�سركة العثمان 

للإنتاج والت�سنيع 

الزراعى 

 �سركة تابعة ل�سركة العثمان القاب�سة اأحد

 كبار امل�ساهمني وكذلك فاإن ع�سو املجل�ش

 االأ�ستاذ اأحمد عبداهلل اخليال ميثل اأحد كبار

 التنفيذيني لدى �سركة العثمان القاب�سة

 �سراء منتجات

 ع�سائر واألبان

اأوامر توريد 
               

 273.028
                 

273.028
                               

   -

�سركة العثمان 

للإنتاج  والت�سنيع 

الزراعى 

�سركة تابعة ل�سركة العثمان القاب�سة

 اأحد كبار امل�ساهمني وكذلك فاإن ع�سو

 املجل�ش االأ�ستاذ اأحمد عبداهلل اخليال

 ميثل اأحد كبار التنفيذيني لدى

 �سركة العثمان القاب�سة 

 تقدمي خدمات طبية

ملوظفى �سركة ندى

اأوامر توريد 
                 

 63٫150
                   

 63٫150
                               

   -

�سركة تكوين 

املتطورة 

لل�سناعات 

�سركة تابعة ل�سركة العثمان القاب�سة 

اأحد كبار امل�ساهمني وكذلك فاإن ع�سو 

املجل�ش االأ�ستاذ اأحمد عبداهلل اخليال

 ميثل اأحد كبار التنفيذيني لدى �سركة

 العثمان القاب�سة 

 تقدمي خدمات طبية

ملوظفى �سركة ندى

اأوامر توريد 
                 

 31٫050
                   

 31٫050
                               

   -

�شركة العثمان 

القاب�شة 

�سركة تابعة الأحد كبار امل�ساهمني 

وكذلك فاإن ع�سو املجل�ش االأ�ستاذ 

اأحمد عبداهلل اخليال ميثل اأحد كبار 

التنفيذيني لدى �سركة العثمان القاب�سة 

اأثناء اإعادة هيكلة 

التمويل اخلا�سة ب�سركة 

ال�سلم للخدمات الطبية 

مت احل�سول على مبلغ 

41.5 مليون من اأحد كبار 
امل�ساهمني ومن ثم مت ترد 

املبلغ بعد عملية اإعادة 

هيكلة التمويل اخلا�سة 

بال�سركة التابعة بدون اأي 

تكاليف متويلية 

41٫551٫747 41٫551٫747
                       

   -
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اأن هذه التعاملت والعقود مع االأطراف ذات العلقة لي�ش لها تاأثري �سلبي وجوهري على اأرباح ال�سركة. وتوؤكد ال�سركة كما يف تاريخ 

هذا التقرير اأنه ال يوجد اأي اتفاقيات اأو تعاملت متت خلل العام 2021م مع اأطراف ذات علقة مل تذكر يف هذا التقرير، و اأنه ال 

توجد اأي مناق�سات اأو مفاو�سات مع اأطراف ذات علقة بخ�سو�ش اتفاقيات اأو تعاملت جديدة اأو حمتملة مل تذكر يف هذا التقرير. 

واأن ال�ســــركة لي�ش لديها اأي نية على اإلغاء اأو تعديل االتفاقيات اأو التعاملت التي �ســــتكون قائمة مع اأطراف ذات علقة خلل العام 

2022م. وتوؤكد ال�سركة واأع�ساء جمل�ش اإدارتها اأن جميع التعاملت مع االأطراف ذات العلقة قد متت ب�سكل نظامي وقانوين وعلى 
اأ�ســــ�ش جتارية ومل يح�ســــل اأي من هذه االأطراف ذات العلقة على اأي معاملة تف�ســــيلية يف هذا ال�ســــدد. اجلدير بالذكر اأن جلنة 

املراجعة بال�سركة تقوم مبراجعة جميع العقود مع اأطراف ذات علقة وترفع تو�سياتها ملجل�ش االإدارة،

 واأنه �سوف تعر�ش كافة التعاملت والعقود بني ال�سركة واالأطراف ذات العلقة للموافقة عليها يف اجلمعية العامة القادمة باإذن اهلل 

كمــــا اأن ال�ســــركة قــــد التزمت مبا جاء يف املواد من )42( اإىل )49(  من الئحة حوكمة ال�ســــركات املتعلقــــة بالباب اخلا�ش بتعار�ش 

امل�ســــالح ، كما اأن ال�ســــركة تدرج بند العقود والتعاملت مــــع االأطراف ذات العلقة بندا بندا على جــــدول اأعمال اجلمعيات العامة 

ب�سكل �سنوي للت�سويت عليها.
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20 - معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الش��ركة طرفًا فيها أو كانت فيها 
مصلح��ة ألح��د أعضاء جمل��س اإلدارة أو لكب��ار التنفيذيني أو ألى ش��خص ذي 
عالقة بأي منهم بحيث تش��مل أس��ماء املعنيني باألعمال والعقود وطبيعة 

هذه األعمال وشروطها ومدتها ومبلغها:

مبلغ التعامل مدة العمل طبيعة العمل أو العقد شروط العمل أو العقد الطرف ذات العالقة الجهة المتعاقدة 
اسم عضو مجلس اإلدارة / 

كبار التنفيذيين
 )أصحاب المصالح(

�سركة حممد 

عبد اهلل العثمان 

للمقاوالت )مورد (

�سركة تابعة ل�سركة العثمان 

القاب�سة اأحد كبار امل�ساهمني 

وكذلك فان ع�سو املجل�ش االأ�ستاذ 

اأحمد بن عبد اهلل اخليال ميثل 

اأحد كبار التنفيذيني لدى العثمان 

القاب�سة

تنفيذ بع�ش االأعمال 

االإن�سائية وتوريد 

ا�ست�ساريني ) يتم 

الرتخي�ش من اجلمعية 

العامة �سنويًا( 

اتفاقية تنفيذ بع�ش 

االأعمال االإن�سائية مع 

�سركة ال�سلم للخدمات 

الطبية )�سركة تابعة(  

3٫955٫308�سنة واحدة 

اأحمد بن عبداهلل اخليال 

كونه اأحد كبار التنفيذيني 

لدى �سركة العثمان القاب�سة 

والتى متثل كبار امل�ساهمني 

لدى �سركة اأيان لل�ستثمار  

اأنظمة حلول االأعمال 

اال�سرتاتيجية 

)مورد (

�سركة تابعة ل�سركة العثمان 

القاب�سة اأحد كبار امل�ساهمني 

وكذلك فان ع�سو املجل�ش االأ�ستاذ 

اأحمد بن عبد اهلل اخليال ميثل 

اأحد كبار التنفيذيني لدى العثمان 

القاب�سة

ووفقًا لل�سروط التجارية 

ال�سائدة بال�سوق ) يتم 

احل�سول على موافقة 

اجلمعية العامة �سنويًا(

�سراء برامج حا�سب اىل 

ومعدات
9٫713٫072اأوامر توريد

اأحمد بن عبداهلل اخليال 

كونه اأحد كبار التنفيذيني 

لدى �سركة العثمان القاب�سة 

والتى متثل كبار امل�ساهمني 

لدى �سركة اأيان لل�ستثمار  

�سركة العثمان 

للإنتاج الزراعي 

-ندي )عميل( 

�سركة تابعة ل�سركة العثمان 

القاب�سة اأحد كبار امل�ساهمني 

وكذلك فان ع�سو املجل�ش االأ�ستاذ 

اأحمد بن عبد اهلل اخليال ميثل 

اأحد كبار التنفيذيني لدى العثمان 

القاب�سة

ووفقًا لل�سروط التجارية 

ال�سائدة بال�سوق ) يتم 

احل�سول على موافقة 

اجلمعية العامة �سنويًا(

تقدمي خدمات طبية 

ملوظفي �سركة العثمان 

للإنتاج الزراعي 

 اأوامر توريد 

للخدمات املقدمة 

ل�سركة العثمان 

للإنتاج الزراعي 

63٫150

اأحمد بن عبداهلل اخليال 

كونه اأحد كبار التنفيذيني 

لدى �سركة العثمان القاب�سة 

والتى متثل كبار امل�ساهمني 

لدى �سركة اأيان لل�ستثمار  

�سركة العثمان 

للإنتاج الزراعي 

-ندي )مورد( 

�سركة تابعة ل�سركة العثمان 

القاب�سة اأحد كبار امل�ساهمني 

وكذلك فان ع�سو املجل�ش االأ�ستاذ 

اأحمد بن عبد اهلل اخليال ميثل 

اأحد كبار التنفيذيني لدى العثمان 

القاب�سة

ووفقًا لل�سروط التجارية 

ال�سائدة بال�سوق ) يتم 

احل�سول على موافقة 

اجلمعية العامة �سنويًا(

�سراء منتجات البان 

وع�سائر 
273٫028اأوامر توريد

اأحمد بن عبداهلل اخليال 

كونه اأحد كبار التنفيذيني 

لدى �سركة العثمان القاب�سة 

والتى متثل كبار امل�ساهمني 

لدى �سركة اأيان لل�ستثمار  

�سركة العثمان 

القاب�سة 

�سركة تابعة ل�سركة العثمان 

القاب�سة اأحد كبار امل�ساهمني 

وكذلك فان ع�سو املجل�ش االأ�ستاذ 

اأحمد بن عبد اهلل اخليال ميثل 

اأحد كبار التنفيذيني لدى العثمان 

القاب�سة

اأثناء اإعادة هيكلة التمويل 

اخلا�سة ب�سركة ال�سلم 

للخدمات الطبية مت 

احل�سول على مبلغ 41٫5 

مليون ريال ال�ستمراية 

اأعمال الت�سغيل وبعد اجراء 

هيكلة التمويل مت رد نف�ش 

املبلغ بدون اأي اأعياء متويلية 

اأثناء اإعادة هيكلة التمويل 

اخلا�سة ب�سركة ال�سلم 

للخدمات الطبية مت 

احل�سول على مبلغ 41٫5 

مليون ريال ال�ستمراية 

اأعمال الت�سغيل وبعد اجراء 

هيكلة التمويل مت رد نف�ش 

املبلغ بدون اأي اأعياء متويلية 

اأثناء اإعادة هيكلة 

التمويل اخلا�سة ب�سركة 

ال�سلم للخدمات الطبية 

مت احل�سول على مبلغ 

41٫5 مليون ريال 
ال�ستمراية اأعمال الت�سغيل 

وبعد اجراء هيكلة التمويل 

مت رد نف�ش املبلغ بدون اأي 

اأعياء متويلية 

41٫551٫747

اأحمد بن عبداهلل اخليال 

كونه اأحد كبار التنفيذيني 

لدى �سركة العثمان القاب�سة 

والتى متثل كبار امل�ساهمني 

لدى �سركة اأيان لل�ستثمار  

�سركة تكوين 

لل�سناعات املتطورة 

)عميل ( 

�سركة تابعة ل�سركة العثمان 

القاب�سة اأحد كبار امل�ساهمني 

وكذلك فان ع�سو املجل�ش االأ�ستاذ 

اأحمد بن عبد اهلل اخليال ميثل 

اأحد كبار التنفيذيني لدى العثمان 

القاب�سة

ووفقًا لل�سروط التجارية 

ال�سائدة بال�سوق ) يتم 

احل�سول على موافقة 

اجلمعية العامة �سنويًا(

تقدمي خدمات طبية ملوظفي 

�سركة تكوين

اأوامر توريد للخدمات 

املقدمة ل�سركة تكوين 

لل�سناعات املتطورة 

31٫050

اأحمد بن عبداهلل اخليال

كونه اأحد كبار التنفيذيني 

لدى �سركة العثمان القاب�سة 

والتى متثل كبار امل�ساهمني 

لدى �سركة اأيان لل�ستثمار  
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وبخــــلف مــــا ورد اأعله، فاإنه ال يوجــــد حاليًا اأية تعاملت جتارية مع اأي من اأع�ســــاء جمل�ش اإدارتها اأو مدراءهــــا التنفيذيني اأو من 

ميتلك ح�ســــة )5 %( اأو اأكرث من اأ�ســــهم ال�ســــركة اأو اأي من اأقاربهم ممن له اأو لهم م�سلحة مادية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة من هذه 

72( من نظام  و  التعاملت، وال توجد اأية �سلحيات تعطي اأي منهم حقًا للت�سويت على هذه التعاملت. مبوجب ن�ش املادتني )71 

ال�ســــركات ومتا�ســــيًا مع �سيا�سة االإف�ساح عن تعار�ش امل�ســــالح التي تتبناها ال�ســــركة يف جمال تنظيم العلقة بني ال�سركة واأع�ساء 

جمل�ــــش اإدارتهــــا وكبار التنفيذيني، فقد قام اأع�ســــاء جمل�ــــش االإدارة )االأطراف ذوي العلقة( باإبلغ املجل�ش مبا لهم من م�ســــلحة 

�سخ�سية يف التعاملت التي تتم حل�ساب ال�سركة.

21 -  بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة 
أو أحد كبار التنفيذيني عن أي رواتب أو تعويض

خلل عام 2021 ال يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبه اأحد م�ساهمي ال�سركة عن اأي حقوق يف االأرباح.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي   -22 
حقوق يف األرباح.

خلل عام 2021 ال يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبه اأحد م�ساهمي ال�سركة عن اأي حقوق يف االأرباح.

23- املدفوعات النظامية جلهات حكومية :

قامت الشركة بسداد مستحقات جلهات حكومية على النحو التايل:

البيان

2021م

بيان االسبابوصف موجز لها
املسدد

املستحق حتى نهاية 
الفرتة املالية السنوية 

ومل يسدد

يبني الزكاة املدفوعة وامل�ستحقة 5٫673٫9875٫524٫782الزكاة 

عن عام 2021 م 

 726٫856        30٫458٫484 ال�سريبة

متثل �سريبة القيمة امل�سافة 

عن عام 2021 م 

املوؤ�س�سة العامة للتامينات 

االجتماعية

متثل ا�سرتاكات مدفوعة لهيئة 915٫892      7٫284٫164 

التامينات االجتماعية 

43٫416٫6357٫167٫530االإجمايل 
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الوضع الزكوي:
تقدم املجموعة اقرارًا زكويًا موحد عن �ســــركة ايان لل�ســــتثمار و�سركة االح�ساء لل�ســــناعات الغذائية. خلل عام 2021 �سوف يتم 

تقدمي �ســــركة ال�ســــلم للخدمات الطبية من �ســــمن املجموعة.  قدمت املجموعة اإقرارها الزكوي لل�ســــنوات حتى 31دي�سمرب 2021 

وح�ســــلت على ال�ســــهادة واالي�ساالت الر�سمية �ساحلة حتى 30 ابريل 2022. ا�ستلمت املجموعة الربوط الزكوية النهائية حتى �سنة 

2020 من الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

شركة األحساء للخدمات الطبية: 
قدمت ال�ســــركة اقرارتها الزكوية لل�ســــنوات حتى 31 دي�ســــمرب لعام 2020 وح�ســــلت على �سهادة زكاة �ســــاحلة حتى 30 ابريل لعام 

م وا�ســــتملت الربوط النهائية حتى عام 2017 من الهيئة العامة للزكاة والدخل وال يزال الربط اخلا�ش بال�ســــنوات 2018   2022
و2019 قيد الدرا�سة  من قبل الهيئة.

شركة السالم للخدمات الطبية:
قدمت ال�ســــركة اقرارتها الزكوية لل�ســــنوات حتى 31 دي�ســــمرب لعام 2020 وح�ســــلت على �سهادة زكاة �ســــاحلة حتى 30 ابريل لعام 

م هذا وقد ا�ستملت ال�سركة الربوط النهائية حتى عام 2018م ومازالت ال�سنوات املتبقية قيد الدرا�سة من قبل الهيئة.  2022
وفيما يلي بيان املوقف الزكوي للقوائم املالية املجمعة حتى نهاية ال�سنة املالية 2021:

مالحظة: القوائم املالية املوحدة ت�ســــمل �ســــركة االأح�ســــاء للخدمات الطبية و�سركة ال�ســــلم للخدمات  الطبية ولكن االقرار الزكوي 

املوحد ي�سمل كافة ال�سركات ما عدا �سركة االح�ساء للخدمات الطبية.

  24-بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة  
خالل العام 2020م:

خلل عام 2021م ال يوجد اأي ا�ستثمارات اأو احتياطات اأن�سئت مل�سلحة موظفي ال�سركة.

20212020البيان

6٫566٫5184٫525٫208ر�سيد املخ�س�ش اول الفرتة

4٫632٫2516٫730٫167املخ�س�ش املكون عن الزكاة امل�ستحقة عن العام احلايل

)4٫688٫857()5٫673٫987(امل�سدد خلل العام

5٫524٫7826٫566٫518ر�سيد املخ�س�ش كما يف نهاية العام
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25 -  يقر جملس إدارة شركة ايان لالستثمار مبا يلي:
	اأن �سجلت احل�سابات اأعدت بال�سكل ال�سحيح. 	•

	اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�ش �سليمة ونفذ بفاعلية. 	•
	اأنه ال يوجد اأي �سك يذكر يف قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها. 	•

خلل عام 2021م ال يوجد اأى اأ�سهم خزينة. 		•

26 - املعلومات الواجب اإلفصاح عنها مبوجب الئحة حوكمة الشركات:

بيان املادة وفق الئحة احلوكمة
مت 

االلتزام 

التزام 

جزئي 

مل يتم 

االلتزام 
سبب عدم التطبيق 

املادة التا�شعة والثالثون : 

)الفقرة 1، 2(

مازالت املادة اإ�سرت�سادية وعندما يتم  االلزام √

بها �سوف تطبقها ال�سركة ٫

املادة احلادية والأربعون: )الفقرة اأ ( ي�سع جمل�ش االإدارة بناء على 

اقرتاح جلنة الرت�سيحات واملكافاأت االأليات اللزمة لتقييم اأداء املجل�ش 

واأع�سائة وجلانه واالإدارة التنفيذية �سنويًا، وذلك من خلل موؤ�سرات اأداء 

منا�سبة ترتبط مبدى حتقيق االأهداف االإ�سرتاتيجية لل�سركة وجودة اإدارة 

املخاطر وكفاية اأنظمة الرقابة الداخلية وغريها على اأن حتدد جوانب 

القوة وال�سعف واإقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة

√
يتم التقييم بدون و�سع 

موؤ�سرات قيا�ش اأداء مع العلم باأن املادة 

ا�سرت�سادية

املادة احلادية والأربعون : )الفقرة هـ ( يتخذ جمل�ش االإدارة 

الرتتيبات اللزمة للح�سول على تقييم جهه خارجية خمت�سه 

الأدوائة كل ثلث �سنوات 

مازالت املادة اإ�سرت�سادية وعندما√                                            

 يتم االلزام بها �سوف تطبقها ال�سركة

املادة احلادية والأربعون : )الفقرة و ( يجرى اأع�ساء جمل�ش االإدارة 

غري التنفيذيني تقييمًا دوريًا الأداء رئي�ش املجل�ش بعد اأخذ وجهات 

نظر االأع�ساء التنفيذيني )من دون اأن يح�سر رئي�ش املجل�ش النقا�ش 

املخ�س�ش لهذا الغر�ش ( على اأن حتدد جوانب القوة وال�سعف 

واإقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة

مازالت املادة اإ�سرت�سادية وعندما √

يتم االلزام بها �سوف تطبقها ال�سركة

املادة ال�شبعون :

 ت�سكيل جلنه اإدارة املخاطر

تدخل مراقبة املخاطر �سمن اإخت�سا�سات √

جلنة  املراجعه ، اإكتفت ال�سركة بذلك مع 

العلم  باأن ال�سركة تنفذ نظام مراقبة خماطر 

كامل فلديها �سيا�سة خماطر وحتدث 

�سجل املخاطر �سنويًا وتعد خطة املراجعه 

الداخلية على اأ�سا�ش املخاطر

املادة احلادية وال�شبعون : 

اإخت�سا�سات جلنة اإدارة املخاطر

√

)1( يوضح اجلدول التايل تفصياًل ملدى التزام الشركة بالئحة احلوكمة: 
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التزام جزئي مت االلتزام بيان املادة وفق الئحة احلوكمة
مل يتم 
االلتزام 

سبب عدم التطبيق 

املادة الثانية وال�شبعون :

اإجتماعات جلنة اإدارة املخاطر
مادة ا�سرت�سادية√

املادة اخلام�شة والثمانون :

 حتفيز العاملني 
مازالت املادة اإ�سرت�سادية وعندما يتم االلزام √

بها �سوف تطبقها ال�سركة

املادة ال�شابعة والثمانون :

 امل�سئولية االإجتماعية 
√

ما زالت املادة ا�سرت�سادية وعندما يتم االلتزام 

بها �سوف تطبقها ال�سركة

ولدى ال�سركة �سيا�سة م�ساهمة اإجتماعية 

معتمدة من جمل�ش االإدارة

املادة الثامنة والثمانون : 

مبادرات  العمل االإجتماعى 

مازالت املادة اإ�سرت�سادية وعندما √

يتم االلزام بها �سوف تطبقها ال�سركة

املادة التا�شعة والثمانون : الفقرة )3( 

االف�ساح عرب املوقع االلكرتونى لل�سركة

تف�سح ال�سركة عن اأغلب العلومات املطلوبة على √

املوقع االإلكرتوين  لل�سركة

املادة اخلام�شة والت�شعون :

 ت�سكيل جلنة حوكمة ال�سركات

√
لي�ش لدى ال�سركة جلنة حوكمة ولكن تقوم جلنة 

املراجعه مبراجعه مدى التزام ال�سركة مبتطلبات 

اجلهات ذات العلقة من م�سئوليات احلوكمة
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 أعضاء جملس اإلدارة، 
وأعضاء اللجان، وكبار التنفيذيني
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األستاذ/عبدالرحمن بن عبداحملسن بالغنيم
عضو جملس اإلدارة

:أ(  املؤهالت
- بكالوريو�ش اإدارة مالية – جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 2007

- ماج�ستري الريا�سيات التطبيقية )تخ�س�ش ريا�سيات اإح�سائية واحتماالت ( – جامعة ديبول – الواليات املتحدة 

االمريكية 

ب( الوظائف احلالية
- رئي�ش جمل�ش االإدارة – �سركة اأيان لل�ستثمار  من 2019 م 

- �سريك اإداري – �سركة التحليلت املتقدمة ذ م م )االإمارات العربية املحدودة(  )2017 اىل االن (

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
خربة يف اال�ست�سارات املالية واإدارة امل�ساريع 

- حملل ائتمان اأول – �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودية ) 2011-2007( 

 )2015  - - عامل بيانات اول – مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية ) 2014 

)2015-2017( UNDP م�ست�سار ومدير م�ساريع – وزارة االقت�ساد والتخطيط عرب برنامج االأمم املتحدة  -

 )ب(  أس��ماء أعضاء جملس اإلدارة، وأعض��اء اللجان، وكبار التنفيذيني، ووظائفهم احلاليةوالس��ابقة ومؤهالتهم وخرباتهم 
الفرتة من  2021/1/1 إىل 2021/12/31 م  

)1(

األستاذ عبدالرحمن بالغنيم    )رئيس جملس اإلدارة (العضو

اأ�شماء ال�شركات التي يكون ع�شو جمل�س الإدارة 

ع�شواً يف جمال�س اإدارتها اأو من مديريها
داخل اململكة/ خارج اململكة

الكيان القانوين )م�شاهمة مدرجة م�شاهمة 

غري مدرجة / ذات م�شوؤولية حمدودة(

�سركة والء للتاأمني )ع�سو جمل�ش ادارة ، رئي�ش 

جلنة املراجعة، ع�سو جلنة املخاطر(
م�ساهمة  مدرجة داخل اململكة

�سركة الي�سر للإجارة و التمويل )ع�سو جمل�ش 

ادارة ٫ ع�سو جلنة املراجعة و االلتزام(
م�ساهمة  غري  مدرجةداخل اململكة

�سركة اأيان لل�ستثمار )رئي�ش جمل�ش االإدارة، 

ع�سو جلنة الرت�سيحات( 
م�ساهمة  مدرجةداخل اململكة

ذات م�سوؤولية  حمدودةداخل اململكة�سركة الت�سارع املحدودة

اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�ش االإدارة 

ع�سوًا يف جمال�ش اإداراتها ال�سابقة اأو من مديريها
داخل اململكة / خارج اململكة

الكيان القانوين )م�ساهمة مدرجة م�ساهمة 

غري مدرجة / ذات م�سوؤولية حمدودة(

اليوجداليوجداليوجد
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املهندس/ سعد بن عماش الشمري
) نائب رئيس جملس اإلدارة(

)2(
    

املهندس/ سعد بن عماش الشمري ) نائب رئيس جملس اإلدارة(العضو

اأ�شماء ال�شركات التي يكون ع�شو جمل�س الإدارة ع�شواً يف جمال�س 

اإداراتها احلالية اأو من مديريها

القانوين)م�شاهمة مدرجة م�شاهمة غري  الكيان

مدرجة/ ذات م�شوؤولية حمدودة(

�سركة ال�سرق االأو�سط للكابلت 

املتخ�س�سة – م�سك
�سركة م�ساهمة مدرجةداخل اململكة

�سركة م�ساهمة غري مدرجةداخل اململكةك�سب املالية

�سركة م�ساهمة مدرجة داخل اململكة �سركة ايان لل�ستثمار

�سركة م�ساهمة مدرجة داخل اململكة �سركة ا�سمنت اجلوف

�سركة م�ساهمة مدرجةداخل اململكة �سركة املتطورة

�سركة م�ساهمة غري مدرجةداخل اململكة �سركة روا�سي البناء لل�ستثمار

�سركة م�ساهمة غري مدرجةداخل اململكة�سركة اإنالة للإ�ستثمار القاب�سة

�سركة م�ساهمة غري مدرجة داخل اململكة �سركة العبيكان للزجاج 

�سركة م�ساهمة غري مدرجةداخل اململكة �سركة افاق احلا�سوب

اأ�شماء ال�شركات التي يكون ع�شو جمل�س الإدارة ع�شواً 

يف جمال�س اإداراتها ال�شابقة اأو من مديريها
داخل اململكة/خارج اململكة

الكيان القانوين)م�شاهمة مدرجة/ م�شاهمة 

غري مدرجة/ ذات م�شوؤولية حمدودة٫٫٫(

�سركة م�ساهمة مدرجةداخل اململكةالرئي�ش التنفيذي - ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات املتطورة

�سركة م�ساهمة غري مدرجة داخل اململكة �سركة ال�سلم ل�سيانة الطائرات 

�سركة م�ساهمة غري مدرجة داخل اململكة الت�سنيع واملتطورة للبوليول

�سركة م�ساهمة غري مدرجة داخل اململكة ال�سركة اخلليجية للملح 

�سركة م�ساهمة مدرجة داخل اململكة ال�سركة ال�سعودية ل�سناعة الورق 

�سركة م�ساهمة مدرجةداخل اململكة �سركة ال�سمعاين 

�سركة م�ساهمة غري مدرجةداخل اململكة �سركة دوت�سة اخلليج للتمويل

:أ(  املؤهالت
ماج�ستري طرق التحكم املتقدمة بالعمليات 2006  -

بكالوريو�ش الهند�سة الكيميائية – جامعة امللك �سعود 1998   -

ب( الوظائف احلالية
نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة �سركة اأيان لل�ستثمار  -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
تخطيط ا�سرتاتيجي ، تطوير اعمال ، حتليل مايل ، اال�ستحواذ واالندماج وحوكمة وهيكلة ال�سركات    -

-  الع�سو املنتدب �سركة ايان لل�ستثمار 2018 - 2020
-  الرئي�ش التنفيذي ل�سركة ال�سعودية لل�سناعات املتطورة 2012 – 2017

مدير م�سروع التخطيط اال�سرتاتيجية �سركة الت�سنيع الوطنية   2010 - 2012  -

قائد فريق �سركة �سابك   2006 - 2010  -

مهند�ش تطوير عمليات �سناعية �سركة �سابك 2001 - 2006  -

مهند�ش عمليات املجموعة الكيميائية  �سركة �سابك 1998 - 2001  -
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األستاذ / أحمد عبداهلل اخليال
) عضو  جملس اإلدارة(

أ(  املؤهالت
بكالوريو�ش علوم حما�سبة – جامعة بورتلند احلكومية – الواليات املتحدة 2012م

ب( الوظائف احلالية
املدير التنفيذي – �سركة �سحراء اخلليج للكيماويات من 2014 – تاريخه  -

ع�سو جمل�ش اإدارة ورئي�ش جلنة اال�ستثمار - �سركة اأيان لل�ستثمار من 2016م   -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
اخلزينة واال�ستثمار – البنك ال�سعودي لل�ستثمار من2013– 2014  -

ع�سو جمل�ش اإدارة – �سركة اأيان لل�ستثمار – من 2016 م  -

املدير التنفيذي – �سركة �سحراء اخلليج للكيماويات – من 2014م  -

)3(

العضو
األستاذ/  أحمد عبداهلل اخليال

 )عضو جملس اإلدارة (
الكيان القانوين

اأ�شماء ال�شركات التي يكون ع�شو جمل�س الإدارة

 ع�شواً يف جمال�س اإدارتها اأو من مديريها
داخل اململكة/ خارج اململكة

الكيان القانوين )م�شاهمة مدرجة م�شاهمة

 غري مدرجة / ذات م�شوؤولية حمدودة(

ذات م�سوؤولية حمدودة داخل اململكة�سركة �سحراء اخلليج للكيماويات

م�ساهمة مدرجةداخل اململكة�سركة ايان لل�ستثمار

اأ�شماء ال�شركات التي يكون ع�شو جمل�س الإدارة 

ع�شواً يف جمال�س اإداراتها ال�شابقة اأو من مديريها
داخل اململكة/خارج اململكة

الكيان القانوين)م�شاهمة مدرجة/ م�شاهمة 

غري مدرجة/ ذات م�شوؤولية حمدودة٫٫٫(

---
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املهندس/ حامت حمد السحيباين
)عضو جملس اإلدارة( 

)4(
     

العضو
األستاذ / حامت بن حمد السحيباين

 )عضو جملس اإلدارة (
الكيان القانوين

اأ�شماء ال�شركات التي يكون ع�شو جمل�س الإدارة 

ع�شواً يف جمال�س اإدارتها اأو من مديريها
داخل اململكة/ خارج اململكة

الكيان القانوين )م�شاهمة مدرجة م�شاهمة 

غري مدرجة / ذات م�شوؤولية حمدودة(

م�ساهمة مدرجةداخل اململكةال�سركة ال�سعودية لل�سادرات ال�سناعية

اأ�شماء ال�شركات التي يكون ع�شو جمل�س الإدارة 

ع�شواً يف جمال�س اإداراتها ال�شابقة اأو من مديريها
داخل اململكة/خارج اململكة

الكيان القانوين)م�شاهمة مدرجة/ م�شاهمة 

غري مدرجة/ ذات م�شوؤولية حمدودة(

م�ساهمة مدرجةداخل اململكة�سركة باتك لل�ستثمار واالأعمال اللوج�ستية

:أ(  املؤهالت

- بكالوريو�ش هند�سة ميكانيكية – جامعة امللك �سعود – 2008م

ب( الوظائف احلالية
ع�سو  جمل�ش اإدارة �سركة اأيان لل�ستثمار  -

مدير عام �سركة ثقة خلدمات ال�سيارات  -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
الهند�سة والت�سميم   -

اإدارة االأ�سول  -
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الدكتور / عادل أحمد يوسف الصالح
)عضو جملس اإلدارة (

:أ(  املؤهالت
بكالوريو�ش علوم اإدارية - جامعة امللك عبدالعزيز 1988م   -

بكالوريو�ش تعليم جتاري - جامعة مي�سوري كولومبيا 1992م   -

ماج�ستري – جامعة �سمال داكوتا 1994م   -

دكتوراه جامعة والية اوهايو 1999م   -

ب( الوظائف احلالية
ع�سو جمل�ش اإدارة -�سركة اأيان لل�ستثمار  -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
مدير ال�سوؤون االدارية واملالية )معهد االإدارة العامة بال�سرقية(  -

من�سق قطاع االإدارة املكتبية )معهد االإدارة العامة بال�سرقية(  -

مدير اإدارة البحوث واال�ست�سارات )جامعة االأمري حممد بن فهد(  -

الرئي�ش التنفيذي )�سركة ايان لل�ستثمار(  -

نائب مدير اجلامعة لتطوير االأعمال والتوا�سل )جامعة االأمري حممد بن فهد(  -

)5(

العضو
الدكتور/ عادل أحمد يوسف الصالح

 )عضو جملس اإلدارة (
الكيان القانوين

اأ�شماء ال�شركات التي يكون ع�شو جمل�س الإدارة 

ع�شواً يف جمال�س اإدارتها اأو من مديريها
داخل اململكة/ خارج اململكة

الكيان القانوين )م�شاهمة مدرجة 

م�شاهمة غري مدرجة / ذات 

م�شوؤولية حمدودة(

م�ساهمة مدرجةداخل اململكة�سركة اأيان لل�ستثمار

اأ�شماء ال�شركات التي يكون ع�شو جمل�س الإدارة 

ع�شواً يف جمال�س اإداراتها ال�شابقة اأو من مديريها
داخل اململكة/خارج اململكة

الكيان القانوين)م�شاهمة مدرجة/ م�شاهمة 

غري مدرجة/ ذات م�شوؤولية حمدودة(

م�ساهمة  غري مدرجةداخل اململكة�سركة االأح�ساء للخدمات الطبية

م�ساهمة  غري مدرجةداخل اململكة�سركة ورق
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األستاذ / فيصل بن عبداهلل القحطاين
 )عضو جملس اإلدارة (

 أ(  املؤهالت
بكالوريو�ش قانون – جامعة امللك �سعود 2000  -

ب( الوظائف احلالية
ع�سو جمل�ش اإدارة -�سركة اأيان لل�ستثمار  -

- ع�سو جمل�ش اإدارة - �سركة االأح�ساء للخدمات الطبية

- ع�سو جمل�ش اإدارة - �سركة وفرة 

-  البنك العربي الوطني

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
البنك العربي الوطني   -

بنك البلد  -

)6(
    

العضو
األستاذ/   فيصل عبداهلل القحطاين

 )عضو جملس اإلدارة (
الكيان القانوين

اأ�شماء ال�شركات التي يكون ع�شو جمل�س الإدارة 

ع�شواً يف جمال�س اإدارتها اأو من مديريها
داخل اململكة/ خارج اململكة

الكيان القانوين )م�شاهمة مدرجة م�شاهمة 

غري مدرجة / ذات م�شوؤولية حمدودة(

م�ساهمة مدرجةداخل اململكة�سركة اأيان لل�ستثمار

م�ساهمة مدرجةداخل اململكة�سركة وفرة

م�ساهمة غري  مدرجةداخل اململكة�سركة االأح�ساء للخدمات الطبية

اأ�شماء ال�شركات التي يكون ع�شو جمل�س الإدارة 

ع�شواً يف جمال�س اإداراتها ال�شابقة اأو من 

مديريها

داخل اململكة/خارج اململكة
الكيان القانوين)م�شاهمة مدرجة/ م�شاهمة 

غري مدرجة/ ذات م�شوؤولية حمدودة(

اليوجداليوجداليوجد
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األستاذ / معاذ ماجد العوهلي
) عضو جملس اإلدارة(

:أ(  املؤهالت
بكالوريو�ش اإدارة مالية و م�سرفية – جامعة العلوم التطبيقية – البحرين 2007  -

ب( الوظائف احلالية
ع�سو جمل�ش اإدارة �سركة اأيان لل�ستثمار )2016 - حتى االآن (  -

الرئي�ش التنفيذي ل�سركة ر�سال القاب�سة –  ال�سعودية ) 2015 حتى االن (   -

ع�سو جلنة اال�ستثمار – �سركة بدجت ال�سعودية  -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
الرئي�ش التنفيذي لل�سركة الدولية االوىل للعقار واال�ستثمار – ال�سعودية )2012 – 2015 (   -

موؤ�س�ش �سركة مترية للحلويات واملعجنات – ال�سعودية   -

م�ساعد الرئي�ش التنفيذي يف �سركة العوهلي القاب�سة – ال�سعودية )2010 - 2012(    -

حملل مايل – �سركة اعيان للجارة و اال�ستثمار – الكويت ) 2008 – 2010 (  -

ع�سو جمل�ش اإدارة �سركة العوهلي القاب�سة ) 2015 - 2017(  -

)7(

العضو
األستاذ/   معاذ ماجد العوهلي

 )عضو جملس اإلدارة (
الكيان القانوين

اأ�شماء ال�شركات التي يكون ع�شو جمل�س الإدارة 

ع�شواً يف جمال�س اإدارتها اأو من مديريها
داخل اململكة/ خارج اململكة

الكيان القانوين )م�شاهمة مدرجة م�شاهمة 

غري مدرجة / ذات م�شوؤولية حمدودة(

�سركة م�ساهمة مدرجةداخل اململكة�سركة اأيان لل�ستثمار 

�سركة م�ساهمة  غري  مدرجةداخل اململكة�سركة ر�سال القاب�سة

�سركة م�ساهمة  غري  مدرجةخارج  اململكة�سركة بوابة اال�ستثمار 

�سركة م�ساهمة  غري  مدرجةخارج  اململكة�سركة البوابة اللوج�ستية 

اأ�شماء ال�شركات التي يكون ع�شو جمل�س الإدارة 

ع�شواً يف جمال�س اإداراتها ال�شابقة اأو من مديريها
داخل اململكة/خارج اململكة

الكيان القانوين)م�شاهمة مدرجة/ م�شاهمة 

غري مدرجة/ ذات م�شوؤولية حمدودة٫٫٫(

---
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أعضاء اللجنة التنفيذية من خارج أعضاء جملس اإلدارة

األعضاء  من خارج جملس اإلدارة
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األعضاء  من خارج جملس اإلدارة

األستاذ/ حممد بن عبداهلل القطري 
)عضو جلنة االستثمار من خارج اجمللس(

:أ(  املؤهالت

املاج�ستري يف اإدارة االأعمال من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن – الظهران 1997م  -

بكالوريو�ش يف علوم البيئة من جامعة امللك عبدالعزيز – جدة 1989م  -

حا�سل على �سهادة املحل املايل املعتمد CFA منذ 2001م  -

ب( الوظائف احلالية

كبري امل�ست�سارين املاليني - �سركة فقية للمزارع ال�سمكية منذ 2012م  -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:

الرئي�ش التنفيذي للمجموعة – �سركة ريتاج املتميزة لل�ستثمار 2013 م – 2016م  -

مدير اإدارة البحوث والتطوير – اخلبري كابيتال 2011 م –  2012 م  -

م نائب الرئي�ش للمالية -  �سركة دكتور �سليمان احلبيب الطبية 2009م – 2011   -

رئي�ش ق�سم اال�ستثمار – �سركة �سعد التجارية للمقاوالت واخلدمات املالية 2005م - 2009م  -

م�ساعد املدير العام – جمموعة �سامبا املالية 2002م – 2005م  -

مدير كبار العملء – جمموعة م�سرفية ال�سركات – البنك االأهلي التجاري 2000م – 2002م  -

اأقت�سادي اأول – البنك االأهلي التجاري 1997م – 2000م  -

)1(
    



50ANNUAL REPORT
2021الـتقـرير السنـوي

األستاذ / صالح عبداهلل  الغريب
)عضو جلنة مراجعة من خارج جملس اإلدارة ( 

)2(
    

 أ(  املؤهالت

  USA- 2014  املاج�ستري يف املحا�سبة من جامعة اإنديانا جامعة بوردو اإنديانابولي�ش 

بكالوريو�ش يف املحا�سبة – جامعة امللك في�سل 2005  -

ب( الوظائف احلالية
ع�سو جلنة املراجعة  ل�سركة اأيان من خارج جمل�ش االدارة   -

مدير اإدارة الربامج املالية واالقت�سادية -  معهد االإدارة  -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
رخ�سة من جامعة جورج وا�سنطن – قيا�ش موؤ�سرات االأداء 2018

رئي�ش ق�سم  علقات اخلريجني والتدريب التعاوين يف معهد االإدارة 2015

التحق مبعهد االإدارة بالدمام يف 2007

برنامج مدراء الفروع ببنك الريا�ش 2006

حما�سب- جمموعة عبدالهادي القحطاين 2005

امل�سوؤول املايل – اجلمعية ال�سعودية للإدارة باملنطقة ال�سرقية )2011-2008(.

تقدمي عدد من اال�ست�سارات والدرا�سات لعدد من اجلهات يف اجلانب املايل واملحا�سبي.
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األستاذ / راشد عبداهلل الراشد 
) عضو  جلنة املراجعة من خارج اجمللس(

:أ(  املؤهالت
بكالوريو�ش حما�سبة – جامعة امللك في�سل – 1998  -

دبلوم االإدارة العقارية – االأكادميية العربية العقارية – 2009  -

�سهادة اإعتماد – الهيئة ال�سعودية للُمقيمني املعتمدين – 2014  -

ب( الوظائف احلالية
مدير عام / مَقيم معتمد –  موؤ�س�سة �سور العقارية.  -

موؤ�س�سة �سور للتقييم العقاري٫)2009 – اىل االآن(  -

مدير عام موؤ�س�سة امل�سرق العربية للمقاوالت – )-1999 اىل االآن(  -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
موؤ�س�ش / مدير عام / ومَقيم معتمد –  موؤ�س�سة �سور العقارية  -

و موؤ�س�سة �سور للتقييم العقاري٫ )2002 –2009 حتى االآن(  -

)2018-GRC( – )2013( موؤ�س�ش ومدير عام م�ساريع منتجات خر�سانية  -

موؤ�س�ش -  موؤ�س�سة احلا�سب االأ�سهل -  )2009 – 2012(.  -

موؤ�س�ش – موؤ�س�سة لون ولون  للأ�سباغ – )2006 – 2016(.  -

موؤ�س�ش – موؤ�س�سة لون الدار مل�ساريع الديكور-  )2003 - 2017(  -

- اإىل االآن( مدير عام موؤ�س�سة امل�سرق العربية للمقاوالت – )1999   -

ع�سو جمل�ش اإدارة �سركة  اأيان.  -

)3(
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األستاذ / وليد بن يوسف الزياد
) عضو  جلنة املراجعة من خارج اجمللس(

أ(  املؤهالت:
- ماج�ستري يف املحا�سبة املهنية من جامعة و�سكون�ش- بكالوريو�ش حما�سبة من جامعة امللك في�سل

ب( الوظائف احلالية:
- مدير عام مكتب وليد يو�سف الزياد حما�سبون ومراجعون قانونيون

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
مدقق يف �سركة طلل اأبو غزالة و�سركاه   -

- مدير يف �سركة براي�ش واتر هاو�ش

رئي�ش التدقيق التنفيذي يف �سركة احلفر العربية  -

)4(

األستاذ / رائد بن حممد النعيم
)الرئيس التنفيذي ( 

أ(  املؤهالت:
- بكالوريو�ش حما�سبة جامعة امللك في�سل 

٫ب( الوظائف احلالية:

الرئي�ش التفيذي ل�سركة اأيان لل�ستثمار  -
ج( اخلربات والوظائف السابقة:

كبري مدراء املنطقة ال�سرقية لقطاع م�سرفية ال�سركات - بنك البلد  -

)1(
    

كبار التنفيذيني
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األستاذ / أحمد حممود إبراهيم
)املدير املايل ( 

أ(  املؤهالت:
بكالوريو�ش جتاره من جامعة القاهرة 2001   -

)CMA( زمالة جمعية املحا�سبني االداريني االمريكية   -

 CPA – زمالة جمعية املحا�سبني القانونيني االمريكيني   -

ب( الوظائف احلالية:
حملل مايل – �سركة ايان لل�ستثمار  -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
املدير املايل – �سركة االح�ساء لل�سناعات الغذائية  -

حما�سب ب�سركة متيمة تيل�سني م�سر  -

رئي�ش ح�سابات ب�سركة مينا لل�ستثمار ال�سياحى والعقارى فرع م�سر  -

املدير املاىل ل�سركة امل�ستقبل ال�سعودية .  -

املدير املايل ل�سركة االح�ساء لل�سناعات الغذائية.  -

)2(
    

)3(

األستاذ / السيد أحمد سلمان
)مدير االسثمار ( 

بتاريخ 2021/8/2م  ا�ستقالته  �سلمان  اأحمد  ال�سيد   / االأ�ستاذ  •	قدم 

    

أ(  املؤهالت:
بكالريو�ش يف املحا�سبة – جامعة البحرين 2010  -

حا�سل على �سهادة املحلل املايل املعتمد CFA منذ عام 2015  -

حا�سل على �سهادة حملل ا�ستثمارات  بديلة معتمد CAIA منذ عام 2019  -

٫ب( الوظائف احلالية:

مدير اال�ستثمار – �سركة اأيان لل�ستثمار  -

ج( اخلربات والوظائف السابقة:
م�ساعد اأول يف ق�سم اإدارة اال�سول – �سركة اأ�سول وبخيت اال�ستثمارية   -

م�ساعد يف ق�سم اال�ستثمارات اخلا�سة – �سركة امللز املالية  -
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 تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه   
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تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي:

تصنيف  العضو املنصب االسم

م�ستقل رئي�ش جمل�ش االإدارة عبدالرحمن عبداملح�سن بالغنيم     

غري تنفيذي نائب رئي�ش جمل�ش االإدارة  �سعد بن عما�ش ال�سمري

م�ستقل ع�سو جمل�ش االإدارة اأحمد بن عبداهلل اخليال

غري تنفيذي ع�سو جمل�ش االإدارة عادل بن احمد ال�سالح 

م�ستقل ع�سو جمل�ش االإدارة حامت بن حمد ال�سحيباين 

غري تنفيذي ع�سو جمل�ش االإدارة في�سل بن عبداهلل القحطاين 

م�ستقل ع�سو جمل�ش االدارة  معاذ بن ماجد العوهلي

املنصب أعضاء اللجنة

الرئي�ش  معاذ بن ماجد العوهلي 

ع�سو )من خارج املجل�ش( را�سد بن عبداهلل الرا�سد 

ع�سو )من خارج املجل�ش( وليد بن يو�سف الزياد

ع�سو )من خارج املجل�ش( �سالح بن عبداهلل الغريب  

 )ج(تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه من الفرتة 2021/1/1 م حتى 2021/12/31 :   

 )د (  وصف خمتصر الختصاصات جلان جملس اإلدارة الرئيسية ومهماتها: 

جلنة املراجعة: 
تشكيل جلنة املراجعة عن الفرتة من/2021/01/01 حتى 2021/12/31م  
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مهام جلنة املراجعة ومدة عملها:
اختصاصات اللجنة: 

تخت�ش جلنة املراجعة مبراقبة اأعمال ال�سركة والتحقق من �سلمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية واأنظمة الرقابة الداخلية 

فيها، وت�سمل مهام اللجنة ب�سفة خا�سة ما يلي:

1 -  فيما يتعلق بوظيفة املحا�شب القانوين)مراجع احل�شابات( واعداد القوائم والتقارير املالية:
التو�ســـية ملجل�ش االإدارة بتعيني املحا�ســـبني القانونيني)مراجع احل�سابات(، والتي تت�سمن مراجعة اللجنة لكفاءاتهم  	•

املهنية وتاأكيد ا�ستقلليتهم واملخاطر املتوقعة من وجود تعار�ش يف امل�سالح، واأي�سا حتديد اأتعابهم وف�سلهم .

اأعمال املراجعه مع االأخذ فى االعتبار  اإ�ســـتقلل مراجع احل�ســـابات ومو�سوعيته وعدالته ومدى فاعلية  	التحقق من  	•
القواعد واملعايري ذات ال�سلة .

مراجعـــه خطة مراجع ح�ســـابات ال�ســـركة واأعمالـــه والتاأكد من عدم تقدميه اأعمااًل فنيـــة اأو اإدارية تخرج عن نطاق  			•
اأعمال املراجعة وفقًا ملبداأ اال�ستقللية واإبداء مرئياتها حيال ذلك .

. ال�سركة  ح�سابات  مراجع  اإ�ستف�سارات  عن  االإجابة  		•
. ب�ساأنها  اأتخذ  من  ومتابعة  املالية  القوائم  على  وملحظاته  احل�سابات  مراجع  تقرير  درا�سة  			•

فيما يتعلق بوظيفة املطابقة والإلتزام، تقوم اللجنة مبا يلي:   -2 

. ب�ساأنها  اللزمة  االإجراءات  ال�سركة  اإتخاذ  من  والتحقق  الرقابية  اجلهات  تقارير  نتائج  مراجعة  		•
العلقة  ذات  والتعليمات  وال�سيا�سات  واللوائح  باالأنظمة  ال�سركة  اإلتزام  من  التحقق  		•

اأن جتريها ال�سركة ممع االأطراف ذوى العلقة وتقدمي مرئياتها حيال ذلك اىل  مراجعة العقود والتعاملت املقرتح  		•
جمل�ش االدارة .

رفع ما تراه من مو�ســـوعات ترى �ســـرورة اإتخاذ اإجراءات ب�ســـاأنها اىل جمل�ش االدارة واإبداء تو�سياتها باالإجراءات  		•
التى يتعني اإتخاذها .

3 - فيما يتعلق بوظيفة املراجعة الداخلية، تقوم اللجنة مبا يلي:
درا�سة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية واإدارة املخاطر يف ال�سركة. وجوانب الق�سور يف الهيكل العام الأنظمة  		•

الرقابة الداخلية وعملها.

فيه. الواردة  للملحظات  الت�سحيحية  االإجراءات  تنفيذ  ومتابعة  الداخلية  املراجعة  تقارير  	درا�سة  	•
االإ�سراف العام على اأداء واأن�سطة املراجع الداخلي و اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة ، من اأجل التحقق من مدى  		•

فاعليتها يف تنفيذ االأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�ش االإدارة.

اإعداد التو�ســـيات اخلا�ســـة باإن�ســـاء اإدارة املراجعة الداخلية بال�ســـركة واملوازنة اخلا�ســـة بها، واختيار وتعيني مدير  		•
وحدة اأو اإدارة املراجعه الداخلية ، والتاأكد من مدى ا�ستقللية املراجعني الداخليني.

  4 -  فيما يتعلق بالتقارير املالية :

درا�ســـة م�ســـودة القوائم املالية االأولية الربع �سنوية قبل ن�سرها وعر�سها على جمل�ش االإدارة والتو�سية يف �ساأنها اإذا  		•
لزم االأمر.

ب�ساأنها. والتو�سية  الراأي  واإبداء  االإدارة  جمل�ش  على  عر�سها  قبل  ال�سنوية  املالية  القوائم  م�سودة  	درا�سة  	•
اإبداء الراأي بناء على طلب جمل�ش االدارة فيما اإذا كان تقرير جمل�ش االدارة والقوائم املالية لل�سركة عادلة ومتوازنة  		•
ومفهومة وتت�ســـمن املعلومات التي تتيح للم�ســـاهمني وامل�ســـتثمرين تقييـــم املركز املاىل لل�ســـركة واأداوؤها ومنوذج عملها 

واإ�سرتاتيجتها .
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. املالية  التقارير  تت�سمنها  ماألوفه  غري  اأو  مهمة  م�سائل  اأى  درا�سة  		•
البحث بدقه يف اأى مو�سوعات يثريها املدير املايل لل�سركة اأو من يتوىل مهامه اأو م�سئول االإلتزام بال�سركة اأو مراجع  		•

احل�سابات.

. املالية  التقارير  فى  الواردة  اجلوهرية  املو�سوعات  فى  املحا�سبية  التقديرات  من  التحقق  		•
�ساأنها. فى  االإدارة  ملجل�ش  والتو�سية  الراأي  واإبداء  ال�سركة  فى  املتبعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  درا�سة  		•

-  فيما يتعلق بالأمور العامة:  5
اآليـــة تتيح للعاملني بال�ســـركة اأن يقوموا ب�ســـرية تامة بتقدمي كافة امللحظات التى تت�ســـمنها  علـــى اللجنة �ســـياغة  		•
التقاريـــر املاليـــة من جتـــاوزات اأو خمالفات وعلى اأع�ســـاء اللجنة اأن يقوموا باإجراء حتقيق م�ســـتقل يتنا�ســـب مع حجم 

املخالفة.

اللجنـــة م�ســـئولة عـــن اأعمالهـــا اأمام جمل�ـــش االدارة وذلك مبا ال يخل من م�ســـئولية املجل�ش عن تلـــك االأعمال وعن  		•
ال�سلحيات اأو ال�سلطات التى فو�سها اليها.

امل�ساهمني.  ا�ستف�سارات  على  للرد  العامة  اجلمعية  اللجنة  رئي�ش  يح�سر  اأن  يجب  		•
صالحيات اللجنة:

تتمتع اللجنة بال�شالحيات التالية:

طلب امل�ســـتندات وال�ســـجلت والوثائق والتقارير واالإي�ســـاحات واملعلومات االأخرى املنا�ســـبة من اأع�ســـاء جمل�ش االإدارة    •
واملديرين التنفيذيني وامل�سوؤولني بال�سركة.

اأية ا�ستف�ســـارات تطرحها  دعوة املديرين التنفيذيني وامل�ســـوؤولني واملوظفني بال�ســـركة الجتماعات اللجنة للإجابة على  		•
اللجنة عليهم.

اأن تطلب من جمل�ش االإدارة دعوة اجلمعية العامة لل�سركة للنعقاد اإذا اأعاق جمل�ش االإدارة عملها اأو تعر�ست ال�سركة  		•
الأ�سرار اأو خ�سائر ج�سيمة.

الأعمالها. اأدائها  اأثناء  ال�سركة  خارج  من  واملتخ�س�سني  وامل�ست�سارين  باخلرباء  اال�ستعانة  		•
�سلحياتها. حدود  يف  االإدارة  جمل�ش  قبل  من  اإليها  توكل  واجبات  باأية  القيام  		•

تطلب  اإن  منها  جزء  بتعديل  يتعلق  فيما  االإدارة  ملجل�ش  تو�ســـيات  واعداد  اللئحة  هذه  اأحكام  وتقييم  مبراجعة  القيام  		•
ذلك.

االنتهاء من  فور  االإدارة  بتقدميها ملجل�ش  اللجنة  وتقوم  دوري،  اأ�سا�ش  االإدارة على  ال�سنوية ملجل�ش  ربع  التقارير  اإعداد  		•
انعقاد اجتماع اللجنة.

حتديد الرواتب ال�سهرية واملكافاآت الت�سجيعية واملكافاآت االأخرى الإدارة املراجعة الداخلية اأو املراجع الداخلي اأو اإدارة  		•
املطابقة واالإلتزام مبا يتما�سى مع اللوائح الداخلية لل�سركة املعتمدة من قبل املجل�ش.

تقـــوم اللجنـــة بعمـــل مراجعة وتقييم �ســـنوي للئحتها واإعداد تو�ســـيات، اإذا احتاج االأمر، ملجل�ـــش االإدارة فيما يتعلق  		•
بتعديل جزء منها.

تامة. ب�سرية  اللجنة  الأعمال  مبا�سرتهم  نتيجة  لديهم  تتوافر  التي  املعلومات  مع  التعامل    •
اأبلغ جمل�ش االإدارة بامل�ســـتجدات التي توؤثر على ا�ســـتقلليتهم اأو للتعار�ش يف امل�ســـالح املتعلقة بالقرارات التي تقوم  		•

اللجنة باتخاذها.

. احلالية  الدورة  بانتهاء  اللجنة  عمل  مدة  تنتهي  		•
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عدد االجتماعات = 4

االس����م
طبيعة 
العضوية

االجتماع األول
م24/02/2021

االجتماع الثاين
م19/05/2021

االجتماع الثالث
11/08/2021م

االجتماع الرابع
02/11/2021م

اأ/ معاذ بن ماجد العوهلي

رئي�ش 

اللجنة

ح�سرح�سرح�سرح�سر

ح�سرح�سرح�سرح�سرع�سواأ/ را�سد عبد اهلل الرا�سد

ح�سرح�سرح�سرح�سرع�سواأ/ �سالح عبد اهلل الغريب

ح�سرح�سرح�سرح�سرع�سواأ/ وليد بن يو�سف الزياد

اجتماعات  اللجنة:
سجل حضور أعضاء جلنة املراجعة من 2021/01/01 م حتى 2021/12/31

2021م ال يوجد اأى تعار�ش بني تو�سيات جلنة املراجعة وبني قرارات جمل�ش االإدارة. عام  •	خلل 

جلنة الرتشيحات واملكآفات
ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكافات عن الفرتة من 2021/01/01م حتى 2021/12/31م 

جلنة الرتشيحات 

املنصبأعضاء اللجنة 

الرئي�شاأ/ حامت بن حمد ال�سحيباين 

ع�سو اأ/ عبدالرحمن بن عبداملح�ش بالغنيم 

ع�سو اأ/ في�سل بن عبداهلل القحطاين 

2021م مت تغيري ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافات واأ�سبح املهند�ش حامت ال�سحيباين رئي�ش اللجنة .  تاريخ 5/5/  يف  	•
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مهام جلنة الرتشيحات واملكافآت ومدة عملها:
تقوم اللجنة مبراجعة �سيا�سة املكافاأت بغر�ش تقييم مدى فاعليتها فى حتقيق االأهداف التى و�سعت من اأجلها .  -  1

تو�سي اللجنة �سنويًا مبكافاأت اأع�ساء جمل�ش االدارة وكذلك االإدارة التنفيذية مع االأخذ فى االعتبار �سيا�سة املكافات   -  2
املرفقة لهذه اللئحة وبيان اأى اأ�سباب اإنحراف عن هذه ال�سيا�سة .

مع مراعاة اأي تعليمات ي�سعها جمل�ش االإدارة، تبا�سر جلنة املكافات والرت�سيحات كل ال�سلطات التي يفو�سها بها جمل�ش   - 3
االإدارة.

متار�ش اللجنة جميع ال�سلحيات املمنوحة لها للقيام بواجبها جتاه م�ساهميها .  - 4
تعد اللجنة م�سوؤولة عن الرت�سيح لع�سوية جمل�ش االإدارة واملديرين التنفيذيني على النحو التايل:  - 5

اأ(  درا�سة طلبات الرت�سح لع�سوية جمل�ش االإدارة وتوثيق جميع امللحظات والتو�سيات ذات العلقة مع مراعاة ماورد يف 

هذه اللئحة عند تر�سيح ع�سو و مراعاة ماورد يف الئحة احلوكمة ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية على اأن تقوم اجلمعية 

باالأخذ فى االعتبار بتو�سيات جلنة الرت�سيحات واملكافاأت.

 ب(  التو�سية ملجل�ش االإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�ش.

تزويد امل�ساهمني مبعلومات كافية حول املر�سحني وموؤهلتهم وعلقاتهم بال�سركة قبل الت�سويت على اختيارهم. ج(  

د(  اال�ستعانة بخدمات طرف خارجي متخ�س�ش م�ستقل لتحديد مر�سحني اإ�سافيني لع�سوية جمل�ش االإدارة، يف حالة اأن 

عدد املر�سحني ال يتجاوز عدد املقاعد املتوفرة يف املجل�ش.

على ال�سركة ن�سر اإعلن الرت�سح يف املوقع االإلكرتوين لل�سركة واملوقع االإلكرتوين لل�سوق ويف اأي و�سيلة اأخرى حتددها  هـ( 

الهيئة وذلك لدعوة االأ�سخا�ش الراغبني يف الرت�سح لع�سوية جمل�ش االإدارة، على اأن يظل باب الرت�سح مفتوحًا مدة �سهر 

على االأقل من تاريخ االإعلن.

يحق لكل م�ساهم يف ال�سركة تر�سيح نف�سة اأو غريه لع�سوية جمل�ش االإدارة وفقًا الأحكام نظام ال�سركات ولوائحه التنفيذية. و( 

و�سع االإجراءات اخلا�سة فى حالة �سغر مركز اأحد اأع�ساء جمل�ش االإدارة اأو كبار التنفيذيني . ز( 

تعد اللجنة م�سوؤولة عن جمل�ش االإدارة واملديرين التنفيذيني على النحو التايل:  - 6
مراجعة هيكل جمل�ش االإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراءها. اأ( 

للقدرات  واعداد و�سف  االإدارة وجلانه  لع�سوية جمل�ش  املنا�سبة  املهارات  املطلوبة من  ال�سنوية للحتياجات  املراجعة  ب( 

واملوؤهلت املطلوبة لع�سوية املجل�ش وجلانه وحتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو الأعمال املجل�ش و/اأو جلان 

املجل�ش.

اللزمة  اخلطوات  واقــرتاح  املجل�ش  يف  ال�سعف  جوانب  وحتديد  �سنوي  ب�سكل  وجلانه  املجل�ش  وتركيبة  هيكل  تقييم  ج( 

ملعاجلتها.

تقييم املجل�ش ككل وكل ع�سو على حدى ب�سكل �سنوي وذلك بناء على معايري �سفافة ور�سمية ومو�سوعية. د( 

التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقللية االأع�ساء امل�ستقلني وعدم وجود تعار�ش م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية �سركات  هـ( 

اأخرى.

التاأكد من اأن اأع�ساء املجل�ش ال ي�سغلون ع�سوية جمل�ش اإدارة اأكرث من خم�ش �سركات م�ساهمة يف اآن واحد. و( 

التو�سية فيما يخ�ش تعيني واعفاء اأع�ساء االإدارة العليا. ز( 

و�سع �سيا�سة واجراءات التعاقب الوظيفي للرئي�ش التنفيذي وكبار اأع�ساء االإدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط واجراءات  ح( 

التعاقب الوظيفي لهم.

ط( و�سع و�سف وظيفي للأع�ساء التنفيذيني واالأع�ساء غري التنفيذيني واالأع�ساء امل�ستقلني وكبارالتنفيذيني.

حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�ش االإدارة، واقرتاح احللول ملعاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة ي( 
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تعد اللجنة م�سوؤولة عن مكافاآت اأع�ساء جمل�ش االإدارة واللجان املنبثقة منها واملديرين التنفيذيني على النحو التايل:  - 7
و�سع �سيا�سة وا�سحة للتعوي�سات واملكافاآت واحلوافز الأع�ساء جمل�ش االإدارة واللجان املنبثقة منها واملديرين التنفيذيني  اأ( 

العامه على ان يراعى تنظيم جهود كل ع�سو يف جمل�ش  االإدارة واعتمادها من اجلمعية  بال�سركة ورفعها اىل جمل�ش 

اللجنة  وتقييم  باالأداء  ترتبط  وا�ستخدام معايري  لل�سركة،  اال�سرتاتيجية  االأهداف  التنفيذي يف تطبيق  واملدير  االإدارة 

للأداء ال�سخ�سي لهم يف مقابل االأهداف التي و�سعها جمل�ش االإدارة واالف�ساح عنها .

و�سع معايري ملكافاآت اأع�ساء ورئي�ش جمل�ش االإدارة متكن ال�سركة من احل�سول على اأداء متميز بهدف تنمية ال�سركة  ب( 

على املدى الطويل بدون التاأثري على ا�ستقللية االأع�ساء.

املراجعة امل�ستمرة ملدى ملئمة معايري املكافاآت بال�سركة مقابل اأداء ال�سركة واملركز املايل لها واالجتاهات االأ�سا�سية يف  ج( 

�سوق العمل.

التاأكد من اأن �سيا�سة احلوافز يف ال�سركة ال توؤدي اىل اأخذ خماطر غري مربرة. د( 

جمل�ش  اأع�ساء  مكافاآت  تخ�ش  مبوا�سيع  واملتعلقة  للم�ساهمني  العامة  اجلمعية  تتخذها  التي  القرارات  تنفيذ  متابعة  هـ( 

االإدارة وكبار التنفيذيني بال�سركة وبالكيفية التي يتم بها االإف�ساح عن تلك املكافاآت بتقرير جمل�ش االإدارة ال�سنوي.

تنظم اللجنة كيفية منح اأ�سهم جمانية الأع�ساء املجل�ش واالإدارة التنفيذية . و( 

تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة احلالية .  - 8

عدد االجتماعات = 2

االجتماع الثاين 23/12/2021ماالجتماع األول  14/06/2021مطبيعة العضويةاالس����م

ح�سرح�سررئي�ش اللجنةم/ حامت بن حمد ال�سحيباين

ح�سراعتذر عن احل�سورع�سواأ/ عبدالرحمن بن عبداملح�سن بالغنيم

ح�سرح�سرع�سواأ/ في�سل بن عبداهلل القحطاين

جلنة االستثمار واملتابعة :
تشكيل جلنة االستثمار واملتابعة عن الفرتة من 01/01 /2021م حتى 31/12/ 2021م : 

جلنة االستثمار واملتابعة  

املنصبأعضاء اللجنة 

الرئيساحمد بن عبداهلل اخليال  

عضوسعد بن عماش الشمري

عضوعادل بن احمد الصالح

عضوحممد بن عبداهلل القطري

 إجتماعات اللجنة:
سجل حضور أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت من 2021/01/01م حتى 2021/12/31م
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مهام جلنة االستثمار واملتابعة ومدة عملها 
متار�ش اللجنة جميع ال�سلطات وتتحمل واجبات جمل�ش االإدارة يف الفرتة ما بني اجتماعات املجل�ش.   - 1

2  -  تقوم اللجنة مبناق�سة واتخاذ القرارات املتعلقة باملو�سوعات التي حتتاج اإىل اتخاذ قرارات عاجلة يف االأحداث الطارئة.
 3-   تت�ســــمن م�ســــوؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها اعمال ال�سركة العادية، ح�سب ال�سلحيات التي يفو�سها 

جمل�ش االإدارة.

4 -  فيما يتعلق با�سرتاتيجية ال�سركة واأهدافها، �سوف تقوم اللجنة بالتايل:
لل�سركة. اال�سرتاتيجي  التخطيط  وعمليات  اإجراءات  مراجعة  	•

التاأكــــد مــــن اأن اخلطط اال�ســــرتاتيجية لل�ســــركة قــــد مت ترجمتها اإىل ت�ســــرفات واعمال فعلية تهــــدف اإىل حتقيق اأهداف  		•
ال�سركة.

مراجعــــة تو�ســــيات املجل�ــــش فيما يتعلق بتوزيع موارد ال�ســــركة التــــي تهدف اإىل حتقيق التوافق بني اخلطط اال�ســــرتاتيجية  		•
لل�سركة واهدافها الت�سغيلية طويلة االأجل.

ر�ســــالة  مع  توافقها  للتاأكد من  الت�ســــغيلية  واالأهداف  التابعة  و�ســــركاتها  لل�ســــركة  اال�ســــرتاتيجية  للخطط  الدورية  املراجعة  		•
ال�سركة واهدافها.

فيما يتعلق باأولويات ال�ســــركة الت�ســــغيلية، �ســــوف تقوم اللجنة مبراجعة واإعداد التو�سيات ملجل�ش االإدارة بالن�سبة للقرارات  		•
اال�سرتاتيجية املتعلقة باالأولويات الت�سغيلية، مت�سمنًاالتو�سع اإىل اأ�سواق ودول جديدة اأو اخلروج من اأ�سواق ودول حالية.

بالتايل: اللجنة  تقوم  �سوف  االرباح،  توزيعات  و�سيا�سة  لل�سركة  املايل  للتخطيط  بالن�سبة   -  5
ا موؤ�سرات  اإعداد ومراجعة التو�سيات ملجل�ش االإدارة املتعلقة باالأهداف واال�سرتاتيجيات املالية ال�سنوية وطويلة االأجل، واي�سً 		•

االداء املرتبطة بها.

االئتماين  والت�سنيف  ال�سركة،  مال  براأ�ش  املتعلقة  االأمور  مثل  لها،  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  الهامة  املالية  االأمور  مراجعة  		•
لل�سركة، والتدفقات النقدية، واأن�سطة االقرتا�ش، والودائع اال�ستثمارية.

تنفيذها. وبكيفية  لل�سركة  االأرباح  توزيعات  ب�سيا�سة  واملتعلقة  االإدارة  ملجل�ش  املقدمة  التو�سيات  ومراجعة  اإعداد  		•
ال�سركة  اإنتاجية  بتقييم  يتعلق  املعتمدة م�سبًقا٫فيما  املوازنات  الفعلية ومراجعتها مع  الراأ�سمالية  للنفقات  الدورية  املراجعة  		•
يف املدى الطويل وفعالية عملياتها الت�سغيلية٫ �سوف تقوم اللجنة مبراجعة واإعداد التو�سيات ملجل�ش االإدارة بالن�سبة للقرارات 

اال�ســــرتاتيجية املتعلقة بالفر�ش التي اأمام ال�ســــركة التي تهدف اإىل حت�ســــني جودة املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�ســــركة 

وتر�سيد التكاليف املتعلقة بها.

6 -  اللجنة م�ســــئولة عن اأعمالها اأمام جمل�ش االدارة وذلك مبا ال يخل من م�ســــئولية املجل�ش عن تلك االأعمال وعن ال�سلحيات اأو 
ال�سلطات التى فو�سها اليها .

7 -  يجب اأن يح�سر رئي�ش اللجنة اجلمعية العامة للرد على ا�ستف�سارات امل�ساهمني
صالحيات اللجنة :  

1 - طلب امل�ســــتندات والتقارير والتو�ســــيحات واملعلومات االأخرى املنا�ســــبة من امل�ســــوؤولني والتنفيذيني واملوظفني بال�سركة بدون اأي 
قيود.

دعوة امل�سوؤولني والتنفيذيني واملوظفني بال�سركة حل�سور اجتماعاتها للإجابة على اال�ستف�سارات التي تطرحها اللجنة عليهم.   - 2
اال�ستعانة بخدمات اخلرباء وامل�ست�سارين من خارج ال�سركة الإبداء الراأي وامل�سورة يف امل�سائل التي تطرح عليهم.  - 3

4 -  اأداء اخلدمات االأخرى التي يطلبها جمل�ش االإدارة والتي تقع داخل �سلحيات اللجنة٫
تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم �ســــنوي للئحتها بهدف التاأكد من قيامها بواجباتها ورفع التو�ســــيات ملجل�ش االإدارة ب�ســــاأن    - 5

اإجراء التعديلت بها.

6 - تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة احلالية .
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عدد االجتماعات = 4

االس����م
طبيعة 

العضوية

االجتماع األول

2021/01/27م

االجتماع الثاين

2021/04/21م

االجتماع الثالث

2021/07/14م

االجتماع الرابع

2021/10/21م

اأ/احمد بن عبداهلل اخليال

رئي�ش 

اللجنة

ح�سرح�سرح�سرح�سر

ح�سرح�سرح�سرحرضع�سوم/�سعد بن عما�ش ال�سمري

ح�سرح�سرح�سرحرضع�سود/عادل بن اأحمد ال�سالح

ح�سرح�سرح�سرحرضع�سواأ/حممد بن عبداهلل القطري

اجتماعات اللجنة

سجل حضور أعضاء جلنة االستثمار و املتابعة للفرتة من 01/01/2021م حتى 31/12/2021م

ه�(  اإلجراءات التى إتخذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه علمًا و)بخاصة غري التنفيذيني ( مبقرتحات املساهمني 
ومالحظاتهم حيال الشركة وأدائها :

فى حالة وجود اأى ملحظات من م�ســـاهمي ال�ســـركة يقوم رئي�ش املجل�ش باإبلغ اأع�ساء املجل�ش عن امللحظات التي طرحها 

امل�ساهمني وكيفية معاجلتها و�سبل االأخذ بها حال ثبت جدواها فى اأول اإجتماع .

و( تن�ش �سيا�سة املكافاأت على ما يلى : 

1-  مكافأة أعضاء جملس اإلدارة : 

ن�ست املادة التا�سعة ع�سر من النظام االأ�سا�سي لل�سركة وما يطراأ عليها من تعديلت م�ستقبلية على مكافاأت اأع�ساء جمل�ش 

االإدارة على النحو التاىل : 

يدفع الأع�ساء جمل�ش اإدارة ال�سركة مقابل اخلدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع وقدرة مائة وخم�سون الف ريال لكل ع�سو 

عن ال�سنة املالية، على اأن يكون ا�ستحقاق هذه املكافاأة متنا�سبًا مع عدد اجلل�سات التي يح�سرها الع�سو، باالإ�سافة اإىل بدل 

ح�ســـور جل�ســـات قدره ثلثة االف ريال عن كل جل�ســـة لكل ع�ســـو من اأع�ساء جمل�ش االإدارة وي�ســـمل بدل احل�سور اأمني �سر 

املجل�ش.

ويدفع مبلغ مقطوع وقدرة خم�سون الف ريال لكل ع�سو م�سارك يف جلنة وبحد اأق�سى �سبعون الف ريال اإذا كان ع�سو يف اأكرث 

من جلنة على اأن يكون ا�ســـتحقاق هذه املكافاة متنا�ســـبًا مع عدد اجلل�سات التي يح�سرها الع�سو، باالإ�سافة اىل بدل ح�سور 

وقدرة ثلثة االف ريال لكل ع�سو عن كل جل�سة عن كل جلنة وي�سمل بدل احل�سور اأمني �سر اللجنة.

%( من �سايف االأرباح بعد خ�سم االحتياطيات التي تقررها اجلمعية العامة  يدفع الأع�ساء جمل�ش االإدارة مكافاأة بن�سبة )10 

%( من راأ�ش مال ال�سركة املدفوع. وبعد توزيع ربح على امل�ساهمني ال يقل عن )5 

و يف جميع االأحوال ال يتجاوز جمموع ما يح�سل عليه ع�سو جمل�ش االإدارة من مكافاآت ومزايا مالية اأو عينية مبلغ خم�سمائة 

الف ريال وفى حدود ما ن�ش عليه نظام ال�سركات اأو اأية اأنظمة اأو قرارات اأو تعليمات اأخرى مكملة له وي�ستمل تقرير جمل�ش 

االدارة اىل اجلمعية العامة العادية على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء جمل�ش االإدارة خلل ال�سنة املالية من رواتب 

ون�ســـيب فى االأرباح وبدل ح�ســـور و م�ســـروفات  وغري ذلك من املزايا كما ي�ســـتمل التقرير املذكور على بيان ما مت �ســـرفه  

للأع�ســـاء جمل�ش االإدارة بو�ســـفهم موظفني اأو اإداريني اأو ما �سرفوه نظري اأعمال فنية اأو اإدارة اأو ا�ست�سارية �سبق اأن وافقت 

عليها اجلمعية العامة لل�سركة .
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و(  تفاصيل املكافآت والتعويضات ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني:
أعضاء جملس اإلدارة )مستقلني ( للفرتة من 1/01/2021م حتى 31/12/2021 م

2  - مكافأة اإلدارة التنفيذية :

فيمـــا يتعلـــق ب�سيا�ســـة مكافـــاآت التنفيذيني تقوم جلنة الرت�ســـيحات مبراجعـــة اللئحة التنفيذية اخلا�ســـة مبكافاآت  	•
التنفيذيني ورفع التو�سية يف نهاية كل �سنة مالية حول �سرف تلك املكافاآت ومبالغها.

يوؤخذ يف االعتبار املكافاآت املحددة يف عقود بع�ش كبار التنفيذيني والتي ي�سرف مبوجبها تلك املكافاآت يف تاريخ ا�ستحقاقها، 

�سنويًا تقوم جلنة الرت�سيحات مبراجعة �سيا�سات الرت�سيحات واملكافات للتحقق من مدى موائمتها مع ا�سرتاتيجية ال�سركة 

تو�ســـيــح العلقــة بيــن املكافــاآت املمنوحــة و�سيا�ســـــة املكافــاآت املعمــول بهــا، وبيــان اأي انحــراف جوهــري عــن هــذه   ز(  

ال�سيا�ســة: 

مت االلتزام مبا ورد فى �سيا�سة املكافات امل�سار اليها اأعله حيث اأو�ست جلنة الرت�سيحات ب�سرف املكافاأت على ح�سب الئحة 

�سيا�سة

 املكافاأت ومن ثم مت اإعتمادها من جمل�ش االإدارة . 
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 666٫000  218٫000  224٫000   224٫000 املجموع الكلى 

أعضاء جملس اإلدارة ) غري التنفيذيني ( 

عادل بن  أحمد
 الصالح

 فيصل بن عبداهلل
 القحطانى

 سعد بن عماش
 الشمرى
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مكافآت أعضاء اللجان ) من خارج اجمللس(

خمسة من كبار التنفيذيني الذين تلقوا أعلى املكافأت والتعويضات: 

املكافآت الثابتة نظري عضوية اللجنةأعضاء جلنة املراجعة
اجملموعبدل حضور جلسات)عدا بدل حضور اجللسات (

150٫00012٫00062٫000- را�سد عبداهلل الرا�سد

250٫00012٫00062٫000- �سالح عبداهلل الغريب

350٫00012٫00062٫000- وليد الزياد

450٫00012٫00062٫000- حممد القطري

200٫00048٫000248٫000    املجموع 
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وفقًا للئحة حوكمة ال�ســــركات االإف�ساح عن خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى املكافاأت ولكن الوظائف احلالية املتواجدة 

بالهيكل التنظيمي لل�ســــركة ال يت�ســــمن �ســــوى ثلثة من كبــــار التنفيذيني املدرجني اأعــــله )الرئي�ش التنفيــــذي واملدير املايل ومدير 

اال�ستثمار( .

 با�ســـتثناء ما ذكر مل يتقا�ســـى اأي من اأع�ساء جمل�ش االإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اأية م�ساريف �سفر اأو تنقلت اأو مكافاآت 

اأو اأي بدالت اأخرى.

ز(  الوس����ائل الت����ي اعتم����د عليه��ا جمل����س االدارة ف��ي تقيي��م أدائ����ه وأداء جلان��ه وأعضائ��ه، واجله����ة اخلارجي��ة الت��ي 
قام��ت بالتقيي��م وعالقته��ا بالش��ركة، إن وج��دت.

تقــــوم جلنة الرت�ســــيحات واملكافاأت بتحديد جوانب ال�ســــعف والقــــوة يف جمل�ش االإدارة واإقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�ســــلحة   

ال�ســــركة وتقيم اللجنة الأع�ســــاء جمل�ش االإدارة ، اأما جلنة الرت�ســــيحات واملكافاأت فيتم تقييمها عن طريق رئي�ش املجل�ش ويقوم 

اأع�ساء املجل�ش باإ�ستيفاء النماذج اللزمة للتقييم .

ط(  عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

   ال يوجد أي خمالفات لعام 2021 م

الدعاوى املقامة �شد ال�شركة: )اأعادة �شياغة (  -

ال يوجد أي دعاوي مقامة على الشركة
ر( نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة: 

أواًل: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:
يف �شوء تقارير الرقابة الداخلية تقوم جلنة املراجعة مبراجعة الدورة الرقابية لكافة اأن�شطة ال�شركة وفق الأ�ش�س التالية: 

التاأكد من �سلمة تطبيق االأنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير ال�سركات التابعة.  -  1  

تقييم ال�سيا�سات واالإجراءات االإدارية واملالية والت�سغيلية والت�سويقية لكل �سركة وفق  طبيعة اأعمالها.  -  2  

�سمان دقة املعلومات الواردة يف التقارير الدورية لهذه ال�سركات والتحقق منها.  -  3  

القدرة على اتخاذ القرارات املنا�سبة عن طريق حتديد امل�ساكل واملعوقات والعمل على حلها كنوع من اأنواع الرقابة املانعة.  -  4  

تتابــــع جلنة املراجعــــة مدى االلتزام بتطبيــــق برنامج الرقابة املالية املعتمــــد من جمل�ش االإدارة  للرقابة على ا�ســــتثمارات   -  5  

ال�سركة وال�سركات التابعة وال�سقيقة.

-اأن العمل الرقابي ل�سركة اأيان لل�ستثمار يت�سم ب�سفة اال�ستقللية الكاملة عن اأعمال الرقابة الداخلية لل�سركات التابعة وهو   6  

ال يغني عنها ، بل يعترب دور م�ساند وعمل يخدم اأهداف االإدارة العليا لتقدمي التو�سيات املجدية من خلل التقارير املرفوعة.

ثانيًا: نتائج املراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما يلي أهم اإلجراءات واملالحظات 

اجلوهرية:  
حر�ش اأع�ســــاء جلنة املراجعة منذ تر�سيحهم لع�ســــوية اللجنة على توجيه اأعمال الرقابة الداخلية اإىل االأن�سطة والوظائف ذات   -

املخاطر العالية بهدف رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات ال�سركة وذلك 

بعد اجراء عملية تقييم �ساملة الأهم املخاطر التي تتعر�ش لها ال�سركة، وكذلك فيما يتعلق بن�ساط املراجعة الداخلية.  -

متابعة وتقييم اأداء ال�سركة وال�سركات التابعة من خلل مقارنة االأداء املخطط مع االأداء الفعلي وحتديد االنحرافات       -

ومناق�سة اأ�سبابها والعمل على ت�سحيحها، مما كان له اأثر طيب على القوائم املالية الفعلية خلل عام 2021 م والتو�سية  

باتخاذ االجراءات الت�سحيحية.

و�سع املعايري املنا�سبة للتو�سية باختيار مراجع احل�سابات لعر�سه على اجلمعية العامة العادية.  -
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م( تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة

اليوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خالل عام 2021م
بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية األخرية وأسماء أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين 

لهذه اجلمعيات:

سجل احلضوراالسم

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية احلادية عشر بتاريخ 28/4/2021االسم

ح�سراأ/ عبدالرحمن بن عبداملح�سن بالغنيم

ح�سرم/ �سعد بن عما�ش ال�سمري

ح�سراأ/ اأحمد بن عبداهلل اخليال 

ح�سرد/ عادل بن احمد ال�سالح

ح�سراأ/في�سل بن عبداهلل القحطاين

ح�سراأ/معاذ بن ماجد العوهلي

ح�سرم/ حامت بن حمد ال�سحيباين 

سجل احلضوراالسم

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 09/11/2021م االسم

ح�سراأ/ عبدالرحمن بن عبداملح�سن بالغنيم

ح�سرم/ �سعد بن عما�ش ال�سمري

ح�سراأ/ اأحمد بن عبداهلل اخليال 

ح�سرد/ عادل بن احمد ال�سالح

ح�شراأ/في�سل بن عبداهلل القحطاين

ح�شراأ/معاذ بن ماجد العوهلي

ح�شرم/ حامت بن حمد ال�سحيباين 

2021/10/14م مت االإعلن عن عدم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )االجتماع االأول والثاين( املت�سمنة زيادة راأ�ش  •	بتاريخ 
املال لل�سركة بتاريخ 2021/10/13م ومت عقد االجتماع الثالث بتاريخ 2021/11/9 م
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-  مل يت�شمن تقرير املحا�شب القانوين اأي حتفظات على القوائم املالية ال�شنوية عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م.  1
املحا�شب القانوين:   -  2

وافقــــت اجلمعيــــة العامة العادية الثانية والثلثــــون املنعقدة بتاريخ 2021/04/28م على اقرتاح جمل�ش اإدارة ال�ســــركة املبني على 

تو�ســــية جلنة املراجعة بتعيني ال�سادة مكتب �سركة عبداهلل حممد العظم و�سلمان بندر ال�سديري وم�سعب عبدالرحمن اآل ال�سيخ – 

العظم وال�ســــديري واآل ال�ســــيخ و�سركاوؤهم كمحا�سب قانوين لل�سركة عن ال�ســــنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م ملراجعة القوائم 

االأولية وال�ســــنوية املوحدة لل�ســــركة ، هذا وال يوجد اأى تو�سية من جمل�ش االإدارة باإ�ستبدال املحا�سب القانوين خلل الفرتة املعني من 

اأجلها .

ح�شاب الأرباح املبقاة

مبوجب املادة )129( من نظام ال�ســــركات ال�ســــعودي التي تتطلب اأن يت�ســــمن تقرير جمل�ش االإدارة التو�سية لل�سادة امل�ساهمني على 

ما يلي ب�ساأن االأرباح ال�سافية: 

الب��ي��������������ان2021 م ) ريال سعودي (

�سافى اأرباح امل�ساهمني بعد الزكاة عن عام 4٫294٫3152021 

ي�ساف �سافى اأرباح متعلقة بامللكية غري امل�سيطرة  2٫081٫549 

�سافى الربح بعد الزكاة عن عام 2021 6٫375٫864 

يخ�سم االإحتياطي النظامى  )429٫431(

�سافى االأرباح املتبقى عن عام 2021 5٫946٫433 

)1٫496٫783(

�سافى خ�سائر حمققة من ا�ستبعاد ا�ستثمارات يف اأدوات  حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلل 

الدخل ال�سامل 

االأرباح )اخل�سائر (املبقاة كما يف 1يناير لعام 2021)579٫346(

يخ�سم �سافى اأرباح متعلقة بامللكية غري امل�سيطرة  )2٫081٫549(

�سافى االأرباح املبقاة كما يف 2021/12/31         1٫788٫755 
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اعتمــــد جمل�ــــش االإدارة هذا التقرير، وافق على عر�ســــة على اجلمعية العامة الإقــــراره مبوجب القرار رقم 

/2022 بتاريخ 28 /2022/3  565

وخ�ت�ام��ًا: 
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