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المحترمينالقابضةالنصبانشركةمساهمي/السادة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

علىوإطالعكمم،2018المالــيللعــاماالدارةلمجلــسالســنويالتقريــرلكمقدمأأنيشرفني
فيعيةنونهضةالعامهذاخاللالشركةشهدتوقد،القابضةالنصبانحققتهــاالتــيالنتائــج

.نســوبيهامجهــودبتضافرثــمعليناومنهاللهبتوفيقذلكوتحققالمالــيومركزهــامسيرتها
قـدرهبارتفـاع2017بعاممقارنةريالمليون579مقابـلريــالمليون624اإليراداتبلغـتحيث
الشركاتمناآلخرالبعضلدىاألداءوتدنيالشركاتبعضأداءلتحسنذلكنتجوقد8%

.التابعة
تنفيذشركةالمواصلةفيسيدعمممامستقرةبحالةالشركةلدىالنقديةالسيولةتعتبركما

.المساهمينعلىاألرباحتوزيعفيسياستها
اإلدارةــسمجلأعضـاءأشـكروالشركةإدارةفـيثـقــتكمعلـىالجزيلبالشكرأتقـدمالختـاموفـي
ركاتبالشالتنفيذيةلإلداراتالجزيلوالشـكر،ومجهوداتهــمالمســتمرةتوجيهاتهــمعلــى

.م2019العــامخــاللالنجاحــاتمــنمزيــدإلــىمتطلعيــن;المخلصـةلجهودهـمالتابعة
علــىللــردللمســاهمينالعامــةللجمعيــةالســنوياإلجتمــاعخــاللبكــمألتقــيأنآمالا 

.التقريــرهــذاتضمنــهمــابخصــوصاستفســاراتكم
وتقبلوا تحياتي،،،،

اإلدارةمجلسرئيس

النصبانسليمانبنمحمد

كلمة

اإلدارةمجلسرئيس
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المحترمينالقابضةالنصبانشركةمساهمي/السادة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

م2018المالـيللعـامالقابضةالنصبانإدارةلمجلـسالسـنويالتقريـرعليكمأعرضأنيسـرني
م2018العـامخاللللشركةالتشـغيلياألداءفـيالتحـوالتأبـرزمعكـمألسـتعرض

للعـامريــالمليون579مقابـلريــالمليون624المنصـرمالعـامخاللاإليراداتبلغـتحيـث
مليون42مقابــلريـــالمليون34أرباحهــاصافــيوبلــغ%،8قــدرهبارتفــاعوذلــكالماضــي

الشركاتبعضفيالربحيةالنخفاضذلكويعزى%18قـدرهعاليبانخفاضالماضيللعامريــال
.ريالمليون10حواليإجمالهافيلتبلغشركاتأربعةفيعاليةخسائروتحقيق
عهــاوضفيواالستمراراستثماراتهانموعلىحافظتالقابضةالنصبانأنبالذكروالجدير
لسياسـاتاإلــىباإلضافــةعليهــا،القائميــنمنســوبيهاوكفــاءةوخبــراتلجهــودنتيجــةالريــادي
.فيهـاتعمـلالتـيالسوقفـيالقـويوتواجدهـاالتنافسـيةميزاتهـااستغاللفـيالمتبعـة

وبيمنسوكافـةالموقريـناإلدارةمجلـسوألعضـاءالمساهمينلألخوةبالشـكرأتوجـهختاماا 
.الكـرامالتابعةوشركاتهاالقابضةالنصبان

تحياتي،،،،وتقبلوا 

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

النصبانمحمدبنفهد/م

المنتدبالعضوكلمة

التنفيذيالرئيسو
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عن النصبان القابضة
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ذاتكشــركةم2014عــامفــيالريــاضمدينــةفــيالقابضةالنصبانشــركةتأسســت
رقــمتجــاريســجلتحــتمقفلة،مساهمةشركةإلىتحولتثممحدودةمسئولية

.ســعوديريــال2,000,000للشــركةالمدفــوعالمــالرأسويبلــغ1010359766
فيوالهاأمواستثمارلهاالالزمالدعموتوفيرلهاالتابعةالشركاتإدارةفيالشــركةوتعمــل
نشاطهالمباشرةوالمنقوالتالعقاراتوامتالكالماليةاألوراقمنوغيرهااألسهم

علىوتأجيرهاالتجاريةوالعالماتاالختراعوبراءاتالصناعيةالملكيةحقوقوامتالك
.لغيرهاأوالتابعةالشركات

الشركةنبذة عن 
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قيمنا
oالثقة واألمانة
oالشفافية والنزاهة
oالعمل الجماعي
o بالجودةاالرتقاء
oااللتزام ببرامج المسؤولية االجتماعية
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نشاط الشركة(  1)
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الشركةعن

راس المالالنشاط الرئيسياالسمم
نسبة 

الملكية

%95مليون ريال100المقاوالتالنصبانمجموعةشركة1

%5مليون ريال10المقاوالتتللمقاوالالمساندةالخدماتاتحادشركة2

%95مليون ريال5النهاريةالرعاية للتأهيلالتخصصيالرياضمركزشركة3

%95الف ريال500التجارةللتجارةإيلياشركة4

%95الف ريال500التعليماألهليةاألمةمدارسشركة5

%95ريال1,000,000واإللكترونياتالتقنية اتواإللكترونيلإلمداداتالدوليةالشركة6

%95الف ريال500المقاوالتللمقاوالتالمدائنإنشاءشركة7

التابعةالشركات(2)
مسجلةيةالملكحصصوكلالمملكة،فيأنشطتهاوتزاوللهــاتابعــةشــركاتعــدةالقابضةالنصبانتمتلــك
:كيــةالملوحصــصبالشــركاتبيــانيلــيوفيمــا،الحصصملكيةفيتغيراتأيهنالكتكنولمبإسمها

:فياألساسينشاطهاحسبالشركةأغراضوأنشطةتتمثل
الدعموتوفيرفيهاتساهمالتياألخرىالشركاتإدارةفيالمشاركةأولهاالتابعةالشركاتإدارة1.

.لهاالالزم

.الماليةاألوراقمنوغيرهااألسهمفيأموالهااستثمار2.

.نشاطهالمباشرةالالزمةوالمقاوالتالعقاراتامتالك3.

الحقوقمنوغيرهااإلمتيازوحقوقوالصناعيةالتجاريةوالعالماتالصناعيةالملكيةحقوقامتالك4.

.لغيرهاأولهاالتابعةللشركاتوتأجيرهاالمعنوية
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الشركةعن
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المشتريات(3)

والتي،الشركاتإداراتواحتياجاتبالعمالءالخاصةالمتطلباتكافةبتوفيرالشركةقامتم2018عامخالل
يفلهاالرئيسيينالموردينمعالعملفيالشركةواستمرت،العمالءمعالعالقةاستقرارفيساهمت
المعاييروفقالموردينمعالتعاملقاعدةتوسيعخاللمنالتوريدمصادربتنويعقامتكماالمحلية،األسواق

العالقةواستمرارالعمالءرضاومراعاةالجودةعاملعلىالتركيزمعومالياا فنياا الشركةمصالحتخدمالتي
.الشراكةبمفهوممعهم

المبيعات(4)
خاللمنجددعمالءاستهدافمعالقائمينالعمالءقاعدةاستقرارإلىم2018عامخاللالشركةسعت

دافاإلستهأوالمناقصاتخاللمنذلككانسواءوالخاصالعامالقطاعفيالعمالءاستهدافدائرةتوسيع
ركةالشعملتوقد،ملحوظبشكلاإليراداتزيادةالشركةواستطاعت،الخاصالقطاعفيللعمالءالمباشر

.اإليرادمصادرلتنويعفاعلةبصورةاألنشطةبعضدعمعلىالمذكورالعامهذاخالل

التسويق(5)
اعالقطفيالعمالءمنالعديداستقطاببغرضللشركةتسويقيةمساعيهناككانتم2018عامخالل
قوائمهاارإظهفيإيجاباا انعكسأدائهافيتحسناا الشركاتبعضوأظهرتاإليراداتزيادةغرضبوالخاصالعام

لبعضتحتاجالتيالشركاتعلىالتركيزإلى2019الماليالعامخاللالشركةوتهدف،متوازنةبصورةالمالية
مواطنلدراسةالتنفيذيةإداراتهامعبالتعاونوذلكأدائهالتحسينواإلداريةوالماليةالتسويقيةاالستشارات

.لهاالالزمةالحلولوإيجادالخلل

البشريةالموارد(6)
أيضاا قومتكماالسعوديين،استقطابعلىالشركةوتحرص،وتوظيفهاالكفاءاتباستقطابالشركةتقوم

إجماليوبلغ.الخدميةوالمعاييرالشركةقيموإرساءالعمليةوقدراتهمبمهاراتهملإلرتقاءالموظفينبتدريب
األف(11)حوالىبالشركةالعاملينعدد وقدمختلفة،جنسياتمنمزيجاا يشكلونم،2018بنهايةموظفا

مواصلةإلىم2019العامخاللالشركةوتهدف.شركاتهاجميعفيالمطلوبةالسعودةنسبالشركةحققت
.موظفيهامستوىلرفعالتدريبيةالدوراتوتكثيفالمميزة،السعوديةالكوادرجذب

المعلوماتتقنية(7)
واإلداريالماليالنظاملتطويرباستمرارالشركةوتسعىAX2012واإلداريالماليبالنظامالشركةتعمل

احترافيةةبصورإلدارتهامؤهلةكوادرتعيينعلىالشركةتحرصالتيالتقنيةإدارةخاللمنالمعلوماتوحماية
يؤثراممعامةبصورةالنظامومخرجاتالتقاريروضعفوالبطءالربطجوانبفيالقصوربعضهنالكزالتوال

العاملخالنسعىلكننا،اإلداريةالتقاريرأوالماليةالقوائمسواءالسنويالعاموالمخرجاليومياألداءعلى
.هامعالتواصلوسالسةالتقاريرعلىالحصوللتسهيلالشركاتبينااللكترونيالربطلتعزيز2019



األداء المالي
10



والتشغيلالعملياتنتائجملخص-1
:كالتاليالشركةوالتشغيلالعملياتنتائجإيجازتملقد

البيان

فيالسنة المنتهية 

م31/12/2018

فيالسنة المنتهية 

م31/12/2017
%التغير

المبلغ 
النسبة من 

اإليرادات
المبلغ

النسبة من 

اإليرادات

%8-578,908-624,317اإليرادات

%15%86,70915%99,54516مجمل  الربح  

%5%52,0509%54,8679ربح  النشاط من العمليات 

%14-%49,1428%42,2897الربح  الصافي قبل  الزكاة

%18.2-%42,0447%34,4106الربح  الصافي  

11

االمالياألداء

م2017الماضيبالعاممقارنة%8بنحوم2018الماليالعامخاللاإليراداتارتفعت
.الماضيبالعاممقارنة%15مقابل%16الربحمجملنسبةوبلغت،%15الربحمجملارتفعكما

لتحسناإلىالربحمجملهامشفيالتحسنويعود،الشركاتبعضإيراداتارتفاعإلىاإليراداتارتفاعويرجع
.الشركاتلبعضالنسبي

مليون34إلىم2017لعامريالمليون42منوذلك%18بنسبةللشركةالصافيةاألرباحانخفضتوقدهذا
.ريالمليون10بقيمةلخسائرالشركاتبعضلتحقيقذلكويرجعم2018العاملهذاريال

(الرياالتآالف)
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(بالمليون ريال ) خسائر  آلخر خمس سنوات /اإليرادات وصافي األرباحتطور 

اإليراداتصافي الربح
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(بالمليون ريال )تطور نمو الموجودات المتداولة وغير المتداولة  

مليون716,1اليم2014عامفيمليون337.3منالماضيةالخمسالسنواتخاللاألصولنمواستمرلقد
م2018فيريال

643

424

371371

267

716.1

508.3
461.9461.1

337.3

الموجودات غير المتداولةالموجودات المتداولةإجمالي الموجودات
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االمالياألداء

(ريال بالمليون )االلتزامات و حقوق الملكية تطور نمو 

إلىم2014عامفيريالمليون51.4منالماضيةالخمسالسنواتخاللالملكيةحقوقنمواستمركما
م2018عامفي264
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حقوق الملكية االلتزامات المتداولة االلتزامات  غير المتداولة
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33.420.515.512.7
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التوزيعوالسهمربحية-3

.سهمألف200هووالحالياألسهمعددأساسعلىمبنيةللسهمالتوزيعوالسهمربحيةأرقامجميع
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االمالياألداء
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ربحية السهم ) % (نسبة المبلغ الموزع من صافي األرباح 

اإليراداتتحليل-4

البيان  

م 2017م 2018

%صافي  الربح  االيرادات %صافي  الربح  االيرادات 

%476,73637,4397.9%532,22439,4797.4مجموعة النصبان  

%49,8094,6059.2%51,7424,2698.3للمقاوالتاتحاد الخدمات المساندة

%14,5573,67625.2%15,2864,15527.2للتأهيلالرياض التخصصيمركز

%23,7842961.2%4.3-696-16,227يليا للتجارة إ

%8,8555235.9%116.1-4,750-4,092الدولية السعودية لإلمداداتالشركة

%4,697741.6%17.9-851-4,746مدارس األمة  األهلية

%3,588470951202.5-للمقاوالتإنشاء  المدائن  

5,521-3,607-(غير  الموحدة  ) النصبان  القابضة 

%578,90942,0447.3%624,31834,4105.5االجمالي 

(الرياالتآالف)

172

210

321
308

242
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اإلقتراض-5
تنديةمساعتماداتتمويلواألجلقصيرةقروضشكلعلىائتمانيةتسهيالتعلىالشركةحصلت1)

.مليون267إجماليةبقيمة
بعضلتمويلريالمليون30بقيمةالمحليةالبنوكأحدمناألجلطويلةقروضعلىالشركةحصلت2)

.العاملالمالرأستمويلوالمشاريع

م2017م 2018القروض

190,04076,173األجلقصيرةقروض

15,0000األجلطويلقرضمنالمتداولالجزء

15,0000األجلطويلةقروضمنالمتداولغيرالجزء

220,04176,173اإلجمالي

(الرياالتآالف)

دعم المسؤولية اإلجتماعية-6

الداعمةاألهدافتحقيقعلىالشديدحرصهامنطلقمناإلجتماعيةبالمسئوليةنشأتهامنذالشركةتهتم
التجاريالشقفيوالتطورالنموبأنمنهاإيماناا مجتمعنا،فيالمؤصلةاالجتماعيةوالقيمالمبادئلترسيخ

فيوالخيريةاالجتماعيةالمؤسساتدعمفيالشركةاستمرتحيث،مجتمعيةمساهمةيوازيهأنيجب
.والمساجداأليتامرعايةجمعياتبعضوكذلكالسعوديةالعربيةالمملكة
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االمالياألداء

المدفوعات النظامية و العقوبات و الجزاءات-7

الدخلقائمةعلىالمستحقالزكاةمبلغتحميلويتموالدخل،الزكاةهيئةألنظمةوفقاا للزكاةالشركةتخضع
اإللتزامتقديروتم،م31/12/2017حتىالزكويإقرارهاوتسديدتقديمتموقد،القابضةللنصبانالموحدة

.التقديرهذابإجماليمخصصعملوتمريال(6.285.432)بمبلغم2018للعامالزكوي
متبعةمةألنظوفقاا النظاميةوالمدفوعاتالرسومبسدادوتقومأخرىألنظمةالقابضةالنصبانتخضعكما

.الشأنبهذا

:النظاميةللجهاتالمدفوعاتبأهمبيانيليفيماو

المسددالبيان
ترة الفالمستحق حتى نهاية

ددالمالية السنوية و لم يس
بيان األسبابوصف موجز لها

-6.285.432الزكاة
الزكاة على 

الدخل
اإلقرار الزكوي السنوي

العامة المؤسسة

عيةللتأمينات اإلجتما
941.705-

التأمينات 

اإلجتماعية

التأمينات الشهرية 

المتسحقة عن العاملين 

السعوديين و غير 

السعوديين

م2018توزيعات األرباح عن العام المالي -8

تاريخ التوزيعتاريخ االستحقاقاإلعالنتاريخ إجمالي التوزيعالفترة

3.00012/10/201918/10/201917/10/2019األولىالدفعة

السدادجاري6.000ةالدفعة الثاني

.ريالمليون9قيمتهبتوزيعو،%50بنسبةالصافيةاألرباحمنالنظامياإلحتياطيتغطيةتم

(الرياالتماليين)



رأس المال و 

المساهمين
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المالرأس-1

الملكيةحصصفيالتغيروالمساهمين-2

نسبة الملكيةس.راألسهم قيمة األسهمعدد االسمم

%66.668666.6833.33النصبانمحمدسليمانبنمحمد1

%16.667166.678.33النصباناللهعبدبنتهيا2

%13.725137.256.86النصبانسليمانبنمحمدبنفهد3

%13.725137.256.86النصبانسليمانبنمحمدبنحمدأ4

%6.86368.633.43النصبانسليمانبنمحمدبنتنوره5

%6.86368.633.43النصبانسليمانبنمحمدبنتجواهر6

%6.86368.633.43انالنصبسليمانبنمحمدبنتلطيفة7

%13.725137.256.86انالنصبسليمانبنمحمدبناللهعبد8

%13.725137.256.86النصبانسليمانبنمحمدبنناصر9

%6.86368.633.43النصبانسليمانبنمحمدبنتحصه10

%6.86368.633.43نالنصباسليمانبنمحمدبنتمنيرة11

%13.725137.256.86بانالنصسليمانبنمحمدبنالرحمنعبد12

%13.725137.256.86انالنصبسليمانبنمحمدبنسليمان13

%2002000100اإلجمالي  
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:األسهموالمالرأسباختصاريلخصالتاليالجدول

عدد األسهم / ريال القيمةالبيان

مليون ريال2رأس المال 

ألف سهم200عدد األسهم



سياسة

توزيع األرباح
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األرباحتوزيعسياسة

المستقبليةاتوالتوقعالنقدية،والتدفقاتالمحققة،الصافيةاألرباحعلىعامبشكلاألرباحتوزيععمليةتتوقف
هناكيسلأنهإالللمساهمينسنويةأرباحصرفعلىإعتادتقدالشركةأنمنوبالرغمالرأسمالية،لإلستثمارات

.للشركةالمالياألداءحسبألخروقتمناألرباحتوزيعسياسةتتغيرقدكماالمستقبلية،للتوزيعاتضمانات

األرباحفإنللحوكمةالتنفيذيةالالئحةمن(42)المادةوللشركةاألساسالنظاممن(20)للمادةوفقا  
:التاليالوجهعلىاألخرىالتكاليفوالعموميةالمصروفاتخصمبعدتوزعالسنويةالصافية

وقفةالعاديالعامةالجمعيةتقررأنويجوزللشركةالنظامياالحتياطيلتكويناألرباحصافيمن%10يجنب-1
.المدفوعالمالرأسمن%(30)المذكوراالحتياطيبلغمتىالتجنيبهذا

توزيعكفليأوالشركةمصلحةيحققالذيبالقدروذلكأخرى،احتياطياتتكوينتقررأنالعاديةالعامةللجمعية.2
ؤسساتمإلنشاءمبالغاألرباحصافيمنتقتطعأنالعامةوللجمعية.المساهمينعلىاإلمكانقدرثابتةأرباح

.المؤسساتهذهمنقائماا يكونمالمعاونةأوالشركةلعاملياجتماعية
.المدفوعالشركةرأسمالمن(%5)عنالتقلنسبةالمساهمينعلىذلكبعدالباقيمنيوزع-3
مابعديخصصالشركاتنظاممن(76)والمادةالنظام،هذامن(20)المادةفيالمقررةاألحكاممراعاةمع-4

عددمعمتناسباا المكافأةهذهاستحقاقيكونأنعلىاإلدارة،مجلسلمكافأةالباقيمن(%5)نسبةتقدم
.العضويحضرهاالتيالجلسات

عنتقلالبقيمةالربحصافىمن%30-%20بينماتتراوحالتوزيعنسبةتكونبأناإلدارةمجلسيوصيو
األحقيةيختارتحديدمع،واإلستثماريةوالتشغيليةالماليةاإلحتياجاتمعهذايتعارضلمماريالمليون9

.والتوزيع

م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير

السنة
صافي الربح 

(ريال مليون) 
ربحية السهم

مبلغ التوزيع إجمالي
(مليون رياال ) 

ن نسبة المبلغ الموزع م
) % (صافي األرباح 

201448.5242510.3

201561.63089.515.4

201664.132157.8

201742.1210614.25

201834.417238.7

:اآلنحتىالنقديةاألرباحلتوزيعاتالتاريخيالتطوريوضحالتاليالجدول



المخاطر

ةو النظرة المستقبلي
19



20

،ارةاإلدمجلـسقبـلمـنمعتمـدةلسياسـاتوفقـاا العليـااإلدارةقبـلمـنالشركةفـيالمخاطـرإدارةتتـم
يـثح،اإلمكانبقدرمنهاوالحدالمخاطردرءعلىالتابعةالشركاتأداءلمناقشةالدوريةاإلجتماعاتوتساعد

ييـموتقالشركة،إداراتبيـنوثيـقتعـاونخاللمـنلهـاوالتحـوطالمخاطـر،وتقييـمبتحديـداإلدارةتقـوم
تلـكـنمللحـدالالزمةالتدابيـرإتخـاذيتـمثـمومـنآثـارمـنعليهـايترتـبقـدمـاوتقديـرحدوثهـاإحتماليـات

منالعديدوهناك.وقوعهـاحـالفيهـاتتسـببقـدأضـرارأيلتالفياإلمكانقـدروإحتوائهـاوتجنبهـاالمخاطـر
-:ومنهاالشركة،بأنشطةالمرتبطةالمخاطر

:اقتصاديةمخاطر
علـىأثـرلهـايكـونممـاخارجهـا،أوالمملكـةداخـلسـواءعامـةبصفـةاإلقتصادلهـايتعـرضالتـيالمخاطـر
ابعةالتالشركاتبهاتقومالتيوالخدماتاألنشطةعلـىأثـرلهـايكـونومـا،والمؤسسـاتلألفراداإلنفاق

.القابضةالشركةوانشطة

:إستراتيجيةمخاطر
ستراتيجياتاتطبيـقأوخاطئـة،اسـتراتيجيةقـراراتتخـاذاإلىيؤدياإلقتصاديةالمتغيـراتببعضاإلحاطةعـدم

والوضــعالســوقدراســةخاللمــناإلقتصاديةبالمتغيــراتالتاماإللمامعلــىالشركةوتحصرخاطـئة،ومفاهيم
.إســتراتيجيةمخاطــرأيلتالفيالمتميــزةبالخبــراتواإلستعانة،اإلقتصادي

:إئتمانمخاطر
،ماليـةخسـارةالطـرفتكبـدإلـىيـؤديمماالشركةتجاهبالتزاماتـهالوفـاءعلىمـاطـرفمقـدرةعـدمهـي

بعـدالمدينـةمـمالذوتقييـدمرتفـع،إئتمانـيتصنيـفذاتبنـوكلـدىالنقـدإيـداعيتـماإلئتمانمخاطـرولتفـادي
.تحصيلهـافـيالمشـكوكالديـونمخصـصخصـم

:السيولةمخاطر
بشـكلكـدالتأطريـقعـنالسـيولةمخاطـروتـدارإلتزاماتهـا،لمقابلـةالالزمةالسـيولةتأميـنصعوبـةمخاطـروهـي
.مسـتقبليةإلتزامـاتأيلمواجهـةكافيـةسـيولةتوفـرمـندوري

:البشريةالمواردمخاطر
رةبصـوالشـركةوتقـومعليهـم،والمحافظـةوالمميـزةالمؤهلـةالبشـريةالكـوادرإسـتقطابعلـىالقـدرة

.لموظفيـناوكفـاءةإسـتمراريةلدعـمتحفيزيـةمكافـأةوتطويـرالوطنيـة،الكـوادروتدريـببتوظيـفمسـتمرة

:قانونيةمخاطر
.وغيرهــامــلالعقوانيــنأوضرائــبمــنســواء،بالمملكــةوالقانونيــةالتشــريعيةبالتغيــراتالمتعلقــةالمخاطــر

:التقنيةمخاطر
تهدفالشركةففنـي،خلـلوجـودحالـةفـيالتقنيـةبالبرامـجالمرتبطـةالتشـغيليةالعمليـاتإسـتمراريةمخاطـر

.البديلـةالتقنيـةوالبنيـةالتقنيـةبرامجهـاودعـمتطويـرإلى

المخاطر:أوال  

م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير



21

رغبةبحسومميزةاستثماريةعوائدمنالنهاريةالرعايةوالتأهيلقطاعفياإلستثمارشهدهماعلىبناءا 
.المجالهذافيأكبرشريحةالستيعاباإلستثماردائرةتوسيعفيالمساهمين

افتتاحميتأنالمخططمنوالرفيعةبحيللتأهيلالتخصصيالرياضمركزمقرتأسيسفيالشروعتمفقد
م2021عاممطلعفيالجديدالمقر

ةالمستقبليالنظرة:ثانيا  

م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير

مشروع مركز الرياض التخصصي للتأهيل



الحوكمة
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ومعلوماتبياناتيليوفيماللشركةاألساسالنظاممن(16)للمادةطبقاا أعضاء(5)مناإلدارةمجلسيتكون

:المجلسأعضاء

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية اإلسمم

1
النصبانمحمد/أ

(تنفيذي)

القابضةالنصبانلشركةاإلدارةمجلسرئيس-

التابعةللشركاتالمديرينمجلسرئيس-

مدير عام مؤسسة -

النصبان للتجارة 

والمقاوالت

معلم-

سنة57ثانوي

2

فهد النصبان. م

(تنفيذي)

الرئيسنائب-

المنتدبالعضو-

القابضةالنصبانلشركةالتنفيذيالرئيس-

وانالنصبمجموعةلشركةالتنفيذيالمديرومجلسعضو-

العربشمس

.التخصصيالرياضمركزشركةمديرينمجلسعضو-

ناسكومشركةمديرينمجلسعضو-

التجاريةبالغرفةالمقاولينلجنةعضو-

لوزراءابمجلسالخبراءبهيئةالسعوديةالغرفمجلسممثل-

نلتوطيالوطنيةباللجنةالخاصللقطاعالدائمالممثل-

والتخطيطاالقتصادبوزارةوالصيانةالتشغيلوظائف

أعمالنلتقنيالوطنيةباللجنةالخاصللقطاعالدائمالممثل-

الماليةبوزارةوتقييسهاوالصيانةالتشغيل

وديةالسعالغرفبمجلسالعمللسوقالوطنيةاللجنةعضو-

.

.ارلإلستثمالعامةبالهيئةالتحتيةالبنيةلجنةعضو-

صناعيةالالتجاريةبالغرفةاالجتماعيةالمسؤوليةلجنةعضو-

.بالرياض

وديةالسعالغرفبمجلسللمقاولينالوطنيةاللجنةرئيس-

المدير التنفيذي -

لمؤسسة النصبان 

األمنيةللحراسات 

ل لجنة التشغيرئيس -

والصيانة بالغرفة 

التجارية الصناعية 

.بالرياض 

سنة36بكالوريوس

3

النصبانأحمد/أ

(تنفيذي)

القابضةالنصبانشركةإدارةمجلسعضو-

لدوليةاالسعوديةللشركةالتنفيذيالرئيسومجلسعضو-

المحدودةواالمداداتلإللكترونيات

النصبانمجموعةمديرينمجلسعضو-

.للمقاوالتالمدائنإنشاءشركةمديرينمجلسعضو-

ناسكومشركةمديرينمجلسعضو-

األعماللحلولالسعوديةللشركةالتنفيذيالرئيس-

للنقلاألحمديةمنارشركةعاممدير-

نائب مدير عام -

مجموعة النصبان

التنفيذيالرئيس -

ن لشركة انشاء المدائ

للمقاوالت 

سنة 35بكالوريوس

4

النصباننورة/أ

(تنفيذي)

الرياضمركزلشركةالتنفيذيوالمديرمجلسعضو-

التخصصي

القابضةالنصبانشركةإدارةمجلسعضو-

.للمقاوالتالمدائنإنشاءشركةمديرينمجلسعضو-

التوحدألسرالسعوديةالجمعيةعضو-

جاسترالعقليللتخلفالخاصةالتربيةجمعيةعضو-

مدير إداري بشركة -

مركز الرياض 

التخصصي للتأهيل
سنة 34بكالوريوس

5

النصبانناصر/أ

(تنفيذي)

النصبانمجموعةبشركةالبشريةالمواردإدارةمدير-

القابضةالنصبانشركةإدارةمجلسعضو-

.للمقاوالتالمدائنإنشاءشركةمديرينمجلسعضو-

للتجارةايلياشركةمديرينمجلسعضو-

موظف إداري بشركة -

مجموعة النصبان 

إدارة الجودة موظف -

ية بشركة المياة الوطن

سنة 13بكالوريوس

مجلس اإلدارة تكوين -1

م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير

الحوكمة
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والغيرالعاديةالعموميةالجمعيةقراربموحبم16/09/2018بتاريخالثانيةللدورةاالدارةمجلستشكيلتم
(الشركةادارة)االساسالنظاممنعشرالسادسةللمدارةوفقاا أعضاءخمسةبعضويةعادية

التنفيذيةاإلدارةأعضاءمعلوماتوبأسماءبيان-3

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية اإلسمم

ضمن أعضاء مجلس اإلدارةسبق التعريف به النصبان محمد / أ 1

سبق التعريف به ضمن أعضاء مجلس اإلدارةالنصبان فهد / م 2

سبق التعريف به ضمن أعضاء مجلس اإلدارةالنصبان نوره/ أ 3

النصبانسليمان/ أ 4

ديسمبر 1الجديد اعتباراا من العضو المنتدب-

2018

العام لمصنع مظهري االنيق للمالبسالمدير -

عضو مجلس مديرين شركة ناسكوم-

عضو مجلس مديرين شركة إنشاء المدائن -

.للمقاوالت

عضو مجلس مديرين شركة ايليا للتجارة-

ازات ضابط بالمديرية العامة للجو-

المدير التنفيذي لشركة -

النصبانمجموعة 

اد المدير التنفيذي لشركة اتح-

للخدمات المساندة

سنة19ماجستير

الحواس سليمان / د 5
تور المدير التنفيذي لمكتب المستشار الدك-

.  سليمان حمد الحواس لإلستشارات اإلدارية 

ات الرئيس لشركة باجة للصناع-

الغذائية 

اء المدير العام لشركة مياه فيح-

( بيرين ) 

عربية المدير التنفيذي للشركة ال-

للعود 

ة مدير المنطقة الوسطى لشرك-

الخزف السعودي

ة مدير تنمية المبيعات بشرك-

كوكاكوال 

كوال مدير عمليات شركة بيبسي-

سنة 35دكتوراه
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الحوكمة

الثانيةللدورةاإلدارةمجلسأعضاءجدول-2

الوظائف الحالية اإلسمم

التنفيذيالعضو المنتدب و الرئيسفهد النصبان / م 1

و الرقابةمدير إدارة التخطيطنوره النصبان / أ 2

المدير الماليعادل عطا/ أ3

القانونيالمستشارنبيه مصطفى/ أ4

رئيس قسم تقنية المعلوماتآسر عز الدين/ م 5

رئيس قسم اإلعالم و العالقات العامةسيد بيومي/ أ 6

محاسب/ رئيس قسم األمانة محمد عبد المنعم/ أ 7



oم2018الماليالعامخاللالعامةوالجمعياتاإلدارةمجلسإجتماعاتحضورسجل
وفيما يلي سجل 2018اجتماعات خالل العام المالي 4عدد 2018عقد مجلس اإلدارة للدورة الثانية خالل العام 

: الجلسات حضور 
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الحوكمة

تاريخ اجتماع مجلس اإلدارةاإلسمم

ان محمد بن سليمان النصب/ الشيخ 1

ال يوجد 

فهد بن محمد النصبان / م 2

أحمد بن محمد النصبان / أ 3

بنت محمد النصبان نوره / أ 4

ناصر بن محمد النصبان / أ5

مجموع الحضور1/10/20186/12/201813/12/201816/12/2018اإلسم

4√√√√ان محمد بن سليمان النصب/ الشيخ 1

4√√√√فهد بن محمد النصبان / م 2

4√√√√بنت محمد النصبان نوره / أ 3

4√√√√سليمان بن محمد النصبان / أ 4

4√√√√سليمان بن حمد الحواس / د 5

oللمساهمينالعامةالجمعيةإجتماعاتحضورسجل
أعضاءحضوروسجلتواريخهايليوفيما،م2018الماليالعامخاللللمساهمينالعامةللجمعيةإجتماعنعقدا

:لهاالمجلس

اإلسمم
العادية وغير العادية تاريج اجتماع الجمعية العامة 

16/9/2018

√محمد بن سليمان النصبان / الشيخ 1

√هيا بنت عبدالله النصبان / الشيخة 2

√فهد بن محمد النصبان / م 3

√أحمد بن محمد النصبان / أ  4

√نورة بنت محمد النصبان / أ 5

√عبدالرحمن بن محمد النصبان / د 6

√سليمان بن محمد النصبان / أ 7

√عبدالله بن محمد النصبان / أ 8

√جواهر بنت محمد النصبان / أ 9

√لطيفة بنت محمد النصبان / أ 10

√ناصر بن محمد النصبان / أ 11

√منيرة بنت محمد النصبان / أ 12

√حصة بنت محمد النصبان / أ 13

م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير



oللمساهمينالعموميةالجمعيةإجتماعاتحضورسجل
:لهاالمجلسأعضاءحضوروسجلم2018الماليالعامخاللللمساهمينالعموميةالجمعيةاجتماعانعقد
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االسمم

سجل الحضور

بتاريخ عادية وغير العادية جمعية عامة 

م16/09/2018

√محمد بن سليمان النصبان/ الشيخ 1

√فهد بن محمد النصبان / م 2

√أحمد بن محمد النصبان / أ  3

√نورة بنت محمد النصبان / أ 4

√ناصر بن محمد النصبان/ أ 5

oالمساهمينلسجلالشركةطلبات
:م2018العامخاللالمساهمينلسجلالشركةطلباتبعددبيان

اسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

ال يوجدال يوجدال يوجد

م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير

الحوكمة



oاإلدارةمجلسمنالمنبثقةاللجان
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لجنة المراجعة -:أوال  

هذهعضويةوانتهت40ورقم23/10/2014بتاريخالصادرالعامةالجمعيةاجتماعفيالمراجعةلجنةُشكلت

الجمعيةاجتماعفيالحاليةاللجنةوُشكلت15/9/2018بتاريخاإلدارةلمجلسالتأسيسيةالدورةبانتهاءاللجنة

الشركةحوكمةالئحةمنالرابعالبابمنالثانيالفصلمن37للمادةوفقاا 16/09/2018بتاريخالمنعقدالعامة

.م26/8/2014بتاريخالعموميةالجمعيةمنوالمعتمدة

وصياتهــاتوترفــعاإلدارة،مجلــسمــنإلىهــاتحــالالتــيأوبهــاتختــصالتــيالموضوعــاتدراســةاللجنــةوتتولــى

جلــسمتبلــغواللجنــةذلــك،المجلــسإلىهــافــوضإذاالقــراراتتتخــذأنأو،بشــأنهاالقــراراتخاذالمجلــسإلــى

بهــاتوصــيأوقــراراتمــنتتخــذهأونتائــجمــنإلىــهتتوصــلبمــااإلدارة

الماليـةوالقوائـمالتقاريـرونزاهـةسـالمةمـنوالتحقـقالشـركةأعمـالعلـىبالمراقبـةاللجنـةتختـصكمـا

:يلـيمـاخاصـةبصفـةاللجنـةمهـاموتشـملفيهـا،الداخليـةالرقابـةوأنظمـة

فييةالداخلالرقابةبنظاميتعلقفيمابمسئولياتهالوفاءفيالمجلسمساعدةالمراجعةلجنةعلى(1)

الماليةوالمحاسبيةالتقاريرعلىاإلشرافمسؤوليةالمراجعةلجنةعلىتقعذلك،إلىباإلضافة.الشركة

السياساتمراجعةأيضااللجنةوعلى.للشركةوالتنظيميةالقانونيةبالمتطلباتااللتزاممنوالتأكد

.للشركةالمحاسبية

.القانونيوالمحاسبالداخليةالمراجعةممثليمنكلعلىاإلشرافالمراجعةلجنةعلى(2)

اليةالمالقوائمبخصوصمستقلرأيوإصدارالحساباتمراجعةمسؤوليةالقانونيالمحاسبعلىتقع(3)

.للشركة

إدارةوللشركة،الداخليةالرقابةأنظمةوفعاليةكفاءةمدىتقييممسؤوليةالمراجعةلجنةعلىتقع(4)

لجنةإلىمباشرةتقاريرهابرفعالشركةفيالداخليةالمراجعةممثليقوم.الشركةوحوكمةالمخاطر

يةالداخلالمراجعةعنالمسئولةالجهةتقومأخرىناحيةمن،الحاجةحسباإلدارةلمجلسلرفعهاالمراجعة

.المنتدباالدارةمجلسوعضوالتنفيذىالرئيسإلىتلكتقاريرهابتوجيه

مراجعةالقيامحيثمنتوصياتالشركةاتبعتالداخلية،المراجعةوصالحياتاستقالليةعلىللحفاظ(5)

عملالمراجعةلجنةعلىأنيعنيوظيفياا التقاريررفعالمراجعةلجنةإلىوظيفياا التقاريربرفعالداخلية

:التالي

الداخليةالمراجعةالئحةاعتماد.

الداخليةالمراجعةخطةاعتمادوكذلكالداخليةالمراجعةبعمليةالخاصالمخاطرتقييماعتماد.

منرهاغيأوالمراجعةأنشطةبنتائجالمتعلقةالداخليةالمراجعةممثلوخطاباتتقاريرومراجعةاستالم

.المراجعةلجنةأو/والداخليالمراجعممثليراهاالتيالضرورةحسباألمور

اإلدارةحضوربدونالداخليةالمراجعةإدارةممثلمعاالجتماعاتعقدإلىالدعوة.

للمراجعةداءاألتقييمالسنوية،العقوداعتمادعلىالمراجعةلجنةتعمل،المنتدبالعضوتوصياتعلىبناء

.الشركةسياسةمعيتفقبماالداخلية

لعملاموازنةأونطاقعلىقيودهنالككانإذامالتحديدالداخليةالمراجعةممثلواإلدارةمناالستفسار

.مهامهاتنفيذعلىالداخليةالمراجعةقدرةتعيقأنالممكنمنالتي

معوقاتبدونمهامهالتنفيذالداخليةالمراجعةعقودوكفايةقدرةمدىتقييم.

م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير
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لتأكدلاإلدارةمجلسعنبالنيابةكثب،عنمنفصلةمجموعاتثالثعلىباإلشرافالمراجعةلجنةتقوم(6)

:التاليةالثالثالمجموعاتمعمالئمبشكلبالتعاملتقومالشركةأنمن

للشركةالداخليةالمراجعةرؤساء

القانونيالمحاسب

الحكوميةالجهاتمفتشي

استقالليتهامعتتنافىالشركةداخلوظيفةبأيةالداخليةالمراجعةلجنةتقومأنيجوزال.

كما،تهاصحمنوالتأكدللشركةالماليةالقوائموعرضإعدادمسؤوليةالداخليةالمراجعةلجنةعلىتقع(7)

بالشركةبعةالمتالمحاسبيةوالسياساتالمطبقةالمحاسبيةالمعاييرمالئمةعنمسئولةتكونأنعليهايجب

.الماليةالتقاريروعرضإلعداد

:اللجنةأعضاءومعلوماتبأسماءبيانيليوفيما

لجنة المراجعة -:أوال  

م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير

الحوكمة

الخبرات المؤهالت الوظائف الحالية اإلسمم

1
(ذي تنفي) النصبان عبدالرحمن / د 

المدير التنفيذي لشركة إيليا للتجارة 

المدير التنفيذي لشركة مدارس األمة 

المدير التنفيذي لشركة حدائق القهوة 

ألمنية المدير  التنفيذي لمؤسسة النصبان للحراسات ا

سنة 23دكتوراة

سنة 27ماجستيران مدير إدارة  المراجعة الداخلية بشركة مجموعة النصب(تنفيذي ) عماد كمال محمد / أ2

سنة 12بكالوريوس مراجع داخلي بشركة مجموعة النصبان (تنفيذي ) حامد محمد سمير / أ 3

.م 2018خالل العام األولى ال تظهر السجالت أي إجتماع للجنة المراجعة للدورة 

م
1234رقم اإلجتماع 

الحضورمجموع 
XXXXتاريخ اإلجتماع 

ال يوجدXXXXالنصبان عبدالرحمن / د 1

ال يوجدXXXXعماد كمال محمد / أ2

ال يوجدXXXXمحمد سمير  حامد / أ 3
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اجتماعات اللجنة للدورة الثانية  

الخبراتالمؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحاليةاإلسمم

1

أحمد فتحي / د 

حجازي

(  مستقل ) 

عدوانشركاتبمجموعةالماليةالشؤونإدارةمدير

سنة 30دكتوراه 
رللتطويالمتحدةبالمجموعةالماليةالشؤونإدارةمدير

سعيدأسعدبشركةالماليةالشؤونإدارةمدير

2

محمد بابكر / أ 

( مستقل ) 

ماراتلالستثمسالنبشركةالمديرومساعدالماليالمدير

والصناعيةالتجارية

سنة 33دكتوراه 

حيةالصدلةشركةوتشغيلبإدارةاالدارةومنسقماليمدير

الفريدةاألعمالبشركةالماليةالشؤونإدارةمدير

رللكمبيوتدايموندبشركةالماليةالشؤونإدارةمدير

واالتصاالت

الهندسيةاألشغالبشركةالماليةالشؤونإدارةمدير

بالخرطوم

3

محمدعماد كمال / أ 

سبق التعريف به  في معلومات األعضاء للدورة األولى(تنفيذي ) 

لجنة المراجعة -:أوال  

م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير

الحوكمة

: وهي كاآلتي 2018اجتماعات خالل العام 4اجتمعت لجنة المراجعة للدورة الثانية 

م
مجموع 1234رقم اإلجتماع 

الحضور 22/11/201804/12/201819/12/201824/12/2018تاريخ اإلجتماع 

4√√√√حجازيحمد أ. د1

4√√√√محمد بابكر. د2

4√√√√عماد كمال طنطاوي/ أ3
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اللجنة التنفيذية: ثانيا  
كانقدو39ورقمم23/10/2014بتاريخالصادراإلدارةمجلسبقرارأعضاءأربعةمنالتنفيذيةاللجنةُشكلت
تحملفياإلدارةمجلسمساعدةهوالقابضةالنصبانلشركةالتنفيذيةاللجنةتكوينمناألساسيالهدف

ومراجعةةللشركالتنفيذيةاإلدارةعلىباإلشرافالخاصةاألمورفياألخرىوالجهاتالمساهمينأماممسئولياته
أننيمككما،ذلكإلىالحاجةعندللمجلسالالزمةالتوصياتوعملمنتظمةبصفةالشركةأعمالومراقبة

.اإلستراتيجيةاألمورفيالالزمةوالتوصياتالدراساتعملالمجلسطلبعلىبناءا اللجنةتقوم

:يليماعلىاللجنةمهاموتشتمل
.اإلدارةلسلمجعليهاالتعديلواقتراحوالرقابيةواإلداريةالماليةالشركةولوائحسياساتتنفيذمتابعة•
.آلخرحينمنومراجعتهاوتحديثهااألجلوالقصيرةوالمتوسطةالطويلةاإلستراتيجيةالشركةخططمتابعة•
األداءلمراقبةعالقةلهمنوكلالداخليوالمدققالحساباتومراقبالقطاعاترؤساءمعاالجتماع•

.وقطاعاتهاللشركةوالماليالعملي
.بشأنهاالتوصياتوتقديموجدتإناالنحرافاتأسبابوتحليلللشركةالتقديريةالموازناتتنفيذمتابعة•
بحدالمعتمدةالرأسماليةالموازنةتجاوزصالحياتللجنةوآذلكالمعتمدة،الرأسماليةالمصاريفمراجعة•

.%10أقصى
رأسياا اليةالحالنشاطاتوتطويرتنميةوكذلكجديدةوصناعيةاستثماريةمشاريعفيبالدخولالتوصية•

.وأفقياا 
.للشركةالموحدةالختاميةوالحساباتسنويةوالربعالشهريةالماليةالقوائممراجعة•
.الحساباتومراقبالداخليالمدققمنالمقدمةالهامةالتوصياتتنفيذمتابعة•
ارئةالطوالقضاياالقضاءأمامالمرفوعةبالقضاياتتعلقالتيالهامةالمسائلجميعومراجعةمتابعة•

.المحاسبيةالبياناتفيتظهرأنتتطلبالتيوالمطالبات
.التنفيذيينالشركةموظفيكبارترشيح•
.العمللمصلحةتراهماحسباستشاريةجهاتوتكليفاختيار•
.للشركةالموحدةواإلعالنيةاإلعالميةالحمالتأهدافتحديد•
.للجنةاإلدارةمجلسيوكلهاأخرىمهامأي•

اللجنةبأعضاءتعريفيليوفيما

م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير

الحوكمة

الخبراتالمؤهالتالوظائف الحالية اإلسمم

فهد النصبان / م 1
الرئيس التنفيذي لشركة النصبان القابضة 

المدير التنفيذي لشركة مجموعة النصبان 
36بكالوريوس

ان النصبعبدالرحمن / د 2

المدير التنفيذي لشركة إيليا للتجارة 

المدير التنفيذي لشركة مدارس األمة 

المدير التنفيذي لشركة حدائق القهوة 

منية المدير  التنفيذي لمؤسسة النصبان للحراسات األ

23دكتوراة

النصبان جواهر / أ 3
المدير التنفيذي لشركة النصبان العائلية

نائب المدير التنفيذي بمركز الرياض التخصصي
ماجستير 

22

سنة 

سنة11ماجستيررئيس قسم التحصيل بشركة ناسكومالنصبان منيرة / أ 4

1234رقم اإلجتماع 
الحضورمجموع 

XXXXتاريخ اإلجتماع 

السابقةلم تجتمع اللجنة خالل الدورة* 
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لجنة الترشيحات و التعيينات و المكافآت : ثالثا  

بتاريخ43رقماإلدارةمجلسمنبقرارأعضاء3منوالمكافآتوالتعييناتالترشيحاتلجنةُشكلت
م23/10/2014

:اآلتيعلىاللجنةمهاموتشتمل
مراعـاة عـدم التوصية لمجلس اإلدارة بالترشـيح لعضـوية المجلـس وفقـاا للسياسـات والمعـايير المتعمـدة مـع•

.ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة
الســـنوية لالحتياجـــات المطلوبـــة مـــن المهـــارات المناســـبة لعضـــوية مجلـــس اإلدارة وإعـــداد وصـــفالمراجعـــة •

صـه للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلـس اإلدارة، بمـا فـي ذلـك تحديـد الوقـت الـذي يلـزم أن يخص
.العضو ألعمال مجلس اإلدارة

.مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن  إجراؤها •
.جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركةتحديد •
ضــو التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصــالح إذا كــان الع•

.يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
ضـع تلـك وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلـس اإلدارة وكبـار التنفيـذيين، ويراعـى عنـد و•

.السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء
.إضافة إلى المهام األخرى التي يوكلها إليهم مجلس اإلدارة•

:اللجنةبأعضاءتعريفيليوفيما

م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير

الحوكمة

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسمم

ن النصباسليمان / أ 1
كوم المدير التنفيذي لشركة ناس

سنة 19ماجستير مدير تنفيذي بشركة مجموعة النصبان 
مدير عام مصنع مظهري األنيق

الماليةمدير إدارة الشؤون تامر  رضوان / أ 2

مان محاسب قانوني بمكتب محاسبة محمد الس

سنة 19بكالوريوس
محاسب بالشركة االيطالية المصرية 

m.cرئيس حسابات بشركة 

مراجع داخلي بمستشفيات المواساة 

محمد مسعد / أ 3

مدير عمليات بشركة الفتح لالستيراد للجودةممثل اإلدارة العليا 

سنة 11بكالوريوس
رئيس قسم الجودة الشاملة 

مدير عام سلسلة مطاعم فرنش فريز 

مدير عام شركة الفهد لالستيراد والتصدير

:  اجتماعات اللجنة 
: وهي كاآلتي 2018اجتماعاا خالل العام 18اجتمعت اللجنة  اللجنة 

5678910111213141516171819202122رقم اإلجتماع 
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x√√√√√√17√√√√√√√√√√√النصبان سليمان / أ 1

18√√√√√√√√√√√√√√√√√√تامر محمد رضوان / أ 2

18√√√√√√√√√√√√√√√√√√محمد مسعد عباس / أ 3
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o المكافاتعن اإلفصاح

من الالئحة 192الشركة سياسة مكافآت ال تتعارض مع أحكام نظام الشركات وذلك وفق مارد في المادة أعدت 

، و م  26/8/2014التنفيذية لحوكمة الشركة والتي اعتمدت من الجمعية العامة بتاريخ الجمعية العمومية بتاريخ 

د الشركة أنه روعي في المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة ، كما تؤك

.ال يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة 

:ةالتنفيذياإلدارةولهالتابعةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءمكافآتسياسةنستعرضيليوفيما

.المجلسألعضاءالمتميزةوالقدراتالخبراتمستوىمعمتناسبةالمكافآتتكونأن1.

معتناسبتوكماخاص،تقديرواللجانالمجلسلرئاسةفيكون،األعضاءأعباءتنوعمعالمكافآتتتماشىأن2.

.المجلسألعضاءالمعتادةوالواجباتالمهامعنفضالا العضوبهايكلفقدالتىاألعباءحجم

تحققهالتىاواالنجازاتالماليةالنتائجضوءفىدورياا المكافآتومستوياتسياسةوتعديلمراجعةتتمأن3.

.الشركة

دأن4. األداء،توىومسبشاغلها،المنوطةوالمسؤولياتوالمهامالوظيفة،مستوىعلىبناءا المكافآتتحدَّ

.الماليةالسنةخاللتحقيقهاالمراداإلدارةمجلسقبلمنالمحددةاألهدافإلىباإلضافة

نمذلكعنينشأقدماتفاديمعالمكافآت،تحديدفياألخرىالشركاتممارساتاالعتبارفياألخذ5.

.والتعويضاتللمكافآتمبررغيرارتفاع

يفعضوقدمهادقيقةغيرمعلوماتعلىبناءتقررتأنهاتبينإذااستردادهاأوالمكافأةصرفإيقاف6.

رغيمكافآتعلىللحصولالوظيفيالوضعاستغالللمنعوذلكالتنفيذية؛اإلدارةأواإلدارةمجلس

.مستحقة

.الجديدةالتعييناتعندالشركةفيوالترشيحاتالمكافآتلجنةمعبالتنسيقتعدأن7.

:يليكماالمكافآتبمنحاإلدارةمجلسيوصيو

الجلسةعنريال2000اإلدارةمجلسوألعضاءريال3000يبلغاإلدارةمجلسلرئيسجلساتحضوربدل(1)

.المنبثقةاللجانوالواحدة
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(باآلالف) و اإلدارة التنفيذية أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت 
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x 1,513 x x x x 1,501 x 12 النصبانمحمد/الشيخ

األعضاء

التنفيذيين

x 8 x x x x x x 8 النصبانفهد/م

x X x x x x x x x النصبانأحمد/أ

x 8 x x x x x x 8 النصباننورة/أ

x x x x x x x x x النصبانناصر/أ

x 8 x x x x x x 8 النصبانسليمان

X 8 X X X x x x 8 الحواسسليمان/د
األعضاء الغير 

تنفيذيين

1.545 المجموع

المجموع الكلي

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة

وظائف كبار التنفيذين

األجور و ما في 

حكمها 

يةلإلدارة التنفيذ

خطط 

ية تحفيز

طويلة 

األجل

خطط 

ة تحفيزي

قصيرة 

األجل

مكافآت 

دورية

مزايا 

عينية

بدالت

رواتب

2.394 0 0 0 2.394 المجموع

-:يليماعلىالشركةتؤكدالصددهذاوفي
أوراتبأيعنالتنفيذيينكبارحدأوأاإلدارةمجلسعضاءأأحدبموجبهتنازلاتفاقأوترتيباتأيتوجدال-

.تعويض
.األرباحفيحقوقأيعنالمساهمينأحدبموجبهتنازلاتفاقأوترتيباتأيتوجدال-
.الشركةموظفيأحدلمصلحةإنشاؤهاتمأخرىاحتياطياتاواستثماراتأيتوجدال-

م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير

الحوكمة
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مكافآت أعضاء اللجان -3

المجموع بدل حضور الجلسات
دل المكافآت الثابتة عدا ب

حضور الجلسات  
اإلسم

أعضاء لجنة المراجعة

ريال 9,000 ريال 9,000 X عبدالرحمن النصبان / د 

ريال 9,000 ريال 9,000 X حامد سمير محمد / أ 

ريال 8,000 ريال 8,000 X أحمد حجازي / د 

ريال 8,000 ريال 8,000 X محمد بابكر / أ 

ريال 17,000 ريال 17,000 X عماد كمال / أ 

ريال 51,000 ريال 51,000 المجموع 

أعضاء لجنة الترشيحات والتعيينات والمكافآت

ريال30,333 ريال25,000 ريال5,333 سليمان بن محمد النصبان / أ 1.

ريال30,333 ريال25,000 ريال5,333 تامر محمد رضوان / أ 1.

ريال30,333 ريال25,000 ريال5,333 محمد مسعد عباس / أ 1.

ريال90,999 75,000 ريال15,999 المجموع

oالموظفينحوافزبرامج
يوجدال

م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير
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oالعالقةذوياألطرافمعالتعامالت
ضبعبسدادتقـــومحيثالعالقةذوياألطرافمـــعالعاديةالتجــــاريةأعمالهاسياقفيالشركــةتتعامـل

شروطسوبنفالعادلةللقيمةوفقاالعالقةذويبينالمعامالتجميعإجــراءيتـم.عنهابالنيابةالمصروفات
:كالتاليالسنةخاللالعالقةذويإلىالمقدمةالخدماتقيمةبلغتوقد،األخرىاألطرافمعالتعامل

البيـــــــــان
نوع

العـــــالقـــــــة
طبيعة

التعامل 

رصيد اخر  الحركة خالل العامرصيد 

م2018/12/31دائن مدين م2018/01/01

ريال سعودي  ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

09,638,3517,209,7942,428,557حساب جاري مساهم  النصبان  محمد عبد الرحمن 

األحمدية شركة منار 
ألحد مملوكة 

045,221045,221تجارية  المساهمين

األعمالالشركة السعودية لحلول  
ألحد مملوكة 

409,117171,395580,512تجارية  المساهمين

شركة حدائق  القهوة  
ألحد مملوكة 

02,0502,050تجارية  المساهمين

إيليا الطبيةمغسلة 
ألحد مملوكة 

01,6251,625تجارية  المساهمين

مظهري األنيق للمالبس مصنع 
ألحد مملوكة 

0140,562140,562تجارية  المساهمين

األمنية  للحراسات  النصبان  
ألحد مملوكة 

34.004693.736668.39059.350تجارية  المساهمين
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oالشركةحساباتمراجعي
الدوليـةالمحاسـبةلمعاييـروفقـاا م2018المالـيالعـامخاللالماليـةالقوائـمإعـدادتـمأنـهعلـىالشركةتؤكـد
.القانونييـنللمحاسـبينالسـعوديةالهيئـةإدارةمجلـسمـنالمعتمـدةالمالـيللتقريـر

،2019المالـيالعـامخاللالشركةحسـاباتلتدقيـقالمراجعـةمكاتـبكبـرىمـنعـروضعلـىالحصـولتـموقـد
لنظـرلللمسـاهمينالقادمـةالعامـةالجمعيـةعلـىسـتعرضالتـيالترشـيحاتعلـىالمراجعـةلجنةأوصتوقد
.2019الماليللعـامالشركةحسـاباتمراجـعاختيـارفـي

oاإلدارةمجلسإقرارات

:يليبماالشركةإدارةمجلسيقر
.الصحيحبالشكلأعدتالحساباتسجالتأن1.
.وفاعلةسليمةبأسسلُتأسسالداخليةالرقابةنظامتقويةإلىحتاجن2.
.نـشاطهامواصلةعلىالشركةقـدرةفييذكرشـكأييوجدالأنه3.

:علىالشركةإدارةمجلسيؤكدكما
أوتنظيميةأوإشرافيةجهةأيمنالشركةعلىمفروضإحتياطيقيدأوجزاءأوعقوبةأيتوجدالأنه-

.التقريربهذاماُذكرسوى–قضائية
أعلنتوأنبقستوقعاتأيأوالسابقةالسنةنتائجعنالتشغيليةالنتائجفيجوهريةفروقاتيوجدالأنه-

.الماليةالنتائجفيإلىهاأشيروكماالشركة،عنها
المحاسبمنالجوهريةالمالحظاتكانتكما.الدوليةالمحاسبةمعاييرعناختالفأييوجدالأنه-

م2018العامخاللللشركةالسنويةالماليةالقوائمعلىالقانوني

م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير

الحوكمة
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م2018مجلس اإلدارة لشركة النصبان القابضة لعام تقرير

الحوكمة

:وهيالصلة؛ذاتواللوائحاألنظمةبتنطبيقمستمرةبصفةالقابضةالنصبانتقوم
.المراجعةلجنةعملالئحة.1
.والترشيحاتالمكافآتلجنةعملالئحة.2
.اإلدارةمجلسفيالعضويةوإجراءاتومعاييرسياسات.3
.التنفيذيةواإلدارةعنهالمنبثقةولجانهاإلدارةمجلسأعضاءمكافآتسياسة.4
.الشركةحوكمةدليل.5
.األرباحتوزيعسياسة.6
.اإلدارةبمجلسالعملإجراءاتسياسة.7
.اإلفصاحوإجراءاتسياسة.8
.المصالحتعارضحاالتمعالجةسياسة.9
.المصالحأصحابمعالعالقةتنظيموإجراءاتسياسة.10

:يليماوتشملالشركةعلىتنطبقالالبنودبعضهناكأنبالذكروالجدير
مجلساءأعضأوللمساهمينسواءالتصويتفيخاصةبأولويةتتمتعأسهمأوإمتيازأسهمالشركةلدىليس•

ويتالتصحقوقفيومتساويةاإلسميةالقيمةمتساويةعاديةأسهمعنعبارةالشركةأسهمكلوأن،اإلدارة
.النظامحسبالحقوقمنوغيرها

بقيدقوموتالسعودية،العربيةالمملكةفيوالدخلللزكاةالعامةالهيئةألنظمةوفقاا للزكاةالشركةتخضع•
للزكاةالنهائيطالربعندتطرأالتيالتعدياتقيدويتمالدخلقائمةعلىوتحميلهسنوياا المستحقةالزكاةمخصص

.الربطفيهايتمالتيالفترةفي–وجدتإن–
ولمللشركةإستشاريةصبغةذاتخدماتأيبتقديمم2018الماليالعامخاللللشركةالخارجيالمراجعيقملم•

.الخصوصهذافيأتعابأييتلق
إن–للزكاةهائيالنالربطعندتطرأالتيالتعدياتقيدويتمالدخلقائمةعلىوتحميلهاسنوياا المستحقةالزكاة•

.الربطفيهايتمالتيالفترةفي–وجدت



المساهمينحقوق 

و آلية التواصل معهم
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:المادة السادسة عشر من الالئحة التنفيذية 
التصويتوإجراءات بقواعد اجتماعات الجمعيات العامة التوعية 

لمساهميناتوعيةعلىتعملكما،العامةوالجمعياتالمساهمينحقوقالئحةمننسخةبتوفيرالشركةتلتزم•
الفرصواتاحةااللكترونىموقعهاعلىالنشرخاللمنفيهاالتصويتواجراءاتالعامةالجمعيةاجتماعاتبقواعد

العاملينأحدةالشركتخصصكما،االلكترونىالبريدعبرعليهاوالردواالستفساراتاألسئلةبتوجيهللمساهمين
انعقادنعاإلعالناتكافةفىالرقمعنيعلنأنهعلىالهاتفعبرالمساهميناستفساراتعلىللردالمختصين
.الشركةتستخدمهاالتىالوسائطبكلالعامةالجمعيات

آلية التواصل مع مساهمينا

وأصحابللمساهمينالحقوقكافةبتضمينقامتفقدمساهميهابحقوقاهتمامهاوالشركةحرصمنإنطالقاا 
حوكمةياساتوسمبادئفيتفصيليبشكلالحقوقتلكعلىالتركيزوتمللشركةاألساسالنظامفيالمصالح
.وإجراءاتهاالشركة
كماwww.annasban.comاإللكترونيالقابضةالنصبانموقععلىالوثائقهذهكافةعلىاإلطالعويمكن

أيتابعةوماإلستفساراتعلىوالردالمستمرالتواصلخاللمنالمساهمينشئونبمتابعةاألمانةقسميقوم
ريدالبعبرالتواصلويمكنغيرها،أواألرباحتوزيععملياتبخصوصالمساهمينتواجهقدمحتملةمشاكل

0966503002465الجوالخاللمنأوhss@annasban.comاإللكتروني

http://www.annasban.com/
mailto:hss@annasban.com


المالـيلعـاملالختاميـةالحسـاباتوفــيالتقريــرهــذافــيإســتعراضهاتــمالتــيللنتائــجوفقــاا 
قةالمحقالنتائجتظلواالستثمار،التجارةبوزارةقوائمنظامعلىرفعهاتـموالتـيم2018

بإمكانهاكةالشرفإنالحاليةوالمؤشراتللشركةالتاريخيةالمسيرةقراءةخاللمنولكنمقبولة
.القادمالعامفيأفضلنتائجتحقيق

اللخالجهودمنالمزيدبذلعلىونحثهمالشركةلمنسوبيبالشــكرنتقدمالختــاموفــي
.القادمةاألعوام

كلمة ختامية
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استثمارات متنوعة و مستدامة


