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 احملرتمي                السادة / مسامهي رشكة مصنع الصمعاين للصناعات املعدنية         

 سالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ال 

دارة رشكة مصنع الصمعاين للصناعات املعدنية أ ن يقدم ملسامهي الرشكة الكرام التقرير الس نوي ، اذلي يلقي الضوء  يرس جملس اإ

جنازات الرشكة ومركزها املايل عن الس نة املالية املنهتية يف عىل أ داء  عداده مبا يتوافق مع  2019ديسمرب  31واإ م ، واذلي مت اإ

متطلبات لحئة حومكة الرشاكت وقواعد التسجيل والادراج الصادرة عن هيئة السوق املالية ونظام الرشاكت السعودي والنظام 

 ايل :وذكل عىل النحو التال سايس للرشكة ، 

 

 تأ سيس ونشاط الرشكة :  -1

 تأ سيس الرشكة :   1- 1

طبقًا ل حاكم نظام الرشاكت الصادرة ابملرسوم     لرشكة"( كرشكة مسامهة مقفةلتأ سست رشكة مصنع الصمعاين للصناعات املعدنية )"ا

الصادر  1131012302يف اململكة العربية السعودية حتت السجل التجاري رمق  هـ ولواحئه28/01/1437( واترخي 3املليك رمق )م/

اكتوبر  16هـ املوافق 1438حمرم  15بتارخي  أ نه ووفقًا لقرار الرشاكءحيث ، م 1994فرباير  2هـ املوافق 1414شعبان  20بتارخي 

ىل رشكة مسامهة سعودية من رشكة ذا حتويل الرشكة مبا لها من حقوق وما علهيا من الزتاماتمت م 2016 ت مس ئولية حمدودة اإ

رايل سعودي وذكل خصامً   9,000,000رايل سعودي اىل    6,500,000ىل زايدة رأ س مال الرشكة منعوافق الرشاكء    كام  ،  مقفةل

ىل  مسية  900من ال رابح املبقاه مقسامً اإ   .رايلت سعودية للك سهم 10أ لف سهم بقمية اإ

ىل رشكة 2016نومفرب  3هـ املوافق 1438صفر  3( بتارخي 26ق/الوزاري رمق )وقد صدر القرار   عالن التحول اإ م ابملوافقة عىل اإ

م ذلكل مت 2016نومفرب  8هـ املوافق 1438صفر  8عامًا تبدأ  من  99وطبقًا للسجل التجاري مدة الرشكة ، مسامهة سعودية مقفةل 

عداد القوامئ املالية ىل رشكة مسامهة 2016نومفرب    8ة من  عن الفرت   للس نة السابقة  اإ م )اترخي التحول من رشكة ذات مس ئولية حمدودة اإ

شهر من  12م س نة مالية مكمتةل عن فرتة 2018س نة مالية طويةل، والس نة احلالية  م2017ديسمرب  31سعودية مقفةل( وحىت 

 م. 31/12/2018م وحىت 01/01/2018

هـ واذلي تضمن املوافقة عىل طرح 1438جامدى الاخرة    13م املوافق  2017يناير    11طبقًا لقرار هيئة سوق املال الصادر بتارخي  و  

رايل  9,000,000زايدة رأ س مال الرشكة من مت أ سهم الرشكة يف السوق املوازية )منو( ومبوافقة امجلعية العامة غري العادية للرشكة 

ىل  11,250,000سعودي ايل  مسية  1,125,000رايل سعودي مقسامً اإ رايل سعودي للك سهم وبتارخي  10سهم بقمية اإ

دراج وبدء تداول أ سهم الرشكة ابلسوق املوازية "منو29/5/1438م املوافق 2017/ 26/2  ".هـ مت اإ
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دارة الرشكة ابلتوصية يف جلس ته  عن مال الرشكة رأ س  بزايدة 1439-4-9 املوافق 2017-12-17 املنعقدة بتارخيوقد قام جملس اإ

                           رمسةل  سهم وذكل عن طريق 375,000طريق منح أ سهم جمانية للمسامهي بواقع سهم للك ثالثة أ سهم وبزايدة 

من خالل امجلعية العامة غري العادية توصية جملس الإدارة  مت املوافقة عىل  من حساب ال رابح املبقاة و  رايل خصام  3,750,000مبلغ  

 رايل سعودي مقسامً   15,000,000هـ ليصبح رأ س مال الرشكة بعد الزايدة  25/07/1439م املواافق  11/04/2018املنعقدة بتارخي  

مسية  سهم 1,500,000ىل اإ   . رايل سعودي للك سهم 10بقمية اإ

 

 نشاط الرشكة :     2- 1

م 1995نومفرب  25هـ املوافق 1412رجب  18الصادر بتارخي  415الصناعي رمق  رتخيصمتارس الرشكة نشاطها الصناعي مبوجب ال

رمق  الرئيس  التجاري ، ومبوجب السجلهـ 1440 جامدى ال ول 09الصادر بتارخي  1193واملعدل ابلرتخيص الصناعي رمق 

 - والسجالت الفرعية التالية : هـ20/08/1414والصادر بتارخي  1131012302

 هـ 08/05/1439الصادر بتارخي   2050115434جسل فرعي رمق  -

 هـ 27/06/1439الصادر بتارخي   1010947309جسل فرعي رمق  -

 هـ 12/07/1432الصادر بتارخي   1131035610جسل فرعي رمق  -

 هـ 02/02/1428الصادر بتارخي   1131023051جسل فرعي رمق  -

مس مرادف للجودة الشامةل يف صناعة ال رفف املعدنية ومجيع أ نظمة ا  املعدنية  مصنع الصمعاين للصناعات كةرش مس  ايعترب  و  

اجلودة بأ عىل معايريها مع  هذه أ نفس نا لتوفري كرس نا وقدالقطاعات وال عامل  خمتلفختدم  واليتوحلول التخزين واملناوةل 

 . التحمك يف التلكفة

  : وتمتثل أ مه أ نشطة ومنتجات الرشكة فامي ييل

 س تودعاتامل أ رفف و ناوةل وامل تخزين ال تصنيع ال رفف املعدنية وملحقاهتا وأ نظمة  •

                                   طبايل خشب. •

 طبايل بالستيك.  •

 هيألك معدنية مشلكة. •

 أ قفاص معدينة وحاوايت . •

 منتجات معدنية متنوعة . •

 أ رفف معدنية للثالجات . •

 للمس تودعات املربدة .ابلتات ختزين  •

 . شوكيةرافعات  •
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 حومكة الرشاكت :  -2

ىل تطبيق   واليت تعد لحئة اسرتشادية ابلنس بة للرشاكت سوق املالية  ال هيئة  عن  الصادرة    لحئة حومكة الرشاكتتسعى الرشكة اإ

الإدارة وامجلعية العامة للمسامهي املدرجة ابلسوق املوازي منو ، وتعمل الرشكة عىل وضع س ياسات مكتوبة ومعمتدة من جملس  

 لضامن الإلزتام بقواعد وممارسات احلومكة السلمية ومبا يضمن جاهزية الرشكة للتطور والمنو املس هتدف.

 

 :  دارة التنفيذية والإ   دارة واللجان أ عضاء جملس الإ  -3

 دارة أ عضاء جملس الإ   1- 3

دا دارة الرشكة جملس اإ عضاء( تنتخهبم امجلعية العامة العادية للمسامهي ملدة ل تزيد عن رة مؤلف من )مخسة من ال  يتوىل اإ

دارة ملدة مخس س نوات  من اترخي قيد الرشكة ابلسجل بتداء اثالث س نوات واس تثناءًا من ذكل عي املؤسسون أ ول جملس اإ

 التجاري عىل النحو التايل:

 

 املنصب  الامس  م 

  عضو غري تنفيذي جملس الادارةرئيس  محمد عبدهللا عبدالكرمي الصمعاين 1

 عضو تنفيذي انئب رئيس جملس الادارة بندر محمد عبدهللا الصمعاين 2

  تنفيذي عضو عبدهللا محمد عبدهللا الصمعاين 3

 عضو مس تقل سعد عامش سعد الشمري 4

 عضو مس تقل خادل سلامين عبدهللا املديفر 5

عبد هللا الصمعاين عضو جملس الإدارة التنفيذي قد تقدم ابس تقالته من عضوية جملس الإدارة   / ومن اجلدير ابذلكر أ ن املهندس 

رتباطاته العلمية والعملية ومت قبول الإس تقاةل من قبل جملس الإدارة بتارخي  2019/ 11/ 11بتارخي   م  2019/ 11/ 12م وذكل بسبب اإ

طارق بن سعد بن عبد العزيز التوجيري عضو مس تقل مبجلس   / والإعالن عن ذكل عىل تداول، كام قام اجمللس بتعيي ال س تاذ 

م وحىت هناية دورة اجمللس احلالية وهذا التعيي غري هنايئ حلي عرضه  2019/ 11/ 12الإدارة ليمكل مدة سلفه من اترخي التعيي 

 عىل أ ول مجعية عامة للمسامهي لإقراره.  

 جلنة املراجعة    2- 3

 -التايل:ومه كـتشكيل جلنة املراجعة من ثالث أ عضاء  

 املنصب  الامس  م 

 رئيس اللجنة املهندس / سعد بن عامش الشمري 1

 عضو اللجنة املهندس / خادل بن سلامين املديفر 2

براهمي الهدلقال س تاذ /  3  عضو مايل – عضو اللجنة عبد الرمحن بن اإ
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براهمي الهدلق عضوا يف جلنة املراجعة ) عضو  أ ن ومن اجلدير ابذلكر   ه قد صدر قرار جملس الإدارة بتعيي ال س تاذ/ عبد الرمحن بن اإ

م  2019/ 05/ 09م ومت أ خذ موافقة امجلعية العامة عىل هذا التعيي بتارخي 2019/ 04/ 11مايل مس تقل من خارج اجمللس ( بتارخي 

   اترخي موافقة امجلعية وحىت هناية دورة اجمللس احلالية ومت الإعالن عن ذكل عىل تداول.حيث يرسي التعيي من  

م  2019/ 10/ 29بدر بن محمد العيىس قد تقدم ابس تقالته من عضوية جلنة املراجعة بتارخي  / كام أ ن عضو جلنة املراجعة ال س تاذ 

   . الإدارة بنفس التارخي والإعالن عن ذكل عىل تداولوذكل لرتباطاته العلمية والعملية ومت قبول الإس تقاةل من جملس  

 - :   دارة التنفيذية الإ    3-3

 وفقًا للجدول التايل: تتكون الإدارة التنفيذية من ثالث أ عضاء

 املنصب  الامس  م 

 الرئيس التنفيذي  ادلكتور / بندر محمد عبدهللا الصمعاين 1

 الرئيس التنفيذي انئب  املهندس / عبدهللا محمد عبدهللا الصمعاين 2

 التنفيذي  املدير املايل ال س تاذ / أ محد مصطفى قرطام 3

 

م ابلإضافة  2019هذا وقد تقدم املهندس/ عبد هللا بن محمد الصمعاين ابس تقالته من الإدارة التنفيذية ابلرشكة خالل العام  

س تقالته من عضو   العلمية والعملية. ة جملس الإدارة وذكل لإرتباطاته  ي ملا س بق ذكره من اإ

دارة الرشاكت ال  مشاركة أ عضاء جملس الإدارة يف عضوية جمال  -4 دارهتا   خرى س اإ    : أ و اإ

 وفقًا للجدول التايل : 

 املنصب أ مس الرشكة  مس العضوا

 املهندس / سعد عامش الشمري   - 1

 

 

 

            

 

 

 )مسامهة مدرجة( حساء للتمنية الا -

املتخصصة ال وسط للاكبالت  الرشق -

 )مساممهة مدرجة(  )مسك(

 الرشكة السعودية للورق )مسامهة مدرجة(  -

 ســـابــقــاً 

الرشكة السعودية للصناعات املتطورة  -

 )مسامهة مدرجة( 

 رشكة السالم للطريان )مس ئولية حمدودة( -

 رشكة العبياكن للزجاج )مسامهة مقفةل( -

 الرشكة اخلليجية للملح )مسامهة مقفةل( -

 جملس الإدارةانئب رئيس  -

دارة -  عضو جملس اإ

 

دارة -  عضو جملس اإ

 

 الرئيس التنفيذي  -

 

دارة -  عضو جملس اإ

دارة -  عضو جملس اإ

دارة -  عضو جملس اإ
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 املنصب مس الرشكة ا مس العضوا

 املهندس / خادل سلامين املديفر   - 2

 

 

 

 

 

 

 حـــالــيـــاً 

 رشكة العبياكن )مسامهة مقفةل(  -

 مقفةل(رشكة دايل )مسامهة  -

 ســـابــقــاً                 

 رشكة أ سواق عبدهللا العثمي ) مسامهة مدرجة (  -

 رشكة الرايض للصناعات الغذائية ) مسامهة مقفةل (  -

 

 مدير عام -

دارة  -  عضو جملس اإ

 

 الرئيس التنفيذي  انئب -

دارة -  عضو جملس اإ

 

  ال س تاذ/ طارق سعد التوجيري   - 3

 ) مسامهة مقفةل (   الفاحل   الرايضة   بيت -

 

 

 رشاكه   و   احلكري  عبدالعزيز  فواز   رشكة    -

 ) مسامهة مدرجة (   

 ) مسامهة مدرجة (   ال صيل   ثوب   رشكة  -

 

 

 HSBC  الإستامثرية   الصناديق  -

 

دارة  - عضو جملس اإ

مس تقل وعضو جلنة 

 املراجعة واخملاطر

دارة  - عضو جملس اإ

 مس تقل

دارة  - عضو جملس اإ

مس تقل ورئيس جلنة 

 والرتش يحاتاملاكفأ ت 

دارة  - عضو جملس اإ

 مس تقل
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   : تكوين جملس الإدارة وتصنيف أ عضائه  -5

 وفقًا للجدول التايل : 

  م 

 مس العضو ا 

 تصنيف العضوية 

 مس تقل  غري تنفيذي  تنفيذي 

  √  محمد عبدهللا عبدالكرمي الصمعاين 1

   √ بندر محمد عبدهللا الصمعاين 2

 √   الشمريسعد عامش سعد  3
 √   خادل سلامين عبدهللا املديفر 4
 √   طارق سعد عبد العزيز التوجيري 5

 

 همام اللجان وأ عضاهئا وجسل احلضور:  -6

 جلنة املراجعة : 

 :  وهمام معلها تتلخص فامي ييل  اختصاص جلنة املراجعة            

 . التقارير املالية  1- 6

بداء الرأ ي الفين بشأ هنا والتوصية جمللس الإدارة بشأ هنا.دراسة القوامئ املالية ال ولية   والس نوية واإ

 . املراجعة ادلاخلية 2- 6          

دارة اخملاطر ابلرشكة والتوصية بتعيي املراجع ادلاخيل.            دراسة ومراجعة نظم الرقابة ادلاخلية وتقارير املراجعة ادلاخلية واإ

 احلساابت.مراجع  3- 6           

    التوصية للمجلس بتعيي مراجع احلساابت اخلاريج والتحقق من أ س تقالهل وموضوعيته ومناقش ته وال جابة عن أ س تفساراته 

 ودراسة تقرير املراجع اخلاريج.

 ضامن الإلزتام.  4- 6          

الرقابية ومراجعة العقود والتعامالت مع ال طراف التحقق من الزتام الرشكة ابل نظمة واللواحئ والس ياسات وتعلاميت اجلهات  

 ذات العالقة. 
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 هو موحض ابجلدول التايل:  كام   جامتعاتا م أ ربعة  2019/ 12/ 31وقد عقدت اللجنة خالل الس نة املالية املنهتية يف  * 

مس  ا 

 اللجنة 

 

 مس العضو ا 

طبيعية  

 العضوية 

 جسل احلضور 

 الاجامتع الاول 

 م 2019/ 03/ 27

 الاجامتع الثاين 

 م 2019/ 05/ 29

 الاجامتع الثالث 

 م 2019/ 08/ 08

 الاجامتع الرابع 

 م 2019/ 11/ 20
 يل الاجام 

 

جلنة  

 املراجعة 

 4 √ √ √ √ رئيس اللجنة  املهندس/سعد عامش سعد الشمري

 4 √ √ √ √ عضو  املهندس / خادل سلامين املديفر

براهمي الهدلقال س تاذ /  التعيي   قبل  عضو  عبد الرمحن اإ  √ √ √ 3 

 

 : املاكفأ ت املدفوعة ل عضاء جملس الإدارة وكبار التنفيذيي   -7

 س ياسة ماكفأ ت أ عضاء جملس الإدارة والإدارة التنفيذية :   1- 7

مكاكفأ ة عن عضوية جملس الإدارة  أ لف رايل يف الس نة للعضو 80اقع مت حتديد ماكفأ ت أ عضاء جملس الإدارة بو 

كام مت حتديد ماكفأ ة أ عضاء جلنة  ، رايل للعضو عن اجللسة الواحدة 3000بدل حضور جلسات مبلغ ل ابلإضافة 

رايل بدل حضور جلسات عن اجللسة  1500أ لف رايل عن الس نة للك عضو ابلإضافة ملبلغ  20املراجعة مببلغ 

 لتنفيذية من خالل لحئة املاكفأ ت ادلاخلية ابلرشكة.  رة االإداماكفأ ت بيامن تتحدد  ، الواحدة

 

املك فات املمنوحة ل عضاء جملس الإدارة والإدارة التنفيذية متوافقة مع س ياسة املاكفأ ت املعمول هبا ول يوجد  2- 7

حنراف جوهري عن هذه الس ياسة.   أ ي اإ

 

اليت   التنفيذين،واللجان التابعة للمجلس وكبار أ عضاء جملس الإدارة  وبدلت ورواتبيبي اجلدول التايل ماكفأ ت 

 . 2019ديسمرب  31خالل الس نة املالية املنهتية يف أ و أ س تحقت دفعت 
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 :   ماكفأ ت أ عضاء جملس الإدارة   3- 7

 

 البيان 

الرواتب  

 والبدلت 

املاكفأ ت  

ادلورية  

 والس نوية 

مقابل أ عامل  

فنية أ و  

 استشارات 

بدل  

حضور  

 اجللسات 

مرصوفات  

 أ خرى 

اخلطط  

 التحفزيية 

مزااي  

 عينية 

اجملموع  

 اللكي 

 أ وًل : ال عضاء املس تقلي : 

 86,000 - - - 6,000 - 80,000 - سعد عامش الشمري  -1

 86,000 - - - 6,000 - 80,000 - خادل سلامين املديفر  -2

 16,739 -  -  -  6,000 -  10,739  طارق سعد التوجيري  -3

 188,739 -  -  -  18,000 -  170,739 -  اجملموع 

 اثنيًا : ال عضاء غري التنفيذين : 

 80,000 - - - - - 80,000 - محمد عبدهللا الصمعاين  -1

 80,000 -  -  -  -  -  80,000 -  اجملموع 

 اثلثًا : ال عضاء التنفيذيي : 

 - - - - - - - - بندر محمد الصمعاين  -1

 - - - - - - - - الصمعاين عبدهللا محمد   -2

 -  -  -  -  -  -  -  -  اجملموع 

 

 :   ماكفأ ت كبار التنفيذيي 4- 7 

 

 البيان 

الرواتب  

 والبدلت 

املاكفأ ت ادلورية  

 والس نوية 

بدل هناية  

 اخلدمة 

مرصوفات  

 أ خرى 

مزااي  

 عينية 

 اجملموع اللكي 

 645,342 - 78,049 54,391 - 512,902 الرئيس التنفيذي  -1

 343,810 - 25,199 60,364 - 258,247 الرئيس التنفيذي انئب   -2

 328,186 س يارة 21,591 38,726 28,750 239,119 التنفيذي   املايل   ديرامل  -3

 1,317,338 - 124,839 153,481 28,750 1,010,268 اجملموع 
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 :   ماكفأ ت أ عضاء اللجان   5- 7

 

 البيان 

 املاكفأ ت الثابتة 

)عدا بدل حضور    

 اجللسات( 

 اجملموع  بدل حضور جلسات 

 أ عضاء جلنة املراجعة 

 26,000 6,000 20,000 املهندس / سعد عامش الشمري   -   1

 26,000 6,000 20,000 املهندس / خادل سلامين املديفر   -   2

براهمي الهدلق ال س تاذ /    -   3  18,967 4,500 14,467 عبد الرمحن اإ

 70,967 16,500 54,467 اجملموع 

 

 قرار التنازل عن ماكفأ ت ل عضاء جملس الإدارة أ و أ حد كبار التنفيذين :  -8

 ته عن ماكفأ  ابلتنازل    ادلكتور/ بندر بن محمد الصمعاين  لس والرئيس التنفيذي للرشكةاجملانئب رئيس  وعضو جملس الإدارة   قام

وفقًا لقرار جملس الإدارة رمق م 2019 الس نوية مقابل عضوية جملس الإدارة  وبدلت حضور جلسات اجمللس للعام

  .م10/02/2020واترخي  01/2020ت

 اجلزاءات والعقوابت املفروضة عىل الرشكة :  -9

 .ليس هناك أ يه عقوابت أ و جزاءات مفروضة عىل الرشكة

 

جراءات نظام الرقابة ادلاخلية نتاجئ املراجعة الس نوية   -10  :   لفاعلية واإ

جراءاتمتت مراجعة فاعلية  مدى ، للتحقق من ومن قبل جملس الإدارة الرقابة ادلاخلية من قبل جلنة املراجعة  اإ

 يف حامية أ صول الرشكة وتقومي خماطر العمل وقياس مدى كفاءة ال داء ، ومل تظهر معليات املراجعة كفايهتا وكفائهتا

 ضعفًا جوهراًي يف نظام الضبط ادلاخيل دلى الرشكة. ادلاخلية

 

ىل تعي مراجع داخيل :  -11  توصية جلنة املراجعة بشأ ن مدى احلاجة اإ

 ومت التوصية من قبل جلنة املراجعةم  2019خالل العام  تعيي مراجع داخيل ابلرشكة  ب قام السادة أ عضاء جلنة املراجعة  

س مترار تعيي   مراجع داخيل.ابإ
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جامتع :  -12 نعقاد امجلعيات العامة للمسامهي وجسل حضور أ عضاء جملس الإدارة للك اإ  مواعيد اإ

اجلدول التايل : كام يوحض                   

  م 

 مس الا 

 جسل احلضور 

يل 
جام

الا
 

 

 اترخي الاجامتع 

 م 2019/ 05/ 09

 1 √ محمد عبدهللا عبدالكرمي الصمعاين 1

 1 √ بندر محمد عبدهللا الصمعاين 2

 1 √ عبدهللا محمد عبدهللا الصمعاين 3

 0 × سعد عامش سعد الشمري 4

 1 √ خادل سلامين عبدهللا املديفر 5

 

 لرشكة : الرئيس ية ل   شطة ال ن وصف   -13

 واملمتثل يف أ رفف التخزين املعدنية واملنصات احلديدية للتخزين واحلاوايت وال قفاص.   نشاط احلديد     1- 13      

 نشاط اخلشب واملمتثل يف طبليات التخزين والشحن اخلشبية.     2- 13      

 الشوكية ومنتجات وخدمات التخزين ال خرى. نشاط الطبايل البالستيكية والرافعات     3- 13      

سهامه يف النتاجئ عىل النحو التايل : و شطة الرئيس ية يف جحم أ عامل الرشكة  ن تأ ثري هذه ال    اإ

 النس بة  رادات النشاط ي اإ  نوع الشاط 

 %67 27,992,507 حديد  -1

 %25 10,436,881 خشب  -2

 %8 3,606,303 (   وأ خرى   ) بالستيك ورافعات   متنوعة  -3

 %   100 42,035,691 الإجاميل 

 

 والنظرة املس تقبلية: وخطط وقرارات الرشكة املهمة    اخملاطر  -14

 - اخملاطر :   1- 14

دارهتا فامي   وتمتثل أ مه اخملاطر التشغيلية والمتويلية وخماطر السو  ق احملمتةل اليت تواجه الرشكة وس ياسة الرشكة يف اإ

 - ييل: 
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 اخملاطر التشغيلية  - أ  

هذه اخملاطر يف الإعامتد عىل مواد أ ولية رئيس ية ويه  احلديد والإعامتد عىل مورديي رئيس يي لهذه املواد وتمتثل أ مه 

مثل سابك وتعمل الرشكة عىل تنويع موردهيا داخل وخارج اململكة واعامتد س ياسة رشاء تضمن توافر املواد اخلام 

نتاج يف الوقت املناسب ، كام تواجه الرشكة خماطر تشغيلية تمتثل يف ارتفاع تاكليف الرسوم احلكومية  الالزمة لالإ

 املرتبطة ابلنشاط التشغييل.للعامةل 

 اخملاطر المتويلية  - ب 

دارة خماطر الإئامتن  لزتاماته املالية وتعمل الرشكة عىل اإ وتمتثل يف خماطر الإئامتن عندما يعجز أ حد ال طراف عن الوفاء ابإ

كام تنطوي خسائر الئامتن املتوقعة ، نح الإئامتن وفق رشوط حمددة وتكوين خمصصات ملواهجة من خالل دراسة م 

اخملاطر المتويلية عىل خماطر القروض والتسهيالت حيث ترتبط الرشكة ابتفاقيات تسهيالت بنكية لمتويل معلياهتا 

يف حال درة عىل سداد الإلزتامات التشغيلية وميثل ذكل عبئا عىل الرشكة من حيث تاكليف المتويل أ و عدم الق

دارة الرشكة عىل اس تخدام التسهيالت ابلقدر الرضوروي مع جدوةل اس تخدمت الرشكة هذه التسهيالت ،   وتعمل اإ

دارة النقدية ابلرشكة.   الإلزتامات الناجتة عهنا من خالل اإ

   خماطر السوق  - ت 

املواد اخلام من أ مه اخملاطر السوقية اليت تواجه الرشكة وتعمل وتعترب خماطر زايدة املنافسة وخماطر التقلبات يف أ سعار  

دارة الرشكة عىل تقليل أ ثر املنافسة من خالل الرتكزي عىل اجلودة ورضا العميل وتطوير املنتجات واحللول املقدمة  اإ

سعار واعامتد س ياسة للعمالء كام تعمل الرشكة عىل دراسة أ سعار السوق للمنافسي وللمواد اخلام للتنبؤ ابجتاهات ال  

 رشاء متكن الرشكة من مواهجة خماطر تقلب أ سعار اخلامات.

 

 فريوس كوروان املس تجد  - ث 

 متعددة،  جغرافية  مناطق  عرب  وانترش(  COVID-19)  املس تجد  كوروان  فريوس  ظهور  تأ كد  م،  2020  س نة  مطلع  ىف

 وتعترب الاقتصادي،  والنشاط التجارية ال نشطة ىف  واضطراب كلك الاقتصاد ىف الاس تقرار عدم من حاةل سبب مما

  بتقيمي   الرشكة  تقوم  املبكرة،  املرحةل  هذه  ويف  للتعديل  قابل  غري  العمومية  للمزيانية  لحق  حدث  التفش   هذا  أ ن  الرشكة

حاطة الوضع  مراقبة ابحلومكة وامللكفون الإدارة وس تواصل حممتل، تأ ثري أ ي  توافر مبجرد علام املصلحة أ حصاب مجيع واإ

فصاحات  الظروف  يف  التغريات  تتطلب  وقد.  املعلومات  من  املزيد   للرشكة   املالية  القوامئ  ىف  تعديالت  اثبات  أ و  حمس نة  اإ

 .م 2020 املالية  الس نة يف الالحقة للفرتات
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 - خطط وقرارات الرشكة املهمة :   2- 14

دارة  عمل  ت دخال منتجات جديدة و   نتجاتامل تنويع  و   خفض التاكليف  هوامش الرحب ابلعمل عىل  يبيعات وحتسامل زايدة  عىل  الرشكة  اإ اإ

ودراسة الفرص الإستامثرية املتاحة لتوس يع   ءعمالالوفتح أ سوق جديدة وتوس يع قاعدة    التخزين واخلدمات اللوجستية  حلول  يف جمال

 .جمال أ نشطهتا

 :   ة ي النظرة املس تقبل   3- 14

يفاء ابحتياجات  لتسعى الرشكة خبرباهتا وقميها   ىل الرايدة مبنتجاهتا وبتقدمي أ فضل احللول لالإ رتس يخ عالمهتا ليك تصل اإ

بداع فكري حنو جودة عاملية وخلق طلب  معالءها يف جمال التخزين واملناوةل وذكل من خالل توفري أ فضل احللول ابإ

دراة الرشكة    ستامثر يف جمال اخلدمات اللوجستية وفقا خلطة توسعية طموحة لل    مزتايد عىل منتجات الرشكة وتسعى اإ

 ال صول واخلصوم ونتاجئ ال عامل :  -15

 : املايل قامئة املركز    1- 15

 م 2015- 12- 31 م 2016- 11- 07 م 2017- 12- 31 م 2018- 12- 31 م 2019- 12- 31 البيان 

 5,627,852 5,244,898 5,107,247 6,199,645 6,446,597 غري املتداوةل   وجودات امل 

 21,544,112 20,312,968 42,863,984 36,362,619 34,510,785 املتداوةل   املوجودات 

جاميل امل   27,171,964 25,557,866 47,971,231 42,562,264 40,957,382 وجودات اإ

جاميل حقوق املسامهي   11,517,876 16,446,026 38,776,607 36,606,947 32,722,794 اإ

 1,038,812 804,587 1,141,813 1,980,605 2,238,154 غري املتداوةل   املطلوابت 

 14,615,276 8,307,253 8,052,811 3,974,712 5,996,434 املتداوةل   ملطلوابت ا 

جاميل امل   15,654,088 9,111,840 9,194,624 5,955,317 8,234,588 طلوابت اإ

اجاميل املطلوابت  

 وحقوق املسامهي 

40,957,382 42,562,264 

 

47,971,231 

 

25,557,866 

 

27,171,964 
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 :   قامئة ادلخل  2- 15

 م 2015- 12- 31 م 2016- 11- 07 م 2017- 12- 31 م 2018- 12- 31 م 2019- 12- 31 البيان 

 48,256,355 38,418,905 46,189,163 39,530,674 42,035,691 الإيرادات 

 ( 32,871,270) ( 23,835,748) ( 28,911,499) ( 28,746,592) ( 32,225,591) تاكليف الإيرادات 

 15,385,085 14,583,157 17,277,664 10,784,082 9,810,100 مجمل الرحب 

 4,807,876 7,098,543 5,682,805 459,844 ( 1,903,602) صايف الرحب 

جاميل ادلخل الشامل   4,807,876 7,098,543 5,512,012 ( 18,246)  ( 1,634,153)  اإ
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 التحليل اجلغرايف لإيرادات الرشكة :  -16

 

يرادات الرشكة  م   التحليل اجلغرايف لإجاميل اإ

 النس بة  م   2019 املنطقة 

 %48 20,082,045 املنطقة الوسطى 1

 %28 11,617,632 رشقيةاملنطقة ال  2

 %25 10,336,014 غربيةاملنطقة ال 3

يرادات  جاميل  الإ  % 100 42,035,691 اإ
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 مقارنة الفروقات اجلوهرية يف النتاجئ التشغيلية عن نتاجئ الس نة السابقة :  -17

 

 نس بة التغري  ( - التغريات )+( أ و )  م 2018 م 2019 البيان 

 %6.34 2,505,017 39,530,674 42,035,691 املبيعات / الإيرادات

 %12.10 3,478,999 ( 28,746,592) ( 32,225,591) تلكفة املبيعات / الإيرادات

 ( %9.03) ( 973,982) 10,784,082 9,810,100 مجمل الرحب

 %15.17 1,497,824 ( 9,876,325) ( 11,374,149) مرصوفات تشغيلية / أ خرى 

 ( % 272.30) ( 2,471,806) 907,757 ( 1,564,049) الرحب )اخلسارة( التشغييل

 

 -: وذكل لل س باب التالية  لهذا العام مقارنة ابلعام السابق حيث توجد خسائر تشغيل التشغييلاخنفض صايف الرحب 

عىل الرمغ من زايدة  املبيعات بسبب ركود ال سواق وقةل الطلب واش تداد املنافسة واخنفاض أ سعار البيع  أ سعار اخنفاض -1

 مكيات املبيعات.

 تكوين خمصص للمخزون.  -2

 .ارتفاع تاكليف الرسوم احلكوميةو  ارتفاع تاكليف املواد اخلام -3

 ية والعمومية. ارتفاع التاكليف البيعية والتسويقية والإدار  -4
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 الإيضاح ل ي اختالف عن معايري احملاس بة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاس بي القانونيي :  -18

عداد القوامئ املالية للرشكة خالل الس نة املالية املنهتية يف    ، وفقًا ملعايري احملاس بة املتعارف علهيا  مم2019ديسمرب    31مت اإ

 ومعايري التقرير املايل ادلويل IFRSوفقا ملعايري احملاس بة ادلولية  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاس بي القانونيي

IAS ،16 املايل للتقرير ادلويل املعيار بتطبيق الرشكة قامت وقد واليت تبنهتا الهيئة السعودية للمحاس بي القانونيي  (

IFRS 16 ) نتيجة  للرشكة املالية البياانت عىل جوهري تأ ثري أ ي يوجد ول م2019 يناير 1 من ابتداء عقود الإجيار 

 .املعيار هذا لتطبيق

 

 :   س ياسة توزيع ال رابح  -19

رابح من اختصاص امجلعية العامة العادية بناًء عىل توصية جملس الإدارة ، حسب نتاجئ الرشكة املالية وتدفقاهتا توزيع ال  

من  ( 48( و )47و ) (46) وادال رابح مع املالنقدية واملتطلبات النظامية ، حيث تامتىش س ياسة الرشكة يف توزيع 

من النظام ال سايس بناء عىل قرارات امجلعية العامة غري العادية املنعقدة  (46) وقد مت تعديل املادة ال سايس ،نظاهما 

   الصافية الس نوية عىل الوجه ال يت :رابح الرشكة اليت تنص عىل توزيع أ  م و 2018/ 11/04يف 

%( من صايف ال رابح لتكوين الاحتياطي النظايم للرشكة وجيوز أ ن تقرر امجلعية العامة العادية  10جينب )  -1

 %( من رأ س املال املدفوع. 30وقف هذا التجنيب مىت بلغ الاحتياطي )

فل للجمعية العامة العادية أ ن تقرر تكوين احتياطيات أ خرى ، وذكل ابلقدر اذلي حيقق مصلحة الرشكة أ و يك  -2

توزيع أ رابح اثبتة قدر الإماكن عىل املسامهي. وللجمعية املذكورة كذكل أ ن تقتطع من صايف ال رابح مبالغ لإنشاء 

 مؤسسات اجامتعية لعاميل الرشكة أ و ملعاونة ما يكون قامئا من هذه املؤسسات.

 ل املدفوع.رأ س املا%( من  5)ل تقل عن يوزع من البايق بعد ذكل عىل املسامهي نس بة متثل   -3

عضاء جملس الإدارة أ  رابح ختصص بعد ما تقدم ماكفأ ة اعضاء جملس الإدارة نس بة من ال  يف حاةل اكنت ماكفأ ة   -4

ضافية   10بنس بة ل تزيد عن ) ن وجد عىل املسامهي كحصة اإ %( من الارابح الصافية ويوزع البايق بعد ذكل اإ

 رابح.من ال  

 -: م2019العام الارابح النقدية اليت مت توزيعها خالل  •

م بناء عىل توصية جملس الإدارة 2019خالل عام م 2018قامت الرشكة بتوزيع أ رابح نقدية عىل املسامهي عن س نة 

% من القمية  15رايل للسهم الواحد واليت متثل  1.5رايل سعودي بواقع  2,250,000وأ قرار امجلعية العامة ذلكل مببلغ 

 ال مسية للسهم.
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 -م :2019توزيعات أ رابح نقدية مقرتحة عن العام  •

دارة الرشكة ابلتوصية اىل امجلعية العامة للرشكة بتوزيع أ رابح نقدية عىل  املسامهي عن العام  م بواقع 2019قام جملس اإ

جاميل قمية  0.5 % من القمية ال مسية للسهم واترخي القرار  5رايل سعودي بنس بة  750,000رايل للك سهم ابإ

م ، عىل أ ن تعرض التوصية عىل 21/11/2019م ومت الاعالن عن ذكل عىل موقع ) تداول ( بتارخي 20/11/2019

 أ قرب مجعية عامة للرشكة. 

 

 التغري يف ملكية ال سهم ل شخاص عدا أ عضاء جملس الإدارة وكبار التنفيذيي :  -20

 م. 31/12/2019بتبليغ الرشكة بأ ي تغيري يف ملكية ال سهم خالل الس نة املنهتية يف مل بقم أ ي من املسامهي 

 

 :   مصاحل أ عضاء جملس الإدارة وكبار التنفيذيي  -21

، وأ قارهبمم ، هناك بعض املصاحل يف أ سهم الرشكة تعود لبعض أ عضاء جملس الإدارة وكبار التنفيذيي 2019خالل عام 

 وذكل عىل النحو التايل :

 

 

سل 
سل

ت
 

صايف   هناية العام  عام بداية ال  مس الا 

 التغري

 نس بة التغري

 أ دوات ادلين  عدد ال سهم  أ دوات ادلين  عدد ال سهم 

 - -  -  432,000 -  432,000 الصمعاينمحمد عبدهللا  1

 %11- (47,955) -  384,045 -  432,000 بندر محمد الصمعاين 2

 - 48,000 -  192,000 -  192,000 عبدهللا محمد الصمعاين 3

 - 18,000 -  72,000 -  72,000 عبدالكرمي محمد الصمعاين 4

 - 9,000 -  36,000 -  36,000 رشا محمد الصمعاين 5

 - 9,000 -  36,000 -  36,000 ابمسة محمد الصمعاين 6

 

 املعلومات املتعلقة بقروض الرشكة :  -22

مؤسسات مالية حملية  لصاحل أ يم 2019تسهيالت متويلية بهناية عام  وأ  قروض  ل توجد مس تحقات مالية عىل الرشكة نتيجة

 . أ و خارجية حكوميةأ و 
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 وصف ل نشطة أ دوات ادلين :  -23

أ و أ ية حقوق خيار أ و مذكرات حق أ كتتاب أ و حقوق مشاهبة  أ سهم،ىل اإ هناك أ ية أ دوات دين قابةل للتحويل ليست 

أ صدرهتا أ و منحهتا الرشكة خالل الس نة املالية. كذكل ليست هناك أ ية حقوق حتويل أ و أ كتتاب مبوجب أ دوات دين قابةل 

أ صدرهتا أ و منحهتا الرشكة خالل الس نة املالية. وأ يضًا  للتحويل اىل أ سهم ، أ و حقوق خيار أ و شهادات حقوق مشاهبة 

لغاء من جانب الرشكة ل ية أ دوات قابةل   .لالسرتدادليس هناك أ ي اسرتداد أ و رشاء أ و اإ

 

 جامتع : ت جملس الإدارة وجسل احلضور للك اإ جامتعا اإ  -24

 

  جسل احلضور  الامس  م 

 عدد  

 الاجامتعات 

 

 الاجامتع ال ول 

 م 2019/ 11/ 20

 الاجامتع الثاين 

 م 2019/ 12/ 28

 1 × √ محمد عبدهللا عبدالكرمي الصمعاين 1

 2 √ √ بندر محمد عبدهللا الصمعاين 2

 2 √ √ سعد عامش سعد الشمري 3

 2 √ √ خادل سلامين عبدهللا املديفر 4

 2 √ √ طارق سعد عبد العزيز التوجيري 5

 م 2019/ 05/ 09اترخي أ خر اجامتع للجمعية العامة :  

 

 

 طلبات الرشكة لسجل املسامهي :  -25

 أ س باب الطلب  اترخي الطلب  الرشكة لسجل املسامهي   رمق طلب 

 التحقق من عدد املسامهي  2019/ 01/ 07 1

 امجلعية العامة  2019/ 05/ 05 2

 توزيع الارابح النقدية  2019/ 05/ 15 3

جراءات الرشكة  2019/ 12/ 05 4  اإ
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 التنازل عن ال رابح :  -26

تفاق تنازل مبوجبه أ حد مسامهي الرشكة عن أ ي حقوق يف ال رابح.  ل يوجد أ ي ترتيبات أ و اإ

 : املدفوعات النظامية املسددة واملس تحقة   -27

 فامي ييل بيان بأ مه املدفوعات للجهات النظامية :

 م 2019 البيان 

 املس تحق  املسدد 

 1,029,402 1,647,653 الزاكة وادلخل مصلحة  

 - 617,917 املؤسسة العامة للتأ مينات ال جامتعية 

 - 1,031,856 وأ خرى   واجلوازات رسوم مكتب العمل  

 - 193,601 الرسوم امجلركة 

 1,029,402 3,491,027 ال جاميل 

 

 : قرار عدم وجود أ عامل مع أ طراف ذات عالقة اإ  -28

دارة الرشكة أ و كبار  اكنت ل يوجد أ ي أ عامل أ و عقود الرشكة طرفًا فهيا أ و اكنت فهيا مصلحة ل حد أ عضاء جملس اإ

 .التنفيذين فهيا أ و ل ي خشص ذي عالقة بأ ي مهنم

 

 اخملصصات ملصلحة موظفي الرشكة :  -29

 

 م. 2019/ 12/ 31موظفي الرشكة كام يف  اتويوحض اجلدول التايل خمصص

 املبلغ  البند 

 1,699,069 اخلدمة ماكفأ ة هناية  

 

 أ خرى أ نشأ هتا الرشكة ملوظفهيا.أ ي أ ستامثرات أ و احتياطيات ول توجد 
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قرارات جملس الإدارة :  -30  اإ

 أ ن جسالت احلساابت أ عدت ابلشلك الصحيح. 1- 30

 .أ ن نظام الرقابة ادلاخلية أ عد عىل أ سس سلمية ونَفذ بفاعلية 2- 30

 يذكر يف قدرة الرشكة عىل مواصةل نشاطها.أ نه ل يوجد أ ي شك  3- 30

 

 

 ر مراجعي احلساابت والقوامئ املالية : تقري  -31

تقرير مراجع احلساابت أ ن القوامئ املالية خالية من أ ية أ خطاء جوهرية    طبيعة رأ ي مراجع احلساابت رأ ي غري معدل ويظهر

ول يوجد أ ية حتفظات علهيا ، كام مل تصدر أ ية توصية من جملس الإدارة ابستبدال احملاسب القانوين املعمتد من امجلعية 

 العامة للرشكة.

 

 اللكمة اخلتامية :  -32

والامتنان لالإدرة التنفيذية ومجيع العاملي ابلرشكة عىل هجودمه املبذوةل ، ممثنًا ومقدراً يتقدم جملس الإدارة جبزيل الشكر 

ىل املزيد من الإجنازات للرشكة خال  .ل ال عوام القادمة ، مبشيئة هللاتفاعل مسامهي الرشكة ، ويتطلع اجمللس اإ

 

 وهللا ويل التوفيق 

 جملس الإدارة 


