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 الصفحة التقریر

 ٢ مقدمة 

 ٣ م  ٢٠٢١ املالية السنة خالل احلديدية للصناعات اليمامة لشركة العام األداء:  أوالً 

 ٤ م  ٢٠٢١ املالية السنة خالل الشركة أداء . ۱
o ٨ الشركة لنتائج القطاعي التحليل 
o ٩ التشغيلية  النتائج فروقات 
o ٠١ موظفي الشركة  واحتياطيات استثمارات 
o ١٠ التابعة  والشركة للشركة اإلمجالية املديونية 
o ١٢ الدولية  احملاسبية لمعايريحول تطبيق الشركة ل إيضاح 

 
o ١٢ التحليل اجلغرايف إلمجايل إيرادات الشركة 

 
o ١٢  أنشطة األسهم وأدوات الدين 

 
 ١٣ الشركة  وإسرتاتيجية أنشطة .٢
 ١٣ التابعة  الشركة .٣
 ١٤ م   ٢٠٢١املايل العام خالل اجلوهرية التطورات .٤
 ١٤ / األطراف ذات العالقة  اجلهات مع التعامالت .٥
 ١٦     واملخاطر املستقبلية التوقعات .٦
 ١٦ املدفوعات النظامية  .٧
 ١٧ الوضع الزكوي .٨
 ١٨ األرابح  توزيع سياسة .٩

 ١٩  الشركة  حوكمة:    اثنياً 

 ٢٠ للشركة امللكية هيكل .١
 ٢٠ اإلدارة جملستكوين  .٢
o ٢٥ ألعضاء اجمللس وجلانه وكبار التنفيذيني   املدفوعة  املكافأت والتعويضات 
 ٢٦ اإلدارة  جملس جلان  .٣

o ٢٦ املراجعة  جلنة 
o ٢٧ واملكافآت الرتشيحات جلنة 
o ٢٩ التنفيذية  اللجنة 

 ٣١ ةالشرك حوكمة نظام .٤
 ٣٢ سياسات اإلفصاح .٥
 ٣٢ الداخلية  الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة نتائج .٦
 ٣٢ العقوابت والقيود واجلزاءات على الشركة .٧
 ٣٣ تقرير املراجع اخلارجي للشركة  .٨
 ٣٣ حتفظات املراجع اخلارجي على القوائم املالية السنوية  .٩

 ٣٣ اإلجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه مبقرتحات ومالحظات املسامهني   .١٠
 ٣٣ اجلمعيات العامة للمسامهني  .١١
 ٣٤ االجتماعية  املسئولية .١٢
 ٣٤ اإلدارة وإدارة الشركة  ت جملس إقرارا .١٣

 ٣٥ الخاتمة 
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     یة حلدید ا   للصنا�ات  جملس ٕادارة رشكة ال�مة   تقر�ر 

 م  ٢٠٢١سبمترب  ٣٠  يف   املنهتیة  املالیة  للس�نة 
 

 المحترمین             مساھمي شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة      إلى
 ،، وبركاتھ،السالم علیكم ورحمة هللا  
 

ٔأداء رشكة ال�مة   املالیة املو�دة   للصنا�ات احلدیدیة (الرشكة)�رس جملس إالدارة ٔأن یقدم للمسامهني تقر�ره الس�نوي عن  والقوامئ 
 �شمل قوامئها املالیة وقوامئ الرشكة التابعة (رشكة ال�مة  م واليت ٢٠٢١سبمترب    ٣٠ عن الس�نة املالیة املنهتیة ىف(للمجمو�ة)    املدققة
تتضمن تقر�ر مراجعي احلسا�ت وقامئة املركز املايل وقامئة ا��ل والتدفقات النقدیة وقامئة التغريات يف حقوق امللكية  و   لتسلیح) حلدید ا

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن القوامئ املالیة املو�دة    عن الس�نة املنهتیة يف ذ� التارخي مقارنة �لس�نة املالیة السابقة.  لهاوإالیضا�ات املبينة  
ومت عرضها متوافقة مع املعایري ا�ولیة    ٧-٥قدمت تعدیلها وبیان ٔأ�ر التعدیل يف الصف�ات    ٢٠١٧سبمترب    ٣٠املنهتیة يف    املالیةنة  للس� 

 م. ٢٠١٧ٔأكتو�ر  ١تطبیقها اعتباراً من  أٔ املايل اليت بد للتقر�ر
احلدیدیة    واسرياملخبدمة قطاع التشييد من �الل �شاطها و�شاط الرشكة التابعة يف تصنیع املنت�ات احلدیدیة واليت �شمل    �متزي الرشكة

الكهر�ء   قطاع  التسلیح، و�دمة  الكهر�ئیة وٕا�رة   واالتصاالتو�دید  الطاقة  لتوزیع  أ�معدة والصواري احلدیدیة  ٕانتاج  من �الل 
االتصاالت، و�دمة قطاع الطاقة املت�ددة ٕ�نتاج  دیدیة لنقل الطاقة الكهر�ئیة و�ام� الهوائیات يف جمال  الشوارع وٕانتاج أ��راج احل 

 الشمس�یة.  دیة الالزمة ٔ�نظمة التعقب للطاقةاملشغوالت احلدی 
 

 الرؤیـة 

   �عتبار �شييد جتمع صناعي لقيادة صنا�ة املعادن يف الرشق أ�وسط وشامل ٔأفریقيا مس�تفيد�ن من القمي واخلربات ا�اتیة مع أ��ذ يف  
   .الزتاماتنا جتاه ا�متع

 
 الرسـال�ة 

 . لرشاكئنا �ست�ري واجلذب القمي تعظمي : �ؤرشاك
 حتسني معایري أ�داء املايل والعمل ا�ؤوب خلفض التلكفة وا�اطر.  :    املالیة

 . وجودة �الیة ملتطلباهتم وبأٔسعار تنافس�یة �س�ت�ابةذ� من �الل  املنافع املتباد� مع العمالء و احلفاظ �ىل العمیل  :
 تشجیع البحث والتطو�ر املس�متر. جمر�ت أ��داث ب حتدي  : �بتاكر
 �لق بيئة معل �اذبة وممتعة �سا�د أ�فراد ٕاطالق اكمل قدراهتم. أ�فراد  :
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 :   ٔأوالً 

   احلدیدیة    للصنا�ات   ال�مة   لرشكة   العام   أ�داء 

 م ٢٠٢١  املالیة   الس�نة  �الل 
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 م   ٢٠٢١أداء الشركة خالل السنة املالية  .١

مليون ر�ل    ١٬٦١٩اىل  ٨٦٧,١من   ٪١٣٫٣٠م بنسبة  ٢٠٢١سبتمرب ٣٠املالية املنتهية يف   الشركة للسنة إيرادات  إخنفضت 
 .٪٣٠باعة بنسبة الكميات امل إخنفاضنتيجًة   مقارنة ابلسنة املالية السابقه 
 : السعودية م) مباليني الر�الت ٢٠٢١- م ٢٠١٧(املوحدة للسنوات   اإليراداتالرسم البياين التايل يوضح 

 
 

    تبلغ أرابح بصايف مقارنة  ر�ل  مليون   ٢٠٧٬٨بلغت  أرابحصايف م  ٢٠٢١سبتمرب ٣٠الشركة للسنة املالية املنتهية يف حققت 
  ٪٣٢يف أسعار البيع لقطاع البناء والتشييد بنسبة بسبب الز�دة  وهذه النتيجة ،    مليون ر�ل للسنة املالية السابقة  ٥٠٫٧

مت اإلستفادة من الدورة السعرية  وقد   ٪ ٢٦نتيجة لز�دة كمية املبيعات بنسبة ابالضافة إيل ز�دة االيرادات بقطاع الكهرابء  
 م. ٢٠٢١ابلعام املايل رحبية الشركة  للحديد يف ختفيض التكلفة مما إنعكس إجيابياً على  

 
 مباليني الر�الت السعودية:   األخرية للشركة للخمس سنوات  )اخلسارة( ربحيوضح الرسم البياين أد�ه صايف ال
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)  ملیون لایر سعودي(االیرادات 
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ملیون لایر سعودي) الخسارة(صافى الربح 
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 : ) السعودية (آبالف الر�الت  للشركة خالل األعوام اخلمسة األخرية  املوحدة املركز املايل قائمة خالصة 

 م ٢٠١٧ م ٢٠١٨ م ٢٠١٩ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢١ البيــان

 ٧٨١٬٢٣٩ ٦٧٨٬٢٢٢ ١٬٠٧٤٬٣٧٠ ٩٠٩٬٦١٣ ١٬١١٥٬٧٨٨ املوجودات املتداولة 

 ٤٦٨٬٩٣١ ٤٧١٬٩٠٥ ٤٧٧٬٧٥٤ ٤٨٧٬٢٧٩ ٤٨٠٬٦٣٢ املوجودات غري املتداولة 

 ١٬٢٥٠٬١٧٠ ١٬١٥٠٬١٢٧ ١٬٥٥٢٬١٢٥ ١٬٣٩٦٬٨٩٢ ١٬٥٩٦٬٤٢٠ إمجــايل املوجودات 

 ٣٩٦٬٩٩٥ ٣٢٠٬٣٤٨ ٧٥٢٬٢٦٩ ٥٢١٬٠٣٢ ٦٠٨٬٦٨٩ املطلوابت املتداولة 

 ٤٦٬٩٥٧ ٧٠٬٦٥٧ ٨٠٬٢٤٧ ٩٤٬٤٤٠ ٨٣٬٠٣٤ املطلوابت غري  املتداولة 

 ٤٤٣٬٩٥٢ ٣٩١٬٠٠٥ ٨٣٢٬٥١٦ ٦١٥٬٤٧٢ ٦٩١٬٧٢٣ إمجــايل املطلوابت 

 ٦٧٩٬٤٥٦ ٦٣٢٬٩٤٩ ٥٩٢٬٢٥٥ ٦٤٢٬٥٢٠ ٧٦٣٬٣٣١ إمجــايل حقوق املسامهني 
حقوق امللكية غري  

 املسيطرة
١٢٦٬٧٦٢ ١٢٦٬١٧٣ ١٢٧٬٣٥٤ ١٣٨٬٩٠٠ ١٤١٬٣٦٦ 

إمجــايل املطلوابت وحقوق  
 امللكية 

١٬٢٥٠٬١٧٠ ١٬١٥٠٬١٢٧ ١٬٥٥٢٬١٢٥ ١٬٣٩٦٬٨٩٢ ١٬٥٩٦٬٤٢٠ 

ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل    ، م٢٠٢٠عام  ال مقارنة مع    ٪ ٢٣بنسبة    م ٢٠٢١عام  ال املوجودات املتداولة خالل  إمجايل    إرتفع
مقارنة    ٪ ١٧بنسبة    م ٢٠٢١املطلوابت املتداولة خالل عام    إمجايل  زاد كما  ، املخزون  أرصدةوز�دة    يف حكمه  وما   النقد  ز�دة
 . جلة األقصري القروض أرصدة  ةد� ز إىل  بشكل رئيسي   ويعود ذلك ، م٢٠٢٠عام ال مع 

بشكل رئيسي  ويعود ذلك  م٢٠٢٠ عامال مقارنة مع  ٪١٢بنسبة  م ٢٠٢١املطلوابت غري املتداولة خالل العام  إخنفضت وقد 
 .  م  ٢٠٢١مليون ر�ل مت سدادها خالل العام املايل  ١٠رصيد القروض طويلة األجل حبوايل  إلخنفاض

األرابح املبقاة  رصيد    إرتفاع   نتيجة   م٢٠٢٠ام  العمقارنة مع    ٪ ١٩بنسبة    م٢٠٢١عام  ال حقوق املسامهني خالل    إرتفعت وقد  
 . م٢٠٢١العام  ربح صايف   نتيجةب

 : الر�الت السعودية) أالفعوام اخلمسة األخرية ( ألاملوجودات واملطلوابت ل  إمجاىل يوضح الرسم البياين التايل مقارنة بني 
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)أالف  الریاالت السعودیة(الموجودات والمطلوبات 

إجمــالي الموجودات إجمــالي المطلوبات
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 األخرية: ة يوضح اجلدول التايل صايف القيمة الدفرتية للسهم لألعوام اخلمس

السنة املنتهية يف    
 سبتمرب  ٣٠

جمموع حقوق 
  آالفاملسامهني (

 السعودية)  الر�الت

القيمة الدفرتية 
 للسهم 

 سعودي) (ر�ل 

التغري عن العام 
 السابق 

نسبة التغري عن 
 العام السابق 

 حالة التغري عن العام السابق 

 ارتفاع  ٪ ١٩ ٢٫٣٨ ١٥٫٠٣ ۷٦۳٬۳۳۱ م٢٠٢١
 ارتفاع  ٪٨ ٠٫٩٩ ١٢٫٦٥ ٦٤٢٬٥٢٠ م٢٠٢٠
٪ ٦- )٠٫٨٠( ١١٫٦٦ ٥٩٢٬٢٥٥ م٢٠١٩  اخنفاض  

 اخنفاض  ٪ ٧- )٠٫٩٢( ١٢٫٤٦ ٦٣٢٬٩٤٩ م (معدلة) ٢٠١٨
 اخنفاض  ٪ ١- )٠٫٠٨( ١٣٫٣٨ ٦٧٩٬٤٥٦ م٢٠١٧

 الر�الت السعودية):  (آبالفيوضح اجلدول التايل نتائج أعمال اجملموعة لألعوام اخلمسة األخرية  

 م٢٠١٧ م ٢٠١٨ م٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ البيــان 
 ١٬٢٤٩٬٧٥٢ ٨٧٩٬٥٢٨ ٩٥٩٬٢٧٥ ١٬٨٦٧٬٤٢٠ ١٬٦١٩٬٠٢٧ املبيعـات 

 ) ١٬٠٢٠٬٣٥٣( ) ٨٢٣٬٧١٢( ) ٩٢٥٬٨٩١( ) ١٬٦٦٥٬٧٤٩( ) ١٬٢٥٤٬٨٥٤( تكلفة اإليرادات
 ٢٢٩٬٣٩٩ ٥٥٬٨١٦ ٣٣٬٣٨٤ ٢٠١٬٦٧١ ٣٦٤٬١٧٣ جممل الربح 

 ٦٧ ١٬٠٩٢ ١٥٬٩٠٤ ٤٦٣ ١٬٥٥٢ إيرادات تشغيلية أخرى
 ) ٢٢٬٦٩٠( ) ١٦٬٩٢٣( ) ١٩٬١٢٥( ) ٤٣٬٥٢٧( )٩١٥,٣٣( مصاريف بيع وتوزيع 

 ) ٤٧٬٧٠١( ) ٤٤٬١٥٤( ) ٤١٬٦٥٠( ) ٤٦٬٧٧٦( ) ٤٩٬٩٥٩( مصاريف إدارية وعمومية 
 ١٥٩٬٠٧٥ ) ٤٬١٦٩( )١١٬٤٨٧( ١١١٬٨٣١ ٢٨١٬٨٥١ الربح من التشغيل  /(اخلساره)
 -- -- -- -- ٣٩٣ مصاريف) أخرى ابلصايف (إيرادات 

 ) ١٤٬٤١٢( ) ١٠٬٧٥٩( ) ١٩٬٤٤٦( ) ٢١٬٧٨٢( ) ١٣٬٣١٠( أعباء متويلية 
 ١٤٤٬٦٦٢ ) ١٤٬٩٢٨( ) ٣٠٬٩٣٣( ٩٠٬٠٤٩ ٩٣٥,٢٦٨ (اخلسارة )/الربح قبل الزكاة 

 ) ٩٬٥٦٠( ) ٧٬١٤٤( ) ٧٬٥٣٠( ) ١٤٬١٠٣( ) ٢٤٬٣٩٢( الزكاة 
(اخلسارة)/الربح قبل حقوق امللكية غري 

 املسيطرة 
١٣٥٬١٠٢ ) ٢٢٬٠٧٢( ) ٣٨٬٤٦٣( ٧٥٬٩٤٦ ٢٤٤٬٥٤٣ 

 ٢٣٬٩٢٥ )٥٤٧( ١٬٤١٢ ٢٥٬٢٩٠ ٣٦٬٧١١ (خيصم)  املسيطرةحقوق امللكية غري 
 ١١١٬١٧٧ ) ٢١٬٥٢٥( ) ٣٩٬٨٧٦( ٥٠٬٦٥٦ ٢٠٧٬٨٣٢ صايف (اخلسارة)/ الربح 

 
 

    ): اآلف ال��االت السعود�ة (  *بنود لن يتم تصن�فها ضمن بنود ال��ــح أو الخسارة
 ٢٠١٩م  ٢٠٢٠م  ٢٠٢١م                                                                      

 (١٬٠٤٩) (٣٨٥) ٢٬٠١٠ إعادة قياس التزامات مزا� املوظفني 
 (٣٩٬٥١٣) ٧٥٬٥٦١ ۲٤٦٬٥٥۳ إمجايل (اخلسارة الشاملة) / الدخل الشامل

        
       الشامل العائد إىل: إمجاىل (اخلسارة الشاملة) / الدخل 

 (٤٠٬٦٩٤) ٥٠٬٢٦٦ ۲۰۹٬۷۱۱ مسامهي الشركة  -
 ١٬١٨١ ٢٥٬٢٩٥ ۳٦٬۸٤۲ حقوق امللكية غري املسيطرة -

  ۲٤٦٬٥٥۳ (٣٩٬٥١٣) ٧٥٬٥٦١ 
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 : الر�الت السعودية)  (آبالف األخرية  ةلألعوام اخلمساملوحدة  يوضح اجلدول التايل التغري يف اإليرادات 

 التغري عن العام السابق  اإليرادات   البيــان 
نسبة التغري عن العام 

 السابق 
حالة التغري عن  

 العام السابق 

 اخنفاض  %١٣- ) ٢٤٨٬٣٩٣( ۸۱٬٦۱۹٬۰۲ م٢٠٢١

 ارتفاع  ٪ ٩٥ ٩٠٨٬١٤٦ ١٬٨٦٧٬٤٢٠ م ٢٠٢٠

 ارتفاع  ٪٩ ٧٩٬٧٤٧ ٩٥٩٬٢٧٥ م ٢٠١٩

 اخنفاض  %٣٠- ) ٣٧٠٬٢٢٤( ٨٧٩٬٥٢٨ م ٢٠١٨

 اخنفاض  %٢٤- ) ٣٩٨٬٣١٠( ١٬٢٤٩٬٧٥٢ م ٢٠١٧

 الر�الت السعودية):  (آبالف األخرية ة لألعوام اخلمساملوحدة  التغري يف اإليرادات  البياين التايل يوضح الرسم 

 

 : الر�الت السعودية)  (آبالفاألخرية   ةاخلمسلألعوام   ربحال وجممل (اخلسارة)   ربحالصايف  البياين التايل يوضح الرسم 
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)ألف لایر سعودي( التغیر في اإلیرادات 
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( اآلف الریاالت السعودیة) (الخسارة(مجمل و صافي الربح 

مجمل الربح صافي الربح
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 : لر�ل السعودياب لألعوام اخلمسة األخرية من صايف الربح (اخلسارة) السهم  (خسارة) يوضح الرسم البياين التايل رحبية 

 
 

o  الشركة لنتائجالتحلیل القطاعي : 
    : ت السعوديةالر�ال مبالينياألعمال قطاعات  (خسائر)  وصايف أرابح   يراداتوفيما يلي توضيح إل

 )(اخلسائر صايف األرابح  اإليرادات   القطاع 
 م ٢٠٢٠ م ٢٠٢١ م ٢٠٢٠ م٢٠٢١ 

 ١١٢ ٢٥٤ ١٬٥٢٥ ٢٣٨,١ التشييد والبناء 

 )٣٦( )١٠( ٣٤٢ ٣٨١ الكهرابء

 ٧٦ ٢٤٤ ١٬٨٦٧ ٦١٩,١ اإلمجايل 

 
 : والبناء  أوال قطاع التشیید

(من  للسنة املالية احلالية مقارنًة ابلسنة املالية السابقة  على التوايل  ٪ ١٩،  ٪ ٣٨بنسبة    اإليرادات/ املبيعاتة وقيمة  كمي   إخنفضت
لإلستفادة  مليون نتيجة    ٢٥٣٫٨  مليون إىل  ١١٢٫١ من  الربح   رتفعإبينما    لف طن ) أ   ٤٤٤  حوايل    ىلالف طن إ  ٧٢٠حوايل  

  مما ساهم بشكل مباشر يف أبسعار تنافسية  واحتفاظ الشركة مبخزون حديد  من دورة احلديد خالل العام املايل لصاحل التكلفة  
 . للقطاع  ز�دة جممل وصايف الربح

 
 ثانیاً : قطاع الكھرباء : 

وقد  للسنة املالية احلالية مقارنًة ابلسنة املالية السابقة  على التوايل    ٪١٢،  ٪٢٦بنسبة    ة وقيمة اإليرادات/ املبيعاتكمي إرتفعت  
إستغالل كامل الطاقة االنتاجية للجلفنة يف جلفنة منتجات  من خالل    احلديديةبراج  األ  نشاطهبذا األرتفاع بشكل رئيسي    ساهم

فيض  مما ساهم يف خت  رادات ملصنع األعمدة الكهرابئية ابالضافة لز�دة كمية وقيمة االي، الطاقة الشمسية  نشاط األبراج ونشاط  
   . مليون ر�ل  ٢٦حبوايل م ٢٠٢٠حجم اخلسائر عن العام املاضي 
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)لایر سعودي(ربحیة السھم من صافي الدخل 
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o   التشغيليةفروقات النتائج   : 
 ( أالف الر�الت السعودية) م  ٢٠٢٠ –   ٢٠٢١بني العامني اجلدول التايل يوضح فروقات النتائج التشغيلية 

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١ البيان 
 التغيري بني العامني 

 النسبة (%)  املبلغ 

 ٪ ٨١ ٥٠٣,١٦٢ ٢٠١٬٦٧١ ۳٦٤٬۱۷٤ ربح جممل ال

 ٪ ١٥٢ ٠٢١,١٧٠ ١١١٬٨٣١ ۲۸۱٬۸٥۲ الربح (اخلسارة) من التشغيل

 ٪ ٣١٠ ١٧٦,١٥٧ ٥٠٬٦٥٦ ۲۰۷٬۸۳۲ الربح (اخلسارة) صايف 

 
عن  سعودي  مليون ر�ل    ٣٦٤اىل  م  ٢٠٢٠عن العام السابق  مليون ر�ل سعودي    ٢٠٢من    ٪ ٨١جممل الربح بنسبة    إرتفع

  ٪ ١٣  بنسبة   املبيعات   /قيمة االيرادات  اخنفضت  و    ٪٣٠الكميات املباعة بنسبة    إخنفاض  ابلرغم من م.  ٢٠٢١  احلايل   عام ال
مليون ر�ل سعودي اىل    ١١١٫٨٣  من (التشغيل)  من العمليات    الربح  وإرتفع   ٪ ٢٥تكلفة املبيعات بنسبة  يف    إخنفاض صاحبه  

  بلغت   ارابح م اىل صايف  ٢٠٢٠ر�ل سعودي يف العام    مليون   ٥٠٫٧من    الربحصايف    وإرتفع   سعودي  مليون ر�ل   ٢٨١٫٨٥
 . م ٢٠٢١يف العام  مليون ر�ل سعودي  ٢٠٧٫٨

 

 : م  ٢٠٢٠م و ٢٠٢١يوضح اجلدول التايل أهم املؤشرات املالية لعامي  
 

 م ٢٠٢٠ م٢٠٢١ البيان 
 ٪٣٫٦ ٪ ١٣ العائد على جمموع املوجودات 

 ٪ ٩٤٫٧ )٪١٣( ) اإليرادات اخنفاضمعدل منو /(

 ٪٢٫٧ ٪ ١٢٫٨ العائد على اإليرادات 

 ٪ ٢٢٧ ٪ ٣١٠ (اخلسارة)  ) صايف الدخلاخنفاض( إرتفاعمعدل 

 ٠٫٩٩٧ ٤٫٠٩ سعودي   ر�ل –اخلسارة  الربح/ السهم من صايفخسارة/ربح 
 
 

 : م (آبالف الر�الت السعودية) ٢٠٢٠م و  ٢٠٢١يوضح اجلدول التايل ملخص لقائمة التدفقات النقدية لعامي 
 

 م ٢٠٢٠ م٢٠٢١ البيــان 
 ٣٢٧٬٩٥٩ ۲۷۳٬۰۰۷ ية التشغيلاألنشطة من املتوفر  يلنقدلتدفق اصايف ا

 ) ٢٨٬٣١٠( ) ۳٤٬۲۷٦( ية ستثمار اال األنشطةالنقد املستخدم يف التدفق صايف 

 ) ٣١٠٬٢٩٧( ) ۷٥٬۸۲٦( تمويلية ال األنشطةالنقد املستخدم يف التدفق صايف 

 ) ١٠٬٦٤٨( ۱٦۲٬۹۰٥ صايف التغري يف النقد ومايف حكمه 

 ٢٩٬١٠٥ ۱۸٬٤٥۷ بداية السنة النقد ومايف حكمه يف 

 ١٨٬٤٥٧ ۱۸۱٬۳٦۲ النقد ومايف حكمه يف �اية السنة 
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o  موظفي الشركة   واحتياطيات   استثمارات 
ملصلحة موظفي   مت قيدهااليت   االحتياطياتيلي جدول يوضح  اوفيم ،ملصلحة موظفيها  استثماراتأية   ثابستحدامل تقم الشركة 

 : الر�الت السعودية)  (آبالفم  ٢٠٢١سبتمرب  ٣٠الشركة كما يف 
 م ٢٠٢٠ م ٢٠٢١ البيان 

 ٣٤٫٣٢٣ ٣٣٫٦٢٤ خمصص تعویض هنایة اخلدمة* 

 ٢٫٠٩١ ٦٥٠,٤ خمصص ماكفأٓت** 

 �ىل التوايل ملوظفي الرشكة التابعة.    م  ٢٠٢٠م و    ٢٠٢١  �ايم ر�ل سعودي  عن  یونمل   ١١٫١  و١١٫٥     حواىل*�شمل خمصص تعویض هنایة اخلدمة  
 ** خمصص ماكفأٓت للرشكة أ�م  

 

 : والشركة التابعةاملديونيات اإلمجالية للشركة 

 جل: متويل قصري األ -أ

مستندية    اعتماداتسالمية من بنوك حملية على شكل  مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلاجملموعة على تسهيالت  حصلت  
تتماشى مع املعدالت    التسهيالت ، ختضع  اإلسالمية  ضمان ال وخطاابت  جاري مدين إسالمي،  و ابلتورق   لنسب مراحبة 

 التجارية السائدة. إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر وضما�ت من الشركة والشركة التابعة. 
 

  :متويل طويل األجل - ب

بتاريخ   السعودي  الصناعيه  التنمية  لصندوق  القرض  متابعة  وأتعاب  املستحقة  االقساط  بسداد كافة  الشركة  يونيو    ٤قامت 
يف  ومصنع األبراج احلديدية  دة الكهرابئية وملحقاهتا  معن االرض املقام عليها مصنع اليمامة لألعفك الرهن  مت  م، و ٢٠٢٠
   .ةدينة جدمباخلمرة 

ون  ي مل  ٤٠عريب الوطين مببلغ  ل على قرض طويل األجل من البنك ام  ٢٠١٩،٢٠٢٠خالل العامني  وقد حصلت الشركة األم  
بع سنوية متساوية  ر يف متويل انشاء مصنع شركة اليمامة ألنظمة الطاقة الشمسية، يسدد على أقساط    ساهمر�ل سعودي  
 . م٢٠٢٣ اىل م  ٢٠٢٠ من   خالل األعوام

 
 : الر�الت السعودية)  آبالف (  م٢٠٢٠  وم  ٢٠٢١يوضح اجلدول التايل إمجايل التمويل املستغل من قبل الشركة املوحدة لعامي  

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١ نوع التمويل 
 ٣٩٧,٢٥٣ ٤٦٩,٥٠٠ متویل قصري أ��ل 

 ٣٢,٥٠٠ ٢٢,٥٠٠ اجلزء املتداول و�ري املتداول   - متویل طویل أ��ل  

 ٤٠٨,٩٠٠ ٤٩٢,٠٠٠ ا�موع 
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  (التمويل)   من التورق   اجلزء املتداول واجلزء غري املتداولجل (متويل شراء اخلامات) و �ه حركة إمجـايل التورق قصري األاجلدول اد يوضح  
 الر�الت السعودية):  آبالف (  م٢٠٢١سبتمرب   ٣٠جل كما يف طويل األ

 الشركة املوحدة  الشركة التابعة  الشركة األم البـيـان 

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ 
 ٣٩٧,٢٥٣ ٤٦٩,٥٠٠ ٢٠,٨٥٣ -- ٣٧٦,٤٠٠ ٤٦٩,٥٠٠ التورق قصري ا�ٓ�ل 

 ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ -- -- ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ اجلزء املتداول    - �ل  طویل أ�   ا�متویل 

 ٢٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ -- -- ٢٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ اجلزء �ري املتداول   - �ل طویل أ�   ویل ا�مت 

 ٤٢٩,٧٥٣ ٤٩٢,٠٠٠ ٢٠,٨٥٣ --  ٤٠٨,٩٠٠ ٤٩٢,٠٠٠ المجمــوع 

 

 : ) الر�الت السعودية  آبالفم (٢٠٢١يوضح اجلدول التايل إمجايل حركة التمويل للشركة املوحدة لعام 

 البيــان 
الرصيد  
 االفتتاحي

 الرصيد  التمويل املسدد التمويل املستخدم 

 ٤٧٩,٥٠٠ ١,٨٥٣,٩٦٥ ١,٩٢٦,٢١٢ ٤٠٧,٢٥٤ متویل قصري أ��ل واجلزء املتداول من متویل طویل أ��ل 

 ١٢,٥٠٠ ١٠,٠٠٠ -- ٢٢,٥٠٠ اجلزء �ري املتداول   - متویل طویل أ��ل 

,٤٢٩ ا��مـــوع  ٤٧٥  ٤٩٢,٠٠٠ ١,٨٦٣,٩٦٥ ١,٩٢٦,٢١٢ 

 

 الر�الت السعودية)  آبالفم (٢٠٢١يوضح اجلدول التايل التمويل طويل األجل للشركة املوحدة لعام 

 مدة التمويل اصل التمويل  نوع التمويل  البيــان 
حىت  املسدد

 م ٣٠/٠٩/٢٠٢١

الرصيد املتبقي 

 م ٣٠/٠٩/٢٠٢١

٠٤ �اص الوطين البنك العريب   س�نوات  ٥ ٠٠٠,  ٢٢,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ 

 ٢٢,٥٠٠ ١٧,٥٠٠  ٤٠,٠٠٠  ا�ـمــوع 

 

 الر�الت السعودية)  آبالفم (٢٠٢١املوحدة لعام   األجل للشركةيوضح اجلدول التايل التمويل حركة التمويل قصري 

 

 البيــان 
نوع  

 التمويل 

املبلغ املستحق يف  

 م ٣٠/٠٩/٢٠٢١
 التمويل املسدد التمويل املستخدم 

   الرصيد يف

 م ٣٠/٠٩/٢٠٢١

 ٣٣٣,٥٠٠ ١,٣٨٢,٤٦٥ ١,٤٠٨,٢١٢ ٣٠٧,٧٥٣ �اص البنك العريب الوطين 
 ١٣٦,٠٠٠ ٤٦١,٥٠٠ ٥٠٨,٠٠٠ ٨٩,٥٠٠ �اص السعودي الفر�يس البنك  

 ٤٦٩,٥٠٠ ١,٨٤٣,٩٦٥ ١,٩١٦,٢١٢ ٢٥٣,٣٩٧ ا�موع 



 
 

 

 
 م۲۰۲۱ المالي لعاملتقریر مجلس اإلدارة                                                                                               )۳٥من ۱۲ ص(
 
 

o   الدولية   معايري احملاسبيةلل  حول تطبيق الشركة إيضاح : 

علية جري تسجيل واعتماد مجيع العمليات   م وبناءً  ٠١/١٠/٢٠١٧من اتريخ   بدءاللمعايري احملاسبية الدوليه   ةمت تطبيق الشرك 
 وال يوجد أى اختالف فيما يتفق مع ذلك. للتقرير املايل للمعايري الدولية   اً احلسابية والتقارير والسياسات والقوائم املالية وفق

 
o   إيرادات الشركة التحليل اجلغرايف إلمجايل : 

  ٢٠٢٠والعام املايل    ٢٠٢١  للعام املايل   املبيعات واإليرادات حسب املوقع اجلغرايف لألسواق احمللية مقارنة  يوضح اجلدول التايل  
 الر�الت السعودية:  آبالف

 القطاع 
م ١٢٠٢  م  ٢٠٢٠ 
 النسبة  اإليرادات  النسبة  اإليرادات 

٪ ۲۹ ٤٢٠,٩٤٢ الوسطى املنطقة   ٣٠ ٥١٥,٣٣٠ ٪  
٪ ۳٦ ٥٢٧,١٢٣ املنطقة الغربیة   ٣٥ ٦٠٧,١٠٧ ٪  
٪ ٥ ٦٩,٢٩٥ املنطقة الرشقية   ٧ ١١٨,٣٠٦٪  
٪ ۱٤ ٢٠٠,٤٦٨ املنطقة اجلنوبیة   ١٢ ٢١٢,٣٣٧ ٪  
٪ ۱٦ ٢٣٥,٠١٠ املنطقة الشاملیة   ١٥ ٢٦٢,٥٢٨ ٪  

,١ إالجاميل  ٢٤٥ ,٨٣٨ ۱۰۰ ٪  ١٠٠ ١,٧١٥,٦٠٨ ٪  
 

  آبالف   ٢٠٢٠العام املايل  و   ٢٠٢١  املايل    عام ل ل  والتصديراملبيعات واإليرادات من السوق احمللي    مقارنة    التايلح اجلدول  وضي
   الر�الت السعودية:

 العام

 التصديـــر  السوق احمللي
إمجايل من   النسبة   اإليرادات

 اإليرادات 

إمجايل من   النسبة اإليرادات 

 اإليرادات 

 ١٠٪ ١٦٦,١٨٩ ٩٠٪ ١,٤٥٢,٨٣٨ م ٢٠٢١

٪٩٢ ١٬٧١٥,٦٠٨ م ٢٠٢٠  ٨ ١٥١٬٨١٣٪  

 

o  :أنشطة األسهم وأدوات الدين 

   م.٢٠٢١-٠٩- ٣٠أسهم أو أدوات دين خالل العام املايل املنتهي يف وال الشركة التابعة  مل تصدر الشركة  . ١
أية مصلحة تعود ألشخاص من غري    م٢٠٢١-٠٩-٣٠يف   خالل العام املايل املنتهيوال الشركة التابعة  لشركة  لال يوجد   . ٢

 (أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواجهم واوالدهم القصر) يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت. 
أية أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية    م ٢٠٢١أو متنح الشركة خالل العام املايل  الشركة    مل تصدر  . ٣

 أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة وال يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك. 
أو  أي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم    م ٢٠٢١مل تصدر أو متنح الشركة خالل عام   . ٤

 ق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة. أورا  أية 
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 أبي شراء أو اسرتداد أو إلغاء ألية أدوات دين قابلة لالسرتداد.  م ٢٠٢١هلا خالل عام وال الشركة التابعة مل تقم الشركة   . ٥
 األرابح. مل تقم الشركة أبية ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أي من مسامهي الشركة عن حقوقه يف  . ٦
 مل تقم الشركة أبية ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني عن راتب أو تعويض.  . ٧
 أبي استثمارات أو إنشاء احتياطيات أخرى مت إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة.   م ٢٠٢١مل تقم الشركة خالل عام  . ٨

 
 الشركة ة  وإسرتاتيجينشطة  أ .٢

احلديدية   للصناعات  اليمامة  شركة  رقم    - أتسست  التجاري  ابلسجل  الر�ض  مبدينة  واملسجلة  سعودية  مسامهة  شركة 
بتاريخ  ١٤٤ه، وجرى الرتخيص للشركة مبوجب الرتخيص الصناعي رقم (٠١/٠٦/١٤٠٩واتريخ    ١٠١٠٠٧٠٧٩٤ /ص) 

إبدرا  ه٢٢/٠٣/١٤٠٩ املالية  السوق  هيئة  قامت  به،  الالحقة  بتاريخ  والتعديالت  املالية  السوق  يف  الشركة  أسهم  ج 
 م.  ٠٥/٢٠١٦/ ٢٢هـ املوافق  ١٥/٠٨/١٤٣٧

) ر�ل سعودي فقط مخسمائه ومثانية ماليني ر�ل سعودي ومقسم  ٥٠٨٫٠٠٠٫٠٠٠(  واملدفوعيبلغ رأس مال الشركة املصرح به  
القيمة، وتبلغ  ٥٠٫٨٠٠٫٠٠٠إىل ( متساوية  ألف سهم  ( ) مخسني مليون ومثامنائة  منها  ) ر�ل  ١٠القيمة اإلمسية لكل سهم 

 سعودي ومجيعها أسهم عادية عينية ونقدية دفع املسامهون كامل قيمتها. 
يتمثل نشاط الشركة والشركة التابعة يف تصنيع املنتجات احلديدية خلدمة قطاع التشييد يف اململكة واليت تشمل الفوارغ احلديدية  

التسليح، و  الفراغية وحديد  الكهرابء  واهلياكل  لتوزيع    واالتصاالتخدمة قطاع  إنتاج األعمدة والصواري احلديدية  من خالل 
وإنتاج   االتصاالتالطاقة الكهرابئية وإ�رة الشوارع وإنتاج األبراج احلديدية لنقل الطاقة الكهرابئية وحاملة اهلوائيات يف جمال  

وجاري  م ،  ٢٠١٩التشغيل التجاري خالل الربع الثاين من العام  املشغوالت حلديدية الالزمة ألنظمة الطاقة الشمسية والذي مت  
من املتوقع االنتهاء  و مبدينة ينبع الصناعية ،  األبراج احلديدية الالزمة ألنظمة طاقة الر�ح  اعمال االنشاءات ملشروع اليمامة النتاج  

 م.  ٢٠٢٣خالل الربع الثالث من العام املايل  من انشاء املشروع وتشغيله جتريبياً  
 

 مسامهة مقفلة)   (شركة شركة اليمامة حلديد التسليح    :الشركة التابعة .٣

مليون ر�ل سعودي    ٣٠٠ابلكامل املصرح به ومدفوع   ا بلغ رأس ماهلمبدينة الر�ض ويليمامة حلديد التسليح أتسست شركة ا
  )٢١٫٧٥٠٫٠٠٠(  ية ديد صناعات احلر�ل سعودي، ومتتلك شركة اليمامة لل١٠مليون سهم قيمة كل منها   ٣٠ على ومقسم 

 توجد أدوات دين صادرة منها.  % من رأس املال وال  ٧٢٫٥نسبة تعادل   سهم
ويقع مصنع الشركة يف املدينة الصناعية يف   التسليح، إنتاج وجتارة اجلملة والتجزئة يف حديد الشركة التابعة يف نشاط يتمثل 

 ومجيع مبيعات الشركة حملية.  وينبع،مدينة ينبع ابململكة العربية السعودية التابعة للهيئة امللكية للجبيل 
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 : م  ٢٠٢١التطورات اجلوهرية خالل السنة املالية   .٤

 األ�بيب:   نشاط

إنتاج مصنع األ�بيب جبدة    تداول عنعرب موقع    أعلنت الشركة  اإلدارة خالل    اعتمد جملس حيث    والدمام، مشروع توسعة 
مليون ر�ل    ٣٣جبدة والدمام بتكلفة حوايل    نيف توسعة مصانع األ�بيب الكائ  م البدء٠٩/٠٢/٢٠٢١اجتماعه املنعقد بتاريخ  

ومت اإلشارة إىل أن املشروع سيزيد من رحبية الشركة مبا يتناسب  كة ،  للشر على أن يتم التمويل عرب التدفقات النقدية    سعودي، 
السوق وتوفري مجيع املقاسات وتزويد مشاريع الطاقة    يفستزيد التوسعة من تعزيز حصة الشركة    ، مع الز�دة يف الطاقة اإلنتاجية

ومن املتوقع االنتهاء من توسعة مصنع اال�بيب ابلدمام خالل الربع الثاين ومصنع  .احلديديةمن األ�بيب    االشمسية ابحتياجاهت
 م. ٢٠٢٢الربع الرابع من السنة املالية  جبدة خاللاال�بيب 

 
  الر�ح: طاقة    نشاط

يف تنفيذ  م البدء  ٠٢/٠٩/٢٠٢١جملس اإلدارة بتاريخ    إلعتمادمسبقاً  املعلنة  أعلنت الشركة عرب موقع تداول عن أعالن التطورات  
مت االنتهاء من أعمال التصاميم وحتليل عطاءات املقاولني لتنفيذ  ح ، حيث مت اإلشارة إىل أنه  مصنع شركة اليمامة ألنظمة طاقة الر�

، كما  م  ٢٠٢٣من العام    الثالث من املشروع خالل الربع    لإلنتهاءالتاريخ املتوقع    إىلابألضافة     االلكرتوميكانيكية األعمال املدنية و 
سينفذ وفق املواصفات العاملية ومبا يتوافق مع متطلبات توريد االبراج احلديدية الالزمة ألنظمة طاقة  مت التأكيد على أن املشروع  

وقد استلم املقاول ارض املشروع يف مدينة ينبع الصناعية واملستأجرة من اهليئة امللكية  ،    شركات توريد التقنيةالر�ح ووفق متطلبات  
 م وملدة مثانية عشر شهراً. ٢٠٢١للجبيل وينبع وحصل على تصاريح البناء ومت البدء يف اعمال التشييد اعتبارأ من شهر نوفمرب 

 
 : العالقةاألطراف ذات   /التعامالت مع اجلهات .٥

متثل نسبة  ) مليون ر�ل  ٧٢٨(  وقدرهمبلغ  للعام املايل  لبيع منتجات الشركة  بلغت التعامالت التجارية للشركة مع أطراف ذوي عالقة  
ملصلحة    جملس اإلدارة  ألعضاءأيضاً تعامالت    واليت هيمن مبيعات وإيرادات الشركة للسنة السابقة،    ٪ ٤٦مقارنًة بنسبة    ٪٤٥

نه  مع العلم أب  م، ٢٠٢١-٠٢-١٥واليت رخصت هبا اجلمعية العامة للمسامهني اليت عقدت بتاريخ    مع الشركة   مباشرة أو غري مباشرة
   .اليوجد اي شروط تفضيلية يف مجيع التعامالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 م۲۰۲۱ المالي لعاملتقریر مجلس اإلدارة                                                                                               )۳٥من ۱٥ ص(
 
 

               الر�الت السعودية) الف(آب (ال يوجد شروط تفضيلية)  أطراف ذوي عالقة   رادات الشركة املوحدة منيإ أد�ه   اجلدوليوضح   

 م ٢٠٢٠ م ٢٠٢١ العالقة  االسم

 ٥۷٦٬۲۰۰ ٥۷۱,٤٦٥ مسامه مؤسس وميثلها عضو جملس �دارة الس�ید/ رائد �ن ٕا�راهمي املدهيمي    والده أٔ املهیدب و عبدالقادر  رشكة  
 ٤٥٬۲۰٦ ۰۸٥,۱۰ مسامه مؤسس وميثلها عضو جملس �دارة الس�ید/ �ا� عبدهللا الشايم   ؤأوالده **   رشكة راشد عبدالرمحن الراشد 

 ۹٤٬٦٤۰ ۹٦٥,۱٤۳ مسامه مؤسس  رشكة املهنا الت�اریة 
 ٦٦٬۱۸٦ ۷۱٦,۹۰ ميلكها عضو جملس إالدارة الس�ید/�نا عبدهللا املهنا ومسامه مؤسس  لل�دید مجمو�ة املهنا  

 ۱۰٬۸۰٥ ۷۳۸,٥ مسامه مؤسس ورئيس جملس إالدارة الس�ید/سعد �ن ٕا�راهمي املع�ل ميثلها ورشیك  واملقاوالت رشكة املع�ل للت�ارة  

 ٦٤٬٤۰۸ ٥٥۱,۱۱ مسامه يف الرشكة التابعة  ) رشكة الفوزان ملواد البناء مدار ملواد البناء (سابقًا  

 ٨٥٧٬٤٤٥ ٦٢٦,٧٢٧  إالمجـايل 

 

 .   للمقاوالت  ثبات  عبدالقادر املهيدب وأوالده شركة مصدر ملواد البناء وشركةتشمل التعامالت مع شركة  *
 ملواد البناء .   اشدوشركة الر وأوالده الشركة السعودية خلدمات األعمال الكهرابئية وامليكانيكية    رمحن الراشدل**تشمل التعامل مع شركة راشد عبدا

أد�ه   اجلدول  املوحده  مشرت�ت يوضح  عالقة   من   الشركة  ذوي  تفضيلية)  أطراف  شروط  يوجد  الر�الت      (ال  ابآلف 
             .السعودية 

 م ٢٠٢٠ م ٢٠٢١ العالقة  االسم

 رشكة عبدالقادر املهیدب ؤأوالده * 
ٕا�راهمي   �ن  الس�ید/ رائد  أ�دارة  وميثلها عضو جملس  مسامه مؤسس 

 املدهيمي 
۰٥۸,۱ ١٬٧٣٧ 

 عبدالرمحن الراشد ؤأوالده ** رشكة راشد  
�ا� �ن عبدهللا  مسامه مؤسس وميثلها عضو جملس أ�دارة الس�ید/  

   الشايم 
۲ ١٤٢ 

 ١٤ - الس�ید/�نا عبدهللا املهنا ومسامه مؤسس    ميتلكها عضو جملس إالدارة  مجمو�ة املهنا لل�دید 

 ٧٨ ۱۷۰ مسامه يف الرشكة التابعة  احملدودة   ملواد البناء   مدار رشكة  

 ١٬٩٧١ ٢٣٠,١ إالمجـايل 
 

 مصدر ملواد البناء وشركة مصدر للتجهيزات الفنية. تشمل التعامالت مع شركة  *
 **تشمل التعامالت مع شركة الراشد ملواد البناء وشركة الراشد للمثبتات . 

 .   مبستلزمات تشغيلمالحظة: تتمثل املشرت�ت من اطراف ذوي عالقه  
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عقود   أد�ه  اجلدول  املنفذة  يوضح  املالية  املشاريع  السنة  الكهرابئية    م   ٢٠٢١خالل  األعمال  خلدمات  السعودية  الشركة  مع 
 : )ابلر�ل السعودي (   وامليكانيكية لتوريد أبراج كهرابئية

 قيمة العقد  مدة العقد  اتريخ العقد م
املنفذ حىت  

٣٠/٩/٢٠٢١ 

املنفذ ىف العام 

٢٠٢١ 
 مالحظات

وادى الصمان   
۲۰۱۸-۲-٦ القیصومة  ن قیمة  م ٪ ۱۰( قابلة للتمدیدسنة  

 تملمك ۲۰٤٬٤۲۹ ٦۱٬۳٥۹٬۳۷۲ ٥۹٬٥۷۰٬۰۰۰ العقد تحت الزیادة أو النقص) 
٪۱۰۳ 

۲۰۱۹-۲-۲٥ الخرج -رمال   من قیمة   ٪۱۰قابلة للتمدید(سنة  
 مستمر  ۸٬۹۲٦٬۳٦۸ ٤۰٬۲۳۱٬۸٦۱ ٤٤٬۰٥٥٬۹۰۰ العقد تحت الزیادة أو النقص) 

۹۱٪ 
 

 التوقعات املستقبلية واملخاطر:  .٦

م لقطاع الكهرابء خصوصاً نشاط األبراج    ٢٠٢٢سبتمرب    ٣٠تتوقع الشركة حتسن النتائج  خالل السنة  املالية اليت تنتهي يف  
اليت    لطاقة الكهرابئية للمشاريع االكهرابئية نتيجًة لتشغيل التوسعة واإلستحواذ على توريدات العديد من عقود ابراج خطوط نقل  

طاقة الشمسية مدعومًة ابلتوسع يف  ال مت التعاقد عليها حملياً، وكذلك التوسع يف الطاقة االنتاجية لأل�بيب املستخدمة يف مشاريع  
، سيستمر قطاع اإلنشاءات يف تزويد السوق  اقة الشمسية طتوسعة نشاط األبراج ونشاط ال خلدمة  الطاقة االنتاجية جللفنة احلديد  

ميع املقاسات من خالل نشاط الشركة يف تصنيع األ�بيب وكذلك تزويد املوزعني املعتمدين  جلحتياجاته من األ�بيب والتيوابت  اب
 من حديد التسليح مبا يتناسب مع التكلفة وسعر البيع.  

ستستمر الشركة يف أخذ احليطة واحلذر من التقلبات اليت تطرأ على أسعار اخلامات وأتثريها على التكلفة وتقييم املخزون وتقليص  
اجليد    أتثرياهتا السلبية وتعظيم االستفادة من أتثرياهتا اإلجيابية على نتائج الشركة وتوفري اخلامات حملياً ودولياً مدعومة ابلوضع املايل 

 االمداد. وقوة ومتانة عالقة الشركة بسالسل   للشركة
املميزة  الكوادر    لذلك واستقطابستستمر الشركة ابحلفاظ على كوادرها الوطنية والوافدة مع االستمرار يف تنفيذ اخلطط الالزمة  

 الشواغر الناجتة بسبب تشغيل التوسعات يف وحدات أعمال الشركة.  لشغل 

 النظامية:ملدفوعات ا .٧
ر�الت  ال آبالف( ٢٠٢٠والعام املايل  ٢٠٢١اليت دفعت خالل العام املايل  واملبالغاملدفوعات النظامية املستحقة مقارنة يوضح اجلدول أد�ه 

 : )السعودية 

 ة ــهــ اجل
 املدفوعات املدفوعة  املدفوعات املستحقة 

 م ٢٠٢٠ م ٢٠٢١ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢١

 ٧٬٩٧٩ ١٤٬٧٣٩ ٢١٬٣٢٥ ٣٠٬٩٧٨ الزكاة * 

٦٤٢٬٧ الضريبة   ٧١٨ ١١٬١٥٣ ,٧٢٬٥٦٧ ٥٠٥ 

 ٥٬٩٤٨ ٦,٨٠٦ ٤٥٨ ٥٨٨ االجتماعية املؤسسة العامة للتأمينات 
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 الوضع الزكوي*
 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة 
وبموجبھ قامت  م.  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة عن السنوات منذ بدایة التأسیس حتى العام المنتھي في  

 .م۲۰۲۲ینایر  ۳۰الشركة بسداد الزكاة المستحقة وحصلت على شھادة زكاة نھائیة صالحة حتى 
 

"الھیئة" بفروقات    والجمارك   ضریبةلزكاة والام طالبت فیھ ھیئة  ۲۰۱۱م حتى  ۲۰۰۸استلمت الشركة ربوطات زكویة عن السنوات من  
وتم رفع إعتراض الشركة إلى اللجنة    ، وقامت الشركة باإلعتراض على الربوطات المذكورة  ،ملیون لایر سعودي  ۹٫۹زكویة بمبلغ  

اإلبتدائیة الزكویة الضریبیة، بموجبھ قدمت الشركة خطاب ضمان لھیئة الزكاة والضریبة والجمارك بالمبلغ المطلوب. صدر قرار من  
 .م۲۰۱۱بقبول اإلعتراض عن السنة المالیة اللجنة 

 
م والمصادق  ۲۰۱۸مارس    ۱٤ھـ الموافق  ۱٤۳۹جمادى األخر    ۲٦) بتاریخ  ۱۸۷٥أصدرت اللجنة اإلستئنافیة الضریبیة قرارھا رقم (

المالیة بالخطاب رقم ( قبل وزیر  بتاریخ  ٤۹۸۹علیھ من  الموافق  ۱٤۳۹جمادى األخر    ۱۳)  ول  م، حیث تم قب۲۰۱۸مارس    ۱ھـ 
م،  ۲۰۱۰سبتمبر   ۳۰م وحتى  ۲۰۰۸سبتمبر   ۳۰استئناف الشركة من الناحیة الشكلیة أمام اللجنة اإلبتدائیة لألعوام المالیة المنتھیة من  

القرار رقم ( الشركة موضوعاً، كما تضمن  النظر في إعتراض  اللجنة اإلبتدائیة  اللجنة االستئنافیة من  اللجنة  ۱۸۷٥وطلبت  تأیید   (
م  ۲۰۱۱سبتمبر    ۳۰قرار اللجنة اإلبتدائیة بالموافقة على حسم مساھمة الشركة في أرض الملیسا للسنة المالیة المنتھیة في  اإلستئنافیة  

م المعترض علیھا،  ۲۰۱۰سبتمبر    ۳۰م وحتى  ۲۰۰۸سبتمبر    ۳۰والذي یمثل البند الرئیسي في فروق السنوات المالیة المنتھیة من  
م، ولم یصدر الربط الزكوي النھائي  ۲۰۱۱سبتمبر    ۳۰بنود المعترض علیھا للسنة المالیة المنتھیة في  وتضمن تأیید الشركة في غالبیة ال

ملیون لایر    ۷٫٥م تبلغ  ۲۰۱۰م وحتى  ۲۰۰۸م حتى تاریخھ، علماً بأن إجمالي الفروقات عن السنوات المالیة من  ۲۰۱۱للسنة المالیة  
 سعودي. 

 
م من الشركة تحدید موعد للجلسة الخاصة بالدعوى المرفوعة  ۲۰۲۰في جدة خالل شھر یونیو  وقد طلبت األمانة العامة للجان الضریبیة  

م، وقد قامت الشركة ۲۰۱۰سبتمبر    ۳۰م وحتى  ۲۰۰۸سبتمبر    ۳۰الخاصة باألعوام المالیة المنتھیة من   ومن قبل الشركة على الھیئة  
م. وقد تم عقد الجلسة  ۲۰۲۰أكتوبر    ۱۳م وھو  ۲۰۲۰ھر أغسطس  بذلك واستلمت الموعد من األمانة العامة للجان الضریبیة خالل ش

لعدم االختصاص المكاني، وقد قامت الشركة بتقدیم دعوى    الدعوةعن بعد في ذلك التاریخ، وصدر قرار الجھة القضائیة بعدم قبول  
م ۲۰۲۱واستلمت خالل شھر ینایر    م۲۰۲۰للجان الضریبیة في مدینة الریاض لھذه االعوام خالل شھر أكتوبر    العامة  لألمانةجدیدة  

م، ورفضت اعتراض الشركة على الربوط الزكویة  ۲۰۲۱مارس    ۲موعد الجلسة من األمانة العامة للجان الضریبیة، وقد عقدت في  
  م لعدم تقدیم الشركة االعتراض خالل المدة النظامیة في حینھ. وقد ۲۰۱۰سبتمبر    ۳۰م وحتى  ۲۰۰۸سبتمبر    ۳۰المالیة من    لألعوام

القرا بدون حضور األطراف لعدم    م۲۰۲۱الجلسة خالل شھر نوفمبر    عقدت وتم قبول الدعوة، و  ر، طلبت الشركة االستئناف على 
 دعوتھم، وتنتظر الشركة القرار.

 
م حتى ۲۰۱٥سبتمبر    ۳۰م، بعض المستندات والبیانات التفصیلیة والتحلیلیة الخاصة بالسنوات من  ۲۰۲۰مارس    ۲۳طلبت الھیئة، في  

م بتزوید  ۲۰۲۰خالل شھر سبتمبر    الھیئةم. وقد قامت ۲۰۲۰م، وقامت الشركة بتزوید الھیئة بھا خالل شھر مایو ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰
بالمستندات التي    -ان رغبت    -م، وطلبت من الشركة تزویدھا  ۲۰۱۹م حتى  ۲۰۱٥الشركة بالربوط الزكویة المبدئیة لألعوام المالیة  

الربوط    الھیئة بھا خالل نفس الشھر. وقد أصدرت    الھیئةیة لھذه االعوام، وقد قامت الشركة بتزوید  یمكن ان تخفض الفروق الزكو
ملیون لایر سعودي ، وقد    ٤٫۷م، وأظھرت فروقا زكویة بلغت حوالي  ۲۰۲۰لھذه االعوام المالیة خالل شھر أكتوبر    المعدلةالزكویة  

المنتھی للسنتین  الزكویة  الفروق    ۱٫٤البالغ مجموعھما حوالي    ۲۰۱۸سبتمبر    ۳۰،  ۲۰۱٦سبتمبر    ۳۰تین في  قامت الشركة بسداد 
م،  ۲۰۱٥سبتمبر    ۳۰ملیون لایر سعودي، كما قامت الشركة باالعتراض على بعض بنود الفروق الزكویة للسنوات الثالث المنتھیة في  

ملیون لایر سعودي بعد    ۱٫٥البنود حوالي  م، وقد بلغت الزكاة غیر المسددة الخاصة بھذه  ۲۰۲۰م خالل شھر دیسمبر  ۲۰۱۹م،  ۲۰۱۷
ملیون لایر سعودي خالل نفس    ۱٫۸قیام الشركة بسداد الفروق الزكویة غیر المعترض علیھا لھذه السنوات الثالث البالغ مجموعھا  

حد  ألعودي  لایر س  ۳۷٥٬۰۰۰م قرار الھیئة الذي تضمن قبوال جزئیا لمبلغ    ۲۰۲۱الشھر. وقد استلمت الشركة خالل شھر فبرایر  
م،  ۲۰۲۱الفروق، وقامت الشركة باالعتراض لدى األمانة العامة للجان الضریبیة في مدینة الریاض على القرار خالل شھر مارس  

 .وتم قبول الدعوة، وسوف یتم تحدید موعد الجلسة
  ۲۰۲۱م خالل شھر أكتوبر  ۲۰۲۰ر  سبتمب  ۳۰إستلمت شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة الربط الزكوي النھائي عن السنة المنتھیة في  

بلغت   زكویة  فروقات  أظھر  والذي  الھیئة،  من  مبلغ    ۹٫۷٤۲م  بسداد  الشركة  قامت  سعودي،  سعودي    ۱۲٬٥۸۹ملیون لایر  لایر 
البالغ   المتبقي  الفرق  القیمة    ۹٫۷۳۰واالعتراض على  الھیئة بنصف  الھیئة، وإصدار ضمان بنكي لصالح  ملیون لایر سعودي لدى 

 المعترض علیھا. 
 

 .م۲۰۱٤م حتى ۲۰۱۲من  السنوات لم یتم إستالم أي ربوطات عن 
 

 شركة الیمامة لحدید التسلیح 
  الزكاة م وقامت بسداد  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰قدمت الشركة اقراراتھا الزكویة عن األعوام منذ بدایة النشاط حتى العام المالي المنتھي في  

م. انھت الشركة موقفھا الزكوي مع  ۲۰۲۲ینایر  ۳۰المستحقة في تلك االقرارات، وتم الحصول على شھادة زكاه نھائیة صالحھ حتى 
 . م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰تاریخ تأسیس الشركة حتى العام المالي المنتھي في  الھیئة عن السنوات من
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 هي كالتايل: (ابلر�ل السعودي) و   م ٢٠٢١سبتمرب  ٣٠احلركة يف خمصص الزكاة خالل السنة املنتهية يف 

 م ٢٠٢٠ م ٢٠٢١ البند

 ١٥٬٢٠١٬٠٨٨ ۲۱٬۳۲٥٬۱٥۳ الرصيد يف بداية السنة 

 ١٤٬١٠٢٬٨٢٦ ۲٤٬۳۹۲٬۱۲۰ وفروق سنوات سابقة  املكون خالل السنةيضاف: 

 ) ٧٬٩٧٨٬٧٦١( ) ۱٤٬۷۳۹٬۳۱۲( خيصم: املدفوعات خالل السنة 

 ٢١٬٣٢٥٬١٥٣ ۳۰٬۹۷۷٬۹٦۱ الرصيد يف �اية السنة 

 یاسة توزیع األرباح: س .۸
يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة يف  تعتمد توزيعات األرابح ومقدارها على األرابح الصافية احملققة والتدفقات النقدية للشركة مبا 

 يلي: ما  ) وفق ٤٧) إىل (٤٥نظام الشركة األساسي يف املواد من (
مبا فيها الزكاة املفروضة شرعاً علي   األخرىتوزع األرابح السنوية الصافية للشركة بعد حسم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف 

 النحو التايل: 
   لتكوين    ٪١٠جينب الصافية  األرابح  بلغ    نظامي،   احتياطيمن  ميت  التجنيب  هذا  وقف  العادية  العامة  للجمعية  وجيوز 

 من رأس املال املدفوع.  ٪ ٣٠املذكور  االحتياطي 
  ًكايف    احتياطيمن األرابح الصافية لتكوين    ٪١٠ن جتنب نسبة  على اقرتاح جملس اإلدارة ا   للجمعية العامة العادية احلق بناء

 خيصص ألغراض معينة.   اتفاقي
  من رأس املال املدفوع.  ٪ ٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اويل للمسامهني ُمتثِّل 
 قدر الذي  للجمعية العامة العادية عند حتديد نصيب األسهم يف صايف األرابح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك ابل

حيقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرابح اثبتة قدر اإلمكان على املسامهني. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف  
 األرابح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائماً من هذه املؤسسات. 

 ) واملادة السادسة والسبعني من نظام الشركات خيصص بعد    األساسي، ن النظام  ) م٢١مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة
ابملائة من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة على أال يتجاوز يف مجيع األحوال جمموع ما حيصل عليه  عشرة    ٪ ١٠ما تقدم نسبة  

وفق الضوابط اليت تضعها اجلهة    ،سنو�ً عضو جملس اإلدارة من مكافآت ومزا� مالية أو عينية مبلغ مخسمائة ألف ر�ل  
 املختصة وعلى أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسباً مع عدد اجللسات اليت حيضرها العضو. 

   يرحل إىل األعوام التالية على النحو الذي توافق عليه    االرابح أوويوزع الباقي بعد ذلك على املســـــامهني كحصـــــة إضـــــافية يف
 اجلمعية العامة.

   عن  الواحد م توصــــية جملس االدارة بتوزيع ر�ل للســــهم  ٢٠٢١فرباير   ١٥بتايخ  وقد اعتمدت اجلمعية العامة العادية املنعقدة
 .م٢٠٢٠سبتمرب  ٣٠العام  املايل املنتهي يف 

    من الســــــــنة املالية    ر�ل  للســــــــهم الواحد عن النصــــــــف األول ٠٫٧٥م توزيع  ٢٠٢١مايو  ٦بتاريخ  وقد اعتمد جملس اإلدارة
ر�ل للســهم  عن النصــف الثاين ، وابلتايل يكون إمجايل ما مت توزيعه   ١م توزيع أرابح  ٢٠٢١ديســمرب   ١٢وبتاريخ    م٢٠٢١

 ر�ل للسهم. ١٬٧٥ مبلغم ٢٠٢١السنة املالية عن 
 : اخلمسة املاضية (ابلر�ل السعودي)  ضح اجلدول التايل األرابح املوزعة للسهم عن نتائج السنوات املالية يو          

 ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ السنة املالية 

 ١٫٧٥ ١٫٠٠ مل يتم توزيع  مل يتم توزيع  ١٫٥ األرابح املوزعة ( ر�ل سعودي  للسهم)
 ٪١٧٫٥ ٪١٠ __  __  ٪١٥ نسبة التوزيع إىل قيمة السهم االمسية 
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 اثنياً:  

 ةـة الشركـحوكم
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 هيكل امللكية ابلشركة   .١
، وال يوجد    م٣٠/٠٩/٢٠٢١من رأمسال الشركة كما يف    ٪ ٥فيما يلي قائمة أبمساء املسامهني املالكني بشكل مباشر ألكثر من  

 أدوات دين أصدرهتا الشركة. 
 

 �سبة امللكية املباشرة  عدد األسهم   اسم املساهم م

 %٩٫٩٩ ٥٬٠٧٤٬١٤١ شركة امل�جل للتجارة واملقاوالت  ١

 ٪٩٫٦٥ ٤٬٩٠٠٬٠٠٠ عبدالرحمن الراشد وأوالدهشركة راشد  ٢

 ٪٨٫٠٤ ٤٬٠٨٣٬٤٦١ شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده  ٣

 ٪٦٫٧٧ ٣٬٤٤٠٬٣٨٤ شركة املهنا التجار�ة  ٤

 ٪٥٫٨٣ ٢٬٩٦٢٬٥٥٦ عبدالكر�م حمد امل�جل  ٥

 
 
 

وال يوجد أدوات    ،   م٣٠/٠٩/٢٠٢١يوضح اجلدول التايل ملكية األسهم من قبل أعضاء اجمللس وزوجاهتم وأوالدهم القصر كما يف  
 دين أصدرهتا الشركة. 

 م). ٣٠/٠٩/٢٠٢١اىل   م  ٠١/١٠/٢٠٢٠(م ٢٠٢١ املاليةتوجد أي ملكية أسهم تعود لكبار التنفيذيني وزوجاهتم وأوالدهم القصر خالل السنة  ال
 

 وتصنيف األعضاء   جملس اإلدارة تكوين   .٢

للصناعات احلديدة   اليمامة  أبرز مهام ومسؤوليات جملس اإلدارة لشركة  عتباره اجلهاز اإلداري األعلى واملسؤول مسؤولية  إبمن 
النظام األساس للشركة والقوانني واألنظمة    وفق ،  الرقابية احلكومية  عن إدارة الشركة مباشرة  أمام اجلمعية العامة للمسامهني واجلهات  

ن دور اجمللس يف رسم واعتماد التوجهات االسرتاتيجية واألهداف الرئيسة للشركة ووضع ومتابعة إجراءات  مكي، و قةالعالذات  
واعتماد املواز�ت الرئيسة والسياسات املالية ومتابعة ومراقبة أداء الشركة وأعمال  الرقابة الداخلية واحلوكمة وضمان كفاءهتا وفاعليتها،  

اإلدارة التنفيذية هبا، جبانب وضع السياسات اليت تنظم العالقة مع أصحاب املصاحل وحتمي حقوقهم، مبا يف ذلك وضع واعتماد  
للوائح النظامية وااللتزام ابإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية  السياسات اليت تؤكد وتضمن التطبيق واإلشراف على تنفيذ القوانني وا

 املتعلقة ابلشركة وأدائها واليت من شأ�ا أن تساعد مسامهي الشركة ومجهور مستثمريها يف تقييم أصول ومطلوابت الشركة. 
سبعة  ة جملس إدارة يتكون من  يتوىل إدارة الشرك" ) من  النظام األساس لشركة اليمامة للصناعات احلديدية على  ١٧نصت املادة( 

أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث سنوات ، يكون عدد أعضاء جملس اإلدارة املستقلني املنتخبني من اجلمعية العامة  
وعليه  فأنه  ،  " العادية ثالثة أعضاء يف مجيع األوقات مستقلني ، كما تكون أغلبية أعضاء جملس اإلدارة من األعضاء غري التنفيذيني 

تطبيقاً ألحكام املادة املذكورة أعاله يتألف اجمللس من سبعة أعضاء وهو ما يتوافق مع نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات  

 املنصب  اسم املساهم  م
عدد االسهم يف  

 م ٣٠/٠٩/٢٠٢٠
 التغيري %

عدد االسهم يف  
 م ٣٠/٠٩/٢٠٢١

 ١٬٢٠٠٬١١٥ ٪٢٦ - ١٬٦٢٩٬٣٨٦ ا�جلس عضو  األستاذ/ مهنا بن عبدهللا املهنا  ١

 ٢٠٠٠ ٪٨٠- ١٠٬٠٠٠ عضو ا�جلس  االستاذ/عبدا�حميد عبدالعز�ز العوه�� ٢

 األستاذ/ عدنان  عبدالرحمن املنصور  ٣

 
 ٤٠ ٪٩٩- ٤٬٠٠٠ عضو ا�جلس 
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الصادرة عن هيئة السوق املالية واللوائح والقوانني ذات العالقة ، وقد مت انتخاب اجمللس من اجلمعية العامة للمسامهني املنعقدة  
م  ٢٠٢٣يونيو  ٢٥م وملدة ثالث سنوات تنتهي يف  ٢٠٢٠يونيو  ٢٦م للدورة احلالية اليت بدأت أعماهلا يف  ٢٠٢٠مارس  ١٨بتاريخ  

 جلدول التايل يوضح أعضاء جملس اإلدارة وتصنيفهم ، وعضو�هتم يف شركات املسامهة (املدرجة): ا .
 

 

 صفة العضوية  املنصب  اسم العضو 
االخرى   \ العضوية يف الشركات املسامهة املدرجة 

خالف شركة اليمامة بصفته الشخصية او ممثال  
 عن شخص اعتباري 

ــ   عضو غیر تنفیذي  اإلدارة رئیس مجلس   األستاذ / سعد إبراھیم المعجل   ــ

 عضو غیر تنفیذي  نائب رئیس المجلس  األستاذ/ رائد إبراھیم المدیھیم 

 
 شركة أسمنت المنطقة الشمالیة   -
 شركة بوان   -
 شركة الخطوط السعودیة للتموین  -

 ــــ   عضو غیر تنفیذي  عضو مجلس إدارة  األستاذ / مھنا عبدهللا المھنا 

ــ  غیر تنفیذي عضو   عضو مجلس إدارة  األستاذ / خالد عبدهللا الشامي      ــ

 عضو مستقل عضو مجلس إدارة  عبدالعزیز العوھلي  دعبد الحمیاألستاذ/ 
  

ــ  عضو مستقل عضو مجلس إدارة  األستاذ / عدنان عبدالرحمن المنصور  ــ

ــ  عضو مستقل عضو مجلس إدارة  فؤاد جوید الشریبي األستاذ /   ــ
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 ألهم املناصب السابقة واحلالية واخلربات واملؤهالت ألعضاء جملس اإلدارة:  اً يوضح اجلدول التايل ملخص

 االسم احلالية ناصب امل السابقة  ناصبامل املؤهالت  اخلربات 
 

في  مناصب  عدة  شغل  الماضیة  العقود  خالل 
لعدة شركات   االدارة  مجالس  رئاسة وعضویة 
بعض  في  وشارك  تاریخھ  حتى  زال  وال 

كما  التنظیمات   المختلفة  والتجاریة  الصناعیة 
الخیریة  التنظیمات  بعض  في  شارك 

 واالجتماعیة المختلفة 

 
ماجستیر ھندسة كیمیائیة  -

 م ۱۹۷٥
بكالوریوس ھندسة كیمیائیة  -

 م ۱۹۷۳

 
رئیس المجلس التنسیقي للجان   -

الوطنیة بمجلس الغرف  
 السعودیة 

رئیس مجلس امناء منتدى - 
 الریاض االقتصادي

للجنة الصناعیة بغرفة رئیس ا  - 
 . الریاض

  -رئیس مجلس اإلدارة  - 
الشركة المتحدة للصناعات 

 التعدینیة
  – ئیس مجلس االدارة  ر - 

 شركة الیمامة للرخام والجرانیت 
نائب رئیس مجلس االدارة   -

 بالغرفة التجاریة بالریاض
عضو مجلس إدارة بالغرفة   -

 التجاریة الصناعیة بالریاض 
مجلس  بعضو مجلس ادارة  -

الغرف السعودیة ممثالً لغرفة  
 الریاض

عضو اللجنة التحضیریة العلیا   - 
 للتصنیع المحلي للقوات المسلحة

شركة   –عضو مجلس االدارة   - 
 التصنیع وخدمات الطاقة

شركة   –عضو مجلس االدارة   -
 االستثمارات التقنیة

شركة   –عضو مجلس االدارة   - 
 لیة الدماممعارض الظھران الدو

شركة   –عضو مجلس االدارة   - 
 صناعات االغذیة ( دیما )

شركة   - عضو مجلس اإلدارة  -
 الخزف السعودي 

- عضو مجلس المدیرین   -
لشركة العربیة للصناعات ا

 . الدقیقة
الشركة   -  عضو مجلس اإلدارة -

 السعودیة لألنابیب.
شركة   -  عضو مجلس اإلدارة -

 أسمنت الشرقیة. 
 

 شركة الیمامة لحدید التسلیح.  -رئیس مجلس االدارة  -
    شركة المعجل للتجارة -رئیس مجلس اإلدارة  -

 والمقاوالت. 
 
 
 

 
األستاذ / سعد  
 إبراھیم المعجل 

 
لھ خبرات في المجاالت الھندسیة تمتد ألكثر  

تشمل مجال المیاه والطاقة عاماً  ۳٥من 
مواد البناء وایضاً في تجارة وصناعة ومجال 

مجال تجارة وصناعة الحدید واألخشاب، ولھ 
خبرات إداریة واسعة تشمل اإلشراف وتنفیذ 

العدید من اإلستحواذات واإلندماجات وتطویر  
 اإلستراتجیات. 

كھربائیة ما  - ھندسة  جستیر 
۱۹۹۲ 

بكالوریوس ھندسة كھربائیة   -
۱۹۸٦ 

الشركة   -عضو مجلس  اإلدارة  -
 السعودیة لألنابیب 

المتحدة للصناعات  الشركة - رئیس مجلس اإلدارة -
 .التعدینیة

نائب رئیس مجلس اإلدارة شركة الخطوط السعودیة  -
 للتموین.

إسمنت المنطقة  نائب رئیس مجلس اإلدارة شركة  - 
 الشمالیة

 شركة مصدر لمواد البناء   -مجلس اإلدارة نائب رئیس  -
 شركة بوان  - عضو مجلس اإلدارة -
 رئیس مجلس المدیرین في شركة مطارات جدة -
 شركة كابالت الریاض  –عضو مجلس اإلدارة   -

االستاذ / رائد  
 إبراھیم المدیھیم

سنھ في  ٥۰لدیة خبرة طویلة تمتد الكثر من 
تجارة مواد البناء وتصنیع الحدید وحضور 

المؤتمرات والمعارض الدولیة والمحلیة  
 .الخاصة بمواد البناء

نائب المدیر العام في شركة   - الثانویة العامة   -
 المھنا التجاریة سابقاً 

 مجموعة المھنا للحدید -  اإلدارةرئیس مجلس  
االستاذ / مھنا عبدهللا  

 المھنا

بخبرة في مجال القیادة واالدارة العلیا  یتمتع 
والتخطیط المالي وتطویر وتحسین االداء  

 وإدارة االزمات. 

مدیر عام شركة مصنع الراشد   - بكالوریوس ھندسة صناعیة  -
 للبولستیرین

مساعد المدیر العام ومدیر   -
المبیعات والتسویق / شركة  

 مصنع أمجاد للصناعات الورقیة  
مج التعلیم  مھندس تنفیذي برنا -

 المشترك / المشورة للتقنیة 
مؤظف إداري / مصنع الجزیرة  -

  للحاویات وغرف التبرید   

الرئیس التنفیذي للقطاع الصناعي في شركة راشد عبد 
 الرحمن الراشد واوالده

االستاذ / خالد  
 عبدهللا الشامي 
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 يوضح اجلدول التايل ملخص ألهم املناصب السابقة واحلالية واخلربات واملؤهالت ألعضاء جلنة املراجعة من هم خارج جملس اإلدارة: 

 
 
 
 

 

 االسم احلالية ناصب امل السابقة  ناصبامل املؤهالت  اخلربات 
اإلدارات  شغل عضویة العدید من مجالس 

على مدى السنوات السابقة وال یزال. وقد  
رئیس  وعمل رئیس تنفیذي لشركة اكسترا 

تنفیذي لشركة الفوزان للمعادن ومدیر عام 
في مجموعة الراجحي الصناعیة وعمل 

ایضاً كمدیر عام لشركة الراجحي للتأمین 
التعاوني وعمل كمساعد مدیر تسویق في  

 كة الوطنیة للتأمین التعاونيالشر 

إدارة   بكالوریوس علوم -
 صناعیة. 

الرئیس التنفیذي للشركة المتحدة  
 اكسترا -لإللكترونیات 

الرئیس التنفیذي لشركة الفوزان   
 للمعادن

عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة  
 لإللكترونیات 

عضو مجلس ادارة شركة المجال  
 العقاریة

 شركة اجواد القابضة  –اإلدارة  عضو مجلس  -   
 شركة كیان القابضة - عضو مجلس اإلدارة  -

عبدالحمید  االستاذ /
 عبدالعزیز العوھلي

في مجال الھندسة  ةسنة خبر ٤۲اكثر من  -
وإدارة الجودة والتخطیط االستراتیجي  

 والقیادة وراس المال البشري. 

 بكالوریوس ھندسة مدنیة. -
برنامج اإلدارة اإلستراتیجیة  -

 بجامعة ستانفورد كالفورنیا  

الرئیس التنفیذي لشركة الزامل     -
 للحدید

نائب الرئیس للشؤون التنفیذیة   -
 باءبالشركة السعودیة للكھر

 شركة القاضي القابضة. - عضو مجلس اإلدارة  -
 رئیس مجلس اإلدارة شركة القاضي للمظالت.  -
شركة الزاجل السریع   –عضو مجلس اإلدارة   -

 اللوجستیة. للخدمات 
رئیس لجنة المراجعة بشركة الزاجل السریع  -

 للخدمات اللوجستیة  
 عضو لجنة المراجعة بشركة جاز العربیة للخدمات  -

ستاذ / عدنان  اال
  نعبد الرحم
 المنصور 

سنة خبره في قطاع الكھرباء   ۳٦اكثر من 
وتدرج في العدید من المناصب في الشركة  

 .سنھ ۳۲السعودیة للكھرباء لمدة 

 ماجستیر  ھندسة كھربائیة
 بكالوریوس  ھندسة كھربائیة 

مستشار غیر متفرغ في    -
فرونتییر إیكونومكس ولندن  

 إیكونومكس . 
  –نائب الرئیس التنفیذي للتولید  -

 الشركة السعودیة للكھرباء  

 شركة نسما القابضة  –عضو مجلس اإلدارة   -
 شركة نسما تاتا  –رئیس مجلس اإلدارة  -
 شركة نسما للبنیھ والتقنیھ  –رئیس مجلس اإلدارة  -
 رئیس مجلس شركة الحافالت الحدیثھ بمكھ المكرمھ  -

االستاذ / فؤاد بن 
  شریبيجوید ال

 اخلربات               املؤهالت الوظائف السابقة  الوظائف   احلالية  االسم
  رعبد القادزیاد االستاذ / 

 التومي 
 مستشار في شركة  -
 تأثیر المالیة  

 نائب رئیس الخدمات المصرفیة  -
 االستثماریة في سامبا كابیتال

 مساعد المدیر للخدمات الخاصة  -
 في سیتي بنك المغرب 

 مدیر قسم الخدمات البنكیة للشركات   -
 في سیتي بنك تونس

 ماجستیر التصرف البنكي.  -
 بكالوریوس التصرف البنكي  -

 سنة خبرة  ۲٤من  أكثر
 في الخدمات المصرفیھ  
 االستثماریة والعالقات 

 مع الشركات وإدارة   
 المخاطر وحوكمة الشركات 

  االستاذ / عبدهللا بن
 المھنا  عبدالكریم 

لالتحاد العربي  الرئیس المالي  
السعودي للسیارات والدراجات  

 الناریة. 
 

 

 الرئیس المالي لنادي الصقور السعودي -
عضو لجنة الترشیحات والمكافآت لنادي  -

 الصقور السعودي .   
أمین لجنة المراجعة لنادي الصقور   -

 السعودي .
الدمام فارما   الرئیس المالي شركة  -

 الدوائیة
المالیة  ر  للتقاری محترف متخصص اول-

 والتنظیمیة في شركة موبایلي
 المدیر المالي والمستشار مساعد  -
 الضریبي االول في مجموعة 
 شركات سبیماكوا الدوائیة 

 مساعد مدیر ومحاسب اول في  -
 شركة ارنست ویونغ 

شركة طالل ابو    مساعد مدقق حسابات   -
  القانونیین غزالة للمحاسبین

 

 ماجستیر ادارة االعمال   -
 والمحاسبة 

 بكاوریوس محاسیة -
 سنھ   ۱٦اكثر من  خبرات 

 في التدقیق واإلدارة المالیة  
 والتقاریر التنظیمیة
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 يوضح اجلدول التايل ملخص ألهم املناصب السابقة واحلالية واخلربات واملؤهالت لكبار التنفيذيني: 

 
 : جتماعات جملس اإلدارةا

وذلك يف إطار  )  عن بعد بنظام االجتماعات املرئية ( اجتماعات    مخسم  ٢٠٢١  املايلبلغت اجتماعات جملس اإلدارة خالل العام  
اجلدير ابلذكر    ،رو�  و للحد من انتشار فريوس كذلك السلطات الصحية يف البالد و اإلجراءات االحرتازية املفروضة من قبل تطبيق 

مما يدل على حرص كافة أعضاء جملس اإلدارة على احلضور     ٪ ١٠٠أن نسبة حضور اجتماعات جملس اإلدارة قد بلغت ما نسبته  
 حضور أعضاء جملس اإلدارة الجتماعات اجمللس :  و تواريخ اإلجتماعات اجلدول التايل ويوضح ، 

 العضو  اسم
   اإلجتماع  اتريخ 
ديسمرب   ٢٢

  م ٢٠٢٠

اإلجتماع    اتريخ 
فرباير         ٨

 م ٢٠٢١

اإلجتماع     اتريخ 
مايو        ٦

 م ٢٠٢١

اإلجتماع   اتريخ 
اغسطس   ١١

 م ٢٠٢١

اإلجتماع   اتريخ 
سبتمرب   ٢٧

 م ٢٠٢١

دد 
الع

 

ضور 
 احل

سبة
ن

 

 ٪١٠٠ ٥         إبراهيم  امل�جلسعد 

 ٪١٠٠ ٥         رائد ابراهيم املد��يم 

 ٪١٠٠ ٥         مهنا عبدهللا املهنا 

 ٪١٠٠ ٥         خالد عبدهللا الشامي 

 ٪١٠٠ ٥         عدنان عبدالرحمن املنصور 

 ٪١٠٠ ٥         عبدا�حميد عبدالعز�ز العوه��

 ٪١٠٠ ٥         فؤاد جو�د الشر��ي

 االسم احلالية ناصب امل السابقة  ناصبامل املؤهالت  اخلربات 
اإلستشارات  یتمتع بخبرات في مجال 

الصناعیة وإدارة المجمعات الصناعیة  
 سنھ  ۳٥تزید عن 

 

 المدیر العام لمصنع بالستیك الوطنیة  - بكالوریوس ھندسھ مدنیھ -
رئیس قطاع البتركیماویات للدار السعودیة  -

 یوسف سعید بازید  الرئیس التنفیذي للشركة للخدمات االستشاریة  

یتمتع بخبره في مجال المحاسبة 
واإلدارة المالیة ومراجعة وتدقیق 

 سنھ ۲۳الحسابات تزید عن 

الزمالة المھنیة: محاسب   -
من الوالیات  (CPA)قانوني 

 المتحدة األمریكیة
 بكالوریوس محاسبھ    -
 دبلوم لغة إنجلیزیة -

 مدیر اإلدارة المالیة لشركة اسمنت القصیم -
 اإلدارة المالیة للوطنیة للصناعة مدیر   -
 مدیر اإلدارة المالیة للراجحي أخوان  -
المراقب المالي للشركة السعودیة للطباعة   -

 والتغلیف 
 مشرف تدقیق في بودي محاسبون قانونیون -
رئیس حسابات لشركة الوحدة اكسبرس   -

 السعودیھ 
 دبي ، اإلمارات   – مدقق في دیلویت  -

 محمد بكر ابوفرحھ  للشركة الرئیس المالي  

سنھ في   ۲۱یتمتع بخبره تزید عن 
مجال صناعة وإدارة أعمال انشطة  

 االعمدة الكھربائیة 

 ماجستیر إدارة اعمال  -
 بكالوریوس ھندسھ میكانیكیھ -
 بكالوریوس محاسبة  -
 

 مھندس مبیعات بشركة الزاھد  
في شركة الیمامة  رئیس وحدة اعمال االعمدة

 للصناعات الحدیدیة

 
للتشغیل  الرئیس التنفیذي 

 سھل مخضار الثبیتي للشركة 
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o  التنفيذيني    وكبارأعضاء وجلان اجمللس   عويضاتتمكافآت و : 

عن أعماهلم عن السنة املالية    املمنوحةعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذين واملعتمدة من اجلمعية العامة للمسامهني فقد مت احتساب املكافآت  أسة مكافآت  اوفق سي
   على النحو التايل:  م  ٢٠٢١سبتمرب    ٣٠املنتهية يف  
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 اوالً: األعضاء المستقلین 
 عبدالحمید عبدالعزیز العوھلي  -۱ ۲٦۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۲٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 عدنان عبدالرحمن المنصور  -۲ ۲٥۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۹٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷۹٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 الشریبي جوید فؤاد -۳ ۲۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۰٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 المجموع الفرعي ۷۱۰٬۰۰۰ ٦۰٬۰۰۰ ۲۱٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۷۹۱٬۰۰۰         

 *أعضاء لجان خارج المجلس 

 زیاد عبدالقادر التومي   -۱ ٦۰٬۰۰۰ ۰ ۱۲٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 عبدهللا عبدالكریم المھنا -۲ ٦۰٬۰۰۰ ۰ ۱۲٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 الفرعي المجموع ۱۲۰٬۰۰۰ ۰ ۲٤٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱٤٤٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  ۰

 ثانیاً: االعضاء غیر التنفیذیین

 سعد إبراھیم المعجل -۱ ۲۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۰٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 رائد ابراھیم المدیھیم  -۲ ٤۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۲۱٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ٤٤۱٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 مھنا عبدهللا المھنا -۳ ٤٥۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ٥۰۰٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 خالد عبدهللا الشامي -٤ ٤٥۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ٥۰۰٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 المجموع الفرعي ۱٬٥۰۰٫۰۰۰ ۸۰٬۰۰۰ ۸۱٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱٬٦٦۱٬۰۰۰         

 المجموع ۲٬۳۳۰٬۰۰۰ ۱٤۰٬۰۰۰ ۱۲٦٬۰۰۰    ۲٬٥۹٦٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 
  الجلسات)  (عدا بدل حضور   بدل حضور الجلسات  المجموع 

 أعضاء لجنھ المراجعھ       
 عبد الحمید عبدالعزیز العوھلي  -۱ ٦۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۰۰ ۷۲٬۰۰۰
 زیاد عبدالقادر التومي  -۲ ٦۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۰۰ ۷۲٬۰۰۰
 عبدهللا عبدالكریم المھنا  -۳ ٦۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۰۰ ۷۲٬۰۰۰

 الفرعي  المجموع ۱۸۰٬۰۰۰ ۳٦٬۰۰۰ ۲۱٦٬۰۰۰
 أعضاء اللجنة التنفیذیة       
٬۰۰۰۲۲۱  ٬۰۰۰۲۱  ٬۰۰۰۲۰۰  رائد ابراھیم المدیھیم  -۱ 
٬۰۰۰۲۲۱  ٬۰۰۰۲۱  ٬۰۰۰۲۰۰  مھنا عبدهللا المھنا -۲ 
٬۰۰۰۲۲۱  ٬۰۰۰۲۱  ٬۰۰۰۲۰۰  خالد عبدهللا الشامي  -۳ 
٬۰۰۰٦٦۳  ٬۰۰۰٦۳  ۰۰٬۰۰۰٦  الفرعي  المجموع 
 والترشیحات  ت لجنة المكافآأعضاء        

 عدنان عبدالرحمن المنصور  -۱ ٥۰٬۰۰۰ ۹٬۰۰۰ ٥۹٬۰۰۰
٬۰۰۰٥۹  مھنا عبدهللا المھنا -۲ ٥۰٬۰۰۰ ۹٬۰۰۰ 
٬۰۰۰٥۹  خالد عبدهللا الشامي  -۳ ٥۰٬۰۰۰ ۹٬۰۰۰ 
٬۰۰۰۱۷۷  الفرعي  المجموع ۱٥۰٬۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ 
٬۰۰۰۱٬۰٥٦  ۰۰۰٬۱۲٦  اإلجمالي  ۹۳۰٬۰۰۰ 
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 م٢٠٢١سبتمرب   ٣٠نتهي يف  عن أعماهلم عن  العام املايل امل  املمنوحةيوضح اجلدول مخسة من كبار التنفيذيني ممن تلقى اعال املكافآت  
 

 
 

 : جلان جملس اإلدارة-٣

على الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املايل ودليل    متارس اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة مهامها ومسئولياهتا بناءً 
املهام واالختصاصات اليت حتدد صالحيتها وإجراءات عملها واليت تتضمن قواعد   وعلىحوكمة شركة اليمامة للصناعات احلديدية، 

ركات الصادرة عن هيئة السوق  وفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الشو ن  ا اللجن ومدة عضويتهم وأسلوب عمل  ااختيار أعضاء اللج
 . املالية 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نة املـراجعة: جل 

م ملدة ثالث سنوات  ، كما وافقت اجلمعية العامة على  ١٨/٠٣/٢٠٢٠تشكلت جلنة املراجعة  مبوافقة اجلمعية العامة بتاريخ 
مهام وضوابط عمل جلنة املراجعة ومكافآت أعضائها، وختتص اللجنة مبراجعة السياسات واإلجراءات املالية واإلدارية للشركة،  

وخمرجاهتا، كما تطلع اللجنة على تقارير وملحوظات املراجعة الداخلية، وتوصي جمللس اإلدارة    وإجراءات إعداد التقارير املالية
بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعاهبم والتأكد من استقالليتهم، ودراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها  

ملحوظات احملاسب القانوين على القوائم املالية وكذلك دراسة خطة املراجعة  على جملس اإلدارة وإبداء الرأي بشأ�ا، ودراسة  
مع احملاسب القانوين وإبداء ملحوظاهتا عليها، وغريها من األعمال بصورة دورية ومنتظمة، ومبا ميكنها من تقومي كفاءة وفاعلية  

اللجنة برائسة األستاذ/عبداحلميد    مت إنتخاب الفساد ،  األنشطة الرقابية، وإدارة املخاطر، وضمان االلتزام، ومكافحة االحتيال و 
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٦۳۲٫۹۰۰۲٫  ۰ ٦۲٬٦۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٬۳۱۱٬۲۲۸ ۷۸۳٬٥۲٦۱٬  ٬۸۸۳۲۳  ۹۰۰۳۰۲٬  الرئیس التنفیذي   -۱ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ 
٬۱۷۷٬٤۰۸۱  ۰ ۳۲٬۲۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۰٬۰۰۰ ٬۱۱۷۸٤٥  ۷۰٬۱۱۷ ٬۰۰۰۱٦۳  ٬۰۰۰٦۱۲  المالي الرئیس -۲ 

۸۱٥٬۱۳۳٬۲  ۰ ۸٤٬٦۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۳٦٬٥۹۲ ٦۰٦٬۱۱۲۱٬  ۲۰٦٬۹۷  ۰٤۰۲۰٥٬ الرئیس  التنفیذى  -۳ ۸۱۰٬۰۰۰ 
 للتتشغیل

۱٤۱٬۳۱٤٬۱  ۰ ۸۹٬۸۲٥ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . ۳۱٦٬۲۲٤۱٬  ٤۱٦٬۱٤٦  ۹۰۰۲۹۷٬ رئیس وحدة   -٤ ۷۸۰٬۰۰۰ 
 اعمال الھیاكل 

٤٦۱٬۷۸۲  ۰ ۲٥٬٤۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۳۸,٤۹ ۲۰٦٬۷۰۷  ۲۰٦٬۹۷  ۰۰۰٬۱۳۰   تيمدیر عام  وحد -٥ ٤۸۰٬۰۰۰ 
 األعمدة و األبراج أعمال  

٤٥۷٬۳۰۸٬۸  ۰ ۷۷۱٬۲۹٤  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٦٥۸٬٥۹۷٬۲  ۰۲۸٬٤۱٦٥٬  ۸۲۸٬٤۳٤  ۲۰۰٫۰۹۹۱٫  ٫۰۰۰۸۸۲٫۳  المجموع  

 جملس اإلدارة

 جلنة الرتشيحات واملكافآت  التنفيذية اللجنة  جلنة املراجعة 
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بن عبدالعزيز العوهلي (عضو جملس إدارة مستقل) وعضوية كل من األستاذ / ز�د عبدالقادر التومي واألستاذ/ عبدهللا عبدالكرمي  
 م موضحة كما يلي: ٢٠٢١املايل  العام املهنا ، عقدت اللجنة اربعة اجتماعات خالل 

 

  :مهام جلنة املـراجعة 

الداخلية،   . ١ الرقابة  نظم  وسالمة  مراجعة  كفاية  مهام  وفعالية  واإلجراءات  والسياسات  والتقارير  املالية  واحملاسبة 
 املراجعة الداخلية ومراقب احلساابت. 

 التحقق من التزام الشركة ابألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  . ٢
 هة البيا�ت املالية للشركة. كفاية وسالمة السياسات واإلجراءات فيما يتعلق بسالمة وأمن موجودات الشركة، ونزا . ٣
التحقق من استقالل مراجع احلساابت وموضعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال املراجعة مع األخذ يف االعتبار   . ٤

 القواعد واملعايري ذات الصلة. 
 .املسامهة يف استعراض وتقييم املخاطر اإلسرتاتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن هذه املخاطر الناشئة . ٥
جلنة املراجعة" مسئولة عن إعداد ونشر تقرير اللجنة السنوي إىل جملس اإلدارة والتقارير األخرى املطلوبة  كما وأن " . ٦

 منها وذلك مبوجب القواعد التطبيقية والقوانني واللوائح. 

 : إقرارات جلنة املراجعة      

 أن سجالت احلساابت أعدت ابلشكل الصحيح.   -١
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.   -٢
 أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. -٣
 

  :جلنة الرتشيحات واملكافآت 

م من ثالث أعضاء مع بداية دورة اجمللس  ٢٦/٠٦/٢٠٢٠مت تعيني جلنة الرتشيحات واملكافآت بقرار من جملس اإلدارة بتاريخ 
اجلديدة وملدة ثالث سنوات برائسة األستاذ / عد�ن عبدالرمحن املنصور (عضو جملس مستقل) وعضوين جملس غري تنفيذيني  

م  ٢٠٢١ملايل  ا  العاماجتماعات خالل    ثالثةعقدت اللجنة    ،األستاذ / مهنا عبدهللا املهنا واألستاذ / خالد عبدهللا الشامي 
   موضحة كما يلي:

 
 

 احلضور م ١٠/٠٨/٢٠٢١ م ٠٥/٠٥/٢٠٢١ م ٠٤/٠٢/٢٠٢١ م ٠٣/١٢/٢٠٢٠ العضو إسم 
 بةنس

 احلضور
 ٪١٠٠ ٤         عبدالعز�ز العوه��  دعبد ا�حمي

 ٪١٠٠ ٤         ز�اد عبدالقادر التومي 

 ٪١٠٠ ٤         عبدهللا عبدالكر�م املهنا 
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 �سبة ا�حضور  ا�حضور  م٠٨/٠٧/٢٠٢١ م ٠٩/٠٣/٢٠٢١ م ٢٢/١١/٢٠٢٠ العضــــــــــو  اسم

 ٪١٠٠ ٣      عدنان عبدالرحمن املنصور 

 ٪١٠٠ ٣      مهنا عبدهللا املهنا 

 ٪١٠٠ ٣      خالد عبدهللا الشامي 

 

  :مهام جلنة الرتشيحات واملكافآت 

تقوم اللجنة مبساعدة اجمللس يف حتديد األفراد املؤهلني ليصبحوا أعضاء اجمللس، والتوصية إىل اجمللس ابألعضاء   -١
كما ال جيوز للجنة وفقا لتقديرها النظر    للمسامهني،املرشحني خلوض االنتخاابت الجتماع اجلمعية العامة السنوية  

 . واإلدارة املسامهنييف األفراد املقرتحني من قبل 
املطلوبة   للقدرات والكفاءاتوصف  وإعدادلعضوية جملس اإلدارة   واملناسبةاملراجعة السنوية للمهارات املطلوبة   -٢

 مبا يف ذلك الوقت املطلوب ملمارسة أنشطة اجمللس.  العضوية، ملثل هذه 
وافقة على أعضاء كل  ابملمجلس اإلدارة لل والتوصية تقوم اللجنة إبعادة النظر يف تكوين كل جلنة من اجمللس   -٣

 .جلنة 
مبا يف   التنفيذيني،تقوم اللجنة مبساعدة اجمللس يف اختيار وتطوير وتقييم املرشحني احملتملني لشغل وظائف املدراء  -٤

 واإلشراف على وضع اخلطط خلالفة املسئول التنفيذي.   الرئيس،ذلك 
 .اجلدد تقوم اللجنة مبتابعة الربامج التوجيهية لألعضاء  -٥
اإلشراف على   وتتوىل  للمجلس، تقوم اللجنة بتطوير وتوصية اجمللس للموافقة على عملية التقييم الذايت السنوي  -٦

 التقييم الذايت السنوي للمجلس. 
تقوم اللجنة مبساعدة اجمللس بشكل سنوي يف حتديد امتثال كل عضو والرئيس التنفيذي مع قواعد ولوائح  -٧

 بالغ اجمللس عن أي انتهاكات للوائح.إب  السلوك واألخالق للشركة وجي
مراجعة هيكلية كل من رئيس وأعضاء جملس اإلدارة مبا يتضمن احلجم واملكافآت واملهارات واملعرفة واخلربة   -٨

 املناسبة هبذا الشأن. ابلتغريات  والتوصية 
 مصلحة الشركة. حتديد نقاط القوة والضعف يف جملس اإلدارة والتوصية ابحللول اليت تتوافق مع  -٩

املستقلني وعدم وجود أي تضارب يف املصاحل يف حالة عمل أحد أعضاء اجمللس   األعضاء استقاللالتأكيد على  -١٠
 عضوا يف جملس إدارة شركة أخرى. 

 
وعرضه على جملس االدارة يف اجتماعه  قد قامت اللجنة من خالل استبيان شارك فيه مجيع أعضاء اجمللس بتقييم أداء اجمللس  و 

اللجنة وتكليفها بتنفيذ ومتابعة ماورد فيه من اعمال تطوير وحتسني  م ، وقد اقر اجمللس توصيات    ٠٦/٠٥/٢٠٢١بتاريخ  
 . لز�دة فاعلية واداء اجمللس 
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 : مسؤوليات حتديد التعويضات واملكافآت

تقوم جلنة الرتشيحات واملكافآت ابلتوصية جمللس االدارة مبكافآت اعضاء جملس االدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني  
التنفيذية   واالدارة  وجلانه  االدارة  جملس  مكافآت  لسياسة  وفقاً  اعتمادها ابلشركة  مت  بتاريخ   واليت  العامة  اجلمعية  قبل    من 

احلصول أيضاً على موافقة اجلمعية بصرف املكافآت عن    وقد مت  م، ٠١/٠٨/٢٠٢١بتاريخ    ومامت تعديله   م ١٨/٠٣/٢٠٢٠
 م. ٢٠٢٠السنة املالية 

يقوم جملس االدارة مبناقشة تقرير جلنة الرتشيحات واملكافآت العضاء اجمللس واعضاء جلانه وكبار التنفيذيني، وللمجلس إقرار  
وكبار التنفيذيني ابلشركة وفقاً لألنظمة واللوائح والسياسة املعتمدة. واستثناء من ذلك  مكافآت اعضائه وجلانه املنبثقة عنه  

 ختتص اجلمعية العامة إبقرار مكافآت اعضاء جلنة املراجعة. 
او بدل مصروفات او مزا� عينيه او نسبة من  ،بدل حضور اجللسات  او    ،معني تتكون مكافآت اعضاء اجمللس من مبلغ  

االرابح وجيوز اجلمع بني اثنني او اكثر من هذه املزا� ومبا اليتجاوز مع مانص عليه نظام الشركات او الضوابط اليت تضعها  
 اجلهة املختصة.  

  :اللجنة التنفيذية 

عملها  اللجنة احلالية  بدأت  ثالث أعضاء،  من  م  ٢٦/٠٦/٢٠٢٠بقرار من جملس اإلدارة بتاريخ    التنفيذية  تعيني اللجنةمت  
مع بداية دورة اجمللس اجلديدة وملدة ثالث سنوات برائسة األستاذ / رائد ابراهيم املديهيم (عضو    م ٢٠٢٠/ ٢٦/٠٦  بتاريخ
مهنا عبدهللا املهنتنفيذيني  وعضوين جملس غري    تنفيذي)غري   الشامياألستاذ /  / خالد عبدهللا  اللجنة  ا واألستاذ  ، تعقد 

الرئيس التنفيذي للتشغيل  الرئيس التنفيذي األستاذ/ يوسف سعيد ابزيد و    يف    ية ابلشركة متمثلةً دارة التنفيذ إلإجتماعاهتا مع ا
  العام اجتماعات خالل    سبع عقدت اللجنة  ،    األستاذ/  حممد بكر ابوفرحة األستاذ/  سهل  خمضار الثبييت والرئيس املايل  

   م موضحة كما يلي: ٢٠٢١املايل 
 

 
 
 
 
 

 دلعدا م ٠٩/٠٩/٢٠٢١ م ٢٨/٠٦/٢٠٢١ م ٢١/٠٤/٢٠٢١ م ٠٥/٠٤/٢٠٢١ م ٢٧/٠١/٢٠٢١ م ٠٦/٠١/٢٠٢١ م ٠٨/١٢/٢٠٢٠ العضــــــــــو
�سبة  

 ا�حضور 

 ٪ ١٠٠ ٧               رائد ابراهيم املد��يم 

 ٪ ١٠٠ ٧               مهنا عبدهللا املهنا 

 ٪ ١٠٠ ٧               خالد عبدهللا الشامي 
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 مهام اللجنة التنفيذية: 

جيب على اللجنة مساعدة اجمللس يف أداء األنشطة واملهام املفوضة إليها من قبل جملس اإلدارة، من أجل تسهيل     -١
 عمليات   الشركة بشكل سلس.  

ويوافق  ، االستثمارتتوىل اللجنة مساعدة اجمللس يف وضع أهداف الشركة اإلسرتاتيجية الرئيسة وإسرتاتيجيات  -٢
 عليها.   اجمللس

 الرؤية واملهام اخلاصة للمجلس.   ووضعإن اللجنة تساهم يف تيسري حتديد  -٣
 تضع اللجنة خطة عمل على أساسها تساعد اجمللس يف حتديد رؤية الشركة ورسالتها واجتاه األعمال.   -٤
 ة اإلسرتاتيجية اليت تساهم يف حتقيق النتائج املطلوبة من الشركة. ستضع األهداف الرئي -٥
إسرتاتيجي ألداء الشركة بشكل منتظم لتحديد ما إذا كانت    استعراضة اجمللس يف إجراء تقوم اللجنة مبساعد -٦

 الشركة حققت أهدافها على املدى القصري والطويل.  
وذلك متشيا مع إسرتاتيجيات الشركة    الرئيسة، االستثمارية وتشارك اللجنة ابملراجعة واملوافقة على مجيع القرارات  -٧

 املعتمدة.  
سؤولة عن تشكيل أو إعادة تشكيل أي مشروع مشرتك أو شراكة مبا يف ذلك النفقات املرتبطة  تكون اللجنة م -٨

 ابملشروع.  
الربح  أقصى قدر من   وحتقيقالشركة كالقيام بز�دة حصتها يف السوق  استثمارات تساعد اللجنة بتطوير   -٩

 . للمسامهني
 على اللجنة تعزيز وتطوير التقنيات والدعم الفين للشركة.   -١٠
 على اللجنة مسؤولية إدارة عالقات البائعني مع املوردين الرئيسيني.   -١١
تكون اللجنة مسؤولة عن وضع العمليات التجارية والسياسات واإلجراءات التنفيذية الواجب إتباعها أثناء تنفيذ   -١٢

وحتديد املعوقات اليت متنع   اإلجراءات، هبذه   االلتزام على اللجنة أيضا مراقبة  وينبغي  الشركة، العمليات اليومية يف 
 وتقدمي خطط العمل اليت تساهم يف التغلب على هذه املعوقات.    واإلجراءات،هبذه السياسات   االلتزام

   العامة.  ت وتطوير املهاراعلى اللجنة رصد التطور العام للموظفني من خالل ضمان التدريب املنتظم   -١٣
 وتليب رضا العمالء.   التكلفة والفعالية وسائل تطور األعمال بطريقة فعالة من حيث  استكشافعلى اللجنة  -١٤
على اللجنة أن تتكفل بسالمة التنسيق وتبادل املعلومات واآلراء بني كبار املسؤولني التنفيذيني ومدراء اإلدارات   -١٥

 الرئيسية.  
    العمل.على اللجنة حتديث خالفة املناصب بشكل دوري لضمان حتقيق متطلبات  -١٦
يتعلق بتنفيذ خطة العمل اليت وضعها  ينبغي على اللجنة مراقبة أداء الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية فيما  -١٧

 اجمللس.  
تستعرض اللجنة قدرة الشريك التجاري املشارك يف املشاريع اليت تقوم هبا شركة اليمامة للصناعات احلديدية إن   -١٨

 وجد.  
إسرتاتيجية   -١٩ واملبادئ  واخل  االستثمارية والسياسات    االستثمار حتديد  اجمللس  ملوافقة  ذلك    التوجيهية، اضعة  مبا يف 

 والتقييم.  واالستثمارات احملظورة ،  األصول، وتوزيع  األصول، لسياسات واملبادئ التوجيهية بشأن فئات ا
 .  االستثماريةابلسياسات واإلجراءات  االستثماراتهذه  امتثال جديدة ورصد   استثماراتعن  اقرتاحات مراجعة  -٢٠
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إذا كان   -٢١ فيما  ذات    االستثمارالنظر  لألطراف  مفيد  هو  اهتماما    العالقة،املقرتح    واستعراض               خاصا،ويتطلب 

 موافقة اجمللس. 
 .  استثماراهتااملعايري بشكل دوري أو أجهزة القياس األخرى اليت تستخدمها الشركة ملراقبة أداء  واعتماد مراجعة  -٢٢
 .  االستثماريةابلزكاة أو الضرائب املرتبطة ابلصفقات   االمتثالقضا�  واستعراضمراجعة معاجلة الزكاة أو الضرائب  -٢٣
املعاجلة احملاسبية واإلفصاح عن كل معاملة   -٢٤ ملعيار احملاسبة    استثماريةاستعراض  التقييم وفقا  يتم  أن  والتأكد من 

 املقبولة.  
القرار ابالحتفاظ أو ا�اء خدمتهم حسب ما يروه    واختاذ   الشركة، االستثمار يف  املراقبة املستمرة ألداء مستشاري   -٢٥

 مناسباً.  
 تقييم النتائج االستثمارية بشكل دوري وتقدمي التقارير الالزمة جمللس اإلدارة، مبا يف ذلك:  -٢٦

 مراجعة توصيات اإلدارة التنفيذية.  •
 واملستقبلية. مراجعة مكو�ت احملفظة اإلستثمارية احلالية  •
 التأكد من التزام القائمني على إدارة االموال ابلسياسة اإلستثمارية.  •
 مراجعة قرارات الشراء والبيع.  •

 
 نظام حوكمة الشركة:  -٤

هتدف شركة اليمامة للصناعات احلديدية من حوكمة الشركة إىل توفري سلسلة من العالقات بني الشركة وإدارهتا العليا  
ومسامهيها وغريهم من اجلهات املعنية وذات العالقة، حبيث يوفر ذلك الطريقة اليت توضح أهداف  وجملس إدارهتا  

الشركة واالساليب اليت تؤدي إىل حتقيق هذه االهداف، ولدى الشركة تقسيم واضح للمسؤوليات بني جملس االدارة  
 واالدارة العليا للشركة. 

 املالية السوق هيئة  عن  الصادرة الشركات حوكمة التام بالئحة زام شركة اليمامة للصناعات احلديدية اباللت  وتتعهد
 التأكد أن أجل  واالفصاح من  من الشفافية واضح  إطار  تنفيذها  يتطلب  واليت  جناحها،  يف  مهماً  عامالً  أ�ا  وترى

 املالية  الشركة  لنتائج  وعادلة  واضحة  صورة ويقدم للمسامهني  املصاحل  أفضل  حتقيق أجل من  يعمل  جملس االدارة
   .أعماهلا  ونتائج
حوكمة الشركة اخلاص هبا يف    ) من دليل اخلامسةالنسخة (شركة اليمامة للصناعات احلديدية  جملس إدارة    واعتمد
  هيئة   وأنظمة  ولوائحالشركات    ونظاميتماشى مع النظام األساسي للشركة    الذيو   ملحقاته،و م  ٠٣/١١/٢٠٢١اتريخ  
 .املالية السوق

تطبق الشركة مجيع االحكام الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ابستثناء االحكام  
 اد�ه: الواردة االسرتشادية 
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 رقم المادة  نص المادة  اسباب عدم التطبیق  

 المادة التاسعة والثالثون تدریب اعضاء مجلس االدارة  مادة اس��شادية 

 المادة الحادیة واالربعون تقییم اعضاء مجلس االدارة  اس��شادية مادة 

 المادة السبعون   تشكیل لجنة إدارة المخاطر  اس��شادية مادة   

 املادة ا�حادية والسبعون  اختصاصات �جنة ادارة ا�خاطر مادة اس��شادية 

 والسبعون المادة الثانیة  اجتماعات لجنة ادارة المخاطر مادة اس��شادية 

 المادة الخامسة والثمانون تحفیز العاملین  مادة اس��شادية 

 المادة الخامسة والتسعون  تشكیل لجنة حوكمة الشركات  مادة اس��شادية 

 

 سياسات اإلفصاح:   -  ٥
شركة اليمامة للصناعات  لوكمة احل  دليل الئحةإن ميثاق (الئحة) سياسة اإلفصاح عن املعلومات جزء ال يتجزأ من  

.  ) www.yamsteel.comاو على موقع الشركة (   احلديدية وميكن ألي مساهم االطالع عليه مبقر الشركة 
املالية الربع  الشركة عن نتائجها  وقت حدوثها، وقد افصحت  التغيريات  اهم االحداث و وقد أفصحت الشركة عن  

وفق الفرتة احملددة من  واهم االحداث اجلوهرية واليت أتثر على نتائج الشركة وانعقاد مجعية املسامهني  سنوية والسنوية 
 ومت اإلعالن عنها يف الصفحة اخلاصة ابلشركة يف موقع شركة السوق املالية (تداول). هيئة السوق املالية 

 

 املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية: نتائج    -٦

الرقابة   إجراءات  بفعالية  يتصل  فيما  للصناعات احلديدية ابلنظر  اليمامة  اإلدارة بشركة  املنبثقة من جملس  املراجعة  تقوم جلنة 
، ومراجعة أعمال  وشركاؤهابراهيم امحد البسام    / الداخلية من خالل مراجعة أعمال مراجع احلساابت اخلارجي للشركة السادة 

إدارة املراجعة الداخلية ابلشركة واستخالص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها إىل جملس اإلدارة بشكل دوري للتأكد من  
مدى  كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم املالية وتوفري تقومي مستمر لنظام الرقابة الداخلية و 

أنه ال ميكن التأكيد بشكل مطلق    االعتبارفاعليته واالهتمام أبي مالحظات تظهر والتعامل معها جبدية اتمة، مع األخذ بعني  
التقييم من خالل فحص عينات عشوائية هبدف   الداخلني واخلارجني، ويتم  املراجعني  قبل  التقييم من  على مشولية عمليات 

 عالية إجراءات الرقابة الداخلية.   احلصول على أتكيدات معقولة على ف
ذات فعالية وكفاءة عالية ويف    م  ٢٠٢١املايل  وترى جلنة املراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة يف الشركة خالل العام  

ال توجد لديها أية مالحظات جوهرية أو قصور هام يقتضي التنبيه إليه أو اإلفصاح عنه  و ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال  
 التابعة.  أو شركتها من قبل اإلدارة التنفيذية للشركة 

 

 العقوابت والقيود واجلزاءات على الشركة:   –  ٧

للصناعات   اليمامة  أثر جوهري أو قيود احتياطية أو جزاءات أخرى مفروضة على شركة  أية عقوابت ذات  ال توجد 
 . م٢٠٢١املايل احلديدية من أي جهة تنظيمية أو رقابية أو قضائية عن العام 
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 تقرير املراجع اخلارجي للشركة:   -  ٨

السادة/   للشركة  اخلارجي  املراجع  تقرير  ماورد يف  البسام وشركاؤه  حسب  امحد  املالية  ابراهيم  القوائم  أن   " برأيه  أفاد  والذي 
املوحد لشركة  املايل  املركز  بعدل، من مجيع اجلوانب اجلوهرية،  التابعة    املوحدة" تعرض  للصناعات احلديدية وشركتها  اليمامة 

 املايل املوحد وتدفقاهتا النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقاً   ءها، وأدا٢٠٢١تمرب  سب  ٣٠كما يف    ")موعة("اجمل
السعودية   األخرى املعتمدة من اهليئة  واإلصدارات  واملعايري  السعودية،  العربية  يف اململكة  املعتمدة املايل  للتقرير للمعايري الدولية 

 القانونيني.  للمحاسبني
 

 على القوائم املالية السنوية:حتفظات املراجع اخلارجي    -٩
أي حتفظات على القوائم املالية السنوية    ابراھیم احمد البسام وشركاؤهال توجد لدى املراجع اخلارجي للشركة السادة/  

 م. ٣٠/٠٩/٢٠٢١ املنتهية يف سنةعن ال
 

 

 ومالحظات املسامهني:ضائه مبقرتحات  االجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أع  -١٠
يتخذ جملس اإلدارة عدد من االجراءات إلحاطة اعضائه مبالحظات ومقرتحات واراء املسامهني من خالل اجتماعات  
اجمللس الدورية، ويتم تلقي االستفسارات واآلراء يف املناقشات اليت تتم خالل اجتماعات اجلمعيات العامة حيال الشركة  

قبل مسؤول شؤون  وادائها. ابإل  من  اهلاتف  او  االلكرتوين  الربيد  عن طريق  واملقرتحات  االستفسارات  تلقي  إىل  ضافة 
  ه خر املستجدات يف هذا اإلطار من خالل اإلدارة التنفيذية ليتخذ اجمللس ما يرا املسامهني، وابلتايل يتم إحاطة اجمللس آب

 مناسباً حيال تلك املوضوعات. 
 

 : و سجالت املسامهني  العامة للمسامهنياجلمعيات  -١١
م،  ٢٠٢١  فرباير  ١٥مجعية عامة عادية انعقدت بتاريخ  األوىل    ،   م ٢٠٢١  املايل    خالل العام  للشركة   مجعيتان عموميتان انعقدت  

عادية    والثانية غري  عامة  بنسبة    م،٢٠٢١أغسطس    ١بتاريخ    انعقدتمجعية  اإلدارة  جملس  أعضاء  يف    ٪١٠٠وكان حضور 
 . اجلمعيتان

 

   واسباهبا:يوضح اجلدول التايل عدد طلبات الشركة لسجل املسامهني وتواريخ تلك الطلبات  و 
 

 الرقم  تاریخ الطلب  السبب

 ۱ م ١٥/٠٢/٢٠٢١ م  و٠١/٠٢/٢٠٢١ توزيع أرابح اجلمعية العامة العادية و 

 ۲ م ٢٧/٠٥/٢٠٢١و  م ٢٣/٠٥/٢٠٢١ توزيع أرابح 

 ۳ م ٢٨/٠٧/٢٠٢١ اجلمعية العامة غري العادية 
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 املسئولية االجتماعية:   -١٢
العربية السعودية ومدرجة ابلسوق   العامة يف اململكة  للصناعات احلديدية إحدى الشركات املسامهــة  اليمامة  إن شركة 

وابستمـــرار على أداء واجبها جتاه فئة الشبــاب الذين هم عماد اجملتــمع والقيــام  املالية السعودية "تداول" حترص الشركة  
مبسئــولياهتا جتــاه أفراده ومبا خيدم مصاحلهم وينمي من إدراكهم وخصــوصا اجملتمع الذي يعقد عليه األمل يف املستقبل  

م يف خدمة اجملتمع حيث قامت  ٢٠٢١ ل عامالستكمال وتنمية مسرية البناء والعطاء، وشاركت الشركة بفعالية خال
 :ابألعمال اآلتية

واملعاهد التقنية يف اململكة بعقود منتهية ابلتوظيف، وذلك حتضرياً هلم   متدرب من طالب الكليات   ٦٦تدريب   •
   .لالنضمام إىل طواقمها الفنية حال خترجهم

ملكة لالطالع وعن قرب على آخر ما  جامعات امل  من استقبال ز�رات من طالب كليات اهلندسة الكهرابئية   •
 .توصلت إليه التقنيات احلديثة يف تصميم وتصنيع املعدات الكهرابئية

طالب من طالب جامعات اململكة ومنها جامعة امللك عبدالعزيز وجامعة امللك فهد    ١٨سامهت الشركة بتدريب   •
 للبرتول واملعادن ضمن بر�مج التدريب و التطبيق العملي املطلوب منهم للتخرج.  

 حضور ملتقيات التوظيف برعاية وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.  •
 وارد البشرية حلصر الوظائف وأستقطاب املرشحني املتقدمني للعمل لديها. املسامهة والتعاون مع صندوق تنمية امل •
جنحــت الشـركة يف استقطاب العديد من الكفاءات السعودية للعمل يف الشركة وبدعم من صندوق املوارد البشرية   •

  من إمجايل   ٪ ٣٤ نسبة   ميثلون م  ٢٠٢١سبتمرب    ٣٠موظف كما يف    ٣٣٨السعوديني  حيث بلغ عدد املوظفني  
 املوظفني.  

حترص الشركة على استخدام أحدث التقنيات يف وسائل إنتاجها واليت ال ينتج عنها أية مواد ضارة أو غري صحية   •
   .وذلك إسهاما منها يف احملافظة على البيئة واجملتمع

الغايل وأبنائه الكرام ومبا  هذا وسوف تستمر الشركة يف تنويع مبادرات مشاركاهتا يف مسئوليتها االجتماعية جتاه الوطن  
 خيدم املصلحة العامة. 

 إقرارات جملس اإلدارة وإدارة الشركة:   -١٣

 يؤكد ويقر جملس اإلدارة وإدارة الشركة على التايل: 
 إن سجالت احلساابت أعدت ابلشكل الصحيح.  • 
 إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  •
 أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  د ال يوج •
ومل ترفع  ابراهيم امحد البسام وشركاؤه  ال توجد لدى جلنة املراجعة أية حتفظات على املراجع اخلارجي للشركة السادة/   •

 توصية جمللس اإلدارة الستبداله أو إ�اء التعاقد معه قبل املدة املتفق عليها ابلعقد. 
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 :اخلامتة
م،  ٢٠٢١سبتمرب    ٣٠مت إدراجه يف هذا التقرير والبيا�ت اخلتامية املرفقة للعام املايل املنتهي يف    ملاوفقاً  حققت الشركة نتائج مميزة  

الشركة وتعظيم اإلستفادة  اسب مع احتياجات الطلب على منتجات  يتنمبا  حيث مت ادارة شراء اخلامات خلدمة قطاع االنشاءات  
النتائج احملققة   لصاحل التكلفة    م  ٢٠٢١العام املايل  من الدورة السعرية خلام احلديد خالل   على  لقطاع  مما انعكس اجيابياً 

م  ٢٠٢١ ايللعام املااإلنشاءات ، كما وأن ز�دة الطاقة اإلنتاجية وز�دة مبيعات قطاع الكهرابء قد ساهم يف ختفيض خسارة 
   . م ٢٠٢٢ومن املتوقع حتسن نتائجه خالل العام املايل 

نتيجًة لتداعيات جائحة   ولقد تغلبت الشركة وهلل احلمد على العقبات والصعوابت لالعمال اللوجستية يف سالسل االمداد  
كورو� عاملياً وذلك من خالل جدولة ومتابعة احتياجاهتا وتنويع مصادر االمداد مما عزز توفري منتجات الشركة وفق اجلداول  

  لطاقة الشمسية ا ألنظمة  ديدية  احلشغوالت  ملا  توريديف  ستمرار  واليت من امهها االللمشاريع املتعاقد عليها حملياً وخليجياً    الزمنية  
،  ، وكذلك توفر منتجاهتا لدى جتار مواد البناء واملوزعني املعتمدين املتحدة  يف دولة االمارات العربية    لشمسية ا ملشروع حديقة ديب  

 . وفق اجلداول الزمنية املعتمدة مع املوردين الالزمة لإلنتاج وتوريد اخلامات 
تقدر    واآلالت واملعداتبتكلفة استثمارية يف املباين  مصنع اليمامة للجلفنة ابملدينة الصناعية الثالثة جبدة  ومن املتوقع تشغيل  

الربع األول من عام    سعودي   ) مليون ر�ل٣٢مببلغ ( أبراج نقل  التوسع يف  خلدمة جلفنة  م وذلك  ٢٠٢٢خالل  منتجات 
 . شاريع الطاقة الشمسية  ملشغوالت احلديدية الالزمة ألنظمة التعقب ملاو الكهرابء 
التفاوض مع  جاري  و الصناعية   ينبع  الر�ح مبدينة ألنظمة طاقة  اليمامة شركة  ملشروع مصنع  يذ اعمال التشييد والبناء ف جاري تن

نتجات املطلوبة من  موترسية عقود شراء املكن وفق اجلدول الزمين املعتمد للمشروع ومبا حيقق اجلودة لل موردين خطوط اإلنتاج 
ربينات اهلوائية والذين سيسامهون يف تنفيذ مشاريع انتاج الكهرابء عن طريق الر�ح يف اململكة العربية  و العامليني للت  املوردينقبل  

، ومن املتوقع  ملتطلباهتم واحتياجاهتمأي تغيري  لتعريف ابلشركة ومشروعها واألخذ يف االعتبار  لوالتواصل املستمر معهم  السعودية  
 . م٢٠٢٣تشغيل املشروع خالل الربع الثالث من عام 
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