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 المحترمين                السادة / مساهمي شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية         

 سالم عليكم ورحمة الله وبركاتهال 

دارة شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية أ ن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير الس نوي ، الذي يلقي الضوء  يسر مجلس اإ

نجازات الشركة ومركزها المالي عن الس نة المالية المنتهية في  عداده بما يتوافق مع  7102ديسمبر  30على أ داء واإ م ، والذي تم اإ

ركات وقواعد التسجيل واالدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام متطلبات الئحة حوكمة الش

 وذلك على النحو التالي :ال ساسي للشركة ، 

 

 تأ سيس ونشاط الشركة : -0

 تأ سيس الشركة : 0-0

شركات ل حكام نظام ال طبقًا   لشركة"( كشركة مساهمة مقفلةتأ سست شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية )"ا

في المملكة العربية السعودية تحت السجل  هـ ولوائحه78/10/0432( واتريخ 3الصادرة ابلمرسوم الملكي رقم )م/

م حيث وافق الشركاء في 0994فبراير  7هـ الموافق 0404شعبان  71الصادر بتاريخ  0030107317التجاري رقم 

م على تحول الشركة من شركة ذات 7106اكتوبر  06هـ الموافق 0438محرم  05اجتماع الشركاء ابلشركة بتاريخ 

لى شركة مساهمة سعودية مقفلة عن طريق تحويل الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات  مس ئولية محدودة اإ

عال7106نوفمبر  3هـ الموافق 0438صفر  3( بتاريخ 76ق/وقد صدر القرار الوزاري رقم ) ، ن التحول م ابلموافقة على اإ

لى شركة مساهمة سعودية مقفلة   8هـ الموافق 0438صفر  8عامًا تبدأ  من  99وطبقًا للسجل التجاري مدة الشركة ، اإ

عداد القوائم المالية المرفقة عن الفترة من 7106نوفمبر  م )اتريخ التحول من شركة ذات 7106نوفمبر  8م لذلك تم اإ

لى شركة مساهمة سعودية   م.7102ديسمبر  30مقفلة( وحتى مس ئولية محدودة اإ

 75هـ الموافق 0407رجب  08الصادر بتاريخ  405كما تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموجب السجل الصناعي رقم  

 7106اير ين 72هـ الموافق 0432ربيع الثاني  06الصادر بتاريخ  0034م والمعدل ابلترخيص الصناعي رقم 0995نوفمبر 

رايل  605110111م على زايدة رأ س مال الشركة من7106اكتوبر  06هـ الموافق 0438محرم  05وافق الشركاء بتاريخ 

لى  901110111سعودي الى  سمية  911رايل سعودي وذلك خصمًا من ال رابح المبقاه مقسمًا اإ  01أ لف سهم بقيمة اإ

  .رايالت سعودية لكل سهم
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ـ والذي تضمن الموافقة 0438جمادى االخرة  03م الموافق 7102يناير  00طبقاً لقرار هيئة سوق المال الصادر بتاريخ و  ه

على طرح أ سهم الشركة في السوق الموازية )نمو( وكذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة علي زايدة رأ س 

لى  0007510111رايل سعودي الي  901110111مال الشركة من  سمي 000750111رايل سعودي مقسماً اإ ة سهم بقيمة اإ

دراج وبدء تداول أ سهم الشركة ابلسوق 79/5/0438م الموافق 76/7/7102رايل سعودي لكل سهم وبتاريخ  01 هـ تم اإ

 ".الموازية "نمو

دارة الشركة ابلتوصية في جلس ته المنعقدة  بتاريخ  بزايدة ابلتوصية   0439-4-9الموافق   7102-07-02وقد قام مجلس اإ

سهم وذلك عن طريق  3250111ية للمساهمين بواقع سهم لكل ثالثة أ سهم وبزايدة رأ س المال عن طريق منح أ سهم مجان 

رايل  خصما من حساب ال رابح المبقاة وسيتم عرض توصية مجلس االإدارة على أ قرب جمعية  302510111رسملة مبلغ 

 .عامة للمساهمين الإقرار الزايدة المقترحة

 

 نشاط الشركة :  0-7

سم مرادف للجودة الشاملة في صناعة ال رفف ا المعدنية الصمعاني للصناعاتمصنع  ركةشسم ايعتبر 

وال عمال  القطاعات مختلفتى تخدم المعدنية وجميع أ نظمة وحلول التخزين والمناولة من أ رفف وغيرها ح 

 .الجودة بأ على معاييرها مع التحكم في التكلفة هذه أ نفس نا لتوفير كرس نا وقد

:ومنتجات الشركة فيما يليوتتمثل أ هم أ نشطة   

  مس تودعاتال أ رفف و مناولة وال تخزين ال تصنيع ال رفف المعدنية وملحقاتها وأ نظمة 

 .طبالي خشب                                   

 .طبالي بالستيك 

 .هياكل معدنية مشكلة 

 . أ قفاص معدينة وحاوايت 

 . منتجات معدنية متنوعة 

 . أ رفف معدنية للثالجات 

  تخزين للمس تودعات المبردة .ابلتات 

  شوكيةرافعات . 
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 حوكمة الشركات : -7

 

لى تطبيق  ادية ابلنس بة والتي تعد الئحة استرشسوق المالية ال هيئة عن الصادرة  الئحة حوكمة الشركاتتسعى الشركة اإ

دارة والجمعية االإ للشركات المدرجة ابلسوق الموازي نمو ، وتعمل الشركة على وضع س ياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس 

لتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وبما يضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو  العامة للمساهمين لضمان االإ

 المس تهدف.

   

 

 : دارة التنفيذيةواالإ  دارة واللجانأ عضاء مجلس االإ  -3

 

 أ عضاء مجلس االدارة 3-0

دا دارة الشركة مجلس اإ عضاء( تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة رة مؤلف من )خمسة من ال  يتولى اإ

دارة لمدة خمس س نوات  ن مأ بتداء ال تزيد عن ثالث س نوات واس تثناءًا من ذلك عين المؤسسون أ ول مجلس اإ

 اتريخ قيد الشركة ابلسجل التجاري على النحو التالي:

 

 المنصب االسم م

 رئيس مجلس االدارة  محمد عبدالله عبدالكريم الصمعاني 0

 عضو وانئب رئيس مجلس االدارة بندر محمد عبدالله الصمعاني 7

 عضو عبدالله محمد عبدالله الصمعاني 3

 عضو مس تقل سعد عماش سعد الشمري 4

 عضو مس تقل خالد سليمان عبدالله المديفر 5
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 لجنة المراجعة  3-7

 وفقًا للجدول التالي:: تم تشكيل لجنة المراجعة من ثالث أ عضاء 

 المنصب االسم م

 رئيس اللجنة المهندس / سعد بن عماش الشمري 0

 عضو اللجنة المهندس / خالد بن سليمان المديفر 7

 عضو اللجنة ال س تاذ / بدر بن محمد العيسى 3

       

 

 

 

 االدارة التنفيذية  3-3

 : وفقًا للجدول التالي: تتكون االإدارة التنفيذية من ثالث أ عضاء             

 المنصب االسم م

 الرئيس التنفيذي الدكتور / بندر محمد عبدالله الصمعاني 0

 مدير العمليات وانئب الرئيس التنفيذي المهندس / عبدالله محمد عبدالله الصمعاني 7

 المدير المالي ال س تاذ / أ حمد مصطفى قرطام 3
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دارة الشركات ال  في عضوية مجال مشاركة أ عضاء مجلس االإدارة -4 دارتها خرىس اإ   : أ و اإ

 وفقًا للجدول التالي :

 المنصب أ سم الشركة أ سم العضو

 ة يال حساء للتنم  - المهندس / سعد عماش الشمري. 0

 الشرق ال وسط للكابالت المتخصصة )مسك( -

 كسب المالية -

  الشركة السعودية للصناعات المتطورة -

 انئب رئيس مجلس االإدارة -

 عضو مجلس االإدارة -

 عضو مجلس االإدارة -

 الرئيس التنفيذي -

 شركة أ سواق عبدالله العثيم - المهندس / خالد سليمان المديفر. 7

 شركة الرايض للصناعات الغذائية -

 انئب الرئيس التنفيذي  -

دارة  -  عضو مجلس اإ

 

 

  : تكوين مجلس االإدارة وتصنيف أ عضائه -5

 وفقًا للجدول التالي :

 العضوية تصنيف أ سم العضو م

 مس تقل غير تنفيذي تنفيذي

  √  محمد عبدالله عبدالكريم الصمعاني 0

   √ بندر محمد عبدالله الصمعاني 7

   √ عبدالله محمد عبدالله الصمعاني 3

 √   سعد عماش سعد الشمري 4
 √   خالد سليمان عبدالله المديفر 5
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 مهام اللجان وأ عضائها وسجل الحضور: -6

 المراجعة :لجنة 

 : ومهام عملها تتلخص فيما يلي اختصاص لجنة المراجعة           

 .التقارير المالية 6-0

بداء الرأ ي الفني بشأ نها والتوصية لمجلس االإدارة بشأ نها.  دراسة القوائم المالية ال ولية والس نوية واإ

 .المراجعة الداخلية 6-7          

دارة المخاطر ابلشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي.            دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية واإ

 مراجع الحساابت. 6-3          

التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحساابت الخارجي والتحقق من أ س تقالله وموضوعيته ومناقش ته وال جابة عن 

 ودراسة تقرير المراجع الخارجي.    فساراته أ س ت 

لتزام. 6-4            ضمان االإ

التحقق من التزام الشركة ابل نظمة واللوائح والس ياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعامالت مع 

 ال طراف ذات العالقة.

 م أ ربعة أ جتماعات.30/07/7102وقدت عقدت اللجنة خالل الس نة المالية المنتهية في *

 كما هو موضح ابلجدول التالي:

أ سم 

 اللجنة

طبيعية  أ سم العضو

 العضوية

 سجل الحضور
 االجتماع االول

 م17/18/7102

 االجتماع الثاني

 م03/00/7102

 االجتماع الثالث

 م79/00/7102

 االجتماع الرابع

 م72/07/7102

لي
جما

اال
 

لجنة 

 المراجعة
 4 √ √ √ √ رئيس اللجنة عماش سعد الشمري.المهندس/سعد 

 4 √ √ √ √ عضو .خالد بن سليمان المديفر المهندس /

 X √ √ 3 √ عضو ال س تاذ / بدر بن محمد العيسى.
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 :المكافأ ت المدفوعة ل عضاء مجلس االإدارة وكبار التنفيذيين  -2

 س ياسة مكافأ ت أ عضاء مجلس االإدارة واالإدارة التنفيذية : 2-0

كمكافأ ة عن عضوية مجلس االإدارة  أ لف رايل في الس نة للعضو 81اقع تحديد مكافأ ت أ عضاء مجلس االإدارة بو تم 

كما تم تحديد مكافأ ة أ عضاء لجنة رايل للعضو عن الجلسة الواحدة  3111بدل حضور جلسات مبلغ ل ابالإضافة 

ل بدل حضور جلسات عن الجلسة راي 0511أ لف رايل عن الس نة لكل عضو ابالإضافة لمبلغ  71المراجعة بمبلغ 

  لتنفيذية من خالل الئحة المكافأ ت الداخلية ابلشركة. االإدارة امكافأ ت الواحدة بينما تتحدد 

المكأ فات الممنوحة ل عضاء مجلس االإدارة واالإدارة التنفيذية متوافقة مع س ياسة المكافأ ت المعمول بها وال يوجد  2-7

نحراف جوهري عن هذه الس ياسة.  أ ي اإ

ن ، التي واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيأ عضاء مجلس االإدارة  وبدالت ورواتبيبين الجدول التالي مكافأ ت 

 .7102ديسمبر  30دفعت خالل الس نة المالية المنتهية في 

 : مكافأ ت أ عضاء مجلس االإدارة 2-3     

الرواتب  

 والبدالت

المكافأ ت 

الدورية 

 والس نوية

أ عمال  مقابل

فنية أ و 

 استشارات

بدل حضور 

 الجلسات

مصروفات 

 أ خرى

الخطط 

 التحفيزية

مزااي 

 عينية

المجموع 

 الكلي

 أ واًل : ال عضاء المس تقلين :

 890111 - - - 90111 - 810111 - الشمري سعد عماش -0

 0540111 - - - 90111 650111 810111 - المديفرخالد سليمان  -7

 7430111 - - - 080111 650111 0610111 - المجموع

 اثنيًا : ال عضاء غير التنفيذين :

 - - - - - - - - محمد عبدالله الصمعاني -0

 - - - - - - - - المجموع

 اثلثًا : ال عضاء التنفيذيين :

 - - - - - - - - الصمعاني بندر محمد -0

 - - - - - - - - عبدالله محمد الصمعاني -7

 - - - - - - - - المجموع
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 : مكافأ ت كبار التنفيذيين 2-4

الرواتب  

 والبدالت

المكافأ ت 

الدورية 

 والس نوية

الخطط 

 التحفيزية

مصروفات 

 أ خرى

مزااي 

 عينية

 المجموع الكلي

 6050868 - 550868 - - 5610111 الرئيس التنفيذي -0

 7930315 - 030315 - - 7810111 مدير العمليات -7

 7470351 س يارة 80111 - 320711 0920051 المدير المالي -3

 000500573 - 220023 - 320711 001320051 المجموع

 

 

 : مكافأ ت أ عضاء اللجان 2-5

 المكافأ ت الثابتة 

)عدا بدل حضور  

 الجلسات(

 المجموع بدل حضور جلسات

 أ عضاء لجنة المراجعة

 760111 60111 710111 المهندس / سعد بن عماش الشمري - 0

 760111 60111 710111 سليمان المديفرالمهندس / خالد بن  - 7

 740511 40511 710111 ال س تاذ / بدر بن محمد العيسى - 3

 260511 060511 610111 المجموع
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 و أ حد كبار التنفيذين :أ  دارة قرار التنازل عن مكافأ ت ل عضاء مجلس االإ  -8

أ تهم الس نوية التنازل عن مكاف م30/07/7102أ عضاء مجلس االإدارة بتاريخ  منواثنين  رئيس مجلس االإدارة قرر

 فيما يلي بيان بأ سماء أ عضاءو  م7102مقابل عضوية مجلس االإدارة  وبدالت حضور جلسات المجلس للعام المالي 

 دارة المتنازلين:مجلس االإ 

 محمد عبدالله محمد الصمعاني )رئيس مجلس االدارة(.  8-0     

 بندر محمد عبدالله الصمعاني )عضو مجلس االدارة والرئيس التنفيذي(.  8-7     

 عبدالله محمد عبدالله الصمعاني )عضو مجلس االدارة وانئب الرئيس التنفيذي(.  8-3     

 

 الجزاءات والعقوابت المفروضة على الشركة : -9

 .ليس هناك أ يه عقوابت أ و جزاءات مفروضة على الشركة

 

جراءات نظام الرقابة الداخليةنتائج المراجعة  -01  : الس نوية لفاعلية واإ

جراءاتتمت مراجعة فاعلية  دى م، للتحقق من ومن قبل مجلس االإدارة الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة  اإ

 في حماية أ صول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة ال داء ، ولم تظهر عمليات المراجعة كفايتها وكفائتها

 ضعفًا جوهراًي في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة. الداخلية

 

لى تعين مراجع داخلي : -00  توصية لجنة المراجعة بشأ ن مدى الحاجة اإ

بتعيين  التوصية من قبل لجنة المراجعةوتم قام السادة أ عضاء لجنة المراجعة بمناقشة تعيين مراجع داخلي ابلشركة 

 القادم.اعتبارًا من العام مراجع داخلي 
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 : جتماعلكل اإ  أ عضاء مجلس االإدارة ضورسجل حو نعقاد الجمعيات العامة للمساهمين مواعيد اإ  -07

:يوضح الجدول التالي كما                  

 االجمالي سجل الحضور ال سم م
 االجتماع ال ول 

 م72/01/7106

 االجتماع الثاني

 م06/00/7106

 االجتماع الثالث

 م09/14/7102

 االجتماع الرابع

 م16/12/7102

 4 √ √ √ √ محمد عبدالله عبدالكريم الصمعاني 0

 4 √ √ √ √ بندر محمد عبدالله الصمعاني 7

 4 √ √ √ √ عبدالله محمد عبدالله الصمعاني 3

 X 1 - - - سعد عماش سعد الشمري 4

 X 1 - - - خالد سليمان عبدالله المديفر 5

العضوين المس تقلين بمجلس االإدارة م/سعد الشمري وم/خالد المديفر عضويتهم ابلمجلس خالل االإجتماع الرابع فقط 

 العامة. عة للجمي  الثالث ابالإجتماع  تعينهم   أ قر للجمعية العامة وقبل ذلك لم يكونوا أ عضاء بمجلس االإدارة حيث 

 

 لشركة :الرئيس ية ل  شطةال ن وصف  -03

 والمتمثل في أ رفف التخزين المعدنية والمنصات الحديدية للتخزين والحاوايت وال قفاص. الحديد نشاط  03-0     

 نشاط الخشب والمتمثل في طبليات التخزين والشحن الخشبية.  03-7     

 نشاط الطبالي البالستيكية والرافعات الشوكية ومنتجات وخدمات التخزين ال خرى.  03-3     

 

سهامه في النتائج على النحو التالي : تأ ثير هذه االنشطة  الرئيس ية في حجم أ عمال الشركة اإ

رادات النشاط نوع الشاط  النس بة اإ

 %20 3702860998 حديد -0

 %08 803550411 خشب -7

 %00 501460266 أ خرى ) بالستيك ورافعات ( -3

 % 011 4600890063 االإجمالي
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 : المخاطر والنظرة المس تقبلية -04

 : المخاطر 04-0

دارتها وس ياسة الشوتتمثل أ هم المخاطر التشغيلية والتمويلية ومخاطر السوق المحتملة التي تواجه الشركة  ركة في اإ

 -فيما يلي:

 -المخاطر التشغيلية: -أ  

ين لهذه واالإعتماد على مورديين رئيس ي وتتمثل أ هم هذه المخاطر في االإعتماد على مواد أ ولية رئيس ية وهي  الحديد 

وتعمل الشركة على تنويع مورديها داخل وخارج المملكة واعتماد س ياسة شراء تضمن توافر المواد المواد مثل سابك 

نتاج في الوقت المناسب  الخام الالزمة لالإ

 -:المخاطر التمويلية -ب

دارة مخاطر  لتزاماته المالية وتعمل الشركة على اإ وتتمثل في مخاطر االإئتمان عندما يعجز أ حد ال طراف عن الوفاء ابإ

االإئتمان من خالل دراسة منح االإئتمان وفق شروط محددة وتكوين مخصصات لمواجهة الديون المشكوك في 

كما تنطوي المخاطر التمويلية على مخاطر القروض والتسهيالت حيث ترتبط الشركة ابتفاقيات تسهيالت  تحصيلها

من حيث تكاليف  ثل ذلك عبئا على الشركةبنكية لتمويل عملياتها التشغيلية وشراء ال صول ابلتأ جير التمويلي ويم 

دارة الشركة على اس تخدام التسهيالت ابلقدر الضروروي مع  لتزامات وتعمل اإ التمويل أ و عدم القدرة على سداد االإ

دارة النقدية ابلشركة. لتزامات الناتجة عنها من خالل اإ  جدولة االإ

 -:مخاطر السوق  -ت

ة ات في أ سعار المواد الخام من أ هم المخاطر السوقية التي تواجه الشركوتعتبر مخاطر زايدة المنافسة ومخاطر التقلب

دارة الشركة على تقليل أ ثر المنافسة من خالل التركيز على الجودة ورضا العميل وتطوير المنتجات والحلول  وتعمل اإ

ال سعار  ابتجاهاتالمقدمة للعمالء كما تعمل الشركة على دراسة أ سعار السوق للمنافسين وللمواد الخام للتنبؤ 

 واعتماد س ياسة شراء تمكن الشركة من مواجهة مخاطر تقلب أ سعار الخامات.

 : ةيالنظرة المس تقبل  04-7

يفاء  لى الرايدة بمنتجاتها وبتقديم أ فضل الحلول لالإ تسعى الشركة بخبراتها وقيمها لترس يخ عالمتها لكي تصل اإ

بداع فكري نحو جودة ابحتياجات عمالءها في مجال التخزين والمناولة  وذلك من خالل توفير أ فضل الحلول ابإ

نتاج جديدية واالإستثمار في  دراة الشركة الإضافة خطوط اإ عالمية وخلق طلب متزايد على منتجات الشركة وتسعى اإ

 مجال الخدمات اللوجستية وفقا لخطة توسعية طموحة.
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 ال صول والخصوم ونتائج ال عمال : -05

 : قائمة المركز المالي 05-0

 م7103-07-30 م7104-07-30 م7105-07-30 م7106-00-12 م7102-07-30 البيان

 0702900971 7006730371 7005440007 7103070968 4708630984 ال صول المتداولة

 602590100 807510335 506720857 503340998 500120742 ال صول غير المتداولة

 0905510930 7908230655 7200200964 7506420966 4209200730 اإجمالي ال صول

 909230710 0200680946 0406050726 206120757 801570800 الخصوم المتداولة

 009530624 004520772 001380807 000280515 2910598 الخصوم غير المتداولة

 0009760825 0806760023 0506540188 802850252 808430419 اإجمالي الخصوم

جمالي حقوق   206740156 0007420487 0005020826 0608670719 3900720877 المساهميناإ

 

 

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

 35,000,000.00

 40,000,000.00

 45,000,000.00

 50,000,000.00

م31-12-2013 م31-12-2014 م31-12-2015 م07-11-2016 م31-12-2017

رسم بياني لقائمة المركز المالي

إجمالي األصول إجمالي الخصوم إجمالي حقوق المساهمين
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 : قائمة الدخل 05-7

 م7103-07-30 م7104-07-30 م7105-07-30 م7106-00-12 م7102-07-30 البيان

 3700150638 4502700084 4807560355 3804080915 4600890063 االإيرادات

 7408310687 3606700124 3708200721 7308350248 7809270984 تكاليف االإيرادات

 207240956 900110001 0503850185 0405830052 0207060029 مجمل الربح

 703990156 709780187 408120826 201980543 505320044 صافي الربح

 

 

 

 

 -
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رسم بياني لقائمة الدخل

اإليرادات تكاليف اإليرادات مجمل الربح صافي الربح
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 التحليل الجغرافي الإيرادات الشركة : -06

 

يرادات  م  الشركةالتحليل الجغرافي الإجمالي اإ

 م 7102 المنطقة
 26,856,982 المنطقة الوسطى 0

 0102250319 المنطقة الغربية 7

 606490914 المنطقة الشرقية 3

 3380414 المنطقة الجنوبية 4

 300511 المنطقة الشمالية 5

 000210748 دولة البحرين 6

 7150111 دولة قطر 2

 0160326 دولة لبنان 8

 550441 دولة السودان 9

 189,16364, اإجمالي االإيرادات

 

 مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج الس نة السابقة : -02

م هي الس نة المالية ال ولى للشركة منذ 7102التوجد بياانت مقارنة عن الس نة السابقة حيت أ ن الس نة الحالية 

لى شركة مساهمة بتاريخ  -07-30س نة طويلة تبدأ  من اتريخ التحول وتنتهيي في وهي م 18/00/7106تحولها اإ

 م.7102

 

 : االإيضاح ل ي اختالف عن معايير المحاس بة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاس بين القانونيين -08

عداد القوائم المالية للشركة خالل الس نة المالية المنتهية في  م ، وفقاً لمعايير المحاس بة المتعارف 7102ديسمبر  30تم اإ

 عليها ، الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاس بين القانونيين.
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 : س ياسة توزيع ال رابح -09

توزيع االرابح من اختصاص الجمعية العامة العادية بناًء على توصية مجلس االإدارة ، حسب نتائج الشركة المالية 

( من نظامها 46وتدفقاتها النقدية والمتطلبات النظامية ، حيث تتماشى س ياسة الشركة في توزيع ال رابح مع المادة )

 ية الس نوية على الوجه ال تي :الصاف رابح الشركة ال ساسي ، التي تنص على توزيع أ  

( من صافي ال رابح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أ ن تقرر الجمعية العامة العادية % 01يجنب )  09-0

 ( من رأ س المال المدفوع.% 31وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي )

للجمعية العامة العادية أ ن تقرر تكوين احتياطيات أ خرى ، وذلك ابلقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أ و يكفل   09-7

توزيع أ رابح اثبتة قدر االإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أ ن تقتطع من صافي ال رابح مبالغ الإنشاء 

 ئما من هذه المؤسسات.مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أ و لمعاونة ما يكون قا

من الباقي لمكافأ ة مجلس االإدارة ، على أ ن و ( % 5يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نس بة تمثل )  09-3

 يكون اس تحقاق هذه المكافأ ة متناس بًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. 

 هـ بتوزيع0439ربيع اثني  9الموافق  م،7102ديسمبر 72في جلس ته المنعقدة بتاريخ  االإدارة ابلتوصيةقام مجلس وقد 

سيتم عرض توصية مجلس و  لكل سهمرايل  0.5بواقع رايل سعودي  006820511بمبلغ م 7102أ رابح عن عام 

 .التوزيعات المقترحة الإقرار للشركةقرب جمعية عامة أ  االإدارة على 

 

 

 التنفيذيين :التغير في ملكية ال سهم ل شخاص عدا أ عضاء مجلس االإدارة وكبار  -71

 م.30/07/7102لم بقم أ ي من المساهمين بتبليغ الشركة بأ ي تغيير في ملكية ال سهم خالل الس نة المنتهية في 
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 : مصالح أ عضاء مجلس االإدارة وكبار التنفيذيين -70

، أ قاربهمو م ، هناك بعض المصالح في أ سهم الشركة تعود لبعض أ عضاء مجلس االإدارة وكبار التنفيذيين 7102خالل عام 

 وذلك على النحو التالي :

ل
س

سل
ت

 

صافي  نهاية العام بداية االإدراج سماال

 التغير

 نس بة التغير

 أ دوات الدين عدد ال سهم أ دوات الدين عدد ال سهم

% 1 - - 3740111 - 3740111 محمد عبدالله الصمعاني 0  

% 1 - - 3740111 - 3740111 بندر محمد الصمعاني 7  

% 1 - - 0440111 - 0440111 محمد الصمعاني عبدالله 3  

% 1 - - 540111 - 540111 الكريم محمد الصمعانيعبد 4  

% 1 - - 720111 - 720111 رشا محمد الصمعاني 5  

% 1 - - 720111 - 720111 ابسمة محمد الصمعاني 6  

 

 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة : -77

، تم توفيرها  ( مليون رايل401010272)م 7102بلغت القروض والتسهيالت التمويلية المس تحقة على الشركة بنهاية عام 

 ابالتفاق مع مؤسسات مالية محلية وحكومية. 

 م.7102الجدول التالي يوضح القروض والتسهيالت المس تحقة على الشركة بنهاية عام 

ل
س

سل
م

 
ضافي خالل  امالعرصيد بداية  المانحة الجهة رصيد اإ

 العام

المبالغ المدفوعة / 

 ما تم سداده

 رصيد نهاية العام

 - 005430933 - 005430933 البنك ال هلي التجاري  0

 - 002050431 001790776 6860714 البنك السعودي البريطاني 7

 401010272 309790273 207160041 2340301 مصرف الراجحي 3

 401010272 200890186 807350366 709640442 االإجمالي
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 وصف ل نشطة أ دوات الدين : -73

هناك أ ية أ دوات دين قابلة للتحويل الى أ سهم ، أ و أ ية حقوق خيار أ و مذكرات حق أ كتتاب أ و حقوق مشابهة ليست 

أ صدرتها أ و منحتها الشركة خالل الس نة المالية. كذلك ليست هناك أ ية حقوق تحويل أ و أ كتتاب بموجب أ دوات دين 

أ صدرتها أ و منحتها الشركة خالل الس نة المالية.  قابلة للتحويل الى أ سهم ، أ و حقوق خيار أ و شهادات حقوق مشابهة

لغاء من جانب الشركة ل ية أ دوات قابلة لالسترداد.  وأ يضًا ليس هناك أ ي استرداد أ و شراء أ و اإ

 

 جتماع :ت مجلس االإدارة وسجل الحضور لكل اإ جتماعااإ  -74

 االجمالي (س تة اجتماعاتعدد االجتماعات ) – سجل الحضور االسم م

 

 
 ال ولاالجتماع 

 م72/01/7106

 االجتماع الثاني

 م70/17/7102

 االجتماع الثالث

 م15/13/7102

 االجتماع الرابع

 م79/13/7102

 االجتماع الخامس

 م79/00/7102

 االجتماع السادس

 م72/07/7102

محمد عبدالله عبدالكريم  0

 الصمعاني
 6 وكالة وكالة وكالة √ √ √

 6 √ √ √ √ √ √ بندر محمد عبدالله الصمعاني 7

 6 √ √ √ √ √ √ عبدالله محمد عبدالله الصمعاني 3

 X X X √ √ √ 3 سعد عماش سعد الشمري 4

 X X X √ √ √ 3 خالد سليمان عبدالله المديفر 5

 م16/12/7102اتريخ أ خر اجتماع للجمعية العامة : 
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 طلبات الشركة لسجل المساهمين : -75

 أ س باب الطلب اتريخ الطلب الشركة لسجل المساهمين رقم طلب

 الجمعية العامة 15/13/7102 1

 الجمعية العامة 12/13/7102 2

 التحقق من عدد المساهمين 72/13/7102 3

 الجمعية العامة 17/12/7102 4

 التحقق من عدد المساهمين 13/18/7102 5

 التحقق من عدد المساهمين 06/00/7102 6

 المساهمينالتحقق من عدد  03/07/7102 7

 

 التنازل عن ال رابح : -76

تفاق تنازل بموجبه أ حد مساهمي الشركة عن أ ي حقوق في ال رابح.  ال يوجد أ ي ترتيبات أ و اإ

 

 :المدفوعات النظامية المسددة والمس تحقة  -72

 فيما يلي بيان بأ هم المدفوعات للجهات النظامية :

 م7102 البيان

 المس تحق المسدد

 4800187 710829 مصلحة الزكاة والدخل

 - 4950493 المؤسسة العامة للتأ مينات ال جتماعية

 - 3960911 رسوم مكتب العمل 

 - 7030689 الرسوم الجمركة

 4800187 000760960 ال جمالي
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 :قرار عدم وجود أ عمال مع أ طراف ذات عالقةاإ  -78

دارة الشركة أ و كبار ال يوجد أ ي أ عمال أ و عقود الشركة طرفًا فيها وفيها أ و كانت فيها  مصلحة ل حد أ عضاء مجلس اإ

 .التنفيذين فيها أ و ل ي شخص ذي عالقة بأ ي منهم

 

 المخصصات لمصلحة موظفي الشركة : -79

 م.30/07/7102موظفي الشركة كما في  اتويوضح الجدول التالي مخصص

 المبلغ البند

 2910598 مكافأ ة نهاية الخدمة

 

 أ خرى أ نشأ تها الشركة لموظفيها.أ ي أ ستثمارات أ و احتياطيات وال توجد 

 

قرارات مجلس االإدارة : -31  اإ

 أ ن سجالت الحساابت أ عدت ابلشكل الصحيح. 31-0

 .أ ن نظام الرقابة الداخلية أ عد على أ سس سليمة ونَفذ بفاعلية 31-7

 أ نه ال يوجد أ ي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 31-3

 

 مراجعي الحساابت والقوائم المالية :ر تقري -30

يظهر تقرير مراجعي الحساابت أ ن القوائم المالية خالية من أ ية أ خطاء جوهرية وال يوجد أ ية تحفظات عليها ، كما لم 

 تصدر أ ية توصية من مجلس االإدارة ابستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

 

 الكلمة الختامية : -37

يتقدم مجلس االإدارة بجزيل الشكر واالمتنان لالإدرة التنفيذية وجميع العاملين ابلشركة على جهودهم المبذولة ، مثمنًا 

لى المزيد من االإنجازات للشركة خال  .ئة اللهل ال عوام القادمة ، بمشي ومقدراً تفاعل مساهمي الشركة ، ويتطلع المجلس اإ

 

 والله ولي التوفيق

 مجلس االإدارة


