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 الصفحة التقریر 

 ٢ مقدمة

 ٣ م ٢٠١٩ املالية السنة خالل احلديدية للصناعات اليمامة لشركة العام األداء:  أوالً 
 ٤ م ٢٠١٩ املالية السنة خالل الشركة أداء .۱
o ١٠ الشركة لنتائج القطاعي التحليل 
o ١١ التشغيلية النتائج فروقات 
o ١٢ موظفي الشركة  واحتياطيات استثمارات 
o ١٢ التابعة والشركة للشركة اإلمجالية املديونية 
o ١٤ الدولية احملاسبية لمعايريحول تطبيق الشركة ل إيضاح 
o  ١٤ إيرادات الشركةالتحليل اجلغرايف إلمجايل 
o ١٥  أنشطة األسهم وأدوات الدين 
 ١٥ الشركة وإسرتاتيجية أنشطة .٢
 ١٦ التابعة الشركة .٣
 ١٦ م  ٢٠١٩املايل العام خالل اجلوهرية التطورات .٤
 ١٧ / األطراف ذات العالقة اجلهات مع التعامالت .٥
 ١٩  واملخاطر املستقبلية التوقعات .٦
 ١٩ املدفوعات النظامية .٧
 ٢٠ األرابح توزيع سياسة .٨

 ٢٢ التابعة واللجان اإلدارة وجملس الشركة ملكية هيكل:  اثنياً 

 ٢٣ للشركة امللكية هيكل .١
 ٢٣ اإلدارة جملس .٢
o ٢٩ ألعضاء اجمللس وجلانه وكبار التنفيذيني  املدفوعة  املكافأت والتعويضات 
 ٣٠ اإلدارة جملس جلان .٣

o ٣١ املراجعة جلنة 
o ٣٢ واملكافآت الرتشيحات جلنة 
o ٣٣ التنفيذية اللجنة 

 ٣٥ الشركات حوكمة نظام .٤
 ٣٦ سياسات اإلفصاح .٥
 ٣٦ الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة نتائج .٦
 ٣٦ العقوابت والقيود واجلزاءات على الشركة .٧
 ٣٦ تقرير املراجع اخلارجي للشركة .٨
 ٣٧ السنويةحتفظات املراجع اخلارجي على القوائم املالية  .٩

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

 ٣٨ الخاتمة
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   یةحلدیدا للصنا�ات ال�مةجملس ٕادارة رشكة  تقر�ر
 م  ٢٠١٩سبمترب ٣٠ يف املنهتیة املالیة للس�نة

 
 المحترمین            مساھمي شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة      إلى

 ،،وبركاتھ،السالم علیكم ورحمة هللا  
 

 ة املو�دة املدققةوالقوامئ املالی (الرشكة)للصنا�ات احلدیدیة ال�مة �رس جملس إالدارة ٔأن یقدم للمسامهني تقر�ره الس�نوي عن ٔأداء رشكة 
  �شمل قوامئها املالیة وقوامئ الرشكة التابعة (رشكة ال�مة حلدید التسلیح)م واليت٢٠١٩سبمترب  ٣٠ عن الس�نة املالیة املنهتیة ىف(للمجمو�ة) 

كية وإالیضا�ات املبينة التغريات يف حقوق املل تتضمن تقر�ر مراجعي احلسا�ت وقامئة املركز املايل وقامئة ا��ل والتدفقات النقدیة وقامئة و 
املنهتیة يف  ملالیةاوجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن القوامئ املالیة املو�دة للس�نة  �لهيا عن الس�نة املنهتیة يف ذ� التارخي مقارنة �لس�نة املالیة السابقة.

دء تطبیقها املايل اليت ب للتقر�رمتوافقة مع املعایري ا�ولیة  ومت عرضها ٧-٥قدمت تعدیلها وبیان ٔأ�ر التعدیل يف الصف�ات  ٢٠١٧سبمترب  ٣٠
 م.٢٠١٧ٔأكتو�ر  ١اعتبارًا من 
خبدمة قطاع التشييد من �الل �شاطها و�شاط الرشكة التابعة يف تصنیع املنت�ات احلدیدیة واليت �شمل الفوارغ احلدیدیة  �متزي الرشكة

هر�ئیة من �الل ٕانتاج أ�معدة والصواري احلدیدیة لتوزیع الطاقة الك  واالتصاالتالكهر�ء والهی�لك الفراغیة و�دید التسلیح، و�دمة قطاع 
املت�ددة ٕ�نتاج  ، و�دمة قطاع الطاقةاالتصاالتوٕا�رة الشوارع وٕانتاج أ��راج احلدیدیة لنقل الطاقة الكهر�ئیة و�ام� الهوائیات يف جمال 

 الشمس�یة. للطاقةب دیة الالزمة ٔ�نظمة التعقاملشغوالت 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

 .الیةوجودة � ملتطلباهتم وب�ٔسعار 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
 بيئة معل �اذبة وممتعة �سا�د أ�فراد ٕاطالق اكمل قدراهتم. �لق أ�فراد  :
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 : أٔوالً 

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

 م٢٠١٩ املالیة الس�نة �الل
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 م  ٢٠١٩أداء الشركة خالل السنة املالية  .١

ر�ل مقارنة ابلسنة  مليون ٩٥٩اىل  ٨٨٠) من %٩(بنسبة م ٢٠١٩سبتمرب ٣٠املالية املنتهية يف  الشركة للسنةإيرادات  إرتفعت
 .%٩الكميات املباعة بنسبة  الرتفاعنتيجًة  املالية السابقه

 :السعودية م) مباليني الر�الت٢٠١٩-م ٢٠١٥(املوحدة للسنوات  اإليراداتالرسم البياين التايل يوضح 

 

 خسارةبصايف مقارنة ر�ل  مليون)  ٣٩٫٩( بلغتصايف خسارة م ٢٠١٩سبتمرب ٣٠حققت الشركة للسنة املالية املنتهية يف 

لقلة  املصاحب الطلبضعف بسبب  وهذه النتيجة ، %٨٥ابرتفاع بلغ  السابقةللسنة املالية ر�ل مليون  )٢١٫٥ ( تبلغ
املشاريع املطروحة  للتنفيذ  خالل العام املايل   مما ادى اىل شدة املنافسة واخنفاض أسعار بيع املنتجات الرئيسة للشركة على الرغم 

خسارة شاملة مجايل ر�ل مقارنة إب مليون )٤٠٫٧( خسارة شاملة بلغت . كما حققت إمجايلمن ارتفاع أسعار مواد اخلام  عاملياَ 
 .%٩٣ابرتفاع بلغ  مليون ر�ل للسنة املالية السابقة)  ٢١٫١( تبلغ

 مباليني الر�الت السعودية: األخرية للشركة للخمس سنوات (اخلسارة) ربحيوضح الرسم البياين أد�ه صايف ال
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 :)السعودية (آبالف الر�الت خالل األعوام اخلمسة األخرية للشركة املوحدة ملايل املركز اقائمة خالصة 

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ م٢٠١٧ *م٢٠١٨ *م٢٠١٩ البيــان

 ٨٢٧٫٥٥٥ ٧٦٩٫٠٩١ ٧٨١٫٢٣٩ ٦٧٨٫٢٢٢ ١٫٠٧٤٫٣٧١ املوجودات املتداولة

 ٤٨٩٫٢٠٤ ٤٨٢٫١٧٧ ٤٦٨٫٩٣١ ٤٧١٫٩٠٥ ٤٧٧٬٧٥٤ املوجودات غري املتداولة

 ١٫٣١٦٬٧٥٩ ١٫٢٥١٫٢٦٨ ١٫٢٥٠٫١٧٠ ١٫١٥٠٫١٢٧ ١٬٥٥٢٬١٢٥ إمجــايل املوجودات

 ٥٢٥٫٤٣٩ ٣٨٨٫٨١٣ ٣٩٦٫٩٩٥ ٣٢٠٫٣٤٨ ٧٥٢٬٢٦٩ املتداولةاملطلوابت 

 ٣٥٫٨٧٦ ٤٥٫٤٢٣ ٤٦٫٩٥٧ ٧٠٫٦٥٧ ٨٠٬٢٤٧ املطلوابت غري  املتداولة  

 ٥٦١٫٣١٥ ٤٣٤٫٢٣٦ ٤٤٣٫٩٥٢ ٣٩١٫٠٠٥ ٨٣٢٬٥١٦ إمجــايل املطلوابت

 ٦٢٧٫٧١٥ ٦٨٠٫٧٠٨ ٦٧٩٫٤٥٦ ٦٣٢٫٩٤٩ ٥٩٢٬٢٥٥ إمجــايل حقوق املسامهني 

 ١٢٧٫٧٢٩ ١٣٦٫٣٢٤ ١٢٦٫٧٦٢ ١٢٦٫١٧٣ ١٢٧٫٣٥٤ املسيطرة حقوق امللكية غري

إمجــايل املطلوابت وحقوق 
 امللكية 

١٫٣١٦٬٧٥٩ ١٫٢٥١٫٢٦٨ ١٫٢٥٠٫١٧٠ ١٫١٥٠٫١٢٧ ١٬٥٥٢٬١٢٥ 

 م .٢٠١٧ أكتوبر ١ بدء تطبيقها يفللتقرير املايل  عايري الدوليةللمتتوافق مع تطبيق الشركة *
 

ارتفاع ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل  ،م٢٠١٨عام المقارنة مع  %٥٨بنسبة  م٢٠١٩عام الاملوجودات املتداولة خالل إمجايل  إرتفع
كما ارتفع   .فاع اإليراداتوارتشاريع األبراج والطاقة الشمسية مل العقود املربمة  بدء تنفيذ والذمم التجارية املدينة نتيجة املخزون أرصدة
القروض ارتفاع أرصدة إىل  ويعود ذلك، م٢٠١٨عام المقارنة مع  %١٣٥بنسبة  م٢٠١٩ولة خالل عام املطلوابت املتدا إمجايل
والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى نتيجة ارتفاع أرصدة املخزون ومتويل رأس املال العامل وارتفاع رصيد  جلة األقصري 

 عامالمقارنة مع  %١٤بنسبة  م٢٠١٩املطلوابت غري املتداولة خالل العام  كما ارتفعت.  فعات املستلمة مقدمًا من العمالءدال
مامة ألنظمه اليشركة للحصول على متويل للمسامهة يف إنشاء مصنع  جلألا طويلةرصيد القروض ز�دة م ويعود ذلك إىل ٢٠١٨

ومعدات نتيجة  زالة ممتلكات وآالتابإلضافة إىل ارتفاع أرصدة مزا� املوظفني املطوبة وارتفاع التزام تكاليف وإ الطاقة الشمسية
مقارنة مع  %٦بنسبة  م٢٠١٩عام الت حقوق املسامهني خالل وقد اخنفض. مصنع شركة اليمامة ألنظمه الطاقة الشمسيةلتشغيل 

 .٢٠١٩بقاة بواقع صايف خسارة العام األرابح املرصيد  اخنفاض نتيجة م٢٠١٨ام الع
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 :السعودية) الر�الت الينيمبعوام اخلمسة األخرية (ألواملطلوابت ل املوجودات إمجاىليوضح الرسم البياين التايل مقارنة بني 

 
 

 

 األخرية: ةيوضح اجلدول التايل صايف القيمة الدفرتية للسهم لألعوام اخلمس

السنة املنتهية يف   
 سبتمرب ٣٠

جمموع حقوق املسامهني 
 السعودية) الر�الت آالف(

 القيمة الدفرتية للسهم
 سعودي) (ر�ل 

التغري عن العام 
 السابق

نسبة التغري عن 
 العام السابق

حالة التغري عن 
 العام السابق

 اخنفاض %٦- )٠٫٨٠( ١١٫٦٦ ٥٩٢٫٢٥٥ م٢٠١٩
 اخنفاض %٧- )٠٫٩٢( ١٢٫٤٦ ٦٣٢٫٩٤٩ م٢٠١٨

% )٠٫٠٨( ١٣٫٣٨ ٦٧٩٫٤٥٦ (معدلة) م٢٠١٧ -١  اخنفاض 
 ارتفاع %٨٫٤ ١٫٠٤ ١٣٫٤٠ ٦٨٠٫٧٠٨ م٢٠١٦
 ارتفاع %٥ ٠٫٦٣ ١٢٫٣٦ ٦٢٧٫٧١٥ م٢٠١٥
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 الر�الت السعودية): (آبالفيوضح اجلدول التايل نتائج أعمال اجملموعة لألعوام اخلمسة األخرية 

 
 

 البيــان

 
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ *م (معدلة)٢٠١٧ *م٢٠١٨ م*٢٠١٩

 ٢٫٠٢٠٫٢٤١ ١٫٦٤٨٫٠٦١ ١٫٢٤٩٫٧٥٢ ٨٧٩٫٥٢٨ ٩٥٩٬٢٧٥ املبيعـات
 )١٫٧٣٧٫٨٥١( )١٫٣١٢٫١١٢( )١٫٠٢٠٫٣٥٣( )٨٢٣٫٧١٢( (٩٢٥.٨٩١) تكلفة اإليرادات

 ٢٨٢٫٣٩٠ ٣٣٥٫٩٤٩ ٢٢٩٫٣٩٩ ٥٥٫٨١٦ ٣٣٫٣٨٤ جممل الربح
 -- -- ٦٧ ١٫٠٩٢ ١٥٫٩٠٤ إيرادات تشغيلية أخرى 

 )٢٨٫١٦١( )٣٣٫١٥٧( )٢٢٫٦٩٠( )١٦٫٩٢٣( )١٩٫١٢٥( مصاريف بيع وتوزيع
 )٤٢٫٤٣٠( )٥٣٫٧٨٠( )٤٧٫٧٠١( )٤٤٫١٥٤( (٤١٫٦٥٠) مصاريف إدارية وعمومية

 ٢١١٫٧٩٩ ٢٤٩٫٠١٢ ١٥٩٫٠٧٥ )٤٫١٦٩( )١١٫٤٨٧(  من التشغيلالربح  /(اخلساره) 
 ٤٫٣٠٨ ١٫٦٢٨ -- -- -- مصاريف) أخرى ابلصايف(إيرادات 

 -- )١٢٫٣١١( -- -- -- تكاليف اإلكتتاب العام
 )١٥٫١٢٢( )١٣٫١٢٤( )١٤٫٤١٢( )١٠٫٧٥٩( )١٩٫٤٤٦( أعباء متويلية

 ٢٠٠٫٩٨٥ ٢٢٥٫٢٠٦ ١٤٤٫٦٦٢ )١٤٫٩٢٨( (٣٠٫٩٣٣) (اخلسارة )/الربح قبل الزكاة
 )١٤٫٥٢٠( )٩٫٠٤٦( )٩٫٥٦٠( )٧٫١٤٤( )٧٫٥٣٠( الزكاة

 امللكية غري(اخلسارة)/الربح قبل حقوق 
 املسيطرة

(٣٨٫٤٦٣) 
)١٨٦٫٤٦٥ ٢١٦٫١٦٠ ١٣٥٫١٠٢ )٢٢٫٠٧٢ 

 )٢٧٫٧٢٥( )٣٤٫٦٥١( )٢٣٫٩٢٥( ٥٤٧ (١٫٤١٣) حقوق امللكية غري املسيطرة
 ١٥٨٫٧٤٠ ١٨١٫٥٠٩ ١١١٫١٧٧ )٢١٫٥٢٥( (٣٩٫٨٧٦) صايف (اخلسارة)/ الربح

         ر املايل.الدولية للتقريعايري للم*تتوافق مع تطبيق الشركة  

 
                                      

                                                                                                   بنود لن يتم تصنيفها ضمن الربح أو اخلسارة:
      م٢٠١٧         م٢٠١٨      م٢٠١٩                                  

     ١٬٣٨٣  ٣٧٦ (١٫٠٤٩) إعادة قياس التزامات مزا� املوظفني
     ١٣٦٬٤٨٥ )٢١٫٦٩٦( (٣٩٫٥١٣) (اخلسارة الشاملة) / الدخل الشامل إمجايل

          
مجاىل (اخلسارة الشاملة) / الدخل إ

 الشامل العائد إىل:
        

     ١١٣٬٠٤٨ )٢١٫١٠٨( (٤٠٫٦٩٤) مسامهي الشركة -
     ٢٣٬٤٣٧ )٥٨٨( ١٫١٨١ امللكية غري املسيطرةحقوق  -
  (٣٩٫٥١٣) )١٣٦٬٤٨٥ )٢١٫٦٩٦     
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 :الر�الت السعودية) (آبالفاألخرية  ةلألعوام اخلمساملوحدة يوضح اجلدول التايل التغري يف اإليرادات 

 التغري عن العام السابق  اإليرادات  البيــان
نسبة التغري عن العام 

 السابق
التغري عن حالة 

 العام السابق

 ارتفاع %٩ ٧٩٫٧٤٧ ٩٥٩٫٢٧٥ م٢٠١٩

 اخنفاض %٣٠- )٣٧٠٫٢٢٤( ٨٧٩٫٥٢٨ م٢٠١٨
 م٢٠١٧
 (معدلة)

 اخنفاض %٢٤- )٣٩٨٫٣١٠( ١٫٢٤٩٫٧٥٢

 اخنفاض %١٨- )٣٧٢٫١٧٩( ١٫٦٤٨٫٠٦٢ م٢٠١٦

 ارتفاع %٠٫٤ ٨٫٥٠١ ٢٫٠٢٠٫٢٤١ م ٢٠١٥

 

 الر�الت السعودية): (آبالف األخرية ةلألعوام اخلمساملوحدة التغري يف اإليرادات  البياين التايليوضح الرسم 
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 :ة)الر�الت السعودي (آبالفاألخرية  ةاخلمسلألعوام  ربحالوجممل (اخلسارة)  ربحالصايف  البياين التايليوضح الرسم 

 

 

 :عوديلر�ل السابلألعوام اخلمسة األخرية من صايف الربح (اخلسارة) السهم  (خسارة) يوضح الرسم البياين التايل رحبية
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o  الشركة لنتائجالتحلیل القطاعي: 

نما ارتفعت صايف اخلسارة بي مقارنة ابلعام السابق (قطاع التشييد والبناء وقطاع الكهرابء) يف إيرادات القطاعني اً حققت الشركة حتسن
الناتج  ري يف أسعار احلديد اخلام وذلك الستمرار ضعف الطلب علي منتجات الشركةاملتوافق مع التغغري متأثرة بضعف أسعار البيع 

 فسة.عن تباطؤ تنفيذ املشاريع وحدة املنا
 :  ت السعوديةالر�ال األعمال مبالينيقطاعات  (خسائر) أرابحوصايف  يراداتوفيما يلي توضيح إل

 
 )(اخلسائر صايف األرابح اإليرادات  القطاع

 م٢٠١٨ م٢٠١٩ م٢٠١٨ م٢٠١٩ 

 )٤٫٣٨( (١٨٫٢٣) ٧٥٠ ٧٨٢ التشييد والبناء

 )١٧٫٦٩( (٢٠٫٢٣) ١٣٠ ١٧٧ الكهرابء

 )٢٢٬٠٧( (٣٨٫٤٦) ٨٨٠ ٩٥٩ اإلمجايل

 

 :والبناء أوالً : قطاع التشييد

 ٣١٥من (للسنة املالية احلالية مقارنًة ابلسنة املالية السابقة  على التوايل %٤٫٣، %٧بنسبة  ة وقيمة اإليرادات/ املبيعاتكميإرتفعت  
الطلب على منتجات ضعف ) مليون نتيجة ل١٨٬٢٣) مليون إىل (٤٬٣٨بينما إرتفعت اخلسائر من ( لف طن )أ ٣٣٧ىل الف طن إ

نتجات الرئيسة واخنفاض أسعار بيع امل دة املنافسةحاملصاحب لقلة املشاريع املطروحة للتنفيذ خالل العام املايل مما أدى إىل الشركة 
 واخنفاضفة املبيعات تكل لز�دةرحبية القطاع نتيجة  اخنفضت، عامليا وسرعة تغريها  مواد اخلام للشركة على الرغم من ارتفاع أسعار

 .هامش الربح
 

 اثنياً : قطاع الكهرابء :

تيجة نللسنة املالية احلالية مقارنًة ابلسنة املالية السابقة على التوايل  %٣٤، %٣٦بنسبة  ة وقيمة اإليرادات/ املبيعاتكميإرتفعت  
 ١٧٧من قيمة إيرادات/ مبيعات قطاع الكهرابء البالغة  %١٨الذي ساهم بنسبة  الطاقة الشمسيةاليمامة ألنظمة  لتشغيل مصنع 

 وحتسن مبيعات الشركة من األعمدة واألبراج احلديدية  م،٢٠١٩رب سبتم ٣٠مليون ر�ل سعودي خالل السنة املالية احلالية املنتهية يف 
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كلفة املصاحب لشدة املنافسة على تنفيذ املشاريع املطروحة مماأدى إىل ز�دة تأسعار بيع املنتجات الرئيسة للشركة  تضاخنف وقد
  .ملنافسةنتيجة حدة ا ءالكهرابنقل وتوزيع خصوصاً يف جمال ، املالية احلالية السنةخالل املبيعات وإخنفاض هامش الربح 

 
 
 

o  التشغيليةفروقات النتائج: 

 الر�الت السعودية) آبالفم (٢٠١٨م مع عام ٢٠١٩يلية لعام يوضح اجلدول التايل فروقات النتائج التشغ

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ البیان
 التغییر بین العامین

 النسبة (%) المبلغ

 (٪٤٠٫٢) (٢٢٫٤٣٢) ٥٥٫٨١٦ ٣٣٫٣٨٤ ربحجممل ال

 ٪١٧٥٫٥ ٧٬٣١٧ )٤٬١٦٩( (١١٬٤٨٦) من التشغيل اخلسارة

 %٨٥.٣ ١٨٫٣٥١ )٢١٫٥٢٥( (٣٩٫٨٧٦) اخلسارةصايف 

 
إرتفاع  م. على الرغم من٢٠١٩سعودي عام مليون ر�ل  ٣٣مليون ر�ل سعودي اىل  ٥٦من  %٤٠اخنفض جممل الربح بنسبة 

رتفاع تكلفة وقد ساهم ا م. ٢٠١٨التشييد والكهرابء على التواىل مقارنًة بعام  بقطاعي %٣٤و   %٧الكميات املباعة بنسبة 
 اخنفاض جممل الربح. يف %١٢٫٥املبيعات بنسبة 
 سعودي. ) مليون ر�ل١١٬٤٨مليون ر�ل سعودي اىل خسارة بلغت ( )٤٬١٦(من(التشغيل) من العمليات  زادت اخلسارة

نتيجة ) مليون ر�ل سعودي ٣٩٫٨٧(م اىل صايف خسارة ٢٠١٨ر�ل سعودي يف العام  مليون) ٢١٫٥سارة من (صايف اخل زادت
وحمدوديتها ملشاريع اضعف الطلب املصاحب لتباطؤ تنفيذ  املبيعات بسببتكلفة إلخنفاض سعر املبيعات ملنتجات الشركة مقارنة ب

  .واخنفاض هامش الربحمما أدى اىل 
 :م ٢٠١٨م و ٢٠١٩املؤشرات املالية لعامي يوضح اجلدول التايل أهم 

 

 م٢٠١٨ م٢٠١٩ البيــان

 %١٫٩- %٢٫٦- العائد على جمموع املوجودات 

 %٢٩٫٦- %٩٫١ ) اإليرادات اخنفاضمعدل منو /(

 %٢٫٤- %٤٫٢- العائد على اإليرادات 

 %١١٩٫٤- %٨٥٫٣ (اخلسارة) ) صايف الدخلاخنفاض( إرتفاعمعدل 

 )٠٫٤٢( (٠٫٧٨) سعودير�ل  - اخلسارةالسهم من صايف  ارةخس
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 :م (آبالف الر�الت السعودية) ٢٠١٨م و ٢٠١٩يوضح اجلدول التايل ملخص لقائمة التدفقات النقدية لعامي 
 

 م٢٠١٨ ٢٠١٩ البيــان

  ١٨٢٫٢٦١ (٤٩٢٫٩٦٣) يةالتشغيلاألنشطة من املتوفر  يلنقدلتدفق اصايف ا

 )٤٢٫٩١٠( (٤٤٫٦٩٥) يةستثمار اال األنشطةالنقد املستخدم يف التدفق صايف 

 )٨٢٫٨٢٨( ٤٠٧٫٨٧٥ تمويليةال األنشطةالنقد املستخدم يف التدفق صايف 

  ٥٦٫٥٢٣ (١٢٩٫٧٨٣) صايف التغري يف النقد ومايف حكمه

  ١٠٢٫٣٦٤ ١٥٨٫٨٨٧ النقد ومايف حكمه يف بداية السنة

  ١٥٨٫٨٨٧ ٢٩٫١٠٤ السنة النقد ومايف حكمه يف �اية

 

o موظفي الشركة واحتياطيات استثمارات 
ملصلحة موظفي الشركة   امت قيدهاليت  االحتياطياتيلي جدول يوضح  اوفيم ،ملصلحة موظفيها استثماراتأية  ثستحداابمل تقم الشركة 

 :الر�الت السعودية) (آبالفم ٢٠١٩سبتمرب  ٣٠كما يف 
 م٢٠١٨ م٢٠١٩ البيان
 ٣٠٫٤٨٦ ٣٤٫٠١٠ *تعویض هنایة اخلدمةخمصص 

 ٠ ١٫٥٠٠ **خمصص ماكف�ٓت

 م �ىل التوايل ملوظفي الرشكة التابعة. ٢٠١٨م و  ٢٠١٩ر�ل سعودي  عن العامني یونمل  ٨٫٣ ،١٠٫٣  حواىل*�شمل خمصص تعویض هنایة اخلدمة 
 ** خمصص ماكف�ٓت للرشكة أ�م 

 :والشركة التابعةاملديونيات اإلمجالية للشركة 

 متويل قصري اآلجل: -أ

ابلتورق ستندية م اعتماداتسالمية من بنوك حملية على شكل مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلاجملموعة على تسهيالت حصلت 
دة. لنسب مراحبة تتماشى مع املعدالت التجارية السائ التسهيالت، ختضع اإلسالمية ضمانالوخطاابت جاري مدين إسالمي، و 

 إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر وضما�ت من الشركة والشركة التابعة.
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  :متويل طويل األجل -ب

) مليون ر�ل سعودي لتمويل ١٦٫٩حصلت الشركة األم على قرض طويل األجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة (
 ٣١هـ املوافق  ١٤٣٦شوال  ١٥مصنع اليمامة لألعمدة الكهرابئية وملحقاهتا، يسدد على أقساط نصف سنوية تبدأ من  توسعة
األرض اململوكة للشركة  م، هذا القرض مضمون برهن٢٠٢٠نوفمرب  ٣٠هـ املوافق ١٤٤٢ربيع الثاين  ١٥م تنتهي يف ٢٠١٦يوليو 

 معينة.نسب مالية ب االحتفاظبعض الشروط واليت من ضمنها  االتفاقية، تتضمن داتواملنشآت املقامة عليها من مباين وآالت ومع
ون ر�ل سعودي للمسامهة يف متويل انشاء يمل ٤٠عريب الوطين مببلغ لاألجل من البنك اوقد حصلت الشركة األم على قرض طويل 

 .م٢٠٢٣ اىلم  ٢٠٢٠ من متساوية خالل األعوامبع سنوية ر مصنع شركة اليمامة ألنظمة الطاقة الشمسية، يسدد على أقساط 
 :الر�الت السعودية) آبالف( م٢٠١٨وم ٢٠١٩يوضح اجلدول التايل إمجايل التمويل املستغل من قبل الشركة املوحدة لعامي 

 م٢٠١٨ م٩٢٠١ نوع التمويل
 ٢٤٠٫١٠٠ ٦٥٤٫٠٣٠ متویل قصري ا�ٔ�ل

 ٣٥٫٢٦٠ ٤٦٫٩١٢ املتداول�ري و املتداول اجلزء  - متویل طویل ا�ٔ�ل

 

 (التمويل) ورقمن الت اجلزء املتداول واجلزء غري املتداولو جل (متويل شراء اخلامات) �ه حركة إمجـايل التورق قصري األاجلدول اديوضح 
 الر�الت السعودية): آبالف( م٢٠١٩سبتمرب  ٣٠جل كما يف طويل األ

 الموحدةالشركة  الشركة التابعة الشركة األم البـیـان

 م ٢٠١٨ م٢٠١٩ م٢٠١٨ م٢٠١٩  م٢٠١٨ م٢٠١٩ 

 ٢٤٠٫١٠٠ ٦٥٤٫٠٣٠ -- ٢٥٩٫١٩١ ٢٤٠٫١٠٠ ٣٩٤٫٨٣٩ التورق قصري ا�ٓ�ل

 ٣٫٣٤٨ ١١٫٩١٩ -- -- ٣٫٣٤٨ ١١٫٩١٩  اجلزء املتداول -�ل طویل ا�ٔ  ا�متویل

 ٣١٫٩١٢ ٣٤٫٩٩٣ -- -- ٣١٫٩١٢ ٣٤٫٩٩٣ اجلزء �ري املتداول -�لطویل ا�ٔ  ویلا�مت

 ٢٧٥٫٣٦٠ ٧٠٠٫٩٤٢ -- ٢٥٩٫١٩١ ٢٧٥٫٣٦٠ ٤٤١٫٧٥١ المجمــوع

 

 :)الر�الت السعودية مبالينيم (٢٠١٩يوضح اجلدول التايل إمجايل حركة التمويل للشركة املوحدة لعام 

الرصيد  البيــان

 االفتتاحي

التمويل  التمويل المستخدم

 المسدد

 الرصيد

 ٦٦٥٫٩٥٠ ١٫٣٣٠٫٢٤٠ ١٫٧٥٢٫٧٤٢ ٢٤٣٫٤٤٨ ا�ٔ�ل طویل متویل واجلزء املتداول من متویل قصري ا�ٔ�ل

 ٣٤٫٩٩٣ ١٢٫٠٠٠ ١٥٫٠٨١ ٣١٫٩١٢ اجلزء �ري املتداول -متویل طویل ا�ٔ�ل

 ٧٠٠٫٩٤٣ ١٫٣٤٢٫٢٤٠ ١٫٧٦٧٫٨٢٣ ٢٧٥٫٣٦٠ ا��مـــوع
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 الر�الت السعودية) آبالفم (٢٠١٩يوضح اجلدول التايل التمويل طويل األجل للشركة املوحدة لعام 

حىت  املسدد مدة التمويل اصل التمويل نوع التمويل البيــان

 م٣٠/٠٩/٢٠١٩

الرصيد املتبقي 

 م٣٠/٠٩/٢٠١٩

 ٦٫٩١٢ ٩٫٩٨٨ س�نوات ٦ ١٦٫٩٠٠ حكويم صندوق التمنیة الصناعیة السعودي

 ٤٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ س�نوات ٦ ٤٠٫٠٠٠ �اص البنك العريب الوطين

 ٤٦٫٩١٢ ٩٫٩٨٨   ٥٦٫٩٠٠  ا�ـمــوع

 

 الر�الت السعودية) آبالفم (٢٠١٩املوحدة لعام  األجل للشركةيوضح اجلدول التايل التمويل حركة التمويل قصري 

المبلغ المستحق في  نوع التمويل البيــان 
 في الرصید التمویل المسدد التمویل المستخدم م٣٠/٠٩/٢٠١٨

 م٣٠/٠٩/٢٠١٩
 ٤٩٨٫٩٨٨ ١٫٠٦٩٫٢٨٢ ١٫٣٩٨٫١٧٠ ١٧٠٫١٠٠ تورق ٕاساليم البنك العريب الوطين

 ١٢٣٫١٠٩ ٢٥٧٫٦١٠ ٣١٠٫٧١٩ ٧٠٫٠٠٠ تورق ٕاساليم البنك السعودي الفر�يس

 ٣١٫٩٣٣ ٦٢٫٠٠٠ ٩٣٫٩٣٣ - تورق ٕاساليم البنك السعودي لالست�ر

 ٦٥٤٫٠٣٠ ١٫٣٨٨٫٨٩٢ ١٫٨٠٢٫٨٢٢ ٢٤٠٫١٠٠ ا�موع
 

o  الدولية معايري احملاسبيةلل حول تطبيق الشركةإيضاح: 

علية جري تسجيل واعتماد مجيع العمليات  م وبناءً  ٠١/١٠/٢٠١٧من اتريخ  بدءاللمعايري احملاسبية الدوليه  ةتطبيق الشركمت 
 فق مع ذلك.وال يوجد أى اختالف فيما يتللتقرير املايل للمعايري الدولية  اً احلسابية والتقارير والسياسات والقوائم املالية وفق

 

o  إيرادات الشركةالتحليل اجلغرايف إلمجايل: 

 الر�الت السعودية: آبالفم ٢٠١٨م و٢٠١٩يوضح اجلدول التايل املبيعات واإليرادات حسب املوقع اجلغرايف لألسواق احمللية 

 القطاع
 م٢٠١٨ م ٢٠١٩

 النسبة اإلیرادات النسبة اإلیرادات
 %٣٩ ٣٤٤٫٧٥٣ %٤٠ ٣٨٦٫٥٢٧ املنطقة الوسطى
 %٢٢ ١٩٠٫١٣٧ %٢٢ ٢١٣٫٥٢٢ املنطقة الغربیة 
 %٧ ٥٩٫٨٤٢ %٦ ٥١٫٣٤١ املنطقة الرشقية
 %١٨ ١٥٤٫٧٣٦ %١٧ ١٦١٫١٩١ املنطقة اجلنوبیة
 %١٤ ١٢٤٫٧٣٢ %١٥ ١٤١٫٩٤٧ املنطقة الشاملیة

 %١٠٠ ٨٧٤٫٢٠٠ %١٠٠ ٩٥٤٫٥٢٨ إالجاميل
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  م:٢٠١٨م و٢٠١٩واألسواق اخلارجية لعامي يوضح اجلدول التايل املبيعات واإليرادات من السوق احمللي 

 العام

المبیعات واإلیرادات من السوق 
 المحلي

 المبیعات واإلیرادات من األسواق الخارجیة

آالف الر�الت  ب�

 السعودیة

 من إال�رادات  النس�بة ب�ٔالف الر�الت السعودیة من إال�رادات  النس�بة

 %٠٫٥ ٤٬٧٤٧ %٩٩٫٥ ٩٥٤٬٥٢٨ م٢٠١٩

 %٠٫٦ ٥٬٣٢٨ %٩٩٫٤ ٨٧٤٫٢٠٠ م٢٠١٨

 

o :أنشطة األسهم وأدوات الدين 

 م ٢٠١٩-٠٩-٣٠أسهم أو أدوات دين خالل العام املايل املنتهي يف وال الشركة التابعة الشركة مل تصدر  .١
(أعضاء م أية مصلحة تعود ألشخاص من غري ٢٠١٩-٠٩-٣٠العام املايل املنتهي يف  خاللوال الشركة التابعة لشركة لال يوجد  .٢

 جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواجهم واوالدهم القصر) يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت.
م أية أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو ٢٠١٩أو متنح الشركة خالل العام املايل الشركة  مل تصدر .٣

 وال يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة 
 يةأو أم أي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم ٢٠١٩مل تصدر أو متنح الشركة خالل عام  .٤

 أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة.
 م أبي شراء أو اسرتداد أو إلغاء ألية أدوات دين قابلة لالسرتداد.٢٠١٩خالل عام  هلاوال الشركة التابعة مل تقم الشركة  .٥
 مل تقم الشركة أبية ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أي من مسامهي الشركة عن حقوقه يف األرابح. .٦
 تب أو تعويض.امل تقم الشركة أبية ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني عن ر  .٧
 م أبي استثمارات أو إنشاء احتياطيات أخرى مت إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة.٢٠١٩مل تقم الشركة خالل عام  .٨

 
 الشركةة وإسرتاتيجينشطة أ .٢

 ١٠١٠٠٧٠٧٩٤شركة مسامهة سعودية واملسجلة مبدينة الر�ض ابلسجل التجاري رقم  -أتسست شركة اليمامة للصناعات احلديدية 
 ه٢٢/٠٣/١٤٠٩/ص) بتاريخ ١٤٤ه، وجرى الرتخيص للشركة مبوجب الرتخيص الصناعي رقم (٠١/٠٦/١٤٠٩ واتريخ

هـ املوافق  ١٥/٠٨/١٤٣٧والتعديالت الالحقة به، قامت هيئة السوق املالية إبدراج أسهم الشركة يف السوق املالية بتاريخ 
 م. ٢٢/٠٥/٢٠١٦

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

 ومجيعها أسهم عادية عينية ونقدية دفع املسامهون كامل قيمتها.
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ل الفوارغ احلديدية التشييد يف اململكة واليت تشمالشركة التابعة يف تصنيع املنتجات احلديدية خلدمة قطاع يتمثل نشاط الشركة و 
اقة من خالل إنتاج األعمدة والصواري احلديدية لتوزيع الط واالتصاالتواهلياكل الفراغية وحديد التسليح، وخدمة قطاع الكهرابء 

املشغوالت وإنتاج  االتصاالتاج احلديدية لنقل الطاقة الكهرابئية وحاملة اهلوائيات يف جمال الكهرابئية وإ�رة الشوارع وإنتاج األبر 
م ، وجاري العمل يف اعمال ٢٠١٩ من العام خالل الربع الثاينوالذي مت التشغيل التجاري  حلديدية الالزمة ألنظمة الطاقة الشمسية

مال التشييد خالل عوقع االنتهاء منهاء والبدء يف األنظمة طاقة الر�ح واليت من املتالتصاميم ملشروع انتاج األبراج احلديدية الالزمة 
 .م ٢٠٢٠ عامالربع األول 

 

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

ومقسم مليون ر�ل سعودي  ٣٠٠ ابلكاملاملصرح به ومدفوع  ابلغ رأس ماهلمبدينة الر�ض ويليمامة حلديد التسليح أتسست شركة ا

سهم) تعادل  ٢١٫٧٥٠٫٠٠٠( يةديدصناعات احلر�ل سعودي، ومتتلك شركة اليمامة لل١٠مليون سهم قيمة كل منها  ٣٠ على

 توجد أدوات دين صادرة منها. من رأس املال وال % ٧٢٫٥نسبة 

الصناعية يف مدينة ينبع  ويقع مصنع الشركة يف املدينة التسليح،إنتاج وجتارة اجلملة والتجزئة يف حديد الشركة التابعة يف نشاط يتمثل 
 ومجيع مبيعات الشركة حملية. وينبع،ابململكة العربية السعودية التابعة للهيئة امللكية للجبيل 

 

 م : ٢٠١٩التطورات اجلوهرية خالل السنة املالية  .٤

 قطاع التشييد:

بتمويل ذايت، وذلك سعودي ) مليون ر�ل ١٣مت االنتهاء من تنفيذ املرحلة الثانية لتوسعة مصنع األ�بيب ابلدمام مببلغ ( -
واهلواء املضغوط إبضافة مكن التشطيب ومعدات اختبارات  إلنتاج األ�بيب السوداء لزوم شبكات مكافحة احلريق

 . م٢٠١٩ عامالثاين من الل الربع الضغط، وقد مت التشغيل التجاري خال
  مت تشغيلها، و ايتذبتمويل ) مليون ر�ل ٥٫٥مت االنتهاء من تنفيذ توسعة صاالت التخزين مبصنع أ�بيب الدمام بتكلفه ( -

 م٢٠١٩للسنة املالية  بنهاية الربع الثاين
 قطاع الكهرابء:

م مبلغ ٢٠١٩الطاقة الشمسية بنهاية العام املاىل  نظمةالنفقات الرأمسالية إلنشاء وتشغيل مصنع اليمامة أل بلغت إمجايل -
مليون ر�ل وتشمل هذه التكلفة  ٤٠ هبا مببلغ قرض طويل األجل من البنك العرىب الوطين، ساهم ) مليون ر�ل٥١(

 .الت واملعداتواآل قيمة املباين
ومصنع األبراج رابئية مبصنع األعمده الكهاجللفنة  مت االنتهاء من بعض الرتميمات يف مواقع انتاجية وغري انتاجية مثل مبىن -

السنة املالية  خالل) مليون ر�ل ٥٬٩( اسكن العمال ابملنطقة الصناعية األوىل واليت بلغت تكلفته ومبىناحلديدية 
 بتمويل ذايت. م٢٠١٩
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األعمال الكهرابئية ) ر�ل سعودي مع الشركة السعودية خلدمات ٤٤٫٠٥٥٫٩٠٠مت توقيع عقد توريد أبراج كهرابئية بقيمة ( -
وامليكانيكية واململوكة للمساهم (شركة راشد عبدالرمحن الراشد وأوالده) واليت لعضو جملس اإلدارة السيد/ خالد بن عبدهللا 

-٢٧الشامي مصلحة فيها (طرف ذو عالقة) وال توجد شروط تفضيلية خاصة هبذا العقد، علماً أبنه بدأ التوريد يف اتريخ 
م وملدة عشرة أشهر قابلة للتمديد، وظهر األثر املايل اعتبارا من شهر ٢٠١٩-٠٦-٠١وافق هـ امل ١٤٤٠ -٠٩

 م. ٢٠١٩-٢-٢٦املوافق ١٤٤٠-٦-٢١م ، وقد أوضحت الشركة ذلك يف إعال�ا يف تداول بتاريخ ٢٠١٩  يونيو
نشاءات احلديدية مع شركة اإل -ة املرحلة الرابع -كما مت توقيع عقد توريد املنتجات احلديدية ملشروع حديقة ديب الشمسية  -

شهراً قابلة للتمديد، وتبلغ قيمة  ٢٦م وملدة ٢٠١٩األوروبية إبسبانيا. تبلغ مدة العقد أربع سنوات، ويبدأ التوريد يف سبتمرب
راً إعتبا سيظهر هلذا العقدأن األثر املايل ر�ل سعودي)، و  ٤٠٠٬٢٩٠٬٤٠٩دوالر أمريكي (حوايل  ١٠٦٬٧٤٤٬١٠٩العقد 

ذلك شهراً قابلة للتمديد وقد أوضحت الشركة  ٢٦م حىت انتهاء التوريد بعد ٢٠١٩سبتمرب  ٣٠الربع الذي ينتهي يف  من
 ،م٢٠١٩هـ. وقد بدأ التوريد إعتباراً من شهر أكتوبر  ٢٧/٦/١٤٤٠م املوافق ٢٠١٩-٠٣-٠٤يف إعال�ا يف تداول بتاريخ 

 .مع متطلبات أعمال الرتكيبات ىف موقع املشروع اً متاشي
 

م وساهم يف توريد املنتجات  ٢٠١٩مت التشغيل التجاري ملصنع اليمامة ألنظمة الطاقة الشمسية خالل الربع الثاين من عام  -
دات والكوادر عاحلديدية ألنظمة التعقب ملشروع سكاكا ابململكة العربية السعودية، واستمر العمل الدؤب لتوفري املكن وامل

 الالزمة لتوريد املشغوالت احلديدية ملشروع حديقة ديب الشمسية.
 

 األطراف ذات العالقة /التعامالت مع الجھات .٥
متثل نسبة ) مليون ر�ل ٤٤٨( وقدرهمبلغ للعام املايل لبيع منتجات الشركة بلغت التعامالت التجارية للشركة مع أطراف ذوي عالقة 

 الشركة اإلدارة مع أيضاً تعامالت أعضاء جملس واليت هي) من مبيعات وإيرادات الشركة للسنة السابقة، %٤٩() مقارنًة بنسبة %٤٧(
نه اليوجد اي شروط مع العلم أب م.٦/٠٣/٢٠١٨ و م ٢٠١٩-٣-١٨واليت رخصت هبا اجلمعية العامة للمسامهني اليت عقدت بتاريخ 

  .تفضيلية يف مجيع التعامالت
              الر�الت السعودية) الف(آب (ال يوجد شروط تفضيلية) أطراف ذوي عالقة رادات الشركة املوحدة منيإأد�ه  اجلدوليوضح    

 م٢٠١٨ م٢٠١٩ العالقة االسم

 ١٨٩٫٥٨٧ ٢٠٠٫٩٩٩ مسامه مؤسس وميثلها عضو جملس �دارة الس�ید/ رائد �ن ٕا�راهمي املدهيمي  والدهأٔ املهیدب و عبدالقادر رشكة 

 رشكة راشد عبدالرمحن الراشد

 ؤأوالده **
 ٢٨٫٤٦٢ ٤٨٫٩٢١ مسامه مؤسس وميثلها عضو جملس �دارة الس�ید/ �ا� عبدهللا الشايم 

 ٨٩٫٨٦٥ ١٠٤٫١٨٩ مسامه مؤسس رشكة املهنا الت�اریة

 ٦٢٫٤١٤ ٦٦٫٩٥٦ ميلكها عضو جملس إالدارة الس�ید/�نا عبدهللا املهنا ومسامه مؤسس لل�دیدمجمو�ة املهنا 



 
 

 

 
 م۹۲۰۱ المالي لعاملتقریر مجلس اإلدارة                                          )۳۸من ۱۸(ص

 
 

 م٢٠١٨ م٢٠١٩ العالقة اإلسم

 رشكة املع�ل للت�ارة واملقاوالت
مسامه مؤسس ورئيس جملس إالدارة الس�ید/سعد �ن ٕا�راهمي املع�ل ميثلها 

 ورشیك
٦٥٥ ٢٫٥٥٢ 

رشكة مدار ملواد البناء (سابقًا 

 )الفوزان ملواد البناء
 ٦٠٫٨٠٥ ٢٤٫٦٢٢ مسامه يف الرشكة التابعة

 ٤٣١٫٧٨٨ ٤٤٨٫٢٣٩ إالمجـايل

 
 . للمقاوالت ثبات تشمل التعامالت مع شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده شركة مصدر ملواد البناء وشركة*

 وشركة الرشاد ملواد البناء .وأوالده الشركة السعودية خلدمات األعمال الكهرابئية وامليكانيكية  رمحن الراشدل**تشمل التعامل مع شركة راشد عبدا
. 

             .ةالسعودي ابآلف الر�الت  (ال يوجد شروط تفضيلية) ذوي عالقةأطراف  من الشركة املوحده مشرت�تيوضح اجلدول أد�ه 

 م٢٠١٨ م٢٠١٩ العالقة االسم

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

 املدهيمي
٢٨٧ ١٧٤ 

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

  الشايم
٣١٤ ١٠٦ 

 ١٥ ٩ الس�ید/�نا عبدهللا املهنا ومسامه مؤسس  ميتلكها عضو جملس إالدارة مجمو�ة املهنا لل�دید

 ١٣٧ ١٫٠٦٣ التابعةمسامه يف الرشكة  احملدودة ملواد البناء مداررشكة 

 ٧٥٤ ١٫٣٥٢ 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 
 

م مع الشركة السعودية خلدمات األعمال الكهرابئية وامليكانيكية  ٢٠١٩خالل السنة املالية املشاريع املنفذة يوضح اجلدول أد�ه عقود 
 :)ابلر�ل السعودي( لتوريد أبراج كهرابئية

المنفذ حتى  قیمة العقد مدة العقد تاریخ العقد م
۳۰/۹/۲۰۱۸ 

المنفذ فى العام 
 مالحظات ۲۰۱۹

وادى 
الصمان  

 ومةالقیص
٦-۲-۲۰۱۸  %۸۲مستمر ۳٤٫۱۲۰٫٤٤۲ ۱٤٫۷۹۰٫٦۹۹ ٥۹٫٥۷۰٫۰۰۰ دقابلة للتمدیسنة  

۲۰۱۹-۲-۲٥ الخرج- رمال  ٪۹مستمر ۳٫۷۹۹٫۲٤٥ ۰ ٤٤٫۰٥٥٫۹۰۰ دقابلة للتمدیسنة  
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 ):ابلر�ل السعودي( لتوريد هياكل فراغية للمقاوالتثبات  م مع شركة ٢٠١٩خالل السنة املالية عقود املشاريع حتت التنفيذ يوضح اجلدول أد�ه 
 

 املنفذ حىت قيمة العقد مدة العقد اتريخ العقد املشروع

٣٠/٩/٢٠١٩ 

 مالحظات

كلیات جامعة 

أم القرى في 

 مكة المكرمة

 

 مستمر  %۹۳   ۹۳۷٫٥٦۱٫۱ ۱٬٦۸٦٬۹٤٤ مديدللت قابلتان نسنتا م ٥/٣/٢٠١٥

 م ٥/٣/٢٠١٥
 مستمر  %۷٥  ۳۹۲٫۲۱٦٫۱ ۱٫٦۲۱٫۸٥٦ مديدللت قابلتان نسنتا

 

 التوقعات المستقبلیة والمخاطر: .٦
م  وذلك لتحسن الطلب على منتجات الشركة  ٢٠٢٠سبتمرب  ٣٠تتوقع الشركة ز�دة إيراداهتا خالل السنة  املالية اليت ستنتهي يف 

مما سيكون له م  ٢٠٢٠الربع األول من العام  اعتباراً منيف تنفيذ املشاريع الضخمة اليت أعلنت عنها احلكومة السعودية  البدء لتوقع
ديدية ألنظمة احليشمل ذلك توريدات املشغوالت ، و والكهرابء أثر إجيايب على  الطلب على منتجات الشركة يف قطاع االنشاءات

ديدية الالزمة واملسامهة ىف توريد املشغوالت احلدولة اإلمارات العربية املتحدة  ملشروع حديقة دىب للطاقة الشمسية ىف الطاقة الشمية
تستمر وف سو  ،سدير للطاقة الشمسية املعلن عنها يف اململكة العربية السعودية واليت من أمهها مشروع شاريع الطاقة الشمسية مل

ييم املخزون وتقليص امات وتقتكلفة اخلالشركة يف أخذ احليطة واحلذر من التقلبات اليت قد تطرأ على أسعار اخلامات وأتثريها على 
 أتثرياهتا السلبية وتعظيم االستفادة من أتثرياهتا اإلجيابية على نتائج الشركة.

) وذلك من خالل حتسني األجور %٣٠( حوايللتحقيق نسبة  وضعت الشركة اخلطط الالزمة إلحالل العمالة الوطنية بدالً من الوافدة
الكوادر السعودية وتدريبهم لشغل الشواغر الناجتة بسبب تشغيل التوسعات يف وحدات أعمال  واستقطابوتنظيم ساعات العمل 

 الشركة.
 

 المدفوعات النظامیة  .۷
 :)الر�الت السعودية آبالف( م ٢٠١٨وم ٢٠١٩اليت دفعت خالل العام املايل  واملبالغيوضح اجلدول أد�ه املدفوعات النظامية املستحقة 

 املدفوعات املدفوعة   املستحقةاملدفوعات  اجلهة

 م٢٠١٨ ٢٠١٩ م٢٠١٨ ٢٠١٩ ا�جهة

 ١٠٬٨١٦ ١٠٬٤٧٩ ١٨٬١٤٩ ١٥٬٢٠١ الزكاة *

 ١١٫١٠٥ ٧٫٥٣٤ -- ١٫٦٢٤ *الضريبة

 ٤٫٨٢٥ ٥٫٢٠٣ ٣٩٣ ٤٨٢ **االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات 
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عن  يملیون ر�ل سعودي عبارة عن ٕاجاميل فروقات الربط الز�و  ٧٫٥م و�شمل ٢٠١٨م و ٢٠١٩ سبمترب ٣٠كام يف أ�م ملبالغ املس�تحقة عن الرشكة ورضیبة ا��ل �متثل الزاكة *
حيث قبلته ية �س�تئنافية اللجنة الرضیب  اللجنة �بتدائیة الز�ویة الرضیبية ومل یمت قبول ��رتاض حيث مت رفعه اىل ىلإ م) وقد مت رفع ا�رتاض �لهيا ٢٠١٠ –م ٢٠٠٨الس�نوات (

 .م٢٠١١-٢٠٠٨، كام قامت الرشكة بزتوید أ�مانة العامة لل�ان الرضیبية بنسخ من املتندات املطلوبة لٔ�عوام الناحية الشلكیة ؤأ�ادت ٕا�الته ٕاىل اللجنة �بتدائیة للنظر فيهمن 
 .م٢٠١٨وم  ٢٠١٩سبمترب  ٣٠كام يف  �ج�عیة** متثل املبالغ املس�تحقة للمؤسسة العامة للت�ٔمينات 

 تتكون امللكية، حقوق طريقة ابستخدام موحد غري أساس على الشرعية للزكاة منفصلة إقرارات بتقدمي التابعة وشركتها الشركة تقوم
  �قص املعدل، الصايف والدخل العام بداية يف كما واملخصصات امللكية حقوق من شركة لكل الزكوي للوعاء الرئيسية العناصر

 الزكوي الوعاء كان حال ويف .األخرى وبعض البنود واالستثمارات واملعدات اآلالت للممتلكات، الدفرتية القيمة لصايف احلسومات
 .للسنة الدفع مستحقة زكاة الشركة على يكون ال سالباً،

 هي كالتايل:(ابلر�ل السعودي) و م ٢٠١٩سبتمرب  ٣٠يف احلركة يف خمصص الزكاة خالل السنة املنتهية 
  م                         ٢٠١٨ م                         ٢٠١٩ البند

  ٢١٬٨٢٠٬٩٠٠ ١٨٬١٤٩٬٠٢٩ الرصيد يف بداية السنة

  ٧٬١٤٤٬٠٥٨ ٧٬٥٣٠٬٧٩١ يضاف: احململ على السنة

  )١٠٬٨١٥٬٩٢٩( (١٠٬٤٧٨٬٧٣٢) خيصم: املدفوعات خالل السنة

  ١٨٬١٤٩٬٠٢٩ ١٥٬٢٠١٬٠٨٨ الرصيد يف �اية السنة

 

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

 يلي:ما  ) وفق٤٧) إىل (٤٥الشركة األساسي يف املواد من (
روضة شرعاً علي مبا فيها الزكاة املف األخرىتوزع األرابح السنوية الصافية للشركة بعد حسم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف 

 النحو التايل:
 ) وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب ميت بلغ  نظامي، احتياطي) من األرابح الصافية لتكوين %١٠جينب

 من رأس املال املدفوع. %٣٠املذكور  االحتياطي
  ًاحتياطي) من األرابح الصافية لتكوين %١٠على اقرتاح جملس اإلدارة ان جتنب نسبة ( للجمعية العامة العادية احلق بناء  

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

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

 ) واملادة السادسة والسبعني من نظام الشركات خيصص بعد  األساسي،) من النظام ٢١مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة
ل عليه حوال جمموع ما حيص) ابملائة من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة على أال يتجاوز يف مجيع األ%١٠ما تقدم نسبة عشرة (

جلهة وفق الضوابط اليت تضعها ا 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.
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 ق عليه يرحل إىل األعوام التالية على النحو الذي تواف االرابح أوإضـــــافية يف  ويوزع الباقي بعد ذلك على املســـــامهني كحصـــــة
 اجلمعية العامة.

 

بعدم توزيع أرابح نقدية ملسامهي الشركة م  ١١/٠٦/٢٠١٩هـ املوافق ليوم ٠٨/١٠/١٤٤٠الثالاثء أوصى جملس اإلدارة يف اجتماعه يوم 
م، وذلك لعدم حتقيق الشركة أرابحًا صافية خالله، وكذلك نتيجة ٢٠١٩تمرب سب ٣٠عن النصف االول من العام املايل املنتهي يف 

 جللتوسعات الرأمسالية اخلاصة ابستكمال جتهيز مصنع اليمامة ألنظمة الطاقة الشمسية وتنفيذ مشروع تصنيع األبراج احلديدية اخلاصة إبنتا 
 الطاقة الكهرابئية من الر�ح، وعرض التوصية على اجلمعية العامة.

 
 :اخلمسة املاضية (ابلر�ل السعودي) وضح اجلدول التايل األرابح املوزعة للسهم عن نتائج السنوات املاليةي
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ السنة المالیة
 مل یوزع ٔأر�ح مل یوزع ٔأر�ح ١٫٥ ٢٫٧٥ ٢٫٥ ا�ٔر�ح املوز�ة ( ر�ل سعودي  للسهم)

 ــــــ            ــــــــ %١٫٥٠ %٢٫٧٥ %٢٫٥٠ �مسیة�س�بة التوزیع ٕاىل قمية السهم 

 
********************************** 
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 اثنيًا: 

 هيكل ملكية الشركة 

 وجملس اإلدارة واللجان التابعة
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 هيكل امللكية ابلشركة  .١

وال يوجد أدوات م، ٣٠/٠٩/٢٠١٩من رأمسال الشركة كما يف  %٥فيما يلي قائمة أبمساء املسامهني املالكني بشكل مباشر ألكثر من 
 دين أصدرهتا الشركة.

 �سبة امللكية املباشرة عدد األسهم  اسم املساهم م

 %١٦٬٩٣ ٨٬٦٠٠٬٩٦١ شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده ١

 %١٦٬٩٣ ٨٬٦٠٠٬٩٦١ عبدالرحمن الراشد وأوالدهشركة راشد  ٢

 %١١٬٠٩ ٥٬٦٣٨٬٤٠٩ شركة امل�جل للتجارة واملقاوالت 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 دين  م،٣٠/٠٩/٢٠١٩كما يف القصر  يوضح اجلدول التايل ملكية األسهم من قبل أعضاء اجمللس وزوجاهتم وأوالدهم 
 أصدرهتا الشركة.

 اسم املساهم م
عدد االسهم ��  املنصب

 م٣٠/٠٩/٢٠١٨
 التغي��

عدد االسهم �� 

 م٣٠/٠٩/٢٠١٩

 ١٬٦٢٩٬٣٨٦ - ٩٠٬٨٠٦   ١٬٧٢٠٬١٩٢ عضو ا�جلس األستاذ/ مهنا بن عبدهللا املهنا ١

 ٤٠ ٠ ٤٠ ا�جلسعضو  األستاذ/ عدنان  عبدالرحمن املنصور  ٢
 

م اىل  ٠١/٠١٠/٢٠١٨(م ٢٠١٩ يةتوجد أي ملكية أسهم تعود لكبار التنفيذيني وزوجاهتم وأوالدهم القصر خالل السنة املال ال
 م). ٣٠/٠٩/٢٠١٩

 
 جملس اإلدارة .٢

ت الصادرة عن الئحة حوكمة الشركايتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكون من سبعة أعضاء مصنفني وفقا للتعريفات الواردة ابملادة الثانية من 
) من النظام األساسي ١٧هيئة السوق املالية ابململكة العربية السعودية، أربعة أعضاء غري تنفيذيني وثالثة أعضاء مستقلني كما نصت عليه املادة (

 ملسامهة (املدرجة):للشركة واجلدول التايل يوضح أعضاء جملس اإلدارة وتصنيفهم وعضويتهم به، وعضو�هتم يف الشركات ا
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 صفة العضو�ة املنصب اسم العضو
االخرى خالف شركة  \العضو�ة �� الشر�ات املساهمة املدرجة 

 اليمامة بصفتھ ال�خصية او ممثال عن �خص اعتباري 

 عضو غیر تنفیذي اإلدارةرئیس مجلس  األستاذ / سعد إبراھیم المعجل

 
 عربیة لألنابیبشركة الال -
 شركة أسمنت الشرقیة  -

 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

 ــــ غیر تنفیذيعضو  عضو مجلس إدارة األستاذ / خالد عبدهللا الشامي   

 عضو مستقل عضو مجلس إدارة األستاذ/ عبدالحمید عبدالعزیز العوھلي
   

                                 الشركة المتحدة لإللكترونیات إكسترا   -

 عضو مستقل       عضو مجلس إدارة األستاذ / محمد عمیر العتیبي

 
 والتصنیع االھلیة  الغاز شركة  -
 بنك الریاض  -
 السعودیة إلعادة التأمین التعاوني  الشركة  -

 

 ــــ عضو مستقل عضو مجلس إدارة األستاذ / عدنان عبدالرحمن المنصور
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 :يوضح اجلدول التايل ملخص ألهم املناصب السابقة واحلالية واخلربات واملؤهالت ألعضاء جملس اإلدارة

 

 االسم ا�حاليةناصب امل السابقة ناصبامل املؤهالت ا�خ��ات

 
خالل العقود الماضیة شغل عدة مناصب في رئاسة 

وعضویة مجالس االدارة لعدة شركات وال زال حتى 
تاریخھ وشارك في بعض التنظیمات الصناعیة والتجاریة 

المختلفة كما شارك في بعض التنظیمات الخیریة 
 المختلفةواالجتماعیة 

 
ماجستیر ھندسة كیمیائیة  -

 م۱۹۷٥
بكالوریوس ھندسة كیمیائیة  -

 م۱۹۷۳

 
رئیس المجلس التنسیقي للجان  -

 الوطنیة بمجلس الغرف السعودیة
رئیس مجلس امناء منتدى - 

 الریاض االقتصادي
رئیس اللجنة الصناعیة بغرفة  - 

 الریاض
الشركة  -رئیس مجلس اإلدارة  - 

 التعدینیةالمتحدة للصناعات 
شركة  –ئیس مجلس االدارة  ر - 

 الیمامة للرخام والجرانیت
نائب رئیس مجلس االدارة  -

 بالغرفة التجاریة بالریاض
عضو مجلس إدارة بالغرفة  -

 التجاریة الصناعیة بالریاض
عضو مجلس ادارة مجلس  -

الغرف السعودیة ممثالً لغرفة 
 الریاض

عضو اللجنة التحضیریة العلیا  - 
 یع المحلي للقوات المسلحةللتصن

شركة  –عضو مجلس االدارة  - 
 التصنیع وخدمات الطاقة

شركة  –عضو مجلس االدارة  -
 االستثمارات التقنیة

شركة  –عضو مجلس االدارة  - 
 معارض الظھران الدولیة الدمام

شركة  –عضو مجلس االدارة  - 
 صناعات االغذیة ( دیما )

عضو مجلس اإلدارة  شركة  -
 لسعوديالخزف ا

الشركة - عضو مجلس المدیرین  
 العربیة للصناعات الدقیقة

  
 

 
شركة  -رئیس مجلس االدارة 
 الیمامة لحدید التسلیح
شركة  - رئیس مجلس اإلدارة 

 المعجل للتجارة والمقاوالت 
الشركة  -عضو مجلس اإلدارة 

 العربیة لألنابیب
شركة  -عضو مجلس اإلدارة 

 اسمنت المنطقة الشرقیة
شركة    -مجلس اإلدارةعضو 

 الخزف لألنابیب 
 
 

 
 األستاذ / سعد إبراھیم المعجل

 سنھ ۳۰ألكثر من لھ خبرات في المجاالت الھندسیة تمتد  
تشمل مجال المیاه والطاقة ومجال تجارة وصناعة مواد 
ً في مجال تجارة وصناعة الحدید واالسمنت  البناء وایضا
واالخشاب، ولھ خبرات اداریة واسعھ تشمل اإلشراف 

واالندماجات وتطویر ات وتنفیذ العدید من االستحواذ
 االستراتیجیات

ماجستیر ھندسة كھربائیة  -
۱۹۹۲ 

 كھربائیة بكالوریوس ھندسة -
۱۹۸٦ 

الشركة  -عضو مجلس  اإلدارة  -
 السعودیة لألنابیب

الشركة   - رئیس مجلس اإلدارة -
 المتحدة للصناعات التعدینیة

نائب رئیس مجلس اإلدارة  -
 شركة الخطوط السعودیة للتموین.

نائب رئیس مجلس اإلدارة - 
 شركة إسمنت المنطقة الشمالیة

شركة   -عضو مجلس اإلدارة -
 مصدر لمواد البناء

شركة  - عضو مجلس اإلدارة -
 بوان

 االستاذ / رائد إبراھیم المدیھیم

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

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

_ مجموعة اإلدارةرئیس مجلس  -
 االستاذ / مھنا عبدهللا المھنا المھنا للحدید

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

 االزمات.

 مدیر عام مصنع الراشد ألخشاب-  بكالوریوس ھندسة صناعیة -
 

 الرئیس التنفیذي للقطاع -
الصناعي في شركة راشد 

 الراشد واوالدهعبدالرحمن 
 خالد عبدهللا الشامياالستاذ / 

 
على مدى  إلداراتشغل عضویة العدید من مجالس 

السنوات السابقة وال یزال. وقد عمل رئیس تنفیذي لشركة 
اكسترا رئیس تنفیذي لشركة الفوزان للمعادن ومدیر عام 
في مجموعة الراجحي الصناعیة وعمل ایضاً كمدیر عام 

لشركة الراجحي للتأمین التعاوني وعمل كمساعد مدیر 
 تسویق في الشركة الوطنیة للتأمین التعاوني

الرئیس التنفیذي للشركة  - بكالوریوس علوم -
 السعودیة لإللكترونیات (اكسترا)

الرئیس التنفیذي لشركة الفوزان  -
 للمعادن

          -  عضو مجلس اإلدارة -   
الشركة المتحدة لإللكترونیات 

عبدالحمید عبدالعزیز  االستاذ /  إكسترا
 العوھلي



 
 

 

 
 م۹۲۰۱ المالي لعاملتقریر مجلس اإلدارة                                          )۳۸من ۲٦(ص

 
 

 :السابقة واحلالية واخلربات واملؤهالت ألعضاء جملس اإلدارة يوضح اجلدول التايل ملخص ألهم املناصب

 اجلدول التايل ملخص ألهم املناصب السابقة واحلالية واخلربات واملؤهالت ألعضاء جلنة املراجعة من هم خارج جملس اإلدارة: يوضح
 ا�خ��ات                                املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف   ا�حالية االسم

 مستشار في شركة - زیاد عبدالقادر التومي/  االستاذ
 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  ۲۰اكثر من 
 في الخدمات المصرفیھ 
 االستثماریة والعالقات

 مع الشركات وإدارة  
 المخاطر وحوكمة الشركات

 االستاذ / عبدهللا بن عبدالكریم 
 المھنا

 الرئیس المالي في شركة -
 الدمام فارما الدوائیة. 

 محترف متخصص اول للتقاریر -
 المالیة والتنظیمیة في شركة موبایلي 
 المالي والمستشارمساعد المدیر  -
 الضریبي االول في مجموعة 
 شركات سبیماكوا الدوائیة 
 مساعد مدیر ومحاسب اول في -
 شركة ارنست ویونغ 
 مساعد مدقق حسابات في -
 شركة طالل ابو غزالة للمحاسبین  

 القانونیین
 

 ماجستیر ادارة االعمال  -
 والمحاسبة

 بكاوریوس محاسیة -
 سنھ  ۱٤لھ خبرات اكثر من 

 في التدقیق واإلدارة المالیة 
 والتقاریر التنظیمیة

 االسم ا�حاليةناصب امل السابقة ناصبامل املؤهالت ا�خ��ات
 

 ۳۱یتمتع بخبرة عملیة تمتد الى أكثر من 
عاما شغل خاللھا منصب مساعد مدیر 

عام إدارات المصرفیة التجاریة االسالمیة 
المصرفیة لبنك سامبا ومدیر االدارة 

  .االسالمیة للبنك االول

 
جامعة  –ماجستیر ادارة اعمال  -

الوالیات  –وسترن میتشغان 
 المتحدة االمریكیة.

 
  -برنامج اإلدارة المتقدمة  -

الوالیات  –جامعة ھارفرد 
 المتحدة االمریكیة.

 
 –برنامج اإلدارة التنفیذیة  -

الوالیات  –جامعة میتشغان 
 المتحدة االمریكیة.

 
برنامج اإلدارة لإلستراتیجیة  -

 إرلندا.–البنكیة 
 
 – بكالوریوس اللغة االنجلیزیة -

 جامعة اإلمام محمد بن سعود.
 
 
 
 

 
 في ةللمالی التنفیذي الرئیس نائب -

 للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 البحري

شركة  –عضو مجلس االدارة  -
 دبي –الشرق االوسط إلدارة السفن 

 
 NSCSA –عضو مجلس اإلدارة -
الوالیات المتحدة  –بالتیمور  –

 االمریكیة
 
شركة  –عضو مجلس االدارة  -

 البحري لنقل البضائع السائبة 
 
الشركة  –عضو مجلس اإلدارة  -

 العربیة المتحدة للزجاج المسطح 
 
الشركة  –عضو مجلس اإلدارة -

 الوطنیة لنقل الكیماویات 
 
 West -عضو مجلس االدارة - 

of England Luxembourg 
 
 -عضو مجلس االدارة  -

International shipowners 
Luxembourg 

 
شركة عبدهللا سعد أبو معطي  -

 عضو مجلس اإلدارة    - للمكتبات
 

 
 للتسویق زمین شركة رئیس -

 االلكتروني
 
مجلس اإلدارة و رئیس  رئیس – 

 لجنةاللجنة التنفیذیة ورئیس 
االستثمار _ شركة الغاز 

 االھلیة    والتصنیع
 
 عضو اإلدارة، مجلس عضو  -

 لجنة عضو المخاطر، إدارة لجنة
 الریاض بنك_  المراجعة

 
مجلس اإلدارة  _الشركة   عضو-

 إلعادة التأمین التعاوني  السعودیة
 
  

 االستاذ / محمد عمیر العتیبي 

 
ستة خبره في مجال  ۳٥اكثر من  -

الھندسة وإدارة الجودة والتخطیط 
 االستراتیجي والقیادة

 
 بكالوریوس ھندسة مدنیة -

 
الرئیس التنفیذي لشركة الزامل    -

 للحدید
نائب الرئیس للشؤون التنفیذیة   -

 بالشركة السعودیة للكھرباء

 
شركة  - اإلدارةعضو مجلس -

 القاضي القابضة
 االستاذ / عدنان عبدالرحمن المنصور
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 يوضح اجلدول التايل ملخص ألهم املناصب السابقة واحلالية واخلربات واملؤهالت لكبار التنفيذيني:

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 االسم ا�حاليةناصب امل السابقة ناصبامل املؤهالت ا�خ��ات
 

یتمتع بخبرات في مجال اإلستشارات 
المجمعات الصناعیة  تزید الصناعیة وإدارة 

 سنھ ۳٥عن 
 

 
 بكالوریوس ھندسھ مدنیھ -

 
 المدیر العام لمصنع بالستیك الوطنیة  -
رئیس قطاع البتركیماویات للدار السعودیة  -

  -للخدمات االستشاریة
 یوسف سعید بازید الرئیس التنفیذي للشركة

 
مجال المحاسبة واإلدارة یتمتع بخبره في 
   تدقیق الحسابات تزید عن       والمالیة ومراجعة 

 سنھ ۲۰

 
محاسب  :الزمالة المھنیة -

من الوالیات  (CPA)قانوني 
 المتحدة األمریكیة

 بكالوریوس محاسبھ   -
 دبلوم لغة إنجلیزیة -

 
 مدیر اإلدارة المالیة لشركة اسمنت القصیم -
 مدیر اإلدارة المالیة للوطنیة للصناعة  -
 المالیة للراجحي أخوانمدیر اإلدارة   -
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 الرئیس المالي للشركة

 
في مجال سنھ  ٤۰یتمتع بخبره تزید عن 

 صناعة وإدارة أعمال انشطة االنابیب الصلبھ

 
 بكالوریوس ھندسھ میكانیكیھ -

 
مدیر مصنع الشركة االردنیة لصناعة  -

 االنابیب 
 عبدالرزاق فائق ابوصفیھ رئیس وحدة أعمال األنابیب

 
جال سنھ  في م ۱٥یتمتع بخبره تزید عن 

صناعة وإدارة أعمال انشطة االعمدة 
 الكھربائیة

 
 ماجستیر إدارة اعمال -
 بكالوریوس ھندسھ میكانیكیھ -
 

 
 سھل مخضار الثبیتي رئیس وحدة أعمال االعمدة مھندس مبیعات بشركة الزاھد  -

 
سنھ في مجال  ۲۰یتمتع بخبره تزید عن 

 تصنیع القطع الحدیدیة وإدارة االعمال  

  
البكالوریوس في الھندسة  -

 شعبة میكانیكا انتاج 

 
 العام لشركة تقانھ الھندسیھالمدیر  -
 -المدیر العام لشركة واي اند ام الصناعیة -

 امریكا
 نائب المدیر العام لشركة المعدات االمریكیھ -
 مدیر االنتاج لشركة فیرارا -

 یوسف علي السید رئیس وحدة أعمال االبراج

 
سنوات في مجال  ۱۰یتمتع بخبره تزید عن 

 ھاوتركیبھا وتسویقتصمیم الھیاكل الفراغیة 

 
 دكتوراه ھندسھ مدنیھ  -
 ماجستیر ھندسھ مدنیھ -
 بكالوریوس  ھندسھ مدنیھ -

 
مساعد برفیسور جامعة وین الحكومیة  -

 االمریكیھ
 امریكا –نائب رئیس شركة یونستراد  -

رئیس وحدة أعمال الھیاكل 
 خلدون حمید المحیمید الفراغیھ
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 اجتماعات جملس اإلدارة
م  ٢٦/٠٦/٢٠١٧بع اجتماعات يف دورته الرابعة واليت بدأت يف م أر ٢٠١٩لية بلغ عدد اجتماعات جملس اإلدارة خالل السنة املا

 وملدة ثالث سنوات قادمة، وفيما يلي بيان أبمساء وتصنيف وعدد مرات حضور اجتماعات اجمللس:
 

 العضو اسم

 تار�خ االجتماع 

 يناير ٨        

        ٢٠١٩ 

 تار�خ االجتماع  

 مارس ١٨ 

 ٢٠١٩ 

 تار�خ االجتماع  

  يونيو ١١      

   ٢٠١٩         

 تار�خ االجتماع  

  سبتم�� ٢٥       

          ٢٠١٩ 

 �سبة ا�حضور  االجتماعات ا�حضور 

 %١٠٠ ٤ ٤ حضر حضر حضر حضر سعد إبراهيم  امل�جل

 %١٠٠ ٤ ٤ حضر حضر حضر حضر رائد ابراهيم املد��يم

 %١٠٠ ٤ ٤ حضر حضر حضر حضر مهنا عبدهللا املهنا

 %١٠٠ ٤ ٤ حضر حضر حضر حضر خالد عبدهللا الشامي

 %١٠٠ ٤ ٤ حضر حضر حضر حضر عدنان عبدالرحمن املنصور 

عبدا�حميد عبدالعز�ز 

 العوه��
 %١٠٠ ٤ ٤ حضر حضر حضر حضر

 %١٠٠ ٤ ٤ حضر حضر حضر حضر محمد عم�� العتي�ي
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o التنفيذيني  وكبارعضاء وجلان اجمللس أل املدفوعة التعويضاتو ت آاملكاف 

  .م٢٠١٨سبتمرب  ٣٠عن السنة املالية املنتهية يف جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه عن أعماهلم  تعويضات عن جهودم بصرف ٢٠١٩قامت الشركة خالل السنة املالية  
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 اوالً: األعضاء المستقلین

عبدالحمید عبدالعزیز  -۱ ۲٦۰٫۰۰۰ ۱٦٫۰۰۰ ۱٥٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۱٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 العوھلي

عدنان عبدالرحمن  -۲ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱٦٫۰۰۰ ٦٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۲٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 المنصور

 محمد عمیر العتیبي -۳ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱٦٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱٦٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 *أعضاء لجان خارج المجلس

 زیاد عبدالقادر التومي  -٤ ٦۰٫۰۰۰ ۰ ۱٥٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۷٥٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 عبدهللا عبدالكریم المھنا -٥ ٦۰٫۰۰۰ ۰ ۱٥٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۷٥٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ 
 المجموع ۷۸۰٫۰۰۰ ٤۸٫۰۰۰ ٥۱٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۸۷۹٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ثانیاً: االعضاء غیر التنفیذیین

 سعد إبراھیم المعجل -۱ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱٦٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱٦٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 رائد ابراھیم المدیھیم -۲ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱٦٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۸٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 مھنا عبدهللا المھنا -۳ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱٦٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳٤٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 خالد عبدهللا الشامي -٤ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱٦٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳٤٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 المجموع ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ٦٤٫۰۰۰ ٤۸٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱٫۲۱۲٫۰۰۰ 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 ۱٥٫۰۰۰ ۷٥٫۰۰۰
 زیاد عبدالقادر التومي -۲ ٦۰٫۰۰۰ ۱٥٫۰۰۰ ۷٥٫۰۰۰
 عبدهللا عبدالكریم المھنا -۳ ٦۰٫۰۰۰ ۱٥٫۰۰۰ ۷٥٫۰۰۰

 الفرعي المجموع ۱۸۰٫۰۰۰ ٤٥٫۰۰۰ ۲۲٥٫۰۰۰
 أعضاء اللجنة التنفیذیة      

 رائد ابراھیم المدیھیم -۱ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰ ۱۱۲٫۰۰۰
 مھنا عبدهللا المھنا -۲ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰ ۱۱۲٫۰۰۰
 خالد عبدهللا الشامي -۳ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰ ۱۱۲٫۰۰۰
 الفرعي المجموع ۳۰۰٫۰۰۰ ۳٦٫۰۰۰ ۳۳٦٫۰۰۰

 والترشیحات تالمكافآلجنة أعضاء       
 عدنان عبدالرحمن المنصور -۱ ۰ ٦٫۰۰۰ ٦٫۰۰۰
 مھنا عبدهللا المھنا -۲ ۰ ٦٫۰۰۰ ٦٫۰۰۰
 خالد عبدهللا الشامي -۳ ۰ ٦٫۰۰۰ ٦٫۰۰۰

 الفرعي المجموع ۰ ۱۸٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰
 اإلجمالي ٤۸۰٫۰۰۰.۰۰ ۹۹٫۰۰۰ ٥۷۹٫۰۰۰

 .٢٠١٩يف أعمال جلان جملس اإلدارة، مت صرفها خالل العام املايل  ٢٠١٨مالحظة: تعويضات عن جهودهم خالل السنة املالية 
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  م  ٢٠١٩وقد حصل كبار التنفيذيني على املكافآت الثابتة واملتغرية خالل السنة املالية 
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 الرئیس التنفیذي  -۱ ۱٬۲۰۰٫۰۰۰ ۳۰۲٫٦٤۰ ۹۳٫۲۲۷ ۱٫٥۹٥٫۸٦۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲٥٫۲۲۰ ۰ ۱٫۷۲۱٫۰۸۷

 المالي الرئیس -۲ ٥٦٤٫۰۰۰ ۱٤۷۰۰۰ ٦۲۰۱۷ ۷۷۳٫۰۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹٫٦۲٥ ۰ ۸۰۲٫٦٤۲

رئیس وحدة اعمال  -۳ ٦۰۰٫۰۰۰ ۱٥۲٫٦٤۰ ٥۳٫۷۰۸ ۸۰٦٫۳٤۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٦۲٫۷۲۰ ۰ ۸٦۹٫۰٦۸
 االنابیب

رئیس وحدة اعمال  -٤ ۷۲۰٫۰۰۰ ۱۸۲٫٦٤۰ ۸٦٫۰٤۰ ۹۸۸٫٦۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷٥٫۲۲۰ ۰ ۱٫۰٦۳٫۹۰۰
 االعمدة

رئیس وحدة اعمال  -٥ ٦۰۰٫۰۰۰ ۱٥۲٫٦٤۰ ٥۸٫۳۱۰ ۸۱۰٫۹٥۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٦۲٫۷۲۰ ۰ ۸۷۳٫٦۷۰
 االبراج

اعمال رئیس وحدة  -٦ ۷۸۰٫۰۰۰ ۲۹۷٫٦٤۰ ۱۱۲٫۹۱٦ ۱٫۱۹۰٫٥٥٦ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۱٫٤۷۰ ۰ ۱٫۲۷۲٫۰۲٦
 الھیاكل

 المجموع ٤٫٤٦٤٫۰۰۰ ۱۲۳٥۲۰۰ ٤٦٦٫۲۱۸ ٦٫۱٦٥٫٤۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٤۳٦٫۹۷٥ ۰ ٦٫٦۰۲٫۳۹۳
ً مبلغ( وفقاً للنظام االساسي واللوائح الداخلیة، تتبع لجنة الترشیحات والمكافأت سیاسات محددة للمكافأت والتعویضات تجمع بین المزایا وال یوجد اي  )األرباحجلسات، مزایا، نسبة معینة من  معیناً، بدل حضور ا

 في التقریر). ۳۳،۳۲م ( للمزید راجع صفحة ۲۰۱۹المالیة عن ھذه السیاسة في المكافأت المدفوعة للسنة انحراف جوھري 
 
 

 
 

 جلان جملس اإلدارة-٣

يدية يشمل دليل الئحة احلوكمة لشركة اليمامة للصناعات احلدوفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، 
يتهم تلك اللوائح قواعد اختيار اعضاء اللجنة ومدة عضو على لوائح تنظيم عمل جلان اجمللس املوضحة يف الشكل التايل، وتتضمن 

 اللجنة.وأسلوب عمل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جملس اإلدارة

 الرتشيحات واملكافآتجلنة  التنفيذيةاللجنة  جلنة املراجعة
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 :جلنة املـراجعة 

م خلفاً للجنة السابقة برائسة األستاذ/عبداحلميد  ١٦/٠٤/٢٠١٧تتكون جلنة املراجعة من ثالثة أعضاء واليت بدأت عملها بتاريخ 
دهللا عبدالكرمي / عبواألستاذز�د عبدالقادر التومي  بن عبدالعزيز العوهلي (عضو جملس إدارة مستقل) وعضوية كل من األستاذ /

 م موضحة كما يلي:٢٠١٩خالل السنة املالية  اربعة اجتماعاتعقدت اللجنة املهنا ، 
 

 

 :مهام جلنة املـراجعة 

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

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

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

 منها وذلك مبوجب القواعد التطبيقية والقوانني واللوائح. 

 :إقرارات جلنة املراجعة

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

 إسم العضو
۰۲  

دیسمبر     
۲۰۱۸  

۰۳ 
فبرایر 
۲۰۱۹ 

۰٥   
مایو  
۲۰۱۹ 

۱۸  
 اغسطس
۲۰۱۹ 

 نسبة الحضور الحضور

 %١٠٠ ٤ حضر حضر حضر حضر عبدا�حميد عبدالعز�ز العوه��

 %١٠٠ ٤          حضر حضر حضر حضر ز�اد عبدالقادر التومي

 %١٠٠ ٤          حضر حضر حضر حضر عبدهللا عبدالكر�م املهنا
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 :جلنة الرتشيحات واملكافآت 

           نصوربرائسة األستاذ / عد�ن عبدالرمحن املمن أعضاء جملس اإلدارة ثالث أعضاء تكون جلنة الرتشيحات واملكافآت من ت
دروة األستاذ / مهنا عبدهللا املهنا واألستاذ / خالد عبدهللا الشامي لتنفيذيني (عضو جملس مستقل ) وعضوين جملس غري 

وفيما يلي  ٢٠١٩خالل السنة املالية اجتماعني عقدت اللجنة و ، م  ٢٦/٠٦/٢٠١٧الرابعة  واليت بدأت بتاريخ اجمللس 
 توضيح لذلك:

 املنصب العضــــــــــو اسم

نوفم��   ٢٨

٢٠١٨ 

 يونيو ١٠

٢٠١٩ 

 

 �سبة ا�حضور  ا�حضور 

 %١٠٠ ٢ حضر حضر رئيس ال�جنة عدنان عبدالرحمن املنصور 

 %١٠٠ ٢ حضر حضر عضو مهنا عبدهللا املهنا

 %١٠٠ ٢ حضر حضر عضو خالد عبدهللا الشامي

 

 مهام جلنة الرتشيحات واملكافآت:

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

 .واإلدارةاملقرتحني من قبل الشركاء 
ملطلوبة ملثل ا للقدرات والكفاءاتوصف  وإعدادلعضوية جملس اإلدارة  ملناسبةوااملراجعة السنوية للمهارات املطلوبة  -٢

 مبا يف ذلك الوقت املطلوب ملمارسة أنشطة اجمللس. العضوية،هذه 
 .تقوم اللجنة إبعادة النظر يف تكوين كل جلنة من اجمللس وتوصية جملس اإلدارة للموافقة على أعضاء كل جلنة -٣
مبا يف  لتنفيذيني،اس يف اختيار وتطوير وتقييم املرشحني احملتملني لشغل وظائف املدراء تقوم اللجنة مبساعدة اجملل -٤

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

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

 واألخالق للشركة وجيب اإلبالغ إىل اجمللس عن أي انتهاكات للوائح.
يس وأعضاء جملس اإلدارة مبا يتضمن احلجم واملكافآت واملهارات واملعرفة واخلربة كما مراجعة هيكلية كل من رئ -٨

 بتوصية املغايرات املناسبة هبذا الشأن.
 حتديد نقاط القوة والضعف يف جملس اإلدارة والتوصية ابحللول اليت تتوافق مع مصلحة الشركة. -٩
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ضارب يف املصاحل يف حالة عمل أحد أعضاء اجمللس املستقلني وعدم وجود أي ت األعضاء استقاللالتأكيد على  -١٠
 عضوا يف جملس إدارة شركة أخرى.

 

 ٣٠وقد قامت اللجنة من خالل استبيان شارك فيه مجيع أعضاء اجمللس بتقييم أداء اجمللس للسنة املالية املنتهية يف  -
 كفاءة أداء اجمللس.م وكانت النتائج مرضية ومت التوصية مبقرتحات من شأ�ا ز�دة  ٢٠١٩سبتمرب 

 مسؤوليات حتديد التعويضات واملكافآت:

التنفيذيني (الرئيس التنفيذي،  وضع سياسات واضحة بشأن تعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار املسئولني -١
 األعمال) مبا يتناسب مع معايري األداء عند وضع هذه السياسات.  الرئيس املايل ورؤساء وحدات

عى إىل جذب جيب على اللجنة أن تس األعضاء،تتحمل اللجنة املسئولية املباشرة للتوصية على شكل ومبالغ مكافآت  -٢
وحتفيز ، واالحتفاظ ابألعضاء ذوي االستقامة العالية والقدرات املتفوقة يف الرتكيز لتحسني قيمة أسهم الشركاء على 

 املدى البعيد.
وكذلك  الرئيس،لك مبا يف ذ التنفيذيني،لس على مستوى املكافآت للموظفني جيب على اللجنة مراجعة وتوصية اجمل -٣

 استعراض واقرتاح خطة املكافآت للموظفني.
وتكون املسؤولة عن  ا،أبعماهلاللجنة ميكنها تعيني استشاريني لتحديد التعويضات واملكافآت مبا تراه ضرور� للقيام  -٤

 املوافقة على الرسوم ذات الصلة.
دم ترشيح أي شخص واللجنة تكفل بع املعتمدة،لس اإلدارة لتعيني أعضاء اجمللس وفقا للسياسات واملعايري التوصية جمل -٥

 قد أدين من قبل يف أي جرمية خملة ابلشرف أو األمانة هلذه العضوية. 
 جيب على اللجنة القيام أبنشطة أخرى يتم إسنادها من اجمللس من وقت آلخر. -٦
قة تقييم مدى كفاية هذا امليثاق سنو� والتوصية أبي تغيريات مقرتحة على اجمللس للموافجيب على اللجنة استعراض و  -٧

 عليه.

 :اللجنة التنفيذية 

م ٢٠١٩تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء من أعضاء جملس اإلدارة، عقدت اللجنة ثالث اجتماعات خالل السنة املالية 
 -موضحة كما يلي:

 صفة العضو�ة العضــــــــــو اسم

١١ 

 نوفم��

 ٢٠١٨ 

٠٦   

 ف��اير

٢٠١٩ 

١٤ 

 سبتم�� 

٢٠١٩ 

 �سبة ا�حضور  ا�حضور 

 %١٠٠ ٣ حضر حضر حضر رئيس ال�جنة رائد ابراهيم املد��يم

 %١٠٠ ٣ حضر حضر حضر عضو ال�جنة  مهنا عبدهللا املهنا

 %١٠٠ ٣ حضر حضر حضر عضو ال�جنة  خالد عبدهللا الشامي
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 التنفيذية:مهام اللجنة 

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

 ويوافق اجمللس، ثماراالستتتوىل اللجنة مساعدة اجمللس يف وضع أهداف الشركة اإلسرتاتيجية الرئيسية وإسرتاتيجيات  -٢
 عليها. 

 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
 تضع األهداف الرئيسية اإلسرتاتيجية اليت تساهم يف حتقيق النتائج املطلوبة من الشركة. -٥
إسرتاتيجي ألداء الشركة بشكل منتظم لتحديد ما إذا كانت الشركة  استعراضدة اجمللس يف إجراء تقوم اللجنة مبساع -٦

 حققت أهدافها على املدى القصري والطويل. 
 ات الشركة املعتمدة. وذلك متشيا مع إسرتاتيجي الرئيسية، االستثماريةوتشارك اللجنة ابملراجعة واملوافقة على مجيع القرارات  -٧
 تكون اللجنة مسؤولة عن تشكيل أو إعادة تشكيل أي مشروع مشرتك أو شراكة مبا يف ذلك النفقات املرتبطة ابملشروع.  -٨

لألعضاء أو لربح اأقصى قدر من  وحتقيقالشركة كالقيام بز�دة حصتها يف السوق  استثماراتتساعد اللجنة بتطوير   -٩
 املسامهني.

 لدعم الفين للشركة. على اللجنة تعزيز وتطوير التقنيات وا -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

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

 العامة.  توتطوير املهاراعلى اللجنة رصد التطور العام للموظفني من خالل ضمان التدريب املنتظم  -١٣
 عمالء. وتليب رضا ال التكلفة والفعاليةعمال بطريقة فعالة من حيث وسائل تطور األ استكشافعلى اللجنة  -١٤
 على اللجنة أن تتكفل بسالمة التنسيق وتبادل املعلومات واآلراء بني كبار املسؤولني التنفيذيني ومدراء اإلدارات الرئيسية.  -١٥
   العمل.على اللجنة حتديث خالفة املناصب بشكل دوري لضمان حتقيق متطلبات  -١٦
 ينبغي على اللجنة مراقبة أداء الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل اليت وضعها اجمللس.  -١٧
 تستعرض اللجنة قدرة الشريك التجاري املشارك يف املشاريع اليت تقوم هبا شركة اليمامة للصناعات احلديدية إن وجد.  -١٨
مبا يف ذلك السياسات  التوجيهية،خاضعة ملوافقة اجمللس واملبادئ  االستثمارية والسياسات االستثمارحتديد إسرتاتيجية  -١٩

 احملظورة والتقييم.  واالستثمارات األصول،وتوزيع  األصول،واملبادئ التوجيهية بشأن فئات 
 . ةاالستثماريابلسياسات واإلجراءات  االستثماراتهذه  امتثالجديدة ورصد  استثماراتعن  اقرتاحاتمراجعة  -٢٠
             واستعراض خاصا،ويتطلب اهتماما  العالقة،املقرتح هو مفيد لألطراف ذات  االستثمارالنظر فيما إذا كان  -٢١

 موافقة اجمللس.
 . ماراهتااستثاملعايري بشكل دوري أو أجهزة القياس األخرى اليت تستخدمها الشركة ملراقبة أداء  واعتمادمراجعة  -٢٢
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 . الستثماريةاابلزكاة أو الضرائب املرتبطة ابلصفقات  االمتثالقضا�  واستعراضرائب مراجعة معاجلة الزكاة أو الض -٢٣
 اسبة املقبولة. والتأكد من أن يتم التقييم وفقا ملعيار احمل استثماريةاستعراض املعاجلة احملاسبية واإلفصاح عن كل معاملة  -٢٤
 مناسباً.  القرار ابالحتفاظ أو ا�اء خدمتهم حسب ما يروه واختاذ الشركة،املراقبة املستمرة ألداء مستشاري االستثمار يف  -٢٥

 تقييم النتائج االستثمارية بشكل دوري وتقدمي التقارير الالزمة جمللس اإلدارة، مبا يف ذلك: -٢٦
 مراجعة توصيات اإلدارة التنفيذية. •
 مراجعة مكو�ت احملفظة اإلستثمارية احلالية واملستقبلية. •
 القائمني على إدارة االموال ابلسياسة اإلستثمارية.التأكد من التزام  •
 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 

كة وذات العالقة، حبيث يوفر ذلك الطريقة اليت توضح أهداف الشر وجملس إدارهتا ومسامهيها وغريهم من اجلهات املعنية 
واالساليب اليت تؤدي إىل حتقيق هذه االهداف، ولدى الشركة تقسيم واضح للمسؤوليات بني جملس االدارة واالدارة العليا 

 للشركة.
 وترى املالية السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة التام بالئحة شركة اليمامة للصناعات احلديدية اباللتزام وتتعهد

 جملس االدارة التأكد أن أجل واالفصاح من من الشفافية واضح إطار تنفيذها يتطلب واليت جناحها، يف مهماً  عامالً  أ�ا
  .أعماهلا ونتائج املالية الشركة لنتائج وعادلة واضحة صورة ويقدم للمسامهني املصاحل أفضل حتقيق أجل من يعمل

حوكمة الشركة اخلاص هبا يف اتريخ  ) من دليل٢-النسخة (الرابعة شركة اليمامة للصناعات احلديدية جملس إدارة  واعتمد
 هيئة وأنظمة ولوائحالشركات اجلديد  ونظاميتماشى مع النظام األساسي للشركة  الذيو  وملحقاته،م ١٤/١٠/٢٠١٨

 .املالية السوق
تطبق الشركة مجيع االحكام الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ابستثناء االحكام 

 اد�ه:الواردة االسرتشادية 

 رقم المادة نص المادة اسباب عدم التطبیق 

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

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

المادة السبعون الى الثانیة  تشكیل واختصاصات واجتماعات لجنة إدارة المخاطر اس��شادية وادم
 والسبعون

 المادة الخامسة والثمانون تحفیز العاملین مادة اس��شادية

 الخامسة والتسعونالمادة  تشكیل لجنة حوكمة الشركات مادة اس��شادية
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 سياسات اإلفصاح: – ٥

حلديدية شركة اليمامة للصناعات الوكمة احل دليل الئحةال يتجزأ من  إن ميثاق (الئحة) سياسة اإلفصاح عن املعلومات جزء
. وقد أفصحت )www.yamsteel.comاو على موقع الشركة ( وميكن ألي مساهم االطالع عليه مبقر الشركة

واهم ية املالية الربع سنوية والسنو وقت حدوثها، وقد افصحت الشركة عن نتائجها التغيريات االحداث و اهم الشركة عن 
ومت اإلعالن ملالية وفق الفرتة احملددة من هيئة السوق ااالحداث اجلوهرية واليت أتثر على نتائج الشركة وانعقاد مجعية املسامهني 

 ة السوق املالية (تداول).عنها يف الصفحة اخلاصة ابلشركة يف موقع شرك

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية: -٦

 تقوم جلنة املراجعة املنبثقة من جملس اإلدارة بشركة اليمامة للصناعات احلديدية ابلنظر فيما يتصل بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
 ومراجعة أعمال إدارة السادة/ شركة كى يب إم جي الفوزان وشركاه،من خالل مراجعة أعمال  مراجع احلساابت اخلارجي للشركة 

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

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

 معقولة على فعالية إجراءات الرقابة الداخلية.  
ذات فعالية وكفاءة عالية ويف ضوء ما  ٢٠١٩املايل الشركة خالل العام راجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة يف وترى جلنة امل

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

 
 العقوابت والقيود واجلزاءات على الشركة: – ٧

ال توجد أية عقوابت ذات أثر جوهري أو قيود احتياطية أو جزاءات أخرى مفروضة على شركة اليمامة للصناعات احلديدية 
 م.٢٠١٩من أي جهة تنظيمية أو رقابية أو قضائية عن العام املايل 

 تقرير املراجع اخلارجي للشركة: - ٨
حسب ماورد يف تقرير املراجع اخلارجي للشركة السادة/ شركة كى يب إم جي الفوزان وشركاه والذي أفاد برأيه " أن القوائم املالية 

عة اليمامة للصناعات احلديدية وشركتها التاب املوحدة" تعرض بعدل، من مجيع اجلوانب اجلوهرية، املركز املايل املوحد لشركة
 املايل املوحد وتدفقاهتا النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقاً  ءها، وأدا٢٠١٩سبتمرب  ٣٠يف كما   ")موعة("اجمل

السعودية  األخرى املعتمدة من اهليئة واإلصدارات واملعايري السعودية، العربية يف اململكة املعتمدة املايل للتقرير للمعايري الدولية
 القانونيني. للمحاسبني
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 على القوائم املالية السنوية:حتفظات املراجع اخلارجي  -٩
سنوية أي حتفظات على القوائم املالية ال وشركاه الفوزان يب إم جي ىال توجد لدى املراجع اخلارجي للشركة السادة/ شركة ك

  .م٣٠/٠٩/٢٠١٩املنتهية 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 وادائها. 

ضافة إىل تلقي االستفسارات واملقرتحات عن طريق الربيد االلكرتوين او اهلاتف من قبل مسؤول شؤون املسامهني، وابلتايل ابإل
يال تلك مناسبًا ح هيتم إحاطة اجمللس أبخر املستجدات يف هذا اإلطار من خالل اإلدارة التنفيذية ليتخذ اجمللس ما يرا

 املوضوعات.

 :للمسامهنياجلمعيات العامة -١١
م ٢٠١٩-٠٣-١٨املوافق  ١٤٤٠-٧-١١عقدت الشركة مجعية عامة واحدة للمسامهني خالل السنة املالية احلالية بتاريخ 

-١٩  هـ املوافق ١٤٤٠ /١٢/٠٧حبضور مجيع أعضاء جملس اإلدارة، وأعلنت الشركة عن نتائج اجلمعية مبوقعها بتداول بتاريخ 
 م.٢٠١٩-٠٣

 

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

 رقم ال تاریخ الطلب السبب

 ۱ م۱۸/۰۲/۲۰۱۹ م۱۸/۳/۲۰۱۹لزوم الجمعیة العامة والتي عقدت بتاریخ 

 

 املسئولية االجتماعية: -١٢
يف اململكة العربية السعودية ومدرجة ابلسوق املالية  املسامهــة العامةإن شركة اليمامة للصناعات احلديدية إحدى الشركات 

ــاه السعودية "تداول" حترص الشركة وابستمـــرار على أداء واجبها جتاه فئة الشبــاب الذين هم عماد اجملتــمع والقيــام مبسئــولياهتا جت
رية ع الذي يعقد عليه األمل يف املستقبل الستكمال وتنمية مسأفراده ومبا خيدم مصاحلهم وينمي من إدراكهم وخصــوصا اجملتم

 :خدمة اجملتمع حيث قامت ابألعمال اآلتية م يف٢٠١٩بفعالية خالل عام وشاركت الشركة  .البناء والعطاء

 .تدريب عدد من طالب الكليات التقنية يف اململكة وذلك حتضرياً هلم لالنضمام إىل طواقمها الفنية حال خترجهم •
استقبال ز�رات من طالب كليات اهلندسة الكهرابئية يف جامعات اململكة لالطالع وعن قرب على آخر ما توصلت إليه  •

 .التقنيات احلديثة يف تصميم وتصنيع املعدات الكهرابئية
 سامهت الشركة بتدريب عدد من طالب جامعة امللك عبدالعزيز ضمن بر�مج البكالوريوس املطلوب منهم.  •
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الشـركة يف استقطاب العديد من الكفاءات السعودية للعمل يف الشركة وبدعم من صندوق املوارد البشرية حيث بلغ جنحــت  •
  املوظفني.من إمجايل  %٣٠ نسبةميثلون  م٢٠١٩سبتمرب  ٣٠يف  موظف كما ٢٨٨عدد املوظفني السعوديني 

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

ام ومبا خيدم املصلحة جتاه الوطن الغايل وأبنائه الكر  االجتماعيةهذا وسوف تستمر الشركة يف تنويع مبادرات مشاركاهتا يف مسئوليتها 
 .العامة

 الشركة:إقرارات جملس اإلدارة وإدارة  -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. دال يوج •
ومل ترفع شركاه الفوزان و يب إم جي  ىعلى املراجع اخلارجي للشركة السادة/ شركة كال توجد لدى جلنة املراجعة أية حتفظات  •

 توصية جمللس اإلدارة الستبداله أو إ�اء التعاقد معه قبل املدة املتفق عليها ابلعقد.
 

 اخلامتة:
شركة  دأبتم، فقد  ٢٠١٩سبتمرب  ٣٠املنتهي يف هذا التقرير والبيا�ت اخلتامية املرفقة للعام املايل وفقاً للنتائج اليت مت إدراجها يف 

ختفيض األثر الناتج عن ركود املشاريع وضعف الطلب املصاحب ملرحلة االصالحات االقتصادية  ىعلللصناعات احلديدية اليمامة 
 لبيع ملنتجاتاأتثر سعر  لسريعة يف سعر خامات احلديد وسرعة، وختفيف أتثري التغريات ا٢٠٣٠واليت تتماشى مع رؤية اململكة 

  .إلنشاءاتا قطاعنتجات السوق احمللي خصوصاً مالشركة يف 
إنتاجه التجاري أ بدالطاقة الشمسية والذي اليمامة ألنظمة وقد سارعت الشركة بفضل من هللا وتوفيقه خطاها يف تنفيذ مصنع 

ية بململكة العر اوع للطاقة الشمسية الضوئية يف شغوالت حديدية ألول مشر مومسامهته يف توريد  م٢٠١٩عام  الثاين منخالل الربع 
ملشروع حديقة  ةلطاقة الشمسياألنظمة مشغوالت حديدية توريد برام عقد اخلليج إبىف دول  مت تعزيز وجودهاو  بسكاكا  السعودية

 يف هذا اجملال. منافسًة املوردين العاملينياملتحدة يف دولة االمارات العربية  لشمسيةاديب 
بع، وجاري نة ينمبدي ألنظمة طاقة الر�ح اليمامة شركة وجاري العمل على قدم وساق يف اعمال التصاميم الالزمة ملشروع مصنع 

ململكة ربينات اهلوائية والذين سيسامهون يف تنفيذ مشاريع انتاج الكهرابء عن طريق الر�ح يف او العامليني للت التواصل مع املوردين
 واألخذ يف االعتبار ملتطلباهتم واحتياجاهتم. لتعريف ابلشركة ومشروعهاذلك لالعربية السعودية و 
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