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1-1 الكلمة اإلفتتاحية

السادة / مساهمي شركة صدر للخدمات اللوجستية                        المحترمين 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد,,,

يسـر مجلس إدارة شـركة صدر للخدمات اللوجسـتية أن يقدم لمسـاهمي الشركة الكرام التقرير 
السـنوي، الـذي يلقـي الضـوء علـى أداء وإنجـازات الشـركة ومركزهـا المالي عن السـنة المالية 
المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2021 م، وخططهـا المسـتقبلية، والـذي تـم إعـداده بمـا يتوافـق 
مـع متطلبـات الئحـة حوكمـة الشـركات وقواعـد التسـجيل واالدراج الصـادرة عـن هيئـة السـوق 

الماليـة ونظـام الشـركات السـعودي والنظـام األساسـي للشـركة ، وذلـك على النحـو التالي :

1-2 تأسيس الشركة

تأسسـت شـركة صـدر للخدمات اللوجسـتية ( شـركة مصنـع الصمعانـي للصناعات المعدنية سـابقا( 	 
)“الشـركة”( كشـركة مسـاهمة سـعودية مقفلة طبقًا ألحـكام نظام الشـركات الصادرة بالمرسـوم 
الملكـي رقـم )م/3( وتاريخ 28/01/1437هـ ولوائحه في المملكة العربية السـعودية تحت السـجل 
التجـاري رقـم 1131012302 الصـادر بتاريـخ 20 شـعبان 1414هــ الموافـق 2 فبرايـر 1994م، وطبقا 
للقـرار الـوزاري رقـم )ق/26( بتاريـخ 3 صفـر 1438هــ الموافـق 3 نوفمبـر 2016م بالموافقـة على 
إعـالن التحـول إلـى شـركة مسـاهمة سـعودية مقفلـة، وطبقـًا للسـجل التجـاري مـدة الشـركة 99 
عامـًا تبـدأ مـن 8 صفر 1438هــ الموافق 8 نوفمبر 2016م )تاريخ التحول من شـركة ذات مسـئولية 

محـدودة إلى شـركة مسـاهمة سـعودية مقفلة(.

وطبقـًا لقـرار هيئة سـوق المال الصـادر بتاريخ 11 يناير 2017م الموافـق 13 جمادى االخرة 1438هـ 	 
)نمـو( وبموافقـة  الموازيـة  الموافقـة علـى طـرح أسـهم الشـركة فـي السـوق  والـذي تضمـن 
الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة للشـركة تـم زيـادة رأس مال الشـركة مـن 9,000,000 ريال سـعودي 
الـي 11,250,000 ريـال سـعودي مقسـمًا إلـى 1,125,000 سـهم بقيمة إسـمية 10 ريال سـعودي 
لـكل سـهم وبتاريـخ 26/2/2017م الموافـق 29/5/1438هــ تـم إدراج وبـدء تداول أسـهم الشـركة 

بالسـوق الموازيـة “نمو”.

وقد صدرت موافقة السـوق المالية السـعودية تداول على طلب انتقال الشـركة للسـوق الرئيسـي 	 
بتاريـخ 03/12/2020م الموافـق 17/04/1442هــ، وبـدأ تـداول أسـهم الشـركة بالسـوق الرئيسـي 
تاسـي اعتبـارا من يـوم الخميـس 2020-12-10م الموافـق 25/04/1442ه بالرمـز 1832 في قطاع 

الخدمات المهنيـة والتجارية.

ووفقـا لمـا تمـت الموافقـة عليـه بالجمعيـة العامـة غيـر العاديـة للشـركة بتاريـخ 29/10/2020م 	 
الموافـق 12/03/1442هــ بتعديـل المـادة الثانيـة مـن نظـام الشـركة األسـاس المتعلقـة باسـم 
الشـركة مـن شـركة مصنـع الصمعانـي للصناعـات المعدنية إلى شـركة صـدر للخدمات اللوجسـتية 

وتـم اإلعـالن عـن تغييـر االسـم علـى تـداول بتاريـخ 14/01/2021م الموافـق 01/06/1442هــ..
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1-3 نشاط الشركة

السجالت التجارية والتراخيص واألنشطة والفروع :- أ - 
رجـب 1412هــ   18 بتاريـخ  الصـادر  رقـم 415  الصناعـي  الترخيـص  الشـركة نشـاطها بموجـب  تمـارس 
الموافـق 25 نوفمبـر 1995م والمعـدل بالترخيـص الصناعـي رقـم 112845 الصـادر بتاريـخ 02 جمـادى 

األول 1442هــ الموافـق 18 نوفمبـر 2020م. والسـجالت الفرعيـة التاليـة :-

الغرض المدينة  رقم السجل
التجاري اسم الفرع

)علــب  ، يشــمل  الخشــبية  الحاويــات  صناعــة 
الشــحن  وأوعيــة  الصناديــق  و  التعبئــة 
المصنوعــة مــن الخشــب ( ، صناعــة المنصــات 
الخشــبية، البيــع بالجملــة للمنتجــات الخشــبية 

. والبالســتيكية  والفلينيــة 

الرياض 1010947309  فرع شركة صدر
للخدمات اللوجستية

أنــواع  لجميــع  التخزيــن  مرافــق  تشــغيل 
ــات  ــة، خدم ــواد الغذائي ــتثناء الم ــع باس البضائ
ــازن  ــة، مخ ــة عام ــلع بصف ــغ الس ــحن وتفري ش
المــواد  مخــازن  المبــردة،  الغذائيــة  المــواد 
الغذائيــة المجمــدة، المخــازن العامــة التــي 
تضــم مجموعــة متنوعــة مــن الســلع، مخــازن 
المــواد الغذائيــة الجافة، الخدمات اللوجســتية، 

إدارة وتأجيــر المخــازن ذاتيــة التخزيــن.

الرياض 1010742525  فرع شركة صدر
للخدمات اللوجستية

البيــع بالجملــة للمنتجــات الخشــبية والفلينيــة 
والبالســتيكية، البيــع بالجملة لالثــاث المكتبي، 
البيــع بالتجزئــة للخــردوات المعدنيــة وعــدد 
الصناديــق  بيــع  والحــدادة،  النجــارة  وادوات 
المعدنيــة والحديديــة والخشــبية والكرفانــات.

الدمام 2050115434  فرع شركة صدر
للخدمات اللوجستية

ترميمــات المبانــي الســكنية والغيــر ســكنية، 
إصــالح وصيانــة محطــات ومشــاريع الصــرف 
والمضخــات،  المجــاري  وشــبكات  الصحــي 
إنشــاء محطــات ومشــاريع الصــرف الصحــي 
تشــطيب  والمضخــات،  المجــاري  وشــبكات 
المبانــي، أنشــطة خدمــات صيانــة المبانــي.

بريدة 1131023051  فرع شركة صدر
للخدمات اللوجستية
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1-4 تطور رأس مال الشركة
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- تـم زيـادة رأس مـال الشـركة بعـد اإلدراج علـى مراحـل بموافقة الجمعيـة العامة للمسـاهمين وذلك 
كمايلي:

بتاريـخ 11/04/2018م الموافـق 25/07/1439هــ تـم  زيـادة رأس مـال الشـركة ليصبـح رأس مـال 	 
الشـركة بعد الزيادة 15,000,000 ريال سـعودي مقسـمًا إلى 1,500,000 سـهم بقيمة اسـمية 10 

ريـال سـعودي لكل سـهم. 

بتاريـخ 25/06/2020م الموافـق 04/11/1441 هــ تـم زيـادة رأس مـال الشـركة ليصبـح رأس مـال 	 
الشـركة بعد الزيادة 25,000,000 ريال سـعودي مقسـمًا إلى 2,500,000 سـهم بقيمة اسـمية 10 

ريـال سـعودي لكل سـهم.

وبتاريـخ  3 ينايـر 2021م الموافـق 20 جمـادى اول 1442هــ أعلنـت الشـركة عـن توصيـة مجلـس 	 
اإلدارة بزيـادة رأس المـال عـن طريـق طرح أسـهم حقـوق أولوية وذلـك لتمكين الشـركة من تنفيذ 
خططهـا االسـتراتيجية والتشـغيلية ودعـم التوسـع فـي الخدمـات اللوجسـتية، وقـد اصـدرت هيئـة 
سـوق المـال موافقتهـا علـى طلـب الشـركة بزيـادة رأس المـال بتاريـخ 2 نوفمبـر 2021م، وتمـت 
موافقـة الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة علـى زيـادة رأس المـال فـي تاريـخ 01 ديسـمبر 2021م 
الموافـق 26 ربيـع الثانـي 1443هــ  عـن طريـق طـرح أسـهم حقـوق أولويـة للمسـاهمين  بزيـادة 
6 أسـهم لـكل سـهم وعـدد أسـهم الزيـادة 15 مليون سـهم بقيمـة 150 مليـون ريـال ليصبح رأس 

المـال بعـد الزيـادة 175 مليـون ريـال سـعودي مقسـمًا إلـى 17.5 مليـون سـهم عـادي.



1-5 إعالنات الشركة على تداول

08

01

02

03

04

05

06

07

08

توصيـة  عـن  المعدنيـة  للصناعـات  الصمعانـي  إعـالن شـركة مصنـع 
الشـركة عـن طريـق طـرح أسـهم  بزيـادة رأس مـال  اإلدارة  مجلـس 

أولويـة حقـوق 

تغييـر  عـن  المعدنيـة  للصناعـات  الصمعانـي  مصنـع  شـركة  تعلـن 
اللوجسـتية للخدمـات  صـدر  شـركة  إلـى  اسـمها 

اعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن تعييـن مستشـار مالـي 
إلدارة االكتتـاب فـي أسـهم حقـوق األولويـة

اعالن شركة صدر للخدمات اللوجستية عن تعيين عضو منتدب

اعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن تعييـن رئيـس تنفيـذي 
يد جد

اعـالن شـركة صدر للخدمـات اللوجسـتية عـن النتائج المالية السـنوية 
المنتهية فـي 2020-12-31

إعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عن دعـوة مسـاهميها إلى 
حضـور اجتمـاع الجمعيـة العامـة العاديـة ) االجتمـاع األول ( عن طریق 

وسـائل التقنیـة الحدیثة

إعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن نتائـج اجتمـاع الجمعيـة 
العامـة العاديـة ) االجتمـاع األول (

2021-01-04

2021-01-14

2021-01-18

2021-03-15

2021-03-18

2021-03-15

2021-04-06

2021-04-28
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إعـالن شـركة صـدر للخدمات اللوجسـتية عن تاريـخ وآلية توزيـع األرباح 
النقديـة على المسـاهمين لعام 2020م

اعالن شـركة صدر للخدمات اللوجسـتية عن فتح باب الترشـح لعضوية 
مجلـس االدارة للدورة القادمة

2021-05-05

2021-05-10
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11

12

13

14

15

16

17

18

اعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن النتائـج الماليـة األوليـة 
للفتـرة المنتهيـة فـي 31-03-2021 ) ثالثـة أشـهر (

إعـالن إلحاقـي مـن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية بخصـوص فتح 
بـاب الترشـح لعضويـة مجلـس االدارة للـدورة القادمـة

إعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن تقديم ملف طلـب زيادة 
رأس مـال الشـركة عـن طريق طرح أسـهم حقوق األولويـة إلى هيئة 

السـوق المالية

إعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن توقيـع عقد مع شـركة 
تصنيـع األغذيـة الممتـازة المحـدودة ) إحـدى شـركات التنميـة (

بخصـوص  اللوجسـتية  للخدمـات  صـدر  شـركة  مـن  تصحيحـي  إعـالن 
إعـالن الشـركة عـن توقيـع عقد مـع شـركة تصنيـع األغذيـة الممتازة 

المحـدودة ) إحـدى شـركات التنميـة (

إعـالن شـركة صـدر للخدمات اللوجسـتية عـن توقيع عقد مع الشـركة 
المتقدمـة للتخزين

إعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عن دعـوة مسـاهميها إلى 
حضـور اجتمـاع الجمعيـة العامة العاديـة ) االجتمـاع األول (

اعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن النتائـج الماليـة األوليـة 
للفتـرة المنتهيـة فـي 30-06-2021 ) سـتة أشـهر (

2021-05-10

2021-05-18

2021-05-23

2021-06-21

2021-06-21

2021-07-26

2021-08-03

2021-08-19

19

20

إعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن نتائـج اجتمـاع الجمعيـة 
العامـة العاديـة ) االجتمـاع األول (

اعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن الحصـول علـى تمويـل 
قصيـر األجـل

2021-08-25

2021-09-13

21
إعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن قـرار مجلـس اإلدارة بتعييـن 
المنتـدب،  والعضـو  اإلدارة،  مجلـس  رئيـس  ونائـب  اإلدارة،  مجلـس  رئيـس 
اللجـان المنبثقـة عـن المجلـس، وتعييـن ممثلـي الشـركة لـدى  وتشـكيل 
المجلـس. سـر  أميـن  وتعييـن  السـعودية،  وتـداول  الماليـة  السـوق  هيئـة 

2021-09-19
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22

23

24

25

26

27

28

29

إعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن شـراء مصنـع بقيمـة 
سـعودي. ريـال  مليـون   4.792

اعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن النتائـج الماليـة األوليـة 
للفتـرة المنتهيـة فـي 30-09-2021 ) تسـعة أشـهر (

إعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عن دعـوة مسـاهميها إلى 
حضـور اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة المتضمنـة زيـادة رأس 

مـال الشـركة ) االجتمـاع األول (

بخصـوص  اللوجسـتية  للخدمـات  صـدر  شـركة  مـن  إلحاقـي  إعـالن 
دعـوة مسـاهميها إلـى حضور اجتمـاع الجمعيـة العامة غيـر العادية 

المتضمنـة زيـادة رأس مـال الشـركة ) االجتمـاع األول (

إعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن نتائـج إجتمـاع الجمعيـة 
العامـة غيـر العاديـة التـي تضمنـت الموافقـة علـى زيـادة رأس مـال 

الشـركة ) االجتمـاع األول (

اعـالن شـركة صدر للخدمـات اللوجسـتية عـن النتائج المالية السـنوية 
المنتهية فـي 2020-12-31

إعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن آخر يـوم لتـداول حقوق 
األولويـة وآخـر يـوم لالكتتـاب فـي األسـهم الجديـدة )تذكيري(

حقـوق  تـداول  نتائـج  عـن  اللوجسـتية  للخدمـات  صـدر  شـركة  اعـالن 
بيـع  عمليـة  وتفاصيـل  الجديـدة  األسـهم  فـي  واالكتتـاب  األولويـة 

ُيكتتـب فيهـا لـم  التـي  األسـهم 

2021-10-03

2021-10-11

2021-10-11

2021-12-02

2021-12-02

2021-11-15

2021-12-13

2021-12-19

30

31

اعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن نتائـج الطـرح المتبقـي 
وتخصيـص أسـهم حقـوق األولويـة

اعـالن شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية عـن توزيـع مبالـغ التعويـض 
لحملـة حقـوق االولويـة الذين لـم يمارسـوا حقهم فـي االكتتاب في 

الجديدة األسـهم 

2021-12-26

2021-12-30



أعمال الشركة و منتجاتها  2
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2- نظرة عامة على أعمال الشركة و منتجاتها 

يعتبـر اسـم شـركة صـدر للخدمـات اللوجسـتية اسـم مـرادف للجـودة الشـاملة فـي صناعـة األرفـف 
المعدنيـة وجميـع أنظمـة وحلـول التخزيـن والمناولـة والخدمـات اللوجسـتية والتـي تسـتهدف خدمـة 
مختلـف قطاعـات األعمـال مـن خـالل مراحـل وحلقات سلسـة اإلمـداد وقـد كرسـنا أنفسـنا لتوفير هذه 

المنتجـات والخدمـات بأعلـى معاييـر الجـودة مـع التحكـم فـي التكلفـة.

وتتمثل أهم أنشطة ومنتجات الشركة فيما يلي : 

المسـتودعات . 1 وأرفـف  المعدنيـة  والمناولـة  التخزيـن  وأنظمـة  وملحقاتهـا  المعدنيـة  األرفـف   
المعدنيـة. والصناديـق  والحاويـات  واألقفـاص  والطبليـات  والثالجـات 

الخدمات اللوجستية ) التخزين للغير – النقل للغير- الشراء للغير (.. 2
الطبليات والصناديق والحاويات الخشبية.                                  . 3
الطبليات البالستيكية.. 4
الرافعات الشوكية ومعدات وآالت التخزين.. 5

12



13

وصف األنشطة الرئيسية للشركة  1-2
تتمثـل أنشـطة الشـركة بشـكل عـام فـي تقديـم الخدمـات اللوجسـتية وتصنيـع وتوريـد حلـول التخزين 

والمناولـة مـن خـالل عـدة قطاعات:- 
قطـاع الحديـد والمتمثـل فـي تصنيـع وتوريـد وتركيـب حلـول وأنظمـة التخزيـن المعدنيـة ( األرفـف 	 

المعدنيـة للمسـتودعات والثالجـات والطبليـات واألقفـاص والحاويـات والصناديـق المعدنيـة(  .
قطـاع الخدمـات اللوجسـتية والمتمثـل فـي خدمـات سلسـلة اإلمـداد والتخزيـن والنقـل والشـراء 	 

. للغير
قطاع األخشاب والمتمثل في تصنيع وتوريد طبليات وصناديق التخزين والشحن الخشبية.	 
الشـوكية 	  الرافعـات  توريـد  فـي  والمتمثـل  التخزيـن  معـدات  فـي  المتمثلـة  األخـرى  القطاعـات 

الخفيفـة والثقيلـة وأالت ومعـدات التخزيـن المتنوعـة و توريد حلـول التخزين المتنوعـة  كالطبليات 
البالسـتيكية ومنتجـات ومسـتلزمات التخزيـن األخـرى وتقديم خدمـات تجهيـز المسـتودعات والثالجات.
تأثيـر هـذه األنشـطة والقطاعات التشـغيلية الرئيسـية في حجـم أعمال الشـركة وإيراداتهـا على النحو 

: التالي 

النسبة إيرادات النشاط 1202م نوع الشاط

46% 23,622,215  حديد

27% 19,891,593 خدمات لوجستية

21% 15,034,693 خشب

6% 4,756,092 أخرى متنوعة

100% 73,228,811 اإلجمالي



المخاطر   2-2

الشـركة  تواجـه  التـي  المحتملـة  السـوق  ومخاطـر  والتمويليـة  التشـغيلية  المخاطـر  أهـم  وتتمثـل 
يلـي:- إدارتهـا فيمـا  الشـركة فـي  وسياسـة 

أ -المخاطر التشغيلية:
وتتمثـل أهـم هـذه المخاطـر فـي اإلعتمـاد علـى مـواد أوليـة رئيسـية وهـي  الحديـد واإلعتمـاد علـى 
موردييـن رئيسـيين لهـذه المـواد مثـل سـابك وتعمـل الشـركة علـى تنويـع مورديهـا داخـل وخـارج 
المملكـة واعتماد سياسـة شـراء تضمن توافـر المواد الخام الالزمـة لإلنتاج في الوقت المناسـب ، كما 
واجهـة الشـركة مخاطـر تشـغيلية تتمثـل فـي ارتفـاع تكاليـف الرسـوم الحكوميـة للعمالـة المرتبطة 
بالنشـاط التشـغيلي وكان للمبـادرات الحكوميـة الخاصة بالقطـاع الصناعي كبير األثر فـي تخفيف هذه 

المخاطـر واألعبـاء علـى الشـركة خـالل العـام المالـي 2021م واألعـوام التالية.

ب -المخاطر التمويلية:
وتتمثـل فـي مخاطـر اإلئتمـان عندما يعجز أحـد األطراف عـن الوفاء بإلتزاماتـه المالية وتعمل الشـركة 
علـى إدارة مخاطـر اإلئتمـان مـن خـالل دراسـة منـح اإلئتمـان وفـق شـروط محـددة وتكويـن مخصصات 
القـروض  مخاطـر  علـى  التمويليـة  المخاطـر  تنطـوي  كمـا   ، المتوقعـة  االئتمـان  خسـائر  لمواجهـة 
والتسـهيالت عندمـا ترتبـط الشـركة باتفاقيـات تسـهيالت بنكيـة لتمويل عملياتهـا التشـغيلية ويمثل 
ذلـك عبئـا علـى الشـركة مـن حيـث تكاليـف التمويـل أو عـدم القـدرة علـى سـداد اإللتزامـات فـي حـال 
بالقـدر  التسـهيالت  اسـتخدام  علـى  الشـركة  إدارة  وتعمـل   ، التسـهيالت  هـذه  الشـركة  اسـتخدمت 

الضـروروي مـع جدولـة اإللتزامـات الناتجـة عنهـا مـن خـالل إدارة النقديـة بالشـركة.

ت -مخاطر السوق:
وتعتبـر مخاطـر زيـادة المنافسـة ومخاطر التقلبات في أسـعار المواد الخام من أهم المخاطر السـوقية 
التـي تواجـه الشـركة وتعمـل إدارة الشـركة علـى تقليـل أثـر المنافسـة من خـالل التركيز علـى الجودة 

ورضـا العميل وتطويـر المنتجات والحلـول المقدمة
للعمـالء كمـا تعمـل الشـركة على دراسـة أسـعار السـوق للمنافسـين وللمواد الخـام للتنبـؤ باتجاهات 

األسـعار واعتمـاد سياسـة شـراء تمكـن الشـركة من مواجهـة مخاطر تقلـب أسـعار الخامات.

ث -فيروس كورونا المستجد: 
نجحـت إدارة الشـركة فـي تجنـب المخاطـر المترتبية على اسـتمرار تفشـي جائحة كورونـا ) كوفيد 19 ( 
خـالل العـام 2021م وذلـك باتخاذ كافـة التدابير واإلجـراءات اإلحترازية التي تضمن سـالمة جميع أصحاب 
المصلحـة مـن موظفيـن وعمـالء ومورديـن ومسـاهمين والمجتمـع بشـكل عام ولـم يكـن للجائحة أثر 
كبيـر علـى أعمـال الشـركة ومبيعاتهـا، وتعمـل إدارة الشـركة متمثلـة فـي مجلـس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيـة علـى وضـع الخطـط لمواجهـة أي آثـار محتملـة ومراقبة الوضع بشـكل مسـتمر.
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2-3 خطط الشركة

15

تعمـل إدارة الشـركة علـى زيـادة المبيعـات وتحسـين هوامـش الربـح بالعمـل علـى خفـض التكاليـف 
والخدمـات  التخزيـن  المنتجـات وإدخـال منتجـات جديـدة فـي مجـال حلـول  الجـودة وتنويـع  وتحسـين 
اللوجسـتية وفتح أسـوق جديدة وتوسـيع قاعدة العمالء ودراسـة الفرص اإلسـتثمارية  لتوسـيع مجال 
أنشـطتها وبصفـة خاصـة فـي قطـاع الخدمـات اللوجسـتية  وقامـت الشـركة بزيـادة رأس المـال خـالل 
العـام 2021م لتتمكـن مـن تحقيـق خططهـا المسـتقبلية المتمثلـة فـي تطويـر مصانع قطـاع الحديد 
وقطـاع األخشـاب وإنشـاء مجمـع خدمـات لوجسـتية متكاملـة يلبـي احتياجـات كافـة العمـالء لمختلف 
أنـواع التخزيـن ) الجـاف والمبـرد والمجمـد (، كمـا قامـت الشـركة بتوقيـع عقـد خدمـات لوجسـتية مـع 
شـركة تصنيـع األغذيـة الممتـازة المحـدودة ) إحـدى شـركات التنميـة ( وذلـك فـي إطـار التعـاون بيـن 
الشـركتين فـي تاريـخ 2021-06-20م الموافـق 1442-11-10هــ  بقيمـة 16,759,300 ريـال سـعودي 
شـامال ضريبـة القيمـة المضافة و يتضمـن العقد تقديم خدمات لوجسـتية بأنظمة تخزيـن أوتوماتيكية 
حيـث كان التأثيـر المالـي للعقـد فـي الربـع الثالـث مـن سـنة 2021م , كما قامت الشـركة أيضـا بتوقيع 
عقـد تصنيـع وتوريـد أنظمة تخزيـن أوتوماتيكيـة مع الشـركة المتقدمـة للتخزين بتاريـخ 25/7/2021م 
بقيمـة  6,641,320 ريـال سـعودي شـامل ضريبـة القيمـة المضافـة و يتضمـن العقـد تصنيـع وتوريـد 

وتركيـب أرفـف تخزيـن أوتوماتيكيـة لمخـازن التبريـد والتجميـد.

2-4  النظرة المستقبلية 

تسـعى الشـركة بخبراتهـا وقيمها لترسـيخ عالمتها لكي تصل إلـى الريادة بمنتجاتهـا وبتقديم أفضل 
الحلـول المتكاملـة لإليفـاء باحتياجـات عمالءهـا فـي مجـال التخزيـن والمناولـة وذلـك مـن خـالل توفير 
أفضـل الحلـول بإبـداع فكـري نحـو جـودة عالميـة وخلـق طلـب متزايـد علـى منتجات الشـركة وتسـعى 
إدراة الشـركة لالسـتثمار فـي مجـال الخدمات اللوجسـتية وفقا لخطة توسـعية طموحة مـن خالل  بناء 
مخـازن لوجسـتية لتقديـم خدمـات التخزيـن للعمالء مما سـيأثر علـى زيادة اإليـرادات واألربـاح من قطاع 
الخدمـات اللوجسـتية بعـد اكتمـال المشـروع. وزيـادة اإليـرادات والمبيعـات مـن القطاعـات األخـرى بعد 

تطويـر المنتجـات والمصانع.



النتائج و األداء 3
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3-1 األصول والخصوم ونتائج األعمال : 

17

1- قائمة المركز المالي :  

2017-12-31م2018-12-31م2019-12-31م2020-12-31م2021-12-31مالبيان

31,227,39129,545,8756,446,5976,199,6455,107,247الموجودات غير المتداولة

213,717,56537,922,99034,510,78536,362,61942,863,984الموجودات المتداولة

244,944,95667,468,86540,957,38242,562,26447,971,231إجمالي الموجودات

إجمالي حقوق 
182,869,69634,347,60832,722,79436,606,94738,776,607المساهمين

13,222,03216,886,7312,238,1541,980,6051,141,813المطلوبات غير المتداولة

48,853,22816,234,5265,996,4343,974,7128,052,811المطلوبات المتداولة

62,075,26033,121,2578,234,5885,955,3179,194,624إجمالي المطلوبات

اجمالي المطلوبات 
244,944,95667,468,86540,957,38242,562,26447,971,231وحقوق المساهمين



2- قائمة الدخل :  
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2017-12-31م2018-12-31م2019-12-31م2020-12-31م2021-12-31مالبيان

73,228,81154,282,78842,035,69139,530,67446,189,163اإليرادات

)28,911,499()28,746,592()32,225,591()39,603,889()51,887,050(تكاليف اإليرادات

21,341,76114,678,8999,810,10010,784,08217,277,664مجمل الربح

459,8445,682,805)1,903,602(3,599,0872,578,813صافي الربح ) الخسارة (

إجمالي الدخل ) الخسارة ( 
5,512,012)18,246()1,634,153(3,439,2822,374,814الشامل



3-2 التحليل الجغرافي إليرادات الشركة :
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م
التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

النسبة2021 مالمنطقة

%27,347,00737.345المنطقة الوسطى1

%28,997,61339.599المنطقة الغربية وشمال إفريقيا2

%15,972,19121.811المنطقة الشرقية والخليج3

%115,0000.157المنطقة الجنوبية 4

%797,0001.088المنطقة الشمالية 5

%73,228,811100إجمالي اإليرادات



3-3 مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة :

ارتفـع صافـي ربـح العـام الحالـي 2021 مقارنـة بالعام الماضـي بنسـبة %39 تقريبا وذلك نتيجـة الرتفاع 
المبيعـات %35 تقريبـا للعـام الحالـي مقارنـة بالعـام الماضـي بالقطاعـات الرئيسـية بالشـركة الحديـد 
واألخشـاب والخدمات اللوجسـتية حيث توسـعت الشـركة في قطاع الخدمات اللوجسـتية، واألثر المالي 
لعقـد الخدمـات اللوجسـتية مـع شـركة تصنيـع األغذيـة الممتازة المحـدودة ) إحـدى شـركات التنمية ( 

حيـث تـم إثبـات اإليراد مـن صافـي اإلسـتثمار بالعقد خـالل العـام الحالي.

20

نسبة التغير %التغيرات )+( أو )-(2020م2021مالبيان

73,22854,28218,94634.902المبيعات / اإليرادات

21,34114,6786,66345.394إجمالي الربح)الخسارة(

5,6423,4222,22064.874الربح )الخسارة( التشغيلي 

صافي الربح )الخسارة( بعد 
3,5992,5781,06539.604الزكاة و الضريبة 

3,4392,3741,06544.86إجمالي الدخل الشامل 

إجمالي حقوق المساهمين 
182,86934,347148,522432.416)بعد استبعاد حقوق األقلية(

0.961.03ربحية )خسارة ( السهم 

 3-4اإليضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين :

تـم إعـداد القوائـم الماليـة للشـركة خـالل السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2021م، وفقـا 
الهيئـة  مـن  والمعتمـدة   IAS الدولـي  المالـي  التقريـر  ومعاييـر   IFRS الدوليـة  المحاسـبة  لمعاييـر 

المعاييـر اختالفـات جوهريـة عـن هـذه  أي  يوجـد  القانونييـن، وال  للمحاسـبين  السـعودية 



3-5 سياسة توزيع األرباح :
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 توزيـع األربـاح مـن اختصـاص الجمعيـة العامـة العاديـة بنـاًء علـى توصيـة مجلـس اإلدارة ، حسـب نتائـج الشـركة الماليـة 
وتدفقاتهـا النقديـة والمتطلبـات النظاميـة ، حيـث تتماشـى سياسـة الشـركة في توزيـع األرباح مـع المـواد )47( و )48( و 

)49(  مـن نظامهـا األساسـي ، ووفقـا لذلـك يتـم توزيـع أربـاح الشـركة الصافيـة السـنوية علـى الوجـه اآلتـي : 

يجنـب )10 %( مـن صافـي األربـاح لتكويـن االحتياطـي النظامي للشـركة ويجوز أن تقـرر الجمعية العامـة العادية وقف . 1
هـذا التجنيـب متـى بلغ االحتياطـي )30 %( من رأس المـال المدفوع.

 للجمعيـة العامـة العاديـة أن تقـرر تكويـن احتياطيـات أخـرى ، وذلـك بالقـدر الـذي يحقـق مصلحـة الشـركة أو يكفـل . 2
توزيـع أربـاح ثابتـة قـدر اإلمـكان علـى المسـاهمين. وللجمعيـة المذكـورة كذلـك أن تقتطـع مـن صافي األربـاح مبالغ 

إلنشـاء مؤسسـات اجتماعيـة لعاملـي الشـركة أو لمعاونـة مـا يكـون قائمـا مـن هذه المؤسسـات.
يجوز لمجلس اإلدارة توزيع أرباح سنوية عن كل سنة مالية أو مرحلية عن كل ربع سنة مالية .. 3
إذا كانـت مكافـأة أعضـاء مجلـس اإلدارة نسـبة معينـة من أرباح الشـركة فال يجوز أن تزيد هذه النسـبة عـن )%10( من  . 4

صافـي االربـاح و ذلـك بعـد خصـم االحتياطيـات التـي قررتهـا الجمعيـة العامـة العامـة تطبيقـا ألحـكام النظـام ونظام 
الشـركة األسـاس وبعـد توزيـع ربـح علـى المسـاهمين ال يقل عـن )%5( من رأس مـال الشـركة المدفوع .

قامـت الشـركة بتوزيـع أربـاح نقديـة علـى المسـاهمين عـن سـنة 2020م  خـالل عـام 2021م بنـاء علـى توصيـة مجلـس 
اإلدارة وإقـرار الجمعيـة العامـة العاديـة بتاريـخ 2021-04-27م لذلـك بمبلـغ 1,250,000ريـال سـعودي بواقـع 0.5 ريـال 

للسـهم الواحـد والتـي تمثـل %5 مـن القيمـة االسـمية للسـهم.

 وبشكل عام قامت الشركة بتوزيع أرباح على مدار السنوات الماضية وفيمايلي بيان بالتوزيعات :-

السنة الموزع 
عنها األرباح

%من القيمة 
األسمية للسهم 

المبلغ الموزع 
للسهم 

إجمالي المبلغ 
تاريخ  التوزيع الموزع 

201715%1.51,687,50029/04/2018

201815%1.52,250,00018/06/2019

20195%0.5750,00016/07/2020

20205%0.51,250,00020/05/2021

توزيعات أرباح نقدية مقترحة عن العام 2021م :	 

لـم يقـم مجلـس اإلدارة بالتوصيـة حتـى تاريـخ إعـداد التقريـر بتوزيـع أرباح سـنوية عن العـام 2021م 
أو أربـاح مرحلية.

3-6 التنازل عن األرباح :

ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
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السياسات واللوائح المعتمدة:  1-4
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قامـت الشـركة بوضـع سياسـات ولوائـح مكتوبـة لتنظـم عمـل الشـركة وقامـت باعتمـاد تلـك اللوائـح 
مـن مجلـس اإلدارة وتـم عرضهـا واعتمادهـا من الجمعيـة العامة للشـركة بتاريخ 24/8/2021م حسـب 

التالي:- الجـدول 

البيانالالئحةم

الئحة حوكمة الشركات.1
تم اعتماد تعديل الالئحة بقرار من مجلس اإلدارة رقم 
13 بتاريخ 28/07/2021م وموافقة الجمعية العامة 

بتاريخ 24/08/2021م .

سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في 2
مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة

تم اعتماد تعديل السياسة بقرار من مجلس رقم 13 
تاريخ 28/07/2021م  وموافقة الجمعية العامة 

بتاريخ 24/08/2021م .

سياسة تعارض المصالح3
تم اعتماد الالئحة بقرار من مجلس اإلدارة رقم 9 

تاريخ 10/05/2021م و وموافقة الجمعية العامة 
بتاريخ 24/08/2021م.

4-2 تطبيق أحكام الئحة حوكمة الشركات:

وتطبـق الشـركة جميـع أحـكام ال ئحـة حوكمة الشـركات الصـادرة مـن هيئة السـوق المالية، باسـتثناء 
مـا يلي:-

البيانالالئحةم

يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل 39
استرشاديةأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية،

41
يضع مجلس اإلدارة – بناًء على اقتراح لجنة الترشيحات 
– اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه 

واإلدارة التنفيذية سنويًا .

استرشادية وتقوم لجنة الترشيحات 
والمكافآت باستخدام أفضل 

المعايير للتقييم.

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة 72/71/70
استرشاديةإدارة المخاطر(

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء 85
استرشاديةللعاملين في الشركة

استرشاديةالمسؤولية االجتماعية و مبادرات العمل االجتماعي87/88

تشكيل لجنة حوكمة الشركات95
استرشادية ، ويقوم مجلس اإلدارة 
باستمرار بمتابعة تطبيق الشركة 

لكافة لوائح الحوكمة.



4-3  أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية :
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مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة

محمد عبدهللا الصمعاني  

المهندس/ خالد سليمان المديفر)رئيس اللجنة(

األستاذ/ طارق سعد التويجري )عضو(

األستاذ/ خالد عبدالعزيز البكري )عضو( 

األستاذ/ يزيد بن حسام الهياف ) رئيس اللجنة (

األستاذ / طارق عبدالعزيز التويجري )عضو(

المهندس / خالد سليمان المديفر  )عضو(

األستاذ/ عبدالحنان طارق
مدير قطاع اللوجستيك  

األستاذ/ أحمد عبداللطيف
مدير التسويق 

الرئيس التنفيذي

األستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم الهدلق  

األستاذ/ أحمد مصطفى قرطام
الرئيس المالي التنفيذي 

األستاذ/تامر محسن نصير  
مدير قطاع الخشب 

المهندس/خالد سليمان عبدهللا المديفر 

األستاذ / خالد عبد العزيز البكري

األستاذ/ بندر محمد الصمعاني 

األستاذ/طارق عبدالعزيز التويجري 

لجنة المراجعة لجنة المكافآت والترشيحات 



 1-أعضاء مجلس اإلدارة :
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يتولـى إدارة الشـركة مجلـس إدارة مؤلف من )خمسـة من األعضاء( تنتخبهم الجمعيـة العامة العادية 
للمسـاهمين لمـدة ال تزيـد عـن ثـالث سـنوات حيث تـم انتخـاب مجلـس اإلدارة للـدورة الجديـدة الحالية ) 
الـدورة الثانيـة ( بقـرار مـن الجمعيـة العامـة العاديـة بتاريـخ 24/08/2021م لمـدة ثالث سـنوات اعتبارا 
مـن 16/09/2021م وحتـى نهايـة دورة المجلـس الحاليـة فـي 2024/09/15م وأعضـاء مجلـس اإلدارة 

الحالييـن المنتخبيـن هم :

المنصب/ تصنيف العضويةاالسمم

رئيس مجلس االدارة - عضو غير تنفيذي أ/ محمد عبدهللا عبدالكريم الصمعاني 1

نائب رئيس مجلس االدارة - العضو المنتدب - أ/ بندر محمد عبدهللا الصمعاني2
عضو تنفيذي

عضو مستقلم/خالد سليمان عبدهللا المديفر3

عضو مستقلأ/طارق سعد عبدالعزيز التويجري4

عضو مستقلأ/ خالد عبدالعزيز البكري5

ومن الجدير بالذكر أنه بانتهاء دورة المجلس السـابقة بتاريخ  15/9/2021  تنتهي عضوية المهندس/ 
عمـر عبـد العزيـز عبدالرحمـن الزبـن عضـو مجلـس اإلدارة المسـتقل ولـم يترشـح للـدورة القادمـة, كما 
قامت الجمعية العامة للمسـاهمين بانتخاب  األسـتاذ/ خالد عبدالعزيز البكري كعضو مسـتقل  للدورة 

الحاليـة اعتبـارا مـن 16/09/2021م  وحتى نهاية دورة المجلـس الحالية 2024/09/15م.

كمـا أنـه و فـي تاريـخ 16/9/2021م و بدايـة الـدورة الحاليـة للمجلـس تـم تعيين األسـتاذ /حسـين أحمد 
حسـين عبدالحلـق )أميـن سـر المجلـس( و أميـن السـر لـكل مـن لجنـة المكافـآت و الترشـيحات و لجنـة 

المراجعـة  وذلـك حتـى نهايـة الـدورة الحاليـة فـي 2024/09/15م.
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 2-لجنة المراجعة :

العاديـة  العامـة  الجمعيـة  بقـرار  انتخابهـم  تـم  أعضـاء  ثالثـة  مـن  يتكـون  المراجعـة  لجنـة  تشـكيل 
كــالتالي:  وهـم   24/8/2021 تاريـخ  فـي  المنعقـدة  للمسـاهمين 

المنصباالسمم

عضو اللجنة األستاذ/ طارق سعد عبدالعزيز التويجري 1

عضو اللجنةالمهندس/ خالد سليمان المديفر2

رئيس اللجنة -عضو مالياألستاذ/ يزيد بن حسام الهياف 3
 مستقل من خارج المجلس 

ومـن الجديـر بالذكـر أنـه بانتهـاء دورة المجلـس السـابقة بتاريـخ  15/9/2021  تنتهي عضويـة  كل من 
األسـتاذ / عـزام بـن عمـر المفدى و األسـتاذ / عبـدهللا بن محمد الكبريـش, كما قامـت الجمعية العامة 
للمسـاهمين بالموافقة على تعيين كل من   األسـتاذ/ يزيد بن حسـام الهياف  و األسـتاذ/ طارق سـعد 
عبدالعزيـز التويجـري  للـدورة الحاليـة اعتبـارا مـن 16/09/2021م  وحتـى نهايـة دورة المجلـس الحالية 

2024/09/15م .

3-لجنة المكافآت والترشيحات :

وفقـا لقـرار مجلـس إدارة الشـركة بتاريـخ 16 سـبتمبر 2021م تم تشـكيل لجنـة المكافآت والترشـيحات 
علـى أن يبـدأ عمـل اللجنـة اعتبـارا مـن تاريـخ قـرار مجلـس اإلدارة وحتـى نهايـة دورة المجلـس الحاليـة 

فـي 2024/09/15 م وتشـكلت اللجنـة مـن ثالثـة أعضـاء علـى النحـو التالي:

المنصباالسمم

رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقلالمهندس/ خالد سليمان المديفر1

عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ طارق سعد التويجري2

عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/  خالد عبدالعزيز البكري3

ومـن الجديـر بالذكـر أنـه بانتهـاء دورة المجلـس السـابقة بتاريـخ  15/9/2021  تنتهي عضويـة  كل من 
األسـتاذ / محمـد بـن عبـدهللا الصمعانـي وتـم تعييـن األسـتاذ/خالد عبدالعزيـز البكـري بقـرار مجلـس 

اإلدارة بتاريـخ 16 سـبتمبر 2021 وحتـى انتهـاء الـدورة الحاليـة فـي 15/9/2024.
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 4-اإلدارة التنفيذية :

تتكون اإلدارة التنفيذية من خمسة أعضاء باإلضافة للعضو المنتدب وفقًا للجدول التالي:

المنصباالسمم

العضو المنتدباألستاذ/بندر محمد عبدهللا الصمعاني 1

 الرئيس التنفيذياألستاذ/عبدالرحمن ابراهيم الهدلق2

الرئيس المالي التنفيذياألستاذ/أحمد مصطفى قرطام 3

مدير قطاع اللوجستيك األستاذ/عبدالحنان طارق4

مدير المبيعات والتسويق األستاذ/أحمد عبداللطيف 5

مدير قطاع األخشاب األستاذ / تامر محسن نصير 6

ومـن الجديـر بالذكـر أنـه بقـرار مجلـس اإلدارة بتاريـخ 14/03/2021م تـم تعييـن األسـتاذ/ عبـد الرحمـن 
بـن إبراهيـم الهدلـق رئيسـا تنفيذيـا للشـركة خلفـا للرئيـس التنفيذ السـابق أ/ بنـدر محمـد الصمعاني 
اعتبـارا مـن 15/03/2021م، وتعيين األسـتاذ/ بندر محمد الصمعاني عضو مجلـس اإلدارة  عضوا منتدبا 
اعتبـارا مـن 15/03/2021م وحتـى نهاية دورة المجلـس الحالية ) الدورة األولى (، كمـا تم تعيينه عضوا 

منتدبـا اعتبـارا مـن 16/09/2021م لدورة المجلـس الجديدة ) الـدورة الثانية(.
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4-4 مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات األخرى واللجان :

المنصباسم الشركةاسم العضو

المهندس / خالد سليمان 
المديفر

السابقة

الحالية
 شركة سهل المدار 
) مساهمة مقفلة(

السابقة

الحالية
عضو مجلس إدارة مستقل

األستاذ/ طارق سعد 
التويجري

السابقة
شركة فواز الحكير و شركاه

 شركة ثوب األصيل 
 ) مساهمة مدرجة (

الحالية
 بيت الرياضة الفالح 
) مساهمة مقفلة (

 شركة السديس للنقليات 
) مساهمة مدرجة (

شركة ثوب األصيل ) مساهمة مدرجة (
HSBC الصناديق االستثمارية

السابقة
عضو مجلس إدارة مستقل 

 رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات
 

الحالية
عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة 

المراجعة و المخاطر
عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل-عضو لجنة 
المراجعة

عضو مجلس إدارة مستقل

األستاذ /خالد البكري

السابقة

الحالية
األكاديمية السعودية اللوجستية 

البريد السعودي 

السابقة

الحالية
رئيس اللجنة التنفيذية

رئيس اللجنة التنفيذية و لجنة الترشيحات و 
المكافآت.



4-5 الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخبرات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
واإلدارة التنفيذية:-
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الوظائف االسم
المؤهالتالوظائف السابقةالحالية

أ -مجلس اإلدارة

أ/محمد عبدهللا 
عبدالكريم 
الصمعاني

رئيس مجلس 
اإلدارة في شركة 

صدر للخدمات 
اللوجستية .

1-مدير عام شركة سافا لالستثمارات الدولية 
2-مدير عام مصنع الصمعاني للصناعات 

المعدنية

بكالوريوس إدارة 
أعمال .

أ/بندر محمد عبدهللا 
الصمعاني

العضو المنتدب 
لشركة صدر 

للخدمات 
اللوجستية .

1- الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات 
اللوجستية

ماجستير إدارة 
أعمال .

أ/خالد سليمان 
عبدهللا المديفر

المدير العام 
لشركة العبيكان 
للحلول الرقمية 

1-العضو المنتدب في شركة الرياض فود
2-نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسواق 

العثيم 
3-مدي عام شركة العبيكان الصناعية 

4- مدير إدارة اإلنتاج الشركة السعودية 
للصناعات الدوائية .

بكالوريوس 
هندسة كيميائية 

.

أ/طارق سعد عبد 
العزيز التويجري

مستشار الرئيس 
التنفيذي في 
شركة المراكز 

العربية .

1-الخدمات المصرفية الخاصة )مدير عالقة( 
وسيط تداول األسهم المحلية  في مجموعة 

سامبا المالية 
2- كبير الوسطاء في الجزيرة كابيتال 

3-نائب الرئيس التنفيذي للتداول في شركة 
الوساطة المالية

4-مدير استثمارات األسهم 
5- شركة نسيل القابضة 

6-مدير إقليمي المصرفية الخاصة في بنك 
البالد .

بكالوريوس 
إدارة أعمال في 
الجامعة العربية 
المفتوحة بالرياض
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. أ/ خالد 
عبدالعزيز 

البكري

وكيل وزارة االتصاالت 
و تقنية المعلومات 

للخدمات البريدية 
اللوجستية – قائد التحول 
االستراتيجي و التخصيص 
لقطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات و البريد

1-الرئيس التنفيذي لشركة اراسكو للخدمات 
اللوجستية

2-نائب الرئيس لقطاع النقل بشركة أراسكو
3-المدير العام لقطاع الخدمات اللوجستية 

لشركة التنمية الزراعية المحدودة )مجموعة 
الدباغ ( مدير وحدة االنتاج في شركة المراعي 

4-مشرف قسم التغذية في شركة شمال 
فلوريدا لألغذية بالواليات المتحدة األمريكية .

ماجستير إدارة 
أعمال .

أمين السر/ 
حسين عبدالحق 

مدير الشؤون اإلدارية و 
أمين سر مجلس اإلدارة 
و مدير اللجان وعالقات 

المستثمرين في شركة 
صدر للخدمات اللوجستية 

1-مدير المكتب التنفيذي في شركة جياد 
القاسم للقهوة 

2-موظف الشؤوون اإلدارية في شركة أمكو 
فودز 

3-مسؤول الشؤون اإلدارية في شركة 
عبدالعزيز الحديثي .

بكالوريوس تجارة .

ب-لجنة المراجعة 

األستاذ/ طارق 
سعد عبدالعزيز 

التويجري 

مستشار الرئيس 
التنفيذي في شركة 

المراكز العربية .

1-الخدمات المصرفية الخاصة )مدير عالقة( 
وسيط تداول األسهم المحلية  في مجموعة 

سامبا المالية 
2- كبير الوسطاء في الجزيرة كابيتال

3-نائب الرئيس التنفيذي للتداول في شركة 
الوساطة المالية 

4-مدير استثمارات األسهم 
5-شركة نسيل القابضة 

6-مدير إقليمي المصرفية الخاصة في بنك 
البالد .

بكالوريوس 
إدارة أعمال في 
الجامعة العربية 
المفتوحة بالرياض

المهندس/ خالد 
سليمان المديفر

المدير العام لشركة 
العبيكان للحلول الرقمية 

1-العضو المنتدب في شركة الرياض فود 
2- نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسواق 

العثيم 
3-مدي عام شركة العبيكان الصناعية 

4-مدير إدارة اإلنتاج الشركة السعودية للصناعات 
الدوائية .

بكالوريوس 
هندسة كيميائية 

.

األستاذ/ يزيد بن 
حسام الهياف 

مدير عام مكتب يزيد 
الهياف محاسبون 

ومراجعون قانونيون- 
مدير عام مكتب مالء 

لتقييم المنشآت 
االقتصادية .

1-مدير مالي لمجموعة أبونيان القابضة
2-مدير مالي و العمليات المالية في مجموعة 

العليان في شركة زيروكس و شركة العليان 
الغذائية

3-مدير مالي في شركة وورلي بارسونز 
  EY 4-مراجع خارجي في أرسنت و يونج

  UTCM 5-محلل تكاليف في شركة
6- مسؤول مالي عن حسابات مركز خيري )مركز 

الحكمة ( في والية يوتا األمريكية
7-العمل في قطاع حكومي تعليمي .

ماجستير محاسبة 
-ماجستير إدارة 
أعمال- حاصل 

 MBA  – CPA على
محاسب قانوني 

– SOCPA – مقيم 
iiBV  مقيمة 

منشأة اقتصادية .
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ج -لجنة المكافآت و الترشيحات :

المهندس/ خالد 
سليمان المديفر

المدير العام لشركة 
العبيكان للحلول الرقمية 

1-العضو المنتدب في شركة الرياض فود 
2-نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسواق 

العثيم 
3-مدي عام شركة العبيكان الصناعية 

4-مدير إدارة اإلنتاج الشركة السعودية للصناعات 
الدوائية .

بكالوريوس 
هندسة كيميائية 

.

األستاذ/ طارق 
سعد التويجري

مستشار الرئيس 
التنفيذي في شركة 

المراكز العربية .

1-الخدمات المصرفية الخاصة )مدير عالقة( 
وسيط تداول األسهم المحلية  في مجموعة 

سامبا المالية 
2- كبير الوسطاء في الجزيرة كابيتال 

3-نائب الرئيس التنفيذي للتداول في شركة 
الوساطة المالية

4-مدير استثمارات األسهم
5-شركة نسيل القابضة

6-مدير إقليمي المصرفية الخاصة في بنك 
البالد .

بكالوريوس 
إدارة أعمال في 
الجامعة العربية 

المفتوحة بالرياض 

األستاذ/  خالد 
عبدالعزيز 

البكري

وكيل وزارة االتصاالت 
و تقنية المعلومات 

للخدمات البريدية 
اللوجستية – قائد التحول 
االستراتيجي و التخصيص 
لقطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات و البريد.

1-الرئيس التنفيذي لشركة اراسكو للخدمات 
اللوجستية 

2-نائب الرئيس لقطاع النقل بشركة أراسكو 
3-المدير العام لقطاع الخدمات اللوجستية 

لشركة التنمية الزراعية المحدودة )مجموعة 
الدباغ ( مدير وحدة االنتاج في شركة المراعي 

4-مشرف قسم التغذية في شركة شمال 
فلوريدا لألغذية بالواليات المتحدة األمريكية .

ماجستير إدارة 
أعمال .
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د- كبار التنفيذيين :

األستاذ/
عبدالرحمن 

ابراهيم الهدلق

الرئيس التنفيذي لشركة 
صدر للخدمات اللوجستية 

1-الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالرحمن 
الشعالن شركة مساهمة مقفلة .

ماجستير إدارة 
أعمال 

األستاذ/أحمد 
مصطفى 

قرطام 

المدير المالي والرئيس 
المالي التنفيذي لشركة 
صدر للخدمات اللوجستية .

1-رئيس حسابات بشركة الراشد للمقاوالت 
2-محاسب ومراجع مالي بشركة القفاري 

للتنمية اإلستثمارية
3-محاسب ومراجع قانوني بجمهورية مصر 

العربية .

بكالوريوس 
محاسبة – زمالة 
الهيئة السعودية 

للمحاسبين 
SOCPA القانونيين

األستاذ/
عبدالحنان طارق

مدير قطاع اللوجستيك 
في شركة صدر للخدمات 

اللوجستية 

1-مساعد المدير العام في شركة عباكر 
لوجستيك  

2- مدير حسابات العمالء و العمليات في شركة 
 DHL SUPPLY CHAIN

3-مدير سلسلة التوريد لشركة مكتبات العبيكان 
و شركة العبيكان للتعليم )شركة مساهمة(

  KSA for contract Logistics  4-مدير العمليات و
DHL قسم الرعاية الصحية في شركة

5-مدير المستودعات في  شركة اإلمارات 
للحواسيب 

compume 6-مدير اللوجستيك في شركة
7- مدير اإلدارة و الحسابات في شركة 

community services guild Chennai
8- مدير اللوجستيك في شركة توزيع اليوسف 
9-مدير إقليمي لقطاع اللوجستيك في شركة 

 itsalat international company

بكالوريوس 
هندسة أدوات 
طبية  – حاصل 

 MBA على

األستاذ/أحمد 
عبداللطيف 

مدير التسويق والمبيعات 
شركة صدر للخدمات 

اللوجيستية.

1-مندوب مبيعات شركة نوفا فارم لألدوية-
مشرف منطقة القاهرة وضواحيها شركة نوفا 

فارم
2-نائب مدير المبيعات بشركة نوفا فارم 

3-مندوب مبيعات شركة مصنع الصمعاني 
للصناعات المعدنية 

4-مشرف تسويق شركة مصنع الصمعاني 
للصناعات المعدنية

5-نائب مدير التسويق شركة مصنع الصمعاني 
للصناعات المعدنية

بكالوريوس خدمة 
اجتماعية 

األستاذ/ تامر 
محسن نصير 

إدارة و تشغيل المصانع 
الخاصة بإنتاج المنصات 

الخشبية و الديكور )شركة 
صدر للخدمات اللوجستية(

إدارة و تشغيل المصانع الخاصة بإنتاج   -1
المنصات الخشبية و الديكور في كل من ) شركة 

إنماء لصناعة المنصات الخشبية – مجموعة 
التركي القابضة – مجموعة القريان القابضة (

بكالوريوس حقوق 
– دبلوم قانون 
تجاري – دبلوم 

تسويق – دبلوم 
سلسلة اإلمداد و 

التموين .
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 1- لجنة المراجعة : 

 اختصاص لجنة المراجعة ومهام عملها تتلخص فيما يلي :

 التقاريـر الماليـة: دراسـة القوائـم المالية األولية والسـنوية وإبداء الـرأي الفني بشـأنها والتوصية . 1
لمجلس اإلدارة بشـأنها.

المراجعـة الداخليـة: دراسـة ومراجعـة نظـم الرقابـة الداخليـة وتقاريـر المراجعـة الداخليـة وإدارة . 2
المخاطـر بالشـركة والتوصيـة بتعييـن المراجـع الداخلـي.

مراجـع الحسـابات: التوصيـة للمجلـس بتعييـن مراجـع الحسـابات الخارجـي والتحقـق مـن أسـتقالله . 3
وموضوعيتـه ومناقشـته واإلجابـة عـن استفسـاراته ودراسـة تقريـر المراجـع الخارجـي.

 ضمـان االلتـزام: التحقـق مـن التـزام الشـركة باألنظمـة واللوائـح والسياسـات وتعليمـات الجهـات . 4
الرقابيـة ومراجعـة العقـود والتعامـالت مـع األطـراف ذات العالقـة.

-وقـد عقـدت خـالل السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31/12/2021م ثمانيـة اجتماعـات كمـا هـو موضح 
التالي: بالجـدول 

أعضاء اللجنة /
سجل الحضور  

األستاذ / عبدهللا 
بن محمد 
الكبريش

األستاذ / عزام 
بن عمر المفدى

األستاذ/ يزيد بن 
حسام الهياف

األستاذ/ طارق 
سعد عبدالعزيز 

التويجري

المهندس/ 
خالد سليمان 

المديفر

عضو عضو رئيس اللجنة عضورئيس اللجنة طبيعة العضوية 

اإلجتماع األول
10/3/2021√√

قبل التعيين قبل التعيين 

√

اإلجتماع الثاني
17/3/2021√√√

اإلجتماع الثالث
9/5/2021√√√

اإلجتماع الرابع
29/7/2021√√√

اإلجتماع الخامس
18/8/2021√√√

اإلجتماع السادس
12/9/2021√√√

اإلجتماع السابع
√√√انتهاء العضوية14/10/2021

اإلجتماع الثامن
√√√انتهاء العضوية 8/11/2021

66228اإلجمالي
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2- لجنة المكافآت والترشيحات :
 اختصاص لجنة المكافآت والترشيحات ومهام عملها تتلخص فيما يلي: 

إعـداد سياسـة واضحـة لمكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة واللجـان المنبثقـة عـن المجلـس واإلدارة . 1
التنفيذيـة، ورفعهـا إلـى مجلـس اإلدارة للنظر فيها تمهيـدًا العتمادها من الجمعيـة العامة، على 
أن يراعـى فـي تلـك السياسـة اتبـاع معاييـر ترتبط بـاألداء، واإلفصـاح عنهـا، والتحقق مـن تنفيذها. 

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 2

والمعاييـر . 3 للسياسـات  وفقـًا  ترشـيحهم  وإعـادة  فيـه  أعضـاء  بترشـيح  اإلدارة  لمجلـس  التوصيـة 
باألمانـة. بجريمـة مخلـة  إدانتـه  ترشـيح أي شـخص سـبقت  المعتمـدة، مـع مراعـاة عـدم 

المراجعـة السـنوية لالحتياجـات الالزمة مـن المهارات أو الخبرات المناسـبة لعضويـة مجلس اإلدارة . 4
ووظائـف اإلدارة التنفيذية. 

مراجعـة هيـكل مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة وتقديـم التوصيـات فـي شـأن التغييـرات التـي . 5
يمكـن إجراؤهـا.

وضـع وصـف وظيفـي لألعضـاء التنفيذييـن واألعضـاء غيـر التنفيذييـن واألعضـاء المسـتقلين وكبار . 6
التنفيذيين.

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.. 7

تحديـد جوانـب الضعـف والقـوة فـي مجلـس اإلدارة، واقتـراح الحلـول لمعالجتهـا بمـا يتفـق مـع . 8
الشـركة. مصلحـة 

توضيـح العالقـة بيـن المكافـآت الممنوحـة وسياسـة المكافـآت المعمـول بهـا، وبيـان أي انحـراف . 9
جوهـري عن هـذه السياسـة.

المراجعـة الدوريـة لسياسـة المكافـآت، وتقييـم مـدى فعاليتهـا فـي تحقيـق األهـداف المتوخـاة . 10
. منها

التوصيـة لمجلـس اإلدارة بمكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة واللجـان المنبثقة عنه وكبـار التنفيذيين . 11
بالشـركة وفقًا للسياسـة المعتمدة.

- وقـد عقـدت لجنـة المكافـآت والترشـيحات خـالل السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31/12/2021م ثالثة 
إجتماعـات كمـا هـو موضـح بالجـدول التالي:
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سياسـة مكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة واللجـان واإلدارة التنفيذيـة : تـم تحديد مكافـآت أعضاء   -1
مجلـس اإلدارة بواقـع 80 ألـف ريـال فـي السـنة للعضو كمكافـأة عن عضويـة مجلـس اإلدارة باإلضافة 
لبـدل حضـور جلسـات مبلغ 3,000 ريال للعضو عن الجلسـة الواحـدة ، كما تم تحديد مكافـأة أعضاء لجنة 
المراجعـة بمبلـغ 20 ألـف ريـال عن السـنة لكل عضو باإلضافـة لمبلغ 1,500 ريال بدل حضور جلسـات عن 
الجلسـة الواحـدة ، كمـا تـم تحديـد مكافأة أعضـاء لجنة المكافـآت والترشـيحات بمبلغ 10 ألـف ريال عن 
السـنة لـكل عضـو باإلضافة لمبلـغ 1,500 ريال بدل حضور جلسـات عن الجلسـة الواحدة، بينمـا تم تحديد 
مكافـأة أميـن السـر للمجلـس واللجـان بمبلـغ 10 ألـف ريـال عـن السـنة، بينمـا تتحـدد مكافـآت اإلدارة 
 التنفيذيـة مـن خـالل الئحـة المكافـآت الداخليـة بالشـركة التـي تقرهـا لجنـة المكافـآت والترشـيحات. 

المكافـآت الممنوحـة ألعضـاء مجلـس اإلدارة واللجـان واإلدارة التنفيذية متوافقة مع سياسـة   -2
المكافـآت المعمـول بهـا والمنصـوص عليهـا فـي لوائـح الشـركة وسياسـاتها المعتمـدة مـن قبـل 
الجمعيـة العامـة للمسـاهمين وال يوجـد أي إنحـراف جوهـري عـن هـذه السياسـة, حيـث يتـم اعتمـاد 
المكافـآت مـن قبـل لجنـة المكافآت والترشـيحات والتوصيـة لمجلـس اإلدارة باعتمادهـا وصرفها حيث 
يقـوم مجلـس اإلدارة بعرضهـا علـى الجمعيـة العامـة السـنوية للمسـاهمين للموافقـة عليهـا ومـن 
ثـم صرفهـا، كمـا التزمت الشـركة باإلفصـاح عن عناصـر مكافآت كبـار التنفيذييـن بشـكل إجمالي وفقا 
للمتطلبـات النظاميـة الـواردة فـي الفقـرة الفرعيـة ب مـن الفقـرة )4( مـن المـادة )93( مـن الئحـة 
حوكمـة الشـركات لحمايـة مصالـح الشـركة و مسـاهميها و منسـوبيها ولتفـادي إلحـاق أي ضـرر قـد 
يترتـب نتيجـة اإلفصـاح بشـكل مفصـل حسـب المسـميات وفقـا للمنصب لـم يتـم عـرض التفاصيل على 

النحـو الـوارد فـي الملحـق )1( الخـاص بكبـار التنفيذييـن مـن الئحـة حوكمـة الشـركات .

يبيـن الجـدول التالـي مكافـآت وبـدالت ورواتـب أعضـاء مجلـس اإلدارة واللجـان التابعـة للمجلـس وكبـار 
التنفيذيـن، التـي دفعـت أو أسـتحقت خـالل السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2021م.

أعضاء اللجنة /
سجل الحضور  

المهندس/ خالد 
سليمان المديفر

األستاذ/  خالد 
عبدالعزيز البكري

األستاذ/ طارق سعد 
عبدالعزيز التويجري

األستاذ / محمد 
عبدهللا الصمعاني 

عضوعضو عضورئيس اللجنة طبيعة العضوية 

اإلجتماع األول
3/13/2021√

قبل التعيين
√√

اإلجتماع الثاني
6/19/2021√√√

اإلجتماع الثالث
انتهاء العضوية√√√9/28/2021

3132اإلجمالي



1- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :
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أواًل : األعضاء المستقليين :

110,000---30,000-80,000-1- م/خالد سليمان المديفر

110,000---30,000-80,000-2- أ/طارق سعد التويجري

74,329---18,000-56,329-3- م/عمر عبد العزيز الزبن

35,637---12,000-423,637- ا/ خالد البكرى

مجموع األعضاء 
329,966---90,000-239,966-المستقليين

ثانيًا : األعضاء غير التنفيذين :

1- أ/محمد عبدهللا 
101,000---21,000 -80,000-الصمعاني

ثالثًا : األعضاء التنفيذيين :

1-  أ/بندر محمد 
107,000---27,000 -80,000-الصمعاني*

رابعا: أمين السر

أ/ حسين أحمد حسين 
3,334-----3,334-عبدالحق

المجموع الكلي لمجلس 
541,300---138,000-403,300اإلدارة

2- مكافآت كبار التنفيذيين :

ويتمثـل كبـار التنفيذييـن بالشـركة فـي الرئيـس التنفيـذي ونائـب الرئيـس التنفيـذي والرئيـس المالي 
مكافآتهـم  وكانـت  الخشـب  قطـاع  ومديـر  التسـويق   مديـر  و  اللوجسـتيك  قطـاع  ومديـر  التنفيـذي 

ورواتبهـم وبدالتهـم كمـا يلـي:

الرواتب والبدالتالبيان 
المكافآت 

الدورية 
والسنوية

بدل نهاية 
المجموع الكليمزايا عينيةأخرىالخدمة

3,119,579-2,264,667566,680239,65548,577اإلجمالي 
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3-  مكافآت أعضاء اللجان :

ويتمثـل كبـار التنفيذييـن بالشـركة فـي الرئيـس التنفيـذي ونائـب الرئيـس التنفيـذي والرئيـس المالي 
مكافآتهـم  وكانـت  الخشـب  قطـاع  ومديـر  التسـويق   مديـر  و  اللوجسـتيك  قطـاع  ومديـر  التنفيـذي 

ورواتبهـم وبدالتهـم كمـا يلـي:

المكافآت الثابتةالبيان
المجموعبدل حضور جلسات)عدا بدل حضور الجلسات(

أ  -عضاء لجنة المراجعة :

5,8083,0008,808األستاذ/ طارق سعد عبدالعزيز التويجري 

20,00012,00032,000المهندس/ خالد سليمان المديفر

5,8083,0008,808األستاذ/ يزيد بن حسام الهياف 

14,0829,00023,082األستاذ/ عبد هللا محمد الكبريش

14,0829,00023,082األستاذ / عزام بن عمر المفدى

3,333-3,333أمين السر/ حسين أحمد حسين عبدالحلق

63,11336,00099,113مجموع لجنة المراجعة

ب -أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات :

10,000450014,500المهندس / خالد سليمان المديفر

7,041300010,041األستاذ / محمد عبد هللا الصمعاني

10,000450014,500األستاذ / طارق سعد التويجري

2,50015004,000األستاذ/  خالد عبدالعزيز البكري

3,333-3,333أمين السر/ حسين أحمد حسين عبدالحق

32,87413,50046,374مجموع لجنة المكافآت والترشيحات

95,98749,500145,487المجموع الكلي للجان



 4-8 قرار التنازل عن مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان أو أحد 
كبار التنفيذين :

لـم يقـم أحـد مـن أعضاء مجلـس اإلدارة أو اللجان أو كبـار التنفيذييـن بالتنازل عن مكافـآت العام 2020م 
وسـيتم عـرض المكافـآت الخاصة بأعضـاء مجلس اإلدارة واللجـان على الجمعية العامـة العتمادها.
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4-9 مواعيد إنعقاد الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور 
أعضاء مجلس اإلدارة لكل إجتماع :

يوضـح الجـدول التالـي حضور أعضـاء مجلس اإلدارة للجمعيات العامة للمسـاهمين عن بعد عبر وسـائل 
التقنيـة الحديثـة  حيـث تم عقد ثـالث جمعيات عمومية خـالل العام 2021م :

االسمم

سجل الحضور

ي
مال

الج
ا

تاريخ االجتماع
2021/4/27م 

تاريخ االجتماع
2021/8/24م 

تاريخ االجتماع
2021/12/1م 

3√√√أ/محمد عبدهللا عبدالكريم الصمعاني1

3√√√أ/بندر محمد عبدهللا الصمعاني2

2انتهاء العضوية √√م/عمر عبد العزيز الزبن3

3√√√م/خالد سليمان عبدهللا المديفر4

3√√√أ/طارق عبد العزيز التويجري5

1√قبل التعيين أ/ خالد عبدالعزيز البكري 6

4-10 التغير في ملكية األسهم ألشخاص عدا أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين :

لـم يقـم أي مـن المسـاهمين بتبليـغ الشـركة بـأي تغييـر فـي ملكية األسـهم خـالل السـنة المنتهية 
فـي 31/12/2021م



4-11 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين :
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خـالل عـام 2021م، هنـاك بعض المصالح في أسـهم الشـركة تعود لبعـض أعضاء مجلـس اإلدارة وكبار 
التنفيذييـن وأقاربهـم مـع األخـذ باإلعتبـار الزيـادة فـي عـدد األسـهم مـن خـالل زيـادة رأس المـال عـن 

طريـق حقـوق األولويـة وذلـك علـى النحـو التالي : 

االسمم

نهاية العامبداية العام

ي 
اف

ص
ير

تغ
ال

ة 
سب

ن
ير

تغ
ال

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

%2,550,000600-2,975,000-425,000أ/محمد عبدهللا الصمعاني1

%1,728,936600-2,017,092-288,156أ/بندر محمد الصمعاني2

%909,498600-1,061,081-151,583م/عبدهللا محمد الصمعاني3

11-1-1أ/طارق سعد التويجري4

4-12 إجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور لكل إجتماع :

أعضاء اللجنة /
سجل الحضور  

األستاذ /  
محمد عبدهللا 

الصمعاني

األستاذ /
بندر محمد 
الصمعاني

المهندس/ 
خالد سليمان 

المديفر

األستاذ/ 
طارق سعد 
عبدالعزيز 
التويجري

االستاذ/خالد 
عبدالعزيز 

البكري 

المهندس/
عمر عبدالعزيز 

الزبن 

اإلجتماع األول
3/1/2021√√√√

قبل التعيين

√

اإلجتماع الثاني
14/3/2021√√√√√

اإلجتماع الثالث
18/3/2021√√√√√

اإلجتماع الرابع
20/4/2021√√√√√

اإلجتماع الخامس
9/5/2021√√√√√

اإلجتماع السادس
19/8/2021√√√√

اإلجتماع السابع
16/9/2021√√√√√

انتهاء العضوية

اإلجتماع الثامن
31/10/2021√√√√√

 اإلجتماع التاسع
9/11/2021√√√√√

 اإلجتماع العاشر
27/12/2021√√√√√

109101046اإلجمالي



5-الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة :

ليس هناك أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة.
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6- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية :

تمـت مراجعـة فاعليـة إجـراءات الرقابـة الداخليـة مـن قبـل لجنـة المراجعـة وإطـالع مجلـس اإلدارة 
علـى النتائـج، حيـث تـم التحقـق مـن إجـراءات الرقابـة الداخليـة ومـدى كفايتهـا وكفائتهـا وفعاليتهـا 
فـي حمايـة أصـول الشـركة وتقويـم مخاطـر العمـل وقيـاس مـدى كفـاءة األداء، ولـم تظهـر عمليـات 
المراجعـة الداخليـة ضعفـًا جوهريـًا فـي نظـام الضبـط الداخلي لـدى الشـركة، وتوصي لجنـة المراجعة 

بالعمـل علـى التحسـين المسـتمر ألنظمـة الرقايـة الداخليـة.

7- الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه : 

اعتمـد المجلـس فـي تقييـم األداء علـى عـدة معاييـر للتقييم منها عـدد اجتماعـات المجلـس و اللجان 
و نسـب الحضـور خـالل العام و نسـب حضـور الجمعيـات العامـة, والقـرارات الهامة والجوهريـة لمجلس 
اإلدارة خـالل العـام، و بشـكل عـام يرتبـط أداء المجلـس بنشـاط الشـركة و تحقيـق المسـتهدف سـنويا 
مـن المبيعـات و األربـاح ووضع الخطط االسـتراتيجية للشـركة ومتابعتهـا, و تعمل الشـركة على تطوير 
وسـائل ومعايييـر  تقييـم أداء المجلـس و اللجـان و التي من بينهـا إمكانية تعيين جهـه خارجية لتقييم 

األداء.

8- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعين مراجع داخلي :

قـام السـادة أعضـاء لجنـة المراجعـة بالتوصية بتعييـن مراجع داخلي بالشـركة خالل العـام 2021م حيث 
تمـت موافقـة لجنـة المراجعـة بتاريـخ 29/7/2021 م بتعيين شـركة أرسـا لحلول األعمال وذلـك للقيام 

بأعمـال المراجعـة الداخلية بموجب عقد سـنوي.



9- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة :
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لدى الشركة اتفاقية تسهيالت بنكية مع كال من:

1. مصـرف اإلنمـاء:  وهـي اتفاقيـة تسـهيالت متوافقـة مع الشـريعة اإلسـالمية تـم توقيـع االتفاقية 
بتاريـخ 01/02/2021م  عـن طريـق صنـدوق كفالـة لتمويـل الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة عبارة عن 
قـروض وتسـهيالت ائتمانيـة واعتمـادات مسـتندية ومشـاركة ومرابحـة وبيـع آجـل محـدد المـدة بحـد 
أقصـى عشـرة مليـون ريـال سـعودي مـدة اإلتفاقية سـنة واحـدة بغـرض تمويـل متطلبـات رأس المال 
العامـل للشـركة وكذلـك تمويـل األصـول والمعـدات المتعلقة بأنشـطة الشـركة ومشـروعاتها، تحمل 
هـذه التسـهيالت بمصروفـات تمويليـة طبقـا لالتفاقيـة ذات الصلـة وذلك بسـعر فائدة نسـبة %4 ثابتة 
سـنويا و بلـغ الرصيـد المسـتحق فـي 31 ديسـمبر 2021 م 9,399,754ريـال  سـعودي, وبموجـب هـذه 
االتفاقيـة قامـت الشـركة بتقديـم ضمانـات لتغطيـة كامـل قيمـة التمويـل تمثلـت فـى سـندات ألمـر 
بقيمة 10 مليون ريال سـعودي، باإلضافة لكفالة برنامج كفالة لتمويل المنشـآت الصغير والمتوسـطة 

الحجـم بقيمـة 9,5 مليـون ريال سـعودي.

2.البنـك العربـي : وهـي اتفاقيـة تسـهيالت متوافقـة مـع الشـريعة اإلسـالمية محـددة المـدة وبحـد 
أقصـى خمسـة مليـون ريـال سـعودي، مـدة اإلتفاقيـة سـنة واحـدة  مـن تاريـخ 11/08/2021م ، تحمل 
هـذه التسـهيالت بمصروفـات تمويليـة طبقـا لالتفاقيـة ذات الصلـة وذلك بسـعر فائدة نسـبة %4 ثابتة 
سـنويا, بلغ الرصيد المسـتحق في 31 ديسـمبر 2021 م 4,791,812  ريال سـعودي حيث تم اسـتخدامها 

فـي شـراء مصنع بالمدينـة الصناعيـة الثانيـة بالرياض.

ويوضح الجدول التالي التفاصيل الخاصة بالقروض :

قيمة البنك
القرض

المستخدم من 
القرض

مدة 
الفوائدالمسددالقرض

الفوائد 
التى تخص 

السنة 

المستحق 
نهاية 
السنة

10,000,000اإلنماء
   660,000سنة9,074,669

303,501204,8468,619,515

19,154780,238      92,415-3 سنوات761,084

4,791,812  129,302  -6 أشهر5,000,0004,791,812العربي

660,000395,916224,00014,191,565 15,000,00014,627,566.05اإلجمالي 



10- وصف ألنشطة أدوات الدين :

ليسـت هنـاك أيـة أدوات ديـن قابلـة للتحويـل إلـى أسـهم، أو أية حقـوق خيـار أو مذكرات حـق أكتتاب أو 
حقـوق مشـابهة أصدرتهـا أو منحتهـا الشـركة خـالل السـنة الماليـة. كذلـك ليسـت هنـاك أيـة حقـوق 
تحويـل أو أكتتـاب بموجـب أدوات ديـن قابلـة للتحويـل الـى أسـهم ، أو حقـوق خيـار أو شـهادات حقـوق 
مشـابهة أصدرتهـا أو منحتهـا الشـركة خالل السـنة الماليـة. وأيضًا ليس هناك أي اسـترداد أو شـراء أو 

إلغـاء مـن جانب الشـركة أليـة أدوات قابلة لالسـترداد.
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11- طلبات الشركة لسجل المساهمين :

المنصباالسمم

الجمعية العامة25/08/2021 – 30/11/2021عدد 2 ملف

إجراء الشركات – زيادة رأس المال10/05/2021 – 06/12/2021عدد 2 ملف

توزيع االرباح النقدية02/05/2021عدد 1 ملف

عدد 4 ملف

18/01/2021
21/04/2021
10/08/2021
30/11/2021

مراجعة الحسابات – زيادة رأس المال – 
التحقق من عدد المساهمين .



12- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة :
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فيما يلي بيان بأهم المدفوعات والمستحقات للجهات النظامية :

البيان  
2021 م

المستحقالمسدد

1,040,818861,212مصلحة الزكاة والدخل

-761,165المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

-422,992رسوم مكتب العمل والجوازات  وأخرى

-3,819,282ضريبة القيمة المضافة 

-181,927رسوم حكومية أخرى 

-163,614الرسوم الجمركية 

6,389,798861,212اإلجمالي

13- إقرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات عالقة:

ال يوجـد أي أعمـال أو عقـود كانـت الشـركة طرفًا فيها أو كانـت فيها مصلحة ألحد أعضـاء مجلس إدارة 
الشـركة أو كبـار التنفيذيـن فيها أو ألي شـخص ذي عالقة بأي منهم.

14-المخصصات لمصلحة موظفي الشركة :

ويوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة طويلة األجل كما في 31/12/2021م.

المبلغالبند

3,231,550مكافأة نهاية الخدمة

وال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى أنشأتها الشركة لموظفيها.



15- إقرارات مجلس اإلدارة :

1. أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وَنفذ بفاعلية.

3. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

16- تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية :

طبيعـة رأي مراجـع الحسـابات رأي غيـر معـدل ويظهر تقريـر مراجع الحسـابات أن القوائـم المالية خالية 
مـن أيـة أخطـاء جوهريـة وال يوجـد أيـة تحفظـات عليهـا ، كمـا لـم تصدر أيـة توصية مـن مجلـس اإلدارة 

باسـتبدال المحاسـب القانونـي المعتمـد مـن الجمعية العامة للشـركة.
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يتقدم مجلس اإلدارة بجزيل الشـكر واالمتنان لإلدرة التنفيذية وجميع العاملين بالشـركة 

علـى جهودهـم المبذولـة ، مثمنًا ومقـدرًا تفاعل مسـاهمي الشـركة ، ويتطلع المجلس 

إلـى المزيـد من اإلنجازات للشـركة خـالل األعوام القادمة ، بمشـيئة هللا.

وهللا ولي التوفيق

مجلس اإلدارة

Saudi Arabia 6812 Riyadh 13325
Tel: 920002429
CR: 1131012302  Vat:310020810300003
www.sgp.com.sa


