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 الصفحة التقریر 

 ۲ مقدمة

 ٣ م ٢٠١٧ المالية السنة خالل الحديدية للصناعات اليمامة لشركة العام األداء:  أوالً 
 ٤ م ٢٠١٧ املالية السنة خالل الشركة أداء .۱
o ۸ الشركة لنتائج القطاعي التحليل 
o ۱۰ التشغيلية النتائج فروقات 
o ۱۱ موظفي الشركة  وإحتياطيات إستثمارات 
o ۱۱ التابعة والشركة للشركة اإلمجالية املديونية 
o ۱۳ احملاسبية املعايري عن اإلختالف إيضاح 
o ۱۳ التحليل اجلغرايف إلمجايل إيرادات الشركة 
o ۱٤  أنشطة األسهم وأدوات الدين 
o ۱٤ الدولية احملاسبية املعايري لتطبيق الشركة خطة 
 ۱٥ الشركة وإسرتاتيجية أنشطة .٢
 ۱٥ التابعة الشركة .٣
 ۱٥ م ٢٠١٦ املايل العام خالل اجلوهرية التطورات .٤
 ۱۷ / األطراف ذات العالقة اجلهات مع التعامالت .٥
 ۱۸  واملخاطر املستقبلية التوقعات .٦
 ۱۸ املدفوعات النظامية .٧
 ۱۹ األرباح توزيع سياسة .٨

 ٢١ التابعة واللجان اإلدارة ومجلس الشركة ملكية هيكل:  ثانياً 
 ۲۲ للشركة امللكية هيكل .١
 ٢٣ اإلدارة جملس .٢
 ٢٤ اجلمعيات العامة  .٣
 ٢٧ اإلدارة جملس جلان .٣

o ٢٨ املراجعة جلنة 
o ٢٩ واملكافآت الرتشيحات جلنة 
o ٣١ التنفيذية اللجنة 

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

 ٣٧ اإلجتماعية املسئولية .١٠
 ٣٨ جملس اإلدارة وإدارة الشركةت   إقرارا .١١

 ٣٨ الخاتمة
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  لل�دید جملس ٕادارة رشكة ال�مة  تقر�ر
 م ٢٠١٧ سبمترب ٣٠ يف املنهتیة املالیة للس�نة

 
 المحترمین            شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة     المساھمي  إلى

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،، 
 

ة املدققة عن والقوامئ املالیة املو�د( الرشكة )  املو�دةلل�دید ال�مة عن ٔأداء رشكة تقر�ره الس�نوي للمسامهني �رس جملس إالدارة ٔأن یقدم 
قامئة و النقدیة  دفقاتقامئة ا��ل والتقامئة املركز املايل و و مراجعي احلسا�ت تقر�ر م والىت تتضمن ٢٠١٧سبمترب  ٣٠ الس�نة املالیة املنهتیة ىف

 وإالیضا�ات املبينة �لهيا عن الس�نة املنهتیة يف ذ� التارخي مقارنة �لس�نة املالیة السابقة.يف حقوق امللكية التغريات 
 

احلدیدیة �شمل الفوارغ  يتوال�متزي  الرشكة خبدمة قطاع التشييد من �الل �شاطها و�شاط الرشكة التابعة يف تصنیع املنت�ات احلدیدیة 
یة ئ والهیالك الفراغیة و�دید التسلیح، و�دمة قطاع الكهر�ء وإالتصاالت من �الل ٕانتاج أ�معدة والصواري احلدیدیة لتوزیع الطاقة الكهر�

 .وٕا�رة الشوارع وٕانتاج أ��راج احلدیدیة لنقل الطاقة الكهر�ئیة و�ام� الهوائیات يف جمال إالتصاالت

 

 الرؤیـة

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

 

 الرسـال�ة

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

 ذ� من �الل إالس�ت�ابة ملتطلباهتم وبأٔسعار تنافس�یة. املنافع املتباد� مع العمالء و احلفاظ �ىل العمیل  :

 تشجیع البحث والتطو�ر املس�متر.جمر�ت أ��داث ب حتدي  إالبتاكر :

 بيئة معل �اذبة وممتعة �سا�د أ�فراد ٕاطالق اكمل قدراهتم. �لق أ�فراد  :
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 : ٔأوالً 

 لل�دید ال�مة لرشكة العام أ�داء

 م ٢٠١٧ املالیة الس�نة �الل
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 م  ٢٠١٧أداء الشركة خالل السنة المالية  .١

مليون لایر مقارنة  ١,٢٥٠اىل  ١,٦٤٨) من %٢٤م بنسبة ( ٢٠١٧سبتمرب ٣٠إخنفضت إيرادات الشركة  للسنة املالية املنتهية يف 
 %٧بنسبة متوسط سعر البيع للمنتجات بالرغم من إرتفاع  %٢٩الكميات املباعة بنسبة بالسنة املالية السابقه نتيجًة إلخنفاض 

 ملشاريع باطوء تنفيذ ا، ويعزى تراجع الطلب على منتجات الشركة اىل   لتاسعار خامات احلديد  إلرتفاع متوسط املصاحب و 
 وركود األسواق .

 :السعودية م) مباليني الرياالت٢٠١٧-م ٢٠١٣ للسنوات (الرسم البياين التايل يوضح املبيعات املوحدة 

 

مليون لایر ١٨٢لایر مقارنة بأرباح  مليون ١٠٠م بتوفيق من اهللا أرباحاً بلغت ٢٠١٧سبتمرب ٣٠حققت الشركة للسنة املالية املنتهية يف 
الناتج عن الظروف اإلقتصادية السائدة  الطلب اخنفاض، وهذه النتيجة جيدة مقارنة ب % ٤٥ بلغ بإخنفاضللسنة املالية السابقة 

 وتباطؤ تنفيذ املشاريع وشدة املنافسة.
 :السعودية للشركة للخمس سنوات مباليني الرياالتيوضح الرسم البياين أدناه صايف األرباح   
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 (بآالف الریاالت) خالصة المركز المالي للشركة خالل األعوام الخمسة األخیرة ۱٫۱٫۱

 ارتفاعويعود ذلك بشكل رئيسي إىل  م٢٠١٦عام المقارنة مع  %٢بنسبة  م٢٠١٧عام الاملوجودات املتداولة خالل إمجايل  رتفعإ
ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل  م٢٠١٦عام المقارنة مع  %٣بنسبة  م٢٠١٧خنفضت املوجودات غري املتداولة خالل عام ا .املخزون

بنسبة  م٢٠١٧ت املطلوبات املتداولة خالل عام وقد ارتفع. وشطب املصروفات املؤجلةإخنفاض رصيد املمتلكات واآلالت واملعدات 
غري املتداولة  املطلوبات كما ارتفعتجل.  ة األقصري رصيد القروض  ارتفاعويعود ذلك بشكل رئيسي إىل  م٢٠١٦عام المقارنة مع  %٦

وخمصص فك وإزالة  زيادة خمصص مكافاة �اية اخلدمةم ويعود ذلك إىل ٢٠١٦ عامالمقارنة مع  %٧بنسبة  م٢٠١٧خالل العام 
بنسبة  م٢٠١٧عام الت حقوق املسامهني خالل وقد اخنفضجل. ألا طويلةإخنفاض رصيد القروض كثر من أب ممتلكات وآالت ومعدات

 كما اخنفضت  .م٢٠١٧. خالل العام %٢٠األرباح املبقاة بنسبة رصيد  اخنفاضويعود ذلك إىل  م٢٠١٦ام العمقارنة مع  %٢
 .م٢٠١٦عام المقارنة مع  %١٠ بنسبة م٢٠١٧عام الحقوق امللكية غري املسيطرة خالل 

 :سعودية)الرياالت ال مبالينيعوام اخلمسة األخرية (ألالبياين التايل مقارنة بني جمموع املوجودات واملطلوبات ليوضح الرسم 
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)ملیون لایر سعودي(صافي الربح  

 م٢٠١٣ م٢٠١٤ م٢٠١٥ م٢٠١٦ م٢٠١٧ البيــان
 ٩٠١،٨٤٧ ٨٧٨،٧٥٢ ٨٢٧،٥٥٥ ٧٦٩،٠٩١ ٧٨١،٢٣٩ الموجودات المتداولة

 ٤٥٩،٣٣٢ ٤٨٥،٩٨٠ ٤٨٩،٢٠٤ ٤٨٢،١٧٧ ٤٦٨،٩٣١ الموجودات غير المتداولة

 ١،٣٦١،١٧٩ ١،٣٦٤،٧٣٢ ١،٣١٦،٧٥٩ ١،٢٥١،٢٦٨ ١،٢٥٠،١٧٠ إجمــالي الموجودات

 ٦٥٣،٢٠٧ ٦١٢،٨٤٠ ٥٢٥،٤٣٩ ٣٨٨،٨١٣ ٤١٢،١٣٠ المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير  المتداولة  

 

٧١،٠١٨ ٤٠،٦٥٠ ٣٥،٨٧٦ ٤٢،٦٩٣ ٤٥،٦١٠ 

 ٧٢٤،٢٢٥ ٦٥٣،٤٩٠ ٥٦١،٣١٥ ٤٣١،٥٠٦ ٤٥٧،٤٧٠ إجمــالي المطلوبات

إجمــالي حقوق المساهمين  

  

٥٣١،٠٧٧ ٥٩٥،٩٧٥ ٦٢٧،٧١٥ ٦٨٣،٧٠٢ ٦٦٩،٦٠٨ 

حقوق الملكية غير 

 

١٠٥،٨٧٧ ١١٥،٢٦٧ ١٢٧،٧٢٩ ١٣٦،٠٥٩ ١٢٢،٨٢٢ 

إجمــالي المطلوبات وحقوق 

  

١،٣٦١،١٧٩ ١،٣٦٤،٧٣٢ ١،٣١٦،٧٥٩ ١،٢٥١،٢٦٨ ١،٢٥٠،١٧٠ 
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 :(باآلف الرياالت السعودية)األخرية  ةاخلمسيوضح اجلدول التايل صايف القيمة الدفرتية للسهم لألعوام 

مجموع حقوق  البيــان

آلف (االمساهمين 

  

القيمة الدفترية 

 )(لایر للسهم

 

التغير عن العام 

 السابق

نسبة التغير عن العام 

 السابق

حالة التغير عن العام 

 السابق
 إخنفاض %٢ ٢٨،٠ ١٨،١٣ ٦٦٩،٦٠٨ م٢٠١٧
 إرتفاع %٨،٩ ١،١٠ ١٣،٤٦ ٦٨٣،٧٠٢ م٢٠١٦
 إخنفاض %٥،٣ ٠،٦٢ ١٢،٣٦ ٦٢٧،٧١٥ م٢٠١٥
 إخنفاض %١٢،٢ ١،٢٨ ١١،٧٣ ٥٩٥،٩٧٥ م٢٠١٤
 إرتفاع %١٣،٩ ١،٣٩ ١٠،٤٥ ٥٣١،٠٤٥ م٢٠١٣

 

 يوضح اجلدول التايل نتائج أعمال اجملموعة لألعوام اخلمسة األخرية ( باآلف الرياالت السعودية):

 م٢٠١٣ م٢٠١٤ م٢٠١٥ م٢٠١٦ م٢٠١٧ البيــان

 ١،٧٧٥،٢٦٤ ٢،٠١١،٧٤٠ ٢،٠٢٠،٢٤١ ١،٦٤٨،٠٦١ ١،٢٤٩،٧٥٢ املبيعـات

 )١،٥٥٤،٩٧٩( )١،٧٦٦،٦٨٨( )١،٧٣٧،٨٥١( )١،٣١٢،١١٢( )٤٨٨،٠٣٥،١( تكلفة اإليرادات

 ٢٢٠،٢٨٥ ٢٤٥،٠٥٢ ٢٨٢،٣٩٠ ٣٣٥،٩٤٩ ٢١٤،٢٦٤ مجمل الدخل

 )٢٤،٣٩١( )٢٥،٨٥٩( )٢٨،١٦١( )٣٣،١٥٧( )٢٢،٦٩٠( مصاريف بيع وتوزيع

 )٤٠،١٤٦( )٣٩،٥٢٤( )٤٢،٤٣٠( )٥٣،٧٨٠( )٤٧،٧٠١( مصاريف إدارية وعمومية

 ١٥٥،٧٤٨ ١٧٩،٦٦٩ ٢١١،٧٩٩ ٢٤٩،٠١٢ ١٤٣،٨٧٣ الدخل من العمليات

 ٤٥٥ ٣،٤٢٩ ٤،٣٠٨ ١،٦٢٨ ٦٧ إيرادات أخرى 

 -- -- -- )١٢،٣١١( -- تكاليف اإلكتتاب العام

 )٢٠،٤٢٥( )١٧،٧٥٦( )١٥،١٢٢( )١٣،١٢٤( )١٤،٤١٣( تكاليف التمويل
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صافي الدخل قبل الزكاة 

وحقوق الملكية غير 

 

 

 

 

١٣٥،٧٧٨ ١٦٥،٣٤٢ ٢٠٠،٩٨٥ ٢٢٥،٢٠٦ ١٢٩،٥٢٧ 

 )٨،٦٧١( )١١،٦٤٣( )١٤،٥٢٠( )٩،٠٤٦( )٩،٥٦٠( زكاة

صافي الدخل قبل 

ك   ل  

 

١٢٧،١٠٧ ١٥٣،٦٩٩ ١٨٦،٤٦٥ ٢١٦،١٦٠ ١١٩،٩٦٧ 

حقوق امللكية غري 

 

)٢١،٤٥٣( )٢١،٧٦٥( )٢٧،٧٢٥( )٣٤،٦٥١( )١٩،٧٦٣( 

 ١٠٥،٦٥٤ ١٣١،٩٣٤ ١٥٨،٧٤٠ ١٨١،٥٠٩ ١٠٠،٢٠٤ صافي الدخل

 :األخرية ( بآالف الرياالت السعودية) ةيوضح اجلدول التايل التغري يف اإليرادات لألعوام اخلمس

العام التغير عن  اإليرادات  البيــان

  السابق

نسبة التغير عن العام 

 السابق

حالة التغير عن العام 

 السابق
 إخنفاض )%٢٤،١٦( )٣٩٨،٣١٠( ١،٢٤٩،٧٥٢ م٢٠١٧
 إخنفاض )%١٨،٤٢( )٣٢٧،١٨٠( ١،٦٤٨،٠٦٢ م٢٠١٦
 إرتفاع %٠،٤٢ ٨،٥٠١ ٢،٠٢٠،٢٤١ م ٢٠١٥
 إرتفاع %١٣،٣٢ ٢٣٦،٤٧٥ ٢،٠١١،٧٤٠ م٢٠١٤
 إخنفاض )%٨،٥٨( )١٦٦،٥٥٤( ١،٧٧٥،٢٦٤ م٢٠١٣

 

 :األخرية ( بآالف الرياالت السعودية) ةيوضح الرسم البياين  التايل التغري يف اإليرادات لألعوام اخلمس
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 :األخرية ( بآالف الرياالت السعودية) ةاخلمسلألعوام  الدخلوجممل  الدخلالبياين  التايل صايف يوضح الرسم 

 

 

 :)الريال السعوديب(يوضح الرسم البياين التايل رحبية السهم لألعوام اخلمسة األخرية 

 
 

o  الشركة لنتائجالتحليل القطاعي: 

م أي ٢٠١٦مليون لایر سعودي يف عام  ١٨٢م مقارنة بـ  ٢٠١٧مليون لایر سعودي يف عام  100حققت الشركة صايف أرباح بلغت 
إخنفاض الطلب على منتجات الشركة  وذلك بسبب تباطؤ قطاع ويعود ذلك اىل  %45مليون لایر سعودي وبنسبة  82قدره بإخنفاض 

تكلفة املبيعات  ة يف اديز واخنفاض الكميات املباعة أدت إىل ال شدة املنافسةنتجه عنه ت التشييد والبناء ومشاريع نقل وتوزيع الكهرباء
 هامش الربح. وإخنفاض
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 مباليني الرياالت:  قطاعات األعمال  بيعات وصايف أرباح توضيح ملوفيما يلي 

 صافي األرباح المبيعات و اإليرادات القطاع

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٧ 

 ١٢٤ ٨٧ ١،٣٢٤ ١،٠٦٥ التشييد والبناء

 ٥٨ ١٣ ٣٢٤ ١٨٥ الكهرباء

 ١٨٢ ١٠٠ ١،٦٤٨ ١،٢٥٠ اإلجمالي

 

 التشييد:أوالً : قطاع 

 ٧٢٩الف طن للعام املايل احلايل مقارنًة بكمية  ٥٢٢من   %٢٨,٤الشركة يف الكميات املباعة بنسبة   ةحص اخنفضت -
 لزيادةقطاع نتيجة رحبية ال إخنفضت ، خصوصًا حديد التسليح بسبب تباطؤ قطاع التشييدعام املايل السابق للالف طن 

 .هامش الربح  وإخنفاضتكلفة املبيعات 
) مليون لایر مت متويله ذاتياً والذي متوقع ٨صالة اإلنتاج والتخزين مبصنع األنابيب جبدة مبلغ (مبين جاري العمل على جتديد  -

 م . ٢٠١٨ يناير اإلنتهاء منه يف 
صنع نتاج مبحديث خطوط اإل) مليون لایر مت متويله ذاتياً لت٩بقيمة (والرابع إنتاج األنابيب الثالث  يمت التشغيل التجاري خلط -

  .م٢٠١٧إنتاج األنابيب جبدة يف أكتوبر 
) مليون لایر مت متويله ذاتياً لتوسعة مصنع الدمام ١٠) بوصة بقيمة (٤(مت التشغيل التجاري خلط إنتاج األنابيب الثالث مقاس -

وإمجايل وحدة أعمال طن ) ألف ١٢٦إىل ( ألف طن )٨١م مما زاد الطاقة اإلنتاج السنوية للمصنع من (٢٠١٧يف أكتوبر 
 ) ألف طن.٢٧٦) إىل (٢٣١األنابيب من (

) مليون لایر لتنفيذ املرحلة الثالثة لتوسعة مصنع األنابيب بالدمام وذلك إلنتاج األنابيب السوداء لزوم ١٢مت رصد مبلغ ( -
) ١٥سنوية تبلغ ( جيةشبكات مكافحة احلريق واهلواء املضغوط بإضافة مكن التشطيب ومعدات إختبارات الضغط بطاقة إنتا

واليت ستزيد الطاقة االنتاجية للمصنع من   م٢٠١٨عام بداية الربع االثاين من  ومن املخطط التشغيل التجاري  طن،ألف 
 ألف طن سنوياً. ٢٩١ألف طن إىل  ٢٧٦) الف طن ، ووحدة األنابيب من ١٤١) ألف طن إىل (١٢٦(

 

 ثانيًا : قطاع الكهرباء :

على التوايل للسنة املالية احلالية مقارنًة بالسنة املالية  %٧٤و  %٣٨و  %٤٣إخنفض حجم وكمية  املبيعات وصايف األرباح  بنسبة 
  ء.الكهربانقل وتوزيع املالية احلالية خصوصاً يف جمال  السنةالسابقة نتيجًة لتباطؤ تنفيذ املشاريع خالل 

نة مبصنع األعمدة اجللفنظام سحب أخبرةو وخط تثقيب أعمدة التوزيع أعمدة اإلنارة تشطيبب وط مت التشغيل التجاري خلط -
  .٢٠١٧إعتبارا من أكتوبر 
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مما يؤدي إيل زيادة الطاقة  , ٢٠١٧اجللفنة  مبصنع األبراج الكهربائية إعتبارا من أكتوبر  مصنع لتوسعة مت التشغيل التجاري  -
  . %١٠اإلنتاجية بنسبة 

 
o  التشغيلية :فروقات النتائج 

 م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٦م مع عام ٢٠١٧يلية لعام يوضح اجلدول التايل فروقات النتائج التشغ

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ البیان
 التغییر بین العامین

 النسبة (%) المبلغ

 )%٣٦(  )١٢١،٦٨٥( ٣٣٥،٩٤٩ ٢١٤،٢٦٤ مجمل الدخل

 )%٤٢( )١٠٥،١٣٩( ٢٤٩،٠١٢ ١٤٣،٨٧٣ الدخل من العمليات

 )%٤٥        (  )٨١،٣٠٥( ١٨١،٥٠٩ ١٠٠،٢٠٤ صافي الدخل

شكل رئيسي ب. يعود ذلك م٢٠١٧ عام لایر سعودي مليون 214اىل مليون لایر سعودي  ٣٣٦من  %٣٦بنسبة  جممل الدخل إخنفض
مقارنًة بإخنفاض اإليرادات بنسبة  %٢١,١تكلفة املبيعات بنسبة  إخنفاض بالرغم من %٢٩خنفاض الكميات املباعة بنسبة ا اىل

 م. ٢٠١٦مقارنًة بعام  %٢٤,٢
مصاريف  اخنفاض بالرغم من مليون لایر سعودي ١٤٤مليون لایر سعودي اىل  ٢٤٩من  %٤٢من العمليات بنسبة دخل ال إخنفض

بسبب واإلدارية مومية صاريف العامل اخنفاضو ، وخمصص الديون املشكوك يف حتصيلهاالنقل مصاريف  اخنفاضالبيع والتوزيع بسبب 
إطفاء  اخنفاضو لتأهيل الكوادر الوطنية  برامج التدريبإلخنفاض تكلفة نتيجًة  ومايف حكمهاالرواتب واألجور  مصروفات اخنفاض

 .٢٠١٦يف العام  غالبيتهانتيجًة إلطفاء ااملصاريف املؤجلة 
ارتفاع تكلفة املبيعات واخنفاض  نتيجة مليون لایر سعودي ١٠٠مليون لایر سعودي اىل  ١٨٢من  %٤٥بنسبة  دخلصايف ال اخنفض

 .والناتج عن ركود املشاريع وشدة املنافسة %٢٩هامش الربح املصاحب الخنفاض كمية املبيعات بنسبة 
 .سعوديمليون لایر  ٢٤مبقدار العام املايل احلايل رصيد األرباح املبقاة بنهايه  اخنفض كما

 :م ٢٠١٦م و ٢٠١٧املؤشرات املالية لعامي يوضح اجلدول التايل أهم 
 م٢٠١٦ م٢٠١٧ البيــان

 %٨ العائد على مجموع الموجودات 

 

 ١٥% 

  )%١٨،٤٢( )%٢٤،٢(                     معدل نمو /(إنخفاض) اإليرادات 

  %١١،٠١  %٨،٠١ العائد على اإليرادات 

 %١٤،٣٤ )%٤٤،٧٩( الدخلمعدل نمو / (إنخفاض) صافي 

 ٣،٥٧ ١،٩٧ لایر  –ربحية السهم من صافي الدخل 
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 :م (بآالف الرياالت السعودية) ٢٠١٦م و ٢٠١٧يوضح اجلدول التايل ملخص لقائمة التدفقات النقدية لعامي 
 م ٢٠١٦ م٢٠١٧ البيــان

 ٣٩٢،٦٢٢  ١٤٠،٠٨٧ يةالتشغيلاألنشطة من المتوفر  يلنقدلتدفق اصافي ا

 )٣١،٦٢٦( )٢٣،٤٥٣( يةاإلستثمار  األنشطةالنقد المستخدم في التدفق صافي 

 )٣٠٠،١٢٨( )١٢٠،٧٨٤( تمويليةال األنشطةالنقد المستخدم في التدفق صافي 

 ٦٠،٨٦٨ )٤،١٥٠( صافي التغير في النقد ومافي حكمه

 ٤٥،٦٤٧ ١٠٦،٥١٥ النقد ومافي حكمه في بداية السنة

 -- -- عامة تسويات

 ١٠٦،٥١٥ ١٠٢،٣٦٥ النقد ومافي حكمه في نهاية السنة

 

o إستثمارات وإحتياطيات موظفي الشركة 

ة موظفي الشركة كما يف ملصلح مت قيدهامل تقم الشركة بعمل أية إستثمارات ملصلحة موظفيها وفيم يلي جدول يوضح اإلحتياطيات اليت 
 :م ( بآالف الرياالت السعودية)٢٠١٧سبتمرب  ٣٠

 
 م٢٠١٦ م٢٠١٧ البيان

 ٢٤٫٣٨١ ٢٧٫٧٢٦ *خمصص تعویض هنایة اخلدمة

 ١٠٫١٦٥ ٨٫١٩١  **خمصص ماكفأٓت

 م �ىل التوايل ملوظفي الرشكة التابعة. ٢٠١٦م و  ٢٠١٧ر�ل سعودي  عن العامني یونمل  ٦٫١،  ٦٫٨ حوايل*�شمل خمصص تعویض هنایة اخلدمة 
 م �ىل التوايل ملوظفي الرشكة التابعة.٢٠١٦م و  ٢٠١٧لعامني عن ار�ل سعودي   یونمل  ٤٫١، ٣٫٥ حوايلماكفأٓت خمصص *�شمل *

 

o  والشركة التابعةالمديونيات اإلجمالية للشركة: 

 تمويل قصير اآلجل: -أ

دية سالمية من بنوك حملية على شكل إعتمادات مستنمع الشريعة اإلمصرفية متوافقة اجملموعة على تسهيالت حصلت 
، ختضع التسهبالت لنسب مراحبة تتماشى مع املعدالت اإلسالمية ضمانالوخطابات جاري مدين إسالمي، و بالتورق 

 التجارية السائدة. إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر وضمانات من الشركة والشركة التابعة.
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  :تمويل طويل األجل -ب

) مليون لایر سعودي لتمويل توسعة ١٦،٩حصلت الشركة األم على قرض طويل األجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة (
م ٢٠١٦يوليو  ٣١هـ املوافق  ١٤٣٦شوال  ١٥مصنع اليمامة لألعمدة الكهربائية وملحقاهتا، يسدد على أقساط نصف سنوية تبدأ من 

م، هذا القرض مضمون برهن املباين واملنشآت املقامة أو اليت ستقام على ٢٠٢٠نوفمرب  ٣٠هـ املوافق ١٤٤٢ربيع الثاين  ١٥تنتهي يف 
أرض املصنع مع كامل املصنع وآالته ومعداته وتوابعه وملحقاته وكل ما يتم احلصول عليه الحقاً من أجل املشروع، تتضمن اإلتفاقية بعض 

 اإلحتفاظ بنسب مالية معينة . الشروط واليت من ضمنها
 :م (بآآلف الرياالت السعودية)٢٠١٦م و ٢٠١٧املوحدة لعامي يوضح اجلدول التايل إمجايل التمويل املستغل من قبل الشركة 

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ نوع التمويل
 ٢٦٠٫٠٠٠ ٢٩٣٫١٠٠ متویل قصري أ��ل

 ١٤٫٤٣٣ ١٢٫٠٤٠ متویل طویل ا�ٔ�ل

 

التورق طويل  واجلزء املتداول من إمجـايل التورق قصري اآلجل (متويل شراء اخلامات) ومتويل التورق طويل اآلجلاجلدول ادناه حركة يوضح 
 (بآآلف الرياالت السعودية): م٢٠١٧سبتمرب  ٣٠اآلجل كما يف 

 الشركة الموحدة الشركة التابعة الشركة األم البـیـان

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٧ 

 ٢٦٠٫٠٠٠ ٢٩٣٫١٠٠ -- -- ٢٦٠٫٠٠٠ ٢٩٣٫١٠٠ قصري ا�ٓ�لالتورق 

 ١٫٧٠٧ ٢٫٢٥٤ -- -- ١٫٧٠٧ ٢٫٢٥٤ اجلزء املتداول من التورق طویل ا�ٓ�ل

 ١٢٫٧٢٦ ٩٫٧٨٦ -- -- ١٢٫٧٢٦ ٩٫٧٨٦ التورق طویل ا�ٓ�ل

 ٢٧٤٫٤٣٣ ٣٠٥٫١٤٠ --  ٢٧٤٫٤٣٣ ٣٠٥٫١٤٠ المجمــوع

 

 :م (بآآلف الرياالت السعودية)٢٠١٧للشركة املوحدة لعام يوضح اجلدول التايل إمجايل حركة التمويل 

 الرصيد التمويل المسدد التمويل المستخدم الرصيد االفتتاحي البيــان

 ٢٩٣٫١٠٠ ٥٤٤،١٠٠ ٥٧٧،٢٠٠ ٢٦٠٫٠٠٠ متویل قصري أ��ل

 ١٢٫٠٤٠ ٢٫٣٩٣ -- ١٤٫٤٣٣ متویل طویل ا�ٔ�ل

 ٢٩٣٫١٠٠ ٥٤٦،٤٩٣ ٥٧٧،٢٠٠ ٢٧٤٫٤٣٣ ا��مـــوع
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 م (بآآلف الرياالت السعودية)٢٠١٧للشركة املوحدة لعام يوضح اجلدول التايل التمويل طويل األجل 

المستخدم حتى  مدة التمويل اصل التمويل نوع التمويل البيــان

 م٣٠/٠٩/٢٠١٧

الرصيد المتبقي 

 م٣٠/٠٩/٢٠١٧

 ١٢٫٠٤٠ ١٦٫٩٠٠ س�نوات ٦ ١٦٫٩٠٠ حكويم السعودي صندوق التمنیة الصناعیة

 ١٢٫٠٤٠ ١٦٫٩٠٠  ١٦٫٩٠٠  ا�ـمــوع

 

 م (بآآلف الرياالت السعودية)٢٠١٧يوضح اجلدول التايل التمويل حركة التمويل قصري األجل  للشركة املوحدة لعام 

المبلغ المستحق  نوع التمويل البيــان

في 

 م٣٠/٠٩/٢٠١٦

التمويل 

 المستخدم

الرصيد في  التمويل المسدد

 م٣٠/٠٩/٢٠١٧

 البنك العريب الوطين

 البنك السعودي الفر�يس

 رشكة الراحجي املرصفية

 

 تورق ٕاساليم

٢٩٣٫١٠٠ ٥٤٤٫١٠٠ ٥٧٧٫٢٠٠ ٢٦٠٫٠٠٠ 

 

o إيضاح اإلختالف عن المعايير المحاسبية : 

عودية والصادرة احملاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية السال يوجد اي اختالف يف تطبيق شركة اليمامة للصناعات احلديدية املعايري 
 عن اهليئة السعودية للمحاسبني القاننونيني واليت تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة.

 
o :التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات  الشركة 

 م بآآلف الرياالت السعودية:٦٢٠١م و٧٢٠١لألسواق احمللية يوضح اجلدول التايل املبيعات واإليرادات حسب املوقع اجلغرايف 

 م ۲۰۱٦ م ۲۰۱۷ القطاع
 النسبة اإلیرادات النسبة اإلیرادات

 %٣٥ ٥٨٠،٦٣٨ %١٧  ٢١٤،١٠٨     المنطقة الوسطى
 %٤٦ ٧٥٨،٧٥٣ %٥٣  ٦٥٦،٤٨٩     المنطقة الغربية 
 %٩ ١٤٢،٩٧١ %٦  ٧٢،٤٩٦       المنطقة الشرقية
 %٧ ١٠٩،٨٥٥ %١٣  ١٦٦،٦٨٩     المنطقة الجنوبية
 %٣ ٥٥،٨٤٤ %١١  ١٣٩،٩٧٠     المنطقة الشمالية

%۱۰۰  ۱،۲٤۹،۷٥۲  إالجاميل  ۱،٦٤۸،۰٦۱ ۱۰۰%  
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  :م٢٠١٦م و٢٠١٧اخلارجية لعامي يوضح اجلدول التايل املبيعات واإليرادات من السوق احمللي واألسواق 

 العام
 المبیعات واإلیرادات من األسواق الخارجیة المبیعات واإلیرادات من السوق المحلي

 من إال�راداتالنس�بة   �ٓف الر�الت السعودیة� النس�بة  من إال�رادات �ٓف الر�الت السعودیة�

 -- -- %١٠٠ ١،٢٤٩،٧٥٢ م٢٠١٧

 -- -- %١٠٠ ١،٦٤٨،٠٦٢ م٢٠١٦

 

o :أنشطة األسهم وأدوات الدين 

 .م ٢٠١٧-٠٩-٣٠أسهم أو أدوات دين خالل العام املايل املنتهي يف وال الشركة التابعة الشركة مل تصدر  .١
م أية مصلحة تعود ألشخاص من غري ٢٠١٧-٠٩-٣٠العام املايل املنتهي يف  خاللوال الشركة التابعة لشركة لال يوجد  .٢

 (أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواجهم واوالدهم القصر) يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت.
أسهم أو أية أوراق مالية م أية أدوات دين قابلة للتحويل إىل ٢٠١٧أو متنح الشركة خالل العام املايل الشركة  مل تصدر .٣

 تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة وال يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
م أي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم ٢٠١٧مل تصدر أو متنح الشركة خالل عام  .٤

 اكتتاب أو حقوق مشاهبة. أو  أية أوراق مالية تعاقدية أو  أو مذكرات حق
 م بأي شراء أو اسرتداد أو إلغاء ألية أدوات دين قابلة لالسرتداد.٢٠١٧خالل عام  هلاوال الشركة التابعة مل تقم الشركة  .٥
 مل تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أي من مسامهي الشركة عن حقوقه يف األرباح. .٦
 ض.اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني عن راتب أو تعوي مل تقم الشركة بأية ترتيبات أو .٧
 م بأي استثمارات أو إنشاء احتياطيات أخرى مت إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة.٢٠١٧مل تقم الشركة خالل عام  .٨

 
o خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية  

م وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ٢٠١٧سبتمرب  ٣٠للشركة خالل العام املايل املنتهي يف مت إعداد القوائم املالية 
 السعودية والصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. 

معايري احملاسبة الدولية كما وإعتمد م دليل السياسات احملاسبية لتتالءم مع  ٢٧/٠٩/٢٠١٧إعتمد جملس االدارة يف إجتماعه بتاريخ 
م حيث ال توجد أي أثار جوهرية ٣٠/٠٩/٢٠١٦القوائم املالية اإلفتتاحية املدققة واملعدة حسب املعايري الدولية للسنة املالية املنتهية يف 

 /٣٠          ذي سينتهي يفلعام املايل احلايل والعلى الشركة إثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية وجاري اإلعداد للقوائم املالية لفرتات املقارنة ل
 م للشركة).٢٠١٨م (بداية السنة املالية ٠١/١٠/٢٠١٧م حيث أن أول تطبيق للمعايري الدولية للشركة سيبدأ يف تاريخ  ٠٩/٢٠١٨
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 نشطة وإسترتيجية الشركةأ .٢

 ١٠١٠٠٧٠٧٩٤مبدينة الرياض بالسجل التجاري رقم شركة مسامهة سعودية واملسجلة  -تأسست شركة اليمامة للصناعات احلديدية 
 ه٢٢/٠٣/١٤٠٩/ص) بتاريخ ١٤٤، وجرى الرتخيص للشركة مبوجب الرتخيص الصناعي رقم ( هــ٠١/٠٦/١٤٠٩وتاريخ 

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

) لایر سعودي فقط مخسمائه ومثانية ماليني لایر سعودي ومقسم إىل ٥٠٨،٠٠٠،٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة املصرح به و املدفوع (
) لایر سعودي ومجيعها ١٠) مخسني مليون ومثامنائة ألف سهم متساوية القيمة ، وتبلغ القيمة اإلمسية لكل سهم منها (٥٠،٨٠٠،٠٠٠(

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

كهربائية ديدية لتوزيع الطاقة الالفراغية وحديد التسليح، وخدمة قطاع الكهرباء واإلتصاالت من خالل إنتاج األعمدة والصواري احل
 وإنارة الشوارع وإنتاج األبراج احلديدية لنقل الطاقة الكهربائية وحاملة اهلوائيات يف جمال اإلتصاالت.

 
 

 شركة اليمامة لحديد التسليح ( شركة مساهمة مقفلة) الشركة التابعة .۳

مليون لایر سعودي ومقسم   ٣٠٠املصرح به ومدفوع بالكامل   ابلغ رأس ماهلمبدينة الرياض ويليمامة حلديد التسليح تأسست شركة ا
سهم) تعادل نسبة   ٢١،٧٥٠،٠٠٠( يةديدصناعات احل، ومتتلك شركة اليمامة لل لایر سعودي١٠مليون سهم قيمة كل منها  ٣٠علي 

 من رأس املال والتوجد أدوات دين صادرة منها. % ٧٢,٥
لصناعية يف مدينة ينبع ، ويقع مصنع الشركة يف املدينة ا إنتاج وجتارة اجلملة والتجزئة يف حديد التسليح الشركة التابعة يف نشاط يتمثل 

 باململكة العربية السعودية التابعة للهيئة امللكية للجبيل وينبع ، ومجيع مبيعات الشركة حملية.
 

 م : ٢٠١٧التطورات الجوهرية خالل السنة المالية  .٤
 

 اإلدارة:أعضاء مجلس 

بناءاً م  ١٣/١١/٢٠١٦بتاريخ  علي بن صاحل الدخيل /  األستاذورئيس جلنة املراجعة  غري تنفيذيمت قبول إستقالة عضو جملس اإلدارة 
اإلدارة من تاريخ قرار جملس  اعتباراً بديالً عنه خالد بن عبداهللا الشامي / األستاذ  غري تنفيذي، وقد مت تعيني عضو جملس اإلدارة لى طلبه ع

يف إنتهت واليت السابقة دورة اجمللس م ل٢٠/١١/٢٠١٦م والذي أقرته وصدقة عليه اجلمعية بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٦بتارخ 
 م.٢٥/٠٦/٢٠١٧

خالل الستة ذلك تنفيذًا لتعهد الشركة بالشاغر مت تعيني عضو جملس اإلدارة املستقل األستاذ/عدنان بن عبدالرمحن املنصور مللء املقعد 
م لدورة اجمللس السابقة واليت ٢٠/١١/٢٠١٦اجلمعية بتاريخ اعتباراً من تاريخ وذلك أشهر اليت تلت إدراج أسهم الشركة يف سوق املال 

 م.٢٥/٠٦/٢٠١٧إنتهت يف 
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قيل األستاذ / حممد بن ملستخلفاً لعضو جملس االإدارة ا األستاذ / عبداحلميد بن عبدالعزيز العوهليمت تعيني عضو جملس اإلدارة املستقل 
م لدورة ١٦/٠٤/٢٠١٧م والذي أقرته وصدقة عليه اجلمعية بتاريخ ١٢/٠١/٢٠١٧اعتبارًا من تاريخ قرار اجمللس بتارخ عبداهللا القويز 

 م.٢٥/٠٦/٢٠١٧اجمللس السابقة واليت إنتهت يف 
أعضاء جملس اإلدارة لدورتة احلالية واليت بدأت بتاريخ إنتخاب م  ٢٦/٠٢/٢٠١٧إعتمدت اجلمعية العامة للمسامهني بتاريخ 

 -:م وملدة ثالث سنوات قادمة من كل من  ٢٦/٠٦/٢٠١٧
 

 غري تنفيذي –رئيس جملس اإلدارة   األستاذ / سعد بن إبراهيم املعجل -١
 غري تنفيذي –نائب رئيس اجمللس   األستاذ / رائد بن إبراهيم املديهيم  -٢
 غري تنفيذي  –عضو جملس إدارة   مهنا بن عبداهللا املهنااألستاذ /  -٣
 غري تنفيذي –عضو جملس إدارة   األستاذ  / خالد بن عبداهللا الشامي  -٤
  مستقل –عضو جملس إدارة   األستاذ / عدنان بن عبدالرمحن املنصور -٥
 مستقل  –عضو جملس إدارة   األستاذ / عبداحلميد بن عبدالعزيز العوهلي  -٦
 مستقل  –عضو جملس إدارة   األستاذ / حممد بن عمري العتييب  -٧

 
 :لجنة المراجعةأعضاء 

برئاسة عضو جملس اإلدارة املستقل األستاذ / عبداحلميد بن عبدالعزيز م تشكيل جلنة املراجعة ٢٠١٧/ ١٦/٠٤اجلمعية بتاريخ  إعتمدت 
 إنتهت يف لدورة اجمللس السابقة واليتوعضوية األستاذ / زياد بن عبدالقادر التومي واألستاذ / عبداهللا بن عبدالكرمي املهنا  العوهلي

 .م ١٣/٠٢/٢٠١٧وذلك التزاماً مبا ورد يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق املال بتاريخ  م٢٥/٠٦/٢٠١٧
م ٢٦/٠٦/٢٠١٧تاريخ ب تواليت بدأ احلالية لدورة اجمللس تشكيل أعضاء جلنة املراجعة  م ٢٦/٠٢/٢٠١٧إعتمدت اجلمعية بتاريخ 

برئاسة عضو جملس اإلدارة املستقل األستاذ / عبداحلميد بن عبدالعزيز العوهلي  وحتديد مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها
 .اهللا بن عبدالكرمي املهناوعضوية األستاذ / زياد بن عبدالقادر التومي واألستاذ / عبد

 
 : قطاع الكهرباء

لایر  ٧٠،١٠٥،٦٠٠العقد القائم مع الشركة السعودية خلدمات األعمال الكهربائية وامليكانيكية لتوريد أبراج كهربائية بقيمة تبلغ مت الغاء 
-٠٣-١٣واإلعالن اإلحلاقي بتاريخ م ٢٠١٦-١٢-٠٥هـ املوافق ١٤٣٨-٠٣-٠٦(طرف ذو عالقة) واملنشور على موقع تداول بتاريخ 

م بأن  ٢٠١٧-١٠-٢٢هـ املوافق  ١٤٣٩-٠٢-٠٢م ، فقد أخطرت الشركة من قبل املقاول بتاريخ ٢٠١٦-١٢-١٢هـ املوافق  ١٤٣٨
الل السنة خ العقد قد تقرر الغاؤه من قبل الشركة السعودية للكهرباء بالكامل حيث مل يتم عمل أي توريد هلذا العقد ، وسيظهر األثر املايل

 .وقد مت اإلعالن عن ذلك يف موقع الشركة بتداول،  م ٢٠١٨املالية 
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 التعامالت مع الجهات /األطراف ذات العالقة .٥

) مقارنًة بنسبة %٤٧متثل نسبة () مليون لایر ٥٨٤مبلغ و قدره (للعام املايل بلغت التعامالت التجارية للشركة مع أطراف ذوي عالقة 
ت هبا اجلمعية واليت رخص واليت هى أيضاً تعامالت أعضاء جملس اإلدارة مع الشركة) من مبيعات وإيرادات الشركة للسنة السابقة ، %٥٠(

 م. ٢٦/٠٢/٢٠١٧العامة للمسامهني اليت عقدت بتاريخ 
              (باآلف الرياالت السعودية) ملعامالت مع أطراف ذوي عالقةاجلدول أدناه يوضح ا   

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ العالقة اإلســــــــم

 ٢٢٧،٠٤٨ ١٢٢،٠٧١ مسامه يف الرشكة التابعة رشكة الفوزان ملواد البناء

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

 املدهيمي

٣٨١،١٩٦ ٢٧٩،٤٧٩ 

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

 ا�خيل 

١١١،٨٥٣ ٢٣،١٧٦ 

 ٤٦،٥٥٣ ٨٥،٨٠٣ مؤسسمسامه  رشكة املهنا الت�اریة

 لل�دیدمجمو�ة املهنا 
سامه م ميتلكها عضو جملس إالدارة  الس�ید/�نا عبدهللا املهنا و 

 مؤسس
٤٢،١٠٩ ٦٧،١٦٥ 

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

 املع�ل ميثلها ورشیك

١٢،٨٢٦ ٦،٦٨٦ 

 ٨٢١،٥٨٥ ٥٨٤،٣٨٠ إالمجـايل

رى ورد يف بند مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخو كما تشمل التعامالت مع شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده شركة مصدر ملواد البناء وشركة املهيدب للمقاوالت ،  *
 هيدب للمقاوالت.واملتعاقد عليه مع شركة امل الفاضلي مرفقع و شر مجامعة أم القرى و  يلایر سعودي متثل أعمال منفذة بالزيادة عن الفواتري املرحلية ملشروع ٥٦٣,١٩٢مبلغ 

 ية.**تشمل التعامل مع شركة راشد عبدارمحن الراشدوأوالده الشركة السعودية خلدمات األعمال الكهربائية وامليكانيكية لتوريد أبراج كهربائ
 

م مع الشركة السعودية خلدمات األعمال الكهربائية وامليكانيكية  ٢٠١٧خالل السنة املالية املشاريع املنفذة يوضح اجلدول أدناه عقود 
 :)بالريال السعودي( لتوريد أبراج كهربائية

 

 ۲۰۱۷العام  قیمة العقد مدة العقد تاریخ العقد م

 ١،٢١١،٩٩٢ ۲۹،۸۰٥،۱۲٥ تجدد سنة م٠٥/٠١/٢٠١٦ 1

 ١٦٤،٥٦٨ ۱۰،۹۲۹،٦۰۰ تجدد سنة م٠٧/١٠/٢٠١٣ 2

 ۷۱٥،٦۲۲ ٤۱،٥۹٦،۸۰۰ تجدد سنة م٠٧/١٠/٢٠١٣ 3
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ال بالري( هياكل فراغيةلتوريد شركة املهيدب للمقاوالت م مع  ٢٠١٧خالل السنة املالية املشاريع حتت التنفيذ عقود يوضح اجلدول أدناه 
 ):السعودي

 

 مالحظات م ٢٠١٧ ىالمنفذ حت قيمة العقد مدة العقد تاريخ العقد المشروع

كليات جامعة أم القرى 

 مكة املكرمةيف 

 مستمر  ٣٢٨،٨٢٩     ١,٦٤٤,١٤٤ سنتني م ٠٢/٠٤/٢٠١٥

 مستمر    -              ١,٦٢١,٨٥٦ سنتني م ٠٢/٠٤/٢٠١٥

 مستمر  ١،٢٠٠،٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠ سنة م ٢٢/٠٦/٢٠١٦ ألرامكوالفاضلي  مرفق

 

 التوقعات المستقبلية والمخاطر: .٦

التباطؤ لتوقع باستمرار اتتوقع الشركة إخنفاض إيراداهتا خالل العام املايل القادم وذلك بسبب إخنفاض الطلب على منتجات الشركة بسبب 
مالة الوافدة ومرافقيها وفرض الرسوم على الع  احمللي اإلقتصاديف قطاع االنشاءات وتنفيذ املشاريع املصاحب لرتشيد الصرف و إعادة تشكيل 

وسوف تستمر الشركة يف أخذ احليطة واحلذر لإلستفادة القصوى من التقلبات اليت قد تطرأ على أسعار ض ضريبة القيمة املضافة ، وفر 
 اخلامات وتأثريها على الطلب يف األسواق املستهدفة لبيع منتجات الشركة .
) وذلك من خالل حتسني األجور %٣٠ق نسبة ال تقل عن (وضعت الشركة اخلطط الالزمة إلحالل العمالة الوطنية بدالً من الوافدة لتحقي

  .دات أعمال الشركةالتوسعات يف وحوتنظيم ساعات العمل وإستقطاب الكوادر السعودية وتدريبهم لشغل الشواغر الناجتة بسبب تشغيل 
 

 المدفوعات النظامية  .٧

باآلف الرياالت ( م ٢٠١٦م و ٢٠١٧خالل العام املايل اجلدول أدناه املدفوعات النظامية املستحقة و املبالغ اليت دفعت يوضح 
 :)السعودية

 المدفوعات المدفوعة   المدفوعات المستحقة الجهة

 م٦٢٠١ م٧٢٠١ م٦٢٠١ م٧٢٠١ ا�جهة

 ١٠،٠٧١ ١٢،٩٤٢ ٢٥،٢٠٣ ٢١،٨٢١ الزكاة *

 -- -- -- -- *الضريبة

 ٥٬٦٠٦ ٥،٢١٢ ٣٦٧ ٣٧٥ **المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعيىة

ملیون ر�ل سعودي عبارة عن ٕاجاميل فروقات الربط الز�وي عن  ٧٫٥م و�شمل ٢٠١٦م و  ٢٠١٧ سبمترب ٣٠كام يف أ�م ملبالغ املس�تحقة عن الرشكة ورضیبة ا��ل �متثل الزاكة *
نافية ومل یصدور قرار ئ م) وقد مت رفع ٕا�رتاض �لهيا ايل اللجنة إالبتدائیة الز�ویة الرضیبية ومل یمت قبول إال�رتاض حيث مت رفعه ايل اللجنة الرضیبية إالس�ت ٢٠١٠ –م ٢٠٠٨الس�نوات (
 حيت �رخيه.

 م.٢٠١٦م و  ٢٠١٧سبمترب  ٣٠** متثل املبالغ املس�تحقة للمؤسسة العامة للتأٔمينات إالج�عیة كام يف 
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 تتكون امللكية، حقوق طريقة بإستخدام موحد غري أساس على الشرعية للزكاة منفصلة إقرارات بتقدمي التابعة وشركتها الشركة تقوم
  ناقص 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 واإلستثمارات واملعدات اآلالت للممتلكات، الدفرتية القيمة لصايف احلسومات
 .للسنة الدفع مستحقة زكاة الشركة على يكون ال سالباً،

 هي كالتايل:(بالريال السعودي) و م ٢٠١٧سبتمرب   ٣٠يف احلركة يف خمصص الزكاة خالل السنة املنتهية 
 م٢٠١٦ م٢٠١٧ البند

 ٢٦٬٢٢٨٬٤٩٥ ٢٥،٢٠٢،٩٠١ الرصيد في بداية السنة

 ١١٬٤٤٣٬٦٥٨ ٩،٥٦٠،٤٩٣ يضاف: المحمل على السنة

 )١٠٬٠٧١٬٤٥٥( )١٢،٩٤٢،٤٩٤(               يخصم: المدفوعات خالل السنة

 )٢٬٣٩٧٬٧٩٧( -- يخصم: مخصص انتفي الغرض منه

 ٢٥٬٢٠٢٬٩٠١ ٢١،٨٢٠،٩٠٠ الرصيد في نهاية السنة
 

 

 ياسة توزيع األرباح:س .٨

م اتعتمد توزيعات األرباح ومقدارها على األرباح الصافية احملققة والتدفقات النقدية للشركة مبا يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة يف نظ
 :)  وفق ما يلي ٤٧) إىل (٤٥الشركة األساسي يف املواد من (
 للشركة بعد حسم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخري مبا فيها الزكاة املفروضة شرعاً علي النحوتوزع األرباح السنوية الصافية 

 التايل:
 ) من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب ميت بلغ %١٠جينب (

 من رأس املال املدفوع. %٣٠اإلحتياطي املذكور 
 من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي كايف %١٠لجمعية العامة العادية احلق بناءاً على اقرتاح جملس اإلدارة ان جتنب نسبة (ل (

 إتفاقي خيصص ألغراض معينة.
  من رأس املال املدفوع.%٥(ُمتثِّل يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اويل للمسامهني ( 
 ب األسهم يف صايف األرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي للجمعية العامة العادية عند حتديد نصي

حيقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املسامهني. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف 
 ماً من هذه املؤسسات.األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائ

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

دارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ مخسمائة ألف لایر سنوياً ، وفق الضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة وعلى جملس اإل
 أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسباً مع عدد اجللسات اليت حيضرها العضو.
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 افق عليه عوام التالية على النحو الذي تو ويوزع الباقي بعد ذلك على املســــــــامهني كحصــــــــة إضــــــــافية يف االرباح  أو يرحل إىل األ
 اجلمعية العامة.

 

مليون  ٦٣،٥قدرها  م٢٠١٦للعام املايل توزيع أرباح عن النصف الثاين م ب ٠٥/١٢/٢٠١٦يف إجتماعه يوم اإلثنني جملس اإلدارة  أوصى
أحقية ، سهم  ٥٠،٨٠٠,٠٠٠وبإمجايل عدد أسهم مستحقة لایر للسهم  ١،٢٥من رأس املال و مبعدل  %١٢،٥تعادل  سعودي لایر

التوزيع يوم  وتاريخ، م ١٢/١٢/٢٠١٦ اإلثننياألرباح ملسامهي الشركة املسجلني لدى مركز إيداع األوراق املالية (تداول) بنهاية تداول يوم 
 اإلستثماية.م بالتحويل املباشر حلسابات املسامهيني املربوطة باحملافظ ٢٩/١٢/٢٠١٦ اخلميس

 ٢،٧٥من رأس املال ومبعدل  %٢٧،٥لایر تعادل مليون  ١٣٩،٧ مبلغ  م٢٠١٦توزيعة من أرباح عن العام املايل  مامتوعليه يكون إمجايل 
 . لایر للسهم 

مليون  ٥٠،٨قدرها  م٢٠١٧للعام املايل  األولتوزيع أرباح عن النصف م ب ١٥/٠٥/٢٠١٧يف إجتماعه يوم اإلثنني جملس اإلدارة  أوصى
وتاريخ األحقية ، سهم  ٥٠،٨٠٠,٠٠٠وبإمجايل عدد أسهم مستحقة من رأس املال و مبعدل  لایر للسهم  %١٠تعادل  سعودي لایر

م وستكون أحقية األرباح ملسامهي الشركة املسجلني لدى مركز إيداع األوراق املالية (تداول) يف �اية ثاين يوم تداول ٢١/٠٥/٢٠١٧األحد 
 م بالتحويل املباشر حلسابات املسامهيني املربوطة باحملافظ اإلستثماية.١٨/٠٦/٢٠١٧ األحدالتوزيع يوم  وتاريخ،  اإلستحقاقيلي تاريخ 

 :اخلمسة املاضية (بالريال السعودي) يوضح اجلدول التايل األرباح املوزعة للسهم عن نتائج السنوات املالية
  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ السنة المالية 

 ١٫٠٠ ٢٫٧٥ ٢٫٥ ٢٫٢٥ ١٫١٢ للسهم) سعودي  ا�ٔر�ح املوز�ة ( ر�ل
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 ثانيًا: 

 هيكل ملكية الشركة 

 ومجلس اإلدارة واللجان التابعة
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  هيكل الملكية بالشركة .١

م، وال يوجد أدوات ٣٠/٠٩/٢٠١٧يف من رأمسال الشركة كما  %٥فيما يلي قائمة بأمساء 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 شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده ٢

 %١١٬١٠ 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 ٣٠/٠٩/٢٠١٧كما يف القصر  يوضح اجلدول التايل ملكية األسهم من قبل أعضاء اجمللس وزوجاهتم وأوالدهم 
 أصدرهتا الشركة.

 اسم املساهم م
عدد االسهم ��  املنصب

 م٣٠/٠٩/٢٠١٦
 التغي��

عدد االسهم �� 

 م٣٠/٠٩/٢٠١٧

 ١٬٧٢٠٬١٩٢ ٠ ١٬٧٢٠٬١٩٢ عضو املجلس األستاذ/ مهنا بن عبدهللا املهنا ١

األستاذ/ عدنان  عبدالرحمن  ٢

 املنصور 

 ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٠ عضو املجلس

 

م اىل  ٠١/٠١٠/٢٠١٦م ( ٢٠١٧املالية التوجد أي ملكية أسهم تعود لكبار التنفيذيني وزوجاهتم وأوالدهم القصر خالل السنة 
 م). ٣٠/٠٩/٢٠١٧
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 مجلس اإلدارة .٢

 يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكون من سبعة أعضاء مصنفني وفقا للتعريفات الواردة باملادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة
) من النظام ١٧عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية، أربعة أعضاء غري تنفيذيني وثالثة أعضاء مستقلني كما نصت عليه املادة (

الغري و األساسي للشركة واجلدول التايل يوضح أعضاء جملس اإلدارة وتصنيفهم وعضويتهم به، وعضوياهتم يف الشركات املسامهة (املدرجة 
 مدرجة):

 

 صفة العضو�ة املنصب اسم العضو
العضو�ة �� الشر�ات املساهمة املدرجة وغ�� املدرجة االخرى 

عن �خص  شركة اليمامة بصفتھ ال�خصية او ممثال  خالف

 اعتباري 
 غ�� مدرجة -شركة اليمامة �حديد التسليح  عضو غ�� تنفيذي رئيس مجلس االدارة األستاذ / سعد إبراهيم امل�جل

 مدرجة -شركة ا�خزف السعودي 

 مدرجة -شركة األنابيب السعودية 

 مدرجة  -شركة أسمنت الشرقية 

 غ�� مدرجة –شركة امل�جل للتجارة واملقاوالت 

 غ�� مدرجة -شركة اليمامة �حديد التسليح  عضو غ�� تنفيذي نائب رئيس املجلس رائد إبراهيم املد��يم األستاذ/

 غ�� مدرجة–الشركة املتحدة للصناعات التعدينية

 غ�� مدرجة –شركة مصدر ملواد البناء 

 مدرجة –شركة أسمنت املنطقة الشمالية 

 مدرجة –شركة بوان 

 مدرجة -شركة ا�خطوط السعودية للتمو�ن 

 غ�� مدرجة -شركة اليمامة �حديد التسليح  عضو غ�� تنفيذي عضو مجلس إدارة األستاذ / مهنا عبدهللا املهنا

 غ�� مدرجة –مجموعة املهنا ل�حديد 

 مدرجة -الشركة املتحدة لإللك��ونيات إكس��ا   عضو مستقل عضو مجلس إدارة األستاذ / عبدا�حميد عبدالعز�ز العوه��

 غ�� مدرجة - الشركة املتحدة للتعدين عضو غ�� تنفيذي عضو مجلس إدارة األستاذ/ خالد عبدهللا الشامي
 غ�� مدرجة -شركة جدوى االعمال للتجارة واملقاوالت

 غ�� مدرجة -شركة اليمامة �حديد التسليح

 مدرجة -معطي للمكتبات شركة عبدهللا سعد أبو  عضو مستقل عضو مجلس إدارة األستاذ / محمد عم�� العتي�ي

 مدرجة –الغاز والتصنيھ  

 مدرجة –اإلعادة السعودية  

 مدرجة –الر�اض  

 غ�� مدرجة –شركة القا��ي القابضة  عضو مستقل عضو مجلس إدارة األستاذ / عدنان عبدالرحمن املنصور 
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م ، ٢٥/٠٦/٢٠١٧يف  إنتهتإجتماعات يف دورته الثالثة واليت أربعة م ٢٠١٧بلغ عدد إجتماعات جملس اإلدارة خالل السنة املالية 
وفيما يلي بيان بأمساء وتصنيف وعدد مرات حضور  م وملدة ثالث سنوات قادمة ، ٢٦/٠٦/٢٠١٧ودورته الرابعة واليت بدأت يف 

 إجتماعات اجمللس:

 إسم العضو

إجتماع رقم 

)٥) ١٠/٣ 

 ١٦د�سم��

إجتماع رقم 

)٢٤) ١١/٣ 

 ١٧يناير

إجتماع رقم 

)١٥) ١٢/٣ 

 ١٧مايو 

إجتماع رقم 

)٢٧) ١/٤ 

 ١٧سبتم��

 �سبة ا�حضور  اإلجتماعات ا�حضور 

 %٧٥ ٤ ٣ حضر حضر حضر لم يحضر 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

 %٧٥ ٤ ٣ لم يحضر حضر حضر حضر محمد احمد السعدي*

 %١٠٠ ٤ ٤ حضر حضر حضر حضر خالد عبدهللا الشامي

 %١٠٠ ٤ ٤ حضر حضر حضر حضر عدنان عبدالرحمن املنصور 

 %٧٥ ٤ ٣ حضر حضر حضر -- **عبدا�حميد عبدالعز�ز العوه��

 %٢٥ ٤ ١ حضر -- -- -- محمد عم�� العتي�ي***

 م. ٢٥/٠٦/٢٠١٧إنتهت عضويته بتاريخ *
 م. ١٢/٠١/٢٠١٧مت تعيينه عضو جملس إدارة بتاريخ ** 

 م. ٢٦/٠٦/٢٠١٧م لدورته الرابعة واليت بدأت بتاريخ  ٢٦/٠٢/٢٠١٧*** مت تعيينه عضو جملس إدارة بتاريخ 
 

 اجلمعيات العامة :
 وفيما يلي تفاصيلها :م .  ٢٠١٧عقدت شركة اليمامة للصناعات احلديدية ثالثة اجتماعات للجمعية العامة خالل السنة املالية 

 م.٢٠/١١/٢٠١٦اجلمعية العامة غري العادية  ( التاسعة )  بتاريخ  -١
 م.٢٦/٠٢/٢٠١٧اجلمعية العامة غري العادية  ( العاشرة )  بتاريخ  -٢

 م, ١٦/٠٤/٢٠١٧اجلمعية العامة العادية       ( السابعة )   بتاريخ 
 طلبات سجل املسامهني :

 م :٢٠١٧رات خالل السنة املالية ) م٥مت طلب سجل املسامهني  (
 م  للجمعية العامة غري العادية ( التاسعة).٢٠/١١/٢٠١٦  -١
 م.٢٠١٦م لتوزيع أرباح النصف الثاين لعام ١٢/١٢/٢٠١٦ -٢
 م للجمعية العامة غري العادية  ( العاشرة).٠٢/٢٠١٧/ ٢٦ -٣
 م للجمعية العامة العادية ( السابعة).١٦/٠٤/٢٠١٧ -٤
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 م.                   ٢٠١٧اح النصف األول لعام م لتوزيع أرب٢١/٠٥/٢٠١٧ -٥

 
 

 م:٢٠١٧سبتمرب٣٠التعويضات املدفوعة لكل من أعضاء وجلان اجمللس و كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس املايل كما يف 

 
 
 م. ٢٥/٠٦/٢٠١٧إنتهت عضويته بتاريخ *
 .م٢٠١٦-١١-١٣قبل جملس اإلدارة إستقالة األستاذ/علي بن صاحل الدخيل إعتباراً من * *
 
 
 
 
 
 
 
 

بدل 
 المجموع الكلي المصروفات
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 اوالً: األعضاء المستقلین
۰ 

۱٦٤٫۸۸۹ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 عبدالحمید عبدالعزیز العوھلي -۱ ۱٤۳٫۸۸۹ ۱۲٫۰۰۰ ۹٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱٦٤٫۸۸۹
۰ 

۱۹۱٫۸۲٦ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۱۹۱٫۸۲٦ 
۰ ۰ ۰ 

 المنصور عدنان عبدالرحمن -۲ ۱۷۲٫۸۲٦ ۱٦٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰
۰ 

۷۲٫۸۸۹ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۷۲٫۸۸۹ 
۰ ۰ ۰ 

 محمد عمیرالعتیبي -۳ ٦۸٫۸۸۹ ٤٫۰۰۰ ۰
۰ 

۱٤۸٫۲۲۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۱٤۸٫۲۲۰ 
۰ ۰ ۰ 

 *يمحمد احمد السعد -٤ ۱۳۰٫۲۲۰ ۱۲٫۰۰۰ ٦٫۰۰۰
۰ 

٥۷۹٫۸۲٤ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

٥۷۹٫۸۲٤ 
۰ ۰ ۰ 

۱۸٫۰۰۰ ٤٤٫۰۰۰ 
 

 المجموع ٥۱۷٫۸۲٤

 التنفیذیینثانیاً: االعضاء غیر 
۰ 

۲۱٥٫۰۰۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۲۱٥٫۰۰۰ ۰ 
۰ 

 سعد إبراھیم المعجل -۱ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰ ۰
۰ 

۲۳٦٫٥٤٤ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۲۳٦٫٥٤٤ ۰ 
۰ 

 رائد ابراھیم المدیھیم -۲ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱٦٫۰۰۰ ۱٥٫۰۰۰ ٥٫٥٤٤
۰ 

۲٤۲٫٥٤٤ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۲٤۲٫٥٤٤ ۰ 
۰ 

 عبدهللا المھنامھنا  -۳ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱٦٫۰۰۰ ۲۱٫۰۰۰ ٥٫٥٤٤
۰ 

۲۲۲٫۲٤٤ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۲۲۲٫۲٤٤ ۰ 
۰ 

 خالد عبدهللا الشامي -٤ ۱۸٥٫۸۷۰ ۱٦٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰ ۲٫۳۷٤
۰ 

۲۳٫٦٥۲ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۲۳٫٦٥۲ ۰ 
۰ 

 *علي صالح الدخیل* -٥ ۲۰٫٦٥۲ ۰ ۳٫۰۰۰ ۰
۰ 

۹۳۹٫۹۸٤ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۹۳۹٫۹۸٤ ۰ 
۰ 

 المجموع ۸۰٦٫٥۲۲ ٦۰٫۰۰۰ ٦۰٫۰۰۰ ۱۳٫٤٦۲
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 م. ١٦/٠٤/٢٠١٧بتاريخ  املراجعة*إنتهت عضويتهم يف جلنة 

 .م٢٠١٦-١١-١٣إستقالة األستاذ/علي بن صاحل الدخيل إعتباراً من قبل جملس اإلدارة ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المكافأت الثابتة ( عدا بدل حضور  بدل حضور جلسات المجموع
 الجلسات)

 

 أعضاء لجنة المراجعة
 العوھلي عبدالحمید عبدالعزیز -۱ ۳٥٫٤٤۰ ۹٫۰۰۰ ٤٤٫٤٤۰
 زیاد عبدالقادر التومي -۲ ۳٥٫٤٤۰ ۹٫۰۰۰ ٤٤٫٤٤۰
 عبدهللا عبدالكریم المھنا -۳ ۳٥٫٤٤۰ ۹٫۰۰۰ ٤٤٫٤٤۰
 خالد عبدهللا الشامي* -٤ ۲۰٫۲٦۷ ٦٫۰۰۰ ۲٦٫۲٦۷
 محمد احمد السعدي* -٥ ۲۷٫۰٦۰ ٦٫۰۰۰ ۳۳٫۰٦۰
 عبدالكریم حمد المعجل* -٦ ۲۰٫۰۰۰ ٦٫۰۰۰ ۲٦٫۰۰۰

 المجموع ۱۷٫۳٦٤۷ ٤٥٫۰۰۰ ۲۱۸٫٦٤۷
 أعضاء لجنة المكافأت والترشیحات

 سعد إبراھیم المعجل -۱ ۰ ۳٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰
 مھنا عبدهللا المھنا -۲ ۰ ٦٫۰۰۰ ٦٫۰۰۰
 عدنان عبدالرحمن المنصور -۳ ۰ ۳٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰

 المجموع ۰ ۱۲٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰
 أعضاء اللجنة التنفیذیة

 المھنامھنا عبدهللا  -۱ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱٥٫۰۰۰ ۱۱٥٫۰۰۰
 رائد ابراھیم المدیھیم -۲ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱٥٫۰۰۰ ۱۱٥٫۰۰۰
 خالد عبدهللا الشامي -۳ ۸۲٫۳۳۷ ۱۲٫۰۰۰۰ ۹٤٫۳۳۷
 **علي صالح الدخیل -٤ ۱۰٫۳۲٦ ۳٫۰۰۰ ۱۳٫۳۲٦

 المجموع ۲۹۲٫٦٦۳ ٤٥٫۰۰۰ ۳۳۷٫٦٦۳
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 لجان مجلس اإلدارة-٣

ت اوفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ، قامت الشركة بإعداد الئحة جلنة املراجعة والئحة جلنة الرتشيح
واملكافآت والئحة اللجنة التنفيذية حسب مايوضحه الشكل التايل حيث تتضمن تلك اللوائح قواعد اختيار اعضاء اللجنة ومدة عضويتهم 

 مل اللجنة ، واليت مت إقرارها من اجلمعية العامة للمسامهني ، حيث حتتوي السياسات على اللجان التالية: وأسلوب ع
 
 
 
 

 

 

 

 المجموع الكلي

مجموع 
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 وجدت

مكافأة نھایة 
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 المكافأت الثابتة المكافأت المتغیرة
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  الرئیس التنفیذي -۱ ۱۲۰۰٫۰۰۰ ۳۰۲٫٦٤۰ ۹٥٫۹۷٤ ۱٥۹٫۸٦۱٤ ٥٤٦٫۷۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲٥٫۰۰۰ ۰ ۲۲۷٫۰۳٤۲

 المدیر المالي -۲ ٦۰۰٫۰۰۰ ۱٥۲٫٦٤۰ ٥۹٫٤۷٤ ۸۱۲٫۱۱٤ ۱۰۹٫۳٤٦ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٦۲٫٥۰۰ ۰ ۹۸۳۹٦۰

 رئیس وحدة اعمال االنابیب -۳ ٦۰۰٫۰۰۰ ۱٥۲٫٦٤۰ ٤٦٫۲۳۱ ۷۹۸٫۸۷۱ ۲٤۰٫۸۷٦ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٦۲٫٥۰۰ ۰ ۱۱۰٫۲۲٤۷

 رئیس وحدة اعمال االعمدة -٤ ۷۲۰٫۰۰۰ ۱۸۲٫٦٤۰ ۹۲٫۸۷۲ ۹۹٥٫٥۱۲ ۱٤٥٫۹۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷٥٫۰۰۰ ۰ ۱۲۱٫٦٤٤۲

 رئیس وحدة اعمال االبراج -٥ ٦۰۰٫۰۰۰ ۱٥۲٫٦٤۰ ٤۷٫۳۸۰ ۸۰۰٫۰۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٦۲٫٥۰۰ ۰ ۸٦۲٫٥۲۰

 رئیس وحدة اعمال الھیاكل -٦ ۷۸۰٫۰۰۰ ۲۹۷٫٦٤۰ ۱۳٤٫٥۱۲ ۱۲۱٫۲۱٥۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۱٫۲٥۰ ۰ ۱۲۹٫۳٤۰۲

 المجموع ٤٥۰۰٫۰۰۰ ۱۲٤٫۰۸٤۰ ٤۷٦٫٤٤۳ ۳٦۸٫۷٥۹٤ ۱۰٤٫۲۸۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٤٦۸٫۷٥۰ ۰ ۷۷۲٫۸۹۱۳

 مجلس اإلدارة

 لجنة الترشيحات والمكافآت اللجنة التنفيذية لجنة المراجعة



 
 

 

 
 م۲۰۱۷المالي   لعاملتقریر مجلس اإلدارة                                            )۳۸من  ۲۸(ص

 
 

 

 :لجنة المـراجعة 

األستاذ/عبداحلميد م خلفاً للجنة السابقة برئأسة  ١٦/٠٤/٢٠١٧واليت بدأت عملها بتاريخ تتكون جلنة املراجعة من ثالثة أعضاء 
 عبدالكرمي املهنا / عبداهللاألستاذزياد عبدالقادر التومي و  /األستاذ ية كل من ) وعضو مستقلبن عبدالعزيز العوهلي (عضو جملس إدارة 

 م موضحة كما يلي:٢٠١٧إجتماعات خالل السنة املالية مخسة، عقدت اللجنة 
 

 م. ١٦/٠٤/٢٠١٧بتاريخ  جلنة املراجعة*إنتهت عضويتهم يف 
 
 

 

  المـراجعة :مهام لجنة 

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

 االلتزام بتطبيق املتطلبات القانونية والتنظيمية وسياسات وإجراءات الشركة املعتمدة. .٢
 واإلجراءات فيما يتعلق بسالمة وأمن موجودات الشركة . ونزاهة البيانات املالية للشركة.كفاية وسالمة السياسات  .٣
 أداء وظيفة مراجعة حسابات الشركة من قبل املراجعة الداخلية ومراقب احلسابات واستقالهلما. .٤
التسامح اق قدرة املخاطر و التأسيس واإلشراف على إجياد إطار عمل لتحديد هوية اإلدارة ومراجعة املخاطر، مبا يف ذلك اتف .٥

 .، أيضا حتديد املخاطر الرئيسية ألعمال الشركة وضمان تنفيذ نظم مالئمة إلدارة تلك املخاطر
 .املسامهة يف استعراض وتقييم املخاطر اإلسرتاتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن هذه املخاطر الناشئة .٦
 تهديدات وعدم اليقني يف مجيع أحناء الشركة.التأكد من أن الثقافة االجيابية إلدارة الفرص ، ضمن ال .٧

 إسم العضو
۲۱ 

نوفمبر 
۱۷ 

۱٤ 
ینایر 

۱۷ 

۱۷ 
ابریل 

۱۷ 

۲۳ 
أغسطس  

۱۷ 

۲۱  
سبتمبر 

۱۷ 
 الحضور

نسبة 
 الحضور

 %٤٠ ٢ ----- ----- ----- حضر حضر خالد عبدهللا الشامي* 

 %٤٠ ٢ ----- ----- ----- حضر حضر عبدالكر�م حمد امل�جل* 

 %٤٠ ٢ ----- ----- ----- حضر حضر محمد احمدالسعدي* 

 %٦٠ ٣ حضر حضر حضر ----- ----- عبدا�حميد عبدالعز�ز العوه��

 %٦٠ ٣ حضر حضر حضر ----- ----- ز�اد عبدالقادر التومي

 %٦٠ ٣ حضر حضر حضر ----- ----- عبدهللا عبدالكر�م املهنا
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كما وأن "جلنة املراجعة" مسئولة عن إعداد ونشر تقرير اللجنة السنوي إىل جملس اإلدارة والتقارير األخرى املطلوبة منها  .٨
 وذلك مبوجب القواعد التطبيقية والقوانني واللوائح.

 إقرارات لجنة المراجعة

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

 

 : لجنة الترشيحات والمكافآت 

تهت بتاريخ لدروة اجمللس الثالثة واليت إنجلنة الرتشيحات واملكافآت من عضوين من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني  تتكون
 م وفيما يلي توضيح لذلك: ٢٠١٧خالل السنة املالية اجتماعاً عقدت اللجنة و ، م  ٢٥/٠٦/٢٠١٧

 
 �سبة ا�حضور  ا�حضور  ١٦د�سم��٤ املنصب إسم العضــــــــــو

 %١٠٠ ١ حضر رئيس ال�جنة سعد ابراهيم امل�جل

 %١٠٠ ١ حضر عضو مهنا عبدهللا املهنا

 
ر برئاسة األستاذ / عدنان عبدالرمحن املنصور املنصو من أعضاء جملس اإلدارة ثالث أعضاء تكون جلنة الرتشيحات واملكافآت من ت

الرابعة   األستاذ / مهنا عبداهللا املهنا واألستاذ / خالد عبداهللا الشامي لدروة اجمللستنفيذيني (عضو جملس مستقل ) وعضوين جملس غري 
 م وفيما يلي توضيح لذلك: ٢٠١٧خالل السنة املالية اجتماعاً عقدت اللجنة و ، م  ٢٦/٠٦/٢٠١٧واليت بدأت بتاريخ 

 
 �سبة ا�حضور  ا�حضور  ١٧سبتم�� ٢٧ املنصب إسم العضــــــــــو

 %١٠٠ ١ حضر رئيس ال�جنة عبدالرحمن املنصور عدنان 

 %١٠٠ ١ حضر عضو مهنا عبدهللا املهنا

 %١٠٠ ١ حضر عضو خالد عبدهللا الشامي

 مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

ملرشحني اتقوم اللجنة مبساعدة اجمللس يف حتديد األفراد املؤهلني ليصبحوا أعضاء اجمللس ، والتوصية إىل اجمللس باألعضاء  -١
خلوض االنتخابات الجتماع اجلمعية العامة السنوية للمسامهني ، كما ال جيوز للجنة وفقا لتقديرها النظر يف األفراد 

 املقرتحني من قبل الشركاء و اإلدارة.
ملطلوبة ملثل ااملراجعة السنوية للمهارات املطلوبة و املناسبة لعضوية جملس اإلدارة و إعداد وصف للقدرات  والكفاءات  -٢

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

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

 يت السنوي للمجلس.الذا
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.
توصية هارات واملعرفة واخلربة كما بمراجعة هيكلية كل من رئيس وأعضاء جملس اإلدارة مبا يتضمن احلجم واملكافآت وامل -٨

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

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

 

 مسؤوليات تحديد التعويضات والمكافآت:

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

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

 البعيد.
ك لى مستوى املكافآت للموظفني التنفيذيني ، مبا يف ذلك الرئيس ، وكذلجيب على اللجنة مراجعة وتوصية اجمللس ع -٣

 استعراض واقرتاح خطة املكافآت للموظفني.
اللجنة ميكنها تعيني استشاريني لتحديد التعويضات واملكافآت مبا تراه ضروريا للقيام بأعماهلا ، وتكون املسؤولة عن  -٤

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

 قد أدين من قبل يف أي جرمية خملة بالشرف أو األمانة هلذه العضوية. 
 جيب على اللجنة القيام بأنشطة أخرى يتم إسنادها من اجمللس من وقت آلخر. -٦
ة قييم مدى كفاية هذا امليثاق سنويا والتوصية بأي تغيريات مقرتحة على اجمللس للموافقجيب على اللجنة استعراض وت -٧

 عليه.
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 :اللجنة التنفيذية 

م ٢٠١٧مخسة  إجتماعات خالل السنة املالية تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء من أعضاء جملس اإلدارة ، عقدت اللجنة 
 -موضحة كما يلي :

 صفة العضو�ة إسم العضــــــــــو

اكتو�ر  ٩

١٦ 

 يناير  ٨

١٧ 

 ٢٥  ١٧مايو  ١٢

يونيو 

١٧ 

١٧ 

سبتم��  

١٧ 

 ا�حضور 
�سبة 

 ا�حضور 

 %١٠٠ ٥ ٥ حضر حضر حضر حضر رئيس ال�جنة رائد ابراهيم املد��يم

 %١٠٠ ٥ ٥ حضر حضر حضر حضر عضو ال�جنة  مهنا عبدهللا املهنا

 %٢٠ ١ - - - - حضر عضو ال�جنة  ع�� صا�ح الدخيل*

 %٨٠ ٤ حضر حضر حضر حضر - عضو ال�جنة  *خالد عبدهللا الشامي

 م. ٢٠١٦-١٢-٠٥م وعني األستاذ/ خالد بن عبداهللا الشامي بديالً عنه بتاريخ ٢٠١٦-١١-١٣*قبل جملس اإلدارة إستقالة األستاذ/علي بن صاحل الدخيل إعتباراً من 

 

 مهام اللجنة التنفيذية:

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

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

 إن اللجنة تساهم يف تيسري حتديد و وضع الرؤية واملهام اخلاصة للمجلس.  -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
عدة اجمللس يف إجراء إستعراض إسرتاتيجي ألداء الشركة بشكل منتظم لتحديد ما إذا كانت الشركة تقوم اللجنة مبسا -٦

 حققت أهدافها على املدى القصري والطويل. 
 وتشارك اللجنة باملراجعة واملوافقة على مجيع القرارات اإلستثمارية الرئيسية ، وذلك متشيا مع إسرتاتيجيات الشركة املعتمدة.  -٧
 نة مسؤولة عن تشكيل أو إعادة تشكيل أي مشروع مشرتك أو شراكة مبا يف ذلك النفقات املرتبطة باملشروع. تكون اللج -٨
لألعضاء أو  تساعد اللجنة بتطوير إستثمارات الشركة كالقيام بزيادة حصتها يف السوق و حتقيق أقصى قدر من الربح   -٩

 املسامهني.
 فين للشركة. على اللجنة تعزيز وتطوير التقنيات والدعم ال -١٠
 على اللجنة مسؤولية إدارة عالقات البائعني مع املوردين الرئيسيني.  -١١
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تكون اللجنة مسؤولة عن وضع العمليات التجارية والسياسات واإلجراءات التنفيذية الواجب إتباعها أثناء تنفيذ العمليات  -١٢
ع اإللتزام هبذه جراءات ، وحتديد املعوقات اليت متناليومية يف الشركة ، و ينبغي على اللجنة أيضا مراقبة اإللتزام هبذه اإل

 السياسات واإلجراءات ، وتقدمي خطط العمل اليت تساهم يف التغلب على هذه املعوقات. 
 على اللجنة رصد التطور العام للموظفني من خالل ضمان التدريب املنتظم وتطويراملهارات العامة.  -١٣
 بطريقة فعالة من حيث التكلفة  والفعالية وتليب رضا العمالء.  على اللجنة إستكشاف وسائل تطور األعمال -١٤
 على اللجنة أن تتكفل بسالمة التنسيق وتبادل املعلومات واآلراء بني كبار املسؤولني التنفيذيني ومدراء اإلدارات الرئيسية.  -١٥
 على اللجنة حتديث خالفة املناصب بشكل دوري لضمان حتقيق متطلبات العمل .   -١٦
 ى اللجنة مراقبة أداء الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل اليت وضعها اجمللس. ينبغي عل -١٧
 تستعرض اللجنة قدرة الشريك التجاري املشارك يف املشاريع اليت تقوم هبا شركة اليمامة للصناعات احلديدية إن وجد.  -١٨
حتديد إسرتاتيجية اإلستثمار والسياسات اإلستثمارية خاضعة ملوافقة اجمللس واملبادئ التوجيهية ، مبا يف ذلك السياسات  -١٩

 واملبادئ التوجيهية بشأن فئات األصول ، وتوزيع األصول ، واإلستثمارات احملظورة والتقييم. 
 رات بالسياسات واإلجراءات اإلستثمارية. مراجعة إقرتاحات عن إستثمارت جديدة ورصد إمتثال هذه اإلستثما -٢٠
النظر فيما إذا كان اإلستثمار املقرتح هو مفيد لألطراف ذات العالقة ، ويتطلب اهتماما خاصا ، وإستعراض موافقة  -٢١

 اجمللس.
 مراجعة وإعتماد املعايري بشكل دوري أو أجهزة القياس األخرى اليت تستخدمها الشركة ملراقبة أداء إستثماراهتا.  -٢٢
 مراجعة معاجلة الزكاة أو الضرائب وإستعراض قضايا اإلمتثال بالزكاة أو الضرائب املرتبطة بالصفقات اإلستثمارية.  -٢٣
 استعراض املعاجلة احملاسبية واإلفصاح عن كل معاملة إستثمارية والتأكد من أن يتم التقييم وفقا ملعيار احملاسبة املقبولة.  -٢٤
 املراقبة املستمرة ألداء مستشاري االستثمار يف الشركة ، وإختاذ القرار باالحتفاظ أو ا�اء خدمتهم حسب ما يروه مناسباً.  -٢٥

 

 نظام حوكمة الشركة: -٤

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

 إىل حتقيق هذه االهداف، ولدى الشركة تقسيم واضح للمسؤوليات بني جملس االدارة واالدارة العليا للشركة.
 عامالً  أ�ا وترى املالية السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة التام بالئحة بااللتزامشركة اليمامة للصناعات احلديدية  وتتعهد

 حتقيق أجل من يعمل جملس االدارة التأكد أن أجل واالفصاح من من الشفافية واضح إطار تنفيذها يتطلب واليت جناحها، يف مهماً 
ولضمان ممارسة مجيع املسامهني حلقوقهم  أعماهلا ، ونتائج املالية شركةال لنتائج وعادلة واضحة صورة ويقدم للمسامهني املصاحل أفضل

النظامية يف احلصول على نصيب من األرباح اليت يتقرر توزيعها و حق احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية 
لس اإلدارة األسهم وحق مراقبة أعمال جموحق حضور اجلمعيات واالشرتاك يف مداوالهتا والتصويت على قراراهتا وحق التصرف يف 

ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء اجمللس وحق االستفسار وطلب معلومات مبا اليضر مبصاحل الشركة وال يعارض نظام السوق املالية 
 ولوائحه التنفيذية
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الذي يتماشي ، و وملحقاته م ١٦/٠٤/٢٠١٧واعتمدت شركة اليمامة للصناعات احلديدية نظام حوكمة الشركة اخلاص هبا يف تاريخ 
 ، ويتألف نظام حوكمة الشركة من التايل: النظام األساسي للشركة و نظام الشركات اجلديدمع تعديالت 

 املقدمة .١
 املسامهني واملبادىء التوجيهية للجمعية العمومية .٢
 املبادىء التوجيهية جمللس اإلدارة .٣
 اختيار وتأليف رئيس وأعضاء جملس اإلدارة .٤
 جملس اإلدارة التشغيليةعمليات  .٥
 ميثاق جلنة املراجعة .٦
 ميثاق جلنة الرتشيحات واملكافآت .٧
 ميثاق اللجنة التنفيذية .٨
 مدونة قواعد السلوك واألخالق .٩

 اإلفصاح .١٠
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 ما تم تطبيقھ من أح�ام الئحة حوكمة الشر�ات الصادر عن هيئة السوق املالية واألح�ام ال�ي لم تطبق وأسباب ذلك 

 االيضاح لم يطبق طبق النص البند

املساهم�ن واملبادىء     ا�حقوق العامة للمساهم�ن )٣املادة (

التوج��ية ل�جمعية 

 العمومية

    �سهيل ممارسة املساهم�ن �حقوقهم وحصولهم ع�� املعلومات )٤املادة (

    حقوق املساهم�ن املتعلقة باجتماع ا�جمعية العامة )٥املادة (

     حقوق التصو�ت )٦(املادة 

    حقوق املساهم�ن �� األر�اح )٧املادة (

 اإلفصاح    السياسات واإلجراءات املتعلقة باالفصاح )٨املادة (

 التقر�ر السنوي     اإلفصاح �� تقر�ر مجلس اإلدارة )٩املادة (

      

املادة 

)١٠( 

املبادىء التوج��ية     الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة

 اإلدارة ملجلس

املادة 

)١١( 

    مسؤوليات مجلس اإلدارة

املادة 

)١٢( 

    ت�و�ن مجلس اإلدارة

املادة 

)١٣( 

    �جان مجلس اإلدارة وإستقاللي��ا

املادة 

)١٤( 

 ميثاق �جنة املراجعة    �جنة املراجعة

املادة 

)١٥( 

ميثاق �جنة ال��شيحات     �جنة ال��شيحات وامل�افآت

 وامل�افآت

 املادة

)١٦( 

املبادىء التوج��ية     اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال

 ملجلس اإلدارة

املادة 

)١٧( 

    م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة و�عو�ضا��م

املادة 

)١٨( 

مدونة قواعد السلوك     �عارض املصا�ح �� مجلس اإلدارة

 واألخالق
 

 

 :سياسات اإلفصاح – ٥

عن املعلومات جزء ال يتجزأ من نظام حوكمة شركة اليمامة للصناعات احلديدية وميكن ألي  إن ميثاق (الئحة) سياسة اإلفصاح
مساهم االطالع عليه مبقر الشركة. وقد أفصحت الشركة عن التغيريات يف أعضاء جملس اإلدارة وقت حدوثها وأبلغت هيئة السوق 

وعمل اإلجراءات الالزمة حيث استقال  عضو جملس اإلدارة  املالية واجلمهور بذلك عرب موقع الشركة لدى السوق املالية تداول
األستاذ/ علي بن صاحل الدخيل من منصبه وتعيني األستاذ/ خالد بن عبداهللا الشامي بديالً عنه وتعيني عضو جملس اإلدارة األستاذ 

 ./ عدنان بن عبدالرمحن املنصور مللء املقعد الشاغر
 

والسنوية فقد متت وفق الفرتة احملددة من هيئة السوق املالية ومت اإلعالن عنها مبوقع تداول دومنا أما اإلفصاحات املالية الربع سنوية 
 :                 تأخري يذكر
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: م وهو على النحو التايل٣٠/٠٩/٢٠١٧للسنة املنتهية يف نوهت الشركة عن  لفت اإلنتباه كما ورد يف تقرير املراجع اخلارجي  -
والذي يشري إىل أنه مت إجراء تعديالت بأثر رجعي ، ) بالقوائم املالية املوحدة للمجموعة٢٨إىل اإليضاح ( نود أن نلفت اإلنتباه

م، وذلك تصحيحاً ألخطاء حماسبية مكتشفة لفرتة ٢٠١٦سبتمرب  ٣٠على أرقام املقارنة املعروضة كما يف وللسنة املنتهية يف 
 القانونني. عليها يف اململكة العربية السعودية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبنيسابقة، وتطبيقًا ملعايري احملاسبة املتعارف 

 .ونتيجة لذلك مت إعادة عرض املعلومات املقارنة يف القوائم املالية املرفقة. ومل يتم تعديل رأينا بناًء على هذا األمر
م حيث  ١٦/٠٤/٢٠١٧الشركة واليت عقدت بتاريخ  العادية ملسامهي عالن عن إنعقاد اجلمعية العامةإلقامت الشركة با -

وافقت اجلمعية على توصية جملس االدارة بتشكيل جلنة املراجعة لتبدأ عملها من تاريخ إنعقاد اجلمعية إىل �اية دورة 
م، وستكون مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها وفق ٢٠١٧-٠٦-٢٥اجمللس احلالية واليت تنتهي يف تاريخ 

م، ومتت املوافقة على التالية أمساؤهم ٢٠١٧-٠٢-٢٦اق جلنة املراجعة املعتمد من اجلمعية العامة للمسامهني بتاريخ ميث
 -مي األستاذ/ زياد عبدالقادر التو ، و للجنة املراجعة ئيساً ر -عبداحلميد عبدالعزيز العوهلي األستاذ/  :لعضوية اللجنة
/ عبداحلميد املوافقة على تعيني األستاذ كما متت .عضو باللجنة - املهنااألستاذ/ عبداهللا عبدالكرمي، و عضو باللجنة

-١٢عبدالعزيز العوهلي عضو جملس مستقل مللء املقعد الشاغر وذلك حسب قرار جملس اإلدارة إعتبارا من تاريخ 
على إعتماد دليل كما متت املوافقة .  م٢٠١٧-٠٦-٢٥م وحىت �اية دورة اجمللس احلالية واليت تنتهي يف ٢٠١٧-٠١

م ومالحقه ٢٠١٧-٠١-١٦الئحة حوكمة الشركات اخلاصة بالشركة النسخة الرابعة وفق إعتماد جملس اإلدارة بتاريخ 
واليت تشمل ميثاق جلنة الرتشيحات واملكافأت، وميثاق اللجنة التنفيذية، وسياسات اإلفصاح، وسياسات التعامالت 

 .السلوك واألخالق مع األطراف ذات العالقة، ومدونة قواعد
م عن إلغاء العقد القائم مع الشركة السعودية ٢٣/١٠/٢٠١٧اعلنت شركة اليمامة للصناعات احلديدية بتاريخ  -

لایر سعودي ( طرف ذو عالقة ) 70,105,600خلدمات األعمال الكهربائية وامليكانيكية لتوريد أبراج كهربائية بقيمة 
 م.١٢/١٢/٢٠١٦م. وكذلك يف ٠٥/١٢/٢٠١٦بتاريخ  والذي سبق اإلعالن عنه على موقع تداول

عن مراحل مواكبتها للتحول ملعايري احملاسبة م ٢٨/٠٩/٢٠١٧بتاريخ  للصناعات احلديديةشركة اليمامة  اعلنت -
 :الدولية

  ةم دليل السياسات احملاسبية لتتالءم مع معايري احملاسبة الدولي ٢٠١٧-٩-٢٧إعتمد جملس االدارة يف إجتماعه بتاريخ 
م ٢٠١٦-٠٩-٣٠كما وإعتمد القوائم املالية اإلفتتاحية املدققة واملعدة حسب املعايري الدولية للسنة املالية املنتهية يف 

حيث ال توجد أي أثار جوهرية على الشركة إثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية وجاري اإلعداد للقوائم املالية لفرتات 
م حيث أن أول تطبيق للمعايري الدولية للشركة سيبدأ  ٢٠١٧ -٠٩ -٣٠ذي سينتهي يف املقارنة للعام املايل احلايل وال

 .م للشركة)٢٠١٨م (بداية السنة املالية ٢٠١٧-١٠-٠١يف تاريخ 
 ٢٠١٧-٠٦-١١عن قرارات جملس اإلدارة بتاريخ م ٠٢/٠٧/٢٠١٧بتاريخ شركة اليمامة للصناعات احلديدية  اعلنت -

 :م وملدة ثالث سنوات ميالدية. وهيا كما يلي٢٠١٧-٠٦-٢٦أ يف تاريخ م للدورة اجلديدة واليت ستبد
 .تعيني السيد/ سعد بن ابراهيم املعجل رئيس جملس اإلدارة

 .تعيني السيد/ رائد بن ابراهيم املديهيم نائب رئيس جملس اإلدارة
علماً بأنه مت  وتعيني أعضاءها ،و تشكيل اللجنة التنفيذية و جلنة الرتشيحات واملكافأت املنبثقة عن جملس اإلدارة 
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-٢٦تشكيل جلنة املراجعة وتعيني أعضاءها من قبل اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي الشركة واليت عقدت بتاريخ 
 .م٢٠١٧-٠٢

قامت شركة اليمامة للصناعات احلديدية باالعالن عن صرف األرباح النصف سنوية للمسامهني عن النصف األول من  -
من القيمة األمسية،  %١٠لایر ونسبة التوزيع  ١مليون لایر وحصة السهم  ٥٠,٨وكان املبلغ املوزع م، ٢٠١٧العام املايل 

يوم وم تداول من ثاين ي  مبركز إيداع األوراق املالية (تداول) بنهايةوكانت أحقية صرف األرباح ملسامهي الشركة املسجلني
 م.٢٠١٧-٠٥-٢١

من  ثاينلقامت شركة اليمامة للصناعات احلديدية باالعالن عن صرف األرباح النصف سنوية للمسامهني عن النصف ا -
من القيمة  %١٢,٥ونسبة التوزيع  لایر ١,٢٥مليون لایر وحصة السهم  ٦٣,٥وكان املبلغ املوزع م، ٢٠١٦العام املايل 

اين يوم تداول ث األمسية، وكانت أحقية صرف األرباح ملسامهي الشركة املسجلني مبركز إيداع األوراق املالية (تداول) بنهاية
 م.٢٠١٦-١٢-١٢يوم من 

ألول من ا قامت شركة اليمامة للصناعات احلديدية باالعالن عن صرف األرباح النصف سنوية للمسامهني عن النصف -
من القيمة األمسية،  %١٥لایر ونسبة التوزيع  ١,٥مليون لایر وحصة السهم  ٧٦,٢م وكان املبلغ املوزع ٢٠١٦العام املايل  

-٠٦-٠٦وكانت أحقية صرف األرباح ملسامهي الشركة املسجلني مبركز إيداع األوراق املالية (تداول) بنهاية تداول يوم 
 م.٢٠١٦

م  ٢٠/١١/٢٠١٦ن عن إنعقاد اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي الشركة واليت عقدت بتاريخ قامت الشركة باالعال  -
حيث وافقت اجلمعية على انتخاب عضو جملس اإلدارة األستاذ / عدنان بن عبدالرمحن املنصور (عضو مستقل) مللء 

لشركة وفق فقة على تعديالت النظام األساسي لاملقعد الشاغر باجمللس وإيفاء لتعهد الشركة ملا ورد بنشرة اإلصدار. واملوا
نظام الشركات اجلديد والصادر عن وزارة التجارة وتعيني عضو جملس اإلدارة غري التنفيذي ورئيس جلنة املراجعة األستاذ/ 

 خالد بن عبداهللا الشامي بديالً للعضو املستقيل األستاذ/علي بن صاحل الدخيل.

األنظمة فصاح والشفافية بشكل تام وتيتح املعلومات لكل املسامهني واملستثمرين وتلتزم بلوائح و وإن الشركة تسعى لتطبيق نظام اإل
 .الصادرة من هيئة السوق املالية ووزارة التجارة إلتزاماً تاماً 

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية: -٦

ن م تقوم جلنة املراجعة املنبثقة من جملس اإلدارة بشركة اليمامة للصناعات احلديدية بالنظر فيما يتصل بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
خالل مراجعة أعمال  مراجع احلسابات اخلارجي للشركة السادة/ شركة الفوزان والسدحان كي يب إم جي، ومراجعة أعمال إدارة 

ية بالشركة واستخالص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها إىل جملس اإلدارة بشكل دوري للتأكد من كفاءة املراجعة الداخل
االهتمام و  وفاعلية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم املالية وتوفري تقومي مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته

امل معها جبدية تامة، مع األخذ بعني اإلعتبار أنه ال ميكن التأكيد بشكل مطلق على مشولية عمليات بأي مالحظات تظهر والتع
التقييم من قبل املراجعني الداخلني واخلارجني، ويتم التقييم من خالل فحص عينات عشوائية هبدف احلصول على تأكيدات معقولة 

 على فعالية إجراءات الرقابة الداخلية.  
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م ذات فعالية وكفاءة عالية ويف ضوء ما ٢٠١٧املراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة يف الشركة خالل العام املايل  وترى جلنة 
قامت به اللجنة من أعمال ال توجد لديها أية مالحظات جوهرية أو قصور هام يقتضي التنبيه إليه أو اإلفصاح عنه من قبل اإلدارة 

 ها التابعة.التنفيذية للشركة أوشركت
 

 العقوبات والقيود والجزاءات على الشركة: – ٧

ال توجد أية عقوبات ذات أثر جوهري أو قيود احتياطية أو جزاءات أخرى مفروضة على شركة اليمامة للصناعات احلديدية من 
 م.٢٠١٧أي جهة تنظيمية أو رقابية أو قضائية عن العام املايل 

 للشركة:تقرير المراجع الخارجي  - ٨

املالية املوحدة   والذي أفاد برأيه " أن القوائموشركاه حسب ماورد يف تقرير املراجع اخلارجي للشركة السادة/ شركة كي يب إم جي الفوزان 
 ككل:

سبتمرب ٣٠تظهر بعدل من كافة النواحي اجلوهرية ، املركز املايل املوحد لشركة اليمامة للصناعات احلديدية وشركتها التابعة كما يف  )١
م ، ونتائج أعماهلا وتدفقاهتا النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ ، وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف  ٢٠١٧

 اململكة العربية السعودية املالئمة لظروف اجملموعة.
 القوائم املالية.تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعل باعداد وعرض  )٢

 لفت إنتباه
، والذي يشري إىل أنه م.٣٠/٠٩/٢٠١٧للسنة املنتهية يف ) بالقوائم املالية املوحدة للمجموعة٢٨نود أن نلفت اإلنتباه إىل اإليضاح (

تصحيحاً ألخطاء م، وذلك ٢٠١٦سبتمرب  ٣٠مت إجراء تعديالت بأثر رجعي على أرقام املقارنة املعروضة كما يف وللسنة املنتهية يف 
محاسبني لحماسبية مكتشفة لفرتة سابقة، وتطبيقاً ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية الصادرة عن اهليئة السعودية ل

 .لى هذا األمرع القانونني. ونتيجة لذلك مت إعادة عرض املعلومات املقارنة يف القوائم املالية املرفقة. ومل يتم تعديل رأينا بناءً 
 

 تحفظات المراجع الخارجي للشركة: -٩
 سنةعن ال أي حتفظات على القوائم املالية السنوية وشركاه الفوزان شركة كي يب إم جيال توجد لدى املراجع اخلارجي للشركة السادة/ 

 م.٣٠/٠٩/٢٠١٧املنتهية يف 

 المسئولية االجتماعية: -١٠
احلديدية إحدى الشركات املسامهــة العامة يف اململكة العربية السعودية ومدرجة بالسوق املالية السعودية إن شركة اليمامة للصناعات 

ده ومبا خيدم ا"تداول" حترص الشركة وباستمـــرار على أداء واجبها جتاه فئة الشبــاب الذين هم عماد اجملتــمع والقيــام مبسئــولياهتا جتــاه أفر 
وشاركت  .دراكهم وخصــوصا اجملتمع الذي يعقد عليه األمل يف املستقبل الستكمال وتنمية مسرية البناء والعطاءمصاحلهم وينمي من إ

 :م يف خدمة اجملتمع حيث قامت باألعمال اآلتية٢٠١٧الشركة بفعالية خالل عام 
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 .مالفنية حال خترجه تدريب عدد من طالب الكليات التقنية يف اململكة وذلك حتضرياً هلم لالنضمام إىل طواقمها •
استقبال زيارات من طالب كليات اهلندسة الكهربائية يف جامعات اململكة لالطالع وعن قرب على آخر ما توصلت إليه  •

 .التقنيات احلديثة يف تصميم وتصنيع املعدات الكهربائية
يث بلغ صندوق املوارد البشرية حجنحــت الشـركة يف استقطاب العديد من الكفاءات السعودية للعمل يف الشركة وبدعم من  •

  .من إمجايل املوظفني  %٢٧ميثلون نسبة   م٢٠١٧سبتمرب  ٣٠موظف  كما يف  ٢٥٠عدد املوظفني السعوديني 
حترص الشركة على استخدام أحدث التقنيات يف وسائل إنتاجها واليت ال ينتج عنها أية مواد ضارة أو غري صحية وذلك إسهاما  •

  .ى البيئة واجملتمعمنها يف احملافظة عل
هذا وسوف تستمر الشركة يف تنويع مبادرات مشاركاهتا يف مسئوليتها اإلجتماعية جتاه الوطن الغايل وأبنائه الكرام ومبا خيدم املصلحة 

 .العامة

 إقرارات مجلس اإلدارة وإدارة الشركة: -١١

 يؤكد ويقر جملس اإلدارة وإدارة الشركة على التايل:
 احلسابات أعدت بالشكل الصحيح.إن سجالت  • 
 إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. •
 اليوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. •
ترفع توصية ومل كاه وشر  ال توجد لدى جلنة املراجعة أية حتفظات على املراجع اخلارجي للشركة السادة/ شركة كي يب إم جي الفوزان  •

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

 الخاتمة:
شركة  حافظتم ، فقد  ٢٠١٧سبتمرب  ٣٠وفقاً للنتائج اليت مت إدراجها يف هذا التقرير والبيانات اخلتامية املرفقة للعام املايل املنتهي يف 

 .على الرغم من املنافسة الشديدة وتوقف العديد من املشاريع رحبيتهااستمرار  ىاليمامة للحديد عل

وينتهز اجمللس هذه الفرصة ليعرب عن شكره وتقديره ملوظفي الشركة واملسامهني والعمالء واملوردين واجلهات احلكومية على دعمهم وثقتهم 
 ر للشركة.وتعاو�م والذي كان له أكرب األثر يف حتقيق املزيد من التقدم واإلزدها
 

 

 مجلــس إدارة                                                                                                 
 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة                                                                           

 
 


