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 العمليات المالية للشركة و العوامل المؤثرة فيها خالل العام 

    ٢٠٢٠المالى للشركة خالل العام المالى  االداء-١

 السابقة و النتائج المقارنة باالعوام ٢٠٢٠نتائج االعمال للعام ـ ٢
   بعض الرسومات البيانية للنشاط المالى ـ ٣

 و االعوام السابقة   ٢٠٢٠للعام المركز المالى للشركة ـ ٤

   االستثمارات و االحتياطياتـ ٥

 مجلس االدارة و اللجان التابعة له

 مجلس االدارة ـ ١

 و اختصاصاتها  لجان مجلس االدارة ـ ٢

  الشركة من اسهم التنفيذيين ملكية اعضاء مجلس االدارة و كبارـ ٣
  ـ سياسة و نظام مكاقآت مجلس االدارة و اللجان ٤

   للمساهمين خالل السنة بيان بتواريخ انعقاد الجمعيات العامةـ ٥
 و اسماء االعضاء الحاضرين٢٠٢٠الحالية    

    قرارات مجلس االدارةـ إ٦

 ـ عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين  ٧

 المالية للشركةااللتزامات و المعامالت 

   ـ المديونيات االجمالية على الشركة١

  ـ االلتزامات الحكومية المستحقة و المسددة ٢

 .المعامالت مع اطراف ذات عالقة -٣

 احملتويات
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 الخامس لالفص

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 

 

 

 الفصل السابع

 

 

 

 

 

 الحوكمة 

 الئحة الحوكمة ـ ١

 المخاطر   ادارة ـ ٢

 مفروض على  احترازى العقوبات أو الجزاءات أو أى تدبيرـ ٣

 االسباب مع بيانالشركة من هيئة سوق المال أو أى جهة اشرافية   

 بالشركة  الداخلية نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابةـ ٤

 عالقة وصف ألى صفقة بين الشركة و طرف ذىـ ٥
 .لجنة المراجعة  اتتوصيـ ٦

 توزيع االرباح و توصيات مجلس االدارة

 توزيع االرباح  سياسة ـ  ١

 ـ التوزيعات التى تمت لالرباح   ٢

 ـ توصيات مجلس االدارة الى الجمعية العامة  ٣

 ٢٠١٩تقرير المحاسب القانونى و القوائم المالية وإيضاحاتها 

 ـ بيان أى تحفظات متضمنة فى تقرير مراجع الحسابات  ١

 ـ توصية مجلس االدارة بتغيير المحاسب القانونى ٢

 ـ بيان أى اختالف فى المعايير المحاسبية  ٣

 ـ تقرير مراجع الحسابات و القوائم المالية  ٤

  الكلمة الختامية
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٢٤من٥صفحة

  

  

 �بذة عن الشركة الوطنية للبناء و التسويقـ ١

  ١٠١٠١٥٣٦٧٨الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق تأسســت فــي مدينــة الريــاض كشــركة ذات مسـئولية محـدودة بموجـب سـجل تجـاري رقـم 

  ثـم تحولـت إلـى شـركة مسـاهمة سـعودية مقفلـة بـرأس مـال  )خمسـمائة ألـف ريـال سـعودي٥٠٠.٠٠٠(هــ بـرأس مـال ١٧/٠١/١٤٢٠بتاريـخ  

  .اثنـان مليـون ريـال  )٢.٠٠٠.٠٠٠(

  م و بموجب النظام ٢٠١٤-١-٣٠هـ الموافق ١٤٣٥- ٣-٢٩/ق ) بتاريخ ٧٠ثم تحولت الى شركة مساهمة مدرجة بموجب القرار الوزارى رقم ( 

  .م ٢٠١٧-٥-٢٢االساسى للشركة و آخر تعديالته بتاريخ 

مليـون  )١٢.٠٠.٠٠(ريـال سـعودي مقسـم إلـى  مائة و عشرون مليون ) ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠(تمـت أخـر زيـادة فـي رأس مـال الشـركة ليصبـح ثم 

  . ت سـعودية، وكلهـا أسـهم عاديـة عينيـة ونقديـةال)ريـا ١٠(سـمية للسـهم الواحـد منهـا عشـرة أالسـهم القيمـة 

  الشركة رؤيةـ ٢
 .الوطنية للبناء والتسويق بأن تكون الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال صناعات مواد البناء تسعى

  ـ رسالة الشركة٣
   .ل تقديم المنتجات والخدمات المميزةاللوطنية للبناء والتسويق من خلشركة اء امالتعزيز ثقة ع

  أهداف الشركة ـ ٤
  مع العمل على االسهام بالقيام  خالل توفير منتجات مواد بناء على درجة عالية من الجودةمن فى دفع االقتصاد المحلى االسهام 

  نحو واجب الشركة فى تحقيق المسؤولية االجتماعية .   

  ـ اسرتاتيجية الشركة ٥
  : ـ تنتهج الشركة استراتيجية العمل التالية

  منتجات جديدة ذات ربحية عاليةتعزيز نطاق المنتجات الحالية والبحث بإستمرار عن / أ ـ ٥

  مستوى المهارة و الخبرة الالزمتين.ل تلبية طلباتهم والحفاظ على القة مع العمال الحاليين وذلك من خالتوطيد الع/ ب ـ ٥

  .نتاجية لبعض المنتجات الحالية وإضافة منتجات جديدةزيادة الطاقة اإال/ج ـ ٦

 ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العملياتل التحسين العمليات التشغيلية من خ/ د ـ ٧

  .تعيين كوادر جديدة بخبرات أفضل مما ينعكس إيجاباً على أداء الشركة المالي والتنافسي/ هـ ـ ٨

  ـ �شاطات الشركة ٦
  خشــاب والعــدد االحديــد وال(يتمثـل النشـاط الرئيسـي الحالـي حسـب السـجل التجـاري للشـركة فـي تجـارة الجملـة والتجزئـة فـي مــواد البنــاء 

  ثـاث المكتبـي والوسـائل التعليميـة وصيانـةاالدوات المكتبيـة واالـي وقطـع غيارهـا وآللالكترونيــة والحاســب جهــزة إالاالاليدويــة والصناعيــة و

  ت عامــة للمبانــي وأعمــال الثــاث الطبــي وقطــع غيارهــا ومقــاواالالمعـدات واللــوازم الطبيــة والعلميــة ولــوازم المستشــفيات والمختبــرات و 

الفصل األول



 ٢٤من  ٦صفحة 
 

  ــ  :ساسي بما يليوتتمثل أغراض الشركة وفقاً لنظامها أال .الدهانــات والمــواد الكيماويــة والهدايــا الدعائيــةو الديكــور 

 .دوية والصناعيةخشاب والعدد الياالتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناءالحديد وــ 

 ي وقطع غيارهااآللكترونية والحاسب لالجهزة ااالتجارة الجملة والتجزئة في ــ

 كتبي والوسائل التعليمية والمطبوعاتمثاث الاالدوات المكتبية واالفى تجارة الجملة والتجزئة ــ 

  ثــاث الطبــي وصيانتهــااالولــوازم المستشــفيات والمختبــرات وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المعــدات واللــوازم الطبيــة والعلميــة ــ

   .ت عامة للمباني وأعمال الديكورالمقاوــ

   .تجارة الجملة والتجزئة في الدهانات وأحبار الطباعة والمواد الكيماويةــ 

   .ا وتشــغيلها وصيانتهــاإقامــة المنشــآت والمشــروعات الترفيهيــة والســياحية وإســتثمارها وإدارتهــــ 

   . إقامة المستشفيات والمرافق الطبية وتشغيلها وعموم خدمات الرعاية الصحيةــ 

   .وكافـة خدمـات التعليـم اإقامـة المرافـق التعليميـة مـن مـدارس وكليـات وجامعـات وتشـغيلهــ 

  ت التجاريالالوكاــ 

  ــ اقامة وتشغيل المشاريع الصناعية واالستثمار بها . 

   .خدمات النقل والتخزينــ 

   .ـتثمار فــي الفنــادق والمجمعــات الترفيهيــة وعمــوم المشــاريع الســياحيةاالسإقامــة وتملــك وإدارة وــ 

  .تطويرهـا وإنشـاء ابنيـة عليهـا بهـدف البيـع أو التأجيـر لصالـح الشـركة لغرضراضـي اشـراء ــ 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  
 



٢٤من٧صفحة

  
 

  

  
 

  لایر ٢٠٤,٩٥٦,٣٦٨  ايرادات بلغت ٢٠٢٠المالى الحالى  حققت الشركة خالل العام

  لایر ١٧٠,٨٠٤,٨٣٢   و التى بلغت  ٢٠١٩مقابل ايرادات للعام المالى السابق 

  %٢٠بنسبة :        لایر ٣٤,١٥١,٥٣٦     بتغير ( ايجابى) و قدره 

  م٢٠٢٠خالل الربع األخير من عام و ارتفاع اسعار السكراب  الحديداء وزيادة معدل البيع من مواد البنو يرجع ذلك الى 

  لایر سعودى  ١٨٤,٠٥٣,٤٣٣   :٢٠٢٠المبيعات للعام المالى الحالى  و بلغت تكلفة 

  .لایر سعودى  ١٥٤,٩٢١,١٧٦             : ٢٠١٩تكلفة المبيعات للعام المالى السابق بينما كانت 

   %١٨.٨٠بنسبة زيادة :  لایر سعودى ١٩,١٣٢,٢٥٧                           و قدره    بارتفاع 

  م٢٠٢٠متناسبة مع زيادة االيرادات خالل عام وهي زيادة 

  .لایر سعودى   ٢٣,٣٢٢,٣٤٢ :  م٢٠٢٠للعام الحالى من النشاط كما بلغ صافى الربح بعد الزكاة

  .لایر سعودى   ٦.٢٢٢.٤٦٢ :م ٢٠١٩للعام السابق من النشاط بينما كان صافى الربح بعد الزكاة 

  .% ٢٧٥  زيادةو بنسبة  سعودىلایر  ١٧,٠٩٩,٨٨٠        و قدره  :    بارتفاع

  ويعود سبب االرتفاع في االرباح من النشاط إلى ما يلي:

 لایر سعودي ٧,١٦٤,٧١٣نصيب الشركة من أرباح استثمارات في شركات تابعة بمبلغ وقدره  .١
 لایر سعودي ٤,٥٠٠,٠٠٠أرباح بيع أصول ثابتة بمبلغ وقدره  .٢

  لایر سعودي  ٤٤,١٩٨,٠٧٣      م: ٢٠٢٠كما بلغ صافي الدخل الشامل للعام الحالي 

% ٩.٠٨لألدوات المالية حيث كان نصيب الشركة منها ما نسبته  ٩ويعود سبب ذلك إعادة تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة حسب المعيار الدولي رقم 
  م٢٠٢٠لایر سعودي لعام  ٢٠,٥٦٢,٤٤١وتم اثبات أرباح غير محققة بلغت 

  

  لایر سعودي ١,٩٤   لهذا العام : األساسية والمخفضة كما بلغت ربحية السهم 

  سعودي  لایر ٠.٥١   :        بينما كانت ربحية السهم للعام السابق

 

 

  

 

 

 

 

لثانىاالفصل

 و العوامل املؤثرة فيها ٢٠٢٠ـ  االداء املاىل للشركة خالل العام املاىل  ١



 ٢٤من  ٨صفحة 
 

 

  

  

  لایر ) ف( القيمة باالل                                 / أ ـ نتائج االعمال ٢

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  البيــــــــان
  التغير

 )٢٠٢٠- ٢٠١٩(  
  نسبة التغير

)٢٠٢٠- ٢٠١٩(  

  %٢٠  ١٦٧.١٢٣ ٣٤,١٥١  ١٧٠.٨٠٥  ٢٠٤,٩٥٦  االيرادات

  %١٩  ٢٩,١٣٢  )١٣٦.٠٧٦( )١٥٤,٩٢١(  )١٨٤,٠٥٣(  تكلفة االيرادات

  %٣٢  ٥,٠١٩  ٣١.٠٤٧  ١٥,٨٨٤  ٢٠,٩٠٣  مجمل الربح

يخصم : مصروفات 
  االعمال الرئيسية

)٢٠  )١.٠٢٦(  )٣.٠٢٣(  )٣,٠٥٩(  )٦,١١٥%  

  %١٥  ١,٩٦٣  ٢٨.٠٢٤  ١٢.٨٢٥  ١٤,٧٨٨  الدخل من المبيعات

  ) %٥٢(  )٦٦٩(  )٢.٩٧٧(  )١.٢٧٧(  )٦٠٨(  تكاليف التمويل

  %١٠٠  ١١,٦٦٤  -   -   ١١,٦٦٤  أخرىايرادات 

  ) %٥٥(  )٢,٤٨٨(  )١٩٣(  )٤,٤٨٨(  )٢,٠٠٠(  مخصصات

  %٢٣٨  ١٦,٧٨٥  ٢٤.٨٥٥  ٧.٠٦٠  ٢٣,٨٤٥صافى الربح قبل الزكاة 

  %) ٣٨(  )٣١٤(  )٧٣٨(  )٨٣٨(  )٥٢٣(  الزكاة الشرعية

  

  : ــ فروقات النتائج التشغيلية ب/  ٢

  )٢٠٢٠- ٢٠١٩ نسبة التغير(  )٢٠٢٠- ٢٠١٩ التغير(  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  البيــــــــان

 %٣٢  ٣١.٠٤٧ ٥,٠١٩  ١٥.٨٨٤  ٢٠,٩٠٣  مجمل الربح

  %٢٣٨  ١٦,٧٨٥  ٢٤.٨٥٥  ٧,٠٦٠  ٢٣,٨٤٥  الربح من العمليات

  %٦١٠  ٣٧,٩٧٦  ٢٨.٥٤١  ٦,٢٢٢  ٤٤,١٩٨  صافى الدخل الشامل

  

  ٢٠١٩,  ٢٠٢٠ يايرادات الشركة خالل عام ي/ ج ـ  التحليل الجغرافى إلجمال٢

  (القيمة بااللف لایر)                                       

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  المنطقة  م
  ١٧٠.٨٠٥  ٢٠٤,٩٥٦  المنطقة الوسطى  

  ١٧٠.٨٠٥  ٢٠٤,٩٥٦  االجمالى  

 

 

 

 

 

 

 مقارن بالسنوات املاضية املاضية ٢٠٢٠ـ �تائج االعمال  ٢



٢٤من٩صفحة

 

 

  

  

  ـ الرسومات البيانية التوضيحية لعناصر قوائم الدخل المقارنة  / أ ٣

  م٢٠٢٠الى  ٢٠١٨الرسم البيانى التالى يوضح التغير فى المؤشرات الرئيسية بقوائم الدخل للسنوات من 

  

  

  ٢٠٢٠الى  ١٨٢٠يوضح ربحية السهم خالل السنوات من التالى الرسم البيانى / ب ـ  ٣
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 ٢٤من  ١٠صفحة 
 

  

  ٢٠٢٠الى  ٨٢٠١الرسم البيانى التالى يوضح اجمالى الموجودات و اجمالى المطلوبات لالعوام من / ج ـ  ٣ 

  

  

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  البيـــــــــــــــــــــان

  ٩٧.٠١٦  ١٠٦,٨١٠  ٢١١,٨٢٠  الموجودات الغير متداولة

  ٧٤.٧٤٣  ٧٠,٤٣٩  ٢٩,٥٦١  الموجودات المتداولة

  ١٧١.٨٥٩  ١٧٧,٢٤٩  ٢٤١,٣٨١  اجمالى الموجودات

  ١.٨٧٤  ٤.٤١٨  ٣,٩٩٧  المطلوبات الغير متداولة

  ٤٢.٤٤٧  ٤٣,٤١٦  ٦٧.٩٠٧  المطلوبات المتداولة

  ٤٤.٣٢١  ٤٧,٨٣٤  ٧١.٩٠٤  اجمالى المطلوبات

  ١٢٧.٤٣٨  ١٢٩,٤١٥  ١٦٩.٤٧٧  اجمالى حقوق المساهمين

اجمالى المطلوبات وحقوق 
  المساهمين

١٧١.٧٥٩  ١٧٧,٢٤٩  ٢٤١,٣٨١  

  

  

  

  بأية استثمارات لمصلحة موظفيها و قد تم تعديل مخصص منافع الموظفين بما يتوافق مع نظام العمل فى المملكة العربية السعودية لم تقم الشركة 

  بعد تطبيق المعايير الدولية الجديدة المعتمدة . و الجدول أدناه يوضح ما تم قيده من تلك المنافع لصالح الموظفين .

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  البيان

  ١.٨٧٤  ٢.٢٧٣  ٢,٣٥٠  منافع الموظفينمخصص 
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 اجمالي الموجودات

 اجمالي المطلوبات

 ـ االستثمارات و االحتياطيات٥

 ٢٠٢٠اىل  ٢٠١٨ـالعناصر االساسية للمركز  املاىل للشركة  لالعوام من  ٤



٢٤من١١صفحة

  

  

  مجلس االدارة و اللجان التابعة له

  

  

  منتخبين من الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات .  رة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة أعضاءيتولى ادا

  االدارة : ـ بيانات مجلس/ أ )  ١( 

  الخبرات   الموهل العلمى   الجنسية  المنصب  االسم   م

  سعودى  رئيس مجلس االدارة  فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان ١
بكالوريوس ادارة 

  االعمال

  عضو مجلس ادارة شركة اسمنت اليمامة
  عضو مجلس ادارة شركة الجبس االهلية

  عضو مجلس ادارة شركة نادك 

  العزيز العواددمحم صالح عبد  ٢
نائب رئيس مجلس 

  االدارة
  ثانوية عامة  سعودى

  عضو مجلس ادارة شركة الجبس االهلية
  عضو مجلس ادارة شركة حنوش التجارية 

  عضو مجلس ادارة مؤسسة فات التجارية

  سعودى  عضو مجلس االدارة  عبيد سعد السبيعى ٣
دكتوراة فى الهندسة 

  المدنية

  مدير عام شركة اسمنت الشمالية
  رئيس قسم الدعم الفنىبوزارة الدفاع

  مدير مدينة الملك خالد العسكرية
القاعدة العسكرية بمدير مشروع وزارة الدفاع 

  للدفاع الجوى بالظهران.

  سورى  عضو مجلس االدارة  دمحم اقبال دعبول ٤
 بكالوريوس هندسة

  االنظمة

  مدير عام شركة أجيج لصناعة الصلب 
الشركة االلمانية نائب رئيس مجلس ادارة 

  السعودية للصناعة

  سعودى  عضو مجلس االدارة  عبد الرحمن ابراهيم المديميغ ٥

بكالوريوس ادارة 
  مالية 

ماجستير ادارة 
  االعمال 

مدير عام شركة بناء للمنتجات الخرسانية  
  الرئيس التنفيذي لشركة بوان 

  عضو مجلس ادارة في شركة تصنيع مواد 
  التعبئة و التغليف 

عضو مجلس ادارة في شركة الجبس االهلية 
  عضو مجلس ادارة في صندوق المعذر ريت

  مشاركة اعضاء مجلس االدارة فى عضوية مجالس شركات أخرى أو ادارتها : ـ / ب )  ١( 

  المنصب  اسم الشركة   اسم العضو

 فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان
  أسمنت اليمامةـ 
  الجبس االهليةـ 
  شركة نادك ـ 

  عضو مجلس ادارة
  

  المدير العام  اسمنت الشمالية   عبيد سعد السبيعى

  دمحم صالح عبد العزيز العواد
  الجبس االهليةـ 
  حنوش التجاريةـ 
  مؤسسة فات التجاريةـ 

  عضو مجلس ادارة

  

  دارة التنفيذية اال/ ج )  ١(

  

  

  المنصب  االسم  م

  الرئيس التنفيذى  دمحم صالح عبد العزيز العواد ١

  المدير المالى  دمحم ابراهيم الشبراوى ٢

لثالثالفصل ا

 ـ جملس االدارة ١



٢٤من١٢صفحة

  / د ) تكوين مجلس االدارة و تصنيف اعضاءه ١( 

    

    

  

  

  

    

  

  .والمكافآت  تتبع مجلس االدارة مباشرة و هى : لجنة المراجعة , ولجنة الترشيحات لجنتينقام مجلس االدارة بتشكيل 

  و فيما يلى وصف مختصر الختصاصات و مهام كل لجنة و بيان اسماء اعضاء كل منها . 

  ) لجنة المراجعة : ـ  ١/  ٢( 

  . م٢٠٢٠التي عقدت خالل عام االسماء و عدد االجتماعات ببيان جنة من ثالث أعضاء و فيما يلى لتتكون ال

  المنصب  اسم العضو
  االجتماع الثالث  االجتماع الثانى  االجتماع االول

٢٠٢٠ -١٢-٣١  ٢٠٢٠ -١٠-١٢  ١٥/١٠/٢٠٢٠  

        رئيس اللجنة  عبيد سعد السبيعى

        عضو  اياد فواز طه 

        عضو  دمحم عيسى الدغيلبي

  و تشمل مهام و اختصاصات اللجنة األمور التالية : ـ 

 .االشراف على ادارة المراجعة الداخلية لضمان لتفعيل مهاما 

 . اعداد تقرير خطى يتضمن رأى اللجنة و توصياتها و متابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية الالزمة 

 .رفع التوصيات الى مجلس االدارة بشأن تعيين مراجع الحسابات المستقل 

  بشأنها .مراجعة البيانات المالية األولية و السنوية قبل رفعها الى مجلس االدارة و ابداء الرأى و رفع التوصيات 

 .مراجعة السياسات المحاسبية و المالية الجارى تطبيقها و ابداء الرأى و رفع التوصيات بشأنها 

  : ـ  مكافآت و الترشيحاتل) لجنة ا ٢/  ٢( 

  : ـ  م ٢٠٢٠التي عقدت خالل عام  االسماء و عدد االجتماعاتببيان جنة من ثالث أعضاء و فيما يلى لتتكون ال

  المنصب  اسم العضو
  االجتماع الثانى  االجتماع االول

  ٢٠٢٠ -١٢-٢٨  م٢٠٢٠ -١٠-١٢

      رئيس اللجنة  فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان

      عضو  عبيد سعد السبيعى

      عضو  دمحم صالح محمود

  

  اسم العضو  م
  تصنيف العضوية

  مستقل  غير تنفيذى  تنفيذى

        فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان ١

        دمحم صالح عبد العزيز العواد ٢

        عبيد سعد السبيعى ٣

        دمحم اقبال دعبول ٤

        عبد الرحمن ابراهيم المديميغ ٥

 ـ اللجـــــــــــــــــان ٢



 ٢٤من  ١٣صفحة 
 

  و تشمل مهام و اختصاصات اللجنة األمور التالية : ـ

  دارة االدارة بشـأن الترشـيح لعضويـة مجلـس اإالرفـع التوصيـات إلـى مجلـس. 

  دارة،ت المطلوبـة لعضويـة مجلـس إالالدارة، وإعـداد وصـف للقـدرات والمؤهـالاإجـراء مراجعـة سـنوية لعضويـة مجلـس 

  تحـاق أي شـخص بعضويـة المجلـسلبمـا فـي ذلـك تحديـد الفتـرة الزمنيـة المناسـبة ال . 

  دارة ، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأناإالمراجعة هيكل مجلس . 

 دارة، واقتـراح سـبل معالجتهـا علـى النحـو الـذي يعـود بالنفـع علـى الشـركةتحديـد جوانـب الضعـف والقـوة فـي مجلـس اإال 

 س، والتأكـد مـن عـدم وجـود تضـارب فـي المصالـح فـيعضـاء المسـتقلين مـن المجلـاللية االتأكـد بشـكل سـنوي مـن اسـتقال 

  حـال كان أحـد أعضـاء المجلـس عضـواً فـي مجلـس إدارة شـركات أخـرى . 

  فـي الشـركة ، ومراجعتهـا بشـكل سـنويستشـارين ملاوإعـداد سياسـة دفـع التعويضـات، والمزايـا والمكافـآت ورواتـب العامليـن . 

  داء الترتبـط بـالها دارة العليـا، واعتمـاد معاييـر الادارة وجـور ومكافـآت أعضـاء مجلـس إالألوضـع سياسـات واضحـة. 

 حتفاظ بهـم فـي الشـركةسـتقطاب الموظفيـن المؤهلين واالالجـور تضمـن بـأن تكـون الرواتـب والمكافآت كافية ألوضـع سياسـة ل 

  وبـأن تكـون متماشـية مـع الرواتـب التـي تدفعهـا الشـركات المماثلـة في السـوق . 

  دارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهمالاتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى . 

 سنوي إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعة هذه السياسة بشكل . 

 م .ويجتمع أعضاء اللجنة في العادة مرتان في العا 

 . إعداد سياسة المكافآت العضاء مجلس االدارة و اللجان التابعة له و االدارة التنفيذية و رفعها للمجلس لالعتماد 

  توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة و سياسة المكاقآت المعمول بها 

 

  

  

 نسبة الملكية اجمالى االسهم فى نهاية العام اجمالى االسهم فى بداية العام الجنسية  اسم المساهم  م

  %٧٩.٩٤  ٩,٥٩٢,٩١٢  ٤.٧٩٦.٤٥٦ سعودى فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان ١

  %٠.٠١٣  ١٦٠٠  ٨٠٠ سعودى  عبيد سعد السبيعى ٢

  %٠.٠١٣  ١٦٠٠  ٨٠٠ سعودى صالح عبد العزيز العواددمحم  ٣

    ٩,٥٩٦,١١٢  ٤.٧٩٨.٠٥٦    المجموع  

  

  

  

  

  ) سياسة المكافآت و التعويضات و جداول مكافآت مجلس االدارة و اعضاء اللجان ١/  ٤(  

 االدارة التنفيذية و اعضاء اللجان على انجاحإن الغرض االساسى من تقديم المكافآت هو حث اعضاء مجلس االدارة و  )١

  جزء منها بمدى االداء المتميز . الشركة و لذلك تم ربط

 تم تحديدها بناء على المستوى الوظيفى و حجم المهام و المسؤوليات المنوطة بصاحبها .كما أن المكافآت و التعويضات  )٢

 استقطاب الكفاءات و المحافظة عليها و تحفيزها . )٣

 ه السياسة بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيين الجديد.تُعد هذ )٤

 لتى بنيت على معلومات غير دقيقيتم االيقاف أو االسترداد لحاالت اقرار المكافآت ا )٥

  

 ـ سياسة و �ظام املكافآت ٤

 االدارة  و كبار التنفيذيني من أسهم الشركة ـ ملكية  اعضاء  جملس   ٣



 ٢٤من  ١٤صفحة 
 

  )  بيان مكافآت اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين و اعضاء اللجان: ـ    ٢/  ٤( 

 مكافآت اعضاء مجلس االدارة:/أ )٤/٢( 

  المكافآت السنوية  الرواتب و البدالت  االسم
بدل حضور 

  جلسات
 المجموع الكلى مصروفات أخرى

  ٢٧.٠٠٠  ال يوجد  ٢.٠٠٠  ٢٥.٠٠٠  ال يوجد  فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان

 ٢٧.٠٠٠ ال يوجد ٢٥.٠٠٠٢.٠٠٠ال يوجد  دمحم صالح عبد العزيز العواد

 ٢٧.٠٠٠ يوجدال  ٢٥.٠٠٠٢.٠٠٠ال يوجد  عبيد سعد السبيعى

 ٢٧.٠٠٠ ال يوجد ٢٥.٠٠٠٢.٠٠٠ال يوجد  دمحم اقبال دعبول

 ٢٧.٠٠٠ ال يوجد ٢٥.٠٠٠٢.٠٠٠ال يوجد  عبد الرحمن ابراهيم المديميغ

  ١٣٥.٠٠٠    ١٠.٠٠٠  ١٢٥.٠٠٠  المجموع
  

 مكافآت كبار التنفيذيين : /ب) ٤/٢(

  مكافآت  رواتب كبار التنفيذيين هم الرئيس التنفيذى و المدير المالى

  -   ٢٣٥,٠٠٠  اجمالى المبالغ المدفوعة

  

 مكافآت اعضاء اللجان : /ج)٤/٢(

  لجنة المراجعة :

 بدل حضور جلسات المكافآت الثابتة  االسم  م

  ٥.٠٠٠  ال يوجد  عبيد سعد السبيعى ١

  ٥.٠٠٠ال يوجد  اياد طه  ٢

  ٥.٠٠٠ال يوجد دمحم عيسى الدغيلبي ٣

  ١٥.٠٠٠  --   المجموع  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٤من١٥صفحة

  

  

  

  

  فيما يلى بيان بسجل حضور السادة / اعضاء مجلس االدارة اجتماعات  الجمعية العامة للمساهمين :         

  االسم م
االجتماع 

  االول
االجتماع 

  الثانى
االجتماع 

  الثالث
االجتماع 

  الرابع
االجتماع 
  الخامس

االجتماع 
  السادس

االجتماع 
  السابع

االجتماع 
  الثامن

االجتماع 
  التاسع

٦/١٢/٢٠٢٠  ١/١٢/٢٠٢٠  ٨/١١/٢٠٢٠  ٣١/١٠/٢٠٢٠  ١٣/١٠/٢٠٢٠  ٦/٨/٢٠٢٠  ١٤/٧/٢٠٢٠  ١٣/٢/٢٠٢٠ ٢٩/٤/٢٠٢٠  

               فهد ثنيان الثنيان ١

               عبيد سعد السبيعى ٢

دمحم صالح عبد  ٣
               العزيز العواد

                  دمحم اقبال دعبول ٤
عبد الرحمن ابراهيم  ٥

 x       x        x  المديميغ
  

  

  

  يقر مجلس ادارة الشركة باآلتـــى : ـ   

  ـ أن سجالت الشركة أُعدت بالشكل الصحيح . ١                    

  ـ أن نظام المراقبة الداخلية أُعد على أُسس سليمة و تم تنفيذه بفاعلية . ٢                    

  ـ ال يوجد أى شك يذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  ٣                    

  

    

  السبب  تاريخ الطلب

  الجمعية العامة  12/8/2020

  اجراءات الشركات  14/9/2020

اجراءات الشركات  27/9/2020

اجراءات الشركات  1/10/2020

اجراءات الشركات  5/10/2020

11/10/2020 
اجراءات الشركات

  

  

  

  

 للمسامهني العامة  اجلمعية   ا�عقاد  بتواريخ  ـ بيان ٥

 ـ إقرارات جملس االدارة  ٦

 ـ عدد طلبات الشركة لسجل املسامهني  ٧



٢٤من١٦صفحة

  

 

  

  الماليةو المعامالت االلتزامات 

  

  

حيث حصلت على تسهيالت إئتمانية لتمويل إعتمادات مشاركة ثم مرابحة بموجب كفاالت غرم و اداء من تتمتع الشركة بعالقة ائتمانية مع بنك االنماء 
  م٢٠١٩)مليون لایر في عام ٢١) مليون لایر مقابل (٣٦قبل احد الساهمين الرئيسين، و رهن عقاري ، حيث بلغت اجمالي التسهيالت مبلغ وقدره (

  

  

  الزكاة الشرعية :تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة و الدخل بالمملكة السعودية .        

  م ٢٠١٨ضريبة القيمة المضافة المفعل فى يناير نظام  ى: قامت الشركة بالتسجيل ف الضريبة        

ً التأمينات           االجتماعية : تخضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية و يتم تسجيل اشتراكات التأمينات وفقاً ألسس االستحقاق و تسدد شهريا

  رسوم مكتب العمل   : و هى تكاليف استخراج رخص العمل و تغيير المهن .          

  المسدد  المستحق  البيان

  ٨٣٧,٧٦٥  ١,٣٦٠,٨٣٩  الزكاة الشرعية

 ١,٩٢٦,٥٠٥ ١,٩٢٦,٥٠٥  غرامات ضريبة قيمة مضافة

  ١٤٨,٥٠٠  ١٤٨,٥٠٠  التأمينات االجتماعية

  ٥٣٤,١١٣  ٥٣٤,١١٣  عمل و تجديد اقامات رخص

  

  

  

  عالقة مدينة    ) أطراف ذات ٣/١(

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  البيان

  ١٦.٩٨١.٩٥٨  ١٣,٠٥٧,٣٥٩  -  مصنع أجيج لصناعة الصلب

  

  دائنة) أطراف ذات عالقة ٣/٢(

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  البيان

 ــ  -  ٧,٧٣٤,٦٥٦  جاري المساهم فهد الثنيان

  

  

  

  

لرابعالفصل ا

 ـ املديو�يات االمجالية على الشركة  ١

 ـ االلتزامات احلكومية املسددة و املستحقة   ٢

 ـ املعامالت مع أطراف ذات عالقة    ٣



٢٤من١٧صفحة

 

 

  
  

  الحوكمــــــــة
  
  
  
  

 أنظمة مع للتوافق واإلفصاح الشفافية عملية من تعزز وضوابط خطط ومتابعة وضع على التنفيذية وإدارتها إدارتها مجلسفى  حرصت الشركة ممثلة

  باالنتهاء من اعمال الئحة الحوكمة و اقرارها و الموافقة عليها الشركة قامتلذا  المعايير، من وغيرها التجارة ووزارة المالية السوق هيئة ولوائح

 مقارنة يلي وفيماشادية الصادرة عن هيئة سوق المال السعودية الالئحة االستر أحكام مع الالئحة وفقوداها  م بتقييممن مجلس االدارة و قامت  

  :ـتطبيقه عدم وأسباب اآلن حتى تطبيقه يتم ومالم أحكامها من تطبيقه تم امع م الالئحة متطلبات

  نص المادة رقم المادة
طبق 
 ً   جزئيا

  سبب عدم التطبيق لم يطبق

٢٠  
  ( يتنافى مع االستقالل فى عضو مجلس االدارة....) ١فقرة ج بند 
  (يتنافى مع االستقالل فى عضو مجلس االدارة ....) ١٠فقرة ج بند 

   

  مواد استرشادية و سيتم
  حين تصبح العمل بها

  الزامية
  على الشركات

و مع ذلك فإن الشركة 
  تعمل

  استكمال العمل بمواد على
  الالئحة فى عمومها خالل

  القادمة .الفترات 

     تعيين الرئيس التنفيذى بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس االدارةينافى مع االستقالل   ٢٨

     شروط تعيين أمين سر المجلس  ٣٨

     عضاء مجلس االدارة و االدارة التنفيذيةإلالتدريب:   ٣٩

     و لجانه ئهتقييم اداء المجلس واعضا  ٤١

٧٠  
٧١  
٧٢  

     إدارة المخاطر واختصاصاتها و اجتماعاتهاتشكيل لجنة 

      تقرير المراجعة الداخلية  ٧٨

     تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح  ٨٣

     تحفيز العاملين بفقراتها الثالثة  ٨٥

     المسؤولية االجتماعية  ٨٧

     مبادرات العمل االجتماعى  ٨٨

     تشكيل لجنة حوكمة الشركة   ٩٥

  
  
  
  

ً  كةرالش تولي ً  اهتماما   و نورد فيما يلى بعض المخاطر الطلب تمرارتراجعاس ومن جراء◌ً  محليا المتوقعة المنافسة جراء من بالمخاطرالمحتملة عاليا

  :  الشركة تواجهها أن يمكن المخاطرالتي جميعمثل الت المحتملة التى

    :طر المتعلقة بالعيوب التصنيعيةاالمخ

  قـد تحـدث فيهـا  يرتبـط جـزء كبيرمـن أعمـال الشـركة بإنتـاج وبيـع مـواد البنـاء وهـذه العمليـات معرضـة لبعـض المخاطـر المتعلقـة بالعيـوب التـي

ا بالمواصفــات المتعاقــد عليهــا إن أي عيــوب فــي المنتجــات المصنعــة مــن قبــل الشــركة أو عــدم التزامهــ ول إنتاجهـا أوتعبئتهـا أونقلهـا الخ

 ء قـد يعرضهـا إلـى مخاطـر سـحب المنتجـات ودعـاوى المسـؤولية المحتملـة والتـي سـتؤثر سـلبا علـى توقعـات أعمـال الشـركة ونتائـجالمـع العمـ

  .عملياتهـا ووضعهـا المالـي بشـكل جوهـري

خامسالفصل 

 ـ الئحة احلوكمة     ١

 ـ املخاطر     ٢



 ٢٤من  ١٨صفحة 
 

  : التوسع والتنفيذمخاطر عدم قدرة الشركة على تحقيق استراتيجية 

منتجـات جديـدة وتوسـيع يعتمــد أداء الشــركة فــي المســتقبل علــى التنفيــذ الفعــال لخطــط أعمالهــا واســتراتيجيات نموهــا التــي تشــمل تصنيــع 

  ـن العوامـل، بمـا فـي ذلـك إيجـاد أماكـن مناسـبة مـع المصانـع الحاليـة. ويعتمـد بـدء تنفيـذ ونجـاح خطـط العمـل واسـتراتيجيات النمـو علـى عـدد م

  وة علــىالعــ ســواق الجديــدةاالشـروط عقـود إيجـار مواتيـة، وتوفـر رأس المـال والتمويـل المناسـب، وظــروف الســوق والتراخيــص فــي 

  سـوف يـؤدي إلـى زيـادة التكاليـف وانخفـاض الربحيـة، ممـا ينعكـس سـلبا ذلــك، فــإن أي إخفــاق فــي إدارة خطـط توسـع الشـركة بصـورة فعالـة  

   .علـى توقعـات نموهـا

   : ألعماللالمخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع 

  ر متعــب حيــث تقـوم الشـركةميــاالترتكــز أعمــال الشــركة علــى العمليــات الجاريــة والفعالــة فــي منطقــة الريــاض فــي كل مــن صناعيــة 

  منيـوم فـي هيـت والمخـازن الرئيسـية فـي السـلي التابعـة لمنطقـة الريـاض حيـث تضـمااللبأعمـال التوزيـع الرئيسـية إضافـة إلـى مصانـع الحديـد و 

ت الهامـة، والحـوادث التـي قـد تقـع للموظفيـن الالاوتشـمل المخاطـر الخاصـة بالعمليـات الكـوارث الطبيعيـة، وتعطـل  .مصانـع الشـركة، 

  االلى.الرئيســيين، وتوقــف إمــداد الطاقــة والميــاه، وتعطــل معــدات الحاســب 

   :دارى للشركةاالالمخاطر المتعلقة بالهيكل 

  إلـى مـدراء  الً شـركة وكبـار المـدراء التنفيذيين ً ونـزودارة، بـدءاً مـن مجلـس إدارة الااليتضمـن الهيـكل التنظيمـي للشـركة مسـتويات عديـدة مـن 

  داري للشــركة، ممــا االدارة فـي التعامــل مــع الهيــكل االقسـام والفـروع فـي الشـركة. وقـد يحـدث تداخـل فـي القـرارات أو بسـبب نقـص خبـرة اال

  ـات الشــركة وتوقعــات أعمالهـا ووضعهـا المالـي وقدرتهـا علـى التلبيـة لحركـة السـوقيــؤدي إلــى حــدوث آثــار ســلبية محتملــة علــى عمليـ

   .السـريعة واتجاهـات الصناعـة 

   :المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وتقلب أسعارها

سـمنت االالمــواد الخــام وخاصــة الحديــد والنحــاس وســعار الســائدة للســلع واالتعتمــد إيــرادات وأربــاح الشــركة، إلــى حــد مــا علــى 

سـواق العالميـة عرضـة االسـواق العالميـة المدفوعـة بالعـرض والطلـب العالمييـن، مـع العلـم بـأن االوالخشـب. وتعتمـد أسـعار هـذه السـلع علـى 

ساسـية، علمـا بـأن الالسـيطرة علـى العوامـل التـي تؤثـر علـى أسـعار السـلع التقلبـات سـريعة وواسـعة النطـاق. إن الشـركة لـن تتمكـن مـن 

  التغيـرات الفعليـة فـي

  سـعار االقتصاديـة والسياسـية يمكـن أن تؤثـر علـى االالعـرض والطلـب، ومخـاوف السـوق، والمضاربـة مـن قبـل تجـار السـوق، والعوامـل الدوليـة  

و/ أو التوقعـات المسـتقبلية للشـركة، وهـذا مـن شـأنه أن يكـون لـه تأثيـر سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا فتراضـات االودقـة 

   .ووضعهـا المالـي بشـكل عـام

   :المخاطر المتعلقة بالطلب على المنتجات

مونيوم والحديـد المشـغول، االلي مـواد البنـاء، صناعـة الحديـد المسـلح، صناعـة تعتمـد الشـركة علـى فئـة معينـة مـن المنتجـات، مثـل التجـارة فـ

ـدد مـن حبـار الصناعيـة، اسـتعدال الحديـد والعبـوات المعدنيـة. سـتعتمد قـدرة الشـركة علـى تنويـع عـروض منتجاتهـا فـي المسـتقبل علـى عاالانتـاج 

 ارج نطـاق سـيطرتهاالعوامـل، التـي قـد يكـون بعضهـا خـ

ت الشـركة، إن أي انخفـاض فـي الطلـب علـى منتجـات الشـركة مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى انخفـاض فـي المبيعـات ممـا سـوف يؤثـر سـلبا علـى عمليـا

   .وتوقعاتهـا المسـتقبلية ووضعهـا المالـي بشـكل عام

  حتياجـات مـن االركة علـى مورديـن رئيسـيين محلييـن وعالمييـن للمـواد الخـام والمعـدات وتعتمـد الشـ :عتماد على الموردين الرئيسيينمخاطر اال

جــل االيوجــد لــدى الشــركة اتفاقيــات طويلــة  اال أنه .% ٤٠%ونســبة المورديــن الدولييــن  ٦٠الخدمـات وتمثـل نســبة المورديــن المحلليــن 

قتـه مـع الشـركة، فـإن الشـركة قـد تواجـه صعوبـة فـي اسـتبدال الوبالتالـي، إذا قـرر أحـد المورديـن الرئيسـيين إنهـاء عمـع المورديـن الرئيسـيين، 

  سـعار والجـودة. االالمـورد بمـورد آخـر علـى نفـس المسـتوى مـن التأهيـل و

قــات مســتمرة الالمورديــن وإذا لــم تســتطع الشــركة الحفــاظ علــى ع الءتتنافـس الشـركة مـع شــركات أخــرى للحصــول علــى خدمــات هــؤ

  المورديـن  الءء المورديـن الرئيسـيين، أو إذا أصبحـت الشـروط التـي تشـتري بموجبهـا الشـركة المـواد الخـام والسـلع والخدمـات مـن هـؤالمــع هـؤ

فيـذ التزامتهـا بموجـب اتفاقيـات التوريـد ، سـيؤثر ذلـك سـلبا علـى نتائـج عمليـات الشـركة، وتوقعاتهـا غيـر مواتيـة، أو عـدم قـدرة الشـركة علـى تن

  . المسـتقبلية، وعلـى مركزهـا المالـي بشـكل عـام

  : ءالالمخاطر المتعلقة بالعم



 ٢٤من  ١٩صفحة 
 

معهـا مـن الجهـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة. وتعتمـد إلـى حـد مـا علـى هـذه الجهـات  الاء متنوعـة تجـري أعمـاللـدى الشـركة قاعـدة عمـ 

، آخرقـة مـع هـذه الجهـات فـي حالـة مـا إذا قامـت بعـض أو كل الجهـات بالتوجـه إلـى منافـس الء رئيسـيين، إن أي تطـور سـلبي فـي العالكعمـ

   .ين والـذي بـدوره قـد يؤثـر سـلباً علـى عمليـات الشـركة ونتائـج عملياتهـاء رئيسـيالسـوف يـؤدي إلـى فقـدان عمـ

 المخاطر المتعلقة بالنقل

  عليـه فـإنوئهـا، التمتلــك الشــركة أســطول نقــل خــاص بهــا، وتعتمــد الشــركة علــى مقدمــي خدمــات نقــل خارجييــن لنقــل منتجاتهــا لعمال 

  .ئهـا الأي تعطـل فـي خدمـات النقـل سـتؤثرعلى قـدرة الشـركة علـى توريـد منتجاتهـا لعم 

   :عتماد على الموظفين الرئيسينمخاطراال

  ع أن تضمـن أنهـا قـد ال تسـتطي إالساسـيين. االتعتمـد الشـركة علـى قـدرات وخبـرات المسـؤولين التنفيذييـن العامليـن لديهـا وغيرهـم مـن الموظفيـن 

  ضافـة إلـى ذلـك، ونظـرا لتنـوع أعمـال الشـركة ، فقـد يصعـب علـى الشـركة االب .بقـاء علـى الموظفيـن الحالييـن أو اجتـذاب موظفيـن جـددإلا

الرئيســيين. مــن هنـا، يمكـن أن تـؤدي  فــراد المؤهليــن الذيــن يتمتعــون بالخبــرة التــي تشــترطها علــى موظفيهــاالحتفــاظ بااالســتقدام أو اال

خريـن فـي االحتفـاظ بالموظفيـن المؤهليـن االحتفـاظ بالموظفيـن المؤهليـن أو عـدم تحديـد وتوظيـف واالخسـارة الموظفيـن الرئيسـيين أو عـدم 

  المسـتقبل إلـى عواقـب سـلبية وجوهريـة علـى نتائـج الشـركة وعملياتهـا

   : المتعلقة بالدعاوى القضائيةالمخاطر 

أو  تُرفـع مـن قبلهـا أو ضدهـا ناتجـة عـن عـدم التقيـد بالعقـودقد ل عملهـا دعـاوي ومطالبـات قضائيـة البشـكل عـام قـد ينشـأ لـدى الشـركة خـ

جـراءات فـي غيـر مصلحـة الشـركة فسـوف االل تلـك ء أو غيرهـا، فـي حـال تـم حـل مثـالفـات مـع العمـالالمسـؤوليات أو دفـع المسـتحقات أو الخ

  .يكـون لهـا أثـر سـلبي علـى نتائـج الشـركة ونتائـج عملياتهـا الشـــركة

  : نظمة واللوائحاالالمخاطر المتعلقة بمخالفة 

العامـة والتعاميـم المعمول بهـا فـي المملكـة العربيـة  ألنظمـة واللوائـح التنفيذيـة والقواعـد والتعليمـاتلنظـرا لتنـوع أعمـال الشـركة، فإنهـا تخضـع 

نظمـة للتغييـر. ويمكـن أن تؤثـر التغييـرات التنظيميـة التـي تسـببها العوامـل االالسـعودية . وقـد تتعـرض هـذه اللوائـح والقواعـد والقوانيـن و

مليـات الشـركة ونتائجهـا الماليـة. وقـد تقـوم الشـركة بتعديـل منتجاتهـا أو عملياتهـا قتصاديـة، التقنيـة و البيئيـة بشـكل كبيرعلـى عواالالسياسـية، 

ركزهـا تغييـرات فـي المسـتقبل فـي هـذه اللوائـح والقوانيـن، ممـا سـيؤثر سـلبا علـى نتائـج عمليـات الشـركة، وتوقعاتهـا المسـتقبلية ومللللعمـل وفقـا 

   .المالـي بشـكل عـام

  :المخزون  مخاطر

  سـعار،االنظـراً لطبيعـة نشـاط الشـركة، فإنـه يتوجـب عليهـا أن تحافـظ علـى حجـم مخـزون كبير من البضائع وحيث ان الشـركة خاضعة لتقلبـات 

  عنـد السـعار المخطـط لهـا اصالباتسـتطيع بيـع منتجاتهـا الموجـودة فـي مخزونهـا السـعار فـأن الشـركة قـد االففـي حـال حـدوث هبـوط فـي تلـك  

  . شـرائها ممـا سـيؤثر سـلبا علـى مسـتوى ربحيـة الشـركة وأدائهـا المالـي 

  

  

  

  العالج للمشكلة لسب  الجهة الموقعة للعقوبة  اسباب المخالفة  العقوبة

       ال يوجد

 

  

  

  

  م و العمل بهاو اعداد تقارير المراجعة الى لجنة المراجعة  و من ثم  ٢٠٢٠خالل اعدت ادارة المراجعة الداخلية خطة المراجعة المستمرة 

  مالية الى مجلس االدارة عن مراجعة العمليات التشغيلية و المالية و االدارية للتحقق بدرجة مقبولة  من حماية أصول الشركة و دقة السجالت ال

  و لم تظهر عمليات المراجعة ضعفاً جوهرياً , لذا تؤكد الشركة على فاعلية نظام الرقابة الداخلية .  و المحاسبية

  

 ـ العقوبات  أو  أى تدبري احرتازى على الشركة     ٣

 الداخلية بالشركة      الرقابة السنوية لفاعلية   املراجعة ـ �تائج  ٤



 ٢٤من  ٢٠صفحة 
 

  

 

 

  

مليون  ١٣٢م بمبلغ وقدره  ٢٠٢٠مبيعات خردة مجهزة خالل عام  –أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته شركة تم خالل العام وكما هو معتاد التعامل مع 
  م٢٠١٩مليون لایر سعودي خالل عام  ١٥٣لایر سعودي مقارنة بمبلغ وقدره 

  

  

 

  ) توصية لجنة المراجعة بشأن الحاجة الى تعيين مراجع داخلى : ـ  ١/  ٦(  

م برفع توصية بتعيين مراجع داخلي ٢٠٢٠ن مراجع داخلى عند بدء االكتتاب وقامت لجنة المراجعة خالل اجتماعها األخير لعام قامت الشركة بتعيي 
  م٢٠٢١مقدمة لهم ، وسيتم أخذ الموافقات االزمة في عام من ضمن قائمة العروض ال

  اإلدارة مجلس قرارات ينوب بينها تعارض يوجد التي المراجعة لجنة توصيات)  ٢/  ٦( 
 

  مراجع يينتع بشأن بها األخذ المجلس رفض التي ،أو.اإلدارة مجلس وقرارات المراجعة لجنة توصيات ينب فضر أو تعارض اليوجد

  . الداخلي المراجع يينتع وأ أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزلهأ الشركة حسابات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 صفقة بني الشركة و طرف ذى عالقةـ وصف ألى  ٥

 ـ توصيات جلنة املراجعة      ٦



٢٤من٢١صفحة

  

  

 

  توزيع االرباح و توصيات مجلس االدارة   

  

  

  ى  : ـ توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التال

  حتياطـي النظامـي للشـركة، ويجـوز أن تقـرر الجمعيـة العامـة العاديـة وقـف هـذا االربـاح الصافيـة لتكويـن اال)%مـن  ١٠ب (يجنـ  ١

  . )%مـن رأس المـال المدفـوع ٣٠(حتياطـي المذكـور االالتجنيـب متـى بلـغ 

   .رباح لتكوين احتياطي اتفاقياال )%من صافي ٥(أن تجنب االدارة  على اقتراح مجلسـ للجمعية العامة بناء  ٢

  ات أخـرى، وذلـك بالقـدر الـذي يحقـق مصلحـة الشـركة أو يكفـل توزيـع أربـاح ثابتـةيللجمعيـة العامـة العاديـة أن تقـرر تكويـن احتياطــ  ٣

  لعاملـي نشـاء مؤسسـات اجتماعيـةالربـاح مبالـغ االمـكان علـى المسـاهمين. وللجمعيـة المذكـورة كذلـك أن تقتطـع مـن صافـي االدر

  الشـركة أو لمعاونـة مايكـون قائمـاً مـن هـذه المؤسسـات

  .)%من رأس المال المدفوع ١٠(نسبة تمثل بيوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين ـ  ٤

  )%مـن الباقـي  ١(حـكام المقـررة فـي المـادة السادسـة والسـبعين مـن نظـام الشـركات يخصـص بعـد ماتقـدم نسـبة االمـع مراعـاة ـ  ٥

  . لسـنوات الثالثـة السـابقةخـال ا .دارة، علـى أن يكـون اسـتحقاق هـذه المكافـأة متناسـباً مـع عـدد الجلسـات التـي يحضرهـا العضـوااللمكافـأة مجلـس 

  

  

ريــال ســعودي ولــم تــوزع  ٣١٨,٧٠٠م بواقــع ٢٠١٣م والتـي تخـص اربـاح العـام ٢٠١٤قامـت الشـركة بتوزيـع أربـاح فقـط فـي بدايـة العـام 

ويـل العديـد مـن المشـاريع التـي نفذتهـا وكذلـك تطويـر وذلــك يعــود لقيــام الشــركة بإعــادة اسـتثمارها فـي تم هالشــركة أي أربــاح حتــى تاريــخ

  .أعمالهـا ودعـم انشـطتها التشـغيلية 

 ٣,٠٠٠,٠٠٠مليون لایر سعودي ومبلغ  ٥٧,٠٠٠,٠٠٠م برفع رأس مال الشركة عن طريق رسملة أرباح مبقاة بمبلغ ٢٠٢٠في عام قامت الشركة 

 ١٢مليون سهم إلى  ٦لایر سعودي وبالتالي ارتفعت أسهم المستثمرين من  ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠بغ من االحتياطي وأصبح رأس المال بعد لتعديل بمل

  .مليون سهم

  

  

  

 .٢٠٢٠-١٢-٣١فى المنتهية المالية للسنة للشركة المجمعة المالية القوائم على التصويت -١

 .٢٠٢٠ -١٢-٣١في المنتهية المالية للسنة الحسابات تقريرمراجع على التصويت -٢

 .٢٠٢٠-١٢-٣١في المنتهية المالية للسنة الشركة إدارة مجلس تقرير على التصويت -٣

للربع  القوائم وتدقيق ومراجعة فحصل وذلك المراجعة، لجنة قبل من ينالمرشح بين من للشركة الحسابات مراجعيين تع على التصويت -٤

 لجنة تقرير بأن لماع .أتعابه وتحديد٢٠٢٢و الربع االول من  م ٢٠٢١للعام   السنوية والقوائم الثالثو  والربع نيالثا الربعواالول 

 .الشركة حسابات لمراجعةين المرشحعين اجرأسعارالم عروض تفاصيل يتضمن العامة الجمعية إلى المراجعة

السادسالفصل 

 االرباح      توزيع  ـ سياسة  ١

 االرباح       ـ  توزيعات ٢

 ـ توصيات جملس االدارة اىل  اجلمعية العامة       ٣



 ٢٤من  ٢٢صفحة 
 

 .٢٠٢٠- ١٢- ٣١في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت - ٥

 م٢٠٢٠ - ١٢- ٣١في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لایر )١٣٥.٠٠٠( مبلغ صرف على التصويت - ٦

  ٢٠٢٠ - ١٢- ٣١توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى  االدارة بعدم   توصية مجلس التصويت - ٧

تمت لغايات اتمام األعمال والعقود التي م مع شركة أجيج الصلب وعلى ٢٠٢٠صفقة االستحواذ التي تمت خالل عام على  التصويت - ٨

 الصفقة (صفقة مبادلة أصول عينية مع أطراف ذات عالقة).

 التصويت على قرار مجلس االدارة بالموافقة على االنتقال الى السوق الرئيسي .  -٩

الدارة بالتوقيع على معامالت تقديم الضمانات و الكفاالت البنكية للغير بجميع التصويت على تفويض رئيس مجلس ا -١٠

 ) من النظام االساسي للشركة . ٢٠انواعها سواء لالفراد او الشركات، حسب نص المادة (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٤من٢٣صفحة

  
  
  
  
  
  

  ٢٠٢٠و ايضاحاتها للعام  لمالية قرير المحاسب القانونى و القوائم ات
  
  
  
  

  
  عليها. تحفظات أي واليوجد جوهرية أخطاء أية من خالية المالية القوائم أن الحسابات يظهرتقريرمراجعي

 م٢٠٢٠جوهري خالل عام لوجود حدث ولكن تم لفت االنتباه لصفقة االستحواذ على شركة أجيج لصناعة الصلب 

  .م٣١/١٢/٢٠٢٠% من إجمالي االصول كما في ٨٢وتمثل ما نسبته 

  
  
 .للشركة العامة الجمعية من المعتمد نيالقانو المحاسب باستبدال اإلدارة من مجلس توصية تصدرأية لم

  
  

  
   ٢٠١٨-١-١و اعتمد تطبيقها اعتباراً من  ٢٠١٧-٧-٣٠تم التخطيط بالشركة للتحول الى المعايير الدولية للمحاسبة فى           

ً  ٢٠١٨-١٢-٣١و كانت التقارير المالية الصادرة من الشركة فى             لمعايير المحاسبة الدولية هى أول تقارير تصدر وفقا

  ييرالدولية واالصدارات المعتمدة .المعا حسب الصحيح بالشكل الشركة سجالت إعداد تم وقدالمعتمدة بالمملكة السعودية .        

  . و ال يوجد أى اختالفات للتقاير عن المعايير الدولية فى التطبيق        
  
  
  
  
  

  و هى عبارة عن : ـ  ٢٠٢٠ -١٢-٣١مرفق القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل . -١

 قائمة المركز المالى .  -٢

 قائمة الدخل و الدخل الشامل . -٣

 قائمة التغير فى حقوق المساهمين . -٤

 قائمة التدفق النقدى . -٥

  االيضاحات على القوائم المالية . -٦

  
  
  
  
  
  
  

السابعالفصل 

 القا�و�ى        فى تقرير احملاسب ـ التحفظات  ١

 ـ توصية جملس االدارة بتغيري احملاسب القا�و�ى      ٢

 ـ ايضاح عن أى اختالف عن املعايري الدولية      ٣

 ـ القوائم املالية و ايضاحاهتا       ٤



تامية لمة ا  ال


