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 املحترمين                         صدر للخدمات اللوجستيةالسادة / مساهمي شركة 

 ,,,وبعد سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال

ــتية يســـر مجلس إدارة   ــنوي ق الذي يلقي الضـــوء على أداء شـــركة صـــدر للخدمات اللوجسـ ــاهمي الشـــركة الكرام التقرير السـ أن يقدم ملسـ

ــنة املالية املن هية في  ــــــــ ــــــــــركة ومركزها املالي عن السـ ــم ر    31وإنجازات الشـ م ق والذي تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات الئحة    2020ديســـــــــ

ملالية ونظام الشـــركات الســـعودي والنظام األســـاةـــ ي للشـــركة ق  حوكمة الشـــركات وقواعد التســـجيل واالدراد الصـــادرة عن هيئة الســـو  ا

 وذلك على النحو التالي : 

 

 :  هاونشاطورأسمالها   الشركة  تأسيس -1

 :   ورأسمالها تأسيس الشركة  1-1

  )"الشـــــركة"  كشـــــركة مســـــاهمة  ســـــابقا  شـــــركة مصـــــنع الصـــــمعاني للصـــــناعات املعدنية ( شـــــركة صـــــدر للخدمات اللوجســـــتيةتأســـــســـــ   

ـــــوم امللكي رقم )م/ مقفلة ســــــعودية ـــــادرة باملرسـ ـــــركات الصـ  ألحكام نظام الشـ
ً
هـــــــــــــــــــ ولوائحه في اململكة العربية 28/01/1437  وتاريخ 3طبقا

وزاري لقرار الل وطبقا قم1994ف راير   2هـ املوافق  1414شعبان   20الصادر بتاريخ   1131012302السعودية تح  السجل التجاري رقم  

 ق  م باملوافقة على إعالن التحول إلى شـركة مسـاهمة سـعودية مقفلة2016نوفم ر   3هـــــــــــــــ املوافق  1438صـفر   3  بتاريخ 26رقم ) /
ً
وطبقا

ـــــركة  ـــــجل التجاري مدة الشـ  تبدأ من  99للسـ
ً
ـــــئولية  2016نوفم ر    8هــــــــــــــــــــ املوافق  1438صــــــفر    8عاما ـــــركة ذات مسـ م )تاريخ التحول من شـ

 . مة سعودية مقفلة محدودة إلى شركة مساه

 لقرار هيئة سو  املال الصادر بتاريخ  
ً
هـ والذي تضمن املوافقة على طرح أسهم  1438جمادى االخرة   13م املوافق  2017يناير   11وطبقا

ــــــــــــركـة  ــــــــــــو  املوازيـة )نمو  وبموافقـة الجمعيـة العـامـة  ير العـاديـة للشـ ــــــــــــركـة في السـ ــــــــــــركـة من تم الشـ ريـال   9,000,000زيـادة رأس مـال الشـ

 إلى   11,250,000ســــعودي الي 
ً
م  26/2/2017ريال ســــعودي لكل ســــهم وبتاريخ   10ســــهم بقيمة إســــمية    1,125,000ريال ســــعودي مقســــما

 هـ تم إدراد وبدء تداول أسهم الشركة بالسو  املوازية "نمو". 29/5/1438املوافق  
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عن مال الشركة رأس    بزيادةهـــــــــ    9/4/1439 املوافق  م17/12/2017 املنعقدة بتاريخوقد قام مجلس إدارة الشركة بالتوصية في جلسته 

ريال   3,750,000مبلغ   رسـملة  سـهم وذلك عن طريق  375,000طريق منح أسـهم مجانية للمسـاهمين بواقع سـهم لكل ةالةة أسـهم وبزيادة  

ـــــاة األربـاح املبقـاة و   خصـــــــــــــمـا ــــــــ ــــيـة مجلس اإلدارة  تم املوافقـة على  من حسـ ــــــــ من خالل الجمعيـة العـامـة  ير العـاديـة املنعقـدة بتـاريخ  توصـ

   15,000,000هـ ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة  25/07/1439م املواافق  11/04/2018
ً
  سهم   1,500,000لى إريال سعودي مقسما

 . ريال سعودي لكل سهم 10سمية  ابقيمة 

بزيادة رأس مال الشـــــركة   ه  23/03/1441املوافق    م20/11/2019ريخ وقد قام مجلس إدارة الشـــــركة بالتوصـــــية في جلســـــته املنعقدة بتا

ســهم وذلك عن طريق   1,000,000  قدرها  وبزيادة  مملوكة  واحد لكل ســهم ونصــف  عن طريق منح أســهم مجانية للمســاهمين بواقع ســهم

من حســــاة عالوة اإلصــــدار ورســــملة املبلغ املتبقي بحســــاة عالوة اإلصــــدار وإضــــافته إلى حســــاة األرباح  ريال   10,000,000رســــملة مبلغ  

ــاة   ــاملبقـ ــاريخ     وتمـ ــة املنعقـــدة بتـ ــاديـ ــة  ير العـ ــامـ العـ ــة  ــة مجلس اإلدارة من خالل الجمعيـ ــــيـ ــــــــ ــة على توصـ م املوافق  25/06/2020املوافقـ

ـــــ ليصـبح رأس مال الشـركة بعد الزيادة  04/11/1441 ــــــــ  إلى   25,000,000هــ
ً
ريال   10سـهم بقيمة اسـمية    2,500,000ريال سـعودي مقسـما

 سعودي لكل سهم. 

وصــدرت موافقة  على انتقال الشــركة للســو  الرئي ــ يهـــــــــــــــ  09/02/1442  م املوافق26/09/2020بتاريخ وقد وافق مجلس إدارة الشــركة  

أسـهم الشـركة بالسـو   وبدأ تداول   هــــــــــــــ  17/04/1442املوافق    م03/12/2020اإلنتقال بتاريخ السـو  املالية السـعودية تداول على طل   

ــــــــــــ ي اعتبــارا من يوم الخميس   ــــــــــــ ي تــاةـ  في قطــاع الخــدمــات املهنيــة والتجــاريــة  1832ه بــالرمز  25/04/1442م املوافق  2020-12-10الرئي ـ

 %. 10ونسبة التذبذة اليومي لسعر السهم 

تعديل املادة الثانية بهـــــ  12/03/1442م املوافق 29/10/2020ووفقا ملا تم  املوافقة عليه بالجمعية العامة  ير العادية للشركة بتاريخ 

  در للخدمات اللوجستية من نظام الشركة األساس املتعلقة باسم الشركة من شركة مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية إلى شركة ص

 . هـ01/06/1442م املوافق 14/01/2021 وتم اإلعالن عن تغيير االسم على تداول بتاريخ
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 نشاط الشركة :   1-2

ـــــــــ02/05/1442بتاريخ   421102109011 رقم املعدل تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموج  الترخيص الصناعي ق وبموج  السجل  هــ

 -والسجالت الفرعية التالية :  هـ20/08/1414والصادر بتاريخ  1131012302التجاري الرئي  ي رقم 

 هـ 08/05/1439الصادر بتاريخ  2050115434سجل فرعي رقم  -

 هـ 27/06/1439الصادر بتاريخ  1010947309سجل فرعي رقم  -

 هـ 12/07/1432الصادر بتاريخ  1131035610سجل فرعي رقم  -

 هـ 02/02/1428الصادر بتاريخ  1131023051سجل فرعي رقم  -

ـــــــناعة األرفف املعدنية وجميع أنظمة  ا شــــــــركة صــــــــدر للخدمات اللوجســــــــتيةســــــــم  يعت ر او  ـــــــاملة في صـ ـــــــم مرادف للجودة الشـ سـ

الجودة   هذه  أنفسـنا لتوفير  كرسـنا عمال وقداأل تخدم مختلف قطاعات    والتيوالخدمات اللوجسـتية  وحلول التخزين واملناولة 

 . بأعلى معاييرها مع التحكم في التكلفة

 ي :  وتتمثل أهم أنشطة ومنتجات الشركة فيما يل

واألقفاص  طبلياتوال  والثالجات ســــتودعاتاملأرفف  و   املعدنية ناولةواملتخزين  الاألرفف املعدنية وملحقاتها وأنظمة    •

 . ديق املعدنيةوالحاويات والصنا

                                   . يةخشبال والحاويات والصناديق لياتطبال  •

 . يةبالستيكال لياتطبال  •

 . عدات وأالت التخزينمو  شوكيةالرافعات ال •

 .النقل للغير   – الخدمات اللوجستية ) التخزين للغير •
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 حوكمة الشركات :  -2

ــــــركة وقام    2-1 ــــــات ولوائح مكتوبة لتنظم عمل الشـ ــــــياسـ ــــــع سـ ــــــركة بوضـ ــــــها   باعتماد تلك اللوائح من مجلس اإلدارةقام  الشـ وتم عرضـ

  حس  الجدول التالي:  م29/10/2020واعتمادها من الجمعية العامة للشركة بتاريخ 

 البيان الالئحة م 

تاريخ  13تم اعتماد الالئحة بقرار من مجلس اإلدارة رقم  الئحة حوكمة الشركات 1

 . م29/10/2020بتاريخ م و موافقة الجمعية العامة 26/09/2020

تاريخ  13تم اعتماد الالئحة بقرار من مجلس اإلدارة رقم  الئحة لجنة املكافأت و الترشيحات  2

 م . 29/10/2020م و موافقة الجمعية العامة بتاريخ 26/09/2020

تاريخ  13تم اعتماد الالئحة بقرار من مجلس اإلدارة رقم  سياسات تعارض املصالح  3

 م . 29/10/2020م و موافقة الجمعية العامة بتاريخ 26/09/2020

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في   4

 مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة 

تاريخ  13تم اعتماد الالئحة بقرار من مجلس اإلدارة رقم 

 م . 29/10/2020م و موافقة الجمعية العامة بتاريخ 26/09/2020

تاريخ  13تم اعتماد الالئحة بقرار من مجلس اإلدارة رقم  وإجراءات اإلفصاح والشفافية سياسة  5

 م . 29/10/2020م و موافقة الجمعية العامة بتاريخ 26/09/2020
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 وتطبق الشركة جميع أحكام ال ئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السو  املاليةق باستثناء ما يلي:   2-2 

 البيان الالئحة م 

يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدري  وتأهيل  39

 أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةق 

 استرشادية

  –بناًء على اقتراح لجنة الترشيحات  –يضع مجلس اإلدارة  41

اآلليات الالزمة لتقييم أداء املجلس وأعضائه ولجانه  

 واإلدارة التنفيذية  
ً
 سنويا

استرشادية وتقوم لجنة الترشيحات  

واملكافآت باستخدام أفضل املعايير 

 للتقييم.

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

 إدارة املخاطر  

 استرشادية

 استرشادية تكوين وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية  76

املشاركة واألداء  تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز  85

 للعاملين في الشركة

 استرشادية

 استرشادية و مبادرات العمل االجتماعي  املسؤولية االجتماعية 87/88

استرشادية ق ويقوم مجلس اإلدارة   تشكيل لجنة حوكمة الشركات  95

باستمرار بمتابعة تطبيق الشركة لكافة 

 لوائح الحوكمة.
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 :  دارة التنفيذيةواإل  واللجاندارة  أعضاء مجلس اإل  -3

 اإلدارة: أعضاء مجلس  3-1

ــــــركة مجلس إدا ــــــة من األ يتولى إدارة الشـ ــــــاهمين ملدة ال تزيد عن ةال  رة مؤلف من )خمسـ ــــــاء  تنتخمهم الجمعية العامة العادية للمسـ عضـ

 من ذلك عين املؤســســون أول مجلس إدارة ملدة خمس ســنوات  
ً
وحتى  , من تاريخ قيد الشــركة بالســجل التجاري بتداء اســنوات واســتثناءا

 على النحو التالي:  م15/09/2021في    نهاية دورة املجلس الحالية

 املنص   م االس م 

  عضو  ير تنفيذي - رئيس مجلس االدارة   محمد عبدهللا عبدالكريم الصمعانيأ/  1

 عضو تنفيذي  - العضو املنتدة - نائ  رئيس مجلس االدارة بندر محمد عبدهللا الصمعاني أ/  2

 عضو مستقل  خالد سليمان عبدهللا املديفر /م 3

 مستقل عضو  التويجري عبدالعزيز طار  سعد أ/ 4

 عضو مستقل  زبن العبدالرحمن  العزيزعمر عبد م/ 5

 

ـــــــمري بن  ســــــــعد   /ومن الجدير بالذكر أن املهندس ـــــــو مجلس اإلدارة  عماش الشـ قد تقدم باســــــــتقالته من عضــــــــوية مجلس    املســــــــتقلعضـ

 . م13/09/2020ية وتم قبول اإلستقالة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ لالعم نظرا لظروفهم وذلك 10/09/2020اإلدارة بتاريخ 

ــــلفــه ك عمر بن عبــد العزيز بن عبــد الرحمن الزبن  /هنــدسكمــا قــام املجلس بتعيين امل  ــــــــ ــــــــــــتقــل بمجلس اإلدارة ليكمــل مــدة سـ ــــــــــــو مسـ   عضـ

ــــــــعد   /املهندس ــــــــمري بن  سـ وتم عرض هذا التعيين على م وحتى نهاية دورة املجلس الحالية  22/09/2020 في  من تاريخ التعيين عماش الشـ

 . وتم  املوافقة على هذا التعيين من قبل الجمعية العامة للمساهمين م29/10/2020بتاريخ الجمعية العامة  ير العادية 
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 :   لجنة املراجعة  3-2

  التالي: وهم كـأعضاء   ةمن ةالةيتكون تشكيل لجنة املراجعة   

 املنص   االسم  م 

 عضو مالي  – رئيس اللجنة عبد هللا محمد الك ريش /األستاذ 1

 عضو اللجنة  املهندس/ خالد سليمان املديفر  2

 عضو مالي –  عضو اللجنة عمر املفدىعزام األستاذ/  3

 

ـــــــــتاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق  ومن الجدير بالذكر ـــــــــو لجنة املراجعة األسـ ـــــــــتقل من خارد املجلس   أن عضـ ـــــــــو مالي مسـ قد ) عضـ

وتم قبول  وذلك لتعيينه بمنصـــــ  نائ  الرئيس التنفيذي بالشـــــركة   م06/09/2020تقدم باســـــتقالته من عضـــــوية لجنة املراجعة بتاريخ 

ــــــــــــتقـالـة من مجلس اإلدارة بنفس التـاري ــــــــــــويتـهـكاخ وقـد  اإلسـ م وحتى تـاريخ 11/04/2019  في لجنـة املراجعـة اعتبـارا من  ن تـاريخ بـدايـة عضـ

 .  اإلستقالة

ـــــــتاذ/  و  ـــــــدر قرار مجلس اإلدارة بتعيين األسـ عضــــــــوا في لجنة املراجعة ) عضــــــــو مالي مســــــــتقل من   عبدهللا بن محمد بن علي الك ريشقد صـ

ــــتـاذ/ عبـد الرحمن بن إبراهيم وحتى نهـايـة دورة املجلس الحـاليـة    م06/09/2020خـارد املجلس   بتـاريخ   خلفـا للعضـــــــــــــو املســـــــــــــتقيـل األســـــــــ

انتخاة األســـــــــــــتاذ/ عبدهللا بن محمد  وتم   م29/10/2020على هذا التعيين بتاريخ    ير العادية  وتم أخذ موافقة الجمعية العامة الهدلق

 . رئيسا للجنة املراجعة خلفا للرئيس السابق املستقيل بن علي الك ريش من قبل أعضاء لجنة املراجعة

باستقالته من عضوية لجنة املراجعة   ) عضو مجلس إدارة مستقل   املهندس/ سعد بن عماش الشمري لجنة املراجعة    رئيس تقدمكما 

  . م13/09/2020وتم قبول اإلستقالة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ وذلك نظرا لظروفه العملية م 10/09/2020بتاريخ 
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ــــــتاذ/ عزام بن   ــــــتقل من خارد املجلس   بتاريخ  عمر بن عبد الرحمنكما تم تعيين األسـ ــــــو مالي مسـ ــــــوا في لجنة املراجعة ) عضـ املفدى عضـ

ـــــمري  ) رئيس لجنة املراجعة    م وحتى نهاية دورة املجلس الحالية خلفا للعضــــــو املســــــتقيل22/09/2020 ـــــعد عماش الشـ وتم  املهندس/سـ

 م. 29/10/2020أخذ موافقة الجمعية العامة  ير العادية على هذا التعيين بتاريخ 

 :  لجنة املكافآت والترشيحات  3-3

اعتبارا من   عمل اللجنةيبدأ  نعلى أتشـــكيل لجنة املكافآت والترشـــيحات  تم م  2020ســـبتم ر  20بتاريخ  ة الشـــركةقرار مجلس إدار وفقا ل

 . م15/09/2021م وحتى نهاية دورة املجلس الحالية في 20/09/2020تاريخ قرار مجلس اإلدارة في 

 م وتم  املوافقة على الالئحة. 29/10/2020يخ الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات على الجمعية العامة  ير العادية بتار وتم عرض 

 على النحو التالي:  وتشكل  اللجنة من ةالةة أعضاء

 

 

 

 

 :  دارة التنفيذيةإل ا  3-4

 للجدول التالي:  أعضاء  ةتتكون اإلدارة التنفيذية من ةالة
ً
 وفقا

 املنص   االسم  م 

 الرئيس التنفيذي  بندر محمد عبدهللا الصمعاني  /األستاذ  1

 نائ  الرئيس التنفيذي  إبراهيم الهدلق الرحمن / عبد األستاذ 2

 التنفيذي  املالي رئيسال األستاذ / أحمد مصطفى قرطام  3

 املنص   االسم  م 

 عضو مجلس إدارة مستقل  -رئيس اللجنة  املهندس/ خالد سليمان املديفر  1

 عضو  ير تنفيذي -رئيس مجلس اإلدارة  -عضو اللجنة  األستاذ/ محمد عبد هللا الصمعاني  2

 مجلس إدارة مستقل عضو  -عضو اللجنة  األستاذ/ طار  سعد التويجري  3
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بناًء على توصــية   و م وقبل إصــدار هذا التقرير2021م وفي ســنة 2020عد عن ســنة لهذا التقرير املومن الجدير بالذكر أنه كحد  الحق  

ـــــــــــيحات وقرار مجلس إدارة  ـــــــــــركة بتاريخ لجنة املكافآت والترشـ م باملوافقة على تعيين األســــــــــــتاذ عبدالرحمن بن ابراهيم  14/03/2021الشـ

 من تاريخ 
ً
ــــا تنفيذيا للشـــــركة اعتبارا م خلفا للرئيس التنفيذي الســـــابق بندر بن محمد الصـــــمعاني والذي تر  15/03/2021الهدلق رئيسـ

 من تاريخمنص  الرئيس التنفيذي لشغله منص  العضو املنتدة  
ً
 م. 15/03/2021 اعتبارا

   : واللجان  خرى س إدارة الشركات األ مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في عضوية مجال -4

 للجدول التالي : 
ً
 وفقا

 املنص  سم الشركة ا سم العضوا

) مساهمة   شركة مصنع القحطاني لصناعات تغليف األنابي  عمر عبدالعزيز الزبن /  املهندس

  مقفلة .

 ) مساهمة مقفلة .   السعودية الخليجيةشركة الطيران 

 ) مساهمة مقفلة .  شركة مدينة املعرفة االقتصادية

 عضو مجلس االدارة

 

 عضو مجلس االدارة

 عضو مجلس االدارة

 

 عضو مجلس إدارة مستقل  مساهمة مقفلة .  ) شركة سهل املدار  املهندس / خالد سليمان املديفر 

 بي  الرياضة الفالح ) مساهمة مقفلة    التويجري األستاذ/ طار  سعد 

 ) مساهمة مدرجة    شركة السديس للنقليات

 

 شركة ةوة األصيل ) مساهمة مدرجة   

 

 HSBC االستثماريةالصناديق 

 

 عضو مجلس إدارة مستقل 

 عضو مجلس إدارة مستقل 

 

عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس  

 والترشيحات  لجنة املكافآت

 إدارة مستقل عضو مجلس 
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 :  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه -5

 للجدول التالي : 
ً
 وفقا

  م 

 سم العضو ا

 تصنيف العضوية 

 مستقل   ير تنفيذي تنفيذي

  √  محمد عبدهللا عبدالكريم الصمعانيأ/ 1

   √ بندر محمد عبدهللا الصمعاني أ/ 2

 √   خالد سليمان عبدهللا املديفرأ/ 3

 √   عبد العزيز التويجري طار  سعد أ/ 4

 √   بنالز عبد الرحمن عمر عبد العزيز أ/ 5

 

 مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور:  -6

 لجنة املراجعة :  6-1

 : ومهام عملها تتلخص فيما يلي اختصاص لجنة املراجعة           

 الرأي الفني بشأنها والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها. دراسة القوائم املالية األولية والسنوية وإبداء :  التقارير املالية  -1

ــــيـة  :  املراجعة الداخلية -2 ــــــــ ــــــــــــركة والتوصـ ــــــــــــة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير املراجعة الداخلية وإدارة املخاطر بالشـ دراسـ

 بتعيين املراجع الداخلي. 

ــــــــابات -3 ــــــــابات الخار ي والتحقق م: مراجع الحسـ ــــــــية للمجلس بتعيين مراجع الحسـ ــــــــته  التوصـ ــــــــوعيته ومناقشـ ــــــــتقالله وموضـ ن أسـ

 ودراسة تقرير املراجع الخار ي.   استفساراتهجابة عن واإل 
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ــــيـاســــــــــــــات وتعليمـات الجهـات الرقـابيـة ومراجعـة العقود :  االلتزامضـــــــــــــمـان    -4 التحقق من التزام الشـــــــــــــركـة بـاألنظمـة واللوائح والســـــــــ

 والتعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

 م أربعة اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي: 31/12/2020املراجعة خالل السنة املالية املن هية في *وقد عقدت لجنة  

اسم  

 اللجنة

 

 اسم العضو

طبيعية  

 العضوية 

 سجل الحضور 

 االجتماع االول 

 م28/03/2020

 االجتماع الثاني 

 م09/09/2020

 االجتماع الثالث 

 م17/11/2020

 االجتماع الرابع 

 م16/12/2020

 االجمالي 

  لجنة

 املراجعة 

رئيس اللجنة   املهندس/سعد عماش سعد الشمري 

 السابق
√ √ 

 

 مستقيل 
2 

 4 √ √ √ √ عضو املهندس / خالد سليمان املديفر 

 1 مستقيل  √ عضو سابق األستاذ / عبد الرحمن إبراهيم الهدلق 

 3 √ √ √ التعيين قبل  رئيس اللجنة  األستاذ/ عبد هللا محمد الك ريش

 2 √ √ قبل التعيين  عضو األستاذ/ عزام عمر املفدى 

 

 

 

 :  والترشيحات  لجنة املكافآت 6-2

   : ومهام عملها تتلخص فيما يلي اختصاص لجنة املكافآت والترشيحات

ـــــــــاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة   .1 ـــــــــحة ملكافآت أعضـ ـــــــــة واضـ ـــــــــياسـ التنفيذيةق ورفعها إلى مجلس  إعداد سـ

ــــــــاح ع ها ــــــــة اتباع معايير ترتبع باألداءق واإلفصـ ــــــــياسـ  العتمادها من الجمعية العامةق على أن يراعى في تلك السـ
ً
ق اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

  .والتحقق من تنفيذها

 .اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .2
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 للســـياســـات واملعايير املعتمدةق مع مراعاة عدم ترشـــيح أي التوصـــية مل .3
ً
جلس اإلدارة بترشـــيح أعضـــاء فيه وإعادة ترشـــيحهم وفقا

 .شخص سبق  إدانته بجريمة مخلة باألمانة

  .التنفيذيةاملراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخ رات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة  .4

 .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .5

 .وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء  ير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين .6

 .إلدارة أو كبار التنفيذيينوضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس ا .7

 .تحديد جوان  الضعف والقوة في مجلس اإلدارةق واقتراح الحلول ملعالج ها بما يتفق مع مصلحة الشركة .8

 .توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بهاق وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .9

 .وتقييم مدى فعالي ها في تحقيق األهداف املتوخاة م ها  املراجعة الدورية لسياسة املكافآتق .10

ـــــــــة   .11 ـــــــــياسـ  للسـ
ً
ـــــــــركة وفقا ـــــــــاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشـ ـــــــــية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضـ التوصـ

 .املعتمدة

 هو موضح بالجدول التالي:  كما إجتماع واحدم 31/12/2020خالل السنة املالية املن هية في  املكافآت والترشيحات  *وقد عقدت لجنة

 

 اسم اللجنة 

 

 اسم العضو 

طبيعية  

 العضوية 

 سجل الحضور 

 االجتماع االول 

 م 20/09/2020

 االجمالي

 

لجنة املكافآت  

 والترشيحات

 1 √ رئيس اللجنة  املهندس / خالد سليمان املديفر 

 1 √ عضو  األستاذ / محمد عبد هللا الصمعاني 

 1 √ عضو  األستاذ / طار  سعد التويجري 
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 : املكافآت املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  -7

 واإلدارة التنفيذية : واللجان سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   7-1

ــــــــاء مجلس اإلدارة بو  ــــــــوألف ريال في   80اقع  تم تحديد مكافآت أعضـ ــــــــنة للعضـ ــــــــافة  السـ ــــــــوية مجلس اإلدارة باإلضـ بدل لكمكافأة عن عضـ

ألف ريال عن   20كما تم تحديد مكافأة أعضـــــاء لجنة املراجعة بمبلغ  ق ريال للعضـــــو عن الجلســـــة الواحدة  3000حضـــــور جلســـــات مبلغ  

ــافة ملبلغ   ــو باإلضـ ــنة لكل عضـ ــة الواحدة  1500السـ ــات عن الجلسـ ــاء لجنة  كما تم تحديد    ق ريال بدل حضـــور جلسـ املكافآت  مكافأة أعضـ

ـــــافة ملبلغ   15بمبلغ   والترشــــــيحات ـــــو باإلضـ ـــــنة لكل عضـ ـــــة الواحدةق   1500ألف ريال عن السـ ـــــات عن الجلسـ ـــــور جلسـ بينما  ريال بدل حضـ

 .  التي تقرها لجنة املكافآت والترشيحات لتنفيذية من خالل الئحة املكافآت الداخلية بالشركةاإلدارة امكافآت تتحدد 

ـــــــاء مجلس اإلدارة 7-2 ــــــــ املكـــافـــآت املعمول بهـــا   واللجـــان  املكـــآفـــات املمنوحـــة ألعضـ ـــــــة  ــــــــ ــــيـــاسـ ــــــــ واإلدارة التنفيـــذيـــة متوافقـــة مع سـ

وال يوجد أي إنحراف  الشــــــــــــركة وســــــــــــياســــــــــــاتها املعتمدة من قبل الجمعية العامة للمســــــــــــاهمين  واملنصــــــــــــوص عليها في لوائح 

 السياسة. جوهري عن هذه 

أو أســـــتحق   التي دفع     التنفيذينقواللجان التابعة للمجلس وكبار  أعضـــــاء مجلس اإلدارة  وبدالت وروات يبين الجدول التالي مكافآت 

 . م2020ديسم ر  31خالل السنة املالية املن هية في 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :  7-3

 

 البيان

الروات  

 والبدالت 

املكافآت 

الدورية 

 والسنوية

مقابل أعمال  

فنية أو 

 استشارات 

بدل 

حضور 

 الجلسات 

مصروفات 

 أخرى 

الخطع 

 التحفيزية

مزايا 

 عينية 

املجموع  

 الكلي

 : األعضاء املستقلين : 
ً
 أوال

 59,110 - - - 3,000 - 56,110 - سعد عماش الشمري م/ -1

 95,000 - - - 15,000 - 80,000 - خالد سليمان املديفرم/ -2
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 95,000 - - - 15,000 - 80,000 - التويجري طار  سعد أ/ -3

 30,918 - - - 9,000 - 21,918 - عمر عبد العزيز الزبن م/ -4

 280,028 - - - 42,000 - 238,028 - املجموع 

 : األعضاء  ير التنفيذين :
ً
 ةانيا

 86,000 - - - 6,000 - 80,000 - محمد عبدهللا الصمعاني أ/ -1

 : األعضاء 
ً
 التنفيذيين :ةالثا

 83,000 - - - 3,000 - 80,000 - بندر محمد الصمعاني أ/  -1

 449,028 - - - 51,000 - 398,028 - الكلي  املجموع

 

 

 

 

 مكافآت كبار التنفيذيين :  7-4

مكــافــآتهم ورواتمهم  ويتمثــل كبــار التنفيــذيين بــالشـــــــــــــركــة في الرئيس التنفيــذي ونــائــ  الرئيس التنفيــذي والرئيس املــالي التنفيــذي وـكـانــ   

 -كما يلي:  وبدالتهم

 

 البيان

الروات  

 والبدالت 

املكافآت الدورية 

 والسنوية

بدل نهاية  

 الخدمة

مزايا  أخرى 

 عينية 

 املجموع الكلي

 1,395,494 - 241,326 102,388 18,750 1,033,030 املجموع 
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 مكافآت أعضاء اللجان :  7-5

 

 البيان

 املكافآت الثابتة 

حضور  )عدا بدل 

  الجلسات

بدل حضور 

 جلسات

 

 املجموع 

 أعضاء لجنة املراجعة 

 17,027 3,000 14,027 سعد عماش سعد الشمري  املهندس/

 26,000 6,000 20,000 املهندس / خالد سليمان املديفر 

 15,144 1,500 13,644 األستاذ / عبد الرحمن إبراهيم الهدلق 

 10,856 4,500 6,356 األستاذ/ عبد هللا محمد الكبريش 

 8,479 3,000 5,479 األستاذ/ عزام عمر املفدى

 77,506 18,000 59,506 املجموع 

 أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات 

 4,295 1,500 2,795 املهندس / خالد سليمان املديفر 

 2,795 - 2,795 األستاذ / محمد عبد هللا الصمعاني 

 4,295 1,500 2,795 التويجري األستاذ / طار  سعد 

 11,385 4,500 8,384 املجموع 

 88,891 22,500 67,890 املجموع الكلي للجان 
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 أو أحد كبار التنفيذين :  واللجان قرار التنازل عن مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة -8

الخاصة   م وسيتم عرض املكافآت2020كافآت العام لم يقم أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن م

 على الجمعية العامة العتمادها.  بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان

 

 الجزاءات والعقوبات املفروضة على الشركة :  -9

 . عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة ةليس هنا  أي

 

 :   الداخليةنتائج املراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة  -10

في   مـدى كفـاي هـا وكفـائ هـاق للتحقق من  ومن قبـل مجلس اإلدارة  الرقـابـة الـداخليـة من قبـل لجنـة املراجعـة    إجراءاتتمـ  مراجعـة فـاعليـة  

ـــــركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة األداء ق ولم تظهر عمليات املراجعة ـــــول الشـ  في نظام   الداخلية حماية أصـ
ً
 جوهريا

ً
ـــــعفا ضـ

 ق وتوص ي لجنة املراجعة بالعمل على التحسين املستمر ألنظمة الرقاية الداخلية. الضبع الداخلي لدى الشركة

 

 إلى تعين مراجع داخلي :  توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة -11

م  2021عام  وقد تم هذا التعيين بداية  م  2020خالل العام مراجع داخلي بالشــركة  بالتوصــية بتعيينقام الســادة أعضــاء لجنة املراجعة  

 وقبل إصدار هذا التقرير. 

 

 مواعيد إنعقاد الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لكل إجتماع :  -12

  عن بعد ع ر وسائل التقنية الحديثة العامة للمساهمين  حضور أعضاء مجلس اإلدارة للجمعيات كما يوضح الجدول التالي               
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 : م2020حيث تم عقد جمعيتين عموميتين  ير عاديتين خالل العام 

  م 

 االسم 

 سجل الحضور 

الي
جم

اال
 

 

 تاريخ االجتماع 

 م 25/06/2020

 االجتماع تاريخ 

 م 29/10/2020

 2 √ √ محمد عبدهللا عبدالكريم الصمعانيأ/ 1

 2 √ √ بندر محمد عبدهللا الصمعانيأ/ 2

 1 مستقيل  √ سعد عماش سعد الشمري م/ 3

 2 √ √ خالد سليمان عبدهللا املديفرم/ 4

 2 √ √ طار  عبد العزيز التويجري أ/ 5

 1 √ التعيين قبل  عمر عبد العزيز الزبنم/ 6

 

 لشركة : الرئيسية ل شطةاألنوصف   -13

ــــــنيع وتوريد واملتمثل في الحديد قطاع • ــــــتودعات والثالجات  ل األرفف املعدنية (التخزين املعدنية وأنظمة  وتركي  حلول   تصـ لمسـ

 .    والطبليات واألقفاص والحاويات والصناديق املعدنية

 التخزين والشحن الخشبية. وصناديق طبليات  تصنيع وتوريد واملتمثل في خشاةاأل  قطاع •

 أالت ومعدات التخزين املتنوعة. واملتمثل في توريد الرافعات الشوكية الخفيفة والثقيلة و  قطاع معدات التخزين •

 خدمات سلسلة اإلمداد والتخزين والنقل للغير. واملتمثل في   طاع الخدمات اللوجستيةق •

 خرى ومســــــــــتلزمات التخزين األ   ومنتجات  البالســــــــــتيكية اتالطبليك املتنوعة  املتمثلة في توريد حلول التخزين   القطاعات األخرى  •

 . تجهيز املستودعات والثالجاتخدمات تقديم و 
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 على النحو التالي :  يراداتهاإو الرئيسية في حجم أعمال الشركة التشغيلية والقطاعات شطة نتأةير هذه األ

 النسبة  م2020 رادات النشاطيإ نوع الشاط

 % 52 28,104,507 حديد  -1

 % 18 9,694,855 خش  -2

 % 12 6,701,100 معدات تخزين  -3

 %8 4,492,606 خدمات لوجستية  -4

 % 10 5,289,720 أخرى متنوعة  -5

 %  100 54,282,788 اإلجمالي

 

 والنظرة املستقبلية: وخطع وقرارات الشركة املهمة    املخاطر -14

 املخاطر :  14-1

 -  املحتملة التي تواجه الشركة وسياسة الشركة في إدارتها فيما يلي:  وتتمثل أهم املخاطر التشغيلية والتمويلية ومخاطر السو

 : املخاطر التشغيلية -أ

سابك وتعمل وتتمثل أهم هذه املخاطر في اإلعتماد على مواد أولية رئيسية وهي  الحديد واإلعتماد على مورديين رئيسيين لهذه املواد مثل 

ق   الشـــــركة على تنويع مورداها داخل وخارد اململكة واعتماد ســـــياســـــة شـــــراء تضـــــمن توافر املواد الخام الالزمة ل نتاد في الوق  املناســـــ 

وكان للمبادرات   املرتبطة بالنشـــــاط التشـــــغيليالشـــــركة مخاطر تشـــــغيلية تتمثل في ارتفاع تكاليف الرســـــوم الحكومية للعمالة    ةهكما واج

واألعوام م  2020ر األةر في تخفيف هـذه املخـاطر واألعبـاء على الشـــــــــــــركـة خالل العـام املـالي يالحكوميـة الخـاصــــــــــــــة بـالقطـاع الصـــــــــــــنـاعي كب

 . التالية
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 : املخاطر التمويلية -ة

ـــــــــــركة على إدارة مخاطر اإلئتمان من خالل   وتتمثل في مخاطر اإلئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بإلتزاماته املالية وتعمل الشـ

ـــــات ملواجهة   ـــــصـ ـــــروط محددة وتكوين مخصـ ـــــة منح اإلئتمان وفق شـ كما تنطوي املخاطر التمويلية على  خســــــائر االئتمان املتوقعة ق دراسـ

ــــــــــــه ترتبع الشـــــــــــــركـة بـاتفـاقيـات تســـــــــــــهيالت بنكيـة لتمويـل عمليـاتهـا التشـــــــــــــغيليـة ويمثـل ذلـك عبئـا على   عنـدمـايالت  مخـاطر القروض والتسـ

ــــــــداد اإللتزامات  ــــــــركة من حيث تكاليف التمويل أو عدم القدرة على سـ ــــــــهيالت ق  الشـ ــــــــركة هذه التسـ ــــــــتخدم  الشـ وتعمل إدارة  في حال اسـ

 ولة اإللتزامات الناتجة ع ها من خالل إدارة النقدية بالشركة. الشركة على استخدام التسهيالت بالقدر الضروروي مع جد

 : مخاطر السو   -ت

ـــــــــــركة وتعمل إدارة   ـــــــــــوقية التي تواجه الشـ ـــــــــــعار املواد الخام من أهم املخاطر السـ ـــــــــــة ومخاطر التقلبات في أسـ وتعت ر مخاطر زيادة املنافسـ

 العميل وتطوير املنتجات والحلول املقدمةالشركة على تقليل أةر املنافسة من خالل التركيز على الجودة ورضا 

للعمالء كما تعمل الشــركة على دراســة أســعار الســو  للمنافســين وللمواد الخام للتنبؤ باتجاهات األســعار واعتماد ســياســة شــراء تمكن 

 الشركة من مواجهة مخاطر تقل  أسعار الخامات. 

 : فيروس كورونا املستجد - 

ــــنـة   ــــــــــــتجـد  ق تـأكـد ظرور فيروس  2020فى مطلع ســـــــــ ــــــــــــتوى    هومـا ترتـ  عل ـق  (COVID-19)  كورونـا املسـ من تـأةر لقطـاعـات األعمـال على مسـ

ـــــــــركةإدارة قام  وقد العالمق  ـــــــــركة باتخاذ كافة التدابير واالجراءات الالزمة لحما ة الشـ والعاملين برا واملتعاملين معراق وعلى الر م   الشـ

وذلك لق ام الشــــركة    الشــــركاتق اســــتمرت عمل ات الشــــركة ولم تتأةر بشــــكل كبيرقالشــــركة أســــوة ببا ي   من تلك التحد ات التي واجرترا

ـــــتفادة منالالزمة  بتطب ق الســــــ اســــــات   ـــــكل ج د واإلسـ وال تعتقد   قاملبادرات واملحفزات التي قدمترا الجرات الحكوم ة ملواجرة األزمة بشـ

ق وســوف  الفترة القادمةالتشــغ ل ة للشــركة خالل  العمل اتوجود أي عامل یســب  التغير في ظروف الجائحة قد  ؤةر على  إدارة الشــركة

 تغيرات جوھریة مستقبال حال حدوةرا.  تقوم الشركة باإلفصاح عن أي
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 خطع وقرارات الشركة املهمة :  14-2

ــاملزيادة  على الشـــركة  إدارة عمل ت ــين الجودة    خفض التكاليف  ن هوامش الربح بالعمل علىيبيعات وتحسـ إدخال و   نتجاتاملتنويع  و وتحسـ

ــــــــــــيع قــاعــدة    التخزين والخــدمــات اللوجســـــــــــــتيــة  حلول   منتجــات جــديــدة في مجــال ــــــــــــو  جــديــدة وتوسـ ــــــة الفرص   ءعمالالوفتح أسـ ــــــــ ودراسـ

 . وبصفة خاصة في قطاع الخدمات اللوجستية اإلستثمارية املتاحة لتوسيع مجال أنشط ها

  :  ةيالنظرة املستقبل 14-3

ـــــل الحلول ل يفاء باحتياجات عمالءها في لتســــــعى الشــــــركة بخ راتها وقيمها  ـــــل إلى الريادة بمنتجاتها وبتقديم أفضـ ـــــيخ عالم ها لكي تصـ ترسـ

ــــــــركة   ــــــــل الحلول بإبداع فكري نحو جودة عاملية وخلق طل  متزايد على منتجات الشـ مجال التخزين واملناولة وذلك من خالل توفير أفضـ

   . لوجستية وفقا لخطة توسعية طموحةستثمار في مجال الخدمات اللال وتسعى إدراة الشركة 

  األصول والخصوم ونتائج األعمال :  -15

  املالي: قائمة املركز  15-1

 م 2016-11-07 م 2017-12-31 م 2018-12-31 م 2019-12-31 م 2020-12-31 البيان

 5,244,898 5,107,247 6,199,645 6,446,597 29,545,875 املوجودات  ير املتداولة 

 20,312,968 42,863,984 36,362,619 34,510,785 37,922,990 املتداولة املوجودات 

 25,557,866 47,971,231 42,562,264 40,957,382 67,468,865 إجمالي املوجودات 

 16,446,026 38,776,607 36,606,947 32,722,794 34,347,608 إجمالي حقو  املساهمين

 804,587 1,141,813 1,980,605 2,238,154 16,886,731 املطلوبات  ير املتداولة 

 8,307,253 8,052,811 3,974,712 5,996,434 16,234,526 املطلوبات املتداولة 

 9,111,840 9,194,624 5,955,317 8,234,588 33,121,257 إجمالي املطلوبات

 25,557,866 47,971,231 42,562,264 40,957,382 67,468,865 اجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين 
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 :  قائمة الدخل 51-2

 م 2016-11-07 م 2017-12-31 م 2018-12-31 م 2019-12-31 م 2020-12-31 البيان

 38,418,905 46,189,163 39,530,674 42,035,691 54,282,788 اإليرادات

   23,835,748)   28,911,499)   28,746,592)   32,225,591)   39,603,889) تكاليف اإليرادات 

 14,583,157 17,277,664 10,784,082 9,810,100 14,678,899 مجمل الربح 

 7,098,543 5,682,805 459,844   1,903,602) 2,578,813 ) الخسارة    صافي الربح

 7,098,543 5,512,012   18,246)   1,634,153) 2,374,814 ل الشام ) الخسارة   إجمالي الدخل
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 التحليل الجغرافي إليرادات الشركة :  -16

 

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة  م 

 النسبة  م 2020 املنطقة 

 % 50 26,979,576 املنطقة الوسطى  1

 % 28 15,184,635 املنطقة الغربية  2

 % 22 12,118,578 شرقية والخليج املنطقة ال 3

 % 100 54,282,788 اإليراداتإجمالي 
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 مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة :  -17

 

 

 

SAR 26,979,576

SAR 15,184,635

SAR 12,118,578

SAR 0

املنطقة الوسطى املنطقة الغربية املنطقة الشرقية والخليج

خريطة توزيع املبيعات

قيمة املبيعات

 نسبة التغير  -التغيرات )+  أو ) م 2019 م 2020 البيان

 % 29 12,247,097 42,035,691 54,282,788 املبيعات / اإليرادات 

 % 23   7,378,298)   32,225,591)   39,603,889) تكلفة املبيعات / اإليرادات 

 % 50 4,868,799 9,810,100 14,678,899 مجمل الربح 

 % 1- 118,001   11,374,149)   11,256,148) وإيرادات أخرى بالصافي / مصروفات تشغيلية)

 % 319- 4,986,800   1,564,049) 3,422,751 الربح )الخسارة  التشغيلي 
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 :  وذلك لألسباة التالية العام السابقمقارنة بالخسائر التشغيلية هذا العام  صافي الربح التشغيلي رتفعا

% نتيجة توســـــع الشـــــركة في قطاع الخدمات اللوجســـــتية 29زيادة املبيعات واإليرادات هذا العام مقارنة بالعام املاضـــــ ي بنســـــبة   -1

 . القطاعوارتباطها بعقود طوية األجل مع عمالئها بهذا 

 . ارتفاع مبيعات معدات التخزين والقطاعات األخرى   -2

 . انخفاض التكاليف الحكومية للقطاع الصناعي -3

 انخفاض تكاليف البيع النخفاض تكاليف النقل والتركي  للمشروعات.  -4

 

 اإليضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :  -18

ومعايير التقرير  IFRSوفقا ملعايير املحاسبة الدولية   قم2020ديسم ر    31تم إعداد القوائم املالية للشركة خالل السنة املالية املن هية في 

 . اختالفات جوهرية عن هذه املعاييروال يوجد أي  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينقاملعتمدة من و  IAS املالي الدولي

 

 :  توزيع األرباحسياسة   -19

ــــــركة املالية وتدفقاتها النقدية توزيع األ  ــــــ  نتائج الشـ ــــــية مجلس اإلدارة ق حسـ ــــــاص الجمعية العامة العادية بناًء على توصـ رباح من اختصـ

ق ووفقا لذلك   األســـاةـــ يمن نظامها     49  و )48و )  47) وادواملتطلبات النظامية ق حيث تتماشـــ ى ســـياســـة الشـــركة في توزيع األرباح مع امل

  الصافية السنوية على الوجه اآلتي : رباح الشركة توزيع أيتم 

ــــــــــــركــة ويجوز أن تقرر الجمعيــة العــامــة العــاديــة وقف هــذا  10يجنــ  )  -1 ــــــافي األربــاح لتكوين االحتيــاطي النظــامي للشـ ــــــــ %  من صـ

 %  من رأس املال املدفوع.  30التجني  متى بلغ االحتياطي )
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ــــــــركة أو يك  -2 ــــــــلحة الشـ فل توزيع أرباح للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ق وذلك بالقدر الذي يحقق مصـ

ــــــــات اجتماعية لعاملي  ــــــــسـ ــــــــاء مؤسـ ــــــــافي األرباح مبالغ إلنشـ ــــــــاهمين. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صـ ةابتة قدر اإلمكان على املسـ

 الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما من هذه املؤسسات. 

 ل املدفوع. رأس املا%  من  5)ال تقل عن يوزع من البا ي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل   -3

 ربع سنة.  يجوز ملجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية عن كل -4

عضـــــاء مجلس اإلدارة بنســـــبة ال أرباح تخصـــــص بعد ما تقدم مكافأة اعضـــــاء مجلس اإلدارة نســـــبة من األ في حالة كان  مكافأة   -5

 رباح. إضافية من األ %  من االرباح الصافية ويوزع البا ي بعد ذلك إن وجد على املساهمين كحصة  10تزيد عن )

 :  م2020االرباح النقدية التي تم توزيعها خالل العام  •

قرار الجمعية  إم بناء على توصـــــية مجلس اإلدارة و 2020خالل عام م  2019قام  الشـــــركة بتوزيع أرباح نقدية على املســـــاهمين عن ســـــنة 

% من القيمة 5ريال للسـهم الواحد والتي تمثل  0.5ريال سـعودي بواقع   750,000لذلك بمبلغ  م  2020-06-25بتاريخ    ير العادية العامة

 سمية للسهم. اال 

 م : 2020توزيعات أرباح نقدية مقترحة عن العام  •

ـــــية   ـــــركة بالتوصـ ـــــاهمين عن العام إقام مجلس إدارة الشـ ـــــركة بتوزيع أرباح نقدية على املسـ ريال   0.5م بواقع  2020لى الجمعية العامة للشـ

مق على أن تعرض  22/12/2020سـمية للسـهم وتاريخ القرار % من القيمة اال  5ريال سـعودي بنسـبة   1,250,000لكل سـهم بإجمالي قيمة  

 التوصية على أقرة جمعية عامة للشركة. 

 

 ملكية األسهم ألشخاص عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين : التغير في  -20

 م. 31/12/2020قم أي من املساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية األسهم خالل السنة املن هية في يلم 
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 :  مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين -21

ــــــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 2020خالل عام   ــــــركة تعود لبعض أعضـ ــــــهم الشـ ــــــالح في أسـ ق وذلك على  وأقاربهممق هنا  بعض املصـ

  النحو التالي : 

سل 
سل

ت
 

 سم اال 

 نهاية العام عامبداية ال
صافي 

 التغير
عدد   نسبة التغير

 األسهم 

أدوات  عدد األسهم  أدوات الدين 

 الدين 

 %2-  7,000) - 425,000 - 432,000 الصمعاني محمد عبدهللا أ/ 1

 %25- (95,889) - 288,156 - 384,045 بندر محمد الصمعانيأ/ 2

 %21- (40,417) - 151,583 - 192,000 عبدهللا محمد الصمعاني م/ 3

 - 1 - 1 - - طار  سعد التويجري أ/ 4

 

 املعلومات املتعلقة بقروض الشركة :  -22

أو  مؤســــــــســــــــات مالية محلية  لصــــــــالح أيم  2020تســــــــهيالت تمويلية ب هاية عام  وأقروض   مالية على الشــــــــركة نتيجةال توجد مســــــــتحقات  

مليون ريال من   10م بمبلغ  2020ق وقد قام  الشــركة بتوقيع اتفاقية تســهيالت بنكية مع مصــرف اإلنماء ب هاية عام  أو خارجية  حكومية

 . م2021ستخدامها إال في عام  صندو  كفالة ولم يتم تفعيل هذه اإلتفاقية وا

 وصف ألنشطة أدوات الدين :  -23

ــابهة أصـــدرتها أو منح ها   أســـهمقلى إليســـ  هنا  أية أدوات دين قابلة للتحويل  أو أية حقو  خيار أو مذكرات حق أكتتاة أو حقو  مشـ

الشـــــركة خالل الســـــنة املالية. كذلك ليســـــ  هنا  أية حقو  تحويل أو أكتتاة بموج  أدوات دين قابلة للتحويل الى أســـــهم ق أو حقو  
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ــــابهة أصـــــدرتها أو منح ها الشـــــركة خالل الســـــنة املالي  ليس هنا  أي اســـــترداد أو شـــــراء أو إلغاء من خيار أو شـــــهادات حقو  مشـ
ً
ــــا ة. وأيضـ

 . لالستردادجان  الشركة ألية أدوات قابلة 

 جتماع : ت مجلس اإلدارة وسجل الحضور لكل إجتماعاإ -24

 

 

 م 

 

 االسم 

  سجل الحضور 

 عدد

 ت عااالجتما

 األول  االجتماع

 م 06/05/2020

 ني االجتماع الثا

 م 2020/09/09

 االجتماع الثالث 

 م 26/09/2020

 الرابع  االجتماع

 م 18/11/2020

 الخامس  االجتماع

 م 22/12/2020

 محمد عبدهللا  الصمعانيأ/ 1

√ √ √ √ √ 5 

 بندر محمد  الصمعانيأ/ 2
√ √ √ √ √ 5 

 الشمري  سعد عماشم/ 3
 1 مستقيل  √ ×

 خالد سليمان املديفرم/ 4
√ √ √ √ √ 5 

 طار  سعد التويجري أ/ 5
√ √ √ √ √ 5 

 عمر عبد العزيز الزبنم/ 6
 3 √ √ √ قبل التعيين 

 م29/10/2020تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة : 
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 طلبات الشركة لسجل املساهمين :   -25

 أسباة الطل  2020خالل عام  تاريخ الطل  الشركة لسجل املساهمين اتطلب عدد

 الجمعية العامة 29/10/2020 – 25/06/2020 ملف  2عدد 

 توزيع االرباح النقدية 29/06/2020 ملف  1عدد 

  ملف 12عدد 

 

19/04 – 26/04 – 09/06   - 16/09 

06/10 – 15/10 – 25/10 – 02 /11 

11/11 – 24/11 – 15/12 – 17 /12 

الشـــــــــــــركــــــة عــــــدد   إجراءات  والتحقق من 

 املساهمين

 

 التنازل عن األرباح :  -26

 مساهمي الشركة عن أي حقو  في األرباح. ال يوجد أي ترتيبات أو إتفا  تنازل بموجبه أحد 

 : املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة  -27

 للجهات النظامية : واملستحقات فيما يلي بيان بأهم املدفوعات 

 م 2020   البيان

 املستحق  املسدد

 1,145,524 2,770,872 مصلحة الزكاة والدخل 

 61,735 336,369 االجتماعية املؤسسة العامة للتأمينات 

 - 256,923 وأخرى   والجوازاترسوم مكت  العمل 

 - 129,685 الرسوم الجمركة 

 1,207,260 3,493,849 اإلجمالي
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 : قرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات عالقةإ -28

 فيها أو كان  فيها مصـــــلحة ألحد أعضـــــاء مجلس إدارة الشـــــركة أو كبار التنفيذين فيها أو   كان   ال يوجد أي أعمال أو عقود
ً
الشـــــركة طرفا

 ألي شخص ذي عالقة بأي م هم. 

 

 املخصصات ملصلحة موظفي الشركة :  -29

 م. 31/12/2020موظفي الشركة كما في   اتويوضح الجدول التالي مخصص

 املبلغ  البند 

 2,386,293 مكافأة نهاية الخدمة 

 

 ستثمارات أو احتياطيات أخرى أنشأتها الشركة ملوظفيها. اأي وال توجد 

 

 إقرارات مجلس اإلدارة :  -30

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  .1

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وَنفذ بفاعلية.  .2

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

 

 تقرير مراجعي الحسابات والقوائم املالية :  -31

ــــــابات رأي  ير معدل ويظهر ــــــابات أن القوائم املالية خالية من أية أخطاء جوهرية وال يوجد  طبيعة رأي مراجع الحسـ تقرير مراجع الحسـ

 أية تحفظات عليها ق كما لم تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة باستبدال املحاس  القانوني املعتمد من الجمعية العامة للشركة. 
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32-  :  الكلمة الختامية 

ـــــــكر   تفاعل يتقدم مجلس اإلدارة بجزيل الشـ
ً
 ومقدرا

ً
ـــــــركة على جهودهم املبذولة ق مثمنا واالمتنان ل درة التنفيذية وجميع العاملين بالشـ

 . ل األعوام القادمة ق بمشيئة هللامساهمي الشركة ق ويتطلع املجلس إلى املزيد من اإلنجازات للشركة خال

 

 

 وهللا ولي التوفيق

 مجلس اإلدارة 


