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 المحترمين    السادة / مساهمي شركة الوطنية للبناء والتسويق

 ، وبعد:سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهال

طنية للبناء والتسويق تقريره السنوي عن الو شركة اليسر جملس االدارة أن يقدم للسادة مسامهي 
. ويف هذا العام قامت الشركة ببيع حصتها يف م 31/12/2018املنتهية يف  أعمال وأداء الشركة للسنة

الشركة العلمية للمنتجات الصيدالنية وقامت بشراء حصة يف شركة فهد ثنيان الثنيان وشركاه للمنتجات 
%، 21-ركة خالل العام اجلاري بلغ وقد أدى ذلك اىل اخنفاض مرحلي يف امجايل دخل الش .الكيماوية

% 50وذلك ألن دخل الشركة العلمية كان يدخل ضمن الدخل العام للشركة كون حصتها تزيد عن 
% فقط ومن املتوقع أن حتقق الشركة 3-من قيمة الشركة. غري أن األثر املايل على صايف األرباح بلغ 

ارتفاعًا يف نسبة األرباح الكلية من خالل األرباح اليت ستجنيها من  2019القادم  العام لخال
 االستثمارات اجلديدة اليت تساهم فيها حسب برنامج التوسع النوعي ألنشطة الشركة.

إن الشركة متفائلة بالتحسن القوي القتصاد اململكة، من خالل ما يالحظ من بوادر التحرك 
 اليت أعلنت عنها حكومة املتعددة لربامج االقتصادية اجلبارة اشؤشرات االقتصادية للمملكة و االجيايب يف امل

 .2020مع االقرتاب من املوعد احملدد لتحقيق األهداف املخطط هلا يف العام خادم احلرمني الشريفني 
دي املشؤمل يف وتقوم بإعداد اخلطط التوسعية على املستوى األفقي والعمودي ملواكبة النشاط االقتصا

 األعوام القادمة. وستعلن الشركة للسادة املسامهني خطواهتا أوالً بأول خالل العام القادم باذن اهلل تعاىل.

إننا نرجو أن نكون قد وفقنا بعملنا خالل العام املاضي، ونسأل اهلل أن يكتب لنا النجاح يف 
 املسامهني. حتقيق املزيد من النجاح خالل العام القادم مبا حيقق مصلحة

 

 

 

 

 



  م2018أداء الشركة خالل السنة المالية: 

لاير )مائة وسبعة وستون مليون ومائة  167،122،790 تبلغ ايراداتم 2018حققت الشركة خالل عام 
)مائتان  لاير 211،674،483 مببلغ م2017 خالل عام مقابل ايراداتوإثنان وعشرون ألف وسبعمائة وتسعون لاير( 

 .%21قدره  باخنفاض مليون و ست مائة وأربعة وسبعون ألف و أربع مائة وثالثة ومثانون لاير(و أحد عشر 

  لألعوام الثالثة السابقةالجدول التالي يبين النتائج 

 (بآالف الرياالت القيمة)  

 (-نسبة التغري+ /) ( -التغريات + / )  2016عام  2017عام 2018عام  البيان

 %21- 44،551- 208،099 211،674 167،123 االيرادات
 %13- 20،535- 166،653 156،611 136،076 تكلفة االيرادات
 %44- 24،015- 41،445 55،062 31،047 امجايل الدخل

 %57- 13،697- 20،576 24،176 10،479 مصروفات االعمال الرئيسية
 %20- 6،031- 20،869 30،886 24،855 الدخل من العمليات

 %96 8،620 133 90 8،710 تشغيلية أخرىايرادات 
 %0 0 0 0 0 مصروفات تشغيلية أخرى

 %55- 908- 1،039 1،646 738 الزكاه
 0 2،309- 3،198 2،309 0 نصيب االطراف غري املسيطرة

 %3- 789- 19،963 29،330 28،541 صايف الدخل
 

 فروقات النتائج التشغيلية: 

 لألعوام الثالثة السابقةيوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية 

 (بآالف الرياالت القيمة)  

 م2016 م2017 م2018 البيان
 التغري بني العامني

 النسبة املبلغ
 %44- 24،015- 41،445 55،062 31،047 جممل الدخل

 %20- 6،031- 20،869 30،886 24،855 الدخل من العمليات

 %3- 789- 19،963 29،330 28،541 صايف الدخل

 



 مالحظات:

 لاير 31،047242لاير إىل  55،062،819من ( % 44-)جممل الدخل بنسبة  ضاخنفا. 
 لاير 24،854،835لاير إىل  30،886،016من  (%20-)ليات بنسبة الدخل من العم خنفاضإ.  
 لاير 28،541،987لاير  إىل  29،330،399من  ( %3-)صايف الدخل بنسبة  خنفاضا. 

استبعاد دخل الشركة العلمية للمنتجات الصيدالنية التي تم بيع حصة الشركة فيها خالل يعود ذلك إلى و 
 الربع العام الجاري.

 لألعوام الثالثة السابقةدول التالي نتائج اعمال الشركة الجيوضح 

 (بآالف الرياالت القيمة) 

 م2016 م2017 م2018 البيـــــان
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي قائمة الدخل

 208،099 211،674 167،123 املبيعات
 166،653 156،611 136،076 تكلفة املبيعات
 41،445 55،062 31،047 جممل الدخل

 19،798 21،883 10،479 مصروفات االعمال الرئيسية
 21،647 33،179 20،568 الدخل من املبيعات

 778 2293 2،977 متويلتكاليف 
 133 90 4،424 ايرادات آخرى

 21،002 30976 24،855 صايف دخل السنة قبل الزكاه
 1،039 1646 737،527 ةالزكا

 3،198 2309 0 نصيب االطراف غري املسيطرة
 16،765 29330 28،541 صايف الدخل

 

 

 

 

 



 الثالثة السابقة لألعوام الدخل ومجمل الدخل صافي التالي البياني الرسم يوضح

 
 (بآالف الرياالت القيمة) 

 

 

 السابقة الثالثة لألعواميوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم 

 ) القيمة بالرياالت(
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 السابقة الثالثة لألعواميوضح الجدول التالي التغير في االيرادات 

 (بآالف الرياالت القيمة) 

 نسبة التغري عن العام السابق السابقالتغري عن العام  االيرادات البيان

 %21- 44،551- 211،674 م2018
 %1.017 3،575 167،123 م2017
 00 00 208،099 م2016

 

 السابقة الثالثة لألعواميوضح الرسم البياني التالي التغير  في االيرادات 

 (بآالف الرياالت القيمة) 
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 السابقة الثالثة لألعوامالمالي للشركة خالل  خالصة المركز

 (بآالف الرياالت القيمة) 

 م2016 م2017 م2018 البيان

 210،693 141،110 74،743 املوجودات املتداولة 
 41،807 54،339 97،016 املوجودات الغري متداولة

 252،501 195،449 171،859 امجايل املوجودات
 163،041 77،491 33،373 املطلوبات املتداولة

 5،974 5،117 10،949 املطلوبات غري املتداولة
 169،016 82،609 44،321 امجايل املطلوبات

 83،485 112،840 127،438 امجايل حقوق املسامهني
 10،490 12،808 0 حقوق االطراف غري املسيطرة

 252،501 195،449 171،859 امجايل املطلوبات واحلقوق
 

 

 

 السابقة الثالثة لألعوامرسم بياني للموجودات و المطلوبات 

 (بآالف الرياالت القيمة) 
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 استثمارات و احتياطات موظفي الشركة: 

مل تقم الشركة بعمل أية استثمارات ملصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح االحتياطات اليت مت قيدها ملصلحة موظفي الشركة كما 
 م.31-12-2018يف 

 (بآالف الرياالت القيمة) 

 م2016 م2017 م2018 البيان
 1،317 1،469 1،874 خمصص تعويض هناية اخلدمة

 

مت تعديل خمصص تعويض هناية اخلدمة مبا يتوافق مع نظام العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية وذلك بعد تطبيق معايري احملاسبة 
 الدولية .

 المديونات االجمالية للشركة: 

 . اليوجــد متويل أو قروض على الشركة

  ايرادات الشركة إلجماليالتحليل الجغرافي: 

 م2018يوضح اجلدول التايل االيرادات حسب املوقع اجلغرايف لعام 

 ) القيمة بالرياالت(

  ايرادات الشركة  إلمجايلالتحليل اجلغرايف 
 م2017 م2018العام  املنطقة م

 211،674،483 167،122،790 املنطقة الوسطى 1
 211،674،483 167،122،790 امجايل االيرادات 

 
 تطبيق معايير المحاسبة الدولية: 

 لشركة املعايري الدولية للتقرير املايل.تطبق ا

 

 

 

 

 



 نشاط الشركة: 

 تقوم الشركة مبزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
 واألخشاب والعدد اليدوية والصناعية(.جتارة اجلملة والتجزئة يف مواد البناء ) احلديد  .1
 جتارة اجلملة والتجزئة يف األجهزة اإللكرتونية واحلاسب اآليل وقطع غيارها. .2
 كتيب والوسائل التعليمية واملطبوعات.جتارة اجلملة والتجزئة واألدوات املكتبية واألثاث امل .3
 ازم املستشفيات واملختربات واألثاث الطيب وصيانتها وقطع غيارها.جتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات واللوازم الطبية والعلمية ولو  .4
 مقاوالت عامة للمباين وأعمال الديكور . .5
 جتارة اجلملة والتجزئة يف الدهانات وأحبار الطباعة واملواد الكيماوية . .6
 إقامة املشروعات الصناعية املختلفة . .7
 مشاريع اإلنتاج الزراعي واحليواين .متلك واستصالح األراضي الزراعية الستغالهلا يف إقامة  .8
 إقامة املنشآت واملشروعات الرتفيهية والسياحية واستثمارها وإدارهتا وتشغيلها وصيانتها . .9

 إقامة املستشفيات واملرافق الطبية وتشغيلها وعموم خدمات الرعاية الصحية. .10
 إقامة املرافق التعليمية من مدارس وكليات وجامعات وتشغيلها . .11
جلملة والتجزئة ملا يدخل ىف نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية والسياحية واقامة خمازن التربيد وورش االصالح جتارة ا .12

 والصيانة اخلاصة بذلك .
 الوكاالت التجارية . .13
 خدمات النقل والتخزين . .14
 إقامة ومتلك وادارة االستثمار يف الفنادق واجملمعات الرتفيهية . .15
 إنشاء األبنية عليها هبدف البيع أو التأجري لصاحل الشركة .شراء األراضي ألغراض  .16
 القيام باألعمال البرتولية جبميع فروعها وبكافة أوجه النشاط املتعلقة هبا . .17
القيام بتنفيذ مشروعات املياه وإصالح األراضي واملرافق والنقل وكافة األعمال واملشروعات الصناعية والتجارية وأعمال الوكاالت  .18

 ية .التجار 
 االستثمار يف جمال البنية التحتية ، قطاع املوانئ ، الطاقة واملياه ، اخلدمات اللوجستية ، وخدمات التشغيل والصيانة . .19
 تصنيع الصلب ومشتقاته . .20
 التطوير العقاري . .21

 جدت.ومتارس الشركة أنشطتها وفق االنظمة املتبعة وبعد احلصول على الرتاخيص الالزمة من اجلهات املختصة إن و 
 :استراتيجية الشركة 

 :التالية العمل اسرتاتيجية الشركة تنتهج

 .عالية رحبية ذات جديدة منتجات عن باستمرار والبحث احلالية املنتجات نطاق تعزيز -
 .اجلودة معايري أعلى على واحلفاظ طلباهتم تلبية خالل من وذلك احلاليني العمالء مع العالقة توطيد -
 .والصناعة اإلنشاءات قطاعي يف جديدة منتجات اطالق يف اخلربة -



 .والتنافسي املايل الشركة أداء على إجياباً  ينعكس مما أفضل خبربات جديدة كوادر تعيني -
 نواحي القوة والمزايا التنافسية: 

 .الشركة متتلكها متميزة مواقع يف التصنيع معدات احدث استخدام -
 .للشركة املميز املايل واألداء القوة -
 .تطويرها على والعمل واملالية والفنية اإلدارية الكفاءات على احملافظة -
 .والصناعة اإلنشاءات قطاعي يف جديدة منتجات اطالق يف اخلربة -
 .هبا وثيقة عالقة تربطها العمالء من متنوعة قاعدة -
 .للشركة التشغيلية العمليات حجم -
 .الشركة لدى واملالية والفنية اإلدارية اخلربة -
 العربية السعودية. اململكة يف والصناعية الرئيسية املدن يف التواجد -

 

 :المعامالت مع أطراف ذو ي عالقة 

 .مدينة   -أطراف ذات عالقة 

 م2016 م2017 م2018 البيان
 2،725،213 2،725،213 - شركة فهد الثنيان وشريكة إلنتاج البتومني

 - 771،098 - شركة جودت للمقاوالت
 - - 16،981،958 ومشتقاتةمصنع أجيج لصناعة الصلب 

 2،725،213 3،496،311 16،981،958 ـــــــــالي ـــــــــــاإلجمــــــــ
 

 دائنة  -أطراف ذات عالقة 

 م2016 م2017 م2018 البيان
 3،794،807 _ _ شركة جودت للمقاوالت

 602،227 369،598 _ شركة ثنيان القابضة
 741،515 ــــــــ _ الكيماويةسركة فهد الثنيان وشركاه للمنتجات 

 5،138،543 369،598 _ اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــالي
 
 
 



 المخاطر: 

 لتمويلية اليت تواجه الشركة فيما يلي:واتتمثل اهم املخاطر التشغيلية 

 :األوليةاملوارد  -1

متثل املوارد االولية نسبة كبرية من مكونات التكلفة ملنتجات الشركة وبالتايل قد تعرض الشركة ملخاطر التذبذبات والتقلبات 
 يف أسعار املواد االولية الرئيسية و للحد من هذه املخاطر تعمل الشركة جاهدة يف تقليل آثارها باملراقبة و املتابعة الدقيقة لتقلبات

  االسواق احمللية والعاملية.يف احلديدأسعار 

 خماطر العمالت:2- 

هي املخاطر الناجتة عن تغري قيمة األدوات املالية نتيجة للتقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية ، ان معامالت الشركة 
األمريكي فأن خماطر  هي يف الغالب بالريال السعودي والدوالر األمريكي ومبا أن الريال السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدوالر

 الصرف أيضا تدار بشكل فعال.

 :االئتمانخماطر  3-

هي خماطر عدم قدرة أحد االطراف على الوفاء بالتزاماته مما يشؤدي ايل تكبد الطرف االخر خلسارة ماليه ، مت ايداع النقد 
املدينة باملبلغ االصلي بعد خصم خمصص الديون لدى البنوك الوطنية مع تصفيات أئتمانية جيدة تظهر خماطر االئتمان على الذمم 

 املشكوك يف حتصيلها.

 :خماطر السيولة4- 

هي خماطر تعرض الشركة لصعوبات يف احلصول على االموال الالزمة ملقابلة االلتزامات املرتبطه باالدوات املالية .قد تنجم 
قيمة مقاربة لقيمتها العادلة .أن ادارة الشركة تراقب متطلبات خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع املوجودات املالية بسرعة وب

 السيولة على أساس منظم وتضمن توفر االموال الكافية ملواجهة اية التزامات مستقبلية.

 المدفوعات النظامية: 

 امية املستحقة مع وصف موجز هلا:بيان بقيمة املدفوعات النظ

 للزكاة والدخل يف اململكة العربية السعودية . الزكاة : ختضع الشركة ألنظمة اهليئة العامة -
 م .2018الضريبة : قامت الشركة بالتسجيل يف نظام الضريبة القيمة املضافة والذي مت تفعيلة يف يناير   -
ألساس  ماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينااالجتماعية وفقاالتأمينات االجتماعية : ختضع الشركة لنظام التأمينات االجت -

  .السابقهرياً على أساس املستحق عن الشهر شويتم سداد التأمينات االجتماعية  اقاالستحق
 .استخراج رخصة العمل وتغيري املهنرسوم مكتب العمل : هي تكاليف  -

 : فيما يلي بيان بأهم املدفوعات النظامية



 البيان 
 م2018

 املستحق املسدد
 1،566،430 828،903 مصلحة الزكاه والدخل

 5،483 365،361 العامة للتأمينات االجتماعيةاملشؤسسة 
 

 

 

 سياسة توزيع االرباح: 

 :التايلتوزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه 
%( من صايف األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة وجيوز ان تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا 10جينب ) .1

 %( من رأس املال املدفوع.30) التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور
 %( من صايف األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي .5للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب ) .2
للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات أخرى . وذلك بالقدر الذى حيقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح  .3

مكان على املسامهني . وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح مبالغ إلنشاء مشؤسسات ثابتة قدر اإل
 اجتماعية لعاملي الشركة او ملعاونة ما يكون قائماٌ من هذه املشؤسسات.

 %( من رأمسال الشركة املدفوع.10يوزع من الباقي بعد ذلك على املسامهني نسبة متثل ) .4
ررة يف املادة ) العشرون( من هذا النظام . واملادة السادسة والسبعني من نظام الشركات خيصص بعد مع مراعاة األحكام املق .5

على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسباٌ مع عدد اجللسات  ،%( من الباقي ملكافاة جملس اإلدارة1ما تقدم نسبة )
 اليت حيضرها العضو.

 
 :حوكمة الشركات 

ئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية واليت تعد الئحة اسرتشادية تسعى الشركة اىل تطبيق ال
اسات مكتوبة ومعتمدة من جملس يبالنسبة للشركات املدرجة بالسوق املوازي منو وقد بناءت الشركة على وضع س

 .بقواعد وممارسات احلوكمة السليمةاالدارة لضمان االلتزام 

 

 

 



 :مجلس االدارة 

لمسامهني ملدة لالعامة العادية  اجلمعيةمن ) مخسة اعضاء ( تنتخبهم  جملس إدارة مشؤلفدارة الشركة إتوىل ي
 ال تزيد عن ثالث سنوات .

 املنصب االسم م
 رئيس جملس االدارة ثنيان آل فهد بن ثنيان بن فهد 1
 والرئيس التنفيذي نائب رئيس جملس االدارة حممد صاحل عبدالعزيز العواد 2
 عضو الرزوق ناصر زيد ناصر 3
 عضو احلربدي حممد فهد 4
 عضو السبيعي سعد عبيد 5
 

 مالحظة : 

 من احلربدي حممد فهد/ األستاذ:  من كل إستقالة اإلدارة جملس قبول عن م19/05/2019 بتاريخ تداول موقع على اإلعالن مت
 ادارة جملس عضو بصفته منصبة من الرزوق زيد ناصر/  االستاذ استقالة وقبول ، به خاصة السباب ادارة جملس عضو بصفته منصبه

 .م2019-05-19 يوم من اعتباراً  تسري أن على م2019-05-16 بتاريخ إقرارمها مت واليت ، به خاصة السباب

 ابراهيم الرمحن عبد/  واالستاذ ، ادارة جملس عضو مبنصب دعبول رضوان اقبال حممد/ املهندس من كل تعيني اجمللس قرر وقد
 بتاريخ القرار هذا على الشركة إدارة جملس وافق م،حيث2019-05-19 يوم من اعتباراً  للشركة ادارة جمس عضو مبنصب املدمييغ

 . م18-05-2019

 . إلقراره العامة للجمعية اجتماع أول على التعيني هذا يعرض وسوف هنائية اجمللس موافقة تعد ال أنه علما

 

 اإلدارة يف عضوية جمالس إدارة الشركات االخرى أو إدارهتا وفقا للجدول التايل:مشاركة أعضاء جملس 

 املنصب اسم الشركة اسم العضو
 عضو جملس إدارة أمسنت اليمامة ثنيان آل فهد بن ثنيان بن فهد

 املدير العام أمسنت املنطقة الشمالية السبيعي سعد عبيد
 
 
 
 
 



 :االدارة التنفيذية 

 -حسب اجلدول التايل:عضوين تتكون االدارة التنفيذية من 

 املنصب االسم م
 الرئيس التنفيذي حممـــــــــد العــــــــــــــــــواد 1
 املدير املايل حممد إبراهيم الشرباوي  3

 

 تكوين مجلس االدارة وتصنيف أعضائه: 

 اسم العضو م
 تصنيف العضوية

 مستقل غري تنفيذي تنفيذي
     ثنيان آل فهد بن ثنيان بن فهد 1
     حممد صاحل عبدالعزيز العواد 2
     الرزوق ناصر زيد ناصر 3
     احلربدي حممد فهد 4
     السبيعي سعد عبيد 5

 

 مالحظة : 

 من احلربدي حممد فهد/ األستاذ:  من كل إستقالة اإلدارة جملس قبول عن م19/05/2019 بتاريخ تداول موقع على اإلعالن مت
 ادارة جملس عضو بصفته منصبة من الرزوق زيد ناصر/  االستاذ استقالة وقبول ، به خاصة السباب ادارة جملس عضو بصفته منصبه

 .م2019-05-19 يوم من اعتباراً  تسري أن على م2019-05-16 بتاريخ إقرارمها مت واليت ، به خاصة السباب

 ابراهيم الرمحن عبد/  واالستاذ ، ادارة جملس عضو مبنصب دعبول رضوان اقبال حممد/ املهندس من كل تعيني اجمللس قرر وقد
 بتاريخ القرار هذا على الشركة إدارة جملس وافق م،حيث2019-05-19 يوم من اعتباراً  للشركة ادارة جمس عضو مبنصب املدمييغ

 . م18-05-2019

 . إلقراره العامة للجمعية اجتماع أول على التعيني هذا يعرض وسوف هنائية اجمللس موافقة تعد ال أنه علما

 

 

 



 اللجان و اعضائها وسجل الحضور: مهام 
 :لجنة المراجعة 

تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس اإلدارة وعضو ثالث من خارج المجلس )مستقل(، وتتلخص 
المعايير المحاسبية والمالية مهامها في العمل مع اإلدارة لضمان تطبيق النظام المحاسبي في الشركة  مع 

ومراجعة القوائم المالية األولية والسنوية، والتوصية باختيار مراجعي الحسابات، وتم تفعيل دور المراجعة 
 الداخلية بعد أن تم تعيين الكادر المناسب.

 ( اجتماع.2عدد ) م2018وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 

 االجتماع االول املنصب اسم العضو
2018/10/16 

 االجتماع الثاين
2018/12/19 

 √ √ رئيس اللجنة فهد احلربدي
 √ √ عضو السبيعي سعد عبيد

 √ √ عضو حممــد صاحل حممـود
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت: 

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة ومدى فاعلية أداء األعضاء ، وتقوم 
برفع توصيات إلجراء أية تغيرات قد تراها ، وتقوم بتحديد جوانب الضعف والقوة وكذلك تتأكد من استقاللية 

مطلوب ، كما تقوم بمراجعة وعدم تواجد أي تعارض لمصالح األعضاء وتقوم بالتوصية بترشيح العضو وفق ال
المكافآت والتعويضات للجان مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ورواتب اإلدارة العليا ونسب السعودة ، وبلغ 

 ( اجتماع.2م عدد ) 2018عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 

 وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

 ولاالجتماع اال املنصب اسم العضو
2018-10-16 

 االجتماع الثاين
2018-12-19 

 √ √ رئيس اللجنة فهد ثنيان الثنيان
 √ √ عضو عبيد سعد السبيعي
 √ √ عضو حممــد صاحل حممـود

 



 :مجلس االدارة وكبار التنفيذيين ألعضاءالمدفوعة  المكافآت

 افآت أعضاء مجلس االدارة:مك 

الرواتب  االسم
 والبدالت

املكافآت الدورية 
 والسنوية

بدل حضور 
 جلسات

مصروفات 
 آخرى

 اجملموع الكلي

 27،000  2،000 25،000 اليوجـــــد ثنيان آل فهد بن ثنيان بن فهد

 27،000  2،000 25،000 اليوجـــــد حممد صاحل عبدالعزيز العواد

 27،000  2،000 25،000 اليوجـــــد الرزوق ناصر زيد ناصر

 27،000  2،000 25،000 اليوجـــــد احلربدي حممد فهد

 27،000  2،000 25،000 اليوجـــــد السبيعي سعد عبيد

 135،000  10،000 125،000  اجملموع

  

 

 :مكافآت كبار التنفيذيين 

 بدالت رواتب الرئيس التنفيذي واملدير املايل همكبار التنفيذيني 

 75،000 300،000 امجايل املبالغ املدفوعة

 

 اعضاء اللجان: مكافآت 

 م
 اعضاء جلنة املراجعة

 اجملموع بدل حضور جلسات الثابتة املكافآت
 االسم

 5،000 5،000 ال يوجد عبيد السبيعي  1
 5،000 5،000 ال يوجد فهد احلربدي 2
 5،000 5،000 ال يوجد حممد صاحل حممود 3

 15،000 15،000  اجملموع
 

 



 

 الحضور لكل اجتماع:الدارة وسجل اجتماعات مجلس ا 

 االسم م
 عدد االجتماعات ) اربعة اجتماعات(–سجل احلضور 

 االجتماع الرابع االجتماع الثالث االجتماع الثاين االجتماع االول
 م07/27//2018 م05/10//2018 م25/04/2018 م03/15//2018

 √ √ √ √ ثنيان آل فهد بن ثنيان بن فهد 1
 √ X √ √ العوادحممد صاحل عبدالعزيز  2
 √ √ √ √ الرزوق ناصر زيد ناصر 3
 √ √ X √ احلربدي حممد فهد 4
 √ √ √ √ السبيعي سعد عبيد 5

 

 :طلبات الشركة لسجل المساهمين 

 السبب تاريخ الطلب

 اجلمعية العامة م30/12/2018

 
 :العقوبات والجزاءات على الشركة 

احتياطية او جزاءات اخرى مفروضة على الشركة الوطنية للبناء ال توجد أية عقوبات ذات آثر جوهري أو قيود 
 م .2018 قابية أو قضائية عن العام املايلوالتسويق من جهة تنظيمية أو ر 

 

  ات مجلس االدارة:اقرار 

 تقر إدارة الشركة بما يلي:

 ت بالشكل الصحيح.عد  أن سجالت احلسابات أ   .1
 ذ بفاعلية.ف  على أسس سليمة ونـ   د  عداخلية أ  الرقابة الأن نظام  .2
 أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. .3

 



 الخاتمة

ملسامهي الشركة األكارم على الثقة اليت منحوها جمللس اإلدارة ص الشكر والتقدير لويف اخلتام يتقدم جملس االدارة خبا
والثناء على حكومتنا الرشيدة على الدعم املتواصل الذي يتلقاه القطاع يفوتنا تقدمي الشكر  الو ،  املنصرم خالل العام

 التجاري والذي له األثر املباشر يف حتقيق الشركة ألهدافها االستثمارية. واهلل ويل التوفق.

 

 رئيس جملس اإلدارة

 

 فهد بن ثنيان فهد الثنيان        


