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 كلمة رئيس مجلس االدارة

 

 السادة / مساهمى الشركة الوطنية للبناء و التسويق              المحترمين 

 و بعد ...السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته 

 ىيسر مجلس االدارة أن يقدم لحضراتكم التقرير السنوى عن أعمال و أداء الشركة للسنة المالية المنتهية ف

مرفقاً به القوائم المالية و نتائج االعمال و تقرير مراجع الحسابات الخارجى و العوامل المؤثرة م 31/12/2019

ناظرين بعين التفاؤل الى مستقبل اقتصادى  الى متغيرات االحوال االقتصادية بالنظر  فى اداء ونتائج هذا العام

 واعد خالل الفترات القادمة . يستتبعه تطورات منتظرة فى اداء الشركة االقتصادى والمالى .

 . مع تمنياتنا بمزيد من النجاح و التقدم بما يحقق مصلحة المساهمين
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 ـ نبذة عن الشركة الوطنية للبناء و التسويق1

 1010153678الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق تأسســت فــي مدينــة الريــاض كشــركة ذات مسـئولية محـدودة بموجـب سـجل تجـاري رقـم 

 لـت إلـى شـركة مسـاهمة سـعودية مقفلـة بـرأس مـال ثـم تحو (خمسـمائة ألـف ريـال سـعودي500.000(هــ بـرأس مـال 17/01/1420بتاريـخ  

 .اثنـان مليـون ريـال  (2.000.000)

 م و بموجب النظام 2014-1-30هـ الموافق 1435-3-29/ق ( بتاريخ 70ثم تحولت الى شركة مساهمة مدرجة بموجب القرار الوزارى رقم ) 

 .م 2017-5-22االساسى للشركة و آخر تعديالته بتاريخ 

سـتة مليـون سـهم (6.00.00)سـتون مليـون ريـال سـعودي مقسـم إلـى  ( 60.000.000)تمـت أخـر زيـادة فـي رأس مـال الشـركة ليصبـح ثم 

 . ت سـعودية، وكلهـا أسـهم عاديـة عينيـة ونقديـةال(ريـا 10)سـمية للسـهم الواحـد منهـا عشـرة القيمـة اأال

 الشركة رؤيةـ 2

 .بناء والتسويق بأن تكون الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال صناعات مواد البناءتسعى الوطنية لل

 ـ رسالة الشركة3

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

 أهداف الشركة ـ 4

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

 نحو واجب الشركة فى تحقيق المسؤولية االجتماعية .   

 ـ استراتيجية الشركة 5

 : ـ تنتهج الشركة استراتيجية العمل التالية

 ت ربحية عاليةتعزيز نطاق المنتجات الحالية والبحث بإستمرار عن منتجات جديدة ذا/ أ ـ 5

 مستوى المهارة و الخبرة الالزمتين.ل تلبية طلباتهم والحفاظ على القة مع العمال الحاليين وذلك من خالتوطيد الع/ ب ـ 5

  .نتاجية لبعض المنتجات الحالية وإضافة منتجات جديدةزيادة الطاقة اإال/ج ـ 6

 ورفع كفاءة العملياتل ترشيد التكاليف التحسين العمليات التشغيلية من خ/ د ـ 7

 .تعيين كوادر جديدة بخبرات أفضل مما ينعكس إيجاباً على أداء الشركة المالي والتنافسي/ هـ ـ 8

 ـ نشاطات الشركة 6

 عــدد اب والخشــاالالحديــد و)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 اإالاالاليدويــة والصناعيــة و

 ت عامــة للمبانــي وأعمــال الـع غيارهــا ومقــاوثــاث الطبــي وقطـاالالمعـدات واللــوازم الطبيــة والعلميــة ولــوازم المستشــفيات والمختبــرات و 

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

 .خشاب والعدد اليدوية والصناعيةاالتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناءالحديد وــ 

 ي وقطع غيارهااآللكترونية والحاسب لالجهزة ااالتجارة الجملة والتجزئة في ــ

 الفصل األول
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 كتبي والوسائل التعليمية والمطبوعاتمثاث الاالدوات المكتبية واالفى تجارة الجملة والتجزئة ــ 

 ثــاث الطبــي وصيانتهــااالالمستشــفيات والمختبــرات وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المعــدات واللــوازم الطبيــة والعلميــة ولــوازم ــ

  .ت عامة للمباني وأعمال الديكورالمقاوــ

  .تجارة الجملة والتجزئة في الدهانات وأحبار الطباعة والمواد الكيماويةــ 

  .نتاج الزراعي والحيوانيستغالها في إقامة مشاريع اإالواراضي الزراعية االح التملك وإستصــ 

  .إقامــة المنشــآت والمشــروعات الترفيهيــة والســياحية وإســتثمارها وإدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــاــ 

  . إقامة المستشفيات والمرافق الطبية وتشغيلها وعموم خدمات الرعاية الصحيةــ 

  .خدمـات التعليـموكافـة  اإقامـة المرافـق التعليميـة مـن مـدارس وكليـات وجامعـات وتشـغيلهــ 

 ح الصـاالتجـارة الجملـة والتجزئـة لمـا يدخـل فـي نطـاق أعمـال الشـركة الصناعيـة والزراعيـة والسـياحية وإقامـة مخـازن التبريـد وورش ــ 

  .والصيانـة الخاصـة بذلـك

  .ت التجاريةالالوكاــ 

  .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 

 .عمــال والمشــروعات الصناعيــة والتجاريــة االافــة راضــي والمرافــق والنقــل وكاالح الالقيــام بتنفيــذ مشــروعات الميــاه وإصــــ 
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 لاير 170.804.832  ايرادات بلغت 2019المالى الحالى  حققت الشركة خالل العام

 لاير 167.122.790   و التى بلغت  2018مقابل ايرادات للعام المالى السابق 

 %2.21بنسبة :        لاير3.682.042     بتغير ) ايجابى( و قدره 

 .زيادة معدل البيع من مواد البناء و الحديدو يرجع ذلك الى 

 لاير سعودى  154.969.917   :2019و بلغت تكلفة المبيعات للعام المالى الحالى  

 .لاير سعودى  136.075.548              2018تكلفة المبيعات للعام المالى السابق بينما كانت 

 %13.89بنسبة زيادة :  لاير سعودى 18.894.369                           و قدره    بارتفاع 

 .(%13.89 أن التكلفة زادت بنسبة أعلى من زيادة المبيعات ) ( إالا %2.21بما يعادل ) 2019و يالحظ أنه بينما أرتفعت نسبة المبيعات فى 

 االرباح كما سيتضح الحقا .قيمة و ذلك الرتفاع بعض أسعار المواد فى السوق مما أثر فى 

 .لاير سعودى   6.222.462   :  2019كما بلغ صافى الربح بعد الزكاة للعام الحالى

 .لاير سعودى 24.117.308  : لسابق      بينما كان صافى الربح بعد الزكاة للعام ا

 .% 74.2و بنسبة    لاير سعودى17.894.846  :                نخفاض و قدره                          با

 لاير1.13  لهذا العام : الدخل الشاملو  كما بلغت ربحية السهم من صافى الدخل

 لاير  4.02  :      بينما كانت ربحية السهم للعام السابق من صافى الدخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثانىا الفصل

 و العوامل المؤثرة فيها 2019 ـ  االداء المالى للشركة خالل العام المالى 1
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 لاير ( ف) القيمة باالل                                 / أ ـ نتائج االعمال 2

 (2019-2018)  نسبة التغير (2019-2018) التغير 2017 2018 2019 البيــــــــان

 %2.21 3.682 211.674 167.123 170.805 االيرادات

 %13.89 18.894 156.611- 136.076- 154.970- تكلفة االيرادات

 %49- 15.212- 55.62 31.047 15.835 مجمل الربح

يخصم : مصروفات 
 االعمال الرئيسية

-3.010 -3.023 -24.176 -13 -0.43% 

 %54.24- 15.199- 30.886 28.024 12.825 الدخل من المبيعات

 %57.11- 1.700- 0 2.977- 1.277- تكاليف التمويل

ايرادات / مصروفات 
 أخرى

-4.488 -193 90 4.295 -54.23% 

 %71.6- 17.795- 29.330 24.855 7.060 صافى الربح قبل الزكاة 

 %13.55 100 1.646- 738- 838- الزكاة الشرعية

 

 : ــ فروقات النتائج التشغيلية ب/  2

 (2019- 2018 )نسبة التغير (2019- 2018 )التغير 2017 2018 2019 البيــــــــان

 -%49 15.213- 55.062 31.047 15.835 مجمل الربح

 %70.73- 17.057 - 30.886 24.855 7.060 الربح من العمليات

 %76.18- 21.742- 29.330 28.541 6.799 صافى الدخل الشامل

 

 2018,  2019 يايرادات الشركة خالل عام ي/ ج ـ  التحليل الجغرافى إلجمال2

 )القيمة بااللف لاير(                                       

 2018 2019 المنطقة م

 167.123 170.805 المنطقة الوسطى 

 167.123 170.805 االجمالى 

 

 

 

 

 

 

 

 الماضية مقارن بالسنوات الماضية 2019ـ نتائج االعمال  2
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 ـ الرسومات البيانية التوضيحية لعناصر قوائم الدخل المقارنة  / أ 3

2019الى  2017الرسم البيانى التالى يوضح التغير فى المؤشرات الرئيسية بقوائم الدخل للسنوات من 

 

     

 

 

 2019الى  7201السهم خالل السنوات من يوضح ربحية التالى الرسم البيانى / ب ـ  3 

 

  

 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

المبيعات تكلفة المبيعات مجمل الربح صافى الربح بعد 
الزكاة

2017

2018

2019

0

1

2

3

4

5

ربحية السهم

4.89 4.76

1.13

2017

2018

2019

 ـ بعض الرسومات  البيانية  للنشاط المالى  3
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 2019الى  7201الرسم البيانى التالى يوضح اجمالى الموجودات و اجمالى المطلوبات لالعوام من / ج ـ  3 

 

 

 

 2017 2018 2019 البيـــــــــــــــــــــان

 54.339 97.016 111.632 الموجودات الغير متداولة

 141.110 74.743 86.259 الموجودات المتداولة

 195.449 171.859 197.891 اجمالى الموجودات

 5.117 1.874 4.418 المطلوبات الغير متداولة

 77.491 42.447 59.236 المطلوبات المتداولة

 82.609 44.321 63.654 اجمالى المطلوبات

 112.840 127.438 134.237 اجمالى حقوق المساهمين

 195.449 171.759 197.891 اجمالى المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 

 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 .

 2017 2018 2019 البيان

 1.469 1.874 2.273 منافع الموظفينمخصص 
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 ـ االستثمارات و االحتياطيات5

 2019الى  2017ـالعناصر االساسية للمركز  المالى للشركة  لالعوام من  4
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 مجلس االدارة و اللجان التابعة له

 

 

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

ق من وو االستاذ/ ناصر زيد الرز الحبردياستقالة كل من االستاذ / فهد محمد  م عن قبول2019-5-19الى أنه تم االعالن على موقع تداول فى 

 افقة المجلس على تعيين كل من المهندس/ محمد اقبال دعبول و االستاذ / عبد الرحمن ابراهيم المديميغاالدارة و مو هما بصفتيهما اعضاء مجلسيمنصب

 م. 2019-5-19اعتباراً من لكل منهما بمنصب عضوا مجلس االدارة 

 بيانات مجلس االدارة : ـ/ أ (  1) 

 الخبرات  الموهل العلمى  الجنسية المنصب االسم  م

 سعودى رئيس مجلس االدارة اند آل ثنيفهد بن ثنيان بن فه 1
بكالوريوس ادارة 

 االعمال

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

 عضو مجلس ادارة شركة نادك 

2 
محمد صالح عبد العزيز 

 العواد
نائب رئيس مجلس 

 االدارة
 ثانوية عامة سعودى

 االهليةعضو مجلس ادارة شركة الجبس 
 عضو مجلس ادارة شركة حنوش التجارية 

 عضو مجلس ادارة مؤسسة فات التجارية

 سعودى عضو مجلس االدارة عبيد سعد السبيعى 3
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 محمد اقبال دعبول 4
 بكالوريوس هندسة

 االنظمة

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

 السعودية للصناعة

 سعودى مجلس االدارةعضو  عبد الرحمن ابراهيم المديميغ 5

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 
 ريتعضو مجلس ادارة في صندوق المعذر 

 

 مشاركة اعضاء مجلس االدارة فى عضوية مجالس شركات أخرى أو ادارتها : ـ / ب (  1) 

 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

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

 عضو مجلس ادارة

 

 

 لثالثالفصل ا

 ـ مجلس االدارة 1
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 دارة التنفيذية اال/ ج (  1)

 
 

 و تصنيف اعضاءه / د ( تكوين مجلس االدارة 1) 

  

( 

 

 

 

  

  

 .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  1/  2) 

 م .2019التي 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

 2019م -12-17 م12/10/2019 م82/70/2019

    رئيس اللجنة عبيد سعد السبيعى

    عضو الحبرديفهد 

    عضو صالح محمودمحمد 

 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 

 مراجع الحسابات المستقل. رفع التوصيات الى مجلس االدارة بشأن تعيين 

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

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

 المنصب االسم م

 الرئيس التنفيذى محمد صالح عبد العزيز العواد 1

 المدير المالى محمد ابراهيم الشبراوى 2

 اسم العضو م
 تصنيف العضوية

 مستقل غير تنفيذى تنفيذى

    فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان 1

    محمد صالح عبد العزيز العواد 2

    عبيد سعد السبيعى 3

    محمد اقبال دعبول 4

    عبد الرحمن ابراهيم المديميغ 5

 اللجـــــــــــــــــانـ  2
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 : ـ  الترشيحاتمكافآت و ل( لجنة ا 2/  2) 

 : ـ م 2019التي عقدت خالل عام  االسماء و عدد االجتماعاتببيان جنة من ثالث أعضاء و فيما يلى لتتكون ال

 المنصب اسم العضو
 االجتماع الثانى االجتماع االول

15-05- 2019 19-12- 2019 

   رئيس اللجنة فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان

   عضو عبيد سعد السبيعى

   عضو محمد صالح محمود

 
 و تشمل مهام و اختصاصات اللجنة األمور التالية : ـ

 دارة االدارة بشـأن الترشـيح لعضويـة مجلـس رفـع التوصيـات إلـى مجلـس اإال. 

  دارة،إال ت المطلوبـة لعضويـة مجلـسالدارة، 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 الشأنمراجعة هيكل مجلس اإال . 

 علـى النحـو الـذي يعـود بالنفـع علـى الشـركة دارة، واقتـراح سـبل معالجتهـاتحديـد جوانـب الضعـف والقـوة فـي مجلـس اإال 

 عضـاء المسـتقلين مـن المجلـس، والتأكـد مـن عـدم وجـود تضـارب فـي المصالـح فـياللية االتأكـد بشـكل سـنوي مـن اسـتقال 

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

 فـي الشـركة ، ومراجعتهـا بشـكل ستشـارين ملاوـات، والمزايـا والمكافـآت ورواتـب العامليـن إعـداد سياسـة دفـع التعويض

 . سـنوي

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

 حتفاظ بهـم فـي سـتقطاب الموظفيـن المؤهلين واالالوالمكافآت كافية جـور تضمـن بـأن تكـون الرواتـب ألوضـع سياسـة ل

 الشـركة

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

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

 ياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعة هذه السياسة بشكل سنويإعداد الس . 

 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

 %79.93 4.796.456 4.796.456 سعودى يانثن فهد بن ثنيان بن فهد آل 1

 %13.3 800 800 سعودى عبيد سعد السبيعى 2

 %13.3 800 800 سعودى محمد صالح عبد العزيز العواد 3

  4.798.056 4.798.056  المجموع 

 

 ـ ملكية  اعضاء  مجلس  الادارة  و كبار التنفيذيين من أسهم الشركة  3
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 ( سياسة المكافآت و التعويضات و جداول مكافآت مجلس االدارة و اعضاء اللجان 1/  4)  

 إن الغرض االساسى من تقديم المكافآت هو حث اعضاء مجلس االدارة و االدارة التنفيذية و اعضاء اللجان على انجاح (1

 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  (2

 استقطاب الكفاءات و المحافظة عليها و تحفيزها . (3

 تُعد هذه السياسة بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيين الجديد. (4

 لتى بنيت على معلومات غير دقيقالمكافآت ايتم االيقاف أو االسترداد لحاالت اقرار  (5

 (  بيان مكافآت اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين و اعضاء اللجان: ـ    2/  4) 

 مكافآت اعضاء مجلس االدارة:/أ (4/2) 

 الرواتب و البدالت االسم
المكافآت 

 السنوية

بدل حضور 

 جلسات

مصروفات 

 أخرى

المجموع 

 الكلى

 27.000 ال يوجد 2.000 25.000 ال يوجد فهد آل ثنيانفهد بن ثنيان بن 

 27.000 ال يوجد 2.000 25.000 ال يوجد محمد صالح عبد العزيز العواد

 27.000 ال يوجد 2.000 25.000 ال يوجد عبيد سعد السبيعى

 27.000 ال يوجد 2.000 25.000 ال يوجد محمد اقبال دعبول

 27.000 ال يوجد 2.000 25.000 يوجدال  عبد الرحمن ابراهيم المديميغ

 135.000  10.000 125.000  المجموع

 

 مكافآت كبار التنفيذيين : /ب( 4/2)

 مكافآت رواتب كبار التنفيذيين هم الرئيس التنفيذى و المدير المالى

 75.000 375.000 اجمالى المبالغ المدفوعة

 

 مكافآت اعضاء اللجان : /ج(4/2)

 لجنة المراجعة :

 بدل حضور جلسات المكافآت الثابتة االسم م

 5.000 ال يوجد عبيد سعد السبيعى 1

 5.000 ال يوجد الحبرديفهد  2

 5.000 ال يوجد محمد صالح محمود 3

 15.000 -- المجموع 

 

 ـ سياسة و نظام المكافآت 4
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 فيما يلى بيان بسجل حضور السادة / اعضاء مجلس االدارة اجتماعات  الجمعية العامة للمساهمين :         

 االسم م

 االجتماع الخامس االجتماع الرابع االجتماع الثالث االجتماع الثانى االجتماع االول

 2019 -12-01 2019-10-23 2019-7-29 م2019-6-10 م16-05-2019

      ثنيان بن فهد آل ثنيانفهد بن  1

      عبيد سعد السبيعى 2

  x    محمد صالح عبد العزيز العواد 3

 x x x x  ناصر زيد ناصرالرزوق 4

5 
 الحبرديفهد محمد 

 x x x x 

6 
 محمد اقبال دعبول

x     

7 
 عبد الرحمن ابراهيم المديميغ

x     

 

 

 

 يقر مجلس ادارة الشركة باآلتـــى : ـ  

 ـ أن سجالت الشركة أُعدت بالشكل الصحيح . 1                    

 ـ أن نظام المراقبة الداخلية أُعد على أُسس سليمة و تم تنفيذه بفاعلية . 2                    

 ك يذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. ـ ال يوجد أى ش 3                    

 

  

 السبب تاريخ الطلب

 الجمعية العامة 2019 -21-08

  

 

 

 

 

 

 

 للمساهمين العامة  الجمعية   انعقاد  بتواريخ  ـ بيان 5

 ـ إقرارات مجلس الادارة  6

 ـ عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين  7



 24من  16صفحة 
 

 

 

 

 الماليةو المعامالت االلتزامات 

 

 

  مليون لاير. 20توفر لها رأس مال عامل بقيمة تتمتع الشركة بعالقة ائتمانية مع بنك االنماء 

 

 

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

 م 2018ضريبة القيمة المضافة المفعل فى يناير نظام  ىبالتسجيل ف : قامت الشركة الضريبة        

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

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

 المسدد المستحق البيان

 1,087,266 2,163,576 الزكاة الشرعية

 5,912,895 5,912,895 ضريبة القيمة المضافة

 25,820 38,519 التأمينات االجتماعية

 34,511 34,511 عمل و تجديد اقامات رخص

 

 

 

 عالقة مدينة    ( أطراف ذات 3/1)

 2017 2018 2019 البيان

  16.981.958 ــ مصنع أجيج لصناعة الصلب

 771.098 ــ ــ شركة جودت للمقاوالت

 2.725.213 ــ ــ شركة فهد الثنيان للبيتومين

 دائنة( أطراف ذات عالقة 3/2)

 2017 2018 2019 البيان

 ــ ــ 15.820.060 مصنع أجيج لصناعة الصلب

 ــ ــ ــ جودت للمقاوالتشركة 

 ــ ــ ــ الشركة االلمانية السعودية للصناعة

 

 لرابعالفصل ا

 ـ المديونيات الاجمالية على الشركة  1

 ـ الالتزامات الحكومية المسددة و المستحقة   2

 ـ المعاملات مع أطراف ذات علاقة    3
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 الحوكمــــــــة
 
 
 
 

 أنظمة مع قللتواف 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 وفيماة الالئحة االسترشادية الصادرة عن هيئة سوق المال السعودي 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

رقم 
 المادة

 نص المادة
طبق 
 ً  جزئيا

لم 
 يطبق

 سبب عدم التطبيق

20 
 ) يتنافى مع االستقالل فى عضو مجلس االدارة....( 1فقرة ج بند 
 )يتنافى مع االستقالل فى عضو مجلس االدارة ....( 10فقرة 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

 الفترات القادمة .

   االدارة انتهاء خدماته رئيساً لمجلستعيين الرئيس التنفيذى بعد ينافى مع االستقالل  28

   شروط تعيين أمين سر المجلس 38

   عضاء مجلس االدارة و االدارة التنفيذيةإلالتدريب:  39

   و لجانه ئهتقييم اداء المجلس واعضا 41

70 
71 
72 

   تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصاتها و اجتماعاتها

   الداخليةتقرير المراجعة  78

   تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح 83

   تحفيز العاملين بفقراتها الثالثة 85

   المسؤولية االجتماعية 87

   مبادرات العمل االجتماعى 88

   تشكيل لجنة حوكمة الشركة  95

 
 
 

 
ً  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

 ـدث فيهـا قـد تح 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 لائحة الحوكمة     1

 ـ المخاطر     2
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 : التوسع والتنفيذمخاطر عدم قدرة الشركة على تحقيق استراتيجية 

ـدة وتوسـيع منتجـات جدييعتمــد 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 

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

 ــا داري للشــركة، مماالدارة 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 االوالمــواد الخــام وخاصــة الحديــد والنحــاس وســعار الســائدة للســلع االتعتمــد 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

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

 ارج نطـاق سـيطرتهاالعوامـل، التـي قـد يكـون بعضهـا خـ

ـركة، ت الشإن 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 .% 40ونســبة المورديــن الدولييــن % 60الخدمـات 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

 ن المورديـ 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
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  :ءالالمخاطر المتعلقة بالعم

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

 ، سـوف يـؤديآخرقـة مـع هـذه الجهـات فـي حالـة مـا إذا قامـت بعـض أو كل الجهـات بالتوجـه إلـى منافـس الرئيسـيين، إن أي تطـور سـلبي فـي الع

  .ـلباً علـى عمليـات الشـركة ونتائـج عملياتهـاء رئيسـيين والـذي بـدوره قـد يؤثـر سالإلـى فقـدان عمـ

 المخاطر المتعلقة بالنقل

 إنعليـه فـوئهـا، 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

 أن تضمـن  عأنهـا 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

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

ـن فـي المسـتقبل خرياالحتفـاظ بالموظفيـن المؤهليـن االحتفـاظ بالموظفيـن المؤهليـن أو عـدم تحديـد وتوظيـف واالخسـارة الموظفيـن الرئيسـيين أو عـدم 

 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 السياسـية، االالسـعودية . وقـد تتعـرض هـذه اللوائـح والقواعـد والقوانيـن و

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

كزهـا المالـي بشـكل رتغييـرات فـي المسـتقبل فـي هـذه اللوائـح والقوانيـن، ممـا سـيؤثر سـلبا علـى نتائـج عمليـات الشـركة، وتوقعاتهـا المسـتقبلية وملل

  .عـام

 :المخزون  مخاطر

 سـعار،الانظـراً 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

الشركة. مالية  على غرامات  3فرض 

( 2019-6-3بقرار هيئة سوق المال رقم )

قرار هيئة سوق المال و هـ1440-5-9فى 

 هـ1440-10-7( فى 2019-63-4رقم )

-109-2ل رقم )بقرار هيئة سوق الما

بقرار هيئة  و هـ1441-2-15( فى 2019

-4-6(فى2019-135-2سوق المال رقم)

 هـ441

(من المادة 1مخالفة الشركة للفقرة)

قواعد طرح االوراق  التسعين من

المالية و االلتزامات المستمرة لعدم 

 االفصاح عن القوائم المالية االولية

 فى المواعيد المحددة

هيئة السوق المالية 

 السعودية

التنسيق مع المراجع 

الخارجى للعمل على 

اصدار القوائم المالية 

األولية قبل انتهاء 

 مهلة التقديم .

 

 ـ العقوبات  أو  أى تدبير احترازى على الشركة     3
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 م و العمل بهاو اعداد تقارير المراجعة الى لجنة المراجعة  و من ثم  2019خالل 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

 

 

 

الى مصنع أجيج للحديد و الصلب بنفس شروط و اسعار السوق المحلية ، كما أن المصنعة خردة تبيع الشركة قطع غيار ومواد أساسية  إضافة إلى ال

 تختص بتصنيع حديد الخردة بما يسهم في تقوية خدمات الشركة وزيادة انتاجها.مصنع أجيج قام ببيع أصول 

 ثابتة و سداد دفعات موردين و بعض المصروفات األخرى نيابة عن الشركة الوطنية .

 

 

 ( توصية لجنة المراجعة بشأن الحاجة الى تعيين مراجع داخلى : ـ  1/  6)  

 ال ينطبق حيث قامت الشركة بتعيين مراجع داخلى عند بدء االكتتاب . 

 اإلدارة مجلس قرارات ينوب بينها تعارض يوجد التي المراجعة لجنة توصيات(  2/  6) 
 

 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
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 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  10ب )يجنـ  1

 . (%مـن رأس المـال المدفـوع 30)حتياطـي المذكـور االالتجنيـب متـى بلـغ 

  .رباح لتكوين احتياطي اتفاقياال(%من صافي  5)أن تجنب االدارة  على اقتراح مجلسـ للجمعية العامة بناء  2

 ات أخـرى، وذلـك بالقـدر الـذي يحقـق مصلحـة الشـركة أو يكفـل توزيـع أربـاح ثابتـةيلجمعيـة العامـة العاديـة أن تقـرر تكويـن احتياطـلـ  3

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

 الشـركة أو لمعاونـة مايكـون قائمـاً مـن هـذه المؤسسـات

 .(%من رأس المال المدفوع 10)نسبة تمثل بيوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين ـ  4

 مـن الباقـي %( 1)حـكام المقـررة فـي المـادة السادسـة والسـبعين مـن نظـام الشـركات يخصـص بعـد ماتقـدم نسـبة االمـع مراعـاة ـ  5

 . خـال السـنوات الثالثـة السـابقة .دارة، علـى أن يكـون اسـتحقاق هـذه المكافـأة متناسـباً مـع عـدد الجلسـات التـي يحضرهـا العضـوااللمكافـأة مجلـس 

 

 

ريــال ســعودي ولــم تــوزع  318,700م بواقــع 2013م والتـي تخـص اربـاح العـام 2014الشـركة بتوزيـع أربـاح فقـط فـي بدايـة العـام قامـت 

طويـر تهـا وكذلـك توذلــك يعــود لقيــام الشــركة بإعــادة اسـتثمارها فـي تمويـل العديـد مـن المشـاريع التـي نفذ هالشــركة أي أربــاح حتــى تاريــخ

 .أعمالهـا ودعـم انشـطتها التشـغيلية 

 

 

 .2019-12-31فى المنتهية المالية للسنة للشركة المجمعة المالية القوائم على التصويت -1

 .2019 -12-31في المنتهية المالية للسنة الحسابات تقريرمراجع على التصويت -2

 .2019-12-31في المنتهية المالية للسنة الشركة إدارة مجلس تقرير على التصويت -3

لربع ل القوائم وتدقيق ومراجعة فحصل وذلك المراجعة، لجنة قبل من ينالمرشح بين من للشركة الحسابات مراجعيين تع على التصويت -4

 لجنة تقرير بأن لماع .أتعابه وتحديد2021و الربع االول من  م 2020للعام   السنوية والقوائم الثالثو  والربع نيالثا الربعواالول 

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

 .2019-12-31في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت -5

 م2019 -12-31في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير (135.000) مبلغ صرف على التصويت -6

  2019 -12-31توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى  االدارة بعدم   توصية مجلس التصويت -7

 السادسالفصل 

 الارباح      توزيع  ـ سياسة  1

 الارباح       ـ  توزيعات 2

 ـ توصيات مجلس الادارة الى  الجمعية العامة       3



 24من  22صفحة 
 

ف اطرشركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته كونه من األوم بين الشركة 2020على األعمال والعقود والتي سوف تتم خالل عام  التصويت -8

مليون لاير علماً بأنه ال يوجد شروط  200فيها وهي عبارة عن )توريد مواد بناء( بمبلغ  مصلحة مباشرة  عالقة و يكون  لهالذات 

  تفضيلية

إعتباراً من تاريخ إنعقاد الجمعية للدورة الحالية  أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديدالتصويت على تشكيل لجنة المراجعة  -9

  هم: (الذاتية سيرهم المرفقةم علماً بأن المرشحين )28/01/2023ء الدورة الحالية في إنتها وحتى

 الدكتور/ عبيد بن سعد السبيعي. -

 .ايـــاد فواز طه األستاذ/  -

 .خالد العنزي األستاذ/  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24من  23صفحة 
 

 
 

 
 
 
 
 

 2019و ايضاحاتها للعام  لمالية اتقرير المحاسب القانونى و القوائم 
 
 
 
 
 

 

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

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

 
 

 
  2018-1-1و اعتمد تطبيقها اعتباراً من  2017-7-30تم التخطيط بالشركة للتحول الى المعايير الدولية للمحاسبة فى           

 هى أول تقارير تصدر وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 2018-12-31و كانت التقارير المالية الصادرة من الشركة فى          

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

 . تالفات للتقاير عن المعايير الدولية فى التطبيقو ال يوجد أى اخ        
 
 
 
 
 

 و هى عبارة عن : ـ  2019 -12-31مرفق القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل . -1

 قائمة المركز المالى .  -2

 .قائمة الدخل و الدخل الشامل  -3

 قائمة التغير فى حقوق المساهمين . -4

 قائمة التدفق النقدى . -5

 االيضاحات على القوائم المالية . -6

 
 
 
 
 
 
 

 السابعالفصل 

 القانونى        فى تقرير المحاسب ـ التحفظات  1

 ـ توصية مجلس الادارة بتغيير المحاسب القانونى      2

 ـ ايضاح عن أى اختلاف عن المعايير الدولية      3

 ـ القوائم المالية و ايضاحاتها       4

 الكلمة الختامية



 24من  24صفحة 
 

 
 
 
 
 

العاملين  ميعوج التنفيذية لإلدارةللسادة اعضاء المجلس والسادة المساهمين الكرام و االمتنان الشكرو بجزيل االدارة مجلس فى الختام يتقدم

 بالشركة

 .الشركة تفاعل مساهمي راالمبذولة،مثمناومقد على الثقة التى منحوها للمجلس و على جهودهم

 القادمة. األعوام خالل للشركة اإلنجازات من مزيد إلى المجلس ويتطلع

 
 

 رئيس مجلس االدارة      
 
 

 فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


