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اقرأ تقرير مجلس اإلدارة السنوي حول

www.nbm.com.sa

تم إعداد هذا التقرير باللغتين العربية 

ي واإلنجليزية، ويتم اعتماد اللغة العربية ف

.حال وجود أي اختالفات

اإللتزام

من خالل -بتوفيق من هللا -، ولكن الشركة الوطنية تمكنت 19مليئا بالتحديات التي تسببت بها االجراءات المتخذة لمواجهة وباء كوفيد2021لقد كان العام 

.االجراءات التي اتخذتها أن تمتص هذه اآلثار وتجاوز تلك التحديات وتحقيق نتائج مالية طيبة والحمد هلل

تكون الشركة الوطنية من الشركات الوطنية الرائدة في القطاعاتمساهمينا وعمالئنا بأنتجاهوالتزامناوإيماننارؤيتناالسنوياإلدارةمجلستقريريعكس

.ية والتجارية والخدميةصناعال

http://www.nbm.com.sa/


دة، هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة األصع" 

".وسأعمل معكم على تحقيق ذلك

الشريفينالحرمينخادم

سعودآلالعزيزعبدبنسلمانالملك

هاقيادة المملكة ورسالت



..نحن مصممون على جعل بلدنا متقدًما على جميع البلدان األخرى. طموحنا هو بناء بلد أكثر ازدهاًرا ، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه

2030رؤية المملكة 

بدأ العمل يسرني أن أقدم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن ن" 

".   بالدنابها اليوم للغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعا وتعكس قدرات

صاحب السمو الملكي ولي العهد 

سعودآلالعزيزعبدبنسلماناألمير محمد بن
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األسعار تقديم منتجات ذات جودة عالية بأفضل: شعارنا،في الوطنية

.التنافسية

المخلص التنفيذي



المخلص التنفيذي

عاليةربحيةذاتجديدةاستثماراتوالتماس،القائمةالشركاتمجموعةتعزيزهيالشركةاستراتيجيةكانت،2021عامخالل.

الجودةمعاييرأعلىعلىوالحفاظمطالبهمتلبيةخاللمنالحاليينالعمالءمعالعالقةلتعزيزجاهدةالوطنيةالشركةفياإلدارةتسعى.

لمستمرةاثقتهمعلىبإخالصونشكرهمالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنخبةشركاتمعناجحةتجاريةعالقاتالوطنيةالشركةطورت،السنينمرعلى.

وضماناالقتصادتحوالتمعيتماشىبمااألفقيالتوسعفرصالستكشافالمتاحةالفرصمعالشركةتكيفت،السوقالتجاهاتالمستمرالتقييممع

.االستثماريةأهدافهاتحقيق

األهدافلتحقيقباستمرارالبشريرأسمالهاتعزيزعلىالتنفيذيةاإلدارةتسعى.والتجاريالتشغيلياألداءعلىتركيزهاعلىالشركةحافظت

.2030رؤيةمعكبيرحدإلىتتماشىوالتيللشركةاالستراتيجية

منماعيةاالجتالمبادراتمنعددالتخاذالشركةوتخطط.االجتماعيةللمسؤوليةأولويةوإعطاءاجتماعيةإنجازاتلتحقيقالسعياإلدارةمجلساختار

.المجتمعخدمةفيدورهاتعزيزأجل

قطاعاتكلفيلكفاءاتاوتعزيزالتنافسيةوالقدرةالمرونةمنالمزيدعلىللحصولبانتظامالتشغيليةوعملياتهاالتنظيميةأنظمتهابمراجعةالشركةتقوم

.فيهاتستثمرالتياألعمال



مؤشرات هامة



مؤشرات هامة

Net profit

(SAR million)

15.357

13.351

13.558

2019

2018

1.984

1.812

2.012

2020

2019

2018

Net profit

(SAR million)
4.203

4.732

3.669

2020

2019
داتالعائإلىإضافةالسعودياالقتصادوصالبةللحكومةالحكيمةالسياساتإن

عامالخاللالوطنيةالشركةبهاباشرتالتيالمتعددةاالستثماراتمنالمتوقعة

الشركةتحققأنونتوقعالقادمة،السنواتإلىوتفاؤلبثقةالتطلعإلىيقودناالمنصرم

.هللاشاءإنم2022القادمةالماليةالسنةفيجيدةربحية

األوقاتهذهظلفيواعدةماليةنتائجوحققتتقدمهامواصلةمنالشركةتمكنت

ذاتالرقابةيروتدابالتكاليفخفضمثلقويةتدابيرباستمراراإلدارةوتتخذ.الصعبة

.كورونالجائحةسلبيأثرأيالستيعابالصلة

2021ديسمبر31فيكماوالتسويقللبناءالوطنيةللشركةالمدفوعالمالرأسبلغ

منهاكلقيمةسهم12,000,000الىمقسمةسعودي،لاير120,000,000مبلغ

.سعوديلاير10

2021ديسمبر31فيكماسعوديلايرمليون660الشركةإيراداتبلغت،

فيسعوديلايرمليون287من(٪130)سعوديلايرمليون373قدرهبارتفاع

.2020عام

مقارنةسعوديلايرمليون80والضريبةالزكاةخصمبعدللعامالربحصافيبلغ

.٪166قدرهبإرتفاع2020عامفيسعوديلايرمليون30بلغربحبصافي

إجمالي المبيعات

(SARmillion)

المصروفات التشغيلية

(SARmillion)

660

287

171

2021

2020

2019

580

257

165

2021

2020

2019

صافي األرباح

(SARmillion)
80

30

6

2021

2020

2019

إجمالي األصول

(SARmillion)

الرأسماليةاألصول 

(SARmillion)

610

479

590

2021

2020

2019

422

367

451

2021

2020

2019

188

112

139

2021

2020

2019

المتداولةاألصول 

(SARmillion)



لمحة عن الشركة



لمحة عن الشركة

من نحن1.

 خمسـمائة ألـف ريـال سـعودي500.000(هــ بـرأس مـال 17/01/1420بتاريـخ 1010153678تأسست الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق فــي مدينــة الريــاض كشــركة ذات مسـئولية محـدودة بموجـب سـجل تجـاري رقـم  )

.اثنـان مليـون ريـال ( 2.000.000)ثـم تحولـت إلـى شـركة مسـاهمة سـعودية مقفلـة بـرأس مـال 

 م 2017-5-22م و بموجب النظام األساسي للشركة و آخر تعديالته بتاريخ 2014-1-30هـ الموافق 1435-3-29بتاريخ ( ق /70) تحولت الى شركة مساهمة مدرجة بموجب القرار الوزارى رقم.

 (  10)مليـون سـهم القيمـة االسـمية للسـهم الواحـد منهـا عشـرة ( 12.000.000)مائة و عشرون مليون ريـال سـعودي مقسـم إلـى ( 120.000.000)م  ليصبـح 2020ديسمبر 31تمـت أخـر زيـادة فـي رأس مـال الشـركة بتاريخ

.ريـاالت سـعودية، وكلهـا أسـهم عاديـة نقديـة

رؤية الشركة .  2
 الصناعي، القطاع التجاري، والقطاع الخدميفي القطاع تسعى الشركة الوطنية للبناء والتسويق بأن تكون شركة ذات استثمارات متنوعة  .

رسالة الشركة. 3

 المصلحة الخاصة والعامةبما يحقق تنمية حقوق الملكية والمساهمة بفاعلية في الخدمات المجتمعية.

أهداف الشركة. 4

ةتطوير استثماراتها وتنويعها بحيث تكون الشركة واحدة من الشركات المتقدمة التي تعزز دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية للمملك.

استراتيجية الشركة. 5

ى معايير الجودةبما يوّطد العالقة مع العمالء الحاليين وذلك من خالل تلبية طلباتهم والحفاظ على أعل. تعزيز نطاق المنتجات الحالية التي تنشط الشركة فيها، والبحث باستمرار عن منتجات جديدة ذات ربحية عالية.

القائمةالقطاعاتفيالسريعالتوسعمنيمكنهاقائمةشركاتعلىاالستحواذخاللمنالشركةفيهاتستثمرالتياألنشطةفيالعمودياالستثمار.

للشركةاألفقيالتوسعيكونبحثالمتاحةالفرصالقتناصالسوقالتجاهاتالمستمرالتقييم ً .االستثماريةاألهدافتحقيقلضماناالقتصادتحوالتمعمتوائما

المتوفرةالخبراتبأفضلاالستعانةعلىمبنياحترافيبأسلوباالستثماريالتوسعتحقيقمنالشركةتمكنالتيالبشريةالكفاءاتاستقطاب.



غيارهـاوقطـعاآللـيوالحاســباإللكترونيةواالجهــزةوالصناعيــةاليدويــةوالعــددواالخشــابالحديــد)البنــاءمــوادفـيوالتجزئـةالجملـةتجـارةفـيللشـركةالتجـاريالسـجلحسـبالحالـيالرئيسـيالنشـاطيتمثـل

والديكــوروأعمــالانــيللمبعامــةومقــاوالتغيارهــاوقطــعالطبــيواالثــاثوالمختبــراتالمستشــفياتولــوازموالعلميــةالطبيــةواللــوازمالمعـداتوصيانـةالتعليميـةوالوسـائلالمكتبـيواالثـاثالمكتبيـةواالدوات

ً الشركةأغراضوتتمثل.الدعائيــةوالهدايــاالكيماويــةوالمــوادالدهانــات :يليبمااألساسيلنظامهاوفقا

والصناعيةاليدويةوالعددواالخشابوالحديدالبناءموادفيوالتجزئةالجملةتجارة.

غيارهاوقطعاآلليوالحاسبااللكترونيةاالجهزةفيوالتجزئةالجملةتجارة

والمطبوعاتالتعليميةوالوسائلالمكتبيواالثاثالمكتبيةاالدواتفىوالتجزئةالجملةتجارة

وصيانتهــاالطبــيواالثــاثوالمختبــراتالمستشــفياتولــوازموالعلميــةالطبيــةواللــوازمالمعــداتفــيوالتجزئــةالجملــةتجــارة.

الديكوروأعمالللمبانيعامةمقاوالت.

الكيماويةوالموادالطباعةوأحبارالدهاناتفيوالتجزئةالجملةتجارة.

وصيانتهــاوتشــغيلهاوإدارتهــاواستثمارهاوالســياحيةالترفيهيــةوالمشــروعاتالمنشــآتإقامــة.

الصحيةالرعايةخدماتوعموموتشغيلهاالطبيةوالمرافقالمستشفياتإقامة.

التعليـمخدمـاتوكافـةوتشـغيلهاوجامعـاتوكليـاتمـدارسمـنالتعليميـةالمرافـقإقامـة.

التجاريةالوكاالت.

بهاواالستثمارالصناعيةالمشاريعوتشغيلاقامة.

والتخزينالنقلخدمات.

الســياحيةالمشــاريعوعمــومالترفيهيــةوالمجمعــاتالفنــادقفــيواالسـتثماروإدارةوتملــكإقامــة.

الشـركةلصالـحالتأجيـرأوالبيـعبهـدفعليهـاابنيـةوإنشـاءتطويرهـالغرضاراضـيشـراء.

انشطة الشركة



منتجات الشركة الوطنية للبناء والتسويق

مواد البناء

مكورات الحديد وحديد التسليح والحديد التجاري والجسور



مجلس اإلدارة

سكرتير مجلس اإلدارة

لجان الرقابة

لجنة الترشيحات والمكافآت 

لجنة االمتثال والمخاطر والحوكمة

لجنة المراجعة 

السكرتير التنفيذي

لجان قطاع األعمال

لجنة اإلستثمار

اللجنة التنفيذية

قسم التقارير المالية

قسم الضريبة والزكاة 

الشرعية

قسم إدارة الخزينة

رئيس القطاع المالي

قسم اإلستثمارات المباشرة

*رئيس قسم اإلستثمار
رئيس قسم الحوكمة واإلمتثال 

والمخاطر

قسم عالقات المستثمرين

قسم الشؤون القانونية

قسم االمتثال

قسم إدارة المخاطر

رئيس قطاع الخدمات المشتركة 

والتشغيل

قسم تقنية المعلومات 

قسم الموارد البشرية 

القسم اإلداري 

قسم المشتريات

رئيس قسم تطوير األعمالرئيس قسم التدقيق الداخلي

قسم المشاريع قسم التجزئة

الرئيس التنفيذي

إجتماعات الجمعيات العامة العادية والغير 
عادية

قسم الحسابات

قسم المبيعات

استثمارات األسهممسؤول األعمال اإلدارية

 %100مصنع أجيج

جيسيكو 9.08%

قسم اإلكتتاب

مدقق داخلي

رئيس القطاع المالي سيعمل أيضا كرئيس لقسم اإلستثمار الى اشعار آخر : مالحظة*

الهيكل التنظيمي



ةتقرير اإلدار

تعاقدتأنلشركةلسبقحيث.والحوكمةااللتزامبمعاييراالرتقاءعلىكبيربشكلبالتركيزالمنصرمالعامخاللاإلدارةقامت

الجةمعفيكبيرا  جهدا  االدارةبذلتوقد.واالفصاحالحوكمةبمعاييرالشركةالتزاممدىلتقييم(BDO)شركةمع

االلتزامبمستوىلالرتقاءاالهتماممنالمزيدببذل2022القادمالعامفياالدارةوستقوم.التقريرفيظهرتالتيالمالحظات

.والشفافيةواالفصاحالحوكمةبمعايير

منةالمطلوبالمستوياتاإلداريةالخبراتتواكببحيثالتنفيذيالعملفريقبتطوير2021العامخاللاإلدارةقامت

.الشركةتنفذهاالتيالتوسعيةالخططمعالمتوافقةوالتنفيذيةاإلداريةاالحترافية



المحترمين مساهمى الشركة الوطنية للبناء و التسويق    / السادة 

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

2021/ديسمبر31فييالمنتهللعامللشركةالسنويالتقريرلكمأقدمأنيسرنيوالتسويقللبناءالوطنيةالشركةإدارةمجلسأعضاءعنونيابةنفسيعنباألصالة

.واستثماراتهاأعمالهاونتائجللشركةالعاماألداءيستعرضوالذي

ً ورسمتاهدافهامنالكثيرحققتوقدوالعشرونالثالثعامهانحووالتسويقللبناءالوطنيةالشركةتخطو الرؤيةمعتوافقيبمااستثماراتهالتنميةواعدةخططا

.واالجتماعيةاالقتصاديةاألصعدةجميععلىبالدنامستقبللتطويرتهدفوالتي2030الطموحة

الواعدةالجديدةتثماريةاالساألنشطةمنبعدداالستثمارتموكذلكالقائمةاالستثماريةاألنشطةتطويرتمحيثوالعمودياألفقيبالتوسعالماضيالعامخاللقمنالقد

الشركةأصولوتقويةةالشركوأرباحإيراداتعلىالكبيراألثرلهاكانالتيالشركةاستثماراتأهمولعل.هللابإذنإيجابيةاستثماريةنتائجستحققأنهانرجووالتي

ذلكخاللمنللشركةتحققوقد.المقاوالتقطاعفيواالستثمارالصلبلصناعةأجيجشركةمصنععلىاالستحواذكانتالماضيالعامخاللالماليومركزها

وقد.المنافسةحدةيخففوالسوقتذبذباتمنالشركةيحصنممااألساسيالتصنيعمستوىإلىالتجزئةتجارةمستوىمنلترتقيالتشغيليةبالمستوياتاالرتقاء

فيالتوفيقفنايحالأنهللالنرجووإنا،(التقريرهذامعالمرفقة)طيبةماليةنتائجمنالمنصرمالعامخاللالشركةماحققتهخاللمنالتوجهاتهذهتباشيرظهرت

.القادمةاألعوامخاللبالنمووأصولهاالشركةأرباحتستمربحيثبدأناهاالتياالستراتيجيةاألهدافتحقيق

ً للشركةكانلقد رأسهاوعلىالرشيدةاحكومتنبتشجيعتحظىالتياالقتصاديةالمجاالتمنعددفياالستثمارخاللمنأفقيةاستثماراتالماضيالعامخاللأيضا

ً أتاحبماالقطاعينلهذينالناظمةالقوانينتغيرنتيجةمطرداً نموايشهداناللذانالتقنيوالقطاعالعسكريالقطاع علىوإننا.الخاصلقطاعلكبيرةاستثماريةفرصا

صافيحيثمنوأاإليراداتحيثمنسواء(البعيدوالمدىالمتوسطالمدىعلى)هائلةنوعيةقفزةللشركةسيحققالقطاعاتهذهفياالستثمارأن–هللابعون-ثقة

.تعالىهللابإذناستثنائيةمنفعةللمساهمينوسيحققاألرباح

عمومفينوعيتحولمنالمملكةتشهدهماعلىالعهدوليولسموالشريفينالحرمينخادملمواليوالدعاءالشكربجزيلأتقدمأنالسانحةهذهفياليفوتني

ً الوطنيةللشركاتتفتحالتياالقتصاديةالقطاعات .رفاهيتهوتحققالمواطنمصلحةفيتصبالتياالستثمارمنالمحدودةفرصا

.السبيلسواءإلىوالهاديالموفقوهللا

فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان

رسالة رئيس مجلس اإلدارة



رسالة الرئيس التنفيذي

المعاييرمنرهوغيالمالرأسعلىبالعائدالمرتبطةالماليةالمعاييرإلىبالنظرمرضيةكانتالشركةحققتهاالتيالنتائجأنمنبالرغم

التجاريةالمكاسبعلىللمحافظةإضافيمجهودإلىتحتاجالقادمةاألياموبأنالطريق،بدايةفيمازلنابأننانشعرأنناإال.المتبعةالمحاسبية

.والتحدياتالصعوباتلتخطياإلداريالفريقأعضاءجميعمنالدؤوبالعملمايستلزموهوللشركة

معتهدفةالمساالستثماريةالنتائجتحقيقبيناإليقاعتضبطالتياإلداريةاالجراءاتمنتعززأن2022القادمالعامخاللتهدفاإلدارةإن

.عالىتهللابإذنالوطنمستوىعلىالمتميزةالشركاتمنالوطنيةالشركةتكونبحيثواإلفصاحالحوكمةبمعاييرالكاملااللتزام

اإلداريةمذاهبالألفضلالشركةتبنيعلىالحرصخاللمنالتوازنهذاتحقيقعلىجهديكلسأبذلللشركة،تنفيذيكرئيسموقعيومن

االستراتيجيةركةالشأهدافتحقيقيضمنبماالمتميزةالوطنيةالكفاءاتمنبمزيدوتعزيزهاإلداريالفريقكفاءةرفعفياالستمراروعلى

.والبعيدالمتوسطالمدىعلى

ولموصوالشكربالتحديات،المليءالفائتالعامخاللجهودهمعلىالشركةموظفيلجميعتقديريعنالمناسبةبهذهأعربأنوأود

.ثقتهمعلىالشركةلمساهمي

.التوفيقوليوهللا

مشعل بن عبد الرحمن العقال 



ةرسالة الرئيس التنفيذي للمالي

المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة / السادة

:تحية طيبة وبعد

واعتمدتم،2021عامخاللالواعداالستثماراستراتيجةإلىوالتحولالشركةألعمالوتنظيمهيكلةبإعادةالشركةفيالتنفيذيةواإلدارةالعليااإلدارةقامت

مكافحةإجراءاتتهسببالذياالضطرابمثل)التشغيلمخاطرمنللحدالشركةفياالستثماريةالمحفظةوتنويعالواعدةالقطاعاتفياالستثماراستراتيجة

التيياتاإليجابمنالعديدالتوجهلهذاوكان.المملكةتشهدهاالتياالقتصاديةالتطوراتومواكبةالشركةفيالمالياالستقراروتحقيق(19-كوفيدجائحة

لألعوامالشركةنتائجعلىاإليجابيأثرهايستمرأنيؤملوالتيللشركةالمدققةالماليةوالقوائمالتقريرهذافيوالمدرجةللشركةالماليةالمؤشراتفيانعكست

.هللابإذنالقادمة

الصناعيةاتالقطاعفيواالستثمارالمباشرالتشغيلعنالشركةوفصلأعمالهاوتنظيمالشركةهيكلةإعادةالمنصرم،العامخاللاألحداثأهممنفإنكذلك،

ونتج.(المعلوماتةوتقنيواإلسكان،العقاريالتطويرالكيماوية،الصناعاتالعسكرية،الصناعاتالتحويلية،الصناعات)ومنهاواللوجستيةالمساندةوالخدمات

.إيجابيبشكلالشركةوأرباحإيراداتفيزيادةاالستثماراتهذهعن

(:بآالف الرياالت)م على النحو التالي 2021ونلخص لكم أهم النتائج المالية التي تم تحقيقها خالل العام المالي 

تائج أعمال وبإمكانكم االطالع على تفاصيل النتائج من خالل قسم التحليل المالي لن

ة المنتهية في الشركة الموحدة باإلضافة إلى القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالي

م31/12/2021

ودمتم ،،

صالح الدين جميل آل محمد

الرئيس التفيذي للمالية

البيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

التغير

( / +-)

يرنسبة التغ

)%(
%27+ 609,808479,039130,769إجمالي األصول

%52+ 241,411159,00682,405إجمالي حقوق الملكية

%130+ 660,280286,733373,547إجمالي اإليرادات

%168+ 82,40530,76851,637صافي دخل السنة الشامل

%2+ -%10.73%12.48)%(نسبة صافي الدخل الشامل 

لاير سعودي2.54لاير سعودي6.72ربحية السهم الواحد
لاير 4.18

سعودي
 +165%



م2021/12/31تقرير المحاسب القانوني المستقل والقوائم المالية الموحدة وايضاحاتها كما في 

تقرير المحاسب القانوني 

والمعتمد في المملكة العربية ( 34)خالية من أي أخطاء جوهرية ومعدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 31.12.2021م أن القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 2022مارس 27يظهر تقرير المحاسب القانوني بتاريخ 

.  السعودية، كما أن التقرير لم يشر الى أي تحفظات

توصيات مجلس اإلدارة بخصوص  المحاسب القانوني
م النتهاء المدة الزمنية لتدقيق الشركات المساهمة ، وسيتم أخذ الموافقات الالزمة في اجتماع 2021صدرت توصية من مجلس اإلدارة بناء على توصية لجنة المراجعة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة عن عام 

.الجمعية العامة القادم

إيضاح عن أى اختالف عن المعايير الدولية      

.2018-1-1و اعتمد   تطبيقها اعتباراً من 2017-7-30قررت اإلدارة التحول إلى المعايير الدولية للمحاسبة فى 

ب المعاييرالدولية وقد تم إعداد سجالت الشركة بالشكل الصحيح حس. هى أول تقارير تصدر وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية2018-12-31وكانت التقارير المالية الصادرة من الشركة فى 

.وال يوجد أي اختالفات للتقارير عن المعايير الدولية فى التطبيق . واإلصدارات المعتمدة 

القوائم المالية وإيضاحاتها 

: و هى عبارة عن 2021-12-31مرفق القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل.

قائمة المركز المالي.

 قائمة الدخل و الدخل الشامل.

 قائمة التغير فى حقوق المساهمين.

قائمة التدفق النقدي.

اإليضاحات على القوائم المالية.



التقرير اإلستراتيجي

التي شكلت تحديات اقتصادية Covid-19بأنه عام التعافي من جائحة2021سيُذكر عام 

.واجتماعية غير مسبوقة للعالم أجمع

.عبةنحن نشكر هللا ونحمده على ما أنعم به علينا من النجاح في تجاوز هذه الظروف الص

.لقد قطعنا خطوات كبيرة لكننا نعتبر أننا مازلنا في أول الطريق



جودة أعمالنا مصممة للوفاء بااللتزام بال

ات والثقة، وهو مرتبط بتعهدنا بمبادر

عمليات التحسين الجارية كقوة توجيهية لل

.في جميع أنحاء الشركة

األدوار تعتمد استراتيجيتنا على تحديد

بوضوح مما يسمح لإلدارة والموظفين

.بالعمل وفقا إلطار عمل محدد بوضوح

استراتيجية العمل

ذلكنفعلكيف

 تقوية مركز الشركة السوقي: أوالا

يتم تقوية مركز الشركة من خالل التمدد باالتجاهين الصاعد والنازل  .

باالتجاه الصاعد:

ة حيث تقوم الشركتقوم الشركة باالرتقاء في سلسلة التوريد لألنشطة القائمة قدر االمكان من خالل تقليل المحطات األعلى في سلسلة اإلمداد ب

تحواذ على التجارية من خالل تأسيس وحدات صناعية جديدة أو االس/استيراد عدد متزايد من مواد الخام الالزمة لعملياتها الصناعية/بتصنيع

تها بصنع مصانع جاهزة بحيث تقترب أكثر من حلقة صنع القرار في السوق بما يمكنها من التفاعل السريع مع متغيرات السوق ومشارك

.  "صانع سوق": األحداث وتصبح

باالتجاه النازل  :

لغرض بالتوسع في االنتاج وتقوم الشركة لهذا ا. تسعى الشركة إلى التوسع في العمليات االنتاجية بحيث تختصر المسافة بين االنتاج والمستهلك النهائي

(.  Down-Stream Production" )السفلي"

ن المنتجين األساسييوهذا مايفسر استحواذ الشركة الوطنية على شركة أجيج لصناعة الصلب بحيث ارتقى مركز الشركة في سلسلة التوريد إلى مصاف

بحيث ناعة حديد الصلبلسلعة الحديد الصلب الذي يعتبر سلعة أساسية في نشاط الشركة التجاري، وستقوم الشركة خالل األعوام القادمة بالتوسع في ص

.تنتج أكبر عدد من المنتجات بنفسها

ة د لتكون صاحبوفي نفس االتجاه، قامت الشركة الوطنية بمضاعفة االهتمام بقطاع المقاوالت بالشركة بحيث ارتقى مركز الشركة في سلسلة االمدا

اوالت والتطوير وقد أعدت الشركة خططاً دقيقة لمتابعة االسنثمار بقوة في قطاع المق. قرار في قطاع المقاوالت وهو عنصر أساسي من عناصر السوق

.العقاري بحيث تستفيد الشركة من الحراك النشط لهذا القطاع في االقتصاد في الفترة المقبلة

ب من المستهلك النهائيتقوم الشركة باستكمال تشغيل خطوط االنتاج بحيث تقوم باختصار مستويات العمالء للتوصل إلى مسافة أقر: وباالتجاه النازل.

امش ربحية حقيق هوباالتجاه النازل أيضا، تقوم الشركة بالتوسع في العمليات التجارية من خالل المتاجرة بالمواد الخام وقطع الغيار بحيث تتمكن من ت

.أفضل وتتمكن من التحكم بشكل أفضل بمستويات التكلفة على المدى المتوسط

التنوع االستراتيجي
ي قطاع التقنية وهذا ما يفسر استثمار الشركة ف. تسعى الشركة إلى توسيع أعمالها التجارية بمايحقق لها استقرارا  أفضل على المدى البعيد

.والقطاع العسكري

 ضافة إلى مساهمة استثنائية في زيادة إيرادات الشركة وزيادة الربحية إ-على المدى المتوسط والبعيد-من المقدر أن يكون لهذين القطاعين

.تقوية مركز الشركة من خالل توسعة استثماراتها على قطاعات تجارية مختلفة

تعزيز القوة المالية
لتوسعية ألنشطتها اتقوم الشركة بإعادة هيكلة لمواردها المالية بحيث تحقق موارد مالية كافية لتشغيل عملياتها القائمة وتوفير السيولة الالزمة

.وتخيض تكلفة التمويل بما يعزز األرباح التجارية التشغيلية



ةالبيئة اإلستراتيجي

تنوع القطاعات التي تعمل بها الشركة  .

التركيز المستمر على تقليل المخاطر في الشركة  .

. التنفيذ الكامل لهيكلة الحوكمة والرقابة•

استقطاب الكفاءات•

.  ترقية أنظمة اإلدارة التنظيمية والتشغيلية

اإلستدامة

المجتمع والثقافة

 2030المساهمة الوطنية بما يتماشى مع رؤية.

ة تحسين الوعي فيما يخص الحوكمة والرقاب  .

تعزيز الكفاءة وتقليل الهدر .

تعزيز ثقافة التدريب لتطوير المهارات.

النمو

التمكين
التشغيل

تحسين بيئة العمل.

تطوير سياسة التخطيط الشامل

التكيف مع متغيرات السوق

زيادة حصة منتجات الشركة في السوق و تعزيز

.  عالقاتها مع العمالء

إضافة منتجات جديدة.

االستحواذ على شركات مربحة جديده.



2021-أولويات استراتيجية 

الحوكمة

.  التزام الشركة بمبادئ الشفافية واإلفصاح•

.االلتزام بلوائح الحوكمة الخاصة بهيئة السوق المالية•

.مستمرتفعيل دور مجلس اإلدارة ولجانه وإدارته التنفيذية وتحديد مسؤولياتهم وتدريبهم بشكل •

.  التركيز المستمر على فعالية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر واالمتثال•

.تبني أفضل الممارسات في مجال الحوكمة بهدف تعزيز الثقافة المؤسسية وتطبيق اإلدارة الجيدة للشركة•

.االستخدام األمثل للموارد المتاحة للشركة•

.مسؤوليات مجلس اإلدارة ولجانه من أجل وضع االستراتيجية واإلشراف والرصد وإعداد التقارير بشكل فعال/ إعادة تحديد أدوار •

.ضمان إدارة الشركة بطريقة فعالة وكفؤة توفر نموا  مستداما  من حيث القيمة لمساهميها•

.اإلبالغ/الرصد/الرقابة، والمتابعة/تعزيز إجراءات اإلشراف•

الوصول للعمالء

. العمل على استمرار توريد منتجاتنا دون انقطاع•

.المحافظة على جودة المنتجات والخدمات•

.  خلق صورة ذهنية ايجابية عن الشركة من خالل التواصل البناء مع العمالء•

النمو

.  التركيز على زيادة الربحية من األنشطة  الرئيسية•

.العمل على تقليل تكاليف التشغيل•

.  االستحواذ على شركات ذات ربحية عالية•

.  تأسيس شركات جديدة في قطاعات ذات نمو مستقبلي عالي•

النمو



مؤشرات األداء الرئيسي

 لتحقيق أهدافنا، وضعنا مؤشرات األداء الرئيسية(KPIs ) التي تضمن تقدمنا طوال الجدول الزمني

.التشغيلي

على المستخدم تتناول مؤشرات األداء الرئيسية رؤيتنا وثقافة العمل التي تعتمد على الجودة وتركز

.النهائي

 ية أهدافا  طويلة األجل وبطاقة أداء مؤسسية لتقديم مؤشرات األداء الرئيسلدى الشركة الوطنية

.  الخاصة بها

الرؤية
ي مجال تسعى الشركة الوطنية للبناء والتسويق إلى أن تكون من الشركات الوطنية الرائدة ف

.الصناعات األساسية واإلستثمار المتعدد

أداء الشركة
ارتفع صافي المبيعات بنسبة•

130.%

ارتفاع صافي األرباح بنسبة •

12.5.%

%90++  معدل اإلحتفاظ بالعمالء

%100نسبة إرضاء العمالء 

نسبة اإلحتفاظ برأس المال البشري
95%



 سنوات3انتخاب أعضاء مجلس االدارة لدورة جديدة لمدة.

 (.  رئيس تنفيذي ورئيس للقطاع المالي)تعيين إدارة تنفيذية جديدة للشركة

إتمام إجراءات السيطرة على شركة مصنع أجيج لصناعة الصلب بعد االستحواذ.

 تأسيس شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات بالتشارك معM Logica  .األمريكية.

تأسيس شركة ألما للصناعات العسكرية.

تأسيس مجلس التعاون العربي األوكراني.

 مليون لاير بالشراكة مع شركة نمو كابيتال100تأسيس صندوق عقاري برأس مال.

 لجان أخرى تابعة لمجلس اإلدارة3تعزيز هيكل الحوكمة  بإضافة.

تعيين خبير مالي وخبير حوكمة في اللجان.

 م2022اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي.

تأسيس شركة يوزماش للصناعات العسكرية  .

التشغيل التجريبي لتوسعة مصنع شركة أجيج لصناعة الصلب والحديد .

Q1

Q2

Q3

Q4

م 2021أهم أحداث العام 



آفاق النمو

استهداف الفرص
.إنشاء قاعدة بيانات لتطوير األعمال

نتج تحرص الشركة على دراسة السوق وفرص النمو بشكل جيد ووضع الخطط الالزمة قبل إطالق أي م

.جديد

.التوسع في مجاالت نمو جديدة، بشكل مباشر وعن طريق االستحواذ

.يةالتحسينات التكنولوجية، مع التركيز على األتمتة لتحسين االتصاالت والكفاءة التشغيل

.عمليات االستحواذ والشراكات في القطاعات الحالية والجديدة

النمو بما ومن اآلن فصاعدا، ومع عودة البيئة االقتصادية إلى طبيعتها، نتوقع عودة القطاع العقاري إلى

.يتماشى مع توقعاتنا

لموظفين في كما تركز الشركة على تطوير الكفاءات البشرية من خالل توفير فرص نمو وتعلم ممتازين ل

.  جميع قطاعات الشركة

تنفيذ مشاريع عالية الجودة
.البحث والتصنيف لتحديد المشاريع عالية الجودة

.االنخراط مع المنظمات والمستثمرين لفهم احتياجاتهم وبناء العالقات

التركيز على أهم األهداف
.تطوير استراتيجيات التفاوض على أساس تقييم مفصل للمخاطر والعوائد

. توضيح وتقديم المصطلحات التجارية واإلطار القانوني 

.التفاوض مع األطراف المقابلة 

.  إغالق االتفاقيات والصفقات

.، عملنا على بناء إطار وهيكل منهجي اللتماس مبادرات النمو الجديدة وتوجيهها والتركيز عليها2021في عام 



ااستراتيجيتنا في ظل تداعيات جائحة كورون

ت منبالرغم من امتداد تأثير جائحة كورونا على اإلقتصادين العالمي و المحلي والضرر الذي لحق بمعظم قطاعات األعمال، اال أن الشركة تمكن

".الهجوم خير وسيلة للدفاع"خالل تبني استراتيجية 

تنفيذي ومن تلك القرارات تعزيز الفريق ال. حيث قامت الشركة باتخاذ قرارات جريئة في وقت كان أغلب المستثمرين في حالة كمون وترقب

(  يج لصناعة الصلبشركة أج)واالستحواذ على كيانات تجارية جديدة ( تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة وإعادة تشكيل اللجان التنفيذية)للشركة 

تخفيض ، لقد أثمرت قرارات الشركة في(بيع األصول المتقادمة)وتحسين متانة أصول الشركة ( قطاع المقاوالت)والتوسع في الوحدات العاملة 

.المصاريف اإلدارية والتشغيلية وزيادة األرباح الصافية بما أسهم في تحسين حقوق الملكية للمساهمين بشكل ملحوظ

تقبل تطلع بثقة نحو مسلقد أدى توفيق هللا في تحقيق نتائج مرضية للقرارات التي اتخذتها الشركة في تعزيز ثقة اإلدارة التنفيذية بحيث يمكن ال

.جيةلتحقيق أهدافها االستراتي" شرسة"وسوف تستمر الشركة خالل األعوام القادمة بتبني سياسة استثمار . الشركة



م توجيه هدفنا هو تعزيز بيئة عمل إيجابية يكون فيها الجميع جزءا من نمو الشركة ، حيث يت

ناك عملية وه. لدينا ثقافة داخلية تتمحور حول تقدم الموظف وتطوره. العمل من خالل قيم الشركة

.تغذية مرتدة مستمرة راسخة، تقدم توجيهات بناءة لتعزيز ثقافة العمل

نحن في الوطنية 

.ناأسسنا للعمل على مستوى اتصال أعمق ، وخلق االنتماء للشركة وجعلنا أقرب إلى قيم

.نحن نسعى دائما لخلق بيئة عمل إيجابية لموظفينا

نحن نزرع المواهب

في القيادة إلنشاء حلول 
أعمال سليمة ، لتلبية 
احتياجات عمالئنا على 
أفضل وجه ، وتطوير 
األسواق واألشخاص 
.وقيمة المساهمين

نحن نطمح إلى االزدهار 
في مجال األعمال التجارية 
مع تحقيق التقدم واالزدهار 
لشعبنا والمجتمعات التي 

.نعمل فيها

المجتمع والثقافة



حيث تدهورت األسواق  .، كان االقتصاد العالمي في مرحلة انتعاش وكان السوق السعودي مستعد ا بقوة لتحقيق نموه الحقيقي2021خالل النصف األول من السنة المالية

، مما قلل من معدالت النمو وتسبب بمشاكل تشغيلية عميقة ما تزال العديد Covid-19صاحبت انتشار وباء  لالجراءات الوقائية التي في الشرق األوسط بسرعة كنتيجة 

.من الشركات تتعافى منه حتى اليوم

خير مساهمي لما فيه 2030الحفاظ على أداء قوي من جهة الربحية والمسؤولية االجتماعية بحيث تكون الشركة مساهما  أساسيا  في تحقيق رؤية المملكة :  طموحنا

.الشركة خصوصا  ومواطني مملكتنا الحبيبة عموما  

التقرير التشغيلي



المشاريع
واذالتوسع في مجاالت النمو الجديدة ، بشكل مباشر وعبر االستح



والحديدالصلبلصناعةأجيجمصنعشركة

أجيجمصنععن
 ألف 100تم إنشاء المصنع في مدينة الخرج الصناعية على أرض مساحتها

.متر مربع

 م2018باشر المصنع االنتاج التجريبي في بداية العام.

 ميغا باإلضافة 25يحتوي المصنع على محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بسعة
.إلى ثالثة خطوط إنتاجية

 لحديد ( اتالباليت)تقوم أجيج بإنتاج منتجات الصلب التي تستخدم كمواد خام
.التسليح والحديد اإلنشائي

ائدين في أجيج هي مورد رئيسي للمواد الخام لبعض مصنعي حديد التسليح الر

.المملكة العربية السعودية

:يتكون المصنع من ثالثة خطوط إنتاج رئيسية
 محطة صهر إلنتاج مكورات الحديد(Billet ) ألف طن300بطاقة سنوية.

 خط انتاج حديد التسليح(Rebar) الف طن300بطاقة سنوية.

 خط إنتاج الجسور(Structure ) ألف طن200بطاقة سنوية.

أهم المشاريع



مشروع أجيج

:  تفاصيل اإلستحواذ

 ة هو الباعث الرئيسي أمام مجلس اإلدارة نحو البحث عن حلول مستدامة لتحصين الشرك2019كان تراجع أرباح الشركة في العام

ة من تعديل مساراتها إذ أنه البد للكيانات التجاري. من التغيرات االقتصادية الحادة التي نتجت عن الهيكلة الحكومية للبنية االقتصادية

وقررت لهذا . ةوقد رأى مجلس اإلدارة أن التحديات الكبيرة يلزمها قرارات كبير. لتتمكن من التكيف مع البنية االقتصادية الجديدة

بحيث تقوم بتطوير العمل ( Upstream/Downstream)السبب أن تجابه هذا التغيير بالتوسع بالمسار الصاعد والمسار النازل 

.بالقطاعات القائمة بالشركة، وتقوم بنفس الوقت باالستثمار بالقطاعات المستجدة في االقتصاد

 والتي ارتقت بمكانة الشركة في 2020إن االستحواذ على شركة أجيج أحد القرارات الرئيسية الهامة التي تم اتخاذها أواخر العام

نها من بدال من وحدة تجارية عادية وهو ما منح الشركة موقعاً استراتيجيا يسهم في تحصيصانعة سوق خارطة السوق لتكون 

.التقلبات المفاجئة للسوق

 مليون لاير سعودي، على أن يتم 180بقيمة 30.11.2020تم توقيع مذكرة تفاهم لالستحواذ على أجيج في وقت سابق من تاريخ

.  سداد قيمة االستحواذ على مدفوعات غير مجدولة على مدى ثالث سنوات

 2021تم االنتهاء من عملية االستحواذ القانونية في الربع األول من عام  .

 نصب رئيس وهو طرف ذو عالقة حيث أنه من كبار المساهمين ويشغل م) كان مصنع أجيج مملوكا سابقا للسيد فهد بن ثنيان الثنيان

.ث مستقلوقد تم االستحواذ على المصنع بالقيمة السوقية العادلة حيث تم إجراء التقييم من قبل مقيم طرف ثال( مجلس اإلدارة

 عودي مليون لاير لديها قرض طويل األجل ممنوح من صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنك الس180شركة أجيج برأس مال

شخصية لهذه وقد استمر السيد فهد الثنيان بتقديم كفالته ال. إضافة إلى قرض تشغيلي ممنوح من مصرف الراجحي. البريطاني

.القروض

 باعتبارها 31.12.2021تم توحيد القوائم المالية للشركة الوطنية متضمنة شركة أجيج في التقرير المالي الصادر عن العام المنتهي

.  للشركة الوطنية% 100شركة مملكوكة 



الجوائز واإلنجازات



االستثمارات

.قةلقد حققنا عوائد جيدة من االستثمارات بما فتح الطريق نحو مزيد من التوسع المستقبلي بث



االستثمارات

 الشركة السعودية األلمانية للصناعة(GESICO ) متخصصة في المنتجات الكيماوية

.لألدوية والديزل الحيوي والصناعات الكيماوية الزراعية

 جاتها قدم قوي لها في السوق الدولية من خالل تصدير منتموطىء وضعت الشركة

.إلى العديد من البلدان حول العالم

من٪9.08والتسويقللبناءالوطنيةالشركةتمتلكGESICOفيكما

لتنويعإستراتيجيتهامنكجزءالمباشر،االستثمارخاللمن31.12.2021

31.12.2021فيكماGESICOفياإلستثمارقيمةصافيبلغتكما.االستثمار

فيسعوديلاير(18,406,861)بمبلغمقارنةسعوديلاير(16,693,188)

31.12.2020.

فياإلسثتثمارحققGESICO  للشركةسعوديلاير(1,918,327)قدرهربحا

م2020العامفيسعوديلاير(7,132,051)ومبلغم2021عامخاللالوطنية

.م2021العامخالل(3,632,000)بقيمةأرباحتوزيعتمكما

“GESICO”  الشركة السعودية األلمانية للصناعة



عن السوق لمحة عامة

.تقديم منتجات ذات جودة عالية بأفضل األسعار التنافسية: شعارنا،في الوطنية



.هدفنا هو تحسين رفاهية أولئك الذين هم جوهر نجاح شركتنا

اإلهتمام بالتنمية االقتصادية للمجتمع

.تحسين حياة العناصر المنتجة للمشاركة في تحقيق النجاح االقتصادي لبلدنا

ةمصادر منتجات عالية الجود

.العاملة في مجموعتنا ألنهم مهمون لنجاح أعمالناالعناصر تحسين حياة 

ثقافتنا
.أفضل المنتجات، إرضاء عمالئنا

التزاماتنا في الشركة الوطنية للبناء والتسويق

التركيز على االنسان



2021التطورات والتحديات الرئيسية في السوق في عام 

التطورات الرئيسية

oاسية في قفزت أسعار مواد البناء في المملكة العربية السعودية إلى مستويات قي

.على أساس سنوي2021يوليو 

o في 40في المائة و4واستنادا إلى طبيعة مواد البناء، تراوح ارتفاع األسعار بين

.المائة

o لاير سعودي 3,505ملم إلى 18وارتفع سعر طن حديد التسليح الوطني عيار

.2021٪ خالل شهر يوليو 29بزيادة قدرها ( دوالرا935)

o ملم بنسبة 2.5وبالمثل ، ارتفع سعر متر واحد من األسالك الكهربائية الوطنية

ع بنسبة وشهد الخشب الروماني أكبر قفزة في األسعار، حيث ارتف. في المائة34

.في المائة على أساس سنوي40.7

o مليار 13وجاء ارتفاع األسعار على الرغم من ارتفاع الواردات إلى أكثر من

مليار لاير للقطاع الخاص لتمويل 13.607قدمت البنوك السعودية نحو . لاير

واردات مواد البناء خالل األشهر السبعة األولى من العام الجاري، مقارنة مع 

٪، أي 1.3مليار لاير خالل نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 13.442

.مليون لاير165ما يعادل 

تحديات السوق الرئيسية

تضخم تكلفة المواد

اضطرابات سلسلة التوريد

 الصعوبات المالية للمقاولين على الرغم من الدعم

(مخاوف السيولة)الحكومي 

ارتفاع رسوم الشحن

تمحور المفاوضات بين المقاول والعميل حول بعض

عار الزيادات في أسعار المواد إلعادة التفاوض على أس

ود العقود وعلى التأخير الزمني اللوجستي في العق

.الحالية



محركات النمو
ئات المنتجات تطبيق التقنيات لتحقيق النمو في ف•

الرئيسية

. مصادر منتجات جديدة•

.جلالتركيز على الشراكات والعقود طويلة األ•

الكفاءة التشغيلية
.  متابعة مشاريع الكفاءة•

.التركيز على جهود التخزين المركزي•

.تقليل نفاد المخزون•

.تحسين المرافق الجديدة•

.مبادرات التحول الرقمي•

داية إلى تحسين تخطيط سلسلة التوريد من الب•

النهاية 

معززات الكفاءة
.  التنفيذ الكامل للهيكل التنظيمي الجديد•

تصنيف الحفاظ على نسبة السعودة، للحصول على ال•

.البالتيني في نطاقات

.  مبادرات التدريب المستمر•

.  تطوير القيادة عبر درجات اإلدارة•

. تخطيط قوي لتعاقب الموظفين•

ة ترقية األنظمة إلدارة التغييرات التنظيمي•

.والتشغيلية

جهود التسويق



االتصال المؤسسي والمسؤولية االجتماعية
نحن . عساعدتنا برامج المسؤولية االجتماعية على أن نكون منفتحين على أنفسنا وتقييم تأثيرنا على المجتم

نسأل أنفسنا باستمرار عما إذا كنا نتصرف بمسؤولية تجاه موظفينا وعمالئنا ومساهمينا والمجتمع الذي 
.نعمل فيه



CSR  ملخص المسؤولية االجتماعية

برنامج دعم التعليم

منحة دراسية ألبناء الموظفين المتميزين  .

اختيار الطالب المتميز على أساس الجدارة.

تم إطالقها كنشاط سنوي  .

مبادرات التشجير والمحافظة على البيئة 

 2030أنشطة زراعة األشجارتماشيا مع رؤية المملكة

التقليل من استخدام الورق قدر المستطاع واعتماد النظام التقني.

التشجير في جميع أنحاء وأروقة الشركة وما حولها .

توزيع الطعام للمحتاجين

دعم للمستحقين في المجتمع .

توزيع الطعام على المحتاجين  .

تم اطالقها كنشاط سنوي  .

برامج التطوير المهني

 ال األيتام علم العبقرة لتوفير التدريب التكنولوجي لألطف "101"التعاقد مع شركة

.والمعاقين

 أطفال10برنامج مدته شهرين، كل برنامج يغطي .

الشركة الوطنية للبناء والتسويق ستكون الراعي الرسمي لهذا البرنامج  .

المسؤوليةأنشطةمنالعديدعلىاهتمامهاالشركةركزت،2021الماليةالسنةخالل

علىهاملخصالتنفيذ؛مرحلةفيالمبادراتمنالمزيدوهناك.للشركاتاالجتماعية

:التاليالنحو



ا جيد ا بالنسبة للشركة الوطنية، فقد حققنا عوائد قوية من االستثمارات التي وضعت 2021كان عام نا بشكل عام 

ل وإدارة النقد، وهذا داومنا على الترشيد في النفقات، ورفع كفاءة التشغياستراتيجي في خدمة السوق بكامل طاقاتنا، كما 

.  ما مكن الشركة من رفع أدائها المالي وتحقيق أعلى العائدات

التقرير المالي



التحليل المالي لنتائج أعمال الشركة الموحدة
م 2021/12/31كما في 

.تنافسيةتقديم أفضل المنتجات ذات الجودة العالية بأفضل األسعار ال: شعارنا،في الوطنية



م31/12/2021التحليل المالي لنتائج أعمال الشركة الموحدة كما في 

:كما يلي( معدلة)م 2020م مقارنة بالقوائم المالية الموحدة للعام المالي 2021نرفق لكم القوائم المالية الموحدة المدققة للعام المالي 

قائمة المركز المالي1.

قائمة الدخل والدخل الشامل2.

قائمة التدفقات النقدية3.

سنوات مالية5التحليل التاريخي لقائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر لـ 4.

.أهم اإليضاحات على القوائم المالية5.

قائمة المركز المالي: أوالا 

البيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

التغير

( / +-)

نسبة التغير

)%(
%421,715367,36954,34614.79األصول غير المتداولة

%188,093111,67076,42368.44األصول المتداولة

%609,808479,039130,76927.30إجمالي األصول

:يليماإلىالمتداولةاألصولارتفاعفيالسببيعود-

:وقد ارتفعت قيمة المخزون لعدة أسباب أهمها: المخزون1.

ن من المواد بتشغيل خطوط االنتاج اإلضافية مما استلزم زيادة حجم المخزو"أجيج لصناعة الصلب"قامت الشركة التابعة -أ

.  الخام بشكل موازي لزيادة االنتاج

.ارتفعت أسعار مواد الخام بشكل كبير خالل العام المنصرم مما زاد من قيمة المخزون بشكل عام-ب

التي ( كماً وسعراً )قررت الشركة زيادة المخزون لزيادة قدرة الشركة على تحمل التذبذب الحاصل في سالسل اإلمداد -ج

.نتجت عن تخبط خطوط الشحن العالمية نتيجة جائحة كورونا

.الشركةوانشطةواعمالالمشاريعاحتياجاتلتوفيرموردينمعتعاقديةدفعات:للموردينمقدمةدفعات2.

الماليةالقوائمعلىاإليضاحاتأهمقسمفيبالتفصيللهاالتطرقسيتم:المدينةالمضافةالقيمةضريبة3.

.الماليةالقوائمعلىاإليضاحاتأهمقسمفيبالتفصيللهاالتطرقسيتم:عالقةذاتأطراف4.

م31/12/2021 م 31/12/2020

(مدققة) (معدلة)

األصول غير المتداولة 421,715 367,369

األصول المتداولة 188,093 111,670
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:يليماإلىالمتداولةغيراألصولارتفاعفيالسببيعود-

شركةعم"المدارس"مكتملغيرتعليميمرفقاستئجارعقدبتوقيعالشركةقامت:األصلاستخدامحق1.

لايرالفوعشرونوثمانيةومائتانمليونوستونثالثةاجماليةبقيمةعام35لمدة(TBC)المبانيتطوير

.السماحفترةتشمل

ذوفطرمع"المدارس"تعليميمرفقاستكمالمشروعبترسيةالشركةقامت:التنفيذتحتمشاريع2.

تكمالاسأعماللتنفيذ(مقفلةمساهمةشركة)األهليةوالبناتللبنينالهدايةأضواءمدارسشركةعالقة

مناالنتهاءالمتوقعومنتقريباً لايرمليون19قيمتهماالمشروععلىالصرفوتمالتعليميالمرفق

.م2022عاممنالثانيالربعخاللاألعمال

(بآالف الرياالت)األصول 



(:بآالف الرياالت)االلتزامات 

:  يعود السبب في ارتفاع إجمالي االلتزامات إلى ما يلي

ة الصلب تم إعادة تصنيف قرض الصندوق الصناعي الممنوح لشركة أجيج لصناع

م على 25/10/2021بناء على موافقة الصندوق الصناعي بتاريخ ( شركة تابعة)

ساوية إعادة جدولة رصيد القرض الممنوح على أربعة أقساط نصف سنوية غير مت

م مبلغ وقدره 30/10/2023م وتنتهي في 16/05/2022تبدأ من تاريخ 
:لاير سعودي وتم تصنيفه كما يلي83,569,801

لاير سعودي38,083,801مبلغ وقدره الجزء المتداول –قرض طويل األجل 

لاير 45,486,000مبلغ وقدره الجزء غير المتداول–قرض طويل األجل 

سعودي

ة مليون لاير سعودي تقريبا  حيث قامت الشرك30اثبات التزامات تأجير بمبلغ 

وير مع شركة تط" المدارس"بتوقيع عقد استئجار مرفق تعليمي غير مكتمل 
ية عام بقيمة اجمالية ثالثة وستون مليون ومائتان وثمان35لمدة ( TBC)المباني 

لاير 1,560,000وعشرون الف لاير على أن يتم سداد ايجار سنوي قدره 
.م05/04/2024سعودي يبدأ من 

بمبلغ في تاريخ المركز المالي تجاوزت االلتزامات المتداولة األصول المتداولة*

لاير سعودي وقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ 100,153,779

ي عشر شهرا  االستمرارية ، حيث تم دراسة التدفقات النقدية المستقبلية خالل اإلثن

الي وأداء التاليين للقوائم المالية وخلصت اإلدارة إلى أن الشركة تتمتع بمركز م
.تشغيلي قوي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها

البيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

التغير

( / +-)

نسبة التغير

)%(

التزامات غير 

المتداولة
80,1505,50574,6451,356%

( %8.36)(26,280)288,247314,527التزامات متداولة

%368,397320,03248,36515.11إجمالي االلتزامات*

م31/12/2021 م 31/12/2020

(مدققة) (معدلة)

التزامات غير المتداولة 80,150 5,505

التزامات متداولة 288,247 314,527
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(:بآالف الرياالت)حقوق المساهمين 

البيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

التغير

( / +-)

نسبة التغير

)%(

%241,411159,00682,40551,83إجمالي حقوق المساهمين
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(مدققة) (معدلة)

(باآلف الرياالت)إجمالي حقوق المساهمين 



NBM

ا  :قائمة الدخل والدخل الشامل: ثانيا

القطاع
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

التغير

( / +-)

نسبة التغير

)%(

%366,449213,698152,75171.48صناعة حديد البليت

( %42.38)(30,954)42,08173,035التجاري

%251,750100-251,750االنشاءات*

%660,280286,733373,547130.27اإلجمالي

صناعة حديد البليت التجاري االنشاءات* اإلجمالي

م31/12/2021( مدققة) 366,449 42,081 251,750 660,280

م 31/12/2020( معدلة) 213,698 73,035 0 286,733

366,449

42,081

251,750

660,280

213,698

73,035

0

286,733

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000
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:يليماإلىالمبيعاتارتفاعفيالسببيعود

لبالصلصناعةأجيجشركةعلىباالستحواذالشركةقيام1.

الشركةعمالتابعهالشركةمبيعاتتوحيدتمبحيثكاملبشكل

.رمالمنصللعامالشركةلمبيعاتملحوظةبزيادةأسهمممااألم

حركةالمنلالستفادةاإلنشاءاتقطاعبتفعيلالشركةقيام2.

العامخاللالمملكةفيالسكنيالقطاعفيالنشطةاإلنشائية

.المنصرم

(:بآالف الرياالت)اإليرادات حسب القطاع 

م 2021التحليل الجغرافي إلجمالي ايرادات الشركة والشركة التابعة خالل عام  

( القيمة بااللف لاير)

2021المنطقة

366.449المنطقة الوسطى

293.831المنطقة الشرقية

660,330اإلجمالي



(:بآالف الرياالت)تكلفة اإليرادات حسب القطاع 

:إيرادات االنشاءات * 
م بين شركة الفايزية للتطوير 2021يناير 16بناءا على العقد الثالثي المبرم بتاريخ -

طرف –طرف ثاني )وشركة جودت للمقاوالت ( طرف ذو عالقة–طرف أول )العقاري 

و حيث أن الطرف األول ه( طرف ثالث)والشركة الوطنية للبناء والتسويق ( ذو عالقة

المطور لمشروع الجوهرة السكني والتي سبق وأن تعاقد مع وزارة اإلسكان على أرض

.  ملك المطور

ذ بحيث يتم يتضمن العقد على إلتزام الطرف األول بصرف المستخلصات الجارية للتنفي-

للطرف الثالث مقابل % 85للطرف الثاني و% 15تحويل قيمة المستخلصات بنسبة 

(  18)لص رقم التوريد والتنفيذ واإلشراف الخاصة بانشاء الفلل السكنية اعتبارا من مستخ

يونيو 15من إجمالي مبيعات المشروع موضوع العقد، وبتاريخ % 65.70والتي تمثل 

للطرف الثالث % 15م تم عمل ملحق للعقد ينص على تنازل الطرف الثاني بنسبة 2021

امل قيمة على أن يقوم بتنفيذ كافة األعمال واإللتزامات المتبقية بالعقد وحصوله على ك

رف على األعمال، بعد اعتماد المستخلصات من المدقق القانوني والمكتب اإلستشاري المش

.  أعمال اإلنشاء والمعين من قبل مطور المشروع، من حساب الضمان العقاري للمطور

م ومالحقه مع الشركة 2021يناير 20بناء على العقد المشار اليه أعاله تم اإلتفاق بتاريخ -

ميع وشركة أر أس أنفراتيك السعودية المحدودة كمقاول باطن لتنفيذ ج( وكيل المطور)

.  أعمال العقد المذكور

: وفيما يلي ملخص بيانات العقود-

القطاع
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

التغير

( / +-)

رنسبة التغي

)%(
%339,699196,213143,48673.13صناعة حديد البليت

( %29.78)(15,516)36,59452,110التجاري

%180,863100-180,863االنشاءات*

%557,156248,323308,833124.37اإلجمالي

تكلفة ايرادات

508,660,000 644,316,040 *إجمالي العقود

(179,158,922) (251,750,488) إجمالي المنفذ من العقود: يخصم

329,501,078 392,565,552 المتبقي من العقود

لاير سعودي يخصم منه المنفذ 775,000,000يتمثل المبلغ في إجمالي قيمة العقد البالغ * 

لاير سعودي والمنفذ عن طريق 130,683,960بمبلغ ( 17)سابقا  حتى مستخلص رقم 

.  م2022شركة جودت للمقاوالت، وتتوقع إدارة الشركة اإلنتهاء من ذلك المشروع بنهاية عام 

صناعة حديد البليت التجاري االنشاءات* اإلجمالي

م31/12/2021( مدققة) 339,699 36,594 180,863 557,156

م 31/12/2020( معدلة) 196,213 52,110 0 248,323
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(:بآالف الرياالت)تكاليف التمويل 

البيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

التغير

( / +-)
البيان

( %42.41)(3,477)4,7218,198أعباء وتكاليف تمويلية بنكية

%1,034186848455.91مصروفات فوائد حق استخدام األصل

( %31.35)(2,629)5,7558,384اإلجمالي

م31/12/2021 م 31/12/2020

(مدققة) (معدلة)

أعباء وتكاليف تمويلية بنكية 4,721 8,198

مصروفات فوائد حق استخدام األصل 1,034 186
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NBM

(:بآالف الرياالت)األرباح 

:يليامإلىالدخلصافي(انخفاض)ارتفاعفيالسببيعود-

إلىلايرمليون213منالصناعيالقطاعمبيعاتارتفاع1.

.%71.48نسبتهاوبزيادةلايرمليون366

من(والتجارياإلنشاءاتشامالً )البناءموادمبيعاتارتفاع2.

.لايرمليون294إلىلايرمليون73

ميلةزشركاتفياالستثمارأرباحمنالشركةحصةانخفاض3.

.لايرمليون2إلىلايرمليون7من

مليون6إلىلايرمليون8منالتمويلمصاريفانخفاض4.

%31.35ونسبةلاير

%15.62إلى%13.40منالربحمجملنسبةارتفاع5.

الخامموادالأسعاروانخفاضالبيعأسعارمتوسطتحسنبسبب

ً أثرمما .االنتاجتكاليفعلىايجابيا

البيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

التغير

( / +-)

نسبة التغير

)%(

%103,12538,41064,715168.48مجمل الربح

%2.22-%13.40%15.62)%(نسبة مجمل الربح 

%87,17427,82759,347213.27صافي دخل التشغيل

%3.50-%9.70%13.20)%(نسبة صافي دخل التشغيل 

%80,67930,44650,233164.99صافي دخل السنة

%1.60-%10.62%12.22)%(نسبة صافي دخل السنة 

%82,40530,76851,637167.83إجمالي الدخل الشامل*

%1.75-%10.73%12.48)%(نسبة صافي الدخل الشامل 

مجمل الربح صافي دخل التشغيل صافي دخل السنة إجمالي الدخل الشامل*

م31/12/2021( مدققة) 103,125 87,174 80,679 82,405

م 31/12/2020( معدلة) 38,410 27,827 30,446 30,768
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NBM

ا  (:بآالف الرياالت)قائمة التدفقات النقدية : ثالثا

البيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

83,59631,155صافي دخل السنة قبل الزكاة العائد إلى المساهمين

25,36923,676إجمالي تعديالت على صافي الدخل

108,96554,831صافي الدخل المعدل

(1,697)(107,035)التدفق النقدي الناتج عن عمليات التشغيل

(26,003)(44,993)رعمليات االستثما( المستخدم في)التدفق النقدي 

22,5791,420التدفق النقدي الناتج عن عمليات التمويل

28,551(20,484)الزيادة في األرصدة النقدية( النقص)صافي 

35,9787,427النقد وما في حكمه في بداية السنة

15,49435,978في نهاية السنةوما في حكمه النقد 



NBM

ا  :سنوات مالية5التحليل التاريخي لقائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر لـ : رابعا

:(الرياالتبآالف)والخسائراألرباحقائمة

البيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

(معدلة)

م31/12/2019

(مدققة)

م31/12/2018

(مدققة)

م31/12/2017

660,280286,734170,805167,123168,361اإليرادات

(142,494)(136,076)(154,921)(248,323)(557,155)تكلفة اإليرادات

103,12538,41015,88431,04725,867مجمل الربح

%15.36%18.58%9.30%13.40%15.62)%(نسبة مجمل الربح 

(2,980)(3,023)(7,546)(10,583)(15,951)مصاريف إدارية وعمومية

87,17428,8278,33828,02422,887صافي دخل التشغيل

%13.59%16.77%4.88%10.05%13.20)%(نسبة صافي دخل التشغيل 

---4,500-أرباح بيع ممتلكات ومعدات

----153استثمارات بالقيمة العادلة

3,7384,259---حصة الشركة في نتائج شركات تابعة

---1,9187,132حصة الشركة في نتائج شركات زميلة

---خسائر بيع استثمارات في شركات تابعة
(4,479)

-

-(2,977)(1,277)(8,384)(5,756)مصاريف التمويل

548504-10780إيرادات أخرى

4,763(3,170)(1,277)3,328(3,577)إيرادات أخرى( مصروفات)مجموع 

83,59631,1557,06124,85527,650صافي دخل السنة قبل الزكاة

(855)(738)(838)(709)(2,917)مصروف الزكاة

80,67930,4466,22324,11726,794صافي الدخل

%15.91%14.43%3.64%10.62%12.22)%(نسبة صافي الدخل 
سنوات سابقة لتتناسب مع مقارن السنة الحالية مقارن تم إعادة تصنيف *

الدخل الشامل اآلخر

البيان
(مدققة)(مدققة)(معدلة)(معدلة)(مدققة)

م31/12/2017م31/12/2018م31/12/2019م 31/12/2020م31/12/2021

-4,246---إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة

(53)178-1,726323إعادة قياس منافع موظفين

82,40530,7686,22328,54126,741إجمالي الدخل الشامل للسنة

%15.88%17.08%3.64%10.73%12.48)%(نسبة إجمالي الدخل الشامل للسنة 



NBM

:الماليةالقوائمعلىاإليضاحاتأهم:خامسا  

(:بآالف الرياالت)المستحق من أطراف ذات عالقة 

العالقةذاتاألطرافمعالتعامالت

قامتالفترةذههخالل.(الصلةذاتاألخرىاألطراف)األطرافهذهقبلمنكبيربشكلتتأثرأولسيطرةالخاضعةوالشركاتللمجموعةالعليااإلدارةوموظفياإلدارةمجلسوأعضاءالرئيسيينالمساهمينالعالقةذاتاألطرافوتمثل

فيلمساهمينلالعامةالجمعيةعلىالعامخاللتمتالتيالمعامالتجميعيتضمنمستقلتقريرعرضيتمكما.(اإلدارةمجلسقبلمنالمعامالتتلكشروطعلىالموافقةتمت):التاليةالعالقةذاتاألطرافمعبمعامالتالمجموعة

.لالعتمادالسنوياجتماعها

(:بآالف الرياالت)المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

طبيعة العالقةاسم الشركة
(معدلة)(مدققة)

م 31/12/2020م31/12/2021

-1٫380شركة شقيقةشركة كعكات للتغذية واالعاشة

3154٫594شركة شقيقةشركة العربات واألشغال الحديدية

-551شركة شقيقةفرع مواد األحبار-شركة دروع للصناعة 

1٫417903شركة شقيقةشركة الدرع المرن لألمن والسالمة

-37شركة شقيقةشركة مدارس أضواء الهداية

46422شركة شقيقةانةشركة منازل العالمية للتشغيل والصي

102127شركة زميلةشركة الدرع المرن لتقنية المعلومات

-4٫042شركة شقيقةمصنع الرتنجات للصناعة

5٫14960شركة شقيقةشركة مصنع اتحاد الخرج

-25شركة شقيقةشركة اثراء القابضة

-8٫112شركة شقيقةشركة الفايزية للتطوبر العقاري

-120شركة تابعةشركة رام تيك التجارية

-56شركة شقيقةشركة الما للصناعات العسكرية

21,271607شركة شقيقةشركة جودت للمقاوالت

43,0426,313اإلجمالي

طبيعة العالقةاسم الشركة

(معدلة)(مدققة)

م31/12/2020م31/12/2021

-7٫352شركة زميلةالشركة األلمانية السعودية للصناعة

-51شركة تابعةشركة يوزماش العسكرية

--شركة شقيقةشركة الما للصناعات العسكرية

668-شركة شقيقةشركة كعكات للتغذية واالعاشة

6٫1627٫735مساهم رئيسيفهد بن ثنيان فهد الثنيان

13,5658,402اإلجمالي

ضمنمن14رقمإيضاحفيبالتفصيلالعالقةذاتاألطرافمعتمتالتيالمعامالتأهمعلىاالطالعبإمكانكم)

.(م31/12/2021فيالمنتهيةللسنةالمدققةالماليةالقوائم



(:باللاير السعودي)ربحية السهم 

البيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

80,67930,446ربح الفترة

12,00012,000المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

6.722.54ربحية السهم األساسية والمخفضة*

6.72

2.54

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

م31/12/2021

م 31/12/2020

(
قة
دق
م

)
(

لة
عد
م

)

(مدققة) (معدلة)
م31/12/2021 م 31/12/2020

ربحية السهم األساسية والمخفضة* 6.72 2.54

(باللاير السعودي)ربحية السهم 

العاديةغيرالجمعيةقررتم31/12/2020بتاريخ*

سعوديلايرمليون60بمبلغالشركةمالرأسزيادة

أسهممنحطريقعنسعوديلايرمليون120ليصبح

مليون3بمبلغالنظامياالحتياطيمنللمساهمينمجانية

لايرمليون57بمبلغالمبقاةواألرباحسعوديلاير

.سهممليون12المصدرةاألسهمعددليصبحسعودي

تقسيمبوالمخفضةاألساسيةالسهمربحيةاحتسابتم*

وعةالمجمفيالمساهمينلحقوقالعائدةالفترةربحية

.المصدرةاألسهملعددالمرجحالمتوسطعلى



:إجمالي الديون المستحقة على الشركة

:(الرياالتبآالف)يليكماالبنوكلدىالشركةعلىالمستحقةالديونتتمثل

البيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

التغير

( / +-)

نسبة التغير

)%(

( %5.13)(3,000)55,48658,486الصندوق الصناعي*

--28,08428,084البنك األول

%122,610114,3958,2157.18مصرف الراجحي

( %1.37)(496)35,67036,166بنك االنماء

%20,340100-20,340بنك الرياض*

%262,190237,13125,05910.57اإلجمالي

م على إعادة جدولة رصيد القرض الممنوح للشركة التابعة على أربعة25/10/2021وافق الصندوق الصناعي بتاريخ *

مليون 3م بعد سداد مبلغ 30/10/2023م وتنتهي في 16/05/2022أقساط نصف سنوية غير متساوية اعتباراً من تاريخ 

.لاير سعودي وقامت الشركة بسداد المبلغ بناء عليه

مليون لاير سعودي لتمويل 45م حصلت الشركة األم على تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل بمبلغ 30/06/2021بتاريخ *

.رأس المال العامل بضمان سند ألمر موقع من أحد المساهمين الرئيسين في الشركة

من ضمن القوائم المالية المدققة ( 19)بإمكانكم االطالع على تفاصيل التسهيالت االئتمانية الممنوحة في إيضاح رقم *

م31/12/2021للسنة المنتهية في 
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الصندوق الصناعي البنك األول مصرف الراجحي بنك االنماء بنك الرياض

اإللتزامات البنكية

م31/12/2021( مدققة) م 31/12/2020( معدلة)



:الوضع الزكوي للشركة

البيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

7092,219الرصيد في أول السنة

(2,219)(971)المسدد خالل السنة

-158فروقات زكوية

2,917709المكّون خالل السنة

2,813709الرصيد في آخر السنة

فيتنتهيالمقيدةالزكاةشهادةعلىبموجبهاوحصلتم31/12/2020فيالمنتهيةللسنةالزكويإقرارها(األم)والتسويقللبناءالوطنيةالشركةقدمت-

م30/04/2022

فيتنتهيالمقيدةالزكاةشهادةعلىبموجبهاوحصلتم31/12/2020فيالمنتهيةللسنةالزكويإقرارها(تابعة)الصلبلصناعةأجيجشركةقدمت-

م30/04/2022

المبلغهذابتسجيلالشركةقامتوقدسعوديلاير1,076,310بمبلغم2015/م2014األعوامعنزكويةمطالبةاألمللشركةوردم25/02/2020بتاريخ-

.عليهاالعتراضإجراءاتمنتنتهيحتىمطالباتكمخصص

:(الرياالتبآالف)م2020الماليبالعاممقارنةم2021الماليللعامالزكاةمخصصحركةيليوفيما-



االلتزامات الحكومية المسددة

NBM

:(الرياالتبآالف)يليكماالمختلفةالحكوميةللجهاتالتزاماتهابسدادالعامخاللالشركةقامت1)

البيان

(مدققة)

م31/12/2021

(مستحق)

(مدققة)

م31/12/2021

(مسدد)

(معدلة)

م31/12/2020

(مسدد)

2,1979711,725الزكاة الشرعية

2,1842,1841,927غرامة ضريبة القيمة المضافة*

721721292تأمينات اجتماعية

698698517(منها رخص واقامات)مصاريف حكومية 

-60-غرامات هيئة السوق المالية

5,8004,6344,461اإلجمالي

والجماركيبةوالضرالزكاةهيئةمناألمالشركةمطالباتمجموعكانحيثوالشقيقةالتابعةالشركاتمنمجموعةتحتهاويندرجالضريبةالمجموعةفياألمالشركةسجلت*

ً سعوديلايرمليون31وقدرهمبلغ نظراً ةالهئيمععليهالعملجاريالعقاريةالتصرفاتمبلغأنحيث،العقاريةللتصرفاتخاضعةتقريباً لايرمليون24منها)تقريبا

الماليةالقوائمضمنمن(13)رقمإيضاح،(العقاريالمطورشهادةاعتمادتاريخقبلالعقاريةالتصرفاتتحتيندرجمبلغأيبإستردادالهيئةفياالستردادإدارةإلعتراض

.م31/12/2021فيالمنتهيةللسنةالمدققة

الزكاةهيئةلفحصالضريبيةالمجموعةخضعتحيثم2018لعامالضريبيةاالقراراتعنالنهائيالفحصبعدالمضافةالقيمةضريبةاالقراراتتعديلغرامةسدادتم*

.م2020عامنهايةحتىالضريبيةللمجموعةالضريبيالوضعإنهاءوتموالجماركوالضريبة



الشركاتفياالستثمارات:

NBM

نسبة الملكيةالبيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

16,69318,407%9.08الشركة األلمانية السعودية للصناعة*

-54%43شركة الدرع المرن لتنقية المعلومات**

16,74718,407اإلجمالي

إدارةمجلسضاءأعخاللمنمؤثرنفوذلوجودوذلكزميلةشركةفياستثماراتإلىاالخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةاستثماراتمنللصناعةالسعوديةاأللمانيةالشركةتصنيفتصحيحتم*

للسنةالمدققةالماليةالقوائمضمنمن(30)رقمااليضاحضمنمنالتصحيحتفاصيلعلىاالطالعيمكنكم،لذلكالالزمةالتسوياتاعدادوتمالملكيةحقوقبطريقةاالستثمارذلكاثباتتمولذلكاألمالشركة

:الشركةفياالستثمارحركةيليوفيما،م31/12/2021فيالمنتهية

البيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

18,40711,275الرصيد في أول السنة

-(3,632)توزيعات أرباح خالل العام

1,9187,132حصة الشركة في أرباح السنة

16,69318,407الرصيد في آخر السنة

مساهمتناقيمةمن%25دفعوتمسعوديريـال500٫000البالغالمالرأسفي%43بنسبة-مقفلةمساهمةشركة-المعلوماتلتقنيةالمرنالدرعشركةمالرأسفيالمساهمةتمم25/11/2020بتاريخ**

فياألساسيوالنظامم11/02/2021فيالتجاريالسجلاصداروتم.اإلدارةمجلسيحددهاالتيالمواعيدفياألسهمقيمةباقيدفعيتمانعلىسعوديريـال215٫000البالغةالمالرأسفي

ً .م26/10/2021 .خسائرأوأرباحأيةيوجدالوبالتاليالماليةالقوائمتاريخحتىالنشاطتمارسلمالزميلةالشركةبأنعلما



(:بآالف الرياالت)استثمارات في شركات تابعة 

NBM

نسبة الملكيةالبيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م31/12/2020

-70%70شركة رام تك التجارية*

-55%55شركة يوزماش للصناعة**

-125اإلجمالي

بإجماليالمالرأسمن%70بنسبةالمشاركةوتمتسعوديريـال100٫000قدرهمالبراس-محدودةمسئوليةذات-التجاريةتيكرامشركةتأسيستمم15/07/2021الموافقهــ05/12/1442بتاريخ*

ذمنالنشاطممارسةفيالشركةتبدأولمللشركةالماليةالقوائمتوحيديتململذلكم2022ديسمبر31فياألوليالماليةالسنةتنتهيم،05/08/2021فيالتجاريالسجلاصداروتمسعوديريـال70٫000مبلغ

.تاريخهوحتىتأسيسها

بمبلغالمالرأسمن%55بنسبةبهاالمشاركةوتمتسعوديريـال100٫000قدرهمالبرأسمحدودةمسئوليةذات-للصناعةيوزماششركةتأسيستمم29/05/2021الموافقهـ17/10/1442بتاريخ**

منذالنشاطممارسةفيالشركةتبدأولمللشركةالماليةالقوائمتوحيديتململذلكم2022ديسمبر31فياألوليالماليةالسنةتنتهيم،23/12/2021فيالتجاريالسجلاصداروتمسعوديلاير55٫000

.تاريخهوحتىتأسيسها

(:بآالف الرياالت)المسدد تحت حساب االستثمار 

نسبة الملكيةالبيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

-75%60شركة ألما للصناعات العسكرية

فيمساهمتناقيمةمن%25دفعوتمسعوديريـال500٫000البالغمالهارأسمن%60بنسبة-مقفلةمساهمةشركة-العسكريةللصناعاتألماشركةمالرأسفيالمساهمةتمم08/12/2021بتاريخ*

31حتياألساسيالنظاماصداريتمولمم04/01/2022فيالتجاريالسجلاصداروتماإلدارةمجلسيحددهاالتيالمواعيدفيالمساهمةباقيدفعيتمأنعلىسعوديريـال300٫000البالغةالمالرأس

.م2021ديسمبر

(:بآالف الرياالت)محفظة الرياض المالية –االستثمار في السوق المالي 

البيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

--الرصيد في أول السنة
-330بالتكلفة–إضافات خالل السنة 

-153ربح غير محقق ناتج عن إعادة تقييم خالل السنة

-483الرصيد في آخر السنة

.سعوديلاير330,000وقدرهمبلغبالتكلفةمنهاالشركةنصيبوكانباورأكواشركةفيباالكتتابالشركةقامتم30/09/2021بتاريخ*

.%100.17منهااالستثمارعلىالعائدوكانسعوديلاير330,562وقدرهمبلغالبيععمليةمنأرباحالشركةوحققتسعوديلاير660,562وقدرهبمبلغاألسهمبيعتمم09/03/2022بتاريخ*



:نسبة المديونية

NBM

(:بآالف الرياالت)إدارة رأس المال 

البيان
(مدققة)

م31/12/2021

(معدلة)

م 31/12/2020

262,314237,131مجموع القروض

(35,978)(15,494)األرصدة النقدية والبنكية: يخصم

246,820201,154صافي الدين

448,232360,160مجموع رأس المال

%56%51نسبة المديونية

لمصلحة اآلخرين ب اتتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرتها على االستمرار كمنشأة عامله بهدف توفير عوائد للمساهمين والمنافع ألصحا*

.والمحافظة على هيكل رأسمالي قوي وتخفيض تكلفة رأس المال

ي المال للسنة المالية المنتهية فأس ونتيجة لنسبة المديونية فإن الشركة تتمتع بقدرة مالية جيدة للوفاء بالتزاماتها تجاه الغير من خالل المحافظة على نهج واضح إلدارة ر

.م31/12/2021



تقرير عالقات المساهمين
.نعتقد اعتقادا  راسخا  بأن الشركات تتحمل مسؤولية تجاه جميع أصحاب المصلحة من المساهمين، والموظفين والمستثمرين

مالحظات او اقتراحات من قبل أي ومن هذا المنطلق خصصت ادارة الشركة وسيلة للتواصل عبر موقعها االلكتروني البداء 

.مساهميها الكرام



(.تداول)إن أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق مدرجة في السوق المالية السعودية 

.  سهم12,000,000لاير سعودي مقسمة الى 2021120.000.000ديسمبر 31بلغ رأس مال الشركة الوطنية للبناء والتسويق كما في 

أداء السهم



تقرير الحوكمة

د بذلنا لق. نحن فخورون بالتطورات التي حققناها في ممارسات الحوكمة لدينا

تعزيز جهودا كبيرة إلعادة مواءمة هيكلنا التنظيمي مع أهدافنا االستراتيجية و

.الكفاءة والتواصل في جميع فروع الشركة



نظرة عامة على الحوكمة
نحن في الوطنية نؤمن بتبني أفضل الممارسات في مجال الحوكمة بهدف تعزيز الثقافة

.المؤسسية وتطبيق اإلدارة الجيدة للشركة



مجلس اإلدارة . 1

فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان 

غير تنفيذي–رئيس مجلس اإلدارة 

.  عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة-

.  عضو مجلس اإلداروة والعضو المتندب لشركة الجبس األهلية-

". سابقا"عضو مجلس إدارة شركة نادك -

"سابقتا" عضو مجلس إدارة الشركة الكيميائية -

محمد إقبال دعبول 

عضو غير تنفيذي–نائب رئيس مجلس اإلدارة 

. نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية األلمانية للصناعة-

". سابقا"المدير العام لشركة أجيج لصناعة الصلب والحديد--

محمد بن عيسى الدغيلبي 

عضو مستقل

. مدير عام شركة بن حويفر للمقاوالت-

. مدير عام شركة ماجد عبد هللا الدغيلبي-

.المشرف العام و منسق المشاريع شركة لميك سابقا-

مشعل بن عبد الرحمن العقال

عضو تنفيذي–الرئيس التنفيذي 

. اإلتصاالت السعودية سابقا–إدارة المشاريع والشراكات -

. بنك اإلستثمار سابقا–مدير عالقة للشركات الكبرى -

عبيد سعد السبيعي 

عضو مستقل

.  المدير العام لشركة اسمنت الشمال-

.رئيس قسم الدعم الفني في وزارة الدفاع سابقا-

. مدير ، مدينة الملك خالد العسكرية ، مكتب اإلنشاءات سابقا-

. سابقامدير مشروع، وزارة الدفاع والطيران، القاعدة العسكرية للدفاع الجوي بالظهران-

. أعضاء منهم عضوين غير تنفيذيين وعضو تنفيذي وعضوين مستقلين5من " سنوات3لمدة 07/03/2021تم انتخابه بتاريخ "يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي الذي 



مجلس اإلدارة 11.

اعضاءخمسةمنمكونإدارةمجلسالشركةتضم•

ثثالعنتزيداللمدةالعموميةالجمعيةفيمنتخبين

.سنوات

الىبيالدغيلمحمد/والسيدالعقالمشعل/السيدإضافةتم

.م2021الحاليالعامخاللاإلدارةمجلس

دوالسيالعوادمحمد/السيدالعضوينمنكلخروجوتم/

منم2021الحاليالعامخاللالمديميغالرحمنعبد

.المجلس

فياإلدارةلمجلسسكرتيراً طهفوازاياد/السيدتعيينتم

.م12/12/2021فيالمنعقدالمجلسإجتماع

العليمةالمؤهالت الجنسية المنصب اإلسم ت

بكالوريوس إدارة 

األعمال
سعودي رئيس مجلس اإلدارة 

د فهد بن ثنيان بن فه

الثنيان 
1

بكالوريوس هندسة  سوري نائب رئيس مجلس اإلدارة  محمد اقبال دعبول 2

دكتوراه في الهندسة 

المدنية 
سعودي عضو مستقل عبيد سعد السبيعي 3

ماجستير إدارة األعمال سعودي
و عض–الرئيس التنفيذي 

تنفيذي

مشعل عبد الرحمن 

العقال 
4

بكالوريوس القانون سعودي عضو مستقل محمد عيسى الدغيلبي 5



عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى1.2

:  مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في عضوية أو إدارة مجالس شركات أخرى

اإلدارة التنفيذية1.3

طبيعة العضوية إسم الشركة إسم العضو ت

.مستقل-

(.العضو المنتدب)–تنفيذي -

عضو مجلس ادارة شركة اسمنت اليمامة

عضو مجلس ادارة شركة الجبس االهلية

فهد بن ثنيان الثنيان  1

تنفيذي  الشركة االلمانية السعودية محمد إقبال دعبول  2

المنصب اإلسم ت

.الرئيس التنفيذي مشعل عبد الرحمن العقال 1

.  رئيس القطاع المالي صالح الدين جميل محمد 2

. مدير إدارة الخدمات المشتركة اياد فواز طه 3

.مدير تشغيل شركة اجيج  لصناعة الصلب عماد حماد 4

م 12/12/2021اياد طه من عضوية لجنة المراجعة وتم تعيينه في وظيفة مدير إدارة الخدمات المشتركة في / تم قبول استقالة السيد*

التصنيف إسم العضو ت

مستقل غير تنفيذي تنفيذي

فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان  1

محمد اقبال دعبول 2

عبيد سعد السبيعي 3

مشعل عبد الرحمن العقال  4

محمد عيسى الدغيلبي 5

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة1.4



م 2021عدد اجتماعات اعضاء مجلس االدارة التي عقدت خالل عام 1.5

االسمم
االجتماع 

االول
االجتماع 

الثانى
االجتماع 

الثالث
االجتماع 

الرابع
االجتماع 
الخامس

االجتماع 
السادس

االجتماع 
السابع

االجتماع 
الثامن

االجتماع 
التاسع

االجتماع 
العاشر

االجتماع 
الحادي عشر

25/01/202101/02/20217/3/202115/3/202116/3/202130/3/20218/4/202112/4/202115/4/202130/6/202112/12/2021

فهد ثنيان الثنيان1

عبيد سعد السبيعى2

3
محمد صالح عبد العزيز 

العواد
XX---------

محمد اقبال دعبول4

5
عبد الرحمن ابراهيم 

---------المديميغ

--مشعل عبد الرحمن العقال6

--محمد عيسى الدغيلبي7

م 2021/03/07يذكر انه تم انتخاب اعضاء مجلس االدارة للدورة الحالية اعتبارا من تاريخ * 



لجان المجلس. 2

لجنة المراجعة2.1

.202أعضاء وسكرتير وفيما يلي بيان بأسماء األعضاء وعدد اإلجتماعات التي عقدت خالل العام 3تتألف لجنة المراجعة في الشركة من 

تم اضافة عضو جديد للجنة وحضر في آخر إجتماع  .

* م،  وتم إعتماد 12/12/2021بدال من سلفه السيد اياد طه المستقيل من اللجنة في اجتماع المجلس المنعقد في ( سيد محمود)تم تعيين عضو جديد

باكتساني الجنسية، حاصل على درجة )محمود سيد / والسيد. م20/1/2022تعيين العضو الجديد رسميا بموافقة الجمعية العامة المنعقدة في 

(. عاما26ن ماجستير إدارة األعمال وشهادات مهنية مالية متنوعة من الواليات المتحدة األمريكية وعمل كمستشار مالي واستثماري لخبرة تزيد ع

:وتشمل مهام واختصاصات لجنة المراجعة األمور التالية

االشراف على ادارة المراجعة الداخلية لضمان تفعيل مهامها.

 إعداد تقرير خطي يتضمن رأى اللجنة و توصياتها و متابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية الالزمة.

رفع التوصيات الى مجلس االدارة بشأن تعيين مراجع الحسابات المستقل.

 مراجعة البيانات المالية األولية و السنوية قبل رفعها الى مجلس االدارة و إبداء الرأي و رفع التوصيات بشأنها.

مراجعة السياسات المحاسبية و المالية الجاري تطبيقها و إبداء الرأي ورفع التوصيات بشأنها.

:  ملخص خبرات أعضاء لجنة المراجعة

الخبرات المؤهالت العليمة الجنسية المنصب اإلسم ت

. المدير العام لشركة اسمنت الشمال-

.  رئيس قسم الدعم الفني في وزارة الدفاع-

مدير ، مدينة الملك خالد العسكرية ، مكتب -

.اإلنشاءات

ة دكتوراه في الهندس

المدنية 

سعودي عضو مجلس 

اإلدارة

يعيعبيد سعد السب 1

.مدير عام مؤسسة بن حويفر للمقاوالت-

.مدير عام شركة ماجد عبد هللا الدغيلبي-

.المشرف العام ومنسق المشاريع بشركة لميك-

ونبكالوريوس القان سعودي عضو مجلس 

اإلدارة

محمد عيسى 

الدغيلبي

2

ني مسستشار مالي ورئيس قطاع مالي ومسؤول قانو-

.  عاما22بخبرة تزيد عن 

ة،بكالورويس تجار

ماجستير إدارة 

األعمال، شهادات 

ةمهنية مالية متنوع

باكستان لعضو مستق* سيد محمود 3

.  رئيس القطاع المالي لمجموعة شركات-

.  عضو مجلس اإلدارة لمجموعة شركات-

بكالورويس 

اإلدارة 

المالية،حاصل 

على عدة شهادات 

مهنية 

أردني يالرئيس المال صالح الدين 

المحمد

4

اإلجتماع الرابع اإلجتماع الثالث اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول المنصب إسم العضو

م12/12/2021 م07/11/2021 م12/09/2021 30/03/2021 رئيس اللجنة  عبيد سعد السبيعي 

م12/12/2021 م07/11/2021 م12/09/2021 30/03/2021 عضو محمد بن عيسى الدغيلبي

م12/12/2021 م07/11/2021 م12/09/2021 30/03/2021 عضو مستقيل اياد فواز طه*

- - - - عضو سيد محمود*

م12/12/2021 - - - سكرتير اللجنة  صالح الدين المحمد



لجنة والترشيحات والمكافآت 2.2

ي أعضاء وسكرتير وفيما يلي بيان بأسماء األعضاء وعدد اإلجتماعات الت3تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة من 

.  2021عقدت خالل العام 

اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول المنصب إسم العضو

م12/12/2021 27/1/2021 رئيس اللجنة  فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان

م12/12/2021 27/1/2021 عضو عبيد سعد السبيعي

م12/12/2021 27/1/2021 عضو  محمد صالح محمود

م12/12/2021 - سكرتير اللجنة عبد هللا الشهراني*

*تم اضافة عضو جديد للجنة وحضر في آخر إجتماع  .

:التاليةاألموروالمكافآتالترشيحاتلجنةاختصاصاتومهامتشملو

االدارةمجلـسلعضويـةالترشـيحبشـأنالمجلسإلـىالتوصيـاترفـع.

إالدارة،مجلـسلعضويـةالمطلوبـةوالمؤهـالتللقـدراتوصـفوإعـداداالدارة،مجلـسلعضويـةسـنويةمراجعـةإجـراء

.المجلـسبعضويـةشـخصأياللتحـاقالمناسـبةالزمنيـةالفتـرةتحديـدذلـكفـيبمـا

الشأنهذافياتخاذهايمكنالتيالتغييراتبشأنالتوصياتورفع،اإالدارةمجلسهيكلمراجعة.

كةالشـرعلـىبالنفـعيعـودالـذيالنحـوعلـىمعالجتهـاسـبلواقتـراحاإالدارة،مجلـسفـيوالقـوةالضعـفجوانـبتحديـد.

كانحـال:فـيالمصالـحفـيتضـاربوجـودعـدممـنوالتأكـدالمجلـس،فيالمسـتقليناالعضـاءاسـتقالليةمـنسـنويبشـكلالتأكـد

.أخـرىشـركاتإدارةمجلـسفـيعضـواً المجلـسأعضـاءأحـد

سـنويلبشـكومراجعتهـا،الشـركةفـيوالمستشـارينالعامليـنورواتـبوالمكافـآتوالمزايـاالتعويضـات،دفـعسياسـةإعـداد.

بـاألداءترتبـطلهامعاييـرواعتمـادالعليـا،واالدارةإالدارةمجلـسأعضـاءومكافـآتألجـورواضحـةسياسـاتوضـع.

وبـأنالشـركة،ـيفبهـمواالحتفاظالمؤهلينالموظفيـنالسـتقطابكافيةوالمكافآتالرواتـبتكـونبـأنلألجـورتضمـنسياسـةوضـع

.السـوقفيالمماثلـةالشـركاتتدفعهـاالتـيالرواتـبمـعمتماشـيةتكـون

اختيارهموأسسوالموظفينالعلياالتنفيذيةاالدارةمستوىعلىالكفاءاتمنالشركةاحتياجاتتحديد.

سنويبشكلالسياسةهذهومراجعةالشركةفيوالتدريبالبشريةبالمواردالخاصةالسياسةإعداد.

لالعتمادللمجلسرفعهاوالتنفيذيةاالدارةولهالتابعةاللجانواالدارةمجلسالعضاءالمكافآتسياسةإعداد.

بهاالمعمولالمكاقآتسياسةوالممنوحةالمكافآتبينالعالقةتوضيح.

العامفيمرتانالعادةفياللجنةأعضاءيجتمع.

:  ملخص خبرات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الخبرات  المؤهالت 

العليمة

الجنسية المنصب اإلسم ت

.  عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة-

عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الجبس-

.  األهلية

. عضو مجلس إدارة شركة نادك سابقا-

.عضو مجلس إدارة الشركة الكيميائية سابقا-

بكالوريوس

إدارة 

األعمال

سعودي رئيس مجلس

اإلدارة

هد فهد بن ثنيان بن ف

الثنيان 

1

. المدير العام لشركة اسمنت الشمال-

رئيس قسم الدعم الفني في وزارة الدفاع -

ءاتمدير ، مدينة الملك خالد العسكرية ، مكتب اإلنشا-

مدير مشروع ، وزارة الدفاع والطيران ،القاعدة -

.العسكرية للدفاع الجوي بالظهران

دكتوراه في

الهندسة 

المدنية 

سعودي عضو مجلس 

اإلدارة

عبيد سعد السبيعي 2

10مدير مالي لمجموعة من الشركات وخبرة أكثر من -

.  سنوات بالمجال المالي

بكالورويس

تجارة

مصري عضو لجنة محمد صالح محمود 3

10مسؤول قسم الموارد البشرية بخبرة أكثر من -

.  سنوات

ثانوية عامة سعودي رئيس إدارة 

الموارد 

البشرية

عبد هللا الشهراني 4



والمخاطر" اإللتزام"لجنة اإلمتثال 2.3

وردتفعيلتموقد،األعضاءبأسماءبيانيليوفيماوسكرتيرأعضاء4منالشركةفيوالمخاطراإلمتثاللجنةتتألف

.األولاللجنةإجتماعانعقادفورالحضورجدولتحديثوسيتمحديثاوالمخاطراإلمتثاللجنة

المنصب إسم العضو

رئيس اللجنة  محمد بن عيسى الدغيلبي 

عضو مشعل بن عبد الرحمن العقال

عضو  إياد فواز طه 

عضو سلمان وحيد 

سكرتير اللجنة حنان العليان 

:  و تشمل مهام و اختصاصات لجنة اإلمتثال والمخاطر األمور التالية

مراقبة وتقييم وتحليل إدارة المخاطر التنظيمية والضوابط  .

مراجعة وتأكيد المعلومات واإلمتثال للسياسات واإلجراءات والقوانين.

العمل على تقليل المخاطر، والتأكد من فعالية وقوة تطبيق إجراءات الحوكمة داخل الشركة.

تقديم توصيات لتعزيز جودة العمليات، والسياسات واإلجراءات واستمرار تحسينها وتطويرها.

التنسيق مع هيئة سوق المال السعودية فيما يتعلق بهذا الخصوص  .

:  ملخص خبرات أعضاء لجنة اإلمتثال والمخاطر

الخبرات العليمةالمؤهالت الجنسية المنصب اإلسم

مدير عام مؤسسة بن حويفر للمقاوالت-

مدير عام شركة ماجد عبد هللا الدغيلبي-

ة المشرف العام ومنسق المشاريع بشرك-

.  لميك

نونبكالوريوس القا سعودي عضو مجلس 

اإلدارة

محمد بن عيسى الدغيلبي 

اإلتصاالت–إدارة المشاريع والشراكات -

السعودية 

بنك –مدير عالقة للشركات الكبرى -

اإلستثمار

ماجستير إدارة 

األعمال

سعودي يذيالرئيس التنف مشعل بن عبد الرحمن العقال

خبرة في الشؤون اإلدارية وعضوية -

.  عاما20اللجان ألكثر من 

بكالوريوس إدارة

األعمال

أردني المدير اإلداري إياد فواز طه 

مستشار ومحلل مالي ومستشار المخاطر-

.  عاما15واإلمتثال  بخبرة أكثر من 

ة بكالوريوس اإلدار

المالية، ماجستير

إدارة األعمال

باكستان عضو مستقل

سلمان وحيد 

خبرة في الشؤون اإلدارية وشؤون إدارة -

.  المخاطر واإلمتثال
نبكالوريوس قانو سعودية مسؤولة قسم 

المخاطر 

واإلمتثال 

حنان العليان 



اللجنة التنفيذية 2.4

جدولتحديثوسيتمحديثاالتنفيذيةاللجنةدورتفعيلتموقدوسكرتير،أعضاء4منالشركةفيالتنفيذيةاللجنةتتألف

.األولاللجنةإجتماعانعقادفورالحضور

المنصب إسم العضو

رئيس اللجنة  محمد إقبال دعبول 

عضو مشعل بن عبد الرحمن العقال

عضو  صالح الدين المحمد 

عضو ايـاد طه

سكرتير اللجنة حنان العليان

:التاليةاألمورالتنفيذيةاللجنةاختصاصاتومهامتشملو

ارةإالدلمجلسعليهاالمناسبةالتعديالتواقتراحوتطويرهاوالرقابيةوإالداريةالماليةالشركةولوائحسياساتتنفيذمتابعة.

آلخرحينمنومراجعتهاوتحديثهااألجلوالقصيرةوالمتوسطةالطويلةإالستراتيجيةالشركةخططمتابعة.

المدراءنموالطلب–وجدتإن–االنحرافاتأسبابوتحليلالفعليأالداءومتابعةللشركةالتقديريةوالموازناتالخططتنفيذمتابعة

.بشأنهاالتوصياتوتقديمعليها،إالجابةالمختصين

إالدارةمجلسمنالمعتمدةالرأسماليةالموازناتمراجعة.

أخرىشركاتعلىاالستحواذأوجديدةومشاركاتاستثماريةمشاريعفيبالدخولالتوصية.

الماليةالقوائممراجعة.

هاوقطاعاتللشركةوالماليالعملياألداءلمراقبةعالقةلهمنوكلالداخليوالمدققالقانونيوالمحاسبالقطاعاترؤساءمعاالجتماع.

الداخليوالمدققالقانونيالمحاسبمنالهامةالتوصياتتنفيذمتابعة.

بشأنهاالالزمةالتوصياتورفعلالستثماراتالدراساتإجراء.

فيتظهرأنتتطلبالتيوالمطالباتالطارئةوالقضاياالقضاءأمامالمرفوعةبالقضاياتتعلقالتيالهامةالمسائلجميعومراجعةمتابعة

.المحاسبيةالبيانات

نوالمستشاريوالخبراءالتنفيذيينالشركةموظفيكباربترشيحيتعلقفيماوالترشيحاتالمكافآتلجنةمعالتنسيق.

هالمستخدميفائدةذاتتكونوأنوالموضوعيةوالنزاهةبالشفافيةتتمتعالشركةمنتصدرالتيالتقاريرجميعأنمنالتأكد.

:  ملخص خبرات أعضاء اللجنة التنفيذية

الخبرات العليمةالمؤهالت الجنسية المنصب اإلسم

اعة المدير العام لشركة أجيج لصن-

.  الصلب والحديد

الشركةإدارةمجلسرئيسنائب-

.للصناعةاأللمانيةالسعودية

ة بكالوريوس هندس سوري
نائب رئيس 

مجلس اإلدارة

محمد إقبال دعبول 

–إدارة المشاريع والشراكات -

اإلتصاالت السعودية 

–مدير عالقة للشركات الكبرى -

بنك اإلستثمار 

ماجستير إدارة 

األعمال

سعودي يذيالرئيس التنف العقالالرحمن مشعل بن عبد 

رئيس القطاع المالي لمجموعة -

.  شركات

عضو مجلس اإلدارة لمحجموعة -

.  شركات

بكالورويس 

.  اإلدارة المالية

حاصل على عدة 

شهادات مهنية

أردني الرئيس المالي صالح الدين المحمد 

خبرة في الشؤون اإلدارية وشؤون-

.  إدارة المخاطر واإلمتثال
ونبكالوريوس قان سعودية

مسؤولة قسم 

االمتثال 

والمخاطر

حنان العليان 

خبرة في الشؤون اإلدارية -

.  عاما20وعضوية اللجان ألكثر من 

بكالوريوس إدارة

األعمال
أردني

رئيس الخدمات 

المشتركة

اياد طه 



لجنة اإلستثمار 2.5

 نفيذية حديثا أعضاء وسكرتير وفيما يلي بيان بأسماء األعضاء وقد تم تفعيل دور اللجنة الت3تتألف لجنة اإلستثمار في الشركة من

.وسيتم تحديث جدول الحضور فور انعقاد إجتماع اللجنة األول

المنصب إسم العضو

رئيس اللجنة  محمد إقبال دعبول 

عضو العقالالرحمن مشعل بن عبد 

عضو  سيد محمود 

سكرتير اللجنة صالح الدين المحمد 

:  و تشمل مهام و اختصاصات لجنة اإلستثمار األمور التالية

الرقابة على استثمارات الشركة وأصولها االستثمارية ورفع توصياتها لمجلس اإلدارة  .

متابعة التقارير المرتبطة باستثمارات الشركة القائمة .

متابعة تنفيذ الخطط والسياسات المرسومة الستثمارات الشركة  .

اخطار مجلس اإلدارة بأية تغيرات جوهرية في االستثمارات  .

مراجعة ودراسة االستثمارات المحتملة للشركة ورفع توصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.

:  ملخص خبرات أعضاء لجنة اإلستثمار

الخبرات العليمةالمؤهالت ةالجنسي الشركة/المنصب اإلسم

المدير العام لشركة أجيج لصناعة -

.  الصلب والحديد

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة -

.  السعودية األلمانية للصناعة

بكالوريوس هندسة  سوري

نائب رئيس مجلس اإلدارة محمد إقبال دعبول 

–إدارة المشاريع والشراكات -

.اإلتصاالت السعودية

ك بن–مدير عالقة للشركات الكبرى -

اإلستثمار

ماجستير إدارة األعمال سعودي

الرئيس التنفيذي مشعل بن عبد الرحمن 

العقال

مالي ورئيس قطاع مالي مستشار 

عن ومسؤول القسم القانوني بخبرة تزيد

.  عاما22

بكالورويس تجارة

ماجستير إدارة األعمال

شهادات مهنية مالية 

متنوعة

نيباكستا عضو  سيد محمود 

. رئيس القطاع المالي لمجموعة شركات-

. عضو مجلس اإلدارة لمجموعة شركات-

بكالورويس اإلدارة 

.  المالية

حاصل على عدة شهادات 

.مهنية 

أردني الرئيس المالي صالح الدين المحمد 



اإلدارة التنفيذية. 3

مشعل عبد الرحمن العقال

الرئيس التنفيذي

.  اإلتصاالت السعودية–إدارة المشاريع والشراكات -

. البنك السعودي لإلستثمار–مدير عالقة للشركات الكبرى -

اياد فواز طه

رئيس إدارة الخدمات المشتركة

.  عاما20خبرة في الشؤون اإلدارية وعضوية اللجان ألكثر من -

عماد حماد 

مدير تشغيل مصنع أجيج 

شركة مدير تشغيل لمجموعة من المصانع سابقا ويعمل حاليا كمدير تشغيل-

.  أجيج لصناعة الصلب والحديد

صالح الدين جميل محمد 

رئيس القطاع المالي 

رة عاما في اإلدارةالتنفيذية والمالية والتدقيق مع شركات كبي15خبرة أكثر من -

.  ومرموقة

.  عضو مجلس إدارة مجموعة شركات محلية ودولية-

 Private Wealth) Investment Holdingشركة –رئيس القطاع المالي سابقا -

Co)

( Nomd Holding Group)–المدير المالي سابقا -

–شركة أصول وبخيت لالستثمار | -رئيس المشاريع المالية السابق -

.سابقاكي بي إم جي المملكة العربية السعودية-مستشار-

أحمد طه

المدير المالي لصمنع أجيج

.  في المجال الماليخبرة كبيرة عمل في مجموعة من الشركات ولديه -



بيان ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديرين التنفيذين من أسهم الشركة

ملكية األسهم . 4

نسبة الملكيةإجمالي االسهم في نهاية العامأجمالي االسهم فى بداية العامالجنسيةاسم المساهمم

%9,592,9128,092,91267.44سعودىفهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان1

%160016000.133333سعودىعبيد سعد السبيعى2

%1200.0010000-سوريمحمد اقبال دعبول 3

%10.0000083-سعوديمشعل عبد الرحمن العقال4

%9,594,5128,094,63367,57المجموع



سياسة ونظام المكافآت والتعويضات  . 5

سياسة المكافآت و التعويضات و جداول مكافآت مجلس االدارة و اعضاء اللجان5.1

اح إن الغرض األساسي من تقديم المكافآت هو حث اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وأعضاء اللجان على إنج

.  الشركة و لذلك تم ربط جزء منها بمدى االداء المتميز

صاحبهاكما أن المكافآت و التعويضات تم تحديدها بناء على المستوى الوظيفي و حجم المهام و المسؤوليات المنوطة ب.

استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتحفيزها.

تُعد هذه السياسة بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيين الجديد.

دقيقةغيرمعلوماتعلىبنيتالتىالمكافآتإقرارلحاالتاالستردادأوااليقافيتم.

السياسةحسباإلدارةمجلسألعضاءالمعتمدةالمكافآت5.2

المجموع الكلىمصروفات أخرىبدل حضور جلساتالمكافآت السنويةالرواتب و البدالتاالسم

27.000ال يوجد25.0002.000ال يوجدفهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان

27.000ال يوجد25.0002.000ال يوجدمحمد اقبال دعبول

27.000ال يوجد25.0002.000ال يوجدعبيد سعد السبيعي

27.000ال يوجد25.0002.000ال يوجدمشعل عبد الرحمن العقال 

27.000ال يوجد25.0002.000ال يوجدمحمد الدغيلبي

125.00010.000135.000المجموع

بيان  بتواريخ  انعقاد  الجمعية  العامة  للمساهمين5.3

:م2021اعضاء مجلس االدارة اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين خالل العام / فيما يلى بيان بسجل حضور السادة 

االجتماع الثانياالجتماع االولاالسمم

م 06/05/2021م 04/03/2021

فهد ثنيان الثنيان1

محمد اقبال دعبول2

عبيد سعد السبيعى3

مشعل العقال4

محمد الدغيلبي5
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االعضاء المستقلين : أوالا 

- 43,000------- 43,000--- 8,000 35,000-عبيد سعد السبيعي . د

----------------عبد الرحمن ابراهيم المديميغ ** 

- 43,000------- 43,000--- 8,000 35,000-محمد عيسى الدغيلبي*

- 86,000------- 86,000--- 16,000 70,000-المجموع 

ا  األعضاء غير التنفيذيين : ثانيا

- 35,000------ 35,000---- 35,000-فهد ثنيان الثنيان 

- 35,000------- 35,000---- 35,000-محمد اقبال دعبول 

- 70,000------- 70,000---- 70,000-المجموع 

ا  األعضاء التنفيذيين : ثالثا

--------سابقالرئيس التنفيذي ال-محمد صالح العواد **

- 472,500 17,500------ 455,000---- 35,000 420,000يذيالرئيس التنف-مشعل عبد الرحمن العقال *

- 472,500 17,500------ 455,000---- 35,000 420,000المجموع 

2021-03-06انتهاء الدروة في ** 

2021-03-07بدأ ت الدورة في * 

2021بيان المكافات والتعويضات المسددة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 5.4



2021بيان المكافات والتعويضات المسددة ألعضاء اللجان خالل العام 5.5

2021بيان المكافات والتعويضات المسددة لإلدارة التنفيذية وكبار المديرين خالل العام 5.6

من الئحة حوكمة الشركات ذو طبيعة إرشادية ، ( 1)م والذي نص على أن جدول اإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق 26/3/2018هـ الموافق 9/7/1439وتاريخ 2018-35-1أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره رقم 

.من الئحة حوكمة الشركات( 1)، يجب أن يتم تفصيلها وفقا  لجدول إفصاح كبار الموظفين ومكافآت المديرين التنفيذيين المحددة في الملحق 1/1/2020وأن اإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين في تقارير مجلس اإلدارة التي ستصدر للفترات المالية التي تبدأ في 

اإلدارة التنفيذية 
مكافأة نهاية الخدمة اإلجمالي 

مجموع مكافات المديرين 

أن "رة التنفيذيين بمجلس اإلدا

"وجدت

المبلغ اإلجمالي 

 472,500 35,000 17,500 420,000الرئيس التنفيذي

 437,500- 17,500 420,000رئيس القطاع المالي 

 375,000- 15,000 360,000مدير المصنع 

 156,250- 6,250 150,000المدير المالي 

 1,441,250 35,000 56,250 1,350,000المجموع 

بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة(باستثناء بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة)مكافأة ثابتة 

أعضاء لجنة المراجعة 
 8,000دكتور عبيد السبيعي -1
 8,000محمد الدغيلبي-2
 8,000اياد طه -3

 24,000اإلجمالي 

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات 
-فهد الثنيان -1
-دكتور عبيد السبيعي -2
-محمد صالح محمود-3

-اإلجمالي 



اقرارات مجلس اإلدارة. 6

:  يقر مجلس ادارة الشركة باآلتـــى 

.ـ أن سجالت الشركة أُعدت بالشكل الصحيح1

.ـ أن نظام المراقبة الداخلية أُعد على أُسس سليمة و تم تنفيذه بفاعلية2

.  ال يوجد أى شك يذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها-3

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين . 7

اجراءات الشركاتم18/2/2021

جمعيةم04/03/2021

اجراءات الشركاتم29/04/2021

جمعيةم05/05/2021

اجراءات الشركاتم18/05/2021

اجراءات الشركاتم24/05/2021

اجراءات الشركاتم30/05/2021

اجراءات الشركاتم10/06/2021

اجراءات الشركاتم13/06/2021

اجراءات الشركاتم14/06/2021

اجراءات الشركاتم07/10/2021

اجراءات الشركاتم12/10/2021

اجراءات الشركاتم14/10/2021

اجراءات الشركاتم30/10/2021

اجراءات الشركاتم1/11/2021



مبادرة الحوكمة .  8

:  ، استمرارا لتطبيق شركة الجراءات الحوكمة2021أدناه السياسات التي قامت الشركة بمراجعتها أو اعتمادها أو تطبيقها خالل العام الحالي 

ا مطبقنص المادةرقم المادة لم يطبقمطبق جزئيا

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

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

ينافى مع االستقالل تعيين الرئيس التنفيذى بعد انتهاء خدماته رئيسا  لمجلس االدارة28

شروط تعيين أمين سر المجلس38

ألعضاء مجلس االدارة و االدارة التنفيذية: التدريب39

وافق مجلس اإلدارة على طرف ثالث إلجراء 

ونتوقع االنتهاء من . وتم توقيع العقد. التقييم

.2022التدريب والتقييم في الربع الثاني من العام 

تقييم اداء المجلس واعضائه و لجانه41

وافق مجلس اإلدارة على طرف ثالث إلجراء 

ونتوقع االنتهاء من . وتم توقيع العقد. التقييم

.2022التدريب والتقييم في الربع الثاني من العام 

70

71

72

تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصاتها و اجتماعاتها

تقرير المراجعة الداخلية78

تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح83

تحفيز العاملين بفقراتها الثالثة85

المسؤولية االجتماعية87

مبادرات العمل االجتماعى88

.تشكيل لجنة حوكمة الشركة وإضافة لجان اإلستثمار واللجنة التنفيذية95



الرقابة، المخاطر، االمتثال

.المراقبة المستمرة والسعي للتخفيف من المخاطر الرئيسية على جميع مستويات العمل



الرقابة، المخاطر، اإلمتثال 

:الشركةاتواجههأنيمكنالتيالمخاطرجميعالتمثلوالتيالمحتملةالمخاطربعضيلىفيمانوردوالطلبتراجعاستمرارجراءومن  محلياالمتوقعةالمنافسةجراءمنالمحتملةبالمخاطرعاليا  اهتماما  الشركةتوليلمخاطرا1)

:التصنيعيةبالعيوبالمتعلقةالمخاطر

التزامهــاعــدمأوالشــركةــلقبمــنالمصنعــةالمنتجــاتفــيعيــوبأيوإنأونقلهـاأوتعبئتهـاإنتاجهـاخاللفيهـاتحـدثقـدالتـيبالعيـوبالمتعلقـةالمخاطـرلبعـضمعرضـةالعمليـاتوهـذهالبنـاءمـوادوبيـعبإنتـاجالشـركةأعمـالكبيرمـنجـزءيرتبـط

.جوهـريبشـكلالمالـيووضعهـاعملياتهـاونتائـجالشـركةأعمـالتوقعـاتعلـىسـلباسـتؤثروالتـيالمحتملـةالمسـؤوليةودعـاوىالمنتجـاتسـحبمخاطـرإلـىيعرضهـاقـدالعمـالءمـععليهــاالمتعاقــدبالمواصفــات

:والتنفيذالتوسعاستراتيجيةتحقيقعلىالشركةقدرةعدممخاطر

بمـاالعوامـل،مـنعـددعلـىالنمـوواسـتراتيجياتالعمـلخطـطونجـاحتنفيـذبـدءويعتمـد.الحاليـةالمصانـعوتوسـيعجديـدةمنتجـاتتصنيــعتشــملالتــينموهــاواســتراتيجياتأعمالهــالخطــطالفعــالالتنفيــذعلــىالمســتقبلفــيالشــركةأداءيعتمــد

إلـىيـؤديوفسـفعالـةبصـورةالشـركةتوسـعخطـطإدارةفــيإخفــاقأيفــإنذلــك،علــىعــالوةالجديــدةاالســواقفــيوالتراخيــصالســوقوظــروفالمناسـب،والتمويـلالمـالرأستوفـرإيجـارعقـودشـروطمـعمناسـبةأماكـنإيجـادذلـكفـي

.نموهـاتوقعـاتعلـىسـلباينعكـسممـاالربحيـة،وانخفـاضالتكاليـفزيـادة

:للشركةاإلداريبالهيكلالمتعلقةالمخاطر

مــعالتعامــلفـياالدارةبـرةخنقـصبسـببأوالقـراراتفـيتداخـليحـدثوقـد.الشـركةفـيوالفـروعاالقسـاممـدراءإلـىونـزوالً  ًالتنفيذيينالمـدراءوكبـارالشـركةإدارةمجلـسمـنبـدءاً االدارة،مـنعديـدةمسـتوياتللشـركةالتنظيمـيالهيـكليتضمـن

.الصناعـةواتجاهـاتالسـريعةالسـوقلحركـةالتلبيـةعلـىوقدرتهـاالمالـيووضعهـاأعمالهـاوتوقعــاتالشــركةعمليــاتعلــىمحتملــةســلبيةآثــارحــدوثإلــىيــؤديممــاللشــركة،االداريالهيــكل

:أسعارهاوتقلبالخامالموادبتوفرالمتعلقةالمخاطر

بـأنالعلـممـعـن،العالمييوالطلـببالعـرضالمدفوعـةالعالميـةاالسـواقعلـىالسـلعهـذهأسـعاروتعتمـد.والخشـبواالسـمنتوالنحــاسالحديــدوخاصــةالخــاموالمــوادللســلعالســائدةاالســعارعلــىمــاحــدإلــىالشــركة،وأربــاحإيــراداتتعتمــد

قبـلمـنضاربـةوالمالسـوق،ومخـاوفوالطلـب،العـرضفـيالفعليـةالتغيـراتبـأنعلمـااالساسـية،السـلعأسـعارعلـىتؤثـرالتـيالعوامـلعلـىالسـيطرةمـنتتمكـنلـنالشـركةإن.النطـاقوواسـعةسـريعةلتقلبـاتعرضـةالعالميـةاالسـواق

بشـكلالمالـيووضعهـاياتهـاعملونتائـجالشـركةأعمـالعلـىوجوهـريسـلبيتأثيـرلـهيكـونأنشـأنهمـنوهـذاللشـركة،المسـتقبليةالتوقعـاتأو/واالفتراضـاتودقـةاالسـعارعلـىتؤثـرأنيمكـنوالسياسـيةاالقتصاديـةالدوليـةوالعوامـلتجـارالسـوق،

.عـام



:المنتجاتعلىبالطلبالمتعلقةالمخاطر

عـروضتنويـععلـىالشـركةقـدرةسـتعتمد.المعدنيـةوالعبـواتالحديـداسـتعدالالصناعيـة،االحبـارانتـاجالمشـغول،والحديـدااللمونيومصناعـةالمسـلح،الحديـدصناعـةالبنـاء،مـوادفـيالتجـارةمثـلالمنتجـات،مـنمعينـةفئـةعلـىالشـركةتعتمـد

الشـركة،مليـاتععلـىسـلبايؤثـرسـوفممـاالمبيعـاتفـيانخفـاضإلـىيـؤديأنشـأنهمـنالشـركةمنتجـاتعلـىالطلـبفـيانخفـاضأيإنسـيطرتها،نطـاقخـارجبعضهـايكـونقـدالتـيالعوامـل،مـنعـددعلـىالمسـتقبلفـيمنتجاتهـا

.عامبشـكلالمالـيووضعهـاالمسـتقبليةوتوقعاتهـا

:الرئيسيينالموردينعلىاالعتمادمخاطر

مـعاالجــلطويلــةاتفاقيــاتالشــركةلــدىيوجــدأنهاال%40الدولييــنالمورديــنونســبة%60المحليـيـنالمورديــننســبةوتمثـلالخدمـاتمـنواالحتياجـاتوالمعـداتالخـامللمـوادوعالمييـنمحلييـنرئيسـيينمورديـنعلـىالشـركةتعتمـد

.والجـودةواالسـعارالتأهيـلمـنالمسـتوىنفـسعلـىآخـربمـوردالمـورداسـتبدالفـيصعوبـةتواجـهقـدالشـركةفـإنالشـركة،مـععالقتـهإنهـاءالرئيسـيينالمورديـنأحـدقـررإذاوبالتالـي،الرئيسـيين،المورديـن

الخـامالمـوادـركةالشبموجبهـاتشـتريالتـيالشـروطأصبحـتإذاأوالرئيسـيين،المورديـنهـؤالءمــعمســتمرةعالقــاتعلــىالحفــاظالشــركةتســتطعلــموإذاالمورديــنهــؤالءخدمــاتعلــىللحصــولأخــرىشــركاتمـعالشـركةتتنافـس

.عـامبشـكلالمالـيمركزهـاوعلـىالمسـتقبلية،وتوقعاتهـاالشـركة،عمليـاتنتائـجعلـىسـلباذلـكسـيؤثرالتوريـد،اتفاقيـاتبموجـبالتزاماتهاتنفيـذعلـىالشـركةقـدرةعـدمأومواتيـة،غيـرالمورديـنهـؤالءمـنوالخدمـاتوالسـلع

:بالعمالءالمتعلقةالمخاطر

تطـورأيإنرئيسـيين،كعمـالءالجهـاتهـذهعلـىمـاحـدإلـىوتعتمـد.الحكوميـةوغيـرالحكوميـةالجهـاتمـنمعهـاأعمـاالتجـريمتنوعـةعمـالءقاعـدةالشـركةلـدى

ً يؤثـرقـدبـدورهوالـذيرئيسـيينعمـالءفقـدانإلـىيـؤديسـوفآخر،منافـسإلـىبالتوجـهالجهـاتكلأوبعـضقامـتإذامـاحالـةفـيالجهـاتهـذهمـعالعالقـةفـيسـلبي عملياتهـاونتائـجالشـركةعمليـاتعلـىسـلبا

.

بالنقلالمتعلقةالمخاطر

.الئهـالعممنتجاتهـاتوريـدعلـىالشـركةقـدرةسـتؤثرعلىالنقـلخدمـاتفـيتعطـلأيفـإنوعليـهلعمالئهـا،منتجاتهــالنقــلخارجييــننقــلخدمــاتمقدمــيعلــىالشــركةوتعتمــدبهــا،خــاصنقــلأســطولالشــركةتمتلــكال

:الرئيسينالموظفينعلىاالعتمادمخاطر

أعمـاللتنـوعونظـراذلـك،لـىإباإلضافة.جـددموظفيـناجتـذابأوالحالييـنالموظفيـنعلـىاإلبقـاءتضمـنأنتسـتطيعالقـدأنهـاإال.االساسـيينالموظفيـنمـنوغيرهـملديهـاالعامليـنالتنفيذييـنالمسـؤولينوخبـراتقـدراتعلـىالشـركةتعتمـد

أوالمؤهليـنبالموظفيـنالحتفـاظاعـدمأوالرئيسـيينالموظفيـنخسـارةتـؤديأنيمكـنهنـا،مــن.الرئيســيينموظفيهــاعلــىتشــترطهاالتــيبالخبــرةيتمتعــونالذيــنالمؤهليــنباألفراداالحتفــاظأواالســتقدامالشـركةعلـىيصعـبفقـد،الشـركة

.وعملياتهـاالشـركةنتائـجعلـىوجوهريـةسـلبيةعواقـبإلـىالمسـتقبلفـياالخريـنالمؤهليـنبالموظفيـنواالحتفـاظوتوظيـفتحديـدعـدم



:القضائيةبالدعاوىالمتعلقةالمخاطر

مثـلحـلتـمحـالـيفغيرهـا،أوالعمـالءمـعالخالفـاتأوالمسـتحقاتدفـعأوالمسـؤولياتأوبالعقـودالتقيـدعـدمعـنناتجـةضدهـاأوقبلهـامـنتُرفـعقدقضائيـةومطالبـاتدعـاويعملهـاخـاللالشـركةلـدىينشـأقـدعـامبشـكل

.الشـــركةعملياتهـاونتائـجالشـركةنتائـجعلـىسـلبيأثـرلهـايكـونفسـوفالشـركةمصلحـةغيـرفـياالجـراءاتتلـك

:واللوائحاالنظمةبمخالفةالمتعلقةالمخاطر

أنويمكـن.للتغييـراالنظمـةووالقوانيـنوالقواعـداللوائـحهـذهتتعـرضوقـد.السـعوديةالعربيـةالمملكـةفـيبهـاالمعمولوالتعاميـمالعامـةوالتعليمـاتوالقواعـدالتنفيذيـةواللوائـحلألنظمـةتخضـعفإنهـاالشـركة،أعمـاللتنـوعنظـرا

فـيالمسـتقبلفـيللتغييـراتوفقـاللعمـلهـاعملياتأومنتجاتهـابتعديـلالشـركةتقـوموقـد.الماليـةونتائجهـاالشـركةعمليـاتكبيرعلـىبشـكلالبيئيـةوالتقنيـةواالقتصاديـة،السياسـية،العوامـلتسـببهاالتـيالتنظيميـةالتغييـراتتؤثـر

.عـامبشـكلالمالـيومركزهـاالمسـتقبليةوتوقعاتهـاالشـركة،عمليـاتنتائـجعلـىسـلباسـيؤثرممـاوالقوانيـن،اللوائـحهـذه

:المخزونمخاطر

منتجاتهـابيـعتستطيعالقـدالشـركةفـأناالسـعارتلـكفـيهبـوطحـدوثحـالففـياالسـعار،لتقلبـاتخاضعةالشـركةانوحيثالبضائعمنكبيرمخـزونحجـمعلـىتحافـظأنعليهـايتوجـبفإنـهالشـركة،نشـاطلطبيعـةنظـراً 

.المالـيوأدائهـاالشـركةربحيـةمسـتوىعلـىسـلباسـيؤثرممـاشـرائهاعنـداصاللهـاالمخطـطباألسعارمخزونهـافـيالموجـودة

العقوبات أو أي تدابير احترازية على الشركة ( 2

سبل العالج للمشكلةالجهة الموقعة للعقوبةاسباب المخالفةالعقوبة

---ال يوجد

نتائج  المراجعة  السنوية لفاعلية  الرقابة  الداخلية بالشركة    ( 3

، سياسة التدقيق الداخلي والرقابة ووافق عليها،2021ديسمبر 12أقر المجلس في اجتماعه المنعقد في 

.  شركةمحمد رياض مديرا لقسم التدقيق الداخلي بال/ كما وافق المجلس على توصية لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت لتعيين األستاذ



توزيع األرباح وتوصيات مجلس 

اإلدارة واللجان



توزيع األرباح وتوصيات مجلس اإلدارة

:  توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالى  

مـن االربـاح الصافيـة لتكويـن االحتياطـي النظامـي للشـركة، ويجـوز أن تقـرر الجمعيـة العامـة العاديـة وقـف هـذا (% 10)ـ يجنب 1

.مـن رأس المـال المدفـوع ( %  30)التجنيـب متـى بلـغ االحتياطـي المذكـور 

 .من صافي االرباح لتكوين احتياطي اتفاقي( % 5)ـ للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس االدارة أن تجنب 2

وللجمعيـة كذلـك . نابتـة قـدراالمـكان علـى المسـاهميثـ للجمعيـة العامـة العاديـة أن تقـرر تكويـن احتياطـيات أخـرى، وذلـك بالقـدر الـذي يحقـق مصلحـة الشـركة أو يكفـل توزيـع أربـاح3

.  أن تقتطـع مـن صافـي االربـاح مبالـغ النشـاء مؤسسـات اجتماعيـة لعاملـي الشـركة أو لمعاونـة مايكـون قائمـاً مـن هـذه المؤسسـات

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

مـن الباقـي لمكافـأة أعضاء مجلـس االدارة، علـى أن يكـون (% 1)ـ مـع مراعـاة االحـكام المقـررة فـي المـادة السادسـة والسـبعين مـن نظـام الشـركات يخصـص بعـد ما تقدم نسـبة 5

.اسـتحقاق هـذه المكافـأة متناسـباً مـع عـدد الجلسـات التـي يحضرهـا العضـو خالل السنوات  الثالثة السـابقة 

توزيعات األرباح

.  في إجتماع المجلس القادم" إن وجدت"، وسيتم إقرار التوزيعات 2021لم تقم الشركة بتوزيع اي أرباح خالل العام -

سياسة توزيع األرباح



:  موافقات وتوصيات مجلس اإلدارة والتوصيات المقدمة الى الجمعية العامة

 :، والذي نص على12/12/2021إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 

 م شاملة للمشاريع القائمة والمستقبلية والمركز المالي2022اعتماد الميزانية التقديرية لعام.

 الموافقة على تعيين التالية أسمائهم بناء على توصية لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات و المكافات :

(  1/1/2021)محمد رياض كمدقق داخلي في إدارة التدقيق الداخلي للشركة إعتبارا  من / تعيين السيد

 (م1/1/2022)حنان العليان بمنصب مشرف التزام في إدارة الحوكمة وااللتزام اعتبارا من / تعيين السيدة

الموافقة على تشكيل اللجان التالية واعتماد سياساتها واسماء اعضائها بناءا على توصية لجنة الترشيحات و المكافات.

لجنة االلتزام و المخاطر واعضاؤها 

 محمد عيسى الدغيلبي/ السيد.

 مشعل عبد الرحمن العقال/ السيد .

 ايـاد طه/ السيد .

 سلمان وحيد/ السيد  .

 (سكرتير اللجنة ) حنان العليان بمنصب / السيدة

لجنة االستثمار واعضاؤها

 محمد اقبال دعبول / المهندس  .

 مشعل عبد الرحمن العقال / السيد  .

 سيد محمود/ السيد.

 (.سكرتير اللجنة )صالح الدين محمد / السيد



اللجنة التنفيذية واعضاؤها

 محمد اقبال دعبول / المهندس  .

 مشعل عبد الرحمن العقال / السيد .

 صالح الدين محمد/ السيد. 
 اياد فواز طه/ السيد. 
(.سكرتير اللجنة)حنان العليان / السيدة

 ه ريخاياد فواز طه من منصبه بصفته عضو في لجنة المراجعة ،بسبب تعينه في إدارة الشركة بوظيفة مدير ادارة الخدمات المشتركة اعتبارا من تا/ قبول استقالة السيد.

 مستقيل اياد فواز طه على ان المحمود سيد عضوا مستقال  في لجنة المراجعه بناءا على توصية لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات والمكافات اعتبارا من تاريخه خلفا للعضو/ الموافقة على تعيين السيد
. يعرض التعيين على اول اجتماع للجمعية العامة الخذ الموافقة النهائية على التعيين 

 اياد فواز طه بمنصب سكرتير مجلس االدارة/ الموافقة على تعيين السيد  .

 الموافقة على تحديث السياسات التالية :

 اعتماد سياسة تقيم اداء اعضاء مجلس االدارة واللجان .

اعتماد سياسة االفصاح و الشفافية  .

 اعتماد سياسية الحوكمة وااللتزام و المخاطر.

اعتماد سياسة االستثمار.

اعتماد سياسة السلوك المهني والقيم األخالقية  .

اعتماد سياسية التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية.

 اعتماد ساسة تعارض المصالح .

اعتماد سياسة مصفوفة سلطات وصالحيات اعضاء مجلس االدارة و اللجان التابعة لها.

 اعتماد سياسات تقنية المعلومات و االمن السبراني.

الئحة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

 م3/2022تمت الموافقة على ان يكون موعد اجتماع مجلس االدارة القادم في شهر

 :، والذي نص على12/12/2021إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 



;م والذي نص على25/1/2021إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 

محمد صالح العواد والذي قدم استقالته بسبب ظروف خاصة/ قبول استقالة الرئيس التنفيذي السيد .

والذي نص على1/2/2021إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 

م08/02/2021العقال بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة على أن يباشر عمله من الرحمن مشعل عبد / تعيين السيد.

والذي نص على،1/2/2021إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 

م 05/02/2021محمد إبراهيم الشبراوي اعتبارا من / قبول استقالة المدير المالي

م04/02/2021صالح الدين جميل محمد  بمنصب رئيس القطاع المالي على أن يباشر عمله من / وتعيين السيد  .

م والذي نص على،7/3/2021إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 

07/03/2021فهد بن ثنيان الثنيان رئيسا لمجلس اإلدارة للدورة القادمة اعتبارا  من تاريخ / تعيين األستاذ

07/03/2021محمد إقبال رضوان دعبول نائبا لرئيس مجلس اإلدارة للدورة القادمة اعتبارا  من تاريخ / تعيين األستاذ

محمد عيسى الدغيلبي أمين سر مجلس اإلدارة / تعيين األستاذ

المتعلقة لجميع األغراض( تداول)مشعل عبد الرحمن العقال ممثالن عن الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية / محمد إقبال رضوان دعبول و السيد/ تعيين كل من األستاذ

.  بتطبيق األنظمة واللوائح

م والذي نص على،15/3/2021إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 

فهد بن ثنيان الثنيان مديرا عاما لشركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته/ استمرار تعيين األستاذ.



م والذي نص على، 16/03/2021تماع مجلس اإلدارة المنعقد في اج

 من أسهم الشركة% 50الغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة األلمانية السعودية للصناعة لشراء.

م والذي نص على، 30/03/2021اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 

 وتقرير المدقق القانوني2020الموافقة والتصديق على القوائم المالية المدققة للشركة للعام ،  .

الدعوة النعقاد الجمعية العامة العادية  .



م والذي نص على، 08/04/2021اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 

 م والتوصية للجمعية العامة بإعتماده31/12/2020الموافقة على عدم  توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي .

م والذي نص على، 12/04/2021اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 

التصويت بالموافقة على اإلنتقال للسوق المالي الرئيسي والتوصية للجمعية العامة باعتماده.

م والذي نص على، 15/04/2021اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 

من النظام األساسي للشركة20فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان بالتوقيع نيابة عن الشركة حسب نص المادة / تفويض رئيس المجلس األستاذ.

.  مع شركة يوزماش العالمية المحدودة للتعاون إلنشاء مصنع لصناعة المعدات العسكريةم03/05/2021توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 

م والذي نص على، 30/06/2021ع مجلس اإلدارة المنعقد في اجتما

 م، وتقرير المدقق القانوني30/06/2021الموافقة والتصديق على القوائم المالية المدققة للشركة للفترة المالية المنهية.



:  ، والذي أقر بالموافقة على كافة التوصيات المقدمة من مجلس اإلدارة والنقاط اإلضافية المذكورة أدناه06/05/2021إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 

 م، 31/12/2020إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي

 م31/12/2020الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي  .

 والمصادقة على تقرير المراجع القانوني، 31/12/2020الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي

 م، 31/12/2020ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 135,000الموافقة بصرف مكافأة

 م31/12/2020الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي  .

 ،الموافقة على اإلنتقال للسوق المالي الرئيسي

 محاسبون ومراجعون قانونيون( شركة السيد العيوطي وشركاه)الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات  .

الموافقة على تعامالت مالية مع أطراف ذات عالقة .



:  توصيات لجنة المراجعة

م، 2021إجتماعات خالل العام 4عقدت لجنة المراجعة -

قة من حماية أصول الشركة و دلة م والعمل بها واعداد ورفع تقارير المراجعة الى  مجلس االدارة عن مراجعة العمليات التشغيلية و المالية واالدارية للتحقق بدرجة مقبو2021اعدت لجنة المراجعة خطة المراجعة المستمرة خالل العام -

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

ة، كما أوصت لجنة المراجعة بالتعاون مع لجنة الترشيحات والمكافآت على تعيين عدد جديد من أعضاء اللجان وكبار المدراء التنفيذين بالشرك-

:توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت

.  م12/12/2021و 27/1/2021تم عقد إجتماعين خالل العام للجنة الترشيحات والمكافآت في تاريخ 

، 2021وأدناه بيان بأهم التوصيات التي قامت لجنة الترشيحات والمكافآت برفعها لمجلس اإلدارة خالل العام 

فهد الثنيان لعضوبة مجلس اإلدارة، / التوصية بتعيين السيد1.

محمد اقبال رضوان دعبول لعضوية مجلس اإلدارة،/ التوصية بتعيين السيد2.

محمد عيسى الدغيلبي لعضوية مجلس اإلدارة، / التوصية بتعيين السيد3.

اياد فواز طه سكرتيرا للمجلس، / التوصية بتعيين السيد4.

مشعل عبد الرحمن العقالء، / التوصية بتعيين الرئيس التنفيذي السيد5.

صال ح الدين جميل محمد / التوصية بتعيين رئيس القطاع المالي السيد6.

.  وسكرتيرا للجنة اإلمتثال والمخاطر، وعضوا باللجنة التنفيذية( إدارة اإلمتثال والمخاطر)حنان العليان مديرة لقسم  / التوصية بتعيين السيدة7.

محمد رياض مديرا لقسم التدقيق الداخلي بالشركة، / التوصية بتعيين السيد8.

. سلمان وحيد عضوا مستقال في لجنة اإلمتثال والمخاطر/ تعيين السيد9.

.ستطلب اللجنة مقترحات طرف ثالث مستقل لتقييم المجلس وأدائه وتقترح اسم مستشار على مجلس اإلدارة في االجتماع التالي للموافقة عليه10.

محمود السيد عضوا مستقال في لجنة المراجعة، ولجنة اإلستثمار، / تعيين السيد11.

.ستحصل اللجنة على مقترحات التدريب لمجلس اإلدارة وتقترحها على مجلس اإلدارة في االجتماع القادم للموافقة عليها12.

.وتقترحها على مجلس اإلدارة في اجتماع مجلس اإلدارة التالي للموافقة عليها2022ستطلب اللجنة مقترحات مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات لعام 13.



الكلمة الختامية

رئيس مجلس اإلدارة

فهد بن ثنيان الثنيان



سادة فى الختام يتقدم مجلس االدارة بجزيل الشكر واالمتنان للسادة اعضاء المجلس وال

نحوها للمجلس المساهمين الكرام ولإلدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على الثقة التى م

ويتطلع المجلس إلى مزيد .و على جهودهم المبذولة، مثمنا و مقدرا تفاعل مساهمي الشركة

.من اإلنجازات للشركة خالل األعوام القادمة

رئيس مجلس اإلدارة

فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان

الكلمة الختامية



تقرير مجلس اإلدارة 
في هي  ت ن م ل ا ي  ل ا م ل ا م  ا ع ل ل

2021 .12 م31.


